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الفصل األول
مفاهيم أساسية

ًّ
يستخدم مصطلح اتلطرف ،اعدة ،لإلشارة إىل تلك اجلمااعت املتشددة ًّ
وسياسيا ..إلخ.
دينيا
ًّ
حرفيا «دفع أي يشء ،حنو حدوده أو أطرافه القصوى ،وكذلك اتلبين لوجهات نظر
ويعين اتلطرف

ًّ
أو معايري متطرفة» .ويستخدم هذا املصطلح؛ يك يشريًّ ،
سياسيا ،إىل إحدى األيديولوجيات
دينيا أو

اليت تعترب ،من جانب أصحابها ،أو من جانب املعارضني هلا ،خارج اتليار العام يف املجتمع .ويقصد
ِّ
ً
ًّ
ً
ازدرائيا ،أو حمق ًرا من شأن فرد أو مجاعة ،أي أن
مصطلحا
بمصطلح «اتلطرف» ،أن يكون أيضا
يعرب عن الرفض هلا ،لكنه ،يف بعض السياقات األكاديمية قد يقصد به جمرد الوصف ألنواع من
السلوكيات ،دونما رغبة مقصودة ،منذ ابلداية ،إلدانتها أو اتلحقري من شأنها .ويقابل اتلطرف
كمصطلح مصطلح (االعتدال) .هكذا يقوم بعض األفراد باتلميزي بني املسلمني اجليدين املعتدلني
واملسلمني السيئني املتطرفني ،بينما يقوم آخرون بوضع املسلمني لكهم يف سلة واحدة ،عنوانها
اتلطرف واإلرهاب .وتشتمل األجندة السياسية اليت يدرك أصحابها أنهم متطرفون ىلع أتباع
اجلناح ايلميين املتطرف ،وأتباع اجلناح اليساري املتطرف ،والراديكايلني واألصويلنيًّ ،
دينيا،
وذوي الزنعة املحافظة ً
أيضا.

واتلطرف ظاهرة مركبة ،وقد يصعب رؤيته ،أو حتديده ،ومع ذلك ،فإنه يعرف ،ببساطة ،ىلع
أنه« :جمموعة من املعتقدات واالجتاهات واملشاعر واألفعال واالسرتاتيجيات ذات الطبيعة ابلعيدة
ً ًّ
عن احلد املعتدل أو العادي» .ويف مواقف الرصاع يتجىل اتلطرف بوصفه شكال حادا من حاالت
ادلخول يف رصاع مع طرف آخر .ومع ذلك ،فإن وصف أية أنشطة أو أفراد أو مجااعت ىلع أنها
ذاتيا وسيايس الطابع ً
أمرا ًّ
اغبلا ما يكون ً
متطرفة ،وكذلك اتلحديد لالعتدال ،يف أي سياقً ،
أيضا
يف املقام األول(((.

حمددات تعريف اتلطرف
ينبيغ علينا أن نضع اجلوانب اتلايلة يف اعتبارنا ،بينما حنن حناول أن حندد مفهوم اتلطرف:
1 -1ىلع حنو نمطى ،فإن الفعل املتطرف ذاته قد يراه بعض األفراد ىلع أنه فعل اعدل وأخاليق
ً
كما يف حالة املؤيدين للقتال من أجل احلرية (يف فلسطني مثال) بينما قد يراه آخرون ىلع

((( “Extremism”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Extremism.
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ً
أنه يشء ال أخاليق وضد اإلنسانية (أو نوع من اإلرهاب)؛ اعتمادا ىلع القيم والسياسات
واملنظور األخاليق وطبيعة العالقة اإلجيابية أو السلبية مع القائم بهذا الفعل.
2 -2كذلك ،فإن املعىن اخلاص بأخالقية ،أو ال أخالقية ،فعل من أفعال اتلطرف (استخدام
ً
نيلسون مانديال مثال تلكنياكت حرب العصابات ضد حكومة جنوب إفريقيا
العنرصية) ،قد يتغري مع تغري الظروف (تغري القيادات ،الرأي العام العاليم ،األزمات،
اتلأويالت اتلارخيية ...إلخ) .هكذا يعمل السياق احلايل واتلارييخ اخلاص باتلطرف ىلع
تشكيل آرائنا ،حوهل ،ىلع حنو واضح.
ً
3 -3ينبيغ أيضا وضع الفروق يف السلطة /القوة يف االعتبار ،وحنن حندد طبيعة اتلطرف؛ فيف
رصاع ما قد يُنظر إىل األنشطة اليت يقوم بها أعضاء مجااعت تنادي باتلغيري ،وتمتلك
ً
ً
ً
منخفضا ،من السلطة ،ىلع أنها أنشطة متطرفة مقارنة باألنشطة نفسها
قدرا قليال ،أو
عندما تقوم بها مجااعت تمتلك ً
قدرا أكرب من السلطة ،وتؤيد احلفاظ ىلع الوضع الراهن

ً
(األحزاب السياسية املؤيدة للحكومة احلايلة ،قوات األمن أو الرشطة مثال ...إلخ).

 4 -4وإضافة إىل ذلك ،فقد يزداد حدوث األفعال املتطرفة من جانب اجلمااعت اهلامشية –
ًّ
سياسيا واقتصاديًّا،
وكذلك األفراد اهلامشيني – اذلين يرون أن أشاكل املعايري السائدة،
متمزية ضدهم وتعوق نموهم .ومع ذلك ،فإن اجلمااعت املهيمنة ،ذاتها ،قد تستخدم بعض
األنشطة املتطرفة من العنف ضد املعارضني هلا ً
أيضا.
5 -5هناك عالقة وثيقة بني اتلطرف والعنف؛ حيث يستخدم املتطرفون العنف املادي
والرمزي ً
أيضا ،ىلع الرغم من وجود بعض الفروق بينهما ،يف نوعية الوسائل العنيفة اليت
يستخدمونها .وكذلك يف مستوى العنف اذلين يفضلون استخدامه ،وكذلك األهداف اليت
ً
يوجهون أفعاهلم املتطرفة حنوها؛ بداية من حماولة تدبري ابلنية اتلحتية يف بعض ابلدلان ،أو
املدن ،إىل مهامجة رجال الرشطة واجليش ،واغتيال املثقفني أو القادة السياسيني ،وكذلك
مهامجة املدنيني من الكبار واألطفال والنساء .وقد يكون شلك العنف املستخدم
ً
ً
مبارشا أو متفرقا (كما يف حالة اتلفجريات املفخخة أو األحزمة االنتحارية) ،هذا بينما
قد تستخدم اجلمااعت املهيمنة أشاكل العنف املرتبطة باملؤسسات (االستخدام املسترت
ً
للتعذيب يف أقسام الرشطة مثال أو االستخدام املفرط للقوة مع املعارضني ...إلخ).
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6 -6إن جوهر مشلكة اتلطرف ال يظهر فقط يف املواقف والسلوكيات العنيفة اليت يظهر فيها
اتلطرف فقط (هذا ىلع الرغم من العنف والصدمة واتلفاقم للمشكالت واخلسائر من
األمور املهمة هنا) ،لكن مشلكة اتلطرف تكمن أكرث يف تلك الطبيعة املنغلقة ،اثلابتة،
وغري املتساحمة لالجتاهات املتطرفة ،وكذلك حالة اجلمود واملقاومة اجلامدة للتغري اليت
ترتتب عليها .وهو األمر اذلي يدفعنا إىل رضورة مناقشة املفاهيم األخرى املرتبطة
باتلطرف ،وكذلك الرشوط االجتماعية وانلفسية اليت يزداد ظهوره فيها .ومن بني تلك
املفاهيم تلك املتعلقة باجلمود والعنف والتسلط والكراهية ،وغري ذلك من املفاهيم(((.
ً
تقدما ما يعتد به يف فهم اجلوانب األكرث
ىلع الرغم من أن علم انلفس السيايس قد حقق
شكالنية يف اتلطرف (ارتباطه بالتسلطية ،واملركزية االثنية ،واملاكنة االجتماعية – االقتصادية)
فما نعرفه من الكيفية اليت يفرس بها األفراد أنفسهم تطرفهم ،وراديكايلتهم واعتداهلم هو أقل
من ذلك(((.

اتلصلب واجلمود واتلطرف

ً
خيلط ابلعض أحيانا بني مفهويم اتلصلب واجلمود ،ويرجع ذلك يف جوهره كما يشري معزت
ً
ًّ
أساسيا بينهما
عبد اهلل إىل أنهما يشرتاكن يف خاصية مهمة؛ ويه مقاومة اتلغيري ،لكن هناك فارقا
ً
أيضا ،فاتلصلب يشري إىل مقاومة اتلغيري بالنسبة ملعتقد فردي أو جمموعة من املعتقدات ،أو
العادات ،بينما يشري اجلمود ،من ناحية أخرى ،إىل مقاومة اتلغيري بالنسبة لألنساق اللكية للمعتقد.
هكذا ربط عبد اهلل بني اتلصلب واملعتقد الفردي واجلمود والنسق اليلك للمعتقدات .وحنن نعتقد
أن هذا اتلميزي ،ىلع الرغم من أهميته ،تميزي حيتاج ً
أيضا إىل بعض املراجعة؛ وذلك ألن اتلصلب
قد يكون سمة جلماعة معينة ولطريقتها يف اتلفكري ،وليس خاصية ممزية لفرد واحد بداخلها.
وقد يكون اجلمود الفردي حمصلة جلمود عقائدي مجيع ،وليس جمرد جمموعة اعدات فردية ،تعوق
صاحبها عن أحداث تغيري ملواجهة املتطلبات املوضوعية .كذلك قد يكون الفصل اتلام بني هذين
املفهومني ً
أمرا صعبًا ،يف واقع األمر ،فاجلمود العقائدي يؤدي إىل تصلب فكري وحريك ووجداين،
((( املرجع السابق.

((( كريستيان تيليغا ،علم انلفس السيايس :رؤية نقدية ،ترمجة أسامة الغزويل ،سلسلة اعلم املعرفة ( 436الكويت :املجلس الوطين للثقافة
والفنون واآلداب.64-63 :)2016 ،
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وكذلك قد يؤدي اتلصلب إىل اجلمود .واملفهومان وجهان لعملة واحدة ،وهما ً
معا ،يرتبطان ،ىلع
أحناء شىت ،باتلطرف بأشاكهل املتنوعة .هكذا ينبيغ أن ننظر إىل سلوكيات انلاس املتطرفة وكتاباتهم
وأحاديثهم ومجودهم الفكري اذلي يتجىل يف املقاومة للتغيري ،وتصلبهم يف اتلمسك بآرائهم ،سواء
ىلع مستوى األفراد ،أو اجلمااعت ،وخوفهم كذلك من اجلديد والغريب ،وغري املألوف ،واملختلف
بشلك اعم ،كأنها جتليات ملنظومة واحدة ،خاصة باتلطرف ،ويه منظومة تتجىل يف احلياة
ىلع أحناء شىت(((.
أشار هكذا ميلتون روكيتش – وهو من أشهر العلماء اذلين درسوا اجلمود العقائدي وارتباطه
باأليديولوجيات والقيم – إىل جمموعة من املظاهر السلوكية واملعرفية املتعلقة باألفاكر واملعتقدات
املنتظمة يف نسق ذهين مغلق ًّ
نسبيا .فاجلمود هو طريقة منغلقة يف اتلفكري ترتبط بأيديولوجيا برصف
انلظر عن مضمونها ،ونظرة تسلطية يف احلياة ،وعدم حتمل أو تسامح مع األشخاص اذلين خيتلفون
أو يعارضون املعتقدات اخلاصة بأصحابها ،وتسامح مع األشخاص اذلين يعتنقون معتقدات
متشابهة .هكذا رادف روكيتش بني مفهويم اجلمود وانغالق اذلهن ومزي بني انلمط منغلق
اذلهن ( Closed Mindednessمرتفع اجلمود) وانلمط منفتح اذلهن Open Mindedness
(منخفض اجلمود) ويف ضوء متصل أو بعد االعتقاد يف مقابل عدم االعتقاد .ويرتبط اتلطرف
واجلمود العقائدي كذلك بأنماط عديدة من اتلحزيات اليت تتجىل يف صورة تعصب واضح مع أو
ضد موضوع معني(((.

انلظرة ابلاثولوجية (املرضية) للتطرف واإلرهاب
يرى عدد من ابلاحثني أن االرهابيني يعانون من مشكالت سيكولوجية عميقة ،وأنهم
ً
وأيضا سيكوبائيون (السيكوبايئ شخص متبدل املشاعر يقوم
عدوائيون ،وجاحمون ،وخمتلون،
بسلوكيات عدائية ضد املجتمع وال يستفيد من خرباته ومنغلق اتلفكري بعيد عن املرونة شديد
اتلصلب) .ومن الصفات األخرى اليت ألصقت باإلرهابيني أنهم يقتلون بدم بارد وأنهم ضد
ً
احلضارة واتلقدم وأرشار  ...إلخ .يف الغالب يكون اهتمام ابلاحثني هنا متعلقا بسمات الشخصيات
((( معزت سيد عبد اهلل ،االجتاهات اتلعصبية ،سلسلة اعلم املعرفة ( 137الكويت :املجلس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.82 – 81 :)1989 ،
((( Milton Rokeach, “Some Unresolved Issues in the Theories of Beliefs, Attitudes and Values”, Nebraska Symposium on
Motivation 27 (1980): 261-304.
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ً
واضطرابها ،لكن املنىح األكرث قبوال هو ذلك اذلي يرى أن اإلرهابيني أفراد يعانون من مزيج من
السيكوبائية والسيوسيوبائية  Sociopathy and Psychopathyأي مزيج من السيكوبائية
االجتماعية انلفسية .وقد وصل األمر دلى أتباع هذا الرأي أن وصف كتاب التشخيص اإلحصايئ
الرابع اخلاص جبمعية الطب انلفيس األمريكية واملسىم Statistical Manual of Mental
 ،Disorder DSMVوصنف األفراد اذلين يعانون ،من مثل هذا االضطراب ،ىلع أنهم يعانون من
اضطرابات شخصية معادية للمجتمع ،وأنهم يميلون إىل االنتهاك واالستيالء ىلع حقوق اآلخرين
بالقوة وأنهم يفشلون يف الشعور باتلعاطف مع ضحاياهم.
هكذا صنف بعض ابلاحثني أمثال كوبر وبرييس خالل سبعينيات القرن املايض حتت الفئة
التشخيصية اخلاصة بالسوسيوباثية  .Sociopathyوقال باحثون آخرون إن الرنجسية شائعة بني
اإلرهابيني .ويتجىل ذلك من خالل شلك مالبسهم ،وأغطية رؤوسهم ،وأعالمهم ،ورموزهم اخلاصة،
وطرائق عيشتهم ،وتعبرياتهم عن أنفسهم من خالل صور خاصة يبثونها ىلع املواقع اإللكرتونية
وغري ذلك من األمور(((.
وىلع نقيض ذلك يقول باحثون آخرون إنه ال توجد سمات خاصة تمزي اإلرهابيني عن
غريهم ،وإن أكرث أهمية من الصفات السابقة هو ذلك املنطق السيكولويج اذلي يقومون بتكوينه،
ًّ
سيكولوجيا للقيام بها.
أو اتلبين هل ،وذلك من أجل تربير تلك األفعال اليت يكونون مدفوعني
هكذا ينجذب األفراد ،يف ضوء هذا الرأي ،إىل اإلرهاب من أجل القيام بسلوكيات عنيفة ،يربرونها،
من خالل ذلك املنطق اخلاص اذلي يقف وراء أفعاهلم واذلي يمتد جبذوره بعمق يف تكوينهم
السيكولويج واالجتمايع ويعكس خطابهم اخلاص املربرات ألفعاهلم العنيفة(((.
ً
يقول آخرون أيضا إنه ال يوجد ما يمكن أن نسميه «الشخصية اإلرهابية» ،لكن هناك
تلك االستعدادات الشخصية اليت تكون موجودة دلى بعض األفراد؛ مثل امليول إىل العدوان أو
ً
شخصا
املخاطرة أو غريها ،واليت تتفاعل عرب عمليات الرتبية ،مع الظروف ابليئية وادلينية ،فتجعل
ما يميل إىل مثل هذا السلوك املتطرف العنيف .وقد وجدت دراسات أخرى أن شيوع األمراض

((( David D. Glemore, Monsters: Evil Beings, Mythical Beasts and All Manners of Imaginary Terrors (Philadelphia:
University of Pennsylvania Press, 2003): 175-189.

((( “Extremism”.
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العقلية والسيكوبائية واضطرابات الشخصية بني اإلرهابيني ال يفوق ظهور مثل االضطرابات
دلى غريهم من انلاس(((.

هكذا يرى بعض ابلاحثني ً
أيضا أن وصف ابلعض لإلرهابيني بهذه الصفات السلبية إنما
ً
يمثل حماولة إللصاق وصمات نفسية مرضية خاصة بهم ،ويمثل أيضا نوعاً من االبتعاد عن الطريق
الصحيح ،اذلي قد يوصلنا إىل نوع من الفهم ،األكرث دقة ،هلذه الظاهرة اخلطرية املنترشة يف العالم،
اآلن ،وخاصة عندما جند أن سلوك القتل الوحيش ،العنيف ،قد يقوم هل أفراد ال ينتمون إىل مثل
ً
هذه اجلمااعت (أعمال القتل والعنف يف املدارس األمريكية مثال ،حادث ملىه املثليني األخري
ً
اذلي وقع يف شهر يونية 2016م يف الواليات املتحدة مثال).
إن مثل هؤالء األفراد قد تكون دليهم دوافع للقيام بالسلوك العنيف ،وقد تكون
دوافع فردية خاصة ،وال تتماثل مع تلك ادلوافع اجلماعية اليت حتفزها معتقدات وقيم وأهداف
واسرتاتيجيات خاصة ببعض هذه اجلمااعت .ويضاف إىل ذلك لكه أن اجلمااعت اإلرهابية نفسها
تتسم بنوع كبري من الرسية واحليطة واحلذر؛ حبيث إنها تتجنب ً
كثريا أن تقوم بتجنيد أفراد يعانون
ً
خطرا يفضح أرسارهم وخفاياهم يف أية حلظة وىلع حنو غري
من اضطرابات نفسية؛ حىت ال يمثلوا
متوقع(((.
كذلك قال اعلم االقتصاد رونادل ونرتوب إنه ىلع الرغم من وجود اختالفات كبرية بني احلراكت
املتطرفة ،فيما يتعلق باأليديولوجيات اليت تتبناها ،فإنها تشرتك ،مجيعها ،يف عدد من اخلصائص اليت قال
ً
(وفقا ملصطلحاته ً
طبعا)؛ ويه:
إنها متشابهة بني األصويلني ايلهود ومتطريف محاس
1 -1يقف هذان الطرفان يف موقف معارض ألي حل وسط أو تسوية تتضمن الطرف اآلخر؛
حيث يعتقد لك طرف منهما أن وجوده ىلع األرض ،ويف احلياة ،يعتمد يف جوهره ىلع فناء
الطرف اآلخر أو إبادته.
2 -2يعتقد لك طرف منهما أنه ىلع صواب تام فيما يتعلق بقضيته اليت يتبناها ويدافع عنها.
3 -3كالهما يتبىن استخدام العنف تلحقيق أهدافه.
4 -4يتسم لك طرف منهما بوجود نزعة قومية اتلوجه أو أممية الطابع.
((( املرجع السابق.

((( املرجع السابق.

16

كراسات علمية 37

5 -5ال يتسامح ٌّ
أي منهما مع املخالفني هل يف الرأي أو املعارضني داخل مجاعته.
6 -6يقوم لك جانب منهما بـ «شيطنة اآلخر» ىلع أحناء شىت.

ُ َّ
بالطبع حنن نرى أن هذه املقارنة غري اعدلة ،فكيف نقارن بني املحتل ومن احتُلت أرضه

ويقوم بادلفاع عنها.
وهناك تفسريات أخرى قامت بانلظر إىل اتلطرف ىلع أنه أشبه بالوباء أو الطاعون ،هكذا قال
أرنو جرين إن االفتقاد إىل اهلوية دلى املتطرفني اعمة هو حمصلة لعملية اتلدمري اذلايت والكراهية
اذلاتية اليت تقودهم حنو الشعور باالنتقام جتاه احلياة نفسها ،وكذلك حنو القتل إلخوتهم من البرش
ىلع حنو قهري أو أشبه بالوسواس القهري املستمر .هكذا يمكن انلظر إىل اتلطرف ليس بوضعه
كاً
أيديولوجيا أو تكني أو اسرتاتيجية بل ىلع أنه مرض باثولويج يتغذى ىلع اتلحطيم للحياة.
كذلك اعتقدت ادلكتورة اكثلني تايلور أن األصويلني املسلمني هم مرىض قابلون للشفاء .وهذه
و َج ٌه من انلظر تتسم بالسطحية واتلبسيطية الواضحة ،كما تفتقر ً
ً
كثريا عن
أيضا للعمق ،وتبتعد
ِ

اتلفسري العليم الصحيح؛ وذلك ألن اتلطرف ال يرتبط بدين دون غريه ،هذا ىلع الرغم من شيوع
تلك السلوكيات املتطرفة دلى كثري من املسلمني اآلن.
هناك من رأى ً
أيضا أن اتلطرف هو نوع من اتلرصيف أو اتلنفيس االنفعايل للمشاعر
العنيفة املرتاكمة اليت نتجت عن خربات مستمرة متواصلة من الكبت ،والشعور بعدم األمن،

واإلذالل واملهانة ،واالستياء واخلسارة والغضب ،مما يرتتب عليه ظهور حالة يفرتض أنها تقود
األفراد واجلمااعت حنو اتلبين السرتاتيجيات حلل الرصاع؛ يعتقدون أنها تناسب اتلعبري عن مثل
هذه اخلربات(.((1

دوافع االتلحاق باجلمااعت املتطرفة

من بني اجلوانب ،اليت درسها ابلاحثون هناً ،
أيضا ،تلك ادلوافع اليت حتفز ابلعض لالتلحاق

جبماعة متطرفة أو غري متطرفة .وقد قالوا إن من أهم هذه ادلوافع احلاجة إىل االنتماء احلميم
 Need for Affiliationواحلاجة إىل القوة  ،Need for Powerباإلضافة إىل ذلك فإن
أصحاب املنىح املسىم اتلوجه اخلاص بالعالقات الشخصية اتلفاعلية األساسية
( ((1املرجع السابق.
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) Fundamental Interpersonal Relations Orientation (FIROقد قالوا إن
اجلمااعت اعمة يمكنها أن تشبع حاجات أساسية دلى األفراد؛ ومنها االحتواء  Inclusionوالضبط
 Controlوالعاطفة أو ادلفء العاطيف .وقد أشار يلون فستنجر إىل أن األفراد يلتحقون باجلمااعت
اليت يعتقدون أنها سزتودهم باملعايري اليت تتفق مع معتقداتهم اخلاصة وآرائهم واجتاهاتهم وتبعدهم
ىلع حنو واضح عن ما يسميه فستنجر باتلنافر املعريف .Cognitive Dissonance

هناك علماء آخرون لم يقفوا عند احلد اخلاص بالسمات وادلوافع فقط ،بل اهتموا ً
أيضا

باخللفيات االجتماعية واتلعليمية واالقتصادية ،وكذلك العوامل االجتماعية األخرى ،والقدرة
كذلك ىلع اختاذ القرارات وغريها واليت جتعل األفراد يلتحقون جبماعة أو بأخرى.
يف دراسات أخرى تبني أن بعض األفراد يلتحقون باجلمااعت اإلرهابية سعيًا إىل الوصول إىل
معىن ال جيدونه يف حياتهم ،وإىل هدف يفتقدونه يف دنياهم ،وهكذا يصل بهم األمر إىل االعتقاد
بأن ذلك السلوك اإلرهايب العنيف إنما جيسد املعىن اخلاص لوجودهم يف هذه ادلنيا ويف احلياة
األخرى ً
أيضا.
ومن دراسات قام بها بومايسرت قال إن وجود قدر مرتفع من االعتبار لذلات Self–esteem
قد يؤدي إىل العنف والعدوان ،وإن اتلهديد اذلي يواجه هذا الشعور باالعتبار لذلات قد يواجه
ً
بالعنف والعدوان؛ فعندما قام ماستورز ودافنبوخ اعم 2007م مثال بدراسة حول دوافع االتلحاق
بمنظمة القاعدة وجدا أن هذه ادلوافع عديدة ومتباينة ،وأنها قد تكون اجتماعية أو اقتصادية أو
سياسية أو شخصية أو دينية أو ذلك لكه ً
معا(.((1
لقد وجد هذان ابلاحثان أن من بني هذه ادلوافع غياب اآلباء ،والشعور بامللل الشديد،
وايلأس وفقدان اهلدف يف احلياة ،وتأثري الصحبة أو الرفاق ،والرغبة يف اتلواؤم أو الشعور باتلوافق،
واخلالفات مع الوادلين ،والرغبة يف الشهرة ،وتأثري العائلة ،ووجود مشكالت زواجية ،وطالق
الوادلين ،واألداء األكادييم الضعيف ،واخنفاض مستوى املهنة ،واخنفاض ادلخل ،وابلحث عن
املغامرة ،وابلحث عن كيان وماكنة ،ووجود أحداث صدمية يف احلياة كموت أحد األقرباء أو
األبناء ...إلخ ،والرغبة يف االنتقام ،واجلمود العقائدي واتلصلب العقيل ...إلخ(.((1
( ((1املرجع السابق.

(Martha L. Cottam et al., Introduction to Political Psychology, (New York: Taylor and Francis, 2010): 269-270. ((1
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هكذا اكنت هناك جمموعة من ادلوافع الشخصية وادلوافع االجتماعية تقف وراء االتلحاق
بتلك اجلمااعت املتطرفة ،وهما نمطان من ادلوافع ال يمكن الفصل بينهما ،فسلوكيات أو مشاعر
مثل إدمان الكحويلات ،وتعايط املخدرات ،واالغرتاب اثلقايف ،واالغرتاب االجتمايع ،وابلحث
عن قضية يتعلق بها املرء ،لكها من األمور اليت تكرر ذكرها يف تلك ادلراسات.
كذلك تبني أن ادلوافع االقتصادية قد تشتمل ىلع الرغبة يف القيام بسلوك إجرايم ،واملعاناة
من املشكالت املايلة ،وانلقص يف دافعية ابلحث عن عمل ،وابلطالة .وهناك دوافع سياسية ً
أيضا؛
ومنها هيمنة اإلمربيايلة اثلقافية ،ومساندة ادلولة يف مواجهة عدو حمدد ،ىلع الرغم من أن هذه
ادلولة تكون يف الواقع أحد حلفاء هذا العدو ،ومن ثم ينقلب العداء والعدوان من اتلوجه حنو
اخلارج إىل اتلوجه حنو ادلاخل ،ومعارضة السياسات احلكومية ،وكذلك القمع اذلي َ
يمارس ضد
اهلوية اخلاصة جبماعة ما(.((1
يف اعم 2004م قام سترين بمقابالت شخصية مع عدد من األصويلني املسلمني وايلهود
واملسيحيني والسيخ واهلندوس ،وقال إن نتائج تلك املقابالت تشري إىل أن انلاس يلتحقون
باجلمااعت ادلينية املتطرفة ،من ناحية؛ يك حيولوا أنفسهم إىل شلك وسلوك يرونه أفضل ،وكذلك
يك جيعلوا حياتهم أكرث بساطة ،من ناحية أخرى ،وأنهم يبدأون هذا السلوك عندما يشعرون ىلع
ً
كثريا من نظرة اآلخرين إيلهم ىلع أنهم
حنو واضح باملهانة واإلقصاء وسوء اتلقدير ،ويتضايقون
ينتمون إىل مرتبة أدىن .ومن ثم فإنهم يتخذون هويات مجاعية جديدة تقوم بأعمال فدائية أو
ًّ
روحانيا بالرتكزي
استشهادية وألغراض روحية يصفها اآلخرون بأنها إرهابية .هكذا يقوم املتوجه
ًّ
ً
قويا والفقري ًّ
ىلع الفعل ،ويصبح الضعيف ًّ
مولعا باإليثار مستعدا أن يضيح حبياته
غنيا واألناين
ً
معتقدا أن موته سوف يفيض يف انلهاية إىل خري اعم .هكذا يتحول الغضب إىل عقيدة أو يصبح

هو الطاقة املعربة عن تلك العقيدة ،ويبدو أن أصحاب مثل هذه املعتقدات يدخلون يف نوع من
الغشية املمتعة  Trance Stateذللك ترتسم ابتسامات اغمضة ً
دائما موجهة ،حنو جمهول ما ،ىلع

ً
منقسما بالنسبة إيلهم قسمة ثنائية ضدية تقوم بني
وجوههم ،ويكون العالم اذلي يعيشون فيه

فسطاطني (لكمة أسامة بن الدن الشهرية)؛ األول مفعم باخلري واآلخر زاخر بالرش ،األول خاص
بالضحايا واآلخر خاص باجلالدين القامعني .هكذا ينقسم العالم إىل أنا وآخر؛ اعلم فيه من ليس
( ((1املرجع السابق.

يناير 2017

19

ً
واغبلا ما يعتقد أعضاء
ميع فهو ضدي ،ومن هو ضدي ينبيغ اتلخلص منه أو ىلع األقل إرهابه.
هذه اجلمااعت أنهم ىلع حق وأن قضيتهم اعدلة وأن اهلل يقف يف صفهم ،كما أنهم يكونون ىلع
قناعة بأن أي فعل يقومون به ،مهما اكن عليه من رضر أو إيذاء ،هو فعل مربر ومطلوب ومثاب
ً
ًّ
ًّ
أيضا يف ادلنيا واآلخرة ،إنهم يعتقدون أنهم ً
وأخالقيا
سياسيا فقط ،بل
دائما ىلع صواب ،ليس
ً
أيضا(.((1

اخلصائص املمزية للمتطرفني

ً
أخريا ،ويف نهاية هذا الفصل نشري إىل عدد من اخلصائص ادليموجرافية والسلوكية املمزية
للمتطرفني ،ويقصد باخلصائص ادليموجرافية تلك العوامل االقتصادية وادلينية واتلعليميةً ،
وأيضا
تلك اخلصائص املرتبطة بالعمر وانلوع (ذكر /أنىث) والعرق واملهنة ...إلخ .ومع ذلك ،فإن هناك
صعوبة يف اتلعميم هنا فيما يتعلق باخللفيات ادليموجرافية لإلرهابيني ،فهم يأتون من طبقات
اقتصادية اجتماعية خمتلفة ،وكذلك من مجااعت عمرية ،وخلفيات مهنية ،وتعليمية ،خمتلفة ،ومن
ً
اذلكور واإلناث ،ومن بالد وأمم خمتلفة (كما يف حالة القاعدة وداعش مثال) .لكن قادة هذه
اجلمااعت ً
اغبلا ما ينتمون إىل طبقات اجتماعية متوسطة أو أىلع من املتوسط ،وكذلك من مستويات

ً
تعليمية مرتفعة (طالب اهلندسة والطب يف مرص مثال) .ومع تطور هذه اجلمااعت يظهر قادة جدد
ال يكونون بالرضورة من مثل هذه املستويات االجتماعية أو االقتصادية أو اتلعليمية(.((1
وال يكيف أن نعتمد ىلع املؤرشات ادليموجرافية وحدها يف حتديد أسباب اتلحاق األفراد

بمثل هذه اجلمااعت ،فال بد من وضع ادلوافع الشخصية والقيم ،يف االعتبار ،بدرجة كبرية .هكذا
قد تكون هناك اختالفات كبرية بني األفراد يف خلفياتهم ادليموجرافية ،لكن يكون هناك قدر
كبري من التشابه يف معتقداتهم وقيمهم ودوافعهم .ومثلما قد يكون هناك عقل مجيع Group
 Mindوسلوك متجانس دليهم ،تكون هناك عالقات تفاعلية شخصية مؤثرة ً
أيضا كما أشار
تاجفيل(.((1

( ((1املرجع السابق.276-271 :
(“Extremism”. ((1

(Cottam et al., Introduction to Political Psychology: 269-276. ((1
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وداخل مثل هذه اجلمااعت تذوب اهلوية الشخصية  Personal Identityداخل اهلوية
اجلمعية  ،Group Identityفال يكون هناك جمال لالختالف أو اتلفرد أو اإلبداع بل للقوبلة
والسمع والطاعة لألوامر واتلعليمات اليت تأيت من أىلع إىل أسفل ،من املرشد أو اإلمام أو القائد
أو الزعيم ...إلخ.

خصائص املتطرفني

لكن انتماء شخص ما جلماعة ما ليس معناه أن يقوم بإلغاء شخصيته ً
تماما ،فمثلما يتأثر
هو بمعايريها وقيمها ورشوطها ،قد يقوم هو ً
أيضا باتلأثري فيها من خالل طرحه ألفاكر جديدة قد
يعتربها قادة هذه اجلماعة مفيدة وذات تأثري إجيايب حمتمل ىلع وجودها واستمرارها .وقد حاول
علماء أمثال زيمباردو تفسري عمليات أو ديناميات االتلحاق باجلمااعت املتطرفة من خالل
ً
مصطلحات؛ مثل خلع اهلوية ،ونزع اتلفرد ،وكبش الفداء ،وغريها كما أرشنا إىل ذلك سابقا.
لكننا خنتتم هذا الفصل من خالل إشارتنا إىل تلك اخلصائص املمزية للمتطرفني اعمة؛ وكذلك
للجمااعت اهلامشية؛ حيث يزداد احتمال ظهور اتلطرف من داخلها ،ويف ضوء ادلراسات اليت قام
بها ابلاحث السيايس واالجتمايع األمريكي لريد ويلكوكس.
فبعد قيامه بتحليل اخلطاب والربوباجندا (ادلاعية) اخلاصة بعدة مئات من غالة اجلمااعت
السياسية واالجتماعية املتطرفة واهلامشية ،داخل الواليات املتحدة األمريكية وخارجها ،عرب مدى
سيايس واجتمايع واسع ،حدد لريد ويلكوكس وضمن ما يسىم بمرشوع «خدع جرائم الكراهية»
ً
عددا من اخلصائص اليت رأى أنها تصف هذه اجلمااعت أكرث من غريها ،وهذه اخلصائص يه:
1 -1االغتيال املعنوي للشخصياتً :
اغبلا ما يهاجم املتطرفون شخصية خصمهم وخصائصه
ْ
ُ
اخلَل ِقية واخلُل ِقية أكرث من تركزيهم ىلع احلقائق أو القضايا املثارة ،إنهم يطرحون شكوكهم
حول دوافعه وصفاته املؤهلة هل ،وتارخيه ،وقيمه اليت ينادي بها ،أو يتبناها ،وكذلك
شخصيته وصحته انلفسية ومظهره اخلاريج ،كما أنه ً
اغبلا ما يغضب املتطرفون أو يردون
بعنف عندما توجه مثل هذه االنتقادات إيلهم.
2 -2إطالق التسميات واأللقاب :يتسم املتطرفون بلجوئهم الرسيع إىل استخدام األسماء
واتلوصيفات العرقية أو ادلينية املنحرفة املفعمة بالكراهية املحقرة (مثل :معا ٍد للسامية،
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واش ،أمحق ،جمنونَّ ،
قواد ...إلخ) .وحيدث
شيويع ،نازي ،اكذب ،متعصب ،حقري ،خمرب ،أو ٍ
بعيدا ً
ً
أيضا عن وضعهم
ذلك لكه من أجل اتلحقري خلصومهم ومن أجل حتويل االنتباه
اخلاص اذلي قد يتناقض مع سلوكهم هذا ،فقد تقوم مجاعة تديع اتلدين واألخالق
باستخدام ألفاظ نابية حمقرة لوصف خصومهم ،ويكون إطالق مثل هذه األلفاظ يف
رأي أصحابها اكفيًا حىت لو استنكره اآلخرون منهم.
3 -3إطالق اتلعميمات :يميل املتطرفون إىل إطالق اتلعميمات حول أمور معينة خاصة
بهم أو خبصومهم حىت لو توفرت حقائق أو شواهد فعلية قليلة حول ذلك .كما أنهم
يميلون كذلك إىل اخللط بني مفهويم التشابه واتلطابق ،فاألشياء املتشابهة ال تكون
ً
بالرضورة ،متطابقة؛ مثال اإلنسان (أ) يشبه يف شلكه العام اإلنسان (ب) ،لكن ليس
معىن هذا التشابه أنهما شخص واحد ،لكن املتطرفني يقولون إنهما شخص واحد؛
ألنهما متشابهان يف كونهما ينتميان إىل جنس البرش أو إىل مجاعة برشية دينية أو قومية
معينة وحيدث ذلك بالنسبة لألشياء واألحداث وغريها ً
أيضا ،وىلع حنو يفتقر إىل املنطق،
مما ينطوي كذلك ىلع احتماالت كبرية للوصول إىل استنتاجات زائفة
4 -4عدم توفر الرباهني الاكفية من الوصول إىل تأكيدات معينة :يميل املتطرفون إىل أن يكونوا
ٍّ
ّ
يكون أو يقيم ادليلل أو الربهان دليهم ،كما أنهم يقعون
اغمضني إىل حد كبري حول ما
ً
ً
كثريا يف أاغيلط منطقية ،فيفرتضون مثال أن األحداث السابقة تفرس األحداث الالحقة
ً
نتيجة لعالق ٍة ما خيتلقونها يف أذهانهم بني املايض واحلارض ،وىلع الرغم من االختالفات

الكبرية بينهما .كما يميلون إىل إسقاط رغباتهم وأمانيهم اخلاصة ىلع االستنتاجات اليت
يريدون الوصول إيلها؛ وكذلك إىل املبالغة واتلضخيم يف قيمة أو داللة املعلومات اليت
تؤكد معلوماتهم ويتجاهلون كذلك ،أو يقللون من شأن ،املعلومات اليت تتناقض مع
ما يعتقدون فيه .هكذا تكون املشاعر واملعتقدات يه اليت حتركهم وليس احلقائق
أو الوقائع أو العلم ،فيكونون متوجهني من خالل ما يريدون هل أن يوجد ،وليس من
ً
خالل ما هو موجود فعال .وبذلك يهيمن ىلع املتطرفني نواعن من اتلفكري؛ هما اتلفكري
باتلمين  ،Wishful Thinkingواتلفكري املفعم باخلوف .Fearful Thinking
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5 -5اتلبين للمعايري املزدوجة :يميل املتطرفون اعمة إىل احلكم ىلع أنفسهم واهتماماتهم
ومصاحلهم ،يف ضوء مقاصدهم ومعتقداتهم فيعلون من شأنها من خالل اتلفضيل
واتلحبيذ هلا ،وحيكمون ىلع اآلخرين يف ضوء أفعاهلم؛ حيث ينظرون إيلها بطريقة
نقدية .إنهم يطلبون منك أن تقبل تأكيداتهم اخلاصة املتعلقة باإليمان والصدق ،ولكنهم
ً
ً
ً
يطلبون منك أيضا إثباتا وديلال ىلع معتقداتك أنت اخلاصة ،وقد يوافقون ىلع يشء ايلوم
غدا ،والعكس بالعكس ً
وينكرونه ً
أيضا.
6 -6امليل إىل انلظر إىل خصومهم ومنتقديهم ىلع أنهم أرشار بطبيعتهم :يكون اخلصوم،
بالنسبة للمتطرفني ،عبارة عن جمموعة من األشخاص السيئني ،الالأخالقيني ،املفتقرين
لإلخالص واألمانة ،كما يرونهم وضعاء ،ومفعمني بالكراهية ،وقساة القلوب والسلوك،
وغري ورعني أو متسمني باتلقوى .ويكون ذلك ليس ألنهم فقط ال يتفقون معهم يف
أقواهلم ومعتقداتهم وسلوكياتهم ،بل ً
أيضا ألنهم يرون األمور بطريقة خمتلفة ودليهم
اهتمامات تعارض اهتماماتهم أو تدخل يف منافسة معها.
7 -7الرؤية اثلنائية الضدية للعالم :يميل املتطرفون إىل رؤية العالم يف ضوء املقوالت املطلقة
اخلاصة باخلري والرش ،مع وضد ،وليست هناك من درجات وسطى بني هذين الضدين؛
ليست هناك نسبية يف األشياء أو يف سلوكيات البرش .هكذا تكون لك األمور أخالقية
الطابع ،تقوم ىلع أساس اتلصنيف للعالم وانلاس إىل صواب وخطأ ،ويكون الصواب
ً
متعلقا بهم ،واخلطأ ًّ
خاصا خبصومهم ،ويكون شعارهم اذلي يتبنونه ً
دائما هو «من ليس
ميع فهو ضدي».
8 -8اتلأييد لوجود درجة معينة من الرقابة أو الكبت خلصومهم ومنتقديهم :قد يتجىل ذلك
يف القيام حبمالت صحفية ،أو إعالمية ،أو غري ذلك؛ من أجل إبعاد خصومهم عن
وسائل اإلعالم .وقد يتجىل ذلك يف وضع قوائم سوداء بهؤالء اخلصوم أو العزل السيايس
واإلعاليم هلم ،وقد يتم تكوين «لويب» يعمل ىلع وضع قوانني أو ترشيعات ملنعهم من
الكتابة أو الظهور يف وسائل اإلعالم أو إلقاء حمارضات اعمة أو اتلدريس يف املدارس
واجلامعات ،وكذلك مصادرة كتبهم يف املدارس واجلامعات ،ومصادرة كتبهم أو رفعها
من املكتبات أو معارض الكتب ...إلخ.
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هكذا يفضل املتطرفون أن تستمع فقط إيلهم؛ ألنهم يشعرون باتلهديد ويتخذون
ً
مواقف دفاعية عندما يرد عليهم أحد ما أو يطرح رأيًا خمالفا لرأيهم.

َ
َ
9 -9امليل إىل تعريف أنفسهم يف ضوء تعريف عدوهم نلفسه ،من يكرهونه ومن يكرههم:
يكون املتطرفون يف حالة من احلشد االنفعايل املتواصل املتوجه حنو خصومهم ،اذلين قد
ً
يكونون ،هم أنفسهم – أي اخلصوم – جمرد متطرفني أيضا ينافسون متطرفني آخرين.
وألنهم يميلون إيل رؤية أعدائهم ىلع أنهم أرشار وربما أقوياء ،فإنهم يميلون ،ربما ال
ًّ
شعوريا ،إىل حمااكتهم ،واتلبين ألسايلبهم وحيلهم ىلع حنو ما؛ وىلع سبيل املثال :تميل
اجلمااعت املعادية للشيوعية وكذلك املعادية للنازية إىل السلوك ىلع حنو يماثل سلوك
أصحاب هذين املذهبني وطرائقهم يف السري اجلمايع وارتداء مالبس معينة (معارضو
ً
مجاعة الكولككس كالن املعادية للسود يف الواليات املتحدة مثال) ،وإىل اتلبين ألسايلب
ً
مماثلة لألسايلب اليت يتبعونها يف اتلعبري عن أنفسهم ،كما يتمثل ذلك مثال يف استخدام
وأاغن وأناشيد معينة للتعبري عن االنفعال وكذلك إظهار اتلنمر أو االستئساد
طقوس
ٍ
ً
وأيضا اهلتاف بألفاظ وأسماء معينة ،بل والقيام بسلوكيات عنيفة .إن هذا
ىلع اخلصوم.
قد يعىن أنه :إنك عندما تسلك مثل خصومك؛ فإنك تسلم إرادتك هلم ،فتكون أنت
وخصومك أشبه بالصور املرآوية اليت توجد منها صورتان؛ يمىن ويرسى ،لكنهما يف الواقع
صورتان متماثلتان وربما صورة واحدة.
1010امليل إىل اجلدل وطرح القضايا من خالل اتلخويف والرتهيب واتلهديد :يميل املتطرفون
إىل صياغة حججهم وقضاياهم بطريقة ما يكون من شأنها ختويف اآلخرين وترهيبهم
من أجل أن يقبلوا ما يطرحونه هم من مقدمات أويلة أو اعمة أو استنتاجات خاصة
ً
بقضاياهم ،فمن ال يتفق معهم يكون «متحالفا مع الشيطان» أو أنه يتعاون مع األعداء،
ً
أحاكما وتقييمات سلبية كثرية خلصومهم؛ ً
اغبلا ما تقوم ىلع أساس أحاكم
وهم يطلقون
أخالقية ،وأشبه باملواعظ واتلوجيهات .ويعمل مثل هذا انلوع من األسلوب املمتلئ
بالرصاخ والصياح وابلالغة اخلشنة ىلع جعل خصومهم يف حالة دفاع دائم عن انلفس،
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مما قد يقطع تسلسل أو استمرارية انلقاش املوضويع للقضية املطروحة ،ويركز االهتمام
ىلع الشلك اذلي يتم من خالهل طرحها(.((1
1111االستخدام للشعارات واللكمات الطنانة والعبارات الرنانة واألكليشيهات اليت توقف
اتلفكري املنطيق :يكون من الرضوري ،بالنسبة لكثري من املتطرفني ،االستخدام
للعبارات املخترصة يف اتلفكري واالستدالل من أجل اتلجنب ،أو الرواغن ،من مواجهة
عمليات الويع واالستدالل املتعلقة باحلقائق والقضايا املضادة هلم ،ويكون استخدام
هذه العبارات والصيغ املوجزة اجلاهزة من أجل تدعيم تعصبهم وحتزياتهم ،وكذلك من
أجل تغيري حالة الويع اخلاصة بهم ىلع حنو يعزز ثقتهم الزائفة ،وإحساسهم اخلاص كذلك
بأنهم ىلع صواب.

ًّ
1212االفرتاض اخلاص بتفوقهم أخالقيا ،أو يف جوانب أخرى ىلع اآلخرين؛ حيث يفرتض كثري
من املتطرفني ،ويزعمون ،تفوقهم العريق أو االثين ىلع اآلخرين ،كما أنهم قد يزعمون
أنهم شعب اهلل املختار أو أنهم من الصفوة واألخيار ،بينما األغيار غريهم هم ً
اغبلا من
األرشار ...إلخ .هكذا تنشأ تلك الرغبات اليت تغذي احلروب الكثرية واليت قد تظهر
خالهلا ً
أيضا رغبات هؤالء املتعصبني يف اتلضحية بأنفسهم ،وباآلخرين من أجل قضايا
يعدها اآلخرون زائفة.

1313اتلفكري املتعلق بيوم احلساب أو ادلينونة :يتنبأ املتطرفون ً
دائما بأن نتائج اكرثية أو
وخيمة ستكون يه املرتتبة ىلع اتباع انلاس لقضيتهم اخلاصة ،أو عدم نرصتهم هلم،
هكذا يكون دليهم نوع من اتلفكري يمكن تسميته «العقل املأزوم» أو العقل الواقع
حتت وطأة أزمة وشيكة  .Crisis–mindednessوقد تكون األزمة اليت يتوقعونها
يه انتصار الشيوعية ،وعودة احلركة انلازية ،وحدوث حرب نووية ،أو براكني وزالزل
وفيضانات أو انتقام اهلل ،أو قرب أو ميجء يوم القيامة ...إلخ.
وأيًّا ما اكنت هذه الاكرثة الوشيكة فإنهم يقولون إنها قد تصبح بعيدة لو تم اتباع
تعايلم هؤالء املتطرفني ،ورسنا ىلع هدي استبصاراتهم اخلاصة وحكمتهم .هكذا تكون

( ((1املرجع السابق.
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أية نكسة أو هزيمة أو اكرثة حتدث ألية دولة أو مجاعة معادية ،بالنسبة إيلهم ،بداية
ً
انلهاية ،وديلال ىلع غضب الرب.
ً
1414االعتقاد بأنه من اجليد أحيانا القيام بأشياء سيئة من أجل قضية اعدلة :قد يكذب
هؤالء املتطرفون ،ويشوهون احلقائق وحيرفونها ،ويلوثون سمعة اآلخرين من خصومهم
ويفرتون عليهم كذبًا ،ويطعنونهم يف رشفهم ويشهرون بهم ،أو يقومون بعمليات رقابة

ً
وكبت هلم ،أو يقومون بأعمال عنيفة قد تصل إىل الرضب واخلطف والقتل أحيانا ،هكذا
ً
مباحا ما
تكون الغاية تربر الوسيلة ،واألخالق يه أخالق الغابة ،ويكون لك يشء
دامت القضية من وجهة نظرهم أخالقية واعدلة.
كما قام الغرب بكل يشء من أجل هزيمة الفاشية أو الشيوعية أو أي عدو آخر،
فقيمنا ،كما قالوا ،ينبيغ أن تنترص ىلع قيمه ،ألن قيمنا يه «األىلع» وقيمه يه «األدىن».
1515الرتكزي ىلع االستجابات االنفعايلة واالتفاق والرتكزي ىلع حنو أقل ىلع املنطق واتلحليل:
يكون دلى املتطرفني نوع ما من اتلوقري واتلبجيل الضمين أو املسكوت عنه ،ألهمية
ادلاعية أو الربوباجندا ،ويه اليت يسمونها الرتبية أو اتلعليم أو اتلثقيف أو رفع مستوى
الويع .ولالستخدام اخلاص للرموز دور كبري يف تفكريهم ،وهم يميلون إىل استخدام
هذا اتلفكري ىلع حنو جمازي ،يفتقر إىل ادلقة .ولدلاعية والرموز والشعارات دور مهم
يف تأجيج مشاعر أتباع هؤالء املتطرفني ،ويف توجيههم للقيام بسلوكيات عنيفة ،تفتقر
للعقل ،حنو خصومهم.
1616احلساسية العايلة واتلنبه :يدرك املتطرفون وجود تلميحات عدائية ،حىت يف اتلعليقات
العابرة اليت يقوهلا اآلخرون ،فهم يتصورون أو يتخيلون وجود الرفض واملعارضة هلم
يف تلك احلاالت اليت قد تكون أمينة معهم ،وخملصة ،لكنها ال تتفق معهم ً
أيضا،
من جانب آخرين؛ إنهم يرون نوعاً من اتلمزي واتلعصب ضدهم يف اإليماءات الربيئة

والسلوكيات الغامضة .وىلع الرغم من وجود عدد قليل من املتطرفني مصابون بالفعل
بمرض ابلارانويا أو ذهان االضطهاد العظيمة ،فإن كثريين من املتطرفني يسلكون من
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خالل أسلوب بارانويدي يقوم ىلع أساس توقع الرش واملالحظة واالضطهاد من جانب
اجلمااعت اخلارجية األخرى ،ووجود شعور باتلفوق والعظمة ،ولكية القدرة من جانب
أعضاء مجاعتهم ادلاخلية.
1717االستخدام ملنطق ما ورايئ من أجل تربير معتقداتهم وأفعاهلم :إن بعض املتطرفني،
خاصة هؤالء املندجمني يف طوائف ومذاهب أو يف حراكت دينية متطرفة؛ مثل األصويلة
املسيحية واإلسالمية ،واملليشيات املسلحة انلازية املتطرفة ،وأعضاء املنظمات الرسية
واملتيافزييقية وغريها ،يزعمون وجود منطق ما ورايئ ،أو ميتافزيييق ،حيكم معتقداتهم
وأفعاهلم ،وأن حركتهم وقضيتهم جتسدان أوامر اهلل .هكذا قد تتم إاعدة صياغة اتلطرف
الصارم أو العنيف يف ضوء سياق ديين ما؛ حبيث يكون هل طابع رشيع أو مرشوع دلى
ً
كثريا من البرش
بعض انلاس .واليشء اذلي يدعو لدلهشة هنا كما يقول لريد هو أن
يقاومون أو يرفضون ما يقومون به من سلوكيات عنيفة أو مدمرة باتلطرف ادليين وذلك
اتلطرف املوجه ،أو ألنهم ينظرون إيله ىلع أنه يمثل عقيدة دينية سامية ،أو أنه يمثل
ماكنة تماثل ماكنة ابلقرة املقدسة يف بعض ادليانات يف ثقافتنا احلايلة.
1818مشكالت اتلحمل للغموض وفقدان ايلقني :تمثل األيديولوجيات وأنظمة املعتقدات
اليت ينسب املتطرفون أنفسهم إيلها ،يف حقيقة األمر ،وسيلة للوصول إىل نوع ما من
ً
مفتقرا لليقني ،إنها حماولة للحصول ىلع نوع من األمن املطلق يف
ايلقني يف اعلم أصبح
اعلم أصبح يفتقر لألمن ىلع حنو مطلق ،ويف واقع أصبح اإلنسان فيه غري قادر ىلع اتلنبؤ
ً
ًّ
بما قد حيدث هل ايلوم أو ً
غدا ،اعلم أصبح مأهوال بالبرش املختلفني جدا يف اهتماماتهم
وأديانهم وأنواعهم ...إلخ؛ حيث قد يوجد بينهم ألف عدو وخصم.

ً
هكذا يعرض املتطرفون أمام أتباعهم أو يصورون هذا العالم بوصفه ً
مفعما
اعلما

بالرش واألعداء ،وبما يتطلب منهم أن يقوموا بمغامرات عديدة فيه ،حىت لو اكنت
عنيفة ،أو اكن ثمنها فقدانهم ألرواحهم ،لكنه ً
أيضا اعلم ،كما يعتقدون يستحق أن
ندافع من أجله عن قيمنا الزاخرة باخلري واألمل ،ويف مواجهة عوالم أخرى حيتشد فيها
ً
ونعيما ،وحياة ما بعد املوت،
الرشور وايلأس ،ولو فقد اإلنسان حياته هنا ،فإن هناك جنة
سيجد اإلنسان فيها اخللود واألمن والسكينة وايلقني وانلعيم ادلائم .فماذا يساوي هذا

يناير 2017

27

العالم؟ هكذا تتم عمليات غسيل مخ الشباب وجتنيدهم يف مثل هذه املنظمات املتطرفة،
ويتحولون إىل إرهابيني ،ويتم «دس السم يف العسل» ،والوصول حباالت الغموض وفقدان
ً
ً
ً
وواضحا وحمددا ،ويتم
بسيطا
ايلقني دليهم إىل حدها األدىن ،فالعالم أصبح بالنسبة إيلهم
تنظيم سلوك اآلخرين ،خاصة األعداء ،ويتم تشكيل ويع يف ضوء هذه الصورة املتخيلة
وسلك أتباع اجلمااعت من خالل قواعد وقوانني يسنونها هم .ومن ثم يرون أنه لكما
خضع األعداء هلذه القوانني والقواعد ،شعر املتطرفون أنهم أكرث أمنًا.
1919امليل إىل استخدام ما يسىم الفكرة أو الرأي اجلميع :يكون املتطرفون ،ومنظماتهم،
وثقافاتهم الفرعية ،عرضة نلوع من اتلماسك اجلميع ،القائم ىلع أساس نظر هذه
اجلمااعت إىل داخلها ،ويه طريقة سماها إيرفنج جانيس يف كتابه الرائع «ضحايا الرأي
اجلميع» اعم 1972م .وينشأ هذا امليل دلى اجلمااعت ،خاصة مجااعت العنف ،أو الصفوة
احلاكمة؛ من أجل حتقيق اإلمجاع ىلع قرار معني .ويشمل هذا انلوع من الفكر ،أو
اتلفكري أو الرأي اذلي يتجه إىل الوصول إىل اإلمجاع ىلع ميل األفراد إىل االنصياع إىل
معايري اجلماعة ،واالتفاق معها؛ من أجل احلفاظ ىلع تضامنها واتفاقها يف الرأي .وقد
يتم ىلع حساب التشويه ملالحظات األفراد حول احلقائق ،فالرأي الفردي ينبيغ هل أن
يتفق مع الرأي اجلميع مهما اكن عليه هذا األخري من خطأ أو تناقض مع احلقائق أو
كاً
الشواهد املتعارضة معه ،ومع جتاهل املالحظات اليت قد تطرح تساؤالت وشكو حول
االفرتاضات واملعتقدات املشرتكة اخلاصة بهذه اجلماعة.
هكذا يتحدث أعضاء األجنحة ايلمنية ،أو اليسارية ،مع بعضهم وإىل بعضهم،
يقرأون الصحف واملقاالت والكتب اليت تعكس وجهات نظرهم فقط ،بل وقد يشعرون
بما يشبه اخلوف املريض ،أو «الفوبيا» يف مواجهة ادلاعية اخلاصة باجلانب اآلخر املختلف
معهم ،أو عنهم ،وينجم عن ذلك لكه نوع من اتلدهور يف العقالنية ويف اتلفكري اذلي
ينبيغ أن يقوم باالختبار للواقع ،واألحاكم األخالقية ً
أيضا .وقد تصبح األوهام الشائعة
حول الصواب ،واتلفوق األخاليق ،واالضطهاد ،وغريها ،سليمة وقوية ،ويتم انلظر كذلك
إىل هؤالء اذلين يطرحون حتديات أمام هذه األوهام من خالل شكوك ومشاعر عداوة
بال حدود.
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هكذا قد يدفع الرأي اجلميع من هم اعدة مفكرون بعيدو انلظر إىل اتلفكري
املبسط ،ومن أمثلة ذلك ما حدث عندما قام الرئيس كنيدي بتأييد غزو خليج اخلنازير
اعم  ،1961وهو الغزو اذلي انتىه بإخفاق تام ،وحيدث مثل هذا اتلفكري اجلميع دلى
اجلمااعت ذات الروابط وثيقة الصلة بصناع السياسة الواثقني من أنفسهم واملخلصني
للقائد .ويف مثل تلك الظروف ،فإن تلك الرغبة املهيمنة يف اإلمجاع ىلع رأي قد تطىغ
ىلع تلك احلاجة للرتوي العقالين .من حقائق اتلاريخ املبهجة أن كنيدى قد تعلم ً
درسا
من هذا اخلطأ واختذ تدابري تدل ىلع الرتكيب اتلاكميل أو املرونة العقلية ،جتنب بواسطتها
ً
ديناميات الرأي اجلميع عندما ثارت أزمة الصواريخ الكوبية ،فبدال من ذلك اإلمجاع
واالتفاق اجلامد يف الرأي حتول باهتمامه إىل حماولة حل املشلكة ىلع حنو عقالين(.((1
2020امليل إىل شخصنة حالة العداء :يتمىن املتطرفون ً
اغبلا أن يلحق سوء حظ شخيص وكوارث
ً
بأعدائهم ،كما أنهم حيتفلون عندما حيدث هذا مثال عندما يموت ناقد هلم ،أو عدو ،أو
يعاين من مرض خطري ،أو تقع هل حادثة سيئة أو يقع يف مشكالت قانونية شخصية،
هكذا يبتهج املتطرفون وحيتفلون ،ويقولون إنه يستحق ذلك ،أو إن هذا من غضب الرب
علىه ومن نعمته عليهم .فقد انطلقت االحتفاالت من جانب متطريف اجلناح ايلميين
من ابليض ،يف الواليات املتحدة عندما تم اغتيال مارتن لوثر كنج املطالب باحلقوق
املدنية واملساواة للسود مع ابليض ،وكذلك عندما جنا جورج والس من حماولة اغتيال،
وكيف أصيب اجلناح اليساري بغضب وضيق شديد .ويف احلاتلني هناك كراهية لم يتم
توجيهها حنو األفاكر فقط ،بل حنو أفراد من بين البرش ً
أيضا .وإين أتذكر هنا كيف ابتهج
بعض أعضاء مجاعة اإلخوان املسلمني يف مرص وخارجها وغريهم ىلع مواقع اتلواصل
االجتمايع عندما سقطت الطائرة املرصية يف ابلحر األبيض يف 19مايو  ،2016وعندما
سقطت الطائرة الروسية يف رشم الشيخ يف  31أكتوبر .2016
2121الشعور بأن انلظام ال يكون ً
جيدا إال عندما يكسبون هم أو يفوزون؛ فعىل سبيل املثال،
لو خرس املتطرفون أحد االنتخابات ،فإن ذلك قد حدث ألنه قد تم تزويرها ضدهم ،وإذا
(Laird Wilcox, “Extremist Traits”, The Hoaxer Project Report: 39-41, online e-book, http://www.lairdwilcox.com/ ((1
news/ hoaxerproject.html.
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حتول الرأي العام ضدهم ،فذلك ألنه حدثت عمليات غسيل مخ للناس ،واذا خابت آمال
أتباعهم ،يف شأن ما ،فذلك ألنهم اكنوا كباش الفداء يف ذلك الشأن .هكذا فإن احلكم
ىلع اجلودة أو السوء يف رأيهم يكون ً
قائما ىلع أساس كيفية تأثري هذا انلظام عليهم أو
مدى مساعدته هلم يف حتقيق رغباتهم ومعتقداتهم أو كونه يقوم بالوقوف ضدها(.((1
ىلع لك حال ،يعترب ما قدمناه يف هذا الفصل جمرد حماولة الستعراض انلظريات املبكرة
واحلديثة حول اتلصلب واتلوتر واإلرهاب والعدوان ،وغري ذلك من السلوكيات والعمليات اليت
تسهم ،ىلع أحناء شىت ،يف تكوين ظاهرة اتلطرف اليت يعاين منها العالم اآلن .لكن الفهم العميق
هلذه الظاهرة يقتيض ً
أيضا دراسة أعمق للجذور األيديولوجية وادلينية واالقتصادية واالجتماعية
والرتبوية املتعلقة بهذه الظاهرة ،وليس جمرد الوقوف عند دوافعها أو جذورها انلفسية فقط أو
االجتماعية فقط كما فعلنا حنن اآلن.

املعتقدات واالجتاهات والقيم
يعد اتلطرف واتلصلب واجلمود والتسلط من املفاهيم األساسية يف علم انلفس االجتمايع
وىلع انلفس السيايس ً
أيضا .وتنطوي هذه املفاهيم ،يف جوهرها ،ىلع مفاهيم فرعية أخرى مهمة؛
منها املعتقدات واالجتاهات والقيم واآلراء .وحناول فيما ييل أن حندد املقصود من لك مصطلح من
هذه املصطلحات.
فاالجتاهات واملعتقدات ،والقيم استعدادات أو ميول ختدم وظيفة املحافظة ىلع – واتلعزيز
كذلك – مفاهيم املرء ،عن ذاته ،واليت تشتق ،يف جانب كبري منها من املتطلبات أو املطالب
االجتماعية وترتكز حول القضايا اخلاصة باملحافظة ىلع الكفاءة والفضيلة ،ولكها فئات شاملة.
ً
واالجتاهات يه حتزيات ،واعدة ما يكون دلى انلاس أسباب معينة ،يف مناسبات كثرية ،إلخفاء
ً
عمقا وأكرب اتساعاً
اجتاهاتهم ،لكن األسباب تكون أقل يف حالة القيم؛ وذلك ألن القيم أكرث
من االجتاهات .إن القيم يه معايري أو مستويات مقننة بالنسبة ملا جيب ،وما هو رضوري ،بينما
االجتاهات ليست كذلك .فالقيم يه حمددات لالجتاهات أكرث من كونها مكونات هلا ،فالقيم
تتعاىل ىلع املوضواعت أو األشياء واملواقف .ويعتقد الفالسفة ورجال ادلين وعلماء األنرثوبولوجيا
( ((1املرجع السابق.
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واالجتماع واملؤرخون واملعاجلون أن األكرث أهمية هو فهم قيم األشخاص أكرث من فهم اجتاهاتهم.
كما أن املشكالت واملظالت األخالقية تتضمن أسئلة وقضايا متعلقة بالقيم ،وكذلك تتضمن
الرصااعت بني اجلمااعت وداخل الفرد .هذه األسئلة والقضايا املتعلقة بالقيم أكرث من اليت تكون
متعلقة باالجتاهات .وتتخصص املؤسسات االجتماعية املختلفة ،وتهتم بغرس جممواعت معينة من
القيم أكرث ونقلها من اهتمامها بفعل ذلك بالنسبة لالجتاهات(.((2
ًّ
ًّ
ًّ
وأيًّا اكن مضمونها ،أو موضوعها ،سواء اكن ًّ
شخصيا ،فإن
اجتماعيا ،أو
سياسيا ،أو
دينيا ،أو
املعتقدات يه أنساق معرفية انفعايلة تقوم ىلع أساس تشكيل املخ – ىلع حنو معني – وتقوم ً
أيضا
باتلنظيم والرتتيب ،وحسب األولوية ،للغة واتلفكري ،واالنفعال ،والسلوك .وتعمل املعتقدات ىلع
َ ينْ
خفض الشعور بالغموض ،وكذلك حالة عدم ايلقني املتعلق باألحداث املوجودة داخل حدود
اتلحكم واتلأثري اخلاصة بصاحب االعتقاد أو خارجها .حيث تمنح املعتقدات أصحابها انلظام
واالجتاه والغرض واملعىن ،وذلك بالنسبة للعديد من الوقائع واتلعقيدات املوجودة يف احلياة ايلومية
ُ
العادية أو يف احلياة املتخيلة .هكذا تنسب املعاين للرموز ،واألساطري ،واملذاهب والسلوك ،ويتم
واغبلا ما تقدم هذه اتلفسريات نوعاً
ً
إضفاء القيمة ىلع احلقائق املنتقاة واألفاكر واملشاعر واألفعال،
من اتلوجيه املحدد للسلوك(.((2
أحيانا ما يتم تعزيز قيمة املعتقدات ،كما لو اكنت ممتلاكت ،أو حوازات ،وبطرائق تشبه
الطرائق اليت يمتلك من خالهلا األفراد األشياء ،اعيلة القيمة .وربما يفرس مصطلح االستحواذ أو
اتللبس هذا تلك املقاومة اليت نلقاها – دون توقع – من هؤالء املتمسكني بمعتقدات دينية معينة.
ً
وقد يصل األمر بهم أحيانا إىل تكفري اآلخرين أو إهدار دمهم.
وقد تبني أن هناك مناطق معينة يف املخ تكون مندجمة يف النشاط اخلاص باألنماط املختلفة
من املعتقدات ،وأن هناك وصالت عصبية تكون متعلقة باالستدالل الصحيح أو الزائف اخلاص
ببعض هذه املعتقدات .فاملعتقدات ادلينية يه ،يف العادة ،معتقدات صحيحة بالنسبة ملعتنقيها
أو املؤمنني بها ،ويه حتقق ألصحابها حاالت مبهجة تتعلق باتلوازن الكيميايئ للمخ .وقد يظهر
العنف والعدوان أو القلق والضيق واالنسحاب عندما تظهر سلوكيات ،من آخرين ،حتاول أن
( ((2يج ر .فريمان وآخرون ،بيولوجيا السلوك ادليين :اجلذور اتلطورية لإليمان وادلين ،ترمجة شاكر عبد احلميد (القاهرة :املركز القويم
للرتمجة.254 :)2015 ،
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تحُ
ً
ِدث اختالال يف هذا االتزان ادلاخيل من خالل العرض ألفاكر تناقض ما يعتقده املرء أو حماولة
التشكيك فيها أو السلوك ىلع حنو يتسم بالعداء ضدها .وقد تتواصل سلوكيات العنف هذه ىلع
انلحو اذلي نعرفه ونشاهده لك يوم(.((2
تقوم املعتقدات ادلينية بتلطيف حالة املخ وجعل اإلنسان يشعر أكرث بالرضا والسكينة
ً
واهلدوء؛ حيث تضع املعتقدات حدودا للمجهول وختطط للمستقبل ،ويه جتيب عن كثري من
األسئلة اليت تنشأ داخل املخ واليت ال توجد إجابات حمددة عنها .وتعمل املعتقدات – ىلع حنو
ملحوظ – ىلع خفض حاالت الشعور بالغموض واحلرية وفقدان ايلقني املتعلقة بأمور احلياة
ً
ًّ
ًّ
ً
خاصا باحلياة بعد املوت بوصفها ترياقا مضادا ذللك
تصورا
واملوت ،والروح ،واخللود .كما تقدم
املشهد ابلارد اخلاص بالعدم ،اذلي يعقب احلياة .وهذا أمر ال يستطيع معظم البرش أن يتحمله ،ومن
ثم يتحول الزمن القصري املوجز املتاح واملمزي حلياتنا ،ويمتد فجأة فيتحول إىل زمن ال نهاية هل ،زمن
خيلو من الضغوط ويصاحبه اخللود(.((2
يعرف روكيتش املعتقد بأنه «أي توقع يتعلق بوجود ما ،أو اكئن ما ،أو تقييم معني ،أو اعدات
قديمة معينة ،أو قضايا آمرية ناهية ،معينة ،أو وقائع سببية معينة» .أما االجتاه فهو تنظيم أكرث
ً
استقرارا للمعتقدات الوجودية اتلقييمية السببية ،وهو اعدة ما ينتظم حول موضوع أو موقف
معني ،وجيعل املرء يميل إىل االستجابة بطريقة تفضيلية هلذا املوضوع أو املوقف ،وبطريقة تميزيية
للك األفراد اذلين يدركهم املرء ىلع أنهم خيتلفون عنه يف اجتاهاتهم حنو املوضواعت واملواقف،
وبطريقة تميزيية أو فارقة ً
أيضا بالنسبة ملظاهر الضبط أو الضغط االجتمايع اليت يقصد منها
إجبار الفرد ىلع اتلعبري ،بطريقة معينة ،فيما يتعلق بموضواعت ومواقف اجتماعية معينة .ولك هذه
ًّ
اجتماعيا
االستجابات اتلفضيلية ،واتلميزيية ،أو الفارقة يه طرق أو أدوات تلحقيق القيم املنظمة
اليت تشرتك مع املعتقدات اآلمرية – انلاهية  Prescriptive–proscriptiveاخلاصة باألشاكل
املثايلة للسلوك وحاالت الوجود اليت جيب أن يسىع حنوها ،من خالل النشاطات اليت حتدث خالل
املواقف وعرب املوضواعت .وتكون وهذه االستجابات للموضواعت واملواقف واألشخاص اذلين
يتفقون أو خيتلفون معنا وكذلك ملظاهر الضبط االجتمايع ،لكها ،متآلفة ومنسجمة مع بعضها.
( ((2املرجع السابق.
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ُ
ً
ويه متآلفة أيضا؛ ألنها توجه من خالل اتلنظيم اهلرياريك للنسق املعريف املنظم اخلاص بمعتقدات
ًّ
ومستقرا يف املدى أو احلدود اليت تسمح
الفرد واجتاهاته وقيمه .وهذا النسق املعريف سوف يظل ثابتًا
ً
ببقاء وتعضيد مفاهيم املرء االجتماعية عن نفسه ،واليت اعدة ما تتعلق بالكفاءة ،Competencel

والفضيلة أو األخالق .((2(Morality
وقد قدم ميلتون روكيتش نظرية تتعلق بما أسماه «نسق املعتقدات» ،وتقوم ىلع أساس
مفهوم اجلمود  Dogmatismيف عالقته بمفهويم تفتح اذلهن  Open-mindedوانغالقه
 .Closed-mindedوتمتد اتساق املعتقدات هذه عرب متصل ثنايئ القطب يقع األشخاص
«منغلقو اذلهن» عند أحد قطبيه ،ويقع «متفتحو اذلهن» عند القطب اآلخر .وبني هاتني الفئتني
قربا أو ً
املتطرفتني يوجد خمتلف األشخاص بدرجاتهم املتنوعة من االنغالق واتلفتح ً
بعدا عن هذين
القطبني .وال ترتبط هذه املفاهيم بأي نسق معني من املعتقدات ،لكنها تنطبق ىلع األنساق لكها
اعمة ،ويكون الرتكزي فيها ىلع بناء املعتقدات أو شلكها أكرث من مضمونها ،فيه أشبه باألسلوب
املعريف ،أي أشبه بطريقة معينة يف اكتساب املعلومات اخلاصة بموضوع معني ،أو ظاهرة معينة،
وكذلك معاجلة هذه املعلومات ،واتلعبري عنها بأشاكل حمددة(.((2
ويشري روكيتش إىل أننا ينبيغ أن نضع يف اعتبارنا جوانب ثالثة مهمة عند تناونلا ملوضوع
أنساق املعتقدات؛ ويه انلاحية املعرفية ،واأليديولوجيا ،واجلوانب االنفعايلة من الشخصية.
واالنفعال هل جانب معريف ،كما أن أي جانب معريف يصاحبه انفعال ،وأن األيديولوجيا اليت يتبناها
املرء من خالل معتقدات معينة سوف تظهر يف تفكريه وانفعاالته وسلوكه ،يف ضوء القبول أو
الرفض لألفاكر ،أو األشخاص ،أو السلطات .ويتجىل ذلك يف صور سلوكية؛ مثل اتلعصب وانلفور
والعدوان واتلطرف وغريها .ويعتقد روكيتش أن اتلعصب اخلاص باملعتقدات الظاهرة هو األكرث
عمومية ،بينما يكون اتلعصب العنرصي أو العريف ظاهرة نوعية(.((2
املعتقد إذن هو «تنظيم معني تلصورات املرء ،وأفاكره ،ومعلوماته ،حول يشء حمدد ،كما
يشتمل ىلع العمليات املعرفية ،والرأي ،واإليمان» .وهكذا تكون املعتقدات أشبه باتلمثيل املعريف
لالجتاهات ،وتكون القيم أشبه باتلجسيم أو اتلمثيل الوجداين هلا .وبذلك يكون دلينا هنا
(Rokeach, “Some Unresolved Issues in the Theories of Beliefs”: 261-304. ((2
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حمراكن ،أو دافعان داخليان يؤثران ىلع هذه االجتاهات؛ هما املعتقدات املعرفية (عقالنية اكنت أم
غري عقالنية) والقيم الوجدانية (واليت ترتبط بموضواعت مثل احلالل واحلرام واتلفضيل كذلك
ألعمال فنية معينة وعدم اتلفضيل لغريها ولسلوكيات معينة وأشاكل معينة يف احلديث وارتداء
ًّ
عمليا ،بني اتلأثريات املختلفة املتداخلة للمعتقدات والقيم
املالبس ...إلخ) .وال يمكن الفصل،
َ
ىلع االجتاهات ومن ث َّم ىلع السلوك.

يقسم العلماء املعتقدات إىل فئتني؛ تلك اليت يمكن اتلحقق منها وتلك اليت ال يمكن
اتلحقق منها .واليت يمكن اتلحقق منها يه تلك املعتقدات اليت ترتبط بالعالم الطبييع
واأليديولوجيات السياسية ...إلخ .أما تلك اليت ال يمكن اتلحقق منها فيه تلك املعتقدات
ادلينية وامليتافزييقية بشلك اعم .ولو أنه يصعب يف واقع األمر الفصل اتلام بني هذين انلوعني من
املعتقدات؛ فهما يتداخالن يف الواقع ىلع أحناء شىت .ويف ضوء ذلك لكه تم اتلميزي بني ثالثة أنواع
من املعتقدات؛ يه:
1 -1املعتقدات الوصفية :اليت تتعلق بالصحة أو الزيف ،والصواب أو اخلطأ ،وباملعىن املحدد،
ومنها ذلك االعتقاد اذلي هو أشبه بفكرة أو معلومة شبه راسخة بأن الشمس ترشق
من الرشق.
2 -2املعتقدات اتلقويمية :اليت تتعلق باحلسن أو اجلمال ،والقبح أو انلفور؛ اكالعتقاد بأن
ً
ً
ً
ً
ً
عمال ًّ
فنيا معينًا هل خصائص
وطعاما آخر ليس كذلك ،أو أن
طعاما معينًا مقبوال ومفضال
ً
جتعله مجيال أو أنه ليس كذلك.

3 -3املعتقدات اآلمرية – انلاهية :واليت تتعلق برضورة القيام بأمر معني ،أو رضورة عدم
ً
القيام به ،وىلع حنو إلزايم ،ال يملك املرء حياهل أن يقبل أو يرفض وفقا لرأيه اخلاص .وهنا
نكون أقرب إىل املعتقدات االجتماعية وادلينية؛ مثل احرتام الصغري للكبري – طاعة
الوادلين – االبتعاد عن سلوكيات معينة حمرمة ...إلخ(.((2
وبالطبع قد يصعب الفصل بني الفئتني اثلانية واثلاثلة من فئات املعتقدات هذه .أما
الفئة األوىل؛ فربما اكنت يه الفئة األقرب إىل فئة األفاكر العامة أو العلمية اليت يعتقد املرء فيها
ويصدقها .لكنها قد تكون قريبة ،مع ذلك ،من الفئتني اثلانية واثلاثلة من املعتقدات (اتلقويمية
( ((2املرجع السابق.
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ً
واآلمرية وانلاهية) ،خاصة عندما يدخلها بعضنا ضمن نطاق هاتني الفئتني؛ مثال أن يظل بعض
انلاس يعتقدون أن األرض مسطحة وليست كروية ،وأنها ال تدور حول الشمس وألسباب تتعلق
بمعتقداتهم ادلينية اخلاصة.

االجتاهات
يعرف االجتاه ىلع أنه جمموعة من االستجابات املتسقة ،فيما بينها ،سواء يف اجتاه القبول ،أو
يف اجتاه الرفض ،ملوضوع نفيس اجتمايع معني يدور حوهل اجلدل أو اخلالف .هكذا يتجىل االجتاه
ً
ً
حتديدا اختياراته الشخصية أو االجتماعية أو اثلقافية ،قبوال أو
يف املواقف اليت تتطلب من املرء
ً
رفضا .أما األيديولوجيا ،ويف ضوء تعريف ميلتون روكيتش هلا ،فيه إطار شامل تنتظم من خالهل
معتقدات الفرد واجتاهاته ،أو يه أشبه بالفلسفة اليت يتبناها املرء يف احلياة .هكذا يمكننا القول إن
األيديولوجيا يه فلسفة املرء العامة يف احلياة ،وحيث توجد املعتقدات يف أىلع السلم اهلريم ،اخلاص
بهذه األيديولوجيا ،توجد بعدها – ويف مرتبة أقل منها – القيم اليت تعمل ىلع توجيه اجتاهات املرء،
يف اجتاه القبول أو الرفض ملوضواعت خالفية معينة .ويتجىل هذا القبول أو الرفض ،من خالل تلك
اآلراء اليت يعرب من خالهلا عن اجتاهاته سلبًا أو إجيابًا .كما تعرب هذه اآلراء ً
أيضا عن تفضيالته
األيديولوجية والسياسية وادلينية ،واليت يمكن تعريفها بأنها تفضيالت ثابتة طويلة األمد ألنماط
معينة من اتلفكري واالنفعال والسلوك(.((2
تتوفر دلى املاركسيني اجتاهات عديدة تتكون من معتقدات وجودية حول طبيعة املجتمعات
الرأسمايلة ،ومعتقدات سببية تفرس ملاذا تظهر الفروق بني الطبقات االجتماعية ،وملاذا تترصف
هذه الطبقات بطرق خمتلفة .كما تتوفر دليهم معتقدات تقييمية تمثل ما يعتقدونه أحسن ،وما
يعتقدونه أسوأ ،ومعتقدات آمرية ناهية تكرس جهدها ملا جيب فعله .وال يتفق ً
أيضا االشرتاكية

ٌّ
ٌّ
وأنصار الرأسمايلة وأنصار الفاشية يف مثل هذه اآلراء بل خيتلف لك منهم مع اآلخر .ويتمسك لك
منهم بتنظيمات بديلة للمعتقدات الوجودية السببية اتلقييمية اآلمرية انلاهية(.((2
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ًّ
نسبيا،
يرى روكيتش أن القيمة معتقد من انلوع اآلمر انلايه ويعرفها بأنه «معتقد ثابت
ً
ًّ
ًّ
اجتماعيا ،لغاية من اغيات الوجود ،أو لشلك من أشاكل السلوك
شخصيا ،أو
وحيمل يف فحواه تفضيال

املوصلة إىل هذه الغاية» .وحتتوي القيم ىلع ثالثة عنارص ،مثلها مثل املعتقدات؛ فيه معرفية؛ من
ًّ
وجدانيا ،حياهلا
حيث الويع بما هو جدير بالرغبة أو اتلفضيل ،ووجدانية؛ من حيث شعور املرء،
ًّ
ًّ
إجيابيا أو
سلبيا ويه سلوكية؛ من حيث وقوفها كمرشد أو معيار للسلوك توجهه هنا أو هناك(.((3

وقد أشار جرييم بنتام (1832 – 1748م) إىل أن القيم اثلقافية ،وكذلك األفعال األدائية أمور
يتم تعلمها من خالل اتلدعيم لالستجابات دلى األفراد منذ طفوتلهم أو من خالل الكف أو املنع
هلا .ويف ضوء ذلك املبدأ اذلي أسماه مبدأ انلفعية  ،Utility Principleتعد انلفعية خاصية ألي
موضوع تنتج عنه الفائدة واتلمزي واملتعة ،والشعور حبسن احلال أو السعادة ،وينتج عنه ً
أيضا املنع
لأللم والرش أو اتلعاسة .وقد ذكر بنتام أن ايلنابيع اليت تفجر األفعال دلى انلاس أو حتركها عددها
أربعة عرش ينبوعاً ؛ ويه املتعة اعمة ،والرغبة اجلنسية ،والرثوة ،والسلطة ،والفضول ،والصداقة،
وادلين ،واتلعاطف ،واملقت ،والكراهية ،وانلفور ،واملصلحة الشخصية ،واآلالم اخلاصة بالعمل،
واملعاناة اجلسدية.

كذلك قام نيتشه (1900 – 1844م) بتفسري الطابع ادلينايم للتاريخ باعتباره نوعاً من اخللق

املستمر للقيم ،وكذلك املحو هلا ،وذلك ألن البرش خيلقون (يصنعون) القيم اليت تعمل ىلع احلفاظ
ً
ىلع اثلقافات وإن ىلع حنو مؤقت ،وحىت وصوال إىل تلك اللحظة – اليت يتم استبدال هذه القيم بقيم
أخرى تعمل ىلع ظهور أو انبعاث ثقافة إنسانية جديدة.

كذلك فإنه من خالل فحص علماء األنرثوبولوجيا لألنماط اثلقافية وأسايلب احلياة َّ
حول
ً
بعيدا عن تلك انلظرة النسبية للثقافات ،ومن ثم فإنه
كاليد لكوكهون اتلفكري األنرثوبولويج
قد اكن ىلع قناعة بأنه ،وىلع الرغم من تلك الفروق الواسعة بني اثلقافات يف العادات واتلقايلد
واألعراف ،فإن هناك بعض القيم اإلنسانية األساسية ،املشرتكة بني لك تلك اثلقافات املتنوعة عرب
العالم .ووصف دوراكيم «الويع اجلميع» بأنه نسق من القيم واملعتقدات اليت يتم اتلمسك بها ىلع
( ((3عبد اللطيف حممد خليفة ،ارتقاء القيم :دراسة نفسية ،سلسلة اعلم املعرفة ( 160الكويت :املجلس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،
.40 :)1992
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حنو مشرتك من جانب أعضاء املجتمع؛ حيث حتدد ما ينبيغ أن تكون عليه العالقات املتبادلة
بينهم بداخله.

ًّ
بعد ذلك اعترب اعلم االجتماع بيكر القيم ً
رضوريا ال غىن عنه يف حتليل األحاكم
أمرا

اخلاصة بالصواب واخلطأ ،اخلري والرش ،الصالح والطالح ،اتلفوق وادلونية ،انلافع وغري انلافع .كما
ًّ
رضوريا يف حتديد الوسائل والغايات اخلاصة بالسلوك اإلنساين .وقد اتفق معه بالو يف ذلك،
اعتربه
فقال إن املحدد األسايس للسلوك االجتمايع هو نسق القيم الراسخ يف املجتمع؛ فالقيم يه اليت حتدد
اهلوية اجلماعية ،واملعايري املشرتكة لألخالق واإلجناز ،ومعايري الرشعية اخلاصة بالسلطة احلاكمة.
يف كتاب أنماط الرجال  Types of Menاعتقد اعلم انلفس اإلجنلزيي سرباجنر أن القيم
ً
ًّ
تصنيفيا ألنماط القيم حيتوي ىلع ست خصائص أساسية ممزية
تنعكس يف السلوك .واقرتح نسقا
للشخصيات اإلنسانية؛ ويه:
انلمط انلظري – انلمط االقتصادي – انلمط اجلمايل – انلمط االجتمايع – انلمط
السيايس – انلمط ادليين.
وقد أشار سرباجنر إىل أن الشخصية اإلنسانية ال تعتمد – ىلع حنو استثنايئ – ىلع قيمة
واحدة فقط من القيم املوجهة للسلوك ،فالقيم الستة تكون موجودة دلينا تمارس تأثريها ىلع
سلوكنا ،ولكن بدرجات خمتلفة؛ حيث تكون هناك قيمة واحدة ،يه املهينة ىلع ما عداها ىلع
ً
الشخصية يف فرتة معينة قد تطول وقد تقرص .بينما يكون تأثري القيم اخلمسة األخرى موجودا،
ولكن بدرجات خمتلفة ومتفاوتة ً
أيضا .وىلع سبيل املثال فإن هيمنة القيمة – أو القيم – ادلينية
ىلع شخص ما أو مجاعة ما ،ليس معناه استبعاد القيمة االقتصادية ،أو السياسية ،أو االجتماعية،
أو اجلمايلة األخرى ،بل جعلها يف خدمة تلك القيمة العليا اليت تم اختيارها أو حتديدها ،هكذا
يوظف النشاط االقتصادي اخلاص يف خدمة القيمة ادلينية العامة .ويكون الفعل السيايس
واألنشطة االجتماعية موجهة يف اجتاه تعزيز هذه القيمة ،كما تتم االختيارات واتلفضيالت الفنية
واجلمايلة ىلع حنو يتسق مع هذه القيمة ،وال يتناقض معها .واألمر صحيح ً
أيضا يف حالة هيمنة

القيمة االقتصادية أو السياسية ...إلخ مع مالحظة أن العالقات بني هذه القيم عالقة ال تشري ً
دائما

يف اجتاه االتفاق واتلطابق دلى أحد األفراد أو اجلمااعت ،بل قد حيدث رصااعت بينها ىلع أحناء
ً
شىت؛ كأن حيدث رصاع مثال بني القيم ادلينية والقيم السياسية أو االجتماعية أو اجلمايلة ...إلخ.
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ً
وهناك عالقة قوية بني القيم واالجتاهات ،فوفقا ملا قاهل ميلتون روكيتش ،يمتلك الراشدون
ً
ً
ًّ
نسبيا من
آالف االجتاهات املتعلقة باألشياء واملواقف اخلاصة ،لكنهم يمتلكون فقط عددا قليال
القيم الغائية  Terminal Valuesوالقيم األدائية أو الوسيلية . Instrumental Values
ً
ًّ
ً
(متدرجا) لالجتاهات والقيم ،فيه تكون االجتاهات
هرياركيا
تنظيما
ويعين ما سبق أن هناك

ً
أكرث عددا والقيم أقل ،لكنها قلة تعكس قدرتها ىلع اتللخيص واإلجياز (ادلمج بني أكرب عدد من

االجتاهات) .كذلك فإن هذه ابلنية اهلرياركية بنية منظمة يف ضوء املركزي يف مقابل الطريف أو
ًّ
داخليا؛ حبيث أن أي تغيري يف
اهلاميش من هذه االجتاهات والقيم .ويه قيم واجتاهات متسقة
جانب واحد من جوانب نسق القيمة – االجتاه سوف يؤثر ىلع اجلوانب األخرى .أي بروز مركزي
يف هذا النسق سوف يقاوم اتلغيري بدرجة كبرية ،كما أن خضوع أحد جوانبها للتغري سوف يؤثر
ً
كثريا ىلع اجلوانب األخرى(.((3

ً
ووفقا لروكيتش ً
أيضا ،فإن القيمة تستمد (أو تشتق) من اثلقافة؛ حيث تعمل ىلع احلفاظ ىلع
ابلنية اثلقافية املرئية وغري املرئية وىلع اتلنظيم هلا ً
أيضا ،مما يعطي هذه ابلنية أو يضيف عليها نوعاً

ً
ً
شخصا دليه
من املعىن واالستقرار واتلماسك ،وترتبط القيم باملعتقدات .فعندما نقول ،مثال ،إن
ً
ً
ًّ
نسبيا ،فحواه أن شكال معينًا من أشاكل السلوك ،أو اغية
معتقدا ثابتًا
قيمة ما ،فذلك معناه أن دليه

ًّ
ًّ
واجتماعيا مقارنة ببدائل أخرى من السلوك
شخصيا
ما من اغيات الوجود ،جيسدان القيم املفضلة
أو أهداف أخرى للحياة أو الوجود(.((3

ترتبط القيم الوسيلية بأشاكل السلوك والقيم باألهداف انلهائية أو العليا للوجود اإلنساين.
هكذا تشري القيم الوسيلية إىل تلك األشاكل املفضلة من السلوك اليت تشتمل ىلع قيم إجيابية؛ مثل
األمانة ،واإلخالص ،والطموح ،واالستغالل ،والطاعة ،والزنعة اخليايلة ،واتلنافس ،وقيم سلبية؛
مثل انلفاق والسلبية ...إلخ.
أما القيم الغائية فتشري إىل األهداف اخلاصة حبياة شخص أو مجاعة يريد شخص /مجاعة
إجنازها عرب حياته /حياتها ،ومن خالل سلوكه /سلوكياتها؛ إنها تشري إىل قدر اإلنسان ومصريه،
بينما تشري القيم الوسيلية إىل منهجه أو أسايلبه يف الوصول إىل القيم الغائية .ينطبق هذا األمر ىلع
(Josef Clawson and Donald Vinson, “Human Values: A Historical and Interdisciplinary Analysis”, Advances in ((3
Consumer Research 5 (1978): 396-402.

(Rokeach, “Some Unresolved Issues in the Theories of Beliefs”: 261-304. ((3
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األفراد واجلمااعت واملؤسسات وادلول ...إلخ .من القيم الغائية السعادة ،واحرتام اذلات ،واحلرية،
واألمن األرسي ،واالنسجام أو اتلوافق ادلاخيل ،واتلمزي الوظييف أو املهين ...إلخ ،وتنتظم القيم
مجيعها يف نسق اعم يسىم القيم ،وهو جمموعة من القيم املتسقة فيما بينها واليت تستخدم من أجل
أهداف أخالقية أو أيديولوجية أو غري ذلك من األهداف(.((3

القيم وادلوافع

ترتبط القيم بادلوافع ،فالقيمة موضوع يسىع إيله املرء – أو اجلماعة – ويهتم به؛ ً
نظرا ملا

يمثله هل من قيمة مرتفعة ،فتكون األشياء ذات القيمة العايلة حمركة دلافعيتنا أكرث من تلك األشياء
ً
ذات القيمة األقل .هكذا يكون الطالب اذلي يريد أن حيصل مثال ىلع تقدير (أ) يف االمتحانات
ً
انلهائية ،يف لكيته ،يف حالة دافعية أىلع تتجىل يف قيمة انلجاح العليا (أ) مقارنة بذلك من ذلك
ً
الطالب اذلي يعطي قيمة أقل للنجاح ،ويريد فقط أن حيصل فقط ىلع تقدير (ـج) مثال .ويمكن
تعميم هذا املثال ً
أيضا ىلع انلجاح يف العمل واتلجارة والوظائف واأللعاب الرياضية واألنشطة
واملمارسات السياسية وغريها ،مع وعينا ،بالطبع ،أن ادلافعية ،وحدها ،ليست اكفية يف األحوال
اكفة؛ حيث توجد ً
أيضا القدرات واإلماكنات والظروف املواتية ،أو غري املواتية ،واإلعزاءات السببية
وأنواع ادلافعية األخرى ،وغري ذلك من األمور اليت سنشري إيلها ًّ
توا.

ادلافعية يه القوة املحركة ألفعال األفراد واجلمااعت ،وتتباين هذه األفعال أو األنشطة بتنوع
دوافع هؤالء األفراد ،أو اجلمااعت ،وتنوع قيمهم ومعتقداتهم وأيديولوجياتهم ً
أيضا ،لكن هذه
ادلوافع ،ىلع تنوعها ،تنحو أو تتوجهً ،
اغبلا ،حنو حتقيق هدف ،أو جمموعة من األهداف املعينة .وقد

تكون هذه األهداف مادية ،اكحلصول ىلع املال أو املسكن أو األرض ...إلخ .وقد تكون معنوية
متمثلة يف املاكنة والشهرة وانلجاح ،أو يف أهداف سياسية؛ مثل رفض الظلم والفساد واالستبداد...
إلخ .قد تكون ادلوافع متعلقة بهذه احلياة ادلنيا ،أو تكون متعلقة بالعالم اآلخر وحبياة ما بعد
املوت .وقد تكون ادلوافع متعلقة بهذين العاملني ً
أيضا (اعلم احلياة ادلنيا واعلم اآلخرة) .هكذا

ً
تكون ادلافعية ادلينية ،مثال ،بفعل القيم ادلينية (وجدانية الطابع) واملعتقدات ادلينية (عقالنية

(Clawson and Vinson, “Human Values”: 396-402. ((3
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أو ال عقالنية الطابع) ،وكذلك السلوكيات املعربة عن هذه القيم واملعتقدات ،واليت قد تأخذ شلك
اجتاهات وآراء وسلوكيات حمددة.
هكذا تكون ادلوافع يه املحركة ،أو باألحرى ،يه الطاقة املحركة هلا اليت تقف وراءها قيم
ومعتقدات وأيديولوجيات ورغبات أو حاجات توجهها وحتفزها ،يف هذه األحوال لكها هناك رغبة
ما يف اإلجناز ،وهناك دافعية ما لإلجناز ،قد ترتفع يف مستواها أو تشتد يف قوتها ،وقد تنخفض أو
ختفت ،وهناك ً
أيضا دافعية أو حاجة إىل القوة.

احلاجة إىل القوة

َّ
شد َدت عليه حبوث اإلجناز ً
أيضا ،فالصور العقلية املرتبطة
تعكس حبوث دافع القوة ما

بالقوة ترتبط اعدة بالصور العقلية اخلاصة باإلجناز .هكذا قام ديفيد ونرت يف كتابه املسىم دافع
القوة  The Power Motiveاعم 1973م بتحليل حمتوى خطابات الوالية األمريكية (اليت يلقيها
ً
رئيسا ً
بدءا من ثيودور روزفلت
رؤساء الواليات املتحدة عند تويلهم للرئاسة) اليت ألقاها اثنا عرش
إىل ريتشارد نيكسون ،وقام بتتبع الصور العقلية اخلاصة بالقوة واإلجناز دليهم .فوجد أن الرئيسني
كيندي ورزفلت قد أظهرا أىلع درجة من احلاجة إىل القوة ،بينما اكنت أىلع حاجات اإلجناز من
نصيب نيكسون وجونسون .وحصل الرئيس تافت ىلع أقل ادلرجات ىلع هذين ابلعدين .وهكذا
فإنه يف حالة الرؤساء ،وليس بالرضورة يف حالة انلاس اعمة ،هناك ارتباط إجيايب قوي بني احلاجة
إىل اإلجناز واحلاجة إىل القوة.
وكما أشار ونرت نفسه فإن هذا االرتباط ربما يعكس ذلك االستقطاب اثلنايئ اذلي يتمزي
به املجتمع األمريكي؛ إذ يتبع الرؤساء ادليمقراطيون فلسفة سياسية حزبية نشطة تنادي باتلوسع
يف السيطرة وتغيري املجتمع ،بينما يفضل الرؤساء اجلمهوريون سياسة عدم الترسع .ويميل الرؤساء
ذوو احلاجات القوية إىل القوة واإلجناز إىل أن يكونوا من رجال السلطة اتلنفيذية األقوياء ،أما
الرؤساء اذلين يفتقرون هلذه احلاجات فيكونون من رجال السلطة اتلنفيذية الضعفاء .وقد وجد
ونرت كذلك أن الرؤساء اذلين تتحكم فيهم احلاجة إىل القوة ،أكرث من غريهم ،هم الرؤساء اذلين
يزداد احتمال إدخاهلم للواليات املتحدة يف حرب ما(.((3
( ((3دين كيث سايمننت ،العبقرية واإلبداع والقيادة :دراسات يف القياس اتلارييخ ،ترمجة شاكر عبد احلميد ،اعلم املعرفة ( 176الكويت:
املجلس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.89 :)1993 ،
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دوافع اإلجناز والقوة واالنتماء
وما عالقة حديثنا هذا عن دافيع اإلجناز والقوة جبوهر موضعنا احلايل املتعلق باتلطرف
واإلرهاب؟ ربما اكنت اإلجابة عن هذا التساؤل اكمنة يف فهمنا تللك األمور املتعلقة بآيلات
الرصاع واتلنافس والسيطرة ،ويه أمور ترتبط بطبيعة احلياة اإلنسانية ،ونوضحها من خالل
حديثنا عن العالقة بني دوافع اإلجناز والقوة واالنتماء.
اكن ديفيد ماكيالند اعلم انلفس األمريكي (1998–1917م) قد اقرتح نظرية حول ادلوافع،
حاول أن يمزي خالهلا بني ثالثة أنماط؛ منها رأي أنها تؤثر ىلع الفروق بني أداءات األفراد ،داخل مواقع
العمل ،وقال إن هذه ادلوافع األساسية اثلالثة يه دافعية اإلجناز ،ودافعية االنتماء ( Affiliationشعور
املرء باحلاجة إىل االرتباط واالنتماء داخل مجاعة اجتماعية معينة) ،ودافعية القوة .وقد أشار ً
أيضا إىل
أن األفراد اذلين يتسمون بدافعية إجناز مرتفعة يميلون إىل اختيار املعارك ،اليت يدخلون فيها ،ىلع حنو
متسم باحلكمة ،وهم كذلك ال يندفعون أو يغامرون ،حني يتبني هلم أن حتقيق اهلدف أمر مستحيل،
لكنهم ال خيتارون ً
أيضا األهداف السهلة ،بل خيتارون األهداف املتوسطة ،أي اليت تقع يف مرحلة

ً
وسطى بني السهولة والصعوبة ،وهم يتحركون ،خالل ذلك ،ليس حبثا عن املاكفآت واجلوائز اخلارجية
فقط ،بل ألنهم يستمتعون ،أو يشعرون بالرضا ً
أيضا خالل قيامهم بذلك.
هكذا يبدو نلا أن ماكيالند كما لو اكن قد انتبه ،ىلع حنو مبكر ،أو أرهص ،بما قدمه اعلم
انلفس دييس اذلي مزي بني دافعية داخلية املنشأ  Intrinsic Motivationودافعية خارجية
املنشأ  Extrinsic Motivationونوضح ذلك بمثال بسيط :إن صياد السمك اجلائع ،أو اذلي

يريد بعض املال يك يشرتي مستلزماته الرضورية ،قد يذهب لصيد السمك من أجل بعض األهداف
اخلارجية ،أي بيعه واحلصول ىلع مال أو تناوهل كطعام (دافعية خارجية املنشأ) ،أما بعد ذلك ،ويف
ً
مستمتعا بعملية الصيد نفسها (دافعية داخلية املنشأ)
مواقف أخرى ،فقد جيد هذا الصياد نفسه
وبشلك يفوق رغبته يف أكل السمك أو بيعه (دافعية خارجية) .واألمر نفسه صحيح بالنسبة للفنان،
ً
فقد يريد أن يرسم لوحة مثال؛ يك يبيعها وحيصل ىلع مال يستعني به ىلع احلياة (دافعية خارجية) ،أو
ً
مستمتعا بعملية الرسم ذاتها دون اغية خارجها (دافعية داخلية).
أنه يكون بالفعل

ً
مظهرا
وما العالقة بني هذا األمر وموضوعنا احلايل عن اتلطرف؟ يف واقع األمر يعد اتلطرف

ًّ
سلوكيا يلخص ما دلى األفراد أو اجلمااعت من أفاكر أو رؤى أو أيديولوجيا حول العالم وحول
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البرش ،وكذلك حول ما ينبيغ أن تكون عليه األمور يف هذا العالم وما ينبيغ أن يكون عليه
البرش ،وما ينبيغ أال يكونوا عليه ً
أيضا .ومن ثم يكون اتلطرف أشبه بنسق اعم من القيم
واملعتقدات وادلوافع واآلراء والسلوكيات اليت تكشف الزنعة املحددة يف انلظر إىل العالم ،وإىل
ً
اآلخرين .ويف واقع األمر أيضا ،تعد ادلافعية ادلينية أحد ادلوافع األساسية اليت لم يهتم علماء
ً
كثريا بدراستها.
انلفس
كما أنها دافعية يمكن انلظر إيلها ىلع أنها تشتمل ىلع نوعني من ادلوافع؛ هما خارجية
املنشأ وداخلية املنشأ ،أما خارجية املنشأ فتتمثل يف القيام بالواجبات ادلينية من أجل احلصول
ىلع أموال ،أو شهرة ،أو قبول يف هذه احلياة ادلنيا ،واالبتعاد ،كذلك ،عن انلار يف اآلخرة .تظهر
دافعية دينية خارجية يف بعض احلاالت كما يفعل بعض أساتذة ادلراسات ادلينية وبعض ادلاعة
ومقديم الربامج اتلليفزيونية ادلينية وغريهم اآلن .وقد تمثل هذه ادلافعية نوعاً من اتلمرد ضد
أيضا) .وقد تكون هذه ادلافعية ً
الظلم واالستبداد (دافعية خارجية ً
أيضا دافعية خارجية آخروية

أو ميتافزييقية (دخول اجلنة وابلعد عن انلار) .وقد تكون ادلوافع ادلينية داخلية املنشأ كذلك
وتتجىل فيما قد يوفره االلزتام ادليين من شعور بالرضا والسكينة والقناعة واالطمئنان ،وغري ذلك
من املشاعر اجلميلة واملحببة .فمىت تتحول مثل هذه املشاعر إىل تطرف يف السلوك؟ حيدث ذلك
عندما يدرك بعض انلاس اتلفاوت بني ما يفكرون فيه ،ويعتقدونه ،وما جيدونه أمامهم ،يف الواقع
واحلياة .كذلك تتحول هذه املشاعر إىل ذلك عندما تتداخل هذه ادلوافع ادلينية داخلية املنشأ،
وترتاجع ،تلحل حملها ادلوافع ادلينية خارجية املنشأ ،وخباصة تلك املرتبطة بأمور ادلنيا والسلطة
والرصاع والرغبة يف االستحواذ .لكن هذا ال يكيف يف ذاته ،فهذه ادلوافع اخلارجية ادلنيوية رساعن
ما ختتلط بادلوافع اخلارجية اآلخروية ،فيتم وصم اآلخرين بالفسق واملروق والكفر واإلحلاد ،يف
نوع من اتلصنيف العقائدي اجلامد اذلي حيول اآلخر إىل عدو ينبيغ اخلالص منه ،عدو قد جترد
من اإلنسانية وحتالف مع الشيطان ،ومن ثم ينبيغ اتلضحية به؛ يك تتحقق ادلوافع اليت نبغيها؛ مثل
الفوز يف ادلنيا واآلخرة ،وماذا عن قول الرسول الكريم« :اللكمة الطيبة صدقة» ال أحد يتذكر ذلك
يف مواقف القتل.
هكذا تتحول ادلوافع ادلاخلية إىل دوافع خارجية ،وهكذا تتحول دافعية اإلجناز املتوسطة
إىل دافعية إجناز مرتفعة ال تعرتف باملستحيالت ،أي أنها تتحول ،هنا ،من جمرد كونها دافعية إجناز
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ً
متحكم فيها ،تهدف إىل اتلفوق وانلجاح يف ادلنيا (يف جمال اتلجارة مثال) إىل دافعية قوة تسىع إىل
السلطة ىلع حنو ال يمكن اتلحكم فيه.
وهنا ترتاجع مشاعر اتلعاون ،وأفاكر املنافسة اإلجيابية ،وتتحول إىل منافسة تقوم ىلع أساس
الرصاع اذلي ينبيغ كسبه ،أي تتحول عمليات اتلعاون واملشاركة إىل حلبة رصاع؛ فيها منترص
وفيها مهزوم ،وال يوجد حل وسط يف هذا الرصاع ،هناك فقط فرقة ناجية وفرق أخرى كثرية
خارسة ،من ليس معنا (من مجاعتنا ادلاخلية) هو ضدنا ،وصديق عدونا عدو نلا .وهكذا تتحقق
مقولة مالكيالند املعروفة« :دافع القوة هو أعظم ادلوافع» ،وتتحقق ً
أيضا بعض املقوالت اليت
ذكرناها من قبل حول أن املسألة ،يف جوهرها ،يه جمرد رصاع حمتدم ىلع السلطة واملصالح ومناطق
انلفوذ والرثوة .هكذا تتحول دوافع اإلجناز إىل دوافع قوة وانتماء ويكون اتلطرف الشلك األكرث
ً
وضوحا يف اتلعبري عن هذه ادلوافع ،لكها ً
معا.
ويمكننا أن نقرتح ،اآلن ،الشلك اتلوضييح اتلايل بليان العالقات بني هذه املفاهيم اليت
عرضناها من قبل:
األيديولوجيا

قيم وجدانية

معتقدات معرفية

االجتاهات

اتلفضيالت

اآلراء

ادلوافع

السلوكيات

شلك رقم ( :)1يوضح بعض العالقات بني مفاهيم األيديولوجيا واملعتقدات والقيم واالجتاهات وغريها.
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للمعتقدات والقيم دور كبري يف تكوين االجتاهات املحافظة أو الراديكايلة دلى األفراد
واجلمااعت ،وما دمنا نتحدث عن اتلطرف؛ فإن اجتاهات؛ مثل اتلعصب ،وانفعاالت؛ مثل
الكراهية والغضب والعداوة ،وسلوكيات؛ مثل العنف والعدوان تكون موجودة ،ىلع أحناء شىت،
يف التشكيالت ادلينامية أو انلهائية للسلوك اإلنساين ،وخاصة ما يرتبط منه باتلطرف واالرهاب.

اتلعصب
عرف جوردون ابلورت؛ اعلم انلفس األمريكي املعروف ،اتلعصب بأنه «شعور ينطوي ىلع
اتلفضيل أو عدم اتلفضيل لشخص ما أو مجاعة أو يشء ،وهو يف جوهره شعور ال يقوم ىلع أساس
اخلربة الفعلية» .واتلعصب هو نوع من احلكم املسبق ،أو األويل ،أو نوع من اتلكوين لرأي ما ،قبل
ً
أن يصبح املرء – أو اجلماعة – واعيًا أو اعرفا باحلقائق املناسبة املتعلقة بموضوع أو مجاعة معينة.
هكذا تستخدم هذه اللكمة يك تشري إىل نوع من اإلدراك املسبق املرتبط ً
اغبلا بعدم اتلفضيل أو حىت

الكراهية أو الصورة انلمطية اليت يصاحبها أحاكم سلبية معينة حنو نوع جنس (ذكر – أنىث) أو
ً
ساللة أو لون (أبيض – أسود مثال) ،أو طبقة اجتماعية أو انتماء سيايس ،أو دين أو فريق ريايض
(أهيل – زمالك ...إلخ) ،أو لغة أو قومية أو خصال شخصية أو اداعءات سلوكية (طريقة يف ارتداء
املالبس ،أطعمة أو مرشوبات معينة ...إلخ) .وقد حيدث اتلحزي ىلع حنو متطرف مع (اجلماعة
ادلاخلية) أو ضد (اجلماعة اخلارجية) ...إلخ.

ًّ
عقليا لكنها تقاوم اتلغيري
ويرتبط اتلعصب باملعتقدات وقد يشتمل ىلع اجتاهات غري مربرة

واتلأثري اخلاريج؛ ألنها تقوم ،يف جوهرها ،ىلع أساس اعطيف أو انفعايل ،ال ىلع أساس عقالين،
ً
ومن ثم تكون وثيقة الصلة أيضا باتلصلب العقيل واجلمود العقائدي ،كما رشحنا خالل هذا
الكتاب(.((3

عن الكراهية
تعرف الكراهية تعريفات شىت ،لكنها تشرتك يف جمملها يف نقطة الرتكزي اخلاصة بها؛
فالكراهية يه شعور قوي بعدم اتلفضيل ،ونوع من الشعور اخلاص بإضمار العداء لشخص ،أو
شخصا ،أو مجاعة ،أو موضوعاً
ً
مجاعة ،أو آخر ،وتشتمل الكراهية ىلع مشاعر وأفاكر وأقوال تصف
( ((3عبد اهلل ،االجتاهات اتلعصبية.51 :
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بأنه بغيض ،وكريه ،ومقيت ،ومنفر .وقد توصف بعض وسائل اإلعالم بأنها حترض ىلع الكراهية،
أو يوصف ما يقوهل شخص ،أو يكتبه ،بأنه مفعم بالكراهية .وهكذا تكون الكراهية ،يف جوهرها،
نوعاً من االنفعال املفعم بابلغض ،أو عدم اتلفضيل ،وىلع حنو متطرف ،لشخص ما أو مجاعة ما أو

ً
واغبلا ما ترتبط الكراهية بالغضب واملقت ،وكذلك
موضوع ما أو هوية ما أو سلوكيات أو أفاكر ما.

بمشاعر العدوان واالستعداد للعدوان أو حىت ممارسته بالفعل جتاه آخرين .وقد عرف سجموند
فرويد الكراهية بأنها «حالة من حاالت األنا اليت ترغب ،خالهلا ،يف تدمري املصدر املسئول عن
ً
واغبلا ما يكون مصدر شقاء األنا هو آخر أو آخرون سبق أن
شقائها أو حرمانها من السعادة»،
وصفهم سارتر بأنهم جحيم.
ُ
كما ت َع َّرف الكراهية يف بعض القواميس بأنها« :انفعال عميق قوي مهيمن ،عرب فرتة ما ،قد
تطول ،أو تقرص ،يتعلق باإلضمار أو اتلعبري عن العداء ،أو اجلفاء ،والغضب جتاه شخص أو مجاعة
ً
كثريا من علماء انلفس
أو موضوع» .وحيث إنه يُعتقد أن الكراهية قد تستمر لفرتة طويلة؛ فإن
يرون أنها نوع من أنواع االجتاهات  Attitudesأكرث من كونها جمرد حالة انفعايلة مؤقتة.
يف اللغة اإلجنلزيية يستخدم مصطلح جريمة كراهية  A Hate Crimeواليت قد توصف

ً
أيضا بأنها جريمة حيركها اتلحزي أو اتلعصب ،ىلع حنو اعم .يستخدم هذا املصطلح لإلشارة إىل تلك
األفعال اإلجرامية اليت تغذيها الكراهية .ويقوم األفراد بارتكاب مثل تلك اجلرائم حنو ضحايا
معينني؛ بسبب إدراكهم النتماء هؤالء الضحايا ،أو عضويتهم اخلاصة يف مجاعة اجتماعية معينة،
ويه مجاعة يتم حتديدها بأنها «آخر» يف ضوء الساللة اليت تنتيم إيلها ،أو ادلين ،أو اتلوجه اجلنيس،
أو االضطراب العقيل ،أو القومية ،أو العمر ،أو األيديولوجيا أو الطبقة االجتماعية ،أو اهلوية انلوعية
ً
(ذكر – أنىث) أو االنتماء السيايس ...إلخ ،أو بسبب جمموعة من هذه املتغريات ً
معا (مثال :مراهق
أسود مسلم – أو رجل أبيض مسييح – امرأة عجوز يهودية ...إلخ).
وقد تشتمل االعتداءات اليت تدفعها الكراهية ىلع اهلجوم املادي ،واتلدمري للممتلاكت،
واتلحرش ،واإلهانات اللفظية ،أو الصور الاكريكاتريية أو رسومات اجلرافييت أو برامج اتلليفزيون
العدائية ،وكذلك مواقع اتلواصل االجتمايع وايلوتيوب اليت قد تزخر وتزدحم ً
بغضا وكراهية .هكذا

قد تتوجه مثل هذه الوسائط االعالمية ً
أيضا حنو اجلوانب السابقة اليت أرشنا إيلها؛ مثل االنتماء
العريق أو الساللة (أبيض – أسود – عريب ...إلخ) أو حنو ادلين أو القومية ...إلخ .وقد تتوجه حنو
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بعض املهن أو املؤسسات (اجليش – الرشطة – القضاء – مؤسسات اتلعليم ،اثلقافة ...إلخ) أو
حنو املظهر اخلاريج لشخص ما (الطول – الوزن – لون البرشة أو اجلدل – مالمح الوجه – طريقة
احلديث أو اتلعبري عن األفاكر ...إلخ) .وقد يتم اتلعبري عن الكراهية من خالل الكالم أو الكتابة
أو الفعل أو أعمال تديع أنها فنية أو مجايلة .وقد أشار اعلم انلفس األمريكي جوردون أبلورت
إىل الكراهية باعتبارها أحد املكونات األساسية يف اتلعصب ،أما من املكونات األخرى فنجد
اتلصنيف لآلخرين إىل فئات ،والال عقالنية ،واتلعجل وغريها(.((3
األمر املثري لدلهشة هنا أن مجيع األديان ،تقريبًا ،تنادي باحلب وإفشاء السالم والتسامح
بني البرش ،بينما اكن ما قام به أتباع هذه ادليانات ،وعرب اتلاريخ ،حىت اآلن ،هو اتلعبري العدواين
وكذلك ابلغض بلعضهم ،بينما يزعمون أنهم حيبون اهلل.

ما القلق؟

ُ
يمكن أن نعرف القلق ،وكما ذكر ادلكتور أمحد عبد اخلالق يف كتابه «قلق املوت» ،بأنه
َ
«انفعال غري سار وشعور مكرر بتهديد أو هم مقيم ،وعدم راحة أو استقرار ،وهو كذلك إحساس
ً
واغبلا ما يتعلق هذا اخلوف باملستقبل
باتلوتر والشد ،وخوف دائم ال مربر هل من انلاحية املوضوعية.

ًّ
ً
حقيقيا؛ حيث ال خترج
خطرا
أو املجهول ،كما يتضمن القلق استجابة مفرطة ملواقف ال تعين
يف الواقع عن إطار احلياة العادية ،ولكن الفرد اذلي يعاين من القلق يستجيب هلا – ً
اغبلا –
كما لو اكنت رضورات ملحة ،أو مواقف تصعب مواجهتها» .يبدو أن هذا اتلعريف يُقصد من

ورائه تعريف القلق بمعناه العام ،وليس ذلك القلق اذلي نتحدث عنه اآلن املرتبط باألزمات
والصدمات(.((3

ويعرف القلق ً
أيضا بأنه «حالة غري سارة من االضطراب ادلاخيل ً
اغبلا ما تكون مصحوبة

بسلوك عصيب مصحوب باحلركة غري املستقرة وشاكوى بدنية وأرق ،وقد يصاحبه حاالت من
املشاعر السلبية املرتبطة بالرهبة واخلوف من وقوع أحداث غري سارة قد تصل دلى ابلعض إىل
القلق من املوت املفائج يف الشارع أو حىت يف أثناء انلوم»(.((3
(“Hatred”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Hatred. ((3

( ((3أمحد حممد عبد اخلالق ،قلق املوت ،اعلم املعرفة ( 111الكويت :املجلس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.27 :)1987 ،
( ((3املرجع السابق.
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ً
متعلقا بمصدر تهديد واقيع أو َ
مدرك ىلع
خيتلف القلق عن اخلوف؛ فاخلوف يكون
ً
حنو مبارش ،وقد يبالغ املرء يف خماوفه من أشياء ال خيشاها غريه (اخلوف من القطط مثال) ،أما
القلق فيتعلق باتلوقع حلدوث خطر أو تهديد يف املستقبل .اخلوف حمدد أما القلق فغري حمدد،
اخلوف قد يتوقف ،أما القلق فهو أكرث استمرارية وأثره أشد ً
وقعا ،ومن ثم يرتبط القلق ،أكرث من
اخلوف ،باتلطرف واإلرهاب .كما أن هذه احلاالت ترتبط لكها ،وفيما بينها بما يسىم غياب ايلقني
.Uncertainty

غياب ايلقني
يتواصل انلاس مع بعضهم ىلع حنو فعال ،كما تقول بعض انلظريات االجتماعية احلديثة،
عندما حيدث دليهم توازن يف املواقف االجتماعية ،بني القلق وغياب ايلقني ،ويك ينجح األفراد
واملجتمعات ال بد من حدوث اخنفاض واضح يف هذه العالقة اتلفاعلية اخلطرة بني القلق وغياب
ايلقني ،ذلك اذلي قد يلعب ادلور األكرب يف املستوى اخلاص بالقلق دلى األفراد واجلمااعت.
وينشأ غياب ايلقني نتيجة حماوالت انلاس اتلنبؤ باجتاهات وقيم ومشاعر معتقدات
وسلوكيات اآلخرين ،خالل املواقف االجتماعية .وهؤالء اآلخرون قد يكونون هم األقارب
واجلريان وأفراد األرسة وزمالء العمل وقادة الفكر واثلقافة واحلكومة واملسئولون عن تسيري
سياسيا أو ًّ
ًّ
دينيا ...إلخ .ويؤدي غياب
األوضاع يف ادلول واجلمااعت األخرى املختلفة عن مجاعة ما
املعلومات واملؤرشات أو اهلاديات املعرفية اليت يمكن من خالهلا اتلنبؤ بسلوك أية فئة من الفئات
السابقة إىل حدوث القلق بأشاكهل وجتلياته املتنوعة.
هكذا تؤدي السلوكيات الغامضة أو املتناقضة أو غري املتوقعة من بعض السياسيني
أو املسئولني ...إلخ ،إىل حدوث ما يسىم بـ«حالة اتلوقعات املحبطة» ،ويه من احلاالت اليت
ً
ترفع بدورها من مستوى القلق أيضا ،وقد تؤدي إىل سلوكيات أو مشاعر االكتئاب والالمباالة
والسخرية وغريها.
هكذا يتحول ذلك اجلانب األيلف من السلطة اذلي أحاطته ،يف ابلداية ،توقعات إجيابية إىل
جانب غريب حتيط به مشاعر سلبية وخماوف وقلق ،خاصة عندما تكون مصادر القوة ال تزال يف
يده ،وتتحول الرسائل اليت اكن يتوقع منه أن يرسلها واضحة مشجعة باعثة ىلع الشعور باألمن إىل
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جمرد رسائل اغمضة متناقضة حمبطة غري متوقعة ،أو أنه قد يمتنع عن بث رسائل اثلقة والطمأنينة.
ويستخدم مصطلح «غياب ايلقني» يف علوم كثرية؛ منها الفلسفة والفزيياء واالقتصاد وعلم
انلفس وعلم االجتماع ...إلخ ،ويتم حسابه عند القيام بتوقعات لقيم مستقبلية أو عند تقدير
ً
قيمة جمهولة .كما حيدث عندما نتعامل مع بيئة أو مواقف غري معلومة بشلك اكمل ،وأيضا نتيجة
اجلهل والكسل واتلناقض والغموض .وقد يؤدي إىل العنف أو الالمباالة أو اجلمود أو السخرية،
لكنه ،يقينًا ويف لك احلاالت ،يؤدي إىل القلق والشعور بالفقدان للتوجه واهلدف.
وهناك اعتقاد شبه اعم بأن «األيديولوجيات ايلمينية أكرث مالءمة الخزتال الال يقني من
األيديولوجيات اليسارية» .وقد قام دوسج وآخرون بدراسة عن عمليات اتلحول إىل الراديكايلة
(األصويلة) بني الشباب اهلونلدي املسلم ،وقد توصلوا إىل أن أربعة متغريات اجتماعية نفسية هلا
دور مهم يف ذلك؛ ويه الال يقني الشخيص ،وتصور غياب العدالة ،وتصور خطر حمدق باجلماعة،
وشعور بالقطيعة االجتماعية(.((3

اخلوف وفقدان ايلقني
مزي فرويد بني اخلوف اذلي ينشأ عن خطر موجود والقلق اذلي ينشأ عن اتلوقع خلطر
حمتمل .كما أنه اتهم القلق باملسئويلة عن لك أنواع العصاب وأحد املصادر األساسية للخوف
والقلق .وفقدان ايلقني هو مصدر يتعلق بتلك األحداث أو الوقائع املتفاوتة أي تلك الوقائع اليت
تماثل وقائع مألوفة أخرى لكن ال يتم تمثلها يف املوقف اجلديد .ىلع حنو مبارش قد جتعلنا رؤية
وجه بعني واحدة نشعر باخلوف؛ ألنه أشبه بتحويل متفاوت أو خمتلف عن ذلك الوجه اذلي عرفناه
وألفناه ويشبه الوجه اإلنساين ،وحنن نطلق ىلع ذلك املخلوق اسم الوحش أو املسخ .وعندما وضعت
بعض احليوانات واألطفال يف بيئة جديدة ،فإنهم ً
اغبلا ما جتمدوا ساكنني يف أماكنهم أو تراجعوا
إىل اخللف يف تلك األماكن غري املألوفة بالنسبة هلم .يعتقد الفالحون من ساكن اتلبت أن اخلوف
اذلي ينشأ عن طرق واقعة متفاوتة خوف شديد اخلطورة؛ ألنه يمكنه أن يدفع الروح ملغادرة
اجلسد ،وينتج عنه كسل ُ
وسبات أو نوع غري سوي وفقدان للطاقة(.((4
( ((3تيليغا ،علم انلفس السيايس.74 :

( ((4جريوم اكجان ،ثالث أفاكر مغرية ،ترمجة شاكر عبد احلميد (حتت النرش).53 :
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ً
ال يكون اخلوف من غري املألوف موجودا عند الوالدة؛ وذلك ألن األطفال حدييث الوالدة ال
يكونون قد توفر دليهم بعد معرفة مكتسبة ،ومن ثم ال تكون دليهم توقعات حمددة حول ما هو
طبييع .ويظهر اخلوف من غري املألوف دلى اجلراء (صغار الكالب) عندما تبلغ أعمارهم من ستة
إىل سبعة أسابيع ،ودلى الطيور يف الفرتة من يومني حىت أربعة أيام ،ودلى البرش ما بني سبعة إىل
عرشة شهور عقب الوالدة .ولعل هذا هو السبب يف ظهور اخلوف من الغرباء واخلوف من االنفصال
ً
عن القائمني براعية األطفال عند نهاية السنة األوىل من أعمارهم .وأحيانا ،وكما يف حالة اخلوف
من اثلعابني ،حيتاج األمر إىل أقل قدر من اخلربة من أجل خلق حالة اخلوف؛ وذلك ألن اتلكوين
العام للثعابني وشلك حركتها يتسمان بكونهما غري اعديني وغري مألوفني ،ومن ثم فإنهما ينطويان
ىلع تفاوت معني مع ما هو اعدي أو مألوف(.((4
وهلذه القدرة ىلع اكتشاف اتلفاوت مزايا تطورية واضحة؛ وذلك ألن عمليات املضاهاة اليت
ً
تنم عن عدم اتلطابق بني املايض واحلارضً ،
اغبلا ما تلمح أو تعطي معلومات رسيعة موثوقا فيها إذا
توفرت فرصة ما للحصول ىلع ماكسب مرغبة أو اهلروب من خماطر متوقعة .وقد تكون املعلومات
ً
اجلديدة ذات القيمة العايلة حول الواقع أو ابليئة أو العالم ً
مطلوبا ً
اغبلا ،وذلك عندما يتم
أمرا
ً
اكتشاف هذا األمر .هكذا حتاول األيديولوجيا ،أيًّا اكنت أن تقدم يقينًا أو بديال يمكنه أن حيل
حمل لك تلك احلاالت املوجودة يف احلياة واليت جتسد نوعاً من اتلفاوت والال يقني(.((4

تنشأ حاالت فقدان ايلقني – وقد استخدم بنجامني فرنكلني مصطلح عدم االستقرار،
ً
أو عدم الراحة ،بدال منها – يف ظل األحداث غري املتوقعة أو غري املألوفة ،واليت ال تفهم برسعة ،أو
ً
ىلع حنو مبارش .هكذا تراجع ،مثال ،ذلك ايلقني املرتبط بتلك احلاالت اخلاصة بوجود األم ادلائم
يف ابليت ،أو وجود األصدقاء املخلصني والساسة أو املوظفني اجلديرين باثلقة ،وغري ذلك من
األمور اليت اكنت موجودة أكرث يف املايض .هكذا أصبح الشباب ابلالغون يف كثري من بقاع العالم
ال يعرفون بمن يثقون ،وخاصة عندما ينتقلون إىل مدن جديدة ويكون ىلع مقربة منهم جريان
لم يقابلوهم من قبل .وكذلك تزايدت حاالت فقدان ايلقني مع تلك اتلهديدات املزتايدة باحلروب
العاملية ،واتلدمري انلووي ،والعنف املنترش يف الشوارع ،وتلوث املاء واهلواء والطعام .ولكها أمور قد
( ((4املرجع السابق.

( ((4املرجع السابق.
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ً
إحلاحا ،من ذي قبل .وكما
جعلت تلك احلالة اهلاجعة من الفقدان لليقني تنشط ،ىلع حنو أكرث
يشري جريوم اكجان(.((4
واخلوف هو أحد االنفعاالت األساسية الكربى ،واليت تشمل الرسور ،والغضب ،واحلزن
وغريها من االنفعاالت .ويشري اخلوف – اعمة – إىل أخطار واقعية مدركة أو متخيلة ،وهو خيتلف
عن القلق ،اذلي ربما يظهر بشلك غري متناسب مع اتلهديد أو اخلطر الفعيل املتضمن يف موقف
ً
أشخاصا آخرين
ما .وقد يظهر اخلوف نتيجة للتعرض ملواقف حمدثة للصدمة ،أو نتيجة مالحظتنا
يتعرضون ملواقف خميفة ،ويكشفون عن مشاعرهم اخلاصة باخلوف .وقد حيدث اخلوف نتيجة
تلقينا معلومات مثرية هل ،ويؤدي اتلعرض املتكرر أو الطويل األمد للخوف إىل حدوث اضطرابات
انفعايلة كثرية.
ويصاحب القلق – يف العادة – جمموعة من اتلغريات الفسيولوجية اليت حتدث يف اجلهاز
العصيب املستقل ،ويف الغدد الصماء ً
أيضا .ومن هذه اتلغريات زيادة رضبات القلب ،وزيادة رسعة
اتلنفس ،وارجتاف العضالت وتوترها ،وزيادة العرق ،وجفاف احللق .كما تتحول كميات كبرية من
ادلم إىل تلك األعضاء اجلسمية اليت يكون علينا أن نستخدمها يف مواجهة مصادر اخلوف .وهنا
تظهر استجابات «املواجهة أو اهلرب» ،وقد يؤدي هذا اتلحويل املفائج لدلم من قرشة املخ إىل تلك
ً
األعضاء إىل الشعور املفائج باتلعب الشديد واإلعياء ،وأحيانا اإلغماء.
ويظهر اخلوف دلى األطفال البرشيني يف الشهر السابع ،ىلع حنو واضح ،ويكون اخلوف
دليهم أكرث قوة من مثيله دلى الكبار .وهناك خماوف يقال عنها إنها فطرية ،أي يودل بها اإلنسان،
تظهر دلى األطفال والكبار ،ومنها اخلوف من األصوات العايلة املفاجئة ،واخلوف من األلم ووقوع
ً
ً
الرضر ابلدين ،وهناك كذلك اخلوف من السقوط املفائج ،كما حيدث مثال عندما حنمل طفال فوق
أيدينا ونوهمه – باحلركة – أننا سنسقطه ً
أرضا ،فإذا به يرجتف ويضم يديه وقدميه إىل حركة
انكماش واضحة ،وهناك ً
أيضا اخلوف من اثلعابني واحليوانات الضارية ،واخلوف من الظالم،

وكذلك املخاوف املرضية املسماة «الفوبيا» ،واليت ال تتناسب استجابة اخلوف فيها مع املوقف أو
اليشء املثري النفعال اخلوف؛ مثل اخلوف من األماكن املرتفعة ،واخلوف من املاء (كما اكنت حال
الشاعر ابن الرويم) ،واخلوف من األماكن الضيقة ،واخلوف من الظالم ،واخلوف من مواجهة
( ((4املرجع السابق.
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اجلمهور واحلديث أمامه ،واذلي يسىم يف اعلم ادلراما خشية خشبة املرسح ،Stage Fright
واخلوف من ركوب الطائرات وغريها.
ً
ً
مصحوبا باالفتقار إىل الشعور باألمن واألمان ،مع حالة معرفية
واخلوف يكون ،اعدة،
يسودها الشك واالتلباس ،وربما عدم القدرة ىلع تمثيل املوقف املخيف الغريب؛ ومن ثم فقدان
ايلقني .ويرتبط اخلوف كذلك بمشاعر أخرى شقيقة هل ومصاحبة هل؛ مثل الفزع ،واذلعر ،والرعب.
وعن املواجهة مع ذلك الشعور الغامض املخيف اعمة ،والسيايس منه خاصة ،وما حيدثه
من خواء ،قال املفكر املعارص فرنسوا يلوتار وكأنه اكن يتحدث عن اتلطرف واإلرهاب وكما
يعيشه العالم اآلن« :ليس هناك ،هنا ،يف هذه املواجهة ،سوى الرعب ،الرعب املتعلق بالفقدان،
فقدان الضوء ورعب الظالم ،فقدان اآلخرين ورعب الوحدة ،فقدان اللغة ورعب الصمت ،فقدان
املوضواعت ورعب اخلواء ،فقدان احلياة ورعب املوت .ما هو خميف هنا ،هو أن ما حيدث ال حيدث،
ً
بل إنه يتوقف عن احلدوث أيضا»(.((4
تميزيا ًّ
ً
مهما بني اخلوف والرهبة،
وقد ذكر أبو هالل العسكري يف كتابه «الفروق يف اللغة»
وهو تميزي مهم يف وصف طبيعة االنفعاالت املرتبطة باإلرهاب؛ وحيث «اخلوف توقع الرضر
ً
املشكوك يف وقوعه ،ومن يتيقن الرضر لم يكن خائفا هل ،والفرق بني اخلوف والرهبة ،أن الرهبة
طول اخلوف واستمراره ،ومن ثم قيل للراهب راهب ألنه يديم اخلوف .والفرق بني اخلوف والفزع
واهللع ،أن الفزع مفاجأة اخلوف عند هجوم اغرة ،أو صوت خميف ،وما أشبه ذلك ،وهو انزاعج
القلب بتوقع مكروه اعجل ،أما اهللع فهو أسوأ من اجلزع ،وقيل اهللوع ىلع ما فرسه اهلل يف قوهل
ُ
تعاىل عن اإلنسان (خلق هلوعاً إذا مسه الرش جزوعاً وإذا مسه اخلري منوعاً ) وال يسىم هلوعاً حىت
جتتمع فيه هذه اخلصال»(.((4
هكذا يكون اخلوف هو املظلة العامة اليت تنضوي حتتها املفاهيم الفرعية األخرى الصغرى
الشقيقة هلذا املفهوم الكبري؛ حيث حتت اخلوف يأيت مفهوم القلق اذلي يعرب عن االنزاعج أو
الضيق .وقد يرتبط باخلوف أو الرتقب واالنتظار ليشء يوشك ىلع احلدوث ،ثم يأيت بعد ذلك مفهوم
اذلعر ،وهو مفهوم جيمع بني اخلوف والفزع ،وهو – أي اذلعر – انفعال أقرب إىل اخلوف الشديد
( ((4شاكر عبد احلميد ،الغرابة :املفهوم وجتلياته يف األدب ،اعلم املعرفة ( 384الكويت :املجلس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.35 :)2012 ،

( ((4املرجع السابق.94-90 :
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والرتاجع واالنسحاب باجلسد إىل الوراء ،يعقبه تقدم وفضول الستكشاف األمر اذلي سبب ذلك
اذلعر ،ويصعب الفصل بني الفزع واذلعر .فالفزع فيه ذعر ،وفيه طلب للغوث والعون واملساعدة،
ثم إن اخلوف والفزع جيتمعان ً
معا يلظهر الرعب .والرعب والروع واهلول واذلعر انفعاالت
متداخلة ،لكن الرعب أشد من ّ
الروع واهلول ،ويكون اذلعر العام أقرب إىل اخلوف الشديد العام
اذلي يستكشف موضوعه ،ويكتشفه ،وعندما حيدده ،يظهر الرعب .كما أن الرهبة واإلرهاب يه
إحداث اخلوف دلى اآلخرين أو ترويعهم ىلع حنو يتجاوز اخلوف ،شدة وديمومة.
ًّ
يتعلق الرعب  Horrorبيشء حمدد خميف جدا ،يف حني يتعلق اذلعر  Terrorحبالة
ًّ
نسبيا من اخلوف والرهبة واهلول والروع ،واخلوف والفزع  Panicمفاهيم
اعمة شديدة واغمضة

ً
وضوحا من سبب اذلعر ،فأنا قد أصاب بالفزع من اكبوس
متداخلة .وقد يكون سبب الفزع أكرث
ً
مذعورا من
خميف جيعلين أنهض ،ىلع حنو مفائج ،مفزوعاً من انلوم ،ثم عندما أستيقظ أكون

ً
معتقدا أن خويف يرتبط بيشء يف الغرفة اليت أنام فيها ،وقد ال أدرك أن ما اعنيته
هذا الاكبوس،
ً
ً
مذعورا ،خائفا من تلك احلالة الغامضة
هو اكبوس خميف؛ وذللك أظل بعد يقظيت – ولفرتة ما –
ً
ً
يل ،فأيقظتين مفزوعاً من نوىم ،وأظل فرتة – ً
اليت هيمنت ع َّ
أيضا – خائفا من انلوم ،خائفا من أن

يعود ذلك الاكبوس .هنا فزع مفائج ،وذعر مستمر ،واالنفعاالن متداخالن؛ حبيث إنه قد يصعب
اتلميزي بينهما ،لكن الفزع مفائج وال إرادي وال ٍ
واع ،ويسبق اذلعر ،اذلي هو أقل مفاجأة
تال للفزع ويعقبه ،كما أنه مصحوب بدرجة ما من اإلرادة والويع اليت
وأكرث استمرارية؛ ألنه ٍ
َ لدَّ
ً
قد جتعل اإلنسان يبتعد عن ذلك اليشء أو املوقف اذلي و دليه الفزع أوال ،ثم أصابه باذلعر
ثانيًا وهيمن عليه.

يف أوقات معينة من ايلوم ،خاصة الليل ،ومن الفصول والسنة ،تكتسب بعض األماكن
ُ
دالالتها املخيفة األكرث ً
تأثريا حسب موقعها يف العالم؛ فمثال تعد ابلقاع أو األماكن املعزولة اليت
تسودها فصول الشتاء يف بالد الشمال األورويب ،وخاصة يف هزيع الليل األخري ،يه العنارص املؤثرة
لكن هناك أوقاتًا ً
َّ
أيضا تكون هيمنة اخلوف فيها أشد ،برصف انلظر عن
يف انفعال اخلوف هنا.
املوقع؛ شمال األرض أو جنوبها؛ أال ويه األزمنة االنتقايلة ،املراحل االنتقايلة يف حياة الفرد ،ويف
ً
حياة األمم والشعوب؛ مثال مرحلة املراهقة وحدوث تغريات جسمية ونفسية كثرية دلى املراهقني،
أو مرحلة الشيخوخة بوصفها فرتة انتقايلة بني احلياة واملوت ،أو فرتات االضطرابات السياسية
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واثلورات واالنقالبات ،وانتقال املجتمعات من حالة إىل حالة أخرى ،أو وجودها يف حالة من
ً
الشك والغموض ،واضطراب الرؤية الواضحة ،أو غيابها بالنسبة للمستقبل ،أو انتقال العالم مثال
من مرحلة سقوط االحتاد السوفييت ،إىل ظهور اتلطرف اإلساليم ،وأزمات الالجئني ،وغري ذلك من
ً
ً
األمور .وحيدث هذا االضطراب أيضا نتيجة للغموض ،وحاالت عدم اتلحديد ،والفقدان لليقني،
وعدم وضوح احلدود ،أو اتلبني املرتبط بهذه اتلحوالت واالنتقاالت .ومن ثم فإنها تكاد تكون
األقرب إىل حدوث حالة «االنهيار يف اتلمثيل» ،تلك اليت حتدث عنها بعض الفالسفة؛ مثل اكنط
ويلوتار ،واليت تصف العجز عن تكوين املعىن املنطيق العقالين عن وصف ما حيدث يف الواقع.
ً
إنها األوقات اليت تسود فيها حالة الفقدان للتوجه أو اتلبرص ،وتزداد فيها أيضا حاالت اختالل
الشعور باذلات أو الواقع.
ربما اكن اخلوف من املستقبل القادم الغامض هو ما يهيمن ىلع كثري من العقول واألفئدة
يف العالم اآلن ،فدعونا نتغلب ىلع ذلك اخلوف باألمل واحلوار والتسامح واتلفهم واحلب واإلعالء
للقيم واملثل العليا اخلادلة انلبيلة ،اليت جتمع وال تفرق ،وتقوي وال تضعف.
ىلع لك حال ،يعترب ما قدمناه يف هذا الفصل جمرد حماولة الستعراض انلظريات املبكرة
واحلديثة حول اتلصلب واتلوتر واإلرهاب والعدوان ،وغري ذلك من السلوكيات والعمليات اليت
تسهم ،ىلع أحناء شىت ،يف تكوين ظاهرة اتلطرف ،وكما يعاين منها العالم اآلن .لكن الفهم العميق
هلذه الظاهرة يقتيض ً
أيضا دراسة أعمق للجذور األيديولوجية وادلينية واالقتصادية واالجتماعية
والرتبوية املتعلقة بهذه الظاهرة ،وليس جمرد الوقوف عند دوافعها أو جذورها انلفسية فقط أو
االجتماعية فقط كما فعلنا حنن اآلن.
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الفصل اثلاين
اتلطرف وتقسيم العالم

ً
ًّ
معرفيا ويقومون بتبسيطها ،ويقومون أيضا بمعاجلة املعلومات حول
ينظم األفراد بيئاتهم
ابليئة يف ضوء الطريقة اليت يفهمونها بها ،وهم يبحثون عن أسباب سلوك اآلخرين بطريقة أو
بأخرى ،ويعزون أسبابًا يرفضونها أو يفضلونها لسلوكهم ولسلوك اآلخرين .وحنن نتقبل املعلومات
أو الصور واتلصورات حول اآلخرين اليت تتفق مع معرفتنا السابقة ونرفض ،ما ال يتفق معها ،ىلع
ً
واغبلا ما يكون هناك تعميمات وحتزيات وأفاكر مسبقة كتلك اليت
أنه غري حقييق ،غري مناسب.
تقول إن لك السياسيني فاسدون وإن مجيع من يصل إىل السلطة ال بد أنه متعاون مع أجهزة ادلولة
ً
العميقة .هكذا يكون األفراد أنساقا معرفية تتسم باتلبسيطية تساعدهم يف اتلحرك يف ابليئة،
ً
واتلحرك خالهلا ىلع حنو أبسط وأقل غموضا .هكذا يقبلون ما هو متفق مع نسقهم املعريف والقييم،
ويرفضون أو يتجاهلون ما عداه ىلع أنه أقل أهمية أو جدير بالرفض(((.
لقد اهتم علم انلفس االجتمايع منذ السنوات املبكرة من القرن العرشين بالطرائق اليت
تتشلك من خالهلا االجتاهات واملعتقدات جتاه اآلخرين وكيف تتجىل هذه االجتاهات واملعتقدات
يف السلوك.
هكذا تم طرح األفاكر املتعلقة بموضوع الصورة انلمطية اجلامدة ،وهكذا تم تطويرها ،لكن
اتلطور األكرب يف هذه األفاكر قد حدث مع تلك اثلورة املعرفية اليت حدثت خالل ستينيات القرن
العرشين .فقد مكنت هذه اثلورة املعرفية علم انلفس من أن يذهب إىل ما وراء الوقوف فقط
عند مستوى الوصف العام للعمليات املعرفية املسئولة عن السلوك ،إىل القيام بالفحص األكرث
دقة للبنيات اخلاصة بهذه العمليات كما حتدث داخل املخ .هكذا بدأ العلماء ينظرون إىل اتلفكري
ىلع أنه يتكون من سلسلة من العمليات اخلاصة بمعاجلة املعلومات واتلويلد للمعلومات ،ومن ثم
تم ادلمج ،ىلع حنو أدق بني املكونات اخلاصة باهتمامات األشخاص باآلخرين ،وأنماط تفاعالتهم
معهم (إجيابية – سلبية ...إلخ) .وتكوينهم لصور عقلية عقالنية أو غري عقالنية عنهم ،وكذلك
تكوينهم لصور عقلية خاصة حول ذاتهم وحول اآلخرين .وتم دراسة ذلك لكه من خالل مناهج
حبث وأدوات جديدة لم تكن متاحة قبل أن حتدث تلك اتلطورات يف علوم الكمبيوتر وتقنيات
معاجلة املعلومات وغريها.

((( Cottam et al., Introduction to Political Psychology: 43.
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ً
هكذا أيضا ،تم اتلوظيف ملفاهيم مهمة؛ بعضها قديم؛ مثل اإلدراك واتلصنيف إىل فئات
ًّ
نسبيا؛ مثل العزو  Attributionمن أجل الفهم للسلوك
 ،Categorizationوبعضها حديث
االجتمايع اذلي يقوم يف جوهره ىلع أساس اتلفاعل بني الفرد واجلماعة أو بني مجاعة ومجاعة – أو
مجااعت أخرى(((.

املعرفة ونسق الرؤية
هكذا يرتبط النسق املعريف لألفراد بطرائقهم يف رؤية العالم وإدراكه ،ويمكنهم هذا النسق،
من إدراك هذا العالم اذلي يعيشون فيه ىلع حنو منظم وأبسط ،ومريح ،وهل معناه ،لكن هؤالء
األفراد ال يعيشون ً
أيضا بمفردهم يف احلياة أو الواقع أو املجتمع .فثمة مجااعت أخرى هلا أنماط
تفكري وأنساق قيمة خمتلفة ،وما لم يتفق اجلميع ىلع العيش املشرتك وعدم تدخل ٍّ
أي منهم يف حياة

اآلخرين أو اتلطفل عليها فإن الرصاع بينهم وكذلك اتلحزيات والعنف قد تبدأ وتتفاقم وقد يبتلع
ذلك األخرض وايلابس ً
معا(((.
هكذا قال اعلم انلفس املعروف جوردون ابلورت «إن البرش البد أن يفكروا من خالل
الفئات اتلصنيفية ،وعندما تتشلك هذه الفئات أو تتكون ،فإنها تكون األساس اذلي تقوم عليه
عمليات اتلحزي أو اتلعصب»(((.
تتكون الفئات اتلصنيفية ،من خالل اخلربة والرتبية ،وتدور حول اذلات واآلخر واحلياة
ِّ
يكون انلاس يف عقوهلم فئات تصنيفية تشتمل ىلع تلك اخلصائص اليت تمزيهم،
واملوت ،وهكذا

ً
وتلك اليت تمزي ،أو تسم اآلخرين ً
أيضا .ووفقا ملا قاهل بعض العلماء ،فإن هذه الفئات اتلصنيفية
ً
ال بد أن تشتمل ىلع مبدأين أساسيني؛ هما أوال :أنهما ينبيغ أن تزود الشخص القائم باإلدراك
بقدر كبري من املعلومات اليت حيصل عليها من خالل بذل قدر قليل من اجلهد العقيل ،فيه
تكون ميرسة لعملية اتلفكري واتلصنيف للناس وخصائصهم دليه .ثانيًا :أن تكون هذه الفئات
اتلصنيفية متفقة مع اجلوانب االجتماعية والفزييقية املادية اخلاصة بالواقع اذلي يعيشون فيه .فلو
كنت تعيش يف منطقة موجودة يف مدينة مزدمحة بالساكن ،ويرتفع فيها معدل اجلريمة ،فإنك سوف
((( املرجع السابق.44 :

((( املرجع السابق.

((( املرجع السابق.43 :
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حتتاج إىل فئات تصنيفية خمتلفة لفهم انلاس واتلعامل معهم ،مقارنة بهؤالء اذلين يعيشون يف
منطقة ريفية ،أو مدينية ،ينخفض فيها معدل اجلريمة ويعيش فيها عدد أقل من انلاس(((.

ابلدايات األوىل لعمليات اتلصنيف
يف ادلراسات املبكرة اليت قام بها فانزت ىلع األطفال ،قارن بني تفضيلهم لشلكني مرسومني
ىلع أوراق؛ األول (أ) عبارة عن شلك ختطيطي اعم لوجه إنساين ،واثلاين (ب) حيتوي ىلع العنارص
نفسها املوجودة يف الشلك األول ،ولكن مع إاعدة تنظيمها بطريقة غري مألوفة .وقد وجد أن األطفال
يفضلون الشلك اذلي يشبه الوجه احلقييق (أ) ىلع شلك الوجه خمتلط املعالم (ب) .كما أنهم فضلوا
هذين الشلكني ىلع الشلك اثلالث (ج) اذلي هو شلك بيضاوي يشبه الرأس اإلنساين ،لكنه من دون
مالمح منظمة أو خمتلطة.
وكما يوضح ذلك الشلك اتلايل:

(ج)

(ب)

(أ)

شلك رقم ( :)1يوضح إدراك األطفال للوجوه املألوفة واألشاكل غري املألوفة.

ً
ًّ
فطريا غري متعلم يكون موجودا دلى
وقد استنتج فانزت من هذه انلتائج أن هناك معىن
ً
األطفال يف إدراكهم لألشاكل ،حبيث إنهم يفضلون الشلك املألوف أوال القريب ،عن شلك الوجه
اإلنساين خمتلط املعالم ،وذلك اثلاين ،عن شلك الرأس اخلايل من املعالم ،أو اذلي يوجه بالفراغ ،أو
اذلي يويح أنه اكنت هناك معالم فيه ثم اختفت أو أنها اختفت وقد تعود(((.

((( املرجع السابق.

((( Gregory A. Kimble, Norman Garmezy and Edward Zigler, Principles of General Psychology, 5th ed. (New York: Wiley,
1980): 283.
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يف دراسات أخرى تأكدت هذه انلتائج ،وأصبحت تسىم فرض اتلفاوت Discrepancy
.Hypothesis

مع زيادة ارتقاء األطفال يزداد استمتاعهم باللعب ،وتصبح تفضيالتهم اجلمايلة أكرث تركيبًا،

ونشاهد زيادة يف حب استطالعهم وفضوهلم املعريف بشلك اعم ،وزيادة يف عمليات اتلمايز واتلاكمل
والرتكيب يف أجهزتهم اإلدراكية واملعرفية والوجدانية وعالقتهم االجتماعية ،ويتناقص خوفهم من
اجلديد ،ويقل تفضيلهم لألشاكل واخلربات البسيطة واملألوفة؛ ألنها تثري حالة من الفتور وامللل
دليهم ،ويفضلون أكرث اخلربات واألشاكل واخلربات املركبة؛ ألنهما تستثري دليهم الفضول املعريف
والرغبة يف االستكشاف وادلهشة ،هكذا تزداد دليهم القدرة ىلع اتلالعب بالعنارص واملفاهيم
واالنفتاح ىلع اخلربة مع نقص واضح يف اتلصلب وزيادة يف املرونة(((.

اتلمثيل انلموذيج
ىلع لك حال ،قد ترتبط فكرة تفضيل املألوف من األشاكل واخلربات واملعلومات مع ما
أسماه مارتنديل باتلمثيل انلموذيج Typical Representation؛ فالقطة ذات اذليل والسيقان
األربعة تكون مفضلة دليهم عن القطة ذات السيقان اثلالثة فقط؛ ألن األوىل تنطبق عليها فكرة
اتلمثيل انلموذيج أكرث من اثلانية .ومع ذلك ،فإنه ويف دراسات أخرى تبني أن اخلربة هلا دور مهم يف
ً
تغري عمليات اتلفصيل؛ حيث يفضل ذوو اخلربة األكرث ً
ثراء وتكثيفا املثريات املتسمة بالغموض
والرتكيب واجلدة؛ ألنها تستثري فضوهلم وخياهلم أكرث من املثريات واخلربات البسيطة واملألوفة اليت
ً
اهتماما باملعين املحدد واتلمثيل انلموذيج (أو انلمطي) ،وهكذا فإن العالقة بني
يفضلها األكرث
األلفة واتلفضيل يه عالقة مركبة(((.
هكذا يقوم انلاس بتصنيف اعملهم يف ضوء فئات تنتيم إىل العالم الطبييع؛ مثل احليوانات
اكلكالب والقطط واخليول والطيور ...إلخ ،وتكون فئة الطيور دليهم خمتلفة عن فئة احليوانات،
وداخل فئة احليوانات تكون هناك حيوانات مفرتسة؛ اكألسود وانلمور ،وحيوانات مدجنة؛ اكحلمري
ً
والقطط .عندما ال تتفق بعض مكونات الفئة مع الوصف العام هلا كما يف حالة طائر ابلطريق مثال،
((( Carl R. Rogers, “Towards a Theory of Creativity”, Creativity (London: Penguin Books, 1973): 137-152.

((( شاكر عبد احلميد ،اتلفضيل اجلمايل :دراسة يف سيكولوجية اتلذوق الفين ،اعلم املعرفة ( 267الكويت :املجلس الوطين للثقافة والفنون
واآلداب.212 :)2001 ،
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وهو طائر لكنه ال يطري ،فإنه يظل يصنف ضمن فئة الطيور؛ ألنه يميش مثلها ىلع قدميه ودليه
جناحان ومنقار ...إلخ.
أما بالنسبة للعالم اإلنساين فإننا نضعه يف فئة خاصة تمزيه عن احليوانات والطيور والقرد...
إلخ وداخل فئة البرش نضع األفراد يف مجااعت ،حسب ألوانهم أو أعراقهم أو أصوهلم أو أنواعهم،
فيكون دلينا األبيض واألسود والقوقازي والعريب والصيين واذلكر واألنىث والصغري والكبري  ...إلخ.
وكذلك جند ذوي األصول العرقية املختلفة (مثل الزنوج ،والقوقازيني وساكن جنوب رشق آسيا)
واجلمااعت العرقية ذي األصول اجلنوبية الالتينية واذلين من أصول إسبانية واألمريكيني من
ً
أصل إيطايل ...إلخ) .وأيضا يف ضوء دياناتهم (ايلهود ،املسيحيون ،املسلمون ،اهلندوس ..الخ) أي أننا
ننظم العالم االجتمايع ً
ً
ِّ
صورا وافرتاضات
نكون
أيضا يف ضوء فئات تصنيفية اجتماعية ،كما أننا
معرفية أو عقلية حول هذه الفئات وحول أنفسنا وحول املواقف اليت نوجد فيها(((.
ً
ً
أحيانا نكون ىلع صواب ،وأحيانا نكون ىلع خطأ ،وأوىل خطوات القيام باإلدراك لشخص
آخر هو أن نصنفه ،أو نصنف املوقف اذلي يوجد فيه ،ىلع حنو يتفق مع فئة معرفية مألوفة عنه ،أو
عن من يماثلونه من البرش .وبمجرد ما إن يتم تصنيف شخص ما ىلع أنه يشغل ،أو يقوم بدور معني
ً
(ضابط بوليس أو أستاذ جاميع أو فنان تشكييل أو ممثل مثال) ويف ضوء بعض اخلصال اخلاصة
املمزية هل (الزي اذلي يرتديه ،انلظارات الطبية ،الكتب اليت حيملها ،أن تكون حليته طويلة أو
قصرية ..إلخ) فإنك ستضعه يف فئة معرفية موجودة دليك؛ يك تواصل ،بعد ذلك ،تفاعلك معه أو
إدراكك هل أو فهمك ملا يقوم به من أفعال .ثم إنك تقوم ،خالل ذلك وبعده ،بتوجيه معتقداتك
وقيمك واجتاهاتك يف شلك تفضييل ،أو عدم تفضييل أو بشلك حمايد ،جتاهه.
لقد اكن علم انلفس االجتمايع ،منذ بداياته املبكرة يف أواخر القرن اتلاسع عرش وبدايات
القرن العرشين ،شديد االهتمام بعمليات التشكيل اخلاصة للصور انلمطية اجلامدة وكذلك
الوظائف اليت تقوم بها هذه الصور يف تفكرينا وسلوكنا جتاه اآلخرين.
والصور انلمطية اجلامدة يه تعميمات نقوم بها حول «ناس آخرين» ،ويه تقوم يف جوهرها
ً
ىلع خصائص ممزية معينة حنن نعتقد أنها موجودة دلى مجيع هؤالء انلاس أو اجلمااعت .واعدة ما
تبدأ هذه اتلنميطات للبرش من خالل بعض اخلصائص املرئية واليت يتبعها االستخدام لعدد كبري
((( Cottam et al., Introduction to Political Psychology: 43-44.

يناير 2017

61

من االستنتاجات اليت تتجاوز ما هو مريئ وكذلك ما هو حقييق ،ىلع سبيل املثال :فإن أنىث بيضاء
ً
متوسطة العمر تنتيم إىل الطبقة املتوسطة ومن خلفية ريفية قد تدرك رجال ذا برشة غري بيضاء،
قصري الشعر أطول من املتوسط ،يميش عرب خميم ،أو تراه من بعيد ىلع أنه شخص أسود ،ثم تترصف
ً
حنوه يف ضوء الصور انلمطية اجلامدة املوجودة دليها عن السود ،مثال أنه يتوجه حنو امللعب يك يلعب
كرة السلة ،وقد ختشاه إذا حل الظالم وتبتعد عنه برسعة ...إلخ.
هكذا تتحرك عملية اتلصنيف عرب مستويني:
1 -1من اخلصائص املرئية للفرد الواحد (اللون ،ابلنية ،الشعر القصري ،طول القامة) إىل
اخلصائص املتعلقة جبماعة ما (الرجال سود البرشة) .
2 -2من تلك اجلماعة إىل اخلصائص املمزية لألفراد داخل هذه اجلماعة (يلعبون كرة السلة،
يستمعون ملوسيىق الراب أو يعزفونها ،يتسمون بالعنف  ،أو عدم انلظافة ...إلخ).
ً
هكذا تتطلب الصور انلمطية أقل عددا من الشواهد؛ يك يقوم اذلين يستخدمونها بالوصول
إىل مدى واسع من االستنتاجات اليت يقومون بتفعيلها ،أو تنشيطها ،يف عقوهلم من لون اجلدل –
طول الشعر – طول القامة إىل اتلذوق للموسيىق واأللعاب الرياضية والسلوكيات األخرى) .وألن
هذه االستنتاجات تتعلق خبصائص نعتقد أنها موجودة دلى جمموعة بعينها ،فإننا نقوم بعزل هذه
املجموعة عن غريها من املجمواعت األخرى .هكذا تقوم الصور انلمطية اجلامدة بوضع األساس
الراسخ للمعتقدات حول اجلمااعت األخرى وسلوكياتها .ولكن كيف نقوم بتكوين هذه املعتقدات؟
لقد تبني أن هذه الصور انلمطية نشاط منترش بني البرش وال يمكن جتنبه ،ومن ثم فإنه ينبيغ
أن يوجه بطريقة صحيحة ومرنة وتكيفية ،ختضع للتعلم وتلدفق املعلومات وتلغيري االجتاهات.
ولكن هذا األمر ليس بالسهل اليسري ،خاصة عندما تتدخل عوامل سياسية وتارخيية ،واقتصادية،
جتعل من ترسيخ مضمون هذه االجتاهات ً
أمرا ال مفر منه ،ىلع األقل حىت تقل حدة الرصااعت بني
اجلمااعت ،ويكون هناك قدر من الفهم واتلفهم واتلفاهم املتبادل بينها.
وقد تبني كذلك أن وجود فرد ما ضمن مجاعة ،حبكم املودل يف احلياة ،خاصة عندما توضع
يف االعتبار متغريات معينة؛ مثل اللون (أسود – أبيض) أو ادلين (مسييح – مسلم) أو املركز
االجتمايع (فقري – غين) أو انلوع (أنىث – ذكر) قد يضعه يف فئة تصنيفية سلبية ال تتفق مع
ميوهل وأفاكره الصحيحة .هكذا تبدو الصور انلمطية يف أحيان كثرية كأنها صور غري أخالقية وغري
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ً
اعدلة( .((1هكذا يتم اآلن مثال تصنيف معظم من يطلقون حلاهم أو يرتدون جلبابًا يف كثري من
بالد الغرب والرشق ىلع أنهم إرهابيون ومتعصبون ،ويتم إلصاق تهمة اإلرهاب ً
أيضا باملسلمني،
وكأن ما تمارسه الواليات املتحدة وكثري من ادلول الغربية وما مارسته ضد الشعوب العربية ودول
ً
العالم اثلالث من حروب وحصار ليس تطرفا أو إرهابًا!
مع اثلورة املعرفية تزايد إدراك أن األفاكر انلمطية يه نوع من اتلصنيف للمدراكت
حول اجلمااعت األخرى ،وأنه تصنيف يشبه تصنيفنا ألية بيانات إدراكية أخرى .إنه نوع من
ً
املعاجلة للمعلومات االجتماعية ،نوع من اتلبسيط للمعلومات واتلصنيف هلا وفقا ملا هو مناسب
الهتماماتنا وحاجاتنا وأغراضنا ،نوع من اتلعميمات الرسيعة اليت تساعدنا ىلع مواصلة احلياة ىلع
الرغم من أنها قد تؤدي بنا يف بعض احلاالت إىل تدمري حياتنا وحياة اآلخرين ً
أيضا .هكذا تكون
األفاكر انلمطية أشبه باملخططات العقلية العامة اجلامدة ،غري املكتملة ،واليت تتشلك يف بداياتها
دلى األطفال ،ىلع حنو معني .لكن اخلربات تقوم بتعديلها وحتويل تفاصيلها وإثرائها ،يك تصبح
ً
وتعبريا عن الواقع احلقييق ،ثم يزداد ثراء هذه املخططات لكها وتتحول إىل تمثيالت
أكرث دقة
عقلية ،فما معىن هذه املخططات ً
وأيضا معىن اتلمثيالت.

انلموذج املعريف يف اتلصنيف
إن املخطط ليس جمرد صورة عقلية  Imageوال صورة فوتوغرافية Photographic
لواقعة معينة ،لكنه تمثيل جمرد لألبعاد األساسية املمزية للواقعة .إنه حيتفظ جبوانبها األساسية،
يف نمط فريد ،فتشتمل خمططات األطفال (ملشاهد اليت يرونها أو يرسمونها) ىلع معلومات اعمة
وأساسية حول املوضواعت لكها املوجودة يف املشهد ،وكذلك حول اخلصائص األساسية املمزية هلذه
املوضواعتً ،
وأيضا األوضاع واالجتاهات النسبية هلذه املوضواعت.
إن ظهور وجه ذي حلية ،اآلن ،يف صورة فوتوغرافية ،أو صورة مرسومة ،قد يكيف ألن
تنشط ،يف اذلهن ،تلك املخططات املرتبطة باخلوف واإلرهاب؛ فإذا صاحب هذه اللحية يشء آخر؛
اكجللباب األبيض ،أو مكونات أخرى ،اكلعمامة أو اجللباب ،لزتايد تنشيط هذه املخططات ،ىلع
حنو أكرب .أما إذا صاحب اللحية واجللباب اسم لصاحبهما؛ مثل حممد أو عيل أو حممود ...إلخ؛ لاكن
( ((1املرجع السابق.
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اتلنشيط اخلاص بهذه املخططات أقوى وأقوى .أما إذا ظهر صاحب هذه اخلصائص يف مطار ،أو
مطعم ،يف بعض ابلدلان األوروبية ،فربما حدث ما ال حتمد عقباه ضده ...إلخ.
لقد استخدم مصطلح «املخطط» بشلك أو بآخر ،يف كتابات فالسفة سابقني؛ أمثال اكنط
اذلي حتدث عن الصورة اتلخطيطية الرتانسندنتايلة ( Transcendental Schemaاتلصور
الوسيط بني الظاهرة املدركة باحلواس واملعاين اللكية) ،وبرجسون يف حديثه عن الصورة ادليناميكية
( Dynamique Schemaالصورة اذلهنية املوجهة الفعالة) وفالسفة آخرون .وتعين عمليات
اتلمثيل دلى بياجيه تكوين املخططات ،اليت يه بالنسبة هل أبنية أو بنيات  Structuresمتحققة
أو فعلية تشمل االحتماالت املختلفة املتضمنة يف الشلك ابلنايئ اليلك ،وللبنية .ومن ثم فللمخطط
دلى بياجيه خصائص ممزية ،إنه نظام من اتلحوالت  ،System of Transformationوإنه ذو
طبيعة لكية  ،Totalityوإنه قادر ىلع االنتظام أو اتلنظيم اذلايت –  Self Regulationاذلي
يصل إىل حالة املحافظة اذلاتية  Self Maintenanceأو اإلغالق اذلايت  .((1(Closureهكذا
نستخدم ،يف كثري من تعامالتنا مع اآلخرين ،داخل جمتمعاتنا وخارجها ،خمططات أو تمثيالت
صورا اعمة اغمضة غري حمددة أو غري متسمة بادلقة ً
ً
أيضا.
ناقصة حوهلم ،أي
عندما يتم تصنيف أحد األفراد أو اجلمااعت يف فئة معينة؛ يتم تنظيم املعلومات املتوفرة
حوهل يف ضوء ما يسىم باملخطط املعريف  ،Schemaأي التشغيل العام للمعلومات للعامة حول هذا
الشخص أو املوقف واختاذ قرار أو طرح رأي أو تكوين اجتاه حوهل(.((1
يعرف علماء انلفس «املخطط املعريف» بأنه «ابلنية املعرفية اليت تمثل املعرفة حول
مفهوم أو موقف أو شخص أو مجاعة وخاصة ما يتعلق منها خبصائها املمزية وكذلك العالقات
بني هذه اخلصائص وبعضها ابلعض» .وقد تشتمل الصور انلمطية ىلع بعض اخلصائص اجلسمية
والوجدانية وابلرصية والسلوكية كأن يتم انلظر إىل األملان مجيعهم ىلع أنهم يتسمون بطول القامة
أو أنهم مجيعهم شقر الشعر ويتسمون باتلصلب وعدم املرونة يف اتلفكري أو أن املرصيني يتسمون
ً
ًّ
حقيقيا بالفعل.
لكهم فعال حبس الفاكهة وخفة ادلم وهذا ليس

( ((1شاكر عبد احلميد ،الطفولة واإلبداع ،مج ،2 .سلسلة ادلراسات العلمية املوسمية املتخصصة ( 10الكويت :اجلمعية الكويتية تلقدم
الطفولة العربية.53-52 :)1989 ،
(Cottam et al., Introduction to Political Psychology: 44. ((1
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ٍّ
لك منا صور نمطية جامدة ،أو إنه ،ىلع األقل ،تُ َ
عرف بعض هذه الصور
هكذا يوجد دلى
ً
ً
حرصا ،تلك الصور انلمطية اجلامدة حول ايلهود (اليت تسىم
عن اآلخرين ،من ذلك ،تمثيال ال
اآلن معاداة السامية) واليت تقوم ىلع أساس افرتاض فحواه أن مجاعة خاصة هم ايلهود يه أقلية
اعيلة اإلجناز والرباعة يف كسب املال برصف انلظر عن الوسيلة وكما يف حالة (اتلاجر «شيلوك» يف
ً
مرسحية «تاجر ابلندقية» لشكسبري مثال) ،وأنهم متفوقون يف الرثوة واملوهبة ،وأنهم قادرون ىلع
اتلخطيط للمؤامرات اليت تعمل ىلع زيادة ثرواتهم ونفوذهم ،وأن لك ما حيدث يف ابلالد العربية من
دمار وختريب وحروب وقتل ،بل إن تلك احلروب اليت تقوم بني السنة والشيعة وراءها ايلهود أو
إرسائيل ،وأنهم يوجهون الواليات املتحدة كيفما يشاءون ،وكذلك أنهم متحفظون باردون ،مغلقون
ىلع أنفسهم وينظرون إىل أنفسهم ىلع أنهم قادرون ً
دائما ىلع اتلفوق ىلع اآلخرين( .((1وهناك
صور نمطية أخرى مماثلة كتلك اخلاصة بابلاكستانيني واهلنود واآلرمنيني والعرب ...إلخ .وهناك
صور نمطية ً
أيضا حىت داخل املجتمع الواحد؛ كتلك املوجودة دلى ابليض عن الزنوج ،والعكس
ً
ًّ
بالعكس يف الواليات املتحدةً ،
وأيضا تلك اليت تعترب األملان أكرث الشعوب جدا واجتهادا ...إلخ.

يقول انلموذج املعريف يف اتلصنيف إن أية فئة تصنيفية (رجال – نساء – أبيض – أسود ...إلخ)
يه فئة تمثيلية أو ممثلة  ،Representativeوإنه يتم تمثيلها ً
أيضا من خالل نموذج أصيل
 Prototypeتكون هناك تباينات واختالفات أخرى كثرية عنه داخل الفئة .لكن تظل السمات
ً
املمزية األساسية واحدة .فالفروق هنا تكون يف ادلرجة وليس انلوع ،فمثال ،تعد فئة الرجال يه فئة
واحدة تنطبق ىلع الرجال لكهم ،مع وجود تنوع كبري يتعلق بتعدد اجلنسيات واألعمار بداخلها .لكن
هذه الفئة رساعن ما تضيق عندما يوضع معها فئة تصنيفية أخرى تتعلق باجلنسية أو االنتماء؛ مثل
عريب = رجل عريب ،وفئة ثاثلة تتعلق بادلين مسلم = رجل عريب مسلم ،ثم بالعمر = رجل عريب مسلم
شاب ،وبالزي أو الشلك العام = رجل عريب مسلم شاب يطلق حليته ويرتدي جلبابًا؛ هنا تضيق الفئة
اتلصنيفية يف أذهان من يقوم باتلصنيف وإىل حد االقرتاب بهذه الصورة من الصورة انلمطية اجلامدة
اخلاصة باإلرهاب واتلطرف واليت تتم تغذيتها ،ىلع أحناء شىت ،من خالل اإلعالم والربوباجندا
والرتبية ،وكذلك املمارسات اخلاطئة والعنيفة اليت يقوم بها بعض املسلمني عرب العالم اآلن.
( ((1شاكر عبد احلميد ،الفاكهة والضحك :رؤية جديدة ،اعلم املعرفة ( 289الكويت :املجلس الوطين للثقافة والفنون واآلداب:)2003 ،
.223-222
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يتم تكوين الفئات اتلصنيفية من خالل اتلأكيد املتتابع ىلع التشابهات املوجودة بني
األفراد املوجودين داخل إحدى اجلمااعت واجلمااعت املماثلة هلا أو اليت يندرجون ضمن إطارها،
وكذلك من خالل اتلأكيد أو اتلوكيد ىلع الفروق بينها وبني اجلمااعت األخرى املختلفة عنها.
هكذا ينشأ اتلحزي واتلعصب ،وهكذا تتكون اجلمااعت ادلاخلية واجلمااعت اخلارجية؛ وذلك ألن
من يقوم بتأكيد التشابهات بني أفراد اجلماعة ال يكونون بالرضورة من خارجها ،بل قد يكونون،
كثريا ،من داخلها ،أي من هؤالء اذلين ينتمون إيلها ،ويفخرون ً
ً
أيضا بهذا االنتماء
وكما حيدث
حبكم ادلين أو العرق أو املاكن ىلع الرغم من أن فخرهم أو شعورهم باتلمزي أو اتلفوق هذا ،قد
يتحول إىل عنف وتطرف وعدوان جتاه اآلخرين املختلفني عنهم ...إلخ.
هكذا تكون اجلماعة ادلاخلية يه اجلماعة اليت ينتيم إيلها األفراد؛ بينما اجلماعة أو
اجلمااعت اخلارجية يه تلك اليت ال ينتمون إيلها ،وتكون الصور انلمطية هناك عبارة عن فئتني
اعمتني؛ هما تلك اليت تفضل اجلماعة ادلاخلية وتصفها بصفات إجيابية كثرية ،وتلك اليت ال
تفضل اجلمااعت اخلارجية أو تزدريها وتصفها بصفات سلبية كثرية.
ومن األمور املثرية لالهتمام هنا أن أفراد اجلمااعت ادلاخلية قد يعتقدون بوجود فروق
ً
بينهم يف كثري من الصفات لكنها تظل فروقا ال تؤدي إىل الرصاع أو الصدام ،فهناك تباين ولكن
ضمن حدود اتلوافق واالتفاق والسالم ،بينما يتم انلظر إىل اجلمااعت اخلارجية ىلع أنها متجانسة أو
ودائما رشيرة ،وتتحني الفرصة ً
ً
متماثلة؛ من حيث إنها ً
دائما إليذاء اجلماعة ادلاخلية
دائما سيئة،
وااليقاع بها واالستيالء ىلع ممتلاكتها .هكذا تنشأ فكرة أو مشاعر «اتلجرد من اإلنسانية» اليت
أشار إيلها زيمباردو ،وكذلك لك تلك األفاكر اليت سادت تاريخ البرشية حول شيطنة اآلخر.

ً
جتريدا؛
جيعل انلضج العقيل املزتايد للمراهقني من املمكن بالنسبة بلعض املالمح األكرث

اكدلين والطبقة االجتماعية أن تصبح يه األساس لعضوية فئة تصنيفية معينة؛ حيث يتوحد العديد
من املراهقني املسلمني واملسيحيني يف رساييفو مع ادلين اخلاص بعائالتهم ،هذا ىلع الرغم من أن
ً
عددا قليال من املالمح ابلدنية – وقد ال توجد – هو اذلي يمزي بينهم .كذلك يعتقد بعض الشباب
األمريكي امللون واذلين يتوحدون مع فئاتهم العرقية ،وخباصة من ودل منهم يف الواليات املتحدة،
ًّ
أخالقيا؛ وذلك بسبب تعصبهم وجشعهم وكذلك نفاقهم ،ومن
أن ابليض هم أشخاص فاسدون
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ً
ثم ال ينبيغ أبدا االقتداء بهم .وال يستطيع املراهقون اذلي تعرضوا للحرب ،والكساد
االقتصادي واثلورة أن يهربوا من حماوتلهم لفهم حاالت عدم االتساق بني فهمهم للمايض
وكذلك احلارض ...إلخ(.((1
هكذا تكون الصور انلمطية أشبه بفئة تصنيفية موجزة تمكن انلاس من معرفة اآلخرين
ىلع حنو اعم ،ويفتقر لدلقة وال يفتقر للجمود .ويه تمثل نوعاً من اتلفكري اذلي يتم ىلع حنو رسيع

ً
صورا
ودون تأمل أو تبرص ،ومن ثم فيه تكون يف الغالب مفعمة باتلحزيات ،ومن ثم تكون
نمطية ،ومتحزية ،ومتعصبة ،ومتطرفة ،وجامدة.

الصور انلمطية اجلامدة

ًّ
نسبيا
الصور انلمطية اجلامدة  Stereotypesيه جمموعة من اتلصورات العقلية اثلابتة

واملتسمة باتلبسيطية حول مجاعة أو طبقة أو شعب معني ،ومن خالهلا جيري تأكيد بعض
ً
واغبلا ما تشتمل هذه الصور انلمطية ىلع حتزيات
اخلصائص املمزية السلبية وغري املفضلة،
ومعتقدات غري دقيقة(.((1

وهذه الصور انلمطية يه ً
أيضا معتقدات مجاعية مشرتكة تكون دلى بعض انلاس (مجاعة

أو مجااعت معينة) حول أناس آخرين (مجاعة أو مجااعت أخرى) .ويتم اتلقاط هذه الصور انلمطية
من داخل األرسة ،واملدرسة ،ووسائل اإلعالم والفوللكور واألصدقاء ،وتدعم الفاكهة وانلكتة
ً
واألمثال الشعبية واملعتقدات ادلينية والسياسية مثل هذه الصور انلمطية .فيف حالة الفاكهة مثال
يتم تزويد املستمعني هلا أو املشاهدين (لفيلم كوميدي أو مرسحية أو اكريكاتري ...إلخ) بفهم
ً
معني هلذا ادلافع من السلوك أو ذاك دلى اجلماعة اليت توجه إيلها الفاكهة ،فمثال انلاكت اليت
ُ
تروى حول أهايل إسكتلندا تفرس بطريقة ضمنية ملاذا يترصفون هكذا ،وكذلك اليت تروى حول
ً
واغبلا ما تشتمل انلاكت ىلع
الصعايدة يف مرص ،وتصفهم بالغباء أو اتلصلب أو الغفلة أو العناد،
حتقيق للتوقعات ىلع حنو مبالغ فيه؛ حيث يكون دلينا اتلوقع ملستوى معني من الغباء أو العناد يف

( ((1اكجان ،ثالثة أفاكر مغرية.219 :

(Cottam et al., Introduction to Political Psychology: 45. ((1
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موقف توجد فيه فئة برشية معينة من خالل الصور انلمطية عن هذه اجلماعة أو تلك ،لكنهم يف
انلكتة ً
طبعا ،يفاجئوننا بسلوكيات تفوق اتلوقعات(.((1
هكذا تتسم الصور انلمطية باتلبسيطية (تصنيف انلاس يف أضداد؛ مثل أبيض ،أسود ،عدو،
صديق ،رجل ،امرأة ،وطين ،خائن ...إلخ) .وتتسم كذلك باجلمود واثلبات ،واملقاومة للتغيري ،وكذلك
باالبتعاد عن الصور احلقيقية بلعض اجلمااعت كما يه موجودة يف الواقع .فالصعيد اآلن ،يف مرص
ليس هو الصعيد يف املايض ،والصعايدة منذ أيام مجال عبد انلارص تودل دليهم طموح كبري وآمال
وتوقعات وحراك اجتمايع ،فاحتل بعضهم مراكز كبرية داخل مرص وخارجها ،وصار منهم أطباء
ومهندسون وعلماء وأساتذة جامعات ورؤساء مجهورية ووزراء ،لكن الصور انلمطية ما تزال كما
يه .وليس هذا املوضع املناسب لعرض اجلذور االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت جعلت
انلاكت عن الصعايدة تظهر هكذا وتنترش .ومع ذلك فإن بعضهم ما يزال يربط بني هذه انلاكت
واألصول اخلاصة باتلطرف واإلرهاب يف مرص خاصة ما يتعلق منها بتكوين اجلماعة اإلسالمية يف
جامعة أسيوط وأحداثها ادلامية ،وكذلك ما تالها من أحداث كثرية بعد ذلك بلغت ذروتها بعد
إزاحة اإلخوان عن احلكم اعم 2013م.
وهناك ً
أيضا صور نمطية جامدة حول املسلمني ،دلى مفكرين كبار؛ ومنهم برنارد لويس،

ً
مثال ،ذلك اذلي رأى أن املسلمني قد اعنوا من تراجع وهزائم طوال أكرث من قرنني ثم عجزوا عن
ً
دخول احلداثة باستثناءات قليلة (تركيا مثال) ،وهلذا يتنازعهم شعوران :اإلعجاب بالغرب ،واحلق
عليه بسبب تقدمه وختلفهم .ومن ثم فإن األصويلة احلايلة املعادية للغرب وللواليات املتحدة
باذلات يه جزء من حالة الغضب واخليبة واالستعصاء ىلع تقبل قيم احلداثة وادليمقراطية .بل إن
ً
ًّ
لويس يرى ً
ًّ
عصابيا حادا
أيضا يف كتابه «أزمة اإلسالم» أن «اإلرهاب اإلساليم يُفرس بكونه موقفا
إزاء حداثة مستحيلة تقتيض يف العمق االنفصال عن املرجعية اإلسالمية .ومعضلة اإلسالم كما
يراها يه يف االمزتاج بني ادلين والسلطة ،فاإلسالم – دليه – مرشوع سيايس»(.((1
كذلك رأى بعض مفكري الغرب أن اهلجمات اليت شنها املسلمون عليهم خاصة بعد 11
سبتمرب 2001م يه بسبب احلقد ىلع قيمهم املختلفة؛ اكحلرية والتسامح واالزدهار واتلعددية ادلينية
(Arthur S. Reber, The Penguin Dictionary of Psychology (Middlesex, England: Penguin Books, 1987). ((1

( ((1معزت اخلطيب ،اإلسالم واإلرهاب يف الفكر الغريب :انلماذج اتلفسريية وخلفياتها (اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية .وحدة ادلراسات
املستقبلية.37 :)2012 ،
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واالنتخابات العامة ،وحسب الفرضية اثلقافية يف اتلفسري .كما ترشحها شريين هنرت« :فإن األسباب
الاكمنة وراء فشل العالم اإلساليم يف حتقيق اتلحديث واتلحول ادليمقرايط جيب ابلحث عنها يف
املمزيات األساسية لإلسالم؛ ومن أبرزها :كراهية اتلفكري العقالين ،وهو الرشط األسايس ألي
شلك من أشاكل اتلحديث ،وأولوية العقدية ىلع االقتناع ،وأولوية املجتمع ىلع الفرد ،واتلداخل بني
األمالك اخلاصة والعامة وادلنيوية والروحية»(.((1

ً
ً
ًّ
صورا جديدة ،أو طارئة
حايلا ،يف الغرب ،ليست
والصور املوجودة عن اإلسالم واملسلمني

بل يه صور قديمة يعاد بعثها ،عند الرضورة ،من جديد وإحدى أبرز الصورة انلمطية عن اإلسالم،
اليت بلورها الويع أو املتخيل املسييح يف الزمن الوسيط« :إنه عقيدة ابتدعها حممد ،ويه تتسم
بالكذب والتشويه املتعمد للحقائق ،إنها دين اجلرب ،واالحنالل اخلليق ،والتساهل مع املذلات
والشهوات احلسية ،إنها ديانة العنف والقسوة ،شعارها السيف واحلرب والقتال .وهذه الصفات يه
ما يمثل انلقيض املبارش للمسيحية ،فاملسلم يتقدم إىل مساحة اإلدراك املسييح األورويب باعتباره
ً
ً
ً
حماربا ً
ً
رشسا متوحشا ،يقوم بكل أنواع انلهب واتلنكيل ،خالقا بذلك وراءه تعاسة وشقاء ال
رجال
يوصفان حيركة ميل قوي للقتل»(.((1

ادلين واتلصنيف للبرش

ً
وتمثل اتلجمعات واجلمااعت ادلينية ،مثلها مثل غريها من اتلجمعات ،أنساقا مشرتكة

من املعتقدات والقيم والسلوكيات اليت يتم اتباعها بوصفها معالم ممزية ملن هم داخل اجلماعة أو
اجلمااعت ادلاخلية  ،In–groupوتقوم هذه املعالم بقسمة البرش إىل «حنن» و«اآلخرين» أو «هم».
ً
صحيحا ،فإن تلك العبارة اليت يتم االستشهاد بها ً
اغبلا جلون اكرديتال نيومان واليت
وإذا اكن ذلك

تقول« :آه ،كيف يمكن أن يكره بعضنا ً
بعضا هكذا حتت زعم حمبتنا لكنا هلل» عبارة جديرة
ٍّ
حد ما ً
أيضا ،وكما يشري يج .ر .فريمان فـ«حنن» ال نكره
باتلذكر .لكن هذه العبارة تظل مغلوطة إىل
أنفسنا أو بعضنا ً
بعضا ...بل نكره ذلك «اآلخر» ،ذلك املوجود هناك ،أي تلك اجلماعة اخلارجية

 Out-groupاألخرى اليت حتوي بداخلها احتماالت أن تصبح موضوعاً للكراهية اخلاصة بنا ،أو
جبماعتنا ادلاخلية« .كيف يمكن أن نكره اآلخرين حتت زعم حمبتنا هلل؟» إنها العبارة اليت اكن
( ((1املرجع السابق.38 :
( ((1املرجع السابق.
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ً
كثريا ما ترددت أصداؤه عرب اتلاريخ ،إننا نكرهم ألننا نعتقد أنهم يكرهوننا ،أو أنهم
هلا رنني
يدبرون املؤامرات نلا ويريدون االستيالء ىلع مقدراتنا ،وهم ً
أيضا يعادون معتقداتنا وأسايلبنا يف
احلياة .هكذا ينبيغ أن نكرههم وأن ندافع عن أنفسنا ولو من خالل اذلهاب إيلهم وقتلهم ،فما
تلك الكراهية ،ما معناها ومضمونها السيكولويج؟(.((2
ً
نتيجة النقسام العالم دلى كثريين إىل مجااعت داخلية ومجااعت خارجية حتدث عمليات
االستقطاب  Polarizationأو قسمة العالم قسمة ثنائية ضدية إىل «حنن» و«هم» أو األنا ادلاخيل
ً
واآلخر اخلاريج ،واخلاريج هنا قد يكون موجودا مع األنا ادلاخيل يف املوطن نفسه والوطن نفسه،
ً
لكنه يكون هنا موطنًا ً
منقسما .وقد يتم تقسيم اجلمااعت اخلارجية ،ىلع الرغم من
جمزءا ،ووطنًا
اختالفها ،عن اجلمااعت ادلاخلية إىل مجااعت إجيابية؛ ألنها تتحالف معنا ،ىلع الرغم من اختالفنا
عنها ،يف ادلين وإىل مجااعت سلبية ال تتحالف معنا ،أو تقف ضدنا .هكذا تتم عمليات اتلقييم
لذلات من اجلماعة ادلاخلية ،ىلع حنو إجيايبً ،
دائما كما تتم عمليات اتلقييم للجمااعت اخلارجية،
ىلع حنو أكرث إجيابية ،لو اكنت تتحالف معنا ،وىلع حنو أكرث سلبية إذا اكنت تقف ضدنا .هكذا
تكون عمليات تصنيف البرش يف فئات؛ مع وضد ،أو داخلية أو خارجية ...إلخ وسيلة للوصول إىل
نوع من انلظام واملعىن املتعلق باملعلومات اإلدراكية اخلاصة باذلات وباآلخرين ،وأيًّا ما اكن عليه
هذا انلظام من خطأ ،وهذا املعىن من تبسيطية وتأثريات سلبية كثرية(.((2

شيطنة اآلخر املختلف

ومنذ العصور القديمة اكن العدوً ،
دائما ،هو اآلخر ،ذلك اذلي عندما تكون هل اعدات

غذائية خمتلفة ،فإن انلاس يتأففون من راحئته ،وهكذا ال يتقبل الغريبون تناول الصينيني للكالب
ً
طعاما هلم .وجيد اإلجنلزي أكل الفرنسيني للضفادع غري مستساغ ،وقل األمر نفسه عن أكل
املسيحيني للحم اخلزنير أو عن تناول بعض الشعوب العربية للجراد أو األرانب ...إلخ.
لقد اكن العدو األول ،يف املسيحية ،هو الشيطان ،ذلك اذلي اكن يصور من خالل قبح
مظهره وشناعة أفعاهل ،وينحدر من أصل يهودي ،ثم اكن العدو اثلاين هم أصحاب ادليانات األخرى
واذلي أطلق عليهم لقب اهلراطقة ،وكذلك جرى وصف املنشقني عن الكنيسة بأنهم ذو أعراف
( ((2فريمان وآخرون ،بيولوجيا السلوك ادليين.254 :
( ((2املرجع السابق.255 :
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وتقايلد شيطانية وقد اكن املسلمون والعرب ضمن هذه الطائفة اليت يتجسد من خالهلا هذا العدو
املخيف ،اآلخر (اجلماعة اخلارجية) .وقد غذت هذه الصور وغريها تلك احلروب ادلموية اليت شنها
الغرب املسييح ،ىلع املسلمني ،يف بالدهم ،واليت سميت باحلروب الصليبية .كما تداخلت وقامت
ً
أيضا بتغذية عملية الغزو األمريكي للعراق واحتالهل اعم 2003م ،وتمثلت يف صيحة إيفا ماريا
أو اعشت مريم اليت أطلقها اجلرنال شوارتسكوف قائد تلك العمليات يف بدايتها .لقد قام العالم
احلديث ً
أيضا بتمثيل اإلعداد ادليين أو القويم يف صور جروتسكية مسخية أو بمالمح رشيرة

شيطانية ،وقد اكنت هذه الصور انلمطية نقطة امليالد واخلاصة بالاكريكاتري السيايس ً
أيضا.
ً
وقد نشط ذلك أيضا خالل فرتة اإلصالح اليت قام بها الربوستانت والاكثويلك ،وكذلك

صورت طائفة انلبالء خالل اثلورة الفرنسية ىلع أنهم من آكيل حلوم البرش .ويف احلروب لكها
ً
اكن العدو يصور بصورة مسخية جتمع بني مسخ املالمح وشناعة األفعال واليت ظهرت أوال ىلع
أنها تندرج ضمن انلظام اليلك للكون (اخلري والرش وانلور والظالم ،اهلل والشيطان) ثم أصبح يتم
إسقاطها ىلع اآلخر املختلف يف ادلين أو املذهب أو االنتماء العريق أو الوطين .هكذا صور العرب
يف الرتاث األديب واالجتمايع الغريب ىلع أنهم خونة ،غدارون شهوانيون ،واهلنود ىلع أنهم متعصبون
ًّ
دينيا يفتقرون إىل انلظافة ،والصينيون ىلع أنهم ماكرون أرشار ،واألملان واإلجنلزي ىلع أنهم باردون،

ً
والفرنسيون ىلع أنهم حمبون للفن واألدب وبارعون يف احلب ...إلخ .وما يزال هذا الرتاث موجودا يف
كثري من األفالم السينمائية وكثري من مسلسالت الكوميكس وألعاب الفيديو ومواقع اتلواصل
االجتمايع .بل إن هذه الصور انلمطية ما تزال حارضة بقوة حىت داخل ادلين الواحد؛ حيث توجد
صور نمطية سلبية كثرية دلى املسلمني السنة حول املسلمني الشيعة والعكس بالعكس .هذا
ً
كثريا ما يفرق
ىلع الرغم من أن ما جيمع أصحاب هذين املذهبني وهو جوهر ادلين احلقييق يفوق
بينهم .لكنها ً
أيضا الصور انلمطية اليت تمت تغذيتها عرب السنني ومن خالل االستعادة لذلكريات

واألحداث القديمة والطائفية اليت تؤجج العداوات وتطلق احلروب وحتقق لألعداء أهدافهم
وعن بعد.
لقد صور أصحاب االجتاهات االشرتاكية من خالل الربوباجندا الغربية وبعض الرشقية
ً
ًّ
أخالقيا ،وملحدون ،وأنهم اآلخر اذلي ينبيغ حماربته حىت لو اكن ذلك من
أيضا ىلع أنهم منحلون
خالل حرب باردة ،ثم وعندما قام االحتاد السوفييت بغزو أفغانستان واحتالهلا تعاونت الكنيسة
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الغربية ،وىلع رأسها الفاتياكن ومعها الواليات املتحدة وأتباعها من املسلمني اذلين سموا أنفسهم
باملجاهدين ،وأسهموا ً
معا يف هزيمة االحتاد السوفييت وسقوطه وتفككه يف بدايات تسعينيات
القرن العرشين.
وألنه ال يمكن العيش دون عدو حقييق أو متوهم؛ حل املسلمون ماكن االحتاد السوفييت
يف اتلصور الغريب للعدو ،وأصبح يطلق عليهم لقب «اإلرهابيون» .وما تزال عملية اتلصنيف هذه
مستمرة ومتواصلة ،وتغذيها كذلك تلك األعمال اإلرهابية اليت يقوم بها بعض من يدعون أنهم
مسلمون واإلسالم احلقييق منهم براء(.((2

عودة املكبوت
كما ذكرت جويلا كريستيفا يف كتابها «غرباء عن أنفسنا» 1991م أن مشاعر الغرابة املوحشة
أو الوحشة الغريبة ،إنما يه مثال ىلع ذلك انلوع من القلق ،واذلي يمكن بيان أن العنرص املخيف
ً
فيه إنما يتعلق بيشء اكن مكبوتا ،ولكنه يعاود الظهور اآلن .وبما أن الكبت اتلام أمر نادر ،فإن
ً
العودة للمكبوت أو ذللك اذلي اكن ًّ
خفيا موجودا حتت السطح ،لكنه غري ظاهر ،إنما تكون عودة
مرتبطة بالقلق ،باالتلباس واحلرية وفقدان ايلقني .هكذا مثل ظهور اإلسالم السيايس ،يف صورة
عنيفة ،بعد هيمنته ىلع مرص بعد ثورة  25يناير ،وكذلك ما صاحب هذه الظهور من تغري يف أشاكل
الكالم والسلوك واألزياء واملالمح (اللحية الطويلة أو القصرية) وغريها؛ نوعاً من العودة للمكبوت،
عودة هزت استقرار ابليت (الوطن) ،وجلبت معها مشاعر القلق واخلوف واذلعر ،وإنما ملشاعر
ال تزال مستمرة ىلع أحناء شىت ومستويات متعددة ،مع هذه االنفجارات اليت حتدث لك يوم يف
مواقع عدة وخبسائر مزتايدة.

قلق يتجىل ىلع أحناء شىت
بعد ثورة  25يناير 2011م ،اكنت هناك مشاعر ملفتة بابلهجة واتلفاؤل واثلقة واألمل وتزايد
ً
مشهدا شديد اتلعقيد،
ايلقني ،ثم أصبح املشهد السيايس يف مرص ،بل يف املنطقة العربية ،بعد ذلك
حيث هيمنت عليه احلرية وساده الشك ،وغلب عليه االتلباس وفقدان ايلقني ،هكذا افتقر
املرصيون ً
يوما بعد يوم إىل القدرة ىلع اتلنبؤ بما سيحدث خالل الشهور ،بل األيام ،املقبلة ،وزادت
(Umberto Eco, On Ugliness, translated by Alastair McEwen (New York: Rizzoli, 2007): 185-190. ((2

72

كراسات علمية 37

ً
مرشحا ،بعضهم لم يكن يتذكر
هذه احلرية بعد االنتخابات الرئاسية األوىل اليت خاض غمارها 13
انلاس أسماءهم ،وبعضهم لم حيصل ىلع أصوات تعادل عدد اتلوكيالت اليت حصل عليها يك يتقدم
للرتشح .وهكذا استمر األمر حىت وصلنا إىل جولة اإلاعدة بني أمحد شفيق وحممد مريس ،وما حدث
ً
ً
بعد ذلك يعرفه اجلميع ،لكن ما حدث بعد ذلك اكن ابلداية أيضا لشعور مزتايد أصبح مهيمنا
ً
بالقلق عند كثري من املرصيني ،وقد صاحبته أيضا حاالت من الشعور باختالل الواقع واختالل
الشعور باذلات ،وكذلك اخنفاض واضح يف الشعور باألمن وتزايد واضح يف اإلحساس باتلهديد ،مع
اختالل ً
أيضا يف مستويات الشعور باثلقة أو ايلقني.
بعد ثورة  25يناير أصبح ادلين ظاهرة سياسية شديدة احلضور ،فأصبح هناك أحزاب دينية
ً
وصحف وقنوات «دينية سياسية» ...إلخ .وهكذا حتول ادلين اذلي اكن ينبيغ أن يكون مألوفا
ً
ً
ومرتبطا باأللفة والتسامح والرحابة واحلضور واملحبة ،حتول إىل ظاهرة مبالغ فيها ،وزادت
وأيلفا
عن حدها حىت انقلبت إىل ضدها ،أصبحت غري مألوفة وال أيلفة ،بل غريبة وخميفة وفوق اعدية.
تراجعت ايلوتوبيا وحتولت إىل ديستوبيا (املدينة الفاسدة) ،أصبحنا واقعني يف براثن أنواع من
الرتهيب واتلخويف واتلهديد باسم ادلين (انظر ما اكن حيدث ىلع القنوات الفضائية املسماة
ادلينية).
لم يكن هناك أي اهتمام بالعلم أو الفن أو االقتصاد أو اتلعليم أو اإلبداع يماثل ذلك
االهتمام واحلضور لدلين وللحراكت واألحزاب ادلينية وللرصااعت ادلينية املدنية .يف هذا اإلطار
ً
أحاكما تتعارض مع مصاحلهم ،وحورصت مدينة اإلنتاج
حورصت املحكمة ادلستورية؛ يك ال تصدر

اإلعاليم؛ ألن بعض القنوات اخلاصة ومذيعيها يناقشون ً
أمورا ال تتفق مع مصاحلهم ،وكذا حماولة
ّ
ومقار األحزاب املدنية ...إلخ.
االصطدام باجليش والرشطة والقضاء واإلعالم واتليارات املدنية

ً
مجيعا ،بشلك تدرييج عقب اثلورة ،منذ
هذا االنقسام يف املجتمع املرصي حدث ،كما نعرف
ً
مرورا بتشكيل اللجنة اتلأسيسية األوىل لدلستور وما قدمته من نصوص
استفتاء مارس الشهري

قسمت الشعب إىل جمموعة نعم وجمموعة ال ،أو فريق اجلنة وفريق انلار ،وادلور اذلي لعبه شيوخ
الفضائيات وبعض أئمة املساجد وغريهم يف ذلك معروف ،ثم تواصل االنقسام ما بني إسالميني
ويلربايلني ومدنيني وعلمانيني ...إلخ ،ما بني كبار وصغار ،ثوار وفلول ...إلخ.
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ً
لقد أصبح لك جانب من جوانب حياتنا غريبًا ،لم يعد مألوفا ،لك يشء ،يف ابليت ،والعائلة
والصداقة ،واحلب ،والعمل ،وعالقات العمل ،واآلباء واألبناء ،واألسواق ،واالقتصاد وابلنوك
والشوارع ووسائل املواصالت .ولك تلك األشياء اليت ينبيغ أن نشعر معها باأللفة ،راحت تفقد
ًّ
تدرجييا ألفتها األوىل ،فقدت ابلهجة ،فقدت االنتماء إيلها ،أصبحنا غرباء عنها ،وأصبحت
غريبة عنا.
وقد أسهم ذلك لكه يف تزايد مشاعر القلق يف املجتمع املرصي مع ما يصاحبها من مشاعر
وأفاكر متعلقة باختالل الشعور بالواقع وباذلات وفقدان لليقني ،جراء ذلك االستخدام املزدوج
لدلين .فهو مرة يستخدم للحض ىلع السلوك القويم والرمحة واتلاكفل والتسامح وغري ذلك من
القيم اإلجيابية ،لكنه يستخدم ً
أيضا ،من أجل اتلحريض ىلع كراهية اآلخر ومن أجل حتقري املرأة
وازدراء املختلف عنهم يف ادلين أو الفكر أو الزي أو السلوك ،مع ميل ً
أيضا للكذب والرسية
والغموض والضغط العدايئ (بالكالم) أو العدواين (بالسلوك ابلدين أو القنابل أو األسلحة) ىلع
اآلخرين .وهكذا حتولت الوظيفة األساسية لدلين فصارت متعلقة باتلخويف والرتهيب واتلعذيب
واتلقتيل ،هكذا سقط كثري من املرصيني قتىل أو جرىح ،وسقط كثريون منهم يف براثن ما يسىم يف
علم انلفس بـ«اتلنافر املعريف» .أعرف أن شيئًا ما يرضين وأقوم به ،وأعرف أن كثريين خيدعوننا
وأتظاهر بتصديقهم ،وهذه دون شك أمور تعمل لكها ىلع تزايد مشاعر اتلوتر والقلق واخلوف،
واألهم من ذلك لكه «فقدان ايلقني».
لقد فقدنا ذلك الشعور اجلمايع بـ «انلحن» ،وفقدنا كذلك الشعور اجلميل بأن األنا الفردية
تذوب يف الروح اجلمعية ،فقدنا ايلقني؛ ألننا ما زنلا نشعر بأن املجتمع ،وبعد ثورتني ،لم يصبح
أفضل ،بل أصبح أسوأ ،كما يقول كثريون .ها حنن هنا نواجه ونصطدم باتلكرار ذاته ،الفعل ذاته،
القول ذاته ،نشاهد قنوات اتلليفزيون فنجد اإلعالميني وكذلك الفنانني واملثقفني ...إلخ ذاتهم
اذلين هيمنوا ىلع الشاشات يف عرص مبارك ،ما زالوا يهيمنون عليها حىت اآلن ،وإين ألنظر إىل
كثريين منهم اآلن فال أصدقهم ،إين ألشعر بهم اآلن كما لو اكنوا يرتبطون ً
أيضا بظاهرة عودة

ً
املايض ،عودة املكبوت اليت حتدث عنها فرويد وكريستيفا وغريهما ،وذكرناها سابقا .لكن هذا
ً
ً
واضحا رصحيًا ،لكنه ،عرب الزمن ،تكون وتغري واألمثلة
املايض لم يكن مكبوتا ،بل اكن معلنًا

يعرفها اجلميع .ويبدو كثري منهم و«كما لو» اكن قد أصبح دمية متلكمة ،يح وميت يف الوقت نفسه،
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هو الشخص نفسه لكنه حياول أن يظهر أنه اختلف ،وما هو بمختلف ،لكنه يتجمل ،إصبع روج
أمحر فوق جثة ،تكرار دون ملل أو لكل ،ال أحد يصدقهم أو يثق بهم ،ايلقني اذلي اعتقده ابلعض
ً
مصاحبًا هلم ،حتول إىل ال مباالة وأحيانا سخرية ،قلق ىلع قلق ،يشيف اهلل من قلقه من يشاء وينقذ.
يف رأينا أن املايض ال يعود بعد غياب فيحدث الشعور بالغرابة باملعىن اذلي حتدث عنه
ً
موجودا يف أعماق احلارض ً
دائما ،وعندما يتغري احلارض وينقيض قد يصبح
فرويد ،يف رأينا املايض اكن
ً
املايض مضاعفا ،قد يكتسب قوة إضافية نتيجة ضعف احلارض .املايض ال يعود يا دكتور فرويد،
املايض موجود يف احلارض ،ولك ما يف األمر هو أنه يسقط القناع عن وجهه ،أو أن الغطاء اذلي اكن
موجودا فوقه يسقط ألي سبب من األسباب ،املايض ال يعود ،حنن لم نغادر املايض ،حنن أرسى
املايض ،املايض موجود يف لغتنا والكمنا وطرائق سلوكنا ،يف عالقتنا باألحياء واملوىت.
املايض موجود أشبه باخللية الرسطانية انلائمة ،اليت تنتهز فرصة الضعف اذلي يعرتي
حصانة اجلسم واالختالل اذلي يصيب مناعته ،فتظهر ،وتتاكثر وتتغول وتتوغل ،وحتاول اهليمنة
ىلع احلارض واملستقبل ،هنا املايض قرين املوت ،واملايض عدو للحياة ال صديق هلا.
إنه القلق الطليق اذلي يأيت ويذهب ،وقد يصحبه اخلوف املستمر أو اذلعر واالنشغال ادلائم
لكنه غري املتوجه حنو باملستقبل أو العمل واحلياة وانلاس مع الشعور باالنفصال بني ما يفكر فيه
ً
العقل وما يشعر به اجلسد ،وشعور أحيانا بأن العقل تضمره سالسل من األفاكر املرتابطة أو املتناثرة،
وأحيانا شعور بأن لك ما يوجد يف العقل ويف الوجود خواء .كما تبدو حمتويات اتلفكري ذاتها غريبة
وخميفة ً
أيضا ،مع الشعور بالوحدة ،وكذلك الويع الشديد بأن املرء وحده ،حىت لو اكن يعيش بني
زحام من البرش ،وكذلك اخلوف من عدم القدرة ىلع اتلحكم يف سلوكه أو تفكريه أو انفعاهل،
ومن ثم قد يلجأ إىل العزلة أو الصمت أو االستغراق يف اذلات أو احلفالت وقد يبحث عن معىن،
ً
جيده يف االنتماء إىل مجاعة ما ،قد تكون متطرفة أو إرهابية ،لكنها توفر هل معىن وكيانا ربما لم
جيدهما داخل ذلك املجتمع الكبري ،وقد يزداد محاسة هلا ومن ثم تضحيته من أجله بما هل ،إن
وجد ،أو حياته ،ويه موجودة ،وقد يصل به األمر إىل االستهانة حبياته وحبياة اآلخرين ً
أيضا .رأيت

مساء يللة اجلمعة اخلامس من أغسطس 2016م ً
لقاء ىلع قناة العربية مع أحد املنضمني إىل إحدى
تلك اجلمااعت اإلسالمية املتطرفة وهو حزب اتلحرير اإلساليم ،وقد مر خبربات كثرية من خالل
فرتة اتلحاقه بهذا احلزب لفت نظري من بينها ما ذكره عن أنه يف إحدى املرات بينما اكن ً
طابلا يف
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اجلامعة حدثت منافسة يف بداية مباراة يف لعبة ابللياردو بني شاب مسلم وشاب مسييح حول من
يبدأ اللعبة ،وقد ذكر لك واحد منهما أنه األفضل ومن ثم ينبيغ عليه أن يبدأ اللعبة ،وتطور األمر
إىل احلد اذلي تم عنده قتل الشاب املسييح فأصبح جثة هامدة؛ بسبب فكرة متطرفة جامدة عنيفة
حول من هو األفضل واألىلع وبني ادلين واألقل .ذلك الشاب ،واسمه عيد حسني أو أيد حسني
واكن حييك يف الربنامج ،قد ميزَّ بني الطبيعة اإلسالمية السمحة اجلميلة والروح اإلسالموية اليت
تتخذ العنف واتلطرف ذريعة واإلرهاب وسيلة يف حتقيق اغياتها ،فتيسء إىل اإلسالم واملسلمني.

76

كراسات علمية 37

الفصل اثلالث
نظريات مفرسة للتطرف

يف كتاباته املبكرة عن «األسس انلفسية للتاكمل االجتمايع» وعن «اتلطرف كأسلوب
لالستجابة» ربط مصطىف سويف بني اتلطرف ومفهويم اتلصلب  Rigiditiyواملرونة ،Flexibility
واعترب اتلصلب أساس اجلمود ،واتلوتر ،ومن ثم اتلطرف يف االستجابات .أما املرونة فيه يف رأيه،
أساس اتلاكمل االجتمايع وجوهر اإلبداع .ويعرف اتلصلب يف ادلراسات انلفسية بأنه «العجز
النسيب عن تغيري الشخص لسلوكه أو اجتاهاته عندما تتطلب الظروف املوضوعية ذلك واتلمسك
بطرائق غري مالئمة للسلوك والشعور»(((.
واتلطرف يف تصور سويف قد يكون بالقبول (ويسميه اتلطرف املوجب) ،وقد يكون
ً
بالرفض (ويسميه اتلطرف السليب) .فمثال إذا ُطلب من شخص حتديد أهم السمات اليت يشرتطها
يف تكوين صداقة مع شخص آخر ،فإنه سيضع بعض السمات اليت ينبيغ وجودها وال يقبل ما
دونها (تطرف موجب) ،وحيدد ً
أيضا سمات يرفضها ً
تماما (تطرف سالب ويكون اتلطرف هو شدة
القبول أو شدة الرفض).
ونستعرض ،عرب هذا الفصل ،انلظريات السيكولوجية واالجتماعية ،املبكرة منها واحلديثة،
اليت حاولت تفسري ظاهرة اتلطرف ،ومن خالل الرتكزي ىلع أبعاد تتعلق بعمليات اتلنشئة االجتماعية
اليت تسهم يف ظهور اجتاهات متطرفة دلى بعض األفراد وكذلك تلك اخلصائص انلفسية املمزية هلم
وغري ذلك من العمليات .ونبدأ باحلديث عن تلك اجلهود املبكرة اليت قام بها يف مرص أستاذ علم
انلفس الرائد ادلكتور مصطىف سويف ،ومن خالل ربطه ابلارع بني اتلصلب واتلطرف واتلوتر
واهلامشية وغري ذلك من املتغريات.

ً
أوال :اتلطرف كأسلوب لالستجابة
وقد رجع سويف من أجل حتديد مفهوم اتلطرف إىل كتابات علماء سابقني؛ أمثال كورت
يلفني وهارودل أندرسون ويلبت وهوايت وهونلجورث وغريهم .وقد أشارت هذه ادلراسات إىل عدد
من املعلومات املهمة اليت نلخصها ىلع انلحو اتلايل:
1 -1تشري دراسات الطفولة واالرتقاء إىل حدوث حالة من االرتقاء أو الال تمايز أو السلوك
الكتيل العام واليت يبدأ بها سلوك الطفل يف أيامه األوىل ،سواء من حيث املظاهر احلركية
((( مصطىف سويف ،اتلطرف كأسلوب لالستجابة ،دراسات يف الشخصية (القاهرة :مكتبة األجنلو املرصية.26-25 :)1968 ،
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ً
كاً ًّ
والصوتية واالنفعايلة .ويقصد بذلك أن السلوك هنا يكون سلو اعما فمثال عندما
ً
يريد الطفل أن يمسك بيشء فإنه يميل جبسده لكه حماوال اإلمساك به وال يعتمد ىلع يده
أو أصابعه فقط يك يقوم بذلك ،وكما حيدث خالل مراحل االتقاء اتلايلة أنه نوع اتلفكري
العام أو املتعلق بامليل إىل إطالق اتلعميمات دلى املتطرفني بعد ذلك .واكن اتلطرف هنا
نوعاً من عدم انلضج االنفعايل والعقيل ىلع الرغم من انلمو اجلسيم العام اذلي حيدث(((.
 2 -2بعد ذلك ينتقل الطفل من حالة الال تمايز أو تعميم االستجابة هذه إىل اتلمايز واتلميزي،
ومن السلوك الكتيل إىل السلوك انلويع املحدد .ويرجع ذلك إىل تزايد خرباته وتراكم
معلوماته ونمو مدراكته وأفاكره.
3 -3فالطفل بعد أن اكن يستجيب القرتاب األم منه ،حىت أواخر الشهر اثلالث من عمره،
باالبتسام والرسور ،تبدأ عليه مظاهر االنزاعج ثم ابلاكء إذا ما عبس وجه أمه أو صاحت
ً
مؤنبة إياه (إذا بلل مالبسه مثال).
4 -4هكذا يبدأ الطفل يف اتلميزي بني املثريات ويبدأ يف تنويع استجاباته يف ضوء تباين هذه
املثريات ،ويه عملية ستحتاج إىل وقت طويل بعد ذلك حىت تكتمل ىلع املستوى
احلريك واالجتمايع واللغوي واالنفعايل ...إلخ مع تزايد نموه وتنوع ابليئات اليت يتفاعل
معها ،وكذلك تنوع املواقف اليت يتعرض هلا .هكذا يكون من عالمات انلضج االنفعايل
أن ينوع الشخص يف استجاباته الوجدانية فيفرح بدرجات ويغضب بدرجات بعكس
الشخص غري انلاضج كما تقول هونلجورث اذلي يستجيب بطريقة اللك أو ال يشء All
 ،or Nothingفال يتحرك من طرف إىل طرف باتلدريج ،بل ينتقل من هذا الطرف إىل
ذلك ،فجأة أو باندفاع ،فيكون متطرفًا يف انفعاالته ،ومن ثمً ،
أيضا ،يف أحاكمه.
5 -5كذلك يستطيع الشخص انلاضج أن يؤجل بعض استجاباته بعكس الشخص غري انلاضج
اذلي يتسم باالندفاع شبه اآليل ،وذلك ألن من عالمات انلضج االنفعايل القدرة ىلع
حتمل اتلوترات انلفسية انلامجة عن إحباط بعض ادلوافع أو تأجيلها أو جتاهل اتلعبري
عنها أو اإلشباع هلا .هكذا تتودل دلى الشخص انلاضج أو تتكون دليه القدرة ىلع
اكتساب مهارات االنتفاء أو االختيار العقيل والوجداين والسلويك ،إىل أنه يستطيع أن
((( املرجع السابق.
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جيعل استجاباته متدرجة ال متطرفة ويستطيع أن يؤجلها ال أن يندفع من خالل اتلوتر
املوقيف حنو اتلعبري املبارش عنها(((.
 6 -6هنا يظهر مفهوم االستجابات ابلديلة كتعبري مبكر عن مفهوم املرونة ،فالشخص
انلاضج يقوم باتلدرج يف استجاباته ،وتكون لك درجة من درجات هذا اتلدرج ،وكأنها
أشبه ببديل أقل حدة أو شدة من ذلك ابلديل انلهايئ اذلي هو اتلطرف ،ويف الوقت نفسه
فإن هذا الشخص انلاضج يستطيع ً
ًّ
نهائيا ،عن هذه احلالة
أيضا أن يؤجل اتلعبري مؤقتًا ،أو
االنفعايلة اليت تشعره باتلوتر أن يبحث من بدائل أخرى هلا ،أي استجابات أخرى أكرث
تكيفية .وقد يكون من بينها االبتعاد عن املوقف املثري للتوتر واالنفعال واتلطرف،
الالمباالة ،الضحك ،اخليال ،اللعب ،اإلبداع ،تغيري املوقف اذلي أثار االنفعال ،االعتذار،
التسامح ...إلخ.
7 -7عندما قام كريت يلفني ،وهو واحد من أشهر علماء انلفس اذلين ينتمون إىل مدرسة
اجلشطلت األملانية بدراسات ىلع اتلصلب والضعف العقيل وطرح أفاكره حول اتلدرج
واتلصلب واتلوتر والتشبع ،وقد اكن يعين بالتشبع أن الشخص ضعيف العقل عندما
يندمج يف عمل معني ،فإنه يصل بعد ذلك برسعة إىل نقطة يرفض بعدها االستمرار يف
العمل ،ىلع الرغم من بساطة هذا العمل فعندما أجرى يلفني جتاربه هذه ىلع األسوياء
وقارن بينهم وبني ضعاف العقول ،وجد أن األسوياء دليهم قدرة ىلع مواصلة العمل
بدرجة أكرب ،أما ضعاف العقول ،فيتوقفون عن العمل مرات عدة ،لكنهم ،ويا للغرابة! ال
ً
تضعف رغبتهم يف إكماهل إطالقا ،حىت عندما حاول ابلاحث تشجيعهم ىلع القيام بأعمال
أخرى شبيهة بالعمل األصيل .لقد اكن ادلافع دليهم يفوق نظريه دلى األسوياء؛ من حيث
الشدة ،لكنه لم يكن يفوق نظريه دلى األسوياء؛ من حيث القابلية للتعديل أو اتلغيري،
أو املرونة ،أو اتلنوع أو اتلوجه حنو قيمة بديلة أو عمل بديل .هكذا بدا يلفني يطرح
مفهوم اتلصلب ومفاهيم اتلوتر وسلوك أما ..أو مفهوم املطاوعة  ،Plasticityوغري ذلك
من املفاهيم اليت استخدمها سويف وكذلك تالميذه يف دراسات أخرى كثرية بعد ذلك(((.
((( املرجع السابق.6-5 :
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 8 -8هكذا توصل كريت يلفني إىل أن ضعيف العقل يتفوق ىلع السوي من حيث درجة
جتمد الشلك اذلي تنتظم عليه الشخصية أو السلوك دليه أو درجة حتجره وعدم قابليته
ً
لالنتظام يف أي شلك جديد .وهكذا يكون يلفني قد ابتعد أيضا عن القيام حبرص
أو تقييد مفهوم اتلصلب داخل مفهوم العقل أو اذلاكء .فلم يعد «اتلصلب» بعد هذه
ادلراسات سمة مقصورة ىلع ضعاف العقول ،بل أصبح سمة للك شخصية جامدة تقاوم
ً
ً
واحدا ال غريه «إما هذا ..أو ذاك» لكنها ال تستطيع أن
اتلغيري وال ترى أمامها إال بديال
ترى أن «هذا وذاك» قد جيتمعان داخل عقل اإلنسان ويف وجدانه ويف حياته مثلما جيتمع
اللونان األبيض واألسود يف لوحة واحدة ،وقد توجد معهما ألوان أخرى دونما تنافر أو
رصاع .ولعل هذا املفهوم هو املفهوم اذلي انبجست عنه أو منه بعد ذلك تلك األفاكر
اخلاصة اليت طرحها العلماء حول اجلماعة ادلاخلية واجلماعة اخلارجية ،حول «حنن وهم»
واألنا واآلخر ىلع أحناء شىت سنشري إيلها.
 9 -9اكن يلفني يقوم بدراسته وجتاربه يف ثالثينيات القرن العرشين ،لكن تأثريات هذه
ادلراسات واتلجارب قد امتدت بعد ذلك إىل جماالت الشخصية واإلبداع واذلاكرة وغري
ذلك من املجاالت.

ً
تميزيا
1010كذلك لم ينظر يلفني إىل اتلصلب ىلع أنه حالة تمزي ضعاف العقول عن األسوياء
ً
ًّ
أسلوبا متصلبًا ً
ً
تماما يف املواقف اليت
تاما؛ بل قال إن األطفال األسوياء يسلكون أحيانا
يفقدون فيها اطمئنانهم ،أو اليت يشعرون خالهلا بالضغوط واحلاجة إىل مساعدة اآلخرين
هلم ،وإنهم يف ظل اتلوتر والضغوط قد يسلكون ذلك السلوك املتصلب ىلع حنو (يفتقر
للمرونة) ،وإن هذا اتلصلب يدل ىلع عجزهم عن الوصول إىل حالة من االستبصار
 ،Insightأي حالة من إاعدة اتلنظيم للموقف اإلدرايك (االجتمايع أو االنفعايل ...إلخ)
ىلع حنو اجيايب ،وإنه لكما زاد مستوى اتلوتر زاد مستوى اتلصلب ،فالعالقة االرتباطية
بينهما عالقة موجبة خطية (باملعىن اإلحصايئ)(((.

ًّ
اجتماعيا يتسم
1111من دراسات أخرى قام بها هارودل أندرسون تبني أن السلوك املتاكمل
باتلفاعل اإلجيايب واتلعاون واتلنوع واملرونة ووجود مواضع اتلقاء مشرتكة ،أما السلوك
((( املرجع السابق.15 :
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غري املتاكمل ،أو غري انلاضج ،فيتسم بالسيطرة ،أحادية االجتاه (من األىلع املسيطر
إىل األدىن اتلابع) وكذلك اتلصلب اذلي يقوم بتعطيل الفروق واالختالف بني أطراف
اتلفاعل ،ويؤكد وجهة نظر واحدة مسيطرة مهيمنة ،أيًّا ما اكنت عليه من خطأ .وهكذا

ً
تكاد تكون السيطرة قرينة اتلصلب ويكاد يكون اتلفاعل قرينا للمرونة ويكون
اتلصلب هكذا سمة الشخصية اليت تسىع إىل السيطرة االجتماعية ومن ثم تقوم بتقليل
فرص اتلنوع واملرونة واتللقائية وتعمل ىلع إثارة الرصااعت واالستجابات املتطرفة؛
وذلك ألن هذه الزنعة التسلطية يه يف ذاتها نزعة متطرفة ً
أيضا.
1212يرتبط اتلصلب كما قلنا باتلوتر ،ويزداد اتلوتر عندما يزداد شعور الفرد أو اجلماعة
باتلهديد؛ وذلك ألن هذا اتلهديد يعمل ىلع حدوث حالة من االختالل الشديد يف
اتلوازن انلفيس واالجتمايع ،أو ابليولويج ،اخلاص بالفرد ،أو اجلماعة .ويكون اتلصلب
أو الرفض للبدائل وتضييق احلدود بني األفاكر ،مؤديًا إىل الرتكزي ىلع فكرة واحدة أو
جمموعة من األفاكر املهيمنة اليت تصب يف اجتاه واحد ،إما أن تكون أو ال تكون.
تلك يه القضية ،هكذا ترتاجع املرونة وتشحب ويتصدر اتلصلب وما يصاحبه من
استجابات بالغة اتلوتر واتلطرف املوقف ،وقد تتحول إىل عنف وعدوان وإرهاب يتجىل
ىلع أحناء شىت.
1313يف دراسات أخرى تبني لـسويف أن االستجابات املتطرفة تزداد لكما زاد شعور الفرد أو
اجلماعة باهلامشية ،تلك اليت عرفها بأنها خاصية لألشخاص اذلين قضت ظروفهم أن
ومتعارضني ً
َ
أيضا ،وكذلك
يعيشوا يف جمتمعني أو حضارتني ليسا خمتلفني فحسب بل
ً
مثريا للتوتر أو يكتنفه الغموض.
لكما اكن املوقف اذلي يوجد فيه الفرد أو اجلماعة
هكذا يؤدي اتلوتر إىل انلفور من الغموض (أو العجز عن اتلحمل هل) وقد أشارت أحباث
عديدة إىل ارتباط انلفور من الغموض باتلصلب واجلمود (مقاومة اتلغيري)(((.
اجلدير باذلكر أن سويف قد اعتمد يف تعريفه للهامشية ىلع تعريف ستونكويست
يف كتابه «اإلنسان اهلاميش» اذلي صدر اعم 1937م .وأنا أعتقد أن ستونكويست نفسه
ٍّ
قد اعتمد بدوره هنا إىل حد ما ،ىلع تعريف جورج سيميل للغريب ،وكما ظهر يف مقاهل
((( املرجع السابق.43-42 :
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املعنون بـ «املاكن واتلنظيم املاكين للمجتمع» اعم 1908م فالغريب دليه هو شخص يكون
هل موضعه املحدد يف نطاق اجلماعة ،لكنه ال يكون منتميًا إيلها ىلع حنو حمدد ،شخص
موجود ىلع حدود اجلماعة ،ىلع هامش اجلماعة .وىلع الرغم من وجود عالقات طيبة بينه
وبني اجلماعة ،فإنه ينظر إيله ىلع أنه غريب يف أعني أصحابها ،يسمح هل حبرية احلركة،
لكنها حرية حمددة(((.
1414يف دراساته حول اجلمااعت اهلامشية واتلطرف قام سويف بالرتكزي ىلع دراسة ادلراسات
املتطرفة دلي أربع مجااعت متقابلة؛ يه املراهقون يف مقابل الراشدين – املسيحيون يف
مقابل املسلمني – اإلناث يف مقابل اذلكور – ثم أبناء الطبقة ادلنيا يف مقابل أعضاء
الطبقة العليا .وذلك من خالل فرضية اكنت موجودة دليه فحواها أن املراهقني واملسيحني
واإلناث وأبناء الطبقة ادلنيا هم فئات هامشية ىلع حنو ما ،ومن ثم يتوقع أن يكونوا أكرث
ً
ً
توترا وأكرث ميال للتطرف يف االستجابة .وقد اكن اتلصور اذلي طرحه قد أخذ الشلك
اتلايل:
اهلامشية
1

اختالل الشعور
بالطمأنينة
2

اتلوتر
3

انلفور من الغموض تطرف االستجابة
5

4

شلك رقم ( :)1يبني الصلة بني بعض املفاهيم األساسية واتلطرف(((.

وبعد تطبيق مقياس تطرف االستجابة اذلي أعده سويف نفسه قام بتطبيقه ىلع الفئات
السابقة لكها وحتققت معظم توقعاته بشلك اعم؛ حيث تبني بعض انلقاط؛ ويه:
ً
 أاملراهقون من اذلكور واإلناث واملسلمني واملسيحني أكرث ميال للتطرف يف استجاباتهمً
عموما.
من الراشدين
ً
 -بالراشدون املسيحيون أكرث ميال للتطرف من الراشدين املسلمني.

((( Georg Simmel, “The Stranger”, The Sociology of Georg Simmel, translated and edited by Kurt H. Wolff, Free Press
Paperback 92892 (New York: The Free Press, 1908): 402-408.

((( سويف ،اتلطرف كأسلوب لالستجابة.46 :
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ً
 ج ىلع عكس ذلك اكنت انلتيجة بالنسبة للمراهقني؛ فاملراهقون املسلمون اكنوا أكرث ميالللتطرف من املراهقني املسيحيني.
 داالستجابات املتطرفة عند اإلناث أىلع منها عند اذلكور ،بشلك اعم ،ما عدا تلك احلالةً
اخلاصة باملراهقني املسلمني؛ فهم أكرث ميال للتطرف من اإلناث املسلمات ،وكذلك
من املراهقني املسيحيني ،كما سبق أن ذكرنا .وهذه نتيجة جديرة باتلأمل خاصة وحنن
نعرض اآلن ونناقش دراسات أجريت يف ستينيات القرن املايض وىلع عينات من
األفراد معظمهم ينتمون إىل الطبقة الوسطى اليت تعيش يف املدينة ،ومن طالب املدارس
واجلامعات واملوظفني وأعضاء انلوادي .وقد جرت حتت نهر احلياة يف مرص حيوات كثرية
منذ ذلك اتلاريخ ،معظمها مياه عكرة والقليل منها رائق كما يعرف املتابعون تلاريخ
مرص عن العقود الستة األخرية.
ً
ً
وأخريا فقد أوضح ادلكتور سويف أن املراهقني من أبناء الطبقة ادلنيا أكرث ميال للتطرف

ـه  -ه
يف االستجابة من املراهقني من أبناء الطبقة املتوسطة العليا(((.
1515هكذا تبني دراسات سويف الرائدة هذه أن اهلامشية ،كما تتجىل بشلك اعم ،ىلع املستوى
العمري (املراهقون) وادليين (املسيحيون) وانلويع (اإلناث) واالقتصادي (أبناء الطبقة
ادلنيا الفقرية) قد تمثل بيئة صاحلة لظهور اتلطرف ،لكننا جند هناك استثناءات ً
أيضا
ً
جديرة باتلأمل ،فاذلكور املراهقون املسلمون أكرث ميال إىل اتلطرف من اذلكور املراهقني

املسيحيني .ينبيغ أن نذكر هنا أن سويف لم يضمن دراساته عينة مناسبة من أبناء
الطبقة املرتفعة اقتصاديًّا ،وكذلك ،وهذا هو املهم يف رأينا ،أن مثل هذه ادلراسات إنما
تقيس االستعداد للتطرف وليس اتلطرف الفعيل اذلي اعيشناه واعنينا منه خالل العقود
األخرية يف مرص وال يزال العالم يعاين منه اآلن ىلع أحناء شىت.
إن مثل هذه ادلراسات إنما تقدم نلا مؤرشات استعدادية وليست سلوكيات فعلية ،أي
ً
ً
تعطينا ميوال استجابية وليس أفعاال عملية فعلية .لكنها ىلع لك حال مؤرشات وميول تكشف
عن رضورة أن نضع «اهلامشية» بمكوناتها املختلفة يف االعتبار عندما نتصدى تلفسري ظاهرة
اتلطرف وارتباطها باإلحباط والعدوان واإلرهاب .فاهلامشية بيئة مودلة لإلحباط ،كما أن الشعور
((( املرجع السابق.47 :

يناير 2017

85

باإلقصاء واإلبعاد عن السلطة ومركز اختاذ القرار واهلامشية االقتصادية واملعنوية وغريها ،نوع
ً
من اتلجاهل واإلهمال وانلظرة الفوقية /ادلونية تمثل لكها تربة خصبة تودل بدونها ً
وإحباطا
توترا
وسلوكيات متطرفة عديدة.

الضحك واتلصلب
1616اجلدير باذلكر أنه يف الوقت اذلي اكن كريت يلفن يكتب فيه عن اتلصلب واملرونة
واآليلة يف أملانيا اكن هرني برجسون قد نرش ً
أيضا كتابه عن «الضحك ،حبث يف داللة
املضحك» اعم 1924م .وقد طرح خالهل فرض اآليلة اذلي فرس من خالهل لك سلوك
مضحك ،واآليلة قريبة هنا من اتلصلب .فنحن نضحك ،كما قال ،من تصلب ما هو يح،
ويف تلبس احلياة بإهاب اجلماد ،حنن نضحك عندما نشاهد صالبة آيلة؛ حيث ينبيغ أن
توجد مرونة إنسانية يقظة ،ونضحك من لك تصلب ومجود يف اجلسد أو الطبع أو الفكر
ونضحك من أوضاع اجلسم اإلنساين وحراكته وإشاراته؛ حيث يذكرنا هذا اجلسم بمجرد
آلة تتحرك(.((1
وقد اكن برجسون يتحدث عن الضحك يف املرسح ويف احلياة ،فقال إنه ال حيدث إال يف
ظل اتلفاعل االجتمايع ،ودوره اجلوهري تصحيح العيوب االجتماعية املرتبطة باآليلة واجلمود
واتلصلب ونقصان املرونة واالنعزال والغرور ،وتهديد اآلخرين وإخافتهم ...إلخ .فالضحك ،دلى
برجسون ،ضحك مجاعة ،مجاعة تضحك؛ يك تتجاوز لك موقف جامد أو مفعم باتلوتر ،ومن ثم
تكون الفاكهة والضحك وسيلة لعبور ذلك املوقف وهذا اتلوتر.
قد يكون املضحك يف الشخص نفسه ،وطريقة كالمه ،أو طريقة حركته أو تفكريه أو
تفاعله مع اآلخرين ،أو تظاهره باحلكمة ،وكأنه يقول ما لم يقل من قبله ،أو أنه مبعوث العناية
اآليلة هلداية البرش الضالني ابلعيدين عن الطريق القويم.
ً
شخصا ال مرونة يف عقله وحواسه ،يرى ما ليس بموجود بعد ،ويسمع
يقول برجسون« :تصور
باألصوات ما ليس هل حضور بعد ،ويقول ما لم يوافق املقام .إن الضحك يف هذه احلالة يكون

( ((1هرني برجسون ،الضحك :حبث يف داللة املضحك ،ترمجة سايم ادلرويب ،وعبد اهلل عبد ادلايم ،ط( 3 .بريوت :دار العلم للماليني:)1983 ،
.16
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ً
موجودا يف الشخص نفسه ،فالشخص هو اذلي يقدم هل لك يشء ،املادة والصورة ،العلة واملناسبة،
وذلك هو اذلاهل»(.((1
وقد أصبح فرض «اآليلة» اذلي يتم تفسري لك سلوك مضحك بواسطته بمثابة اللحن
ادلال دلى برجسون ،لكنه أضاف إىل ذلك قوهل إن اتلوتر واملرونة هما القوتان املتاكملتان اللتان
تستخدمهما احلياة ،فإذا أعوزا اجلسد اكنت لك أنواع الكوارث واكنت العاهات واألمراض ،وإذا
ً
أخريا ،اكن
أعوزا الفكر اكنت شىت درجات الفقر انلفيس وشىت أشاكل اجلنون ،وإذا أعوزا الطبع
فقدان اتلالؤم مع احلياة االجتماعية هو أصل الشقاء وسبيل اجلريمة يف بعض األحيان(.((1
إن اتلصلب يف اجلسد والفكر والطبع من األمور املهددة اليت يتوجس منها املجتمع خيفة؛
ً
وذلك ألنه يرى فيها ،كما قال برجسون «إيذانا بنشاط يغفو وينعزل ،ويميل إىل االبتعاد عن املركز
املشرتك اذلي يدور حوهل املجتمع» .وهكذا يكون اتلصلب يف اجلسد والفكر والطبع ،يف رأي
برجسون ،ابلداية احلقيقية لالنعزال وابلعد عن اتلفاعل مع انلاس ،للتمركز حول اذلات ونيف
اآلخر أو جتاهله .وماذا يكون جواب املجتمع ىلع هذا اتلصلب وهذا االنعزال واالبتعاد عن
املركز ،وتلك اجلهامة؟ يقول برجسون« :إنه يستجيب هلذه املظاهر لكها من خالل حركة بسيطة،
وما الضحك يف الواقع إال يشء من هذا القبيل ،فهو باخلوف اذلي يوىح به أو السخرية اليت
يعرضها ،يقمع االبتعاد عن املركز ،وجيعل الفاعليات اثلانوية اليت ختىش أن تنعزل وتنام دائمة
ايلقظة متبادلة الصلة ،ويبعث اللني يف لك ما يبىق ىلع سطح املجتمع من تصلب آيل»(.((1
يبدو أن برجسون ،ومن خالل فلسفته الشاملة حول الوثبة احليوية واتلطور اخلالق ،لم
ً
يكن قد أدرك بعد أن اتلصلب قد ال يكون قابال للعالج من خالل الفاكهة والضحك وحدهما؛
وذلك ألننا وجدنا جمتمعات كثرية عرب اإلنسانية حترم الضحك ،وتعتربه أداة من أدوات الشيطان،
وتفضل اجلهامة والعبوس عليه؛ وذلك ألنه حيرر العقل والوجدان ،وقد حيرر السلوك ً
أيضا؛ فزتداد
مطابلات انلاس باحلرية وتزتايد سخريتهم من السلطة ،أيًّا اكنت ،وكما أوضح إمربتو إيكو ذلك
يف روايته املعروفة بـ «اسم الوردة» .وما الضحك إال تعبري من جتليات املرونة اهلاربة من لك تصلب
ولك جهامة ،بينما اتلصلب يقيد هذه املكونات لكها وجيعل اإلنسان أشبه باآللة يسهل قياده ،وذللك
( ((1املرجع السابق.18 :

( ((1املرجع السابق.17 :

( ((1املرجع السابق.21 :
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فقد تنبه باحثون ومفكرون آخرون إىل تلك انلتائج بالغة السلبية للجمود واتلصلب واتلطرف ىلع
حياة األفراد واجلمااعت وىلع مستقبل اإلنسانية وحضارتها اعمة ،فبدأوا يدرسون عالقة اتلطرف
بالعنف واإلرهاب والعدوان واحلروب ،وانتبهوا كذلك إىل أهمية اإلبداع ودوره يف تقدم األمم
والشعوب ،ومن دراستهم لإلبداع تنبهوا إىل أهمية املرونة .املرونة اليت يه جوهر اإلبداع والفن
كما تنبه إىل ذلك يلفني وبرجسون وسويف وغريهم ىلع حنو مبكر.
1717أجرى سويف ً
أيضا سلسلة من ادلراسات عن الفروق يف االستجابات املتطرفة بني
األسوياء واجلاحنني وكذلك عن عالقة هذه االستجابات بالعصابية واذلهان أو املرض
العقيل واالنطواء واالنبساط وبني الريف واحلرض .كما أنه قد عرض دلراسات هل
وآلخرين ،اشتملت ىلع مقارنات بني عينات من اإلجنلزي واألملان أو املرصيني والسوريني
ٍّ
واألردنيني وغري ذلك من ادلراسات املهمة ،لكنها اليت قد خترج بنا ،إىل حد ما ،عن
اهلدف اذلي نتوجه ايله يف هذا الكتاب.
1818هناك ً
أيضا دراسات أخرى قامت بها صفاء األعرس؛ منها دراسة عنوانها «دراسة جتريبية
للفروق بني اجلنسني يف اجلمود» اعم 1964م هدفت إىل اتلحقق من أن اتلصلب سمة اعمة
تظهر يف املواقف املختلفة وال يتوقف ظهورها ىلع موقف معني .وقد تأكد هلا ذلك من
دراستها؛ حيث تبني أن امليل إىل إصدار استجابات متطرفة يمثل جانبًا من اعمل مركب
هو اتلصلب ،ويه نتيجة اقرتب منها علماء آخرون؛ أمثال برجنلمان وسويف وايزنك
وفرىلغ فراج وغريهم يف أكرث من حبث(.((1
1919كذلك تبني من بعض هذه ادلراسات أن اتلطرف يشتمل مكونني أساسيني؛ هما العامل
الشيلك ،ويتعلق باخلصائص الشلكية للمنبهات أو املواقف أو املوضواعت أو الصور اليت
يتم قبوهلا بشدة أو يتم رفضها بشدة ،بينما يتعلق املكون اآلخر باملضمون االجتمايع
ً
اذلي يتم قبوهل بشدة أو اذلي يتم رفضه بشدة أيضا(.)15
ولسوف يأخذ مفهوم الشلك معىن آخر يف دراسات مليتون روكيتش عن اجلمود ،يف بداية
ً
خارجياًّ ،
ًّ
اعما،
مخسينيات القرن املايض ،وما بعدها؛ حيث يصبح التسلط ،دليه ،بنية وشكال،
برصف انلظر عن مضمونه أو عن املواقف اليت يظهر فيها .فباإلضافة إىل تطرف ايلمني وتطرف
( ((1سويف ،اتلطرف كأسلوب لالستجابة.54-51 :
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ً
اليسار؛ هناك أيضا تطرف املركز أو احلشود ،واذلي يتجىل يف الفاشية والزناعت القومية األخرى،
وأن االتلحاق باجلمااعت املتطرفة إنما ينشأ يف رأيه؛ بسبب تأثري ناتج عن تلك املعتقدات اخلاصة
ً
ً
حرصا ،توجد يف
حول مدى اتلقبل للعدو ،أو اذلين ال يتقبلون أهداف اجلماعة ،وتمثيال ال
باكستان معتقدات حول إماكنية قبول العدوان ضد ايلهود ،ومن ثم فإنه قد يمكننا ومن خالل هذا
املعتقدات اتلنبؤ بطبيعة هؤالء األشخاص اذلين سيلتحقون جبمااعت معادية للسامية .وللفروق
اثلقافية دورها الكبري يف مدى اتلقبل للعدوان حنو مجااعت معينة ،كما أنها تفرس حدوث اتلطرف
جتاه أهداف معينة .وحيث إن بعض هذه املعتقدات قد يمكن تغيريها من خالل اتلدخل املناسب؛
فإنه قد يمكن ،عن طريق هذا ،ختفيض مدى انتشار اتلطرف وعدم تشجيعه ،إضافة إىل حتسني
الظروف االقتصادية واتلعليمية والرتبوية والعدالة االجتماعية للناس بشلك اعم يف أي ماكن.
وال يقف اتلطرف بمفرده كخاصية مستقلة؛ فهناك مدى طييف كبري من السلوكيات
واملفاهيم اليت قد يعمل اتلطرف ،أو ينشط ،من خالهلا .ويمتد هذا املدى من االهتمام املعتدل
بقضايا دينية أو سياسية معينة إىل االستحواذ واهلوس ،إىل اتلعصب األعىم واتلطرف وغري ذلك
من السلوكيات.

ً
ثانيا :نظرية اهلوية االجتماعية

ً
وفقا ملا قاهل تاجفيل اعم 1972م ،فإن اهلوية االجتماعية يه ذلك اجلانب من مفهوم اذلات

املوجود دلى الشخص واذلي يستمد وجوده من عضويته يف مجاعة (أو مجااعت) اجتماعية إضافة
إىل القيمة وادلاللة الوجدانية اخلاصة بمثل هذه العضوية(.((1
وتقول نظرية اهلوية االجتماعية  Social Identity Theoryإننا نصنف أنفسنا باعتبارنا

ً
أفرادا ينتمون إىل مجااعت .ويتم تصنيف اجلمااعت اليت ننتيم إيلها ىلع أنها مجااعت داخلية In-
 ،groupsأما اجلمااعت األخرى اليت ال ننتيم إيلها فيتم تصنيفها ىلع أنها مجااعت خارجية Out-
 .groupsوتتكئ نظرية اهلوية االجتماعية ىلع املبادئ اخلاصة باملقارنة بني اجلمااعت .فعندما
تقارن مجاعة نفسها جبماعة خارجية معينة أخرى أو تشعر بنوع من اتلهديد هلويتها يكون أمام
أفرادها ثالثة اختيارات أساسية؛ يه:
(Cottam et al., Introduction to Political Psychology: 269-270. ((1
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1 -1أن يرتكوا هذه اجلماعة املعرضة للتهديد ويقوموا باالتلحاق جبماعة أخرى ذات مزنلة
اجتماعية أىلع ،ويسىم هذا باحلرك االجتمايع .Social Mobility
2 -2أن يقوموا بتغيري األساس اذلي تتم املقارنة يف ضوئه ،ويسىم هذا باإلبداع االجتمايع
.Social Creativity
 3 -3أنهم قد يسعون من أجل املنافسة مع اجلمااعت األخرى املناوئة جلماعتهم أو ذات املزنلة
األىلع من مزنتلها ،ويسىم هذا باتلنافس  .Competitionومن املمكن أن تؤدي
املنافسة إىل الرصاع ويؤدي الرصاع إىل تنايم العداوة ( Hostilityاملشاعر العدائية)
جتاه اجلمااعت اخلارجية األخرى لكن دون القيام بسلوكيات عدوانية جتاهها .وقد
تؤدي هذه املشاعر العدائية إىل القيام بأفعال أو سلوكيات عدوانية فعلية Aggressive
بكل ما تشتمل عليه هذه السلوكيات من تدمري وحرق وخطف وتفجريات وألفاظ
مهينة وحمقرة من تلك اجلمااعت األخرى ً
أيضا.
وقد يفرس ما سبق السبب يف حتول بعض اجلمااعت إىل اإلرهاب (أو اإلراعب) ،فاجلمااعت
اليت تتحول إىل اإلرهاب جتد نفسها ،اعدة ،مهددة بواسطة تلك املزنلة أو املاكنة اخلاصة جبماعة
أو مجااعت أخرى أىلع منها أو متفوقة عليها أو حتصل ىلع مزايا ال حتصل يه عليها ،وترى أنها
جديرة بها .ومن ثم قد تؤدي تلك املقارنات وما ينجم عنها من مشاعر باإلحباط والظلم وغياب
احلق واحلقيقة إىل مثل تلك السلوكيات العدوانية املوجهة من خالل دوافع سياسية واليت يطلق
عليها ً
اغبلا اسم «اإلرهاب».
ًّ
لكن اإلرهاب بهذا املعىن ،قد يكون ً
أمرا تقوم به مجاعة ما تشعر أنها أقل حظا وأكرث

ً
حرمانا جتاه من تشعر أنهم سلبوها حقوقها ،وهذا املعىن ال يكيف وحده تلفسري ذلك اإلرهاب
ً
العابر للحدود واذلي حدث مثال يف فرنسا وبلجياك وغريهما من قبل مجااعت من املهاجرين
املسلمني أو الالجئني اذلين ذهبوا إىل تلك ابلدلان بعد تفجر األزمة السورية يف اعم 2012م(.((1
تفرتض نظرية اهلوية االجتماعية ً
أيضا أن األفراد يكونون مدفوعني تلطوير هوية
اجتماعية إجيابية ،وأن ذلك يتم من خالل عمليات ،يقومون بها ،لرتسيخ ذلك اتلمزي اإلجيايب
اخلاص باجلماعة؛ حيث يريد هؤالء انلاس أن يعتقدوا أن دليهم خصائص إجيابية وأنهم يتوحدون
( ((1املرجع السابق.48 :
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بأنفسهم مع مجااعت يعتربونها مجااعتهم ادلاخلية ،فإنه وألنه ليست اجلمااعت ،لكها ،يه اليت
يمكن انلظر إيلها ىلع أنها إجيابية ،يقوم األفراد باملعاجلة ملعتقداتهم أو تكوين صور حوهلا من
أجل أن تظل حمتفظة بصورة ذات إجيابية .وحىت هؤالء األفراد املوجودين يف اجلمااعت املسيطرة قد
تكون دليهم مشكالت فيما يتعلق بصورة اذلات املتعلقة جبمااعتهم ،خاصة عندما يعتربون مزايا
هذه اجلماعة غري مربرة أو غري موجودة حىت يتصوروها.
وقد أشارت دراسات عديدة إىل أن البرش قادرون ىلع تكوين أو تعديل الصور انلمطية
االجتماعية من أجل اتلعامل ىلع حنو مناسب مع صورة اذلات اخلاصة بهم .هكذا قد يتم تعديل
هذه الصور يك تربر حاالت غياب العدل االجتمايع ،ويتم القبول بهذا الغياب أو ألسباب دينية
تتعلق بالفروق بني انلاس ،أو الرفض هل ألسباب اقتصادية وسياسية تتعلق برضورة الكفاح من
أجل العدالة االجتماعية(.((1

ً
ثاثلا :نظرية الصورة Image Theory
ويقول أصحاب هذه انلظرية إنه بينما يستطيع الفرد أن حيتفظ بداخله بالعديد من الصور
املختلفة اخلاصة جبماعته ادلاخلية ،وكذلك اجلمااعت اخلارجية اليت يشعر بالعداء جتاهها ،فإن
صورة واحدة تكون يه املسيطرة عليه وتسىم الصورة املهيمنة أو الصورة املسيطرة ،إنها تلك
الصورة اليت تعتمد يف تكوينها ىلع نوع ما من اإلدراك بأن مجاعة ما أخرى؛ مجاعة تمتلك القوة
والرثوة وربما اثلقافة ىلع حنو استثنايئ وظالم ،وأن ذلك لم حيدث إال ألن اجلماعة األخرى قد
امتصت ثروات ومقدرات خاصة بنا .هكذا قد تكشف الصورة اخلاصة بتلك العالقات املوجودة
بني اجلماعة ادلاخلية واجلماعة اخلارجية عن وجود نوع من الظلم أو الغياب للعدالة أو املساواة أو
الرشعية ،وعن أنه يتم تغيري مثل هذه العالقة من خالل بعض األفعال العنيفة اليت تسىم يف الغالب
باإلرهاب .واإلرهاب هنا مصطلح يعرب عن وجهة نظر اجلمااعت األكرث مزنلة أو ماكنة وثروة ،فما
ً
ً
وخطرا ىلع وجودها
تهديدا ملاكنتها املتفوقة
تقوم به تلك اجلماعة أو اجلمااعت املناوئة إنما يمثل
ً
أيضا(.((1

( ((1املرجع السابق.49 :

( ((1املرجع السابق.270 :
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ً
رابعا :نظرية العزو Attribution Theory
تهتم هذه انلظرية بدراسة كيفية إدراك الفرد – أو اجلماعة أو اجلمااعت – األسباب اليت
ً
يرجع إيلها سلوكه ،هل يه أسباب داخلية أم خارجية؟ مثال هل يعود انلجاح أو الفشل يف العمل ،أو
االمتحان ،أو احلياة ،ألسباب داخلية تتعلق برتكزي الطالب واجتهاده ومثابرته وإرادته ،أم ألسباب
خارجية اجتماعية؛ مثل املحسوبية والعالقات واملجاملة او املؤامرات اليت حيكت ضده أو،
كذلك ،إنه يرجع إىل أسباب خارجية ،توجد خارج هذا العالم (احلظ أو القدر أو انلصيب ...إلخ).
ويف ضوء اعتقاده املرء أن األسباب اليت أدت إىل نتيجة معينة يف سلوكه يه أسباب داخلية (تتعلق
به) أو خارجية (تتعلق بأسباب أخرى تقع خارجه) أو أنها عبارة عن مزيج من (أ) و(ب) ،يف ضوء
ذلك لكه تكون مشاعره واجتاهاته وسلوكياته جتاه ذاته وجتاه اآلخرين(.((1

ً
تصورا
ويعترب فريزت هايدر العالم األول اذلي ارتبط اسمه بهذه انلظرية ،وذلك عندما قدم

حاول أن يفرس ،من خالهل ،تلك الرشوح أو اتلفسريات الشخصية اليت يرجع إيلها األفراد – أو
اجلمااعت – جناحهم أو فشلهم ،ومن خالل الرتكزي ىلع القوى ابليئية أو اخلارجية (احلظ – القدر
– صعوبة املهمة أو العمل – تدخل اآلخرين – املؤامرات ...إلخ) ،أو من خالل الرتكزي ىلع األسباب
وادلوافع ادلاخلية واإلرادة ،واملثابرة ...إلخ ،وانلتيجة انلهائية للسلوك.
وقد طرأت تطورات كثرية ،ىلع هذه انلظرية ،ىلع يد علماء آخرين؛ أمثال جونز وديفيد
وكييل ودييس وغريهم .ولسنا يف حاجة اآلن إىل أن نستعرض هنا هذه اتلطورات باتلفصيل ،أما ما
تعتقده أنه ينبيغ اإلشارة إيله ،يف سياق مبحثنا احلايل ،فهو تلك اإلضافة اليت قدمها علماء؛ أمثال
ماكيالند وونرت إىل هذه انلظرية ،وذلك من خالل حديثهم عن دافعية اإلجناز Achievement
 Motivationودافعية اتلمكن أو اإلتقان  ،Competence Motivationوكذلك ادلافع
دورا ًّ
إىل القوة Power Motivation؛ وذلك ألن هذه ادلوافع يبدو أن هلا ً
مهما يف عمليات
ً
ً
ً
إجنازا وتمكنا وقوة
الرصاع واملنافسة والوصول إىل السلطة .وباملعىن السيايس حتديدا هنا ،فاألكرث

قد يكون هو األقدر ىلع اتلغلب يف تلك الرصااعت اليت تكون الغاية فيها يه املربرة للوسيلة ،أو
( ((1أدريان فورنهام« ،مركز اتلحكم وأسلوب العزو» ،يف املرجع يف الفروق الفردية يف السلوك االجتمايع ،ترمجة عبد اللطيف خليفة،
وعبد املنعم شحاته حممود (حتت النرش).374 :
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باألحرى قد تكون الغاية يه الوسيلة ،وتكون الوسيلة يه االسرتاتيجية وتكون االسرتاتيجية
معربة عن األيديولوجيا ،وتكون األيديولوجيا يه املحددة للمعتقدات والقيم واتلفضيالت
واالجتاهات والسلوكيات كما سبق أن رشحنا.
وقد وصلت حبوث العزو السبيب ،يف انلهاية ،عند بعض ابلاحثني إىل استخدام مفهوم جديد
هو مركز الضبط أو مركز اتلحكم  ، Locus of Controlويقصد بهذا املفهوم اتلميزي بني نوعني
من األفراد أو اجلمااعت؛ أوهلما يعتقد أصحابه أنهم ،بإرادتهم ،ومثابرتهم ،وعملهم ،وتنظيمهم
ألوقاتهم وحسن اختياراتهم ...إلخ حيددون مصريهم ومستقبلهم .ويطلق ىلع هذه الفئة من األفراد
مصطلح «أصحاب مركز الضبط ادلاخيل» فهم يعتقدون مسار حياتهم خيضع لرغباتهم وإرادتهم
ادلاخلية اخلاصة ،ويف مقابل هؤالء جند طائفة من البرش يشعرون أن قدرهم ومصريهم وحياتهم،
بشلك اعم ،ال خيضع ً
أبدا ألي حتكم داخيل خاص؛ من جانبهم؛ فهم اكلريشة يف مهب الريح،
تتالعب بهم كيف تشاء ،ومن ثم ينظرون ً
دوما إىل خارجهم ،أي إىل احلظ والظروف واملصادفة

أو إىل رؤسائهم ومرشديهم كما يف حالة اجلمااعت املتطرفة ،أو املنغلقة ىلع نفسها ،واليت يكون
زعيمها أو مرشدها أو معلمها ً
قادرا ىلع اتلالعب بهم كيف يشاء ،وهم بني يديه اكمليت بني يدي
من يقوم بغسله وتكفينه.

هكذا يبحث ذوو اتلحكم اخلاريج هؤالء عن تربيرات ً
دوما ومساندات وتوجيهات

اغل ،ويهون يف
خارجية ،فهم كما يعتقدون ،أصحاب رسالة سامية وهدف نبيل ،يرخص دونها لك ٍ
سبيلها لك نفيس ،حىت لو اكنت يه أرواحهم ذاتها يفجرونها أو أرواح اآلخرين اليت حرم اهلل قتلها.
هكذا ينظر صاحب «مركز الضبط اخلاريج» إىل نفسه ىلع أنه ضحية لسلطة اغشمة ،أو
لظروف ظاملة ،أو ملؤامرة خارجية ضد عقيدته ،وال ينظر ً
أبدا إىل ذاته وطرائق تفكريه وممارساته

ًّ
ً
ً
مساهما يف هذا الوضع اذلي وصل إيله .وقد ينعزل عن الواقع واحلياة
أساسيا
متغريا
باعتبارها
ويقيد نفسه داخل إطار خاص جبماعة داخلية ترى أن لك ما نقوم به «حنن» صواب ،ولك ما يقوم
به «اآلخرون» أو «هم» خطأ بينِّ وضالل مبني.
اإلعزاءات اخلارجية :يكون انلاس عرضة ألن ينسبوا أسباب النشاط ليس فقط إىل مالمح
ً
مجيعا وبطريقة متسقة ومتمزية ،كما أكد ذلك
أو ممزيات املوقف اذلي جيب عليهم أن يستجيبوا هل
كييل سنة 1967م ،ولكنهم ً
أيضا يهتمون بالظروف ابلعيدة وادلقيقة اليت تنقل فكرة ما أو غريها –
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صحيحة أو خاطئة عن األسباب االجتماعية والطبيعية؛ مثل إعزاء سبب ما إىل اتلطور أو قوانني
الصدفة ،أو الظروف االجتماعية .وقد تقع هذه الظروف خارج جمال حتكم الفرد؛ مثل اثلقافة
وأسايلب تربية األطفال وعمليات اتلنشئة االجتماعية واتلنظيم العسكري أو الصنايع ،وانلظام
االجتمايع ،وتركيب الطبقات ،وبناء القوة ،واملؤسسات اليت تفرض الفروق اجلنسية والعرقية
ً
ومؤسسات األعمال الكبرية .وأيضا يصل األمر حىت األسباب اخلارجية؛ اكلصهيونية العاملية أو
الشيوعية ،واملؤتمرات واالضطهادات وعمليات التشويش اإللكرتوين اليت يمكن حتديدها واليت
ً
ال يمكن حتديدها أيضا(.((2
اإلعزاءات بالقوى الغيبية واخلارقة :وهنا جند أن هناك املاليني من أشباه علماء انلفس
خالل تاريخ البرشية اكنوا عرضة ألن ينسبوا الوجود وأسبابه إىل قوى غيبية وخارقة للطبيعة؛
مثل الكون ،اآلهلة ،املالئكة احلارسة والقديسني ،الشيطان ،القدر ،السحر ،الرش ،األرواح ،احلظ،
األجسام السماوية ،اتللبايث أو اتلخاطر العقيل ،الرؤية الشفافة ،املعرفة اخلارقة ،القدرات انلفسية
غري الطبيعية ،ومما هل أهمية خاصة بالنسبة لألطفال جند اجلنيات الطيبات وسانتا لكوز أو بابا نويل.
وهكذا جند أنه فيما وراء املحددات اخلاصة باإلعزاءات السببية ادلاخلية واخلارجية اليت وصفها
هايدر سنة 1958م ،وجونز ونسبت سنة 1972م ،وكييل سنة 1967م ً
وأيضا اإلعزاءات داخلية املنشأ
وخارجية املنشأ اليت وصفها كروجالنسىك سنة 1975م .وذلك خالل تفسرياتهم للعالقات اإلنسانية
وإدراك الفرد ،جند أن هناك حمددات أخرى مفارقة ،أو متعايلة ىلع املواقف ،وخاصة باملعتقدات
حول الوجود والسببية ،ويبدو أنها مشتقة من سياقات فلسفية وأيديولوجية وثقافية أكرث ً
بعدا
من مواقفها اخلاصة وانلوعية ،واملاليني العديدة منا هم مالحظون عن طريق وسائل اإلعالم
اجلماهريية لعدد قليل من املمثلني املشرتكني يف السياسات ادلويلة والقومية ووسائل التسلية،
ِّ
نكون اجتاهات
والرياضيات ،واجلرائم والنشاطات العسكرية ادلويلة واملحلية .وكمالحظني حنن
ً
ونأخذ جوانب خمتلفة مع أو ضد هؤالء املمثلني ،واعتمادا ىلع اجتاهاتنا ندرك الوجود وما حيدث
فيه بطرق خمتلفة ،ونفرسها ً
أيضا بطرق خمتلفة .ومن الصعب أن نقول ما إذا اكن الوجود املدرك
يسبق أو يأيت بعد اتلفسري السبيب ،فالسبب قد يتم حتديده من خالل املالحظ وربطه باتلهيؤات
أو االستعدادات ادلاخلية ،وقد يتم ربطه بالظروف اخلارجية .ويعتمد ذلك ىلع االجتاهات اخلاصة
( ((2املرجع السابق.
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ً
باملالحظ ،ولكن مما هل أهمية أيضا أن نفكر فيما إذا اكنت اإلعزاءات ادلاخلية كوسائط هامة
للسلوك ،ترجع جبذورها ابليولوجية أم إىل اتلعلم ،وهل تعد اإلعزاءات ادلاخلية واخلارجية مؤيدة
ً
أم معارضة للوضع الراهن ،أيضا ما إذا اكنت اإلعزاءات اخلارجية تتم من خالل إرجاعها إىل قوى
الطبيعة ،أو قوى خارقة للطبيعة غيبية(.((2
إن البرش سوف يشرتكون يف رصااعت وحروب مع بعضهم ليس من أجل كون هذه اإلعزاءات
ٌّ
ً
خارجية أو داخلية ،ولكن من أجل اإلعزاءات اليت يعتربها لك منهم أكرث صدقا ،وربما اكن األكرث
مناسبة؛ وهنا نقول إن احلروب قامت من أجل اإلعزاءات الوجودية والسببية اخلاصة بشخص ما
أكرث من كونها قامت من أجل اعتقاد ما سبيب أو وجودي صادق يف حد ذاته وطريقة موضوعية.

ً
خامسا :خلع اهلوية ونزع اتلفرد واتلجرد من اإلنسانية
هنا يتحدث زيمباردو ،اعلم انلفس األمريكي ،عن عمليتني أساسيتني يف حتويل اإلنسان،

أيًّا اكن انتماؤه ادليين أو العريق ،إىل اكئن متطرف يمارس العنف واتلعذيب لآلخرين ،وربما القتل
هلم ،ىلع حنو جمرد من اإلنسانية .وقد أشار إىل عمليات اتلعذيب اليت قام بها اجلنود األمريكيون
إىل العراقيني يف سجن «أبو غريب» وإىل غري ذلك من األمثلة اليت يتحول من خالهلا اإلنسان إىل
ما يشبه الوحش أو املسخ املجرد من اإلنسانية .وهناك عدد من العمليات انلفسية واالجتماعية
هلا دور هنا؛ حيث أشار إيلها زيمباردو ومن خالل مصطلحات؛ مثل خلع اهلوية ونزع اتلفرد
واتلجرد من اإلنسانية وغريها .ويقصد بعملية عملية خلع اهلوية الـ  ،Depluralizationتلك
العملية اليت حتدث عندما يتم اتلخيل عن اهلويات اجلمعية السابقة أو خلعها .وهناك ً
أيضا كذلك
عملية نزع اتلفرد  Deindividuationويه العملية اخلاصة بالفقدان أو اتلخيل عن الويع اذلايت
والفهم اتلقيييم أو انلقدي واذلي قد حيدث ألفراد يشعرون به عندما يلتحقون باجلماعة ،ومن ثم
فإنهم يصبحون جمهولني أو جمرد أعضاء .ولعمليات اتلربير األخاليق Moral Justifications
كما أشار باندوروا دور كبري هنا .كما يكون لألماكن واملواقف اليت يتم اتلجنيد من خالهلا
ً
دور مهم أيضا خالل حمارضة يف اجلامعة ،أو يف نا ٍد ،أو اكفيهات اإلنرتنت ،أو أماكن العبادة أو
الفنادق الرخيصة ،أو املنظمات غري احلكومية ،أو املقايه ،أو مع األقارب واألصدقاء وغريهم،
(Rokeach, “Some Unresolved Issues in the Theories of Beliefs”: 261-304. ((2
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وكذلك مواقع اتلواصل االجتمايع ىلع اإلنرتنت وبيوت الشباب ،السجون ...إلخ .وقد يتم تصميم
مواقع تفاعلية ،تشبه املواقع اتلجارية ،ويتم استكشاف من تتفق خصائصه وصفاته مع اجلماعة
ومعايريها وخماطبته ،بعد ذلك ،بأشاكل مبارشة وغري مبارشة ،وذلك يف املواقع الفعلية أو االفرتاضية
عن طريق من يسمون باملراقبني او املستكشفني  .Spottersوقد يتم ذلك بشلك إجباري كما يف
ً
ًّ
إجباريا دلى مجاعة نمور اتلاميل االنفصايلة يف سرييالنكا مثال.
جتنيد األطفال
كذلك فإن ملحارضات بعض ادلاعة يف املساجد وخطب يوم اجلمعة ً
ً
كبريا يف انتماء
دورا

الشباب ملثل هذه اجلمااعت يف ابلالد اإلسالمية .واألمر نفسه صحيح بالنسبة للربامج والقنوات
ً
اتلليفزيونية اليت أصبحت تتوادل لك يوم ىلع حنو يصعب حرصه .وقام السادات ونظامه أيضا بدور
يف مرص جدير باالعتبار ،من خالل تدعيمه للجمااعت ادلينية من أجل رضب أصحاب اتلوجهات
اليسارية واالشرتاكية وانلارصية.

ولعمليات تغيري األفاكر وغسيل املخ دور مهم ً
أيضا ،ويتمثل ذلك يف الرسائل والوسائل
اإلعالمية اليت تنقلها املحارضات العامة ،وخطب اجل ُ َمع يف املساجد ،ويف انلوادي ،ويف وسائل
اإلعالم ،وأرشطة الفيديو والاكسيت ،والكتب املوجودة يف املكتبات وىلع األرصفة ،ويف وسائل
املواصالت العامة والسيارات اخلاصة ،واألاغين واألناشيد والقصائد الشعرية ،ومواقع اإلنرتنت،
والرسائل انلصية ( ...)SMSإلخ .ورسائل بن الدن والظواهري وغريهما اليت حترص قناة اجلزيرة
ً
دائما ىلع بثها يه نموذج ىلع ذلك.
وهناك عملية أخرى مهمة يف حتويل اإلنسان العادي إىل إنسان متطرف يف عنفه ،ويقصد بها
عملية جتريد أو جترد العدو من اإلنسانية  .Dehumanizationويه أداة قوية يف جعل املجندين
املحتملني ،يف مجاعة ما ،يفهمون مدى قسوة ووحشية عدوهم وجترده من اإلنسانية ،أو يوظف ذلك
ً
أيضا من أجل تدعيم /تعزيز املعتقدات املوجودة بالفعل دلى اذلين اندرجوا يف اجلماعة(.((2
فمن خالل عمليات ادلاعية اليت تقوم بها اجلماعة ،ومن خالل لغة أعضائها يتحول العدو
إىل شيطان يُعرف بأنه جمرد من اإلنسانية ،أو أنه وحش ،ومن ثم يكون اتلهديد بالعنف ضده ً
أمرا
ً
ً ً
مقبوال بل
ومرغوبا أيضا(.((2

(Philip G. Zimbardo, The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil (New York: Random House, ((2
2007): 295.

( ((2املرجع السابق.307 :
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وكما وصف زيمباردو ذلك فإن «اتلجريد من اإلنسانية» هو املكون الرئييس يف فهمنا .ذلك
السلوك غري اإلنساين اذلي يقوم به إنسان حنو إنسان ،إنه حيدث عندما تقوم مجاعة من البرش
باعتبار مجااعت أخرى ،مجاعة جمردة من األخالق بل ومن اإلنسانية .هكذا تفقد اجلماعة األخرى
َ
من اخلصوم مربر وجودها كبرش ،ومن ث َّم يكون من الرضوري اتلخلص منها ،وإبادتها ،ودون
ً
معاناة ذلك الشعور اخلاص باذلنب أو اخلجل ،بل إن املرء يثاب هنا أيضا ىلع ما قام به .هكذا تدفع
عملية «جتريد اآلخرين من اإلنسانية» إىل وصم اآلخرين من املناوئني جلماعة ما بصفات شيطانية،
كما تعزو هلم «هوية فاسدة» أو رشيرة .وحتت مثل هذه الظروف يكون ممكنًا بالنسبة للناس
ً
األسوياء العاديني ،اذلين يمتلكون ً
قيما أخالقية اعيلة (دينية ً
اغبلا) بل ومثايلني أيضا أن يرتكبوا
ً
أفعاال مدمرة ىلع حنو وحيش(.((2
وهكذا فإنه ومن خالل اتلربير األخاليق ،يقوم بعض انلاس بكل ما هو غري أخاليق ،بل
إنه يصف ً
أيضا ما يقوم به ىلع أنه جدير باتلكريم والرشف واثلناء ،وبذلك يتم اتلربير للعنف من

ً
جانب اجلمااعت ومن جانب ادلول ً
أيضا (أحداث سجن أبو غريب يف العراق مثال) .هكذا تتم
عمليات اإلسقاط ألسباب العدوان ىلع اآلخر ،فهو رشير وجدير باإلبادة ،وحتدث عمليات إحالل
واستبدال وتبادل أدوار داخل عقل املعتدي بني الضحية واجلالد؛ حيث يتحول الضحية إىل جالد
واجلالد إىل ضحية ،وحتدث عمليات جتاهل وتشويه وحتريف وإنكار ألية نتائج سلبية؛ نتيجة
القيام بمثل هذه السلوكيات املدمرة للبرش واحلجر .هكذا حتدث عمليات إاعدة تشكيل لإلدرااكت
ً
واملدراكت املتعلقة بالعدو من خالل توجيه اللوم واإلدانة إيله بوصفه مسئوال عن ذلك يف املقام
األول؛ ألنه جمرد من اإلنسانية(.((2
تحُ َّ
ويكون العدو هنا ً
أيضا أشبه بـكبش فداء  Scapegoatيمكن أن َل من خالهل
مشكالت األفراد ومشاعرهم املتناقضة؛ حيث يعتقد األفراد اذلين ينتمون إىل مجاعة ما أن
مشكالتهم يمكن اتلحكم فيها ،وحلها ،لو تمت إزالة ذلك املسئول عنها من وجهة نظرهم،
وإبادته أو قتله أو إزاحته ،أو سجنه ...إلخ .إن ذلك يبعد عنهم الشعور باملسئويلة ومن ثم يزيل
شعورهم باذلنب ،ويقوي اعطفة اعتبارهم ذلاتهم .بالنسبة للقاعدة ،فإن الواليات املتحدة وإرسائيل
( ((2املرجع السابق.308 :
( ((2املرجع السابق.309 :
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العدوين املسئولني عن معاناة املسلمني عرب العالم هما من األرشار ،وينبيغ مواجهتهما .ووصل
ُ
األمر إىل أن إيران تصف أمريكا بأنها الشيطان األكرب ،ويه صورة تلصق باملسلمني اآلن يف كثري
من األذهان يف أوروبا والواليات املتحدة(.((2

ً
سادسا :اتلطرف والغرابة
يف دراسة اعلم انلفس األملاىن إرنست ينتش حول علم نفس الغريب واليت نرشها اعم
1906م (وقبل أن ينرش فرويد دراسته الشهرية عن الغرابة يف اعم 1919م) أشار ينتش إىل أن
اخلربات املتعلقة بالقديم ،واملايض ،والرتاث ،واملألوف ،واملوروث ،يه خربات محيمة عزيزة ومألوفة
بالنسبة إىل معظم البرش؛ حبيث إنهم قد ينظرون ً
اغبلا إىل اجلديد بنظرة من التشكك وعدم اثلقة
والقلق ،وربما العداوة والعدوانية .هنا تظهر مقاومة ضد هذا اجلديد ،مقاومة حنو تمثله أو فهمه أو
استيعابه داخل النسق املعريف القائم واملستقر .وهنا يظهر ما يسىم بانلفور من الغريب ،أو املعاداة
ً
للجديد ( Messonismوفقا ملصطلحات يونج بعد ذلك) هنا يكون اإلنسان «عدو ما جيهل»
كما يقول املثل العريب ،ويكون «اليل تعرفه أحسن من اليل ما تعرفوش» كما يقول املثل املرصي .قد
ًّ
بيولوجيا ،يميل إىل اتلوازن واالستقرار واأللفة ،لكن
حيدث ذلك ىلع مستوى املخ البرشى؛ ألنه
هذه احلالة لو طالت فال بد أن يقع اإلنسان يف براثن الركود وامللل ،فزتداد دليه الرغبة يف اتلغيري،
لكن تكون هناك كوابح من املعتقدات تعمل ىلع تسكينه ،وإرضائه وإدخاهل يف حاالت من
ً
الرضا والسكينة والقنوع واخلضوع .إنه يكون هنا ،أكرث ميال إىل ابلعد من مصادر القلق واجلدة
ً
واحلداثة والغرابة ،أكرث ميال إىل ابلعد عن لك ما هو متفاوت أو خمتلف عن ما يعرفه ويألفه .وال
تضعف حالة انلفور من اجلديد والغريب أو تقل مقاومتها أو تزحزح إال عندما يقوم هذا العقل
يف حالة مرتفعة من النشاط القائم ىلع أساس آيلات اخليال واإلبداع واإلبدال واتلجديد ،عندما
حياول أن يقيم عالقات جديدة أو غري متوقعة أو غري مسبوقة بني القديم واجلديد؛ القديم اذلي
يرتبط باتلصلب واجلديد اذلي حيتاج إىل املرونة واالنفتاح ىلع اخلربات(.((2
يف السياق اتلارييخ االجتمايع ،يعد الغريب ،اذلعر والرعب من العنف االجتمايع يف ذاته،
ً
ًّ
ً
شعورا ًّ
بدائيا ،مكبوتا ،يعود ،وذلك ألنه قد تمت معايشته ىلع حنو متكرر عرب اتلاريخ ،اتلاريخ
أويلا،
(Cottam et al., Introduction to Political Psychology: 278. ((2

( ((2شاكر عبد احلميد ،الفن والغرابة :مقدمة يف جتليات الغريب يف الفن واحلياة (القاهرة :دار مرييت.87 :)2010 ،
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الفردي واتلاريخ اجلميع ،من خالل احلياة ومن خالل القراءة وعمليات الرتبية واتلعليم .وهكذا
ًّ
خفيا ،أو أننا حناول إخفاءه؛ ألنه خطر ،يشعرنا
ىلع الرغم من أن هذا األمر مألوف ،فإنه يظل
بالقلق واتلهديد ،ونريد أن نتحاشاه أو نتخلص منه .يرتبط اخلوف ،بل والرعب ،املتعلق باإلرهاب
بإحساسات جتمد العقل والوجدان ،حالة قد ال يمكن تمثيلها ،حالة قد تكون غري قابلة للتعبري
عنها ،حالة تظل تعود ىلع حنو متكرر فتسكن الوجود الفردي واجلميع(.((2
هكذا يمكن انلظر إىل عمليات اهلولوكست انلازية ،وحاالت االختفاء القرسي يف أمريكا
الالتينية وعمليات اإلبادة العرقية يف يوغوسالفيا السابقة ورواندا وغريهما ،وكذلك العمليات
اإلرهابية املتكررة يف أحناء كثرية من العالم ،وكذلك حاالت الزنوح اجلمايع واهلروب اجلمايع يف
العراق وسوريا وايلمن ويلبيا وغريها اآلن ىلع أنها تتعلق بأمور ال يمكن للعقل اإلنسان الفردي
أن يستوعبها أو يتمثلها .إنها تمثل ،كما قال بعض العلماء ،نوعاً من العودة غري املتحكم فيها للعقل
اجلميع ابلدايئ الغريزي الفطري اجلامح املولع بالقتل واتلدمري ،حالة من اذلات ابلدائية اليت طمرت
مع تقدم العلم واحلضارة ،ولكنها حالة تعود اآلن ً
أيضا وتعود معها تلك اذلكريات العميقة اخلاصة
بتلك اذلات املدفونة  Deep Memories of Buried Selfإذا استخدمنا مصطلحات الجنر(.((2
واقعا ال يمكن تصديقهً ،
هكذا يواجه هؤالء اذلين يعايشون مثل تلك الصدمات ً
واقعا

واقعا غري ذلك الواقع اذلي اكنوا يعيشون فيهً ،
غري واقيع بالنسبة إيلهمً ،
واقعا غري ذلك اذلين
يظنون أنه الواقع احلقييق ،ومن ثم يكون عليهم اتلخليق واالستعادة لواقع آخر قد قرأوا عنه أو
تشلك بداخلهم؛ نتيجة تعايلم وكذلك نصوص وأمثلة خاصة وقصص خاصة ،خاصة عندما ظنوا
أن هذه اتلخييالت توشك أن تصبح ً
واقعا ،وأن املايض يف صورته اذلهبية املرتبطة باألحالم قد
أوشك ىلع الوجود ،فإذا بهم يصدمون بانهيار أحالمهم وعودة كوابيسهم وخماوفهم .هنا ال يكون
ً
واغبلا تتم تغذية هذا العنف
أمام شعورهم بالصدمة والفجيعة واحلزن سوى االنسحاب أو العنف،
بوسائل أخرى عديدة حتدثنا عنها يف هذا الكتاب .وبذلك يكون الواقع اجلديد اذلي يعيش فيه

(Yolanda Gampel, “Reflection on the Prevalence of the Uncanny in Social Violence”, Cultures Under Siege: Collective ((2
Violence and Trauma, Publications of the Society for Psychological Anthropology 11 (Cambridge: Cambridge
University Press, 2000): 48-69.
(Lawrence L. Langer, Holocaust Testimonies: The Ruins of Memories (London: Yale University Press, 1993): 50. ((2
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عدائيا ً
ًّ
واقعا غري حقييقً ،
واقعا غري واقيعً ،
املتطرفون ،بعد الصدمةً ،
واقعا ال يتطابق بعد أو
واقعا
يتفق مع أي يشء قد خربوه أو عرفوا به أو تمنوه ،يف املايض.
هكذا يقومون بعمليات إنكار للواقع اجلديد ،واقعهم ،وواقع اجلمعات األخرى اخلارجية
عنهم ،هكذا يعجزون عن اتلميزي بني ذلك الواقع غري الواقيع اذلي اكفحوا جاهدين من أجله،
وخماوفهم املزتايدة ،اآلن ،بفعل اتلوقعات املحبطة واألخيلة الاكبوسية اجلحيمية اليت بدأت حتل
شيئًا فشيئًا ،حمل تلك األخيلة والصور اخلاصة اليت اكنت وما تزال حتركهم.
لقد اعترب فرويد الغرابة ،يف جوهرها ،نوعاً من العودة للمكبوت ،وهذا املكبوت من الصور

واألفاكر واملشاعر واخلربات يعمل طمس أو حمو األفاكر ،لكنها ،العرابة ،وألنها ذات طبيعة
مزدوجة ،فإنها تعمل ،وخالل الوقت نفسه ،ىلع طمس األفاكر والصور ،ويف الوقت نفسه احلفاظ
عليها .هكذا فإنه وعندما حتني الفرصة ،يعود هذا املكبوت ،يف شلك سلوكيات وأفعال غريزية
إبدائية ،سلوكيات تقوم ىلع أطالل تلك اذلات املدمرة ،تلك اذلات اليت حتاول هذه اجلمااعت أن
ً
تقوم برتميمها بتعايلمها وكتاباتها وطقوسها وممارستها وأزيائها وسلوكياتها اللطيفة أحيانا ،والعنيفة
ً
أحيانا ،وخاصة عندما جند أن الواقع الفعيل يقاوم حتقيقها ألفاكرها املكبوتة وألخيلتها املوجهة هلا
وأليديولوجيتها املهيمنة ً
أيضا .يعود املكبوت ويتحول إىل واقع ،لكنه عندما يواجه من خالل حركة
أو مجاعة مضادة تهزمه أو تبعده عن ساحة الفعل والسلطة؛ فإنه يكبت مرة أخرى ،وهكذا نظل
يف هذا اتلكرار املقيت ،ويموت كثريون وتدمر مؤسسات وإبدااعت بفعل هذا اذلي ال يكف ً
أبدا
عن الظهور واحلضور وىلع حنو خميف ،متطرف ومهدد.

ً
وهكذا فإن ما تم احلفاظ عليه يعود ،ثم يعود ،وتكون عودته خميفة؛ وذلك ألنه يعود أوال
ً
ً
ًّ
ً
تدرجييا مهددا وخميفا ،بل ومرعبًا ،يبدأ عمليات اتلهديد والقتل واإلرهاب،
مسالما ،ثم يصبح
وتصبح األفاكر اليت تم كبتها معروفة وقابلة للتعرف من خالل تلك اتلجليات املتكررة هل ،من
خالل تعبرياته عن نفسه ،يف كالم أصحابه وسلوكهم ومالبسهم ،من خالل تنظيماتهم ومؤسساتهم
ادلعوية واالقتصادية والطبية واتلعليمية ،من خالل قنواتهم الفضائية وصحفهم وغري ذلك من
الوسائل ،من خالل تلك األفعال املندفعة غري القابلة للفهم يف ابلداية ،اليت تواجه أفاكر اآلخرين
ُ ِّ
وتسخفها ،وتسخر منها ،ومن أصحابها وحتقرها وحتقرهم ،ثم من خالل اإليذاء والقتل الفعيل
للخصوم واملناوئني ،ومن خالل ذلك لكه وغريه يزداد حضور الشعور بالغرابة ويهيمن.

100

كراسات علمية 37

ً
قد تظهر األفاكر املكبوتة أحيانا ،يف شلك جمازات وصور ،حتاول إحدى اجلمااعت من
خالهلا أن تنتقد الواقع الفعيل ورموزه وتتهم بالكفر والضالل وابلعد عن كتاب اهلل واتلحالف
مع أعدائه ،وكذلك من خالل صور وأخيلة واستعارات تعد أصحابها بكل ما ذل وطاب ،يف ادلنيا
ً
واآلخرة ،ويه ً
صورا وجمازات تنتقد لك ما هو مادي ودنيوي ،يف حني تكون
اغبلا ما تكون
الفكرة املوجهة ألصحاب هذا االجتاه يه السيطرة واتلمكن من لك ما هو مادي ودنيوي من أجل
ً
توجهه – وفقا ملا يقولون – يف اجتاه لك ما هو معنوي وأخروي .أين حدث ذلك ،ويف أي ماكن يف
ً
ً
العالم؟ ال أحد يعرف أو يقول خالل خربة الغرابة يصبح ما اكن غريبًا أو غري مألوف مألوفا وأيلفا،
ً
خفيا ًّ
ويصبح ما اكن ًّ
مرئيا ،ويتحول ما اكن مألوفا إىل يشء غريب وخميف(.((3

أما بالنسبة لـ بليجر فال تعد الغرابة فقط جمرد عودة للمكبوت ،وال يشتمل فقط ىلع يشء
اغمضا ،لكنها تشري ً
ً
أيضا إىل الظهور املفائج ذللك الغامض اذلي يصبح
مألوف ومعروف ،قد أصبح
ً
موجودا يف لك مألوف .فنحن نتحرك داخل بيئة مألوفة تشتمل ىلع موضواعت ومواقف وأفراد قابلية

للتعرف واتلحديد .ومع ذلك ،فإنه وداخل هذه ابليئة املألوفة واليت يمكن تميزي مكوناتها وأفرادها
تكون هناك جوانب اغمضة ينبيغ – أو اكن ينبيغ – أن تظل خفية وخمبوءة ورسية .هكذا تكون
الغرابة دلى بليجر ليس جمرد حالة من الشك واحلرية وفقدان ايلقني ،لكنها تمثل حالة من الفقدان
للتنظيم ومن إاعدة اتلنظيم اليت تعاين منها األنا الفردية أو اجلماعية ،فيها يتفكك األنا املنظمة أو
تنهار ،وتظهر بنية أنا جديدة ،ذات طبيعة اغمضة وتتشلك ماكنها ،هنا حيدث صدع أو فجوة بني ما
هو خاص يب ،خاص جبماعيت وما هو ليس كذلك .هنا تظهر األنا أو انلحن اليت حتاول أن حتافظ
ىلع وجودها وحدودها ،واآلخر اذلي يهدد هذه األنا أو انلحن .هنا تظهر مشاعر احلزن واملظلومية
واخلوف من اتلبدد والضياع ،وهنا يكون العنف أبرز الوسائل للحفاظ ىلع هذه اهلوية .هنا قد
ً
تصبح هذه احلالة أيضا نوعاً من احلضور املستمر اذلي ال يتوقف للغرابة واالنقسام واحلرية والعداء
ً
منقسما بني من يسكنون داخله ومن حياولون طردهم منه
بل والعدوان املتبادل .هنا يصبح ابليت
واحللول ماكنهم .هنا تكون الغرابة أشبه بتلك احلالة االنفعايلة اليت يشعر خالهلا املرء بالرعب
ً
موقفا يعمل ىلع قلب ما هو مألوف دليه وأيلف ً
عندما يواجه شيئًا أو
رأسا ىلع عقب(.((3
(Gampel, “Reflection on the Prevalence of the Uncanny in Social Violence”: 50. ((3

( ((3املرجع السابق.
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ويف دراستها الكالسيكية املعنية «انلقاء واخلطر» ربطت ماري دوجالس بني االستجابات
حلاالت عدم انلقاء انلويع أو اتلهجني (إنسان – حيوان – نبات ...إلخ) وعمليات االنتهاك أو
َْ
اهلتك للمخططات املعرفية اخلاصة بالفئات اثلقافية املحددة .وهكذا فإنه عندما تعبرُ بعض
الاكئنات تلك احلدود ،اليت حددتها اتلصورات اثلقافية البرشية العميقة والقديمة الراسخة ،قد
حتدث ردود أفعال غري مرحية دلى من يشاهدها أو يسمع عنها ،وعندما يكون هناك سماع دون
رؤية واضحة قد يستعني اإلنسان خبياهل وهواجسه فتكون الصور أكرث ً
تأثريا من خالل اتلضخيم
واتلحريف أو التشويه هلا .هكذا تتحاىش بعض الشعوب أو تتقزز من اإلستاكوزا؛ ألنها حيوان
حبري لكنه يزحف ىلع أرجله ،وتكون الاكئنات انلاقصة غري املكتملة أو املشوهة واليت ليس هلا
شلك حمدد مثرية النفعاالت الضيق أو اتلقزز أو اخلوف ،وتكون الوحوش يف أفالم الرعب ً
أيضا
بال شلك حمدد أو ذات شلك هجني جتمع بني اإلنسان واحليوان وبني اليح وامليت ،اكئنات «بينية»
الطابع ،موجودة ىلع احلدود ،بني فئتني أو أكرث ،ال تنتيم إىل هذه بمفردها وال إىل تلك بمفردها ،بل
يف مزنلة بني املزنتلني .هكذا اكن دكتور جيلك ومسرتهايد ،يف رواية ستيفنسون الشهرية .وهكذا
تم تكوين صورة لإلرهايب واملتطرف ،فهو إنسان ومتوحش ،برشي الطابع ،وشيطاين الطابع خالل
الوقت نفسه ،موجود ىلع احلدود بني فئتني؛ األوىل إنسانية واثلانية بدائية حيوانية أو شيطانية
اغمضة .هكذا جنده يقرأ ويكتب ويتحدث يف اتلليفون ويضحك ويبتسم ويقود سيارات ذات
دفع ربايع ،لكنه يف الوقت نفسه اعبر للحدود ،شيطاين ،قاتل ،جمرم ،ال يرايع حرمة ،بل ينتهك
لك احلرمات ،يقوم أفراده خبطف الفتيات الصغريات وتزوجيهن ً
قرسا ،وبيعهن كذلك يف سوق

ًّ
ًّ
مرصيا يف يلبيا اعم 2015م .كما قد
مسيحيا
انلخاسة ،كما أنه ينحر الرقاب ،رأينا كيف تم ذبح 21

يغيل يف املاء شديد السخونة بعض أتباعه اذلين خرجوا عن طوعه وعن أوامره ،كما ظهر ذلك يف
ً
بعض الصور اليت تم بثها حديثا ىلع مواقع اتلواصل االجتمايع.
ً
وفقا ملا قاتله مارى دوجالس فإن الوحوش ً
اغبلا ما حتتوي ىلع شلك مهجن جيمع بني اكئنني
أو أكرث ،وهذه فكرة قديمة قالت ىلع أساسها تماثيل مثل أيب اهلول وتكوينات أسطورية؛ مثل
الكمريا واجلريفني واحلصان املجنح (ابليجاسوس) اذلي جيمع بني جسد حيوان ،هو احلصان،
ً
وأجنحة طائر ضخمة غري مألوفة .إنه حصان لكنه وبدال من أن يميش أو جيري ىلع األرض ،فإنه
يطري مثل الطيور .وقد أكدت دوجالس أن عملية اتلهجني اليت تقوم عليها هذه الوحوش تنتهك،

102

كراسات علمية 37

يف جوهرها ،املخططات املعرفية اخلاصة بالفئات اثلقافية املحددة (إنسان – حيوان – حرشات –
ً
طائر ...إلخ) ،وأن املزج بني اكئنني ال يمزتجان يف الواقع (إنسان وحيوان مفرتس اكألسد مثال) قد
يثري اخلوف ،خاصة عندما خيتلط هذا املزج وتصاحبه إفرازات معينة؛ اكللعاب وادلم وادلموع
واليقء وقطع اللحم ولك ما هو لزج أو مقرف أو قذر .هكذا تكون الوحوش يف الغالب غري اكملة
ومهجنة ،يف شلكها اخلاريج أو سلوكها وأفعاهلا ،اكئنات بينية توجد ىلع احلدود ،اكئنات حدية،
ً
ومن ثم تكون اغمضة وقادرة ىلع إثارة اخلوف يف وقت ما خاصة إذا ظهرت يلال ،أو يف أماكن
مهجورة ،بيوت قديمة حيرك اهلواء نوافذها أو شوارع خايلة أو اغبات أو حقول ال يسمع فيها سوى
صوت زجمرة مكتومة أو هسهسة ريح وحفيف شجر يف هدوء حيبس األنفاس ،وحشة تقتل الروح،
وجسد يفتقر الراحة وعقل حيتاج إىل ايلقني.
وقد ذكرت دوجالس وترينر وجويلا كريستيفا وغريهن أن العقل البرشي حيتاج إىل
ًّ
ً
ً
متحفزا ملواجهة لك تلك
متحفزا ومستعدا للرد واالستجابة،
الوحوش؛ يك توقظه وتنبهه ،يك جتعله
االحتماالت املجهولة املمكنة.

ً
هكذا يبدو اإلنسان املتطرف اإلرهايب يف تصورات ابلعض (يف الغرب مثال) وكأنه جيمع بني

جنباته ،أو يف شلكه ،بني شلك اإلنسان واحليوان ،بني اإلنسان والوحش ،بني املتحرض اذلي يستخدم
اتلكنولوجيا املتقدمة من تليفونات خليوية وأجهزة حتكم عن بعد وطائرات وبرامج تليفزيونية
وأجهزة تصوير وفيديو يوتيوب وإنرتنت ...إلخ وسلوكيات غريزية بدائية تقوم ىلع أساس اذلبح
والقتل واتلدمري .اكئن جيمع ً
أيضا بني زمنني ،كأنه يعود بني املايض بينما يعيش يف احلارض ،بل

إنه حييا هذين الزمنني ً
معا خالل الوقت نفسه دونما أي شعور باتلناقض؛ ألن أحد هذين الزمنني
ً
ً
وعظيما ،بينما الزمن اآلخر (احلارض) زمن شيطاين زاخر باخلطايا واألخطاء
جميدا
(املايض) اكن
والرشور ،لكن سلوكياته تنتيم يف معظمها إىل املايض ابلدايئ الوحش القديم مهما ارتدى قناع
ادلين أو حاىك سلوك السلف الصالح أو تشبه به.
ً
هكذا ووفقا دلوجالس ،تكون الاكئنات البرشية أو غري البرشية اليت تعرب احلدود اليت

حددتها الطبيعة أو اتلصورات اثلقافية البرشية العميقة والقديمة والراسخة ،قادرة ىلع أن حتدث
ردود أفعال غري مرحية دلى من يشاهدها ،وانفعاالت اغمضة غري مرحية بل خميفة ً
أيضا جتاه من

ً
ً
ً
يتوقع ظهورها ،فظهورها ً
وممزتجا بالقتل واتلدمري.
واغبلا ما يكون خميفا،
اغبلا ما يكون مفاجئًا،
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الفصل الرابع
اإلرهاب والعنف السيايس

ً
ً
ليس اإلرهاب موضوعاً جديدا ،بأي معىن من املعاين ،ليس اإلرهاب متعلقا بدين بعينه
وكما حيدث اآلن من ربط بينه وبني اإلسالم؛ وذلك ألنه ،وعرب السنني؛ ارتكبت اجلمااعت
ً
ً
وغربا ،لكن لم تتم تسميتها – يف
اإلرهابية مئات احلوادث العنيفة يف كثري من بقاع العالم ،رشقا
حاالت كثرية – إرهابًا ،أما عندما تمت مهامجة مركز اتلجارة العاليم يف مدينيت نيويورك وواشنطن

العاصمة يف  11سبتمرب 2001م ،فقد اعترب هذا العمل اهلجوم األكرث وحشية اذلي قامت به مجاعة
إرهابية خارجية ىلع األرايض األمريكية(((.
لم يكن اهلجوم ىلع مركز اتلجارة العاليم هو اهلجوم األول اذلي تتعرض هل الواليات
املتحدة ،لكنه اكن اهلجوم األول كما يقال اذلي يأيت إيلها من اخلارج ،فقبله تعرضت سفارتا
الواليات املتحدة يف تزنانيا وكينيا اعم 1998م هلجوم مدمر .كما تم قصف السفينة كول USS
 Coleيف ايلمن اعم 2000م ،وتم تدمري السفارة يف بريوت اعم 1983م ،وغري ذلك من األحداث اليت
ما تزال تتواىل حىت هذه اللحظة .
اكنت املعلومات الاكفية حول القاعدة وحول أسامة بن الدن متوفرة دلى هذه احلكومة،
ً
ً
عمدا ،وخاصة عندما
لكن هذه املعلومات ربما تم اتلقليل من شأنها أو تم جتاهلها ،إهماال أو
نتذكر ما قيل حول تلك الرشاكة االسرتاتيجية واللوجستية اليت اكنت موجودة بني الواليات
املتحدة والقاعدة يف أفغانستان خالل فرتة مواجهة االحتالل السوفييت تللك ابلالد (يف الفرتة ما
بني 1989 – 1979م).
َس ِّم ْن لكبك يأكلك ،هذا ما يقوهل املثل السائر ،وقد ربت الواليات املتحدة القاعدة ورعتها
وجعلتها تستفحل ،وتتوادل منها مجااعت وفروع ،جتاوز بعضها ماكنة القاعدة األصلية ،أو حل
حملها ،كما هو احلال بالنسبة ملا يسىم تنظيم ادلولة اإلسالمية يف العراق والشام «داعش» اآلن،
هكذا حتولت اجلماعة «القاعدة» إىل شبه دولة ،هلا أجنحة ً
أيضا يف عدد من ادلول والقارات.
لقد أصبح انلاس اآلن ،ومن خالل وسائل اإلعالم ووسائل اتلواصل االجتمايع ىلع ألفة أكرب
بما حيدث يف العالم .ولقد أصبحوا يعرفون لك حدث إرهايب حلظة وقوعه ،ثم يتتبعون تفاصيله؛ من
حيث ماكن حدوثه وعدد القتىل ،وكذلك املصابني ،ومن اذلي ارتكب احلادث ،وما دوافعه ،وغري
ذلك من األمور .لكن ما اذلي أدى بشخص أو مجاعة إىل القيام بمثل هذه األعمال؟ هذا هو األمر
((( Cottam et al., Introduction to Political Psychology: 263.
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ً
اذلي يكون اغئبًا عن ميدان اتلعرف واملعرفة يف معظم األحوال .فما اذلي جيعل إنسانا ما يتحول
من االعتدال إىل اتلطرف؟ أو ما اذلي ينتقل به من اتلطرف إىل اإلرهاب؟ هذا ما حاونلا أن جنيب
عنه ،قدر اإلماكن ،يف هذا الكتاب.

تعريف اإلرهاب

ً
مثلما توجد هناك صعوبة يف تعريف اإلرهاب؛ فإن هناك صعوبة أيضا يف تصنيف اجلمااعت
ً
كثريا ما تكون ذات هويات خمتلفة ،تشتمل ىلع تعريفها
اإلرهابية؛ وذلك ألن هذه اجلمااعت
نلفسها ،وحتديدها لعددها ،وكذلك معايريها اجلمعية وقيادتها وأهدافها وغري ذلك من األمور.

وقد تكون مجاعة ما رشعية يف وقت ما وإرهابية يف وقت آخر (كما هو احلال بالنسبة تلصنيف
مجاعة اإلخوان املسلمني يف مرص اآلن وبعض ادلول العربية واألجنبية) ،فإن تلك اجلمااعت اليت
أصبحت أهدافها متفقة مع أهداف الواليات املتحدة يتم إخراجها من بني اجلمااعت اإلرهابية ىلع
ً
ًّ
إرهابيا هلا بشلك اعم.
تهديدا
الرغم من أنها تظل تمثل
ىلع الرغم من تعقد املوقف اخلاص بتعريف اإلرهاب ،فإن هناك حماوالت قد بذلت يف تعريفه
وقد اتفق معظمها ىلع أن اإلرهاب هو االستخدام املنظم للعنف ىلع حنو منظم وألهداف سياسية
من قبل مجاعة أو منظمة (قد تكون صغرية العدد أو كبرية العدد) واليت تقوم باالستخدام للعنف
ً
واغبلا ما يكون ذلك
أو اتلهديد باستخدامه ىلع حنو منظم من أجل أن حتقق أهدافها السياسية.
ً
ً
ًّ
موجها ىلع
رمزيا ،أي
استخداما
االستخدام (للعنف أو اتلهديد به) من جانب اجلمااعت اإلرهابية

حنو خاص حنو رموز ادلولة من الشخصيات ،واملؤسسات ،وكذلك حنو املعايري االجتماعية وابلنية
االجتماعية اخلاصة بها(((.
وكما ذكرنا من قبل فقد تشلكت منظمة القاعدة يف أفغانستان اعم 1988م؛ من أجل حماربة
السوفييت هناك وبعدها امتدت إىل بالد عديدة ،وتأسس فرعها اخلاص يف العراق بعد غزو
الواليات املتحدة هل اعم 2003م .وكذلك اجلبهة السلفية لدلعوة واملقاومة يف اجلزائر هلا تارخيها
ً
الطويل ،لكنها اندجمت يف القاعدة حديثا وأصبح اسمها منظمة القاعدة يف بالد املغرب ،ولم تعد
منظمة جزائرية فقط ،بل امتدت إىل دول كثرية يف شمال إفريقيا.
((( املرجع السابق.264 :
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يف دراسته حول «سيكولوجية اإلرهاب :أجنده للقرن احلادي والعرشين» اعم 2000م أشارت
مارثا كرينشو إىل صعوبة تعريف اإلرهاب؛ وذلك ألن هذا اتلعريف إنما يعتمد ،يف جوهره ،ىلع
كيفية إدراك األفراد ،أو اجلمااعت ،للفعل اإلرهايب ،وكذلك ىلع تلك األهداف اليت تقف وراء تبين
إحدى اجلمااعت ،أو احلكومات ،تلعريف معني لإلرهاب .فاإلرهاب ،كمفهوم مصطلح إشاكيل،
وهو تسمية حتقريية مقللة من شأن اآلخرين يقصد بها إدانة سلوك اخلصوم ،بوصفه غري رشيع،
ً
وخارجا ىلع القانون ،بل ومعاديًا لإلنسانية.
هكذا وصفت بعض مجااعت املقاومة مثل منظمة اتلحرير الفلسطينية ،يف فرتة ما،
بأنها منظمة إرهابية .وحدث األمر نفسه مع حزب اهلل اللبناين اذلي صنف مرة يف فئة املقاومة
وابلطولة ،ومرة يف فئة اإلرهاب ،أما احلروب اليت تشنها الواليات املتحدة األمريكية نفسها ،وكما
ً
وحروبا استباقية
تمثلت يف غزوها ،ألفغانستان ،وتدمريها للعراق؛ فقد اعتربت دفاعاً عن انلفس
ومالحقة للمتطرفني.
خالل اتلحليل املوضويع للظاهرة تظل هناك صعوبة يف الوصول إىل تعريف مقنع أو حيظى
بالقبول اتلام ويمزي بني اإلرهاب والسلوك العنيف ومع ذلك ،فإن هناك ،وبشلك اعم ،نوعاً من
االتفاق ىلع أن اإلرهاب هو ذلك االستخدام املتعمد واملنظم للعنف واذلي تقوم به أعداد صغرية
من األفراد ،أما العنف املجتميع فيتسم بأنه سلوك تلقايئ وغري منظم ويتطلب مشاركة كبرية(((.
ً
وهذا اتلعريف تعريف غري دقيق أيضا؛ ألنه يفرتض أن من يقوم باإلرهاب هم فقط ذلك
العدد الصغري من األفراد اذلين يرتكبون ذلك الفعل العنيف ،ومن ثم فإنه يتجاهل ما وراءهم
من تنظيمات ومجااعت  ،قد تكون كبرية العدد ،وقد يصل عدد أعضائها إىل عرشات أو مئات
األلوف (القاعدة ،داعش ...إلخ) .كذلك خيلط هذا اتلعريف بني السلوك املجتميع وسلوك احلشد
اذلي يظهر يف املظاهرات واالحتجاجات السياسية والعمايلة والشعبية ومالعب الكرة وغريها
منظما ً
ًّ
ً
وتدرجييا ،تشرتك فيه مجااعت
أيضا ،تبدأه مجااعت صغرية عن عمد ،ثم،
واذلي قد يكون
أكرب وحشود.
يقال كذلك إن اهلدف من اإلرهاب الرتهيب واتلهديد لعدد كبري من اجلمهور ،ذلك اذلي
يشاهد احلدث اإلرهايب ،ىلع حنو مبارش ،أو عن طريق وسائل اإلعالم ،أو يسمع عنه ،ومن خالل
((( املرجع السابق.
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اإليذاء فقط لعدد قليل ،وذلك يف مقابل اتلطهري العريق اذلي قد يمتد إىل حماولة اإلبادة ملجتمعات
بأكملها ،كما حدث يف يوغوسالفيا ورواندا ،وتزنانيا وغريها .وهذا اجلانب من اتلعريفً ،
أيضا،
غري دقيق؛ وذلك ألن اهلدف من اإلرهاب قد يكون دلى أصحابه إحلاق أكرب عدد من اإلصابات
واخلسائر بني األفراد واملؤسسات واجلمااعت ،فال يوجد تنظيم إرهايب يتسم بهذا احلس اإلنساين
ً
ً
الشفوق أو الرحيم ،اذلي يقرر منذ ابلداية أنه يريد أن يصيب عددا قليال من األفراد يك يهدد
ً
عددا أكرب من انلاس .فاتلطهري العريق ً
أيضا سلوك ينم عن عقلية إرهابية موغلة يف العنف
وخييف
والوحشية والال إنسانية وأغراضه سياسية واقتصادية ،يف كثري من احلاالت ،كما هو احلال بالنسبة
لألعمال اإلرهابية.
يقول ابلعض إن هدف اإلرهاب أن يؤذي ،أن يرض ،أن خييف ،لكنه ال يقصد أن يدمر،
وهذا ً
أيضا جانب قارص يف تعريف اإلرهاب ،فكثري من األعمال اإلرهابية دمرت مؤسسات تعليمية

واقتصادية وترفيهية وقتلت ً
كثريا من األفراد .ويمزي ابلعض كذلك بني اإلرهاب وحرب العصابات،
ً
نشاطا ذا طبيعة عسكرية ،يف
فيقولون إن اإلرهاب سيايس ورمزي بينما جتسد حرب العصابات
املقام األول .وهنا نقول :وماذا عن القاعدة وداعش وغريهما ،أليست هذه منظمات إرهابية ،أال
ٌ
تقوم بأعمال عسكرية؟ ألم حيتل بعض منها مناطق شاسعة من دول معروفة كما هو احلال اآلن
بالنسبة للعراق وسوريا ويلبيا؟

ً
هناك عدد من املؤسسات احلكومية واألكاديمية املوجودة يف العالم واليت توفر عددا من
ً
ً
حرصا معهد الوقاية من
ابليانات واملعلومات حول مؤرشات اإلرهاب يف العالم ،ومنها تمثيال ال
اإلرهاب  ،Memorial Institute for the Prevention of Terrorismواذلي يوفر قاعدة

بيانات للباحثني يف هذا املجال .ومن بني ابليانات املتوفرة دليه تلك اإلحصاءات حول مدى انتشار
اإلرهاب يف أماكن العالم قاطبة .وقد أشارت ابليانات اليت وفرها يف األعوام 2007–1968م إىل
أن  ٪42من األحداث اإلرهابية قد وقعت يف منطقة الرشق األوسط ،وأن  ٪16منها قد حدثت يف
أوروبا الغربية ،و ٪15يف جنوب آسيا ،وكذلك أن غزو أفغانستان والعراق وما تلته من أحداث قد
ٍّ
أدى إىل تصاعد أحداث اإلرهاب بعد اعم 2006م إىل حد كبري(((.

((( املرجع السابق.
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توجد مشلكة إذن يف تعريف اإلرهاب ،ملاذا؟ ألن معظم من حاول تعريف اإلرهاب قد حاول
ً
ً
ًّ
قاموسيا ،حمددا فما احلل إذن من أجل اخلروج من هذه املعضلة؟
أن يعرفه تعريفا
ً
علينا أن نقول أوال إن تعريف أي مفهوم يمكن أن حيدث من خالل ثالث طرائق
أساسية؛ يه:
1 -1الطريقة األوىل :تتعلق باتلعريف القامويس هل ،كأن نفتح أحد القواميس أو املعاجم
ونبحث عن تعريف حمدد لإلرهاب أو اتلطرف ،فنجده يقول إن اإلرهاب هو كذا ،أو
ً
ً
كذا ،ويكون مثل هذا اتلعريف يف العادة تعريفا حمدودا ،ملاذا؟ ألنه يكون ،يف الغالب،
قد تبىن وجهة نظر معينة حول اإلرهاب أو اتلطرف وجتاهل وجهات انلظر األخرى.
2 -2الطريقة اثلانية :من خالل اتلعريف اإلجرايئ للمفهوم ،أي أن نعرف اتلطرف أو اإلرهاب
من خالل اإلجراءات أو املمارسات اليت يقوم بها املتطرفون أو اإلرهابيون؛ مثل اختطاف
الطائرات أو السفن ،أو الرهائن ،أو إلقاء القنابل ىلع املؤسسات أو القيام باغتياالت
ألفراد أو زعماء أو القيام بكل ما سبق ً
معا .لكن مثل هذا اتلعريف يتجاهل جوانب
أخرى مهمة يف تعريف اإلرهاب .ومنها أن تلك األفعال السابقة قد يقوم بها أفراد دون
أن يكون وراءهم تنظيم إرهايب ،أو أهداف سياسية حمددة ،كما هو احلال يف العمليات
اإلرهابية املحددة ،كأن يقوموا بها بهدف الرسقة أو االبزتاز أو احلصول ىلع فدية،
أو أموال ،أو مزايا ،أو تهريب جتار خمدرات ،أو مسجونني آخرين ...إلخ .ومن ثم يظل
اتلعريف املحدد لإلرهاب هنا ً
أيضا غري حاسم أو كما يقول املناطقة غري جامع أو مانع،
فما الطريقة اثلاثلة إذن يف تعريف اإلرهاب؟

دعنا ال نعتمد ىلع القواميس فقط ،وال ىلع األداءات فقط ،ودعنا نقول ً
أيضا

إن اإلرهاب كمفهوم اصطاليح ،يشبه مفاهيم أخرى يف العلم والفلسفة واحلياة؛ مثل
احلرية ،اجلمال ،الفن ،اإلبداع ...إلخ ،ال يوجد هلا تعريف واحد ،بل تعريفات عدة قد
ً
أخريا يف تعريف
تتناقص مع بعضها وأن األنسب أن نتبىن يف تعريف اإلرهاب ما تم تبنيه
مثل هذه املفاهيم أال وهو اتلعريف بصورة العائلة .Family Picture
3 -3الطريقة اثلاثلة :أو اتلعريف بصورة العائلة؛ حيث يعترب اتلطرف واجلمود والعنف عن
اجتاهات ومعتقدات وقيم ودوافع موجودة دلى هؤالء اذلين يقومون بهذه السلوكيات
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ً
وحناول فيما ييل حتديد املقصود بكل مفهوم من هذه املفاهيم .وربما لو توغلنا قليال
يف اعلم األفاكر قد يقابلنا الفيلسوف األملاين لودفيج فيتجنشتني ،أو باألحرى قد تقابلنا
روحه وتقدم نلا مفهومه الشهري املناسب يف حل مثل هذه األسئلة؛ ونقصد بذلك مفهومه
عن صورة العائلة  .Family Pictureفنحن لو اتلقطنا صورة فوتوغرافية لعائلة ما،
سوف جند فيها اذلكور واإلناث؛ األب واألم وصغار السن وكبار السن ،ومن جيلسون يف
أثناء اتلقاط الصورة ومن يقفون ،ومن يبتسمون ومن يتجهمون ويتعجلون االنتهاء منها،
ً
هكذا جند تنويعات وأحواال شىت ،لكن ما جيمعها هو هذه الصورة؛ صورة العائلة .وهذا
ً
هو احلال أيضا بالنسبة لـ «مفهوم األلعاب»؛ إذ ال يمكن تعريفه بالرتكزي ىلع لعبة واحدة
(جانب واحد منها ،قواعد اللعبة ،نوع اللعبة ،عدد املشاركني فيها ...إلخ) كذلك احلال
بالنسبة للفن؛ إذ ثمة فنانون عدة ،وهناك فنون ،ومراحل تارخيية وأسايلب فنية ،كذلك
احلال بالنسبة للجمال ،هناك اجلمال الطبييع واجلمال الفين واجلمال الصنايع والرؤى
املتنوعة للجمال واجلميل .وقل األمر نفسه عن احلب واإلبداع واحلرية واملوسيىق.
أما بالنسبة للتطرف ،وكذلك اإلرهاب ،فهما ً
أيضا ،وىلع الرغم من ذلك الفارق الكبري
بينهما وبني الفن واحلب واجلمال واإلبداع ،بل وىلع الرغم من أنهما يعمالن ىلع حنو مضاد ،أو
معاكس ،هلذه القيم واملعاين لكها ،فإنه ينطبق عليهما ً
أيضا اتلعريف بصورة العائلة ،فاتلطرف –
وكذلك اإلرهاب – هل أبعاده انلفسية واالجتماعية وادلينية ،وهل مظاهره وأشاكهل ورموزه السلوكية
واتلعبريية واالجتماعية هل .كما أنه ينطوي ً
أيضا ىلع استعدادات وظروف تعمل ىلع ظهوره وانتشاره
او اختفائه واندثاره ،هكذا يدخل اتلطرف واإلرهاب ضمن اتلعريفات اخلاصة بصورة العائلة وىلع
أحناء شىت .واألمر صحيح كذلك عندما نكون بصدد تعريف العنف.

تعريف العنف

يقصد بالعنف لغة :الزيادة عن احلد ،ورشعاً هو :جماوزة احلد املطلوب رشعاً من ابلعد عنه

أو إىل أبعد منه .ومن مرادفات العنف :الغلو والتشدد واتلنطع واتلطرف .وعندما نبحث يف لغة
ً
القرآن الكريم جند أنه لم يستخدم لكمة العنف مطلقا يف آياته ،وإن استخدم بعض املرتادفات اليت
تؤدي إىل معناه .ويف «لسان العرب» العنف هو «اخلرق لألمر ،وقلة الرفق به ..وأعنف األمر أخذه
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ً
استخداما غري مرشوع أو غري مطابق
بشدة » ،ويف املعجم الوسيط ،العنف هو «استخدام القوة
للقانون .والعنيف هو ما يأخذ غريه بشدة وقوة» ،ويف اإلجنلزيية اشتق مصطلح العنف Violence
من املصدر  Violateبمعىن ينتهك أو يعتدي ،ويعرفه قاموس أكسفورد بأنه «ممارسة القوة ابلدنية
معان
أو املادية ،إلنزال األذى بانلفس أو باألشخاص أو املمتلاكت» وحيدد قاموس وبسرت سبعة
ٍ
ًّ
نسبيا واذلي يشري إىل استخدام القوة ابلدنية أو املادية
ىلع األقل للعنف ،ترتاوح بني املعىن ادلقيق
واإليذاء أو اإلرضار ،واملعىن العام املرتبط باحلرمان من احلقوق عن طريق االستخدام غري العادل
ً
مرورا بمعان أخرى تشري مجيعها إىل اهلجوم والعدوان واستخدام الطاقة اجلسدية
للسلطة أو القوة،
ً
وأخريا تعرف موسوعة اجلريمة والعدالة العنف بأنه يشري إىل« :لك
ورفض اآلخرين بصور خمتلفة.

صور السلوك ،سواء أكانت فعلية أو تهديدية ،واليت ينتج عنها ،أو قد ينتج عنها ،تدمري املمتلاكت
وحتطيمها ،أو إحلاق األذى أو املوت بالفرد أو اجلمااعت»(((.
وقد عرف أرجايل العنف بأنه ذلك «السلوك اذلي يتجه به صاحبه إىل إيقاع األذى
ًّ
باألشخاص اآلخرين أو ممتلاكتهم ،إما ماديًّا أو ًّ
لفظيا أو بأي طريق آخر ،أو هو اجلانب
بدنيا أو
املادي املبارش املتعمد من العدوان» .أي أنه يرى هنا أن العنف مصطلح ال يطلق ىلع األشاكل
البسيطة من العدوان ،بل ىلع املتطرفة منه فقط ،وأنه يتعلق باجلانب املادي من العدوان ،ال
املعنوي ،ويه وجهة من انلظر حتتاج إىل قدر من اتلأمل واملراجعة ،فما اذلي يمكن أن نطلقه ىلع
أشاكل العدوان الرمزي واملعنوي واتلحرييض واليت تأخذ شلك رسائل اغضبة وعدوانية وحمرضة
ىلع القيام بأعمال مدمرة؟ هل هذا عنف أم عدوان؟ ىلع لك حال ،فإن باحثني آخرين ومنهم،
ً
ً
حرصا ،ليسرت ،والسيد ،وعبد اهلل ،يرون أن العنف هو الصورة املتطرفة والنشطة من
تمثيال ال
العدوان ،واليت يرتتب عليها أشد درجات اإليذاء ،وإحلاق األرضار املادية وانلفسية ،أو لكيهما
ً
معا ،باآلخرين هكذا يكون العدوان هو املفهوم األعم اذلي يشمل أشاكل العنف املادي واللفظي
ً
واملعنوي ،وكذلك أشاكهل املبارشة وغري املبارشة أيضا(((.

((( زكريا حيىي الل ،العنف يف اعلم متغري (مكة املكرمة22 :)2007 ،؛ أمحد زايد ،وسميحة نرص ،وصفية عبد العزيز ،العنف بني طالب
املدارس :بعض املتغريات انلفسية :االرتباطات واملنبئات (القاهرة :املركز القويم للبحوث االجتماعية واجلنائية.18-17 :)2004 ،
((( معزت سيد عبد اهلل ،العنف يف احلياة اجلامعية :أسبابه ومظاهره واحللول املقرتحة ملعاجلته (القاهرة :جامعة القاهرة .لكية اآلداب .مركز
ابلحوث وادلراسات انلفسية.37-36 :)2005 ،
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وقد ربط فرويد بني العنف والعدوان وغريزة املوت ووجد جتليات هلا يف احلروب اليت
أحلقت خسائر هائلة باألرواح واملمتلاكت ،واكن أكرثها ً
تأثريا عليه يه احلرب العاملية األوىل (1914
– 1918م) وكذلك فعل كونراد لورنز (احلاصل ىلع جائزة نوبل اعم 1973م) فنظر إىل العنف ىلع
ً
أنه غريزة فطرية ،لكنه نظر إيلها أيضا بشلك أكرث إجيابية مقارنة بما فعله فرويد؛ وذلك ألن فرويد
قد ربط بني غريزة املوت والعدوان ،من ناحية ،وادلمار وفناء البرشية ،من ناحية أخرى ،بينما
ً
أشار لورنز ،ومن وجه نظر تطورية ،إىل أن العنف كغريزة ،كما يتمثل يف احلرب والقتال مثال،
قد يعزز الكفاح من أجل ابلقاء ويسهم يف االنتقاء الطبييع؛ حيث يكون ابلقاء ً
دائما لألقوى
واملنترص اذلي يفرض رشوطه ىلع املنهزمني واتلابعني .ثم قد يرتيق بهم ،بعد ذلك ،أو جيعلهم
يقومون بمحااكته ،وحماولة التشبه به ،واالرتقاء مثله ً
أيضا.

ً
ً
حرصا ،دوالرد وميللر بني اإلحباط
إضافة إىل ذلك فقد ربط بعض العلماء ،ومنهم ،تمثال ال
والعدوان ،فقالوا إن إدراك املرء أو اجلمااعت لإلحباط وشعوره به ،يف املواقف اليت يُعاق خالهلا

وصوهل إىل هدفه ،هو ما يتودل عنه الغضب اذلي رساعن ما يتحول إىل عدوان وعنف .ثم أضاف
ً
بركوفيتش تعديال يف نظرية دوالرد وميللر حول عالقة العنف واإلحباط بالعدوان ،فقال إن املهم،
شعورا ًّ
ً
اعما باالستعداد للعدوان.
هنا ،ليس جمرد الشعور بالغضب ،بل ذلك اإلحباط اذلي خيلق
ومع ذلك فإن هذا االستعداد ً
أيضا ،يف حد ذاته ،ليس اكفيًا ،بل ال بد أن تكون هناك هاديات

 Cuesموجودة يف املوقف اخلاص أو العام املثري لإلحباط والغضب ،وأن هذه اهلاديات يه اليت
ً
ً
حرصا ،الشعور
تستديع األفاكر واالنفعاالت املرتبطة بالعدوان .ومن هذه اهلاديات ،تمثيال ال
بالظلم ،واحلرمان من مزايا مستحقة ،والشعور باتلفاوت بني اجلهد املبذول وانلتيجة املتحققة،
وغياب املعايري ،وغياب العدالة االجتماعية ،والشعور بالال جدوى ،والفقر ،واالزدحام ،والعيش يف
مناطق عشوائية ،واتلعرض املتكرر للعنف يف وسائل اإلعالم ...إلخ(((.
ويرى بعض العلماء أن العالقة بني اإلحباط والعدوان ليست بسيطة أو مبارشة؛ وذلك
ً
ألن بعض األفراد أحيانا ما يشعرون باإلحباط لكنهم ال يقومون بالعدوان ،بل باالنسحاب من
املوقف املثري لإلحباط وابلحث عن بدائل إجيابية ملواجهته أو جتاوزه ،وكذلك أن بعض اذلين
ً
واضحا وجود سبب معني يتعلق باإلحباط دليهم ،وأدى بهم إىل
يقومون بأفعال عدوانية ال يكون
((( املرجع السابق.43 :
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االنغماس يف مثل تلك األفعال غري اإلجيابية .هكذا قد يؤدي اإلحباط إىل االنسحاب أو االكتئاب
أو اهلروب أو توجيه العدوان حنو اذلات وليس حنو اآلخرين .كذلك قد حيفز اإلحباط عملية
ابلحث عن وسائل بديلة ،حيقق من خالهلا املرء أهدافه ،وقد ال يكون العدوان من بينها(((.
إن هناك عوامل كثرية وانفعاالت تتداخل ما بني اإلحباط والعدوان ،لعل أهمها ذلك
الشعور اخلاص بالغضب العارم وكذلك الشعور باإلهانة والعجز والرغبة يف االنتقام .وإضافة إىل ما
سبق ،قد حيدث اإلحباط نتيجة تلك املقارنات اليت يقوم بها أفراد أو مجااعت بينهم وبني آخرين،
ً
أراض ،وما حيصل عليه
كأن يقارنوا ،مثال ،بني ما حيصلون عليه من أجور أو مزايا أو وظائف أو ٍ
اآلخرون املوجودون يف مركز السلطة أو صنع القرار ،ومن حوهلم ،أو بني الوضع ادلاخيل اليسء يف
بالدهم واألوضاع اجليدة بلالد أخرى يعتقدون أنها تستغلهم أو اكنت تستغلهم (ادلول االستعمارية
ً
مثال) وما تزال تهدد وجودهم وقيمهم ومستقبلهم اآلن .وعندما حتدث مثل هذه املقارنات ،تتودل
مشاعر وإحساسات بالظلم واحلرمان والغنب واإلقصاء ،وتتوادل .هكذا أشارت حبوث هاجريت إىل
أن املشاعر املرتبطة بالسعادة تكون يف درجة أقل ،بينما تكون معدالت اجلريمة أىلع ،يف تلك
ادلول اليت توجد فيها تفاوتات كبرية يف ادلخل .كذلك أثارت حبوث أخرى إىل أن املثقفني والشباب
املتمردين يشعرون باإلحباط عندما يفكرون ويواجهون بعض الظروف االجتماعية املحبطة ،ومن
ثم فإنهم قد يفكرون يف تغيري جمتمعاتهم إما بالسفر واهلجرة ادلائمة ،أو املؤقتةً ،
بعيدا عنها ،أو من
خالل حماولة تغيريها من ادلاخل باالحتجاجات واتلمرد واثلورات((( .ومع ذلك فإن دراسات أخرى
قد طابلت برضورة وضع املكون األيديولويج املرتبط بالعقيدة والقيم واالجتاهات يف االعتبار،
ً
واحدا عرب
وقبل أن نقوم بالربط ،هكذا ،بني هذه املتغريات وبعضها ،أو نعترب السياق اخلاص بها
املواقف واألمم واجلمااعت.

يعرف بعض العلماء العنف ً
أيضا بأنه «األفعال اليت يقصد من وراء القيام بها إحلاق الرضر

ابلدين بشخص أو أشخاص من خالل االستخدام للقوة ابلدنية أو املادية» .وهذا اتلعريف للعنف
مهم ،لكنه يقرص معناه ىلع العنف ابلدين واستخدام القوة ابلدنية أو املادية ،بينما توجد حاالت
أخرى من العنف قد تمتد آثارها إىل اإليذاء انلفيس واتلخويف واإلرهاب .وقد تستخدم وسائل
((( املرجع السابق.67-64 :
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أخرى؛ مثل الربوباجندا وأجهزة االتصال ،والرسائل الغامضة ،واإلنرتنت واحلصار االقتصادي،
ًّ
ظاهريا ،لكنها قد حتتوي؛ من
وغري ذلك من الوسائل اليت قد ال تبدو عنيفة عندما ينظر إيلها
حيث دالالتها ونتاجئها ىلع تأثريات تفوق جمرد اإليذاء ابلدين .إنها قد تؤدي إىل خسائر هائلة يف
األرواح واملمتلاكت ومستقبل األمم واألفراد والشعوب .وقد تقوم بها دول أو مجااعت إرهابية أو
أفراد .هكذا ينبيغ توسيع املعىن اخلاص للعنف؛ حبيث ال يقترص ىلع املعىن املادي أو ابلدين وىلع
ًّ
ً
مبارشا أو غري مبارش ،لكنه
معنويا،
االستخدام للقوة املادية فقط .هكذا قد يكون العنف ماديًّا أو
يحُ
يف األحوال لكها ِدث حاالت من الرضر أو ادلمار(.((1

مستويات العنف
هناك أنواع ومستويات خمتلفة للعنف ،لكنها تشرتك مع بعضها يف هدف رئييس ،كما تشري
آن كد ،أال وهو القمع لطرف آخر أو تعزيز عملية القمع هل ،وإيقافه عند حدود معينة ،أو قتله،
أو إبادته .وهنا ينبيغ علينا أن نمزي بني نوعني ً
أيضا من العنف؛ هما العنف العشوايئ والعنف
املنــظم .وال يتـــــــوجه العنف العشوايئ حنو مجاعة اجتماعية بعينها ،ومن ثم ال تكون
ً
مرتبطا باملواجهة لسلطة قامعة واتلمرد عليها ،كما يف
عالقته بالقمع واضحة هنا ،بل قد يكون
االحتجاجات العنيفة واملظاهرات اليت قد ترتتب عليها خسائر يف األرواح .واعدة ما يتم انلظر إىل
مثل هذه االحتجاجات من خالل القانون أو بعض فئات املجتمع األخرى ،ىلع أنه عنف عشوايئ
أو غري منظم ،لكنه قد يصل يف قوته ً
أيضا إىل حد اإلطاحة برؤساء ادلول واحلكومات كما حدث

ً
خالل اثلورة الفرنسية والصينية والكوبية وغريها ،وكما حدث يف تونس ومرص وايلمن ،تمثيال
ً
ً
منظما عندما تكون ضحاياه يه مجااعت
حرصا ،خالل السنوات األخرية .ويكون العنف
ال
اجتماعية معينة أو أفراد عندما يشلك ً
جزءا من نمط خاص يف اإليذاء وإحلاق األرضار باآلخرين.

( ((1املرجع السابق.90-87 :
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أما العنف املنظم ،فينقسم بدوره إىل مخسة أنواع يه:
1 -1احلرب اليت تقع بني أمة مستقلة مسيطرة وأخرى تابعة أو حمتلة.
2 -2العنف اذلي تمارسه السلطة يف دولة ما ،وبراعيتها ،ضد بعض اجلمااعت اتلابعة ،هلا
لكنها غري املنضوية ،حتت لوائها ،بشلك تام ،من خالل قيام هذه اجلمااعت باالعرتاض
ً
أو اتلمرد مثال.
3 -3العنف اذلي ال تراعه ادلولة بشلك مبارش ،لكنها تتغاىض عنه ،عندما تقوم به مجااعت
مهيمنة يف جمتمع ما ضد مجااعت تابعة أخرى.
4 -4العنف اذلي تمارسه مجااعت تابعة أو ليست يف مركز السلطة أو يف حتالف معها ضد
مجااعت مهيمنة أخرى.
5 -5العنف اذلي حيدث بني مجااعت متصارعة.
ويمثل ذلك الشلك اتلايل:
العنف

عشوايئ

بني
مجااعت
متصارعة

منظم

كشلك

عنف ال تراعه

عنف تراعه

احلروب بني

مجااعت

وأمم

من أشاكل

ادلولة مبارشة،

ادلولة ضد

واالحتجاج

باتلغايض عنه

تابعة هلا

املقاومة
ضد السلطة

لكنها تقوم

عندما تقوم به

مجاعة مسيطرة
ضد مجااعت

ومتمردة
عليها

أمم مستقلة
مستعمرة
وأخرى
حمتلة

أخرى

شلك رقم ( :)1يبني أنماط العنف ومستوياته.
(انظر(Ann E. Cudd, Analyzing Oppression (New York: Oxford University Press, 2006): 89 :

يناير 2017

117

ومن الواضح بالطبع أن احلرب يه طريقة منظمة يف إحلاق الرضر واخلسائر بطرف آخر،
ً
مجاعة أو دولة ...إلخ .وتقوم ادلول باحلروب غري العادلة أحيانا ضد دول أخرى؛ يك تقمعها وتستويل
ىلع مقدراتها .هكذا تكون احلروب وسيلة للعدوان واإلخضاع واالستيالء أو الضم واالحتالل
ً
والقمع لدلول األخرى .حدث هذا يف املايض ،ولم يزل حيدث يف احلارض أيضا (احتالل بريطانيا
ً
ملرص واهلند وكثري من ادلول اإلفريقية مثال ،واحتالل إرسائيل لألرايض الفلسطينية واحتالل
العراق للكويت والواليات املتحدة للعراق ...إلخ).
أما العنف اذلي تمارسه ادلولة ،أو تراعه ،ضد أتباعها أو راعياها املعارضني هلا؛ فهو يتجىل،
ىلع أنواع شىت ،من العنف السيايس .وقد يوجد خالل فرتات االحتالل ،كما فعلت فرنسا خالل
احتالهلا للجزائر؛ حيث استخدمت سلطة االحتالل االستعمارية ملمارسة القمع والعنف جتاه أبناء
ابلالد األصليني .لكن مثل هذا العنف قد يوجد ً
أيضا من خالل سلطة ديكتاتورية عسكرية

ً
تمارس العنف واإلرهاب جتاه أبناء شعبها ،وكما اكن بينوشيه مثال ،يفعل خالل حكمه لشييل ،أو
من خالل ما تقوم به قوى األمن ادلاخيل اتلابعة لدلول؛ من أجل قمع املعارضني أو املنشقني ىلع
سلطتها ضمن نظام حكم يزعم ادليمقراطية.
وقد تقوم مؤسسات ادلولة بممارسة العنف والقمع ضد مجااعت أخرى تطالب حبقوقها ،ويه
ً
ً
عملية ً
اغبلا ما تأخذ وقتًا طويال؛ مثال العنف ضد املرأة ،العنف العريق ،العنف ضد املختلفني يف
سلوكهم اجلنيس ...إلخ(.((1

ً
إحساسا
أحد اتلأثريات الالزمة للعنف هو أنه ينذر أو يتنبأ بعنف آخر قادم ،كما أنه خيلق
ً
ً
ومالزما هلذا اإلحساس اخلاص باتلوقع للعنف .وقد أصبح
مفعما بالقلق واتلوتر واخلوف
ما
ً
مسيطرا اآلن يف أماكن كثرية من العالم مع تصاعد موجات اتلطرف واإلرهاب
هذا االحساس
والعنف حىت إنه وصل باألمس ( 4يويلو 2016م) وحنن يف ايلومني األخريين من شهر رمضان ،أن
حدثت ثالث عمليات إرهابية يف اململكة العربية السعودية يف جدة والقطيف ،أما اثلاثلة فوقعت
ً
جبوار احلرم انلبوي الرشيف ،وسقط فيها أربعة أفراد من القتىل من رجال األمن إضافة إىل عدد
آخر من اجلرىح.

( ((1املرجع السابق.
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هكذا أصبح العالم يعيش حتت وطأة الشعور باتلهديد ،وأصبح انلاس يعيشون أو يرزحون،
يف ظل شعور جاثم بأن اإلرهاب قد يواجههم يف أية حلظات ،يف املطارات ،ويف الشوارع ،ويف األسواق،
حىت يف أماكن العبادة.

إن هذا املوقف االجتمايع والسيايس املفعم باتلهديد قد حتول اآلن إىل ما يشبه نوعاً من

االعتقاد املشرتك أن أعضاء مجاعة ما (أ) هم جمموعة تهدد ىلع حنو متكرر بممارسة العنف أو أن
اجلماعة تقوم ً
دوما باإلعداد للعنف حنو مجاعة أخرى (ب) أو مجااعت(.((1
دلى فرويد البرش ليسوا خملوقات لطيفة كما قد يبدون ،بل إنهم حبكم طبيعتهم عدوانيون،
فاجلار بالنسبة إيله ليس جمرد مساعد أو صديق أو صاحب بل شخص يشبع العدوان ،قابل
لالستغالل اجلنيس واالقتصادي وحجز أمواهل وأمالكه وإذالهل وإيالمه وتعذيبه واتلفكري بقتله.
كاً
ًّ
ًّ
ً
خاصا به وحده،
خاصا باجلنس البرشي أو سلو
احتاكرا
ىلع الرغم من أن العدوان ليس
فإن البرش هم وحدهم من طوروا قدرات عقلية عليا جديدة يف هذا الشأن .ويه قدرات قد
فصلتهم عن غريهم من األنواع احلية األخرى ،ومكنتهم من اإلبداع واالبتاكر واالخرتاع وبناء
املدن وشق الطرق وتشييد اجلسور والقصور ،لكن القدرات يه ذاتها اليت جعلتهم يضعون
ً
خططا واسرتاتيجيات إلبادة اآلخرين ،وجعلتهم يبتكرون أسلحة ادلمار الشامل وغري الشامل،
وجعلتهم يشاركون بال هوادة يف حربني اعمليتني اكنت حمصلتهما أكرث من ستة وسبعني مليون
قتيل ،منهم حوايل ستون مليون قتيل خالل احلرب العاملية اثلانية وحدها .وقد مات ً
أيضا أكرث من
مائة ومخسني ألف عرايق وترشد املاليني ودخلت ادلولة يف حرب طائفية ودمار اقتصادي مرعب
بسبب معلومات اكذبة مفتعلة استخدمها بوش وبلري يف غزوهما للبالد وتدمريها ،وجتىل ذلك لكه
يف تقرير تشيلوكت األخري حول العراق.
وأنا أكتب هذا الكتاب ،ويف نهاية شهر يونية 2016م ،شاهدت ىلع الفضائيات ما حدث
يف أحد مطارات إسطنبول ،يف تركيا؛ حيث جاء ثالثة أفراد ينتمون إىل منظمة «دولة» داعش
ًّ
روسيا ،واثلاين من
اإلرهابية ،هذا ما قيل يف اإلعالم من سوريا ،ىلع الرغم من أن أحدهم اكن
أوزبكستان واثلالث من قرقزييا ،ودخلوا إىل املطار وقتلوا أكرث من أربعني ضحية وأصابوا أكرث
من مائتني .أما ايلوم  2يويلو 2016م ،فقد تم احتجاز عدد من األجانب يف املنطقة ادلبلوماسية يف
( ((1املرجع السابق.
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مقىه ،يف داك اعصمة بنجالديش ،وتم قتل ستة وعرشين منهم بأسلحة نارية وأسلحة حادة يدوية
وأعلنت داعش مسئويلتها عن احلادث .بينما قالت السلطة األمريكية إن القاعدة مسئولة عن
احلادث ،وقد وقع احلادث يف العرش األواخر من شهر رمضان؛ حيث وقع بعد قتل اكهن هندويس
هناك قام به ستة من املهامجني قتل معظمهم وتم القبض ىلع واحد منهم بعدها بأيام قليلة؛ حيث
ً
حدث تفجري موكب للشيعة يف باكستان وترتب ىلع ذلك سقوط أكرث من ثمانني قتيال.
لقد طور البرش قدرات ومهارات عقلية عليا فصلتهم ،كما قلنا ،عن األنواع احلية األخرى،
ويه قدرات تتسم بالكفاءة واتلنظيم والقصدية الواضحة ،أي أنها تكون قادرة ىلع حتديد هدف
ما ومتابعته حىت إجنازه .ويتجىل ذلك يف أنشطة إجيابية وسلبية كثرية ،من األنشطة اإلجيابية جند
اإلبداع ،ومن األنشطة السلبية جند اجلرائم وحاالت العنف اجلماعية(.((1
لقد ذكر فرويد يف أحد كتبه؛ ويه احلضارة وسقوطها Civilization and Its
 Discontentsما ييل «يسلك اإلنسان حنو أخيه اإلنسان ،ليس كإنسان ،ولكن كذئب .ومن
اذلي يمكنه أن يدحض هذا إزاء ما تشهد عليه خربات احلياة واتلاريخ»(.((1
وىلع الشالكة نفسها قال اعلم األنرثوبولوجيا ذو اتلوجه السيكولويج جون إنغام «عرب تاريخ
ً
كثريا ما حدث العنف املنظم ،وسيتواصل حدوثه ،عند املستويات االجتماعية لكها ،وقد
اإلنسان

اكن القتلة واملمارسون للنشاطات العدوانية موجودين ً
دائما بني اجلمااعت اليت اكنت تعتمد يف
عيشها ىلع الصيد ومجع اثلمار يف املايض ىلع الرغم من أن ابلعض يعتقد أن مثل هذه الشعوب
ًّ
نسبيا ،وقد اكنت عمليات قطع الرؤوس وعمليات القتل ضد اجلمااعت املقاومة هلا
اكنت مساملة

أمرا مألوفًا يف جمتمعات البستنة ً
ً
أيضا .كذلك اكنت جمتمعات قبلية عديدة جمتمعات شبه حربية؛
ً
وأيضا اكن احلال بالنسبة دلول عديدة يف مرحلة ما قبل الصناعة بل اكن بعضها يعرب عن تماسكه

وجتانسه من خالل طقوس تشتمل ىلع تقديم أضحيات وقرابني برشية يتم قتلها» .ثم تزايدت
ً
حروبا داخلية ودويلة واعملية وتزايد ظهور اإلرهاب والعنف العريق اذلي وصل إىل
احلروب فاكنت
حد اإلبادة يف أوروبا وإفريقيا وجتىل ذلك يف العالم احلديث ىلع حنو غري مسبوق قبله(.((1
( ((1املرجع السابق.2 :

( ((1املرجع السابق.3 :
( ((1املرجع السابق.7-4 :
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هناك أسئلة كثرية يطرحها روبون وأوروز يف كتابهما «ثقافة حتت احلصار» ،و«العنف اجلميع
والصدمة» اعم 2000م .ويه أسئلة ينبيغ علينا أن نعرف إجاباتها عندما نتصدى ملحاولة الفهم
واتلفسري ذليوع العنف اآلن يف بعض املجتمعات البرشية.
ولعل أهم هذه األسئلة ما ييل:
1 -1ما ادلوافع اليت تقف وراء العنف اعدة والعنف السيايس املرتبط باتلطرف واإلرهاب ىلع
حنو خاص؟

دّ
مولة للعنف ،أكرث من غريها؟
2 -2ما اثلقافة اليت تكون حاضنة للعنف ،ومفرخة ،أو ِ
3 -3ما الرسديات اثلقافية املرتبطة بالعنف والعدوان Cultural Narratives؟ وكيف يتم
ترمزي وتشكيل شفرات العنف اجلمايع يف هذه الرسديات؟
4 -4وكيف تلعب التشكيالت اثلقافية اليت تشتمل ىلع الرموز والفوللكور والرتاث وأنماط
القدوة أو انلماذج  Modelsوالطقوس اليت تمارس أو يتم حتريكها من أجل تسجيل
أو كتابة ومقاومة وعالج إحدى الصدمات؟ وكذلك ما العمليات اثلقافية السيكولوجية
املتضمنة يف تربية األطفال ويف استجاباتهم للعنف؟
5 -5ما دور ما يسميه إيريك أريكسون باثلقة األساسية  ،Basic Trustما دور اثلقة ،أو
فقدان اثلقة ،يف املؤسسات االجتماعية واملمارسات اثلقافية اليت تشلك خربات تضيف
املعىن ىلع حياة اإلنسان؟ يقول بعض ابلاحثني إن العنف واسع املدى أو اجلماهريي،
وكذلك اإلرهاب ،وقد يكمن وراءه نوع من فقدان اثلقة األساسية يف هذه املؤسسات
واملمارسات ،وكذلك حماولة ابلحث عن مؤسسات وممارسات أخرى بديلة تتوجه إيلها
مثل هذه اثلقة اليت تشلك جانبًا ًّ
مهما من االستقرار السيايس.
وتعد عمليات اعرتاف املؤسسات بأخطائها ومراجعتها نلفسها ،أمام انلاس ،والقيام
بمحاكمات اعدلة للفاسدين واللصوص واملجرمني أحد أهم تلك املمارسات اليت قد تستعيد من
خالهلا مثل تلك املؤسسات هذه اثلقة ،وكذلك إحدى أهم املمارسات اليت قد تتم استعادة انلظام
الرمزي يف املجتمع واذلي يعد فقدانه أحد أسباب العنف السيايس وغري السيايس بداخله(.((1
(Antonius C.G.M. Robben and Marcelo Suárez-Orozco, eds., Cultures Under Siege: Collective Violence and Trauma, ((1
Publications of the Society for Psychological Anthropology 11 (Cambridge: Cambridge University Press, 2000): 4-5.
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ال يرحب بعض ابلاحثني بالفصل بني العنف اخلشن أو ابلدين أو املادي والعنف انلاعم
(الرمزي أو السيكولويج أو اللفظي) فاخلط الفاصل بينهما كما يقولون أشبه بتلك اخلطوط
املوجودة ىلع اخلرائط ،يه خطوط مصطنعة ،بل وخطرية .هكذا قد يكون أيرس حتديد العنف
املادي ،وتسميته ،وقياس كميته ،وما يرتتب عليه من أرضار وخسائر مقارنة بالعنف انلفيس
أو الرمزي ،فقد يكون أيرس حرص عدد القتىل واملصابني وعدد من فقدوا أطرافهم أو حتديد
ُ
أرضار عمليات اتلعذيب من خالل عالمات تركت ىلع جسد الضحية ،لكن من ناحية أخرى
تكون النشاطات املتعلقة بالعنف الرمزي أو انلفيس أكرث مراوغة ،وأقل قابلية للتحديد ،لكنها
ً
قد تكون أيضا وىلع املدى ابلعيد أشد خطورة من بعض أنواع العنف املادي(.((1
بل إننا نزيد ،ىلع ذلك ،قونلا ً
ً
كثريا من أنواع العنف املادي املرتبطة باإلرهاب
أيضا إن
واتلطرف خاصة ،يقف وراءها أنواع من العنف الرمزي وانلفيس ،واليت تتمثل يف اتلحريض ىلع
اجلمااعت املناوئة ،وكذلك تلك الكتابات املرتاكمة ضدها والشعارات واهلتافات واألاغين واللكمات
وغري ذلك من األشاكل الرمزية اليت قد ال تمثل خطورة للوهلة األوىل ،لكنها تكون ً
أيضا بمثابة
اتلمهيد أو اإلعداد لعمليات عنف مادي ال يمكن توقعها أو إحصاء خسائرها ىلع حنو بسيط.
هكذا ترتبط أنساق العنف املنظم ببنيات أيديولوجية خمتلفة وحنن نستخدم لكمة
«أيديولوجية» هنا لإلشارة إىل تلك املذاهب ،واآلراء ،أو طرائق اتلفكري اخلاصة بفرد أو مجاعة
أو طبقة .وقد تشتمل أيديولوجيات الكراهية واإلرهاب ىلع أفاكر مسيطرة اعمة شبه زائفة حول
اتلفوق أو انلقص ابليولويج أو اخلوف من تلوث العرق والساللة كما هو احلال يف انلازية والصهيونية
ً
ً
والفاشية
عموما مثال(.((1

رسديات العنف
لقد قال املؤرخ املعروف إدوارد جيبون ذات مرة« :اتلاريخ ليس أكرث من سجل جلرائم
بين البرش ومحاقاتهم ومصائبهم» .ووافق فوتلري كذلك ىلع أن «اتلاريخ ليس أكرث من صورة
للجرائم واملحن اإلنسانية»( .((1كذلك قال ابلاحثان ماتوسيان وشيفر «إن العنف السيايس ينشأ
( ((1املرجع السابق.7-6 :
( ((1املرجع السابق.6-5 :

( ((1سايمننت ،العبقرية واإلبداع والقيادة.255 :
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نتيجة خليبة اآلمال اليت يشعر بها الصغار والكبار .ولقد تعددت دوافع العنف والعدوان عرب
ً
أفاكرا اعمة أساسية تتمسك بها حول ادلونية
اتلاريخ» .كما طورت بعض األيديولوجيات احلديثة
اثلقافية  Cultural Inferiorityلآلخرين يف مقابل اتلفوق اثلقايف Cultural Superiority
ًّ
عرقيا يف أوروبا
هلا وألعضائها؛ (كتلك اخلاصة باملعاداة للمهاجرين ،وكذلك احلراكت املتحزية
ً
والواليات املتحدة ،وأيضا تلك االجتاهات املدججة بالكراهية حىت اإلبادة والقتل اجلمايع كما
حدث يف يوغوسالفيا السابقة ،وكذلك يف رواندا خالل عمليات اإلبادة املتبادلة بني قبائل اهلويت
واتلوتيس  Huti–Tutsiوظهور اجلمااعت انلازية اجلديدة يف أوروبا ومجااعت معاداة املهاجرين
األجانب؛ وكما لو اكن هؤالء األجانب ،حبكم لونهم ،أو لغتهم ،أو أديانهم وممارستهم اثلقافية
سيقومون بتلويث اثلقافة ،واللغة ،وأسلوب احلياة ،واألخالق األوروبية .ويظل منطق اتللوث ً
قائما
هنا ىلع أساس وافرتاضات بيولوجية زائفة ،ربما اكنت من بقايا فكرة اتلهجني أو اهلجنة اليت
عرضنا هلا يف موضع آخر من هذا الكتاب.
وهناك ً
أيضا تلك االعتقادات انلازية اليت اكنت – ولم تزل – تقوم ىلع أسس أفاكر؛ مثل
نقاء اجلنس اآلري ،وأملانيا ،فوق اجلميع وغري ذلك من األفاكر .وقد قام قدر كبري من الكراهية
األيديولوجية ،جتاه اآلخر املختلف ،ىلع أساس من تلك األفاكر السياسية املستحوذة أو القهرية
ً
املسيطرة املرتبطة بالقتل (الستايلنية يف االحتاد السوفييت السابق مثال ،وكثري من احلكومات
املعادية للشيوعية خالل انلصف اثلاين من القرن العرشين وبعده يف أمريكا الالتينية ً
أيضا).
ويقول بعض ابلاحثني كذلك إن انلصوص ادلينية قد عملت ىلع تغذية األيديولوجيات
السياسية بالكراهية (انلظر إىل ايلهود ىلع أنهم قتلة املسيح أو أنهم أبناء القردة واخلنازير ،أو نظر
ايلهود إىل غريهم ىلع أنهم أجناس أغيار أقل درجة ...إلخ).
عندما يتودل الغضب نتيجة اخلسارة أو الفقدان ليشء ما (كما حدث بعد إقصاء اإلخوان
ً
عن حكم مرص مثال أي السيطرة ىلع حكم مرص يف عهد اإلخوان 2014–2013م) فإن الشعور
باتلهديد واخلوف من االنقراض واتلبدد ،وكذلك الشعور بالفجيعة واحلزن ىلع ما قد فات أو فقد،
والشعور ً
أيضا بالظلم (أو املظلومية) ىلع تقديم إطار سيكولويج خاص داخل هذه اجلمااعت،

ًّ
ًّ
ً
وأخالقيا يغذيها
ثقافيا
إطارا
يعمل ىلع القيام بأعمال عنف منظمة ،بينما تقدم األيديولوجية هلا
ويوجهها .إن املسألة هنا تكون يف جوهرها أزمة وجود ،وليست أزمة حدود أو مسافات كما قد
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يقال .هكذا تقوم أنساق اإلرهاب والعنف املنظمة ً
دائما ،ويتم توجيهها ،من خالل إطار ثقايف
أو معريف أو أيديولويج (فكرة تفوق اجلنس اآلري دلى انلازيني واحنطاط أو ختلف األجناس
ً
األخرى مثال ...إلخ) .وتقوم هذه األفاكر بتكوين ختييالت دلى أتباعها ،تتم تغذيتها من خالل
ً
صور ونماذج ونصوص ورسديات دينية (الصور اليت تطرح مثال عن اجلنة واحلور العني واخللود...
إلخ) ،وكذلك تلك الفكرة اليت فحواها أن انلقاء ابليولويج لشعب ما ينبيغ أن يتم احلفاظ عليه
ً
وتمزيا.
من خالل االستبعاد ألية مجااعت بيولوجية أقل مزنلة
لقد حتولت فكرة انلقاء ابليولويج ،أو تمت تقويتها ،وترسيخها ،وتعديلها من خالل فكرة
انلقاء اثلقايف ،فاملهاجرون من اجلنوب والرشق يهددون ثقافة الشمال والغرب ليسوا ألنهم أقل ،من
انلاحية ابليولوجية ،فقط ،بل ألنهم أقل ،من انلاحية اثلقافية ً
أيضا .وإنه ينبيغ ،هكذا ،أن تنم محاية
اجلماعة ادلاخلية (األوروبية أو غريها) من تلك اجلمااعت اخلارجية الغريبة ،املخيفة ،املهددة
بفقدان انلقاء اثلقايف ،وحبدوث اتللوث اثلقايف ،مع لك تلك ادلالالت اخلاصة باتللوث من أمراض
وأوبئة وموت وانهيار.
كذلك تقوم رسديات؛ مثل اقرتاب نهاية العالم ىلع أساس ختييالت اخلوف وإشعار انلاس
باذلنب وتأنيب الضمري والشعور باتلهديد ،نتيجة لفسادهم يف هذا العالم اذلي ينبيغ أن يقوموا
باتلكفري عنه ،يف أقرب وقت .كما أنه من املمكن أن تتبىن احلكومات ادليكتاتورية ً
أيضا (كما

حدث يف األرجنتني خالل ما ُسميِّ َ احلرب القذرة) مبدأ األمن القويم واذلي أعطى للجرناالت
ً
إطارا للقيام بأعماهلم العنيفة؛ اكخلطف القرسي واتلعذيب وموت آالف من األبرياء يف معسكرات
االعتقال.

ًّ
أيديولوجيا ًّ
ً
قويا
إطارا
وخالل احلرب ابلاردة قدمت االجتاهات الشيوعية وغري الشيوعية

تلنظيم الكراهية وتوجيه العنف بأشاكهل املختلفة ،واليشء اذلي انطوى ىلع مفارقة هنا هو أن
الرعب من اإلبادة انلووية قد وفر قوة فعالة للمراقبة واتلحجيم (احلصار) للكراهية اليت تقوم ىلع
أساس فروق دينية أو عرقية .لكن ومع انهيار االحتاد السوفييت ،كمرشوع سيايس قابل للحياة،
وانهيار دور االحتاد السوفييت كوسيط يف عملية احلفاظ ىلع اتلوازن خالل ذلك الرعب انلووي،
تزايد توادل وقوة أيديولوجيات الكراهية اليت تقوم ىلع أسس ثقافية ودينية وعرقية مرة أخرى(.((2
(Robben and Suárez-Orozco, Cultures Under Siege: 4-7. ((2
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معىن اإلرهاب

كاً

ً
عنرصا مشرت
هناك أكرث من مائة تعريف لإلرهاب ،وعندما تم حتليلها وجد حوايل 22

بينها؛ منها العنف ،القوة ،اخلوف ،اتلهديد ،نوع اهلدف ،ما وراء الفعل ،أهدافه ،اتلميزي بني الضحية
واملعتدي ...إلخ .واإلرهاب ،يف جوهره ،جمموعة من األفعال العنيفة (تهديدات أو ممارسات عنيفة)
يقصد من ورثها أحداث اخلوف (اذلعر – الرعب – الفزع) ُ
ويمارس اإلرهاب من أجل أهداف

اقتصادية ،أو دينية أو سياسية أو أيديولوجية أو ذلك لكه ً
معا وهو ويه (هذه األفعال واتلهديدات)
تتوجه ىلع حنو متعمد حنو هدف معني أو من أجل خلق حالة اعمة من الشعور بعدم األمن واخلوف
والال يقني وتتوجه اعمة حنو املدنيني أو العسكرين.
وىلع حني فضل كمال حبيب استخدام مصطلح «العنف بتأويل ديين» كبديل ملصطلح
اإلرهاب ،فإنه اعترب ظواهر مثل الغلو واتلطرف واتلعصب أو اهلجرة واالعزتال واملعارضة ادلينية
السلمية أو االحتجاج ادليين اذلي يعرب عن مظالم اجتماعية وسياسية ظواهر ال تدخل ضمن
هذه الظاهرة .ومع ذلك فإنه قد جتاهل اإلشارة ً
أيضا إىل أن هذه املظاهر وخاصة الغلو واتلطرف

واتلعصب واهلجرة واالعزتال ً
اغبلا ما اكنت مقدمات تلكفري املجتمع ومن ثم القيام بأعمال إرهابية
ضده تمثلت يف ترويع املدنيني واستهداف مؤسسات ادلولة واملجتمع وغري ذلك من األمور(.((2

وقد أشار حبيب إىل أنه يقصد من وراء مصطلح «العنف بتأويل ديين» كبديل عن اإلرهاب:
ً
ً
نصوصا وأحداثا دينية إسالمية تؤسس
«الفعل احلريك اذلي يصدر عن مجااعت أو أفراد يتأولون
الستخدام العنف تلحقيق أهداف غري مرشوعة داخل ادلول اإلسالمية أو خارجها» .وىلع الرغم
من أنه اكن يريد ،ىلع وجه خاص ،أن يمزي ،من ناحية  ،بني االستخدام للقوة يف رد االعتداء ىلع
بالد املسلمني ،كما هو احلال ،بالنسبة للعراق وأفغانستان وفلسطني ،فاعترب ذلك «من باب اجلهاد
ً
ًّ
إرهابيا» وبني هؤالء اذلي يتخذون من ادلين اإلساليم مرجعية هلم ،ولكنهم،
املرشوع وال يعد عمال
من ناحية أخرى ،يتأولون نصوصه تلربير ممارستهم العنيفة ضد السلطات احلاكمة بداعوى إقامة
ادلولة اإلسالمية أو استعادة اخلالفة أو االنتقام من بعض ممارسات السلطات العلمانية أو منارصيها
يف ابلالد اإلسالمية؛ اكلرد ىلع اتلعذيب أو انتهاك احلرمات وغريها ،أو اثلأر ملا حيدث للمسلمني
( ((2كمال حبيب« ،املقدمة» ،يف العنف بتأويل ديين :احلالة املرصية ،مراصد ( 26اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية .وحدة ادلراسات
املستقبلية.8 :)2014 ،
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يف ابلدلان غري املسلمة ،أو الرد ىلع جيوش الصليبيني بلدلان العالم اإلساليم باستهدافهم داخل
بدلانهم أو استهداف املخالفني يف املذهب أو العقيدة من املدنيني ...إلخ»(.((2
إنا ال بد أن نالحظ هنا أن كمال حبيب ،يف حني أراد أن ينيف تهمة اإلرهاب عن اإلسالم،
ً
فاقرتح استخدام مصطلح «العنف بتأويل ديين» بدال عن مصطلح اإلرهاب ،فإنه قام ،يف الوقت
نفسه ،بربط هذا العنف باإلسالم واملسلمني وكأن العالم قد خال أو اكد من املتطرفني من اهلندوس
أو ابلوذيني أو املسيحيني أو ايلهود أو غري ذلك من ادليانات .اتلطرف موجود يف ادليانات لكها،
لكن الصورة ادلموية املخيفة احلابلة تربطه باإلسالم فقط .ويساعد املسلمون أنفسهم بأفعاهلم
وسلوكياتهم ىلع ترسيخ هذه الصورة يف أذهان العالم ،ىلع حنو يدعو لدلهشة ،فما اذلي جيعل الجئًا
ًّ
سوريا عندما يتم رفض طلبه اللجوء إىل إحدى ادلول األوروبية أن يقوم بتفجري نفسه أمام أحد

املطاعم؟ وملاذا عندما يشعر املسلمون باتلهميش يف ابلالد األوروبية يقومون بارتكاب أعمال
ً
تفجريية إرهابية بدال من أن يكون قدوة يف العمل والسلوك؟
ال ينتسب اإلرهاب إىل دولة دون أخرى ،كما يشري ماجد موريس اعم 2007م ،وال يمكننا
أن ننعت به دينًا دون آخر .وال ينتيم اإلرهاب لطبقة اجتماعية واقتصادية معينة وال الجتاه فكري

ً
حكرا ىلع العسكريني وال هو وصمة
أو سيايس ماركيس يساري أو فايش يميين واإلرهاب ليس
ً
مغريا بابلحث عن ماكمن اخلوف وهويته
للمدنيني الغواغء ،هلذا اكن ابلحث يف موضوع اإلرهاب
ً
ودافعا إىل رحلة تثري فيها أغوار انلفس البرشية(.((2

يرجع مصطلح اإلرهاب ،بمعناه احلايل ،إىل نهاية القرن اثلامن عرش؛ إذ إن ثوار اثلورة
الفرنسية الكربى يف 1789م اعتربوا أن اإلرهاب وسيلة أساسية من وسائل احلكم؛ فيف  10مارس
ً
مرسوما يقيض باهلجوم ىلع املنازل
1797م أصدر دانتون – وهو أحد قادة هذه اثلورة الكبار –
تلعقب املشبوهني .ويلخص الوضع اذلي ساد فرنسا يف تلك األيام قول ورد ىلع لسان أحد رؤساء
املقاطعات يف املؤتمر الوطين بباريس« :لقد حان وقت ترهيب املتآمرين .أيها املرشعون ضعوا
اإلرهاب جدول أعمالكم»(.((2
( ((2املرجع السابق.

( ((2ماجد موريس إبراهيم ،اإلرهاب :الظاهرة وأبعادها انلفسية (بريوت :دار الفارايب.21 :)2005 ،

( ((2املرجع السابق.20 :
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يعرف اإلرهاب السيايس بكونه «استعمال العنف بواسطة جمموعة قومية أو منظمة رسية
من أجل احلصول ىلع حقوق سياسية أو اجتماعية أو دينية عندما يكون املقصود من هذا العنف
ختويف العامة أو إثارة مشاعر املراقبني أو اتلأثري ىلع سلوكيات ومواقف أعضاء املجتمع أكرث من
ً
كونه فعال يقصد به إحلاق خسائر أو اإليقاع بضحايا» .إن انلظرة الرسيعة إىل تاريخ اإلرهاب يف
العالم تطلعنا ىلع موقف متناقض مشلك ،أال وهو ارتباط العنف يف عديد من صوره بالرتاث ادليين
السائد يف عرص ما أو ماكن بعينه(.((2

أيديولوجيا العنف واإلرهاب
يقصد باأليديولوجيا وجود أفاكر أو نظريات سياسية ،واجتماعية وعلمية ،تزعم أنها تقود
تربيرات للرتاث واحلياة .ومن أكرث أنواع األيديولوجيات قوة ما يسىم القومية؛ حيث يعتقد
األشخاص أن أممهم متفوقة ىلع األمم األخرى ،كما حيدث اآلن يف الواليات املتحدة ،فيعتقد انلاس
بأن دوتلهم دولة استثنائية متفوقة أقوى من غريها ،خاصة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واألخالق
املدنية ،ويه ً
أيضا جديرة بموقعها كقوة عسكرية متفوقة وحيدة .وهذا االعتقاد هو اذلي جعل
من السهل بالنسبة لكثري من املواطنني األمريكيني تربير القيام بأفعال وإجراءات ضد األمم
والشعوب األخرى ،عندما يتكون دليهم اعتقاد بأن هذه الشعوب أو اجلمااعت األخرى تقوم
بانتهااكت غري مربرة إنسانية وخترتق ،من خالهلا ،املبادئ ادلويلة إىل احلد اذلي يصل إىل مستوى
جرائم احلرب .وتتم معاملة الكتاب واملفكرين اذلين ينكرون هذا اتلفوق األمريكي ،أو حياولون
إظهار ارتكاب الواليات املتحدة ملثل هذه اجلرائم ،ىلع أنهم من املتطرفني ،أو أنهم يفتقرون
للمنطق ،أو قد يتم وصفهم بعدم الوالء بلالدهم .واألسوأ من ذلك أن هذه األيديولوجيا يه اليت
يتم من خالهلا إرسال اجلنود تلنفيذ هذه األوامر الال أخالقية .ويف الغالب يكون هؤالء اجلنود
من أبناء الطبقة العاملة أو من طبقات حمرومة اقتصاديًّا ،وألنه يتم إعدادهم يك يكونوا شديدي
اإلخالص ملثل هذه األيديولوجيا ،فإنهم يقبلون مثل تلك املهام حىت عندما تكون هذه املهام غري
اعدلة ،وكذلك عندما يتم إجبارهم ىلع حنو غري اعدل ىلع قبول القيام بها.

( ((2املرجع السابق.26 :
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وقد أشار تشارلز تييل يف حتليله لـ«سياسات العنف اجلمايع» اعم 2003م إىل أن إثارة اذلعر
اسرتاتيجية وليست عقيدة ،لم يقم تييل بالرتكزي ىلع حنو أسايس ىلع األفاكر أو السلوكيات اخلاصة
باملمارسني للعنف اجلمايع ،ومنه اإلرهاب ،واليت قد تتغري عرب الزمان واملاكن بل قام بالرتكزي
ىلع العمليات االجتماعية اليت ينتجها العنف نفسه .وهلذا املنىح العالئيق  Relationalأهميته؛
وذلك ألنه يتيح الفرصة نلا لفهم أسباب تباينات العنف اليت اكنت سائدة عرب اتلاريخ األورويب
وقبل اتلهديد األصويل للحضارة اإلنسانية.
لقد استخدم اذلعر ،كما ذكر رايت ،اكسرتاتيجية تتعلق خبطاب العنف من أجل اتلدعيم
ً
لأليديولوجيات اليسارية وايلمينية ومن جانب ممثلني لدلول وغري ممثلني هلا أيضا.
باختصار ،يمكن انلظر إىل اإلرهاب ىلع أنه «اسرتاتيجية ُ
ختاطب عنيفة يقصد من ورائها أن
تحُ

ِدث اخلوف» .ومن ثم ال ينبيغ أن تهتم ادلراسات اليت جتري حول اإلرهاب بالفحص فقط لإلطار

الظريف اخلاص به ،أو للفرص اليت جتعله يظهر وحيقق أهدافه ،باتلنظيم اخلاص به ،وكذلك ادلوافع
اليت تقف وراء العمليات العنيفة اليت تقوم بها املنظمات اإلرهابية ،بل ً
أيضا بمدى جاذبية العنف
ذاته بالنسبة بلعض األفراد واجلمااعت .كما يمكن انلظر إىل اإلرهاب ً
أيضا ىلع أنه جمموعة من

األفعال والرسائل والرموز اليت يتخاطب (يتواصل) اإلرهابيون ،من خالهلا ،عرب ضحاياهم؛ حيث
ينقل هؤالء الضحايا سواء اكنوا موىت أو أحياء رسالة إىل مجهور عريض أكرب بأن هذا الفعل غري
قابل للتحكم فيه(.((2

ويقصد من وراء العمل اإلرهايب أن حيدث نوعاً من اتلفاعل معه ،هكذا يريد اإلرهابيون

إثارة نوع من العداء يف استجابات األفراد ىلع حنو حيقق أهدافهم .واإلرهاب فعل استثنايئ ينتهك
القانون يعتمد ىلع العنف حياول أن حيدث الفوىض يف انلظام القائم؛ حيث تطرح املنظمات اإلرهابية
نفسها كقوة معارضة ضد ما يتم إدراكه ىلع أنه مجااعت سياسية واقتصادية مهيمنة غري متجانسة،
ويكون اإلرهاب اعدة نوعاً من اهلجوم اذلي تقوم به اجلمااعت األضعف ضد السلطة احلاكمة
واليت تدرك ىلع أنها أقوى ،ومن ثم تميل اجلمااعت واألنشطة اإلرهابية إىل أن تكون خفية مسترتة.

(Friedhelm Neidhardt, “Terrorism: Conditions and Limits of Control”, Historical and International Perspectives on ((2
Violence in Modern Societies (New York: Springer, 2011): 431-444.
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هكذا يكون الرصاع اإلرهايب أشبه بمجال عمليات ال يمكن اتلنبؤ بها ىلع حنو كبري ،ومن ثم
فإنه جمال يمتلئ بادلهشة واالستغراب واخلوف واتلوقع واذلعر ،وغري ذلك من املشاعر.
تصبح األعمال اإلجرامية اليت يتم خالهلا تدمري املمتلاكت ،وقتل انلاس ،أو إصابتهم،

ً
أعماال إرهابية؛ عندما يتم إدراكها وتربيرها ،من خالل عوامل سياسية .هكذا تكون األعمال
اإلرهابية أشبه بعمليات هجوم عنيفة ىلع انلظام السيايس من خالل مجااعت حمظورة أو غري
منظورة (حتت األرض).
يعتقد اإلرهابيون – ىلع عكس املجرمني العاديني – أن أفعاهلم العنيفة صحيحة ومربرة
ً
واضحا،
ومطلوبة وموجهة حنو سلطات اغشمة أو ظاملة ومن ثم يكون الطابع السيايس املمزي هلا
إنهم يهامجون املرشوعية اليت تقوم ىلع أساسها هوية ادلول احلديثة .ولقد جعلت وسائل اإلعالم
اجلماهريية من الصعوبة بماكن ،بالنسبة لدلول أن تتجاهل هذه األعمال اإلرهابية ،أو تتظاهر بعدم
االهتمام بها .فاألفعال اإلرهابية هلا قيمة إخبارية استثنائية ،هكذا ال تكون دلى ادلول رفاهية
اتلجاهل للعرض للحدث اإلرهايب حىت خيرج من قاموا به من ساحة احلدث .إن واكالت أنباء
أخرى سوف تبثه ىلع اتلليفزيون أو ىلع قنوات اتلواصل االجتمايع ...إلخ .هكذا سيكون املوت
واالصابات اليت تلحق بالضحايا األبرياء نوعاً من الفضيحة العامة للسلطات املسئولة .كما أن هناك
نوعاً من العالقة اتلاكملية الغريبة بني اإلرهاب وامليديا؛ فاإلرهاب يستخدم امليديا ،وامليديا تستفيد

من عرض حداث اإلرهاب ،فبدون امليديا لن يستطيع اإلرهابيون نرش اذلعر ،سوف تكون أفعاهلم
ضعيفة األثر ،فاهلدف من األعمال اإلرهابية ليس جمرد اتلدمري املبارش للممتلاكت أو املنشآت
أو قتل عدد من األفراد أو جرح آخرين .كما أنهم يعرفون أنهم أضعف من أن يهزموا غريمهم
السيايس اذلي حياربونه .هكذا يوظف اإلرهاب من أجل نرش اخلوف والفزع ،من ثم حيتاجون إىل
الوسائل اإلعالمية (امليديا) ،كما أن امليديا يكون هلا اهتمامها – مصلحتها – اخلاصة املتعلقة
بعملها اكسرتاتيجيات مستخدمة يف خطاب العنف اتلفاعيل.
وتعد العمليات اإلرهابية ذات فاعلية استثنائية يف إحداث حالة اخلوف وما يرتتب عليها،
ُ
وقد أظهر مسح ميداين أجري بعد شهرين من أحداث  11سبتمرب 2001م أن  ٪86من املواطنني
األوروبيني اذلين عربوا عن وجود مستويات أكرث ارتفاعاً من اخلوف دليهم أكرث من غريهم اكنوا
ً
خيافون مثال من اإلرهاب.

يناير 2017

129

ال يمكن أن تقوم ادلول احلديثة ،وتستمر ،إذا فشلت يف مواجهة اإلرهاب أو القضاء عليه.
فادلول تقوم ىلع أساس احتاكرها الستخدام العنف املرشوع أو القانوين ،ويه اليت تقوم ىلع أساسه،
وال يمكن تدمريه .كما أن ادليمقراطية تقوم يف جانب كبري منها ىلع أساس والء املواطنني لدلولة
اليت حتقق هلم األمن واألمان .وعندما تفشل دولة ما يف حتقيق مثل هذا األمن ،أو تشعر أنها غري
ملزمة بذلك ،بالنسبة بلعض مواطنيها ،أو لكهم ،فإنها ستكون أشبه بدولة فاشلة ،وشبه دولة ،ومن
ثم سزتداد احتماالت عمليات العنف اإلرهابية وغري اإلرهابية اليت تظهر منها .وتظهر املواجهات
العنيفة ً
أيضا بني القوات الرسمية واملليشيات أو مجااعت املعارضة بداخلها .وقد حدث ذلك –
وما يزال حيدث – يف دول مثل كولومبيا وسرييالنكا والفلبني والصومال والكوجنو وسريايلون
ويلبرييا وغريها.
كتب اكرل فون كالوسفيزت يقول« :إنه يف مملكة الال يقني ،تكون ثالثة أرباع األشياء اليت

تحُ
ِدث احلرب ،يف ظلها ،خمبوءة داخل قدر ،صغري أو كبري ،من ضباب الاليقني .إن احلرب يه ميدان
الصدفة» .وهذا أمر صحيح ً
أيضا وربما بدرجة أكرب فيما يتعلق بذلك الرصاع غري املتجانس يف
مواجهة اإلرهاب ،كما يقول بعض العلماء .فجزء كبري من سوء سمعة اإلرهاب ورشاسته اخلاصة
باإلرهاب هو ناتج عن ضعفه ،فاإلرهابيون ال يكونون ىلع درجة من القوة اليت تسمح هل باحلرب يف
انلور أو خالل مواجهات رصحية .وىلع الرغم من اتلفاوت يف عدد وتنظيم وقوة اجلمااعت اإلرهابية،
فإنها ،يف معظمها تعمل من حتت األرض ،يف اخلفاء ،ومن خالل مجااعت صغرية ،كما أن بنيتها
ًّ
نسبيا ،وتوجه هجماتها غري املتوقعة حنو أفراد ال يشرتكون معهم
اتلنظيمية تكون غري متماسكة
يف رصاع مبارشً ،
اغبلا من األبرياء ويه تقوم بهذه اهلجمات يف زمان وماكن غري متوقعني.
من املهم أن نفهم ً
أيضا اجلمااعت واألفاكر املرجعية اليت تعتمد عليها اجلمااعت اإلرهابية

من خالهلا وتتوجه حنوها أو تتكئ عليها .كما ينبيغ أن نفهم أن اإلرهاب ،يف جوهره هو مرشوع
سيايس  ،A Political Projectكما يقول علماء كثريون .إنه مرشوع يسىع من أجل تغيري
ً
موازين القوى ،ومن ثم يكون العنف اذلي يمارسه عنفا خيتلف عن ذلك العنف املصاحب
للجرائم العادية ،وذلك من حيث وجود اعتقاد ما وقناعة ما دلى املمارسني هل ،واملحرضني عليه،
بوجود مرشوعية ما دليهم ينبيغ حتقيقها .هكذا ،وخالل اتلفسريات العملية ملا يقومون به ،ال
يمتلك اإلرهابيون خصلة االعتذار ،بل إنهم يستخدمون اتلربيرات خللق نوع من الشعور األخاليق
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أو الضمري املفعم بالرضا نتيجة ما قاموا به من أفعال ومن خالل قيامهم بذلك يعملون ىلع تويلد
ً
أو تكوين اعتقاد دلى مجاعتهم املرجعية يتعلق بمرشوعية ما يقومون به .ويعترب هذا ً
حاسما
أمرا
من انلاحية السياسية وتزداد فرصة جناح اإلرهاب إذا جنح يف تدويل الرصاع اذلي يشرتك فيه؛ أي
إذا أصبح موضوع اهتمام دويل وليس جمرد اهتمام حميل أو حمدود(.((2
هناك حادثتان وقعتا يف أوائل ثمانينيات القرن املايض ،جذبتا اهتمام العالم الغريب إىل ظاهرة
اإلرهاب املتعلقة بالعالم اإلساليم ،فيف السادس من أكتوبر اعم 1981م قام خادل اإلسالمبويل اذلي
ً
وعضوا يف اجلماعة اإلسالمية الراديكايلة باغتيال الرئيس
اكن مالزم أول يف اجليش املرصي
ً
مشهورا بسبب
أنور السادات خالل عرض عسكري ىلع مشارف القاهرة .ولم يصبح اإلسالمبويل
ً
ما قام به فقط ،ولكن لسبب ما قاهل من لكمات عقب عملية االغتيال عندما رصخ قائال «لقد
قتلت الفرعون ،وأنا ال أخىش املوت» .وقد ذكر حماميه بعد ذلك كيف أنه اكن يقيض الوقت خالل
ً
جلسات املحاكمة «مستغرقا يف تأمل عميق» وكذلك أنه ورفاقه لم يكن دليهم أدىن شك أنهم
سيدخلون اجلنة فقد اكنوا يعتربون أنفسهم شهداء.
أما احلادثة اثلانية األخرى فوقعت بعد ذلك يف  11نوفمرب 1982م عندما قام أمحد قصري
اذلي عرف بعد ذلك أنه ينتيم إىل حزب اهلل بقيادة سيارة ملغومة إىل داخل ماكن توجد فيه قوات
ً
شخصا يف واحدة من احلوادث اليت اعتربت
إرسائيلية يف جنوب بلنان ،وقتل أكرث من مائة وأربعني
األوىل يف سلسلة اتلفجريات االنتحارية اليت بلغت ذروتها هجومني حدثا ،خالل الوقت نفسه؛ يف
بريوت يف أكتوبر 1983م ىلع قوات أمريكية وفرنسية اكنت تعمل ضمن القوات متعددة اجلنسيات
هناك ،مما أسفر عنه قتل وإصابة أكرث من ثالثمائة وأربعة أشخاص .وقد ادعت مجاعة تطلق ىلع
نفسها اسم «اجلهاد اإلساليم» مسئويلتها عن احلادثتني ،وهددت بالقيام بأعمال هجومية أخرى
ً
الحقا كما أعلنت أن أعضاءها مغرمون باملوت ،وقد اكن القائمون بمثل هذه العمليات ليسوا
ً
فقط ىلع استعداد للتضحية بأرواحهم ،بل إنهم اكنوا يقومون بذلك وفقا ملا قاهل بعض الشهود ،بينما
ترتسم ىلع وجوههم تعبريات ابلهجة والرسور(.((2
( ((2املرجع السابق.

(Stefan Malthaner, “Fighting for the Community of Believers: Dynamics of Control in the Relationship between ((2
Militant Islamist Movements and Their Constituencies”, Historical and International Perspectives on Violence in
Modern Societies (New York: Springer, 2011): 445-466.
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وقد اكنت تلك اجلمااعت ،بالنسبة للعالم الغريب ،مثرية للحرية والقلق واخلوف ،وقد اكنت
تبدو وكأنها تتحرك من خالل واجب ديين يلزمهم بالقيام بذلك .كما أنها اكنت تتحرك من خالل
ً
خمتلفا ً
تماما عن ذلك املنطق اذلي حيرك اجلمااعت املتمردة أو اإلرهابية األخرى،
منطق يبدو أنه اكن
لقد اكن دليهم محاس للموت ،وعدم خشية هل ،وكذلك رغبة يف الفوز بفرصة دلخول اجلنة.

العنف واإلرهاب وزملة أعراض ما بعد الصدمات
يف كتابه «ما وراء مذهب الذلة» قدم فرويد بعض احلاكيات حول كيف يعاين بعض انلاس من
حالة مرضية خميفة (يه ما تعرف اآلن باسم اضطراب مشقة ما بعد الصدمة Post-traumatic
ً
أحياء بعد مرورهم حبرب مدمرة أو حادثة
) ،Stress Disorder (PTSDوذلك عقب بقائهم
طريق أو اضطرابات عنيفة اجتاحت املجتمع اذلي اعشوا فيه ،وغري ذلك من اخلربات اليت اقرتب
ً
انلاس خالهلا من املوت فعال ،وإن اكن ىلع مستوى اتلصور واتلوقع واالحتمال.
اليشء املثري لدلهشة أن فرويد قد استخدم تلك القصص يك يقول إن تلك االضطرابات
اليت اعىن منها هؤالء انلاس لم يكن سببها ذلك اتلهديد الفعيل اذلي شعروا به عندما اقرتبوا منه،
ولكن سببها اكن ما أصابهم من دهشة أو ذهول مصاحب ذللك ،وهو ذهول حتول إىل رعب .رعب
ختلله قلق جارف عنيف ،لم حيدث ذلك لكه؛ ألنهم واجهوا املوت ،بل ألنهم ،وكما يقول فرويد ،لم
يكونوا قد أعدوا أنفسهم ىلع حنو مناسب ملثل تلك املواجهة ،أو باألحرى ملثل تلك الصدمات.
تحُ
وربما لم تكن هذه الصدمات مرتبطة ،ىلع حنو مبارش ،حبالة خارجية حمددةِ ،دث اتلهديد
لذلات ،أيًّا اكنت قوتها أو شدتها؛ بل ألن تلك الصدمة حتدث نتيجة ذلك الصدع أو االنقطاع
املفائج اذلي حيدث يف تلك اخلربات اخلاصة بالزمن أو الوقت ،ونتيجة حالة اذلعر اليت تهيمن
ىلع انلاس.
وخالل حديثه عن حالة اذلعر اليت تصيب انلاس يف مواقف الصدمات وأحداثها ،قام
فرويد باتلميزي بني ثالث استجابات وجدانية أو انفعايلة؛ يه اذلعر واخلوف والقلق ،وذلك من
حيث عالقتها حبالة أو مفهوم اخلطر؛ حيث يصف القلق بأنه حالة خاصة من الشعور باتلوقع
للخطر أو اتلهيب منه واالستعداد هل .هذا اخلطر قد يكون غري معروف ،بل قد يكون غري حمدد،
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ً
ً
مصحوبا بالشك واحلرية وفقدان ايلقني،
مرتبطا بكل يشء ،ويصبح
فيتم تعميم القلق ،ويصبح
ً
ً
طليقاً ،
يصبح ًّ
مهوما ،يتحول من حالة قلق إىل سمة ممزية لشخص أو ألمة أو مجاعة.
هائما،
حرا
املفهوم اثلاين هو «اخلوف» ،واخلوف يتطلب وجود يشء معني خناف منه اكخلوف بني فيضان
ً
وأخريا فإن اذلعر أو الرعب يصف تلك احلالة اليت جيد املرء عليها نفسه
أو زلزال أو جماعة ...إلخ.
فيها يف مواجهة اخلطر دون أن يكون قد أعد نفسه ملثل تلك املواجهة ،وهنا يتم اتلأكيد ىلع اعمل
ادلهشة نتيجة االفتقار للتوقع .وقد أشار فرويد إىل اخلوف ومزيه عن القلق ،لكنه قال إن هناك
شيئًا ً
ممزيا للقلق ،وشيئًا جيعله حييم اذلات ضد اذلعر ،ومن ثم ضد أنواع العصاب لكها املرتبطة
باذلعر أو الرعب .هكذا تكون للقلق قيمة بنائية إجيابية؛ فهو حييم اذلات وجيعلها تتوقع اخلطر،
كما أن هل قيمة سلبية ألنه قد جيعلها مشغولة بمثل هذا اتلوقع ،ومن ثم تقع أسرية الشك واحلرية
وفقدان القدرة ىلع اتلنبؤ أو الشعور بايلقني .وقد يتحول هذا القلق العام إىل قلق وجودي يشعر
خالهل املرء باخلوف واتلوجس ،وأن احلياة ال معىن هلا وال جدوى ،وأنه ال فائدة من العمل أو األمل
أو احلب أو البرش أو الوجود ،ومن ثم قد يغرق يف حالة من االنعزال واالكتئاب واختالل الشعور
بالواقع واذلات وغري ذلك من االنفعاالت.
وقد أكدت دراسات كثرية ارتباط القلق باألمراض اكفة اليت حتدث فيها حاالت اختالل
الشعور بالواقع ،واختالل الشعور بالشخصية ،بل لقد وجد ً
أيضا أن القلق أحد أقوى املؤرشات
اتلنبؤية حبدوث حاالت اختالالت الشعور بالشخصية يف املستقبل ،ومع حتول القلق إىل
ذعر – وخباصة خالل املواقف املحبطة أو املسببة للصدمات – يزداد انتشار مثل هذه احلالة اليت
نتحدث عنها.
من خالل العنف ،أو اتلهديد ،به يعمل شعور اذلعر ىلع تعزيز سيطرة مجاعة ما أو مجااعت
ىلع املجال الشعوري جلماعة ما أو مجااعت أخرى.
ً
ووفقا ملا قاتله الطبيبة انلفسية جوديت هريمان فإن الصدمة انلفسية يه نوع من احلزن
واألىس واأللم املتعلق بالشعور بالعجز أو الال حول والال قوة ،فيف حلظة الصدمة ،تتحول الضحية
إىل اكئن ال حول هل أمام قوة هائلة تهامجه .وقد مزيت جوديت هريمان بني ثالث فئات رئيسة من
األغراض اخلاصة بزملة ما بعد الصدمة ).Post-traumatic Stress Syndrome (PTSI
يه :الشعور باالستثارة املرتفعة ،واألفاكر أو املضخمة واالنقباض أو االنسحاب.
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فأوالً :يظل الشخص اذلي يتعرض لصدمة كبرية؛ مثل اإلرهاب ،ويبيق ًّ
حيا ،يف حالة مستمرة
من اتلنبه .وايلقظة اذلهنية والعصبية كما لو اكن يتوقع دائما أن اخلطر سوف يعود يف أية
حلظة ،حىت عندما يمر ذلك اخلطر وينقيض أو يتم القضاء عليه .وتكون عمليات اتلنبه
ادلائمة هذه غري مفيدة يف اتلكيف واستمرارية احلياة؛ وذلك ألن مثل هذه األعراض قد
ً
تعمل ىلع استزناف الطاقة اخلاصة بالفرد؛ وذلك ألنه يظل مستيقظا فرتات طويلة يف
ً
واعجزا ىلع حنو واضح عن انلوم ،وكذلك يظل يف حالة مستمرة من اخلشية واخلوف
أرق،
وعدم اثلقة يف اآلخرين بشلك اعم.

ً
ثانيا :كذلك يعاين األفراد اذلين اعنوا من الصدمات ىلع حنو متكرر من وجود أفاكر مقتحمة
لوعيهم وتفكريهم حول خربات العنف اليت تعرضوا هلا ،إنهم يعيشون خالل احلدث
ًّ
مستمرا ،ما زال يتكرر حدوثه يف احلارض ،وسيتكرر
اذلي تعرضوا إيله كما لو اكن ما يزال
حدوثه يف املستقبل.

ينْ
َينْ
ويكون الرعب أو اذلعر والشعور بالصدمة انفعال مرتتبَ يف معظم األحوال

ىلع اتلعرض للعنف أو اتلهديد بالقيام به.

ً
ثاثلا :كذلك يعاين األفراد اذلين مروا بمثل هذه الصدمات من فرتات من اتلفكك أو االبتعاد
عن ادلافع ،ويتجىل ذلك يف شعورهم باالستسالم للمقدر واملكتوب واحلتيم يف حتوالت
حاالت الويع دليهم .وقد تشبه حاالتهم هذه تلك اليت حتدث يف حاالت الغشية
 Trance-stateخالل عمليات اتلنويم املغناطييس .فهم يتشابهون معهم يف عالمات
اخلضوع أو االستسالم احلريك اإلرادي للقائم باتلنويم ،يشعرون باهلدوء وانعزال اذلات
أو انفصاهلا ،يتوقفون عن القيام بمبادرات أو إصدار أحاكم نقدية ،يشعرون باتلنميل يف
أطرافهم وفقدان احلساسية للتنبيه اخلاريج ،يقومون بتحريف إدراكهم للواقع أو تشويهه،
من خالل حاالت اختالل الشعور بالواقع أو اذلات .تتواىل الصور الغريبة واملفككة وغري
املرتابطة ىلع عقلهم ،كما يتغري إحساسهم بالزمان واملاكن واهلوية .كذلك يتودل دليهم
ً
إحساس بعدم القدرة ىلع اتلنبؤ بأي يشء وأيضا الشعور العجز أو الال حول والال قوة(.((2

(Cudd, Analyzing Oppression: 159-160. ((2
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وقد نالحظ ،بالطبع هنا وجود حاتلني متناقضتني؛ هما اتلنبه اتلام واالستسالم اتلام ً
معا،
أو ىلع حنو متتابع .كذلك حتدث حالة من فقدان اثلقة يف اآلخرين ،ويف احلياة ،ويف لك يشء؛ وذلك
ألن الصدمة تعمل ىلع تمزيق أوارص العالقات اإلنسانية ،وتعمل كذلك ىلع فقدان ثقة الضحايا
يف اآلخرين وغريهم .ىلع لك حال يكون األفراد اذلين تم إعدادهم يلقوموا بمواجهة الضغوط
ً
جناحا يف مواجهة الصدمات من األفراد اذلين تمت تربيتهم ىلع حنو
 Stress Resistantأكرث
قميع أو من خالل اخلوف والطاعة واالنصياع(.((3
يف كتاب «الشباب ومجااعت العنف :رؤى شبابية» تم تلخيص ادلوافع اليت تقف وراء العنف
ادليين كما يتجىل دلى تنظييم اجلهاد واجلماعة اإلسالمية واإلخوان املسلمني يف مرص وغريها يف
اجلمااعت داخل مرص وخارجها (يف الوطن العريب وخارجه) ىلع انلحو اذلي تبني من ميثاق العمل
اإلساليم اذلي أصدره تنظيم اجلهاد ،وداع إىل رضورة احلرب املقدسة ىلع العلمانية بوصفها دعوة
ً
ً
ً
وحكما يف الترشيع واحلكم والقضاء واتلعليم
ونظاما
وفكرا
إىل فصل ادلين عن ادلولة عقيدة
واإلعالم ،علمانية ثبتتها أجهزة اتلثقيف واتلوجيه ،علمانية بغيضة ،دست علينا وغرست ً
قرسا يف
تربيتنا ،فأنبتت هذه األنظمة الاكفرة اليت تستبدل برشع اهلل رشع الشيطان(.((3
هكذا تم تقسيم العالم إىل قسمني :قسم علماين يقوده حاكم ال يطبقون رشع اهلل ،ويؤيده
فقط خصوم خمتلفون يف ادلين اكألقباط ،أو اتلوجهات السياسية (املاركسيون) ،وأضيف إيلهم
املثقفون والفنانون والسياح األجانب وغريهم .وألنهم علمانيون ،فهم بالرضورة اكفرون ،وهذه
مغالطة منطقية ينبيغ توضيحها؛ فالعلمانية ليست ضد ادلين ،بل ضد إدخال أمور ادلين يف لك أمر
من أمور ادلنيا ،وهذه مسألة حتتاج إىل توضيح .وهناك قسم آخر يمتلك احلقيقة املطلقة وصكوك
الغفران وانلعيم واإليمان ،ويقوم بتكفري لك «آخر» وحيوهل إىل شيطان ،جمرد من اإلنسانية ،ينبىغ
اخلالص منه ،وهكذا انطلقت آلة القتل.
كذلك رأى أستاذ األنرثوبولوجيا الفرنيس آالن بارتو أن اتلحول إىل الفكر اجلهادي هو أحد
اخليارات املمكنة للتعبري عن الصورة ضد املعيشة ،خاصة أن الفكر السليف العنيف «هو ايلوم أحد

( ((3املرجع السابق.

( ((3عمرو الشوبكي وآخرون ،الشباب ومجااعت العنف ..رؤى شبابية :أوراق مؤتمر بريوت  23-22ديسمرب /اكنون أول  ،2015ترمجة سونيا
فريد ،مراجعة أيمن عبد املعطي (القاهرة :منتدى ابلدائل العريب لدلراسات؛ رام اهلل :منظمة روزا لوكسمربوغ.14 :)2015 ،
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آخر العروض املتوفرة يف سوق األطروحات السياسية الراديكايلة»(.((3
هكذا يقوم اإلرهاب ىلع أساس اتلطرف والعنف ،ويعمل ىلع نرش اخلوف والرعب والشعور
ادلائم باتلهديد؛ وذلك ألنه ظاهرة يصعب اتلنبؤ حبدوثها ،فال يعرف أحد ىلع وجه دقيق مىت ستقع
األحداث اإلرهابية وأين ،لكننا نعرف اآلن ،ىلع األقل ،كيف ينشأ اإلرهاب وما ابليئة املرسبة،
أو املهيئة ،لظهوره ،وكذلك ما ادلالالت الرمزية واألبعاد السياسية اليت حياول توصيلها من خالل
رسدياته وإشاراته اليت ال تتوقف عن الظهور ،هنا وهناك.

( ((3املرجع السابق.
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الفصل اخلامس
اتلطرف والتسلط

ً
كثريا ما يكون العنف السيايس وادليين ،وكذلك اتلطرف ،أشبه بردود أفعال مرتتبة ىلع
ً
وجود التسلط ،بأشاكهل املختلفة يف املجتمع ويف اتلفكري أيضا ،دلى احلاكم ،ودلى املحكومني ،يف
عمليات الرتبية واتلعليم ويف اإلعالم والشارع ،وكذلك يف الرؤية اجلامدة للعالم ،أيًّا اكن مصدرها
أو دوافعها  ،أو جتلياتها .ال تتعلق الشخصية التسلطية فقط باحلاكم ،لكنها تتعلق ً
أيضا باملحكومني،
ً
ال تتعلق باملتسلطني فقط ،بل باخلاضعني للتسلط والقابلني هل ،واملؤيدين هل أيضا .وقد أظهرت
ً
وتسلطا من
دراسات كثرية أن األشخاص املرتفعني يف اتلعصب واتلمركز العنرصي أكرث حمافظة
انلاحية االجتماعية والقومية .وهم ينتمون ً
اغبلا إىل اجلناح ايلميين ،ويفضلون القواعد والقوانني

الصارمة ،ويؤيدون السلطة العقابية وعمليات القصاص من أعدائهم ،وذلك يف مقابل األشخاص
ً
اذلين خيتلفون عنهم ويكونون أكرث تساحما ويلربايلة وعلمانية ومساندة للحرية الفردية واتلعبري
عن اذلات وادليمقراطية.

كذلك تبني من تلك ادلراسات ً
أيضا أن ابلعد األسايس يف الفروق الفردية هو التسلطية

يف مقابل التسامح ،وقد ظهر االهتمام بهذا ابلعد أو االجتاه خالل ثالثينيات القرن العرشين
وأربعينياته تلفسري اجتاهات سياسية واجتماعية خاصة باملناداة بانلازية والعداء للسامية .بعدها
أصبحت دراسات الشخصية التسلطية من املوضواعت األساسية يف علم انلفس االجتمايع ،وعلم
انلفس السيايس ،ودراسات الشخصية ،وقد تزايد االهتمام بهذا املوضوع منذ أن نرش تيودور
أدورنو وزمالؤه كتابهم عن «الشخصية التسلطية» اعم 1950م وكذلك كتابات ميلتون روكيتش
عن اجلمود منذ اعم 1954م؛ حيث توالت ادلراسات انلظرية وامليدانية وعمليات تصميم املقاييس
وتقديم اتلفسريات هلذا اجلانب من جوانب الشخصية اإلنسانية بعد ذلك؛ حيث نرش إيزنك كتابه
عن «علم انلفس السيايس» اذلي ظهر يف مخسينيات القرن املايض ،وقدم ويلسون كتابه عن
«االجتاه املحافظ» ،وهكذا حىت وصلنا إىل بداية اثلمانينيات عندما بدأ بوب اتلماير يف نرش دراساته
عن تسلطية اجلناح ايلميين (.Right-Wing Authoritarian )RWA
وقد تطورت انلظرة إىل مفهوم التسلطية يف علم انلفس ،خالل تلك الفرتة ،فلم يعد يتم
انلظر إيله كأنه جمرد مفهوم يصف بُ ً
عدا من أبعاد الشخصية ،بل كأنه اجتاه اجتمايع ،وبعد قييم
اعم ،يظهر يف مواقف احلياة وممارسات األفراد واجلمااعت واملؤسسات املتعددة.
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وقد اكن ويلم رايخ املحلل انلفيس املعروف ِمن أوائل َمن أشاروا إىل أن ابلنية االجتماعية
الرأسمايلة؛ بنية تنتج عنها أرس متسلطة تستخدم ممارسات يف تربية األطفال تشمل الكبت
اجلنيس الشامل ،وغري ذلك من أشاكل الكبت من أجل خلق شخصية تسلطية تتمرد ضد الظروف
االجتماعية املستغلة ،وتم وصف الشخصية التسلطية يف دراسات رايخ بأنها شخصية حمافظة،
وختاف من احلرية ،وختضع للسلطة ،ودليها نوازع عدوانية طبيعية حنو السادية القاسية (اليت تتذلذ
ً
خالهلا بتعذيب اآلخرين وإيالمهم) ،وقد قدم ماسلو وفروم خالل أربعينيات القرن املايض أوصافا
مشابهة ذللك يف وصفهم للشخصية التسلطية.
ىلع لك حال ال ينبيغ نلا ،بأية حال من األحوال ،أن نعزل فهمنا للشخصية التسلطية عن
فهمنا للظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية اليت تنشأ ،مثل هذه الشخصيات ،يف ظلها ،ومن
ً
ً
حرصا ،جند اهلزائم احلربية ،والكساد االقتصادي ،وغياب ادليمقراطية،
بني هذه الظروف ،تمثيال ال
والرتبية انلمطية ،وغياب العدالة االجتماعية ،واتلعليم ادليين اجلامد ،والشعور بعدم األمن بمعناه
الشامل ،وكذلك غياب اثلقة األساسية يف بعض األفراد أو املؤسسات أو اجلمااعت ...إلخ.
اجلدير باذلكر أن ما اكن أدورنو وزمالؤه يسمونه الشخصية التسلطية قد أطلق عليه
ً
ًّ
نسبيا
حتديدا بأنه «تنظيم معريف مغلق
روكيتش ،بعد ذلك ،اسم اجلمود وقد عرفه ىلع حنو أكرث
لالعتقادات والال اعتقادات حول الواقع» .ويقصد روكيتش باالعتقادات ما يعتقد املرء يف صحته
أو صوابه ،ويقصد بـاالعتقادات ما يعتقد املرء يف أنه خطأ أو غري صائب .وجيعل مثل هذا اتلنظيم
املعريف من الصعب ىلع األشخاص اجلامدين أن يتعاملوا مع املعلومات اجلديدة اليت ستغري
معتقداتهم احلايلة مما جيعلهم يكرهون األشخاص والقيم املخالفة ،وقد تتحول هذه الكراهية إىل
عداء ثم عدوان ثم تطرف وإرهاب(((.
ً
كثريا ما يكون العنف السيايس وادليين واتلطرف أشبه بردود أفعال مرتتبة ىلع وجود
التسلط بأشاكهل املختلفة يف املجتمع ،ووجوده دلى احلاكم ودلى املحكومني ،ويف عمليات الرتبية
واتلعليم واإلعالم ،وكذلك يف تلك الرؤية اجلامدة للعالم ،وأيًّا اكن مصدرها ،أو دوافعها أو جتلياتها.
وىلع الرغم من أن أدورنو وزمالؤه لم يقدموا نلا فكرة مناسبة حول ما هو انلقيض
للشخصية التسلطية ،فإن ما قدمه ويلسون وزمالؤه ،بعد ذلك ،يبدو أنه يتعلق بفكرة الليربايلة،
((( Rokeach, “Some Unresolved Issues in the Theories of Beliefs”: 261-304.
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تلك املؤكدة ىلع احلرية الفردية ،حرية اتلفكري واتلعبري واالعتقاد ،وبما يتفق نوعاً ما ،مع تعريف
قاموس أكسفورد للشخصية التسلطية بأنها تشتمل ىلع اتلفضيل للمبدأ اخلاص بالسلطة يف مقابل
اتلفضيل للمبادئ اخلاصة باحلرية الفردية(((.
لقد تبىن روكيتش وجهة نظر تقول إن األكرث أهمية أن نضع يف اعتبارنا ابلنية Structure
اخلاصة باالجتاهات ،باعتبارها متمزية ،أو مستقلة نوعاً ما عن املضمون اخلاص بها .ومن خالل
مصطلح ابلنية هذا ،اكن روكيتش يقصد اإلشارة إىل ذلك اتلصلب أو تلك الصالبة اليت يظهر من
خالهلا اجتاه أو معتقد معني(((.
وقد اكنت اخلاصية ابلنيوية أو اهليلكية املمزية تللك االجتاهات اليت سميت من قبل بالتسلطية
يه ما أطلق عليه روكيتش اسم اجلمود أو ادلومجاطقية  .Dogmatismوقد صمم مقياسه املسىم
 C. Scaleأو مقياس ادلومجاطيقية من أجل قياس هذا اجلانب من الشخصية ،وقال إن انلقيض
لدلومجاطيقية يه الزنعة الليربايلة أو امليل إىل تعزيز احلرية الفردية ،وهو العامل اذلي اهتم به
إيزنك يف دراساته حول الشخصية واالجتاهات السياسية من خالل تطويره نلظريته حول االجتاه
املحافظ واالجتاه الراديكايل أو الليربايل .كذلك ساوى مالكوسيك بني االجتاه املحافظ والشخصية
التسلطية .وأشار ً
أيضا إىل أن أصحاب االجتاه املحافظ اكنوا مرتفعني يف السمات اتلايلة؛ امليول
العدائية ،وامليل ابلارانويدى ،واالحتقار للضعف ،واألنا ادلفاعية ،واتلصلب ،والسمات الوسواسية
القهرية ،وعدم اتلحمل أو التسامح مع مظاهر الضعف اإلنساين .كما اكنت املعتقدات املحافظة
موجودة – ىلع حنو متكرر – بني هؤالء اذلين يتسمون بنقص املعلومات واخنفاض اتلعليم واألقل
ً ً
ذاكء أيضا(((.
ً
لقد اكن ذلك اتلوحيد بني االجتاه املحافظ والشخصية التسلطية موجودا ىلع حنو ما دلى
أدورنو وزمالئه ،لكن دراسات مالكوسيك قد أضافت معلومات وتأكيدات جديدة ً
أيضا ملثل تلك

العالقة(((.

((( Glenn Daniel Wilson, The Psychology of Conservatism (London: Academic Press, 1973): 4.

((( املرجع السابق.28 :

((( املرجع السابق.

((( املرجع السابق.

يناير 2017

141

وهناك كذلك تلك ادلراسات اليت قام بها علماء أمثال مارتن وويسيت أواخر مخسينيات
القرن املايض حول الشخصيات املتساحمة وغري املتساحمة ،وقاال من خالهلا إن الشخصية غري
املتساحمة تكون أقرب إىل الشخصية التسلطية ،واليت يكون من سماتها وجود نزعة قومية ما،
وعدم اتلحمل للغموض ،وامليول اخلرافية ،وامليل إىل تهديد اآلخرين ،والزنعة التسلطية ،واتلدين
ً
توقريا
املبالغ فيه ،وامليل إىل عقاب األطفال ،وعدم اثلقة يف السياسيني ،وكذلك أنهم اكنوا أكرث
ً
اهتماما بالسياسة مقارنة بطبقات اجتماعية أخرى
ألمهاتهم .وقد اكنوا ،ىلع الرغم من ذلك ،أقل
ً
منخفضة اقتصاديًّا وأقل
تعليما(((.

الشخصية التسلطية واجلمود
هكذا حاول علماء أمثال ميلتون روكيتش اكتشاف تلك العالقات املوجودة بني االنفتاح
ىلع اخلربات واتلحمل للغموض وادلومجاطيقية أو اجلمود الفكري وانفتاح العقل .وقد أشار وغريه
من ابلاحثني أن الشخصية والعوامل املعرفية هلما دور مهم يف االنفتاح ىلع اخلربات ومن ثم
اخنفاض الزنعة اجلامدة يف اتلفكري ،وما يصاحبها من تسلطية؛ وذلك ألن انفتاح اخلربة يرتبط يف
جوهره ،باتلفضيل للجديد املتنوع واملركب(((.
وهكذا فإن التسلطية بنية نفسية اجتماعية ينجم عنها خلل يف اتلفكري اإلجيايب ،إنه نوع
من العطب اذلي جيعل صاحبه يفكر يف اجتاه واحد ،فالتسلط هنا نوع من املمارسة املحدودة
يف اتلفكري املتاكمل .هكذا يكون دلى املتسلطني نوع من العجز عن الوصول إىل استدالالت
منطقية صحيحة ،كما أنهم يظهرون نوعاً من اتلفكري (اتلجزييئ أو اتلقسييم) ينتج عنه ظهور
تعبريات وصيااغت متناقضة يف كالمهم وكتاباتهم وتفاعالتهم .إنهم ينهمكون يف قراءات متحزية
للشواهد املقامة حول أحداث معينة ،كما أنهم يكونون أكرث عرضة للوقوع حتت تأثري ما يسىم
خطأ العزو الرئييس .Fundamental Attribution Error
كذلك أشار روكيتش يف دراساته وكما أرشنا من قبل إىل أن التسلطية يه يف جوهرها أسلوب
معريف  Cognitive Styleأي طريقة تنم ،بشلك اعم ،عن انغالق العقل عن اتلفكري املتعلق
((( املرجع السابق.

((( Karen Stenner, The Authoritarian Dynamic, Cambridge Studies in Public Opinion and Political Psychology (New York:
Cambridge University Press, 2005): 144.
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ً
ً
وتصورا حول اجلمود اعتقد أنه يعكس «الزنعة التسلطية العامة»
مقياسا
بالعالم .وقد طور روكيتش
اليت تنجم عن املحتوى األيديولويج اخلاص بالزنعة التسلطية كما درسها أدورنو وزمالؤه .كذلك
وجدت دراسات أخرى عالقات بني االستعداد للتسلطية وجوانب أخرى من املحدودية املعرفية؛
مثل اخنفاض مستوى اتلعليم ،واألداء األكادييم املنخفض ،واخنفاض مستوى اذلاكء ..إلخ .وكما
تقول اكرن ستيرن أن اخنفاض مستوى اتلعليم وكذلك نوع اتلعليم هلما دور حاسم يف توجيه العقل
ً
ً
ً
منفتحا أو منغلقا ،متساحما أو متعصبًا .وذلك رشيطة أن حيتوي هذا اتلعليم ىلع
حنو أن يكون
معايري يلربايلة تؤكد أهمية احلرية الفردية واتلنافس اإلجيايب وغريهما من القيم املناسبة ،وكذلك
ُ
أن يتسع منظور اخلربات واملهارات اليت تكتسب أثناء اتلعليم ،وإماكنية تعميمها خارج املجال
اتلعلييم ،ال أن تظل حمصورة يف جمال احلفظ واالسرتجاع واذلاكرة الصماء وأحادية اتلفكري فقط(((.
ومن دراسته حول االجتاهات التسلطية وجد عبد الستار إبراهيم اعم 1984م أن العنارص
األساسية يف بناء الشخصية التسلطية يف مرص يه:
1 -1اعمل اعم يتمثل يف اتلعلق املتصلب بفكرة أو معتقد ذي حمتوى تقليدي ،عنارصه
األساسية يه :انلظرة املعادية للتجديد ،واإليمان املتصلب بالقواعد ذات املحتوى
األخاليق واتلقليدي اتلبسيطي ،وادلعوة الستخدام العنف والقوة كأداة للتغري،
واتلعصب ضد املختلفني يف الوضع االجتمايع أو ادليين.
2 -2اتلعايش بني املتناقضات حنو االجتاهات والسلوك ،ويتمثل يف قبول الواقع ورفضه خالل
الوقت نفسه.
3 -3الزنعة االمتثايلة أي اتلقبل الشيلك للعلم ولآلخرين والنشاطات االجتماعية ،ورفض
ذلك لكه يف أعماق انلفس.
4 -4املنظور الزمين اذلي يركز ىلع املايض وأسايلب السلف ،ويرفض احلارض ويعجز عن
اتلعامل مع متغرياته املركبة.
5 -5الصلف ورفض املختلفني يف العقائد أو القيم أو الطبقة.
6 -6االجتاه املحافظ بتحبيذ اإلبقاء ىلع األوضاع القائمة إذا اكنت تتفق مع معتقداتهم
وتقبلها كمحددات مطلقة للسلوك والشخصية.
((( املرجع السابق.147 :
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7 -7يضاف إىل ما سبق ما تبني من تفضيل أصحاب االجتاه املحافظ ألهمية اتلنظيمات
والقوانني اليت تتفق مع معتقداتهم ،فهم يفضلونها عن حكم الفرد ،ويه نتيجة رأى
عبد الستار إبراهيم أنها ال تتفق مع ابلحوث الغربية اليت أشارت إىل أن التسلطيني
املحافظني يمجدون احلكم الفردي ،واالستبدادي ،باملقارنة باتلنظيمات السياسية
وحكم القانون .وقد أشار عبد الستار إبراهيم إىل رضورة أن نضع العوامل احلضارية
ودورها يف بناء الشخصية يف االعتبار ،لكن ثمة عوامل أخرى أشار إيلها يف سياقات
تايلة(((.
8 -8يميل َمن يعتنقون اجتاهات تسلطية إىل االنفعايلة والعجز عن ضبط اتلقلبات االنفعايلة
والعجز عن ضبط اتلقلبات االنفعايلة ،وكذلك إىل تضخيم ذواتهم والتشويه يف إدراكها
واملبالغة يف تقديرها(.((1
ً
ًّ
إجيابيا (باملعىن
9 -9وكذلك إن هناك نسقا من الشخصية ينتظم التسلطية؛ إذ ترتبط
االحصايئ) بعدد من السمات؛ ويه اتلصلب ،وانلفور من الغموض ،واتلطرف باتلأييد
أو الرفض ،وغري ذلك من اخلصائص.

ًّ
سياسيا واقتصاديًّا جتعل اجلماهري
1010أن وجود حالة من السخط العام ىلع الظروف املحيطة
ً
واغبلا ما يرتبط سخط انلاس بوجود فوىض حقيقية،
منجذبة حنو اتلطرف والتسلطية.
وضعف يف نظام احلكم ،وإدارة ادلولة .وهذان العامالن (الضعف والفوىض) جندهما يف
احلقيقة سابقني ىلع ظهور أية حركة أو ثورة دون استثناء تقريبًا.
1111يف مثل هذه الظروف تتحول طاقة اجلماهري إىل الرغبة يف اخلالص وابلحث عن قائد أو
بطل يقود أسلوب هذا اخلالص؛ مثل ظهور هتلر وكرومويل ونابليون وغريهم(.((1
1212ألسايلب تنشئة املتسلطني دور مهم يف ظهور االجتاهات التسلطية دليهم .وقد أظهرت
دراسات أدورنو وزمالئه املبكرة أن الصورة اليت يرسمها التسلطيون لألب أو األم املثايلة
ختتلف عن الصورة اليت يرسمها املنخفضون يف التسلطية؛ حيث تبني أن التسلطيني
قد استخدموا لوصف األب املثايل صفات؛ مثل انلظام وادلقة ،والضبط والصالبة،
((( عبد الستار إبراهيم ،ابلحث عن القوة :االجتاه التسلطي يف الشخصية واملجتمع (القاهرة :املركز العريب للبحث.84 :)1984 ،

( ((1املرجع السابق.143-142 :
( ((1املرجع السابق.147 :
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بينما وصف املنخفضون يف التسلطية األب بالود والتساهل والعطف واللطف(.((1
ومعىن ذلك وكما ترى برنشفيك ،أن االتصال الوجداين بالوادلين يف حالة التسلطيني
ضعيف ،وأن التسلط يتم من جانب األب واألم يف معظم احلاالت ،وأن أسايلب العداء
والرفض واتلجاهل والقمع واتلضييق من اخلربة والسيطرة واالستحواذ أسايلب شائعة
يف تربية أمثال هذين الوادلين ألبنائهما ،وأن هذه األسايلب تشيع يف األرسة الفقرية
منخفضة اتلعليم واليت تشعر كذلك بأنها هامشية أو بعيدة عن اهتمام ادلولة أو السلطة
الرسمية فيها(.((1
هكذا بينت ادلراسات اليت استهلها روكيتش يف ستينيات القرن املايض أن ادلومجاطيقية
أو اجلمود العقائدي أو التسلطية جمموعة من املعتقدات اليت تأخذ شلك اجتاهات ثابتة دلى الفرد
(أو اجلماعة) .ويه تتسم باالنغالق وال ترى اتلماثل أو القوافل حىت بني األيديولوجيات اليت تبدو
ً
ٍّ
ً
ِّ
متعارضة؛ اكلرأسمايلة والشيوعية مثال وحماولة لك منهما أن يقدم حلوال للمشكالت االقتصادية
واالجتماعية .ويرى عبد الستار إبراهيم أنه حىت ىلع مستوى حضارتنا اإلسالمية يؤدي الرفض
ٍّ
العقائدي دلى لك من املنارصين للمذهب السين واملذهب الشييع إىل احلروب واالقتتال وجريان
ادلماء ىلع الرغم من أن اذلي جيمع بني هذين املذهبني ،وهو املعتقدات اإلسالمية األساسية يفوق
ً
كثريا ما يفرق بينهما(.((1

العوامل املساهمة يف الزنعة التسلطية
ىلع عكس ما قاتله دوكيت من أن االنتماء إىل مجاعة ما ،واتلوحد معها ،هو مصدر أسايس
أويل للزنعة التسلطية ،فإن ستيرن ترى أن هناك عوامل كثرية ً
أيضا تدخل يف تكوين مثل هذه
الزنعة؛ ومنها أسلوب الرتبية اذلي يقوم ىلع أساس القمع والعقاب ،وطبيعة عملية اتلنشئة
االجتماعية ،واثلقافة الفرعية اليت اعش فيها املرء ،وحمدودية خربات احلياة ،والعوامل املتعلقة
ً
بتكوين الشخصية ،وخاصة اتلصلب واالفتقار إىل االنفتاح ىلع اخلربة ،واألفاكر واحلياة ،وكذلك
تزايد اتلعرض ملثريات وخربات ومواقف مزعجة أو منفرة غري مألوفة مع تزايد العمر ،أو تقدمه،
( ((1املرجع السابق.17 :

( ((1املرجع السابق.148 :

( ((1املرجع السابق.17 :
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ً
وأيضا انلقص يف اتلعليم أو حمدودية املعلومات ،والقدرة املعرفية املحدودة ،وكذلك وجود مصادر
أخرى ممكنة يف احلياة تعزز مثل هذه امليول والزناعت ،وتشجع األفراد ىلع االنتماء إىل مثل هذه
اجلمااعت(.((1

التسلطية واالجتاه املحافظ
يستخدم املصطلح اخلاص بامليل املحافظ ،أو االجتاه املحافظ  Conservatismلإلشارة إىل
ذلك امليل إىل مقاومة اتلغيري ،وإىل تفضيل لك تلك األشاكل اآلمنة ،اتلقليدية املتعارف عليها من
املؤسسات والسلوك .ويطرح هذا املصطلح اعدة ىلع أنه يمثل انلقيض ملصطلح االجتاه الليربايل،
ً
انفتاحا وترحيبًا باتلغيريات اجلديدة ،وكذلك امليل للمغامرة وعدم االلزتام بكل ما هو
األكرث
تقليدي أو متعارف عليه أو نمطي من املؤسسات والسلوكيات(.((1
وهناك عدد من اخلصائص أو الصفات املمزية لالجتاه املحافظ يذكرها ويلسون ىلع
انلحو اتلايل:
1 -1األصويلة ادلينية :قد تم تعرف ادلين ،ومنذ وقت طويل ،ىلع أنه قوة حمافظة يف املجتمع،
أي باعتباره مؤسسة مقاومة للتغري اتلقديم؛ هكذا اكنت الكنيسة الاكثويلكية الرومانية،
وكذلك الطوائف  Denominationsاملتعصبة من الربوتستانت اتلطهريني يف طليعة
املحتجني الغاضبني ضد عدد كبري من األفاكر واتليارات اجلديدة املتعلقة بالسلوك
االجتمايع ،بداية من نظرية مركزية الشمس داخل الكون حىت نظرية دارون اتلطورية
وكذلك عمليات ضبط النسل وغريها(.((1
بالطبع ليس لك األشخاص املتدينني وال املؤسسات ادلينية تقوم لكها بمقاومة
ً
نتاجا لعمليات اتلغري هذه .ولكن يبدو أنه من
اتلغري ،فبعض هذه املؤسسات اكن
املعقول أن نقرتح أن املحافظ املثايل سوف يتمسك بادلين ىلع حنو جامد ومن انلمط
األصويل ،أي أنه سوف يعتقد يف السلطة املطلقة للكنيسة أو ادليانة املؤسسة ،ويف الصدق
املطلق أو احلريف للكتاب املقدس ،بما يف ذلك ما حيتوي عليه من معجزات ،وبعث بعد
(Stenner, The Authoritarian Dynamic: 112. ((1

(Wilson, The Psychology of Conservatism: 4. ((1

( ((1املرجع السابق.5 :
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املوت ،وغري ذلك من األمور .وال تقترص هذه املعتقدات فقط ىلع املسيحية بل تمتد إىل
العديد من ادليانات واأليديولوجيات(.((1

2 -2اتلأييد للمؤسسات السياسية املوجودة :يميل املحافظون ً
اغبلا إىل االلزتام باملؤسسات
وانلظم السياسية املوجودة؛ حيث يفضلون احلفاظ ىلع الوضع الراهن ،إذا اكن ذلك
ًّ
ًّ
مرحليا ،وقد يستخدمون القوة أو الرقابة الصارمة للقيام بذلك ،ويطلق
رضوريا ،أو
ىلع مثل هذا االجتاه يف ابلالد الغربية مصطلح اجلناح ايلميين أو تطرف اجلناح ايلميين
 .Right-Wing Conservatismوقد تغلف مثل هذه االجتاهات بمصطلحات
وشعارات؛ مثل الوطنية ،والقومية ،ونقاء اجلنس ،واخلوف من اتللوث أو الفساد؛ نتيجة
ملؤثرات غريبة أو خارجية وتسىم ً
أيضا  Xenophobiaأو اخلوف من األجانب أو
االنشقاق ادلاخيل والفوىض ...إلخ(.((1

ً
3 -3اإلرصار ىلع تطبيق معايري صارمة واستخدام العقاب أيضا :يفضل أصحاب هذا االجتاه
تنظيم سلوك األفراد واجلمااعت من أجل أغراض اجتماعية أو دينية أو مهنية من خالل
الضوابط والقواعد والقوانني ...إلخ ،ومن خالل املقاومة كذلك ألية مطابلات بتغيري
املواثيق األخالقية أو القانونية ،فهم قد ينظرون إيلها كهبة من اهلل ،ينبيغ أن تكون
ثابتة وحمصنة .هكذا يفضل أصحاب االجتاه املحافظ استخدام العقاب ابلدين أو املادي،
وكذلك األفعال الصارمة من جانب الرشطة ،والقضاة ،والسلطات ،بشلك اعم ،لفرض هذه
الرشائع والقوانني .وتعد هذه اخلاصية املمزية لالجتاه املحافظ من اخلصائص األساسية يف
مفهوم الشخصية التسلطية عند أدورنو وزمالئه؛ وذلك ألنهم الحظوا أن احرتام السلطة
إنما يتجىل ،ويظهر يف ذلك االلزتام ،املبالغ فيه ،من جانب من يتولون مراكز اعيلة ،داخل
السلطات ،يف فرض انلظام ،وكذلك يف ذلك اإلرصار ىلع طاعة أتباعهم اتلامة للقوانني
والرشائع األساسية املؤسسة(.((2
4 -4الزنعة العسكرية :يتجىل دلى أصحاب هذا االجتاه ذلك اتلفضيل الواضح للحفاظ ىلع
القوة العسكرية ،وتدعيمها ،باستمرار ،وكذلك املشاركة يف رصااعت عسكرية سواء
( ((1املرجع السابق.

( ((1املرجع السابق.7 :

( ((2املرجع السابق.
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اكنت مربرة ،أو يتم تربيرها ىلع أسس خاصة باحلفاظ ىلع األمة وقيمها .ويعد هذا
اجلانب من هذا االجتاه أشبه باالمتداد أو اتلوسع يف مفاهيم الوطنية والقومية واخلوف
ً
من الفساد أو اتللوث بفعل مؤثرات أجنبية ،وأيضا اإلرصار ىلع فرض «القانون وانلظام».
5 -5اتلمركز العريق وعدم اتلحمل جلمااعت األقليات :يظهر هنا ذلك امليل الواضح دلى
األفراد تلفضيل اآلخرين اذلين ينتمون إىل نفس ،نوعهم (لونهم – دينهم ...إلخ) وكذلك
اتلوجه املفعم باخلوف والتشكك ،بل والكراهية ،من اآلخرين اذلين خيتلفون عنهم ىلع
حنو أو آخر (يف العرق أو ادلين أو طول الشعر أو الزي ...إلخ).

ً
ويتجىل هذا االجتاه يف سلوك ابليض جتاه السود يف الواليات املتحدة مثال ،وهو

اجتاه ما يزال يتجىل حىت اآلن؛ حيث حدث بينما أعمل يف هذا الكتاب وخالل األسبوع
ً
األول من شهر يويلو 2016م أن قتل رجل بوليس أمريكي يف والية مينسوتا رجال أسود،
ويف ايلوم اتلايل اندفعت االحتجاجات الشديدة يف عدد من الواليات ،ويف مدينة داالس
بوالية تكساس ،وحيث قتل رجل أسود مخسة من رجال الرشطة وجرح سبعة ،وقد قال
زميل هل إنه اكن يكره ابليض بشدة؛ بسبب تعاملهم اليسء مع السود ،وبعد ذلك بأسبوع
ُ
واحد ق ِتل ثالثة رجال رشطة آخرون.
هكذا تكون هناك اجتاهات تعصبية تعمل ىلع تعزيز اتلطرف حىت يف ادلول
اليت تقول إنها جنة ادليمقراطية؛ حيث تشعر لك مجاعة بداخلها بأنها مهددة من جانب
لك مجاعة خمتلفة عنها ىلع حنو أو آخر(.((2
6 -6اتلفضيل ملا هو مألوف يف الفن ،والزي ،واملؤسسات ...إلخ :إن أصحاب االجتاه املحافظ
يرفضون اتلغيري ويقاومونه ،فإنه يفرتضً ،
بناء ىلع ذلك ،أنهم يفضلون ما هو مألوف
ً
عموما ،وكذلك يف الفنون التشكيلية واملوسيىق واألدب
ومعروف ونمطي يف السلوك
ً
ً
رجسا
عموما ،ويعتربها
واألزياء واملؤسسات االجتماعية ،بل إن بعضهم يرفض الفنون
من عمل الشيطان ،حياول من خالهل – أي الشيطان – أن يبعد العبد اتليق الورع عن
طريق اهلداية والصواب .هكذا يرفض أصحاب االجتاه املحافظ األنواع اجلديدة من

( ((2املرجع السابق.8 :
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الفن التشكييل واألدب واملوسيىق؛ ألنها تعمل ،يف رأيهم ،ىلع تعريض النسيج األخاليق
للشباب للخطر وتعرضهم ،كذلك ،للغواية والفساد والفوىض.
7 -7انلظرة املعادية لالستمتاع احليس وفرض الضوابط الصارمة ىلع السلوك اجلنيس :هكذا
يتم انلظر دلى أصحاب هذا االجتاه إىل املتعة احلسية كأنها سيئة ومتعلقة باخلطيئة،
ً
وينطبق ذلك امليل ىلع حنو خاص ىلع اجلنس ،لكنه قد ينطبق أيضا ىلع أنواع من الطعام
ً
عموما .وهكذا يتم فرض ضوابط ىلع املالبس
والرشاب والرقص والتسلية والرتفيه
وينظم اجلنس ضمن حدود مؤسسة الزواج وحدها ،ويتم التشجيع ىلع قراءة الكتب
ادلينية أو الرسمية وحدها دون غريها .وال يفضل ،بل ينصح بعدم قراءة الروايات أو
املرسحيات أو القصص القصرية ...إلخ(.((2
8 -8املعارضة للعلم أو اتلقدم العليم :قد تظهر حيث يتم الرفض ألية أفاكر جديدة تزبغ ،وقد
حدث ذلك عرب اتلاريخ؛ حيث تمت املقاومة والرفض يف ابلداية ،وربما لفرتات طويلة
تللك األفاكر اخلاصة بمركزية الشمس ودوران األرض حوهلا .وما يزال بعض رجال
ادلين يف بعض ابلدلان اإلسالمية يرفضونها ً
أيضا .وحدث األمر نفسه بالنسبة نلظرية
اتلطور وعمليات اتلطعيم والسفر إىل الفضاء اخلاريج واالستنساخ ونقل األعضاء ونقل
ادلم وغريها.
ً
وكثريا ما يتم رفض هذه األفاكر العلمية اجلديدة ىلع أساس غري عقالين ،أال وهو
أنها ال تتفق مع انلصوص ادلينية القديمة أو املقدسة(.((2
9 -9اتلفكري اخلرايف :يرتبط باألصويلة ادلينية ،وكراهية العلم ،ذلك امليل ألن يكون
ً
معتقدا يف اخلرافات وكذلك القدرية ،أي أنه يعتقد أن مصريه ال يعود
اإلنسان
إيله ،وهو ال يستطيع أن يتحكم يف حياته ،أو أنه ضحية لقوى خارجية .هكذا
يميل الشخص املحافظ إىل تغليب عنارص احلظ واتلفاؤل والتشاؤم واخلوف
من نذر الشؤم اليت تم االعتقاد ،منذ القدم ،أنها جتلب انلحس أو سوء احلظ.

( ((2املرجع السابق.9 :

( ((2املرجع السابق.
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وتتداخل العنارص السابقة ً
معا ،داخل العقل املحافظ  ،ىلع حنو منطيق أو حديس
أو وجداين ،لكنها تتجمع ً
ِّ
تكون نلا ذلك العامل العام املوجود دلى كثري من
معا؛ يك
انلاس واذلي يسىم اعمل املحافظة؛ وهو اعمل وثيق الصلة بعوامل أخرى؛ مثل اجلمود
العقائدي ،واتلصلب ،والتسلطية ،وحمافظة االجتاه ايلميين ،واتلعصب ،واتلحزي،
واتلطرف ،واملعاداة لإلبداع واالبتاكر وغريها(.((2
وهذه الصورة اليت قدمها ويلسون عن أصحاب االجتاه املحافظ صورة شديدة
القرب ،يف واقع األمر ،من صورة الشخصية املمزية ألصحاب الزنعة أو االجتاه التسلطي.
هكذا جند أن اتلصلب ،واذلي هو جوهر الشخصية التسلطية ،هو نفسه تقريبًا اعمل
املعارضة لالبتاكر  Opposition to Innovationدلى أصحاب الشخصية املحافظة،
وهناك كذلك تأكيد يف الشخصنة لألمور وتركزي ىلع أهمية انلظام والواجب والرغبة يف
ترسيخ بنيه هرياركية متدرجة (أىلع – أسفل) داخل املجتمع(.((2

ادلين واالجتاه املحافظ
تعترب املحافظة ادلينية أحد العوامل املهمة اليت تسهم يف تكوين ذلك العامل املتعلق
باالجتاه املحافظ العام .وقد تمت دراسة العالقة بني املعتقدات ادلينية والسلوك ،ومن خالل
متغريات أخرى؛ مثل ادلومجاطيقية والتسلطية واتلمركز العريف واالجتاه املحافظ واتلمزي وغريها.
وأشارت سلسلة من ادلراسات اليت أجريت يف هذا السياق إىل أن اذلين يكرثون من اذلهاب إىل
الكنيسة أكرث دومجاطيقية من اذلين ال يكرثون من اذلهاب إيلها .كما أن األكرث تدينًا اكنوا هم
األقل تساحمًا بشلك اعم ،وكذلك فإن املتشددين ادلينيني من املسيحيني اكنوا أكرث ً
تمزيا ضد ايلهود
ً
وضد السود أيضا(.((2
ومع ذلك فإن األمر ليس بهذه البساطة اليت يبدو عليها؛ وذلك ألن هناك دراسات أخرى
قامت بنقد نتائج هذه ادلراسات ىلع أساس الضعف املنهيج املتعلق بأدوات القياس املستخدمة
( ((2املرجع السابق.

(John J. Ray, “Conservatism, Authoritarianism, and Related Variables: A Review and Empirical Study”, The Psychology ((2
of Conservatism (London: Academic Press, 1973): 17-35.

(Alan C. Webster and Robert A.C. Stewart, “Theological Conservatism”, The Psychology of Conservatism (London: ((2
Academic Press, 1973): 129-147.
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فيها ،وكذلك عدم تميزيها بني السلوك اخلاريج واألقوال اليت يذكرها املرء عن نفسه ،من ناحية،
ًّ
خارجيا (تربط ادلين باثلواب والعقاب
وحاتله ادلينية ادلاخلية اخلاصة اليت قد تكون متوجهة
ًّ
داخليا (تربط ادلين باخلربة العميقة اخلاصة اليت تتضمن مشاعر السكينة
ورضا انلاس) أو

والتسامح والعلو ىلع الصغائر ادلنيوية وغريها) من ناحية أخرى.
هكذا قد يكون دلينا – كما يذكر وبسرت وستيورات – نواعن من االجتاهات ادلينية؛
انلوع األول هو االجتاه ادليين املحافظ ،وفيه حترض القوانني والضوابط واألوامر وانلوايه وعدم
التسامح أكرث من غريها .إنه نوع من االجتاه املتعلق بالسلطة واملتمركز عليها .أما انلوع اثلاين
فهو االجتاه ادليين املتحرر ،ويركز ىلع اذلات وامتداداتها ،وىلع التسامح واتلغايض عن األخطاء
واتلفهم للضعف البرشي .وقد أشارت هذه ادلراسة إىل أن االنضمام ألحد األحزاب الليربايلة
مرتبطا ً
ً
أيضا باتلحزي جتاه اآلخرين ،وكذلك بذلك امليل إىل االنصياع لقوانني احلزب
قد يكون
ومبادئه املنظمة وبما يتناقض مع تلك ادلاعوى اليت يتبناها حول احلرية الفردية .هكذا ال يقترص
االجتاه املحافظ( ((2ىلع االجتاهات ادلينية فقط ،بل يمتد ً
أيضا إىل تلك األحزاب السياسية اليت
تديع أنها يلربايلة وتؤمن باحلرية الفردية وحقوق اإلنسان ،وبما يتفق مع ما طرحه ويلسون حول
وجود اعمل للمحافظة يهيمن ىلع ما عداه من العوامل الشخصية(.((2
كذلك قال إريك فروم املحلل انلفيس األملاين (1980 – 1900م) إننا ال نستطيع أن نتحدث
عن ادلين بشلك اعم ،لكننا ينبيغ أن نمزي بني شلكني من أشاكل ادلين؛ الشلك التسلطي والشلك
اإلنساين .وإن هذين الشلكني يمكن أن يوجدا داخل ادلين الواحد نفسه من خالل عمليات الفهم
واتلطبيق هل عرب مراحل تارخيية معينة .وقد جتىل ذلك يف تاريخ ايلهودية واملسيحية كما قال(.((2
يقوم ادلين التسلطي – يف رأي فروم – بالرتكزي ىلع الطاعة والعبادة لسلطة عليا تتحكم
يف البرش .ويكون االستسالم هلا هو املفتاح يف مثل هذه ادليانات؛ حيث تتكون دلى انلاس رؤية
ِّ
يكونون معتقداتهم حوهلا يف ضوء
اعمة أو أيديولوجية حول العالم ،أي وجود احلياة واملوت ،فهم
ما ختربهم به السلطات العليا أو من يمثلونها .هكذا تكون هذه السلطة العليا (أو اهلل) ً
رمزا

للقوة والسلطة واهليمنة .أما البرش فهم ال يشء ،فقراء ،بال حول وال قوة ،وال أهمية هلم .إنهم
( ((2املرجع السابق.

( ((2املرجع السابق.

(Andrew Reid Fuller, Psychology and Religion: Classical Theorists and Contemporary Developments, 4th ed. (Lanham: ((2
Rowman and Littelfield, 2008): 205.
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يمكنهم احلصول ىلع القوة ،فقط ،من خالل خضوعهم لإلهل يلك القدرة .ويمثل هذا اخلضوع نوعاً
من اهلروب من الوحدة والضياع ،كما أنه يقدم احلماية واألمن والراحة لإلنسان من العناء واتلعب.
حىت بالنسبة ملارتن لوثر والربوتستنتية لم خيتلف األمر ،بل تم اتلطرف يف اتلعبري عن
مشاعر الضعف والال حول والال قوة ،وذلك ألنه قد نظر إىل اإلنسان كأنه يائس ورشير وفاسد وأن
ايلقني املتاح أمامه هو أن خيضع ،بال رشوط ،للرب ذلك اذلي نظر إيله كأنه سلطة شديدة القوة
قادرة ىلع اإلفناء ،ومن خالل حمبة هذه السلطة والشعور باخلشية واجلزع أمامها يؤكد اإلنسان
تفاهته؛ وذلك أن احلب ال يقوم إال ىلع اخلضوع كما قال فردم يف كتابه «اهلروب من احلرية».
ً
وقد حتدث فروم أيضا عن أشباه ادليانات ادلنيوية ،فقد وصل األمر باألملان خالل الفرتة
انلازية إىل ما يشبه حالة من العبادة هلتلر ،حالة من اخلضوع اتلام لسلطته واالنصياع املطلق
ألوامره ،أصبح البرش بال قيمة يف ذاتهم .هكذا يتماثل اخلضوع لدليكتاتور يف حالة انلازية ،مع
اخلضوع للرب يف حالة اللوثرية الربوتستنتية ،يف ضوء ما قال به إيريك فروم(.((3
وقد اعترب فروم مياكنزم اإلسقاط  Projectionالعامل األسايس يف ادليانات التسلطية؛
حيث قد رأى أن قوى احلب والصدق والعدل يه القوى اليت ينبيغ أن تمزي املجال اإلنساين،
لكن يف ادليانات التسلطية وأنظمة احلكم التسلطية قد حيرم البرش من اتلعبري عن هذه القوى
والطاقات يف حياتهم ،من ثم فإنهم يقومون بإسقاطها ىلع هلإ أو زعيم يعتقدون أنه حمب ،وصادق
واعدل وأنه سينرش ً
أيضا هذه القيم يف حياتهم .هكذا تنسب إىل اإلهل ،أو الزعيم لك تلك القيم
والقدرات اإلجيابية ،وحيرم اإلنسان من لك يشء ،وال يكون عليه سوى اخلضوع حىت حيظى
بالعدل واحلب واحلرية والصدق(.((3

ً
لكن اإلنسان من خالل خضوعه اتلام إىل سلطة عليا ،أيًّا اكنت قد ال يعود إنسانا ،إنه

يتحول إىل يشء ،إىل شلك غريب من أشاكل الوجود اإلنساين ،شلك خاضع ىلع حنو متسم باتلصلب
واجلمود واآليلة والفقدان للمرونة ،ال بدائل أمامه سوى اخلضوع والطاعة واالنصياع .هكذا
يفقد اإلنسان طاقاته احليوية اخلاصة باحلرية والعقل ،احلرية اليت تسمح هل باحلرية واالستكشاف
واتلجدد ،والعقل اذلي يتيح هل الفرصة للتفكري واتلأمل اإلبداع .هكذا يتحول اإلنسان إىل شلك
( ((3املرجع السابق.204 :

( ((3املرجع السابق.

152

كراسات علمية 37

غريب ،أو باألحرى ،إىل يشء غريب فاقد للحرية واخليال .هكذا تقوم صلة هنا بني اإلنسان
ونفسه ،لكنها تكون ً
أيضا «صلة مع أنفسنا بعد أن حتونلا إىل شلك أو اكئن قد أصابه االغرتاب».
وعندما نكون يف حالة اغرتاب عن أنفسنا نصبح ،كما يقول فروم يف حالة سيئة ،ال تكون دلينا
ثقة يف أنفسنا وال يف اآلخرين ،وقد نفقد القدرة ىلع احلب أو اتلفكري وتكون املحصلة انلهائية
ذللك لكه أن حيدث انفصال بني املقدس واملدنس أو بني السماوي واألريض .فيف اعلم املدنس
األريض اليسء حنن نسلك بدون حب ،نشعر بأننا خاطئون وال بد أن نعود إىل اهلل ،نطلب السماح
واملغفرة منه ،ونعرتف بأخطائنا وخطايانا(.((3

من األفاكر املهمة اليت طرحها فروم ً
أيضا قوهل إنه عندما تقوم مجاعة صغرية بإخضاع

مجاهري كبرية أو استبعادها ،فإن هذه اجلماهري تصبح غري قادرة ىلع الشعور باالستقالل أو القوة،
ويصبح طابع ادلين السائد بينهم هو الطابع التسلطي ،سواء تم ذلك عن طريق عبادة هلإ أو شخص،
ينظر ايله ىلع أنه رسول العناية اآلهلية أو املعرب عن صوت الرب وإرادته ،واملرشد هلم يف دنياهم وإىل
آخرتهم .ويف مثل هذا انلوع من اخلربة ادلينية يصبح انلاس معتمدين ىلع ابلنية االجتماعية ،وتزداد
ً
وأيضا عندما يصل أصحابه إىل
تسلطية مثل هذا ادلين عندما يتحالف مع قوى دنيوية سياسية،
حالة اتلحكم ادليين وادلنيوي يف انلاس .وهنا تكون الكراهية وعدم التسامح مع اآلخرين وسائل
مهمة تلعويض حالة اخلضوع للسلطة هذه ،وللتعبري كذلك عن االلزتام بمثل هذا اخلضوع .هكذا
يكون اخلضوع املفتقر لإليمان ،اخلضوع املطلق ألية سلطة عليا يف احلياة ،يف رأي فروم ،نوعاً من
املازوخية (أو املاسوشية أي اتلذلذ بتعذيب اذلات) ،وكذلك نوعاً من اتلدمري لذلات واإلذالل هلا.
أما ادليانات اإلنسانية فيه ىلع نقيض ادليانات التسلطية ً
تماما؛ ألنها تتمركز حول احلياة

اإلنسانية وحول القدرات والطاقات املالزمة هلذه احلياة ،فهنا يكون اإلنسان أكرث قدرة ىلع
انلمو ىلع املستوى العقيل وكذلك أكرث قدرة ىلع االستخالص ملعىن وجوده ،وىلع الفهم جلوانب
قوته وجوانب ضعفه ً
أيضا .هنا يكون اإلنسان ً
قادرا ىلع تطوير قدرات وانفعاالت احلب نلفسه

ولآلخرين وللعالم أمجع ،ويكون ً
قادرا كذلك ،ىلع صياغة معايري يستطيع أن يعيش من خالهلا،
ً
ال أن تفرض عليه .هنا يكون أكرث حرية وأكرث قدرة ىلع احلب والعطاء ،هنا يكون أكرث تساحما
ً
ومرونة وأقل تصلبًا وتطرفًا ،هنا يكون ًّ
قويا بقدر ما يستطيع ،وحمققا ذلاته ىلع انلحو األفضل،
( ((3املرجع السابق.205 :
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هنا تكون اخلربة ادلينية متعلقة باتلوحد مع اآلخرين ال االنفصال عنهم ،فيكون هناك تواصل
وعالقات إجيابية معهم ال انفصال وتناحرات وعداوات .وال تتحقق مثل هذه الرشوط إال عندما
ً
ً
يكون اإلنسان ًّ
خاضعا ،يسلم املسئويلة لغريه أيًّا اكن؛ وذلك
حرا ومسئوال خالل الوقت نفسه ،ال

ألنه ومع تزايد نمونا وقدرتنا ىلع احلب واتلواصل نقرتب شيئًا فشيئًا من املثل األىلع اخلاص باهلل،
ً
فنصبح أكرث ً
قربا منه ال ابتعادا عنه .وليس هنا ما يمنع ،يقول فروم من أن يكون ادلين ،أي

ًّ
ًّ
وإنسانيا يف الوقت نفسه .لكنه عندما يكون أكرث إنسانية يكون أفضل ،وهذا هو
تسلطيا
دين،

جوهر ادلين احلقييق ،أن يقوم بإسعاد اإلنسان يف ادلنيا واآلخرة ،ال أن يسبب هل الشقاء واحلرمان
ً
واتلعاسة ،كما يعتقد ابلعض وكما يفعلون أيضا(.((3

اخلصائص العامة للتسلطية
يتبني نلا من دراسات آدورنو وغريه من العلماء اذلين استعرضنا أفاكرهم ودراساتهم عرب
ً
هذا الكتاب أن هناك عددا من اخلصائص املمزية لالجتاه التسلطي والشخصية التسلطية ،وكذلك
ابلنية املمزية ألي تسلط بشلك اعم .وتتفق هذه اخلصائص يف كثري منها مع تلك اخلصائص املمزية
للتطرف ،واليت ذكرناها خالل الفصل السابق وغريه ،وهذه اخلصائص يه ما ييل:
1 -1اتلقليدية (اتلمسك باجلامد والقديم وقيم املايض والعائلة ومقاومة اجلديد).
2 -2اخلضوع للسلطة (السمع والطاعة).
3 -3العدوان التسلطي (ىلع من ينتهك قيم اجلماعة ومعايريها وأهدافها).
4 -4اتلفكري اخلرايف املتصلب انلمطي اجلاهز وغري اإلبدايع.
5 -5معارضة اتلأمل واتلفرد واخليال واملرونة واإلبداع.
6 -6امليل إىل العنف والعدوان جتاه املغايرين واملختلفني معهم ،والسيطرة واخلضوع بالنسبة
لقادتهم أو زعمائهم.
7 -7الزنعة اتلدمريية والسخرية (إهانة اآلخرين عن طريق انلت وبرامج اتلليفزيون
وتكوين مجااعت ذات تسميات عدائية؛ مثل مولوتوف ...إلخ .والسخرية فيها نوع زائف
من اتلحقري لآلخرين وشعور زائف باتلفوق دلى هذه اجلمااعت ً
أيضا.
( ((3املرجع السابق.206 :
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ً
8 -8اإلسقاط واإلنكار :ويظهر ذلك يف إسقاطهم لعيوبهم ىلع اآلخرين ،وإنكارهم أيضا
وجود عيوب وسقطات وأخطاء هلم.

ً
9 -9الشلكية واملظهرية فابلعض يعتقد أنه ملجرد أنه ارتدى ًّ
زيا معينا يستطيع أن يتحدث يف
لك يشء ،ويوجه ،انلاس ويكون عليهم السمع والطاعة.
1010االهتمام باألمور واتلعبريات اجلنسية.
1111امليل إىل اإلغالق املعريف يف مقابل االنفتاح املعريف (رفض اجلديد واالحتمايل والنسيب)
ً
مجيعا).
واالنغالق االجتمايع (األهل والعشرية) يف مقابل االنفتاح االجتمايع (البرش
1212األحادية يف انلظر إىل األمور والظواهر يف مقابل تعدد الرؤى ووجهات انلظر.
ً
1313امليل إىل القطعية واحلسم بدال من القول :ربما ،وأظن ،وحيتمل ،وغري ذلك من اتلعبريات
ادلالة ىلع اتلفكري االحتمايل النسيب الرتجييح.
1414عدوى الغباء واجلمود ورسعة انتقاهلا من مستوى أىلع إىل مستوى أدىن أو بالعكس.
1515االهتمام باللفظي والسميع يف مقابل ابلرصي واخليايل ،وباثلابت يف مقابل املتحول.
1616اتلفكري االجرتاري اتلكراري يف مقابل اتلفكري احلواري االبتاكري اإلبدايع.
ً
1717اتلمركز حول اذلات واجلماعة بدال من اتلمركز حول اآلخر والوطن واإلنسان.
ً
تأكيد التشابه واالتفاق وانلمطية بدال من الرتكزي ىلع االختالف واتلفرد (موضواعت
الكالم ،واألزياء ،وانلظرة للمرأة واملغايرين يف ادلين ،والصور انلمطية عن ذاتهم وعن
اآلخرين ،والفرق انلاجية والفرق اليت يف انلار ...إلخ).

ً
1818اتلفضيل نلمط القيادة االستبدادية ال ادليمقراطية ،والقيادة الصلبة اجلامدة بدال من
القيادة اللينة املتساحمة.
1919احلاجة إىل اإلغالق املعريف ،ويه حاجة تشبه واقع انلفور من الغموض وجتنب غري
الواضح وغري ايلقيين؛ وذلك ألن سمة حتمل الغموض ترتبط بالفضول واالستكشاف،
ويه صفة إبداعية.
2020اللجوء إىل الضغوط ىلع اآلخرين وتهديدهم من أجل الوصول إىل االتفاق معهم واتلجانس
وامليل إىل املحافظة ىلع الوضع الراهن ما دام يف صاحلهم.
2121استخدام العلم واتلكنولوجيا (انلت – اتلليفزيونات – املوبايالت) ألغراض غريزية
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بدائية سابقة ىلع احلضارة (السخرية – السباب – التسجيل لآلخرين وتهديدهم – تدبري
عمليات انتحارية ...إلخ).
2222االنكفاء ىلع اذلات ،فاملجال اخلاص بالسلطة واملصالح ،بالنسبة إيلهم ،مغلق عليهم،
مع شعور دائم باتلهديد عرب مسارهم اتلارييخ .وهو شعور يتفاقم بذلك خالل الظروف
غري املستقرة (أوقات احلروب – الكساد االقتصادي – السجن – اثلورات ...إلخ) مما
ِّ
يدفعهم للبحث عن األمن ،غري املهدد ،اثلابت اجلامد املغلق برصف انلظر عن ما قد
حيدث لآلخرين بسبب ذلك االجتاه.
2323االفتقار إىل ما يسىم بالرتكيب املعريف اتلاكميل أي انلظر إىل أية ظاهرة ىلع أنها متعددة
األبعاد حتتوي ىلع اذلات واآلخر واتلاريخ والبرش اذلين خيتلفون ويأتلفون ...إلخ ،ومن
ثم جند أن ما يمزيهم هنا هو اتلبسيط املعريف للمواقف والظواهر والعالقات وبما يناسب
رؤيتهم الضيقة أو املحدودة أو املغلقة.
2424استخدام ادلين واذلي ينبيغ أن يكون لصالح اإلنسان من أجل اتلخويف
والرتهيب واتلعذيب واتلدمري أي من أجل اغيات عكس أهدافه احلقيقية.
االفتقار إىل ما يسىم يقظة الضمري (اخلداع والكذب وإثارة الفوىض والغموض والرسية
والضغط العدايئ والعدواين ىلع اآلخرين).
2525نسبة اإلخالص ،واتلفاين ،وادلافعية لإلجناز ،والقوة ،واالنتماء ،واملثل العليا ،واتلدين
احلقييق إىل أنفسهم ،ونكرانها ىلع اآلخرين.
قدر من الفقدان للويع قد يتحول
2626الشعور شبه الفصايم (لكية القدرة ولكية احلضور) مع ٍ
إىل ما يشبه املرض اجلمايع املنترش.

2727املحاولة ادلائمة للعودة إىل املايض ،وإاعدة ذلك املخزون ،أو حماولة إاعدة ذلك املكبوت
اذلي يريد ً
دائما أن يهز استقرار ابليت أو الوطن من خالل أشباحه وظالهل؛ وذلك ألنه
ُ
اكف.
لم يدفن بعد بشلك ٍ

2828انلمط املحافظ (يف مقابل الراديكايل) يف اتلفكري والشعور والسلوك ،وكذلك عمليات
اتلفضيل نلوع معني من الفنون ونوع معني من األدب.
من فحصنا ،عرب الفصول السابقة للخصائص املمزية للتطرف والتسلط واالجتاه املحافظ،
يمكننا أن نالحظ أن هذه العوامل تسهم جمتمعة ً
معا يف تكوين بنية سيكولوجية واجتماعية اعمة
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تتمثل يف اجتاهات وقيم تدفع يف اجتاه العنف والعدوان واإلرهاب .هكذا ال يمكن الفصل بني
اتلطرف والتسلط ،وال بني التسلط واالجتاه املحافظ .فهذه العوامل لكها تتسم باملقاومة الواضحة
للتغيري ،وكذلك الرغبة يف احلفاظ ىلع لك ما هو قديم أو راسخ أو مألوف أو متفق عليه.
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خاتمة
ثقافة اإلبداع يف مواجهة ثقافة اتلطرف واإلرهاب
يف مواجهة اتلطرف واإلرهاب والزتايد املتواصل للعنف السيايس وغري السيايس يف العالم
بشلك اعم؛ نطرح اآلن بعض املالحظات اخلتامية اليت قد تكون ذات فائدة يف هذا السياق:
رضورة تعديل اخلطط والربامج ادلراسية مع الرتكزي ىلع موضواعت متعلقة بالقيم اإلنسانية
والرتبية عن طريق الفن وتنمية اخليال ...إلخ ،وتنمية أسايلب اتلفكري ومهاراته (انلاقد /اإلبدايع/
اختاذ القرارات – حل املشكالت – اذلاكء العاطيف) ،وتشجيع االستخدام لالسرتاتيجيات اإلجيابية،
وإاعدة صياغة املشلكة بطريقة إجيابية ،وليس اإلنكار أو االنفصال أو الرتكزي ىلع عوامل خارجية
فقطـ .فالرتكزي ىلع املشلكة ملحاولة حلها هو املهم ،وكذلك املواجهة االستباقية لألزمات قبل
استفحاهلا ،واالنتباه للمخاطر ،وعدم دفن الرءوس يف الرمال ،وعدم جتنب اتلهديدات أو جتاهلها،
والرتكزي ىلع اهلروب منها أو تأجيلها والتسامح والعفو عند املقدرة ،ورضورة تطبيق مجيع معايري
ً
وأيضا ابلحث عن وسائل تبعد األفراد ،من خالل الرتبية واتلعليم وغريهما،
العدالة االجتماعية،
من الوقوع يف براثن انلمطية واتلكرار واالجرتار والتشابه واتلفكري ادلائري ،مع اتلأكيد ىلع أهمية
االهتمام باتلعدد والقنوع والكرثة واالختالف.

ً
لكن املفتاح األساس يف هذه املواجهة ،يف رأينا ،هو اإلبداع .وهناك أكرث من ثمانني تعريفا

لإلبداع ،خنترصها يف ثالث لكمات؛ يه :إنتاج جديد مفيد ،أو سلوك جديد مفيد ،أو تفكري جديد
مفيد ،ويمكن أن تضاف لكمة رابعة؛ يه «وأخاليق ً
أيضا».
هكذا يمكن القول إن ثقافة اإلبداع يه اجلديرة أكرث من غريها بمواجهة ثقافة اإلرهاب،
ً
فهل هناك فروق بني هاتني اثلقافتني؟ هناك فروق كثرية تتجاوز األربعني فرقا ،لكننا سنذكر منها
ً
ً
حرصا:
هذه الفروق فقط ،تمثيال ال
1 -1اإلبداع تفكري يف نسق مفتوح  Open Systemيهتم باتلعدد واتلنوع والكرثة واالختالف،
ووجود أكرث من إجابة عن السؤال الواحد ،وأكرث من حل للمشلكة الواحدة .بينما اإلرهاب
تفكري يف نسق مغلق يقوم ىلع أساس انلمطية واتلكرار واتلفكري ادلائري املتقبل اجلاهز،
واالجابة الواحدة والقطعية ،فالعالم مغلق ،قد اكتمل ،ومىت اكتمل؟ هناك يف املايض.
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2 -2بينما يقوم اإلبداع بالرتكزي ىلع املستقبل (وال يهمل دور املايض أو احلارض وإنه يف اإلماكن
أبدع مما اكن) ،تهتم ثقافة اإلرهاب بالرتكزي ىلع املايض ،وىلع أنه ليس يف اإلماكن أبدع
مما اكن ،كما أنها تعارض اتلأمل واتلفرد واخليال ومرونة اتلفكري.
3 -3يشجع اإلبداع ىلع اتلمرد اإلجيايب الفعال لصالح املجتمع واإلنسان ،باخليال واتلفكري
االحتمايل النسيب الرتجييح ،بينما تشجع ثقافة اإلرهاب السمع والطاعة ،واتلنفيذ اجلامد
لألوامر ،كما أنها تمارس العدوان التسلطي (العدوان اللفظي وابلدين) ىلع لك َمن يهدد
معايريها أو قيمها أو أهدافها.
4 -4تقوم ثقافة اإلبداع ىلع أساس املصارحة واملاكشفة واالعرتاف باألخطاء واتلصحيح
اذلايت ،بينما تقوم ثقافة اإلرهاب ىلع أساس اإلسقاط واإلنكار ،ويتجىل اإلسقاط يف
نسبة عيوبها ومثابلها إىل اآلخرين ،بينما يظهر اإلنكار يف انليف؛ لوجود أيه أخطاء يف
أفاكرها وممارساتها (فهم مالئكة مبعوثو العناية اإلهلية إلصالح العالم).
ويرتبط اإلسقاط واإلنكار مع ما يسىم يف دراسات اإلبداع بامليل إىل الغلق
املعريف ،ويتجىل ذلك يف عدم رغبة أتباع ثقافة اإلرهاب يف تغيري أفاكرهم ومعتقداتهم،
والرفض للك ما هو جديد واحتمايل .وهكذا فإن ثقافة اإلرهاب ثقافة منغلقة حول ذاتها
 ،Egocentricوليس ثقافة منفتحة ىلع اآلخر ،واإلبداع هو رسالة موجهة إىل اآلخر؛
من أجل صاحله .بينما اتلطرف – أو اإلرهاب – رسالة موجهة إىل اآلخر ؛ من أجل
تهديده وختويفه وإبادته.
5 -5اكنت ثقافة اإلبداع وما تزال يه ادلافع اذلي أدى إىل تطور االنسانية ،وظهر ذلك عرب
االخرتااعت العلمية الكثرية املتتايلة اليت جعلت احلياة أيرس واتلواصل بني البرش أعمق.
ً
ً
حرصا ،امليكروسكوب (1590م) ،واتلليسكوب
هكذا قدم اإلبداع العليم ،تمثيال ال
(1609م) ،اتلصوير الفوتوغرايف (1839م) ،السينما (1895م) ،اتلليفزيون (1926م)،
الكمبيوتر (1941م) ،اإلنرتنت (1969م) ...وغريها.
فماذا قدمت ثقافة اإلرهاب؟ ال يشء ،بل إنها ،ىلع العكس من ذلك ،تستخدم
اتلكنولوجيا والعلم (اإلنرتنت – املوبايل – اتلليفزيون ...إلخ) ،ألغراض بربرية
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بدائية تعمل ضد احلضارة (اتلدمري –العمليات – االنتحارية واتلفجريات – الربامج
اتلليفزيونية باحلقد والتشيف والعدوان ...إلخ).
6 -6نرى ثقافة اإلبداع أن ادلين هو طاقة إجيابية بناءة تساعد ىلع اتلكيف مع احلياة،
واتلوافق مع اآلخرين ،وكذلك حتقيق السعادة ،واهلدوء ،واألمل والسكينة ،واخلري يف ادلنيا
واآلخرة ،وهذه لكها جوانب إجيابية وطيبة .وحالة الرضا حالة تقوي جهاز املناعة الفردية
واجلماعية ،ىلع عكس ثقافة اإلرهاب اليت حتاول أن تدمر هذه احلالة من املناعة عن
طريق إثارة اخلوف ،وكذلك إشاعة الشعور بعدم األمن واألمان ،وتهدد احلياة اإلنسانية
		
نفسها.
7 -7وهناك فروق كثرية أخرى ،لكننا حنتم كالمنا هنا بالقول إن ثقافة اإلرهاب قد أساءت
اختيار الزمان واملاكن واإلنسان ،وىلع انلحو اتلايل:
(أ) فمن انلاحية العامة ،وبالنسبة لإلنسانية :أساءت ثقافة اإلرهاب اختيار الزمن
اذلي قام فيه اإلنسان بغزو الفضاء ،وابتكر ً
أيضا اتلكنولوجيا املتطورة ،وحبوث الوراثة،
وجتارب اخلاليا اجلذعية ،وغريها ولك ما هو يف صالح اإلنسان ،وأرادت أن تعود به إىل
ماض جتاوزته البرشية ،ومن ثم فيه ثقافة خارج الزمن.
زمن اغبر ٍ
(ب) ىلع املستوى املحيل أو املرصي أو العريب ،نسيت هذه اثلقافة أو تناست أن
مرص ،وبعد ثورتني ،لم تعد يه مرص قبلهما ،ونسيت ً
أيضا ،أو تناست أن مرص اكنت

ً
دائما مقربة للغزاة ،وأنها يه اليت هزمت الصلبيني يف معركة حطني اعم 1187م ،ىلع يد

القائد صالح ادلين األيويب ،وهزمت املغول يف معركة عني جالوت ىلع يد القائد قطز اعم
1260م ،وأنها ً
أيضا صاحبة انتصار أكتوبر العظيم اعم 1973م.
(ج) كذلك أساءت ثقافة اإلرهاب اختيار املاكن «مرص» بتارخيها ،وحضارتها،
وثقافتها ،وفنونها ،واعزتازها بهويتها ،ووحدتها الوطنية ،وجيشها ،وأمتها العربية
واإلسالمية ،ودورها املايض واملأمول يف ثقافة العالم وحضارته.
(د) كذلك ً
أيضا أساءت ثقافة اإلرهاب اختيار اإلنسان املرصي املبدع واملثقف
بطبيعته والفنان بسجاياه ،املحب حلياة الوسطية ،الرصيح املرح ،وانلكتة املرصية نوع
من اإلبداع.
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8 -8تعد املرونة يه القدرة وكذلك ابلعد السيكولويج واالجتمايع والرتبوي والسيايس
األسايس يف مواجهة اتلطرف واتلصلب واجلمود .واملرونة ،يف أبسط تعريفاتها ،قدرة
إبداعية تتطلب ً
تغريا يف اتلفكري والسلوك يناسب اتلغريات يف الظروف واملواقف .تعمل
املرونة ضد اإلغالق واالنغالق ،وتسىع حنو االنفتاح ،ويه جتاوز تلنظيم قائم حنو تنظيم
جديد .كما أن املرونة تغري يف مسار اتلفكري ،وهروب من اتلصلب واالجرتار والعود
األبدي وادلوائر املغلقة؛ ويه كرس للنمطي والسائد واملستقر ،وقفزة ووثبة عقلية
مناسبة وتكيفية يف اجتاه إنتاج جديد مفيد ،وإدراك للنقض وانلقائص ،واندفاع موجه،
وحبث عن مسالك جديدة للفكر والفعل ،واستبصار وتأمل ،وويع ،وخروج من أرس
القوالب الصامتة املصمتة ،ووقوف ىف حرضة اآلفاق اجلديدة واملتجددة واخلصبة اليت ال
تلبث بدورها أن تصبح قديمة ،املرونة ليست مشاركة يف حروب ايلوم بأسلحة األمس،
بل يه سيع للهروب من أرس الرضورة إىل رحابة احلرية .ويه جتاوز واجتياز للظروف
املعاكسة ،وغري املشجعة ،وغري املدعمة .كما أنها حبث عن ابلدائل ،ونظر إىل املوضوع،
أو الفكرة ،من أكرث من زاوية ،واتلفاف ودوران .وال حيدث إبداع بدون املرونة ،ويف
غيابها تتوفر الفرص لكها لظهور اتلصلب واتلطرف واإلرهاب.
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