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 الباحثين أمام التحدي من واقعا تفرض جسامٍ بأحداث واإلسالمية العربية المنطقة تمر     

 وتفسيرا وفهما وصفًا -التأثير وجودية األجل قصيرة -التجارب لتناول  السيكولوجين

 لكون النهضوية؛ إلي اإلنفعالية من وتنقلها الثورية االحداث بتلك تنهض فكرة الستنتاج

 فشل على وتتغذى والمسار، الوجهة وانتظام التفكير لسالمة معيقة غضب حالة االنفعالية

 وسعا للحالة المؤجج بدور ذلك عن عوضا والقيام ،  الحكيم الدليل بدور القيام في النخبة

 أو منها التخلص علي تجرؤ لم ووهميات بخلفيات تتعثر براجماتية بأيديولوجية ودواما وعمقًا

 عسكر، سامح( العليا األخالقية بالتوجهات المنضبط الذاتي النقد خلفية على مراجعتها

2012.( 

 فرحا بكينا وأحالماُ، آماالُ داعبتنا 2011 يناير) 25( ثورة لربيع األولى التباشير ومع

 تلقائيا واندفعنا جميعا فتوحدنا الظالمين، لدابر وقطع وطن انتصار نشوة وغمرتنا وتفاؤالً

 واتساع الحالة باستمرار النفس منّينا وهياما، عشقًا معا وذبنا اآلخر كل اآلخر احتضان نحو

 قائمة؟ وأمانينا عشقنا، احتضاننا، نشوتنا، بكاؤنا، أحالمنا، آمالنا، أمازلت والسؤال النطاق،

 وعبثية انفعال وبالدة قول بسفاهة بعد فيما أبناؤها قتلها أمة أحالم أضغاث كانت تراها أم

 تصرف؟

 السياسي التثقيف إلى السياسية والتيارات الثورية بالقوى تسمى ما تنصرف أن الجميع وتوقع

 لتسلم القوى تلك فتوارت وغاية، وعمقًا وسعا الثوري الفعل حركة من يرشد الذي الحقيقي

 حالة ولواحقه واإلدانة، التخوين ومداراته بؤرته عبث لحالة صانعة وزمر لنخب أمرها زمام

 رحاب في بنا تسير وتصرفات آني تفكير يصاحبها واالرتباك والتيه الكآبة من عامة نفسية

 لها مثيل ال األفق وانسداد العبثية من حالة أمام ولنصبح الكراهية، صناعة تسميته يصح ما

 .القريب التاريخ مسار في

 في تقلبا تلقائيا تُرتب ويأس، رجاء بين تتأرجح بخصوصية اآلن المصريين حياة وتنفرد

 وتجلياتها سياسية العامة محدداتها أزمة حالة ظل في نفسي، استقرار وعدم المزاج

 وجمود تصلب على المعرفية عملياتها تبرمجت سياسية عقلية عن ناجمة بامتياز، سيكولوجية
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 محدودة ورؤية واضحة نرجسية في البدائل إيجاد على والقدرة المرونة إلى يفتقر فكري

 .ومصير وطن حساب وعلى اإلثمار آنية الوسع

 من معقد كم من بها يقترن بما) 2013( صالح حسين قاسم يرى فيما األزمة حالة وتنتج

 :في تتمثل سيكولوجيةه حقائق ثالث الشائكة القضايا

 التي القضايا على فقط التركيز إلى يضطرهم القرار متخذي لدى فكري تشوه            -

 .الذات حول قهري بارانويدي بتشرنق عليهم خطر فيها

 في واإلدانة التخوين من مزيد باتجاه قهري واندفاع الفرقاء بين الشك روح تعميق      -

 .خبيثة دائرة

  امتالك بادعاء فكري تيار داخل والتشرنق لألحزاب والوالءات االنتماءات تقوية      -

 االنتماء حساب على خارجية دول إلى االنتماء وربما والحل، والتفسير الوصف وحدة

 .للوطن والوالء للمواطنة

 التفاهمية المسافة يزيد بما الخالفات استحضار على يعتاد التفكير  أن إلى التنويه ويجدر

 يتطلب فيما بالمواقف، البقاء على باالصرار »العصابي العناد« آلية على العقل بعدا،وبرمجة

 .وقتها من اكثر أخذت انها مع تحصل لم التي التحرك مرونة االزمة حّل

 نفهم أن لنا يمكن كيف:  مفاده عام بسؤال العبثي الواقع هذا عن) 2013( ياسين السيد ويعبر

 الثورة فيه تختلط متشابكة ظواهر من به يزخر بما مصر فى الراهن السياسى المشهد بعمق

 تؤدى التى الفوضوية النوازع مع الشباب لمظاهرات السلمية االتجاهات وتتصارع بالفوضى،

 اإلخوان جماعة مع عنيف صراع فى الوطنى االنقاذ جبهة تتشابك وحيث الدماء، إراقة إلى

 السلفية؟ والتيارات المسلمين

 حالة وصف من التمكين إلى أقرب النفسي والتفسير الوصف أن جانبه من الباحث ويرى

 بين ما الفصل صعوبة من الرغم على ـــ وتفسيرها وتحليلها الحالة العام الحياتي العبث

 أن مفاده مسبق افتراض إلى استنادا ، ـــ ونفسي ، اجتماعي اقتصادي، سياسي، هو ما

 والتشويه اإلقصاء بفعل اإلدانة حكم وإنفاذ وإدانته اآلخر كل اآلخر تخوين باتجاه االندفاع

 . الراهنة للحالة مالئمة األكثر التفسير وحدة المعنوي أو الفعلي

 القلب وانكسار التفكير خواطر بين البادي المعرفي القلق لذلك والمثير المطروح والسؤال

 : اللسان وانحباس

 من الظاهر التحول أسباب وما واإلدانة؟ التخوين حالة تكوين وراء تقف التي العوامل ما

 إلى يناير 25 من الحقيقي الثورة الفعل لحظة في المتجسد الغيرية ـــ اإليثار مركب

 الجميع يندفع لماذا األنانية؟ ــــ اآلثرة مركب إلى ، مباشرة تالها وما الرحيل لحظة
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 ترنوا ألمة يكتب أن يمكن هل عامة؟ بصورة الوطن وإهانة اآلخر إهانة باتجاه تلقائيا هكذا

 هل حياتها؟ عنوان لها أبنائها وإهانة فيه واالندفاع لالرتقاء إيجابي مسار نظم سبيال للعال

 صياغة في الشخصية تكوين تسميته يمكن ما مؤسسات فشل إلى الحالة مؤشرات عزو يمكن

 دالة ومؤشراتها بأبعادها الحالة هل الغيرية؟ ـــ اإليثار مركب قوامه جمعي ضمير

 وعدم اآلخر من للخوف دالة الجميع قبل من العابث الفعل رد وهل ؟ خانق اقتصادي لظرف

 إليه؟ االطمئنان

 بصفة المخلوق تصيب الشقاء من حالة هي والتي الراهنة النفسي البؤس لحالة تفسير من هل

 النفس علم في تضمينها عدم من الرغم على للجحيم، تجربة حياته من تجعل دائمة، أو مؤقتة

 حاالت عن النفس علماء من الكثير تحدث من الرغم وعلى ـــ وبحوث مراجع ــ

 الرؤية وافتقاد والتشاؤم التوافق وعدم المعنى وخواء واإلغتراب االكتئاب مثل شبيهة

 التخوين لظاهرة منها جزء في دالة النفسي البؤس حالة اعتبار يمكن وهل والبصيرة،

 تخليقه تم الذي النفسي للبؤس دالة واإلدانة التخوين أن أم الجميع؟ بها التحف التي واإلدانة

 المصرية؟ الشخصية وتصحير واإلذالل القهر من سابقة عقود مدار على

 هذه السطور متن في تضفيرا عنها المتحدث] 1[ النفسي البؤس حالة أن الباحث ويتصور

 :متفاعلين لبعدين مركب  تعسفيا البعض يراه قد وربطًا

 واالغتراب المعنى وخواء االكتئاب لحاالت كتجسيد الذات على المرتكز البعد:   األول   -

 .الخ... واالستكانة الظلم وتقبل باإلهانة واالستمتاع الضحية دور لعب واستمراء والتشاؤم

 متعسفًا وفعالً وانفعاالً فكرا سلوكية تعبيرات من بمتضمناته اآلخرين إلى المتعدي البعد الثاني

 اآلخر تخوين وبالتالي الحياة مخاصمة نحو بموجبه واالندفاع فيه واإلسراف االنتقام بحمى

 الفاعلية حيز من بإخراجه ذاته الوطن إماتتة ذلك كل من واألخطر نفسيا، وإماتته وإهانته

 .والتأثر االنفعالية حيز إلى والتأثير
 : راجع]  1[

 ،"  العربي واحة في الغراب نبش القصصية المجموعة في قراءة" الجميل البؤس). 1999( مستجاب محمد -

  الكويت دولة - اإلعالم وزارة" العربي لمجلة ،)7( العدد العربي، كتاب
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