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  مقدمة 

استكماال لسلسلة تحليل المشهد المصري من جوانبه النفسية المختلفة ، وقد سبق أن تحدثت 

في الجزء األول من التحليل ،و  الحيل الدفاعية التي يستخدمها األطراف المختلفة عن

األطروحة رؤية المشهد من خالل قراءة أفكار الموجودون علي الساحة أحاول في هذه 

  .المصرية 

عملية عقلية يستخدم فيها اإلنسان مفردات مجردة تختصر الواقع المدرك في  هو فالتفكير

  .شكل لغة مكونة من كلمات و مفاهيم ، يربط بينها منطق

ويحصل  لخبرة والذكاء لتحقيق هدف ،والتفكير عملية ذهنية يتفاعل فيها اإلدراك الحسي مع ا

  . بدوافع وفي غياب الموانع

بالواقع واالنتباه إليه ؛ أما الخبرة فهي ما اكتسبه  حيث يتكون اإلدراك الحسي من اإلحساس

ومعايشته له، وما اكتسبه من أدوات التفكير وأساليبه ؛  اإلنسان من معلومات عن الواقع ،

. درات الذهنية األساسية التي يتمتع بها الناس بدرجات متفاوتة الق وأما الذكاء فهو عبارة عن

إلى دافع يدفعه ، وال بد من إزالة العقبات التي تصده وتجنب الوقوع في  ويحتاج التفكير

  .مؤهلة ومهيأة للقيام به أخطائه بنفسية

وهو طريقة استقبالنا للمعلومات ،   أهمية اإلدراك ونخلص من هذه المقدمة إلي

التي يستخدمها الشخص   األدوات واألساليب السابقة بهذه المدركات ، وكذلك  الخبرة ةوأهمي

  .في تناوله لهذه المعلومات

وهو ما أشهر أنواع التفكير المستخدمة في المشهد  ونأتي للسؤال األول في هذه األطروحة

  المصري الحالي ؟

. ، واالبداعي) العلمي ( والواقعي والعاطفي ، ) الحدسي (للتفكير أنواع متعدده منها البدائي 
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  .ولسنا هنا بصدد الحديث عن سمات كل نوع بقدر تحديد النمط المستخدم في المشهد 

  :ولو نظرنا إلي المشهد من هذا الجانب لوجدنا توافر بعض العناصرمنها

وتعني تكرار نفس السلوك ونفس رد الفعل وسنجد هذا جليا في تعليق التيار  التكرار.1

ايه اللي وداها هناك ، هي التي استفزت ( مي علي الفتاة التي سحلت في التحريراالسال

  .تماثل تعليق التيار الليبرالي علي مذبحة الحرس الجمهوري بالضبط) الجنود 

بمنهج إذا كان قل    الكل معي أو ضدي ، والتحيز لنفس المنهج أو الدين( والتحيز  التعميم.2

جليا في تبرير التيار االسالمي لكل قرارات الرئيس واتهام وظهر هذا ) قال هذا فقد صدق

كل من يخالفه بالجهل أو العمالة أو كره االسالم ،ويحدث اآلن بنفس التفاصيل في تفسير 

  . التيار الليبرالي لرفض االسالميين لالتقالب العسكري

تيار الديني لكل وظهر هذا في تفسير ال العموميات والتفكير في  الجزئيات عدم التفكير في.3

المشكالت التي تمت في عصر د مرسي بأن هناك فلول يعوقون المسيرة دون محاولة البحث 

لعدم وطنية متظاهري رابعة العدوية    عن سبب آخر ، وتفسير الليبرالين لعدم قبول االنقالب

  .ولحسابات شخصية أو دولية ضد مصر

حواري أو مدخلة تليفونية من مناسد ألي ، فلو رأينا أي برنامج   التداعي الحر للخواطر.4

من الفريقين لوجدنا كالما أجوف ذاتي دون أدلة أو ترابط ، وهو ما يعكس غياب الرؤية 

  .  العلمية تماما من المشهد حتي من المتخصصين

في عرض مواقف كل طرف دون التطرق إلي خطة أو دراسة متأنية   السطحية الشديدة.5

و تجربة دولية سابقة وهو ما يظهر في اطالق الشعارات أو حتي عرض تفسير علمي أ

الجوفاء من الطرفين كشعارات دينية أو حقوقية أو ديمقراطية سريعا ما يكتشف المتابع زيفها 

تماما بعد فترة فمثال هناك رفض شديد إلعالن دستوري من د مرسي وقبوله بال تعليق من 

حلة البناء ومع ذلك لم يسند لهم دور في الرئيس المؤقت ، الحديث عن دور الشباب في مر

  .والية مرسي وال في الوالية الجديدة

في تفسير سلوك أو قرار معسكره المؤيد حتي لو حدث تراجع عن هذا القرار  التسرع 6.

يتبني المؤيدون تفسيرا آخر أسرع فعندما حصن د مرسي مجلس الشعب ظهر مؤيده بتفسير 

ون ديكتاتورا وعدم وافق علي حل المجلس فهو يحترم القضاء أن هذا يؤكد أنه ال يريد أن يك

الذي أساسا حصن قرارته منه، وهو ما حدث مع الليبرالين في أزمة اقالة النائب العام الذي 

  .كان مطلبهم الرئيسي وكان التفسير السريع أنه تغول علي القضاء

الشخص ما يتوافق  وهو أخطر هذه العناصر حيث يري أو يسمع  االستيعاب االختياري.7

فقط مع قناعاته الشخصية وهو ما ظهر جليا في تقدير كل طرف ألعداد الطرف اآلخر 
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  .وقوته في الشارع ، رؤية فيديوهات المذبحة األخيرة

الذي يتحرك وفق  والتفكير العاطفي) غير المنطقي ( التفكير البدائي  ومما سبق نجد أن نمط

  .ئدين في الشارع المصري السياسيالمشاعر الذاتية هما النمطين السا

  مالذي أدي بالفريقين إلي استخدام هذين النمطين من التفكير؟ ويأتي السؤال الثاني

أخطاء غالباً ما ندمن الوقوع   تسعة ،"تعليم التفكير"في كتابه   إدوارد دي بونو .رصد د

ع أحدنا التراجع أو بأحدها أو أكثر، وسواء أخطأنا بوعي أو بغير وعي، فإنه نادراً ما يستطي

  :االعتراف بأنه كان مخطئاً

وفي هذه الحالة . وهو خطأ في الفهم وقصور في اإلدراك: التحيز والنظرة الجزئية )1(

ينظر من يفكر إلى جزء من الموقف فحسب، ويقيم حجته على أساس ذلك، ويشيد حجة 

غالباً اكتشاف  -يستحيلإن لم يكن -متسقة منطقياً يعتمد عليها في إقناع اآلخرين، ويصعب 

الخطأ ما لم يكن هناك إلمام بجميع جوانب الموضوع من المستمع وهو ما يظهر تركيز 

التيار الديني علي بعض كلمات أو مواقف قادة الليبرالين مثل قبلة البرادعي ،أرائه العقائدية 

مشايخ ، جريمة سلمي صباحي ، وتركيز الليبراليون وخاصة باسم يوسف علي بعض أقوال 

التيار غير العقالنية مثل تقديم النبي عليه السالم لمرسي كإمام ، نزول جبريل في رابعة 

  .وغيرها من الدلة التي يستخدمها كل طرف للتأثير في أنصاره وتعميق الكره للطرف اآلخر

  

.. حيث يركز المرء على شريحة زمنية ضيقة، غالباً ما تكون قريبة: السلم الزمني )2(

ذا الخطأ واضحاً حين نحاول توقع نتائج األحداث، فكثيراً ما تتغير نتائج الحدث ويبدو ه

الواحد بعد مرور فترة من الزمن، فما يبدو إيجابياً ومرضياً في نتائجه القريبة قد ال يكون 

كذلك على المدى البعيد، والعكس صحيح وقد أشرنا إلي بعض األمثلة لهذا عند الحديث عن 

  .نتاجالتسرع في االست

  

وهو أن تتركز المساحة الجزئية لإلدراك على الذات، وال يقصد هنا :التمركز حول الذات )3(

وإذا كان بوسع المرء أن يرى . عناية المرء بمصالحه، بل في عجزه عن رؤية بقية الموقف

الموقف بطريقة أشمل ثم يعود للتمركز حول ذاته فإنه في هذه الحالة سيكون صائباً في 

وهذا يظهر جليا في األزمة األخيرة حيث رفض الدكتور . غير أنه أنانياً في أخالقهتفكيره 

مرسي التنازل للمعارضة حين طلبت منه اقاله النائب العام الجديد واقالة الحكومة ودون 

إعطاء أهمية لحركة تمرد، وأيضا حين قرر الفريق السيسي اقالة الرئيس دون إعطاء أهمية 

  .في رابعة فوصل األمر إلي ما نحن فيه اآلنألنصاره المرابطون 
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ويكمن في الرضا عن التفسير المبدئي دون البحث عن أية تفسيرات : العجرفة والغرور )4(

فالدكتور مرسي أصر في خطابية األخريين . أخرى، قد تتجاوز التفسير األول وربما تفضله

جيش والشرطة ، وهو ما وقع فيه علي أنه صاحب اليد العليا في البلد فهو القائد األعلي لل

  .السيسي ومن تبعه بعد االنقالب حيث يصرون أنه ال تراجع أو تعديل 

  

وينتج حين يستخدم التفكير ال للوصول إلى الحكم وإنما لمناصرة حكم تم : الحكم األولي )5(

وجيه وت. إصداره سلفاً، على أساس من التحيز أو العاطفة أو االعتقاد أو التكتل االجتماعي

فالليبراليون حكمهم األولي علي التيار . العقل نحو خلق حجج متسقة منطقياً لدعم هذا الحكم

الديني تقريبا يماثل حكم اإلسالميون عليهم وليس لدي أي طرف أن يحاول تغيير أو تعديل 

   وجهة نظره التي تبناها منذ البداية

  

از خطأ منطقي في الحجة وهو التأكيد على صدق الحجة بإبر: الحكم المناوئ )6(

  .أنت على خطأ ومن ثم فإني على صواب: المعارضة، لنصل إلى القول

منهم ينبري إلبراز    فلو تذكرنا كل الحوارات المتلفزة بين األطراف المختلفة، لوجدنا ان كل

أخطاء اآلخرين معتبراً أن ذلك كافياً لتأكيد صحة موقفه، على الرغم من احتمال أن يكون 

على خطأ، أو الجميع على صواب ولكن من وجهات نظر مختلفة، وهو مسلكاً يصب  الجميع

  .في إطار الكبر والغرور

   

إن الحاجة إلى أن تكون على صواب طوال الوقت، هي الهدف األكثر :تضمين الذات )7(

قوة في تحديد اتجاه التفكير، فصعوبة االعتراف بأن تفكيرالشخص خطأ حتى بينه وبين نفسه 

كما يجد الصعوبة  -ى الرغم من كثرة ترديدنا للحكمة القائلة بأن االعتراف بالحق فضيلةعل-

فالتفكير يستخدم لدعم األنا ال الستكشاف .. نفسها في االعتراف بأن تفكير غيره على صواب

ولذلك يغلب على التفكير االفتقار التام للموضوعية، برغم أن بناء األفكار قد .آفاق الموضوع

ولذلك . نطقياً ومتسلسالً لدى المفكرين الماهرين إال أن اإلدراك منحاز بشكٍل كبيريكون م

تنتهي كل مناقشاتنا إما بالخناق أو التطاول أو إصرار كل طرف علي ما يراه وكأنه كان 

  .يتحدث ويسمع نفسه فقط ، وال نحتاج أمثلة لذلك فيكفي أن تفتح التلفاز اآلن لتري بنفسك

  

وهو واحد من األخطاء الرئيسية في اإلدراك، فالنجاح في ):الخطأ الكمي(ر خطأ المقدا )8(
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<˜Ê†i<Í]†�ù]<ØÒ
<Ùç’£]<æ_<êñˆ¢]<|^rßÖ]
<^º<íéñˆq<g‰^ÓÚ<ê×Â
<ê‰^éŠÖ]<‚ã�¹]<Ø‘æ_
<ì…^Š}<Üm<�çÛ¢]<êÖc
Í]†�ù]<ØÒ 

 
 
 

<…�^Î<äÞ_<�†ËÖ]<‚ÏjÃè
<äéÊ<†ÓËè<^Ú<íÊ†ÃÚ<î×Â
<ë„Ö]<^Ú<æ_<H†}a<“~�

<»<ä×ÃËé‰<ØfÏjŠ¹]
<Ø‘]çi<áæ�<<gè†ÏÖ]
°Ê†ŞÖ]<°e<†�^fÚ<ê¿ËÖJ 

<ï‚Ö<áçÓè<^Ú<ì�^Âæ
<°ÏÊ]çj¹]<�Æ<”^~�ù]
<l^Ê†’jÖ<�×‰<ÄÎçi
<…^ÓÊù]<ìð]†Î<æ<Hàè†}û]
<ì†�^~¹]<àÛ–jè
<÷<íò�^}<l^q^jßj‰de
<l^Úç×Ã¹]<î×Â<‚ÛjÃi
¼ÏÊ<íu^j¹] 

 
 

<áû]<ðøÏÃÖ]<ê×Â<g«
<�ÓËjÖ]<ÄÚ<ØÚ^ÃjÖ]
<ó�^¤]<êÏŞßÚøÖ]
<l^ãèç�jÖ]æ
<ÄÚ<ØÚ^ÃjÖ]æHíéÊ†Ã¹]
<íË×j~¹]<løÓ�¹]
<H^ã–éË¡<±c<êÃŠÖ]æ

التجارب الشخصية أو النجاح اإلداري المحدود ال يمكن قياسه علي النجاح في ادارة مجتمع 

وبالتالي فال يمكن للمرء الكشف عن . أو دولة ، والنجاح الجزئي ليس معيارا للنجاح الكامل

وظهر . ه مجال واسع لإلدراك يتيح له الحكم على الحجة المطروحةالخطأ إال إذا توفر لدي

هذا في تقييم التيار الديني لنجاح د مرسي بقدرته علي انهاء ازمة الخبز والبوتجاز ، وقدر 

  .المعارضون أنه فاشل ألنه لم يحقق ما وعد به في المائة يوم األولي

  

تيادنا التعامل مع مفاهيم وتعريفات إن عادة التطرف تنتج إلى حد ما من اع: التطرف )9(

مطلقة، فما أن يدخل شيء ما في إطار التعريف حتى يجري التعامل معه بطريقة مماثلة لكل 

وهذا ال يحتاج ألمثلة فاتهام األخر بالكفر والشذوذ سمة واضحة في . ما هو في ذلك اإلطار

و التخلف أو غيرها من احاديث التيار الديني ، ويتهمهم الليبراليون بأنهم كالقطيع أ

  .مصطلحات متطرفة من الجانبين

  يضيف أيضا عدد آخر من معوقات التفكير السليم مثل  ارون بيك والعالم النفسي الشهير 

أي المتمركز عند أحد طرفين  Polarized )أبيض أو أسود ( التفكير المستقطب.1

، فاألحداث " فاشل تمامامتناقضين ،إذا لم أقم بعمل كل شيء بجداره فهذا يعني أني 

فكل األطراف ترفض النجاح % 100أو خاطئة % 100إما أن تكون صحيحة 

الجزئي أو الحصول علي مكاسب جزئية مما أوصل المشهد السياسي إلي الجمود ثم 

  خسارة كل األطراف

بمعنى تهويل أو تكبير تأثير السلوك السلبي ) : التحجيم(التهويل والتصغير.2

أو التقليل من تأثير سلوكه اإليجابي وظهر هذا واضحا جدا في  وتصغير   لآلخر

برنامج باسم يوسف و أحمد آدم وهاني رمزي وخالد عبد اهللا وغيرها من البرامج 

الحوارية ، تهوين كل طرف من أعداد الطرف اآلخر الموجوده بالشارع وتهويله 

  .لعدد مناصريهفي األزمة األخيرة

د الفرد أنه قادر على معرفة ما يفكر فيه شخص آخر، حيث يعتق:قراءة األفكار. 3

  .دون تواصل لفظي مباشر بين الطرفين   أو ما الذي سيفعله في المستقبل القريب

وعادة ما يكون لدى األشخاص غير المتوافقين توقع سلبي لتصرفات 

قراءة األفكار يتضمن المخاطرة بإستنتاجات خاطئة ال تعتمد على  و اآلخرين،

  .ات المتاحة فقطالمعلوم

وقد ظهر هذا واضحا في خطابات الدكتور مرسي وجبهة االنقاذ عند حديث كل 

  .منهما عن اآلخر



 6

<‹‰_<ì‚Â<î×Â<áæ‚ÛjÃÚ
êâæ<ô�^fÚæ_<V

<Ý‚Âæ<íÖ^ÃËÖ]<íÒ…^�¹]
<àÚ<Í†�<ð^’Î]
<kÞ^Ò<^ÛãÚ<Í]†�ù]
<‚é�çiæ<Häi]‚ÏjÃÚ
<ØÒ<àÚ<íéÎ]‚’¹]

æ<HÍ]†�ù]<Ù]ˆj}]<æ_<Øé×Ïi
<í×Ó�¹]reduction<<ë_

<l]‚uæ<±c<^ãÛéŠÏi
^�æ^ßi<ØãŠè 

 

  وما الحل اآلن؟ ويأتي السؤال األخير

يجب علي العقالء اآلن التعامل مع التفكير الالمنطقي الخاطئ والتشويهات 

تخفيضها، معتمدون على المعرفية،والتعامل مع المشكالت المختلفة والسعي إلى 

المشاركة الفعالة وعدم اقصاء طرف من األطراف مهما : وهي أسس أومبادئ عدة

كانت معتقداته، وتوطيد المصداقية من كل األطراف، وتقليل أو اختزال 

: أي تقسيمها إلى وحدات يسهل تناولها، واستخدام فنيات عديدة reduction المشكلة

اتية، وتقييم الواقع موضوعياً، وإعادة التقييم المعرفي، مثل المناقشة، والمراقبة الذ

وفرض عدد من البدائل بعدمناقشة األسباب التي أدت إلي األزمات السابقة واألزمة 

  .اتجاه مكسب مكسب لكل األطراف  الحالية ، واتخاذ
 

  ***    *** 
 

< <

> <à{{{{{Ã{{�<Kl^{{{{{ßéŠée]…_> …. <ì†{{{{{{{{éŠÚ<�^{{{{{{{’uà{{{{{{ÚˆÖ]<àÚ<‚{{{{{{ÏÂ 

 رقيـا بالعلـوم النفسيــة بيعربـي نحـو تعـاون أكاديمـي  

www.arabpsynet.com/Documents/DocAPN10Years.pdf 
  

  ***   ***   ***  
 

 

<l]…]‚{{{{{{‘]<Ø{{{{éÖ�í{{{{{{{{Óf�Ö] 

l]‚rjŠ¹]<ØéÖ�   

www.arabpsynet.com/Documents/DocIndexAr.htm 

íéŠËßÖ]<Ýç×Ã×Ö<íée†ÃÖ]<í×�]<ØéÖ�   

www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

êÞæ�ÓÖý]<h^jÓÖ]<í×Š×‰<ØéÖ�  

www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

íéŠËßÖ]<Ýç×ÃÖ]<»<l^‰]…‚Ö]æ<p^#ù]<ØéÖ� 

www.arabpsynet.com/Archives/OP/IndexPAar.htm 

êe†ÃÖ]<êŠËßÖ]<ÜrÃ¹]<ØéÖ� 

www.arabpsynet.com/HomePage/DictAr3.htm 

…çŞjÖ]<æ<á^ŠÞ÷]<l^éÚçè<ØéÖ�  

  )�	و+�*ر (�) ا�	'�وي(

www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm 

 


