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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )328( سـواهـــــا ومـا

  سلوك اإلجتثاث!!
  
  
 

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -د. صـــــادق السامرائــــي 

       

     
 

 

  اإلج�!اث م� ال�� أ� الق�ع ، وق�ل ق�ع ال��ئ م� أصله ، و�ن��اع ال��
 م� أص�له. 
  �ج�!!�ه فان�ّ�. وُ&قال ج!!�ه و 

  وش�
ة م��!ة : ل/. لها أصل في األرض. 
  . 26"وَم!ل =ل?ٍة خ;�!ة =��
ة خ;�!ة إج�!: م� ف�ق األرض ما لها ق
ار" إب
ا4/5 

  أ� إس�Cصل: م� ف�ق األرض. 
  ومعLى إج�� ال��ئ في اللغة: أِخHَت ج!�ه EF?الها. 

  و�ج�!ه: إق�لعه.
?XV ال�ام وم�V األث
  , ومLع ال��اصل والUه�ر ثان/ة , وهي واإلج�!اث =ل?ة عPوان/ة ُی
اد بها ال


ة , YV�??عات ال��ها ال?Lت عPا إب�عHة ، ولهPة مف�/L[إلى ن�ائج إج�?ا\/ة أو و �س/اسة غاب/ة ال تCد
  و�تHcت مLهج اإلس�/عاب وال�فاعل وال�V?ل اإلج�?اعي الcالق. 

�ي , وفي ال/اFان عPLما ت4 الeعي ل�Vق�X ال�حPة وقP رأیLا ذلg في روس/ا FعP سق�f اإلتVاد ال�eف�
 .k
  ال�]L/ة وتأك�P دور الeل�ة ، وفي دول أورmا ال�
l/ة والعPیP م� ال?��?عات األخ


سي , وتعّ;
 ع� األنان/ة واإلنفعال/ة pأخالق الF لىV4 ت�EVة ال?Uا , ألن أنL?عات��في م gذل P�ا ال نLLpل

 ع�ا]فها الeل;/?!�eوت qYها.والغL[ل� 
  ة , ل�أك�P الeل�ك الe/اسي الYار بها وmغ�
ها وال?Pم

 
&

ان وال�;pLي األّولي =الeفLفاع الPاألول/ة وال 
�pعلى آل/ات ال�ف PL�eائ/ة ، تPوعقل/ة اإلج�!اث ب
واإلسقاf ، وتأبى أن ت�فاعل مع ال�اقع FعLاص
ه ومف
داته ال?��Pدة , ال�ي تP�eعي إق�
اFا و]L/ا ن�&ها 


ان الHات وتأك�P الu/4 ال�]L/ة . و pرة عال/ة على نPق  

اب ال�امل. cعى إلى الeق;ل , وت�e?وال 
  وهي عقل/ة م�cلفة وضارة وذات تفاعالت مPم
ة ت�eهPف الVاض
  وأyا =ان: هHه العقل/ة ، فأنها ت�xادل األدوار وتPُخل ال?��?ع في حلقة مف
غة ال ت�Lهي م� ال�&الت وال?قاساة. 


 عل�ها ، وقP عz�Lه أن ی/{ Pام واحUات ، وما إس��اع نFا في زم� ال!�رات واإلنقالL?عات��اش�ها م
  ألنه ض?� دائ
تها ال?ف
غة.


 اإلع�xار حال ال?��?ع على ULب Hة  , تأخ/c&ارات تأر
إن بLاء األو]ان P�eyعي عق�ال م�س�\/ة وق
 .P&ن أو ی�
  مkP ق

Pقة ال�ي ت/Yها أما العق�ل األنان/ة الVالzع� م 

سي , ال تLzع وج�دا حYار&ا ، وتع;pور ح�ل ال

ر Ey ها َم�PعF ل/أتي qهHاء الفاح~ وتفعل ما تفعل ، وت
الHات/ة وغ
ائ�ها األول/ة وج�عها , وح;ها لل!

  ذات الeل�ك ال;ه/?ي ال�
س ال�xاع. 
ال?�ات م� eFات��  ف�VL ن��� الcLلة وما ع
فLا مهارات نقلها م� مEان آلخ
، ولهHا ت4 إق�الع

اإلجتثاث من الجث أي القطع ، 
وقيل قطع الشيئ من أصله ، 
وإنتزاع الشجر من أصوله. 
وُيقـال جثثته وإجتثثته فـانجثّ 

اإلجتثاث كلمة عدوانية ُيراد  
بها المحق التام ومحو األثر  , 
ومنع التواصل والظهور ثانية , 

ى  وهي سياسة غابية ال تؤدي إل
نتائج إجتماعية أو وطنية مفيدة ، 
ولهذا إبتعدت عنها المجتمعات  
المتحضرة , وإتخذت منهج  
اإلستيعاب والتفـاعل والتحمل  
اإلجتماعي الخالق

عقـلية اإلجتثاث بدائية ، تستند  
على آليات التفكير األولية  
والدفـاع النفسي األّولي  
كالنكران والتبرير واإلسقـاط ، 

مع الواقع    وتأبى أن تتفـاعل
بعناصره ومفرداته المتجددة ,  
التي تستدعي إقترابا وطنيا  
نزيها وقدرة عالية على نكران  
الذات وتأكيد القيم الوطنية  
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  ال�cLل ألسxاب =
س�&ة فYة . 

ر م� Vه� أن ن� Pا ال?ف�?Lق;ل وأج/ال ، ب��e4 وأخالق وم/lاالج�!اث ه� إق�الع و]� وF د�zوال?ق

ان الHات وال�P واإلج�هاد , وال;Lاء والع?
ان pة ونL[على ال�]� وال?�ا P=Cاسي واإلج�!اث , ون
pعقل/ة ال

  إلتقان.وال�راعة والLzاعة وا
 ومهارات اإلج�!اث قP ت��?ل ما یلي: 
  

  أوال: التدمير
� ال�يء فأنه یPم
ه و&لغي وج�ده و&�ع?ه للLار أو ال�
اب ، =?ا zVyل في إج�!اث ��y َم�
ال��
. وفلeفة ال�Pم�
 ال�ي ��cyنها اإلج�!اث لها ن�ائج إج�?ا\/ة وخ/?ة , ألن الف
د ال �E?y إج�!اثه 

 ثار سل;/ة م�Lام/ه ضP الفاعل مه?ا =ان ع�Lانه ودوره.م� ال?��?ع م� غ�
 آ
  

  ثانيا: الرفض 
فعل اإلج�!اث yعLي تع;�
ا ع?ل/ا ع� ال
ف� واإللغاء للUاه
ة أو الVالة ال�ي ی�4 إس�هPافها، ول� =ان: 

 م� األم4 وال�ع�ب ، عPLما ت�قلq أح�الها �!p?عات لفعل�ها ال��ة لل?Vة وصالV/Vه ال�س�لة صHه

 q على أنU?ة حE?ها.وتLقل
  

  ثالثا: اإلنتقـام

 Fالع�اقq واآلثار , وما س�Cد� إل/ه pفy ال �Hل في ]/اته فعل اإلن�قام األع?ى ال?Vy اإلج�!اث
األفعال م� ن�ائج إج�?ا\/ة س��ة على األج/ال ، فه� فعل مLفعل وم��Vن Fالع�ا]ف الeل;/ة ال?��قPة 


 ومهلg للHات وال?�ض�ع. Fأج/ج الغqY واألحقاد ، و=ل فعل إن�قاميYم 
  

  رابعا: اللوم المطلق

، أ� أنه y�P نفeه في وضع قP ساه4 في �xالل�م الفاعل في أع?اق ال 
ه� تع;�
 ع� تأث�
تPا\/اته وتفاق4 أوضاعه ف��لP عPLه ل�م ذاتي شPیP، ولpي یPفع بهHا الل�م خارج أع?اقه yق�م Fأفعال 

 zائq وال�&الت على الLاس.ت
ضي وت;
ر خ����ه وما جلxه م� ال?
  

  خامسا: تنزيه الذات القـاتلة 

 ودواعي Fقاء ال�Lع ، �xع الx[و Xًة ، ألنه ال ی�فPا وعق�&
pا وف/eف�ض نف
الق�ل فعل شL/ع وم

 ، م?ا تq;e في العPیP م� ال�Pا\/ات واألم
اض �xعه ه� ال�Lل�قات ق�ال لc?أن�اع ال 
فأك!


&ة وال?Lاهجpاة.  االج�?ا\/ة والف/Vفة في ال
  ال?��
و&�Eن اإلج�!اث م� هHه األع?ال ال�ي ی�أكP ف�ها ال��
ف و�م�الك الuV/قة ال?�لقة , ال�ي ت�Lه الHات 

.
�;= �

 م� األسxاب , ال�ي تeّ�غها وتeV;ها ��Fلة وع?ل خ��!pلها ال 
 الفاعلة م� ج
&?�ها وت�ف
  

  سادسا: تبرير سوء األفعال
xأص 
V: س/اسة معال�ة ال�eء Fاألس�أ هي الeائPة , فعPLما تفعل س�ءا في عال?Lا ال?عاص

عل/g أن تفعل ما ه� أس�أ مLه لpي یeLى اآلخ
ون ال�eء األول و&L�غل�ن Fال�eء ال!اني ، وما 
عل/g إال أن تأتي Fأس�أ ثال� وراFع وهل4 ج
ا ، ح�ى ت��الى األع?ال ال?�فاق?ة ال�eء ، ف�L�غل 

قد عاشتها مجتمعاتنا في زمن  
الثورات واإلنقـالبات ، وما  
إستطاع نظام واحد فيه أن  
ينتصر عليها ، ألنه ضمن  
دائرتها المفرغة

ألنانية الضيقة التي  أما العقول ا
تدور حول الكرسي , ال تصنع  
وجودا حضاريا ، وتعبر عن  
مصالحها الذاتية وغرائزها األولية  
وجشعها , وحبها للثراء الفـاحش  
وتفعل ما تفعل  

المقصود باالجتثاث هو إقتالع  
وطن وقيم وأخالق ومستقبل  
وأجيال ، بينما المفيد هو أن  
نتحرر من عقـلية الكراسي  

إلجتثاث  وا

فـلسفة التدمير التي يختزنها  
اإلجتثاث لها نتائج إجتماعية  
وخيمة , ألن الفرد ال يمكن  
إجتثاثه من المجتمع من غير آثار  
سلبية متناميه ضد الفـاعل مهما  
كان عنوانه ودوره

اإلجتثاث يحمل في طياته فعل  
اإلنتقـام األعمى الذي ال يفكر  

ؤدي  بالعواقب واآلثار , وما ست
إليه األفعال من نتائج إجتماعية  
سيئة على األجيال  

القتل فعل شنيع ومرفوض نفسيا  
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�eبها ، ف�� gLاس عLء.ال�eة إس�ل�اف ال
�eوأن: في م P&
 P وتأخH ما ت
  

  سابعا: إسقـاط كل األسباب على اآلخر 
� ی�4 إج�!اثه ، و&�4 تأس/. ت��&~ و�ض�
اب في Hال 
ی�VقX م�ج ب�� األسxاب واآلخ
� اآلن x;eFه ، 
�y ح =ل ماxz/{ ، الة القائ?ةVفي ال 
ال
ؤ&ة وال��zر، وت;
ئة الq;e ال?xاش

 4/cYل تzV&و �Vأما ن ، kجعل وأد �Hفعل وه� ال �Hأنه ه� الF ge?ف وال�Pور الهPل 
�;=
 القائ?�� على ال?أساة أب
&اء ولLeا م� األسxاب F��ئ.

  

  ثامنا: محدودية الرؤية
 
فعل اإلج�!اث یP=C ض�X األفX ومPVودyة رؤ&ة الPاع�� إل/ه ، ألنه eyاه4 في تPم�

X&�?اته وت
نe/�ه ، =?ا eyاه4 في إشاعة ال�cف وال�g والYغ�Lة  ال?��?ع وت�V/4 قPراته وخ;

ا5/ة , وت!?�
 األحقاد وتع�&� الeل�=/ات الYارة Fاألج/ال.pوال 

  

  تاسعا: اإلعتماد على الغير 
أ� فعل ضP أ� م��?ع yق�م Fه أبLاء ال?��?ع ال LE?yه أن �Eyن إال ب�أی�P م� الغ�
 ال�امع في 

  في نفX ال�Lاح
 واالض�
اب. دمار ال?��?ع وال�Lل مLه ووضعه 
فال �E?y لعاقل أن ی
k في ال�فاعالت اإلج�?ا\/ة الeل;/ة مzلVة و]L/ة ذات l/?ة ودور ، و�ن?ا =ل 

.qال ذنF ارة ع� مآسي م��ال/ة وو&الت م��اصلة ودماء جار&ةx\ هاL4 ع�Lما ی 
  

  عاشرا:اإلنفعالية العالية 

 فعل اإلج�!اث مه?ا =ان ن�عه �L�Ey قPرا عا�pع ال�فL?&ل العقل و�y �Hل/ا م� االنفعال ال

و&قYي على الEV?ة ، فلpي تق�م Fفعل ]ائ~ عل/g أن ت��ود FقPرة إنفعال/ة و�نPفا\/ة عال/ة 
ت?Lع العقل م� الق�ل أو ال�فاعل مع ال?�قف ، بل ت��لq ال�أج/ج ال?��اصل لVالة اإلنفعال لpي 

 معYلة مأساو&ة. ی�VقX الغ
ض , وت�أكP ال?�Eلة وت��Vل إلى
  

  حادي عشر: الجور المطلق 
� ن�ازع ال��ر ال?�لX الpامLة في صPور الفاعل�� ، فعPLما یxVL. ال��ر و&�P له مLفHا Hغy اإل ج�!اث

  مLاسxا فأنه y?�ل إلى الف�g ال?
عF qاآلخ
&� , لpي ی�cل� م� تلg العاصفة العا]�/ة الهائلة ال�xاع. 
ر ال?�لX ی�أكF Pفعل اإلج�!اث , فُ�
ضي تلg الVاجات الLفe/ة الPف�Lة , وهHEا فأن ال�ع;�
 ع� ال�� 

 ال�ي ت�لHذ بها أّمارة ال�eء ال�ي ف�Lا.
  

  ثاني عشر: نكران القيم والمبادئ 
عPLما ن��� أبLاء ال?��?ع فأنLا نP=C مفا4/5 وتقال�P مLاهYة للu/4 واألع
اف ال�ي ت�4e بها 


 حu/قpLا نLأن ��Lا ون�فاعل uVF/قة وشzc/ة أخ
k ن
&Pها أن ت�eد وت�pن م!ال. وmهHا م��?عاتLا ، أ
 ف�VL نeLف معال4 وج�دنا ونVقX تفاعالت إنق
اض/ة ال ت�فX وأ�eF معای�
 الxقاء والق�ة وال��اصل.

  

  ثالث عشر: الطيش 
ال�/~ ه� خفة العقل، واإلج�!اث ع?ل غ�
 مPروس ورّدة فعل س
&عة ومCذyة , لها آثارها 

  خ/?ة على ال?��?ع. ال� 

وفكريا وعقيدةً ، ألنه ال يتفق  
وطبع البشر ودواعي بقـاء النوع  
، فـأكثر أنواع المخلوقـات قتال  
لنوعه هو البشر  

يكون اإلجتثاث من هذه األعمال  
التي يتأكد فيها التطرف  

يقة المطلقة , التي  وإمتالك الحق
تنزه الذات الفـاعلة من جريمتها  
وتوفر لها الكثير من األسباب ,  
التي تسوّغها وتحسبها بطولة  
.وعمل خيري كبير

فعل اإلجتثاث يؤكد ضيق األفق  
ومحدودية رؤية الداعين إليه ، 
ألنه يساهم في تدمير المجتمع  
وتحطيم قدراته وخبراته وتمزيق  

م في إشاعة  نسيجه ، كما يساه
الخوف والشك والضغينة  
والكراهية  

أي فعل ضد أي مجتمع يقوم به  
أبناء المجتمع ال يمكنه أن يكون  
إال بتأييد من الغير الطامع في  
دمار المجتمع والنيل منه ووضعه  
في نفق التناحر واالضطراب

فعل اإلجتثاث مهما كان نوعه  
يكتنز قدرا عاليا من االنفعال  

العقـل ويمنع التفكير    الذي يشل
ويقضي على الحكمة  

اإل جتثاث يغذي نوازع الجور  
المطلق الكامنة في صدور  
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ة تLأk بLفeها ع� األع?ال ال�ائ�ة ألنها تpلفها =!�
ا , وال تقPم خ�
ا أو YV�??عات ال��وال?

ف م� أ]
افها.[ � فائPة أل

  
  رابع عشر: إشاعة الكراهية 


ا5/ة ال?Yادة للفاعل ، وعPLما �Eyن pع حالة م� الLzy ل�قcم �أ� فعل سل;ي ت�اه أ
Lأب Pه أحF ا5/ة , ال�ي ی�4 تع?/?ها ال?فع�ل
pإلى م�جة م� ال �اء ال?��?ع ، فأن الفعل یCد

 ل��?ل =ل ما ی�zل Fال��c الفاعل ، وHmلg ی�4 صLاعة أزمة أخالl/ة وسل�=/ة ضارة.
  

  خامس عشر: تدمير الذات   
E?y ل فعل رد فعل ، والpه ، ول
pyُ ارهpق�ل والyُ ة ، أو القاتلxت
� أن ی�4 ع�ل الفعل ع� آثاره ال?�

  الفاعل ع� فعله. 
فهLاك ت
ا�F وتفاعل م�xادل ما ب�� األ]
اف وال?�اقع , فعPLما تق�ل ف
دا أو ت?Vقه فأنg قP مVق: 
� ال�cى في ]
&X شائg وغ�
 مأم�ن , م?ا ی�q;e لF gأض
ار Vت تHوأخ ، gش��ا أساس/ا في ذات

g/ي علYن/ة تقPmة و/eنف .g/هLوت 
  

  سادس عشر: اإلجهاز على الوطن
اإلج�!اث فعل غ�
 و]Lي وتفاعل yع�ق ح
=ة الV/اة , و&ع
قل ال;Lاء ال�]Lي وال�فاعل 
اإلy�ابي ما ب�� أبLاء ال�عq ال�احP ، ألنه یPفعه إلى ال?�ل لل��pل وال��Vب وال�Lاح
 و�شاعة 

� ی
&PهF 4ال�eء.Hل�ك الeا الHاب ، خ�فا م� ه
cال 
  

  ابع عشر: تدمير المستقبلس 

 Fه عق�Pة اإلج�!اث؟ �xت �Hق;ل ال�e?ما ه� ال  

  وهل ی;Lي ال�eء مxu�eال أو VyقX سعادة و]L/ة واج�?ا\/ة ذات l/?ة لألج/ال؟ 

ورات ذات اآلثار ال�خ/?ة على �zم� ال PیPه العLم Pن�ائج سل;/ة وت��ال XقVy اب سل;ي
إن أ� إق�


ة األج/ال ، وmهHا فأن�eم .
 اإلج�!اث =?فه�م یPم
 ال?�eق;ل و&4�V أر=ان الVاض
  

  ثامن عشر: الدخول في دوامة الخسران  
  م� ه� ال
اFح م� عق�Pة اإلج�!اث أyا =ان ن�عها ومعLاها؟ ل

ا ی
mح ف�ها أحP ، ألنها وس�لة ل�Pم�
 ال�?/ع ، إنها ]�فان ال�
ور وال�&الت , ال�ي ال تL!�eي أحPا 
  ح�4 األس�ار العال/ة ال�ي �Eey خلفها. مه?ا =ان: ح?ای�ه و 

 

ان ال تع
ف الهPوء ,إوتxع� على اس�Lهاض ال�
 وتPع�ه لل�ع;�eارة ع� دوامة خx\ ةPه العق�Hإن ه
 ع� نفeه وmهHا تVقX الف�/عة والPمار ال�امل.

  
  تاسع عشر: توفير األسباب الموضوعية لآلخر 

� فأنg تع�/ه
�F ف إلى إج�!اث =ائ�Pما تهPLع  gفعل معy يpف�لة لpاب الxرات واألس
ال?;

ا في خاص
تg ، وmهHا الفعل ت�pن �Lن خ�Ey يpهله لCع ق�اه وت?��eت gا فأنHهmم!ل?ا تفعل معه ، و


ف: ع� ال�
&X ، وأص;: ب
ام�F g?ق�ل. Vإن Pق  

الفـاعلين ، فعندما ينحبس الجور  
ويجد له منفذا مناسبا فـأنه يميل  
إلى الفتك المرعب باآلخرين , 
لكي يتخلص من تلك العاصفة  
العاطفية الهائلة الطباع

الطيش هو خفة العقـل، 
إلجتثاث عمل غير مدروس  وا

ورّدة فعل سريعة ومؤذية , لها  
آثارها الوخيمة على المجتمع

هناك ترابط وتفـاعل متبادل ما  
بين األطراف والمواقع , فعندما  
تقتل فردا أو تمحقه فـأنك قد  
محقت شيئا أساسيا في ذاتك ، 
وأخذت تحث الخطى في طريق  
شائك وغير مأمون , مما يتسبب  

نفسية وبدنية تقضي  لك بأضرار  
عليك وتنهيك

إن أي إقتراب سلبي يحقق نتائج  
سلبية وتتوالد منه العديد من  
الصيرورات ذات اآلثار الوخيمة  
على مسيرة األجيال ، وبهذا فـأن  
اإلجتثاث كمفهوم يدمر  
المستقبل ويحطم أركان الحاضر

عندما تهدف إلى إجتثاث  
كائن بشري فـأنك تعطيه  

ألسباب الكفيلة  المبررات وا
لكي يفعل معك مثلما تفعل معه  
، وبهذا فـأنك تستجمع قواه  
وتؤهله لكي يكون خنجرا في  
خاصرتك  
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ت وم� أه4 أسxاب ال�فاعالت ال�Pم�
&ة ال?�فاق?ة ه� عق�Pة اإلج�!اث وما ن�4 عLها م� آل/ا

&xة ال حPود لها.cعاد سل;/ة وتFامج ذات أ
mات وخ�� وeسCوم 

 
  عشرون: صناعة دائرة مفرغة 

في أ� م��?ع ال �E?y ال�cض في سل�ك اإلج�!اث ألن ذلYy gع ال?��?ع في دائ
ة مف
غة م� 
� FعYه , و�ن?ا ��eyعF qعYه الxع� وتفاعل مع��y ه أنLE?y ?ع ال��ام/ة ، ألن ال?Pال�فاعالت ال 

  FعYه الxع� F?ا VyقX أمLه وق�ته وسعادة أبLائه. 
  أما أن yأخH ال�فاعل ع�Lانا آخ
 فHلy gعLي أن ال�
&X مع;F Pال?آسي والPمارات ال�ي ال تع
ف الLهاyة.

� الL;ي (ص) أبLاء مEة عPLما دخلها فاتVا و=ان FإمEانه أن ی;�Pه4  ��y 4ها ل
ولهHه األسxاب وغ�

ة أب�ه4.EF ع�  

م� معال�ة الفeاد وس�ء اإلدارة وال?عاناة والفق
 وال��ع وال?
ض وت�ف�
 الVاجات ال��م/ة وPmال 
  وت��eV األوضاع ال?�/�/ة والVz/ة ، فأنLا ن��� FعLYا الxع� ون?XV وج�دنا . 


 إلى الV/اة Fأسل�ب إy�ابي ، فأن أ� م��?ع ال LE?yه ULوان/ة والPه العقل/ة العHیل لهP;ت 
وم� غ�
 �Ey ا األل/4. أنLن/ا =?ا ه� حالP?عات ال��ة وأم!�لة ل?=�Vقى أضxتقي , و�ن?ا ی
  ن و&

 X4 ، فالالحEVة ال?Uمارس�ه  أن Pاسي ، وق/eال 
�pآل/ات ال�ف 
وفي ال�cام فأن االج�!اث م� أخ�

ر م� عقل/ة اإلج�!اث ال?Pم
ة لل�]�. V4 أن ی�Eام حUوما إس��اع ن ، Xابeال ���y هاLم  

                                      

المجتمع ال يمكنه أن يجتث  
بعضه , وإنما يستوعب بعضه  
البعض وتفـاعل مع بعضه البعض  
بما يحقق أمنه وقوته وسعادة  
أبنائه. 

أن االجتثاث من أخطر آليات  
سياسي ، وقد مارسته   التفكير ال

أنظمة الحكم ، فـالالحق منها  
يجتث السابق ، وما إستطاع نظام  
حكم أن يتحرر من عقـلية  
اإلجتثاث المدمرة للوطن
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http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa328-090522.pdf  
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