
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي وما المتصاعدة الكراهية قضيةُ  ُتثير ا المقلقة األسئلة من مجموعة   وعنف، صراعات   من إليه تؤدِّ  عمَّ

 يستعد   لماذا األسئلة: هذه ومن الحرجة، والظروف الصعبة األوضاع تلك في فعَله الناس عموم يستطيع

 أو أهلهم، محاربة إلى الناَس  يدفع يالذ وما الِعرق؟ أو الطائفة أو الدينية الجماعة سبيل في للموت الناُس 

ة ألجل بلدهم أبناء أو معارفهم، ل ولماذا دينية؟ أو ِعرقية َعَصبيَّ  على يطرأ وماذا أعداء؟ إلى الجيران يتحوَّ

 تلجأ وكيف ُعقود؟ مدار على بسالم معهم عاشوا من مَع  الشنيعة األفعال ارتكاب على فيحِمَلهم الناس

هل من وهل ذلك؟ تفعُل  ولماذا والعنف، الكراهية إلى ما جماعة    على والوقوُف  الكراهية، خطاب تحليُل  السَّ

 المشكلة؟ جذور

 الجماعة بنية

راع حافز   األخرى للجماعات وكراهيُتها للجماعة العاطفي الترابط قوةُ  ا، العنيف للصِّ خبة، مكائدَ  وإن غالب   الن 

لطة، ومصالح ة األمور من الحقوق، من والحرماَن  الس  ي لفهم المهمَّ  صراعات، من عنها ينُتج وما الكراهية تفشِّ

ل ال أنها إال ة كاملة، القضيةَ  تمثِّ راع الكراهية لظاهرة ُأخرى نُب جوا فَثمَّ  الناس حاجةُ  منها: الجماعي، والصِّ

عور الجماعة؛ إلى االنتماء إلى األساسيةُ  ى ما وهو أنفسهم، عن بالرضا للش   وقد الداخلية(. )اإليجابية ُيسمَّ

ا الجماعي   والعنف الكراهيةُ  تصبح  إال اإليجابية هذه تحقيق عن بعجزهم الجماعة أعضاءُ  شعر إذا محتَمال   أمر 

ُض  األخرى. الجماعات على باالعتداء تهم فتعر  د للخطر ُهويَّ  العنف الستعمال واالستعدادَ  لآلخر، الكراهيةَ  ُيولِّ

 .مواجهته في

 الشخصية ِسماته أو غرائزه أو الفرد دوافع في باختزالها والعنف، كالكراهية الجماعية؛ الظواهر فهُم  يمكن وال

 االجتماعية القوى أن إلى واالنتباه جماعة، في الفرد عضوية عن ناتجة   بوصفها دراستها من بدَّ  ال بل فقط؛

ن التي هي  .الجماعة إلى بانتمائهم للذات آمن   إيجابي   شعور   تحقيق إلى األفرادُ  يسعى إذ الفردي؛ الفعَل  تكوِّ

  والكراهية الطائفية

ي جماعة فكل   الجماعات، بين والعنف والَعداء كراهيةلل تصعيدية قوة   هي الدينية أو الِعرقية الطائفيةُ   ُتغذِّ

قها، وتتباهى وغرورها، كبرياءها ق مبادئَ  أربعةُ  ولدينا اأُلخرى. الجماعات إلى بازدراء وتنظر بتفو   بالمركزية تتعلَّ

راع الكراهيةَ  تعالج التي النظريات من لكثير الِفْقري الَعمودُ  هي الطائفية،  :وهي الجماعات، بين العنيف والصِّ

 ة حاجة   البشر لدى االجتماعي: التصنيف مبدأ  ويجري االجتماعي، عالمهم لتصنيف وأساسية عامَّ

 .خارجها أو الجماعة داخَل  منفصلة فئات   في الجماعات تصنيُف 

 عراقي وأكاديمي باحث

 الربيعي رسول علي د.

  والعنف الكراهية
 العنيف التطرف إذكاء في االنتماء أثر



 

 

 ر الجماعة: داخل اإليجابية مبدأ ا، جماعاتهم األفرادُ  يقدِّ  عاونيةوت حسنة َعالقات   على ويحافظون إيجابيًّ

 .أعضائها مع

 ز الجماعات: بين المقارنة مبدأ  وبتقويم اأُلخرى، بالجماعات المقارنة عبر الجماعة داخل اإليجابيةُ  ُتعزَّ

 .اأُلخرى الجماعات ِسمات من أفضُل  أنها على الجماعة ِسمات

 ز اأُلخرى: للجماعة الَعداء مبدأ راعوا بالَعداء خارجها هم بَمن الجماعة َعالقاُت  تتميَّ  واالزدراء لصِّ

 .المتباَدل

 الطبيعية البشر حاجة على قائمة الجماعات، بين الَعالقات من خاص   نمط في مترابطة   األربعة المبادئُ  هذه

ر التي للذات، اإليجابي والتقدير واالنتماء الُهوية إلى  المبدأين إلى وُينَظر الجماعة. ارتباطات في عنها ُيعبَّ

َلين ان أنهما على األوَّ ا وشامالن، أساسيَّ  مقارنةَ  فإن واسع؛ نقاش   ففيهما والرابع( )الثالُث  األخيران المبدآن أمَّ

ا الجماعات، لتلك وَعداَءها األخرى، بالجماعات نفَسها الجماعة ل   إمَّ ب أو الجماعة، تكوين عملية في متأصِّ  يتطلَّ

ا دة   شروط  ل لتفسير إضافية   محدَّ  .الجماعي عنفوال الكراهية إلى التحو 

  االختالف نرجسية

 إلى للوصول كبيرة فرصة   االختالف، ونرجسيةُ  المقارنةُ  ُتثيرها التي الجوهرية األسئلة عن اإلجابة في التفكيرُ 

ى لماذا األسئلة: تلك ومن السالم، لبناء حلول   راع الكراهيةُ  تتفشَّ ات بين والصِّ نة، جماعية ُهويَّ  ومتى معيَّ

 الشخصي الطابَع  الناس ينِزُع  وكيف اآلخرين؟ على اأُلحادية الُهوية أنماط بعُض  تهيمن وكيف ذلك؟ يحُدث

ل وكيف ولماذا؟ طائفية، أُسس على جيرانهم عن  وكيف الواحدة؟ البلدة أبناء بين َعداء إلى الصداقةُ  تتحوَّ

  أعداء؟ إلى المشتركة القواسم من كثير   لديهم الذين األشخاُص  أولئك ينقلب

راعات في بعض على المواطنين بعُض  ينقلب ما اكثير    خطِّ  جانَبي على يقفون وهم الطائفية، أو الِعرقية الصِّ

داقات المشتركة، الَعالقات عن ذكرياتهم ُمستدبريَن  المواجهة؛  وال القديمة، الجوار وروابط السابقة، والصَّ

ا إال بينهم فيما يتواصلون ا جماعاتهم إلى النتمائهم َوفق   في الحاُل  إليه آَل  ما ذلك على مثال   وأظهرُ  .حصر 

 الطائفية الُهوية َوفَق  التعامل وانتشار يوغسالفيا، في تيتو بعد ما أو للعراق، األمريكي االحتالل بعد ما ِحقبة

 . الجماعات بين

 أعضاء نم اإلنسانية نزع بعملية ُيعَرف ما رصدُ  جماعية ُهوية تحقيق إلى البشر سعي فهم على يساعد ومما

ل اأُلخرى. الجماعة  الَعالقات من متصلة سلسلة   بوصفها العملية هذه ُمجَريات في َعالقاُتهم وتتحوَّ

ل الفردية، خصائصهم بحَسب الناُس  فيها يتفاعل الشخصية، د المختلفة، الجماعات بين َعالقات إلى تتحوَّ  وُيحدِّ

ي قد العوامل من عدد   وهناك .الجماعات تلك في عضويُتهم بعض تجاه األفراد بعض سلوَك   تفاُقم إلى تؤدِّ

ا، اأُلخرى الجماعات كراهية خبة إثارة مثل: أيض   ومستوى الجماعة، وثقافة الجماعي، للَعداء السياسية الن 

ن لمجتمع االجتماعي الِبنيوي التعقيد  .معيَّ

 اليقين ِفقدان

ا العنيف التطرف أنماط إلى الناس لجوء سبب فهُم  أصبح ا هدف   ظاهرة لتفسير المَرضي؛ النفس علم في مهمًّ

فون اإلرهابيون كان وقد اإلرهاب.  سابقين إرهابيين مع المقابالِت  لكنَّ  والمرضى، المنحرفين ِصنف في ُيصنَّ

ا الطبيعيين األشخاص وبين بينهم جوهرية اختالفات   هناك ليس أنه كشفت  األمراض علم إلى استناد 

 . النفسية



 

 

 األفراد بعُض  ويلجأ البشري. للسلوك حافز   اليقين فِفقداُن  وثيقة، والتطرف اليقين ِفقدان بين والَعالقةُ 

ز واحد، ِكيان ذات لجماعة االنتماء إلى اليقين ِفقدان آثار لتخفيف  بصفاتهم أعضائه عن االعتبارية بصفته متميِّ

ن وال الشخصية. الفردية  من الجماعة؛ خصائص أهمِّ  بتحقيق الإ جماعة   األفراد من البشرية المجموعةُ  تكوِّ

ة، داخلية ِبنية ِوفاَق  وتجاُنس لها، واضحة حدود وجود  . واحد ومصير مشتركة، وأهداف اجتماعي، وتفاعل جليَّ

ب الكراهية تفسير على اليقين، ِفقدان مستوى ارتفاع ظلِّ  في ونتائجه، التحليُل  هذا يساعد وقد  والتعص 

د وقد والتطرف.  رؤية من بها يرتبط وما المتطرفة، حدودها أقصى في األرثوذكسية المعتقدات ةُ أنظم تجسِّ

نة وقيادة هرمية، وِبنية عميق، طائفي واستقطاب عملية، وممارسات للعالم، ا مثاال   -معيَّ  الناَس  ُيلِجئ لما حيًّ

 لإلصالح ُخطط يتبنِّ  إلى المعرفية، المعالجة على المحدودة القدرة وأصحاب العميق، اليقين فاقدي من

مها التي السريع ي في وُتسهم األصولية، المعتقدات وأنظمة الطائفية، العقائدُ  تقدِّ  وانتشار الكراهية تفشِّ

 .العنف

 واألساليب األسباب

ؤ؛ قابل البشري السلوُك  فون الناس ألن للتنب  ا يتصرَّ  إلى العناية واتجاهُ  النفسية. القوانين من لمجموعة َوفق 

 والشَغُف  الجماعات. بين العنف أعماَل  ترافق التي العميقة العاطفية المشاعر توضيح على يساعد األفراد

راع الكراهية ظاهرة بمتابعة ا يستدعي الطائفي والصِّ فون فليَس  بالمشاعر. يعترف تفسير   المتخلِّ

 األمرُ  بهم ينتهي َمن وحَدهم ليسوا المجتمع، على الناقمة الشخصية باضطراب المصابون و)السيكوباتيون(

 غير ُأخرى جماعات لدى دعمه أو العنف، وارتكاب الكراهية تعزيز إلى التصعيدية، الممارسات من سلسلة بعدَ 

 .كبير حد   إلى الطبيعيين الناس مع هذا يحُدث قد بل جماعتهم؛

ة   وتصنيفات   عميقة   انقسامات   تعاني التي المجتمعاُت  وتبدو ين بحَسب حادَّ  لممارسات ُعرضة   لِعرق،ا أو الدِّ

ز ي خارجها. هم لمن والَعداء الجماعة، داخل هم لمن والمحسوبية والمحاباة التحي   وال التقسيُم  هذا ويؤدِّ

ما ا كان إذا سيَّ  حتى المتضاربة، المصالح وتجاذبات االجتماعية، المقارنة إلى جماعتين(، المجتمع )بجعل ثنائيًّ

را الكراهية إلى ينتهَي  اتهم، بسبب الناس وقتل الجماعي العنف ظهور وعند ع.والصِّ ي ُهويَّ  القوى تؤدِّ

ا الكراهية، مستوى وزيادة بينها، فيما االنقسامات زيادة إلى التصعيديةُ  ل ممَّ  الُهوية الستعادة فرصة أيَّ  يعطِّ

 ذلك، ومع جديد. اعيجم توازن   الجماعات بين العنيف والصراع الكراهية عن ينُتَج  أن المستبَعد ومن اآلمنة.

راع، حلِّ  مجال في دروس   استخالَص  أردنا إذا ات تأسيس إعادة إلى النفسية الحاجة مركزية فإن الصِّ  جماعية ُهويَّ

ة وشرعية آمنة ا أهمية أكثرَ  تبدو ومستقرَّ  .وبروز 

تهم احتياجات أن األفراد ُيدرك عندما الجماعات بين والعنف الكراهيةُ  تنتهي وقد َقت، الجتماعيةا ُهويَّ  تحقَّ

ة، مشروعة أنها على المكانة في االختالفات إلى ُينَظر وعندما ى وعندما ومستقرَّ  إلى الناس احتياجاُت  ُتلبَّ

 . اآلمَنين والتمايز الدمج

يات أو التهديدات مواجهة في الواحدة الجماعة داخل التماسُك  يزداد وكما  جمع فرُص  تزداد المشتركة، التحدِّ

ا، المختلفة الجماعات راعات، وتقليل التعاون، أبواب وفتح مع   مشتركة. تهديدات أو أهداف وجود عند الصِّ

ى لة. أو حقيقية خارجية   تهديدات   يواجهون عندما لـلشعب السياسيين خطاب في األمرُ  هذا ويتجلَّ  وإن متخيَّ

ث التي العباراِت  ا، روفةمع الظهور وراء الخالفات وترك متماسك، صف   عن تتحدَّ د  ا وُتستخَدم جيِّ  في أيض 

 باستحضار الصراع، بعد ما بيئة في الَعدائية الجماعة َعالقات إصالح وإن والمصالحة. السالم بناء مناقشات



 

 

ات ل الجماعات، بين الصراع لمنع الشاملة والمشروعات واألهداف الُهويَّ ة في يتمثَّ  إستراتيجية، ُخطط عدَّ

ها  : اثنتان أهم 

ا ُتَعد   التي اليقين ِفقدان حالة لتحويل أحكام وضُع  األولى: يجيةاإلسترات ا تهديد  ا إليها ُينَظر حالة إلى مخيف   إيجابيًّ

ص الالزمة القدرةَ  لديهم أن يعتقدون الناس لجعل رئيسة ووسيلة   تحد   أنها على  ِفقدان مشاعر من للتخل 

 . اليقين

ة بجعل العنيف؛ والصراع والتطرف الكراهية لصدِّ  حاجز   إقامةُ  الثانية: واإلستراتيجية  للناس االجتماعية الُهويَّ

ة   دة. غنيَّ ا األكثر المجتمعاُت  تكشف فقد ومعقَّ ا تعقيد   الصمود على قدرتها من مختلفة جوانَب  عن وتمايز 

راع الكراهية أمام  .والعنف والصِّ

 وُخالصة استنتاج

ةو النفسية الدوافع عن البحث صميم في يدخُل   فيما الناس عوامِّ  اختالف سبب اكتشاُف  االجتماعية الُهويَّ

ا. بعضهم ومعارضة بينهم،  أفراد ارتباطات تجعل التي والوسائل األسباب معرفةَ  االكتشاُف  هذا ويمنحنا بعض 

ي الجماعات  اآلخر تجاه العنف يقبلون الجماعة أعضاءَ  وتجعل األحيان، بعض في ُعدوانية ممارسات إلى تؤدِّ

ح غير من ولكن الرمزية، الِعرقية األساطير أو االقتصادي االستغالل أثر تجاهُل  يمكن وال يدعمونه.و  أن المرجَّ

ر راع يتطوَّ فون الذين الناس عوامِّ  دعم دون العنيُف  الصِّ رورات من سلسلة على بناء   يتصرَّ  اإللزامات أو الضَّ

 . الجذور العميقة اإلدراكية

 وعلى الناس، يصنعه ما هو االجتماعي والعالم األحوال، من حال بأيِّ  طبيعية حالة أو حتمية   ليست الحرُب 

راع الكراهية دارسي ا الفعل. معنى عن التفسيري الموقف هذا في يبحثوا أن العنيف والصِّ  األفعال كانت ولمَـّ

 بواسطة الداخل من يتهارؤ إلى بحاجة فنحن االجتماعية، الحياة وقواعد المشتركة األفكار من معناها تستمد  

 وليست عَرضية شرطية َعالقة الجماعات بين والعنف االجتماعية الُهوية بين الَعالقة وإن الفاعلين. فهم

ة حتمية، راع بدراسة واالهتماُم  األفراد. إلدراكات موائمة   تقع الجماعي العنف مصادر أن افتراض على مبنيَّ  الصِّ

ؤ نيمك نفسية   لقوانيَن  نتيجة   بوصفه  أعضاء سلوك في التماثالت بدراسة واكتشافها ما، حد   إلى بها التنب 

ة خطوة   ومواقفهم، الجماعات  والمـُجدي. الناجح الحلِّ  نحو الطريق في مهمَّ


