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ديني ،تعبرياً عن حالة التلب�س ب��الإل��ه ،لكن لي�س
على طريقة احللول ال�صوفية ،و�إمنا بتنحية الإله
جانباً لتحل حمله ،وهي �أعلى مراقي الرنج�سية،
يف م �ث��ل ه ��ذه احل � ��ال ،مم ��ا ُي �ع �ن��ى ب ��ه ع �ل��م ال�ن�ف����س
االجتماعي ومعايري قيا�س الرنج�سية اجلماعية� ،إذ
ُيظهر الرنج�سي �إمياناً مُبالغاً فيه بالتفوق الذي
يقرتن ب�شك �ضمني ب�ش�أن تفوق جماعته ومكانتها؛
لذا يجاهد لنيل اعرتاف الآخر بذاك التفوق وتلك
املكانة ،ب�آلية الغ�ضب الرنج�سي  -باعتباره رد فعل
على الأذى الرنج�سي ،بح�سب �سيجموند فرويد -
ال��ذي له �صور عديدة كالعزلة ،وال�سخط ،و�ص ً
وال
�إىل احل ��رك ��ات اخل �ط�ي�رة ال �ت ��ي ت�ت���ض�م��ن ه�ج�م��ات
ع�ن�ي�ف��ة ،ف�ك��ل م ��ن ق�ط�ب��ي ال�ث�ن��ائ�ي��ة (ن �ح��ن  -هُ ��م)
لديه �شعور مت�ضخم بالذات ،فـ»املدللون» ي�شعرون
بالإحباط وال يتمثلون ثقافة الت�سامح ،ويتوقون
�إىل �أن يكونوا مركز االهتمام ،فيما ي�شعر «الغرباء»
ب��االغ�تراب و�أن �ه��م ي�ساء فهمهم ،فين�سحبون ،ثم
يلوذون ب�أيديولوجية يجدون فيها �أنف�سهم ،وت� ّسوغ
ل�ه��م ال��دف��اع ال�ه�ج��وم��ي وجت�ي��ز ل�ه��م ال�ق�ت��ل �أوه ��در
الدماء .غري �أن هناك متاث ً
ال الفتاً بني ال�سيا�سي
ال�شعبوي والإره ��اب ��ي امل�ت�ط��رف يتجلى يف كونهما
ي�صدران عن دوافع نرج�سية.
لكن ال�س�ؤال املهم يف هذا الكتاب الذي يعد امتداداً
لكتاب �أبيلو ال�سابق (مر�آة للرنج�سيني  )2013 -هو:
هل ت��ؤدي الرنج�سية �إىل نهاية العامل �أو ت�ستطيع
القوى ال�سوية يف املجتمع التي تنهج طريقاً و�سطاً،
مواجهة هذه الكارثة مواجهة جادة؟ ومنطلقاً من
ه��ذا ال���س��ؤال يبحث �أبيلو يف �إ�شكالية �إي�ق��اف هذه
النزعة �أو اجتاه املجتمع �إىل اخل�ضوع للرنج�سية،
ف�ه��و ك �ت��اب ع��ن ال�نرج���س�ي��ة ب���ش�ك��ل ع ��ام وال �ن��زع��ات
ال�نرج���س�ي��ة يف امل�ج�ت�م��ع ،وم ��ن �أم�ث�ل�ت��ه ال�ت��ي �أث ��ارت
ج��د ًال يف ال�ع��امل ق��ادة مثل �أدول ��ف هتلر ،وج��وزي��ف
�ستالني ،وماو ت�سي تونغ ،وكيف ت�ؤدي نرج�سية فرد
واحد �إىل �إبادة ماليني الب�شر.
على � ّأن مما ي�صل �إىل ذهن املتلقي �أن الكتاب ي�ضعك
يف مواجهة مبا�شرة مع نف�سك لتفكر يف نرج�سيتك
اخل��ا� �ص��ة ،ل�ك�ن��ه ي �ق��دم ق�ب��ل ك ��ل � �ش��يء وج �ه��ة نظر
جديدة متفائلة عن ثقافة اال�ستقطاب يف هولندا
على وجه التحديد� ،إذ ي� ّؤمل على الغالبية العظمى
م��ن جماعة الأ��س��وي��اء خ��ارج قطبية (ن�ح��ن  -هُ ��م)
ويثق �أنها قادرة على �أن توقف اال�ستقطاب يف نهاية
املطاف ،ولعل ما يعزز هذا الت�أميل وتلك التفا�ؤلية
�أن ال �ن �ظ ��رة ال �ث ��اق �ب ��ة �إىل م �� �ش �ك�لات ال�نرج���س�ي��ة
وق�ضاياها ،ت�ساعد على تخفيف عوامل اال�ستقطاب
وجتفيفها ،يف املجتمع نف�سه ،وعلى ر�ؤية الرنج�سي
القابع يف �أنف�سنا ،كخلية نائمة .وه��و م��ا يكت�شفه
القارئ �إذ يرى �أن قطبي الثنائية الرنج�سية لي�سا
بعيدين عنا كما نعتقد ،ولكن حل�سن احلظ ال يوجد
يف كل منا ميل فقط �إىل اال�ستقطاب و�إمن��ا هناك
�سعي لتحقيق االن���س�ج��ام ،وكلما جنحنا يف تعزيز
ٌ

ه��ذا ال�سعي وال �ت��وق  -ي�ق��ول �أب�ي�ل��و  -ا�ستطعنا �أن
نكبح النهايات الرنج�سية ،و�أمكننا البقاء كمجتمع
من�سجم ،باتباع الطريق الو�سط الطبيعي ،جنباً
�إىل جنب ،واج�ت�راح م�ب��ادرات تهدف �إىل التعاي�ش
االج �ت �م ��اع ��ي ،ال �ت ��ي مب �ق ��دوره ��ا ال �ت �� �ص��دي ل�ل�ق��وى
الرنج�سية و�إيقاف متددها يف نهاية املطاف.
ولعل مما يوازي هذه املقاربة النف�سية الإ�شارة �إىل
� ّأن ثمة ج ��ذوراً ثقافية وتاريخية لت�شكيل ال�صور
النمطية التي تعرب الوعي ،وت�ستقر يف �أعماق الذات
اجلمعية وه��ي ت�صنع �آخ��ره��ا ،يف ثنائية الـ(نحن)
والـ(هُ م) ،وفق �صيغة املركزية الغربية التي كر�ست
ت�صوراً متخي ً
ال عن ال�شرق على �سبيل املثال ،فيه
من التناق�ض ما يوقعه يف التهافت� ،إذ جتاور �صور ُة
�أل��ف ليلة وليلة �صور َة ال�شرقي املتوح�ش ،يف حني
�أن التعرف على الآخر كما هو خارج ذلك الت�صور،
يو�سع �أُف � َق��ي الثقايف والإن���س��اين ،ف�لا ي�ع��دو الآخ��ر
ع� ��دواً ،ب��ال �� �ض��رورة ،و�إمن� ��ا ي�ت�ج�ل��ى يف ك��ون��ه الآخ ��ر
ال�صديق ،ف ُيرثى الـ(نحن) مبا لـ(هُ م) من جتربة
ومن تنوع ،والعك�س بالعك�س.
وال تقف مقاربة �أبيلو النف�سية للإ�شكال الرنج�سي
على مَبعدة من ال��ر�ؤى الفل�سفية ،وال�سيما درو�س
احلياة للفيل�سوف الهولندي رينيه خ��وده ،الداعي
�إىل تعميم الفل�سفة يف احل�ي��اة ،وو�ضعها يف �سياق
التفكري ال�سويّ  ،باعتبارها عالجاً �ضد اال�ستقطاب
والرنج�سية وثنائيتها .ولئن مل يكن لتلك الر�ؤى
ق ��درة ع�ل��ى ف�ع��ل ك��ل ��ش��يء ب�شكل ج�ي��د ،ف�ه��ي متنح
�إح�سا�ساً بال�سالم يجد ت�أكيده يف كون ال�سالم على
الأر�ض يبد�أ من ال�سالم مع النف�س �أو ًال.
ولعل ما يعزز فر�ضية امل�ؤلف حول فاعلية القوة
الثالثة مب��واج�ه��ة نرج�سية اال�ستقطاب (ن�ح��ن -
هُ ��م) ،م��ا �أك��دت��ه ن�ت��ائ��ج االن�ت�خ��اب��ات ال�ه��ول�ن��دي��ة يف
مار�س  ،2017بحيث ميكن الذهاب �إىل القول ب�أن
ال خ�شي َة حقيقي ًة من �أن يذعن العامل للرنج�سية.

فبالرغم من �أن ا�ستطالعات ال��ر�أي توقعت تقدماً
غ�ير م�سبوق حل��زب ال�ي�م�ين ال�ه��ول�ن��دي ال�شعبوي
امل�ت�ط��رف ،ال ��ذي ا�ستثار زعيمه م�شاعر الناخبني
بت�صريحات م�ع��ادي��ة ل�ل�ق��ر�آن وامل�سلمني والأق�ل�ي��ة
املغربية ،بخطاب ي�شابه خطاب ت��رام��ب ،ي��ؤك��د �أن
(نحن) �ضحية (هُ ��م) ،الذين يجب ط��رده��م ،و�أن��ه
هو القائد العظيم ال��ذي �سينجز ه��ذا اال�ستحقاق
القومي ،حتى بات االعتقاد �شبه م�ؤكد ب�أنه �سي�صبح
رئي�س وزراء هولندا اجل��دي��د .لكنه �أ�صيب بخيبة
ك�برى �إذ فوجئ بحملة االن�ت�ق��ادات واالحتجاجات
غ�ير امل���س�ب��وق��ة ال�ت��ي ت�ع��ر���ض ل�ه��ا ��ش�ب�ي� ُه� ُه ت��رام��ب،
و�إع� ��را�� ��ض امل �ج �ت �م��ع الأم ��ري� �ك ��ي ع ��ن ت���ص��ري�ح��ات��ه
اال�ستقطابية والتمييزية ،وت��دخ��ل الق�ضاة بقوة
ع�ن��دم��ا ات�خ��ذ �إج � ��راءات غ�ير ق��ان��ون�ي��ة .ف��ال�ع�ب��ارات
اجل��وف��اء وال�ب�لاغ��ة ال�ع��دوان�ي��ة ال ت�ستميل النا�س
لالن�ضمام �إل�ي��ه ب�شكل ج�ي��د ،لت�شكيل كتلة طيعة
تواجه كب�ش الفداء ال��ذي ح��دده الرئي�س اجلديد.
بل على العك�س متاماً.
ً
ول �ع��ل ف �ي �ل��درز �أدرك �أي �� �ض �ا �أن ��ه �إذا ك ��ان املجتمع
الأم��ري �ك��ي مل ي�ت�ف��اع��ل م��ع اال��س�ت�ق�ط��اب يف ال��وق��ت
ال��راه��ن ف ��إن ه��ذا �سيكون �أك�ث�ر كثافة يف هولندا،
فاال�ستقطاب والكراهية ال ي�صلحان يف وقت يواجه
فيه العامل قوى الإرهاب ب�أ�شكاله املختلفة.
ويعلل �أبيلو خ�سارة تيارال�شعبوية يف هولندا بتقليل
زعيمها من قوة (الأ�سوياء) خارج دائرتي ا�ستقطاب
(نحن  -هُ ��م) ،وا�ستهانته بها ،فح�صل على مقاعد
�أقل بكثري مما كان متوقعاً و�أدرك �أن الطريق �إىل
رئ��ا��س��ة ال ��وزارة ال ُي�ب� ّل��ط بالكراهية وع��دم القبول
ب��الآخ��ر يف جمتمع ي�ق��وم على قيم التعاي�ش ،و�أن��ه
على الرغم من �أن ديناميات الرنج�سية توجد يف
�أي مكان دائماً من امل�ستوى اجلزئي �إىل الكلي ،ف�إن
قوة الطريق الأو�سط ال ي�ستهان بها ،وين�ضم �إليها
الأ�سوياء ،ويبذلون ق�صارى اجلهد لإعالء جمتمع
التعاي�ش ،واحلد من نزعات التطرف من �أي اجتاه
ك��ان� ،سيا�سياً �أو دينياً ،وف��ق مبد�أ االختيار املفتوح
على اال�ستغراق يف العزلة الرنج�سية �أو اال�ستمرار
يف م�سعى التعاي�ش االجتماعي املن�سجم ،وهو امل�سعى
الذي يعده امل�ؤلف �ضامناً مل�ستقبل العامل.

----------------------
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)نحن ُ -هم( ..هل يخضع العالم للنرجسية؟
لمارتن أبيلو
سعيد الجريري *
في غمرة تصاعد التيارات السياسية الشعبوية ،وتهديدات الجماعات اإلرهابية المتطرفة ،في العالم والسيما أوروبا ،يقارب
الطبيب النفسي الهولندي مارتن أبيلو ،هذه اإلشكالية من منظور نفسي ،في كتابه الجديد ،مثيرًا سؤاالً محوريًا عما إذا
كان العالم ذاهب للخضوع للنرجسية ،ليس كحالة فردية وإنما في نسقها الجماعي ،ويصف الصراع النرجسي الذي تواجهه
المجتمعات اإلنسانية ،من خالل نمطين متوازيين يتجاذبان االستقطاب ،عبر ثنائية (نحن ُ -هم) الضدية .ويب ّين كيف يهدد
النرجسي .فالساسة الشعبويون ،كاإلرهابيين ،لهم تأثير استقطابي في المجتمع،
كل منهما المجتمع بالنرجسية والغضب
ّ
أي مجال لآلخر ،ويؤججون مشاعر كراهيته ،ويضعون مصالحهم الخاصة أوالً.
يدعون ّ
ويمثلون ظاهرة نرجسية نموذجية ،إذْ ال َ
أن الكاتب  -من واقع خبرته بالنرجسية كمعالج سلوكي  -يقدم للمتلقي بشكل غير مباشر دعمًا للرضا بالواقع أو القبول
إال ّ
جزء من كينونته اإلنسانية .فال
أن لديه ،كأي إنسان ،دوافع نرجسية ّ
به ،بتأكيده أفضلية أن يستوعب المرء (ويتحمل) ّ
وأن هذا ٌ
مجال ،بالضرورة ،للنظرة السيئة إلى النرجسية من حيث هي ،على أي حال ،ما يجعل محتوى الكتاب تلقائيًا أخف وقعًا على
النفس ،ليتم تلقيه إيجابيًا.

ينق�سم ال�ك�ت��اب �إىل ث�لاث��ة ف���ص��ول رئ�ي���س��ة� ،أ�ّ��ص��ل
ال �ك��ات��ب يف �أول� �ه ��ا م��اه �ي��ة ال�نرج �� �س �ي��ة ون��زع��ات �ه��ا،
باعتبارها �شراً ال بد منه ،ثم متثالتها االجتماعية،
وق �دّم يف ال�ث��اين �أمثلة منوذجية ل�ق��ادة نرج�سيني
وبلدان حمتقنة وجمموعات ا�ستقطابية متناق�ضة.
�أما يف الثالث فر ّكز على م�سار االعتدال بني منطي
الرنج�سية واال�ستقطاب ،دلي ً
ال �إىل كيفية مقرتحة
للتعاي�ش االجتماعي عرب نهج و�سطي �سويّ .
وي��رى �أبيلو �أن �أك�بر مغالطة ميكن ت�صورها هي
اعتبار ال��زه��و �أو الإع�ج��اب ب��ال��ذات  -وه��و م��ا يبدو
لنا من اخل��ارج  -هو جوهر الرنج�سية ،فلكل منا
ن���ص�ي��ب م�ن�ه��ا ،و�إذا ك �ن��تَ ت�ف�تر���ض �أن الرنج�سية
حتدث لك فمن الطبيعي �أن تتح ّمل �أن يكون هناك
نرج�سيون .غري � ّأن هذا ال ينبغي �أن يكون مطلقاً
ت���س��وي�غ�اً ل�ل���س�ل��وك ال�نرج �� �س��ي ،ل�ك�ن��ه ي���س��اع��د على
اكت�ساب مزيد من التفهم �أوالتعاطف مع الرنج�سي.
ولقد مييل الكاتب �أح�ي��ان�اً �إىل ت�ضخيم الأم ��ر� ،أو
الإث ��ارة واال��س�ت�ف��زاز� ،أواخل ��روج على امل � أ�ل��وف ،وهو
يفعل ذل��ك بوعي وق�صدية ،وق��د يكون لديه �سبب
�أعمق؛ ليجعلك تفكر ب�شكل �أف�ضل ،يف كيفية ت�شكل
الواقع وتعقيده ،ولعل تلك الق�صدية تنا�سب جيداً
ت�ق�ن�ي��ة امل �ع��اجل�ين ال�ن�ف���س�ي�ين ال �ت��ي حت�ف��ز امل��ر��ض��ى
باال�ستفزازات الطفيفة ،على تغيري �أنف�سهم.
ويف �سياق بيانه ما للرتبية غري الآمنة من �أثر يف
ت�شكيل ال�شخ�صية الرنج�سية ،يقدم �أبيلو ا�ستعارة
الرنج�سي ،من كال النمطني ،بجندي
كربى ت�ش ّبه
َّ
م�سلح يختبئ ع�ل��ى ج��زي��رة يف �أث �ن��اء احل ��رب� .إن��ه
يطلق ال �ن��ار ع�ل��ى ك��ل م��ا ي ��أت��ي �إىل اجل ��زي ��رة ،فهو
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ال ي�ع�ل��م �أن احل ��رب يف ال�ب�ر ،ق��د ان�ت�ه��ت م�ن��ذ م��دة
طويلة .وعندما ي�أتي النا�س �إىل اجلزيرة ليخربوه
باحلقيقة ،فهو ال يثق بهم ويطلق النار عليهم .لأن
امل�ستقر يف ر�أ��س��ه �أن احل��رب ما زال��ت م�ستمرة ومل
تنت ِه بعد� .شيء من هذا القبيل يحدث للرنج�سيني،
ُ
الوثوق مطلقاً بالعامل
�إذ ال ميكن ،بالن�سبة �إليهم،
اخلارجي ومن حولهم ،فمن يع ِْ�ش يف �أج��واء ثقافة
اخلوف �أو الرعب من التعاي�ش مع الآخر «الدخيل/
مي � ْ�ل �إىل ال �ن ��زوع ن�ح��و م���ش��اع��ر م�ع��ادي��ة
ال �غ��ري��ب» ِ
ال تتحمل وج ��ود � �س��واه ،وه��و م��ا ي�ع��ده �أب�ي�ل��و ب�ع��داً
م��ن �أب�ع��اد �شخ�صية الرنج�سي املنتمي �إىل جماعة
«املدللني”  De Verwendenال ��ذي ��ن
ي�ت��واف��ر ل�ه��م ك��ل ��ش��يء ويتمتعون ب��ه وي�خ���ش��ون �أن
ت�شاركهم فيه جماعة الدخالء �أو «الغرباء” De
 Buitenstaandersال ��ذي ��ن ي���ش�ع��رون
بالنبذ والإق�صاء ،ويعي�شون خ��ارج دائ��رة التوا�صل
املجتمعي احلميم.
يف ه ��ذه ال�ق�ط�ب�ي��ة ال �ت��ي ي �ت �ب��ادل ط � َرف��اه��ا امل ��واق � َع،
ك�ل ً�ا م ��ن زاوي� ��ة ن �ظ ��ره ،حت �ي��ل ال �ـ(ن �ح ��ن) مب� ��وازاة
ال�ـ(هُ ��م) ت��ارة على «املدللني» ،مثلما حتيل الـ(هُ م)
ع�ل�ي�ه��م �أي �� �ض �اً ،مب� � ��وازاة «ال �غ ��رب ��اء» ال ��ذي ��ن حتيل
عليهم ال �ـ(ن �ح��ن) ،ت ��ارة �أخ ��رى ،يف متوالية تبادل
الكراهية وع��دم القبول بالآخر املختلف� ،إذ ي�ش ّكل
ال�شعور باخليبة اجتاهاً نحو تطرف الأفكار ،وهو
ما ين ّوه به الكاتب كاحتمالية للت�شدد ناجتة عن
ّ
اط��راد الرنج�سية امل��زدوج ،ويعلل به جزئياً العديد
من ال�صراعات النا�شئة بني اجلماعات ،من جهة،
وت�صاعد ال�شعبية احلالية لل�شعبوية ،واال�ستقطاب،

وال �ف��ردي��ة ،ف�ك�لا ال�ط��رف�ين ال�نرج���س�ي�ين ي�شعران
ب��احل��رم��ان وال���ض�ع��ف ،حتى وه�م��ا ي�ب��دي��ان مظاهر
م �ع��اك �� �س��ة ،وي� �ع �ب ّ�ران ع ��ن م �� �ش��اع��ر االن �ت �ق ��ام ممن
�أف�شلوهم .فالرنج�سي �ضعيف ،بطبعه ،وقد تتعدى
نرج�سي ُته ال�ت���ش��د َد �أو ال�ت�ط� َ
�رف يف بع�ض احل��االت
�إىل ممار�سة الإرهاب ،ف�ض ً
ال عن ميوله التي تهدد
الو�سط االجتماعي على نحو مُ�ضطرد.
ول �ع��ل م ��ا مي �ي��ز ال �ك �ت��اب �أن� ��ه ال ي �ق��دم وج �ه��ة نظر
خمتلفة ع��ن تكوين الإن���س��ان واملجتمع ،وف��ق هذه
الثنائية ال�ضدية ،و�إمنا يقدمها بال مواربة �أي�ضاً،
وب�لا ت��ردد ،مُبدياً م�سوغات ال ُتغفل وجهة النظر
العلمية الدقيقة النتعا�ش ال�ف��ردي��ة والرنج�سية،
فيحلل بو�ضوح  -يف �سياق عر�ضه ماهية الرنج�سية
االجتماعية  -الأ��س�ب��اب الكامنة وراء ازدي ��اد عدد
ن��اخ�ب��ي ح ��زب  PVVال �ه��ول �ن��دي ذي ال�ت��وج�ه��ات
اليمينية امل�ت�ط��رف��ة امل �ع��ادي��ة ل�ل�أج��ان��ب ،وال�سيما
امل���س�ل�م�ين ،كنتيجة ال��ش�ت�غ��ال��ه ع�ل��ى ث�ن��ائ�ي��ة (نحن
 هُ ��م) اال��س�ت�ق�ط��اب�ي��ة ،و�إ� �ش �ع��ال خم ��اوف ال���س�ك��ان«امل��دل�ل�ين» م��ن تطلعات م��ن يعدّهم ط��ارئ�ين عليه
وع �ل��ى ق�ي�م��ه االج �ت �م��اع �ي��ة .وه ��و م ��ا اع �ت �م��د عليه
�سيا�سي �شعبوي مثل ترامب ال��ذي ع ّ�بر يف حملته
االنتخابية عن �أنه (�س ُيل ّقن الربابرة والإرهابيني
م��ن داع ����ش در� �س �اً� ،أول �ئ��ك ال��ذي��ن ي��ري��دون تدمري
يواجه برنج�سية دينية
كل ما هو غربي) ،وهو ما َ
ت ��ذه ��ب �إىل �إدان� � ��ة ال �ب �� �ش��ر والأدي� � � ��ان وال �ط ��وائ ��ف،
فتنتهك  -كما تنتهك الرنج�سيات املقابلة -تعاليم
الأديان ،فتنتج م�شروعها الرنج�سي  -داع�ش مثا ًال
بح�سب كري�ستيان جاريت  -فهي ت�سوغ القتل بدافع

