
 ((سايكولوجية العنف كثقافة التطرؼ  ))  

 
ـ كنوقش مناقشة مستفيضة من 8/3/2004ىذا ادلوضوع طرح من خالؿ ندكة نقاشية عقدىا مركز البحوث النفسية بتاريخ    

العنف يف  كقد رغبنا بنشره ألنو انقش موضوعان يف غاية األمهية قبل ثالث سنوات كقبل أف يشتد, خالؿ سلتصني كابحثني كأكادمييني 

الشارع العراقي كطرح تفاصيل كأسباب ىذا العنف كذلك لتأكيد أمهية ادلراكز البحثية كالدراسات ادلستقبلية يف مسري حياة اإلنساف 

. كقد صيغت تفاصيل الندكة بشكل حيوذلا من خرب اذل مقالة من غري أف يؤثر على زلتواىا , العراقي 

 

 --------------------------------------------------------

 

يف أعقاب التغيري  غاية األمهية كالذم بدت معادلو كآاثره كاضحة يف بنية اجملتمع العراقي  أردان تسليط الضوء على موضوع يف 

اج ذلك بعوامل كمتغريات كثرية شلا حيت ، كالذم ميثل ظاىرة طارئة دل تػُؤشر عليو سابقان، كقد أرتبط9/4/2003كسقوط النظاـ يف 

اذل كقفة كأتمل علمي كإجراء حتليل موضوعي يساعد على حتديد اآلليات التنفيذية اليت تساعد يف حتجيم آاثر ذلك كإجراء ما 

يناسب كحجم ىذه الظاىرة اليت هتم كل شرائح اجملتمع كمنها ادلؤسسة األكادميية كالبحثية كطبيعة الدكر الذم ميكن أف تقـو بو 

 . يف إطار بناء العراؽ اجلديد كتقدمو يف مسرية اجملتمع

  :-كميكن مناقشة ادلوضوع من خالؿ ثالثة زلاكر 

 

  احملور السياسي كالقانوين كاالقتصادم  :احملور األكؿ 

هبدؼ حتليل الدكافع كاألبعاد اليت تكمن كراء سيكولوجية العنف كثقافة التطرؼ ، كاف ال بد من أتشري الدكافع كالعوامل الكامنة 

كميكن أتشري عدد من العوامل اليت أسهمت يف خلق األكضاع ادلربكة كسيادة , ذلا يف اإلطار السياسي كالقانوين كاالقتصادم  كاحملركة

  :-كمن مجلة ما ميكن حتديده اآليت  العنف ، 

 .االنفالت األمين كالفراغ السياسي  - 1

. األكضاع اليت سادت العراؽ خالؿ العقود ادلاضية  - 2

 . ضعف أجهزة الدكلة يف رلاؿ األمن كالشرطة غياب ك - 3

 .عدـ ضبط احلدكد كدخوؿ عناصر ذات مصاحل كأىداؼ شريرة  - 4

 . حترؾ النوازع الشريرة لكل حاالت التطرؼ كاالحنراؼ - 5



 . ادلشاكل االقتصادية اليت بدأ يعاين منها ادلواطن ، كمنها البطالة - 6

ب التأكيد على الدكر األساسي لإلنساف العراقي مبختلف اجتاىاتو السياسية كالدينية كالقومية كدلواجهة ىذه احلالة االستثنائية يج 

عملية تنفيذية تساعد متخذ القرار يف إجياد كسائل كبرامج ختفف من كىنا البد من إجياد صيغ . كضركرة رفع شعار ادلواطن كالوطنية 

قبل الذات كاآلخر يف إطار من لغة احلوار اليت تشكل أساسان يف بناء معطيات حالة التوتر كالعنف كتشيع ثقافة احملبة كالتسامح كت

كىذا دكر الباحثني كادلختصني , اإلنساف اجلديد يف ظل رلتمع متعدد األلواف كاألطياؼ يف إطار كطن موحد يستظل فيو اجلميع 

 . كاألكادمييني إلجياد ىذه الصيغة 

  

 احملور العقائدم  :احملور الثاين 

ال ينكر أحد دكر الدين كالعقيدة يف بناء اإلنساف كترسيخ قيم اخلري كاحملبة كالسالـ ، كضركرة استثمار ادلنظومة ادلعرفية كالقيمية   

دلسرية اإلنساف سواء كاف ذكران أـ أنثى كاليت يتسم هبا غالبية  اليت تشرتؾ األدايف فيها كاإلسالـ على كجو اخلصوص دلا رمسو اإلسالـ 

 .العراقي الشعب 

كال بد ىنا من اإلشادة ابجلهود ادلبذكلة من قبل اخلريين من أبناء الوطن للحد من ظاىرة العنف كثقافة التطرؼ كىناؾ نصوص  

قرآنية كثرية للتحلي هبذه الصفات كاألخذ هبا خللق رلتمع سليم متعاكف كمتكافل اجتماعيان من اجل العيش يف حياة تتسم ابلعزة 

 .سالـ شلا ال شك فيو يرفض مجيع أشكاؿ العنف كالتطرؼ كاإلرىاب كيدعو اذل السالـ كالرفق كاللني كالرمحة كاإل, كالكرامة 

كما ال ننسى كجهة نظر األدايف األخرل كخصوصان الدين ادلسيحي يف نبذىا لسياسات العنف كالتطرؼ كاالضطهاد الفكرم كنبذىا 

كإف العنف كاالضطهاد ليس إال آلة ذلدـ الطاقات كاحندار الشعوب حنو , الديين للعنف ادلادم كادلعنوم كاالجتماعي كالسياسي ك

العودة اذل شريعة الغاب كالتخلف كضركرة العمل الصاحل لبناء العالقات الصحيحة يف إطار من احلوار اذلادئ كيف جو تسوده ادلودة 

 . كالسالـ 

ق ادلرحلة يف حتجيم حاالت االحنراؼ كالتطرؼ كمن خالؿ ادلسامهة الفاعلة شلا سبق ميكن التوصل اذل أمهية دكر الدين عمومان يف ىذ 

لكل ادلعنيني هبذا ادلوضوع من أجل إشاعة ثقافة اخلري كاحملبة كالسالـ كالتعاكف كالتكافل االجتماعي على مستول ادلؤسسات 

ؿ األمثل للوصوؿ اذل صيغ اجيابية يف ىذا اجملاؿ من فإشاعة الثقافة ادلعاكسة للعنف كالتطرؼ ىي احل, ادلختلفة كعمـو أفراد اجملتمع 

 . خالؿ كضع آليات تشمل الرتبية كادلناىج كاإلعالـ كمتابعة كل ما من شأنو أف يطوؽ الظاىرة كحيد من انتشارىا 

  

 احملور النفسي كاالجتماعي  :احملور الثالث 



ابألسرة كادلتمثلة كيتكامل اجملتمع من خالؿ اجملموعات ادلكونة لو , كيعّد ىذا احملور مكمالن حلركة بناء الفرد الذم يعد األساس  

 .اخل ..كالعشرية كالقرية كاحمللة يف ادلؤسسات ادلختلفة الثقافية منها كالدينية كالرتكيبات ادلتنوعة  كادلنظومة االجتماعية 

كالبناء ، كال بد من تبين كطرح مشاريع تنهض هبذه  كىنا البد من الرتكيز على مرحلة الطفولة اليت تشكل القاعدة لعملية التغيري 

ادلسؤكلية ألهنا تشكل القاعدة كالضمانة ادلستقبلية لبناء العراؽ اجلديد ، عراؽ خاٍؿ من التناقضات كالصراعات مع االلتفات اذل 

. دكر الشباب كاجليل الذم عاىن من الكثري من ادلظادل كالضغوط 

 الكثري من حاالت التمييز أال كىي ادلرأة ، فللمرأة دكر ميكن أف تلعبو يف إعادة صياغة اجملتمع كىناؾ شرحية كبرية عانت كتعاين 

كأتىيل ثقافة اخلري كاحملبة ، ألهنا احملرؾ للكثري من النشاطات كالفعاليات ، كمن خالؿ صيغ كأفكار تسهم يف كافة ادلفاصل كاألدكار 

ذل شلارستها الكثري من األمور اليت ميارسها الرجل ، فهي أكثر من نصف اجملتمع يف فهي األـ كاألخت كالزكجة كادلربية إضافة ا

كقد كقع عليها الكثري من العنف شلا قلل من فعاليتها يف شلارسة الدكر احلقيقي ذلا كالذم يضع اجملتمع مع أخيها الرجل يف , عطاءىا 

 بد من إعادة الدكر كبرامج التأىيل للمرأة لتكوف أكثر فاعلية فال, مساره الصحيح يف مواجهة سلتلف أشكاؿ االحنراؼ كالتخلف 

 . يف حركة اجملتمع كبناء العراؽ اجلديد 

كحيتاج ىذا ادلوضوع اذل ادلزيد , ( العنف)كىنا ال بد من اإلشارة اذل ضركرة تقدًن الدراسات اخلاصة مبوضوع غاية يف األمهية أال كىو 

نو يسهم يف كضع اإلطار الصحيح للحوار كفهم كتقبل اآلخر كالذم حيتاجو ادلثقف قبل اإلنساف من احلوار كادلتابعة كادلناقشة أل

..  العادم ليكوف قادران على تقبل الذات كتقبل اآلخر يف إطار من التسامح كاحملبة

 

: ادلصدر 

مركز البحوث النفسية  

 


