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ملف العدد بقعة

ال شّك أّن ما يعرفه عالم اليوم من حتّوالت 
املستويات  على  وكونّي�ًا،  محّلّيًا  وتقّلبات، 
الثقافّية واالقتصادّية والتقنّي�ة واإلعالمّية 
مباشر  بشكٍل  أّثر  قد  وغريها،  والسياسّية 
للناس  االجتماعّية  احلياة  طبيعة  على 
ووعيهم  الشباب  حياة  وعلى  عاّمة، 
بهم  حييط  وَمْن  بما  وعالقاتهم  وتفكريهم 
مأزومة  عالقات  صارت  حبيث  خاّصة، 
وعدم  االضطراب  من  بنوع  موسومة 
من  جملة  صعيد  على  ذلك  ُيلحظ  االتزان. 
من  عريضة  فئة  تب�ديها  اليت  السلوكّيات 
شكل  على  وذلك  حتديدًا،  العريّب  الشباب 
يعانونه  أو  يعيشونه  لما  مضادة  مواقف 
الالمباالة  قبي�ل:  من  مجتمعاتهم،  داخل 
ما  وغريها.  والسلبّي�ة  كالّية  واالتِّ واالنزواء 
من  كبرٍي  قْدر  على  اجتماعّية  ظاهرة  يشّكل 
ألسبابها  دقيقًا  حتلياًل  وتتطّلب  اخلطورة، 
من  وأبعادها  آلثارها  عميقًا  وفهمًا  وعللها، 
ثّم  ومن  وعالجها،  محاصرتها  محاولة  أجل 
حتويل »الطبقة  الصامتة اجلامدة« )بلغة 
عالم االجتماع الفرنيّس بيري بورديو( املتمّثلة 

ذاته  على  املنغلق  ُمبايل  الالَّ الشباب  فئة  يف 
اآلن  يف  ومتفاعلة  فاعلة  مؤثرة  حّية  قّوة  إىل 
أو  تغيري  إحداث  يف  مطمع  ال  ألّنه  نفسه؛ 
كانت  إذا  ما،  مجتمع  يف  ْي  حقيقيَّ تنمية 
معّطلة  فيه  الفعلّية  والبن�اء  التغيري  طاقة 

أو مهّمشة.

حقيقة ظاهرة الالمباالة وأبعادها: 

مرّكبة  ظاهرة  الالمباالة  أّن  املؤّكد  من 
أبعاد متعّددة، منها ما  معّقدة تتقاطع فيها 
اجتماعّي  هو  ما  ومنها  شعورّي،  نفيّس  هو 
حبيث  ذهيّن؛  فكرّي  هو  ما  ومنها  ثقايّف، 
ودقائقها،  تفاصيلها  بكّل  اإلحاطة  يصعب 
لذا  وجوانبها؛  عناصرها  جبميع  واإلمساك 
هي  الالمباالة  إّن  عام  بوجه  القول  يمكن 
من  حالًة  يف  نفسه  جيد  َمن  عند  استعداد 
بالنسبة  التاّم  العاطفّي  الشعورّي  احلياد 
لآلخرين.  وهي بوجه خاص، استعداٌد عند 
َمن ال يشعر بما حيدث لآلخرين من سعادة 

أو شقاء، أو خري أو شّر. 

َمَرضّية  ظاهرة  الالمباالة  تكون  وبهذا 

عند علماء النفس، أو ظاهرة ُخُلقّية مرادفة 
لألنانّي�ة عند علماء األخالق، من منطلق أّن 
لكّن  إاّل بنفسه.  يهتّم  باآلخرين ال  مبايل  الالَّ
دائمًا؛  لألنانّي�ة  مرادفة  ليست  الالمباالة 
ذاته؛  حنو  الفرد  ِمن  كذلك  تكون  قد  ألّنها 
أو  العام،  واخلمول  الركود  من  حالة  أي 
لعدم  أو  الباعث،  لفقدان  احلماسة  فقدان 

اإلحساس برسالة عاّمة يف احلياة. 

والالمباالة بالنسبة لآلخرين كما حيّددها 
علماء النفس تتمّثل يف عدم مباالة اإلنسان 
معهم،  تعاطفه  وعدم  اآلخرين  بمصائب 
فإّنه  حوادث،  من  محيطه  يف  وقع  فمهما 
تلك  بعض  أّن  من  الرغم  على  يب�ايل،  ال 
فيسمع  مصريه،  على  تؤّثر  قد  احلوادث 
يستوي  يب�ايل،  وال  األفراد  بعض  بسقوط 

عنده كّل يشء، وال يتحّمس ليشء]1].

الالمباالة: سلوٌك دفاعّي مرفوض

ُينتج سلوك الالمباالة، شعورًا باالغرتاب 

1 - يراجع: حنفي، حسن: قضايا معارصة يف فكرنا املعارص، ال ط، دار التنوير للطباعة 

والنرش، بريوت، 1982، ص 191-190.

د. العيايش ادراوي

    بين الالمباالة   واالنزواء...

    أستاذ جامعي- املغرب
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ملف العدد

أكانت  سواء  للجماعة،  االنتماء  عدم  أو 
يشء  يهّمه  ال  فالاّلمبايل  مجتمعًا.  أم  أسرًة 
عنه،  غريب  مجتمع  يف  يعيش  حوله،  مما 
التواصل  غياب  نتيجة  إّما  فيه،  ومغرتب 
نتيجة  وإما  محيطه،  وبي  بين�ه  املطلوب 
حقه  يف  ُيمارس  الذي  واالستب�داد  القهر 
سواء أكان على املستوى المادي أم املعنوي، 
طموحات  حتقيق  يف  اإلخفاق  بسبب  وإما 
أو  التعلييّم  املستوى  على  وآمالها  الذات 
وبالتايل  ذلك.  غري  أو  العاطفّي  أو  الوظيفّي 
الشعور  ويسيطر  بالفشل  اإلحساس  يُعمُّ 

إىل  الذات  تبخيس  فيتم  باإلحباط، 
فائدة  أّي  معها  يرى  ال  اليت  الدرجة 
املشاركة  أو  والفعل،  املبادرة  يف 
االنفتاح  يف  حىت  وال  بل  والتفاعل. 

على املحيط واالكرتاث به.

»التخّلف  كتاب  صاحب  ويقول 
االجتماعّي- مدخل إىل سيكولوجّية 
سنوات  »أّن  املقهور«:  اإلنسان 
ومحاصرة  الطويلة  والهدر  القهر 
والتأثيم  والتحريم  بالتجريم  شبابن�ا 
ينظر  جتعله  احلية  طاقاته  وقمقمة 
عن  عاجزًا  إنسانًا  باعتب�اره  ذاته  إىل 
وال  له  حول  ال  واملجابهة،  املواجهة 

بزمام  واإلمساك  واقعه  تغيري  على  قدرة 
د السلّب  مصريه. عندها ينكفئ إىل موقع التَبلُّ
وهكذا  عليه.  له  سيطرة  ال  لقَدر  املستسلم 
ُتسّد آفاق احللول وتنحصر إمكانات املجابهة 
كما  الالمباالة  أّن  يعين  وهذا  اإلجيابّي�ة«]1]. 

1 -  حجازي، مصطفى: إطالق طاقات الحياة؛ قراءات يف علم النفس اإليجايّب، ط1، دار 

التنوير للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 2012م، ص47.

المأزومة  االجتماعّية  العالقات  تعكسها 
اليوم هي يف حقيقتها  عند كثري من الشباب 
املنكسرة  »األنا«  عن  للدفاع  نفسّية  آلّية 
اآلن  يف  وهي  كثرية،  حاالت  يف  املحّطمة 
نفسه شكٌل احتجايٌج يف وجه املجتمع الذي 
ينتمون إليه. وتبعًا لهذا يبقى من اخلطأ فهم 
الواقع،  من  َطْوعّي  انسحاٌب  بأّنها  الظاهرة 
فيه  جيري  بما  املعرفة  غياب  على  مؤّشر  أو 
تداعيات  من  أّنه  ذلك  نطاقه.  يف  وُيصنع 
الذات  ذهني�ة  أو  نفسّية  على  الواقع  بؤس 
جلهة  وخاّصة  للشباب،  الطامحة  املتوّهجة 

يف  يدور  بما  اجلهل(  )وليس  االكرتاث  عدم 
واستحقاقات  وأحداث  قضايا  من  املجتمع 
املستب�ّد  البؤس  هذا  َيْسُلب  حبيث  وهموم، 
حييط  ما  مع  اإلجيايّب  تفاعلهم  بالشباب 
جيعل  ما  وهموم،  ووقائع  أشخاص  من  بهم 
الطبيعّي،  التفاعل  منظومة  خارج  الشاب 
سلبّي�ًا  مخلوقًا   - األعّم  الغالب  يف   - ويصري 

ال يقدر على يشء، حبيث يقتل القهر والتذّمر 
الشعور  األحيان  من  كثري  يف  الواقع  من 
باملسؤولّية واإلحساس بالواجب جتاه اآلخر، 
سواء أكان شخصًا أو مجتمعًا أو وطنًا أو غري 
ذلك. فليس ثّمة موقف إجيايّب جتاه مشكالت 
مصاحله.  عن  الدفاع  على  والعمل  املجتمع 
بل إّن التهّرب من حتّمل املسؤولّية والتنّصل 
بموقف  أشبه  إّنه  املوقف.  سّيد  يكون  منها 
اجتاه  كّل  يف  مشتعلة  حرائق  على  يتفرج  َمن 
على  إطفائها  إىل  يب�ادر  وال  ساكنًا،  حُيّرك  وال 

الرغم من خطورة املوقف. 

هذا  يف  إليه  اإلشارة  تلزم  ما  لكن 
مرّبرات  تكن  مهما  أّنه  السياق 
تكن  ومهما  الالمباالة،  سلوك 
تبقى  إليها  الداعية  وأسبابها  عللها 
مرفوضًا،  سّيئ�ًا  سلوكًا  )الالمباالة( 
»إذا  ألّنه  الغري؛  قبل  للذات  مدّمرًا 
رسالة،  جوهره  يف  اإلنسان  أن  عرفنا 
إذا  إال  يتحّقق  ال  اإلنسان  جوهر  وأن 
على  الالمباالة  ظهرت  رسالته،  حّقق 
إىل  وحتويله  اإلنسان  جلوهر  نفٌي  أّنها 
عدم. فاإلحساس بالرسالة هو الدافع 
األّول للنشاط والفاعلّية، وليس شيئ�ًا 
آخَر، كالدافع المادّي أو ما يشبهه كما 
يقول االقتصادّيون يف الغرب الرأسمايّل«]2].  
مهما  الالمباالة،  سلوك  أّن  يعين،  وهذا 
نشاط  بتعطيل  ذايّت  قرار  هو  دواعيه،  كانت 
دوامة  يف  دخوله  يعين  وهذا  وحيوّيت�ه،  الفرد 
ذلك،  وحنو  واالستسالم  والعجز  السلبّي�ة 
مما ين�اقض »الفاعلّية الذاتّي�ة« اليت تتمثل 

2 -  حنفي، قضايا معارصة يف فكرنا املعارص، م.س، ص189.
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ملف العددبقعة ضوء

آخر،  يشء  أّي  قبل  الذات  على  »الثورة«  يف 
وذلك من خالل الشعور بالرغبة يف املواجهة 
املكانة  وصناعة  واإلجناز،  والعطاء  والتغيري، 
متوازنة،  اجتماعّية  عالقات  إىل  استن�ادًا 
�اء، وتفكري منِتج يؤمن  وتفاعل إنسايّن إجيايّب َبنَّ

بـ »الفعل« وال يبقى أسري »االنفعال«.

االنزواء: سلوك احتجايّج أم 
موقف استساليّم؟! 

على  واالنكفاء  االنزواء  إىل  النظر  يمكن 
الذات الذي يب�ديه كثري من الشباب يف واقع 
اليوم باعتب�اره الوجه اآلخر لاّلمباالة؛ باعتب�ار 
وتفقد  باإلحباط،  الشعور  يهيمن  عندما  أّنه 
للشاب  بالنسبة  احلقيقية  معانيها  األشياء 
الذي يطمح إىل حتقيق ذاته وإثب�ات نفسه بي 
الذي  الفشل  نتيجة  جماعته  ووسط  أقرانه 
أمامه  يبقى  ال  ذلك  حيصل  وعندما  يالقيه. 
كآلّية  نفسه،  على  واالنطواء  االنغالق  إاّل 
دفاعّية جتاه كّل ما يتعّرض له من إخفاقات. 
ويجّرب  حوله،  من  للعالم  ظهره  يدير  حينها 
حىت  واالنفتاح  التواصل  يف  رغبت�ه  يقمع  أن 
ال يتعّمق شعوره بآالم اإلحباط. مثلما يعمل 
الرغبة  هذه  بموضوعات  صلته  قطع  على 
حىت ال تثري يف نفسه قلق اخلواء، وما جيّره معه 
ات.  للذَّ وحتقري  القيمة  بانعدام  إحساس  من 
إىل  وأهدافه  طموحاته  بسقف  َيزنل  وبالتايل 
األهداف  انعدام  من  جيعل  بل  مستوى،  أدىن 
أحيانًا معيارًا حياتّي�ًا؛ فكّل يشء بالنسبة إليه 
من  قدر  على  ينطوي  أو  اجلدوى،  عديم  إّما 
اخلطورة واألذى له. ولكي ال يتعّرض لألذى 
فحسب،  املباشرة  العالقة  يتجنب  ال  فإّنه 

عام،  هو  ما  كل  يف  املشاركة  من  يتهرب  بل 
أو  خريّيًا،  فعاًل  أو  سياسّيًا،  عماًل  أكان  سواء 
نشاطًا فنّي�ًا، أو ما سوى ذلك. إّنه يقف دومًا 
الشامت؛  املالحظ  أو  العاجز  املتفّرج  موقف 
نشاط،  يف  ينخرط  وال  لنداء،  يستجيب  ال 
وال يساعد فيما قد يعود على املجموع بيشء 
النفع واخلري]1]. ويف جميع تلك احلاالت  من 
ثمة ارتداد ملثل هؤالء األشخاص إىل داخلهم 
سون  خلوفهم الشديد من اآلخر، حيث يَتَوجَّ
هذه  تتطّور  وربما  دائم.  بشكل  الشّر  من 
اآلخر  مع  التواصل  عن  اإلحجام  إىل  احلالة 

واالبتعاد عنه نهائّي�ًا.

إّن سلوك االنزواء عند العديد من الشباب، 
وانسحابهم من مضمار احلياة العملّية حيدث 
معايشة  يف  االستمرار  يستطيعون  ال  عندما 
عالقاتهم  يف  يعانونها  اليت  االغرتاب  وضعّية 
ينتمون  اليت  واملؤسسات  والدولة  باملجتمع 

اإلنسان  سيكولوجيّة  إىل  مدخل  االجتامعّي؛  التخلّف  مصطفى:  حجازي،  يراجع:   -  1

املقهور، ط8، املركز الثقايّف العريّب، بريوت، 2001م، ص 102-101.

وعندما  خاللها،  من  يعملون  اليت  أو  إليها 
أو  الواقع  تغيري  عن  عاجزون  أّنهم  يدركون 
عاتهم 

ّ
التكّيف معه، ولو ظاهريًا؛ ألّن أفق توق

وُمتاح]2].  موجود  هو  مما  أوسع  وانتظاراتهم 
ومن هنا يمكن أن ُيقرأ فعل االنزواء على أّنه 
يعيشها  اليت  الصعبة  األوضاع  على  تمّرد 
الذات  يضّر  سلّب  »تمرٌد«  لكّنه  الشباب، 
موّجه  ألّنه  يقّدرها؛  وال  يبّخسها  ينفعها،  وال 
محكومًا  وليس  والتشاؤم،  الهزيمة  بروح 
على  واإلصرار  االنتصار  يف  الرغبة  بمنطق 
االجتاه  يف  ثورّي«  »فعل  فهو  وعليه  التغيري. 
من  لصاحبه  خيلق  أّنه  باعتب�ار  املعاكس، 
)النفسية  واملشاكل  والصعوبات  املتاعب 
من  له  يوجد  مما  أكرث  خاصة(  واالجتماعية 
كانت  »إذا  أّنه  ذلك  واحللول؛  اإلمكانات 
وقّمة  اإلنسايّن،  النشاط  ذروة  تمّثل  الثورة 
أو  الواقع  تغيري  أجل  من  البشرّي  اجلهد 
واالنعزالية  الالمباالة  كانت  نفيه،  أو  قلبه 
من  وأشّد  بل  للثورة،  املضاّدة  العاطفّية  هي 
أي  إرادة،  تكون  قد  السلبي�ة  ألن  السلبّي�ة؛ 
يدور  ما  لكل  رافضًا  واعيًا  موقفًا  تكون  قد 
أو  ارتجالية  أو  إرادية  ال  أفعال  من  الواقع  يف 
عن  الَكفِّ  طريق  عن  تكون  وقد  متميعة. 
العام«]]]،  باملجال  عالقة  له  فيما  املشاركة 
مثلما هو حال أغلبّي�ة شبابن�ا يف الواقع الراهن.

ويف ظل هذا الواقع غري السوّي الذي يعيشه 
املؤسسات  قبل  من   – التدخل  فإّن  شبابن�ا، 
خاّصة  حتمّيًا،  يب�دو  مجتمعًة-  املعنّي�ة 

2 - يراجع: بركات، حليم: االغرتاب يف الثقافة العربيّة؛ متاهات اإلنسان بني الحلم والواقع، 

ط1، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بريوت، 2006، ص81.

3 -  حنفي، قضايا معارصة يف فكرنا املعارص، م.س، ص189.
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خالل  من  الفئة  لهذه  الثقة  إعادة  اجتاه  يف 
أساسْي؛  جانبي  على  حتديدًا  االشتغال 
الكفاءات  تنمية  على  العمل  يف  أّولهما  يتمّثل 
يتم  حبيث  للشباب،  والتواصلّية  االجتماعّية 
تمكينهم من امتالك القدرة على إدارة احلياة 
يت�أّت  وال  املستويات.  كافة  على  االجتماعّية 
القبول  من  يكفي  بما  إحاطتهم  عرب  إاّل  ذلك 
والتقدير، وجعلهم حيتّلون عضوّية اجلماعات 
األساسّية بشكل يّتسم باملكانة اجلّيدة كحّد 
عملّيات  يف  فاعلة  أدوار  تَويّل  إىل  وصواًل  أدىن، 
مقاومة  على  والقدرة  االجتماعّي،  النشاط 
�اءة]1]  بنَّ بأساليب  تغيريه  جيب  ما  وتغيري 
واالنزواء  الالمباالة  سلوكّيات  عن  بعيدة 

واالستسالم وغريها.

ويتمّثل املستوى الثاين فيما يسىم بـ  »بن�اء 
اإلنسايّن  التفّتح  يعكس  الذي  االقتدار« 
الفاعل، والكيان الناشط على جميع أصعدة 
احلياة اخلاّصة والعاّمة. وهذا االقتدار جيّسد 
التفكري اإلجيايّب أبرز جوانب�ه؛ ذلك أّنه الوسيلة 
األكرث جناعة وفاعلّية يف التعامل مع حتّدّيات 
فالعقبات  وصعوباتها.  ومشكالتها  احلياة 
واملعوقات والسلبّي�ات على اختالفها وتنوعها 
لُّ َعَملّيًا إاّل من خالل التفكري اإلجيايّب الذي  َ ُ

ال حت
احللول،  إمكانات  ويستكشف  املخارج  يوفر 
للتغّلب على األزمات، ومجابهة اإلخفاقات. 
على  للحفاظ  الفّعال  العالج  يشكل  أنه  كما 
والذهيّن.  النفيّس  التوازن  وخلق  املعنوّيات 
وفضاًل عن ذلك كّله »هناك ثابت أسايّس يف 
التفكري اإلجيايّب يتعّلق باملوقف من الذات. إذ 
1 - يراجع: حجازي، مصطفى: علم النفس والعوملة؛ رؤى مستقبليّة يف الرتبية والتنمية، 

ط1، املركز الثقايّف العريّب، بريوت،  2010، ص 196.

يتعّي على الشخص، على الرغم من عرثاته 
يف  إجيابّي�ًا  يظّل  أن  فشله،  وحاالت  وخيب�اته 
وفرصه  وإمكاناته  وقدراته  ذاته  إىل  نظرته 
إىل  يتسّرب  اليأس  يَدع  وأاّل  وممارساته، 
العديد  هناك  اخليب�ات  مقابل  يف  إْذ  ذاته؛ 
أوجه  مقابل  ويف  والنجاحات،  اإلجنازات  من 
مقابل  ويف  وإمكانات،  قدرات  هناك  القصور 
ممكنة«]2].  عديدة  فرص  هناك  العرثات 
هذا يعين أّن وعي اإلنسان/الشاب حبقيقته 
هو  وإمكاناته،  بقدراته  واإليمان  الذاتّي�ة، 
طريقه الوحيد حنو التحّرر من أنماط التفكري 
طة،  السلبّي�ة، والتخّلص من األحاسيس املثبِّ
والشفاء من السلوكّيات السّيئ�ة من انطواء 
يبتعد  جيعله  مما  وغريها  والمباالة  وانعزالّية 
مع  عالقاته  تأزيم  يف  ويسهم  الواقع،  عن 

مجتمعه ومحيطه.

خالصة الكالم:
واالنغالق  واالنزواء  الالمباالة  إّن 
»اللغة  من  ضربًا  تشّكل  الذات،  على 
وُتَؤّول  ُتفهم  أن  ينبغي   - الصامتة« 
تعبريّيًا  ونمطًا   - الصحيح  االجتاه  يف 
الشباب  إليه  يلجأ  مكتومًا  احتجاجّيًا 
إىل  لآلمال  مخّيب  واقع  من  هروبًا 
ترى  الفئة  فتلك  الصدفة.  يف  انزواء 
وتسمع لكّنها ال تفعل، وتعرف حبّسها 
فتقايض  »مناورة«،  موضوع  أّنها 
على  وانكفائها  والمباالتها  بصمتها 
احلرمان  على  احتجاجًا  نفسها 

2 - حجازي، إطالق طاقات الحياة؛ قراءات يف علم النفس اإليجايب، م.س، ص39-38.

ضمن  وتقاوم  واإلخفاق.  والتهميش 
مشهد ال تعرّب فيه – يف الغالب - عن 
بل  تتكّلم،  ال  عنها،  ُيعربَّ  بل  حقيقتها 
ُيتكلم من خاللها. إّن األمر يتعّلق إذن 
به.  مفعوٌل  فاعُله  ُموارب،  بانسحاب 
اجلامدة«  الصامتة  »الكتلة  فهذه 
االجتماعّية،  الطاقة  فيها  بردت 
وأتقنت  االمتصاص  على  فتمّرست 
متصّنع.  بشكل  ولكن  احلياد،  فّن 
تقوى  ال  اليت  الساكتة  األغلبّي�ة  إّنها 
َتْعَتْد أن تكون فاعلة  على الفعل، فلم 
يشء  كّل  يف  اخلمول  أصابها  أْن  إىل 
الالمباالة،  على  قدرتها  على  حىت 
الداخلّية  العزلة  إىل  منها  الفرد  فريكن 
ليسكن إىل نفسه وإىل مجاله الداخلّي 
هذا  ولتجاوز  النسق]]].  عن  وينفصل 
األمر  يقتيض  يب�دو-  فيما   – الوضع 
أمكن  ما  االنفتاح  اجتاه  يف  االشتغال 
وإنصاتًا  تواصاًل  الفئة؛  هذه  على 
سوى  وما  وإشراكًا  واهتمامًا  وتفّهمًا 
 

َ
ذلك مما َيُمدُّ شخصّيتها جبرعات أْوف
من األمل، ويوِجد لها مساحات أوسع  
بن�اء  يف  اإلسهام  ثّمة  ومن  للعمل. 
مجابهة  على  قادرة  مقتدرة  شخصّية 
لها  ر 

ّ
يتوف ما  إىل  استن�ادًا  التحدّيات 

وقدرات  والتطّور  النماء  طاقات  من 
الفعل واإلجناز.          

الدار  ط1،  االجتامعي،  واملجال  االحتجاجية  التعبريات  محسن:  بوعزيزي،  يراجع:   -  3
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