
اآلثار النفسية واالجتماعية الناشئة عن 

 االزمة السورية

الرعاية النفسية للسوريين في الداخل 

 ومناطق اللجوء

أحمد المراياتي. د  

 اختصاصي في االمراض النفسية

 والعالج النفسي



 التطرف من منظور نفسي واجتماعي

 

 Extremismus aus psychlogischer 
und sotialer Sicht  

 



 معنى تطرف في معجم المعاني الجامع 

   

 

 

 

فَ  ( فعل : ) َتَطرَّ  

َف  ف / تطرَّ ف ، والمفعول ُمتطرَّ ًفا ، فهو ُمتطرِّ َف في َيتطّرف ، تطرُّ ي  -تطرَّ للمتعدِّ  

 

 

 

َف َجاِنباً  اِرِع َفَتَطرَّ َرِف ، الَجاِنِب اآلَخِر : َرأَى ِخَصاماً ِفي الشَّ ِاْبَتَعَد إِلَى الطَّ  

َفِت اْلَماِشَيُة َجَواِنَب اْلَمْرَعى  َصاَرْت ِبأَْطَراِفِه : َتَطرَّ  

 

َفِت الشَّْمُس  َدَنْت إِلَى الُغُروِب : َتَطرَّ  

 

َف الَحِديَث  هُ َطِريفاً : َتَطرَّ َعدَّ  

ُف ِفي أَْفَكاِرِه  َيَتَجاَوُز َحدَّ االْعِتَداِل َوالُحُدوِد اْلَمْعقُولَِة ، ُيَبالُِغ ِفيَها : يَتَطرَّ  
َف منه  ى : َتَطرَّ تنحَّ  

َف الشيء  أََخَذمن أَطراِفهِ : َتَطرَّ  

 

 

( اسم : ) َتَطرُّف  

َف   مصدر َتَطرَّ

َماِل  ُف إِلَى الشِّ االِْبِتَعادُ : التََّطرُّ  

 

 

 

ف  السياسية أو الدينية أو المذهبية أو الفكرية  المغاالة: التطرُّ  



(فلسفة  ) التطرف   

           

  إمالءات مخالفةافتقار إلى القدرة على      

(عين السخط)أو امالءات ( عين الرضى)      

المشهود له    تأليه التي تحمل صاحبها إما إلى     

،تكفيرهإلى  أو    

   

! إذ ال وسط           



استغالل الكلمة   
 

 ال يجوز ان ننسى                                               

 

إّن تصنيف شخص أو مجموعة أو عمل كمتطّرف في أغلب 

األحيان وخاصة اليوم هو تقنية لتحقيق هدف سياسي، خاصة 

لدى الحكومات حيث يستعمل لتمرير قوانين معينة، أو حتى 

شن الحروب                                                     

!!!!(الحرب ضد االرهاب )                       



 هل المسلمون متطرفون؟





!عالمية! مدارس فكرية   

 
الوان من الفكرالمتطرف   



 

..الفكر الكهفي   

 

 بعيد عن العالم والعصر
 محدود االطالع

 

..!!..(جامد.. متقوقع.. رجعي.. متخلف )   



.......الفكر البقري  

 

 

..(ويهمل المقاصد.. يهتم بالجزئيات)   



.......الفكر المارق  

 

..(قليل الزاد.. محدود الرؤية.. ظاهري..سطحي )   

 



....الفكر التظلمي  

 

.. والعاطفة  ..االنطالق من المظلومية )    

..(وضعف التفكيرالمنطقي او العقالني  

 
     عين الرضى            ......( أبو الفضل..فاطمة.. الحسين.. يا لثارات فارس) 

                                                                             
عين السخط..( النواصب..خالد...عمر... أبو بكر.. الكره واللعن )   

 



 في تحديد الوسطي والمتطرف

 انظر الى المحتوى والممارسة

 وال تنظر للمسافات

 أو ادعاء الوصل بليلى
/..(اهل بيت/ حزب/ مذهب/دين)  



 

 

 الفكر األذني

 

..                     االعالم هو المصدر  

..           محدودية االطالع والمصادر  

..                              غياب المسطرة      

..               غياب القواعد والمرتكزات  



البيئة الفكرية واالعالم   

(عقله في اذنيه)  



 ةةةةةةةففففف



لفكر الوسطيا   

 

..(فكر االعتدال والتيسير)   
 



ما خير صلى هللا عليه وسلم بين امرين اال 

 اختار ايسرهما



 تفسير تحليلي للتطرف



 األنا العليا
 

مستودع المثاليَّات، واألخالقيَّات، والضمير، والمعايير االجتماعيَّة، 
واب، والخير، والحق، والعدل، والحالل،  والتقاليد، والقيم، والصَّ

، وهو الشعوري إلى "رقيب نفسي"فهو بمثابة ُسلطة داخليَّة، أو 
ه  حدٍّ كبير، وينمو مع ُنُموِّ الفرد، ويتأثر األنا األعلى في ُنُموِّ

بالوالدين، ومن يحلُّ محلَّهم، مثل المربِّين، والشخصيَّات المحبوبة 
ة، والُمُثل االجتماعيَّة الُعليا، كما أنَّه  يتعدل في الحياة العامَّ

ب بازدياد ثقافة الَفرد وخبراته  في المجتمع، ويعمل األنا ويتهذَّ
، وَكفِّه عن إشباع كلِّ ما يراه  (الهوى/ الهو)األعلى على ضبط 

المجتمع خطأ أو محرًما من الدوافع، وذلك من خالل 
(الشخصية)األنا  



الهو)الهوى( كما وصفه العالم النفسي فرويد 

 الشهوانيةهو شخصية المرء في صورتها 

البحتة، حيث ال تتحكم في افعاله اي صورة 

من العقل أو المنطق وانما تتحكم فيها غرائزه 

على صورتها األولى بدون وحاجاته البدائية 

 اي اعتبارات أخالقية أو اجتماعية

( الشهوات والغرائز دون رقيب )  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82


 االنا
 

مركز الشُّعور واإلدراك الحسي الخارجي، واإلدراك الحسي الداخلي، 

والعمليَّات العقليَّة، وهو المشرُف على جهازنا الحركي اإلرادي، ويتكفَّل 

فاع عن الشخصيَّة، ويعمُل على توافقها مع البيئة، وإحداث  األنا بالدِّ

راع بين مطالب التكاُمل،  ، وبين مطالب األنا األعلى، وبين (الهو)وحلِّ الصِّ

 الواقع

وجٌه يطل على : شعوري وال شعوري، وله وجهان: واألنا له جانبان

وافع الفطريَّة والغريزية في الهو، وآخر يطل على العالم الخارجي عن  الدَّ

روف ( الهو)التوفيُق بين مطالب ووظيفة األنا هي طريق الحواس،  والظُّ
الخارجيَّة  ويعمل األنا في ضوء مبدأ الواقع، ويقوم من أجِل حفظ وتحقيق 
واُفق االجتماعي، وينمو األنا عن طريق الخبرات التربويَّة  قيمة الذات والتَّ

شد .التي يتعرض لها الفرد من الطفولة إلى الرُّ  

 
 



 

 

 

  

 

 

سلبا  وايجابا  تؤدي للتطرف( الشخصية)عوامل مؤثرة في االنا    

 

 

(تطرف باتجاه القيم والمثل) األنا العليا  تضخم  

(تطرف باتجاه الغرائز) األنا العليا  ضعف  

(ضعف مرضي مثال) في تحقيق التوازن  االنااخفاق   

 



 غرور العظمة
 اضطراب االنوات الثالث

 

...من أنتم..... السيسي / معمر القذافي    

 

....العرق اآلري..... هتلر     

 

..ملك افريقيا...بوكاسا      



 

 متطرفون جاؤوا من الوسط

 

 الفاشيون



https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mussolini_and_Hitler_1940_(retouched).jpg




Toleranz 



 عوامل مساعدة على نشوء التطرف



 الشعور بالغربة عن المجتمع

 

(االجتثاث)فقدان االرتباط باالرض  

 

 التهميش واالهمال

 



 انفعاالت ومشاعر

 ومظاهر سلوكية عند المتطرف



 الحدة والشدة واالنفعال

 سرعة الغضب

العدوانية   

 العنف



 تعطيل الدماغ



 الميول العدوانية



 استقطاب ؟؟



 ابيض او اسود

 
 

 عدو او صديق



تعنت في المنهج يعطيه صفة العقيدة   

 رأيي صواب وال يحتمل الخطأ

 

 ال تفاهم وال انصاف حلول

 

 

 

معنا او علينا      

عنف      



 قاموس المتطرفين



 سلوك المتطرفين



 

 

 

 

 

 

 

 صور من الواقع المتطرف













التعاون..التسامح..التعايش  



 ولقد كرمنا بني اَدم

 معا  ضد التطرف





 شكرا الصغائكم




