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  معاداة السامية هو اضطراب اضطراب الشخصية

Antisemitismus ist eine  Persönlichkeitswahn Störung 

 

 

يصف رودولف لوينشتاين معاداة السامية بأنها "مرض عقلي اجتماعي". يتحدث إريك سيميل عن "ذهان جماعي يظهر 

األفكار غير المنطقية في انسجام مع نبضات الفعل غير العقالني تخدم األبحاث التحليلية النفسية لتشكيل الشخصية ، والتي 

حاجة الفرد إليجاد اضطراب مرضي وتوازن عقلي الطابع الجماعي للمجتمع ، حضارته هي أيًضا عرضة الضطرابات 

ضية ، وانتكاسة نفسية تنتج معاداة السامية كظاهرة كتلة غير عقالنية. إن معاداة السامية هي اضطراب في الشخصية المر

على مرحلة التطور الوراثي وكذلك التطور التطوري. الكراهية تحكم العالقة بالبيئة التي ينتجها. معاداة السامية: تؤكد 

السلطة الفلسطينية أن معاداة السامية مرضية ، وتجرب أمراضها من خالل األفكار غير العقالنية جنبًا إلى جنب مع الدوافع 

ل التغلب على االضطراب وإيجاد التوازن العقلي لها. يقول فرويد إنه في الحضارة ، يكون تكوين غير المنطقية للعم

الشخصية الجماعية مشابًها لتطور الشخصية في الفرد. هناك تشكيل لعبة بين تشكيل الشخصية والجماعية. معاداة السامية 

لعمل ، حاجة الفرد ، إلى اضطراب مرضي. الطابع هي فكرة فردية عقالنية تخدم ، من خالل الدوافع غير المنطقية ل

الجماعي للمجتمع ، حضارته هي أيضا عرضة الضطرابات نفسية. هذا التشابه المرضي للفرد والجماعي يسبب تقوية 

وملزمة ، نحو العصاب ، والذهان الشامل والوهم. التعريف اإلسقاطي مع كالين: من الواضح أن األجزاء الفردية من النفس 

فصل وتُعرض على شخص آخر. هناك آلية الدفاع الالواعي ، يتم إرجاع جزء االنقسام التملك والتتبعتن . 

إسقاط فرويد: "]...[ أقوم بتحويل ما في داخلي لآلخرين. على الرغم من أنني ال أشعر بهذه المشاعر في داخلي ". يوجد هذا 

ر مثل اإليمان. معاداة السامية ال يعتبر نفسه مريضاً ، فلن يطلب اإلسقاط خاصة في جنون العظمة واألشكال الطبيعية للتفكي

 .العالج أبدًا. تمثل المجموعات الجماعية الفرد في نوع من الدعاية ، وهو شاغل مشترك كعالقة لصالح الحكام السياسيين

لشامل(. يتم تعزيز الشخصية ، يتم إيقاف ضمير الفرد في الكتلة ، والمسؤولية تعطى لقائد أو للجماعية )انظر علم النفس ا

لكنها في الواقع ليست زيادة صحية في تقدير الذات. الواقع هو بمثابة وهم. ال يوجد فرد مستعد لتحمل مسؤولية الحدث. 

الفوائد: أولئك الذين يعانون أنفسهم من مشاعر الدونية سوف يحولونها مجتمعة إلى مشاعر القوة. احتمال تحسن الوضع 
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الفرد من أتباعه. على أمل تحسين وضعه االجتماعي. من خالل الزمالة ، تتعزز الذات المضطربة للشخص.  الحياتي يجعل

إن رؤية معاداة السامية على أنها عصاب كتلة نقي ليست كافية ، ال يمكن ألي شخص عصبي تشكيل مجموعة. ال يمكن أن 

ء األعصاب إنتاج ظاهرة جماهيرية أو إدامتهايكون هناك سوى تكيف قصير األجل مع الجماعية. ال يستطيع علما . 

هو الغزو الرأسي للمجتمع من قبل البرابرة ". قُتل راثيناو على يد النازيين. يوضح المثال األلماني أن معاداة السامية يمكنها 

يل النفسي أن عكس مسار الحضارة وإعادة الشخصية المعادية للسامية إلى مرحلة أكل لحوم البشر البدائية. أظهر التحل

 معاداة السامية تدمر إنجازات الحضارة. عملية الحضارة

 يبرز معاداة السامية كأحد األعراض المرضية التي تدمر التربة

لقد نمت. معاداة السامية هي قرحة خبيثة على جسم الحضارة. إذا فحص المرء االدعاءات المختلفة ضد اليهود ، يمكن 

عاداة السامية فيما يتعلق بالخصائص اليهودية ، حيث يفضل اليهود استخدام قوتهم العقلية للمرء أن يالحظ بشدة استنكار م

كقوى جسدية ألن فكرهم تم تطويره بشكل أفضل من اللياقة البدنية. يهيمن اليهود على المهن التي تعد فيها القدرة الفكرية 

ر هذه الفكرة اإليجابية. عندما نتشاور مع التاريخ ، نتعلم أن أمًرا بالغ األهمية. بالتأكيد ، ال تستطيع معاداة السامية تفسي

سمات الشخصية التي ذكرناها للتو ليست أسبابًا بل نتائج معاداة للسامية. كان اليهود أيًضا مؤلفين من المحاربين والفالحين 

فسه في النضال من أجل تأكيد والمفكرين كمجموعات قوميات أخرى ، حتى حرموا ، كنتيجة لتفريق القانون ، من استخدام ن

قواه الجسدية. لقد استعبدوها وأجبروا الناس على العيش دون أراض زراعية. عندما قيل أن اليهود لم يحبوا وطنهم ، فقد 

حصلوا على كل األموال في البالد ، وسعى االحتالل إلى الحصول على جميع المناصب العليا في المهن العليا. قررت 

ة عدم قبول اليهود كأساتذة جامعيين. مستبعدين من الجيش ، يجب أال يصبحوا ضباطاً. مصدقة من قبل المناصب الحكومي

الحكومة ، تم مقاطعة أعمالهم. عندما انفصلت المؤثرات المعادية للسامية عن األفكار الحديثة والحضارية ، حدثت اإلبادة 

ية في حقيقة أن اليهود متهمون بأنهم مجرمون. حملة حب مثيرة الجسدية القاسية لليهود. تتجلى عدم منطقية معاداة السام

لحفظ األنواع وغريزة مدمرة من الكراهية بهدف الحفاظ على الذات: لم يكن أسالفنا هم أكلة لحوم البشر فقط ؛ كلنا نأتي إلى 

لتدمير العدواني هو رائد البدائية الحياة مع الرغبة في التهام ليس فقط الطعام ، ولكن كل األشياء التي تفرض عليها المحن. ا

للقمع النفسي. تبدأ عملية االنحدار بإزالة حواجز القمع. نتيجة لقمع القمع هذا ، يمكن أن تتقدم المواد الالواعية إلى األنا 

عندما تتفاقم الواعي. هكذا تتعرض األنا للعالم الداخلي العقالني غير العقالني. يتم استبدال القمع رجعيًا بالعدوان المدمر. 

وهذا ما يفسر أن األنا لم تعد قادرة على توجيه  .ES حالة نظام األنا الذهاني ، يصبح المدرج األعلى خاضعًا بشكل دائم لـ

نفسها إلى الواقع وتفقد القدرة على التمييز بين الواقع الخارجي لألشياء والواقعية النفسية غير المنطقية الداخلية. يمكن أن 

دان الصور التي تمأل عالم الذهان. في الصراع ، تنهار األنا ألنه ال يمكن أن يحل تضارب الثنائي مع الوالدينيلتقط الوال . 

 .ووصف أدورنو الدعاية بأنها "عامل منظم" للحركة الجماهيرية االشتراكية الوطنية

يقوم الفاشي بإنشاء صور في أذهان يوضح تحليل الدعاية أنه يهدف إلى القبض على الناس باللعب على آليات الالوعي. 

الجمهور بدون محتوى حقيقي ، وهذا نوع من رحلة األفكار المنظمة. تتضمن هذه الدعاية المنطق الملتوي والتشوهات 

الرائعة للواقع. صكها هو تشغيل الصور النمطية لألفالم والبرامج اإلذاعية. هذا يسمح للمستمع بوضع تصرفاته العصبية أو 

في خدمة أهداف العالم الواقعي. يعرف القائد كيفية بيع عيوبه العقلية للناس. يتم بناء رمح الشعبية والقادة بالمثل.  الذهانية

نفس األفكار والمشاعر موجودة من البداية. الدعاية تجلب الرضا لألتباع. كامتنان يقبل أفكار فوهرر ، على سبيل المثال: 
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لى الناس عرًضا للغريبة الرخيصة. يشكره عامة الناس على ذلك ووعد بمتابعته. يتم لماذا كان هتلر مشهوًرا؟ لقد عرض ع

إساءة استخدام خطاب الدعاية باعتباره الوحي الديني الجديد. وقد تم توحيد أنماط الدعاية ألسباب نفسية. السمة المميزة 

رة إليها ، في الغالب. مرة أخرى ، من السهل للطقوس الفاشية هي اقتراح خفي ال يكشف النقاب عن الحقائق التي تم اإلشا

 herrsc إعطاء سبب منطقي. القانون أو على األقل

االرتياح. في وسط الفاشية ، طقوس الدعاية المعادية للسامية هي الرغبة في قتل الطقوس. خالل السنوات األولى لهتلر في 

 .ألمانيا كان لمراقبة قاعدة قديمة بوضوح

 

 معاداة السامية

المفهوم أن معاداة السامية تعني أن تغيير الشكل في وظيفة الضامن يتم استبداله بوظيفة تخفيف عبء الديون. يتعلق من 

المكتسبة من الماضي النيوزيلندي. وينعكس هذا  touchabout األمر بتكوين شركاء األجيال. في األجيال القادمة ، هناك

ة. يتم تسليم المواجهة مع الذنب إلى الجيل القادم. يتم التعرف على هذا الجيل في انتقال تشكيالت الدفاع عن الوعي الالواعي

الشاب مع مشاعر الذنب المكبوتة من الجيل األم. لكن االعتراف بالديون يتطلب استراتيجيات تخفيف. هذه كثيرة. على 

ات جديدة لتخفيف عبء الديون. يُطلق على الجيل الشاب أن يتولى مهمة إلقاء اللوم ، فهذا يعني قمعًا ويبحثون عن استراتيجي

 :ذلك أشكال من معاداة السامية الثانوية ، على سبيل المثال

 

 أشكال لعبة

 (انتقاد شامل لدولة إسرائيل في شكل مقارنات نازية )معادية للصهيونية -

 إعادة إحياء الهولوكوست مقارنة باإلبادة الجماعية األخرى -

سوف يستغلون ضحايا المحرقة لكسب فوائد سياسية واقتصاديةالتأكيد على أن اليهود  -  

في الواليات المتحدة 1001سبتمبر  11الهجمات اإلرهابية في  -  

 متطلبات الخط النهائي -

 (البحث عن معاداة السامية "األسوأ" )مثل العرب -

الجناة أسوأ مما نحن عليه. واحد يعيش تزايد العنصرية المعادية للمسلمين هي شكل من أشكال معاداة السامية الثانوية. 

موقف التفوق األخالقي. يتجنب المرء المواجهة مع الميول المعادية للسامية. تُعتبر معاداة السامية سمة أساسية لإلسالم ، 

لوسائل سيناريو سيناريو التهديد العمالق يتصاعد. يشكل المهاجرون المسلمون خطراً متزايداً يجب معالجته باستنفاد جميع ا
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الديمقراطية. وتستند معاداة السامية الصادرة عن المسلمين على النظام السياسي. االتجاه المعادي للسامية الثانوية يؤثر بقوة 

على واقعنا االجتماعي ، عن علم الهجرة. تتيح تقنيات االتصاالت الحديثة الحفاظ على الموقف العقلي الراسخ على مسافات 

ثال: البث التلفزيوني المعادي للسامية يعطي رسائلطويلة ، على سبيل الم  Allgaier  المعادية للسامية في شكل أخبار أو

سلسلة. في استطالع للمراهقين من خلفيات اجتماعية وجغرافية مختلفة. لقد برز ما يلي: نظًرا لوجود وسائل اإلعالم ، 

ألشخاص المختلفين. الجزء الثاني من االستطالع يتعلق فهناك دينامية دعاية قوية لمعاداة السامية هذه الحزم وتوحد ا

مع ميل قوي نحو الحد األدنى. ينكرون معاداة السامية 1بالمعلمين في المدرسة: هناك مجموعتان هنا. المجموعة   

، مع ، هذه المشكلة مبالغ فيها. معاداة السامية هي مشكلة محض للطالب المسلمين  1تعليقات في المدرسة. في المجموعة 

الطالب األلمان الذي ال يحدث. ينظر إلى الطالب المسلمين على أنهم مجموعة أجنبية. الذين يعيشون في عالمهم الموازي 

لأللمان. كما أنهم ال يريدون دمج أنفسهم في المنزل. مدفوعين من قبل وسائل اإلعالم والجمهور ، قاموا بتصفية األفكار 

ل جماعي. التفكير والتمثيل ينتهي بتحذيرات غير منطقية وعصبية. هذا يجلب الكراهية المعادية للسامية واستمرارها بشك

 .المعادية للسامية

 

اليوم ، تغير شكل الدفاع إلى شكل تخفيف عبء الديون ، د. ح. لقد أدرك أحفاد جيل الحرب ذنب أسالفهم وطالبوا بالخروج 

 .، حتى تستمر معاداة السامية الثانوية

عقائمة المراج  

 

681 - 659، . 1399( ، في: فرانكفورت 1390فرويد ، س. فرويد ، عدم االرتياح في الثقافة ) . 

دار نشر فرانكفورت أم ماين )والدعاية الفاشية  1339. ثيودور دبليو أدورنو ، 1، إرنست سيميل ،  1معاداة السامية   

1009). 

دار نشر فرانكفورت أم ماين )والدعاية الفاشية  1339رنو ، . ثيودور دبليو أدو1، إرنست سيميل ،  1معاداة السامية 

1009). 

http://www.nadir.org/nadir/aktuell/2002/01/26/8308.html 

M. Brunner ،Volksgemeinschaft ،Täterschaft und Antisemitismus (2011) 

.فرانكفورت أم 10.1الكتب المقدسة المجمعة: (: حول مكافحة معاداة السامية ، في: دير: 1331أدورنو ، ثيودور دبليو )

989-990مين )سوركامب( ، ص   

Univ. Prof. Dr. Andrawis 
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 Andrawis .جامعة. البروفيسور د

لماذا تعتبر معاداة السامية ظاهرة جماهيرية غير عقالنية؟ لإلجابة على هذا السؤال ، يجب على المرء أن يفحص العالقة 

والحضارة. غالبية البرلمانيين ، الذين يتعين عليهم محاربة معاداة السامية كقوة سياسية ، يحددون بوعي بين معاداة السامية 

، قال يوجين ريختر ، أحد أعظم البرلمانيين األلمان في الرايخستاغ  1830دائم أهمية الحضارة ، كعداء للسامية. في عام 

يادة ، فنحن ندمر األعمدة التي ترتكز عليها ثقافتنا". "أعلن وزير األلماني ، رسميًا: "إذا سمحنا لهذه الحركة في الز

 الخارجية األلماني راتيناو ، من أصل يهودي بعد الحرب العالمية األولى. "معاداة السامية

Prof. Dr. Andrawis 


