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 •كيف تعمل التوتاليتارية؟

 أي والخوف؛ يمكن أن تقود أي شخص إلىواإلغراق، لعزل، : اغسل الدماغ أساليب

 في واحدة. يجب أن أعرف. لقد كنت   كان .جماعة

 

إلكسندرا شتاين  •
Alexandra Stein(1) 

 عمرو بسيوني رجمة:ت
 

 

 

 مقدمة املرتجم:

، يتميز ابستيالء أيديولوجية معينة على واجتماعي وثقايف مبا هي نظام سياسي، •هي الشموليةالتواتليتارية  -1
لوصف  -مث الفلسفة السياسية بعد ذلك  – مجيع األنشطة الفردية. وهو مصطلح دارج يف العلوم السياسية

: Neumannاألنظمة واحلركات السلطوية منذ هناية الثالثينيات تقريًبا، مث ذاع انتشاره مع عمل نوميان 
                                                           

 control-total-for-followers-brainwash-leaders-cult-https://aeon.co/essays/how: املصدر  •

. ترّكز أحباثها على علم النفس االجتماعي للتطرف Mary Wardآلن يف مركز ماري وارد ، جامعة لندن. تدّرس اBirkbeckرة سابقة يف علم النفس االجتماعي يف بريكبيك كانت حماض  (  1)
 error, Love and Brainwashing: Attachment in Cults andاأليديولوجي. آخر كتاهبا: اإلرهاب، واحلب، وغسل الدماغ: االرتباط يف اجلماعات واألنظمة التواتليتارية 

Totalitarian Systems (2016). 
 (.137 -136 /5) يانية(. انظر: الكيايل، موسوعة السياسة،لّ  وقد ترتجم: )الك   •

https://aeon.co/essays/how-cult-leaders-brainwash-followers-for-total-control
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(، ليشيع يف تلك احلقبة إطالقه على األنظمة الديكتاتورية اليت انتشرت يف أورواب 1940) الثورة الدائمة
كالفاشية والنازية والشيوعية، وجرت حماوالت تنظريية عديدة لتأطري املصطلح ووضع حمدداته ومساته وخصائصه، 

راتية اليت انطلقت يف وسائر مدرسة الظاه Carl Friedrickورمبا سبل مقاومته، بدًءا من كارل فريدريك 
أتطري التواتليتارية من األنظمة املوجودة، وصواًل إىل التيار الذي يرّكز يف قراءة التواتليتارية على الوظيفة واملمارسة 

وعملها  -  Hannah Arendtواحملتوى األيديولوجي وعالقته هبا، حيث يلمع اسم حنة أرندنت 
 .J.L,Talmin واتملون ،K. Popperبوبر وكارل ، -التأسيسي: أصول التواتليتارية 

 وإن –ة زماتيالكاريما ستجد يف منت املقال حنو ك  –املصطلحات  مثل تلك حنن نفّضل احلفاظ على -2
اليت نشأت  للحفاظ على محولتها الداللية والتارخيية والسياقيةوذلك  غالًبا؛ الرتمجةالنظري يف  كانت معروفة

ونرى أن هذا الصنف من التعريب هو األوفق للعربية وللحفاظ عليها دالليًّا وثقافيًّا، بل واألوفق ملمارسات  فيها.
 العرب القدامى وأئمة اللغة.

حنن نعيش عندما نتحّدث عن التواتليتارية؛ فنحن نتناول موضوًعا مهمًّا وله أثر ملموس على حياتنا.  -3
واسعة على إثره، تقودها  حركة ارتدادية رجعية، بعد انتكاسته، وانتشار عريبيسمى ابلربيع البعد ما أجواء ما 

أو االعتدال، أو غري  قوى االستقرار أو الوضع القائمب ىن الدول العميقة االستبدادية، أو ما تطلق على نفسها 
للنموذج ذلك من ألقاب. وإن كان من الصحيح أن أغلب تلك األنظمة ال ينطبق عليها التعريف الكامل 

التواتليتاري؛ فهذا صعب يف ظل طبيعة العصر الذي نعيش فيه حبيث مل يبق إال منوذج أو اثنان للتواتليتارية 
الكاملة. إال أنه من الصحيح أيًضا أن املمارسات التواتليتارية نفسها ال تزال موجودة، ولو بصورة جزئية. 

ليات التواتليتارية املختلفة لتدعم شرعيتها أو استمرارها. فاألنظمة الديكتاتورية البد أن تستعمل شيًئا من اآل
، ونتيجة ألسباب ثقافية فتلك املمارسات تتحّور وتتخذ أشكااًل وصورًا خمتلفة، لكنها ال ختتفي. كما أن عصران

عض وسياسية واجتماعية خمتلفة؛ يشهد نشاطًا واسًعا جلماعات راديكالية ميكن وصفها ابلتواتليتارية، ولو يف ب
حبسب و متنوعة،  بصوراملتوّقع أن جيد القارئ ف كرًا ما، أو ممارسة ما،  من همناحيها على األقل. ولذلك فإن

يف ذلك املقال على  اهتمام القارئ، أو جتربته، أو جماله احليوي السياسي أو االجتماعي أو الثقايف = مؤطرةً 
 .أهنا من آليات التواتليتارية

 . عميقوثري ؛ إال أنه عميقأسلوبيًّا الذي نقدمه، وعلى الرغم من بساطته الظاهرية -أو الورقة  –املقال  -4
ابحثة  - بعد انعتاقها الحًقا –أصبحت  كما أهنا،  الكاتبة عضوة سابقة يف مجاعة مشوليةنظرًا ألن  وثري
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، وهلا يف املوضوع ، وختصصت يف دراسة اجلماعات التواتليتاريةالسياسي نفس االجتماعأكادميية يف جمال علم 
جتمع بني حرارة  للموضوع فإهنا تقدم لنا قراءة ومن مَثم كتاب مهم وحديث، يعترب ذلك املقال زبدته وخالصته. 

والنماذج التفسريية اليت تناولت  الشعور والتجربة، وبني االستعراض النظري ألهم النظرايت واألعمال العلمية
 .التواتليتارية وخصائصها

 عمرو بسيوين
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 النص:

م، بعد مثاين سنوات من قتايل اللتماس طريق اخلروج من اجلماعة املاركسية 1999بدأت  حبثي الرمسي عام 
 نصيحة من نسخة  كس،  بَ . لقد قّرر ما أل  ها على حيايت بتفاصيلها األكثر محيميةً اللينينة السرية اليت سيطر زعيم  

Dress for Success (1975 :)لنجاح ثوب ااألكثر مبيعا:  John Molloyكتاب جون مولوي 
زت بتايري أزرق مع فيونكات حريرية محراء عريضة. واألهم من ذلك أنه قرر مىت ميكنين الزواج، وما إذا اليت متيّ 

ّرر  إيّل عرب مذكرات مكتوبة على وريقات مفّكرة  تكان علّي أن أم لك أطفااًل. كانت أوامر ]مراسيم[ الزعيم مت 
]بيج[، وت سلمم إيّل ابليد بواسطة مسؤول "اتصايل". وألنين كنت عضًوا منخفض الرتبة؛ فقد ظل بنية فاحتة 

 الزعيم غري معروف ابلنسبة إيّل.

 The Organization (The املنظمةانضممت  إىل هذه اجملموعة الكائنة يف مينابوليس، وتسمى 
O)ها عائليت لدّي. ومع تماعية، وهي القيمة اليت غرست  ، مؤمنًة أبنين أساهم يف هدفهم املعلن عن العدالة االج

، أوّجه التحكّ  ذلك، فإنّ  َم العددي الذي قمت  به فعليًّا هو أنين متحورت حول: أواًل: كوين ميكانيكيةً يف مصنع 
رامج (، وأخريا، كتابة ب!يف املخارط، مث العمل يف النخالة يف خمبز اجملموعة )لقد صنعنا خبزًا جيًدا، على األقل

، كما مل ية اسرتاتيجية اجتماعيةأب ؛بصورة غريبة ،الكمبيوتر التجارية. واحلقيقة إن هذه املهام تبدو غري متصلة
كيف يقود ذلك كله إىل حتقيق العدالة للفقراء   :يف ت  مالحظيت. لقد سألت  ابنتظام )إىل أن تعلمت  أاّل أفعل(

هو اجلواب الوحيد الذي تلقيت ه، والعودة إىل عملي الذي جيب  كان "النضال مع املمارسة" الصارم؛والعاجزين؟  
(. أمارس عماًل دؤواًب، 1945جورج أورويل ) مزرعة حيوانيف  Boxerأن أؤديه، مثل احلصان بوكسر 

 ولكنين ال أزال غري مدركة للهدف النهائي.

" مب ان ال مع املمارسة" يساعد  (؛ تكّشف يل أن "النضرور السنني )حبسب اصطالح مجاعتناوعندما "تقّدمت 
العامل اجلديد الشجاع، حيث كّنا  مناحيعلى حتويل أنفسنا حىت نكون على استعداد للمسامهة يف بعض 

فني بواسطة التحوالت زَ ن   ت َ س  فيه جنوًدا م   منضيفي الوقت الذي أخريًا من أجل حترير املظلومني. فسنكافح 
نتقادات اليت ال هناية هلا، واالنتقادات الذاتية، والقيادة العابسة جتاه عاًما بعد عام، واالوجة اليت نعمل هبا املزد

 أي فرح أو عفوية؛ فإننا ال نعود منلك الطاقة وال الفطنة ملواصلة طرح األسئلة.
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طريقي للخروج،  اختذتهذا الروتني اململ واملرهق؛ فإنين قد  –أو رمبا بسبب  –ومع ذلك، وعلى الرغم من 
، مع اثنني من الرفاق اآلخرين الساخطني. لقد شّكلنا مًعا ما أمسيه اآلن "جزيرة املقاومة". كّنا 1991عام 

كَت الشكوك حول اجملموعة وقائدها ؛تدرجييًّا ،قادرين . ومع بعضنا البعض على كسر رمز السرية الذي أس 
، اليت The Oالقصة الكئيبة واملخيفة حلياة اجملموعة  عن احلقيقة،بوضوح كي نتحقق؛ بدأان يف التعبري ل

 ات التعاونيات الغذائية يف الغرب األوسط األمريكي.خلفيات جتنيدها على األرجح إىل سبعينيّ  ترجع كانت

هًدا . كان الكتاب ج  Inside Out (2002)(2)داخل اخلارج مذكرات:  بعد خروج دراماتيكي؛ كتبت  
 عليه من ق بل مثل هذه ىَل و  ت َ س  فضويل، ذكي، يف السادسة والعشرين من عمره؛ أن ي  لفهم كيف ميكن ملستقل، 

 اجلماعاتاملصري؛ للحذر من عز ل  ذلكحتذيرية ألولئك الذين ال يغريهم مثل  كان حكايةً   لفرتة طويلة. اجلماعة
 ورية الصوت عنها.ه  ، وإنذارًا مبالحظات جَ ذات األيديولوجيات املقنعة

يف كنت قد علمت  عن غسيل الدماغ الذي كان جيرى ألسرى احلرب وغريهم يف الصني   احلني،وحبلول ذلك 
 Robert Jayعهد ماو، وكوراي الشمالية يف اخلمسينيات؛ كنت قد قرأت عمل روبرت جاي ليفتون 

Lifton  :الفكر وسايكولوجية التواتليتارية تغيريالسايكواترخيي Thought Reform and the 
Psychology of Totalism (1961 وكتاب السايكولوجية مارغريت سينجر ،)Margaret 

Singe :بيننا  اجلماعاتCults in Our Midst (1996 .) وصفت سينجر ستة شروط للسيطرة
الثقافية، من بينها: السيطرة على البيئة، ونظام املكافآت والعقوابت، وخلق الشعور ابلعجز واخلوف واالعتماد، 

 الفكر تغيريوشّدد ليفتون على أن  األتباع ومواقفهم، ومجيع ذلك يف إطار نظام  مغلق من املنطق.سلوك  وتغيري
 John  جون لوفالندوأضف إىل ذلك أنين وجدت   قد حدث عندما مّت التحكم يف التواصل اإلنساين.

Lofland  :مجاعة يوم القيامة يف عملهDoomsday Cult (1966) الفذة ؛ تلك الدراسة السرية

                                                           
(2 )-Political-Minneapolis-Entering-Out-https://www.amazon.com/Inside

1&keywords=Inside+Out+stein-ebook/dp/B01MFCY923/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1494940016&sr=8 

https://www.amazon.com/Inside-Out-Entering-Minneapolis-Political-ebook/dp/B01MFCY923/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1494940016&sr=8-1&keywords=Inside+Out+stein
https://www.amazon.com/Inside-Out-Entering-Minneapolis-Political-ebook/dp/B01MFCY923/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1494940016&sr=8-1&keywords=Inside+Out+stein
https://www.amazon.com/Inside-Out-Entering-Minneapolis-Political-ebook/dp/B01MFCY923/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1494940016&sr=8-1&keywords=Inside+Out+stein
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خطوات للتحويل  أنه قد أمجل سبعَ  ؛ وجدت  - Mooniesاملونّيون  – •خللية مبكرة للكنيسة التوحد
واتفق مجيع هؤالء  الكامل، تتمحور حول عزلة األتباع عن اجلميع ابستثناء اآلخرين من أعضاء الطائفة.

، وزعزعة ه ويتهم، مث دمج هوية الباحثني على أن جوهر العملية هو عزل الضحااي عن مجيع ص الهتم السابقة
من التهديد  وقد حدث ذلك ابلتناوب مع نظام   .بصرامةجديدة، هوية منقادة يف إطار شبكة جديدة مقّيدة 

 .ستحساناملقرتن ابال

 Johnوعندما واصلت  التعايف من صدمة تورطي يف اجلماعة؛ صادفت  نظرية عامل النفس الربيطاين جون بوليب 
Bowlby  وتنص هذه النظرية على أن كالًّ من األطفال والبالغني سيسعون عادًة إىل التقارب باطاالرتعن .
آمنني، إذا ما تعرضوا للضغط )حىت ولو كان رمزايًّ يف حالة البالغني(، من أجل  الذين يعتربوهنممع اآلخرين 

م  احلصول على احلماية من التهديد. لقد رأيت   ذلك على أنه من احملتمل أن يكون مفيًدا يف املساعدة على فه 
 كيف يصبح الناس حماَصرين يف العالقات الثقافية. 

مبدئيًّا يف دورة  ]مساق[ من  يف هناية املطاف؛ لوى أصدقائي ذراعي ودفعوين حنو جامعة مينيسوات. حاولت  
عن اجلماعات والتواتليتارية  George Kligerاليت وجدوها مناسبة يل: فصل جورج كليجر 

totalitarianism  الشمولية[. ويف قائمتهم للقراءة، وجدت  عمَل املنظّرة السياسية حنة أرندت[
Hannah Arendt وهي الجئة أملانية يهودية درست موضوعات كبرية تتعلق حبرية اإلنسان واضطهاده ،

. The Origins of Totalitarianism (1951)أصول التواتليتارية أبدلة مفّصلة؛ وجدت  عملها: 
ال النظامني  اعتمدا على "العزلة، أرندت أن أنظمة هتلر وستالني قد دممرت احلياة العامة واخلاصة، ك   لقد وجدت  

                                                           
ألسرة اتبعة للكنيسة املشيخية، مث دعا إىل توحيد الكنائس  1920مون، كوري جنويب ولد  ة: مؤسسها: ميونجأو رابطة توحيد املسيحية العاملي كنيسة التوحد •

، وجال العامل. ونشر معتقدات تعترب غري قانونية، كأن اخلطية األصلية آلدم 1971ابسم املسيح، وأن هللا أرسله هلذا الغرض، مث نقل نشاطه إىل أمريكا أواخر 
او هلل، وأنه أخفق يف تنفيذ مهمته، وأن مون هو سيد اجمليء الثاين، الذي سيكمل مهمة املسيح، وقد ألف كتااًب أمساه وحواء جنسية، وأن املسيح غري مس

ويعترب أكثر أمهية من اإلجنيل. واتسم الهوته العقدي والطقسي ابلكثري من الغموض والغنوصية. تويف  «العهد الكامل»ويسمى عند األتباع  «املعتقد اإلهلي»
 (.املرتجم(. )2012مون )

 انظر: رأفت زكي، دليل الشباب يف مواجهة املذاهب املنحرفة والدايانت اجلديدة، الباب العاشر. و: ويكبيداي اإلجنليزي.
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ابلنسبة  وأيًساعلى جتربة عدم االنتماء إىل العامل على اإلطالق، الذي هو من بني أكثر التجارب راديكاليًة 
 لإلنسان".

كانت جمموعة صغرية، ال يزيد عددها عن ألفي  شخص يف ذروهتا، إال   The Oالرغم من أن املنظمة  وعلى
 أن عمل أرندت هو الذي أضاء بصورة واضحة ما كنت بصدد أن أراه على أنه حركة تواتليتارية مصّغرة.

، معتمدة املستبد فكاحلركات اليت أحملت أرندت عنها؛ كانت املنظمة تعمل حسب هوى قائدها الكاريزمايت
 احلصري، لعزل كل فرد من أجل السيطرة علينا. املعتقدنظام 

، كشف لنا، املتواضع قليال، الواهن في جلسته األخريةتعلمت شيًئا عن التدريس أيًضا. ف ويف الفصل األول،
نا أنه يعرف تقريًبا: كليجر، يف سياق مناقشة: ملاذا يصبح الناس سلبيني يف مواجهة التواتليتارية؛ كشف ل

لقد وقف، وكشف كمه هبدوء. وبينما كان يلّف نسيج الكم؛ ظهر رقٌم املتولدة عن ذلك.  شخصيًّا قوة العجز
 Buchenwaldمل يتالَش حرب ه متاًما على ذراعه. وأوضح أنه كان قد جنا من معسكر االعتقال بوشنوالد 

 يف مراهقته. •

دون أي مسار واضح للهروب؛ فإن الشخص العادي ميكن أن إذا كان الوضع قوًّيا وعازًلا مبا يكفي، )
 .(غسل الدماغالصادمة لضغوط ال ينهار حتت

وهناك  يف برانمج الدراسات الليربالية يف سن اخلامسة واألربعني. من كليجر؛ فقد دخلت املاجستري وبوحي  
ليت أظهرت أن حنو ثلثي ، وا•يف الستينيات Stanley Milgramعلمت عن جتربة الطاعة لستانلي ميلغرام 

                                                           
(، 1937)التابعة للحزب النازي عام  SS: معسكر قريب من مدينة فاميار شرق أملانيا، أسسته قوات األمن اخلاصة -بوخنوفالد ابألملانية  – معسكر بوشنوالد •

 (املرتجمألف شخص فيه. ) 250( جرى اعتقال حنو 1945وشهد مقتل وتعذيب اآلالف من األوروبيني، حيث يعتقد أنه حىت عام )
  .DWموقع:  – ابلصور: بوخنفالد.. معسكر للتعذيب واملوتانظر: 

دراسة سلوكية »( يف مقال بعنوان: 1963لدراسة مدى االنصياع للسلطة، شرحه ميلغرام عام ) اختبار مشهور يف علم النفس االجتماعي،: جتربة ميلغرام •
 (.املرتجمويكيبداي. ) –. «االنصياع للسلطة: نظرة خارجية»، مث مرة أخرى يف مقال مطول بعنوان: «للطاعة
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ابلكلية، عندما أ م ر وا بذلك   عنهمالناس العاديني كانوا على استعداد إلدارة صدمات كهربية شديدة على أغراب  
آش  سولومونوتعلمت  أيًضا جتارب املطابقة يف اخلمسينيات عن طريق عامل النفس االجتماعي  من ق َبل اجمَلرّ ب.

Solomon Asch •من األشخاص مبعلومات غري صحيحة  جمموعةٌ  هَ وج  أنه عندما و   (3)، الذي أثبت
الواضحة أمام أعينهم، وبداًل من ذلك: انصاعوا  علًنا األدلةَ  أنكروا% من املشاركني 75؛ فإن بشكل واضح

ومع ذلك، فإنه عندما اختلف شخص واحد آخر مع األغلبية، وكسر كتلة اإلمجاع؛ فإن  أمام رأي األغلبية.
 ملطابقة يكاد أن يكون اختفي متاًما.أتثري ا

أصبح كل  ذلك مفتاًحا لدراسيت لعلم النفس االجتماعي اخلاص ابملنظمات السياسية املتطرفة. فقد فهم هؤالء 
التواتليتارية تعمل ألن  الباحثون قوة التأثري االجتماعي املتطرف يف تدجني وإفساد حىت أكثر الناس عاديًة.

خيضعون  –األقل أولئك الذين ليس لديهم معرفة سابقة أبساليب السيطرة التواتليتارية  على –الناس العاديني 
للتالعب القسري الذي يستخدمه القادة. وإذا كان الوضع قوايًّ وعازاًل مبا يكفي، دون أي مسار واضح 

 .فإن الشخص العادي ميكن أن ينهار حتت الضغوط الصادمة لغسل الدماغللهروب، 

، يف نيويورك، تسمى: "يسارية"سياسية  مجاعةً  (4)الدكتوراه. حبثت  أطروحيت قد أهنيت   كنت    ؛2007وحبلول 
، حماضر الفلسفة Fred Newman، يديرها فريد نيومان Newman Tendencyاجتاه نيومان 

                                                           
 (املرتجمأيضا. ) أو سلوك القطيع، ويشتهر تسميتها بنظرية القطيع •

 التجربة:انظر رابط 
gbpt7Ts8-https://www.youtube.com/watch?v=qA 

 وانظر أيضا:
https://www.youtube.com/watch?v=gUMIpdGzFvE 

(3)  001-00803-http://psycnet.apa.org/psycinfo/1952 
(4) 

https://www.academia.edu/1971678/Attachment_networks_and_discourse_in_extremist_political_organizations_A_
comparative_case_study 

https://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8
https://www.youtube.com/watch?v=gUMIpdGzFvE
http://psycnet.apa.org/psycinfo/1952-00803-001
https://www.academia.edu/1971678/Attachment_networks_and_discourse_in_extremist_political_organizations_A_comparative_case_study
https://www.academia.edu/1971678/Attachment_networks_and_discourse_in_extremist_political_organizations_A_comparative_case_study


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2017© حكمة  9

 

غريًبا ا مزجيً  ؛The O الذي كان نشطًا خالل السنوات نفسها كاملنظمة اجلامعي السابق. كان هذا االجتاه
 The. ولكن نظرًا ألنه مل يكن املنظمة اجلماعي، واملسرح والعالجات االنتخابية، من املاركسية، والسياس

Oفقد مسح يل هذا مبسافة ما، وبعض الراحة، من التفكري يف جتربيت اخلاصة. ؛ 

بالت مع أعضاء . وبعد إجراء مقا2011سيطر نيومان على اجلماعة ألكثر من أربعني عاًما، قبل وفاته عام 
سابقني؛ علمت  أن أعضاء اجلماعة قد جرى جلبهم من خالل برامج متنوعة، إال أهنم قد ك لّ فوا مجيًعا ابالخنراط 
يف العالج الذي اضطروا لدفع مثنه. وتدرجييًّا تركوا وظائفهم اخلارجية، وعملوا ابجلماعة، وكان ذلك يف كثري من 

يف وقت متأخر من الليل، وقّيدوا عالقاهتم مع  قق، وحضروا االجتماعاتاألحيان دون توثيق. تشاركوا يف الش
أقام العديد منهم عالقات جنسية مع األتباع اآلخرين يف ممارسة تسمى: الغرابء. وعوًضا عن ذلك 

. وع نيم عليهم "صديق"، وهو الذي كانت مهمته الرصد friendosexualityالفريندوسيكشواليت 
املال منه. وبعض  جزًءا منجينون كانوا على اخلط. اخلط الذي سرعان ما   على األتباع واالنتقاد؛ كي حيافظ

النساء يف اجلماعة أ خرب  َن من ق بل نيومان بوجوب أن خيضعن لإلجهاض، وقليل منهّن امتلك أطفااًل أثناء 
 اخنراطهن يف اجلماعة.

س للنظام التواتليتاري اليت ح ّددت على أساس ؛ ابملميزات اخلمThe Oاتسم اجتاه نيومان، مثله مثل املنظمة 
يف آن واحد. بدون الكاريزما  املستبد الزعيم الكاريزمايتمن هذه اخلصائص هو  األول عمل أرندت وليفتون.

لن يتمكن الزعيم من استقطاب الناس إليه أو إليها. وبدون االستبداد فإن الزعماء سيفتقدون الدافع الداخلي 
معاملة الناس"، قال ذلك  مه كيف يسيءوالقدرة على التسّلط والسيطرة على األتباع. "نعم، شخٌص ما علّ 

أن  لوددت   . إذا جلس عن مييين هاهنا جبواري؛ف: "إنه ساحٌر أيًضا ..أحد األتباع السابقني لنيومان، وأضا
عشرة امرأة يف الوقت  أقول له: )أهال فريد! كيف حالك؟! هل ما زلت تفسد الناس؟ أما زلت تثقب مثاين

 ".ظريًفانفسه؟!( ... ولكن، كما تعلم، لقد كان رجاًل 

صول على مزااي جنسية، أو االستيالء على السلطة السياسية. ليس مجيع القادة يريدون أن يصبحوا أغنياء، أو احل
ولكّن مجيعهم يريدون السيطرة املطلقة على اآلخرين. املال، اجلنس، العمل اجملاين، احملاربون املخلصون؛ مجيع 
 ذلك فوائد هامشية، وال شك أن أغلب القادة يستفيدون منها، وبعضهم بصورة كبرية. إال أن السيطرة املطلقة

 على عالقاهتم هي املفتاح.
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 .(من الغموض ًل ميكن اخرتاقها ، حماطاا بدائرة داخلية تنشر حوله هالةا القائدجيلس  القلبيف )

 تكون واهلياكل اهلرمية واملغلقة بشدة، مع بعض اجملموعات األمامية اليتالعزلة، حيكم هؤالء القادة من خالل: 
 التواتليتارية. فمع منوّ  للجماعة اخلاصية الثانيةهذه هي  هياكل العزلة .مبثابة أحزمة النقل إىل العامل اخلارجي

قد تكون هناك  .احلركة قيادة لتوفري الطبقات حول القائد يف املركز تشبه، متحدَة املركز ةً لَ صَ تطوّ ر بَ املنظمة؛ 
عدة طبقات، من القائد إىل املساعدين، إىل خنبة الدائرة الداخلية، إىل مستوايت أخرى متفاوتة من العضوية، 

 وصواًل إىل جمرد الرفاق املسافرين، أو املتعاطفني.

 ذي يتأرجحتصف أرندت اجلزء األعمق من اهليكل ]البنية[ بعبارات قوية: "يف قلب احلركة، كاحملّرك ]املوتور[ ال
". يضيف من الغموض ال ميكن اخرتاقها تنشر حوله هالةً إنه حماٌط بدائرة داخلية  ؛ جيلس القائد.داخل احلركة

لقائد على دائرته هذا الغموض  شعورًا أبن القائد يف كل مكان، ويرى كل شيء. ويف الوقت نفسه، حيافظ ا
 ، ورفع وخفض عددهم عشوائيًّا على ما يبدو.، عن طريق زرع انعدام الثقةاالتزانعن  الداخلية بعيدة

، haremجمموعة من النساء يعرفن ابسم "الزوجات" أو "احلرمي"  كانت الدائرة الداخلية لنيومان تتأّلف من
وقد خدمن كأكثر املوظفات موثوقية، وكذلك، يف أوقات خمتلفة؛ كرفيقات فراش له. وأبعد من ذلك كان هناك 

وا الطبقة اإلدارية التالية، وفعلوا الكثري من العالج االجتماعي. وبعد هؤالء قامت اخلالاي "املؤبّدون"، الذين كان
 والرتب وأعضاء ملف احلزب، الذين كانوا حتت السيطرة الكاملة لنيومان؛ جبمع التربعات وتوفري العمالة.

وكذلك أي تفاعالت  جيري الضغط إبحكام على الناس يف املنظمات التواتليتارية حبيث متحى شخصياهتم،
التعلق ابلقضية،  هتديدها حنو، و تحويلهات قمع، بواثقة فيما بينهم. اجلميع "صديق"، إال أن الصداقة احلقيقية 

يف الواقع، بعيًدا عن العثور على الرفقة أو الصداقة احلقيقية؛ يواجه األتباع عزلًة ثالثيًة: عن  والقائد، واجلماعة.
م البعض داخل النظام املغلق، وعن احلوار الداخلي اخلاص هبم، حيث قد ينشأ العامل اخلارجي، وعن بعضه
 تفكري واضح حول اجلماعة.

، أو كما يصفها نيومان: total ideology الشاملةاأليديولوجيا من التوليتارية هو  العنصر الثالث
من ق بل القائد، يف املعتقد احلصري وال وسط وال هناية". يتم التحكم متاًما  التارخيية اليت ال بداية هلا الشمولية"
 من خالل خلق عامل خيايل من األسرار واألكاذيب. –أو متكينها  –متكينه و 
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 على سبيل املثال؛ مل يكن هناك سوى أشخاص معينني يعرفون عن حياة نيومان مع "احلرمي"، ومسار األرصدة
اهلرمي، واالحتيال املايل، وإخفاء األسلحة، والتدريب عليها، الذي استمر يف الوقت نفسه عرب التسلسل  املالية

. األشخاص الذين تربعوا ابملال، وتطوعوا أو عملوا ألربعة وعشرين ساعة يف )حلماية األموال على ما يبدو(
ينبغي أن يصلوا إىل معرفة حياة اليوم لسبعة أايم يف األسبوع، ملا يفرتض أنه قضية العدالة االجتماعية؛ مل يكن 

ا خياليًّا، أصبح أكثر غرابًة، وتفصياًل، وب عًدا عن السواء
ً
، الدائرة الداخلية وواقع القيادة. لقد خلق الكذب  عامل

 من ذلك الذي جلبه النظام.

 )بعد فرتة من الزمن، األشياء اليت تبدو غري معقولة؛ تبدو طبيعية(.

األتباع يف هناية الذي يعاين منه تفكك الرتباك و االتعّزز من  الشاملةلقة لأليديولوجيا إن اخليالية، واجلودة املخت
، يف 2007، اليت فّرت من كوراي الشمالية مع أمها عام Yeonmi Parkتروي يومني ابرك  املطاف.

؛ كيف أّن "لدى الكوريني الشماليني قصتني In Order to Live (2015)من أجل احلياة مذاكراهتا: 
تدوران يف رؤوسهم طيلة الوقت، كالقطارات على قضبان متوازية". لقد مّرت أبطفال جائعني كل يوم، إال أهنا 

ل كآمنت ابلشعار الدعائي: "األطفال هم 
َ
 ".امل

بسرتات انتحارية. إن قطع لكي يفجروا أنفسهم  وابملثل فإن املقاتلني اإلسالميني و عدوا مبكافآت مساوية
 ؛احلصول على توضيح االتصال ]العزل[ الصارم يرتك األتباع عاجزين عن فهم ما حيدث حقًّا. "إذا حاولتَ 

ه معك من اخللفية اخلاصة بك؛ قد جرى فإهنم سيقولون لك إنه ال شيء ميكن أن تفهمه ... كل شيء أحضرتَ 
" هكذا قالت يل جيليان تبدو غري معقولة؛ تبدو طبيعيةاألشياء اليت  تفكيكه ... بعد فرتة من الزمن،

Gillian.العضو السابق لدى نيومان ، 

سبيل املثال: ترّوج يبدأ اخليال، بطبيعة احلال؛ ببطء، مع دعاية حمضة، م عدمة للجمهور، والعامل أمجع. فعلى 
حول عامل خال  من املخدرات.  "طريقها حنو مزيد من احلرية"، وتبّث أجندهتا • Scientologyالسينتولوجيا 

                                                           
م( كفلسفة دينية تطبيقية ذات أسس علمانية، 1911-1986) : جمموعة من االعتقادات اليت طورها كاتب اخليال العلمي األمريكي رون هوابردأو العلملوجيا السينتولوجيا  •

ويكيبداي.  –ترب نوًعا من الروحية اخلرافية. وأخذت منطًا سرايًّ لتكتالهتا اجلماعية وممارساهتا الغامضة، ونظامها اهلرمي الصارم ذي الطابع الشمويل، فضاًل عن معتقداهتا اليت تع
 (.املرتجم)
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، -كائنات غريبة أ لقَيت من بركان؛ أجساَدان   حيث تسكن   –الهوت السينتولوجيا غري القابل للتصديق وأما 
من ق بل كبار األعضاء، واملؤمنني بصورة جيدة. لقد أ فرَج عنه إىل  ؛ فهو متحفٌظ عليهوأيديولوجيتها الداخلية

 ل تسريب.اجلمهور العريض، فقط؛ من خال

ه أرندت "القدرة على بعد الدعاية أييت التلقني. فالدولة ذات النظام التواتليتاري تعزز سيطرهتا، عرب ما دعت  
 إسدال الستائر احلديدية ملنع أي شخص مزعج، أبدىن حقيقة، اهلدوء البشع، لعامل ختيلي متاًما".

وإذا وجب أن تعرّب  يسمح أبي أسئلة أو شكوك.؛ ال الشاملةبعد أن تسدل الستائر احلديدية لأليديولوجية 
سوف حتولك إلعادة التأهيل. وإذا فشلت عملية إعادة التأهيل تلك،  ا يقلقك؛ فإن شبكة من املراقبنيمّ ع

 فَصل عن اجلماعة، ولن تتحدث أبًدا مع رفقائك مرة أخرى.كما حدث معي؛ فإنك ت  

. وهذا هو اخلوفاملة؛ فإنه جيب على القائد أن يستفيد من التواتليتاري من السيطرة الك ن النظامولكي يتمكّ 
ن عمليات ؛ هي واحدة مالنظام التواتليتاري ينخرط فيهاللتواتليتارية. إن عملية غسل الدماغ اليت  العنصر الرابع

خناف؛ لقد قال بوليب إننا عندما  ".أو اجلماعة ابلذعر: "احلبم  القائد   التالعب القسري النفسية، حيث يبادل  
ما ببساطة، ولكن نلجأ إىل مالذ آمن، "شخص ما"... وهذا الشخص هو عادة  فإننا ال هنرب من اخلوف

ولكن عندما يكون املالذ اآلمن املفرتض هو أيًضا مصدر ذلك الشخص الذي نشعر ابالرتباط به. يكون 
خص اخلائف يتجّمد، اخلوف؛ فإن هذا الشخص يكون قد سلك اسرتاتيجية فاشلة، مما يتسبب يف أّن الش

 ويقع يف الشمَرك بني االقرتاب واالبتعاد.

من  ، الباحثة الشهرية املرفقة جبامعة كاليفورنيا يف ابركلي؛ هذا النوعَ Mary Mainماري مني  (5)َدَعت  
مع مصدر ش وهلذه العالقة شّقان: الرتابط العاطفي املشوّ  غري املنظّم". العالقة القائمة على اخلوف: "االرتباطَ 

اخلوف يف حماولة فاشلة للبحث عن الراحة، والتفكك املعريف، أي عدم القدرة على التفكري يف مشاعر املرء. 
صادمة الالة احل؛ هو - (6)"اخلوف دون حل" كما يشري ابحثون مرتبطون –اخلوف أو الضغط دون هروب 

، وابلتايل اختاذ إجراءات حللها. وعالوة الشخص على التفكري املنطقي والواضح حول احلالة اليت حتر ف قدرةَ 
                                                           

(5 )-https://www.researchgate.net/publication/232521595_Discovery_of_an_insecure
disorganizeddisoriented_attachment_pattern 

(6)   nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4085543https://www.ncbi./ 

https://www.researchgate.net/publication/232521595_Discovery_of_an_insecure-disorganizeddisoriented_attachment_pattern
https://www.researchgate.net/publication/232521595_Discovery_of_an_insecure-disorganizeddisoriented_attachment_pattern
https://www.researchgate.net/publication/232521595_Discovery_of_an_insecure-disorganizeddisoriented_attachment_pattern
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 إهنم سيحافظون على العودة إىل العالقة يف حماولة  من مَث فعلى ذلك: عدم حتقيق السالمة من التهديد، و 
للحصول على تلك السالمة. وبعد تعطيل التفكري املنطقي حول العالقة الصادمة؛ فإنه ميكن للقائد أن يقّدم 

 األتباع. خوف ه؛ية؛ كي يشرح، ويعيد توجأكثر من أيديولوجية ومهي

ية : فمن الناحاحلتمي عامل الكيمياء احليوية[ جتاه feedbackإهنا دورة إجيابية من رد الفعل ]التغذية الراجعة 
من خالل السعي إىل  االفسيولوجية: تشارك الضحية يف حماولة إلدارة مستوايت الكورتيزول أو القلق اخلاصة هب

إال أهنا ال تنجح يف حتقيق الراحة الكافية. وهلذا السبب ميكننا أن نتنبأ أن األنظمة الثقافية  أقرب مالذ آمن،
ميتلكها الشخص. والفشل يف  أن سوف تسعى إىل التدخل والتحكم يف أية عالقات ارتباط بديلة قد يسعى

ا اهلروب من السيطرة القيام بذلك من شأنه أن يسمح لألتباع ابلعثور على مالذ آمن يف مكان آخر، ورمب
وهذا هو الشيء نفسه الذي نراه يف السيطرة على العالقات كما يف حاالت العنف  ة للجماعة.يالعاطفية واملعرف

 املنزيل، ومتالزمة ستوكهومل، أو يف كثري من األحيان مع القّوادين والبغااي، وكذلك يف االجتار ابلبشر.

 عن مجيع األشخاص املقرّبني يف حالة من اخلوف الدائم: حمرومني من النوم، معزولني كان أعضاء اجتاه نيومان
غري املوجودين يف اجلماعة، ويواجهون انتقادات مستمرة، أصبحوا حماصرين، وغري قادرين على التصرف أو 

حيد. دينس ها ابعتبارها املالذ اآلمن الو نفسَ  اجلماعة   التفكري بشكل مستقل. ويف الوقت نفسه؛ وضعت  
Denise وعلى الرغم من أهنا مل تكن إىل اجلماعة من خالل العالج.  ايف اجلماعة، مت جلبه ةالعضو السابق

سياسّية يف السابق؛ فإنه سرعان ما انتهى هبا األمر إىل العمل ملدد طويلة، ودون أجر )ابستثناء راتب ضئيل( 
وحىت عندما تكون يف الطريق  قة مع األتباع اآلخرين.عالاليف مشروعات اجلماعة، والعيش يف منزل اجلماعة، و 

للحصول على  من أحد األكشاك يف إحدى احلمالت السياسية لالجتاه؛ فإنه كان جيب عليها أن تتصل هاتفيًّا
 .مثنهدفعت  العالج، الذي

ا"، قالت يل: "أنت تعرفني تلك القصة عن الفيل املكّبل بسلسلة يف عمود، وأ أن نه حياول "كنت خائفًة جدًّ
يتحرر. يف النهاية، ميكنك أن تربط الفيل حببل ألنه يف عقل هذا احليوان أنه يعتقد أنه ال ميكن أن يتحرر. 

 وهذا ما كان ابلنسبة إيّل". 

إاثرة ثيمات وأساليب: دنو هناية العامل، اخلوف من الغرابء، اخلوف  –متتلك اجلماعات املختلفة خماوف خمتلفة 
هناك، من بني العديد من األنواع األخرى من اسرتاتيجيات التهديد. ولكّن القائد هو املنقذ من العقاب، اإل
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الوحيد دائًما، الوحيد الذي سيقودهم بعيًدا عن )أو من خالل( اخلوف الذي يعانون منه إىل السالم الرائع، 
 إىل اجلنة، إىل عامل مثايّل ومتحول.

، يتغلبون على احتياجاهتم للتعبئةقابلني ات االستبدادية؛ تنتج أتباًعا أنظمة العزل واخلوف اليت تقودها الشخصي
هلذه  السمة اخلامسةهو  للتعبئةالقابلني لألتباع هذا اخلَل ق واستقالليتهم؛ يف خدمة اجلماعة.  اخلاصة للبقاء،

اليت ج نّ دت  أيضا يف االجتاه من خالل العالج؛ ترقمت  حىت أصبح عضوًّا مفضاًل،  Marinaاجلماعات. مارينا 
، ابإلضافة إىل مهام أخرى. لقد أمهلت طفليها متاًما، للجماعةورقة التحالف الوطين تعمل طيلة الوقت على 

. لقد كانت خملصًة جذهبا بعيًداوالغش، واألسر األخرى اليت جرى  ،يف الوقت الذي شهدت فيه غسيل األموال
ا، وقالت: "  ".أتلقى الرصاص عن فريد أنين مثلأتذكر شعورًا جدًّ

املدمرة هلذه السيطرة النفسية القسرية اليت وضعها هؤالء القادة  ميكننا أن نرى كل يوم، يف وسائل اإلعالم؛ القوةَ 
املقاتلون  القائد، أميادة يهمالن األطفال أو يسيئان معاملتهما حتت ق اللذان املرضى. وسواء الوالدان

؛ فإن •ن عرب ما يسمى و عماظ "االزدهار"الرعااي املنهوبو أنفسهم ألجل حترر ومهي، أم  لذين يقذفوناناإلرهابيو 
الوصول ابلناس إىل هذه النقطة يتطلب الشروط والعمليات اليت أمجلت ها هنا. ومبجرد أن تكون هذه السيطرة 

ا املرتكزة على اخلوف؛ يف مكاهن العاطفي غري  وارتباطهم األتباعك أن تنكسر. تفك  ا: فإنه من الصعب جدًّ
املنظم ابلقائد أو اجلماعة؛ جيعل من الصعب للغاية أن تنظر بوضوح فيما حيدث. يف الواقع، أية حماولة للقيام 
 بذلك ختلق مزيًدا من اخلوف، مما يتسبب يف املزيد من الرتابط غري املنظم للجماعة يف حماولة لتخفيف التوتر.

 اعي؛ هو العامل األكرب يف خضوعه لسيطرهتم()جهل اإلنسان األكرب مببادئ حميطه اًلجتم

                                                           
نوع  من اخلطاب على ، أو إجنيل الصحة والثروة، أو إجنيل النجاح، أو إجنيل الرخاء،  Prosperity theologyيطلق هذا املصطلح، أو: الهوت االزدهار : اًلزدهار •

االزدهار والرخاء هو إرادة هللا للبشر، وأن االلتزام ابلتعاليم الدينية هو السبيل للرخاء االقتصادي والصحي، يعترب أن فيف اإلميان، ومكافحة الفقر الديين الذي يركز على قيم الرفاه 
ي، مث ازدهرت ، ويقوم على أن االزدهار مقابل اإلميان. وانتشرت تلك الدعوة يف الوالايت املتحدة يف مخسينيات القرن املاضوأن الكتاب املقدس نفسه مبثابة العقد بني هللا والبشر

ت من شىت الطوائف املسيحية الكبرية، أكثر يف الثمانينيات وأصبح هلا وعاظ، وقناة تلفزيونية، ومجعيات خريية، هتتم جبمع التربعات واملساعدات. ويواجه ذلك التعليم انتقادا
 (.ملرتجماويكيبيداي اإلجنليزية ) -ابعتباره معارًضا للكتاب املقدس، ومعززًا للوثنية والدنيوية 
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هي العثور على ثقة  آخَر )كما يف حاليت( ملساعدتك على إلقاء األوىل طريقٌة الللخروج.  طرقًاولكّن هناك 
أخرى  طريقةاالبتعاد فرتًة عن اجلماعة، حيث ميكن إعادة دمج التفكري؛ هو  نظرة جيدة وفاحصة على الواقع.

؛ كتب Memoirs of an Iranian Rebel (2004)ذكرات متمرد إيراين ميف عمله: للخروج. 
=  اإلسالمية اإليرانية-أنه كان قادرًا على مغادرة املنظمة املاركسية Masoud Banisadمسعود ابنيسادر 

الراديكايل: رحليت من التطرف ويف: ؛ بعد البقاء يف املستشفى بعيًدا عن نفوذ اجلماعة. جماهدي خلقمنظمة 
 Radical: My Journey from Islamist Extremismسالمي إىل الصحوة الدميقراطية اإل

to a Democratic Awakening (2012 ؛ يروي ماجد نواز)Maajid Nawaz   كيف غادر
 حزب التحرير اإلسالمي بعد سجنه يف مصر حيث كان قادرًا على االخنراط يف التفكري النقدي جمدًدا.

تتحدى األيديولوجيا  وعكسية؛عندما يواجهون أمثلة متكررة  اخللفقد يرتد تفكري الناس إىل  يف بعض األحيان
وقد يغادر الشخص  من "العدو"، أو رؤية الفشل املروّع للنبوءات بعد مرور الوقت. اإلحسان مالقاةمثل  –

. لقد متكنت مارينا أورتيز هلا بشكل كاف   مل ي عدم األتباع   تطرفة،أيًضا إذا كانت القيادة تطلب طلبات  م
Marina Ortiz .أخريًا من ترك اجتاه نيومان عندما طلبت منها القيادة أن تودع طفلها حضانة 

يف عامل اليوم؛ البد أن نفهم طريقة عمل القادة الكاريزماتيني واالستبداديني، واملنظمات اليت يقودوهنا. ليس 
طَفون، كما هو احلال لد يف مجاعات دينية أصولية، واآلخرون خي  مجيع َمن يف هذه األنظمة جمّندين: فالبعض يو 

. البعض يعيش Joseph Konyالتابع جلوزيف كوين  •جيش الرب للمقاومة يف: نودألطفال اجلابلنسبة ل
ون و ببساطة يف دول تواتليتارية. العديد من الناجني اآلن يتحدثون عن جتارهبم. ومن بني هؤالء الذين ير 

سابقني من اجليش الشعيب  جنود   ن، و ل دوا أو نشأوا يف مجاعات وأداين متطرفة أصولية، وأطفال  قصصهم: ابلغو 

                                                           
ا مبقاومة احلكومة األوغندية واإلطاحة هبا يف سبيل حتقيق : ميليشيا مسلحة مسيحية متطرفة يف مشال أوغندا، يرجع أتسيسها الفكري إىل امرأة تدعى أليس الكوينا، كانت تعتقد أن الروح القدس أمرهجيش الرب  •

ويكيبداي  –الثمانينيات على يد جوزيف كوين، وقامت ابلعديد من األعمال العنيفة، داخل أوغندا، ويف الكونغو وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان. وقد أتسست فعليًّا يف أواخر  .حكم مسيحي يعتمد على اإلجنيل
 (.املرتجم)
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ويف اآلونة األخرية بدأ اهلاربون من كوراي  .•يف كمبوداي Khmer Rouge، واخلمري احلمر •لتحرير السودان
 .(7)الشمالية يسردون واقع ذلك النظام

ويف عصر التغري السريع، وحركات الشعوب الضخمة، واإلحساس العام بعدم االستقرار؛ يسعى الناس بطبيعة 
احلال إىل حتقيق األمن واالستقرار. تزدهر اجلماعات واألنظمة التواتليتارية يف تلك الظروف. وابلنظر إىل 

ة اليت انقشت ها. وقد قرر الباحثون الظروف الصحيحة؛ فإن أي شخص تقريًبا عرضٌة للضغوط النفسية والظرفي
(؛ كتب آش 1952. يف عام )املعرفةاملعتربون يف جمايل مرارًا وتكرارًا أن الطريق حلماية أنفسنا مير من خالل 

Asch" :وكلما جهل اإلنسان األكرب مببادئ حميطه االجتماعي؛ هو العامل األكرب يف خضوعه لسيطرهتم .
 الالزمة؛ كلما كان أكثر حرية فيما يتعلق به".  ازداد معرفة بعملياته ونتائجه

: تلك املعرفة جيب أن تكون حمددة: كيف تعمل عملية السيطرة هذه؟ وكيف ينشر القادة أساليب غسل الدماغ
لعزل واإلغراق واخلوف. مثة سبعون عاًما من الدراسة حول ذلك، عقب احلرب؛ موجودة ابلفعل، جنًبا إىل ا

ة. وجيب علينا أن نستخدم تلك املصادر القيمة، جنًبا إىل جنب مع أصوات الناجني؛ جنب مع البحوث اجلديد
  .(8)لنقاوم

                                                           
أثناء احلرب األهلية السودانية الثانية وكان يتزعمها جون  1983أتسس سنة  ( كانت حركة انفصالية مسلحة حتولت بعد االنفصال عن السودان إىل جيش جنوب السودان.SPLA) جيش التحرير الشعيب السوداين •

 (.املرتجمويكيبداي ) – قرنق.
ا احلزب الشيوعي لكمبوتشيا، الذي كمبوداي، شكلت الحقً   : تعين كلمة )اخلمري(: الفاًلح ابللغة الكمودية، حيث كانت هذه احلركة تقدس الزراعة. واحلركة عبارة عن حلف جملموعة أحزاب شيوعية يفاخلمري احلمر •

(، وتزعمه الديكتاتور املشهور بول بوت، الذي اعتمد سياسة شيوعية زراعية هائلة، تقوم على نوع من اهلندسة االجتماعية، 1979- 1975منذ ) –كمبوتشيا الدميقراطية ساعتها   –أصبح احلزب احلاكم يف كمبوداي 
ن خالل اإلعدامات والتعذيب ات زراعية شاقة، حيث يعتقد أن احلزب كان مسؤواًل عن موت أكثر من مليون ونصف شخص )قد تصل إىل حنو ثالثة ماليني يف تقديرات أخرى(، موإجبار املواطنني على العمل يف جمتمع

 (.املرتجمويكيبداي ) – واألعمال الشاقة.
(7 )korea-north-of-kingdom-hermit-the-in-kicks-your-get-to-https://aeon.co/ideas/how 
 قال:: عقب هناية املقال؛ تشري الكاتبة إىل عملها األساسي الذي نبع منه امل(املرتجم)( 8)

Terror, Love and Brainwashing: Attachment in Cults and Totalitarian Systems; Alexandra Stein, 2016 – Routledge 

 81138677975Systems/Stein/p/book/97-Totalitarian-and-Cults-in-Attachment-Brainwashing-and-Love-https://www.routledge.com/Terrorوانظر الرابط:
 

https://aeon.co/ideas/how-to-get-your-kicks-in-the-hermit-kingdom-of-north-korea
https://www.routledge.com/Terror-Love-and-Brainwashing-Attachment-in-Cults-and-Totalitarian-Systems/Stein/p/book/9781138677975
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