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صار من الـصعب ان جند مـبحثًا
معـرفيـًا معاصـرًا دون ان يكون
قــد اقــام رابـطــة مـنهـجيــة او
حتلـيلية او معلـوماتـية مع علم

النفس.
فلـدينـا اليـوم سـايكـولـوجيـة
الـسياسة، وسايكـولوجية الدين،
وســـايكـــولـــوجـيـــة احلـــرب،
وســايكـولــوجيــة االقتـصـاد،
وســــايكـــولـــوجـيـــة االدارة،
وســــايـكــــولــــوجـيــــة االدب،
وســــايـكــــولــــوجـيــــة الفـن،
وســــايكـــولـــوجـيـــة الـطـب،
وســايكــولــوجيــة اهلنــدســة،
وسـايكولـوجية التـكونولـوجيا.
وكٌل من هــذه االختـصـاصـات
اصـبح يــشكل وتــدًا اكــادمييــًا
قـائمـًا حبــد ذاته داخل حقـول
املعرفـة االجتـماعـية الـباحـثة
عـن استـنبـاط اطـار قـوانـيين
للسلوك البشري، فرديًا ومجعيًا،
تفسريًا وتنبـؤًا، حتلياًل وضبطًا.
وجتيء صفـحتنـا الـرائـدة هـذه
حماولة لربـط احداثيات واقعنا
االجـتمـاعـي املتـأزم مبـديـات
نفـسية، غايتها تشريح االحداث
والظـواهر واملـعطيـات مبنـظار
خمتلف عمـا الفه القـارئ يف لغة
الـصحافة اليومية. نود ان نبشر
بثقافة نفسية تتحلل يف موشور
قـرائنا اىل ثـقافة للعـقل وثقافة
للحريـة وثقافـة لالمل. نود ان
جنعل مـن بعـض هـمــوم هــذا
الوطن لغة قابلة للفهم والشفاء.
واذا كانـت دائرة العـبث والعنف
تتـسع كل يـوم خــارج ارادتنـا،
فليس لنا اال ان نقاوم موضوعيًا
هــذا التـصـدع، بــرصنـا هلـذه
الـسطـور املفكـرة اليت ال تـدعي
لـنفسهـا مآثـر او انتـصارات، بل

شيئًا من حقائق واضاءات.
احملـــرر

HUMAN & SOCIETY

)خنط علـى املاء او نـبين قصـورًا يف اهلواء( عـبارة
تـشري اىل ظاهرة عرفت بإسم )احالم اليقظة( تلك
الـظاهـرة النـفسيـة اليت عـرفت منـذ زمن بعـيد،
وارتبـطت ارتبـاطًا شـديدًا بـالطقـوس والشعـائر
الدينية لدى القبائل البدائية واحلضارات القدمية،
فـممـا يـشـبه حلـم اليـقظـة هـو مــا متثـله تلك
الـطقوس والـشعائـر من تصـرف او عمل مجـاعي
ينشـأ من ترنيـمات مسـرحية مقـدسة. وقـد كان
مصيبـًا من قال:)االسـاطري متثل احالم الـشعوب(
فإحالم الفقـراء بالثروة ومبفرداتها )الطعام اللذيذ
والـقصور الفـخمة والنـساء اجلمـيالت( هي جزء او
نوع من احالم الشعوب، وهـذا ما يتمثل بني دفيت

كتاب الف ليلة وليلة.
واحلقـيقة ان الـكثري من الـناس يـنكر وجـود هذه
الظاهرة لـديه، على الرغم من ان اجلميع خيربونها
قلياًل او كـثريًا دون ان يلحظـوا ولعهم بهـا، ويكشف
ذلـك االصغاء الـظاهـري لدى الـشخص يف حني انه

يف احلقيقة يسبح يف عامل االحالم الفسيح.
وميكن القـول ان احالم اليقظـة هي ما يـنشغل به
الفرد من افكار وخـياالت خالل الفرتات اليت متثل
اخنفـاضـًا يف درجـات وعي وسـيطـرة الفـرد علـى
الواقع. فإذا ما اصبح من املمكن متابعة الزمن الذي

هذه الصفحة..

لعلها مفـارقة مؤملة تستثري االسى والتأمل
معــًا، ان شعب العـراق الـذي بلــور للمـرة
االوىل يف الـتـــاريخ الــوعـي بـفكــرة ))ان
العــدالــة شـيء مـن حق كل انــســان((،
وحتديدًا يف االلف الثاني قبل امليالد )اي يف
عـصــر شــريعــة محــورابـي وملـحمــة
جلجـامش(، هـو ذاته الشعـب الذي ابـتلى
بعد ذلك بأكـثر من اثنني وعشـرين قرنًا
بظلـم فنتـازي مـركب االبعـاد واملصـادر
والغايـات عّبـر عنه شـاعر عـراقي واكب
املـأسـاة كلهـا بسـؤاله املـريـر: ))هل دمنـا

فهرس الظلم؟(()1(
واقــول: امل حيـن االوان بعــد، بــوصـفنــا
مجـاعـة بشـريـة هلـا اسسهـا التكـوينيـة
النفـسيـة والتـارخييـة، ان نقرتح فهـرسًا
جـديـدًا لـدمنـا الـذي نـزف بسخـاء علـى
مــذبح زعمـاء حملـيني كـانــوا مصـابني
بـالسـايكـوبـاثيـا الـسيـاسيـة وبـارانـويـا
“التاريخ” وسادية احواض التيزاب، آزرهم
ومـــّوهلم طــوال اربعــة عقـــود زعمــاء
وجنراالت وجتـار غامضـون ورا ء البحار،
صرنـا نراهـم اليوم وجهـًا لوجه جيـولون
شوارعنا ومدننا ويتكلمون بأمسنا بعد ان
غـّيبــوا هــويـتنــا حتت رمــاد احلــروب

واحلراب؟!
واذا شـئنـا ان نكــون واقعيـني خبصـوص
الـكيفيـة اليت نــؤسس بهـا هـذا الفهـرس
اجلـديـد، مـنطلقـني من فكـرة ان الـواقع
)بكل ثغـراته وسلـبيـاته( يـظل املـوقـد
اجلـدلي لصهر سبيكـة االفكار والتصورات
اليت ميكن ان ُتـستثمر الحقًا لصنع مواقد
)واقع( افضل، فـال ضري ان ننظـر بدءًا اىل
قـانون ادارة الـدولة العـراقية الـصادر عن
جملس احلكم االنتقالي املعّين من سلطات
االحتالل االمـريـكي، بــوصفه حمـاولـة
)عـمليـة( لـوضع فهـرس جـديـد يـزعم
محاية الكـرامة العراقيـة. ولن نتوخى يف
هـذه الــسطـور اجـراء تقــويم شـامل او
اصدار حكم سياسي او قـانوني على مدى
صالحيـة هذا الـدستـور او شرعـيته من
عدمهـا، بل نريـد تسليـط شعاع نفـساني
نـاقـد علـى بـعض مــواده، واقرتاح مـواد

اخــرى اســـاسيــة )غــابـت( عن اذهــان
املشرعني له.

لـننطـلق اواًل من مبـدأ جـوهـري نـتبنـاه
لنقيم عليه حتليلنا:

اىل جـانب احلقـوق املـدنيـة والـسيـاسيـة
واالقتـصاديـة والثـقافـية، نـؤمن ان لكل
انسـان منـظومـة متكـاملـة من احلـقوق
النفسـية واالجتـماعيـة ينبغي تـوقريها
ومحـايتهـا واستعـادتهـا اذا ما انـتهكت، إذ
تشكل هذه احلـقوق بإجتـماعها مـضمونًا
جـوهـريـًا يــدخل يف صيـاغــة مفهـوم
“الـكرامـة البـشريـة”. ومن بني اهـم هذه
احلقــوق علــى سبـيل املثـال ال احلـصـر
)ودون تسلسل(: الشعور بالعدالة واحلرية
واالمان واجلمـال والتسامح وبـاالنتماء اىل
اجملتـمع احمللي واالنـسـاني وبـالفــاعليـة
الذاتـية وبـاالسنـاد االجتمـاعي ومبتـعة
احلـيــاة وبــإمـتالك هــويــة نفــسـيــة
واجـتمـاعيـة مـستقـرة، واحلمـايـة من
التعذيب الـنفسي واالضطرابـات النفسية
ومن مـشـاعـر اخلـوف والـشقـاء والـذل
واالغرتاب والظلم، وامتالك معنى اجيابي
وبّنـاء للحياة، وتطويـر املهارات العقلية اىل
اقصـى احلدود املمكنـة، والتمتع بطـفولة

سوية نفسيًا وجسميًا.
ان هـذه احلقوق ليست ترفًا فائضًا او حلمًا
فاضاًل مـستحياًل، بل هي الغـاية النهـائية
املرجـوة من كل تـشريع او دسـتور حيرتم
الكـرامــة البـشـريـة بـوصفهـا املـبتغـى
االخالقي من فـكرة وجـود االنسـان على
االرض. وهي متـثل الرتمجــة امللمـوسـة
للـدميقـراطيـة االجـتمـاعيـة املتـمثلـة
مببـادئ العـدالــة االجتمـاعيـة وتـبجيل
الكربياء االنسـاني للفرد، وايصاله اىل اعلى
مـراحل كيـنونـته )العقليـة والعاطفـية(
املـساملـة واملنفتحـة على الـوجود بـشقيه
الـطبـيعي واالجـتمـاعي . فـأي من هـذه
احلقوق النفسية واالجتماعية مت ادراجه
)ضمنًا او صـراحة( يف قانـون ادارة الدولة
العــراقيـة؟ ان جـردًا شــاماًل ملـواد هـذا
القانون كمًا ونـوعًا، يشري اىل ميله الواضح
لتوكيـد مبادئ الـدميقراطيـة السيـاسية

)الليـرباليـة( يف مقــابل ميـله لتهـميـش
مبادئ الدميقـراطية االجتمـاعية. وهذا
يعـين افتقـاره اىل التـوازن املـرجتـى بني
كفيت احلرية والعـدالة. فاحلريـة عندما
تـريد ان تـستبق العـدالة يف بلـد باع فيه
اساتذة اجلـامعة حـتى االبواب الـداخلية
لبيوتهم طلبًا للقمة العيش، فال ريب انها
حريـة االنسان يف ان جيـوع اكثر ويغرتب
ابعد ويـقسو اشد. فلـندقق يف بعض مواد
هـذا الدسـتور، مـستـدلني علـى طبـيعة
مضـامينهـا احلقوقـية، مقرتحـني افكارًا

حمددة لتطويرها:
* تــألف القـانــون من )62( مـادة جـرى
الـتطـرق ضـمنـًا يف )4( مـواد منـه فقط
)املواد: 15/14/13/12( اىل احلقـوق النفسية
واالجتـماعـية لـلفرد، مـن خالل االشارة
اىل حق االمـن، وحــــريــــة الــتعـبـري،
واخلـصــوصيـة، والـتعلـيم، والـعنـايـة
الصحية، والـضمان االجتمـاعي، والرفاه،
وفـــرص العـمل، وحتــريـم الـتعــذيـب
النفسي، بـإستخدام عبارات مقتضبة كما
لـو انها ادرجـت اسقاطـًا لفرض. ومـعنى
ذلك ان هـذه احلقـوق مل تـنل اكثــر من
نــسبــة )6.45%( فقـط مـن جممل مـواد
القـانون، امـا النسـبة البـاقية فـشملت يف
معـظـمهــا آليـات انـتقـال الـسلـطـة اىل
العــراقـيني وتــداوهلــا خالل العـــامني

القادمني.
مقرتح: كان االصح ان يسمى هذا القانون
بقانون االدارة السـياسية للدولة العراقية
يف املرحـلة االنتـقاليـة بداًل من تـسميته
احلــاليــة، وان يلحـق به اعالن حلقــوق
االنـسان العـراقي يتـضمن تفـصياًل بكل
انـواع احلقـوق ومنـها احلـقوق الـنفسـية
واالجتمـاعيـة وآليـات ضمـانهـا، يكـون
مبثابة مسودة للدستور الدائم مستقباًل.

* نصت املـادة )14( من القانـون على ان )
)للـفرد احلق بـاالمن والتعلـيم والعنـاية
الصحيـة والضمـان االجتماعـي ((، لكنها
لالسـف مل تنـص علـــى حق العـمل، بل
اكتفت حبّث الـدولة العراقيـة لكي تسعى
اىل توفري ))فـرص العمل للشعب(( ، وكأن

هذه الدولة شركة جتارية لتشغيل الناس
بداًل من تـثبيت حق العمل بـوصفه حقًا
اصياًل لكل انسـان ال فرصة توهب له، وال
سيـما ان نـسبـة البـطالـة تبلـغ حالـيًا يف
العــــراق حـــسـب االحــصــــائـيــــات
ــــــة )48.7%( من الــسكــان ــ ـــ ــ الـــرمسيــ
النـشطني اقتـصاديـًا)2(. كما خـلت هذه
املادة مـن حتديـد اي اجراءات قـانونـية
عمليـة لتثبـيت احلقوق اىل احلـد االدنى
من املـوارد املعيشية الـالزمة للتمتع بهذه
احلقـوق. فنـسبـة الفقـر املـطلق يف العـام
1993 م بـلغــت )89%( بــني سـكـــــان املـــــدن
العـراقيـة، و )92.05%( بني سكـان الريف
)3(. امـــا ازمـــة الـــسكـن الـيت تعــصف
مباليني العراقيني منـذ عقود، فإن حّلها
)طبقـًا لد\راسـة حمليـة( يقـتضي بـناء
)3.7( مـليــون وحــدة سكـنيــة يف خـطــة

انشائية يف العام )2012م()4(.
مقرتح: تالفيـًا للنـواقص املـشار الـيها يف
مواد القانون احلالي، ندعو اىل ادراج مواد
اسـاسية اضـافية ضـمن مسودة الـدستور
الـدائم عنـد طرحـه لالستفتـاء يف العام

القادم، مضمونها ما يأتي:
- اقـرار جمانـية الـتعليم بكـل مراحله يف

املؤسسات التعليمية التابعة للدولة.
- اقـرار جمــانيــة العنـايـة الـصحيـة يف
الوحدات الصحية الـتابعة للدولة، واقرار
آليــة للتــأمني الـصحـي جلمـيع  فئـات

اجملتمع.
- ضـمان الـسكن لكل مـواطن، بـأن تكفل
الدولـة متليك وحـدة سكنـية لـكل اسرة
نوويـة يثبت افتقـارها اىل سكن عـائد هلا

يف ملكيته.
- ضمان تـوفري مسـاعدات مـالية ثـابتة
للعاطلني عن العمل، وفق سياقات تتالءم
مع اخللفية التعليمية واملهنية للعاطل عن

العمل.
- اقـرار ضمـانـات مـاليـة واجـتمـاعيـة
للمتـقاعـدين، تـتمثل بـوضع حـد ادنى
للراتب التقاعدي ال يقل عن نسبة )%80(
من آخــر راتب تقـاضــاه املتقـاعــد قبل
احـالته على الـتقاعد، فـضاًل عن التأمني

الـصحـي له وامـتيــازات اخــرى تـتعلق
بـإستخـدامه لوسـائل املواصالت العـائدة

للدولة او للقطاع اخلاص.
* خال القــانــون مـن اي مــادة تـتـعلق
حبقـوق الطفل العـراقي بعـد عقـود من
التجـويع ورعب احلـروب. فالعـنف الذي
هـدد ومـا يـزال يهـدد متـاسك اجملـتمع
العراقي، امنـا تكمن جذوره التأسيسية يف
شخـصيـات االطفـال اليت نـشـأت يف ظل
هـواجس اخلـوف من الـغد، وعـدم تقبل
اآلخـرين واالعجـاب بالـقوة الـتدمـريية

لالسلحة، وتغييب فكرة الوطن.
مقرتح: ادراج مـادة يف مسـودة الدسـتور
الدائم خـاصة حبقـوق  الطفـل وكرامته
وضمـان امـنه النفـسـي، تكفل جمـانيـة
الغـذاء والتعـليم والـرعـايـة الـصحيـة يف
املــدارس وريـــاض االطفــال، وتــوفـري
مـدخرات ماليـة تراكميـة كل طفل يبدأ
تـسجيلها لصـاحله منذ والدته، ليـتسلمها
عنـد بلــوغه سن الـرشـد، واقـرار حقه
الـطبيعي يف احلمـاية من االيـذاء النفسي

واجلسدي من اي مصدر كان.
تشري الـتجربـة االنسـانيـة عرب الـتاريخ،
فضاًل عن نتائج الـبحث العلمي يف ميدان
العلــوم االجتمـاعيـة، اىل ان الطـريق اىل
ارساء ما اشرنا اليه من منظومة احلقوق
النفـسية واالجـتماعـية يف حيـاة الناس،
يتـطلب اواًل حتقيـق حتوالت جـذرية يف
الفـلسفـة اليت تقـوم عليهـا العالقـة بني
الفرد والدولـة يعّبر عنها بإقرار مشّرعي
دستـور الدولة ان للفرد احلق الطبيعي يف
احلـصول علـى جممـوعة مـن الضمـانات
االقـتصـاديـة واالجـتمـاعيـة بـوصفهـا
استحـقاق له ال منة مـن احد. وينبغي ان
يتـم اقرار هـذه الضمـانات تـفصيلـيًا يف
الئحـة الــدستـور نفـسهـا، فال ُيـكتفـى
بعبارات عـموميـة حتتمل التـأويل )كما
حـصل مع مــواد الـــدستــور العـــراقي
احلــالي(، بل تـشـّرع هـذه الـضمـانـات
بوصفها صيغة تعاقد بني الفرد ودولته.
وال ريـب ان اجنــاز هــذه الـتحــوالت يف
العالقــة بني الفــرد ودولته ال يـرتـبط

بالنـوايا الطيبة هلذه اجلماعة السياسية او
تلك، داخل الـسلطة او خـارجها، بقـدر ما
يرتـبط خبوض نضـاالت فكرية ونـقابية
وسيــاسيــة تتـصل بــإنـضــاج الــوعي
االجـتمـاعـي بضـرورة هــذه التحـوالت
واحقيتهـا. وليس مـن الواضح مـا اذا كان
هـذا الـوعي قـد حتقق جـزئيـًا او كليـًا يف
عـراق اليوم )بفـئاته االجتمـاعية وخنبه
الـسيــاسيـة( بعـد عقـود مـن تكـريـس
االغـرتاب واليـأس واخلـوف واالنــانيـة يف
الـنفوس، إال ان مـا يهمـنا يف هـذه اللحـظة
العراقيـة املدججـة بدمـاء االمس وبارود
اليـوم ومحائـم الغد، أن حيـاول مثقفـونا
املتنـورون استبـاق هذا الـوعي ومغـازلته
جبـذبه اىل مستوى اعمق من ادراك قضية
احلق والعدل، ما دام الفـكر االصالحي هو
احد االحداثيات الـسببية يف دورة التطور
اخلالدة. فـإذا كان قانـون الدولة الـعراقية
قـد صــاغه مـشـّرعــون هلم جــذورهم
الفكرية ومـصاحلهم االقتصـادية احملددة
لدرجة وعيهم له جزءًا مما يفتقده عساه
يتقـدم خطوة اخـرى على طـريق االبراء
اجلـذري جلـراح هـذا الـشعـب، من خالل
احلــوار اهلــادف اىل االرســاء الـتــدرجيـي
لقواعد دستورية وقانونية تكفل احلقوق
النفسيـة واالجتماعـية لالنسـان العراقي
بوصفها الغاية النهـائية اليت تتجه صوبها
كل احلقوق االبـتدائيـة االخرى: املـدنية

والسياسية واالقتصادية والثقافية.
اهلوامش 

ــــد ـــ ــ 1.الـشـاعـر عـدنــان الصـائغ/ نـشي
اوروك 1996م.

2. تقـريـر مـؤشـرات االقـتصـاد العـراقي/
وزارة الـتخــطيـط والـتعــاون االمنــائي/

ـــاط 2004م. شب
3. املـسح االقتصـادي واالجتـماعـي لالسرة
العراقية/ اجلهاز املركزي لالحصاء/ 1993.
4. دراسـة “سهـري السـنوي”/ تـأثري احلـصار
االقـتصادي على تفـاقم ازمة السكن ودور
املـرأة يف املسـتوطـنات الـبشـرية وتـأمني

املأوى/ بغداد 1999م.

صفحة تصدر بالتعاون مع اجلمعية النفسية العراقية
قراءة يف قانون ادارة الدولة العراقية 

تهميش احلقوق النفسية واالجتماعية لالنســــان العـــراقي

* عقـدت اجلمعية النفسـية العراقية نـدوتها العلمية االوىل
يف بـغداد . وتضمـن منهاج النـدوة القاء )10( حبـوث تناولت
مـوضـوعـات نفـسيـة ذات صلــة وثيقــة بهمـوم االنـسـان
العـراقي، من بيـنها استـطالع آراء اساتـذة اجلامعـة وطلبة
اجلـامعة بـالتطـورات السيـاسيـة يف بالدهم، والشـائعات يف
جمتمع مـا بعد احلرب، ودور االعالم يف االحـداث اجلارية يف
العراق، والـذاكرة النكوصية لدى الـعراقيني، وسيكولوجية

الكتابة على اجلدران يف مدينة بغداد.
* من املـؤمل ان تقيـم مؤسـسة )املـدى( لالعالم والثقـافة
والفـنون بـالتعـاون مع اجلمعيـة النفسـية العـراقيـة ندوة
بعنـوان ) حنـو مـشــروع وطين خلـفض الـعنف يف اجملـتمع

العراقي(، يف النصف االول من شهر مايس القادم.
* ومن املؤمل ايضًا ان تقيم اجلـامعة املستنصرية بالتعاون
مع اجلمعـية النفسـية العراقيـة ندوة حول )ظـاهرة النهب
والفرهود بعد سقـوط النظام- حتليل ألسبـابها املركبة(، يف

النصف االول من شهر القادم.
* الـتقى وفـد من مـركز الـرعايـة النـفسيـة االجتـماعـية
لضحـايا التعـذيب يف العراق بـرئاسـة الدكـتورة لينـا عبود
كـريم املـديرة املـنسقـة للمـركز بـالسيـد رئيـس اجلمعـية
النفسيـة العراقية. ومت االتفاق علـى التعاون بني الطرفني
يف جمـال اقامة الدورات واحملاضـرات يف اختصاصات االرشاد

النفسي واالختبارات والقياس النفسي.
* افتتحـت اجلمعيـة النـفسيـة العراقـية يف شـباط املـاضي
مــوقعهـا الـعلمـي والثقـايف علـى شـبكــة االنرتنـيت، علـى
http:// :الــــــعــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

www.iraqpa.thefreeserver.com .
 *تقـرر ان ينعقد املؤمتـر العاملي للطب الـنفسي يف القاهرة
يف ايـلول 2005م، برعاية اجلمـعية الطبية النفـسية الدولية

واجلمعية الطبية النفسية املصرية.
* باشرت ))اجملـلة االلكرتونية لـلعلوم النفسيـة(( بالصدور
على شبكة االنرتنيت، ضمن مـوقع ))شبكة العلوم النفسية

http://www.arabpsynet.com. :))العربية
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اخبار اجلمعيات
النفسية  حيـظى طلبـة اجلامعـة بنسـبة متثيل

مـهمــة داخـل اجملتـمع، فـضـاًل عمــا
يتـمتعـون بـه من صفــات احليـويه
واالنـدفـاع واملهــارة واليت تتـطلب ان
حيظـو  بأولـوية واضـحة بني الـفئات
االجـتمـــاعيــة االخــرى بــوصفـهم
مشـاريع لقــادة  املسـتقبل وطـاقـات
اجملتمع الفـكرية واالنتـاجية وعليهم
يقع العبء االكـرب للنهـوض بـاملهمـات
الـتنمـويـة وجمـابهــة كل التحـديـات

واالخطار اليت حتدق بالوطن.
اال ان اهلمـوم الـنفــسيـة واملــشكالت
املتنوعة اليت يعاني منها الطلبة سواء
تلك اليت تـرتـبط مبعـطيـات االزمـة
الـراهنة اليت مير بهـا اجملتمع العراقي
او تلك اليت متتد جـذورها اىل احلقبة
الـسالفة، من شـأنها ان تؤثـر سلبًا على
معنويـاتهم وطموحـاتهم وتدفع بهم
اىل الـتخـلي عـن ادوارهم احلـقيـقيــة
ومهـماتهم االصيلة يف اجملتمع، فتغيب
فـــاعلـيـتهـم مـن ظلـمـــة الـيـــأس
والـالجدوى. ونـبدأ بـالتعـرف تبـاعًا
علـى طبيعـة هـذه اهلمـوم من خالل
استـطالع آراء الـطلبــة وتصــوراتهم
وحتـليالتهم ألوجـه املعانـاة واالزمات
اليت يعـانون منهـا يف جوانب عـديدة
من حياتهم االكادميية واالجتماعية:

هموم دراسية 
*الطـالبـة )ص.ع(/ جـامعـة بغـداد/
كـليـــة اللغــات/ تقــول ان اســالـيب
التدريس وطبيعة املناهج الدراسية ال
تــرضي الـطمـوح مـطلقـًا فهـي غري
مـواكبة للعـصر لذلك امتـنى ان تكون
هـنالك اسـاليب ومـناهج اكثـر تطورًا

لكي نرتقي اىل مستويات افضل.
* امــا الـطــالـب )حيــدر علـي( من
اكــادمييــة الفنـون اجلـميلـة/ قـسم
السمعية واملرئية يقول: ال خيفى على
اجلميع الظروف االستثنائية اليت مير

بها العراق واليت انعكست بالتالي على
حالتـنا النفسـية بإختـصار اود القول
بأننا نعانـي كثريًا غري ان اشد ما يؤمل
يف هــذه الظـروف هـو سـوء معـاملـة
بعـض االســاتـــذة لنــا وافـتقـــارهم

لالسلوب املرن.
وحتــدد الطــالبــة )أ.ي( من الـكليـة
التقنيـة/ قسم احملـاسبة/ ان املـشكلة
االســاسيــة الـيت تعــاني مـنهــا هــو
)التطـبيق( العملي يف الـدوائر اذ حنن
ملـزمـون بــذلك ولكـن كيف ميـكن
حتقيق ذلك ..؟ والعـديد من الـدوائر
واملؤسـسات باتت مـدمرة وان وجدت

فهي بعيدة عن مكان السكن..
امـا عن مـشكلـة ارغـام الـطلبـة علـى
قبـول اختـصاصـات ال يرغـبون بـها
فتحددها بدقة الطالبة )ص. ح( كلية

اللغات/ قسم االيطالي/ اذ تقول:
- انا اشعـر بأن هـذا القسم قـد فرض
عـلّي قـسـرًا وانـا اعـلم بــأني لــست
الوحيدة اليت تـعاني من هذه املعضلة
حيـث ان الكثري من الـطلبة يـدرسون
يف اقـسـام هـي بعيــدة كل البعــد عن
رغبتـهم وطمـوحـاتـهم واالكثـر من
ذلك فأنـا ال امتلك االمكـانية الكـافية
كي اغري كلييت او ان التحق بـالدراسة

املسائية.
املستقبل .... وحتقيق الذات

الطـالب )حسـني عبد اهلـادي(/ كلية
الفنـون اجلـمليـة/ قـسم الـتشـكيل/
يقـول: السـؤال الذي يتـبادر اىل ذهين
دائمـًا هـو تـرى مـاذا ســأفعل بعـد
التخرج خـاصًة عنـدما اقـارن نفسي
مع الـذين اتـوا من اخلــارج واحتسـر
عندما اجد نفسي امتلك املوهبة وقد
تكون اكثـر منهم لكنين افتقر للخربة
اليت اكتـسبوهـا يف اخلارج.. ابـسط ما
ميكن ان يقـال هو انين ال امتلك جهاز

كومبيوتر..!

* الـطــالـب )علـي عبــد الـــرمحن(
اجلامـعة املستنصريـة/ كلية الرتبية/
يقول: االوضـاع املتوتـر ة واليأس من
فكـرة اجيـاد وظـائف منـاسبـة بعـد
التخرج جتعلنا نفكر يف بعض االحيان
بأن نـرسب عمـدًا... فهـذا افضل من

اجللوس يف البيت..!!
وتـذهـب الطـالبـة )ز.ج( / جـامعـة
بـغداد/ كلـية الـلغات مـسافـة ابعد يف
تشاؤمها فتقول: املستقبل بالنسبة لي
صـورة معـتمـة غري واضحـة املالمح
بـاالضافـة اىل انين متـأكدة مـن عدم
احلصـول على وظـيفة مـناسبـة بعد
التخرج يف هذه الـظروف اليت منر بها
.. لـذلك اشعـر بأنـين سأتعـب واكافح
واجتهد ألحـصل على الشهـادة ليكون
مكــانهــا يف الـنهــايــة علــى جــدران

بييت..!!
والطالبة )م.ب(/ جامعة بغداد/ كلية
اللـغات/ قسـم روسي/ تعرب بصـراحة
عـن اكتآبـها، فتقـول: بسـبب االوضاع
املـتوتـرة اليت منـر بها فـأنا افـتقر اىل
الـدافع او احلافز الـذي جيعلين اجتهد
واكـافح مـن اجل النجـاح.. كيف وانـا

اشعر باليأس من كل شيء حولي ..!
توتر العالقات االجتماعية

والطـالبـة )هـ.ح(/ جـامعـة بغـداد/
قــسم علـم النفـس/ تـوضح احـدى
اوجه همـومها يف اجلـامعة بقـوهلا: ان
العالقــات بني الـطلبــة اليـوم داخل
احلرم اجلامعي سواء كانت قائمة على
الـزمالة او الصـداقة او احلب، عالقات
يشـوبهـا الـشك يف كثـري من االحيـان

وتكتنفها عدم الثقة..!
- امــا الـطــالـب - )عمـــر عبــاس(/
اجلامعـة املستنصـرية/ كليـة العلوم/
فينتـقد العالقـات العاطفـية لكـونها
هـامشيـة وتفتقـر اىل املصـداقيـة اما
العالقات النـاجحة فال تـزيد نـسبتها

عن 5% برأيه.
* وتـعرب الـطـــالبــة )م.ط( / كـليــة
الفنـون اجلـميلـة/ قـسم الـسـمعيـة
واملرئيـة/ عن وعي نفسي واجتماعي
ملحـوظ بـأزمـة املـرأة يف اجملـتمع اذ
تقول: ان  املـشكلة الرئيسة اليت تعاني
منهـا املـرأة بـوجه عــام والطــالبـة
اجلـامعيـة بـوجه خـاص هـي نظـرة
االنتقاص الـيت ال زالت توجـه اليها يف
جمتمعنـا، ملاذا..؟! اآلن الـرجل يعطي
لنفسه حق التصرف يف كل شيء فقط
ألنه يـأتي باملـال...؟ وعلى الـرغم من
ذلك اشعربأن املـرأة نفسها اليت تفسح
اجملـال للمـجتمع كـي يقلل من شـأنهـا
لـذلـك عليهــا ان تعمل جـاهـدة علـى

تغيري تلك النظرة..
تردي الوضع االمين.. اىل متى..؟

الطــالبـة )ت.ي(/ جـامعـة بغـداد/
تـربية ابن رشـد/ تقول: من املالحظ
ان الوضـع االمين غري املستقـر هو من
اولويات همـوم الطلبة واليت من شأنها
ان تــؤثــر يف بعــض االحيــان علــى

قرارتهم بشأن اكمال الدراسة.
الطالب )اسعد نايف(/ جامعة بغداد/
تـربية ابن رشـد/ يقول: مـا ان اخرج
مـن البيت حـتى اتـرك خلفي عـائلة
قلقـة تتوجـس خيفة ممـا قد حيدث
لـي وال ينـطـفئ نــار القـلق اال بعــد
عـودتي اىل البيت سـاملًا ولكـن ما يلبث
نار القلق يـتأجج يف الـيوم التـالي وانا
علـى هـذا احلــال فمــاذا افعل..؟ هل
اتـرك الـدراســة كي ارتـاح ويـرتـاح

اهلي...؟!
ويعرب الطـالب )حممد حـسني(/ كلية
اللغـات/ جـامعـة بغـداد/ عن خـوفه
الصريح بقـوله: ال خيفى على اجلميع
الكـوارث اليت حــدثت يف بلـدنـا اثـر
االنفجارات اليت طالت االبـرياء، لذلك
انـا اخشـى كثريًا من هـذه احملاوالت اذ

انهـا ال تستثـين احدًا فالكـل مستهدف
هنا..

امـا الطـالبـة ) ا.ق(/ جـامعـة بغـداد/
قسم اآلثـار/ فتقرتح: ارجـو ان يكون
التفـتيـش يف بـوابـة الـكليــة اكثـر
جديـة... ألن دخول الغـرباء هنـا بات
يزيـد اخلوف مبا هو فـوق طاقتنا.. اذ
كيف نــؤمن علـى انفـسنـا وابـوابنـا

مفتوحة “للرايح واجلاي”..؟!
هل هنالك فعالً نعرات طائفية

الـطالب )علي كاصد(/ جامعة بغداد/
آداب/ يقول:

- اعرتف بـأن هنـالك بعـض احملاوالت
الـيت اعتقـد بـأنهـا جـاءت من جهـات
خارجية إلثارة الفتنة الطائفية لكنها
حماوالت فاشلة فبالنسبة لي انا اعطي
لنفسي احلق يف اقامة الشعائر الدينية
اخلـاصــة بطــائفيت ولـكين يف نفـس
الوقت اعطي احلق ايضًا لباقي الطوائف
ان متــارس طقــوسهـا وحـريـتهـا يف

التعبري.. فهذه هي احلرية ..!
وتنـبه الـطــالبـة )ز.ج(/ اجلــامعـة
املستـنصريـة/ كلية اآلداب/ اىل حـالة
صـار هلا حضورهـا يف الوسط اجلامعي
بقـوهلـا: انـصح بـعض الـطلبــة ممن
لـديهـم ميـول طــائفيـة ان ال يـثريوا
الفتـنة الـيت ترمـي اىل عدم اسـتقرار
البلـد.. واالفضـل ان يهتمـوا بـاهلـدف
احلقيقـي لوجودنـا هنا وهـو الدراسة

وطلب العلم.
امــا الطــالب/ عقـيل رشيــد/ كليـة

اللغات/ جامعة بغداد/ فيقول:
- حنن ال نتمتع اىل اآلن  حبـرية الكلمة
او حق التعبري عن الرأي فال فرق بني
احلاضر واملـاضي. فباالمس كنا نعاني
من دكـتاتـورية الـفرد الـواحد واآلن
نعاني من دكـتاتورية االحزاب مبعنى
اننـا ال زلنـا حتت ظلـم الدكـتاتـورية

ولكن بإطار خمتلف.

وتـشــدد الطــالبـة )ز.ن(/ جـامعـة
بغـداد/ كليـة االداب/ علـى انتمـائهـا
لعراقيتهـا بقوهلا: ان الفنت الـطائفية
هي اول مسـمار يدق يف نعـش احلرية
والــدميقـــراطيــة واود ان اقــول ان
اجلـامعـة حتـوي املــسلم واملـسـيحي
والــشيـعي والـسـين وغريهـم وكلـهم
عراقيـون لذلك فإن العراق ال يقتصر
على فئـة معينة فـالعراق لـلعراقيني
مجـيعًا وليـكن شعارنـا الللطـائفية ال
للـعنـصــريــة نعـم للحــريــة نـعم

للدميقراطية.
ويف رأي مشـابه تقول الطالبة )هـ.ط(
جامـعة بغداد/ كـلية الرتبيـة: هنالك
بعض املنـاقشـات واجملداالت العقـيمة
بني عــدة اطــراف خمـتلفــة داخل
احلـرم اجلـامـعي وهـي عقـيمـة ألن
الغـرض منها هـو فرض الـرأي وليس
االقـنــاع لـــذلك فـمـن االفـضل ان ال
نـدخل يف جمـادالت ومشـاحنـات من
شـأنهـا ان حتـدث صـراعـات بيـننـا.
فلنتوحد ولنتعاون من اجل مستقبل

افضل...
واخريًا اقول: علـى مجيع من له صلة
بتلك اهلمـوم ممن تسببـوا بها او ممن
هلم القـدرة على ختفيفهـا ان يدفعهم
احـساسهم االنسانـي جتاه ابناء بلدهم
الـذين تـضن علـيهم ظـروف احليـاة
بـسبـل العيـش الـعصـريــة، حتـى ال
يـضطـروا يف وسط هـذه االحـوال اىل
تـرك تعلـيمهـم ولنـأخـذ بـأيــديهم
لتخطـي العوائق اليت قـد تقف حائاًل
دون حتقيق ذواتهم واطالق طاقاتهم
االبـداعيـة لـذا علـينـا ان ال نرتدد يف
البـذل والـعطــاء من اجل مـستـقبل
افضل ألجيـالنـا الفتيـة املتطـلعة اىل
انقـاذ بالدنا وايـصاهلـا اىل بر احلـرية

والعدالة.

اهلموم النفسية لطلبــــــة اجلامعات العراقــــية

يقـضيه الـناس يف حـاالت كهـذه خالل اليقـظة يف
اليوم الواحد لـوجد بأنهم يقـضون جزءًا كبريًا من
يقضتـهم يف غفلة امـا جزئـية او كليـة عن الواقع.
وقد خيوض موضوع احالم اليقظة يف اي جمال من
اجملاالت، فقد يعود اىل ذاكـرة قدمية، او يرتكز على
مـشكلـة قــائمـة وميـدهـا اىل املـسـتقبـل بطـرح
احتمـاالتها املمكـنة ونتائـجها. وقد يكـون موضوع
حلـم اليقظة عـائليًا او سيـاسيًا او اقتصـاديًا، او قد
يتخـذ من اجملـاالت االدبيـة والفنيـة او االبداعـية
تــوجهـــا له. وميكـن للحــامل ان خيــوض يف هــذه
املواضـيع بإمعـان، او ينتـقل من موضـوع اىل آخر.
كما ميكن ان تعكس االحالم التغيري الذي حيصل يف
دوافع الفرد مـع العمر او مراحل احليـاة، فموضوع
احالم اليقظـة عنـد االطفال الـصغار يـدور حول
اللعب والتسلـية بأشكـاهلا املختلفـة، ويف السن االكرب
مـنه قلياًل ترتكـز على االغلـب يف موضـوعات ذات
طابع اجتـماعي، وهي عنـد املراهقني تـدور بشأن
اجلنـس اآلخــر واملكـانـة االجـتمــاعيـة، ولـدى
الراشـدين متتلى بـأفكار النجـاح يف العمل وحتقيق

الثروة والقوة واالهداف املقبولة اجتماعيًا.
واحلقيقـة ان مسرية الـبحوث العلـمية يف مـوضوع
احالم اليقـظة اليت بـدأت بشـكل جدي منـذ اكثر
من نـصف قرن، تـطرح حقـيقة مفـادها انه كـلما

تعـمق البـاحثـون اكثـر يف دراسـة احالم الـيقظـة،
اصبحت فوائدها احملتملـة مفيدة اكثر. ويبدو اآلن
ان ألحالم اليـقظـة جـذورهـا العـميقـة يف الـبنـاء
النفـسي للفرد، وتـرتبط بطـريقة او بـأخرى بكل
حياته. واذا جـاز لنا االسـتعانة هـنا بالـبايولـوجيا،
فـإن هنـاك قـاعـدة بـايـولـوجيـة رئـيسـة تـرى ان
الكائنات احلـية تفقد بالـتدريج اي قدرات او ميول
لـديها اذا مـا توقفت عـن ممارستهـا، ومبا ان البـشر
يقـضون نـصف نشـاطهم الـذهين تقـريبـًا يف نوع
معني مـن احالم اليقظة، وان اي شيء يؤديه الناس
علـى حنـو مكـثف، جيب ان خيـدم وظــائف مهمـة
معينة، اذن ميـكن القول ان احالم اليقظـة لو كانت
من غـري فائـدة، ألصبحت ممـارسة الـناس هلـا اقل

بكثري مما عليه احلال.
وعلـى الـرغـم من هـذا، فـإن مـا عــرف عن احالم
اليقظة وخـاصة يف امليدان الشعيب او احلس الشعيب
كان ظـاملًا هلا ظلمـًا كبريًا، فقد عدت ظـاهرة  سلبية
وضـارة تبعـد الفـرد عـن التـفكري الــواقعي او انهـا
ليـست ذات  فائـدة اعلى اقل تقـدير اال ان الـبحوث
النفـسيــة اثبـتت ان هلــذه الظـاهـرة ةوظــائفهـا
االنفعالية وفـوائدها املعـرفية الكبـرية اليت تقدمها
للفرد جمـانًا وبـتلقائـية دون ان يبـذل جهدًا فـيها.
ومن هـذه الفوائـد، انها تقـدم بعدًا آخـر من حيث

الزمان واملكان بأن متد الواقع اىل ابعد مما هو عليه،
اىل زمان ومكـان آخرين، ومتـكن الفرد مـن الربط
بني املاضي واحلـاضر واملستقبل. كـما انها ميكن ان
تكــون اداة لتـنظـيم الـذات بــواسطـة احــاطتهـا
باملتعلقـات احلاليـة للذات، وحتتفظ بـذات مطلعة
علـى مفكـرة الفـرد اليـوميـة )اجنـدة( اذا جـاز
الـتعبري، اي انها تذكـر الفرد بإهتمـاماته صحيحة.
وميكن ان تعد احالم اليقـظة ادوات تلقائية للتعلم
والتخـطيـط من خالل اعــادة اخلربات املــاضيـة،
فكثريًا ما تكون هناك احداث ماضية غري مفهومة،
ميكـن للنـاس ان يـسـتعيـدوا مـشـاهـد افعــاهلم
وخيـاراتهم املاضـية وحيصلـون على ادراك جـديد

هلا.
وقد تسـاعد احالم اليقـظة النـاس بالتعـرف على
خيــاراتـهم بــشكل افـضل بــواسـطــة عــرض
الـسينـاريوهـات املسـتقبلـية الـيت ميكن ان تـكون
مقـابالت او حمـاضـرات او مغـازالت رومـانـسيـة،
فيتعـرفون علـى االحتماالت املـختلفة، وبغـربلتها
يـتخلـصــون مـن اقل االحـتـمــاالت جــاذبـيــة،
ويتوجهـون حنو االفعال االكـثر فاعليـة. كما ميكن
القــول ان احالم اليـقظـة تعـد تهـيئـة وحتـضري
لفعـاليـة افرتاضيـة اكثـر من كـونهـا امتـامـًا هلـذه

الفعالية او حتقيقاً هلا.

وحتفـز احالم الـيقظـة االفـراد حنـو النـشـاطـات
اجلنسيـة او التصدي للمـؤثر العدائي، وتـساعدهم
علـى االسرتخـاء عنـد مـواجهـة االجهـاد واالمل او
التعـايـش معهمـا. كمـا انهـا استخـدمت يف العالج
النفـسي كأداة واعـدة للمنفعـة يف هذا اجملـال، فقد
وجـدت الـدراسـات تـأثريًا اجيـابيـًا علـى املـرضـى
املصـابني بــاالكتئـاب، عنـد استخـدامهم ألحالم

اليقظة كوسيلة عالجية.
وال ينـبغي ان يغيب عـن الذهن، االهـمية الـقصوى
ألحالم اليقـظة يف احلـياة االبـداعيـة، فتعـد هذه
االحالم نقـاط انـطالق وقـائع الـقصــة االدبيـة،
مبعنـى انها ارض خـصبة ألفكـار مبتكـرة، فهي قد

تكون حدثاً ضرورياً ألنواع اساسية من االبتكار.
ويف نظرة شاملة، فإن بـإمتام هذه الفوائد قد تكون
احالم الـيقظـة كذلـك طريـقة إلثـبات الـذات من
خالل االحـساس املستمـر باهلويـة الذي حيدث عن
طـريـق االتصــال بني املــاضي واحلـاضـر والـذات

املستقبلية.
ولو تـوقفنا قلـياًل عند احالم الـيقظة لـدى الفرد
العـراقي، فهــو كغريه يف اي مكـان من العـامل حيلم
يقظـًا واحالمه ال ختـتلف من حيـث السيـاق العام
عـن احالم اي فـــرد يف جمتـمع آخــر، ألن االنــواع

الـرئيسـة ألحالم اليقظـة متماثلـة عرب احلضارات
وموجـودة يف اي جمتمع، اال ان حمتـوى تلك االنواع
الرئيسة وتفـصيالته يكون خمتصًا بهذا اجملتمع او
ذاك. فقــد حلـم الفــرد العـراقـي خالل احلـقبـة
املظلـمة السـابقة حبيـاة امينة بال حـروب وجبنود
يعودون من جبهـات املوت ساملني، وحبياة رغيدة ال
تزورهم فيها القنابل والصواريخ حاملة معها املوت
والـدمـار. وبـسبـب القيـود واملـمنـوعــات وشظف
العيـش تـضــاءل حجم احلـلم العــراقي اىل ادنـى
مستـوياته فـأصبحت ربـة البيت حتلم مبقـتنيات
املـطبخ البسـيطة او بـقطعة اثـاث، واصبح الرجل
حيلم ببذلـة انيقة يرتـديها ولو يف املنـاسبات، وقد
جند من حلم بأكلة لذيذة يف مطعم ما، ال يستطيع
تناوهلا اال اذا دفع راتبه ألشهر عديدة، وقد جند من
حلم بـشراء جهاز تسجيل او اقـتناء كتاب، نزواًل اىل
احالم اصغر واصغر واصغر. فشكرًا للحلم ألنه كان
الـنسمـة البـاردة اللطـيفة يف متـوز معانـاتنـا وكان
االنامل الـرقيقـة اليت كفكـفت دموعـنا وداعبـتنا
لتـزرع البـسمـة علـى شفـاهنـا واالمل يف اذهـاننـا

وتشدنا بإجتاه املستقبل.

احــــــالم اليقظة بني احلـــــس الشعيب والبحث العلمــــي 

فارس كمال نظمي/ جامعة بغداد

نادية  صفر البياتي

علي تركي فاضل /جامعة القادسية 


