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شهــد العـصـر احلــديث حتــالفـًا وثـيقـًا بـني العـلم
والـتكنـولـوجيـا، إذ أصـبح كالهمـا يـؤدي إىل تطـويـر
اآلخـر يف حلقـة حمكمـة من التـأثريات املتـبادلـة غري
النهـائيـة إال أن هذا الـتسـارع التكـنولـوجي يف الـوقت
احلاضر ويف املستقبل سيخلق اجيـااًل تصاب مبا يسمى
يف الـدراسـات االجـتمــاعيـة ))صـدمـة املـستـقبل((
Future Shoxk، وهي احملنـة البدنـية والنفـسية
اليت تـنجم عـن حتمـيل كل نـظم الـتكـيف البــدني
وعمليات صنع الـقرار يف الكائن البشـري فوق طاقتها.
فاجملتـمع البشـري احلديث هـو حصيلـة ثنائـية من
اهليمـنة واالغرتاب اليت يعـرض اجملتمع التكنـولوجي
النفس االنسانية هلا، إذ تشهد البشرية اليوم إضمحالل
العالقــات االجتمـاعيـة واختـزااًل يف زمنهـا وضغطـًا
متزايـدًا على حيـاة كل انسـان. فالعلم يـسري بسـرعة
هـائلة مـصطحبـًا معه تكنـولوجيـا متطـورة بوتـائر
خياليـة ما تلبث أن تضـع كل يوم ما هو جـديد وأكثر
عـمليــة حليـاة مـستقـبليـة تـبتعـد كـل البعــد عن

االسرتخاء ولو للحظات قليلة.
ويف ميدان تكنولـوجيا املعلومـات )اي ميدان استخدام
احلـاسوب وشبكات املعلومـات( أصبح معروفًا أن الكثري
من الناس جيدون أن تعلم استخدام احلاسوب يعد امرًا
خمـيفًا وصـادمًا، ممـا جيعلهـم يشعـرون باالفـتقار إىل
القـدرة املنـاسبـة لتـطويـر مهـاراتهـم يف هذا املـيدان،
فيـتجنبـون بقـوة استخـدام احلاسـوب. فقـد وجد يف
الـواليــات املتحـدة االمـريـكيـة مـثاًل أن ثلـث طلبـة
اجلـامعـات يعـانـون اخلـوف املـرضي )الـرهـاب( من
التكنولوجيا  .Technophbiaكما وجد أن )%60(
مـن طلبة اجلـامعات يف اليـابان يعـانون احلـالة نفـسها
بـسبب أن القيم الثقافية اليابانية مل تسمح باستخدام
احلاسوب يف املـدارس االبتدائية، بل اقتصر استخدامه
علـى املدارس الثـانويـة فقط، ممـا دعا وزارة الـرتبية
اليابـانية إىل تغيري سيـاساتها فيمـا بعد. وحتت ضغط

صفحة تصدر بالتعاون مع اجلمعية النفسية العراقية

ـا سي الرعاية النفسيـــــة ليتامى احلــــــروب والقمع السيـــ
أصـبح مـن الــواضـح للجـمـيع أن
اجملتمع العـراقي يئن حتـت وطأة
تركة ثقيلة من املشكالت النفسية
واالجتمـاعية، أودعه فيهـا النظام
الـــســــابق جــــراء ممــــارســته
الالإنسـانيـة. فأصـبحت مظـاهر
املعـاناة تـسود كل شـرائح اجملتمع
وعلـى شتـى الصعـد ذات العالقة.
وتقف ظاهرة ))اليتم(( على رأس
قـائمـة أصنـاف املعـانـاة هـذه، إذ
تــؤكــد الــدراســات الـنفــسيــة
االجتماعيـة ذات الصلة أن الطفل
ال ميكنه أن حييا حـياة سوية دون
أبويـن يرعيـانه تربـويًا ونفـسيًا
واجتماعيـًا، فضاًل عن حالة العوز
واحلـــرمـــان االقـتـصـــادي الـيت
سـترتتـب علــى فقــدانه ألحــد
والـــديـه أو كلـيهـمـــا. كـمـــا أن
االضطراب النفـسي الذي ميكن أن
تعـانيه شخـصية االنـسان يف كربه
هـو )يف نظـر العـديـد مـن علمـاء
النفـس( انعكـاس ملـا واجهه ذلك
اإلنـسـان مـن إهمـال وقـسـوة يف

السنوات األوىل من حياته.
ولـو استعـرضنـا ظاهـرة اليتم يف

جمتمعنا العـراقي بوصفها نتيجة
مـأساويـة أفرزتهـا الظـروف اليت
مـرت عليه زهاء ثـالثة عقود من
حـــروب ومحالت قـمع واسعــة،
لـوجدنا تقديـرات تفوق التصور.
ومع إنه ليـست هنـاك إحصـاءات
دقـيقة لـذلك بسـبب عدم تـوافر
دراسـة مــسحيـة شــاملـة لـتلك
الظاهرة يف اجملتمع العراقي، إال أن
التـقديـرات األوليـة الصـادرة عن
أكثـر من مـنظمـة تعنـى حبقوق
اإلنـســان عمـلت خــارج العــراق
خالل مدة احلـروب العبثـية اليت
خاضها النظام السابق، أو تلك اليت
عمـلت داخل العراق خالل األشهر
اليت تلت سقـوطه يف فرز مـلفات
املعـــدومـني ويف الـتـنقـيـب عـن
املقابـر اجلماعيـة، تشري إىل مقتل
مئــات األلــوف مـن العــراقـيني،
غـالـبيتـهم من الـذكـور الـشبـاب
ومتوسطي العمر. ولو افرتضنا أن
نـسبـة مهمـة من هـؤالء الشهـداء
كانوا آباًء لطفل واحد األقل، فذلك
يؤشر إىل وجـود نسبة خطرة من
األطفال الـيتامـى بسـبب احلروب

والقمع السياسي يف العراق.
ولإلحـاطة بهذه الـظاهرة، نقرتح
عـرضهـا يف منـطني رئيـسني من
اليـتم. الـنمـط  األول هــو يـتم
األطفــال الـنـــاتج عـن احلــروب
الـــثـالث )احلـــــــــرب ضـــــــــد

إيـــــــــــــــــــــــــــران 1980- 1988م،
وحــرب الكــويت 1991م، واحلـرب
االخـرية 2003م(. وهـنــــا ميـكـن
حتـديـد مجلـة مـن اخلصــائص
الـنفــسيــة املعـتلـة الـيت يتــوقع
وجـودهـا لـدى هــؤالء األطفـال،

أهمهـا: الـشخـصيــة األتكــاليـة،
وضـعف األنـــــا، واخلـــــوف مــن
املستقبل، وفقدان القدوة، وضعف
النمـو اخللقي، ومظـاهر احلـرمان
العــاطـفي )كــالـربود العــاطـفي
وصعـوبة التفـاعل مع اآلخرين(،

وظـواهـر االحنـراف يف الـسلـوك
)كاإلدمان والشـذوذ اجلنسي(. أما
النـوع اآلخر من اليتـم فهو الناتج
عـن إعدم األب لـكونه )مـن وجهة
نظر النظام( مناوئًا سياسيًا سائرًا
يف غري اخلط الرمسـي للدولة، مما
يضـيف إىل اخلصـائـص السـابقـة
الذكـر خصـائص مـعتلة إضـافية
نــاجتـــة عن أســالـيب الـضغـط
واالضطهـاد اليت كـانت متـارسهـا
أجهزة الـدولة ضد الـطفل اليتيم
كـونه ابن مناوئ سياسي )خائن(،
وهـذا جيعل حجم ونـوع التـبعات
الـنفسـية هلـذا النـمط أكثـر حدة
وأوسع تـأثريًا. وميكن إمجـال هذه
اخلصائـص اإلضافية بـ: الـتمركز
املفـرط حـول الـذات، واخنفـاض
تقــديــر الــذات، واملـيل للعـنف،
واالكـتـئـــاب واالنـــسحـــاب مـن
اآلخـريـن، ومظـاهــر الشخـصيـة
املعـادية لـلمجتمع. وقـد حرصت
أجهزة الـنظام السـابق على إرهاب
هـؤالء اليتامـى واشعارهم بـالنبذ
والـشذوذ عـن أقرانـهم من خالل
تعـريضـهم إىل املسـألة والـتحقيق

مـن مسـؤولي احلــزب ومنتـسيب
األمـن يف منـطقـة الــسكن بـشكل
دوري، وتــوجـيه إدارت املــدارس
واهليئـات التعلـيميـة والرتبـويـة
للحـط من شـأن هــؤالء األطفـال
بـاجالسهم يف املقـاعد اخللـفية يف
الـصف الــدراسي، وعـدم الـنظـر
الـيهم بـعني العـطف والـرعـايـة
كبـاقي األطفـال، وجتنـب منحهم
مـراكــز التفــوق والقيـادة علـى
زمـالئهـم حـتــــى يف حــــالــــة
استحقـاقهم هلـا، وحرمـانهم من
اهلدايا واملكـافآت. ويضاف إىل ذلك
النظـرة اليت كـانت سـائـدة علـى
املسـتوى االجتـماعي جتـاه أولئك
األطفال، واملتمثلة بالتعامل معهم

بوصفهم منبوذين اجتماعيًا.
إن الــدالالت الـنفــسيـــة اآلنيــة
واملــستـقبـليــة ملعــطيــات هــذه
الـظـاهـرة األلـيمـة حتـتم علـى
مؤسساتنا السياسية واالجتماعية
ذات الـصلــة، كـــوزارات حقــوق
االنـســان، والــداخـليــة، والعـمل
والشؤون االجـتماعيـة، والرتبية،
والـصحـة، واهلـيئــات األعالميـة

الوطنية، أن تسعى مجيعًا إىل وضع
الربامج النفسية والرتبوية اهلادفة
إىل إعـادة تـأهـيل يتـامـى الـقتل
اجلمــاعي الـذي مـارسه الـنظـام
السابق. كمـا وللجمعيات الـنفسية
وأقـسام علـم النفس يف اجلـامعات
العراقية أن تـسهم بدورها الفاعل
يف هذا اإلطـار من خالل تقـدميها
املشـورة الرتبويـة واالستنتـاجات
العلميـة والتـوصيـات العملـية إىل
مـؤسسات الـدولة املشـار اليها ذات
الـصلـة بعـمليـة احلــد من اآلثـار
السـلبيـة لظـاهـرة الـيتم. وهـذه
دعـوة للبـاحثني الـنفسـانيني يف
بالدنـا لـلمبـاشـرة حبملـة حبـوث
ودراسـات تتنـاول عالقة ظـاهرة
اليتم هذه باحلـرمان االجتماعي،
والفــشل الــدراسـي، والــسلــوك
العــدوانـي، وضغــوط مـــا بعــد
الصـدمات، والـقلق بأنـواعه، لدى
هؤالء األطفال الذين اضاعوا نكهة
الطفولة مثنًا جلرائم زعماء ابتلوا
بـأوهام العظمة، فقـرضوا نسيجنا
االجتمـاعـي وسلمـوا أجيـالنـا إىل

اجملهول.

الكتابة على اجلدران ظاهرة انتشرت
بشكل طوفـاني يف مدينـة بغداد بعد
التـاسع من نيـسان 2003، إذ نـادرًا ما
جتد جدارًا عمـوميًا خاليًا من الكتابة
عليـه، بل إن اجلدار الواحـد تتقامسه
عدة كـتابـات وكأنه سـاحة معـركة

كتابية.
وبروز الظاهـرة بهذا الشكل يثري أمام
املـتخـصـصـني يف علـمـي الـنفــس
االجـتماعي والسيـاسي عدة تساؤالت
مـن بيـنهــا: هل إن الـكتــابــة علــى
اجلدران ظاهرة عـابرة أم أن هلا ابعادًا
نفـسيـة عميقـة؟ وهل هي ظـاهـرة
قدميـة رافقت االنسـان منذ بـداياته
برزت مع التطور التكنولوجي؟ وهل
هي مقتـصرة على مـدينة بغداد ويف
هــذه املــرحلــة بــالــذات أم أن هلــا
امتـداداتهـا املكـانيـة؟ ووفق اي اليـة

نفسية تعمل هذه الظاهرة؟
املـسح التـارخيي يـؤشـر امجـااًل إىل أن
الكتابة علـى اجلدران ظاهرة إنسانية
مـعقدة عميقة بامتداداتها والزمانية
واملكانـية، قام بتوظيفها الفرد العادي
للتعبري عن امـنياته اخلاصة بدءاً، ثم
اضفــى الرتاث االنـسـان بـرتاكمــاته
النوعـية عليـها اخلصـائص الفـردية
واجلمـاعيـة للـمجتمـعات الـبشـرية،
لـتكتـسب عـرب ذلك شكاًل مجــاعيـًا
للـتجـربـة االنـســانيــة العـامـة يف
تفـاعالتها مع الواقع ويف توقها الفراغ

مكنوناتها الذاتية على اجلدران.
وقد ارجعت مـعظم املباحث اآلثارية
واللـغوية تاريخ هذه الظاهرة إىل آالف
السـنني، فضاًل عن كونهـا منتشرة يف
معـظم دول العــامل، إن مل نقل كلهـا.
ولعل ابـرز الدول اليت تتضح بها هذه
الظاهرة بشكل مكثف ومتطور وصل

إىل حــد قيـامهــا كيـانـًا مـسـتقاًل له
مـــدارسه ورواده ومــريــدوه، هـي:
الــواليــات املـتحــدة االمـــريكـيــة

وفرنساوبريطانيا وروسيا.
وقد اجـتذبت ظـاهرة الـكتابـة على
اجلـدران انتباه املتـخصصني يف علوم
متنـوعة مـنها: علم االجـتماع وعلم
النفـس وعـلم اللغــة وعلم االنـسـان
وعلـم اآلثــار. إذ رأى فـيهــا علـمــاء
االجـتمــاع - مـثاًل - علــى اخـتالف
اجتاهاتهم: إنها تعرب عما يدور يف فكر
الشعب من تداعيات وافراغ للمحتوى
الـعقلي الذي يـنم عن قلق اجتـماعي

صرف.
اما علماء النفس فرأوا إمكانية دراسة
االحوال النفسية للمجتمع من خالهلا
النهـا تـتيح فـرصـة الـربـط بني مـا
يكتبـه العامـة واخلربة االنـسانـية يف

حمورها النفسي. 
وقد ركـزت املدرسـة النـفسيـة على
الدوافع اليت تؤدي باالفراد إىل الكتابة
عـلى اجلـدران. كمـا اجريـت جتارب
لتحليل العـالقة بني اجلدران العذراء
)اخلـالية مـن الكتابـة( ونوع الكتـابة
املكتـوبـة عليهـا فيمـا بعـد ودراسـة
عـوامل االثارة واالنتباه الكـامنة فيها
واليت تقـنع االنسـان العـادي بـاختـاذ
مـوقف اجتـاههــا. كمــا استخــدمت
الـكتـابـة علـى اجلـدران يف جتـارب
ملعـاجلـة املـضـطـربـني نفــسيـًا يف

املستشفيات النفسية.
وبسبب الـواقع املمتلـئ باالشكـاليات
الذي يعيـشه اجملتمع العـراقي برزت
احلـاجـة يف هـذه املـرحلـة إىل دراسـة
ظواهـر متتلك مثل هذا العمق لنلقي
من خالهلا ضوءًا على البنية النفسية
هلـذا الواقع. وقد حـاول بعض الكتاب

تكوين تصـورات امجالية عما حتاول
أن تقـــولـه أو تكـــشف عـنه هـــذه
الكتـابـات،ولكـن بعيــدًا عن االلتـزام
مبنهجية علمية مقننة. ولتاليف هذه
الثغـرات املعرفية واغنـاءًا هلذا امليدان
االجتماعي البـكر من البحوث، سعت
اجلمعية النفسيـة العراقية إىل اجراء
دراسة تـستهدف التعـرف على القيم
املتـضمنـة يف الكتـابات علـى جدران
مدينة بغداد وحتديد مدى كون هذه
النـصــوص عفــويــة أم مــوجهــة
باستخدام طريقة )حتليل احملتوى(.
وقـد مت مجـع كميـة من الـنصـوص
الكتـابيـة بلغـت  )156( نصـًا من )12(
منطقـة من مـناطق مـدينـة بغداد
جبانـبيها الكـرخ والرصـافة روعي يف
اختيارها - املناطق - التنوع من حيث
الـتــــوزيع اجلغـــرايف واملــسـتـــوى
االقتـصــادي والـثقــايف واالنـتمــاء

املذهيب.
وللـقيــام بـتحـليـل حمتــوى هــذه
الكتابـات مت تصميم اربعة تصانيف:
االول والثــانـي شكـليــان يـتعلقــان
بعائـدية الـنص، والثـالث لتـصنيف
الكتابـات حبسب طبيـعة مضمـونها:
)سيـاسي، اجتمـاعي، ديين، وطين(،
والـــرابع لـلكــشف عـن املـضــامـني
االنفعــالـيــة أو الـعقالنـيــة هلــذه

النصوص.
وقد اظهـرت التحليالت االحصـائية

نتائج تفصيلية عديدة من بينها:
إن القـيم الــسيـــاسيــة كــانـت هي
املـتصدرة بنـسبة )74%( ثم الـدينية
بـنسبـة )15%( ثم الـوطنيـة بنسـبة
)6%( ثـم االجتمـاعيـة بنـسبـة )%5(
وقـد تضمـنت النصـوص السيـاسية
التعـبري عـن رفض الـنظـام الـسـابق

بنــسبــة )43.5%( مـنهــا، ثم رفـض
الـوجـود االمـريـكي والتـأكيـد علـى
الـدميقراطيـة بنسبـة )6%( والتعبري
عن ضـرورة اللجــوء إىل االنتخـابـات
كآليـة سياسيـة بنسـبة )5%( ورفض
االحـزاب السـياسـية املـوجودة عـلى
الـساحـة العراقـية بـنسبـة )3%(، أما
النـصـوص الــسيــاسيــة املتـبقيـة
فتـوزعـت بني الـتعبـري عن تــاييـد
شخصيات سيـاسية )كالـسفري برمير
والسيـد عبد العـزيز احلـكيم وأمحد
اجللـيب( وجهات سـياسـية )كـمجلس
احلكم واحلـزب الشيـوعي(  وقضـايا
سيـاسيـة )كـالفـدراليـة والـدستـور
الــدائم وفـصل الـديـن عن الـدولـة(
والـتعبري عن رفـض االرهاب وقـانون

الدولة االنتقالي املؤقت.
وتـضمنت النصوص الـدينية التعبري
عن تــأييـد االسـالم كمـنهـج حيـاة
والــدعــوة لـلجهــاد ضــد االحـتالل
ـــة )17%( منها، ثم التـأكيد على بنسب
أن املــال العام حـرام ال جتوز سـرقته
بنسبـة )13%(، أما النصـوص املتبقية
فتناولت التعبري عن تأييد شخصيات
دينيـة )كـالـسيـد مقتـدى الصـدر(
ومؤسسات دينيـة )كاحلوزة العلمية(
وتـأكيـد قضـية الـوحد بـني السـنة

والشيعة.
وتضمنت النصوص الوطنية التأكيد
علـى وحدة اطـياف الـشعب العـراقي
املتعــددة بنــسبــة )40%(، يتلـوهـا
ــة )20%( لكل من التـأكيد على بنـسبـ
حرية الـوطن، وحبه، والتـأمل للواقع

الذي هو عليه.
أمـا الـنصـوص االجـتمــاعيـة فـان
ـــة )75%( منهـا طـرح اهـميـة ــ نـسب
الـتمــاسك االجـتمـــاعي وعــوامله

سايكولوجيا الكتابة على اجلدران يف مدينة بغداد
لؤي خزعل العمشاني

املـتمثـلة بـااللفـة والتـعاون وتـعميق
الثقـافة واعطـاء املرأة دورًا اسـاسيًا يف
اجملـتمع، بـينمـا دعت نـسبـة )%25(
منهــا إىل نبـذ الـتفكك االجـتمــاعي
وعـوامله املتمثلـة بالصـراع مبختلف

ألوانه وقضايا الثأر والغضب.
أمـــا عـن املـضـــامـني الـعقالنـيـــة
واالنفعـاليـة يف هـذه الكتـابـات فقـد
اتـضـح أن النـصــوص ذات االسلــوب
العقالني تنـاولت الدعـوة إىل االنتماء
لالحزاب بنسبة )28%( والتأكيد على
حرية وسيـادة ووحدة العراق )%28(
والـتأكيـد على التـماسك االجتـماعي
بنــسبـة )11%(، وبـاقـي النـصـوص
تنـاولت التأكـيد على حقـوق االنسان
وضـرورة االرتفـاع بثقـافـة اجملـتمع
وايـراد احكـام شـرعيـة وتـوجيهـات
اجـتمــاعيـة ختلــو من املـواصفـات

االنفعالية.
بينـما تضـمنت الكتـابات االنفعـالية
التعـبري عن رفض النظـام السابق من
خالل الـرفض املـطلق له، واستـخدام
االستهـزاء والتـوعد والـدعاء بـاملوت
والسب لرمـوزه مبا نسبته )36%( من
تلك النـصوص ذات الطابع االنفعالي.
يتلـوهـا الـتعبري عـن رفض الـوجـود
االمـريكي من خالل التوعـد والدعاء
باملـوت بنسبـة )12%( وتناولـت باقي
النصوص تأيـيد االسالم واالنتخابات
واملقاومة واحلـوزة واحلزب الشيوعي
والدميقراطية والوحدة واحلرية من
جهـة، ورفـض االحـزاب املـوجـودة
والفدراليـة وقانون الدولة املؤقت من

جهة أخرى.
كمـا تبـني إن منط القيـم السـياسـية
املعرب عـنها بـاسلوب انـفعالـي عفوي
وغري مـوجـه من جهــة سيــاسيـة

حمددة قد بلغ نـسبة )52%(، اي اكثر
بقليل من نصف الكتابات.

وقـد اشـرت هــذه النتـائـج حقيقـة
نفسية واضحـة مفادها إن العراقيني
كانوا يعيشون حالة احجام عن كشف
ذواتـهم والتعـبري عن آرائهـم نتيجـة
الـضغط املـسلط عـليهم مـن النظـام
السـابق، وحينـما انهـارت مؤسـساته
تــراجع الكـبت إىل اخللف وانـدفعـوا
ليعـربوا عن آرائهم فـكانـت القضـايا
السياسيـة - بوصفها اكرب احملرمات يف
احلقبـة السابقـة - على رأس ما ارادوا
التعـبري عن افكـارهم بشـأنه، لكن ال
تزال فاعلة يف نفوسهم رواسب سنوات
الضـغط إضـافــة إىل التـوجـس من
اجملتمع، فتحركـوا باجتاه ما يسمى بـ
،Anonymity )اجملهــــولـيــــة(
فـاغفلـوا ذكـر االسم لـكي يتـجنبـوا
التقييم االجتـماعي السـليب وهذا ما
يعرف بـ )الـكشف املـموه عـن الذات(
وهي مـرحلـة وسـطيـة بني كـشف

الذات وكبت الكشف.
كمـا مارسوا تنفيسًا  Catharsisذا
صبـغة انفعـاليـة شديـدة بعيـدًا عن
ابــداء احلجج والـرباهني العـقليـة يف

كتاباتهم.
وإذا كانت هذه الـدراسة قد افلحت يف
حتـديــد بعـض املالمح االســاسيـة
ملضــامني الـكتـابـات علـى جـدران
مدينـة بغداد فانها تـبقى بانتظار أن
تردف بـدراسات أعـمق وامشل تلقي
الضـوء علـى جــوانب اوسع يف هـذه
الظـاهرة االخذة بـاالندراس - بسبب
محالت طالء اجلـدران - االمـر الـذي
يهدد بـضياع فـرصة نـادرة للتعرف
على ظـاهرة تـؤرخ ملرحلـة من اهم

املراحل يف تاريخ اجملتمع العراقي.

الكـل يصف الـشـارع العـراقي اآلن
سـواء علـى الـصعيـد الــرمسي أو
الـشـعيب، بــانه يفـتقــد إىل األمن
واالستقرار، وقـد يكون هـذا جزءًا
مهمًا ورئيسًا من مشهد هذا الشارع،
ولـكن هــذا ال ميـنع مـن أن يكــون
هنـاك عــامل مهـم ايضــًا وميثل
نـسبــة كبـرية من مـسـاحـة هـذا
املـشهـد، غـفلته أو تغـافلـت عنه أو
اهملته ومل تعطه االهمية املناسبة
اغلب اجلهات الرمسيـة أو الشعبية،
هو )االزمـة االخالقيـة والقيمـية
للـشخـصيـة العـراقيـة(، املتـمثلـة
بالكثري من املواقف واحلاالت، فعلى
سبيـل املثال نـطالـع اليوم احلـرية
املـنفـلتـه اليت ميــارسهــا الـبعـض
بــاسلــوب يـتقــاطع مع مـصــاحل
اآلخـــريـن وخـصـــوصـيـــاتهـم
وممتلكـاتهم، ونشهد ارتفـاع نسبة
اجلـرميـة بكل أنـواعهـا، ونتلـمس
تفـصيليـًا سيـادة مبـدأ )املال أواًل(
علــى حــســـاب كل االعـتـبــارات
االنسـانية والروحـية واالخالقية،
فــأصـبحـت احليـــاة عبـــارة عن
بـورصـة تنـافـسيـة وليـس حيـاة
إنسـانيـة حيتفـظ فيهــا اإلنسـان
بكرامته ومكانته كقيمة عليا. كما
صرنـا نواجه نـزعة شـيوع العنف
مقابل غياب منطق العقل يف اغلب
تعـامالت النـاس اليـوميـة، فبـات
العـنف هو الـوسيلـة املفضلـة لدى
الكثريين للـحصول علـى حقوقهم
أو للحصـول على مـا هو لـيس من
حقهم أيـضًا. لـقد اهـتمت سلـطة
االحتالل والـدول املاحنـة وجملس
احلـكم والـوزراء مبـسـألــة اعمـار
العـراق )شكليـًا يف األقل(، وال أحـد
يستطيع أن ينكر االهمية القصوى
هلـذا االمر، إال أن ذلك ال ميثل سوى
نـصف الصـورة أو نصف احلل، فال
بأس أن يكـون اهتمـامنا بـاجلانب
االقتصادي والعمراني كبيرباً، ولكن
علـينـا أن نتـذكــر، إن احلضـارةال
تبـنى باالمسنت واحلـديد فحسب،
بـل حيتــاج بنـاؤهــا إىل املعـرفـة
واالخالق ايضـًا. مـاذا يـنفعنـا لـو
بـنينـا نـاطحـات سحـاب وطـورنـا
حمطات البرتول والكهرباء وغريها،
واالنـســان العـــراقي خمـــرب من
داخله؟ ومــاذا تنـفعنــا والنــسيج
االجتـماعـي ممزق؟ مـاذا تنفعـنا
واالخالق يف ازمة متفـاعلة؟ وماذا
تنفعنـا والعنف هـو اللغة املفـضلة
حلل املشكـالت يف معظم قطـاعات
احلـياة االجتـماعيـة؟ ماذا تنـفعنا
والنـزعة الفرديـة مستشـرية كأن
الــوعي اجلـمعـي سقـط صــريعـًا

بفايروس االنانية؟!
هـنـــاك رأي يقـــول أن اجلـــانـب
االقـتصـادي يـأتـي أواًل من حـيث
االهميـة يف عمليـة إعادة االعـمار،
ثـم يـــأتـي بعــــد ذلك اجلـــانـب
االجتمـاعـي واالخالقي، نقـول إن
هذا الـرأي صحيح لو كـانت األزمة
االجتماعيـة واالخالقية أقل شدة
من االزمـــة االقتـصــاديــة، إال أن
الـوقـائع تـشـري إىل عكـس ذلك، إذ
تتقارب االزمتان يف العراق يف مدى
اتسـاعهما وتـعقيدهـا ومشولـيتها،
حتى يصعب احلـكم عمن يستحق
االولـويـة والـصـدارة، فــالعالقـة
مــركبـة وجــدليــة بني الـبنـاء
االقتـصــادي والـبنــاء االخـالقي
والقيمي ألي جمـتمع. فاجملـتمعات
املـتمــاسكــة بــأواصــر الـصــدق
والـتسـامح واحلـب تبين وحتـافظ

علـى مـنجــزاتهــا االقتـصـاديـة
والعمــرانيـة. واجملـتمعــات اليت
متـزقها خنـاجر النفـاق والتعصب
والكراهـية، تقوض هـذه املنجزات
وال حتــافـظ علـيهــا، ممــا يـعين
عـودتهــا من جـديـد إىل نـقطـة
الــشـــروع. والـــدوران يف حلقـــة
مفرغة. فهل هذا هو الذي نريده؟
حتمـا ال، ولذلك ندعـو إىل تأسيس
“هيأة نفسية تربوية” تهتم باعمار
الـشخـصيـة العــراقيــة يف مجيع
النـواحـي االخالقيــة والقيـميـة،
ليـس علــى طــريقــة اهلـيئــات
االجتـماعـية الـنمطـية املـوجودة
حـاليًا أو سـابقاً، بل هيـأة حقيقية
تـرتبـط باعـلى مـؤسسـات اختاذ
القـرار بالبالد، ومتتلك صالحيات
وامـكانـيات مـادية كـبرية، ويعمل
فـيها بـاحثـون واختـصاصـيون يف
عـلم االجـتمـاع والـرتبيـة وعـلم
الـنفــس والفلــسفــة والقــانــون
واالعالم، تـأخـذ هـذه اهليـأة علـى
عـاتقهـا عمليـة اجراء الـبحوث يف
املـشكـالت املختلفـة اليت تـنطـوي
على ابعاد نـفسية أو اجتـماعية أو
اخالقية أو قيـمية، ومن ثم وضع
معـاجلـات هلــا بنـاءًا علــى نتـائج
وتـوصيـات تلك البحـوث، وتغيري
وتعــديل اللــوائح والقــوانني مبـا
يتنـاسب وتلك املعـاجلات. مبعـنى
آخر اللجوء إىل منهج البحث العلمي
بـوصـفه وسيلـة مـضمـونـة حلل
املـشـكالت وليـس علـى طـريقـة
اجتهـاد هذا املـسؤول أو ذاك. ولعل
هذا هـو الدرس الذي تعلمته االمم
املتقد\مة من جتاربها وسارت عليه
فـوصلت إىل نـور الـشمـس بعـد أن
نــامت قـرونـًا طــويلـة يف عـامل

الظلمات.
إن ما يثقل كـاهل االنسان العراقي،
اليـــوم، ليــس العــامـل االمين أو
السياسي أو االقتصادي فحسب، بل
هي أيضـًا الرتاكمـات النفسـية اليت
ضغـطت علـى الـذات العــراقيـة
وجعـلت هــذا االنـســان يـغمـض
عـينـيه عن مــشكالتـه االصليـة
النابعة من توترات اعماقه القلقة،
ويـنشغل عنهـا بامـور خارج ذاته.
فهل قـوات االئـتالف هي وحـدهـا
اليت اشــاعت االنــانيـة أو الـروح
العــدوانيــة أو الفـســاد االداري أو
الرشـوة؟ رمبا إنهـا اسهمت يف ذلك
جــزئيـاً، ولـكن االسـاس إن هـذه
الظـواهر مـوجودة فـينا اصالً، بل
وتضـرب جـذورهــا يف املسـاحـات
الـعمـيقــة مـن شخـصيــة الفــرد
العـراقي بعـد عقـود من احلـروب

واالستبداد والظلم االجتماعي.
نقـول هـذا ولـسنـا مـتشــائمني أو
مغــالـني، بل واقعـيني نـــرجتي
حلواًل جـذرية بعـيدًا عن انـصاف
احللول وانصاف التحليالت، سنجد
لقولـنا آذانـًا صاغـية، أم سـنواجه
بـــاالهمــال أو االبعــاد أو تـكمـيم
االفواه؟ وحسبنـا االشارة والتنبيه
والتـذكري، وحـسبنـا تعبريهـا عن
وفـائنا جملـتمعنا وبـلدنا، وحـسبنا
وحنن وسط كـل هذه الفـوضى أن
حنلم مبجتمـع كريم، حيـذو حذو
اجملـتمعـات الــراقيـة علـى ارض
املعمــورة، ليكـون عـونـا البنـائه
ويكـونون عـونا لـه، ويكون راعـيًا
البـنائـه ويكونـون راعني له. وكل
املـآثـر الكربى ال بـد أن تبـدأ حبلم
مهمـا كــان يبـدو شــاحبــًا أو غري

واقعي.

ـادة اعمار الشخصية اعـــــ
العراقيــــة

علي       تركي نافل/جامعة القادسية

هـذه احلـاجـات، بـاشـرت مـراكــز البحـوث يف الـدول
املتطـورة تكـنولـوجيـا#ً@ منـذ سبـعينيـات القرن
املـاضي بتـأسيس أطـار نفسـي أكادميـي لدراسـة تلك
االستـجابـات النفـسيـة السـوية الـنامجـة عن تـطور
تكنـولوجيـا املعلومـات، مستحـدثة مفـاهيم جـديدة
دخلت القامـوس النفسي للمـرة األوىل، ضمن ختصص
مـعريف جـديد صـار يعـرف بـ ))علم نفـس استـخدام
احلـاسـوب((  .Computer Pschologeويقف
يف مقـدمة هـذه املفاهـيم املستحـدثة مفهـوم ))رهاب
احلـاسـوب((  Computerphobiaالــذي يعين )
)ممـانعة يـبديهـا الفرد السـتخدام احلـاسوب، تـكون
مصحوبة بـاخلوف أو القلق. وتتألف هـذه املمانعة من
ثالثة عنـاصر، هـي: عدم استخـدام احلاسـوب، وعدم
الـتحـدث عـنه، وعـدم الـتفـكري بـه((. كمــا اشتـقت
مصطلحات أخـرى مرتادفة يف مضامينها، منها: ))قلق
احلـاسـوب((، و))ضـغط احلـاســوب((، ))النفــور من
احلاسوب((، و))الضغط الـتكنولوجي((. ويتم التعبري
عن هذه االضطرابات النفسية بطرائق خمتلفة، منها:
حـدة الطبع، أو الصداع، أو الكوابـيس، أو مقاومة تعلم

تقنيات احلاسوب، أو رفض شديد للتكنولوجيا.
وقـد تنوعت الدراسـات العلمية اليت حـاولت اإلحاطة
بهذه االضطـرابات النفـسية، يف افرتاضـاتها ونتـائجها
وطـرائق حبثهـا. فقـد أصبح معـلومـًا اليـوم أن ازدياد
معـدل ضـربــات القلب وارتفـاع ضغط الـدم وازديـاد
التقلصـات العضليـة، كلها أعـراض تصاحـب استخدام
احلاسوب بسبب أن الغدة الكظرية تزيد \من إفرازاتها
أثنـاء التعـامل مع احلـاسـوب. كمـا مت التـوصل إىل أن
نسـبة مئويـة عالية مـن الناس يشعـرون أن احلاسوب
سوف يـطور نوعية احليـاة من جهة، إال أنهم يشعرون
أيضًا مـن جهة أخرى أن تكـنولوجيـا احلاسوب أدت إىل
اخنفاض يف عدد الفرص املتاحة هلم للعمل، فضاًل عن

إنها قللـت من إنسانيـة اجملتمعات. ويف جمـال الطفولة،
تـبني أن ازديـاد \استخـدام شـبكــة االنرتنـيت لـدى
االطفـال يرافقه حتـسن يف سلوكـياتهم حنـو اآلخرين،
لكن ازدياد استخدام االلعاب االلكرتونية يرافقه ازدياد
يف حاالت سـوء السـلوك لـديهم، مع ظهـور صعـوبات
شـديـدة يف االنـتبــاه عنــدهم د\اخل غـرف الـصف
املدرسي. وقد تـرافقت نتائج مثل هـذه الدراسات مع
ظهور تيار فكري بني بعض الباحثني الغربيني حيذر
مـن خماطـر املعـلومـاتيـة. فعلـى الرغـم مما اتـاحته
تـكنولـوجيا االتـصاالت من إمـكانيـة االنتشـار الكمي
والنوعي للمعلومات على مساحة الكرة االرضية، إال أن
))املعلـومـات ال تـسـاوي املعـرفــة(( يف نظـر هـؤالء
الباحثني، ذلك أن عامل اليوم ركز على معلوماتية غري
واعيـة بتـأرخيهـا، وحـد من املعـرفـة إىل احلـد الـذي
أصبحـت فيه املعرفة حبـد ذاتها مهددة. فـاملعلومات يف
عصر املعلومات اصبحت مـنفصلة عن تارخيها، وسببًا
يف إحـداث فجـوة يف املعـرفـة يصـاحبهـا غيـاب النقـد

البناء.
وإذا كـان “علم نفـس استخـدام احلـاسـوب” قـد بـاشـر
دراساتـه منذ سبعـينيات القـرن املاضي كمـا أشرنا إىل
ذلك قـبل قليل، فإن اجملتمعات النـامية ال تزال تفتقر
بشكل جـزئي أو كلي لوجود هذا احلقل املعريف ألسباب
تتعـلق بتخلفها العلمي والـتكنولوجي. ونـظرًا للتطور
النـسـيب امللحـوظ الــذي شهــده اجملتـمع العــراقي يف
الــسنـوات االخـرية يف ميــدان استخـدام احلـواسـيب
وشبـكات املعلومـات، فقد برزت حـاجة ملحة لـتنمية
ثقافة نفسية تالزم عملية التطور هذه وتصونها قدر
اإلمكـان من التـأثريات الـسلبيـة اليت ميكـن أن تنجم
عنها. وأن أول مـستلزمات البدء ببنـاء هذه الثقافة هو
أن جيـد “علـم النفــس استخـدام احلـاســوب” مكـانه
الـطبـيعي ضـمن املنـاهج الـدراسيـة املقـررة سـواء يف

املـرحلـة االعـداديـة أو اجلـامعيــة، لتبقـى الشـبيبـة
العـراقيـة علــى اتصـال واع بـالتـأثريات االجيـابيـة
والسلبية لثورة املعلومات وتقنيات احلاسوب، بداًل من
الـتعامل األعـمى غري املـأمون يف عـواقبه النفـسية مع
هـذا النوع من التكنـولوجيا، فـضاًل عن الدور احليوي
الــذي ميـكن أن تــؤديه وســـائل االعالم يف إشــاعــة

املعطيات املعرفية اخلاصة بهذا امليدان.
ان جرس التحذيـر الذي يقرعه علم الـنفس للتنبيه
إىل خماطر االضطـرابات النفسـية اليت ميكن أن تنجم
عن استخـدام وسائل التكنـولوجيا املـعلومات، ال يعين
الدعـوة إىل الوقـوف بوجه هـذه الثورة الـتكنولـوجيا
ذات املنافع املتعاظمة. فكل االخـرتاعات التكنولوجية
يف التـأريخ كان هلا إجيابياتها وسلبـياتها على املستويات
البيئـية والصحية والسـوسيولوجية والـسيكولوجية.
ومـن هنـــا يربز الـســؤال الفلـسـفي اآلتـي: ))هل إن
االختالل النفسي االجتماعي الـذي يشهده عامل اليوم
هـو نتـاج حتمـي للتطـور التكـنولـوجي؟ أم إنه نـتاج
لألسلـوب الـرأمسـالي القـائم علـى االستغالل، والـذي
يوظف تلك التـكنولوجيـا لتكديس أربـاحه، ولو على
حسـاب استنـزاف الطـاقة الـنفسـية لإلنـسان؟((. إن
التـجربـة اإلنسـانيـة اليـوميـة املشـرتكة، فـضاًل عن
معطيات فلسفـة العلم، يشري كالهما إىل عـدم إمكانية
اجلـزم بأن التكنولـوجيا )يف ماهيـتها( ال بد أن متارس
تـأثريًا انفعـاليـًا سلبـيًا يف اإلنـسان، بل إن األمـر يتعلق
أكثر بـاألسلوب الـذي يتم بـه توظيـف هذه املنـتجات
التكـنولـوجيـة يف حيـاة النـاس. وهلذا يـكمن احلل يف
تنـظيـم العالقــة التقـنيــة والنفـسيــة بني الفـرد
واحلـاسوب بـأسلوب يضـمن االستثمـار األمثل لطـاقة
االنـسـان واآللـة معــًا، بعيــدًا عن حلقــات االستغالل
والقسر واالغرتاب الـيت هي مسات النظـام االجتماعي
املعـاصر أكـثر مـن كونـها مسـات متـأصلـة يف ماهـية

االخرتاعات التكنولوجية نفسها.

االضطرابات النفسيـــة
النامجة عـــن استخدام احلاســـوب واالنرتنيت
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