
10 HUMAN & SOCIETYاالنسان واجملتمع
صفحة تصدر بالتعاون مع اجلمعية النفسية العراقية

احـتمــاالت اإلجــابــة مـتـنــوعــة
وعـديدة، إال أن ضغـطها مجـيعًا يف
دائـرة التحليـل النفسـي السيـاسي،
ميكـن أن خيتــزهلــا إىل مــرجـعني
أساسـيـني للتفـسري. فأمـا أن كشف
الـصور بـهذه النـزعة الفـضائـحية
هـــو نتــاج مــوضـــوعي ولـكن ال
أخالقـي ملـــرحلـــة مـن مـــراحل
الـتطور اليت متـر بها دولـة عظمى
هلا فضائلها ورذائلها على حد سواء،
أي أننـا أمــام حلظــة ضعف ذاتيـة
تـستدعي الشعور بـالذنب لدى أمة
تصـّدر اضطـراباتـها الـنفسـية إىل
شعوب مبـتالة أصاًل كانت تـنتظر
مـنها اإلسـناد والـتعاطف واملـشورة
واالشفــاء، وهــذا هــو الـتفــسري )
)النفسي التارخيي(( هلذا احلدث؛ و
إمـا إننـا أمـام سـينـاريــو مقصـود
وخمـطط له بـدقــة، له عنـاصـره
الـــــدرامــيـــــة وتـكــنــيـكــــــاته
السيـكولوجيـة، ومراحله وأهدافه
السياسية واالقتصادية واحلضارية
علـى املــديـني القـصري والـبعيـد،
وهـذا هو التوظـيف النموذجي لـ )
)نظريـة املؤامرة(( يف تـفسري هذه
املعـطيــات احملرية، أي مــا ميكن أن
نـطلق عليه بـالتفـسري ))النفـسي

التآمري((.
لـنتنـاول هـذين الـتفسـريين علـى
التـوالـي، دون احنيـاز ألحــدهمـا،
فلـعل احلقـيقــة هـي مـــزيج مـن
كلـيهمــا مضـافــًا إليهــا عنـاصـر
تفـسرييـة أخــرى ال يتطـرق إليهـا
هذا الـتحليل. ولن نـغور عمـيقًا يف
املغـزى الـتفـصـيلـي ألي من هـذه
الـصور تـوقريًا للقيـمة اإلنـسانـية
املسفـوحة يف عروقهـا، وألن غايتنا
هي تسليط جمهر نفسي من مسافة
تأمليـة مناسـبة الستيعـاب الصور

مجيعًا يف حتليل واحد إمجالي.
سايكوباثيا املؤسسة العسكرية

تـوصف  الشخصـية السـايكوبـاثية
) Psychopathicأو املعــتلـــة
نفـسيـًا( بـأنهـا شخـصيـة مضـادة
للـمجتـمع Antisocial، تتـسم
بافتقـاد الشعور مبا هـو صواب وما
هــو خـطــأ، وبــالعـنف والقـســوة
والـسـاديـة واألنـانيــة والالمبـاالة
جتــاه حقــوق اآلخــريـن، وبعــدم
الشعـور بالـذنب وعدم الـتعلم من
الـتجـــارب وعــــدم االتعـــاظ مـن
العقـوبـات وعــدم االكرتاث إذا مـا

انكـشفت أعمـاهلا غـري املشـروعة،
وبـاالندفـاع والتـهور والـتحلل من
املـسؤوليـات، وبالـتمركـز الشـديد
حـول الـذات، وبـالكـذب املـستمـر،
وبامليل للعيش يف اللحـظة الراهنة
وإشبـاع الــرغبـات الفـوريـة دون
أدنـــــى تـــــأجــيـل.  ومعـــظــم
الـسايـكوبـاثيني يـستطـيعون أداء
وظائفهم االجتماعية، إذ ينجحون
يف إخفـــاء حـــالـتهـم  فـيــصعـب
تـشخيصهم وكشفهم إال إذا تورطوا
يف سلسلة من الـسلوكيات الـطائشة

املفضوحة.
وعلى مسـتوى التشخـيص النفسي
ميكن للسـايكوباثـي أن يكون نكرة
ال يعرفه إال نفـر قليل مـن الناس،
وميكـن أن يكـون زعـيمـًا لـدولـة
تتطلع املاليني لكلـماته وقراراته.
فتــأريخ اإلمرباطـوريـات والـدول
العظمـى   )فضاًل عـن الدول األقل
تـأثريُا ومكـانـة( يـزخــر بنمـاذج
فـريدة من سلوكـيات سايكـوباثية
متــأصلــة ظهــرت يف شخـصيـات
ملــوكهــا آو رؤســائهــا أو قــادتهــا
العسكريني. ويعد اجلنراالت األملان
الـنــازيــون أمـثلــة منــوذجـيــة
لسايـكوباثـية املؤسـسة العسـكرية
املعاصرة، فاجلنرال )غورنغ( مثاًل
الــذي أدخـل فكـــرة معــسكــرات
االعتقـال وكان مسـؤواًل عن الكثري
من الفـظائع الرببريـة جتاه شعوب
أوربــا إذ كــان يــأمـــر جنــوده أن
يطلـقوا النار علـى ضحاياه أواًل ثم
يستفـسروا عن السـبب، كان نفسه
ذا عالقـات اجـتمــاعيـة هـادئـة
ورقـيقــة، وكــان حيـب اخلـيــول
والـزهــور وله حــديقــة حيـوان
خـــاصـــة به. فـــأيـن جـنـــراالت

البنتاغون من كل ذلك ؟
إن التحليل الـسوسيولـوجي لآللية

الـيت تنمو بهـا املفاهـيم األخالقية
للمــؤسســات االجتمـاعيـة، يـشري
بـوضوح إىل أن التـطبيل األخالقي
الـذي متـارسه دولـة مـعينـة علـى
مستـوى أيديـولوجـيتها الـرمسية
كـثريًا مـا يــرتبـط مبمـارسـات ال
أخـالقية واسعـة يف مؤسـسات تلك
الدولة نتيجـة أسباب بريوقراطية
ونفعيـة ذات  صلة باهلـوة العميقة
الـقائمـة بني الرتكيـبة االنفعـالية
لألفــــراد مــن جهــــة وبـني مــــا
يـرفعـونـه من شعــارات مثــاليـة
تنادي بـاحلريـة والعدل مـن جهة
أخـرى. واملـؤسـسـات احلــاكمـة يف
الواليات املتحـدة األمريكية ال تقع
بــالتــأكيـد خـارج هـذه الـرؤيـة.
فـــالـتـطـــور الـتـــارخيـي اهلـــائل
للـرأمسالية األمريكـية، راكم لديها
وعيـًا حقوقيـًا لفظيـاًً بالغ الـسعة
والشـمولـية علـى مسـتوى اإلعالم
ودور الـنشر والـدعايـة السيـاسية،
ولكن دون أن يرافقه تراكم مماثل
علـى مــستـوى الـوعـي األخالقي
الـصميمـي للفرد الـذي يديـر تلك
املـؤسـســات؛ بل بــالعكـس وجـد
الــســـايكــوبــاثـيـــون أن إدارتهـم
النـاجحة لـرأس املال ال بـد أن  متر
بـتبنيـهم الشكـلي والدعـائي لقيم
احلــريــة وحقــوق اإلنـســان، مع
احـتفـــاظهــم )حبقهـم( الكـــامل
بالـضغط متى مـا شاءوا على أزرار
الـصواريخ العـابرة للقـارات لتدّك
الـبنــى الـتحـتيــة جملتـمعــات مل
تـتنفـس بعـد هـواًء  خـارج منـاخ
االستعـمار املبـاشر القـديم،  فضاًل
عن ممـارستهم )حلـقهم( املبـاشـر
يف متـريغ كـرامــة سجنـائهـم من
أبنـاء تلك اجملـتمعـات بتعـريـتهم
والتقــاط الصــور )التـذكـاريـة(

السادية معهم.

إذن، اصـبح السـياسـي أو العسـكري
ذو الـشخصية الـسايكوبـاثية جزءًا
موضوعيـًا من تطور أمة وحضارة
امسهـا الواليـات املتحـدة. فالقـسوة
وعـدم الـشعـور بـالــذنب وعـدم
االكـرتاث بــآالم اآلخــريـن وعــدم
التعلم من التجـارب، صارت مجيعًا
من بـني اخلصـائـص املهنيـة لتلك
املـؤسسـة العسـكريـة اليت ابـتدأت
نشـاطاتهـا مع احتالل مجهـوريات
املوز واملطـاط والقصدير يف أمريكا
الالتيـنيـة قـبل أكثــر من قـرن،
وانتهت اليـوم باحتالل مجهـورية
الـنفط الكـربى يف الشـرق األوسط.
أمــــا الكــشـف العلـين عـن صـــور
مـأسـاويـة تــدين هـذه املـؤسـسـة
العـتيــدة، وبــواسـطــة أشخــاص
حمسوبني عليها، فال ميكن تفسريه
- ضمن املنظـور النفسي التارخيي -
إال بـــوصفه حمــاولــة الـنقـيـض
لينقض نـقيضه، أي حماولة الوجه
احليـوي )األخالقي( هلذه املـؤسسة
أن يتـصدى لـوجهها الـسايكـوباثي
املقـيـت، ضـمـن دورة الـتفــــاعل
اجلدلي بـني الوقائع والـتجريدات.
وبــذلك تـصبح سـاديـة الـسجـان
األمـريـكي يف أبي غـريب خـاصيـة
مفهـومة من خصـائص الشـخصية
الرأمسالـية اليت تنظر إىل اإلنسان -
يف التحليل النهـائي - بوصفه سلعة
أو مــوضــوعــًا للــربح والـتفــريغ
االنفعـالي األخرق، ال ذاتـًا أو معنى

يستحق التبجيل واالرتقاء.
غـسـل مبرمج ألدمغـة

شعـب
لنستهل مرجعنـا التفسريي الثاني
بتـوضـيح مـا يــسمـى بـ))غـسل
الـدماغ((Brain washing، إذ
انه ببسـاطة: أسلـوب شديـد احلدة

من تـلقني األفكـار، يف ظل ظـروف
جيـري خالهلـا تعــريض اإلنـسـان
ألوضـاع نفـسيـة وبـدنيـة جمهـدة
للغــايـــة، ليـتقـبل تلـك األفكــار -
املغايـرة ملنظومتـه القيمية - حتت
وطـأة اإلنهاك بـداًل من قبـوهلا عن
طـــريق اإلقـنــاع الــواعـي يف ظل
ظـروف اعتيادية. وقـد حدد عامل
الفـزيـولــوجيـا الــروسي الــشهري
)ايفان بـافلوف(  ثالثـة أدوار مير
بهــا الكــائن احلـي عنــد تعــرضه
للـشــدة والـضغـط املـصــاحـبني
لتكنيك غـسل الدمـاغ. ففي الدور
األول تـتبلـد حـواس هــذا اإلنسـان
اجملهد ويصبح غري مـباٍل باملثريات
املـسلطـة عليه. ويف الـدور الثـاني،
وبسـبب ازدياد قسـوة هذه املثريات
حيــدث تنـاقـض يف استجـابـاته إذ
يـصبـح ضعيـف االستجـابـة أمـام
األحداث القـوية وحـاد االستجـابة
أمـام األحـداث الـضـعيفـة. أمـا يف
الدور الثـالث فتتبـدل عادات ذلك
اإلنسـان إىل نقائـضها، فقـد ينقلب
حبه لـفكرة أو موضوع أو إنسان ما

إىل كره شديد، أو بالعكس.
إن األسلوب املفـاجيء واالستفزازي
الـذي عــرضت به صـور تعــذيب
الــسجنــاء العـراقـيني يف شـبكـات
اإلعالم، يـشري إىل أن عمليـة الغسل
اجلـمعـي املـربمج الـــذي جتـــريه
املـؤسسات املخـابراتيـة والسيـاسية
يف واشـنطن ألدمغة العـراقيني، قد
دخلـت دورهـــا الـثـــانـي حــسـب
التقـسيـم البـافلـويف. فخالل عـام
كـامـل من االحـتالل واالحـتيـال،
تعرض اجملتمع العراقي إىل ضغوط
بدنيـة ونفسيـة ال مثيل لكثـافتها
الكـمية والنـوعية قيـاسًا مبـستوى
التـحمل الفـزيـولــوجي والعـصيب
لدى الـبشـر. فلعبـة تغيـيب األمن

واالستقــرار ملنـع تبلــور تيـارات
فكريـة واجتماعيـة عقالنية ذات
تأثري ملـموس يف تطـوير املـشروع
الــسـيــاسـي العــراقـي مـن خالل
تصنيع اإلرهاب وافتعاله رغم أنف
التـطـور املـوضـوعـي لألحـداث،
ولعبـة قطع الكهـرباء عـن املناطق
الـسكنية والصناعية )وفق جداول
عشوائيـة وعبثية واضـحة املغزى
للمخـتص النفساني( رغم مليارات
الـــدوالرات الـيت أهـــدرت ألصالح
شبـكات الـطاقـة، ولعبـة املبـاشرة
ببيع القطـاع العام وتصفيته رغم
معاناة ماليني العاطلني عن العمل
والبـاحثـني عن سكن، ولعـبة ضخ
مـئــــات اآلالف مـن الـــسـيــــارات
املـستــوردة واملسـتهلكـة يف شـوارع
مــدن العــراق تعـطـياًل لـلتــدفق
الطبيعي للحياة الـيومية وإحباطًا
لإلنسان وهـو يواجه مشهـد مدنه
الغارقـة يف الفوضـى  فيـنكفيء يف
بـيــته معـظـم الــوقـت رغـم كل
اسـتعــدادات االبـتكــار والـتفـتح
الكـــامنــة فـيه، ولـعبــة الـرتويج
اللفــظي يف اخلـطــاب الــسيـــاسي
األمـريكـي ملصـطلحــات التفـرقـة
الدينية والطائفية والعرقية رغم
كل مـؤشـرات التمـاسك اجملـتمعي
العـراقـي، ولعبـة اجـتيـاح املـدن
اآلمنة بالدبابات والطائرات حبجة
الـبحث عن )أعـداء احلـريـة( رغم
كل األعـراف واملواثيـق واملقدسات؛
إن كل هـذه األلعاب - أو الـضغوط -
حـققت إجهـادًا نفـسيـًا وإحبـاطـًا
مـعنـويــًا واضحـًا يف الـشخـصيـة
العـراقيـة، جعلهـا تـوغل أكثـر يف
درب فتـور العـاطفــة، واالكتئـاب،
واالغـرتاب عـن عـــاملهـــا، وعـــدم
املباالة إىل حد كبري مبسرية التطور
الـسيــاسي القـادم يف بالدهـا، ممـا

يعـين جنــاح الــدور األول - الــذي
أشـرنـا إلـيه - مـن عمـليـة غـسل
الـدماغ اجلمعية يف حتقيق أهدافه،
وان العراقيني أصبحوا على أعتاب
الـدور الثـاني الــذي يقتـضي هـو
اآلخـر التحقـق من مدى حـصوله،
فـأطلق صـانعـو القـرار بـالـوني )
)العلم العراقـي اجلديد(( و))صور
تعــذيب الــسجنـاء العـراقـيني((،
اختـبارًا لنوع املـرحلة اليت وصلت
إليهــا عمليــة غسل الـدمـاغ هـذه.
ولألسف، فقـد اتـضح أن قـضيـة
ثانوية نسبيًا تتعلق بألوان ورموز
ٍ  قـابل للـمنـاقـشـة والـبت يف علم
شـانه وحتى اسـتبداله يف مـرحلة
قـادمـة، أثـارت ردود أفعـال قـويـة
وحادة بشكل ال يتناسب مع أهمية
القـضيـة مـن فئـات اجـتمــاعيـة
وسياسيـة متنوعـة؛ فيما  قـضية
أســاسـيــة وجــوهــريــة تـتـعلق
بـالكـرامـة العـراقيـة املهـدورة يف
صور سـجناء ممـتهنني من سلـطة
احتالل تـدعـي لنفـسهــا احلق يف
رسـم مــسـتقـبل هـــذه الـبالد: )
)نـعــــّريكـم، ونـثـلـم شـــرفكـم،
ونـشّدكم بأسالك الـكهرباء، ونضع
األكيــاس يف عقــولـكم، ونــسخــر
مــنـكــم، ثــم نـقـــــــودكــم إىل
الفردوس!((، فـشلت هذه الـقضية
يف إثـارة الـرأي العـام العـراقي مبـا
يـكفي لـتعبـئته وتـوحيـده علـى
مـستـوى إنضـاج الـوعي حبقـوقه
الوطنية واإلنـسانية املهـانة، وكأن
هــذه الصـور ختـص شعبـًا آخـر ال
شـــأن لنــا بـهمــومه إال يف حــدود
الـتعــاطف، فـيمــا اكـتفــى بعـض
أعـضــاء جملـس احلـكم بــإصــدار
تصـرحيات دبـلومـاسيـة ومقنـنة
تـناشـد سلطـة التـحالف بـضرورة
تطـبيق القـانـون - املغـيب أصاًل -

ملعاقبـة املذنبـني.   مبعنى أدق، إن
املـؤسسـة القائـمة علـى التخـطيط
إلجـــراء تبــدالت جــوهــريــة يف
اجتـاهـات الـشخـصيـة العــراقيـة
وثــوابـتهــا الـقيـميـــة، أصبـحت
مقـتـنعـة اآلن أن الدور الثـاني من
عـمليـة غـسل دمـاغ هـذا اجملـتمع
أصــبح قـيــــد الــتحـقق مــــا دام
العــراقـيــون صــاروا يـنـفعلــون
بأحـداث ثانـوية حمـدودة األهمية
ويـبـــدون عـــدم اكـرتاث نــسـيب
بأحـداث عمـيقة متـس كربيـاءهم
وهـــويـتهـم وأســـاس وجـــودهـم
االجـتمـاعـي. وكل ذلك يعـين من
وجهـة نـظـر الـســايكـولــوجيـا
السـياسية أن الـدور الثالث واألخري
من مراحل غسل أدمغة العراقيني
قادم يف احملصلة النهـائية، متضمنًا
إعادة تشكيل سلوكهم ومعتقداتهم
وأمناط حيـاتهم بنـسق يتالءم مع
الـسواقي اليت يـتدفق فيهـا الدوالر
األمريكي صعودًا وهبوطًا من دماء
الـــشعــــوب إىل االبـتـــســــامــــات
الـسايكـوباثـية جلـنراالت احلـرية

أمام كامريات احملطات الفضائية.
ومع ذلك فأن احلتمية االجتماعية
والتـارخيية تـظل متضمنـة ملقدار
مهـم من حـريـة اإلرادة الفـرديـة
واجلمعية. فكثريًا ما تنجح عمليات
غسل الدماغ مـرحليًا، لكنها تفشل
يف نتائجها النهائية، إذ ميكن للوعي
اإلنسـاني أن يـسلك - شعـوريـًا  وال
شعوريـًا - طرقًا معقـدة يف التمويه
والـدفــاع عن هــويتـه املغمـوسـة
بفكـرة احلق واالنـتمــاء للجـذور.
لـكن هــذه الـطـــرق هي األخــرى
ليـست قدرًا حتـميًا مفـروغًا منه،
بل هي احتمـاالت عسرية يـتوجب
علــى النـخب الـتـنـويـريـة يف أي
جمتـمع التفتيش عنها وسط ظالم
احلــــروب واالحــتالالت والــظلـم
االجـتمـاعـي. وللعــراقيـني اليـوم
خنبـهم الـصــامتــة اليت ميـكن أن
يكـون هلـا شـأنهـا القـادم يف إعـادة
تأهـيل شخصـية عـراقيـة تـنــبذ
العـنف واالنفعـــاالت املتـســرعــة
واالزدواج يف الـسلوك، ال يؤثـر فيها
اإلحيـــــاء واألغـــــراء واألحـــــداث
املصـطنعة، حيركهـا الوعي اجلمعي
حبقــوقهـا املـشـروعــة اليت طـال

تهميشها واستالبها.

رؤية نفسية يف صور تعذيب السجناء العراقيني  يف )أبو غريب(

سايكوباثـيا الدولة العـظـمى أم غـسل مربمج ألدمغة العراقيـني؟!
عندما يكشف املتهم بنفسه عن أدلة مؤكدة )صور حقيقية ال تزوير فيها( تدينه من فمه، وتوثق انتهاكاته للكرامة
البشرية، ويسمح بنشرها دون تردد يف كل وسائل اإلعالم، فتلك حالة غير مألوفة تستدعي التريث وعدم التسرع يف
إطالق أحكام تقليدية لتفسير هذا السلوك الغرائبي. ملاذا يكشف السياسي األمريكي عن قبحه بهذا الشكل املباشر،

بعد أن استمات يف املرحلة السابقة ليصدق العالم )فضائله( يف نشر احلرية املوعودة يف بالد الرافدين ؟ وملاذا تروج
اإلدارتان العسكرية والسياسية يف أمريكا لوثائق دامغة جتعلها يف مصاف البرابرة والراقصني على القبور؟!

فارس كمال نظمي
جامعة بغداد

يعـد احلرمـان االجتمـاعي )أي االفـتــقاد
للمتطلبات األساسية للحياة الكرمية(،  من
بني أوىل املـشكالت اليت تواجهها اجملتمعات
يف العامل، وبـاخلصوص منهـا شعوب الدول
النـامية. وحبـسب آخر تقـديرات اهلـيئات
الدولية املهتمة بهذا الشان ومنها )منظمة
الصحـة العامليـة(، فان هنـاك نسبـة تقدر
مـن ربع إىل ثلث سكـان العـامل تعـاني تلك
املــشكلـــة، ترتكــز )  %( مـنهــا يف الـبلــدان

العربية واألفريقية.
ويـرى املخـتصـون أن تلـك الظـاهــرة هي
األســاس الـسـبيب يف مـشـكالت نفــسيــة
واجـتمـاعيـة عـديــدة، منهـا: االكـتئـاب،
وإيـذاء الـذات، وكـره الـذات، واخلـوف من
املـشـاركــة يف احليـاة العـامـة،والقـلق من
املـسـتقبـل، وامليل لالنـصيــاع واخلضـوع،
واالنـغالق علـــى الـــذات، واالغـرتاب عـن
احملـيط، والـنظـرة الـسلـبيـة لـلمجـتمع،
وغيـاب األهـداف، والـرهـاب )الفــوبيـا(
االجتمـاعي، وضعف األنـا جتاه الـضغوط،
واإلحسـاس بـاإلحبـاط واليـأس املـزمن؛
فضاَل عمـا يرتتـب على ذلـك من خسـائر
بـشريـة واقتـصاديـة نامجـة عن إقـصاء
الفـــــرد وتعــطــيل دوره يف االشـرتاك يف
الفعـاليـات واألنشـطة احلـياتـية املخـتلفة

جملتمعه. 
ويف جمتـمعنا العـراقي نلحظ ظهـورًا بارزًا
لتلك املشكلة، إذ تـُشاَهد صورها يف ميادين
خمتلفـة مـن الشـارع العـراقي، كـانـتشـار
جممـوعات مـن أطفال الـشوارع، يـزاولون
أعمـااًل حـرة ال تـتالءم وأعمـارهـم، مثل
الـبــاعــة املـتجــولـني يف حمـطـــات نقل
املسـافرين، وعند مفرتقـات الطرق، وعلى
األرصفـة، مما جيعلهم عرضـة لالحنرافات
السلـوكيـة واالجتمـاعيـة اليت قـد ترتتب
علـى وجــودهم يف الـشــارع علـى الـدوام
بـسبـب اختالطهـم بشـرائح خمتلفـة من
اجملتـمع وهم يف أعمـار ال يـتمتعـون معهـا
بــدرجــة كــافيــة مـن النـضج الـنفــسي
والفكري، باإلضـافة إىل تدني مـستوياتهم
التعليميـة كون أن النـسبة العظـمى منهم
هم من تـاركي الـدراسـة أو غري املـسجلني
فيها أصالً  بسبب ظروف املعيشة القاهرة.
وكثـريًا ما ترتافق صورة احلـرمان هذه مع
حـالة اليـتم لدى نـسبة عـالية مـنهم مما
يـعين ذلـك غيــاب املتــابعــة والتـوجـيه
الرتبــويـني هلم. وكـل ذلك يعــد تـبعــات
لـسيـاسـة اضـطهـاد وحـرمـان مــتـنـوع

احلــرمان العــراقـي
رؤيـــــــــــة وأرقـــــــام

علي كاظم الشمري/جامعة واسط

يقــول )مـيخــائـيل نعـيمــة(: )
)الرجل واملرأة جناحا طائر واحد
هـو البشـرية وكفـتا ميـزان واحد
هو النظام الـسرمدي. فما صفقت
البـشـريـة جبنـاح إال صفق أخـوه
معه، وال هوت كفة الرجل يومًا إال
هـــوت يف احلـــال كفـــة املـــرأة إىل
مستـواه، أو ارتفعت كفـة املرأة إال
ارتـفعت كفـة الـرجل فــوازنتهـا.
فهما حلم واحد، ودم واحد، وعظم

واحد، وروح واحد((.
إذن، فـاحليـاة الـبشـريــة تشـارك
وتضـامن. وواحـدة من أهـم صور
التشارك هـذه هي الزواج، بوصفه
األســاس األعـمق لـبـنــاء األســرة
واجملتمع. فال الـرجل استـطاع أن
يـسعــد نفـسـه وينـعم بــاحليـاة
وحيـدًا، وال املـرأة اسـتطــاعت أن
تعيش وحدهـا بغري الرجل. فكان
هلما أن جيـتمعا ويقرتنـا ويندجما،
ففـي هذا االقرتان استمرار احلياة.
ولكـن لكل ظاهـرة استثنـاء، سواء
كـانـت طبـيعيـة أو اجـتمـاعيـة.
واستثناء مفهوم الزواج هو مفهوم
العــنـــوســـة. وألن لـكل واقعـــة
اجتمـاعيـة أسبـابهـا، فللعنـوسـة
أيضًا أسبابها الكثرية. وما نراه من
تـردد أو إقبـال علـى الـزواج له يف
نظر البعض مربراته، منها إن لكل
إنـســان احلق يف تقـريـر مـصريه
واخـتيــار الــدور الــذي ينــاسب
شخصـيته يف اجملـتمع، فـضاًل عن
تعـرضه ملـؤثـرات خـارجيـة من
شـأنهـا أن حتـدد سلـوكه وأفكـاره
واستجاباته الوجدانية مما يدفعه
الختــاذ قــراره اجلــريء ))فــإمــا
البقـاء حــرًا دون قيـد اسـري، أو

الزواج((.
ولكن ماذا لـو اطلعنا علـى النتائج
اليت ميكن أن جتنيها امرأة اختذت
قرارًا بالبقاء حرة دون قيد أسري
!؟ تــرى هل كــان قــرارهــا هــذا
مبحـض إرادتهــا أم رغمــًا عنهـا ؟
لإلجـابــة عن هــذه التـسـاؤالت،
وألجل الـتعـــرف علـــى أسـبـــاب
العنوسـة لدى النـساء يف جمتـمعنا
)فعنوسة الـرجال ظاهـرة مماثلة

تـستـحق حتقيقـًا منفـصاًل عنهـا
الحقـــًا(،  ارتـــأيـنـــا أن نلـتقـي
بـالعديـدات ممن تقدم بـهن السن
دون زواج لنسـتطلع آرائهـن بهذه

الظاهرة. 

النظام السابق هو
السبب

*اآلنسة )ل.أ( /موظفة،مواليد      /
تتـســاءل كـيف كــان ميكـننــا أن
حنظى بفرصة زواج مناسبة وقد
طـحنت احلـروب وأسـاليـب القمع
خالل املـرحلـة الـسـابقـة أعـدادًا
كبـرية من الــشبــاب، فـضـاًل عن
الـذيـن فضلـوا اهلجـرة إىل اخلـارج

حتت تلك الظروف القاهرة ؟!
*أمــــــــا اآلنــــــســــــــة )ك.م( /
موظفة،مـواليد    / فتضـيف قائلة:
شــاءت الـظــروف أن يـتقــدم الي
العديد من الشباب كان أغلبهم من
الضبـاط، ولكنين مل أكن منـاسبة
هلم من وجهة نظر النظام السابق
ألنين )تبعية إيرانية( ولذلك كان

حمظورًا علي أن اقرتن بهم.
*وتعـرب اآلنسـة )ج.م( / حـاصلـة
علــى بكــالــوريـــوس آداب / عن
استيائها أيضًا إذ تقول: لقد تسبب
الـنظـام السـابق يف حـرمـاني من
خطييب الـذي استشهـد يف احلرب
العراقية اإليرانية. وعلى أثر ذلك
مل استـطع أن أفكـر يف غريه، ولـذا

أنا باقية إىل اآلن دون زواج.

أسباب اقتصادية
*وضـمن رأي واسـع االنتـشــار يف
جمـتمعنـا، تقول اآلنـسة )ن.ج( /
مـوظفـة،مـواليـد     /: إن الظـروف
االقتـصاديـة الصعـبة الـيت مرت
علينـا  خالل العقـدين املـاضيني
دفـعت بــالعــديــد من الــشبــاب
للعـــزوف عـن الـــزواج بــسـبـب
شعورهم بعدم القدرة على حتمل
تكــالـيف الــزواج ومـتـطلـبــات

دميومته.
*أمــــــــا اآلنــــــســــــــة )ل.ج( /

مدّرسـة،مواليـد    / فتعرب عن وجه
آخر من أوجه العامل االقتصادي،
بقـوهلـا: أنــا مكـتفيـة جــدًا من
النـاحيـة املـاديـة، لـذا أشعـر بـأن
مجـيع من تقـدم لي من الـرجـال
كـان طامعـًا يف مالـي ليس إال..، إذ
أن إمكــانــاتـهم املــاديــة كـــانت

حمدودة ودون مستواي.

ضغوط اجملتمع
*اآلنسة )ع.س( / طبيبة،مواليد    /
تقـول: أنـا كـأي امــرأة عصـريـة
فـضلت أن يكـون لي وحـدي احلق
يف تـقريـر مصريي، ومل أكـن أريد
أن أخـضع لضغـوط اجملتمـع الذي
يـسيطر عليه الرجال، لذا كافحت
من أجل صياغـة حياتـي اخلاصة
بالطـريقة اليت أريـدها لـشعوري
بـأن الـزواج لن يـرضـي تطلعـاتي

ولن حيقق غاياتي.
*أمــا اآلنـســة )م.م( / مــوظفــة
مصرف،مـواليد    / فتوضح حالتها:
ما أن تقدمت قلياًل يف العمر حتى
بات كل من يتقدم لي أما أن يكون
مـطلـّقــًا أو أرماًل ولــديه أطفــال
ويــريــد مـين أن أربيـهم …لــذا

فضلت أن أبقى كما أنا !
*وحتــــاول اآلنـــســــة )ب.ش( /
خيــاطــة،مـــواليــد    / أن تـــرمي
بـالالئمـة علـى والـدهـا، فتقـول:
والـدي هو الـسبب ألنه كـان يفكر
بأنـانية. فبـعد وفاة والـدتي أصر
علـى إبقـائـي دون زواج كي أقـوم
على خدمته إذ مل يعـد لديه أحد

غريي.
*وتطرح اآلنسـة )ر.ع( / حاصلة
على بكالوريوس اقتصاد،مواليد    /
بعــدًا آخــر لـضغـــوط اجملتـمع،
فتقــول: مشـكليت تكـمن يف غرية
الكثريات ممن حـولي. وأنا اعرتف
أنهـن جنحن بـالـفعل يف احليلـولـة
دون زواجي ألكـثر من مـرة فقط
ألنين أمتتع مبيزات يفتقرن إليها.

أسباب خاصة
*وللعنوسة أسباب خاصة أيضًا هلا

طابع الـتفرد أو النـدرة، فال ميكن
تعمـيمهـا علـى اجملتـمع، منهـا مـا
حـددته اآلنسـة )ن.ع( / حاصـلة
علــــــى بـكــــــالــــــوريــــــوس
ريـاضيات،مـواليد    / إذ تقـول: كما
تالحظني، فـأنا أعـاني من إعـاقة
عضـوية يف إحـدى قدمـاي، واليت
طغـت بدورها علـى مجيع امليزات
األخـرى الـيت أمحلهــا. فمـا كـان
أحـدهـم يتقـدم خلـطبـيت حتـى
أجد معارضة من أهله بسبب هذه
اإلعـاقـة  …وكـل شيء قــسمـة

ونصيب ! 
يتـضح إذن أن العنـوسـة ظـاهـرة
اجتمـاعيـة هلا أسـبابهـا املبـاشرة،
كـاألزمات االقـتصاديـة، واحلروب،
وضغوط اجملتمع، وهجرة الشباب.
كما ميكن أن تكـون هاجسـًا نفسيًا
نــابعــًا مـن أسلــوب تفـكري املــرأة
العـصـريــة اليت مل تعــد تتـقبل

احلياة كأمها وجدتها،
بل أخذت تـكافح من أجل تقـرير
مصـريها بـوصفـها كـائنـًا بشـريًا
ينبغي أن يـتمتع جبمـيع حقوقه،
فـضـاًل عن حمــاوالتهــا اجلــادة يف
التحـرر إىل حـد مــا من سـلطـان
العــاطفــة يف مقــابل املـيل حنــو
تغليـب العقل واملنـطق. وهنـا أود
أن أتـسـاءل: مــا مصـري من فـاتهـا

القطار ؟
إذا كانـت املرأة حتيا إبـان طفولتها
ومراهقتهـا وشبابـها املبكـر حياة
آمنة سيـاجها الوالـدان، بعيدة كل
البعد عن كل ما من شأنه أن يضع
حريتهـا موضع التساؤل، فسرعان
ما سيتمـزق من حوهلا ذلك الدرع
الواقـي الذي كـان حيميهـا، فتـجد
نفسـها وحيدة وتـشعر بأن األرض
حتـت قدمـيها مل تعـد ثابـتة كـما
كـانت، وتـنظـر إىل مـا حيـيط بهـا
فـاذا بــالكل يـتطـايـر ويـبتعـد،
فــالــوالــدان رحال عـن احلـيــاة،
واألخـت الكـبرية ال تــستـطـيع أن
تــستـضـيفهــا يف بيـتهــا، واألخ ال
يتحـمل مسـؤوليتـها، …إذن أين

ستذهب؟!

العـنـوســـةحتقـيـق 
هاجس نفسي أم ظاهــــرة اجتماعيـــــــــة  ؟!

والسرطانات بأنـواعها. كما وثــّـقوا ازدياد
االضطـرابــات النفـسيـة واالجـتمــاعيـة
بيـنهم، مثل: مـظاهـر متـنـوعة للـسلوك
السـايكوبـاثي )أي االحنرافـات السلـوكية(،
وإيذاء الذات والـغري، واالكتئاب لدى اإلناث
غالـبًا،والشـذوذ اجلنسي )لـدى اجلنسني(،
وضعف النمـو اخللقي،     و ضعف االهتمام
بــاملسـؤوليـات العـائليـة واالجـتمـاعيـة،
وغياب القدوة، والتفكك والعنف العائلي،و
ضعـف الصلـة بـاآلخـرين،و تـوقـع السـوء
بـاسـتمـرار، وإدمــان العقـاقـري واخلمـور،
ومظـاهر الـشخصـية املـعاديـة للمـجتمع،
والـتخلـي عـن املـســؤولـيــة الــوطـنـيــة

واالجتماعية.
وتشـري اإلحصـائيـات إىل إن غـالبيـة هـذه
احلاالت املرضيـة )كمًا ونوعـًا( قد تركزت

يف النمط الثالث من أمناط الفقر.
إن جمـتمعًا يـسوده اجلهل والفقـر، وبيئته
تـسـودهـا الفـوضــى والتلــوث، واالفتقـار
ملـستلـزمـات وخـدمـات احليـاة الـرئـيسـة
كالتعليم وخدمات املاء واجملاري والكهرباء
ووسائل االتـصال، حتـمًا سيـكون جمتـمعا
معطال تشيع فيه العلل البدنية والنفسية
واالجتـماعيـة، وبالـتالي لـن يكون مـؤديا
لـدوره االقتصادي واالجتمـاعي والسياسي
واحلضاري  ضـمن دائرة اجملتمـع اإلنساني
األكرب الـذي هو فيه، ويشكـل عائقا أمام أي
حـالــة تطـور أو نهـوض قــد تظهــر فيه.
وهكـذا فأن أي خطـة بناء أو أعمـار تنتهج
يف العــراق ينـبغي أن تـأخـذ بـاالعـتبـار
اجلانب النفسي االجتماعي بدرجة ال تقل
عن اجلـانب املـادي واالقـتصـادي و األمين
والسـياسـي، ذلك إن أي جمتمع يـراد إعادة
أعمار ميادين احلياة فيه جيب أن يصار إىل
إرساء  قـاعدة نفـسية اجـتماعيـة رصينة
فيه، ألن اإلنسان هو األساس لكل بناء مادي
يـراد له أن يقام لينمو ويـستقر على املدى

البعيد. 
ومن هنا تربز احلاجة إىل الشروع  بربنامج
وطين واسع إلجـراء مـسـوحـات نفـسيـة
شــاملــة للمـشـكالت املتـصلـة مبـظـاهـر
احلرمـان االجتماعـي يف العراق، وصواًل إىل
حتـديد الصيغـة اليت يرتبـط بها العامالن
الـسياسي واالقـتصادي بـالعاملـني النفسي
واالجتماعي، ضمن رؤية إصالحية علمية
يتم تبـّنيها من اجلهات املخـططة ملستقبل
هذه البـالد، بعيدًا عن االرجتـال والنزوات

واالفرتاضات غري الواقعية.

األوجه: سيـاسـي، واقتـصــادي، وفكـري،
وديين، وقــومـي، وتعلـيمـي،  وثقــايف، و
تربـوي، مورست على اجملتمع العراقي من
قبل نظـام ال عقالني حكمه لثالثة عقود
ونيف أسـهمت يف إيصـاله إىل املقدمـة على
الئحـة اجملتمعـات احملرومـة اجتمـاعيا يف
العــامل؛ إذ تـشـري عــدد مـن املـنـظـمــات
اإلنـســانيـة الـيت عمـلت يف العــراق بعـد
سقـــوط الـنـظـــام، ومـنهـــا مـنـظـمــــة
)الـيــونـيــسـيف(، ومـنـظـمـــة )الغــذاء
والزراعـة( التابعـتني لألمم املتحـدة، بان
هنـاك نـقصـا حــادا يف قطـاعــات احليـاة
األســاسيــة، وخصـوصــا قطـاع الـرتبيـة
والتعليم بنسبة )   %(. كما أشارت إىل وجود
الفقـر بنـسبـة )  %( بني أوسـاط اجملـتمع
العـراقي وفقـا لثالثـة    أمنــاط : النـمط
األول نسبـتهم )  %( تقريبـا، يتوفـر لديهم
املـأكل وامللبـس بدرجـة )وسط( ولـديهم
مـكان سكـن ُملك مبسـاحة وبـناء بـسيط،
من دون خـدمــات مثل املــاء والكهـربـاء
واجملـاري ووســائل اتـصـال، أو تـوفـرهـا
مبستـوى رديء. النمـط الثانـي يؤلف )  %(
أيـضــا مبـسـكن أجيــار، ومبـلبـس ومــأكل
)ضعـيف(، من دون تـوفـر خـدمـات مثل
أجهزة اتـصال، وعـدم قدرة علـى حتقيق
اخلدمة الصحيـة اخلاصة )مراجعة عيادة
الطبيب اخلاص والصيدليات اخلاصة(، بل
مـراجعـة العيـادات الـشعـبيــة فقط. أمـا
النمط الثــالث فيؤلـف أيضًا )  %( تقـريبا،
وهم مـن النمـط املصـنف )ضعيف جـدًا(،
فاألفراد هنا دون مأوى ويفتقرون ألبسط
متطلـبات احلياة، ويسكنون ضواحي املدن
يف بيوت من )التـنك(، ومنها )حي طارق(
يف مدينة الصـدر ببغداد على سبيل املثال
ال احلـصــر، وهم يــشرتكــون مع األمنـاط
السالفة يف ضعف تـوفر اخلدمات األساسية
اآلنفة الذكر، يضـاف هلا العيش يف مناطق
ترتفع فيها نسبة التلوث تصل إىل حد أنها
غري صـاحلة لعيش الكـائن احلي من إنسان
وحيوان. ويـؤكد اخلرباء يف تلك املـنظمات
أن احلــرب األخرية أسهـمت يف زيــادة تلك
النسب نظرا ملا رافـقها من أضرار يف البنى
البـشـريـة و اخلــدميــة، كمـا  أكـدوا يف
تقـاريرهم شـيوع  أمراض بـدنية خطرية
بني أفـراد هذه اجملموعـات، مثل فقر الدم
احلاد، والتهـابات املعدة واألمعـاء والقولون
واجملاري الـبولـية، والـتهابـات السحـايا، و
التـهابـات الكبـد الفـايروسـية، والـتدرن،
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