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صفحة تصدر بالتعاون مع اجلمعية النفسية العراقية

يف استطالع شمل أهالي األعظمية والكاظمية

العراقيون يرون أنفسهم أكثر عنفا
من الشعوب األخرى

والفصـام مصطلح إغـريقي األصل معناه
))انـشـطــار العقـل(( ، أدخله يف العـصـر
احلـــديـث عـــامل الـتـحلـيل الـنفــسـي
السويسري )يـوجني بلولري(، بعد أن كان
يعــرف فيمـا مضـى )يف اللغـة اليـوميـة
الـدارجة وحتـى يف لغة القـانون واألدب(
بـ ))اجلنون(( أو ))اخلبل(( . كمـا يسمى
أحيـانًا بـ ))فصام الـشخصية (( أو تفكك
الـذات ، أي تشـتت وتنـاثـر مكـونـاتهـا و
أجزائها إىل احلد الذي تصبح فيه عناصر
التفكـري واالنفعال منفصلة عن بعضها ال
رابطة تشدها حنو الـتنسيق فيما بينها .
فـالفصـاميـون يشعـرون انهم مقطـوعو
الصلـة عن سـائـر الـبشـريــة  انقطـاعـًا
أســاسيـًا ، فال يـنجحـون يف الـتعبـري عن
عـواطفهم )لـفظيـًا وسلـوكيـًا( بطـرقـة
معقولة ملعـظم اآلخرين ، فيـبدو عليهم
اخلـواء والالمبـاالة والتبلـد . وتضـطرب
لديهـم اإلرادة وتضعف فيصابون بالرتدد
وعـدم القدرة على اختـاذ القرارات . وقد
يـشكـون أن أفكـارهم ليـست هلـم ، وانهم
حمكـومون بقوى خارجيـة )غري مرئية(
تــسّيـــر حيــاتهـم ، فرتاودهـم هالوس
   Hallucinationsبصرية ومسعية
Delus مصحـوبة بـاعتقـادات وهمـية
 . sionsكمـا يتسـم سلوكـهم بالـذاتية
املـطلقة واالنطواء ، واالستغراق يف أحالم
اليقظـة ، ونقص امليـول واالهتمـامات ،
واالستـسالم ملشكالت احليـاة ، واضطراب

االنترنيت النفسي

األنفلونزا ترفع من نسبة اإلصابة  بفصام الشخصية

 ) العــراقـي ال حتكـمه إال القــوة (: مقــولــة
شائعـة يرددهـا الشـارع العراقـي يف حواراته
اليوميـة العادية،لكن ما حظ هذه املقولة من
الصـواب واملـوضـوعيـة ؟ هـذا مـا ينـبغي أن
يـطــرح علــى صـعيــد الـبحـث العلـمي إذ إن
اإلقـرار املتسـرع مبضـمونهـا يؤدي إىل نـتائج
خطرية علـى املسـتويـني النفسـي والسيـاسي
على حـد سواء.فعـلى الصعـيد النفـسي ميكن
هلـذه املقولـة أن تشكل فكـرة خاطئـة توجه
سلـوك الفرد باجتاه خاطئ نـتيجة ما تشيده
مـن بنيـة معـرفيـة مشـوهـة تنعـكس علـى
تعامله مع جـزئيات احليـاة اليوميـة مبلورة
أسلــوب حيــاة منحـرف.أمـا علـى الـصعيـد
السيـاسي فأنهـا توجـد مربرًا خلطـايا الـنظام
السابق وتظهره مبظهر املتسق يف سياسته مع
طبـيعة اجملتمع،كـما أنها تقـود إىل أجياد نظم
ومـؤسسـات سيـاسيـة تعمل وفق آليـة العنف
والقمع من جـديد،ممـا يهدد مـستقـبل هذا
الشعب الذي يتطلع إىل حياة كرمية مساملة . 

تثري هذه املقولة سؤالني يعربان عن قضيتني
جوهريتني:

1- هل إن خاصية )عدم االنقياد إال بالقوة(
خاصية )متأصلـة( أم )مرحلية( يف شخصية

الفرد العراقي؟ 
2- هل ميـكن تغيري هـذه اخلاصـية،لـيصبح
الفرد العـراقي مستجـيبًا ألسـاليب الـتوجيه
والتنشئة ذات املضامني السلمية والعقالنية؟
أن السـؤال عما إذا كـانت هذه اخلـاصية –أي
عدم االنقياد إال بالقوة  –موجودة أم ال لدى

وبث القـيم اإلنـســانيــة النـبيلـة وتـسلـيط
األضـواء علـى اجلـوانـب املشـرقـة يف اجملـتمع

العراقي أسوة باجلوانب السلبية فيه .
4.حث األسـرة العراقـية علـى تنشـئة أطفـاهلا
علـى أسـاس قيـم العطف والـتســامح وتقبل

اآلخر واحلرية واملسؤولية .
5.على املـؤسسـات التعـليميـة أن تعطـي زمخًا
معــرفيــًا يتـضمـن تطـويـر بـنيـة األفـراد
املعــرفيـة وحتــريكهـا يف مـســارات التفـكري

العقالني. 
6. رجــال الـــدين بــوصفهـم محلــة رســالــة
إنـسانـية ختتـزن كل املعطيـات النبيلـة على
صعيد عـالقة اإلنسـان بأخيه اإلنـسان وبكل
مفـردات الـواقع،علـيهم أن يـبشـروا بـالـقيم
الـديـنيـة الــسمحـة الــداعيـة إىل األسـالـيب
اإلنسـانيـة يف          التعـامل ،ويـوجـدوا من
أنفسهم مناذج هلذه القيم حلمل اآلخرين على

التفاعل معها.
يتـضح إذن أن مقـولـة : ))العــراقي ال تـنفع
معه أو ال حتكمه غـري القوة((،قابلـة للدحض
نظـريًا وعملـيًا إذ تفتقـر إىل املصداقيـة ألنها
تـستخـدم أسلـوب التعمـيم غري العلـمي وغري
املربر،وهذا بـذاته إحدى املشكالت اليت تعاني
منهـا الذهنيـة االجتماعيـة العراقيـة العامة
الـيت ينبغي أن تـوجه لتبين األسلـوب العلمي
يف الـتفكري والـسلـوك، لـتتمـكن من مـواكبـة
التطور العاملي وجتاوز اإلشكاليات احمللية اليت
ولـّـدت وما تـزال تولـّـد األزمات علـى خمتلف

امليادين .    

السابقة. 
ويبقى السؤال: هل ميكن تغيري هذه اخلاصية
؟ البـحث النفـسي يـؤشـر إمجـااًل إىل حقيقـة
مفـادها أن اإلنـسان يف صريورة مـستمرة وانه
ميــتلـك القـــــدرة علـــــى تغـيــري نفــــسه
وجمـتمعه.فباستخـدام آليات التعلـم املتنوعة
ميكـن تغـيري خمـتلف أمنــاط الــسلـــوك غري
املقـبـــول و أعــــادته إىل إطـــار الـــسالمـــة
النفـسية؛لكن تغيري هـذه اخلاصية يف اجملتمع
العــراقـي حيتــاج إىل عـمل مجــاعـي مكـثف
وتطور تدرجيي مـرحلي على كل األصعدة،إذ
يتـطلـب تنـشئــة أجيــال متعــاقبــة تتـسم
بالعقالنـية من خالل وضـع خطوات عـملية
يـشـرتك فيهـا اجملـتمع بــأكمله ويـعمل علـى
تنفيـذها يف مـدة زمنيـة ليـست بـالقصرية.
ويـزيـد من فـاعليـة هـذه اخلطـوات إشـراف
مـتخصصـني يف علم النفـس وعلم االجتـماع
علـى تـسيريهــا .وميكن تقــديم التـوصيـات

اآلتية يف سبيل إجناز هذه اخلطوات :
1.علــى املـتخـصـصـني يف العلــوم الـنفــسيــة
واالجتمـاعيـة تكـثيف جهــودهم البـحثيـة
للتعـرف على ابعـاد هذه الـظاهـرة –أي عدم
االنقياد إال بالقوة   –بهدف تقديم معلومات
عـن أسبـابهــا وخلفيـاتهــا  وآليـاتهـا ومـدى

انتشارها،سعيًا إىل  تقليصها واحلد منها .
2.احلكـومة القـادمة جيـب أن تنأى بـسياسـتها

الداخلية واخلارجية عن أسلوب العنف . 
3. ينبغي لـوسائل اإلعالم أن تعـمل على نـشر
الـوعي العقالني وأسـاليب احلـوار احلضـارية

اجملتمع العراقي مهدت لظهور هذه اخلاصية
من خالل طــرح أفكـار ومنــاذج )ثـقـافـة(
تـتخــذ مـن العـنف طــريقــا للــوصــول إىل
الغـايات،ومن جتاوز احلدود القانونية أسلوبًا
حلل املشكالت. فشاعت عبـارات شعبية صار
البعـض يتداوهلا بوصفهـا أقوااًل مأثورة،مثل
))الـدولـة سهم الـذليل(( و))العـاجـز يـدّور
شـهود((،وهي أقـوال مشـبعة بـالتحـريض أو
احلث على اتبـاع أمناط عدوانية من السلوك
االجتماعي،واليت بالتأكيد ال ميكن السيطرة
عليها إال بـالقوة.وهكـذا حني ينشـأ الفرد يف
حميـط اجتمـاعي يـروج لصـور منطيـة من
هـذا النوع،فانه لن يتعـرف على صور أخرى
مغايـرة حمتـملة،أو إن هـذه الصـور األخرى
ستضعف لـديه وال تنجح يف االنعكـاس على

سلوكه . 
أمـا العامل الـسياسـي فيؤدي هـو اآلخر دورًا
أســـاسيــًا يف تـــركيــز خـــاصيــة االنـقيــاد
بالقوة.فـالناس حيـنما خيضعـون إىل أنظمة
إرهـابيـة ال تعـرف إال لغـة السـيف والسـوط
وتنفذ برناجمًا حمكمـًا لتفتيت منظوماتهم
القيمية،فانهم سيكبتون يف دواخلهم عوامل
الــرفض والـتمـرد ومـن ثم حيـولـونهـا إىل
مـوضوعـات ويسقـطونهـا على رمـوز أخرى
من اجل تفـريغ توتـراتهم الكامـنة. ومبا أن
منـظــومــاتـهم الـقيـميــة غري مـسـتقــرة
فـسيستخـدمون أسلـوبًا سلـبيًا مـشوهـًا للرد
علـى اجلهــات اليت سلـطت علـيهم ضـغطـا
يتجاوز طاقتهم على التحمل.وهذا ما حدث
للفـرد العـراقـي خالل احلقبـة الـسيـاسيـة

العقل يف حـركته املستقـيمة حنو الـصواب.كما
إن مالمح الصرب الـيت تبدو الـيوم علـى وجوه
الكثرييـن من أفراد اجملتمع العـراقي وتطلعهم
إىل مـسـتقـبل افـضل يف ظل هــذه الـظــروف
اخلانقة وأميانهـم بفاعلية األساليب العقالنية
يف حل األزمــات وتعــدى احملـنــة،فـضاًل عـن
استهجــان األعمـال اإلجــراميــة واملمـارسـات
املضادة لالستقرار والتماسك االجتماعي الذي
يبـديه الـكثـري من أفـراد هــذا اجملتـمع،كلهـا
مؤشـرات على جتذر هـذه الشرحيـة وإن كانت
مغيبـة بعض الـشيء نتيجـة طبـيعة تعـاملها
اهلــادئ مـع األشيــاء الــذي ال يلـفت األنـظــار
مقـارنـًة بـالـسلــوك املتعجـرف،فـضاًل عن أن
تسلـيط اإلعالم ألضـوائه بـشكل مـكثف يكـاد
يقـتصـر علـى الـنمـط املنحــرف،يف ختطـيط
منظم  –كـما اعتقد  –يستهـدف إبراز الفرد
العــراقي أمـام نفـسه وأمـام اجملـتمع الــدولي
بصـورة اإلنـســان البـدائـي الرببـري الـذي ال
ميتلك مقـومات الفـرد املتحـضر وال يـساق إال
بالعصا.وكل ذلك يقـودنا إىل القول أن خاصية
عدم انقيـاد العراقي إال بـالقوة،ال تعـدو كونها
خاصـية)مـرحليـة( مل جتد هلـا تأصـياًل لدى

مجيع شرائح اجملتمع العراقي. 
واألحرى بنا أن نتساءل عن العوامل اليت تقف
وراء إجيــــادهــــا،والـيت ميـكـن أمجــــاهلــــا
بعــاملني:العــامل الثقـايف والعـامل الـسيـاسي
.فالثقافة مفهـوم ينطوي على معاني متعددة
كـاملـعتقــدات والقيـم والتقــاليـد وأسـالـيب
احلياة.ولذلك،فان الرتاكمات التارخيية يف بنية

العـراقـيني، فهـذا مل يعــد يتـطلـب إثبـاتـًا.
فالساحة العراقية تعانى بوضوح مما ميارسه
أصحــاب هــذه اخلــاصيــة من عــدم احرتام
القـانون كـالتجـاوزات علـى الشـارع من قبل
الـبـــاعـــة وعـــدم االلـتـــزام بـــالقـــوانـني
املرورية،األمـرين اللذين خـلقا وضعا كـارثيًا
صـار يعذب كل مـن خيرج إىل الشـارع، ناهيك
عن األعمـال اإلجراميـة اليت انتشـرت بشكل
مـروع يف اآلونـة األخرية كــالقتل والـتسـليب
واالخـتطـاف واالغـتصــاب ومشـاهـد أخـرى

كثرية.
ولـكن لكي نـسمي أي خـاصيـة نفسـية بـأنها
مـتأصلـة يف مجاعـة معيـنة فـإنها يـنبغي أن
تظهـر لـدى مجيع األفــراد املنتـمني إىل تلك
اجلمـاعــة دون استـثنــاء،يف حني جنـد أن يف
اجملتمع العراقي شرحية برهنت يف سلوكياتها
والتزامـاتها على متـسكها بالقـيم النبيلة،ومل
تــسـتـــدرج يف كل األزمــات االجـتـمــاعـيــة
واالقـتصـاديـة اليت تعـرض هلـا هـذا اجملـتمع
خالل العقــدين املـاضـيني إىل أي ممـارسـات
تتنافـى مع ما حتمله من رؤية إنـسانية.ففي
قمـة انعـدام النـظام والـقانـون عقـب احلرب
األخـرية واندفاع بعض األفـراد للسلب والنهب
واحلـرق يف بغداد،وخـلو السـاحة من أي شكل
من أشـكال الـسلطـة أو العـقاب أو الـردع ،كان
أفراد هـذه الشرحية رغم مـعاناة الكثري منهم
من تـردي احلالـة االقتصـادية يتعـففون عن
االشـرتاك يف مثل هـذه األعمــال انطالقـًا من
اعتبـارات قيميـة طوعيـة ختتزن يف عـمقها
الضمري بـوصفه ضابـطًا داخليـًا يرتكـز على

ما الذي حيكم اإلنسان العراقي : القوة أم العقل ؟
لؤي خزعل العمشاني 

 سقط سهـوًا وألسبـاب فنيـة طبـاعيـة
عـدد مـن اإلحصـاءات الـواردة يف مقـالـة
)احلرمـان العراقي :رؤية وأرقام( للكاتب
)علي كـاظم الشمـري(  املنشـورة يف هذه
ــؤرخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الـصفحة يف العـدد 122 املـ

يف 29/5/2004م ، وعلى النحو اآلتي :
 •إن )50%( من الـدول اليت تعاني من
احلرمـان االجتمـاعي هـي دول عربـية

وأفريقية.
 •تـبلغ نــسبـــة الفقـــر يف اجملتـمع
العـراقـي )60%( حسـب إحصـاءات األمم

املتحدة .
 •الـنمط )املتـوسط( من فئـة الفقر

تبلغ نسبته يف العراق )%20( 
 •الـنمط )الـضعيف( من فـئة الـفقر

تبلغ نسبته يف العراق )%20( 
 •النـمط )الـضعيف جــدًا( من فئـة

الفقر تبلغ نسبته يف العراق )%20( 
 •تـبلغ نـسبــة النقـص يف قطــاعي

الرتبية والتعليم  يف العراق )%50( .
كما سقـطت سهوًا ويف العـدد نفسه أرقام
سنــوات املـيالد يف الـتحقـيق املـعنــون
)العنـوسـة:هـاجـس نفـسي أم ظـاهـرة
نفــسيــة؟!( للكــاتبـة )نـاديــة صفـر
البيـاتي(،اذ تـراوحت مـواليـد الـنسـاء
ـــن ــ ــ ــ ــ الالتـي جـــرى مقـــابلـتهـن بـي

العامني )1954- 1970( م .
لــذلـك اقتـضــى الـتنــويـه واالعتــذار

للكاتبني وللقراء الكرام .

ــوارات حـ
ستقـوم هذه الـصفحة بفـتح حوارات يف
ميادين علم النفس املختلفة،يف مسارين:
األول: خيـص الــواقع األكـادميـي للعلـوم

تنويه واعتذار

الـتعصب  Prejudiceهـو التحـيز
مع أو ضد بعـض الناس أو اآلراء أو
األفكار.ومعنى هذا أن التعصب هو
اجتـاه،قـد يـأخـذ قـالب اجلمـود أو
التـطرف ضـد معتقـدات اآلخر أو
مــواقفه.وال نــريــد الــدخــول يف
إشكـالية التعـصب بوصفـه ظاهرة
نفـسيــة اجتمـاعيـة هلـا تـارخيهـا
وآليـاتهـا،بل بـوصفـه منطــًا من
أمنــاط الــشخــصيــة أو بعـــدًا من
أبعـادهـا.واألهـم من هـذا هـو أن
نـتناول خصـائص هذه الـشخصية
يف املـــســــار الـيــــومـي حلـيــــاة
السياسـي.والسياسـة قبل أن تكون
فن ترويض اآلخـر إذا انطلقنا من
اجلـذر اللغـوي هلـذه املفــردة،فهي
أيـــديـــولـــوجـيـــا،أي نــسق مـن
األفكار،وهي فلـسفة عامـة لطبقة
من الطبقات،تـدين بها يف فرتة من
فـرتات التــاريخ،وحتــرك سلــوك
أفــرادهـــا؛أو هي مـــذهب شــامل
لـنسبيـة تارخييـة وثقافيـة.وبهذا
املعنـى،يكـون الـسيـاسي صـاحب
فلــسفــة عـن العــامل والـتـــاريخ
واإلنـسـان،أو صــاحب مــوقف من
هـــذه املفـــردات.وهـــذا يعـين أن
السياسـي ليس أيًا كـان.وبلغة علم
الـنفـس هــو صـــاحب قــدرات يف
الـذكــاء،يفرتض أن ميـتلكهـا،لـكي

يكون مميزًا عن اآلخرين.وحنن ال
يهمنـا أن نلج شخصـية الـسيـاسي
بهـذا املـنظـور،قـدر مـا يهـمنـا أن
ننظر اليها من زاوية مفهوم الذات
SelfsConcept،وبالتـالي مفهوم
اخلــطـــاب الـــذي حتـمـله هـــذه
الــــــذات،ألن اخلـــطـــــــاب،أو قل
األيديـولوجـيا مـا هي إال تـرمجة
ملصاحل هذه الذات وحاجاتها ألن هلا
مـــوقفــًا مـن العــامل والـتـــاريخ

واإلنسان. 
عنـدما ينـطلق السيـاسي من هذه
النظرة إىل ذاته،وهو حيمل فكرًا أو
موقفـًا جتاه مـا حوله،فـانه سوف
يـشعـر بــاالمتيـاز والتفـوق علـى
اآلخـرين،السيمـا إذا كان سـياسـيًا
مـنظـّــرًا وليـس سيــاسيـًا تـابعـًا
ميضي وراء إشـباع حاجـاته اآلنية
أو قـصـرية األجل.عنـدمــا يكـون
السياسي بهذا الـتصور،فان شعوره
بـاالمتـياز والـتفوق هـذا،سيجعله
يتقولب يف منط سلـوكي حمدد،هو
تــرمجــة،ميكـن القــول بــأنهــا ال
شعورية لذلك التصور الذي حيمله
عن نفسه.ومن هنا تبدأ اإلشكالية
يف حياته،سواًء على مستوى أمناط
التفكري أو االجتاهـات أو املشاعر،أو
علـى مــستـوى الـسلــوك العـملي
مبجمل أبعاده ومـسمياته.وحنن ال

نريـد أن ندخـل يف تفاصـيل هذه
اإلشكـاليـة بكل أنـواعهـا،قـدر مـا
نريد أن نتناول جانبًا واحدًا منها
هــو التعـصب الـذي بـدأنـا هـذه
السطـور بأحد تعـريفاته،إذ ميكن
أن تعـّد نـرجـسيـة اخلطـاب شكاًل
مـن أشكــالـه املتـطــرفــة.وميـكن
حتديـد هذه اإلشكـالية سـواًء على
مــــــســـتــــــــوى الـــتـفــكـــري أو
الـتــصـــــرف،بـــــاملـــــوقف مـن
اآلخـر.فالـسيـاسي ال يعيـش،مثل
الفيلـسـوف يف بـرج عــاجي،علـى
الــرغم مـن أن أغلب الـنظـريـات
الـسيـاسيـة كــانت نتـاجـًا لعقـول
فلــسفـيــة عــاشـت مبـنــأى عـن
الــواقـع،بكل مـــا حتمـله مفــردة

الواقع من معنى.
لكـن مــا جـعلهـــا تغـــزو قلــوب
اجلمــاهـري وليـس عقــوهلم،هــو
حلــمــيــــــة هــــــذه األفـكــــــار
ومجــاليـتهــا.والــسيــاسـي بهــذه
احملصلة هـو رجل يريد أن يرتجم
تلك األحالم املقولـبة بتلك األفكار
إىل وقـائع حيـاتيـة يومـية؛أي انه
مرتجم ومـوِظف ونـاقل ملفـردات
خطــاب معني،يــؤمن به،إىل أرض
الواقع املعاش،ومتخذًا من نفسه أو
مـن سلــوكه أمنــوذجــًا للحــذو أو
لالقـتداء. ومن هـنا تبـدأ مشـاعر

النـرجسيـة يف التبلـور لديه، ومن
هنـا أيضـًا يبدأ الـتقولب الـسلوكي
عـنــده،ومـن ثـم تـتجلــى صــور
اجلمـود وأشكال الـتعصب يف جممل
تفـاصيل حـياته الـيوميـة وأمناط
سلـوكه املـختلفــة،طبقـًا ملفـردات
اخلطـاب الذي ينطلق مـنه.عندها
يظهر احلاجـز،والسيما املعـــــــريف
) بـل قل األيــــديــــولــــوجـي،ألن
األيـديـولـوجيـا قـالب حمـدد وذو
نـــسـق مغـلق مـن الـتــصــــورات
والبنـاءات املعـرفيـة( بيـنه وبني
اآلخـــر،وينـســى الــسيــاسـي،بل
يـتنـاســى من أجل حـفظ صـورة
الـذات لــديه،أن لآلخـر خـطـابـًا
يـنطلق مـنه أيضـًا،ولـديه مـوقف
مـن املفــردات نفــسهــا،أعـين من

العامل والتاريخ واإلنسان.
ولــــذلـك فلـيـــس لـه احلق يف أن
يـتــصــــرف علــــى خالف هـــذه
احلقـيقة،أعـين أن يزيـد من مسك
اجلـدار الـذي أقــامه وشيـده ضـد

اآلخر.
إن هـذا اجلـدار هــو سبـب ظهـور
أشكـال رفـض واستـالب واضطهـاد
اآلخــر،وحتــى قمـعه إذا اقتـضت
الـضـرورة لـذلـك.تلك الـضـرورة
تـتجلى عنـدما يـشعر الـسياسي أن
هـذا اآلخـر، أعـين خطـابه، أصبح

نـــــــدًا له وخـــطـــــــرًا يهــــــدد
كـيانه.وتتجلـى هذه يف فرتة العمل
الــسيـــاسي الـســري،إذ يـتقــوقع
الـسيــاسي حـول تقـويــة روابط
التنظيم،مع رفع الشعارات وتوزيع
املنـشــورات اجلــداريــة وإصــدار
صحف أو بيـانــات إذا تيـسـر ذلك
بـني احلـني واآلخــــر الثـبــــات
مصداقيـة مفردات خطابه. ولكن
مــا أن يتـوج ذلـك الكفـاح املـفعم
باملـطاردة واخلـوف من القمـع،مبا
يـسمـى يف لغـة علـم االجتمـاع بـ)

)انقالب األدوار((،
حتـى يبـدأ ميـارس إزاء اآلخـر مـا
كان هـذا اآلخر ميـارسه عليه.إذن
املسـألة من منظـور نفسـي ليست
سـوى ممـارسـة أدوار،انطالقـًا من

مبدأ امتالك زمام القوة.
ويتغيب احلوار أو األشكال السلمية
املنـاظـرة له اليت كـان ميـارسهـا،أو

بتعبري أدق،
تـظـاهــر مبمـارسـتهـا،فـينــدفع
ملمارسـة الدور اجلديـد الذي متكن
مـن متـثـيله أدق متـثـيل.وبهــذه
النتـيجة،يكـون السـياسي قـد شوه

روح اخلطاب وجوهره ،
والذي كـان ينـاضل من أجل نـشر
مـفرداته وبـناء تـصوراته يف أرض
الواقع الـذي كان يـصفه بأنه واقع

السياسي والتعصب ونرجسية اخلطاب
فـاسد ال بـد من االنقالب والـتمرد
عليه وبـنائه وفق التـصورات اليت

انطلق منها.
فيبـقى اجلـدار قائـمًا بـينه وبني
اآلخــر،يف كل مــراحـل حيــاته،ال
لـــشــيء إال ألنه قــــد أهـمـل تلـك
احلقيقـة اليت جتـاهلهـا يف بـاديء
األمر،وهي أن لآلخر خطابًا يسعى
إىل حتـقيقه مـثلمـا يـسعـى هـو إىل

ذلك. 
 إن مـصداقيـة خطاب مـا تكمن يف
قـدرته علـى اسـتيعـاب مفـردات
الــواقع اإلنـســـاني،ومــرونـته يف
التعـامل معـها،ومتـكنه من إشـباع
متـطـلبــاتهـــا اإلشبــاع الــسلـيم

واملعقول،
ولـيس جمـرد الوقـوف عنـد هذه
املـفردات مـن هذا اخلـطاب أو ذاك
بسـبب مجاليتها أو رومـانسيتها أو
الصـورة الرباقـة هلـا أو غريهـا من

املواصفات.
إذا استطـاع السـياسي الـوصول إىل
هـذا املستـوى من الـتفكري،عنـدها
ميكن أن يـكون قـد احتـوى اآلخر

مبرونته ومشوليته وأصالته،
وليـس بـتعـصـبه أو نــرجــسيــة
خطـابه ومـا يـنتج عـن ذلك من

أساليب قمع اآلخر واستالبه. 

النفسية يف اجلامعات العراقية
الثــاني: يــستهـدف إشـاعــة الثقـافـة

النفسية يف اجملتمع العراقي.
سيكون املـوضوع األول املطـروح للحوار

هو:
)مناهج أقسـام علم النفس يف اجلامعات
العراقيـة:هل هي مبستـوى مثيالتها يف
اجلـامعات العـربية والـعامليـة؟ وما هي

سبل االرتقاء بها(
ندعـو األساتـذة األفاضل إبـداء الرأي يف
هذا املوضوع.وسنقوم بعقد ندوة حوار
مصغـرة نـدعـو هلـا ممثـلني من وزارة
الـتعـليـم العــالـي وبعـض اجلــامعــات

العراقية.
دعوة للنشر

تـرجـو هـذه الصفحـة مـن أقسـام علم
الــنفـــس،والـعلـــــوم الــرتبـــــويـــــة
والنفسية،ومـراكز البحوث يف اجلامعات
العـراقية،تـزويدها بـأخبارهـم العلمية
مبا فيها الندوات واملؤمترات اليت ينوون
إقامتها،ونشاطات االختصاصيني يف علم

النفس.
كـما إننا نـرحب بنشر املـوضوعات ذات
الطبيعـة التحليليـة الرصـينة،ال سـيما
تلـك املتعلقـة بـالظـواهــر السـلبيـة يف
اجملـتمع العراقي بشـكل عام،وجمتمعات
احملـافظات بشـكل خاص،عرب حتقيقات
صحفيـة واستطالعـات رأي.        ويتم
إرسال املوضوعات على عنوان اجلمعية:
)جممع باب املعظم/ كلية اآلداب/جامعة
بغـداد / مبـنى وحـدة اإلرشاد الـرتبوي
والنفـسي( أو علـى العنـوان اإللـكرتوني

للجمعية : 
iraqipa@hotmail.com

شوقي يوسف بهنام
جامعة املوصل

E-mail:iraqipa@ hotmailiom.com

NO (132) Sat.  (11) June

العدد )132( السبت 11  حزيران 2004

أجرت اجلمـعية الـنفسيـة العراقـية استـطالعًا
للـرأي مشل عينة عشوائيـة من أهالي األعظمية
وأهـالـي الكـاظـميـة،تـضمـنت)200( فــرد من
اجلنسني ومن خمتلف املهن واألعمار واملستويات
التعليـمية.وقـام جبمع البيـانات البـاحث)عادل
صـادق جبـوري( .وقد أوضـحت النتـائج وجود
تقارب شديـد بني مواقف أهالـي املنطقتني حنو
العديد من التـطورات السياسيـة الراهنة، وعلى

النحو اآلتي:
كيف تريد أن يكون احلكم يف العراق:مجهوري أم

ملكي؟
اتفق )75%( مـن عـيـنــة أهــالـي االعـظـمـيــة
والكـاظمية عـلى أن يكون نـوع احلكم  يف العراق
مجهـوريًا،مـقابل حـوالي )7%( فضلـوا أن يكون

ملكيًا.
وتتفـق هذه النتيجـة مع دراسة سابقـة أجريت
على أسـاتذة اجلـامعة قـبل حوالـي )8( أشهر،إذ
فضل )68%( منهم احلكـم اجلمهوري.وهذا يعين
أمـريـن:األول إن الشـرائح املثقفـة والعـامـة من
اجملـتـمع العــراقـي تــريـــد أن يكـــون احلكـم
مجهـوريًا،والـثاني إن هـذا التفضيل )أي الـنظام

اجلمهوري( ثابت عرب الزمن.
كــيف تـــريــــد أن يكـــون تـــوجـه احلكـم يف

العراق:إسالميًا أم علمانيًا؟
أفــادت النتـائج أن )81%( من أفـراد الـعينـة من
أهالي األعـظمية والـكاظميـة،يريـدون أن يكون
تـوجه احلـكم يف العــراق إسالميـًا،مقـابل)%8(

يريدونه علمانيًا.
وختتلف هذه النتيجة مـع الدراسة السابقة اليت
أجـريت علـى أسـاتـذة اجلـامعـة،إذ فضل )%46(
منهـم التوجه العلمانـي.وقد يعود سبب ذلك إىل
أن املثقـفني يفضلون التوجه العلمـاني باملقارنة
مـع العامـة من النـاس،أو/ و أن ممارسـة القوات
األمـريكية للعـنف والقسوة مع العـراقيني يدفع
النــاس إىل االحتمـاء بـالـديـن ليتـوحـدوا حتت
رايته.ما املـدة اليت تراها مـناسبة لـبقاء القوات

األجنبية يف العراق؟
يـرى حــوالي نـصف أفـراد العـينــة  من أهــالي
األعظمية والـكاظمية أن تغادر القوات األجنبية
يف احلال،فـيما رأى النصف اآلخـر منهم أن تبقى

بني )6( أشهر إىل سنة.
قــد يعــود الـسـبب اخلــاص مبغــادرة القــوات
األجنبية يف احلال،إىل أن يف بـقائها إهانـة لكرامة
العراقيني وإثارة للفنت والعنف.فيما يعود سبب
من يـريـد بقـاءهـا لـسنـة حتـسبـًا مـن االقتتـال

الداخلي وانفالت األمن أكثر.  

فصام الشخصية أو فصام العـقـل
)الشيزوفرينيا( schizophreniaتناثره إلى أشالء

ممزقة غريبة عن بعضها ، هو مرض كل العصور ، ما برح
يتحدى الطب النفسي وكل النظريات النفسية

واالجتماعية والتربوية التي حاولت اإلحاطة به . يرى
فيه البعض صرخة البيولوجيا اليائسة بوجه االستالب

والكراهية والعنف . فالفصامي ال يرى يف عاملنا الواقعي
ما يستحق التعاطف معه واالنتباه إليه والتمسك به ،

فيؤسس )هروباً واضطراراً( عامله الداخلي الصامت
واملتناقض يف معماريته بصورة جوهرية مع بنى عاملنا

االجتماعي ، وكأن ثمن احلرية التي نالها أخيراً هو
فقدانه لتماسك العقل ، إذ يؤكد الطبيب النفسي

الهنغاري ) شتيفان بنديك ( يف كتابه الشهير )اإلنسان
واجلنون( : )) إن  جوهر الفصام يكمن يف احلنني إلى

احلرية (( . 

مـا رأيك بـاألعمـال اليت تـستهـدف قتل اجلـنود
األمريكيني؟

اتفق )54%( من أفــراد عينـة الـدراسـة علـى أن
قتـل اجلنــود األمــريـكيـني يعــد ))مقــاومــة
وطنيـة((.ومع أن نسبــــة )24%( و)22%( منهم
يرون أن هذه األعمال بني إرهابية وإجرامية،إال
أن الالفت هـو أن نـسبــة من كـان يـؤيــد قتل
اجلنـود األمــريكـيني يف دراسـة أجـريـت قبل
حـوالي مثانية أشهـر،كانت حبـــدود )21%(.وهذا
يعـود إىل أسـالـيب العـنف اليت اتـبعتهـا القـوات
األمريـكية يف تعـاملها مع العـراقيني ال سـيما يف
الفـلوجـة والنجف وكـربالء والكـوفة وأسـاليب
تعـذيب السجنـاء يف سجن )أبو غـريب(،مما أدى

إىل تزايد النقمة ضدها.
هل تؤيد تعددية األحزاب يف الوقت احلاضر؟

عّبــر )48%( من أفـراد عـينــة االستـطالع عن
رفضهـم لتعـدديـة األحـزاب،فـيمـا أفـاد )%22(
مـنهم عن تأييـدهم هلذه التـعددية،و)30%( عن
عــدم وجــود مــوقف حمــدد لــديـه من هــذه
القـضيـة.ولعل الـسـبب يف هـذا الـرفـض امللفت
للنظر يعـزى إىل أن الظهور املفـاجيء هلذا العدد
الكبري مـن األحزاب العلنية يف الـعراق قد ترافق
مع حـالة عـدم االستقـرار السيـاسي املـرتبـطة
بصـراع اآلراء واأليـدلــوجيـات واملــواقف،وهي
معطيـات مل يألفـها الشـارع العراقي بعـد عقود
مــن حـكــم الفـــــرد الـــــواحــــــد والفـكـــــر
الـواحـد.فـأصبحـت التعـدديـة احلـزبيـة لـديه
مقرتنـة بفقـدان األمن و بـالـتشـرذم اجملـتمعي

وبالقلق حنو حاضر البالد ومستقبلها.
إذا تــصفحـَت تــــاريخ العــــراق،فكـيف جتـــد
العــراقيني يف ممـارستهـم للعنف ضـد بعـضهم

البعض؟
أشارت النتائج إىل أن )66%( من عينة األعظمية
والـكاظمـية يعـتقدون أن العـراقيني يتفـوقون
على الـشعوب األخـرى يف عنفهـم جتاه بـعضهم
البعض،فيما أفـــــــــاد )24%( منهم أن العراقيني
يشبـهون الشعوب األخـرى يف ذلك.وميكن تفسري
هذه النتيجة يف ضوء واحـد من احتمالني: فإما
إن أفراد العينـة لديهم تصورات مسبقة )سبقت
األحـداث الـسيـاسيـة بعـد نـيسـان 2003م( عن
وجـود مسـات لـلعنف يف الـشخـصيـة العـراقيـة
عززتها األوضاع احلالـية،وإما أن هذه التصورات
هـي وليــدة حــالـــة االنفالت األمـين وشيــوع
اجلرمية يف الوقت احلاضر.إال أن كال االحتمالني
على حد سـواء يؤشر على وجـود صورة منطية

سلبية يف أذهان العراقيني عن أنفسهم. 

حـالة االستعداد الصـامت إىل حالة الفعل
الـصــريح . ولــذلك تـنحــو الـكثـري من
الدراسات احلـديثة باجتـاه حياول تلمس
أسبــاب الفصـام بـرؤيـة أكثـر تـركـيبـًا
وجــدلـيـــة ، بعـيــدًا عـن االفـرتاضــات
املتطـرفة أحادية القـطب . فقد توصلت
مثاًل واحــدة من هـذه الـدراسـات إىل أن
اإلصـابة بـاألنفلـونزا أثـناء مـدة احلمل
تزيـد من احتمال إصـابة الوليـد بفصام
الشـخصيـة مـستـقباًل . ومت التـوصل إىل
هـذه النتيجة من خالل أخـذ عينات من
دمـاء )64( مريـضًا مـصابـًا بالفـصام ، و
)125( شخــصــــًا غـري مــصـــــاب به ، ثـم
فحـصهـا بــاستخـدام األجـســام املضـادة
لتحديد من هم األشخاص الذين سبق أن
أصيبوا باألنفلونزا أثناء مرحلة احلمل .
وقــد أوضحت الـنتـائـج اإلحصــائيـة أن
اإلصابـة باألنفلـونزا أثنـاء النصف األول
من مـرحلـة احلمل يـزيـد مـن احتمـال
اإلصـابـة بــالفصـام الحقـًا ، إذ تـبني أن
)14%( مــن الفــصــــامـيـني ســبق هلـم أن
أصـيبـوا بــاألنفلـونــزا أثنـاء املـرحلـة
اجلنينـية . إال أن الدراسـة مل تتوصل إىل
حتديـد دقيق لطبيـعة العالقة الـسببية
بني فـريوس األنفلونزا ومـرض الفصام ،
ولكنهـا أشــارت إىل احتمـال أن الفريوس
ميـارس تــأثريات غـري مبـاشــرة تتـمثل
بتحفيزه اجلسـم الطالق مواد كيميائية
معينة هلا دور يف نـشوء الفصام يف الكرب .
ولذلـك فما دامت الـرابطة الكـامنة بني
املـرضني مل تـتضح بعـد بـشكل كـامل ،
فال ينـصح القــائمـون بهـذه الـدراسـة
األمهـات  بتعـاطي لـقاح ضـد األنفلـونزا
أثنــاء احلمل بـسـبب تــأثرياته املـؤذيـة

احملتملة على اجلنني . 
متـثل هذه الـدراسة أمنـوذجًا لكـٍم هائل
من الـدراسـات احلــديثــة اليت حتـاول
اسـتكـشــاف االحـتمــاالت الـظــاهــرة أو
الكامـنة على حد سـواء ألسباب الفصام .
إال أن نـظريـة علميـة متمـاسكـة يف هذا
امليدان ما تزال بعيدة نسبيًا عن متناول
الطب النفسـي وعلم النفس ، إذ يبدو أن
هناك حـاجة ملحـة لتحقـيق فهم أعمق
ملفهــوم العالقـــة بني اجلـسـم والعقل .
ولالقرتاب مـن هذه املنطقة الغامضة ، ال
بـد لإلنسـان أن يفتـش عن إدراك اعمق
جلدلية العالقة بني ما هو بيولوجي وما

هو اجتماعي . 

مبعنــى أكثـر حتـديـدًا ، فــأن الفـصـام
)اجلـنون( طبقًا هلذه النـظرة ليس حالة
خاصة بالفرد و إمنا هو تعريف اجتماعي
يـرغب اجملتمع يف تطبيقه على جزء من

سكانه .
أما النظـرة اليت توظف البعدين الوراثي
واالجـتماعـي معًا لفهـم جذور الفـصام ،
فرتى أن اإلنـسـان وحــدة بيـولــوجيـة
اجـتمـاعيــة متكـاملـة ، وان الـتبـدالت
العقـليـة املــرضيــة اليت حتـصـل بفعل
العــوامل االجـتمــاعيـة ال بــد أن ترتك
تـأثريها يف تكـوينه الوراثـي بنسبـة ما ،
كمــا إن العــوامل الــوراثيـة املــرضيـة
الكـامنـة ال جتـد تعـبريًا هلـا إال يف بـيئـة
اجتماعية حمددة تسمح هلا بالتحول من

البيئية والنفـسية والبيولوجية األخرى
. أمـا أنـصــار احلتـميـة االجـتمــاعيـة
فيعـزون الفصام إىل الـصراعات الـنفسية
احلـادة و إحبـاطـات البـيئـة والعالقـات
العائليـة املضطربـة والتغريات الثقـافية
واحلـضـــاريـــة العـنـيفــــة والكـــوارث
االجتـماعية من فقـر وجماعات وحروب
. ويقـف علـــى رأس االجتـــاه احلـتـمـي
املـتطرف )مـيشيل فـوكو (الـذي يرى ))
ان كل صنوف األمراض الـنفسية اخرتاع
تـأرخيـي أو تعبـري عن عالقـات الـسلطـة
داخل اجملـتـمع .…فـكل اجملـتـمعـــات
تتـطلب وجـود صنـف من النــاس ميكن
جعلهم أكـباش فداء ، وقد احتل اجملانني
مكــان هــذا الـصـنف عـرب القــرون (( .

العـالقات الشخـصية واضطـراب االتصال
االجتـماعي ، وفقـدان االهتمـام بالبـيئة
وبـاملـظهـر الـشخـصي . والـفصــاميـون
يتـميـزون يف العـادة بلـوازم حـركيـة ال
سـيمــا يف حــركــات الــوجـه واليــدين ،
وبـأوضـاع جـسـميـة شـاذة قـد تـسـتمـر
ألوقــات طــويلــة، وبـتقـليــد حــركــات
اآلخـرين )احملاركـة( والنمطيـة واجلمود
أحيانـًا . أما العـامل الذي جيـمع كل هذه
األعــراض فهــو أن الفـصــامـي ال يكــون
مـدركًا بهـذا املرض ، أي فـاقدًا للـبصرية
والقـدرة علـى االستـدالل علــى حقيقـة
حــالته . وهنـاك خطـأ شـائع بقـوة بني
العامـة مفاده أن الفصام )الشيزوفرينيا(
هــو مــرض ))تعــدد الــشخــصيــات((،
فالصـواب أن الفصام هو تفكك الشخصية
وتناثـرها واضمحالهلـا وليس تعـددها .
Multiple Pers أما تعدد الـشخصية
 sonalityفذلك اضطراب عقلي آخر له

أسبابه وأعراضه اخلاصة به .  
وحيتدم اجلدال اليـوم بني أنصار الوراثة
و أنصـار البيئـة يف حتديـد أسباب نـشوء
الفصام على الرغـم من وجود تيار ثالث
يقف بـينـهمــا . فــأنـصـــار احلتـميــة
البيـولوجية يذهـبون إىل أن هناك عاماًل
وراثيـًا مـتنـحيـًا يــرثه الفـرد يـهيـئه
للفصـام ، أي أن مـرض الفصـام نـفسه ال
يـورث ، ولكن الـذي يـورث هـو استعـداد
الفـرد لإلصـابـة به إذا جتمـعت األسبـاب
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