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سايكولوجية شخصية
صدام حسني

ان الـتحليل النـفسي الي شخـصية
انـســانيــة يتـطلـب اخضــاع تلك
الــشخــصيــة لـلفحـص الـنفــسي
وتطبيق اختبارات نفـسية عليها،
وكـنت قــد طلبـت من الــدكتـور
عدنـان البـاججي يف فرتة رئـاسته
جمللـس احلكم أن يـوفـر لنـا حنن
النـفسـانـيني العــراقيني فـرصـة
اللقـاء بصـدام حـسني، فـأجـاب يف
حـينه بـأنه االن يف عهـدة القـوات
االمـريكية، وها حنن نوجه الطلب
اىل الـسيـد رئـيس جمـلس الـوزراء
الدكتـور أياد عالوي بأن يـوفر لنا
هــذه الفـرصـة، قـبل ان يـصـدر
علمـاء النفـس االمريكـيون كتـابًا
عن صـدام حسني، أظـنه االن قيد

النشر.
ان حتليلنا لشخصية صدام حسني
تعـــوزه املقـــابلــة واحلـــوار معه
وتطـبيق مقــاييـس واخـتبـارات
نفـسيــة تتـمتع بـاملـوضــوعيـة
والعلـميــة، ومع ذلك نــستـطـيع
القـول بأن شخصيـة صدام حسني
شخـصيـة غري عـاديــة مبعنـى أن
الـناس يغلب علـيهم منط واحد يف
ـــــــــــــــــة: الــــــــــشـخـــــــصـــــي
)انبساطـي،انطوائي،نرجسي،...(،
فـيمــا شخـصيـة صـدام حــسني
تتصف بـأنها مركبـة من أكثر من

منط ، البارز فيها أربعة،هي:
1.منط شخصية املتحدي:

واهم صفـاته: الـشعـور بــالثقـة
العـالية بالنفـس، وقدرة التأثري يف
االخريـن، وسعة احلـيلة والـدهاء،
الصـراحـة، والـشهـامـة،واحلـسم،
وحب السيـطرة، وامليل لالستبداد

واالرهاب، وحب املواجهة.
ان مجيع هذه الصفات موجودة يف
شخصيـة صدام حسني، االجيـابية
مـنها والـسلبـية أيـضًا، ففـي صفة
الـشهامة مـثاًل، انفعل صدام مربرًا
غـزوه للكـويت بـأنه كـان مـوقف
الغيـور على شرف املـرأة العراقية،
وبغض النظـر عن الذين يفسرون
مــوقفه هـذا بــأنه اراد ان يعـزف

ـ
ـ

علـى وتر حـساس لـيثري تعـاطف
العـراقيني معـه، وكان االجـدر به
ان يعاقب ولـده الذي انتهك شرف
العـديد مـن العراقـيات، لكـن ابرز
هذه الصفات هـو )حب املواجهة(،
فاملتأمل للتاريخ الشخصي له على
مـدى نصف قـرن، جيـد ان صـدام
كان ال يـرتاح للهـدوء واالستقرار،
وانه كــان يـعمـــد اىل خلق ازمــة
تـفضي اىل مـواجهـة وجمابـهة، اذا
شعـر بـأن االسـتقــرار سيـطـول
زمـنه، وهــذه حــاجــة نفــسيــة
عصـابيـة قـسـريـة يف شخـصيـة

املتحدي متحكمة فيه.
2.منط الشخصية املتحمس:

من اهم صفاته: اجلـرأة، والنشاط
واحليـوية، ويكـون انسـانًا عمـليًا،
لـكنه انـدفــاعي غـري منـضبـط،
يـسيء استعمال مـواهبه وقدراته،
ويـستغلهـا بصـورة سلبيـة، وهذه
مــوجــودة يف شخــصيــة صــدام
حــسني، فهــو ميتلـك من اجلـراة
والنشاط مـا ال يوجد عند من هم
مبنصبه او بعـمره، وهو انـدفاعي
ايضــًا استـعمل قـدراتـه بصـورة
سلـبية، فغـزوه الكويـت مثاًل، كان
نـامجـًا عن حـالـة انفعـاليـة، ومـا

كانت عقالنية قطعًا.
3.منط الشخصية النرجسي:

واهـم صفـــاته: املـيل الخـضــاع
االخـــريـن الرائـه وملعــتقــــداته
اخلـاصــة، واعتقـاده بـأنه ميـتلك
قــدرات استـثنــائيـة او خـارقـة،
وشعـاره هـو )انــا مميــز(، وعليه
فــأنه جيــد نفـسـه أنه أفهـم من
االخرين وأرقـى منهم، وأن عليهم

ان ينفذوا طلباته.
وواضح ان هذه الصفـات موجودة

يف شخصية صدام حسني.
4.منط الشخصية السايكوباثي:

وهـذا يـتصف بـالسـاديـة والعنف
والـقسوة مع اخلصـوم، ويعد ايقاع
االذى واالمل بهـم حق مشـروع له،
وهلـذا فهو ال يشعر بتأنيب الضمري
عـنـــدمـــا يعـــذب خـصـــومه او
يصفيهم جـسديًا، وتفيد االحداث
ان هـذه الـصفـات مـوجــودة فيه

ايضًا.
واالستـثنــاء يف شخـصيـة صـدام
حـسـني ان صفـات هـذه االمنـاط
االربعة )بـاجيابـياتهـا وسلبيـاتها(
اجـتـمعـت يف تــركـيـبه وشـكلـت
الركـائز االسـاسيـة يف شخـصيته،
وهلـذا فـانه خلق اكثـر من صـورة
ذهـنية يف اذهـان الناس، فهـو عند
كـثري من العرب وبعـض العراقيني
ميـثل )شخـصيــة املتحــدي( اليت
تثري االعجـاب، وتربر له اخـطاءه،
وحتى جـرائمه، وهو عـند معظم
العراقيني )شخصية السايكوباثي(
العنيـف القاسـي الذي ال تـوجد يف
قلـبه رمحـــة جتـــاه خـصـــومه،
والنـرجسي االنـاني الـذي احتـكر
الثــروة لنفـسه، وانفقهـا يف تـرف
سفـيه، يــأكل الـسـمك املــسكــوف
وحلـم الغــزالن املـطـعم بــرائحــة
اهليل، فـيمـا شـعبه يــأكل اخلبـز

األمسر )بل األسود(.
صدام..كيف يرى نفسه؟

لـدينـا يف علم الـنفس مـا نـسميه
Self Conc )مفهـــوم الـــذات(
cept، ونعـين بـه االراء واالفكــار
واملـشاعر واالجتـاهات اليت يكـونها
الفــرد عن نفـسه، وهـو يـتضـمن
جـانـبني:)الــذات كمـوضـوع( أي
معـرفة الفـرد لذاته وتقيـيمه هلا،
و)الذات كعـملية  ( Processأي
كحركـة، وكفعل، وكمجمـوعة من
النـشـاطـات والعـمليـات العـقليـة

كالتفكري واالدراك والتذكري.
ويـتشكل هذا املفهوم منذ الطفولة
عرب مـراحـل النمــو املختلفـة، ويف
ضـوء حمـددات معـينـة يـكتـسب
الفـرد خالهلـا فكـرته عن نفـسه،
وهـذه االفكار واملشاعر واالجتاهات
الـيت يكــونهــا الفــرد عـن نفـسه
ويصف بهـا ذاتـه هي نتـاج أمنـاط
التنـشئـة االجتمـاعيـة والتـفاعل
االجـتمـــاعي واســـاليـب الثــواب
والعقـاب واالجتـاهـات الـوالـديـة،
فالطـفل الذي يرى والـده على انه
حمبوب وذكي واجتماعي ولطيف،
يـرى نفـسه كـذلـك، فيمـا الـطفل

الـذي ينشـأ يف البيـوت املتصـدعة
والظـروف احمليطة بهـذا التصدع،
نتـيجــة  وفــاة االب واالنفـصــال
االســري، مييل اىل تكــوين مفهـوم

سليب عن الذات.
والـنقطـة اجلـوهـريـة هنـا هي أن
)مفهوم الذات( يعمل بوصفه دافعًا
أو حمـركـًا لـسلــوك الفــرد، فهـو،
بتـشبـيه مبـسـط، مثل دايـنمـو
السيـارة يشـكل قوة دافعـة، توجه
وتنظـم السلـوك وحتدده، وتـؤثر
يف توافقه وطـريقة اداركـة للناس

واالحداث.
ان البـدايات االوىل لتـشكيل مفهوم
الذات لـدى صدام حسني مـا كانت
سلـيمـة بـالــوصف املعــروف عن
اسـرته، فوجـد يف حزب البـعث ما
يشـبع فيه حـاجـة نفـسيـة يف ان
يـنقله من دائـرة االهمـال االسري
اىل دائـرة االهـتمـام االجـتمــاعي،
وعـــزز احلـــزب لـــديـه مفهـــوب
)االقتحــامي( الـذي ال خيــاف، ثم
تطــور اىل مفهــوم )املنــاضل( ثم
)البطل( ثم )الـرمز( عرب مخسني
سنة من خـربات متنوعة وعميقة
ومتطـرفة ومتـناقضـة، من فشل
واحباط وجناح وتفـوق استثنائي،
اوحت له بالقنـاعة بأنه      )بطل
استـثنــائي(، وصـادق عـليهــا من
كانـوا يعدون أنفسـهم ويعدهم هو
ايضـًا )ابطااًل( ولكن دونه درجات،
واحلق أن صــدام ميـتـلك قــدرات
عـقليــة غري عـاديـة، وقــابليـات
جسمية استثنائية، وان يف تكوينه
الـبيـولــوجي مـا يـشـري اىل ذلك،
فاملعـروف لديـنا ان النـاس يقعون
يف ثالثة اصنـاف من حيث نوعية
اجلهــاز العـصيب املــركــزي، االول
يتمـتع جبهاز عصيب قوي، والثاني
مبــستـــوى متــوســط، والثـــالث
مبــسـتـــوى ضعـيف، وان معـظـم
النـاس يكـون لـديهم هـذا اجلهـاز
مبـستـوى متــوسط، فـيمـا القلـة
مـنهـم يكـــون جهـــازه العـصـيب
املـركـزي قـويـًا، وصـدام من هـذا
الصنف، والـدليـل على ذلـك ان ما
جـرى من فقـدانه إلمرباطـوريـة

وحيـاة خـرافيــة ومقتل ولـديه
وتشتت افراد اسرته.. لو انها جرت
لشخـص اخر النهار او انتحر، ومع
كل ذلك فـأنه ظهـر امـام قــاضي
التحقيق مـتماسكًا، واراد ان يظهر
للناس بأنه مـايزال قويـًا، بالرغم
ممـا اصــابه من اهـانـة نفـسيـة،
واذالل للكـرامـة، وانه يـنظـر اىل
نفـسه بــأنه مـا يـزال الــرئيـس
الشـرعي للـعراق، واراد ان يـوصل
رسـالـة بـانه الـزعـيم احلقـيقي

لالمة العربية.
بطل تراجيدي..أم شرير؟

وعلى وفق هـذا املفهوم للذات، فأن
صـدام يـنظـر اىل نفـسه علـى أنه
بطل يف مـسـرحيـة تـراجيـديـة
ميثل االن اخر فصـوهلا، ومعروف
ان بـطل املسـرحيـة الرتاجيـديـة
يـنتـهي مبــوته يف مــشهــد يـثري
الـتعــــاطف والــشـفقـــة ورمبـــا
)التوحد( به، وانه سيعمل على ان
يكـون مشهـد احملاكـمة كـذلك، اذا
بقي يعـد أوهامه حقـائق مطلقة،
ومل حيصـل معه حوار يقـنعه بأن
مـعتقـداته هـذه أوهــام ليـس اال،
ويعرتف بـأخطائه وجـرائمه اليت
سيجـد هلـا ألف سـبب لـتربيـرهـا،
وســيكــسـب املـــشهـــد ان جنح يف

حتويله اىل حماكمة سياسية.
وسـيكــون القـضــاء العـــراقي يف
امتحان حقـيقي، فاذا اسـتطاع ان
يـثبـت بنـزاهـة ان هـذا الــرجل
شرير يف حقيقته وافعاله، واقتنع
الراي العام بـذلك، عندهـا ستنهار
صـورة )البطل املتحـدي( يف اذهان
املعجبـني بصــدام، وستكـون تلك
احملاكمة أفضل جلسة عالج نفسي،
ليـس فقـط للحكـام العـرب، امنـا
أيضـا للمصـابني مبـرض التـوحد

بـ)البطل املخًلص(.
شركاء..يف صنع شخصية

صدام
ليس مـن الصحيح علميًا، أن نعزو
سلبيـات واخطـاء وجرائـم صدام
اىل صدام نفسه فقط، وامنا هنالك
شـركـاء يف صـنع شخصـيته، أوهلم
أسـرته.. اذ شـاع انهـا عـامـلته يف

طفولـته بشيء من االهـمال املادي
والـنفـسـي ،ممــا اضـطــره اىل ان
يعـيش يف بيت خاله، فضاًل عن ان
عالقـته بــأمه سـببـت له عقــدة
نفـسيـة لتعـدد زجيـاتهــا، وتلقيه
معـاملة قـاسيـة من أحـد أزواجها

)وسنفصل يف ذلك الحقًا(.
والـشريك الثـاني هو احلـزب الذي
انـتـمـــى الـيه )حـــزب الـبعـث(
واعـتمــاده أســالـيب الـتخــويف
والتـهديد والتصفيـة اجلسدية مع

اخلصوم السياسيني.
والشـريك الثالث هـم )العراقيون(
أنفسهم يف مرحلة صعود صدام يف
الــسـبعـيـنـيـــات حتـــديـــدًا، ويف
مقدمتهم أسـاتذة جامعـة وعلماء
ومثقـفون وفنـانون، أضفـوا عليه
صفات استثنائـية من قبيل )هبة
الــسـمــاء اىل االرض(، فــضال عـن
احلشـود الضخـمة اليت كـانت متأل
الـسـاحـات متجـد صـدام وتعـده

)بطال استثنائيًا(.
والــواقع ان تــألـيه )العــراقـيني(
لـصدام حـسني ومتجيـدهم له )يف
الـسبعـينيـات حتـديـدًا( نـابع من
حـاجـة سـايكـولـوجيـة، وذلك ان
الــسلطـة يف العـراق، وعلـى مـدى
أكثـر مـن ألف وثالمثـائــة سنـة
مـارست الظلم والقسـوة والطغيان
عـلى الـناس، وأوصـلتهم اىل حـالة
الشعـور بالعجز بعـدم القدرة على
التـغيري، خلقـت فيهم احلـاجة اىل
)بـطل خمّلص(، وقـد جنح االعالم
والثقافة يف العزف عـلى هذا الوتر
الـنفــسـي، لــيخلـق يف الالشعـــور
اجلمعي لـدى)العـراقيني( صـورة
)الرمز( هلذا البطل املخلص، فضاًل
عن أن تأريخ احلكام القـساة الذين
حـكمـوا الـبالد أسهـم يف تكــوينه
االدراكـي لرجل السلـطة يف العراق
بــأنه ال ميكن أن يعـيش وحيـافظ
علـى كـرسيه اال بـأن يكـون أكثـر

قسوة وأشد عنفًا منهم.
معتقدات صدام.. أوهام ام

حقائق؟
يعـرف املعتقد بـأنه فكرة يكـونها
الـــشخــص خبــصــــوص شـيء أو

مـوضــوع، وميكـن أن تكـون هـذه
الفكـرة عقالنـية وميكـن أن تكون

غري عقالنية.
وميـكن تعــريف الــوهم بــأنه كل
معـتقد غري واقعي، وغري عقالني،

أو يستحيل حتقيقه.
والـواقع ان الكـثري مـن املعتقـدات
اليت يــؤمن بهـا صـدام تبـدو لنـا
أوهــامــًا، وأول هــذه االوهــام هــو
معتقده بامكانية توحيد الدول أو
االقطـار العربـية يف دولـة واحدة،
يسـودهـا نظـام اشـرتاكي وتتـمتع
شعـوبهـا بـاحلـريـة، وثـاني هـذه
االوهـام هــو معتقـده بـأنـه افضل
العرب لرئاسة دولة االمة العربية.
فـيمـا يـشري الـواقع العـربي اىل ان
الـوحـدة العـربيـة مل تـنجح بني
قطـرين عـربـيني، وان صـدام مل
ميــنح احلــــريــــة ومل يــطــبق
االشرتاكيـة يف البلـد الــذي حكمه

الكثر من ثالثني سنة.
العبرة..للحكام..

والشعوب
ان يف حماكمة صدام أكثر من عربة
بلـيغـــة حلكــام العـــامل الثـــالث،
وللعراقيني ومن سيحكمهم،منها:

 •ان مـن ســيحـكــم العــــراق
مـستقـباًل، عليـه أن ينحي جـانبـًا
فكـرة )البطل(، وينظـر اىل رئاسة
الـدولة عـلى أنهـا وظيفـة يشغـلها

لزمن حمدود.
 •وان على العـراقيني ان يكفوا
عن متجيـد احلاكم، وان يغـسلوا ال
شعـــورهـم اجلـمعـي مــن فكـــرة

)الرمز(و)البطل املخّلص(.
 •وان على العراقـي الذي يهوى
الــسيـاسـة ااّل يـنتـمي الي حـزب
ميـيل اىل استعمـال اسالـيب العنف

يف تعامله مع خصومه.
واخـريًا، فــــان احلـكــــام العــــرب
سيعرتيهم هـاجس املصري نفسه يف
اثناء متـابعتهم ملشـاهد احملـاكمة،
وسيوازنـون بني انفسهم وبينه يف
ظلــمهـم ويف عـــدهلـم، واظـن ان
اكثـرهـم غري عــادلني، وال أقـول

ظاملني.

يف حتليل شخصية صـــــدام حسني
من املؤسف ان معظم

ما قيل بخصوص
صدام حسني لدى
مثوله امام قاضي
التحقيق، كان اما

حتليالت سياسية
مشحونة بانفعال

املوقف منه )معه أو
ضده( او اسقاطات

ذاتية غير موضوعية
فبعضهم وصفه بأنه

)بدا وكأنه أسد يف
قفص متنى أن يعود
الى موقعه، وانه كان

رجالً متماسكاً
ومتحدياً(، فيما

وصفه اخرون بأنه بدا
)منكسراً، ومرتبكاً،

ومرتعشاً، ومتعجرفاً(،
وما الى ذلك من

اوصاف انفعالية المور
سطحية شغلت الناس

عن جوهر القضية،
وانستهم ان صدام

حسني ظاهرة عربية
واجتماعية واخالقية

وسياسية ونفسية
وسلوكية، ساهم يف

صنعها ليس فقط
تأريخه الشخصي

واالسري
والبايولوجي، امنا
العراقيون والعرب

ايضاً، وان يف محاكمته
امنا يحُاكم تأريخ

ونظام، وأنظمة عربية
مريضة نفسياً

ومختلة عقلياً.

أ.د.قاسم حسني صاحل
رئيس اجلمعية النفسية العراقية

 ))اخلـرافة(( يف اللغـة العربـية،كمـا جاء يف
خمتار الصحاح: ))مشتقة من اسم رجل من
عــذرة اسـتهــوته اجلـن فكــان حيــّدث مبــا
يـرى،فكذبـوه وقالـوا:حديث خـرافة((.ويف
قاموس اوكسفورد:  اخلرافة هي املعتقد غري

العقالني، وغري املستند على أساس.  
وقد مثــّل التفكري اخلـرايف مرحلة تارخيية
طـويلـة ومبكــرة من حيــاة االنسـان علـى
األرض،يــسـمـيهـــا الـبعـض بــطفـــولـــة
البـشرية.ومـع أن أمناطًا أخـرى من التفكري
تتالت فيـما بعد،كالتـفكريالديين والفلسفي
والعـلمـي،اال أن الكـثري مـن آليـات الـتفـكري
اخلــرايف وخصــائصه وممـارسـاته ال تـزال
حـية وفاعلـة بهذه الدرجـة أو تلك يف حياة
خمـتلف اجملـتمعـات،ملــا ميثـله من ضـرورة
تكـيفيــة وسط عــامل يتجـاوز بـضغـوطه
وآالمه قـدرة الفـرد اجملـردة علـى املقـاومـة
والـبقاء.وقـد حدد الفـيلسـوف )سبيـنوزا(
هذه االشكاليـة منذ عدة قرون بقوله: ))لو
اسـتطــاع النــاس أن يتـحكمــوا بظــروفهم
كـافة،أو لـو كان احلـظ دومًا اىل جـانبهـم،ملا

آمنوا باخلرافة اطالقًا.((
ويشـهد جمـتمعنـا العـراقي الـيوم )امـتدادًا
للمـرحلـة الـسـابقــة( انتـشـارًا ملحـوظـًا
للمعتقـدات اخلرافية فـيه،سواء بني الفئات
املـتعلمـة أو غري املـتعلمـة،وسـواء لـدى من
يعرتف عالنية باميانه بـاخلرافات ويسميها
حقـائق أو لــدى من خيـجل من الـتصـريح
مبعتقداته هذه بـسبب أن جزءًأ من تفكريه
يـرفـضهـا وجيــد فيهـا نقـيضـًا للـمنـطق
الــسلـيم،اال أن جــزءه اآلخــر يقـبلهــا وال
يـستطـيع أن يقاوم تـأثريهـا السحـري فيه.
فمــا زالت) رائحـة احلـرمل ( تـنبعـث من
خلف الشبابيك،فيما نشاهد اينما ذهبنا )أم
سـبع عيون( علىأبـواب وجدران الكثري من
البـيوت واحملـالت. وهذه )املهـندسـة( وتلك
)ابنـة الريف(،وهما تتقلـدان على حد سواء
قالدة فـيهــا )خــرزة زرقــاء(. ونـسـمع أن
العديـد من الـتجار يـتوافـدون على )فـتاح
الفال( ليصنع هلم حجابًا يبعد عنهم عيون

من العـراقـيني بـأمـراض )نفـسجـسـميـة(
متنوعة،أي أمراض جـسمية أساسها نفسي ال
ينفع معها العالج اجلسمي،بل تتطلب برامج
عالجية نفسـية.ويف الوقت نـفسه جتد مثل
هـؤالء املرضى يرفض فكرة االستعانة مبعاجل
نـفسي خشية أن يعلـق به العار وخوفًا من أن
يقـال عـنه ))جمنـون((،لـذ يقـرر اللجـوء اىل
بعض الـدجالني عـسى أن يـصفوا له )العالج
الشـايف(.كمـا تقف مربرات أخـرى وراء جلوء
االنسـان اىل الـتفكري اخلـرايف،منهـا يـأسه من
جـدوى التفـكري العلـمي أو املنـطقي،وكـذلك
استعانته  باخلـرافة بوصفها وسـيلة دفاعية

من شانها ان ختفض حدة القلق عنده .
وجهة نظر علم االجتماع

* وللتعـرف علـى رأي علـم االجتمـاع يف هذا
املــوضــوع،الـتقـينــا بــالــدكتــور))متـعب
منـاف((األستـاذ يف قسـم االجتمـاع جبامـعة
بغداد،فقـال: عانـى الفرد العـراقي من ثقل
الظـرف االجتمـاعي الضـاغط لفرتة طـويلة
ممــــــا ادى اىل نفـــــاذ طـــــاقــتـه علـــــى
التحمل،بـاالضافـة اىل انه مير اآلن مبـرحلة
دخـول العـوملـة علـيه بطـريقـة قـاسيـة و)
)وحـشيـة(( دون اسـتئـذان،اذ انهـا مل تـأت
بـصيغـة ثقـافـة حتـاول ممـارسـة التـأثري يف
ثقـافـة أخـرى،ممــا نتج عـن ذلك ))ذات((
جمروحـة تنطلق مـنها هـويتـان: اما قـاتلة
تفجـــر نفـــسهـــا،وامـــا هـــويـــة تـــؤمـن
بـاخلـرافـات.كـذلك فـأن ازديـاد حـالـة القلق
والـرتقـب قــد ادى بــدوره اىل االسـتعــانــة

باخلرافة بوصفها وسيلة الجياد احللول . 
وهكذا.. عنـدما تنغلق أبـواب األمل يف وجوه
النــاس،وتنقـطع أمــامهم كل سـبل التـفكري
املنطقي املؤدي اىل حـلول ملموسة ملشكالتهم
االقتـصــاديــة واألمـنيــة واالجـتمـــاعيــة
والشخصيـة،ال يبقى أمـامهم اال الطـرق على
أبواب املعجـزات اخلرافية،مهـما بدا هذا احلل
بعيدًا عن املعقـولية وامكانـية التصديق؛ بل
بـــالعكـس تـصـبح اخلــرافــة يف مـثل هــذه
الـظــروف )سلـطــة( مـهيـمنــة هلــا قــدرة
استثنائية على جذب العقول واغوائها ما دام
الواقع املعـاش ينسف كل امكانيات التخطيط
العلـمي السلـيم لتحقيق أهـداف احلياة وحلل
مـشكالتهـا ومعـانـاتهــا.ويبــدو أن الظـرف
العراقي احلالـي يوفر للتفكـري اخلرايف فسحة
مهـمة ملـمارسـة وظيفته الـنفسيـة  املتمـثلة
خبفض القلق عندما يكـون الفرد عاجزًا عن
توجيه األحـداث والسيطـرة عليها.فـاألميان
بـاخلرافات يعـطي للمرء،كـما يقول الـدكتور
)مـوفق احلمـداني( يف كتـابه )السحـر وعلم
النفس( :))احـساسـًا ذاتيـًا بالـسيطـرة على
األحـــداث واالسهــام يف صـنعهــا والـتـنـبــؤ
بنـتائجـها،بل وتـوجيـهها حـتى لـو كان ذلك

االحساس كاذبًا أو وهمًا خالصًا((.

االسالـيب، وباألخـص غري املتعلـمات أو ممن
يعانني من االضطهاد أو احلرمان.وهذا يؤدي
بدوره اىل االميـان باخلـرافات  للـتخلص من

واقعهن الذي يغلب عليه طابع املرارة . 
* أما الطالبـة ) ن. ح( / جامعة بغداد- كلية
اللغـات/ فقـد استـنتجت قـائلـة : ان النـساء
علــى العمـوم أكثـر من الـرجــال استعـانـة
بـالـسحـر،وخـاصــة غري املتـزوجــات بغض
النظـر عن التحـصيل الـدراسي،حتـى انين
مسعت أن الكثري من طالبات اجلامعة يذهنب
يف مجاعـات ))بالكـوسرت(( اىل العرافـة علها

)) تفتح قسمتهن ويتزوجن (( !!
*   لكـن السيـد ))محيـد جميـد((/موظف/
جـاء بـرأي مغـايـر،اذ يقـول : الفــرق بني
الــرجــال والنـســاء يف مـســألــة االعـتقــاد
بـاخلرافـات،واني ألجـد الكـثري من الـرجال
يلبسـون احملابـس اليت حتمل االحـجار،وهم
علـى قناعـة تامـة بانهـا ستجـلب هلم احلظ

والرزق. 
* أما الطـالب )اياد شهـاب(/ جامعـة بغداد-
كلية اللغات / فيقول : ان ضعف اميان الناس
وابتعادهم عن الشرع هو الذي جعلهم يلجأون
اىل هذه ))األسـاليب الـشيـطانـية((.وأود أن
أذكر حـديثُا شـريفًا للـرسول )ص( : )) من
أتـى ساحرًا او كاهنًا  فـقد كفر مبا ُأنزل على

حممد ((. 
ماهي أشهر الوصفات اخلرافية

املتبعة يف الوقت احلاضر؟
* تقـول الطـالبـة ) حال حمسـن (/ جامـعة
بغـداد -  كليـة اللـغات / أن  هـنالـك طريـقة
شائعة لغرض  ))عقد(( قسمة احداهن،وذلك
باغالق أحد االقفال ومن ثم رمي املفتاح !!!
*  اما الـسيـدة )ن.م(/ ربة بـيت/ فتـقول :
حينما تزوجت برجل متزوج قامت زوجته

االوىل برمي قطة مذبوحة امام بييت !!! 
* لكن الطـالبة )ا.ح( / جامعـة بغداد - كلية
االداب/ تقــول : من الــوســائـل املتـبعــة يف
الــوقت احلـاضـر هــو االستعـانـة بـاخلـرز
واالحجار،وأن املـسحور بهذه الـوسائل يطلق

عليه )) مسكي(( 
* وتذكـر السـيدة )أ.ن(/مـوظفة/ أسـاليب
أخــرى متنـوعـة،منهـا االستعـانـة بـدمـاغ
)محـار(،أو تـراب املقـابـر،أوالـشعــر،أو قطع
املالبــس،أو عبــارات ) طـالسم (،أو عـظــام

احليوانات،وغريها كثري !!!
وجهة نظر علم النفس

*  ويف حمـاولـة ملعـرفـة وجهــة نظــر علم
الـنفس،الـتقينـا بالـدكتـور))علـى عودة((
أستاذ علم النفـس يف اجلامعة املسـتنصرية-
كلـيــــة االداب،اذ قــــال: مــن املعــــروف أن
الشخـصية العـراقية قـد عانـت من ضغوط
كبرية سـواء كانت سـياسيـة أو اقتصـادية أو
اجـتماعية،وهذا بدوره أدى اىل اصابة الكثري

احلساد،ويزيد من أرباحهم. 
وللتعرف علـى االسباب الـيت ادت اىل انتشار
تلك الـظواهر،ارتأينا ان نـلتقي بالعديد من
شـــرائح اجملـتـمع لـالطالع علـــى آرائهـم

وجتاربهم يف هذا املضمار. 
الى أي حد ينتشر األميان بالسحر

واحلسد ؟
* تقـول الـسيـدة )ف.ج(/ربـة بـيت/: أنـا
اؤمن بـالسحر وقـد عانيـت منه األمّرين،اذ
أن أخــوات زوجي كـن يعـملـن لي الـسحــر
دائمـًا،وكــدت ان أطلق مـن زوجي،لـكن اهلل

خيب آماهلن اخلبيثة !!! . 
* أمـا )ز.ع(/ طالـبة دكتـوراه لغة عـربية/
فتقول : ان السحـر مذكور يف القرآن الكريم
كقـــوله تعـــاىل  ))من شــر الـنفــاثــات  يف
العقـد((،وألنـي اؤمن بـالقـرآن فـأنـا اؤمن
بوجـود السحـر،ولكن هـذا اليعين أن أعمل
به،لـذا أعتقـد أن العلـة ال تـكمن يف الـسحـر
نفسـه،ولكن يف اللجوء الـيه وكأنه الطـريقة
الوحيدة  للتغلب على الصعاب اليت تواجهنا

يف احلياة. 
* ويضيف السيد ) بـاسم قاسم (/ موظف/
قـائاًل : ان الـسحـر واحلـسـد مـذكـوران يف
القـــرآن الكـــريم،لــذا فـهمــا مــوجــودان
الحمـالة.وأذكـر انين كنـت أعاني يف الـسابق
من جار كان كثري احلسد)) حاروكة((، وامحد

اهلل ألنين ختلصت منه االن !!!
*  كمـا يسـرد لنـا الطـالب)مهنـد فوزي( /
جـامعـة بغـداد  –كليـة اآلداب/ حكـايـة،اذ
يقول : يف احد األيـام سرق حملنـا وعلى أثر
ذلـك اضــــطـــــــررنـــــــا أن نـلـجـــــــأ اىل
)الكـاشف(.وبـالفعل اسـتطـاع هـذا الـرجل
كـشف االشخاص الـذين سرقـوا احملل وبأدق
التفـاصيل.ولكن بالـرغم من ذلك فال تزال
لدي شكوك فيما خيص السحر والسحرة !!! 

أيهما أكثر ميالً الى التفكير
اخلرايف .. النساء أم الرجال؟وملاذا

؟
* تقـول املـواطنـة ) ز.ك( / مـوظفـة : من
املالحظ أن النساء هن أكثر من يلجأ اىل تلك

حتـقـيـق 

بعض العراقيني يلجأون اىل سلطة خفية امسها
)التفكري اخلرايف(

للتخفيف من معاناتهم املزمنة

يـوصف املرض الـنفسي بـأنه اضطـراب وظيفي يف
الـشخصيـة، يبـدو يف صورة أعـراض نفسـية شـتى
منها القلق والوسـاوس واألفكار التسلطية واملخاوف
الشـاذة،  واضطرابـات جسـمية وحـركية وحـسية
متعددة. أما أسباب نشوئه فتعود إىل تظافر عوامل
الـبيئـة والـوراثـة معـًا، ومن بـينهـا االضطـرابـات
العـصبيـة واهلـورمـونيــة، فضاًل عـن الصـراعـات
الالشعـوريـة يف عهــد الطفـولـة ومـا يـتبعهـا من
ضغوط أسرية واجتمـاعية الحقة. فأسباب املرض
النـفسي تتعدد وتتفاعل، ومن النادر أن نتمكن من
عـزوه إىل سـبب واحــد منفــرد. وتقـسـم أسبـاب
األمـراض النفسيـة يف العادة إىل صنفـني.  فاألسباب
)األصليـة( تـرشح الفـرد وجتعله عـرضـة لظهـور
املرض الـنفسي إذا ما طـرأ سبب مسـاعد أو مرسب
يعجل بـظهور املرض يف تـربة أعدتهـا تلك األسباب
األصليـة.  ويالحظ أن األسـباب األصلـية  مـتعددة
وخمتـلفة ورمبـا استمـر تأثـريها عـلى الفـرد عدة
سـنــوات،  ومـن أمـثلـتهــا : العـيــوب الــوراثـيــة
واالضطـرابات اجلسمية واخلربات األليمة خاصة يف
مـرحلة الـطفولـة وانهيار الـوضع االجتمـاعي. أما
األسبـاب )املـسـاعــدة(، فهـي األسبـاب واألحـداث
األخرية الـسابقـة للمـرض النـفسي مـباشـرة واليت
تعجل بظـهوره، ويـلزم هلـا لكي تـؤثر يف الـفرد أن
يـكون مهيأ للمـرض النفسي،  أي أن السـبب املساعد
يكـون دائمـًا مبثـابـة )الـقشـة الـيت قصـمت ظهـر
الـبعـري((، ومن أمـثلـته : األزمـات االجـتمــاعيـة
واالقتصـادية، والـصدمـات االنفـعالـية، واملـراحل
احلـرجــة يف حيـاة الفــرد مثل سـن البلــوغ وسن
الشيخوخة أو عند الزواج أو اإلجناب أو االنتقال من
بيئـة إىل أخـرى أو من منـط حيـاة إىل منـط حيـاة
آخر. أمـا الصحـة النفـسية فـلعلها أكـثر تعـقيدًا يف
مفهومهـا العلمي من املـرض النفسي، إذ إنهـا ليست
جمرد خلو اإلنسان من األعراض املرضية الظاهرة،
اليت تبدو للعـيان يف صورة وسـاوس، أو توترات، أو
قلق، أو هـذيــان، أو اكتئـاب، و إمنـا هـي خصـائص
مـوضوعـية أيضـًا،  تعد )مـؤشرات مميـزة( تطبع
شخصـية صاحبهـا. ومن أهم هذه املـؤشرات: قدرة
الفرد علـى عقد عالقـات اجتـماعـية نـاجحة مع
اآلخرين، واستمتاعه بـاحلياة وشعوره بالطمأنينة
وراحــة البــال، وقــدرته علــى احــداث تغـيريات
إصالحيـة بنـاءة يف بيئته وشـؤون حيـاته،  وعدم
امتثاله املـطلق لكل ما يسود يف حمـيطه من تقاليد
بالية أو عادات خاطئـة، وقدرته على التوفيق بني
دوافعه املـتصـارعـة بـأسلـوب حيقق هلـا الـرضـى
والتوازن، وقدرته أيضًا على الصمود حيال األزمات
والشدائـد وضروب اإلحباط املختلفة دون أن خيتل
اتزانه أو يتـشوه تفـكريه، ودون أن يلجأ إىل أسـاليب
ملتويـة غري مالئمة حلل أزماته كـالعدوان ونوبات
الغضـب أو االستسالم للخـيال جبعله بـدياًل للواقع.
كـذلك تعـد قـدرة الفـرد علـى اإلنتـاج املعقـول يف
حـدود ذكـائه واستعـداداته مـؤشـرًا علـى الصحـة
النفـسية، إذ كـثريًا ما يكـون الكسل واخلـمول دلياًل

على شخصية هدتها الصراعات النفسية. 
(WHO) وتعــّرف منـظمـة الـصحـة العــامليـة
الـصحة النفـسية بـأنها حـالة من الـسعادة الكـاملة
جـسميًا وعقليـًا واجتماعـيًا، وليس جمـرد االبتعاد

عن املــرض النفـسـي.  كمـا يـشري املـؤمتـر العـاملي
للصحة النفسية، إىل أن مفهوم الدرجة القصوى من
الصحــة النفـسيـة ال يـشري إىل احلـالـة املـطلقـة أو
املثـاليـة بل هـي تعين الـوصــول إىل افضل حـالـة
ممكنـة وفقًا للظروف املتغرية.  كما ترتبط الصحة
النفـسية ارتبـاطًا وثيقـًا بتوافق اإلنـسان مع نفسه
وجمتـمعه، إذ يقـصــد بــالتــوافـق تلك الـعمـليــة
الـديناميكيـة املستمـرة اليت يهدف بهـا الشخص إىل
أن يغـري من سلـوكـه ويغري مـن بيـئته )بـشـقيهـا
املـادي واالجتمــاعي( ليحـدث عالقـة اكثـر تـآلفـًا

وتوازنًا بينه وبني عامله. 
ويعد )احلب( مبعـانيه الواسعة واملـتعددة أحد أهم
العناصـر الشعوريـة اليت تتضمـنها عمليـة التوافق
الـنفــسـي هـــذه، إذ صـــار يـنـظـــر إىل احلـب يف
التخصصات النفسية العالجية واإلرشادية على انه
مفتـاح حتقيق الـتوازن يف الـشخصـية اإلنـسانـية.
فكيف يستطيع الفرد أن يستمتع بتفاصيل احلياة،
وكيف يسـتطيع أن يشعر بالطمـأنينة وراحة البال
وسط أسـرته وجمتمعه، وكيف يستطيع أن يتلمس
معـنى حمددًا وأثريًا حليـاته، دون رابطة احلب اليت
تكاد أن تكون شريان الصحة النفسية النابض؟وقد
تـشعبت يف السنوات األخرية الدراسات النفسية اليت
حـاولت أن جتيب على سؤال أساسي مضمونه: ))ما
تأثـري احلب يف الصحة النفسية لإلنسان؟((. فجاءت
معظم نتائج معـظم هذه الدراسات متفقة على أن
قلة احلب هي أحد العوامل املـؤثرة جدًا يف اإلصابة
باألمراض النفسية وحتى اجلسدية.  فال يغيب عن
بـالنا العالقـة الوثـيقة بني الـنفس واجلسـم،  فهما
يعمالن بـوصفهمـا وحدة مـتكاملـة،  وما يـؤثر يف
النفـس،  يؤثـر باجلـسد ومـا يؤثـر يف اجلسـد فهو
يؤثـر بالتأكيـد يف النفس أو ينعكـس فيها بشكل أو
بآخـر. كمـا توصلـت هذه الـدراسات إىل أن األفـكار
واملعتقدات واألمـزجة  بـوسعها تغيـري عمل خاليا
الدمـاغ، وإنهـا تؤثـر أيضـًا يف النـاقالت الـعصبـية
)السيالة العـصبية اليت تنقل االيـعازات من الدماغ
واليه(، وتؤثر يف اهلرمونـات العصبية اليت بدورها
تؤثـر على )نظام املـناعة( الذي يقـرر الصحة.  لذا
فـان األفكـار واملعتقـدات واألمـزجـة ليـست جمـرد
جتريـدات متطايـرة فحسب أو عبـارة عن ومضات
تنبض يف أرجاء العقل وتنتهي،  بل إنها أحداث كهر
وكيميائيـة ذات عواقب فيزيولوجية واقعية جدًا.
واتضح أيضـًا أن هناك عالقة طرديـة مباشرة بني
وفـرة احلـب يف حيـاة الفـرد وبـني متـانــة نظـام
املناعة يف جسمه. إن إشـاعة احلب يف حياة الناس ال
يتعلق بنيـات هذا الشخـص أو تلك اجلماعـة، بقدر
مــا يتعلق بـالتـوجهـات الفكـريــة واالجتمـاعيـة
للبشريـة. فحضارتنـا املعاصرة تـستحق أن توصف
من إحــدى زوايــاهــا بــأنهــا حـضــارة الـالحب
والالانـتمــاء، يتغــرب النــاس يف متـاهــاتهـا، ويف
أحشائهم وعلى وجوههم وصمة األمراض النفسية
بكل مـا تتـضمـنه من كـرب وبـؤس وآالم. نـدعـو
للحب والـتسـامح ، ال شك يف ذلك، ولكـن قبل ذلك،
ينبغـي أن ندعـو إىل انتهـاج درب العـقل والتبـصر
املوضوعي باملعطيات واألحـداث، فالعاطفة النبيلة
ال تنبع إال من عقل نبيل، والعقـول النبيلة وحدها

جديرة بالصحة النفسية.

احلب والصحة النفسية
علي تركي نافل/جامعة القادسية

ترجو هذه الصفحـة من أقسام علم النفس، والعلـوم الرتبوية والنفسيـة، ومراكز البحوث يف
اجلامعـات العراقية، تـزويدها بـأخبارهم العلمـية مبا فيهـا الندوات واملؤمتـرات اليت ينوون

إقامتها،ونشاطات االختصاصيني يف علم النفس.
كمـا إننا نرحب بـنشر املوضـوعات ذات الطبيعـة التحليلية الـرصينة، ال سيمـا تلك املتعلقة
بـالظواهـر السلبـية يف اجملتمع العـراقي بشكل عـام،وجمتمعات احملـافظات بـشكل خاص،عرب

حتقيقات صحفية واستطالعات رأي.
ويتم إرسـال املوضـوعات عـلى عنـوان اجلمعيـة: )جممع بـاب املعظم/ كـلية اآلداب/جـامعة

بغداد / مبنى وحدة اإلرشاد الرتبوي والنفسي( أو على العنوان اإللكرتوني للجمعية :  
iraqipa@hotmail.com

دعـــوة للـنـشــر

نادية صفر البياتي

.


