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صفحة تصدر بالتعاون مع اجلمعية النفسية العراقية

HUMAN & SOCIETYاالنسان واجملتمع

يـصفـون العـراق بـأنه ))بلـد العجــائب((،
ويف هذا يقـول اجلواهـري:))أبا الفـرسان
ال عجــب فـــــإنّـــــا....نـــــؤدي فـــــديـــــة الــبلـــــد
الـعجيـب((.ومن عجــائبه اجلـديـدة،الـتي
جتـعـلــك تــــــســـتـلـقـــي عـلــــــــى قـفــــــــاك مـــن
الـــضحـك املـبـكـي، أن ســــرقــــة الـــسـيــــارات
صـارت تسمـى )أخذ الـسيارات(، وبـالتالي
فـهي –يف عــرفـهم –مـهنــة مـشــروعــة لهــا
قــواعــد وأصــول،وفـيهــا )إبــداعــات( تفــوق
اخلــيـــــال،مــنهـــــا أن راكــبـــــاً قـــــال لــــســــــائق
التـاكـسي الـذي يقلـه أنه عطـشـان،فـوقف
من أجـله عنـد أول بـائع،فــاشتــرى قنـينـة
مرطبـات لنفسه وتكرم باألخرى للسائق،
ومـا أن شـرب هــذا حتـى غـط يف غـيبـوبـة
ليجد نفـسه بعدهـا ملقى علـى الرصيف
ومـعه قـنـيـنــــة املــــرطـبــــات6ومـن يــــدري أن
شـبكـة أخـذ الـسيــارات -وال تقل ســرقتهـا
فـيـــزعلـــون علـيك -سـتـنــشـئ مـــوقعـــاً لهــا
علــــى االنـتــــرنـيـت،يــــدلـّـك علــــى كــيفـيــــة
اســتـــــــرجـــــــاعـك ســيـــــــارتـك املـــــســـــــروقـــــــة

)املأخوذة(. 
ليــست هــذه احلكـايـة املــرة هي املـوضـوع،
إمنـا )عجـيبـة اإلنتـرنـت( التـي متنـينـا أن
نضيفها إلـى عجائبنـا،ولكن ما أن دخلت
بـيوتنـا حتى صـرنا نخـشاهـا،فقد اتهـمها
بعـضهـم بــأنهــا أشــد فــسقــاً مـن الفــاسق
والفـاسقـة،وأنهـا هـدامــة البيـوت ومفككـة
األســـرة، وإنهـــا خـبـيـثـــة.. غـــاويـــة.. بـــاثــّـــة
ــــــــــزوج لـلــــــــشــك وعــــــــــدم الــــثـقــــــــــة بــــني ال
والــــزوجـــــة.فقـبـل أشهــــر -وهــــذه حــــادثــــة
حقــيقـيـــة- عـمـــد أحـــدهـم إلــــى مغـــازلـــة
ــــــــــــاســـــم ــــــــــــر اإلنـــــتــــــــــــرنـــــت ب زوجـــــتـه عـــــب
مــسـتعـــار،واسـتـــدرجهـــا إلـــى أن أعـطـــاهـــا
مـوعــداً للقــاء،..فكـانـت الفـضـيحـة،وكـان
الـطالق،بعـــد أن أثبـت خيــانـتهــا بــاجلــرم

املشهود6
وألننــا شـعب كــان محــرومـــاً من كـل شيء
إال الهـواء،ومــأزوم نفــسيــاً وجنــسيــاً،فقـد
صــارت اإلنتــرنت يف الـبيـوت ويف نــواديهـا
اجلــامـعيــة والعــامــة،مـصـــدراً إلشبــاع مــا
حـرمنــا منه.وألن فـينـا حـاجــة للتـنفيـس
عــمــــــا هــــــو مـكــبـــــــوت،فقـــــــد اتخــــــذنــــــاهــــــا
)صـديقـاً..صـديقــة( للبـوح بـاألســرار من
خالل الــــــدردشــــــة (Chatting(،حــتــــــى
وصل احلال ببعض الشباب إلى إدمانها.
وإذا كان يتـعذر على الـشاب مشـاهدة فلم
)جنـسـي( يف تلفـزيـون األســرة،فقـد صـار
سهالً عليه الوصول إلـى املواقع اإلباحية
عبــر اإلنتــرنت،وتـوفـرت له فـرصـة إقـامـة

عالقة عاطفية أيضاً،بل عالقات6
وأمـسـت اإلنتـرنـت مصـدر إزعـاج للـزوجـة
الــتــي يقـــضــي زوجهـــــا ســـــاعـــــات لــيـله يف
تـصـفحهـــا،فـتفــســـره بــــأنه حجــــة للهـــرب
منهـا،حتى صـارت تنظر لهـا كما لـو كانت

)ضرتها(6
ومـن طـــريف مـــا حــصل لـي أنـنــي تلقـيـت
عبـر اإلنتـرنت رسـالـة من )وزيــرة العمل(
يف دولـــة أفـــريقـيـــة،خالصـتهـــا أن لـــديهـــا
عــــشــــــرة ماليــني دوالر يف أحـــــد الــبــنـــــوك
السـويسـريـة مـسجلـة بـاسم زوجهـا الـذي
تــويف يف حــادث،وإنهــا تـطـلب الــزواج مـني
بـتـــرتـيـب معـني لقـــاء عـمـــولـــة مقـــدارهـــا
مـليــونــا دوالر.وقــد علـق زميـلي الـســاخــر
بقــولـه:))اشمـنتـظــر أخـي..هم أفــريـقيــة
وهـم مليـونني دوالر..اتـوكل علـى اهلل وانـا
شـاهـدك بـورقتـني..بسعـر إرهـابـي..وجمع
راسـني باحلالل أثـوب عد رب العـاملني من
قـطع رأس واحــد6((.ومـثل هــذه )احلـيل(
قـد يـصــدق بهـا الــشبـاب الـذيـن ال خبـرة
لهم بنصب )الفخاخ( السيما العاطفية.
واملـشكلة،إن احليرة تلف األسـرة العراقية
يف كيفـية التعـامل مع أوالدها وبنـاتها يف
استـخدام اإلنـترنـت مبا هـو مفيـد علمـياً
وثقـــافيــاً وأخـالقيــاً وتـــرفيـهيــاً،وإبعـــادهم
عـمـــا هـــو مفــســـد وقـبـيح فـيهـــا.واحلـيـــرة
نفـسهــا تلف النـوادي اجلـامعيـة والعـامـة
لإلنـتــــرنـت يف غـيــــاب ضــــوابــط ورقــــابــــة

وطنية.
واحلـق أقــــــــــــول،ان ال حـل لـهــــــــــــا ســــــــــــوى
)الـضميـر األخالقـي( الذي كـانت تتـعاون
ــــــــى ــــــــدرســــــــة واجملـــتـــمـع عـل األســــــــرة وامل
تــــشـكــيـله،فــتجـعلـه محـــصــنـــــاً،بــيــنــمـــــا66
يتـسـابق اآلن علـى  تهـرئـة نــسيجـه جمع
ــــــــى ــــــــارة..إل ــــــــر،مـــن ســــــــارق الـــــــســـي غـفـــي
اإلرهــــــابــي..إلــــــى مـــتعــــــاطــني بــــــالــــــديــن

والسياسة،يف بلد العجائب.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

املشهد النفسي

متنيناها...فرصنا نخشاها
أ.د.قاسم حسني صالح

iraqipa@hotmail.com

العدد )374( السبت)29( نيسان 2005
NO (374)Sat. (30) April

كمـا تـشيــر اإلحصـاءات إلـى ارتفـاع
نـــــســبـــــــة أعــمـــــــال الـعــنـف والـقــتـل
واالعـتــــداء واالغـتــصــــاب والــــسلـب
واالنتـحار يف اجملتمعات الـصناعية
املــتقــــدمــــة السـيـمــــا يف الــــواليــــات
املتحـدة،التي مات فيهـا منذ مطلع
القــرن العـشــريـن وحتــى مـنتـصف
السبـعينيـات من القـرن نفسه،أكـثر
مـــن )900( ألـف مـــــــدنـــي نـــتـــيـجـــــــة
لألعمـال اإلجـراميـة.ويـستنـتج من
هـذه احلقـائق والبيـانـات،أن العنف
والعـــدوان أصـبحـــا حقـيقـــة دامغـــة
يــــــــواجـهـهــــــــا اجملـــتـــمـع الـــبــــــشــــــــري

ويتعايش معها.
العدوان غريزة أم تعلم؟

يفـتـــرض بعـض علـمــاء الـنفــس أن
العدوان هو نتيجة طبيعية لغريزة
ــــــــــــــة يف طـــــبــع الــقـــــتــل الـــكــــــــــــــامـــــن
الـبــشـــر،ومـنهـم )فـــرويـــد( مـــؤســس
الـتـحلــيل الــنفــسـي الـــذي يـــرى أن
الــسلــوك العــدوانـي جــزء مهـم مـن
الكيـان الغريـزي للفرد،وإن الطـاقة
الهـدامة للعـدوان ال حتتـاج أحيـاناً
ألن تــــوجه ضــــد الـنــــاس اآلخــــريـن
مبـاشرة،وإمنا قد تـسدد نحو الذات
كــمـــــا يف االنـــتحـــــار، ولـــــذلـك فـــــإن
الــوظيفـة الــرئيـسـة للـمجتـمع هي
وضع طبيـعة الـعدوان لـدى األفراد
حتـت املــــراقـبــــة والـــسـيــطــــرة قــــدر

اإلمكان.
Ethology أمـــا علـم االيـثــولــوجـي
أي دراســــــة الـكــــــائــنــــــات احلــيــــــة يف
أوضـــــاعهـــــا الــطـبــيعـيـــــة،فـيـــــرى أن
العـــدوان وظـيفـــة مــســـاعـــدة تعـمل
علـــى حـمـــايــــة وإنقـــاذ احلـيـــاة مـن
ــــــــــــــــــة ومـــــــن مــهــــــــــــــــــددات الـــــــبـــــــيـــــــئ
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إشـاعـة اخلـوف والــرعب يف نفـوس
اآلخرين،أمـا نظرة اإلرهـابي لذاته
)مـفـهــــــــوم الــــــــذات( فـهـــي بـال شــك
مـشـوشــة ومتــدنيـة،لـكنهـا مـؤطـرة
خــارجيــاً بنـزعـات االسـتعالء الـتي
تــــــؤدي إلــــــى الــتـــطـــــــرف الفـكــــــري
والعقــائــدي علـــى شكـل تنــظيــرات
وفتـاوى،والـتطـرف الـسيــاسي علـى
شــكـل إرهـــــــــــاب مــــنــــــظــــم يـجـــــــــــري

استنساله محلياً ثم تصديره.
فـسيـاسـة اإلرهـاب تبـرر كل صنـوف
القتل واإلبـادة وتعلن احلـرب علـى
كـل مـــن ال يـقـف يف صـفـهــــــــا،حتـــت
شـعــــــــارات مـقــــــــدســــــــة  كــــــــالــــــــديـــن
والـــــــوطـــنـــيـــــــة واحلـــــــريـــــــة واألمـــن
والـــرســـالــــة املقـــدســــة، وتعـــد هـــذه
الــسيــاســة بحـسـب مقـــاييـس عـلم
الـنفـس األخـالقي صـيغــا متـأخـرة
وبـــدائيــة يف الـتعــامل مع الــوقــائع
واآلخـــــريــن، فــنــــســبــيـــــة الـــصـــــواب
واخلــطـــأ يف الـنــظـــريــــات واألفكـــار
تـــــــــدحـــــض مـــبـــــــــدأ:))إن أفــكـــــــــاري
وعقـــــائـــــدي هــي الـــصـــــاحلـــــة ومـــــا
ســـــــواهـــــــا ال يـــنـفـع((،وســــط هـــــــذا
الـتـنــــوع  والــتعــــدديــــة الـبـــشــــريــــة
الهــــــائلـــــة يف األفـكـــــار والـعقـــــائـــــد
واألديان وأسـاليب العيـش والتراث
والتــأريـخ، فمــا هــو صــالح أو نــافع
من مـنظـور فكــري أو اجتمـاعي يف
مـــــرحلــــة مــــا  أو لـــــدى مجـمــــوعــــة
مــا،قــد ال يعــدو كــذلك يف مــرحلــة

أخرى أو لدى مجموعة أخرى.
ال يــزال الطـريق وعـرا أمـام البـشـر
لـكــي يــــســمـــــوا بــــــأخالقــيــــــاتهــم يف
تعـامـلهم مع بـعضهـم بصـورة اكثـر
رقيـاً وشفافيـة وتعبيـراً عن اإلبداع
يف جتــــــــــاوز مـخـلـفــــــــــات املــــــــــاضــــي
ومعـضالت احلـاضـر،ولـكي يــركنـوا
الـــى نبــذ القــوة والعـنف والعــدوان
واإلرهــاب،حلل املــشكالت واألزمـات
وتـــرجـمـــة مـبـــادئ الــــدميقـــراطـيـــة
واحتـرام حقــوق اإلنسـان إلـى واقع
عــمل يف حـيــــاة كل فـــرد وجـمـــاعـــة
ومجـتـمع ونـظــام سـيــاسـي، فـنحـن
بحـاجة  إلـى تغيـير سـريع وجريء
يف الـسلــوكيــات عبـر تــوفيــر البـيئـة
االجــتــمـــــــاعــيـــــــة واالقــتــــصـــــــاديـــــــة
والــسيــاسيــة املالئمـة لــذلك؛أعـني
بـيئـــة حتتــرم إنـســـانيــة كل إنـســان
بــــــوصـفه وحــــــدة بــيــــــولــــــوجــيــــــة–
اجـتمــاعيــة–فكـريــة لهـا كـرامـتهـا
الثــابتــة التـي ال تقبـل التجـزئـة أو
املساومة.آنـذاك ستتضاءل النـزعة
نحــو استخـدام العــدوان،فال يكـون
لإلرهـــــــاب معــنـــــــى يف القــــــامــــــوس

البشري.

واالحتالل والهيمنة الثقافية،التي
مـن شأنهـا أن تقدح شـرارة العدوان
وبــالـتــالـي االرهــاب، فــاإلرهــابـي يف
عـالـم اليــوم،يتحــرك ضمـن أرضيـة
واسعـة حـافـزة علـى اإلرهــاب وسط
هـذه التـناقـضات والـصراعـات،التي
أصبحت امتداداً لقرون مضت، من
دون أن يـــســتعــني اإلنـــســـــان بـعقـله
اجلبـار علـى معــاجلتهــا بعيــدا عن
منـطق القــوة والهيـمنـة، فـاإلرهـاب
يـبـــــدأ حـيـنـمـــــا يـعجـــــز العـقل عـن
اللجــوء إلــى أســـاليـب منـطـقيــة يف
الــتفــــاهـم والــتحـــــاور مع الــطــــرف
اآلخـر، فمـا املـضمـون النفـسي وراء
هــــــذا الـعجــــــز يف االحــتـكــــــام إلــــــى

منطق احلوار والتفاهم ؟
بــاعتقــادي،هنـاك خــوف )عصــابي(
لـدى اإلرهـابـي من وجـود اآلخــرين
يف بــــاحــــة احلـيــــاة، ويــنعـكـــس هــــذا
اخلــوف من خالل نـزعـته البـدائيـة
إلزالـــــة أو تـــصفــيـــــة اآلخـــــريــن مــن
الـــوجـــود بـــدالً مـن االسـتـنـــاد إلـــى
وسـيلــة إنـســـانيـــة راقيــة للـتعــايـش
مـعهـم والـتــــأثـيــــر الــــسلـمـي فــيهـم
وإيجـاد وترسيخ العنـاصر املشـتركة
للعـيش معـاً بـأمـان، فـاإلرهـابي إذن
متـخم بــاخلــوف،يحــاول الـتخلـص
مـنه بـــأســـالـيـب بـــشعـــة عـن طـــريق

مصـدراً للتعزيـز غير املبـاشر، وهذا
مــــــا يــــطلـق علـــيه بـ)الــنــمــــــذجــــــة(

Modelling. 
اجلذر النفسي لإلرهاب

يــتحـــول الـــسلــــوك العـــدوانـي إلـــى
)إرهـــــاب( عــنـــــدمـــــا جنـهل احلـــــدود
الفــاصلـة مـا بـني العـدوان املـقبـول
)يف حــــــالــــــة الـــــــرد علـــــــى العــــــدوان
كالدفـاع عن الوطن(،والعدوان غير
املقبـول،أو عنـدمـا نفتقـر الـى قـدرة
االرتـكـــــاز علــــى احلــــوار والــتفــــاهـم
والــــــنــقــــــــــــــاش يف حــل املـــــــــــشـــكــالت
والـصـــراعــــات،واللجـــوء إلـــى القـــوة
لـتحقـيق ذلك،األمــر الــذي يعــطي
مبرراً وشـرعية الستخدام األسلوب
نـفـــــسـه لـــــــدى اإلطـــــــراف األخـــــــرى
املـتـنـــازعـــة، فـــاسـتخـــدام القـــوة قـــد
يـحقق االنـتـصـــار للـطــرف األقــوى
ويـــــؤجل حــــالــــة الــصـــــراع،إال أنه ال
يسعـى إلـى حلهـا نهـائيـاً،فـاحلـروب
يف الكثيـر من األحـيان  تـتوقف وال
تـنـتهـي، فـــالعـــدوان األعـمـــى  لـــدى
الـفــــــــــــرد هــــــــــــو أصـل اإلرهــــــــــــاب أو
جــذره،لـكن هــذا العــدوان له تــربـته
اخلصبة أيضاً،واملتمثلة باألمراض
االجــتــمـــــــاعــيـــــــة واالقــتــــصـــــــاديـــــــة
املــتفــــاقـمــــة،كــــالـفقــــر واالسـتـغالل
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والنفسي،فـسيتشكل لـديه السلوك
العــــــدوانـــي نفـــــسه عــنــــــدمــــــا ميــــــر
مبــواقف مـشــابهــة.ويحــدث الـتعـلم
نفـــسه عـنــــد الــتعــــرض لعــــدوانـيــــة
األقـــران واألصـــدقـــاء،أو مــشـــاهـــدة
أفالم العـنف والـــرعـب واإلجـــرام،إذ
تـتم محاكـاة هذه الـنماذج بـوصفها

مخـاطـرهــا.فقـد بـينـت مالحـظـات
االيثـولوجي)كونراد لورنز(1966 أن
العــدوان عبــارة عن )غـريــزة قتـال(
مــوجــودة لـــدى احليــوان واإلنـســان
معـاً،،وأنها ال تعـد شيئـا سيئـاً بحد
ذاته وإمنــا تعـمل بــوصفهــا وظـيفــة
حلمـايــة النــوع  واجلمـاعــة والفـرد
من الـتهــديــدات احلـقيـقيـــة اآلتيــة
مـن الـبـيـئـــة.لكـن االنــســـان بخالف
أغلب احليوانـات التي ال تقتل بني
نــــــوعهـــــا،فــــشـل يف حتجــيــم نـــــزعـــــة
ــــــــــــديـه،إذ أن بـــــنـــــيـــــتـه الـعــــــــــــدوان ل
اجلـسـديـة الـضعيفـة نـسـبيــاً،دفعته
الـــى تــطـــويـــر أنـــواع مـتقـــدمـــة مـن
الــــــسـالح مــكّـــنـــتـه مـــن قـــتـل هـــــــــذا
احلجـم املـــرعــب والهــــائل مـن بـنـي
جلــدته عبــر التـاريخ..ولــذلك يعـد
اإلنــــــــســـــــــــان مــــن وجـهـــــــــــة نــــــظـــــــــــر
)لـورنـز(أكثـر الكـائنـات احليـة علـى
الـبسـيطـة عـدوانـاً وضـرراً ضــد بني

جنسه، 
إال أن أصحـــــاب نـــظـــــريـــــة الــتـعلــم
االجتمـاعي يعـتقدون بـأن العدوان
يفـسـر متـامـاً علـى أسـاس الـسلـوك
االجـتـمــاعـي املـتعلـم والـــذي ميكـن
الـتنبـؤ بـه والسـيطــرة عليه،بحـسب
قوانـني التعلم،كـالتعـزيز والـتعميم
والـتـمـيـيـــز واالنــطفـــاء.فــــالعـــدوان
ليـس غريـزة فطـرية مـحتومـة على
الــبـــــشــــــــر،بل هــــــــو سلـــــــوك مــتـعلــم
ومـكــتـــــســب عــن طـــــــريـق الــبــيــئـــــــة
االجـتـمــــاعـيـــــة.فعـنــــدمـــــا يالحــظ
الـطفل يف بيـئته شخـصيــات مهمـة
يف حياته كـالوالدين،متارس العنف
بــــاسـتـمــــرار يف مـــــواقف تـــسـبــب له
ــــــــــــاط واألذى اجلــــــــــســــــــــــدي االحـــــب
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أصـــــــــــــــل اإلرهــــــــــــاب )وجهة نظر نفسية(
د . يوسف حمه صالح مصطفى
جامعة صالح الدين 

يشير )مونتاغو( Montagoأحد
املتخصصني يف دراسة العنف

والعدوان إلى أن البشرية منذ أن
قامت بتدوين تأريخها قبل نحو

)5600( سنة،نشبت أكثر من ) 14.600( حرب،أي
مبعدل ما يقارب ثالث حروب يف السنة حلني

تأريخ اإلحصائية هذه يف عام 1976،راح
ضحيتها ماليني البشر،إذ قـُتل مثالً أكثر من

)65( مليون شخص يف احلرب العاملية الثانية
وحدها،فضالً عما خلفته تلك
احلروب من مآسىٍ وويالت

وأحقاد ودمار مادي ونفسي
واجتماعي.

اإلرهابي لديه
خوف )عصابي(

من وجود اآلخرين
يف باحة احلياة

األمراض
االجتماعية

واالقتصاديةاملتفا
قمة تشكل األرضية

احلافزة على
االرهاب

بـرعـايـة )مـركـز العـوق الـعقلي(
الــتـــــــابـع لـــــــدائـــــــرة الـــــــرعـــــــايـــــــة
االجــتــمـــــاعــيــــــة يف وزارة العـــمل
والـشــؤون االجـتمـــاعيــة،شـــاركت
اجلـمعـيــة الـنفــسـيـــة العــراقـيــة
بــــاحللقـــة الـنقـــاشـيـــة املعـنـــونـــة
)اضــــطــــــــراب الـــتــــــــوحــــــــد لــــــــدى
األطفــــال(،يــــوم الــثالثــــاء 4/5/
2005 يف مـــــعـــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــد األمـــــل
بــبغــــداد،الــــى جــــانـب مـــشــــاركــــة
خـمـــس وزارات وثالث جــــامعـــات
وأربع منظـمات انسانـية محلية
ودوليــة.وقــد أسـهمـت اجلمـعيــة
بـــــورقـــــة عـــمل قــــــدمهــــــا كل مــن
الــدكتـور )قــاسم حـسني صـالح(
رئــيــــس اجلـــمعــيــــــة،والــــــدكــتــــــور
)هـيثـم أحمـد الــزبيـدي( عـضـو

اجلمعية،فيما يأتي نصها: 
)الـتــوحــد( Autismاضـطــــراب

ـ

ـ

بــــالـتــــوحــــد يف مــــدارس العــــراق
كافة.

3-تعـــــديل الــــسلـــــوك علـــــى وفق
اسـتـــراتـيجـيــــات تعلـيـم قـــائـمـــة

على ما يأتي:
أ - عـالج اضــــــطـــــــــراب الــــنــــــطـق

واللغة.
ــــــــــى الــــتـفــــــــــريـغ ب- الـعــــمـل عـل

االنفعالي للطفل.
ـــــــــــــوســـــيـقـــــــــــــى ـــــــــــــامل ج- الـعـالج ب

واالسترخاء.
د- تـــوظـيف مـبـــادئ االشـتـــراط
والــتعــــزيــــز يف تــطــــويـــــر سلــــوك

املستوحدين.
هـ - تـصمـيم بـرنــامج للـتغـذيـة

والعقاقير.
و-الــتـــــــدريـــب علـــــــى الــتــــــــواصل

البصري والسمعي.
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يـنــبغـي أن يـتــصفــــوا بــــالــصـبــــر
والقــــــدرة علـــــى حتــمـل أطفـــــال
مـــتعــبــني يف تـــصـــــــرفــــــــاتهـــم،مع
جهــــــود أســــــر هـــــــؤالء األطفــــــال
الـذين هـم ضحيـة إعـاقـة بـالغـة
للـنـمـــــو العـقلـي.وإغـنـــــاء لهــــذه
احلـلقــــــة الـــنقــــــاشــيـــــــة،تقــتــــــرح
اجلمـعيــة الـنفــسيــة علــى دائــرة
ــــــــة ــــــــة االجـــتـــمــــــــاعـــي ــــــــرعــــــــاي ال
ومــــؤســـســــاتهــــا،وبــــالــتعــــاون مع
اجلمعيـات العلمـية واإلنـسانـية
ذات الصلـة،االشتـراك يف إرسـاء
قــواعــد بــرنــامج تــأهـيل تــربــوي
ونفــــســي لـألطفــــــال املـــصــــــابــني
بـــالـتـــوحـــد علـــى وفـق الفقـــرات

اآلتية:
1-تـصـمـيـم اسـتـمــارة تــشخـيـص

مدرسي.
2-إجـراء مـسح عـام لـلمـصــابني

ـ ـ ـ ـ ـ

)بـــالـــرغـم مـن تـــأسـيــس مـــراكـــز
عــــاملـيــــة وعــــربـيــــة مــتخــصــصــــة
بــالـتــوحــد(،إلــى حتــديــد دقـيق
للعــوامل املـسـببــة للتـوحـد،ومـا
إذا كانت وراثية جينية أم بيئية
اجـتمــاعيـة،فــإن عالجه الـشـايف
غير مـوجود،ولهذا يعـد التوحد
مـن أشـــد اإلعـــاقـــات الـتـي تـبـــدأ
مع ميالد الطفل وتسـتمر حتى
مماته،وال تـشفى منهـا إال نسبة
ــــــــة ال تـــتـعــــــــدى )7%( يف ضـــئـــيـل
افــــضل األحــــــوال،ممــن لـــــــديهــم
ــــــــى ذكــــــــاء عــــــــادي أو قــــــــدرة عـل
التواصل القوي وتـوفر الفرصة

لدخولهم يف برامج التأهيل.
ويـتطـلب عالج هــذا االضطـراب
تـــضـــــافــــــر جهــــــود العــــــاملــني يف
مــــــراكــــــز الــتــــــوحــــــد،وال ســيــمــــــا
املـعـلـــمـــني واملـعـلـــمــــــــات الــــــــذيـــن
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تــوقف متـامـاً عـن العـمل،فـتكف
حــواسه اخلمـس عن تــوصيل أو
اسـتقبـال أي تنـبيهـات خـارجيـة
ـــــــــر عــــن عـــــــــواطـفـه أو الــــتـعــــبــــي
وأحـاسيـسه فيـما عـدا اندمـاجه
بــأعمـال منـطيـة عـشــوائيــة غيـر

هادفة ملدة طويلة.
والتوحد يصيب األطفال بغض
النظر عـن مستوى ذكـائهم،فقد
يكـــونـــون مـتـــوسـطـي الـــذكـــاء أو
ـــــــــاء جـــــــــداً أو مــــتـخـلـفــــني أذكــــي
،لــذا ينـبغي الـتنـويه بـأن عـقليـاً
الـتــــوحـــــد ال يعـنـي بــــالــضــــرورة
الـــــتـخـلـف الـعـقـلـــــي،إذ أن بـــــني
األطفـــال املـصـــابـني بـــالـتـــوحـــد
هـنــــاك مـن يـتـمـتـع بقــــدرات أو
مهـارات نـادرة يف الـريـاضيـات أو

فنون الرسم أو املوسيقى.
ومبـــــا أن الـعلــم لــم يـــصـل بعـــــد
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ــــــــــوقـف يف منــــــــــو املـهــــــــــارات أو ت
ــــــــدى الـــــطـفـل يف ــــــــوقـعــــــــة ل املـــت
اجلوانب االجـتماعـية واللغـوية
والعقلية،ويف رصيـد السلوكيات
املــرغــوب بهــا،أو فقــدهــا بعــد أن
تــكــــــــون بــــــــدأت يف الـــتـــبـلــــــــور يف
املــــــــراحـل املـــبــكــــــــرة مـــن حـــيــــــــاة
الـطفل،ممـا يـؤثــر سلبـاً يف منـو
املـهــــــــارات اخملـــتـلـفــــــــة)كـالمـــيــــــــة
واجتـماعية وسلوكـية ومعرفية(
ويف بـنـــاء شخـصـيـته،ويف قـــدرته
على االتصال بـاآلخرين وإقامة
عالقــــــات مـعهــم،واالســـتجــــــابــــــة

للبيئة على نحو مالئم.
تصــاحب ذلك نـزعـة انـسحـابيـة
ـــــــــى ـــــــــة،وانـغـالق عـل انـــــطـــــــــوائــــي
الــــــــذات،مـع جـــمــــــــود عــــــــاطـفـــي
وانـفعــــالـي،يــصــبح فـيـه اجلهــــاز
العصبـي للطفل كـما لـو أنه قد
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برعاية وزارة العمل والشؤون االجتماعية

)اجلمعية النفسية العراقية(  تشارك يف حلقة نقاشية
عن مرض )التوحد( 

إن مــــن أهــــم عــــــــــــوامـل االرتـقــــــــــــاء
بــالـعمـليــة الـتعـليـميــة،هــو تعــويــد
الـطفل علـى االعـتمـاد علـى نفـسه
يف حـيـــاته الـــدراسـيـــة،وعـــدم طلـبه
مـســاعــدة الـغيــر إال عنــد الـضــرورة
القــصــــوى،وحـني يـــســتلــــزم األمــــر
بـــــالـفعـل مقـــــدارًا مــن املــــســـــاعـــــدة
احملـــــدودة.ولـكــن أن تــتــم تــنــــشــئـــــة
الـطفل علـى عـادة االسـتمـاع فـقط
إلـى الدروس الـعامـة يف املدرسـة ثم
الــدروس اخلــاصــة يف املنــزل –وهــو
يف كل هذه املـواقف مستـقبل سلبي
غـيـــر فعـــال –فــــإن ذلك غـــالـبـــًا مـــا
ينـتهـي به إلـــى التــواكل واالعـتمــاد
وعدم القدرة على أخذ دور فعال يف
حفظ الـدرس واسـتيعـابهـا،ثم إلـى

فشل يف االمتحان فيما بعد.
إن تعـــــويـــــد الـــطـفل مــنــــــذ صغـــــره
االعـتمــاد علــى الــدروس اخلــاصــة،
يـــــــؤدي إلـــــــى نـــتـــــــائـج قـــــــد تـكـــــــون

يحلُ له كل املعضالت التي تواجهه
وكل املــســــائل واملـــوضـــوعـــات الـتـي
يـنـبغـي للــطفل عــملهـــا بـنفــسه،إذ
يـنــبغـي أن تـكــــون هــــذه املـــســــاعــــدة
محـــــدودة يـكــتفــي الـــــوالـــــد فــيهـــــا
بــإعـطــاء الــطفل بعـض اإلرشــادات
البسيطة التي تهيئه ألداء الواجب

املكلف به.
يـتـلخــص املـــوقـف إذن يف أن تكـــون
املــســاعــدات الـتـي متـنح للــطفل –
ســواء كــانـت عـن طـــريق والـــديه أم
عـن طريـق الدروس اخلـصوصـية–
مـســاعــدات مــؤقتــة تـسـتهــدف حل
إشـكــــال قــــائـم،وأن يـكــــون األســــاس
فـــــيــهـــــــــــــا دفــع الــــــــطــفــل لــلــعـــــمــل
مبفــرده،وتنـميـة املقـدرة لـديه علـى
الـــبحــث و الــتـــنقــيـــب، وتعــــــويــــــده
االعــتــمــــــــاد علـــــــى الـــنفـــــس،وان ال
يلـتمـس املـسـاعـدة إال يف الـظـروف

التي تستوجب ذلك بالفعل.
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أداءهـــا حـتـــى ولـــو كـــان هـــذا األداء
خــاطئــاً،ألن يف ذلك تــدريبــًا ودفعــًا
لــه كـــــــي يــفــهـــــــم أصــــــــــــــــــولــهــــــــــــــــــا
وقــواعــدهـــا،ويكــون مــسـتعــدًا ألداء
ــــــــــــة ــــــــــــات يف نـهــــــــــــاي االمـــــتـحــــــــــــان
العــام.فــاملــدرســة بــإعـطـــائهــا هــذه
الـواجبـات لتالميـذهـا ال تـستهـدف
احلل الـصحيح بقـدر ما تـستـهدف
دفـع الــــطـفـل لـلـــبـحـــث وتــــطـــبـــيـق
الـنظـريـات والقـواعــد التي شـرحت

له يف املدرسة.
ولـــسـنــــا نـنـكـــــر حق الــــوالــــديـن يف
مسـاعدتهـما طفلهـما يف استـذكاره
لــدروسه وأدائه لــواجبــاته املنــزليـة،
فأن مثل هـذه املساعـدات ذات قيمة
بل قــــد تـكــــون ضــــروريـــــة يف بعــض
األحيـان،لـكننـا نقصـد اإلشـارة إلـى
ذلك النـوع من املـساعـدات الذي ال
يترك الـوالد فيه فـرصة للطفل يف
احلـصول علـى قسـط من التـدريب
والــتــمـــــريــن والـفهـــم واحلفــــظ،بل
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فقط.وهـنا قـد تنبـع مشكلـة أخرى
أكـثــر ســوءاً،إذ يـسـيــر الـتــدريـس يف
املنـزل بـأسلـوب معـني بيـنمـا تـسيـر
املــــدرســــة بـــــأسلــــوب آخـــــر مغــــايــــر
متــــــامــــــاً،فـــيخـــتلـــط األمـــــــر علــــــى
الـتلـمـيــذ يف الـنهــايــة،وقــد يــذهـب
ضـحـــيـــــــــة لـهـــــــــذا الـــتـــــضـــــــــارب يف

األساليب.
وإذا كنــا بصــدد خطـورة املبـالغـة يف
تنـميــة روح االعـتمــاد لــدى الـطفل
علـــى الـــدروس اخلـــاصـــة،فـــأن هـــذا
يـدفعنـا إلـى احلــديث عن نـوع آخـر
مـن املـــســــاعــــدات يــضــــر بــــالــطـفل
أيـضــاً.ونعـني بــذلك مــا قــد يـعمــد
إلـيـه بعــض اآلبــــاء أو األمهـــات مـن
أدائـهم للــواجبـات الــدراسيــة نيـابـة
عـن أبـنـــائهـم،فـيقـــوم الـــوالـــد مـثاًل
بحل املـســائل احلـســابيــة أو كتــابــة
مـــوضـــوع اإلنــشـــاء وغـيـــر ذلك مـن
الـــــواجـبـــــات الـتـي يـنــبغـي أن نـــــدع
الطـفل يبـذل جهــده فيهـا محـاواًل

وإرهــــــــــــاق نـفـــــــــسـه مــــــــــــادام1 أن يف
الــدروس اخلــاصــة التـي تعـطــى له
يف املـنـــزل مجــااًل أكـبـــر لالسـتـمــاع
والفهم.وهكـذا يهمل هـذا التلمـيذ
الفـــائـــدة الـعلـمـيــــة الكـبـيـــرة الـتـي
تقدمها له يف املدرسة اعتماداً على
مــا يقــدم لـه من رعــايــة خــاصــة يف
املنــزل،ويـصـبح وجــوده يف املــدرســة
صـورة شـكليـة فـقط تـخفي وراءهـا
مــضــيعــــة للــــوقــت واجلهــــد واملــــال
وتـعــــــطــــي لـه فــــــــــرصــــــــــة لـلـعــــبــــث
واالسـتهتـار واختالق املـشكالت مع

أقرانه ومعلميه.
وقــــــــــــد يـفـــــــــشـل الــــتـلــــمــــيــــــــــــذ يف
دروسه،فيعـمد األب يف العام التالي
إلـــى تغـيـيـــر املـــدرسـني الـــذيـن كـــان
يلـتـمــس معــونـتهـم.وقـــد يعهـــد به
إلـــى مـــدرسـني مـن مـــدارس أخـــرى
غيـر املـدرســة امللـتحق بهــا االبن،أو
قـد يعهـد به إلى مـدرسني خـاصني
محــتــــــرفـــني للــــــدروس اخلــــــاصــــــة

عكسية،إذ ميكن أن ينتهي به األمر
إلـــى فـــشل مــتكـــرر وتـــأخـــر دراسـي
مـسـتمـر، فـالـطفل وقــد فقـد عـادة
االعـتمــاد علــى الـنفــس يف البـحث
والـفهـــم ومحــــــاولــــــة اســتــيـــضــــــاح
الـنقـــاط الغــامـضــة ثـم اسـتـيعــاب
املـادة بعــد فهمهـا،مثل هـذا الـطفل
الذي تصـبح كل وظيفته االستماع
إلــى شــرح الـغيـــر من دون أخــذ دور
إيجابي ومن دون بذل أي جهد من
جــانبه،إمنـا يكـون فـشله أقـرب إلـى
االحـتـمـــال مــن طفل آخـــر يـــأخـــذ
دورًا فعــــااًل يف الــبحـث والـتــنقـيـب
وفهـم غـــوامـض املـــادة وصـــواًل إلـــى

استيعابها وحفظها.
ومـن نــــاحـيــــة أخــــرى،فــــإن الــطـفل
الـــذي تعـــوّد علـــى االعـتـمـــاد علـــى
الــدروس اخلــاصـــة يف منــزله البــد
من أن يفقد االنـتباه يف املدرسة يف
أثـناء الـيوم الـدراسي،ألنه غـالبـاً ما
ال يــــرى مـبــــررًا لـتــــركـيــــز انـتـبــــاهه
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