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يقـــول الفـيلــســـوف املعـــاصـــر )إمـيل
سـيــــوران(:  ))حـني يـــشــبع الـــطغــــاة
شراسـتهم، يتحـولون  –رمبا  –الى
رجـــال طيـبني, وكــان ميكـن أن تعــود
األمــــور الــــى نــصـــــابهــــا لــــوال غـيــــرة
ـــــــــاع الـعـــبـــيـــــــــد، ورغـــبـــتـهـــم يف اشـــب
شـــــراســتهـم هـم أيــضـــــاً, إن طـمـــــوح
اخلروف الى أن يـتقمص دور الذئب
هـــو بـــاعـث أغلـب األحـــداث, كلّ مـن
لـيـــس له نـــاب يـحلــم به، ويـــريـــد أن

يفترس هو أيضاً((,
أمـــدنـي هـــذا املقــطع بـــإضـــاءة كـنـتُ
أبحـث عـنهـــا وأنـــا اتــســــاءل كل يـــوم
وحلــظــــة متــــر علـيّ يف هــــذه الــبالد,
حقــاً غــريب مــا حــدث ويحــدث لنــا،
ويف مــــرات كـثـيــــرة حــــاولـت أن أجــــد

ـ ـ

يف سايكولوجيا ما بعد الدكتاتور

أبناء اوديب وعقدهتم املقلوبة
قيس ياسني

الــســــايكـــولـــوجـيـــة وقـــراءتهـــا قـــراءة
شاقولـية وأفقية وبـني السطور وبني
وبـني، علـّنا جند شافتنا وطريقنا ملا
حــدث ويحـــدث لنــا، وال نــدع بــداهــة
القـــوانـني ويقـيـنـيــــاتهـــا الــصـــامـتـــة
وحجـجهـــــا الـــــرصــيــنـــــة وأرقـــــامهـــــا
الكـمـيــة ومــصفــوفـــاتهــا الـــراسخــة،

مهيمنة على رؤانا التفسيرية,
حقــــاً، يجــب علـيـنـــا أن نـتـعلـم ملـــاذا
ـــــاء )العــبــيـــــد( حتـــــول هـــــؤالء األبــن
بغـيـــــرتهـم، لـيـكــملــــوا مــــشهــــد األب
الــدمــوي واملــروع، وشـــوطه وأهـــدافه
الـــى الــنهـــايـــة, ألـيـــسـت هــــذه عقـــد
جـديـدة بـالـدراسـة السـايكـولـوجيـة؟
ـــــــة ـــــســـت هـــــــذه عـقـــــــدة اوديـــبـــي ألـــي

مقلوبة؟!
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أربعة عقود من حكمه,
حقـاً إن  بنيـة سايـكولـوجيـا ما بـعد
الـــدكـتـــاتـــور تـتــصل جـــدلـيـــاً بغـيـــرة
العبيد، عبيده، والتي يجب أن نقف
علـيها يـوماً ونـدرسها درسـاً حتليـلياً
معـمقـــاً، ليـس انـطالقــاً مـن )عقــدة
اوديـب( التـي اختـرعهـا )فـرويـد( يف
اظهــار رغبــة األبنـاء يف قـتل اآلبـاء؛
بل هــذه املــرة نــأخـــذ العقــدة بــشكل
مقلـوب، يف رغبـة األبنـاء بـالـتصـدي
لـــــكــل مــــــن يــحـــــــــــــــــــاول قــــــتــل األب
)الدكـتاتـور( من قـريب أوبعيـد، بعد
أن أصبح األبنـاء )أي العبـيد( أبـناءً
بـررة بـاألب، بــاحلفــاظ علــى حيــاته
وميــراثه ومكــاسبه, يـجب علـينـا أن
نـحــــــــــاول قـلــــب بـعـــــض املـعــــــــــادالت
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املـبــــاشــــر يف مــــسلــــسل الـتـــصفـيــــات
الـدمـويــة وغيــاب احلمـايــة وسلـطـة

القانون,
وأســــأل نفـــسـي، تــــرى هـل حقــــاً هـي
غيرة العـبيد، ومن تـركهم الدكـتاتور
وراءه نـاقـصي األبـوة، هـؤالء العـبيـد
الــــذيـن لـم يـــشــبعــــوا شــــراســتهـم يف
زمـنه رغـم أن الـــدكـتـــاتـــور فــتح لهـم
األبـواب جميعـاً، وشـرعن وشـرّع لهم
كل املمـارسات واالباحات، ولكن على
ما يبدو لـم يحققوا حلمهم الكامل
يف االفــتــــــراس والـــــشــبـع مــنـه حــــــد
الـتخمـة, لهـذا تقـاطـروا علـينــا من
الداخـل واخلارج، لـيكمـلوا مـا بدأوه
منذ زمن دكتـاتورهم، ما تـربوا عليه
يف منــاخه الكـابــوسي الـذي اسـتمـر
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نفــسـيـــة واجـتـمـــاعـيـــة مـن قلـب مـــا
يحـــدث لنــا ومـن لبّ مــا منــر به؟ أم
انـنـــا أدمـنـّـــا الـنـظـــريـــات املــسـتـــوردة
واملقـاييس التي نعيد تـفصيلها بعد
القـص والـبـتــــر لكـي تـنـــاسـب قـــامـــة
مجتـمعنـا، ونظهـر بهـا بعـد كل هـذا
التحـول كمن يلـبس ثـياب املـهرج يف

مأمت؟!
حيـــرتي هـــذه هي الـتي دفـعتـني انــا
ايضاً الى أن أجد شافتي يف ما قاله
ـــــا نحــن ـــــوران( بعـــــد أن سـكــتــن )ســي
ـــــا وخفــتــت وعلــمـــــاؤنـــــا ومــبـــــدعـــــون
ـــــر األصــــــوات بعـــــد أن المـــــســت أثــي
ـــــة، ولـكــن صـــــوت ـــــة أول وهل احلـــــري
االنـفجــــارات والــــرصــــاص األعـمــــى
أسكـتـنـــا جـمـيعـــاً خـــوفـــاً مـن القـتل
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املـــــروع الـــــذي نــتعـــــرض له يـــــومــيـــــاً
ــــــادة ــــــوع مــن االب كـــــشـعــب، وكــــــأنـه ن
اجلمـــاعيــة متــارسهــا آلــة جـهنـميــة
متـشي حـثيثـاً يف ربـوعنـا، تـدمـر ذات
الـيـمـني وذات الــشـمـــال، هـــذه اآللـــة
اجلهنمية املتعددة املصادر واملذاهب
واألصــــول واملـتــــوحــــدة يف األهــــداف

والغايات,
ولـكـن صــــدقــــونــي، أيهـــــا املفـــســــرون
واحملـللــــون الــنفـــســــانـيــــون وعلـمــــاء
االجتمـاع والعلـوم احلـافـّـة األخـرى،
إن كل الـنــظــــريــــات تخــــونـنـي، رمبــــا
لقـصــور ذاتـي وملل اسـتــشعــره وأنــا
أتـــوغل يف الـنـظــريــات احلـيــة مـنهــا
واملـــتـحـجــــــرة, وأســــــأل نـفـــــســـي: أال
يـنـبغـي علـيـنـــا أن نـصـــوغ نـظـــريـــات
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تفـــسـيــــرات اجـتـمــــاعـيـــــة ونفـــسـيــــة
وتـــأريخـيــة ومــا فــوق طـبـيعـيــة )مــا
ورائـية( ملـا يجـري لنـا, فتـراني اقـفز
ـــــى ــــــات يف العـــــدوان، ال مــن نـــظـــــري
نــظـــــريـــــات يف العــنف، الـــــى أشـــــرس
املعــارك واألعـمــال الــوحــشـيــة الـتـي
ـــــــا كـــتـــب الـــتـــــــاريـخ حـفــــظـــتـهـــــــا لـــن
واملـدوّنـات, وأبـسط علـى مـائـدي كل
املفردات املـدببة واملـدججة بـالسالح
ــــــة الــتــي دونــت اجملــــــازر اجلــمــــــاعــي
والفـردية، وأظل أبحث عـن الكلمات
الـتــي غفــت يف القـــوامـيـــس بعـــد أن
تـشـربت وشـربـت من الـدم االنـسـاني

حد الثمالة عبر التاريخ,
عليّ أن أجـد شـافـتي يف وصف هـذه
البـانورامـا من العنف والقـتل املريع
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خالل تعــريـضه املقـصــود أو غيــر املقـصــود ملــا تبـثه
بعــض تلك الــوســائـل من مـشــاهــد وخبــرات تـشــوه
الـواقع وتزرع بـذور العنف واالنحراف واجلـرمية يف

نفوس الناشئة,
8-اإلسـاءة للقيـم الدينـية واالجتـماعيـة والوطـنية
الـتـي تــؤكــد علــى حـب اآلخــر واحـتــرامه واحـتــرام
الـتنـوع االجـتمــاعي والـطــائفـي والقــومي وإشـاعـة
روح الـتــســـامح والـتــضــامـن االجـتـمــاعـيـني وحـب

الوطن وتغليبه على االنتماءات الفرعية,
اساءة معاملة الطفل العراقي

إذا ابـتعــدنــا بعـض الــشـيء عـن الـطــرح األكــادميـي
العـلمـي، واقتــربنــا من عــالم الــسيــاســة والتــاريخ
املعـاصـر للعـراق، ميكن تـشخيـص العنـاصـر اآلتيـة
بـــوصـفهـــا عـــوامل أســـاسـيـــة يف تعـــريــض الــطـفل

العراقي ألكثر أشكال إساءة املعاملة بشاعة:
* املقـابـر اجلمـاعيـة: التي سـببت حـرمـان عشـرات
اآلالف مــن األطفـــال مـن احـــد أو كال الـــوالـــديـن،
فــضالً عـن إعـــدام أطفـــال ويـــافعـني، مبـــا الميـكـن
تبريره بأي سبب كـان سوى سادية النظام ووحشية

السلطة الصدامية,
* احلرب العـراقيـة- اإليرانـية: ومـا جنم عنهـا من
ســوق الكـثيـر مـن العـسكــريني اآلبـاء إلــى محـرقـة
احلـــرب، ومـــا نــتج عــنهـــا مـن تـيـتـم الـكـثـيـــر مـن
األطفـال أو حرمـانهم الـزمني الـطويـل بسبـب اسر

األب أو تعطيل دوره األسري ألعاقته,
* احلـصــار االقتـصـادي: بــسبـب سيـاســات النـظـام
السـابق والغطـرسة األمـريكية الـتي صار ضحـيتها
الــشعــب العــراقـي يف غــالـبـيــته خــاصـــة األطفــال
منهم، إذ حرموا مـن الكثير من مسـتلزمات احلياة
ـــويـــة الــطـبــيعـيـــة: الــصحـيــــة والغـــذائـيـــة الـتـــرب

والنفسية,
* اإلرهـــاب املــسـتــشـــري يف اجلــســــد العـــراقـي يف
مـرحلة مـا بعد الـتغييـر السيـاسي يف نيـسان 2003
الــذي راح ضحـيـتـه الكـثـيــر ســواء علــى املــسـتــوى
املـادي أو املـستـوى االجـتمــاعي: )الـقتل، واإلعـاقـة،
والتـهجيــر، واالختـطـاف، واحلـرمــان من مــواصلـة

الدراسة، وقطع العالقة باألقران واألصدقاء,,,(
ـــة ـــوكـيـــة إلســـاءة معـــامل اآلثـــار الــنفــسـيـــة والــسل

األطفال
تــشـيــر الــدراســـات املقــارنــة بـني األطفــال الــذيـن
تعــرضــوا الصنــاف إســاءة املعــاملــة، وبني أقــرانـهم
ممن لم ميـروا بـتلك اخلبـرات، إلـى إن إفـراد الفئـة
األولى يكونوا أكثر عرضة لظهور احلاالت آالتية:

* مـصــاعب يف الـتحـصـيل الــدراسي، واخلــوف من
املبادرة، وتدني اإلجناز مخافة الفشل والتأنيب,

* مصـاعب يف ضبـط الذات، ويف بـناء الـشخصـية،
ويف تكوين العالقات االجتماعية,

* مستـوى أعلى مـن املشكالت الـسلوكـية يف املـنزل
واملدرسة ومع األقران ويف اجملتمع ككل,

ــــــات * تـكــــــون شـخـــصــيــتـه مــــــرتـعــــــا لـالضـــطــــــراب
االنفعالية، والـشعور باإلحـباط والعدوانيـة خاصة
اجتـــاه مـن هــم اضعـف أو اصغـــر مــنه، والـــذي قـــد
يتكرس ليصبح أسلوباُ حياتياً يف الكبر مع األبناء

والزوجة واآلخرين,
* هـيمنـة حـالـة الصـراع النفـسي، وصعـوبـة اتخـاذ

القرارات,
* مــستــويــات عــاليــة مـن الغــضب واخلــوف والــذل

والعجز عن التعبير أو اإلفصاح عن املشاعر,
ptsd . ضغوط ما بعد الصدمة *

 *أمناط سلـوكية شـاذة أو غريبـة يف األكل والشرب
والنوم والـسلوك االجتماعي إلى حد االنحراف يف

تعاطي الكحول واخملدرات,
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ورقة مقدمة لندوة بجامعة القادسية 

إساءة معاملة األطفال.. أنواعها وآثارها النفسية
األستاذ املساعد
سالم هاشم حافظ

يــتعــــرض جـــسـم املــــرأة يف
مـــرحلـــة مـنـتــصف العـمـــر
ــــــرات  ــــــى بـعــــض الـــتـغـــي إل
الفــــزيــــولــــوجـيــــة نـتــيجــــة

النـــخـــفـــــــــــــــــــــــــــاض
هـــــــرمـــــــونــــــــــات
األنـوثــة، والتي
تصـاحبهـا عـادة
بعـض املــشـكالت
املــسـبـبـــة للـقلق،
مــثل اإلحـــســـــاس
بــــضـعـف الـقـــــــدرة
ــــــز ــــــى الــتــــــركــي عـل

وضعف الذاكرة,
والعلم احلـديـث لم
يعـد ينـظر إلـى هذه
ـــــة مــن عــمـــــر احلقــب
ـــــــــى أنـهـــــــــا املـــــــــرأة عـل
مرحلة من اليأس، بل
يــفـــــــــضــل أن يـــــــــطــلــق
علـيها مـرحلة اسـتعادة

التوازن,
أمـــا بـــالـنــسـبـــة لــضـعف
الـذاكـرة الـتي من املـمكن
أن يكــون مـصــاحـبـــاً لهــا،
فله أسـبـــابه وال يــشـتـــرط
أبدا أن يكـون بدايـة مرض
)الـــــــــــــزهـــــــــــــاميـــــــــــــر(، إذ أن
الـزهـاميــر يتـطـور إلـى مـا
هـو أكثر مـن مجرد نـسيان
ــــــزداد االســم أو أمــــــاكــن وي
ـــــــوقـــت, أمـــــــا ســـــــوءا مـع ال
ضعف الــذاكــرة املـصــاحـب
لــلـــــتــقـــــــــــــدم يف الــعـــــمـــــــــــــر
ـــــــــوع مــــن فــــيـــــصـــــــــاحــــبـه ن
ـــــســـيــــط يف االنـحـــــــدار الـــب
الــذاكــرة، ويالحـظ فـيه أن
الـذاكرة املـرتبـطة بـأحداث
ــــــومــــــات عــن ــــــرى ومـعل كــب
العـالم تظل كمـا هي حتى
ـــــــــســـــبـعـــــني، أمــــــــــــا ســـــن ال
املـرتبطة بـاألسماء خـاصة
الـتـي ال تـــســتعــمل كـثـيــــرا
فـتبـدأ بـالـضعف بعــد سن

اخلامسة والثالثني,
وتتأثر ذاكرة املرأة إلى حد
كـبـيـــر بـــالـقلق واالكـتـئـــاب
واالنـطـــواء علـــى الـنفــس،
وأيـضاً عـندمـا تنـقطع عن
مــتــــــابـعــــــة األحــــــداث مــن
حــولهــا، إذ إنهــا الـــذخيــرة
الــتــي تــنــــشـــط الـــــذاكـــــرة,
كـــــذلـك تـتـــــأثـــــر ذاكـــــرتهـــــا
بـــالـنـظـــام الغـــذائـي الـــذي
تــتــبـعه خـــــاصـــــة إذا كـــــان
يفتقـد الـكميــات املطلـوبـة
من احلـديــد والبـروتـينـات
والفيتـامني مـثل فيتـامني
)ب12(, واملـــاء مهـم أيـضـــاً
لـعمل الـذاكـرة، ألن نقـصه
يــؤدي إلــى تـشــوشهــا, أمــا
الـتــدخـني فهـــو يحـــرم املخ
مــن األوكـــــسجــني الـكـــــايف
ممـــــــا يــكـــــــون لـه أثـــــــره يف
الــــذاكــــرة, وكــــذلـك هـنــــاك
بعـض االدويــة الـتي تــؤثــر
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املــــمــكــــن أن يــــــــــؤدي األرق
ــــــــــــاملــــــــــــرأة إلــــــــــــى الـقـلـق ب
ـــــان, ـــــاب والــنــــســي واالكــتــئ

ولعالج األرق:
ــــــات - جتــنــبــي الــتــمــــــريــن
الـعـــنـــيـفـــــــة واإلفـــــــراط يف
الـــــطـعــــــــام ومــــــشــــــــاهــــــــدة

التلفزيون قبل النوم,
ـــــــي الـــــكــــــــــــــــــــوال ـــــــب - جتـــــــن
والــــشـــــوكـــــوالته والــــشـــــاي
والـقهـــــوة وخـــــاصـــــة قـــبل

النوم,
- من املـمكن أن يـسـاعـدك
ـــــد كـــــوب لــنب ســـــاخــن عــن
النـوم حـيث أن الكـالـسيـوم

مهدئ للجهاز العصبي,
الصداع:

مـن املـمـكـن أن تــصـــــاب به
املــرأة يف مـــرحلـــة انقـطــاع
الــطمـث نتـيجـــة لتــذبــذب
مــسـتـــوى )األسـتـــروجـني(،
خاصة لـو كان من أعراض
ـــــة قـــبل ـــــشهـــــري ـــــدورة ال ال
دخــولهــا يف هــذه املــرحلــة,
ولـعالج الــصــــداع، جتـنـبـي
الــــتـعـــــــــــرض لـالنـفـعـــــــــــال
ــــــر، ومــن املــمـكــن والــتــــــوت
الـلجـــــوء إلـــــى املــــسـكــنـــــات
الـتـي يــصـفهــــا الــطـبـيـب,
وأخـيــراً فـــإن تقـبـلك هــذه
املــــرحلــــة العـمــــريــــة خـيــــر
مـــــســــــاعــــــد لـك لــتـجــــــاوز
األعراض املصاحبة لها, 
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- تــنـــــاول الفــيــتـــــامــيــنـــــات
املـــضـــــادة لألكــــســـــدة مـــثل

أ,و,ج,هـ ,
مشاكل نفسية أخرى
يف منتصف العمر

االضطرابات
املزاجية:

مــن الـــــشــــــائع أن تـــصـــــاب
املـرأة يف مــرحلـة مـنتـصف
ــــــــبـــعــــــــــــض الـــعــــــــمــــــــــــــــــــــر ب
االضــطــــرابــــات املــــزاجـيــــة
نـتـيجــة لـنقـص هــرمــونـي
)االســـــــــتـــــــــــــــــــــــــروجـــــــــني( و
ـــــــــروجــــــســـتـــيــــــــــــــرون(، )الـــب
وبــالتــالي يــؤدي ذلك إلـى
نقص الكيـميائيـات اخملية
ـــــزاج, الــتــي تـــتحـكــم يف امل
ولعالج مثل هذه احلاالت،

عليكِ باتباع التالي:
- ممارسة الرياضة,

- ممــارســة االسـتــرخــاء
والتأمل,

- تنــاولي فـيتــامني )ب(
ومكمالت الكالسيوم,

األرق:
من املـمكن أن تعـاني املـرأة
من األرق يف هـذه املــرحلـة
نـتــيجــــة لــنقــص هــــرمــــون
)االستروجني(, وقـد يكون
األرق نــــتــــيـجــــــــــة الـعــــــــــرق
ـــــســـبـــبـه ـــــــذي ت الـلـــيـلـــي ال
الهـبــــات الـــســــاخـنــــة ومـن
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ايــضـــاً يف الـــذاكـــرة بــصـــور
سلـبـيــــة، مـثـل املهــــدئــــات،
ــــــــــومــــــــــة، ــــــــــوب املــــن واحلــــب
والعقـاقيـر املضـادة للقلق،
وبـعض احلـاالت الـصحيـة
مــثـل نقـــص إفـــــراز الغـــــدة
الــدرقيـة وبـعض األورام يف

املخ,
أمـا العــامل األخيـر املـؤثـر
يف الـــذاكــــرة فهـــو هـــرمـــون
ـــــــــذي )االســـتـــــــــروجـــني( ال
ـــــشـــيـــــط ــــــــى تـــن يـعـــمـل عـل
النـواقل الـعصـبيـة ويــدعم
منــــو الــــزوائــــد والــــوصالت

العصبية,
وملـــواجهـــة ضعف الــذاكــرة
يف مـنتـصف الـعمــر علـيكِ

باتباع االتي:
- ممـارسـة الـريـاضــة، مثل
املــشـي ربع ســـاعـــة يـــومـيـــاً
يساعد على تدفق الدم يف

املخ,
- تـــدوين املـــواعيــد املـهمــة
يف أجـنـــدة للــرجــوع إلـيهــا

وقت احلاجة,
- ضـرورة أخـذ قـسط وافـر
من الراحـة والنوم لتقـوية

الذاكرة يف اليوم التالي,
- ممـــــــــــــــــارســـــــــــــــــة بــعـــــــــض
الــتــمـــــريــنـــــات الـــــذهــنــيـــــة
واكتـسـاب مهـارات جـديـدة
أو تـنميـة مهـارات التعـامل

مع الكومبيوتر, 
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ذاكرة املرأة يف منتصف العمر
د.منال القاضي
أديبة وطبيبة نفسية من مصر

اصدارات نفسية
األوهام املرضية أو

الضالالت يف األمراض
النفسية والعنف  

يـتـنـــاول الكـتـــاب مجـمـــوعـــة مـن
األمــــراض الــنفـــســيــــة، كــمــــرض
ــــــــــويــــــــــا وغـــيــــــــــره مـــن ـــبــــــــــاران ال
االضـطــرابــات الــذهـــانيــة، وكـيف
اكتـشفها األقـدمون وخـصائـصها
وأبعـــادهـــا، وكـيفـيـــة قـيـــاس هـــذه
األبعاد وعالقتها ببعضها, ويركز
علـــى األوهـــام املـــرضـيـــة والعـنف
بــأنــواعه، ومــا يــرتـبـط بهــذا مـن
مــوضــوعــات ، مـثل : الـنـظــريــات
املـفــــســــــرة لـلـعــــــدوان أو الـعــنـف،
واألوهــام االضطهـاديــة، ونظـريـة
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اإلحباط,

املؤلف: عز الدين جميل عطية
الناشر: عالم الكتب 2003

عدد الصفحات: 216

مشكلة اخلوف عند
األطفال

يستعـرض الكتـاب مشكلـة اخلوف
التـي يتعـرض لهـا أغـلب األطفـال،
ــــد ـــــاول تعـــــريف اخلــــوف عــن فــيــتــن
ــــطـــبـــيـعـــي األطـفــــــــال، واخلــــــــوف ال
واملـــرضــي والعــــوامل املـــســـؤولـــة عـن
مخـاوف األطفـال، كمـا يعـرض بعض
النـظريـات التي تفـسر هـذه الظـاهرة،
ــــة، ــــة للــمـــشــكل واألعــــراض املــصــــاحــب
وتعلـيـمـــات لآلبــاء ملــســاعـــدة أطفـــالهـم
ـــى تخــطـي مخـــاوفهـم وإزالـتهـــا، مع عل
ــــوقــــايــــة مـن اخلــــوف عــــرض لــطــــرق ال

وعالجه لدى الطفل,
املؤلف: سناء محمد سليمان

الناشر: عالم الكتب 2005
عدد الصفحات: 158

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

شخصياتنا املعاصرة بني الواقع والدراما
التليفزيونية

يــوضح الـكتــاب مفهـوم الـشخـصيــة ومحــددات تكـويـنهـا،
ومـراحل منوها والعوامل املؤثرة يف تـطورها, ثم يقدم لنا
بعـض الـنـمــاذج الـتـي قــدمـتهــا الــدرامــا الـتلـيفــزيــونـيــة

املـصــريــة مـن شخــصيــات يف
ـــة لـتـــوضــيح صـــورة محـــاول
تـلك الــشخـصـيــات وضــرورة
وجود مالمح واضحة مميزة
ـــــسـهـــم لـهـــــــا، وضـــــــرورة أن ت
الـــدرامـــا يف تـــشكـيل سـمـــات
الشخصيات القادرة الفاعلة
املـــتـجـــــــــــاوبـــــــــــة مـع أفـــــــــــراد
مجـتــمعهـــا، واملــســـاهـمـــة يف

تنميته وتطويره,
املؤلف: ماجدة مراد

الناشر: عالم الكتب 2004
عدد الصفحات: 175
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تعليم التفكير : رؤية
تطبيقية يف تنمية

العقول املفكرة
يـنفـــرد الكـتـــاب بـتقـــدمي رؤيـــة
ـــة لـتـعلـيـم الــتفـكـيـــر مـتـكــــامل
ــــــنــــــــــــــــــا يف املــــــــــــــــــدارس لـــــــــطــالب
واجلـامعـات، ويـركـز علـى جــانب
املــمـــــارســــــة الفـعلــيـــــة لــتـعلــيــم
التـفكيــر يف الصفـوف الـدراسيـة,
ـــــــى جـــمـــيـع والــكـــتـــــــاب مـــــــوجـه إل
املـهـــتـــمـــني بـــتـعـلـــيـــم الـــتـفــكـــيـــــــر،
كــاملعلـمني يف اخلــدمــة، واملــوجـهني

والقـــائمـني علــى بــرامج تــدريـب املعـلمـني علـــى تعلـيم
التفكير,

املؤلف: حسن حسني زيتون
الناشر: عالم الكتب 2003

عدد الصفحات: 305
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تاريخ االهتمام باألطفال والطفولة
بـدأ االهـتمـام بـالـطفل كـعمل مـؤسـسـاتـي دولي يف
مـطـلع العــشــريـنـيــات مـن القــرن املــاضـي بــظهــور
قــــوانــني حلــمــــايــــة الــطـفل، إذ صـــــدر أول )إعالن
حلقوق الطفل( يف العام 1923، وتبلور عنه )إعالن
جـنـيـف( يف العــام .1924 ثـم اعـتـمــدت اجلــمعـيــة
العـــامــــة لألمم املــتحــــدة يف العــــام 1959 )اإلعالن
العــاملــي حلقــوق الــطـفل(، وتـال ذلك إعـالن العــام
1979 سنــة دوليـة للـطفل, ويف العـام 1989 صـدرت
)اتفــاقيــة حقــوق الـطفـل( التـي تعهــدت بـحمــايــة
وتـعــــــزيــــــز حـقــــــوق الـــطـفـل ودعــم منــــــوه ومنــــــائـه
ومنـاهضـة جـميع أشكـال ومـستـويـات العنف الـذي
قــــد يـــــوجه ضــــده, وقــــد تــضــمــنــت املــــادة 19 مــن
االتفاقيـة حمايـة الطفل من جميـع أشكال العنف
واإليــذاء الـبــدنـي والـعقلـي واالســتغالل اجلـنــسـي
وغيـره، ووجـوب اتخـاذ الـدولـة اإلجـراءات الـكفيلـة

مبنع ذلك مبا فيها تدخل القضاء,
إن مـثل هذه التطـورات يف مواثيق حـقوق األطفال

تعكس السمات اآلتية:
ــالــطـفل والــطفــولــة األولــى: تـنــامـي االهـتـمــام ب
وضــرورة إن يحيــا حيـاة سلـيمـة خــاليــة من جـميع
أشكال اخلبرات السلبية التي تعوق منوه وصحته,
الثانية: اتسـاع حجم الظروف الصعبة التي يعاني
منهـا األطفـال علـى مسـتوى الـعالـم بشكـل خاص،
وعلــى مــسـتــوى الــدول الـنــامـيــة يف ظل الـتفــاوت
االقتـصــادي والـطـبقـي وهيـمنــة الـتخلـف واألميــة

واحلروب والكوارث,
الثـالثـة: حـجم التـأثيـرات النفـسيـة واالجتمـاعيـة
والــصحـيــة واالقـتــصــاديــة الـنــاجـمــة عـن إســاءة

معاملة األطفال,
لقـد كـان من معـالـم االهتمـام املتـزايـد يف مـوضـوع
الـطفـولـة ان خـصـصت الـرابـطـة األمـريـكيــة لعـلم
النفس  APAيف مؤمتـرها السنـوي الذي عقد يف
آب  2001 يف ســان فــرانــسـيــسكــو )30( جلــســة عـن
ظـاهـرة ســوء معــاملــة األطفـال، تــراوحت مــا بني:
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جلــســات بحــوث, وحلقــات نقــاشـيــة, وورش عـمل,
ــــدريــب الــتـعلــيــم املـــســتــمـــــر لالخــتــصــــاصــيــني وت

والعاملني يف هذا اجملال,
مفهوم اإلهمال وسوء املعاملة

إن ســوء معــاملــة الــطفل يــشـمل ))أي فـعل يحــرم
ــــــاتـه اجلــــســــــديــــــة الـــطـفـل مــن أن يـحـقـق امـكــــــان

والنفسية((,
وقد يتـسع هذا املفهـوم ليتضـمن ظاهـرات وحاالت
عــديــدة مـن ســوء معــاملــة األطفــال،  واألســالـيـب
اخلاطـئة يف تنـشئتهم، بـل وميتد لـيشمل صـدمات
الـطفولـة أو األطفال املـصدومـني نتيجـة للخـبرات
املـؤملة أو الـصدمـية التـي تعرضـوا لها، وهـي خبرات

تعطل أو تعوق ارتقاءهم النفسي,
أنواع اإلساءة يف معاملة األطفال

1-اإلســاءة اجلــســديــة: هـي أي إصــابــة للــطفل ال
تكــون نــاجتــة عـن حــادث, وقــد تـتـضـمـن اإلصــابــة
احلـــــاالت االتــيـــــة: الـكـــــدمـــــات/ اخلـــــدوش/ آثـــــار
الضـربـات أو الكـدمـات بـاجلـسـم/ اخلنق/ الـعض/
الــدهــس/ املــسـك بعـنف/ شــد الــشعــر/ القــرص/
البصق/ كسـور يف العظام/ احلـرق/ إصابـة داخلية
أو حتــى إصــابــة مفــضيــة لـلمــوت, والـســؤال الــذي
نطرحه هنـا هو ما مـدى انتشار مـثل هذه األشكال
من اإلســاءة اجلسـديـة يف مجتـمعنـا علـى مـستـوى

األسرة، املدرسة أو الشارع؟
2-اإلسـاءة اجلنسية: هـي حالة يعمـد فيها شخص
اكبـر )غـالبـًا هـو محل ثقـة الـطفل( إلـى استخـدام
األخيـر ألجل إغـراض جنـسيـة، مثل االغـتصـاب أو
التحرش اجلسدي واجلنسي يف املنزل أو الشارع أو
املــواصالت أو يف مــوقع العـمل, ولـنالحـظ يف هــذا
اجملال سلوك بعض الراشدين مع صغار املتسولني
واملــتـــــســـــــوالت ممــن هــم دون ســن 18 عـــــــامـــــــاً؛ أو
احــتــمــــــاالت تعــــــرض صغــــــار العــمـــــال يف الـــــورش
الـصنــاعيـة ومــواقع الـعمـل البـعيــدة بعـض الــشيء

عن مركز املدينة للتحرش اجلنسي,
3-اإلســاءة االنفعــالـيــة: هـي حــاالت مخـتلفــة مـن
صــور اإليــذاء الـنفــسـي الــذي يــظهـــر يف األشكــال
االتيــة: االزدراء/ الـتخــويف/ العــزل/ إهمــال ردود

األفعال العاطفية للطفل,
4-اإلســاءة الـصحـيــة: تـتـمـثل يف تعــريـض الــطفل
لظـروف مـسـببــة للجــوع والبـنيـة الهـزيلـة وانعـدام
النـظافة واملالبـس غير املنـاسبة، وهـي ظروف تدلل
علـى حـرمـان الـطفل أو عـدم قـدرة من يـرعـاه علـى
تـوفيـر الظـروف الصحيـة املنـاسبـة له, ولنـتذكـر ما
خلفته سنوات احلصـار البغيض من آثار نتج عنها
وفــــــاة مــئــــــات اآلالف مــن األطـفــــــال الـعــــــراقــيــني

واالعتالل الصحي آلخرين,
5-اإلســاءة التـربـويـة: تـتمـثل بحـرمــان الطـفل من
الـتعليـم أو االنقطـاع عنه  أو الـتسـرب من املـدرسـة
ألسـبــاب أســريــة, أو اقـتــصــاديــة, أو سـيــاسـيــة، أو
اجـتـمـــاعـيـــة، ممــــا يحــــرمه مـن اكـتــســــاب القـيـم
ــــومـــــات واملهـــــارات الالزمــــة لــنــمـــــوه العـقلــي واملـعل
واالنفعالي واللغوي وتأهيله لألدوار االجتماعية
ـــة يف عــملـيـــة الـتـــوافق ـــوب املــســتقــبلـيـــة املــطل
والــتكـيـف مع مـتــطلـبــات احلـيــاة املــتغـيــرة

باستمرار,
6-التـمييز يف املعاملـة بني األطفال على
ــــى أســــاس الـنــــوع )تفــضــيل الــــذكــــور عل
ـــاث( أو اإلعـــاقــــة )تفــضـيـل األطفـــال اإلن

األسوياء على األطفال املعاقني(,
7-اإلسـاءة للـطفل مـن خالل االستخـدام
غـيــر املـنــاسـب لــوســائل اإلعـالم )تلفــاز,
شبـكة مـعلومـات عاملـية ، ألعـاب الكتـرونيـة( من
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