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تعــــدّ العـــدالـــة واحـــدة مـن اكـثـــر
املـوضـوعـات قــدسيــة وشيـوعـاً يف
الـسلـوك االجـتمـاعـي. وميكن أن
تـتخـــذ وجـــوهـــاً مـتـضـــاربـــة جـــداً
حـتـــى ضـمـن اجملـتـمع الـــواحـــد.
فـاينـما كـان هنـاك اناس يـريدون
شـيـئـــاً، ومـتـــى مـــا كـــانـت هـنـــاك
مـوارد يراد تـوزيعها ، فـأن العامل
اجلـوهري احملـرك لعمليـة اتخاذ
الـقــــــرار ســـيـكــــــون أحــــــد وجــــــوه
العــدالــة. وللعــدالـــة سيــادة علــى
غـيـــرهـــا مـن املفـــاهـيـم املقـــاربـــة،
كـاحلـريـة واملـســاواة، ذلك انهـا ال
ــــــد حــــــد مـعــني. فـقــــــد تـقـف عــن
يـــطــــــالــب الــنــــــاس مبــــــزيــــــد مــن
احلــريــة، وفجــأة يـضـطــرون الــى
التــوقف عنـد حـد معـني حتـى ال
تـنقلب احلـرية الـى نقيـضها، اال
انهم ال يـستـطيعـون التـوقف عن
محــاولــة ان يكــونــوا عــادلني. وال
يــسـتــطـيـع أي مجـتـمع ان يــصل
الــــى درجــــة اإلشـبـــــاع يف حتقــيق
العـدل، ألنه ال يـوجد حـد نهـائي
للعـدالـة. فـالعـدالـة بهــذا املعنـى
هي اخليـر العـام الـذي يـستـطيع
تــنــظـيـم الـعالقـــة بـني مـفهـــومـي
ــــــة واملــــــســــــاواة، اذ يـكـفـل احلــــــري

املوازنة بني الطرفني.
ومـع ذلــك، فـــــــــأن الــــــظـلــــم رافـق
وجود اإلنـسان منذ بداياته. فقد
ظهـــــرت الــتفـــــرقـــــة بـني الـنـــــاس،
ونـــشــــأت بــــالــــدرجــــة األولــــى عـن
مفهـوم املِلكية الـذي يعتمـد على
األنــــانـيــــة واملــصـلحــــة الفــــرديــــة.
فـمنذ ان انـتقل اجملتمع الـبدائي
الــى مجـتمـع تـنـظـيمـي، إختـفت
املسـاواة و أُلغيت ألن جمـاعة من
األفــراد متلكـوا االرض واسـتغلـوا
غـيرهـم. ومبرور الـزمن صـار لهم
قــانـــون يحـمـيهـم مـن كل عقــاب،
ويحـافظ علـى مصـاحلهم، ويـقر
بـــشــــرعـيــــة الفــــروق املــــاديــــة بـني
الـفئــات االجـتمــاعيــة. فـتحــولت
هـذه الفروق بـالتدريج الـى فروق
معــنـــــويـــــة أصــيلـــــة. والــــــواقع ان
اإلنسان دفع ثمناً غالياً الرتقائه
إلــــى أشـكــــال اجـتـمــــاعـيــــة اكـثــــر
تـعقـيــــداً، اذ تــــرتــب علـــــى املهــــارة
وتـوزيع الـعمل ان تغـرب اإلنـسـان
وانفصل ال عن الطبيعة وحدها،
بل وعــن نفـــسه أيــضــــاً. فــــأصــبح
النـظــام املعقــد لـلمـجتـمع يعـني
أيــــــضـــــــــاً حتــــــطــــيــــم الـعـالقـــــــــات
اإلنــســانـيــة، إذ كـــان معـنــى زيــادة
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مفهـوم )العـدالـة(  يف الفكـر االجتـامعي )من محـورايب اىل مـاركس(
الـصعـب علـــى النــاس أن يلــزمــوا
أنفـــــسهــم مبــتــــــابعــــــة الـــــسلــــــوك

االجتماعي املنظم.
يـــسـتــــدل مـن هــــذه الــتعــــريفــــات
املـــوجـــزة، أن للعـــدالـــة مـضـــامـني
ديـنـيــــة وفلـــسفـيـــة واجـتـمـــاعـيـــة
مـتـنـوعــة، تتـطلب فـرزاًُ أكــادمييـاً
مـتــأنـيــاً ودقـيقـــاً لهـــا علـــى نحــو
مـتــسلــسل، وهـــو مـــا سـيـتـضـمـنه
اجلـــــزء القــــادم مـن هــــذه

الدراسة.
يتبع

تـنبـثق مـن األشيــاء بحــد ذاتهــا.
ويــــشــيــــــر ))االعـــتقــــــاد بعــــــدالــــــة
العـــالـم(( الـــى وظـيفــــة نفــسـيـــة
تكـيفـيــة بـــالغــة األهـمـيـــة، متكّـن
الفـرد من مـواجهـة بيـئته املـاديـة
واالجــتــمـــــاعــيـــــة كــمـــــا لــــــو أنهـــــا
مـسـتقــرة ومنــظمــة. وبــدون هــذا
االعــتقــــاد يــصــبح مـن

ويف عـلــم الــنـفـــــس، يـــــســتـخــــــدم
مـــــــــصـــــــــطــلــح ))الــعـــــــــــــــــدالـــــــــــــــــة
االجـتـمــــاعـيــــة(( لــــوصـف شعــــور
معـظـم النــاس بــوجـــوب أن ينــال
اجلميع استحقاقهم على أساس
حـــــاجــــــاتهـــم وجهـــــودهــم. أمـــــا )
ــــــــــــة(( ــــــــــــة املـــــتــــــــــــأصـل )الـعــــــــــــدال
Immanent Jusitce

فـتعـنـي اعـتقــاد الــطفل يف
ـــــــــاتـه ـــــــــوات حــــي ســــن

األولـى بـوجـود
عـقـــــــوبـــــــــات

تـلقــــائـيــــــة
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مجتـمعه، سميت عندهـا العدالة
ــــــــة(( ــــــــة االتـفــــــــاقـــي بـ))الـعــــــــدال
Conventional Justice .
واذا كــان هــذا احلق يـسـتنــد الــى
قــــــاعــــــدة جتـعل مــن يــنـــتهــكهــــــا
مــســـؤوالً عـن فـعله أمـــام سلـطـــة
عـمــــومـيــــة، سـمـيـت عـنــــدهــــا بـ )
Legal ))العــدالــة القــانــونـيــة(
 .Justiceوتـــــشــيــــــر ))عــــــدالــــــة
Commulative ))ــــــادل الـــتـــب
ــــــى تلـك الـعالقــــــات  Justiceال
التعـاقـديـة الـتي تلـزم كل فـرد أن
يعـــطــي غــيـــــره حـقه كــــــامالً دون
الـتفـــات لقـيـمـته الــشخـصـيـــة او
مـكــــانــته االجـتـمــــاعـيــــة، بـيـنـمــــا
حتكـم ))العـــدالـــة الـتـــوزيعـيـــة((
Distributive Justice
توزيع املكافآت وتعيني العقوبات،
أي حتـدد استحقـاقات الفـرد من
مـكــــــافــــــأة او قـــصــــــاص. وتعــنــي)
Social ))العدالة االجتماعية(
 Justiceنــوعــاً مـن املــســـاواة له
أهـمـيــته اجلـــوهـــريــــة يف حتقــيق
الـــــصــــــــالـح الـعــــــــام. وتـــتـــمـــثـل )
)العـدالـة الــسيــاسيـة(( يف وجـود
دسـتـــور يــضـمـن تــــوزيع احلـــريـــة
السـياسيـة واملسـاواة االجتمـاعية
واحلقــــــوق الـــطــبـــيعــيــــــة. أمــــــا )
)العدالـة االقتصادية(( فتتحقق
إذا مــا جنـح النـظــام االقتـصــادي
يف إشــــــــراك جـــمـــيـع األفــــــــراد يف
احليـــاة االقتـصــاديــة، ويف تــوزيع
الثروة عليهم بنـسب تتناسب مع
عـمـلهــم وإسهـــــامهـم يف اإلنـتــــاج
العــــــام. وتــتــــــوخــــــى ))العــــــدالــــــة
اجلنــائيـة(( الـدفــاع عن اجملـتمع
ضـد اجلـرميـة، ويف الــوقت نفـسه
تقومي سلوك اجلـاني الذي خرج
عن إطـــار اجملتـمع، مـع ضمــانهــا
حلـق كـل مـــتـهـــم يف ان يـــتـــمـــتـع
مبحـاكمـة تتـيح له احلق الكـامل
يف الـدفاع عن نفسه حـتى تنتهي
احملـــاكمــة إلــى قــرار سلـيم ســواء
بــــاإلدانــــة أم بــــالـبــــراءة. ويـــشــيع
ــــــة أيــــضــــــاً مــــصــــطـلـح ))الـعــــــدال
املـــــطـلـقـــــــة(( أو ))اإلنـــــصـــــــاف((
ــــــــــوصـفـهــــــــــا عــــــــــدالً  Equityب
طـبـيعـيــاً الشــرعـيــاً. فــاألنـصــاف
يــــــوجــب احلـكـــم علــــــى األشــيــــــاء
بحـسب روح القـانـون، أمـا العـدل
فـيـــوجــب احلكـم علـيهـــا بحــسـب

نص القانون .
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مـسـتخــدمــاً يف ذلك كل وســائله،
ومــنهــــا ابـــســـط ألفـــــاظه وأعــمق
أفكـاره علـى حـد ســواء. لكن هـذا
املعيـار ظل منـيعاً علـى التحـديد

او االتفاق.

العدالة مفهوم متعدد
األوجه

ـــــــــة مـفـهـــــــــوم يــكـــتـــنـفـه الـعـــــــــدال
الغـمــــوض، إذ يــــرى الــبعـــض انه
يـظل جتـريـداً يف عـالـم العقل ال
سـبيل لتـطبيـقه يف عالـم الواقع.
وأن مــــــــا جــــــــرى تـــــطـــبـــيـقـه مـــن
العـدالة االجـتماعيـة والسيـاسية
واالقتـصادية ما هو اال محاوالت
يقصـد من ورائهـا احلفـاظ علـى
احلقـــوق الـتـي أقـــرهــــا القـــانـــون
الــطـبــيعــي واألخالقـي. ويــــذهـب
الـبعض مـذهبـاً متفـائالً بقـولهم
ان الطـبيعــة البـشـريـة قــد ارتقت
عـبــــر الـتـــــاريخ، ممــــا خـلق لــــدى
اإلنـــســـــان نـــــوعـــــاً مــن الـــــرقـــــابـــــة
الـــذاتـيـــة الـتـي تلـــزمه بـــاحـتـــرام
قــاعــدة: ))عــامل اآلخـــرين مبـثل
مـا حتب أن يعـاملـوك به((. ومن
ثـم أصبح ميـتلك شعــوراً داخليـاً
بـالعــدل. ويتـبنـى آخـرون مـوقفـاً
نسـبياً بقولهم ان العـدالة ما هي
إال جتلٍ لــنفــــوذ األقــــويــــاء يف أي
زمــــــان. فــــــاألفــــــراد األكــثــــــر قــــــوة
يـــصــبحـــــون أكــثـــــر جنـــــاحـــــاً، ويف
ــــــة يـقــنـعــــــون أنـفـــــسـهــم الــنـهــــــاي
ــــــأن وســــــائـلـهـــم يف واآلخــــــريـــن ب
حتـقيق األربـاح واحملـافـظــة علـى
مكـانتهم ليست مقبـولة فحسب،
ولكنها مرغوبة وأخالقية وعادلة

أيضاً.
ـــــــة مـــن ـــــــى الـعـــــــدال ويـــنــــظـــــــر ال
منـظــورات فلــسفيـة واجـتمــاعيـة
ــــــاك العــــــدالــــــة مخــتـلفــــــة. فهــن
القـــائـمــــة علــــى فكــــرة ))احلق((
ــــــــــة ــــــــــاك الـعــــــــــدال Right، وهــــن
القــائـمـــة علـــى فكــرة ))اخلـيــر((
 .Goodواذا كان حتقيق مفهوم
))إعــــــطـــــــــاء كـل ذي حـق حـقـه((
يقــــوم علــــى فكـــرة ان اسـتـحقـــاق
اإلنـســان حلقه يعـود جملـرد كـونه
إنـسانـاً، سميت عنـدها العـدالة بـ
ـــــــــة(( ـــــــــة الـــــطـــبـــيـعـــي ))الـعـــــــــدال
 .Natural Justiceأمــــــــــا اذا
كـــان اسـتـحقـــاق اإلنــســـان حلـقه
يقـوم علـى قـاعـدة عـامـة يقـبلهـا
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تـولـى احلـكم خالل املـدة )1792-
1750( ق.م ، يف مقـدمة شـريعته:
)) ان اآللهــــــة أرسلـــته لــيــــــوطــــــد
العـــدل يف االرض، وليــزيل الـشــر
والفـــســــاد بـني الـبـــشــــر، ولـيــنهـي

استعباد القوي للضعيف، 
ولكـي يـعلــــو العـــدل كـــالــشـمــس،
ــــــر ــــــر الــبـالد مــن اجـل خــي ويــنــي
الـبـــشــــر، ويجـعل اخلـيــــر فـيــضــــاً
وكثـرة ((. فــأضحــى النــاس منـذ
ذلك الـعصر يـشعرون ان العـدالة

حق مشروع ال منّة شخصية.
ـــــــــرأي عــــن كـــــــــون إال أن هـــــــــذا ال
العـدالة شيئـاً من حق كل إنسان،
كـــــان ال بـــــد ان يــنـــــاقـــض نـــظـــــرة
النـاس آنذاك الـى الدنيـا، فبرزت
الــى الــوجــود مــشكالت أســاسيــة،
كـتبـريـر املـوت، ومـشكلـة اإلنـسـان
الفـــاضل الـــذي يقـــاسـي الـباليـــا
بـالـرغـم من فـضيـلته. وكـان وراء
هاتـني املشكلـتني إحسـاس عميق
ـــــــأســـــــاة. فـجـــــــاءت ) ـــــــاأللـــم وامل ب
)مـلحـمـــــة كلـكــــامــــش(( يف أوائل
القـرن الثـاني قـبل امليالد تـعبيـراً
عــن سخـــط مـكــتـــــوم وإحــــســـــاس
دفـني بـــالــظلـم، مـنــشـــؤه الـفكـــرة
الـتـي تـبلــورت آنــذاك عـن حقــوق
اإلنـســان واملطــالبـة بــالعـدالـة يف
الكون. فاملوت شر، بل هو العقاب
األكـبـــر، فـمـــا الـــداعـي الـــى مـــوت
اإلنــســان اذا لـم يكـن قــد اقـتــرف
إثـمــاً؟ وال تــنـتهـي هـــذه امللحـمــة
الــــى خــــامتــــة هــــادئــــة، بل تــبقــــى
عـــــواطـفهـــــا يف احــتـــــدام، ويــــظل

سؤالها احليوي بال جواب. 
ــــــــة ــــــشــكـل فــــــــأصـــبـحـــت هــــــــذه امل
ـــــــــاصـــــــــرهـــــــــا ـــــــــة بـعــــن األخـالقــــي
االسـتـفهــــامـيــــة واالسـتــنـكــــاريــــة
والـتـبـــشـيــــريـــــة، نقــطــــة انـــطالق
ـــــــــــــســفـــــــــــــــــات لــألديـــــــــــــــــان والــفــل
وااليــديــولــوجـيــات الـتـي ظهــرت
فيمـا بعد يف مختـلف احلضارات
وحـــــاولــت اخلـــــوض يف مـــــاهــيـــــة
العـــــدالـــــة وغـــــايــتهـــــا وأســـــالــيــب
حتقيقها عملـياً. وبالرغم من ان
الـناس عـلى العـموم ظلـوا يقرون
يف كل عصر بـأنهم لم يفلحوا يف
ـــــــة بعــــــد، إال ان حتقــيـق العــــــدال
الـتـــاريخ الـبــشـــري ميكـن الـنـظــر
إلـــيه بـــــوصـفه تـــــاريـخ مقـــــاومـــــة
ــــــاريـخ الــــصــــــراعــــــات الــــظـلــم، وت
الــدامـيــة مـن اجل فـــرض معـيــار
مـوحـد للعـدالـة، إذ ظل اإلنـسـان
يــنــــشــــــد العـــــدالــــــة يف كل زمـــــان،
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الثـروة االجـتمـاعيـة يف كـثيـر من
احلاالت زيادة فقر اإلنسان.

العدالة يف العراق
القدمي

وجــــــدت العــــــدالــــــة مــنــــــذ اقــــــدم
العصـور رمـوزاً لهـا يف االسـاطيـر
والـــــشـعــــــر والــنـحــت والـعــمــــــارة،
بــوصفهـا مـطلبـاً جـوهـريـاً يـثيـر
بشكل صارخ او صـامت أي إنسان
على أساس قـوة وجوده، ويعبّر يف
الـــــوقــت ذاته عــن الــــشــكل الـــــذي

يتحقق يف إطاره ذلك اإلنسان.
فمـن النـــاحيـــة التــأريـخيــة، يعــد
إنــــســـــان وادي الـــــرافـــــديــن أقـــــدم
مــشـــرعــي إحكـــام العـــدالـــة، اذ أن
الشرائع العراقية القدمية تسبق
اقــدم مــا هــو معــروف من شــرائع
وقـــــوانـني يف ســـــائـــــر احلــضـــــارات
األخـرى كالفرعـونية واالغـريقية
والـــرومـــانـيـــة بعــشـــرات القـــرون.
فقــــــد وضع اإلنــــســــــان العـــــراقــي
القدمي تصـوراته ملوضوع العدالة
والظلـم يف صميم نظـرته لآللهة
والـكــــون واإلنـــســــان. فــــارتـبــطـت
العــدالــة لــديه بــالـنـظــام مـثلـمــا
ـــــــر كـلـهـــــــا ارتـــبــــطـــت قـــيـــم اخلـــي
به،وارتـبــط الـــظلـم بـــــالفــــوضــــى
مثـلمــا ارتبــطت قـيم الـشــر كلهــا
به. وألن إنــســان وادي الــرافــديـن
أدرك عالقـة الـشمـس بنـشـاطـات
احلياة اخملتـلفة، فقد عـدها آلهاً
لــلــحــق والــعـــــــــــــــــدل، ومـــــــــــــــــزيــالً
لـلغـمـــوض، وكــــاشفــــاً للـحقــــائق.
فــــإلـه العــــدالــــة هــــو إلـه املعــــرفــــة
ــــــــون نـفــــــسـه. فــكــــــــان الـعــــــــراقـــي
يحــتفلـــون يف العــشـــريـن مـن كل
شهــر بعيــد مكــرس إلله العـدالـة
))شـمــش(( الـــذي اجنـب ولـــديـن
هما ))كـيتو(( و))ميـتسارو((، أي

العدالة واحلق.
لـكن العـدالـة بهـذا املفهــوم ظلت
امــراً مــرهــونــاً بخــدمــة اإلنـســان
لآللهـة وإرضــائه لهـا فـقط. فـإذا
مــا حــصل علـــى العــدالــة فـــذلك
ألن اآللهـــة منّـت علـيه بــذلك، ال
ألنه يـسـتحقهــا.  أمــا فكــرة ))ان
ــــــــــة شــــيء مــــن حـق كـل الـعــــــــــدال
إنــســــان(( فلـم تـــأخـــذ بـــالـتـبلـــور
البطيء اال يف األلف الـثاني قبل
املـيالد، وهــو األلف الــذي ظهــرت
فـــيه شــــــرائع ))حــمــــــورابــي((، اذ
يــذكــر هــذا امللـك البــابـلي، الــذي
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هل تـختلف نفـسيـة املـرأة عن نفـسيـة الـرجل؟ ويف
أي شيء تختلف؟، 

ومــــا هــــو سـبـب إصــــابــــة املــــرأة بــبعــض األمــــراض
النفسية أكثر من الرجال؟

وهل يـوجــد أختالف تـشـريحـي بني مخ املـرأة ومخ
الرجل؟.

رمبا تـكون هـذه هي الـبدايـة املنـاسبـة، فمـخ الرجل
يحتـوي على ضعف اخلـاليا العصـبية املـوجودة يف
مخ املـــــــرأة، ويف املقـــــــابل فــــــاملــــــرأة لـــــــديهــــــا ضـعف
الــــوصالت العـصـبـيـــة الـتـي لـــدى الـــرجل، ولــــذلك
فاألوالد أكثـر إصابـة من البنـات بالـتخلف العقلي
وصعــــوبــــات الـتـعلـم، ذلـك ألن اجلـنـني الــــذكــــر يف
حــــاجــــة أن يــبقــي علــــى عــــدد أكـبــــر مــن اخلاليــــا
العــصـبـيــــة يف القــشـــرة اخملـيـــة أكـثـــر مـن اجلـنـني
األنثـى، فــأي عطـب يصـيب املخ يـؤدي إلـى فقـدان

خاليا عصبية هو بحاجة إليها.
أمـا بــالنــسبـة ملـرض مـثل االكـتئــاب، فقـد وجـد أن
املـــــرأة أكـثـــــر أصـــــابـــــة به مـن الـــــرجل ألن املـــــوصل
العـــصــبــي املــــســــــؤول عــن املــــــزاج الــــــذي يــــســمــــــى
)السيروتونني( يصنع بنسبة أقل يف مخ املرأة. كما
تخـتلف األعــراض االكـتئــابيــة بني الــرجل واملــرأة،
فــتعـبـــــر املـــــرأة عـن اكـتـئـــــابهـــــا يف صـــــورة أعـــــراض
جـسـمــانـيــة مـثل الــشعــور بــاإلرهــاق واضـطــرابــات
الشهـية والنـوم؛ بينـما يتـوقف الرجل الـذي يعاني
من االكـتئــاب عن الـعمـل ويبـتعــد عـن النـشــاطــات
االجتمـاعيـة. وبـالنـسبـة ملـرض الفصـام فقـد وجـد
أن هـرمـون )االستـروجني( له أثـر فعـال يف حمـايـة
اخلاليـا العـصبيـة يف املخ ممـا يـؤخـر ظهـور مـرض
الفــصـــام عـنـــد املـــرأة، كـمـــا أنـه يقـلل مـن أعـــراض
املـرض لـديهـا. كمـا وجـد أن تـأثيـر الـدواء يـختلف

من املرأة إلى الرجل.
كــذلك أثـبت العـديــد من الـدراسـات أن املـرأة الـتي
تعـاني مـن الفصـام تسـتجيب أسـرع ملعظـم األدوية
األخرى املستخدمة يف عالج هذا املرض وبجرعات
أقل مـن التـي يحتـاجهـا الــرجل، كمـا أن األعـراض

اجلانبية تختلف من الرجل إلى املرأة.
وباملثل فاملرأة أكثر إصابة بـ)الزهامير( من الرجل،
فقـــد أثبـتت الــدراســـات أن )األستــروجـني( يحـمي
املرأة من تـدهور الوظائـف املعرفية املصـاحبة لكبر
السن. وما زالت الدراسات حتاول أن تثبت العالقة
بني الــزهــاميــر وانحـــدار األستـــروجني الـــذي يتـبع
انـقــــطــــــــاع الــــــــدورة الــــــشـهــــــــريــــــــة، وقــــــــد وجــــــــد أن
لـألســــتــــــــــروجــــني دورا يف حــــمــــــــــايــــــــــة مـخ املــــــــــرأة،
فــاألستــروجني يــدعم منـو الــوصالت الـعصـبيـة يف
املنطقـة اخلاصـة بالـذاكرة يف املخ، كـما أنه يـنشط
إنـتــــاج الـنــــواقـل العــصـبـيــــة الـتـي تـقل يف حــــالــــة
اإلصــابــة مبــرض الــزهــاميـــر مثـل األستـيل كـــولني

والسيروتونني.
كـمــا يــؤدي االسـتــروجـني إلــى تـــدفق الـــدم يف املخ،
ويعــد االستـروجـني مضـادا لألكـســدة ويحمـى املخ
مـن الـــشـــــوارد احلـــــرة الـتـي تـلعـب دورا يف حـــــدوث

مرض الزهامير.

فــأصحــاب البـيئـة يــرجعـون األمـراض
إلـــــى الــبــيــئـــــة ومــتغــيــــــراتهـــــا، وإلـــــى
الفـيــروســات والعــدوى الـتـي حتـملهــا،
وإلــى طـبـيعــة الغــذاء والهــواء واملــاء،
وإلـى الطبيعـة اخلارجيـة عمومـاً التي
يعيـش فيهــا األنسـان، والـى عـدم قـدرة
ــــوب مع ـــى الـتـكــيف املــطل اجلــســم عل
مـعطيات البيئة؛ حتى وجد اليوم علم
جـديد يدعـى علم ))التبـيـؤ البشري((

قائم على هذه املعطيات.
أمــــــا أصحـــــاب الـــــوراثـــــة واجلــيــنـــــات
الوراثيـة، فيردون األمـراض إلى كـونها
أمــرضــاً وراثـيــة مــدفــونــة يف جـيـنــات
اجلـسـم، ومبجــرد أن جتــد لهــا الــوقت
والظـرف املنـاسـب تظهـر علـى الـسطح
علــى شكل مــرض. فقــد وجــدوا حتــى
اآلن أكثر من ثالثـة آالف مرض وراثي
لــدى اإلنــســان، وأخــذوا يحــاولــون أن
يعاجلـوا هذه األمـراض عبـر الهنـدسة
الــوراثـيــة يف املــراحل األولــى للجـنـني

وهو يف رحم أمه.
فأين هي احلقيقة يف هذه اخلريطة؟

إن صـفـــــــــــاتــك كـــمـــــــــــا كـــــــــــان يـقـــــــــــول
البــايــولــوجيــون يف النـصـف األول من
القـــرن العــشـــريـن، إمنـــا هـي نـتــيجـــة
ــــة بــني مجــمــــوع تفـــــاعالت مــتـــــداخل
صفــــاتـك الــــوراثــيــــة اخلــــاصــــة وبــني
ــمــــــــاء احملــيــــط والــبــيــئــــــــة. إذن، فـعـل
البـايـولــوجيـا أعــادوا يف النـصف األول
من القـرن العـشــرين لألعـتبـار عـمليـة
الـتــوازن بـني اجلـنـني والـبـيـئــة. وخـيــر
ــــى ذلـك هــــو مــــرض مــثل يــضــــرب عل
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هل ختتلـف املـرأة نفسيـاً  عن الرجل؟
إن املـرض النفسي يختلف عـن غيره من األمراض
يف أن لـه العــــــديــــــد مــن األســبــــــاب الــتــي ال ميـكــن
الفصل بينهـا أو حتديد أيها هـو السبب األساسي،
فإضافـة إلى األسباب اجلينية والـبيولوجية هناك
األسباب االجتماعيـة التي تؤثر بشكل مختلف يف
املـرأة، فالتغيـرات التي يراهـا اجملتمع طبـيعية من

املمكن أن تؤدي إلى ضغوط عصبية على املرأة.
فـــــالـــــزواج مـثـال يخـتـلف أثـــــره يف كل مـن الـــــرجل
واملـرأة، فهنـاك العـديـد من الـدراســات التي اثـبتت
زيـادة األمــراض النفــسيـة بـني النـســاء املتـزوجـات
مقــارنــة بــالــرجـــال املتــزوجـني، بيـنمـــا تقل نــسبــة
املرض الـنفسي بني النسـاء غير املتزوجـات مقارنة
بالـرجال غـير املتـزوجني، مما يـدل على أن الكـثير

من النساء يفقدن االستقاللية بالزواج. 
ومـــؤخـــراً دار احلـــديـث حـــول تـــأنـيــث الفقـــر حـيـث
متـــثل الــنــــســــــاء )10%( مـــن فقــــــراء العــــــالــم ممــــــا
يضـاعف أعباءهـا النفسيـة، ولذلك إذا تكلـمنا عن
صحة املـرأة النـفسيـة يجب أن نـؤمـّن لـها حقـوقها
اإلنـســانيـة، فـاملـرأة لهـا احلق يف مـستــوى معيـشي
جيـــد، يتــوفــر فـيه املــأكل واملـلبـس واملــسكـن وامليــاه
الـنقية والبيئـة الصحية اآلمنـة، وكذلك لها احلق
يف الـتعلم اجليـد والعمل املـناسـب واألجر املـساوي
للـرجل واملسـاوة بينهـا وبني الـرجل يف املـسؤولـيات
اخلـــاصـــة بـتـنــشـئــــة األطفـــال، وكــــذلك حـقهـــا يف
التــأمني االجـتمــاعي ضـد الـبطـالـة والــشيخـوخـة

واملرض.
إن فقـر املرأة لـيس أمـراً شخصيـاً يخصـها وحـدها
ولكـنه مــرض اجـتمــاعي خـطيــر، ميتــد أثــره علــى

اجملتمع بأسره.
فـاملرأة الفقـيرة تعـني طفالً فقيـراً يعانـي من سوء
التغـذيـة واإلعـاقــة والتـدهـور الـدراسـي والتـسـرب
املـبكــر من الـتعلـيم واإلصـابـة بـاألمــراض املعـديـة
واالضطـرابــات النفـسيـة اخملـتلفـة وارتفـاع معـدل

اجلرمية.
كـمـــا أن املــــرأة الفقـيـــرة الـتـي حتـيـــا يف بـيـئـــة غـيـــر
صحـية تعـاني من العـديد مـن األمراض بـالعدوى
وسوء التغذية والصداع والتوتر وعدم القدرة على
التـــركيــز، وبـــاملثـل يتــسبـب الفقــر يف العــديـــد من
األمـــــراض الـــنفــــســيـــــة كـــــاالكــتــئـــــاب واضـــطـــــراب
الــــــــوســــــــواس الـقـهــــــــري والـعـــنـف والـقـلـق وســــــــوء
االســتغالل اجلــســـدي والعـــاطفـي. كـمـــا تـنـتـــابهـن
مـشـاعــر سلـبيـة عـديـدة مـثل الغـضب والعــدوانيـة

وقلة احليلة.
والفقـر يـقلل من أثـر املـسـانـدة االجـتمــاعيـة الـتي
حتــصـل علــيهـــــا املــــــرأة، فجــيــــــران ومعـــــارف املـــــرأة
الـفقيــرة يقعــون أنفـسهـم حتت تــأثيــر الفقـر ممـا
يـضــاعف الـضغــوط العـصـبيـة الــواقعـة عـليهـا. إن
االهـتـمــام بــالــصحــة الـنفــسـيـــة للـمــرأة يــوازي يف
أهمـيته االهـتمـام مبــستـقبل الـوطـن، فهي إنـسـان
قبل أي شيء وانتـهاك حقوقهـا هو مبثابـة انتهاك

صريح حلقوق اإلنسان.
*أديبة وطبيبة نفسية مصرية

اجلينوم البرشي  واألمراض النفسية والعقلية
)بـضمنهـا االمراض الـنفسيـة كالكـآبة
والشيزوفرينيا(  بواقع البيئة والتغير
فــيهــــا والـتـكــيف الــنفــسـي والـبــــدنـي
املطلوب جتاهها، قـد توقفت عند هذه
احلـــدود. وهـنـــا بـــرزت االكـتــشـــافـــات
الـبيـولـوجيـة اجلـزيـئيـة بـشكل واضح،
وظهـرت الهـندسـة الوراثـية، ممـا طرح
النقيض اجليني الوراثي كأساس آخر
حلـدوث االمـراض، خـاصـة وإن الـكثيـر
مـن االمــراض لـم يـتـمكـن الـطـب بـكل
قــدراتـه التـكنــولــوجيــة والــدوائيــة من
معـاجلتها. يقول احـد العلماء يف هذا
االطــار مـتحــدثــاً عـن عالقــة الــوراثــة
واالنـسان واسـاسيـات الوراثـة البشـرية
الــطـبـيـــة: ))هل تـعلــم انك حتـمل مــا
بني اربعـة وثمـانيـة عوامل وراثـية غـير
طبـيعيـة أي مــرضيـة؟...وبـالـرغـم من
ــاثـيــرهـــا يف صحـتـنـــا اال انهــا عــدم ت

تنتقل الى اطفالنا!((. 
فحتـى زمـان قــريب كـان مـرض الـقلب
 –مـثالً  –يعــد مــرضــا بـيـئـيــاً، أي ان
تفــسيــره كــان ميـكن ارجــاعه الــى حــد
كـبـيــر الـــى حقـيقــة ان مـن يــصـيـبهـم
املــرض عـمــومــاً هـم ممـن يــدخـنــون او
يـاكلـون غـذاءاً غـنيـاً بـالكـولـستـرول أو
ممن الميــارســون الــريــاضــة. أمــا االن
فقــد بــدأت الـعنــاصــر الــوراثيــة ملــرض
الـقلـب تــظهـــر علــى الــســطح.كـمــا إن
االمـراض النفسـية قـد بدأت جتـد لها
أرضيــة مـن املعلــومــات الــوراثيــة ومن
اجلـينــات بــشكل لـم يخـطــر علــى بــال
احــد.  فــاذا كــان الـتخلـف العقـلي قــد
يكــون له سـبب مــا من الــوراثــة، إال ان
االمــراض الـنفـسـيــة قــد بــدأت تــأخــذ
مـسـاحــة اكبـر يف هـذا اجملـال، خـاصـة
وان الطـب وعلومه كانت ذات اجتاهات
مادية صرفة ال تؤمن بنظريات علماء
الـنفـس عـن العقـل البــاطن وافــرازاته
،لـهــــــذا فــــــإن الــبـحــث عــن االمــــــراض
الــنفــسـيـــة يف اجلـيـنـــات يعـيـــد لهـــذا
الـطـب احتــرامه املــادي ويقـضـي علــى
الـتفــسـيــرات االفـتــراضـيــة الـتـي كــان
يلجأ اليها املعاجلون النفسانيون دون
ان يعــطـــوا اهـمـيـــة كـبـيـــرة لـلجـــانـب

الفزيولوجي ملثل هذه االمراض. 
ان خريـطة الـتفسـير املـرضي ال ميكن
ان تقـبل تفــسـيــراً وراثـيــاً لــوحــده، وال
تفــسـيــراً بـيـئـيــاُ لــوحــده، وامنــا يعــود
التـوازن اليوم الـى التكامليـة يف هذين

السببني.
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التبيؤ البشري القائلة بضرورة النظر
إلــى الفــرد بــأعـتبــاره جــزءاً من نـظــام
كلي وأن صحته تعـتمد عـلى كثـير من
العـوامل اخلارجـية. فقـد أكد )تـوفلر(
يف دراســاته عن أثــر التغـييـر يف صحـة
الفـــــرد عــبـــــر مـــــا أســمـــــاه )صـــــدمـــــة
املــسـتقـبل(: ))إن الـتغـيــر الــســريع يف
الـبـيـئـــة يـــؤدي الـــى عــملـيــــات سحـب
متـكررة من مـوارد الطاقـة يف  اجلسم،
وبــالتــالي الـى زيـادة يف متـثيل الــدهن
وهــذا بــدوره يـخلق صعــوبــات خـطيــرة
لـبعـض مـرضـى الـسكــر. وحتــى البـرد
العادي اثبـت انه يتاثـر مبعدل الـتغير
ـــاخـتــصـــار لـــو فهـمـنـــا يف الـبـيـئـــة. وب
سلــسلــة االحــداث الـبيــولــوجيــة الـتي
يثيـرها مـا نبـذل من جهـد يف التكيف
مـع التغييـر واجلدة، فـسنبـدأ يف تفهم
ســـر االرتـبـــاط الـــوثــيق بـني الــتغـيـــر

والصحة((. 
ومن هنـا ظهــرت بشـكل واضح نظـريـة
السـايكـوماتـك )االمراض الـنفسـية –
اجلسمية( التي تقوم على ان االجهاد
الــتـكــيفــي الــنفــســي يقــتــضــي ثــمــنــــاً
فــسيـولــوجيـاً بــدنيـاً غــاليـاً، واســاسهـا
الـطـبـي يقــوم علــى أســاس إن اجلـسـم
احلــي يفــــــرز مقـــــاديــــــر معــيــنـــــة مــن
البـروتيـنات الـسامـة التي تـهدم خـاليا
البــدن وتــضمــر عـمل انــسجـته. وامــام
تكاثـر البروتيـنات السـامة يفـرز البدن
مـادة مضادة ملـقاومتهـا، فاذا كـان مزاج
االنــســـان طـبــيعـيـــاً فـــان املـــادة املـــادة
املـضــادة تهــزم املــادة الــســامــة مــولــدة
الـضــد وتقـوي مـن منـاعــة البـدن، امـا
اذا كـــــان املـــــزاج مــتعـكـــــراً فـــــان املـــــادة
الــســامــة تــتغلـب علــى املــادة املـضــادة
وتتــرسب يف اغــشيــة املفــاصل مـسـببـة
بعض االلتهـابات. ومـن هنا تبـدأ اولى
اعراض املـرض، ثم يأخـذ باالسـتشراء
علـى قـدراملـادة الـسـامــة املفــرزة. ولقـد
اكــدت التجـارب ان امـراض الـرومـاتـزم
حتـدث أثـر االزمــات النفــسيــة القـويـة
حـيـث يـتـضــاعف افــراز مــادة )مــولــد
الضـد( السامـة فيتأثـر كل من العمود
الفقــري والعـضـالت مبــاشــرة، ويخـيل
عنـدئـذ للمـريض أن اصـابـته جسـديـة
فقـط، بـيـنـمــا الــواقع هــو ان العــارض
اجلسدي يعد نتيجـة طبيعية لتدهور
احلـاالت النفـسية الـناشئـة عن الكـآبة

واالرهاق اليومي املتواصل.      
علــى ان هــذه الـتفــسـيــرات لالمــراض
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الـزكام الـواسع األنتشـار، فإن سـببه هو
العــدوى، ولــذا فــأصلـه البـيئــة، ووجب
على اإلنسان أن اليتعرض حمليط فيه
فـيــروس الــزكــام كـي ال يـصــاب به، وال
يغـرب عـن البـال أن مـن يتعـرض لهـذا
املــــرض يجــب أن تـكــــون له اجلــيــنــــات
الـبــشـــريـــة اخلـــاصـــة، وذلـك ألن مـن
املعـروف أن القطط واجلرذان والذباب
ال تصاب بالزكـام عندما تعرضها لهذا
ـــى ذلك فـبعـض الفـيـــروس، وعالوة عل
النـاس أكثـر تـأثـراً بهــذا الفيـروس من

غيرهم . 
ولـكن هــذه اخلــريـطــة املتــوازنــة عــادت
من جـديـد للـتغيــر يف النـصف الثــاني
مـن القـــرن العــشــريـن بعــد اكـتــشــاف
األمـراض السـايكـوسـومـاتيـة املـرتـبطـة
أسـاســاً مبتـغيــرات البـيئــة التـي تخلق
مــا يــسـمــى بــأمــراض العـصــر، وبعــد
القفــزة الكـبيــرة التـي حققـتهــا علــوم
ــــأكــتـــشــــاف الــــسلــم الــبــيــــولــــوجــيــــا ب
ـــزونـي الـــوراثـي )د ن أ(، وأخـيـــراً احلل
بـاكتشـاف خريطـة اجلينـوم يف اجلسم

البشري. فما الذي حصل؟ 
إن الـطـب الـيــوم أخــذ يعـيــد األهـمـيــة
الالزمـــة لـلعــــوامل الـبـيـئـيـــة يف أطـــار
نـظــريــة جــديــدة تــسمــى علـم التـبـيــؤ
Ecologie humaine .  الـبــشــري
فبعـد تـزايـد األحسـاس بـأخطـار تلـوث
الهــواء وتلــوث املــاء وكـثــافــة الــسكــان
ـــــاملـــــدن وغــيـــــر ذلـك مــن مــثل هـــــذه ب
العـــوامل، بــدأت أعــداد مـتــزايــدة مـن
ثقــات األطـبــاء تـنجــذب إلــى نـظــريــة
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فارس كمال نظمي

د. الهام خطاب عبد اهلل

لو وضعنا خارطة للمقارنة يف
النظريات التي تتحدث عن الطبيعة

اإلنسانية وعن حالة الصحة واملرض يف
اجلسم اإلنساني وعودة أسبابها إلى
البيئة أو الوراثة لكانت هذه اخلريطة

حتمل قمة التناقض واالختالف.

مسلة حمورابي


