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فهي تتمحور عادة حول األزمات اليت تعرتض الشخص الفرد يف جماالت املهنة والصحة . الكارثة الشخصية هي أد�ى درجات السلم الكارثي
بدءا من األسرة ولغاية . ا اإل�سان األول لريتقي فوقها ويتسامى يف االجتاه اإل�سا�ي العاموهي مشاعر خربه). 1(والسعادة ولغاية قلق املوت الشخصي

فالرتاث األممي، واإل�سا�ي عامة، هو املرجعية التارخيية . وهذا التسامي مرتبط برتاث األمة ارتباطًا مباشرا. البشرية مرورا باألمة ومجاعاهتا الفرعية
 .للعالقات اإل�سا�ية

كما �الحظ أن الكارثة املعنوية هي أقسى وأشد . �الحظ، حنن معشر األطباء النفسيني، أن الكارثة اجلماعية أقسى من الكارثة الشخصية الفرديةلذلك 
ماعات عدمية وهي غريزة تفتقدها اجل. فعندما تطال الكارثة األمة فهي تساوي هتديد غريزة استمرار النوع وإبادته. الكوارث اليت عرفتها البشرية وطأة

 ). 2(الرتاث 

إذ الحظوا ارتفاع �سبة اال�تحار بينهم والحظوا عالقة هذه . ولقد شهد زمالؤ�ا الفر�سيون مثل هذه الكارثة ورصدوها لدى سكان بريتا�يا الفر�سية
ة شديدة الداللة بني تنامي الشعور القومي الفر�سي كما أكد الزمالء وجود عالق. واللغة هي أهم النظم الرمزية للجماعة. الزيادة باضمحالل لغتهم الربيتو�ية

 .وبني التهديد الذي تعرضت له اللغة الفر�سية مبناسبة العوملة) إخل...صعود اليمني واليمني املتطرف وتأييد املواقف املؤكدة على تراث اجلماعة (

. ة، حيث التهديد يطال كل النظم الرمزية ألمتنا وال يقتصر على اللغة وحدهامالحظة الزمالء الفر�سيني تتضاعف يف حال تطبيقها على حالتنا العربية احلالي
. وحنن �علم أن حكامنا يشبهون غالبا األب القاسي الذي يضطهد أفراد أسرته. فالتهديد يطال �ظمنا الرتبوية والتعليمية والدينية واالجتماعية والسياسية

يف املقابل فإ�نا �رى أن املنقذ االفرتاضي ال يسعى . م الرمزية وخاضعا للقيم الثابتة يف تراثنا والوعينا اجلمعيإال أ�نا �درك أ�ه يبقى والدا ملتزما بالنظ
األمر الذي وضعنا يف مأزق كارثة معنوية شديدة . لتخليصنا من ظلم األب القاسي بل هو يرغب يف اغتصاب خرياتنا ويف إقصاء قيمنا وهدم �ظمنا الرمزية

ويف هذا التشويه إساءة . حيث تبدأ الكارثة من خالل حتويل صورتنا العربية إىل صورة األمة الشريرة واإلرهابية. موقفنا من احلياة ومتوقعنا فيهاالوطأة على 
 أو باحلقوق بدليل وذلك دون أن تكون هلذا األذى أية عالقة بالدميقراطية. للشعوب العربية وتراثها وأذى يطال األفراد واجلماعات العربية يف آن معا

هذا مع رفض كل التنازالت املقدمة من قبلنا . التمييز العنصري املمارس بصورة متصاعدة ضد األفراد العرب مبن فيهم املتكيفون مع أمناط احلياة الغربية
  .لتجميل هذه الصورة والتكيف مع رغبات املعتدي ومصاحله

نالوضعية تتفجر آافة الدفاعات النفسية يف آ
)Sublimation(حيث جند آلية التسامي . معا

متارس من قبل االستشهادي الذي مل يعد يرى معىن
حلياته فينفقها للحفاظ على استمرارية الذات

آما جند آلية التوحد. ولالحتجاج على إبادهتا
باملعتدي متارس عرب احملاوالت املستميتة اليت يبذهلا

 .فع أذاهبعض العرب لكسب ود املعتدي عله يد

بناء على ما تقدم جيد اإلنسان العربي نفسه
اليوم خارجا من سلسلة آوارث معنوية متتالية

).3(ومهددا بسلسلة قادمة من هذه الكوارث 
وهي وضعية عصية على االحتمال البشري وإن آانت

 وحتت ضغط هذه. غري مفهومة من قبل معدومي الرتاث

Arabpsynet e.Journal : N°12 – Autumn  2006 
 

 2006     خريف   - 12الـعــــدد     :ةــــــة العربيـــــوم النفسيـــــة العلـــ شبك ةــــــجمل

 5   



Editor  Letter  Š‹a@óÜbŠ@
 

املمارسة العشوائية لكل الدفاعات -
 ).املشروحة أعاله( النفسية

شاعر عدم اطمئنان اجلمهور للسلطةتنامي م  -
ومن جتلياهتا. يف جتسيد حلالة هتاوي األنا املثايل

 .الشعور بعجز السلطة عن محاية مجهورها

اليت) Depersonalisation (حالة التفكك  -
تربز التناقضات الداخلية وتظهرها للعلن
.حبيث يسهل حتديدها متهيدا لتفجريها االصطناعي

د حلمة اتمعات احملليةمبا من شأنه هتدي
 . ودفعها للتناحر على أسس هذه التناقضات

 .عالئم غري مذآورة أعاله -
هذا ويعترب الطب النفسي أن جممل هذه
املظاهر هي عالئم مرضية حتتاج للعالج وتؤثر على

وعمومية هذه. التوازن النفسي واالجتماعي
النامجة عن انتشارها الوبائي الواسع(املظاهر 

مدعاة إلعالن حالة طوارئ) املواطنني العرببني 
حيث. نفسية على مستوى األمة العربية واإلسالمية

تشري وقائع الصدام العاملي الراهن إىل بزوغ عهد
مبا يربر). 4(جديد من العبودية والعنصرية 

النظر إىل هذه املظاهر النفسية على أا مصطنعة
ديد واليتعرب احلروب املعلنة للصدام العاملي اجل

توالت يف منطقتنا وفق خطة مدروسة ومعلنة هتدف
إىل إحداث تعديالت جذرية يف نظامنا القيمي

ولعل حرب العراق واالحتالل. والديين واالجتماعي
التابع هلا إشارة واضحة على الغايات القصرية

وهي غايات حتتاج إىل نشر. األمد هلذا الصدام
مات النفسيةوباء اإلحباط العربي عرب الصد

القومية املتتالية وعرب تعقيد املظاهر املرافقة
 .هلا واليت ذآرناها أعاله

אא א א א
مما ال شك به أن لألطباء النفسيني العرب
دورا حيويا يف مواجهة هذه الظواهر املرضية

تمثل يفحيث اخلطوة األوىل هلذا الدور ت. الوبائية
تعريف اإلنسان العربي على هذه املظاهر وتأآيد

حبيث يشعر املواطن جبماعية هذه. عموميتها
وهذه. املعايشة الصدمية وبأنه ليس وحيدا فيها

التعريفات ميكنها أن تلعب دورا وقائيا من
وتراثنا. الدرجة األوىل يف مواجهة هذا الصدام
الذي قتل آلحيتوي على حكايات آثرية حول امللك 

أطفال مملكته استجابة لنبوءة عراف قال إن
واملقابل. أحدهم سيهدد عرش امللك عندما يكرب

األمريآي هلذه احلكاية هي حكاية وولفويتـز حول
احلرب االستباقية اليت لن تكتفي باغتيال الشعب
.العراقي بل هي تنوي جتاوزه إىل آل املنطقة

 اليتمريآيةاألوذلك وفق تأآيدات التقارير 
مبا. تتحدث عن تغيري خريطة املنطقة العربية

يشكل جراحة جغرافية وحشية هتون معها جراحات
ويبدو أن. معاهدة فرساي واتفاقية سايكس بيكو

على األطباء النفسيني العرب أن يبدؤوا عملهم يف
العربية وهتيئتها ملواجهة هذه حتضري الشعوب

اخلطوة ولعل. دمةاجلراحات الوحشية اليت تبدو قا

وبينهما حماوالت اإلزاحة حبيث يزيح بعضهم األذى
عن طريق إدانته للعرب اآلخرين رغبة يف اخلروج

وغريها من اآلليات النفسية. من دائرة التهديد
الدفاعية املمارسة من قبل األفراد واجلماعات

حيث استمرار التهديدات. العربية املختلفة
العراقية(كارثة ودميومة هوام تكرار ال

عالئم تثبت عدم جدوى آل) والفلسطينية وغريها
وتبقي هتديد اإلبادة هذه اآلليات الدفاعية

 .قائما

מ א א  א

مما تقدم حيق لنا االستنتاج بأن الشخصية
العربية اليوم تعاني وطأة قائمة من الصدمات

رتاآمة ومن هتديد متواصلالنفسية امل
ومن مظاهر الصدمة النفسية. الستمراريتها

 :العربية اجلماعية ميكننا رصد العالئم التالية
مشاعر الذنب أمام معاناة الشعب العراقي -

وهي. الذي وصل إىل حدود إذالل اجلوع واملرض
 . مشاعر مألوفة لدى الناجني من الكوارث

شعبمشاعر الذنب أمام معاناة ال -
 وهو على وشك اإلبادة والتشتيتالفلسطيين

 .)الرتانسفري(
مشاعر اخلوف من تكرار الكوارث العربية -

بأشكاهلا املختلفة من  السابقةاالصطناعية
عسكرية واقتصادية واجتماعية وحروب أهلية

 .وغريها
 غريمشاعر توقع آوارث اصطناعية قادمة -

وهي مدعومة بتقارير. ممكنة التجنب
ابراتية مسربة بصورة مقصودة لتجسيدخم

 .هتديدات ملموسة وحمددة جغرافيا
 حتتمشاعر اخلوف من املوت الشخصي واجلماعي - 

وهو خوف دعمته األعداد. هتديد حروب موعودة
اهلائلة للقتلى والضحايا يف حرب العراق

 .األخرية
 اهلادفة لتاليف املصري العراقيعالئم التجنب -

 .أو الفلسطيين
الذات لرغبة يف االنسحاب والتقوقع علىا -

وهذا. للتهرب من األخطار املهددة لألمة
االنسحاب ميكنه تفجري الصراعات البينية بني

 ).حروب أهلية عربية(اجلماعات الفرعية 
 املتطورة علىمشاعر احلداد والفقدان -

وهي ترتاوح ما بني الرعب وفقدان. أنواعها
 . الرغبة يف االنتقامالقدرة على الفعل وبني

بعد التحول إىل خماوف الفقدان االقتصادية -
هدف لسياسة اإلفقار اليت باتت متارس بصورة

وذلك بعد رؤية دولة نفطية. معلنة ومباشرة
مثل العراق تتحول إىل ااعة حتت وطأة

 .االحتالل
استعجال املوت للخالص من اإلذالل املرافق للكارثة - 

 استعجال يرتاوح ما بني الزهدوهو. املعنوية
  .والنكوص الديين وبني االندفاع حنو االستشهاد
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واإلعالم هو املرشح. من أضرار الكارثة نفسها
األول للعب هذا الدور عرب مساعدة اجلمهور
على االستبصار وهتيئته ملواجهة فوضى

 .االنفعاالت

:التعامل مع الدعاية والدعاية املضادة -
حيث. وهو ما يسمى باحلرب النفسية اإلعالمية
 أسلوبحساسية املوقف يف وضعية الكارثة جتعل من

مثال ذلك. صياغة اخلرب صانعة لتوجهات اجلمهور
خرب سقوط انفرس البلجيكية يف احلرب العاملية

حيث صاغت الصحافة األملانية اخلرب على. الثانية
استقبلت انفرس القوات: ... الشكل التايل

يف حني صاغت. األملانية بقرعها أجراس الكنائس
 : يليالصحافة اإلجنليزية اخلرب آما

بعد دخوهلم انفرس أجرب األملان رهبان انفرس على 
 .قرع أجراس  الكنائس

يف حالة الكارثة يصبح: تثقيف اجلمهور -
اإلفراج عن معلومات مكبوتة بعينها ضرورة
لتحصني اجلمهور ضد املفاجآت املنطلقة من اإلعالم
املضاد على آافة الصعد وخباصة على الصعيد

 .اإلخباري
يف هذا اال يتحمل اإلعالم: مهورحتصني اجل -    

نفسية وسياسية(أعباء الوقاية االجتماعية 
وذلك انطالًقا من واقعة أن احلدث). وصحية وغريها

املتوقع واملتخيل يكون أقل وطأة وضررا من احلدث
 .املفاجئ وغري املتخيل

هذه احملاور األربعة تلخص دور اإلعالم يف
التقليل منمواجهة األوضاع الكارثية و

وهذا الدور اإلعالمي جيب أن يتكامل مع. أضرارها
حيث نعدد. خمتلف االختصاصات املعنية هبذه األوضاع

هنا اخلرباء العسكريني واالسرتاتيجيني واألطباء
النفسيني وخرباء الدعاية والدعاية املضادة
واملتخصصني يف عالج صدمات احلرب واألوضاع اإلنسانية

 .تالية هلاواالجتماعية ال

א א  א

بغض النظر عن تلوينات الداخل العراقي
وتناقضاته فإن اإلنسان العراقي ال بد له من

فاإلنسان. استشعار وضعية االحتالل بصورة سلبية
يستمد مشاعر أمنه واستقراره من خالل شعوره

ما معوهو شعور متعارض متا. بالقدرة على الفعل
 .فكرة التبعية االحتاللية

هذه احلاجة اإلنسانية تؤآد عمومية املعاناة
العراقية بغض النظر عن االنتماءات الفرعية

مما. العراقية) الشعب آكل(داخل اجلماعة 
يدعونا إىل ضرورة االلتفات ملعاناة اإلنسان
.العراقي مبعزل عن عوامل التنافر العراقية

 وال نتجاهلها ولكننا نؤآدوهي عوامل ال ننكرها
تقدمي املعاناة عليها مجيعها مهما آانت حدهتا

ومن وجوه هذه املعاناة اإلنسانية اليت. وحمرآاهتا
تتطلب الدعم العاجل للمنظمات اإلنسانية عابرة

األوىل يف هذا التحضري هو تأآيد أن القوة وحدها
فالنصر يكون من نصيب. التكفي لتحقيق النصر

ولنتذآر القول الصيين خالل حرب. ر تصميمااألآث
أيها الغزاة الربابرة ماذا متلكون: ... األفيون

 ... غري نريان مدافعكم ووحشية أسلحتكم؟

ولو أردنا تنظيم سبل التحرك االختصاصي يف
مواجهة هذه الكوارث املعنوية فال بد لنا من
العودة إىل اختصاص الصدمة يف سيكولوجية احلروب

حيث يرى هذا االختصاص بأن اهلدف. وارثوالك
األول ملثل هذا التحرك هو احلفاظ على مستوى

مما يقتضي. اللياقة النفسية يف جمتمع الكارثة
التنبه إىل املعايشة الفردية لألوضاع

حيث تالحظ الدراسات ترافق هذه). 5(الكارثية
األوضاع مع االنتشار الوبائي لبعض االضطرابات

 :ثرها انتشارا التاليةالنفسية وأآ

 ).خماوف املوت الشخصي( قلق املوت -
اخلوف من اإلصابة( الوساوس املرضية -

 ).بأمراض مميتة
خماوف مرضية من( الفوبيا على أنواعها -

 ).إخل...احلرب والقصف واالنفجارات 
 . مظاهر اضطراب الشدة عقب الصدمة-
 العالئم االآتئابية املصاحبة ملشاعر-

 .ة وللتهديد املستمراخلسار
 . قلق املستقبل-
 . فقدان الشعور جبدوى الفعل-
 ردود الفعل الفردية أمام التغيريات-

 .احلاصلة بسبب الكارثة
 تنامي احتماالت انتكاسات األمراض-

 .النفسية واجلسدية
 ظهور عوارض أو أمراض جسدية على عالقة-

 .بشدة الكارثة

ابات جيعل منإن االنتشار الواسع هلذه االضطر
عالجها والوقاية منها هدفا رئيسيا من أهداف

وبطبيعة احلال. التعامل مع األوضاع الكارثية
هذه احلاجات العالجية تكون أآثر إحلاحا يف فإن

اتمعات املتعرضة للكوارث وللتهديد بصورة
 .مباشرة

א א א מ א
ت يلعب اإلعالم دورا من الدرجةيف هذه احلاال

ومن مستويات. األوىل يف آافة خطوات املواجهة
 :الدور اإلعالمي نذآر الرئيسية منها وهي

حيث: املساعدة على تقنني االنفعاالت -
تولد الكارثة ردود فعل انفعالية بالغة

وهي انفعاالت غري مدروسة. لدى اجلمهور
ينهاوفاقدة للمعلومات مما يستوجب تقن

وتوجيهها يف االجتاه الصحيح الذي جينبها فوضى
 وهي فوضى قد ختلف أضرارا أقسى . االنفعاالت
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Editor  Letter  Š‹a@óÜbŠ@
 

مناطق احلرب بصدمات نفسية نامجة عن أهوال احلرب
 .وشدائدها

وآنا قد خربنا هذا االنتشار الوبائي
وتشري. لصدمات احلرب يف جمتمع احلرب اللبنانية

خربتنا إىل استمرارية مظاهر هذه الصدمات بعد
.مرور عشرين عاما على اية تلك احلرب

هذه اخلربة وخرباتنا املتبادلة يفواستنادا إىل 
اال مع الزمالء يف فلسطني واليمن والكويت
فإننا نستطيع التأآيد على تعقيد احلاالت

إذ إن هلذه احلاالت صفة. الصدمية العراقية
الرتاآمية بدًءا من احلرب العراقية اإليرانية
مرورا حبرب العراق األوىل واحلصار والقصف املنتظم

وما.  له وصوًلا إىل حرب العراق األخريةاملرافق
تالها من فوضى أمنية ونريان صديقة وغريها من
مظاهر التهديد الذاتي وهتديد األعزاء والسلب

عداك عن. املعنوي لتاريخ العراق وجغرافيته
شبح الصراع األهلي الذي يوحي به االحتالل

 . تلميحا للخروج من مأزقه

وهها تدعو إىلهذه املعاناة، مبختلف وج 
ضرورة التحرك لدعم اإلنسان العراقي ومساعدته

 حيث تشري الدراسات.يف مواجهة هذه املعاناة
العسكرية إىل إصابة أآثر من ثلثي السكان يف
مناطق احلرب بصدمات نفسية نامجة عن أهوال احلرب

 .وشدائدها

 א א

 علم –ة النفسية الصدم: جمموعة من الباحثني .4
دار النهضة / نفس احلروب والكوارث 

 1991  بريوت–العربية 
http://psychiatre-naboulsi.com/moulifat/mouli8.html 

العالج النفسي لألسرى : حممد أمحد النابلسي .5
راسات النفسية مرآز الد/ وضحايا العدوان

 .2001 لبنان –
http://psychiatre-naboulsi.com/moulifat/mouli10.html 

الشخصية العربية يف : حممد أمحد النابلسي .6
من آتابه العرب / عامل متغري

دار النهضة العربية بريوت ./واملستقبليات
1999. 

http://psychiatre-naboulsi.com/moutamarat/moutamarat21.html
. حتول السلطة: الفن توفلر.4

http://mostakbaliat.com/link45.html  
سيكولوجية احلروب : مجاعة من الباحثني.5

 -لة الثقافة النفسية املتخصصةجم/ العربية
  .2003يوليو /مرآز الدراسات النفسية

http://www.psyinterdisc.com/noindex.html 

 :القارات نذآر التالية

 لدرجة العجز عن تردي األوضاع املعيشية -
ت واحلاجا   تأمني الغذاء والدواء 

 .اإلنسانية األولية واألساسية

 حيث أوقعت احلرب األخرية،صدمة الفقدان -
ضحايا تفوق األعداد املعلنة إضافة إىل
اآتشاف ضحايا جدد من بني املساجني بعد سقوط

 . النظام

، وهي متعددة الصعدالصدمة املعنوية -   
االنتماء وهتدد  حبيث تطال آافة وجوه 
ا يصل إىل حدوداهلوية العراقية هتديد
 ).شبح التقسيم(الشيزوفرانيا اجلغرافية 

 وتطال املمتلكات.اخلسائر املادية -
واألموال واألدوار االجتماعية والسياسية
.وإعادة التوزيع العشوائي هلذه العوامل
حيث طرحت فرتة ما بعد االحتالل تنظيما

حبيث غاب متثيل. انقالبيا للمجتمع العراقي
لعراقية األساسية مع شلل قدرهتااجلماعات ا

 .يف احلفاظ على حقوقها وخرياهتا
 حيث يعجز,أجواء التهديد املستمرة -

األمن واالستقرار االحتالل عن تأمني عوامل
وحيث يهدد جنود التحالف حياة. االجتماعيني

العراقيني مدفوعني مبشاعر اخلوف وتعاطي
حقالكحول واملخدرات والعنصرية اليت ختوهلم 

ومن األمثلة على. القتل رد الشعور باخلوف
ذلك قتلى األعراس العراقية والنريان

 .الصديقة

الفقدان الكلي للرقابة العراقية على -
 وثرواته وأمواله، حيث جرىخريات البلد

ل يفـول هذه املسائـاستجواب برمير ح
 .رس األمريآي وليس يف هيئة عراقيةـالكونغ

 وتوظيفالبلد ي على خرياتالتهالك األمريآ -
االحتالل لتمرير صفقات لصاحل الشرآات
األمريآية وخباصة تلك التابعة ألثرياء إدارة

وهي أمور هتدد اإلنسان العراقي يف. بوش
حيث يقدر للمديونية العراقية, مستقبله

 .فرتة وفاء ال تقل عن ثالثني سنة

 .آل مظاهر الصدمات النفسية املذآورة أعاله -

ذه املعاناة، مبختلف وجوهها تدعو إىله
ضرورة التحرك لدعم اإلنسان العراقي ومساعدته

حيث تشري الدراسات. يف مواجهة هذه املعاناة
 العسكرية إىل إصابة أآثر من ثلثي السكان يف 

א       מ א א א
 ة ــداد القادمـــات األعــع ملفـــــم مواضيـــــالمكا إعـــــيشرفن

א א א א−)2007(א א א א אא )2007(א
 APNjournal@arabpsynet.com  -  turky.jamel@gnet.tn :دعوتكم للمشاركة بدراساتكم وأبحاثكم األصيلةن
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