
عتبة  با�سل  رمي  الع�رشينية  جتتاز  ان  ميكن  ال 
الباب دون ان تعيد الكرة اكرث من مرة، وال تكتفي 
بذلك وح�سب بل تقوم اي�سا بتغيري مالب�سها كلما 
او�سكت على اخلروج، وي�ستويل القلق عليها ملجرد 
بالتجهيز  تبداأ  املنزل، فهي  التفكري باخلروج من 
لهذا االمر قبل يومني من املوعد  بل وحتى ايام 
متوا�سلة، وتقول رمي:"اخلوف ي�سيطر علي عندما 
الباب،  عتبة  من  باخلروج  افكر  حتى  او  احاول 
يراودين  اذ  متعددة،  افكار  من  نابع  هذا  وخويف 
امر  �سيح�سل  اخرج  عندما  باأنني  وال�سك  القلق 
جلل وخطري، فاأعود ادراجي من جديد واخرج مرة 
اخرى كي اغري الفكرة التي ا�ستولت علي، ثم اخرج 
حتى  وهكذا  ثانية  فكرة  راأ�سي  فتغزو  اخرى  مرة 

ت�سل حماوالت خروجي اىل الع�رشين مرة".
االكادميية يف جامعة بغداد الدكتورة �سيماء عبد 
ولي�س  مر�س  القهري  ان:"الو�سوا�س  جتد  العزيز 
مع  يزول  قلق  او  نف�سية  حالة  او  عار�س  جمرد 
يعاين  اذ  نف�سي،  اىل عالج  بحاجة  بل هو  الوقت، 
الكثريون من و�سوا�س النظافة، اذ يكرر غ�سل يديه 
اكرث من مرة، او يعيد تنظيف اال�سياء ب�سكل م�ستمر  
او يبتعد عن فتح الباب خوفا من الت�ساق اجلراثيم 

�سوى  ياأكل  ال  او  وغريها،  واحل�رشات  والبكترييا 
الباب  غلق  يعاود  او  جدا  مقربني  ا�سخا�س  من 
او  اطالقا  املنزل  من  يخرج  ال  او  وتكرارا،  مرارا 
الغازي وي�سعر باخلوف وال�سك  الطباخ  يكرر غلق 
وهناك  معني،  خلل  حدوث  او  الغاز  ت�رشب  من 
م�ستمر  ب�سكل  ال�سديد  باخلوف  ي�سعرون  ا�سخا�س 
مرة،  من  اأكرث  والنوافذ  االبواب  بغلق  فيقومون 
ال�سلوكيات  هذه  الوقت  مبرور  االطفال  ويكت�سب 
تقليدا للكبار، ثم ما يلبث الطفل ان ي�سطدم بجو 
املدر�سة واال�سدقاء الذين يبدوؤون مبالحظة هذه 
الت�رشفات وال�سلوكيات ويعلقون عليها، واحيانا 
يتهكمون على زمالئهم ما ي�سبب احلرج واالنزعاج 

للطفل، فيختار العزلة كي ال جترح م�ساعره".
والعذاب،  بالقهر  املليئة  حياتي  احتمل  اعد  مل 
ال�سغرية  طفلتها  �سامر  وجدان  الثالثينية  م�سكت 
على   تنهمر  والدموع  وتقول  بالبكاء  وبداأت 
اليوم  خديها:"انا متزوجة منذ ع�رشة اعوام ومنذ 
ينتهي،  ال  جحيم  يف  اعي�س  وانا  لزواجي  االول 
زوجي  منه  يعاين  الذي  املر�سي  ال�سك  ب�سبب 
غري  حاالت  من  حالة  انها  البداية  يف  اظن  كنت 
الطبيعية، لكن االمور بداأت تتخذ منحى اخر، اذ بدا 

يغلق علي الباب عند خروجه من املنزل والتحاقه 
عن  منه  ا�ستف�رش  ان  احاول  كنت  وعندما  بعمله، 
ال�رشاخ  من  بعا�سفة  يواجهني  كان  ال�سبب 
وانا رهينة  ال�سنوات  والكلمات اجلارحة، وم�ست 
ومن  العمل  من  حرمني  اذ  ثقته،  وعدم  ل�سكه 
التوا�سل مع االخرين بل اخذ يفت�س ب�سكل م�ستمر 
اغرا�سي، وحرمني من  يف هاتفي املحمول ويف 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  �سفحة  ان�ساء 
وبعد هذه املعاناة قررت ان انهي حياتي الزوجية 

معه، الن �سكه مل يعد يطاق".
"ان  اىل:  بغداد  جامعة  يف  االكادميية  وتلفت 
ملر�سهم،  واعون  القهري  الو�سوا�س  مر�سى 
منه  يعانون  نف�سي  خلل  وجود  من  ومتاأكدون 
ب�سهولة،  منه  التخل�س  على  قادرين  غري  لكنهم 
ال�سك يف  القهري منها  للو�سوا�س  وهناك حاالت 
او  ل�سبب  كثريا  ومراقبتها  الزوجة،  �سلوكيات 
الدكتور  االجتماعي  الباحث  يرى  فيما  الآخر". 
حاالت  يف  زيادة  هناك  ان:"  احل�سن  عبد  حممد 
القهري  والو�سوا�س  النف�سية عمومًا  اال�سطرابات 
ت�سري  اذ  العراقي،  املجتمع  يف  خا�سة  ب�سورة 
البحوث والدرا�سات العلمية اىل ان هناك امكانية 
االجتماعية  والبيئة  الطبيعية  البيئة  تكون  ان 
االنواع  هذه  خلف  تقف  التي  اال�سباب  بني  من 
التعر�س  او  االمرا�س، خ�سو�سًا فقد االحبة  من 

للتعذيب او التهديد امل�ستمر". 
مر�س  على  العاملية  االأبحاث  من  عدد  اأجريت   
اكت�ساف  ومت  اأ�سبابه،  ملعرفة  القهري  الو�سوا�س 
بع�س العوامل املوؤثرة يف ظهوره وزيادته منها 
من  فكثري  املري�س  لدى  وراثي  ا�ستعداد  وجود 
م�سابون  اأقارب  لهم  القهري  الو�سوا�س  مر�سى 
بالداء نف�سه واإن تغريت نوع الو�سوا�س و�سدتها، 
النواقل  بع�س  يف  نق�س  وجود  عن  ف�سال 
الع�سبية احليوية يف اجلهاز الع�سبي يف الدماغ، 
ال�سيما مادة »ال�سريوتونني« ويوؤيد هذا اال�ستجابة 
توازن  اإعادة  على  تعمل  التي  لالأدوية  امللحوظة 
هذه املادة)مثل دواء بروزاك و�سربام(، كما وجدت 
الدرا�سات ان القلق واالكتئاب وطبيعة ال�سخ�سية 
اأثر يف ظهور الو�سوا�س اأو زيادته، واكدت ان هذا 
املر�س قابل للعالج وال�سفاء، خ�سو�سا اإذا بادره 
املخت�سني  اأيدي  على  الالزم  بالعالج  املري�س 
من اأطباء واخت�سا�سيني نف�سيني، وي�سمل العالج 
طريقة  منها  دوائية  غري  وجوانب  دوائية  جوانب 
منع اال�ستجابة و اإيقاف االأفكار ال�سلبية والتوقف 

عن جلد الذات.
مت�سك رباب بقطعة �سغرية وتبداأ مب�سح االخ�ساب 
يقارب  ما  امل�سح  وتعيد  ومتوا�سل،  متكرر  ب�سكل 
من  تنتهي  ان  وبعد  الدقيقة،  يف  مرات  الع�رش 
مهمتها تلجاأ اىل غ�سل يديها مرارا وتكرارا، بهذه 
الكلمات و�سفتها  �سقيقتها �سعاد يو�سف متابعة: 
"ن�ساأت �سقيقتي رباب مع جدتي وكانت ملت�سقة 
من  تعاين  كانت  بدورها  وهي  الدوام،  على  بها 
بتنظيف  تقوم  جدتي  كانت  اذ  النظافة،  و�سوا�س 

املرات  ع�رشات  اىل  ت�سل  قد  متكرر  ب�سكل  البيت 
يف اليوم، وو�سل االمر اىل اعادتها للو�سوء اكرث 
من ع�رشين مرة و�سعورها باأنها مق�رشة يف هذا 
اجلانب، وعندما كنا ن�ساألها عن م�سكلتها وهو�سها 
يتاأكد  ان  االن�سان البد من  باأن  بالنظافة جتيبنا 
املنزل،  تنظيف  يعيد  وان  وطهارته،  نظافته  من 
ف�سال عن الو�سوء الأكرث من مرة حتى ياأمن على 
نف�سه من االمرا�س واجلراثيم، وا�ستمدت �سقيقتي 
الو�سوا�س وكرب معها وازداد يف االآونة  رباب هذا 
بل  وح�سب  هي  ولي�س  به،  مبالغ  ب�سكل  االخرية 
تلك  منها  يتعلم  بداأ  اي�سا  ال�سغري  �سقيقي  حتى 
بني  يربطون  ممن  الكثريون  هناك   ." ال�سلوكيات 
من  نوازع  يعدونه  فهم  القهري  والو�سوا�س  الدين 
ال�سيخ  حديثه  ا�ستهل  العبارات  بهذه  ال�سيطان، 
جاء  الكرمي  القراآن  متابعا:"يف  البغدادي   ح�سام 
الو�سوا�س  الو�سوا�س يف قوله تعاىل« من �رش  ذكر 
اذ  النا�س«،  �سدور  يف  يو�سو�س  الذي  اخلنا�س 
قد  التي  ال�سيطانية  النوازع  من  الكثري  هناك  ان 
ان  نعي  ان  علينا  اي�سا  ولكن  االن�سان،  يف  توؤثر 
الو�سوا�س القهري هو حالة قلق نف�سي مبالغ به، اذ 
ي�سيطر على ال�سخ�س قلق وخوف من ا�سياء معينة 

عدم  حتى  او  الو�سوء  بطالن  املثال  �سبيل  على 
متو�سئ  وهو  اال�سياء  م�سك  عن  فيمتنع  �سحته، 
خوفا على نظافته، ويعالج الفقه اال�سالمي مر�س 
الو�سوا�س القهري بقاعدة ال�سك لكثري ال�سك اي ان 
ي�سك  فعندما  اليه،  الركون  الميكن  امل�ستمر  ال�سك 
الفرد بو�سوئه ب�سكل متوا�سل الميكن االأخذ ب�سكه 
هذا، لذا فان العالج هو نف�سي ف�سال عن م�ساندة 
االهل واال�سدقاء له كي يجتاز هذه االزمة«. طبيب 
يبني  الرديني  احمد  الدكتور  واملجتمع  اال�رشة 
ان:»الو�سوا�س القهري ي�سيطر على عدد من النا�س 
ب�سلوكيات  للقيام  ويعر�سهم  متعددة،  ال�سباب 
من  للتخل�س  املتكرر  اال�ستحمام  منها  متوا�سلة 
فكرة وجود جرثومة او ا�سياء غري نظيفة قد توؤثر 
فيه، ان تكرار الن�ساطات مثل اال�ستحمام او التاأكد 
من غلق االبواب ب�سكل مر�سي يولد القلق والكاآبة 
ن�ساطاته  ممار�سة  عن  املري�س  اعاقة  وبالتايل 

وحياته ب�سكل طبيعي".
ان:  على  التاأكيد  اىل  االجتماعي  الباحث  ويعود 
العراقي  املجتمع  يف  االفراد  ان  بخاف  "لي�س 
عام  بعد  ويتعر�سون  تعر�سوا،  عامة  ب�سورة 
والعمليات  االمنية،  واملخاطر  للتهديد   2003

يومية، ف�ساًل عن حاالت  �سبه  االرهابية ب�سورة 
الثقافة  ان  االهم  وامل�سكلة  والتهجري،  النزوح 
االجتماعية يف املجتمع العراقي حتى االآن مازالت 
تنظر اىل هذه االمرا�س النف�سية على اأنها اأمرا�س 
الذي  ال�سخ�س  او  الفرد  و�سم  يف  وت�سهم  معيبة، 
تكتم  هناك  يكون  ولذلك   باجلنون،  منها  يعاين 
ينتمي  التي  العائلة  او  املري�س  قبل  من  و�سمت 
اليها، ويف غالب االحيان تكون هناك عزوف  عن 
الثقافة  لكون  املخت�س،  النف�سي  للطبيب  الذهاب 
االطباء  من  ال�سنف  هذا  �سد  معباأة  االجتماعية 
ب�سورة �سلبية، وهنا تكون معاناة االفراد كبرية  
م�ستمرة  �سغوطات  ت�سهد  بيئة  يف  ال�سيما  جداً، 
االفتقار  مع  يومي،  ب�سكل  تكون  وتكاد  ومتكررة 
امل�ساعدة  طلب  عن  وبعيد  االجتماعية،  للم�ساندة 
الطبية  ولذلك فان اثارها ال�سلبية كبرية وخطرية 
جداً على ال�سحة النف�سية للمري�س، وقد يكون اكرث 
االفراد  تعر�سًا لهذه االمرا�س هي الفئات اله�سة 
اأي الن�ساء واالطفال، مما ي�ستدعي جهدا جمتمعيا 
وتوعويا للتثقيف وتقدمي الدعم واال�سناد والعون 
التي  النف�سية  االمرا�س  هذه  من  يعاين  ملن 
اثارها  احلد من  االقل  او على  ال�سفاء منها  ميكن 

وت�سيف رائدة اأن املدار�س االهلية توفر الأبنائها 
يف  الطلبة  عدد  واأن  خ�سو�سا  نوعيا،  تعليما 
ال�سف الواحد يتيح لالأطفال ا�ستيعاب الدرو�س 

ب�سكل اأف�سل.
وي�سارك رائدَة هذا الراأَي، معن، املحا�سب املايل 
املدار�س  اإن  يقول  اإذ  امل�ست�سفيات،  اأحد  يف 
الطلبة،  تعليم  يف  غريها  من  اأف�سل  اخلا�سة 
املدار�س  يف  اأبناءه  ي�سع  اأن  جّرب  اأنه  موؤكدا 
احلكومية اإال اأنهم مل يتاأقلموا خالل عام كامل، 

ما ا�سطره اإىل اإعادتهم اإىل املدار�س اخلا�سة.
يف  وجميعهم  اأبناء،  ثالثة  “لدي  معن  يقول 
املدار�س اخلا�سة، الأن م�ستوى التعليم فيها، يف 
نظري، اأعلى، خ�سو�سا من حيث تركيزها على 
اللغة االجنليزية التي اأ�سبحت �رشورة حتمية، 

اإ�سافة اإىل ما توفره من تعليم المنهجي”.
االأق�ساط تثقل كاهله، ويوؤكد  اأن  ويعرتف معن 
اأنه �سيحاول تدبريها، اأيا كانت العوائق، وحتى 

املادي.  العائلة  دخل  عن  االأق�ساط  زادت  واإن 
مراحل  على  لدفعها  اأحيانًا  ي�سطر  معن  اأن  اإال 
بالتعاون مع زوجته املوظفة بالقطاع اخلا�س، 
لكن  يقول مرتفعة جدا  االأق�ساط، كما  الأن هذه 
اخلا�سة  مدار�س  م�ستوى  اأن  ذلك  يف  عزاءه 

التعليمي اأف�سل بكثري.
يف حني تقول مروة )30 عاما( اإن لديها اأربعة 
منزلها،  من  القريبة  اخلا�سة  باملدر�سة  اأبناء 
اإال  اإليها  اأقرب  عامة  مدر�سة  وجود  رغم  واأنه 
اأنها ترف�س اإحلاق اأبنائها باملدار�س احلكومية، 
من باب اأن التعليم يف املدار�س اخلا�سة اأف�سل.
كثرية،  املدر�سة  اأق�ساط  اأن  مروة  وت�سيف 
وغالبا ما ي�ستدين زوجها من اأحد البنوك حتى 

يدفع تكاليفها املرتفعة.
وتعرتف مروة اأن املبالغ التي تدفعها من اأجل 
ال�سف  اأكربهم  يتجاوز  ال  الذين  اأبنائها  تعليم 
اخلام�س، باهظة ومرهقة، قائلة “نقطع الطعام 

عن اأنف�سنا لنوؤّمن تعليم االأوالد”.
م�سدر  عن  زوجها  مع  البحث  مروة  وحتاول 

يف  اأبنائها  بقاء  ت�سمن  لكي  اإ�سايف  دخل 
اأخربها  زوجها  اأن  مبينة  اخلا�سة،  املدار�س 
اأنه �سينقل االأبناء اإىل مدار�س حكومية اإذا تعذر 

عليه دفع االأق�ساط يف ال�سنوات املقبلة.
املر�سدة االأ�رشية، مروة ح�سن، توؤكد اأن الدرا�سة 
من  اأهمية  اأكرث  لي�ست  اخلا�سة  املدار�س  يف 
التعليم،  م�ستوى  حيث  من  احلكومية،  املدار�س 
مبينة اأن ن�سبة املتفوقني يف املدار�س الر�سمية 
اخلا�سة،  املدار�س  يف  املتفوقني  ن�سبة  تناف�س 
اأو ال تقل عنها. وتعترب ح�سن اأن تدري�س االأبناء 
غري  اأمرا  يكون  اأن  يجب  اخلا�سة  املدار�س  يف 
العي�س  م�ستوى  على  يوؤثر  ال  حتى  فيه،  مبالغ 

الكرمي للعائلة، اأو يدفعها لال�ستدانة. 
عن  ي�ستغنوا  باأن  االأهايل  ح�سن  وتن�سح 
�ساء  اإذا  اخلا�سة  املدار�س  يف  اأبنائهم  تعليم 
احلكومية  املدار�س  اأن  مبينة  املادي،  و�سعهم 
ي�سهد  حيث  املنا�سب،  التعليم  من  الكثري  توفر 
التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  التعليمي  امل�ستوى 
الر�سمية، ب�سكل عام، حت�سنا ملحوظا ال �سك فيه.

الأن  م�ستعدة  اإنها  فتقول  علي(  )اأم  رجاء  اأما 
ت�ستغني عن كل م�سادر دخلها، هي وزوجها، 
اخلا�سة،  املدار�س  يف  االأوالد  تعليم  اأجل  من 
اأق�ساط  بزيادة  �سنة  كل  تفاجاأ  اأنها  وتوؤكد 
هذه املدار�س، ناهيك عن نفقات الكتب، والزي 
واملوا�سالت. اإال اأنها، رغم ذلك، ال ت�ستغني عن 

تعليمهم يف املدار�س اخلا�سة.
اخلا�سة،  املدار�س  يف  التعليم  نوعية  الأن  ذلك 
هو  ومتابعة،  ان�سباط  من  به  تتميز  وما 
هذه  اختيار  اإىل  متيل  يجعلها  ما  تقول،  كما 

املدار�س، واالقتناع بنوعية التعليم فيها.
االجتماع  علم  اأ�ستاذ  يقول  ال�ساأن  هذا  يف 
التغيريات  اإن  �سبيح   املنعم  عبد  الدكتور   ،
بها  مير  التي  واملت�سارعة  اجلديدة  والتحوالت 
املجتمع االأردين نحو النمط اال�ستهالكي، توؤدي 
يجعل  القيم،  منظومة  يف  اهتزاز  حدوث  اإىل 
قد  على  رجليه  ميد  “ال  النهاية  يف  املواطن 

حلافه” كما يقول املثل. 
هذه  اأن  �سبيح  ي�سيف  اأخرى  جهة  ومن 

التعليم  خ�سخ�سة  نحو  ال�رشيعة  التحوالت 
اأن  لفكرة  ت�سويق  من  يرافقها  وما  حتديدا، 
كلها  �سارت  االأف�سل،  هي  اخلا�سة  املدار�س 
االأهايل  من  الكثري  اإقبال  يف  اأ�سهمت  عوامل 
مراعاة  دون  الفكرة،  بهذه  االقتناع  على 
الإمكاناتهم املادية احلقيقة، ومن اأجل التباهي 
وين�سح  وعي.  دون  االآخرين،  وحماكاة  فقط 
اإىل  بالرجوع  القادرين  غري  االأهايل  �سبيح 
املدار�س الر�سمية، الأن الكثري من هذه املدار�س 
اإىل  الفتا  التلميذ،  لنجاح  االأدنى  احلد  توؤمن 
اإىل  و�سلوا  الذين  القرار  �سناع  من  العديد  اأن 
لي�سوا  الدولة  موؤ�س�سات  يف  متقدمة  مواقع 
خريجي املدار�س اخلا�سة. ثم اأال ت�سهد املدار�س 
ي�سهد  مهمة  تعليمية  اإجنازات  �سنويا  الر�سمية 
الذين  االأوائل،  بالطلبة  لها اجلميع، كاحتفالها 
املدار�س  اأمثالهم خريجي  تعليًما عن  يقلون  ال 

اخلا�سة! 
حممد  الدكتور  النف�س  علم  اخت�سا�سي  ان  غري 
خاليف  املو�سوع  اأن  اىل  يلفت  اجلوراين  �سعيد 
ابنائهم  لتدري�س  احلثيثة  االآباء  جهود  يف 
باملدار�س اخلا�سة، والذي يعود بنظره المرين 
االهل  وينظر  �سلوكي.  والثاين  اكادميي  اأولهما 
اال  يقدمه  ما  برغم  احلكومي  التعليم  ان  اىل 
يدفع  ما  بال�سابق،  عما  ادائه  يف  انفخ�س  انه 
االهايل اىل زيادة ال�سغوط على انف�سهم وعلى 
اق�ساط  توفري  اجل  ح�ساب جهدهم ووقتهم من 

مدار�س ابنائهم خ�سو�سا من الطبقة الو�سطى.
حقيقي  اميان  “هناك  اجلوراين  يقول  ذلك  اىل 
قطاع  يف  هو  اال�ستثمار  بان  االهايل  قبل  من 
ي�سعون  لذلك  اأبنائهم”  خالل  ومن  التعليم 
وذلك  باأبناهم،  اال�ستثمار  اأجل  من  قواهم  بكل 
بالتاأكيد يعود بالفائدة على االبناء على االقل 
ال�سبط  توفر  ب�سبب  ال�سلوكية  الناحية  من 
والربط املتوفرة ب�سكل اأكرب باملدار�س اخلا�سة.

املدار�س  اأن  حممد  يو�سف  اأ�ستاذ  يرى  كما 
فبع�س  حمدودية،  ففيها  عيوب  بها  اخلا�سة 
ويفر�سون  ويطبعونها  كتبًا  يوؤلفون  املعلمني 
وهذا  بعينهم  ومعلمني  مذكرات  الطالب  على 
من  املعلمني  ومن  الطالب،  ملحدودية  يوؤدي 
فتقل�س  املنهج،  ولي�س  االمتحان  ي�ستهدف 
قد  ملا  وملخ�سات  ُمذكرات  وتوزع  املناهج 
متو�سع  املنهج  اأن  مع  االمتحان،  يف  يدخل 
اأنه  ويجده الطالب يف درا�سته اجلامعية، واأرى 
يجب اأن يكون هناك تو�سع يف املنهج والتعليم 
فهو  التلقني  وهي  كبرية  اإ�سكالية  فيه  لدينا 

يخرج حفظة وال يخرج علماء.
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رغبة منه� يف ت�أمني تعليم 
نوعي الأوالده�، تف�ضل العديد 

من الع�ئالت العمل ليل نه�ر 
من اأجل ت�أمني اأق�ض�ط املدار�س 

اخل��ضة.” االهلية”. ويعترب 
بع�س االأه�يل اأن تعليم 

اأبن�ئهم يف مدار�س خ��ضة 
ُيك�ضبهم مه�رات كثرية، ومنه� 

اللغ�ت االأجنبية، اإ�ض�فة 
اإىل الن�ض�ط�ت الالمنهجية. 

رائدة حممد )40 ع�م�( 
تقول اإن الو�ضع االقت�ض�دي 
لزوجه� الذي يعمل يف حمل 
بيع مالب�س ال يفي ب�أق�ض�ط 
مدار�س ولديه�، ولذلك فهي 

ت�ضطر مل�ض�عدته بف�ضل 
م� تنتجه من اأعم�ل يدوية 

“اك�ض�ضوارات”.

5


