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. ول�, ال+اسع م�ه 2003/ ن��ان / 8ب!صفي شاه� ��ان، فأن م�س�ات ال�ولة تع�ض	 لل�ه� في 

د>ا>ات أم��CDة ت�B8 في الAال@�ة م? ش7اك شق+ي >;ارع ح�فا، أر8ع  ففي ص7اح ذل4 ال3!م �1	 أر. ،
FGار ت!H<  ه ال�>ا>اتJلها ع? هAفL ات وزارة الع�ل ال+ي الQل+G. نه� م�ل األول، وجA�U 4لGاالل

G�Uا ب�أت ال@�ائZ في >غ�اد في . م? ال�H!د األم�CDان" ت;�Hع " على م�أ. و . .س!. رص�V ال;ارع
Z العل̀! م? ب�اLة ال4�b الG�à1 الع�اقي، وفي ، إذ شه�ت اش+عال ال�ار في ال[اب2003ن��ان  12

و�1	 . ال�1? األ�L� األرضي م? م�bى وزارة الع�ل ، وفي م�bى اإلذاعة وال+لفDa!ن وم�bى وزارة اإلعالم
 .أر. م? على س[ح العGارة ال+ي اس�Cها في شارع ح�فا، ال@�ائZ حGf3ا أدرت وجهي في سGاء >غ�اد

  

hiوج!ه مع �Gح ق� غ�ف في كان الف!mة الDه!رGة جLاق33? ب�ها�ل /ن��ان  9( العD�2003اب (
ما 1ان!ا ی+!قع!ن انهh س�ق+ل >عrهh >عrا . م�+;7�GH< ?Dه!رDة ال�GLق�ا�qة وال�لh االج+Gاعي

وما ج̀� 1ان ح�ب اق++ال qائفي س7bه ال�ئ�, ). 2008-2006(و�mD�ون ع;�ات اآلالف في س�+3?
ف+ارmDها في الع�اق ه! تارDخ الع�ف وال�م وق[ع  .عل3هh ان L@+اq!او1ان ..ه! ال�ل[ة عل3ها اللع�ة

فG? ی!مها اع+�Gت . هH�Dة 61رؤوس الAm!م م�J أن ت@!ل	 ال�ل[ة الع��8ة واإلسالم�ة الى وراث�ة عام 
) ال�ل[ة الع��8ة واإلسالم�ة ( و1ان	 . ال��V ل@ّل ال�aاعات واج7ار م? mLالفها على ال[اعة والrm!ع

. أكf� م? ألف وثالثGائة س�ة ال تلHا الى ال+فاوض وال@!ار إال >ع� أن تق[ف ال�3!ف رؤوس على م�
ولهJا فأن الع�اق33? مع�b!ن س�C!ل!ج�ا في الشع!رهh الGHعي >الع�ف ال >ال@!ار في . افrل م? في الق!م

الGالQة  م? ت3fGل وح;ي >العائلة 1958ول4 أن ت�+;ه� >Gا حAل  عام . حّل ص�اعاتهh ال��اس�ة
ب+3fGل أ>;ع >;�m أول رئ�, جGه!رDة للع�اق ورم!ز نiامه، و8آالف  1963وعام . ورم!ز ال�iام

?33�q!ال;3!ع33? وال . 	D!Qب ال�اقي في ح�الع ��Hة الGDaأح�اء >ع� ه hقه�33? م? حfل لل7عAوما ح
>ادة اآلالف م? الQ!رد فrال ع? اال>ادات الGHا��ة لل;�عة وح�ب األنفال ومaHرة حلH7ة و�. 1991عام 
وذل4 ..الى الG;ه� ال3!مي ال@اض� الJ` ال ت�+!ع� مف�دات اللغة  وصف >;اع+ه وال عقالن3+ه.. 

" الG!روث اللع3? الGL `J+� الى  داح, والغb�اء،م�ورا ب!اقعة دهاء أب? العاص و�7اء األشع̀� ال+ي 
 	bH" أن�ف3Q+ت وال!Gق ال�لة في..فHmGالع�ف،و1أن عق!ل�ا  الى ن�7 األح�اث ال< hm+Gا ال�mDتار

 .مb�مHة فق� على اس+@rار األحقاد م? ماض�3ا

بوصفي شاهد عيان، فـأن  
مؤسسات الدولة تعرضت للنهب  

وليس   2003/ نيسان  / 8في  
ففي صباح ذلك  . التاسع منه

اليوم كنت أرى ، من شباك  
شقتي بشارع حيفـا، أربع دبابات  

ريكية تربض في الصالحية  أم
بجوار تمث االلملك فيصل األول، 
وجرى نهب ممتلكات وزارة  
العدل التي ال يفصلها عن هذه  
.الدبابات سوى رصيف الشارع

كان الفرح قد غمر وجوه معظم  
العراقيين بنهاية جمهورية  

ابريل  /نيسان   9( الخوف في
مستبشرين بجمهورية  ) 2003

ماعيالديمقراطية والسلم االجت

تاريخها في العراق هو تاريخ  
العنف والدم وقطع رؤوس  
الخصوم منذ أن تحولت السلطة  
العربية واإلسالمية الى وراثية عام  

هجرية 61

السلطة العربية  ( كانت  
على مدى أكثر من  ) واإلسالمية  

ألف وثالثمائة سنة ال تلجا الى  
التفـاوض والحوار إال بعد أن  

من  تقطف السيوف رؤوس افضل  
في القوم
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) 2003الى عام  1921م? عام ( وال�Gألة ال��C!ل!ج�ة الfان�ة،أن ال�ل[ة في ال�ولة الع�ا��ة ال@�یfة 
ادل كان	 ب�3 الّ��ة الع�ب،وفHأة وم? دون تGه�3 دGLق�اqي أو سالسة  في ان+قال ال�ل[ة،ح�ث ت7

فال;�عة الJی? 1ان!ا أللف وثالثGائة س�ة في الGعارضة،والJی? حار8!ا االنQلà3 الG@+ل  .انقالبي لألدوار
>ع� ( أص7@!ا ! في ث!رة الع;�D?،والJی? رفr!ا دع!ة الGلA�U 4ل األول لالش+�اك في ال!زارة ألم!ر فقه�ة

ال�bء >r�اوة في أم قA�  في ال�ل[ة،واع+b�وا ق!ات الغaو،ال+ي حار8!ها في)  9/4/2003
وال�اص�Dة،اع+b�وها ق!ات ص�Lقة وت@الف ساس+هh معها، G�Uا الّ��ة أزD@!ا الى جbهة الGعارضة س!اء 

 .ض� ال�ل[ة او ض� الG@+ل الJ` أع[اهh ال�ل[ة في ب�ء ت;3Cل ال�ولة الع�ا��ة ال@�یfة

 

فأّنى لG? 1ان س�3ّا أن  ��3 والع�b،وت7ادل األدوار هJا L;7ه في فعله ال�ف�ي ت7ادل األدوار ب3? ال
وعّلة نف��ة ثالfة،هي أن !. CL!ن ع�bا لG? 1ان ع�bا >األم,،الس�Gا في س�C!ل!ج�ة الع�اقي ت@�ی�ا ؟

اع+ق�وا أن م�Aر ما أصابهh م? �لh وج!ر وع�ف ه! ) جGاه3�ها ال;ع�bة ت@�ی�ا ( ال;�عة في الع�اق 
 �fاق أك�الع 	GCقف االنفعالي على 1ل ال�ل[ة ال�ّ��ة ال+ي ح!Gا الJا ه!GGائة س�ة،فعGم? ألف وثالث

 ?D�والق�!ة في ال+عامل واذالل اآلخ hلiم ال�ل[ة وس3لة لل�m+اس ?Gم hC@وه على رم!ز ال�AقL hال�ّ�ة ول
وحAل أن ن;!ة االن+Aار ووس!اس الm!ف . >G? ف3هh ش�Amات و��qة س�ّ�ة حاول!ا األqاحة >ال[ا��ة

ونه الف�صة ال+ار�mDة األخ3�ة لهh ق� ت�CGا م? الGHاه3� ال;���ة ال;ع�bة،وعGال نف��ا م? ض�اع ما Lع�ّ 
ولق� عaز هJا وغJّاه زه! >عB قادتهh ال��اس33? وال�ی�A@< ?33!لهh .على االن�فاع واالنفعال وال+[�ف

قف ناجGة في ح��ق+ها م? م! )  ح!الي نAف الع�اق33? ( على س+ة مالی3? ص!ت في االن+mا>ات 
دفع معGiهh ث�Gه ..تعاqفي ورّد فعل انفعالي لGا أصابهh م? ح�V،أكf� م�ه م!قف م? ب�امج س�اس�ة

>اسh (ب�سا وعi!ا اصا>عهh ال�bف��Hة ن�ما،بل ان 3f1�ا م�هh خ�ج!ا في ال;!ارع وساحات ال+@�D� یه+ف!ن 
 ).ال3m� الع�نه مC!م واألحaاب تف�ه� ب�ه(و ،)ال�ی? >اك!نه ال@�ام�ه

 

حAل للGHاه3� ال;ع�bة م? ال�ّ�ة أن تCG? م�ها وس!اس الm!ف م? أن ال;�عة الJی?  لGقابل،>ا 
فrال ع? أن الّ��ة . اس+لG!ا ال�ل[ة س�فعل!ن بهh ما فعل	 بهh ال�ل[ة ال���ة q!ال حGCها للع�اق

هJه شع�وا >الغb? ال��اسي  واإلح7ا�  الAL `Jل ذروته في ��وف األزمات ف�3د` الى الع�وان، و 
ح��قة نف��ة ت@�ث ع�� إعاقة جGاعة ع? ت@قZ3 أه�اف ت�اها م;�وعة وال ت�H وس3لة أخ�. لbل!غها غ3� 
الع�ف،وانها �ل	 شغالة لعامها ال�ا>ع ع;� ل!ج!د م? LغJیها على صع�3 ال@C!مة و��ادات س�اس�ة 

لى م�اZq أخ�. عGل	 على رمي ال@[� وص� الDa	 على نار b1�. 1ان	 م;+علة أصال ل�G+� لهbها ا
م? الع�اق،فQان ما 1ان مGا حAل م? خ�اب لل!q? وف!اجع لل�اس،اوجعها ج�GDة س7اCL� ومآسي اهل�ا 

 .في ح�ب ت@�D� ن�3!. 

 

ان�ا اذ ن!ثZ لهJه األح�اث ون@للها م? م�i!ر علh ال�ف, واالج+Gاع ال��اسي ،فان اله�ف م�ها ه! 
ا ب�أ` م? Lق�م لهh ال��A@ة خالAة م? علGاء الع�اق ال+قا� العb�ة م? قbل ال@Cّام ت@�ی�ا،ل�أخJو 

لQ? الC;Gلة ان س�C!ل!ج�ا ال�ل[ة في الع�اق عّلG	 ال@اكh ان L@�� نف�ه >أشmاص Lق!ل!ن له  .ومفQ�Dه
 !ما L@� ان G�Lعه

أن العراقيين معبئون سيكولوجيا  
في الشعورهم الجمعي بالعنف ال  
بالحوار في حلّ صراعاتهم  
السياسية

المسألة السيكولوجية الثانية،أن  
السلطة في الدولة العراقية  

الى    1921من عام  ( الحديثة  
كانت بيد الّسنة  ) 2003عام  

العرب،وفجأة ومن دون تمهيد  
سة  في انتقـال  ديمقراطي أو سال

السلطة،حدث تبادل انقـالبي  
لألدوار

تبادل األدوار هذا يشبه في  
فعله النفسي تبادل األدوار بين  
السيد والعبد، فـأّنى لمن كان  
سّيدا أن يكون عبدا لمن كان  
عبدا باألمس،السيما في  

!. سيكولوجية العراقي تحديدا ؟

عّلة نفسية ثالثة،هي أن الشيعة  
اهيرها الشعبية  جم( في العراق  

اعتقدوا أن مصدر ما  ) تحديدا  
أصابهم من ظلم وجور وعنف هو  
السلطة السنّية التي حكمت  
العراق أكثر من ألف وثالثمائة  
سنة،فعمموا هذا الموقف  
االنفعالي على كل السّنة ولم  
يقصروه على رموز الحكم ممن  
استخدم السلطة وسيلة للظلم  
والقسوة في التعامل واذالل  

رين  اآلخ

حصل للجماهير الشعبية من السّنة  
أن تمكن منها وسواس الخوف  
من أن الشيعة الذين استلموا  
السلطة سيفعلون بهم ما فعلت  
بهم السلطة السنية طوال حكمها  
للعراق

اننا اذ نوثق لهذه األحداث  
ونحللها من منظور علم النفس  
واالجتماع السياسي ،فـان الهدف  

من قبل    منها هو التقـاط العبرة
الحّكام تحديدا،ليأخذوا برأي من  
يقدم لهم النصيحة خالصة من  
علماء العراق ومفكريه
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II  

   
نA@�ا الG@+ل  ن@? العلGاء واألكاد33GL? والfGقف3? ال3b@G? لل!q? وال�اس، ق� اب�أنا ذم+�ا >أن 1ّ�ا، 

�b+1ا خ[ا>ا م!جها الى ال��3 ب�GD�  24/6/2003ففي . >ع� شه�D? ونAف م? دخ!له ال�G[قة الrm�اء
 :ب!صفه حاكh الع�اق م!ثZ في ص@ف ع�ا��ة،نل+ق� م�ه ن� �7ارة واح�ة

 ..) hب�أت hQ�Qع� ل�ام ره�3 و1اب!س مiم? ن hهAل�m+ح ل�اق33? >الف�الع hiمع hت�Gغ hQوص@�ح ان
تAادرون هJا الف�ح م�هh،وأن ما فعل+G!ه ه! انhQ اخ�ج+h حاكGا م? قA�ه ل+�خل!ا ان+�U hه ،وr8�7Dة 

فQان ان حAل ل�یهh ان�Qار نف�ي م? خ73ة أمل نm;ى عل�hC ان ت+@!ل الى ق[�عة نف��ة ..>اهrة
 h3ل+هmفي م hQ7ع!ه ع�q ما hC< فائل!ن+Gح+ى ال �غ3Dی�:"،و�Hل الGما ")..�7@هما ا"الى " ما اج Jوه

قام	 >اسقا� دولة >Cل م�س�اتها الس�Gا ال��H ..ذل4 ان ام�CDا ال+ي جاءت ل+�ق� نiاما!..حAل
 .وال;�qة

>��ام ق!ات ال+@الف >غaو الع�اق، وما نhH ع? هJه ال@�ب ال+ي  2003/  4/  9وما حAل في 
ال��اس�ة واالج+Gا��ة : ة الmG+لفةاكGل	 س�+ها الfام�ة ع;�ة ق�م ل�ا دروسا في مHاالت العل!م والGع�ف

وال�ف��ة واالق+AادLة وال�ی��ة والfقا�Uة واالخال��ة،على صع�3 الف�د والGHاعات والG+HGع 
والعالقات ال+ي ت@hC هJه األq�اف،وV�1 ت�;أ الA�اعات والى ماذا تفrي،والع�ف والrغ!� ..وال�ل[ة

م? ق3bل ما A@Lل لل��h وال���ج االج+Gاعي م?  وما ن@! ذل4 م? ام!ر.. ال�ف��ة وق!ة ت@Gّل ال;�Amة
 .تmلmل او انه�ار 1الJ` حAل ل��Gة ال@�اة الGق�سة لألن�ان في الG+HGع الع�اقي

 
ان�ا، ن@? ال��C!ل!ج33? ، نع�G الى اج�اء ال+Hارب على الف��ان في الb+mG� لGع�فة V�1 ت+A�ف 

 �H+ة الH�+ّضها الى م!قف مع3? ل��+ف�3 م? ن�اثلح3? نعGض االن�ان الى م!قف م�ا ل! تعG�U وق� .8ة
ل�ع�ف م�. ق�رتهh على ) ضG? ح�ود االخالق (نH̀� اح�انا تH�8ة على ان�ان او مGH!عة م? اف�اد 

 .ت@Gل ضغ� مع3?
 

أن الع�اق صار >Cامل ارضه مb+m�ا الج�اء تHارب م�3ان�ة ف��Dة م?  2003ن��ان  9وما حAل في 
ال CGL? اج�اؤها في ) م? األqفال الى ال;3!خ وم? 1ال ال3��H? ( م? ال7;�ن!عها على ثالث3? مل3!ن 
الس�Gا ال3AAm+G? م�هh في علh  –و1ان على علGاء ال�ف, واالج+Gاع  .الb+mG� ح+ى على الف��ان

دراسة ما A@Lل لل[�bعة ال;7�Dة والG+HGع،ل�, فق� في ��وف ح�ب  –ال�ف, واالج+Gاع ال��اسي 
، انGا اrLا ما ی�hH ع�ها م? "اح+�ام ��Gة ال@�اة"م3�Dة هائلة ل�, في مف�دات قام!سها شاملة >اسل@ة ت�

ض@اLا وهH�ة وته3H� وفق� و8[الة وتف4Q اس̀� وتع�A >ان!اعه وص�اعات على الAGالح 
Z]ها م�Grها عقل وال یهbع!+�L ات،وع�ف وق+ل في م;اه� الD!واله. 

اح�ة م? أصع� الG�احل ال+ي GL� بها الع�اق في تارmDه ما حAل Lق�م دروسا ت;Cل وث�قة ت�رخ ل! 
وفي ذل4 عb�ة لل��ادات  الJ` ی�ف�د >ه ل�, فق� >aH�Gاته ال@rارDة انGا في ح�و8ه وف!اجعه اrLا،

 .ال��اس�ة وللع�اق33? وام3�1ا اrLا، ولل7اح3f? في علh ال�ف, واالج+Gاع على الAع�3ی? الع�8ي والعالGي
 

كنـّا، نحن العلماء واألكاديميين  
والمثقفين المحبين للوطن  
والناس، قد ابرأنا ذمتنا بأن  
نصحنا المحتل بعد شهرين ونصف  
من دخوله المنطقة الخضراء

 2003/  4/  9ما حصل في  
قوات التحالف بغزو العراق، بقيام  

وما نجم عن هذه الحرب التي  
اكملت سنتها الثامنة عشرة قدم  
لنا دروسا في مجاالت العلوم  

السياسية  : والمعرفة المختلفة
واالجتماعية والنفسية واالقتصادية  
والدينية والثقـافية واالخالقية،على  
صعيد الفرد والجماعات والمجتمع  
والسلطة

أن    2003يسان  ن 9ما حصل في  
العراق صار بكامل ارضه مختبرا  
الجراء تجارب ميدانية فريدة من  
نوعها على ثالثين مليون من  

من األطفـال الى الشيوخ  ( البشر
ال يمكن  ) ومن كال الجنسين  

اجراؤها في المختبر حتى على  
الفئران

كان على علماء النفس واالجتماع  
السيما المتخصصين منهم في   –

 –واالجتماع السياسي    علم النفس
دراسة ما يحصل للطبيعة البشرية  
والمجتمع،ليس فقط في ظروف  
حرب شاملة باسلحة تدميرية هائلة  
ليس في مفردات قـاموسها  

احترام قيمة الحياة"
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 :نA!غه >Gا L;7ه ال�i�Dة) مb+m�Dا(اج+Gاعي ق�مه الع�اق لل;7�Dة م�3ان�ا-!جيكان اول درس س�C!ل
 شاع الm!ف..اذا انهارت ال�ولة وتعّ[ل القان!ن وصارت ال@�اة ف!ضى "          

 ب3? ال�اس وتف�ق!ا الى مHام�ع أو أف�اد ت+@hC >�ل!1هh ال@اجة الى            
 �Aر ق!ة أو جGاعة ت@3Gهh ، وA@Dل ب�3هGا ماف3ل�H!ن الى م..ال7قاء             
 ".  L;7ه العق� ، Lق!م على م�bأ ال@GاLة الG+7ادلة             

ب3? معhi  و1ان هJا ه! ال+@ّ!ل ال��C!ل!جي األول الJ` حAل للع�اق33? >ع�3 مaاج الف�ح الJ` شاع 
ان �L+�ق� الع�اق3!ن ص7اح ال+اسع م? فلق� 1ان ش�3ا أش7ه >ال�mال . الع�اق33? >الmالص م? ال�1+ات!رDة

 hن وادخله�م? ر8ع ق �fاك hعلى ص�وره hfا م? 1اب!س ره�3 ج!Aلmت hانه hن��ان وق� وج�وا انف�ه
والQل ی+1J� ذل4 . في ح�وب 1ارث�ة وحAار اكل!ا �Uه خab ال�mالة G�Uا 1ان Lأكل ه! ل@h الغaالن 

 :rL�8ها >ال�عال وmDا�q العالh >انفعال  ال�جل الJ` م�4 ص!رة ص�ام ص7اح ذل4 ال3!م وه!
 –للع�ب >;Cل خاص  –Lاناس Lاعالh هJا مH�م دّم� الع�اق وق+ل الع�اق33? ، وأوصل رسالة عف!Dة 

 .أنهh لL hفهG!ا >;اعة ما ج�. للع�اق33? على ی�Lه 
ح Lف�  فللG�ة األولى في تارmDهh.كان ف�ح الع�اق33? معH!نا ب�ه;ة أن ما حAل ALع� تL�Aقه 

الع�اق3!ن >القrاء على حاكh دّم� و�qهh وأذّلهh وق+ل أب�اءهh في ح�وب حGقاء وفي سH!ن مiلGة وفي 
و1ان ه! ال@اكh الع�اقي ال!ح�3 في تارDخ الع�اق الJ` سHل أعلى األرقام في . ال;!ارع ب!ضح ال�هار

الq!Gه (في ال;+اء و)اللbلbي(ت�ّم3ل ال��اء وتh�+3 أألqفال وفي جعل الGه��س3? خ�HDي الHامعات ی�bع!ن 
 (hأب�اء أغ�ى بل� في العال hان وهGفي ص�عاء وع V�Aفي ال.! 

لL hعلh الع�اق3!ن ح�3ها ان الJ` سق� ل�, نiام ص�ام .غ3� أن مaاج الف�ح هJا لh ی�م س!. أLام 
 والGفارقة أن�ا ما زل�ا >@Gای+ها..ح�3? فق� انGا اله!س االم�CDي اسق� ال�ولة >Cاملها 

وال ت!ج� خ�Gة ) ح+ى اذا 1ان نiام ال@hC ف3ها د1+ات!رDا (وDعل�Gا ال�رس أن خ�Gة ال�ولة اذا سق[	 
ف3+فّ�ق!ن  ب3? م? " ال@اجة الى ال7قاء " اخ�. تGHع أهل ال!q? فان ال�اس ALاب!ن >الJع� م�ف!ع3? بـ 

و ت;�Cالت س�اس�ة أو 1+ل یلHأ الى ع;3�ة أو م�ج��ة دی��ة، أو تGHع م�ی�ي أو س�Cي او م�اqقي، أ
  .ت@�Gه..>أLة صفة 1ان	

 

ما حصل يقدم دروسا تشكل وثيقة  
تؤرخ لواحدة من أصعب المراحل  
التي يمر بها العراق في تاريخه  

فقط  الذي ينفرد به ليس  
بمنجزاته الحضارية انما في حروبه  
وفواجعه ايضا

كان فرح العراقيين معجونا  
بدهشة أن ما حصل يصعب  

فـللمرة األولى في  .تصديقه  
تاريخهم يفرح العراقيون بالقضاء  
على حاكم دّمر وطنهم وأذّلهم  
وقتل أبناءهم في حروب حمقـاء  
وفي سجون مظلمة وفي الشوارع  
بوضح النهار

الدرس أن خيمة الدولة اذا  يعلمنا  
حتى اذا كان نظام  (سقطت  

وال توجد  ) الحكم فيها دكتاتوريا  
خيمة اخرى تجمع أهل الوطن فـان  
الناس يصابون بالذعر مدفوعين  

فيتفرّقون  " الحاجة الى البقـاء  " بـ 

III  
 

كان	 الف!اجع واألحaان ق� دخل	 ح�اة الع�اق33? >ع� ال+اسع م? ن��ان م? >اب آخ� ه! ثقافة 
7Uع� سق!� خ�Gة ال�ولة ال+ي 1ان!ا L;ع�ون ف3ها >األمان . الiGل!م�ة وس�C!ل!ج�ا الr@�ة والHّالد

م? خ[� ی+Aاع� في حاض�هh، أو ته�ی� >m[� م�+قbلي ی+!قع!نه " Gاء س�C!ل!ج�ة االح+" م�ف!ع3? بــ 
كّ�س رس�Gا حالة تع�د ال!الءات الى q!ائف وادLان واع�اق وأحaاب " مHل, ال@hC"ب�ق3?، فأن تأس�, 

7Uع� . وم? ه�ا، ن;أ ت@!ل س�C!ل!جي ج�ی� آخ� ل�. ال�اس. وتQ+الت على ح�اب االن+Gاء الى الع�اق
الع;3�ة >;Cل " واف+ق�وا األمان،ودفعهh الm!ف الى ق!ة ت@3Gهh ) ول�, ال�iام فق� ( لة إن أ�qح >ال�و 

، ب�أ مHل, ال@L hCأخJ في وع3هh أنه ال!س3لة الى ال�ل[ة،ثh ال�ولة،ف+ق�م	 "خاص ،اكf� ال!الءات تmلفا 
 " .7قاء ال@اجة الى ال" ال+ي ت�م? لهh >ال+��7ة " ال@اجة الى ال��[�ة " ل�یهh س�C!ل!ج�ا 

 :و1ان الغال� في ت;3Cلة مHل, ال@hC أنه قام على ث�ائ3+3? س�C!ل!ج3+3?، هGا
1    .?3Gالiل!م!ن مقابل الiGال. 
 .ع�اق3! الmارج مقابل ع�اقّي ال�اخل.     2
 

نشأ تحول سيكولوجي جديد آخر  
فبعد إن أطيح  . لدى الناس

) م فقط  وليس النظا( بالدولة  
وافتقدوا األمان،ودفعهم الخوف  

العشيرة بشكل  " الى قوة تحميهم  
خاص ،اكثر الوالءات تخلفـا  

تجّسدت إرادة انتقـام الضحية من  
" الجالد باستخدام مفردة  

التي تعني القـلع من  " االجثتات  
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ثقافة : ( ال+ي شاع	 ب3? ال;�عة  و الQ!رد  مقابل) ثقافة الiGل!م�ة : ( ولق� نhH ع? ال�fائ�ة األولى
ال+ي اس+ه�ف	 م? 1ان م@�!8ا على ال�iام ال�ابZ ال س�Gا في أجهaته الع�C�Dة واألم��ة ) ج+fاث اال

وفي هJه ال�fائ�ة، 1ان	 الGعادلة ال�ف��ة تق!م . وال@�8aة وال��Gول3? ال7Qار في ال�ولة، وغال3b+هh م? الّ��ة
" م الr@�ة م? الHالد >اس+�mام مف�دة وق� تHّ��ت إرادة ان+قا" . الHّالد " و " الr@�ة " على س�C!ل!ج�ا 

و1ان االج+fاث هJا أق�ب الى الfأر الHاهلي م�ه الى ال+عامل . ال+ي تع�ي القلع م? الJHور" االجf+ات 
 .ال@rا̀ر أو ال;�عي أو ال�Gاءلة القان!ن�ة

ى ال+ع3b� ی�فعها ال" جالّدها " على م? تعّ�ه " الr@�ة " وعلى وفZ الZ]�G ال��C!ل!جي فأن ان+Aار 
>انفعال�ة في تh�mr ما أصابها م? �لh، وش�ع�ة االق+Aاص ح+ى مG? 1ان م@�!8ا >Aفة أو ع�!ان 

فال;�عة . ق� م�عهh م�ها" الHّالد " والGGارسة الGmّrGة ألنGا� سل!�1ة أو qق!س�ة 1ان . على الHّالد
ل[h والr�ب >الaن3Hل،و8الغ!ا في مل�!ا ش!ارع ال�Gن واألح�اء ال;���ة >الG!اك� ال@���3ة وزادوا في ال

والQ!رد اrLا رa1وا في ت�3�H ما أصابهh م? �لh،ح+ى صار . وسائل ال+ع3b� ع? أنهh 1ان!ا ض@�ة
" األم� ب3? ال;�عة والQ!رد في ح�3ه أش7ه >ال7Gاراة في تD!A� ما أصابهGا م? �لh،نhH ع�ها ان شاع	 

وت!لى هJه الGهGة مfقف!ن أو م? أخJ . 2003ي عb� ص@ف ومHالت ص�رت >ال�Gات ف" ثقافة الr@�ة 
 .�bQال!الءات ال ,D�Qاق، وت�ال!الء للع ��Gع�ها ته hHقافة، نfعالقة >ال hله ?Qت hل ?Gم hدوره :

حaب أو تQ+ل أو عr! نافJ في مHل, ال@hC، أو : وال!الءات الAغ�. ...ال[ائ��ة واالث��ة وال�ی��ة
و1ان اكf� تل4 ال!الءات تmلفا �ه!ر ما . Lا، أو م��!دة خارج�اش�Amة اج+Gا��ة م�+قلة وم+�CGة ماد

 ) .ش3!خ أم الGعارك ( الJ` ی1Jّ�نا بــ ) ش3!خ ال+@�D� CGL )? أن نA[لح على ت�3G+ه بــ 
. ، فق� ن;أت فH!ة نف��ة ب�3هGا)ع�اق3! الmارج مقابل ع�اقّي ال�اخل ( وG�Uا �mL ال�fائ�ة الfان�ة 

mاقّي ال�ع أن عGاف ب�ور ف�الى ال�ل[ة ، مع االع+ hبل جيء به hC@ام الiإسقا� ن< hق!م!ا هL hارج ل
 hل عل3هrأص@اب ف hاقّي ال�اخل >أنه�أوح!ا لع hإال انه،?q!ق وضّ@ى م? اجل ال�A< م? ناضل
ب+mل�Aهh م? ال�1+ات!رDة، وانه�L h+@ق!ن ال+a33G عل3هh ، وانهh أألحZ ب+!لي الG�اكa ال��ادLة في 

فق� 1ان ال��Gار الJ` اس+�mم في إس�اد . و1ان أن نhH ع? ذل4 شع!ر ع�اقّي ال�اخل >ال+ه��G. ل[ةال�
ال على أساس الQفاءة وال�aاهة، ف+b!أ " الmارج مقابل ال�اخل " ال��Gول�ات الGهGة في ال�ل[ة على أساس 

@�Aال عل�Gا وال خb�ة م�اكa الق�ار في ال�ل[ات العل�ا وال!س[ى أشmاص ب�3ه3f1 h�ون ال G@Lل!ن ت
و1ان أن نhH ع? واقع أواخ� . ت�AAmة، فrال ع? انهh 1ان!ا م;@!ن3? نف��ا ب�افع االن+قام م? اآلخ�

ثقافة ال+@�D� ، ثقافة الغaو ، ثقافة العGالة ، ثقافة ( ثقافات م+ع�دة األسGاء والع�اوD? مfل  2003عام 
وق� ت�+G� ..رثة ال+ي عاشها الع�اق3!ن لGfان�ة ع;� عامال+;Cّل واح�ا م? أهh أس7اب الQا...) الGقاومة 

 !لfGلها ان لL hغلZ ف3ها >اب الف!اجع واالحaان

وكان االجتثاث هذا  . الجذور
أقرب الى الثأر الجاهلي منه الى  

الشرعي أو    التعامل الحضاري أو
.المساءلة القـانونية

على وفق المنطق السيكولوجي  
على من  " الضحية  " فـأن انتصار  

يدفعها الى  " جالّدها  " تعّده  
التعبير بانفعالية في تضخيم ما  
أصابها من ظلم، وشرعنة  
االقتصاص حتى ممن كان محسوبا  
بصفة أو عنوان على الجالّد

وا هم  مع أن عراقّي الخارج لم يقوم
بإسقـاط نظام الحكم بل جيء بهم  
الى السلطة ، مع االعتراف بدور  
من ناضل بصدق وضّحى من اجل  
الوطن،إال انهم أوحوا لعراقّي  
الداخل بأنهم أصحاب فضل عليهم  
بتخليصهم من الدكتاتورية، 
وانهم يستحقون التمييز عليهم ، 
وانهم أألحق بتولي المراكز  
القيادية في السلطة

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassim-PsychopoliticAnalysis.pdf   
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