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  الالوعي الجمعي؟..لماذا

ولتوضيح ذلك نشير الى .كثيرون ال يدركون دور الالوعي الجمعي سواء على صعيد الفرد او المجتمع 

ألنه يتضمن أفكارا ومعتقدات وقيما ورموزا واساطير،وأن )..ثقافة(أن الالوعي او الالشعور الجمعي هو 
فاختالف رجل الدين عن ).الثقافة(لناس في سلوكهم واختالف األفراد في تصرفاتهم يعود الى تشابه ا

جهاز (هذا يعني أن الثقافة أشبه بـ.االرهابي مثال يعود الى اختالفهما في المنظومة الثقافية لدى كليهما

وعي الجمعي عنصر وبما ان الال.يحدد نوعية تصرفات الفرد واألهداف التي يسعى الى تحقيقها)..تحّكم
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ولقد اكتشف هذا الدور .فان دوره يكون فاعال في حياة الفرد والجماعات..رئيس من عناصر الثقافة هذه

في السوريالية ومسرح القسوة (في عشرينيات القرن الماضي،وجرى ابراز اهميته في الفن واألدب اوال

علم النفس السياسي وعلم االجتماع ثم انتقل الى ..) ومسرح الالمعقول وعدد من الروايات العالمية

  .السياسي،واستخدم في تحليل ما يجري من تحوالت بعد قيام الثورات

ومع ان المجتمع العراقي شهد تحوال جذريا بانتقاله من اقسى نظام دكتاتوري الى نظام ديمقراطي،فان   

 2006احتراب عامي دور الالوعي الجمعي العراقي لم يدرس مع انه كان سببا رئيسا فيما حدث من 

وفيما حصل ويحصل من أزمات يبدو انها ال تنتهي مادام العقل السياسي العراقي متورم  2007و
  .بماضوية الالوعي الجمعي،وانه يوظف هذه الماضوية في خلق أزمة تضمن بقاءه في السلطة

  تحديد مفهوم

هو ذلك الجزء  COLLCTIVE UNCONSCIOUS   يعني الالوعي الجمعي او الالشعور الجمعي 

من العقل الذي يتضمن الرموز وخبرات االنسان التي اكتسبها عبر االجيال وأساليب التعبير عنها،التي 
  .يشترك بها كل البشر وتشكل مصدرا لألديان واألساطير والفنون تتشابه عبر الحضارات المختلفة

- 1875(ي السويسري كارل يونغويعود اكتشاف الالوعي الجمعي بالمفهوم اعاله الى الطبيب النفسان 

اذ ..الالشعور) 1939-1856(غير انه جاء بعد اكتشاف الطبيب النفسي النمساوي فرويد).1961
نظر فرويد الى الشعور او العقل الواعي بأنه يتضمن عمليات عقلية بسيطة مقارنة بعمل الالشعور او 

العقلي الذي ال نكون على  ،الذي يعني به ذلك النشاط UNCONSCIOUS MINDالعقل الالواعي  

اي اننا نقوم بافعال او تصرفات تبدو لنا واعية غير ان دوافعها الحقيقية تكون خفية في ..دراية به

وانها،والصراعات الناجمة عنها تؤثر في سلوكنا مع اننا نعتقد ..الالشعور،السيما دوافع الجنس والعدوان
  .على ما يرى فرويد..بعدم وجودها

اتفق مع فرويد ان الجانب االكثر اهمية في سيكولوجيا االنسان هو ليس العمليات  ومع ان يونغ 

العقلية او السلوك الذي نكون على دراية به،بل هو العمليات العقلية التي ال نكون على دراية بها،فان 
اص يونغ ابتكر مفهوم الالوعي الجمعي وعّده أكثر اهمية في حياة الفرد والمجتمع من الالوعي الخ

بهذا المعنى يمكنك ان تصف الالشعور الخاص بالفرد بأنه الذاكرة الثقافية .بالفرد الذي اكتشفه فرويد

الفردية والالوعي الجمعي بأنه الذاكرة الثقافية الجمعية،بما فيها المخزون المعرفي األسطوري 

  .والسلوكيات الممارسة من قبل اسالفنا

بكونه يحمل خبرات او معتقدات  مشتركة لدى شعوب او من هنا جاءت اهمية الالوعي الجمعي   

ومن هذا المفهوم .تحدد سلوكها او تصرفاتها او ما تقوم به من افعال..جماعات داخل شعب معين

السلوك (ويقصد به  COLLCTIVE BEHAVIORظهر مفهوم حديث نسبيا هو السلوك الجمعي 
مساره فيصعب التنبؤ بتطوراته ،ويعتمد على  غير المنّظم الذي ينشأ تلقائا،وال تكون له خطة تحكم

الدعاية التي تسعى الى اقناع الناس لتقبل أفكار :ومن انواعه).التأثير المتبادل بين األفراد المشاركين فيه

جاهزة دون  تمحيص،والرأي العام الذي يمثل اجماع جماعة معينة على وجهة نظر معينة،والتظاهر 

داث تغيير اجتماعي ،والثورة التي تهدف الى تغيير كامل في نظام واالحتجاجات التي تهدف الى اح

اجتماعي ما يتسم بالعنف،  وسلوك أو غريزة القطيع الذي يشيع في المجتمعات المتخلفة ويندر في 
المجتمعات المتقدمة،وسلوك الغوغاء التي تستهدف جموعها القيام باعمال عدوانية مثل تخريب 
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حيث نهب العراقيون  2003عال النار فيها،كالذي حصل في نيسان الممتلكات او نهبها او اش

  "1!."وحتى ذاكرتهم التاريخية..وطنهم

  آليات الالوعي الجمعي  

،غير انه يعمل بآليات توحي بعكس )فاقد الوعي(قد يبدو الالوعي الجمعي لكثيرين أشبه بشخص   

  :وفيما يأتي أهم هذه اآلليات..ذلك

مع بعد زمني واحد هو الماضي،ويحيط نفسه بجدار كونكريتي يصد يتعامل الالوعي الجمعي  .1
 .كل مؤثرات الحاضر

يغّلب العقل االنفعالي على العقل المنطقي في سلوك الفرد والجماعة،ويعّطل العقل المنطقي في  .2

 .اوقات األزمات

هم (التي ينتمي لها وجماعة الـ)نحن(يستقطب الناس في مجموعتين متضادتين،جماعة الـ .3

 .الخرىا)
االيجابيات وال يرى السلبيات،ويرى في )نحن(يرى في الـ)..أحول عقل(يتصف بأنه  .4

ويخرج بتعميمات خاطئة أن جماعته هي األفضل في كل ..السلبيات وال يرى االيجابيات)هم(الـ

 .شيء

،وأنه اما غالب أو مغلوب،وال يرى الجانب االيجابي )أكون أو ال أكون(يفهم الصراع على انه  .5
 .الصراعفي 

وبأنه سيظهر في يوم ما شخص بمواصفات )..المخّلص(بفكرة  الالوعي الجمعييؤمن  .6

 .استثنائية يقيم العدل بين الناس

  آليات السلوك الجمعي

توصل لوبون الى أن االنسان الفرد قد يكون )دراسة في العقل الشعبي..الجموع:(في كتابه:العدوى.1

بمعنى ان تصّرف االفراد في الجموع يكون مختلفا .بربريا مثقفا ومتحضرا ولكنه وسط الجموع يصبح

وهنالك عمليات نفسية تتحكم بسلوك الفرد حين يكون بين .عن تصرفهم حين يكونون لوحدهم

  :الجموع، اهمها

 Suggestabilityتقبل االيحاء .أ 

ية الواعية في هذه الحالة تسارع الجموع الى التصرف على وفق ما يوحى اليها به،وتتراجع الشخص  

ومع ان معظم علماء النفس المعاصرين ال يتفقون مع هذا .توجيه سلوكها" الالوعي الجمعي"ليتولى 

الرأي ،اال أن فرويد يرى أن وجودنا في جمع من الناس يسمح ألنماط السلوك المكبوتة األنطالق 

الجماعات ويضيف بأننا نخضع للقوى المسيطرة سواء تجسدت في السلطات او في .من عقالها

  .نتيجة لعالقات السيطرة التي عشناها مع آبائنا والتي طورت لدينا الحاجة الى الخضوع

وان .وااليحاء يلعب دورا هاما في خلق االشاعة التي تمثل مظهرا مهما من مظاهر السلوك الجمعي 

  .عيةارتفاع مستوى االيحاء يجعل االشاعة امرا مهما في المواقف التي تسودها االثارة الجم
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وتعني االشاعة بأنها خبر غير مؤكد وغير كاذب بالضرورة، تنتقل شفهيا في الغالب في موقف  

يسوده القلق والتوتر، ويتغير مضمونها ويتشوه نظرا لضيق االدراك الناجم عن الموقف المشحون 

  .عاطفيا والنزعات الشخصية واألفكار المستقرة في الالوعي الجمعي

 Social Contagionالعدوى االجتماعية .ب

تعني العدوى االجتماعية عملية نفسية يؤثر فيها األفراد على بعضهم البعض اثناء وجودهم في   

فعندما تستثار الجموع فأنها .الجماعة فتتصاعد حدة االنفعاالت كما تتصاعد سرعة االستجابات 
ها به حين يكون ذلك االتجاه تحتاج ألن تفّرغ انفعاالتها الجياشة فتندفع نحو السلوك الذي يوحى الي

  .متسقا مع دوافعها

  :نظرية التقارب.2

تقول هذه النظرية ان سلوك الجموع ينشأ عن تجمع عدد من الناس يتشابهون في حاجاتهم  

تكون ذات فائدة اجتماعية عندما )..العدوى االنفعالية المنظبطة(ونزعاتهم وأهدافهم،ومن مظاهرها 
ث في مباريات كرة القدم حيث تؤدي العدوى االنفعالية الى تفريغ التوتر تتوجه وجهات بناءة كما يحد

  .فيشارك الجميع في الهتاف والتصفيق

  .معايير الموقف.3

ترى هذه النظرية انه بالرغم من اختالف جموع الشغب في اهدافها اال انها تخرج الى حيز الوجود   

الواقع على هذا النحو،فينبثق عن هذه العدوى   نتيجة ألحساس جماعة ما بالظلم واتفاقها على ادراك

االجتماعية معايير من الموقف الذي تكون فيه تبرر القيام بعمل مشترك تضع حدودا لسلوك الجموع 
بمعنى أن معاناة جماعة او طائفة معينة وادراكها للظلم الواقع عليها،والحماس الذي ..المشاركة

  .تقود الى نشوء معايير تبرر سلوك الجمع وتحدد مسارهيتأجج بفعل عمليات العدوى االجتماعية 

  :تساؤل

التي حدثت بدءا من السقوط الى ...)تظاهرات،نهب،احتجاجات(استعد من الذاكرة حاالت الجموع 
وكم نحن غافلون لدور الالوعي الجمعي ..ترى اي تحليل ينطبق عليها؟..2013تظاهرات 

 !.العراقي؟

   ÂæøÖ]{{{{{{{ÃÛ¢]<ê{{{{{{{Î]†ÃÖ]<ê{{{{{{{ê <<I<2< <
 

  الالوعي الجمعي والعقد النفسية في الشخصية العراقية

أسهم الالوعي الجمعي في تكوين عقدا نفسية في الشخصية العراقية ،عملت الحروب واألزمات   

والتناحر بين الجماعات والتدخل العسكري الطائفي لتركيا وايران على ان تجعلها صلدة أشبه 

  .  بالكونكريت
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لخوف من شعور صاحبها ،بالقلق وا:ونقصد بالعقد النفسية هنا،حالة عصابية من خصائصها    

اآلخر،والضعف او العجز، وسوء التوافق مع نفسه ومع اآلخرين،والالواقعية في تقييم األمور ،وصعوبة 

  .ايجاد حلول عقالنية لمشكالته،والميل الى االستمرار على هذا السلوك برغم  ادراكه انه يتعبه

السلوكية تخضع لقانون " الجينات" فان الموّرثات   Evolutionaryوعلى وفق النظرية التطورية    
سلوكية معينة " جينات"على تقوية موّرثات -عبر التاريخ التطوري لالنسان  –االنتخاب الطبيعي فتعمل 

وهذا يعني أن األحداث التي عاشها ). البقاء لألصلح:مقارب لقانون دارون (واضعاف موّرثات اخرى 

تقوية موّرثات معينة : بثالث صيغ "  ينات الج"االنسان عبرتاريخه التطوري تدخلت في عمل الموّرثات 

  . ، واضعاف أخرى ، ودثر أخرى 

لسنا فقط نتاج تكويننا البيولوجي  –أبناء هذا الجيل من العراقيين  –وتأسيسا على ذلك فاننا   
ولك . أسالفنا العراقيين " جينات " الخالص،انما ايضا نتاج ما صنعته األحداث من تأثير في موّرثات 

الحالية مّشفرة أو مسّجل عليها األحداث التي عاشها أجدادنا في الوعينا " جيناتنا " ان : ول أن تق

ولك أن تقرأ تاريخ .الجمعي، وأننا نقرأ عناوين هذه األحداث ونرى صورا منها عبر سلوكنا وتصرفاتنا

ي عنف شرس تحز الخالفتين األموية والعباسية ثم العثمانية والدماء التي أريقت على أرض العراق ف
  .فيه الرؤوس وتدوس حوافر الخيل جثث القتلى،نجم عنها توريث الحقد والكراهية عبر األجيال

القيم الدينية : ونعني بالثقافة .بهذا المعنى فان الموروث الثقافي يعّد من أهم عوامل تكوين الشخصية   

وكل ما ينتجه المجتمع وينتقل ..العلومواألخالقية واالتجاهات والمعتقدات والمعايير والفنون واآلداب و 

على مستوى الوعي والالوعي الجمعي " مركز سيطرة" عملت على تكوين "الثقافة "عبر اجياله ،وأنها 
داخل الفرد يتحكم بتوجيه سلوكه نحو أهداف محددة ، وأن االختالف بين األفراد ، في سلوكهم 

  . هم أسبابه الى مركز السيطرة الثقافي هذا وتعاملهم مع الناس واألحداث ، يعود في واحد من أ

لنبدأ بأخطرها،التي تعد أحد أسباب أزماتنا ..هنالك سبع عقد نفسية في الشخصية العراقية 

  .هي العناد العصابي..السياسية

  

  العناد العصابي .1

وتحول هذا . كان لدّي شك أن الشخصية العراقية أكثر ميال الى الخالف مع اآلخر منه الى االتفاق  

، فرحت أبحث عن اسبابه فوجدت أن هذه  2003الشك الى يقين بعد أحداث السنوات التي تلت عام 
، وانها الصفة ليست من صنع حاضر قريب او بعيد مكتوب، انما تعود الى تاريخ يمتد االف السنين 

انما عن شبكة معقدة ) القول ان العراقيين جبلوا على هذه الصورة مثال ( ليست ناجمة عن سبب بعينه 

  .من األسباب تفاعلت فيما بينها فأنتجت الشخصية العراقية بهذه الصورة 

د يعو  عقدة الخالف مع اآلخرويبدو،لي في األقل ،أن العناد العصابي في الشخصية العراقية،او      
الى أن العراق ينفرد عن بلدان المنطقة بأمور وأحداث لها تاريخ يمتد االف السنين يتمثل أهمها باآلتي 

:  

  .انه البلد الذي تؤخذ فيه السلطة بالقوة المصحوبة بالبطش بمن كانت بيده  .1

 وأنه البلد الذي سفكت على أرضه أغزر دماء المحاربين من العراقيين والعرب واألجانب، السيما .2

 .وأخيرا ، االمريكان ...المغول واألتراك والفرس واالنجليز: 
وأنه البلد الذي نشأت فيه حضارات متنوعة ومتعاقبة ، انهارت أو أسقطت بفعل صراع داخلي  .3

 . أو غزو أجنبي 

 .وأنه البلد الذي تنوعت فيه األعراق واألديان والمذاهب ، في مساحة مسكونة صغيرة نسبيا .4
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كان مركز الشرق االسالمي حتى الهند والسند ، وحيث عاصمته كانت مدينة وأنه البلد الذي  .5

 .الخالفة االسالمية 

  

  عقدة البارانويا .  2

أو غير " اسلوبا مضطربا من التفكير يسيطر عليه نوع غير منطقي : تعني البارانويا    

خرين على أنها من الشك وعدم الثقة بالناس ، ونزعة دائمة نحو تفسير أفعال األ" عقالني 
  .تآمر أو تهديد مقصود أو مهين 

وقد نجمت هذه العقدة عن تواتر االستيالء على السلطة في العراق بالثورات واالنقالبات   

الدموية واالنتقامية ، فأصيب بها كل من أخذ السلطة ،وسيطرت على أغلبهم حالة هوسية من 

 .التآمر عليهم والشك باآلخر حتى لو كان بريئا

بالمقابل ، توّلد لدى الناس اقتران شرطي بين السلطة والظلم ، ناجم عن  تكرار السلطات و   
  .المتعاقبة لممارسة الظلم على الناس 

المخّلص " نشأت فكرة ) عقدة اليأس من مجيء سلطة عادلة (ومن هذه العّلة النفسية تحديدا   

الذي سيأتي ويمأل األرض عدال ، والتي يؤمن بها معظم العراقيين بغض النظر عن " المنتظر 

  .العرق والدين والمذهب والمستوى الثقافي سواء كان أّميا أم حامل الدكتوراه 
  

  .هداف عقدة االست. 3  

وّلد لدى الفرد ) لخيراته وموقعه االستراتيجي ( ان تكرار غزو العراق من قوى اجنبية       

  :العراقي حالتين نفسيتين 

وادراكه بالتجربة . في كل غزو" الضحيه " يقينه أن العراق سيبقى مستهدفا وأنه : األولى  

متعاونون مع الغزاة ، :  المتكررة أن كل غزو يحصل يشطر العراقيين الى ثالثة أقسام

: يحكمهم جميعا ..، ومعارضون " الياخذ أّمي يصير عّمي " ومحايدون أو من جماعة 
  .الخالف مع اآلخر 

كره العراقي للحكومة وتعّمق الهوة النفسية بينهما ، الناجمة عن اعتقاده بأن أية : والثانية   

بية ، وأنها تخدم مصالح األجنبي أكثر حكومة تتولى السلطة البد أن تكون مسنودة من قوة أجن

مما تخدم مصالحه ، األمر الذي أدى الى أن تكون نظرة العراقي لألمور في حال يشبه فيه 
  .النظر باتجاه واحد هو الخالف مع السلطة والعمل على اسقاطها : حصان العربة 

  

  .عقدة أخذ الثأر.  4 

ر، سواء بسسب الصراع على السلطة ان جسامة ما وقع من احداث وبطش اآلخر باآلخ    

من ) أخذ الثأر أو الحيف ( او بسبب معتقد او مذهب او فكرة، عملت على توريث عقدة 

اآلخر، وتحّكمت بسلوك العراقي في أزمات الحاضر، بانفعالية تعّطل التفكير العقالني بأسباب 
  . هذه األزمات أو بمن يخلقها

وتعني مفردة االجتثات القلع من )..قانون األجتثاث(ولقد تجسدت عقدة اخذ الثأر هذه في  

ونتيجة الى تعالي األصوات بأن تطبيقه كان ظالما،جرى .الجذور بأسلوب ال يخضع الى قانون

ويالحظ ان نزعة الثأر الجاهلي هذه كانت عنيفة ).قانون المساءلة والعدالة(تعديل األسم الى 

صية الكردية التي كانت متسامحة مع الذين اساءوا في الشخصية العربية العراقية مقارنة بالشخ
  .الى قضيتها من الكورد
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والّعلة المتورمة أكثر في صنف من الشخصية العربية العراقية أنها تسعى الى أخذ الثأر عن   

حيف او ظلم لحق بها من حدث مضى عليه أكثر من ألف سنة،وانها تستهدف أحفاد احفاد 

  .ذنب لهم فيما ارتكبه اسالفهممن ارتكب الفعل مع انهم ال 

  

  ".الهوية " عقدة التعصب لــ.  5

ونشأت ..عرب،كورد،تركمان،كلدان،آشوريون،يزيديون،شبك: سكنت العراق أقوام متعددة     
،شافعي،جعفري،حنفي،مالكي، ..اسالم،مسيح، يهود،صابئة،مجوس:فيه أديان ومذاهب متنوعة 

  .حنبلي

واألديان والمذاهب تعايش أهلها بسالم حيثما كانت السلطة  وتفيد االحداث أن هذه األقوام  

بعيدة عن التدخل في شؤون خصوصياتهم،وأن الصراعات تنشأ فيما بينها،حّد ابادة اآلخر،حين 

  .تكون السلطة او قوة غازية محرّضا بشكل علني او خفي
فأنه يضطر الى الدفاع عن هويته حين تتعرض ) هوية (وألن االنسان به حاجة نفسية الى   

الجماعات العراقية لحقها أذى وتعرضت الى هذا القدر او ) هويات ( وألن كّل .الى الخطر

بدافع الحماية (ذاك من الخطر،فأنه نجم عن ذلك تغليب االنتماء الى الهوية الخصوصية 

نتماء الى الهوية الوطنية،مصحوبة بحاالت من التطرف أو التعصب العرقي على اال) واألمن 
  . أوالديني أوالمذهبي

  

ويالحظ على الثقافة العربية االسالمية ان تساؤالت الهوية فيها تتداخل ضمن الوعي والالوعي 

ره تبدأ باشاعة سيكولوجيا الك..الجمعي وتتحرك نحو تفكيك مجتعاتها في ميدان صراع الهويات
 .وتنتهي بالحقد الذي يدفع الى االنتقام في اوقات االزمات

  

ÂæøÖ]{{{{{{{ÃÛ¢]<ê{{{{{{{Î]†ÃÖ]<ê{{{{{{{ê <<I<1< <
 

  :كّنا اشرنا الى خمس عقد نفسية في الشخصية العراقية،ونواصل تكملتها في اآلتي

  

  .الزهو بالذات .6

أول من اخترع الكتابة،أول " :االوائل " يشعر الفرد العراقي بأنه سليل حضارات،وأنه ابن بلد   

من اخترع العجلة،أول من بنى المدن،أول من سن القوانين،أول من ابتكر آلة موسيقية،أول من 

 األمر...لعب كرة القدم،أول من زرع األرض وابتكر نظام الري،أول البلدان في عدد االنبياء
األول " الذي نجم عنه نزوع سلوكي الى عّد الخالف مع اآلخر من صفات الذي يريد أن يكون 

  " .األوائل " أو من صفات التي تليق بأبن " 

" ومع أنها حالة ايجابية حين تشكل موقفا).ارفع راسك انت عراقي ( ويتداول العراقيون مقولة   

بالماضي، " التباهي "  انها تتضمن معنى ضد االذالل والنيل من الكرامة وعّزة النفس،اال

الى بؤس الحاضر،وحالة من عدم التوازن النفسي لدى الفرد تفضي بالنتيجة الى " وتشير ضمنا
  .ميله نحو الخالف مع اآلخر
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   التصّلب الثقافي. 7

يوصف العراق بأنه بلد التنوع الثقافي والعقائد العجيبة،وفيه نشأت مدارس فلسفية وفكرية   
هية وايديولوجيات من اقصى اليمين الى اقصى اليسار،اعتمدت في أطوار من مسيرتها وفق

أسلوب االختالف مع اآلخر في الرأي،نجم عنه ازدهار ثقافي ونزوع نفسي نحو االبداع 

  . المعرفي الذي من خصائصه االتيان بما هو جديد ومخالف لما هو موجود 

لتنوع الثقافي، فحولت االختالف مع اآلخر على غير أن السلطة تدخلت،خالل مسيرة هذا ا  
مستوى الرأي الى خالف معه على مستوى الفعل،اعتمد أساليب  العداء واالضطهاد،وانتهى 

اآلخر سواء بالسجن او بدس السم او االعدام او " ثقافة " بالعنف الذي يستهدف القضاء على 

ذلك الواقع  حالة سيكولوجية بأن شطر ولقد افرز .الحرق علنا بتهم الكفر وااللحاد والزندقة

المفكرين والمثقفين الى قسمين متضادين يتحكم في كل منهما أسلوب النظر الى االمور بثنائية 

وهو اسلوب معرفي متصّلب يفضي الى عدم االتفاق مع اآلخر في " اما اسود واما ابيض " 
  .مواقف الصح والخطأ على السواء

:  في الذي انفرد به العراق ، انه انتج نوعين متضادين من التفكيرومن مفارقات التنوع الثقا  

علمي ، انتشر بشكل محدود بين النخب الثقافية ، وخرافي انتشر بين العامة من الناس وبين 

فحين دخل القطار الى العراق بدايات القرن الماضي ، اعلن أحد . من يعّدون انفسهم مثقفين 
  ".أتتركون حمير اهللا وتركبون الشمندفر : " ستخدام القطار قائال رجال الدين المؤثرين تحريم ا

ان هذه العقدة وعقدة العناد العصابي عّلتان نفسيتان  مصابة بهما الشخصية العراقية ، وقد   

ال استثني أحدا منهما السيما الذين صارت أمور البالد والعباد بأيديهم ، وأنهما فعلتا بنا ما 

ية باجدادنا،فيما تتوزع العقد النفسية األخرى بين العراقيين بنسب مختلفة تبعا فعلته ثارات الجاهل
  .لنوع القيم والمعتقدات التي يحتويها الوعيهم الجمعي 

مقارنة بما )2003(والمفارقة ان الثقافة العراقية في الزمن الديمقراطي تراجعت بعد التغيير  

كانت عليه في الحكم الملكي والجمهوري األول،السيما في ان الناس ما عادت تنشغل بالثقافة 

والمثقفين،وتراجع دور المثقف العراقي الذي يؤمن بالتحديث وترصين دور العقل، برغم وجود 

د كبير من الفضائيات والصحف والمجالت واالحزاب السياسية والدينية،فضال عن حقيقة عد
سيكولوجية هي أن الثقافة التي تنمو في اجواء صراع سياسي وعنف اجتماعي تنحرف عن 

  .مهمتها في اذكاء الوعي واالبداع والقيم الحضارية واشاعة السلوك المهذب بين الناس

 

  .تقديس الشخصيات.8

يميل الالوعي الجمعي الى اشاعة ثقافة تقديس الشخصيات وصناعة البطل االستثنائي   

اي أن الدكتاتور هو من ..وتفضي هذه الثقافة بالضرورة الى صنع الدكتاتور.والقائد األوحد
طقوس (وأنه يعمل من خالل .صناعة الالوعي الجمعي وليس من صناعة الوعي الفردي

ونرى ان العراقيين هم .تثير انفعاالت التوحد بالبطل وتأليه القائدعلى بث شعارات )التظاهرات

ففي العصر الجمهوري .أكثر شعوب العالم استخداما للشعارات التي تمجد رئيس الدولة

رفعت الجماهير مئات الشعارات لقادة كانوا متناقضين في صفاتهم ) وما بعده1958(فقط

القائد (الكريم قاسم وانتهاءا بصدام حسين وادارتهم لشؤون الناس والوطن،بدءا من عبد 
ومن المفارقات انهم .الذي منحوه مئة صفة فاضلة لم يحظ في حقيقته بواحدة منها)الضرورة

بالروح :(استقبلوا احمد الجلبي حين دخل العراق مع القوات االمريكية بالتصفيق مرددين شعار

  ).مو باللبلبي نفديك أحمد جلبي
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  .التباهي بالماضي.9

نظن اذ اننا .هذه العقدة ال تخص الشخصية العراقية فقط،بل تخص الشخصية العربية عموما 
كاألمة العربية ) الماضي(انه ال توجد أمة كبيرة في العصر الحديث معّبأ الشعورها الجمعي بـ

،وان تقدموا كانوا في تقدمهم كالسالحف فيما "واقفون"فمن يوم افول الدولة العباسية والعرب .

وما يحيرك أنهم حتى في ثوراتهم التي ينبغي ان .مم المتقدمة األخرى تسابق الزمن كالغزالناأل

ولك ان تقارن ما حدث في ثورة مصر في ..تنشد التقدم باتجاه المستقبل،ينكصون الى الماضي
  .القرن الواحد والعشرين بثورتها منتصف القرن العشرين ،وما حدث بالعراق في القرنين نفسيهما

بل حتى في دفعنا لذبح ابن من ..بخصوماتنا..بانفعاالتنا..لماذا يتحكم الماضي بسلوكنا:ك ان تتسائلول 

  !كان جده قد اساء الى جدنا قبل ألف عام؟

ولماذا ال نتذكر من الماضي سوى آالمنا؟ ولماذا نرتاح للبكاء ونستغرب الفرح؟ولماذا ندمن على القهر 

  ات؟ونتلذذ باألحزان وال نصنع المّسر 
  ولماذا نفرط بالثرثرة واللغو واالتكال على السلطة ونقّتر بالفعل الجاد والنزيه واالعتماد على النفس؟ 

لماذا يتحكم الماضي بحاضرنا ويسحبنا اليه في مسار يعاكس المنطق :واألخطر واألغرب من ذلك كله

ل الناس غدا افضل،وان والتاريخ حيث الحاضر يوّظف في صنع المستقبل،بمعنى ان نعمل لتكون احوا

  .نضاعف الجهد لتقليص الهوة بين الشعوب العربية وشعوب االمم المتقدمة؟
تستجر الماضي وتحتمي به،وتضفي على ما  تستدعيه منه "..أمة نكوصية"اننا في تاريخنا المعاصر  

ن تواجه وكما تفعل فتاة العشرين التي تلجأ الى امها وتتكور في حضنها حي.صفات الزهو والعظمة 

ينكصون ليستروا  عريهم ..موقفا فيه خطر،كذلك العرب في مواجهتهم حاضر تتسارع فيه منجزات التقدم

ويشيعون بين .بجالبيب األجداد متباهين بنجاحاتهم لتغطية خيباتهم وشعورهم بالنقص وهشاشة األنا
ح تعني استخدام العلم في الناس رهاب العلمانية والخوف من الحداثة،مع ان العلمانية بمفهومها الصحي

معالجة قضايا الناس وان ال توظف الحكومات الدين لمصالحها،فيما تعني الحداثة االنفتاح على 

   .بما يخدم حاضر ومستقبل الناس والوطن) acculturation(   الثقافات األخرى وتوظيف التثاقف  

           

تقبل بل لنجتر فيه فواجعنا على طريقة امريء ، ال لنوظفه في صناعة المس"التوقف"اننا امة تحب 
،وال ندرك أن التوقف عند الماضي يفضي بحتمية "ذكرى حبيب ومنزل"القيس يوم وقف يبكي 

ولهذا كان المحّرك االساسي "..فكرا"فيما التوقف عند المستقبل يثير " االنفعاالت" سيكولوجية الى اثارة 

ثمار ثورات المتطلعين الى " الماضوية"لنتيجة أن قطفت القوى فكانت ا"..انفعاالت"لثورات ربيع العرب 

  .ومن مستقبلهم ايضا..مستقبل افضل فأزاحتهم من ساحات حّنوها بدماء شهدائهم
انك لو وضعت ما يقوله عرب القرن الواحد والعشرين عن الماضي في كّفة ،وعن المستقبل في كّفة   

حزان والكراهية وجلد الذات ولوم اآلخر والعناد ،لهبطت كّفة الماضي على األرض محّملة باأل

 العصابي،

في حال تنفرد فيه عن ..ولنطت كّفة المستقبل بالهواء حاملة ما خف من األفراح وحب الناس والحياة

  . األمم في هذه العالقة الشاقولية المعكوسة
" أو " الشماعية"ان أمتنا لو كانت فردا من الناس ألوصت وزارات الصحة بوضعه في مستشفى   

المازوشية والنكوص :لما به من عقد وعلل نفسية وعقلية،يكفي منها ثالثة" العصفورية"او " العباسية

    . واالسقاط،اي ترحيل اخطائنا على اآلخر والسلطة والقدر

وما ينفرد به  العرب انهم حين يمرون بأزمة،فان غالبيتهم يتوجهون الى الدين، ألسباب نصوغ   
:بما يشبه النظرية،هيخالصتها   
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  النظام،السلطة،الحكومة،حلوال لما تعانيه الناس :حين ال يقدم الواقع(

  من مشكالت تؤّمن احتياجاتها الحياتية،فانها تعيش حالة قلق

  وألنهم. وتوتر ال تستطيع اجهزتها العصبية  تحّملها الى ما ال نهاية

  "القدرية"يشعرون بالعجز من أن يقوموا هم باصالح الحال،وألن 
  تشّفرت في عقلهم الجمعي حين تضيق بهم األمور،فأنهم يلجأون الى

  الدين لخفض هذا التوتر ،ألنهم يجدون فيه األمل وتمّني الفرج

  ).الذي يعيد اليهم توازنهم النفسي 

 

بتغيير الالوعي الجمعي في العقلية ..وتحديدا..ان تغيير الواقع العراقي يبدأ بتغيير الناس ألنفسهم
  .العراقية

  وتحديدا بتغيير الالوعي الجمعي في العقلية العربية،..وتغيير الواقع العربي يبدأ بتغيير العرب ألنفسهم

ألنه في رأينا مخّدر فعال وخالق اوهام يجعل العامة من الناس يحّلقون في عالم ال صلة له بالواقع  

  .    الذي  يعيشونه
ك فيها مفكرو العرب المسقبليون لمناقشة اخطر ازمة تمر بها وهذه اشكالية تستدعي عقد ندوة يشار    

  . وستبقى كذلك ان ظّلت في جلباب الماضي..اعرق امة صارت في آخر الركب
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