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قاسم حسين صالح رئيس الجمعية النفسية العراقية على نشر . د.تفضل االستاذ الفاضل أ     

 . كل جهد ألثارة نقاش يستحق التقدير و الشكر. مقالة في الشبكة العربية للصحة النفسية

  

المقالة هي رأي شخصي . محتوى المقال  المعنون كدراسة يثير الكثير من التساؤالت     

يخلوا المقال من اشارة الى . ين صالح و ال يمكن تعريف هذه المقالة بدراسةلألستاذ قاسم حس

استعارت المقالة نظرية الالوعي .  مصادر في هذا االمر و خاصة لكارل يونغ بطل النظرية

 Eugeneالتي تلمذ تحت تحي يوجين بلولير ) 1961-1875(الجمعي لكارل كوستاف يونغ

  Bleuler الى  1906ج في الحركة التحليلية النفسية من عام في زيورخ و بعدها اندم

1914. 

  

يحاول المقال تفسير سلوك الشعب العراقي و حصره ضمن اطار هذه النظرية التي ال      

تخلوا من الجدل فحسب و انما لم تخضع يوماً الى اية دراسة علمية لعدة اسباب ال تخفى 

 Creativeاصة بما يدعى مرض األبداع على قراء الشبكة تتعلق بشخصية يونغ اوالً و خ

Illness  الجميع على المام بحقيقة اعتزاله . 1918الى  1914الذي اصاب هذا االستاذ من

هذه األحداث تمثل بؤرة عدم شهرة مفاهيم . زمالئه في ذلك الوقت و عالقته ببعض تالميذه

من هنا . احتضنتها النازيةيونغ  التي تتعلق ايضاً باإلطار العنصري البغيض لنظرياته  التي 

 .تكمن اشكالية هذا المقال و ضرورة رفضه

  

  السلوك الجماعي

تعبير السلوك الجماعي  من قبل  روبرت بارك، و عمل به  هيربرت  تم استخدام      

بلومر و يعني  بالعمليات االجتماعية واألحداث التي ال تعكس البنية االجتماعية القائمة او 

هذا السلوك و ان كان . االعراف المتعامل بها و تكون عفوية االطار بل و حتى المحتوى
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هذا المصطلح ال يختلف كثيراً عن . ليس بالمنحرفغير  مطابق لألعراف و لكنه ايضاً 

اما ربطه بمفهوم . السلوك الجماعي في انتشار االزياء او العادات في فترات زمنية متعددة

الوعي الجماعي العنصري فهو ان ليس  صعب االثبات فحسب و لكن ال عالقة له بالوعي 

 . الجمعي او الفردي  تماماً

 

ان االنسان قد  Gustav Le Bonاالستاذ قاسم الى مقولة لي بون  في الصفحة الثالثة  يشير 

هذا المقولة الفلسفية ال تستند الى . يكون مثقفاً و متحضراً و لكنه وسط الجموع يصبح بربرياً

و كتابات السيد لو بون التي القت بعض الشهرة في فرنسا في بداية القرن   ادلة علمية

في . لعنصرية التي تنادي بتفوق عرق معين على اخرالعشرين ال تخلوا من النظريات ا

حقيقة االمر السيد لي بون بحث في اكثر من مجال و نظريته في الضوء االسود كانت مثيرة 

فرق بين الجمهور و الغوغاء،  و لكن الغوغاء موجودة في كل شعب و في ذلك . للسخرية

اية القرن العشرين و ال الشعب المجال ال يختلف الشعب العراقي عن الشعب الفرنسي في نه

 .البريطاني و هذه االيام ميانمار تحت زعامة حبيبة الديمقراطية الغربية

 

 العقد النفسية العراقية

الجزء الثاني من المقال يربط ما بين الالوعي الجمعي و العقد النفسية في الشخصية       

بما ان الوعي الجمعي نظرية عنصرية تتعلق بتقييم الشعوب فان ليس من الممكن . العراقية

ليس هناك دليل على ان العقد العصابية في . ربطها بعقد عصابية فردية تتواجد في كل انسان

 .و غير عراقي، مسلم او غير مسلم، لها عالقة بالالوعي الجمعيأي فرد عراقي ا

  

 وراثة السلوك

ليس هناك دليل علمي على .  في الصفحة الخامسة يتطرق المقال الى وراثة السلوك      

وراثة الوعي الجمعي، و في حقيقة االمر ان كارل يونغ استعار نظرية بيولوجية من مندل و 

يصرح بذلك، و هذه احد اسباب الشكوك التي تحوم حول نظريات  دارون ايامها، و لكنه لم

في الصفحة الخامسة هناك العبارة . عالم النفس السويسري الذي احتضنته المؤسسات الدينية

  :التالية

ان جيناتنا الحالية مشفرة او مسجل عليها األجداث الت عاشها اجدادنا في "

الحداث و نرى صوراً منها عبر ال وعينا الجمعي و اننا نقرأ عناوين هذه ا

 ..." .سلوكنا و تصرفاتنا 
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لو تتبعنا التاريخ المدون يوم دخلت . هذه النظرية غير صحيحة و عنصرية في اطارها 

الجيوش الصليبية شرق أوربا و جعلت القدس بركة من الدماء الكتشفنا بان هذا السلوك 

 70ال حد ينسى فظائع النازية قبل . هااهون بكثير من بربرية الخالفة االسالمية الذي سبقت

 .عاماً، و من الصعب القبول بان الجينات االوربية خضعت لطفرة عكس الجينات العراقية

  

  الهوية العراقية

يسرد المقال عقد متعددة مثل العناد و البارنويا و االستهداف و االخذ بالثأر و التعصب       

المقال هذه العقد  بتساؤالت الهوية المتداخلة ضمن الوعي في الصفحة السابعة يربط . للهوية

الهوية العراقية حالها حال الهوية العربية او البربرية او االسالمية من . و الالوعي الجمعي

من جراء الظروف االقتصادية و السياسية التي تأثرت بها . سلفية و سنية و شيعية و غيرها

نتشار الهوية العربية في كل قطر، و لكن هذا ال يختلف المنطقة يمكن القول بان هناك بعد ال

كذلك الحال في . تماماً عن انتشار الهوية الدينية و القطرية و االوربية في جميع انحاء العالم

ليس هناك انسان ما يراوده . امريكا فهناك هوية كاثوليكية و انجيلية و ايرلندية و التينية

االخر، و لكن متى ما نجحت الدولة في تلبية احتياجات شعور بالتمييز ضده بين الحين و 

مواطنيها في ظل قانون و دستور من صنع المجموعة البشرية يتالشى هذا الشعور  و يتم 

احتوائه ضمن اطار حضاري يسمح لإلنسان حمل اكثر من هوية و لكن هناك هوية كبرى و 

 .هي المواطنة مسطورة فيها حقوقه و واجباته

  

هذه المقالة خالية من الصحة و ليس . فحة السابعة هناك اشارة الى الزهو بالذاتفي الص    

على ضوء ذلك تحافظ الدول على . هناك مجموعة بشرية ال تعتز بتاريخها الى درجة ما

 .اثارها و تحاول دراستها

  

  :التنوع الثقافي

ال يختلف رجال الدين من .  يورد المقال مثاال على مفارقات التنوع الثقافي في العراق      

اهل العراق في القرن الماضي عن بقية رجال الدين في العالم االسالمي و هناك امثلة ال 

انكر العديد منهم وصول االنسان للقمر و حاربوا المذياع و ال . حصر لها في هذا المجال

حري فهو شائع اما التفكير الخرافي او الس.   يزالون يحاربون العديد من التطورات العلمية

ال يزال الناس تبحث عن . في كل بلد عربي او باألحرى في كل بلد على الكرة االرضية

هذه النظم العقائدية لديها . نصيبها في االبراج في كل يوم و في كل مجلة عربية و عالمية
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وظيفة تساعد االنسان على تجاوز مشاعر سلبية تتولد من جراء عدم قدرته على مواجهة 

 .ات الهائلة التي تواجه الناس هذه االيامالتحدي

  

 تقديس الشخصيات

المستضعفون من اهل العراق خلدوا بعض . ال تزال الناس تخلد اكثر من شخصية     

هذا النظرية تنطبق على كل بلد عربي و . قادتهم و بعض قادتهم اجبروهم على تخليدهم

رأى الجميع كيف ودعت بريطانيا ال تزال شعلة جون كيندي في واشنطن تحترق، و . عالمي

 .مارجريت تاتشر و ال ازيد على ذلك من امثلة قادة العالم الثالث و اخرها فينزويال

بتغيير الالوعي الجمعي في العقلية ..... آن تغيير الواقع العراقي”ينتهي المقال بمقولة      

في تغيير الشعوب على ضوء طرح المقال فان ليس هناك امل ". و العربية... العراقية 

و لكن أال تذكرك اسف على هذا القول . العربية الن سلوكها السلبي تم تطبيعه في جيناتها

  .هذه المقالة ببعض ما كانت تؤمن به النازية
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