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 العراقيةمدينة الفي  سيكولوجيا إنتاج الرثاثة
 

 فارس كمال نظمي
 

هي اختزال لسيكولوجيا الزمن الماضي الذي انبثقت منه  تكه   جماليةبوصفها قيمة سوسيو المدينة
وقد انصهر جوهرياً فهي  "اإلنسان"وبمعنى أدق، المدينة هي . المدينة بحسب ضرورات التطور التأريخي

ككمهها اً وسههمواً غههايراً وتنوعههاً وتعمقههتههزداد المههديني تدههتد د  تهه  و فههالتمرهر. متمههدينديناميههات المكههان ال
 .إصالحوية استطاع الوعي ا جتماعي أن يجعل من المكان مناسبًة لقدح الجمال وإكساب  غايات  

يمكههن اختزالههها بثالثههة  رمزانيتههها التههي ،ومنههها العراقيههة، الكبههر  بحسههب هههذر الر يههة، فككمههدنو
التقاليهدي  وثانيها الُمنهتج  السهكوكي الكغة بدقيها الدارج والفصيح؛ أولها سيميولوجيا: أنثروبولوجية عناصر

 . وثالثها معمارية المكان الذي أنتج  الحرا  البدري المديني عبر الزمن ؛والفكري الثقافاتي
 قبحههاً، عقكنههًة أووتتمههايز هههذر العناصههر الثالثههة عمقههاً أو سههطحيًة، وضههوحاً أو غموضههاً، جمهها ً أو 

اسطرًة، أنسهنًة أو رثاثهًة، بحسهب أنمهاط السهكطتين السياسهية وا جتماعيهة الكتهين سهادتا فهي أي مدينهة عبهر 
ًً أو انهدثاراً مهن مصهدرينطاقتهها الرمزيهة ب ا المعنى فالمدينهة العراقيهة تسهتمدوبهذ. حقبة زمنية معينة : قها

  .ذات المرجع السوسيوسياسي اآلنية وتركيبتها النفسية، الم ثثة بالمآثر والخطايا تأريخيةذاكرتها ال
 

I. لمدينة العراقيةالتطهير الثقافي في ا 
 القهرن الماضهي، لغهًة وثقافهًة وعمهارًة، خمسهيناتأربعينهات وفهي  لبغداد المدينية الرموزازدهرت 

إلهى حهد  اعيهةالسهكطة ا جتم وقراطية إلى حهد كبيهر، وحينمها تطهورتحينما سادت النخبوية السياسية التكن
أّن   تعههارب بههين القههين الدينيههة والممارسههات الجماليههة فههي مجمههل الحيههاة اليوميههة ل سههرة  إنههها وجههدت
 .العراقية

الثقهافي، فاتضهحت رة ا جتماعيهة ببعهديها التهأريخي وتك  كانت لحرهًة نوعيهًة توهجهت فيهها الهذاك
البغداديههة، والمقههان البغههدادي، والمطههب   الكهجههة)الرمزيههة  هاإلههى أقصههى حههدودالحداثويههة الهويههة المدينيههة 

 ،والصههناعات الدههعبية البغداديههة البغههدادي، والمقهههى البغههدادي، والحانههة البغداديههة، والعمههارة البغداديههة،
ومها كهان ينطبهق عكهى بغهداد، انطبهق  (.والتقاليد البيتية البغدادية، واألهن من كهل ذله  الدخصهية البغداديهة

 .اقية الكبر أيضاً عكى بقية المدن العر
باسههتثناً مههدن إقكههين - أمهها اليههون، فنجههد انحسههاراً مريههراً فههي الطههابع الحههداثوي لكمدينههة العراقيههة

وتغييهب  ،حد التصهحر بل تقويب هويتها، قدرتها عكى إنتاج األنسنةتجريف إذ يجري كل يون  -كردستان
المحهو المهنرن الهذي تعرضهت له   وُيعهز  ههذا التجريهف إلهى. بالمكهان عالماتها الدالة عكى تالقح التهأري 

: مديني خالل العقد األخيهرلهما المجتمع العراقي ال احتاللين خضعيد عكى ( 1) الذاكرة التأريخية العراقية
  (.2) ةاألسكمة السياسيسكطة و ،الغزو األمريكي

 
II. إنتاج الرثاثة مفهوم   

فهال يجهب أن يكهون مقتصهراً لكي يكتسب التحكيل العكمي دهموليت  لكهل أركهان الرهاهرة العراقيهة، 
عكى التوكيد المزمن بأن ما يحدث اليون في العراق مهن تخريهب مريهع لكجهوهر اإلنسهاني إنمها ُيعهز  ككيهاً 

فالفدههل السوسيوسياسههي . إلههى انبعههاث النزعههة الطا فانيههة التفتيتيههة وقضههن الهويههة المواطاناتيههة التجميعيههة
المجتمعيههة،   يفسههر لوحههدر كههلت هههذا التنكيههل بالكرامههة بتأسههيد دولههة متوازنههة تكبههي حقههوقج كههل مكوناتههها 

كههى اآلدميههة لكعههراقيين، بههل يجههدر أيضههاً الحفههُر عميقههاً فههي البنيههة النفسههية لكنخههب المتأسههكمة المتصههارعة ع
فهي  وفريهد مهن نوعه وقصهدي  الحياة المدينية عكى نحو سهادي ، والتي دأبت عكى إنتاج الرثاثة فيالسكطة

 . التجربة البدرية
  " اطقيالمن-صراع السياسي ذي الطابع المذهبيال"وبمعنى أكثر تحديداً، ينبغي اإلقرار أن ثيمة 

 هههذا التبريههر عقكيههاً كافيههاً لجسههامة الخههراب المتحقههق فههي الحيههاة العراقيههة المدينيههة، مهها لههن يههأت   تقههدن تبريههراً 
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هها السهكوكية فهي  مصحوباً ببحث األرضية الثقافية والقيمية التي استمدت منهها ههذر النخهب المتأسهكمة أنماطج
 .د ون البالدتسيير إدارة الصراع و

 أو إنهههاً محههو"لكمدههروع األمريكههي أهدافهه  السههتراتيجية المتمثكههة بسياسههة  مفهومههاً أن إذا كههانفهه
لغايهات اقتصهادية عولميهة  ومنها دولة العهراق، في منطقة الدرق األوسط Ending of States" الدول

ًً مهن  السياسي  فاني الذي درعت ب  أحزاب اإلسالنالمدروع الطا، فإن بعيدة المد  بتدبير أمريكهي ابتهدا
عكى السكطة، إلهى قصهدية  غهدت أكثهر وضهوحاً  قد تعد  في مدار مسألة ا ستحواذ األناني ن،2002العان 

إلهى  لكحيهاة غايهات تقدميهةوصهرف  عهن تبنهي  ،بمرور السنين، تك  هي تخدير الوعي ا جتماعي العقالني
بهأدوات أسهاطيرية تعمهل عكهى تسهطيح  وترثيثهها المدينة العراقيهة يومية منرمة لتدوي  ممارسة سياسة   حد

إلهى  اجه ؛ بمعنهى اختهزال النهوع البدهرياألداً البدري وتجريدر من حق  الطبيعي فهي إدرا  الجمهال وإنت
  !السماً ع البيولوجي الف ، والتقرب النفعي مناإلدبا:   ثالث لهما حاجتين فقط

فهي  تنهت  إحهداهما األخهر  فقهط عيتين  جم أو عالمتين المدينة العراقية مختزلًة بسكوكين فأصبحت
ههدي والتههدينُ  الهضههنُ : متواليههة سههقيمة عج  .وتوقفههت عههن كونههها احتدههاًد بدههرياً منتجههاً ل نسههنة ؛الزا ههف الم 
كهل مدينهة، ل المتفهردةهويهة كالرمهوز المميهزة ل أغكهب تهدهين عبهر التحضهر والحداثهةمراهر  فتراجعت كل

تمرهههر التعدديههة والموحههد رث يكغههي  أو قبهها كي بمرهههر  هههوتي جمعيههاً  العراقيههة وإعههادة إنتههاج كههل المههدن
وكهل ههذا يحهدث  .الوجهودي المهر تن القطيع التا   في صحراً العبثلجميع بخا ويختن الرمزاني المتمايز،
سهنوياً لتطهوير تكه  المهدن، إذ يدهفطها الفسهاد  صهةعدهرات مكيهارات الهدو رات المخص متزامناً مهع ههدر

     .المتوحش إدارياً ومالياً 
 أحقيته  Psychology of Shabbiness "إنتااج الرثاثاةا سيكولوجي"هنا يكتسب مفهون من 

ن بج المتبكهورة فهي ف سهكطة اإلسهالن السياسهي ورها حهة مهن ى بوصف  وريفهة مقترا بتدا ية في أن ُيدتجقت وُيتج
، إذ (2)  2002بعهد العهان  في المحافرات والمدن العراقية ذات األكثريهة العربيهة فاعكةكوسياسية بنية سي
، كانها مكانيهاً وبصهرياً وعاطفيهاً مهن ذاكرتهها الجماليهة المحببهة لسه تجريهد المدينهة": إنتاج الرثاثاة"يقصد بـ

، ومقهاهي، ودهوارع تراثيهة أبنيهة فولككوريهة،) الدالهة عكهى تكه  الهذاكرة عبر محو كهل الدهواخا الماديهة
 وأمسهيات ثقافيهة، ،ومكتبهات، وحريهة مكهبد، وتجهول  مهن ،ومنتزهات، وحانهات، ومسهارح، ودور سهينما

ًً أو تدهويهاً أو حتهى نهزع  ،(وسهرات اجتماعية عنهها عبهر " الدهرعية"ههدماً أو إهمها ً أو تناسهياً أو إخفها
 الوطنياتيههة فههراا المدينههة مههن وريفتهههارافقههاً مههع إوكههل ذلهه  يههأتي مت. منيةالعكنيههة والضهه" التكفيههر" ليههات 

القمامهههة الفضهههالت والمعههههودة، وإلحاقهههها بمهههاب  تنهههاحري غيبهههوي، وإغراقهههها بطوفهههان مهههن  اإلنسهههانوية
 .المتناسكة

، بحكههن قيمتههها (4) وقههد أصههبحت بغههداد اليههون المثههالج األكثههر وضههوحاً ومأسههاوية إلنتههاج الرثاثههة
 .ينفي ذل  جسامة الضرر الذي أصاب بقية المدن العراقيةالسياسية والتأريخية، دون أن 

ًً مههن الحكومههة المركزيههة فههي العاصههمة أو مههن  إن إنتههاج الرثاثههة بهههذا اإلصههرار والثبههات، سههوا
 السهكانية الحكومات المحكية الخاضعة في غالبيتهها لسهكطة األحهزاب الدينيهة فهي المحافرهات ذات األكثريهة

 الميكيدهيات الداعمهة لكسهكطة والجماعهات التكفيريهة السهاعية لتقهويب الدولهة، أو بتهأثير ،السنية أو الديعية
 . إنما ي در بجالً أن ثمة منطقاً نفسياً متيناً يكمن خكف هذر النزعة العصابية المستحكمة

ة الرثاثهة إلهى تبنهي فرضهية وجهود نزعه لذل  يتجه  التحكيهل الحهالي فهي تفسهيرر لسهيكولوجيا إنتهاج
فههي أداً اإلسههالن    دههعورية ذات جههذر ثقههافي وقيمههي ندههو ي، تكمههن Destructive Trend هدميههة

 أخهر سوسيوسياسهية تفسهير  عوامهل وهي نزعة تكوينية متجذرة   تتناقب مع وجود. السياسي العراقي
عكههى السههكطة،  مهها قبههل المههدني صههراعن، وال2002فراا السياسههي بعههد ا حههتالل األمريكههي كههال ،معروفههة

 واسهتفحال الفسهاد الم سسهاتي، ،رف الديني الدموي محكياً وإقكيمياً التط وانفالت السياسية، وتأجي  الطا فية
 .وتأثير المتغيرات اإلقكيمية ودول الجوار واعتالل التيار اليساري،

تدهمل مفهاهين الجمهال والنرافهة ) مركبهة متعهددة األبعهاد نفسهية "عقهدة"وبتعبير أكثر أكاديمية، إن 
 والجماعهات باتت تتحكن بالسكو  السياسي المنت  لكرثاثة لد  هذر النخب والحكومات (والمستقبل والوطن

 . المتأسكمة
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III.   األربعة المنتجة للرثاثة النفسية دق  الع 
 عقدة الجمال -1

فأعمهاقهن . هن الداخكي بأن يسعوا إلنتاج عالن  رث عكى داككتهنيناورون تهدمج  سياسياً  المتأسكمون
مها عهدُت . )بهين الهداخل والخهارج عنهدها "ا تهزان" اآلخرين، فيحل   ها ليكوثج ف قيحج   تستريح إ  بأن تقذ

 .(!القبيحج الوحيد، فما هو حولي   يقل قبحًا ورثاثة عني
هن رج بخوا هن واندثارهن وعجهزهن المريهر الممتهد إلهى ركمهات سهنوات  إنهن يكرهون الفن ألن  ُيدع 

العهالن " عدا يهة" جتماعي لديهن ارتبطت باستدعارهن المبكر لـهـفأولى تمثالت الوعي ا. طفولتهن المدوهة
األوليههة ل مههان وا نتمههاً  الطفوليههة وقبحهه  نتيجههة قسههوة المحههيط األسههري وا جتمههاعي وقمعهه  لحاجههاتهن

 .فكان ذل  هو اإلرواً األول لبذار التسكطية والدكوكية والهدميهة والسهيكوباثية فهي دخصهياتهن .والحماية
" متينهاً "أن الدين السياسي يوفر خداعاً لفريهاً وعقكيهاً  بحكن بي تهن المحافرة سن الردد، وجدوا حين بكغواو

فهاعتنقور دفاعيهاً، ليسههمحوا . عكهى عبهادر" الصهواب"و" الفضهيكة"مهن   لفهرب " تفويضهاً "يمهنح صهاحب  
ن الموسههيقى بالرذيكههة، يقرنههوبههاتوا تجههد متنفسههاً داسههعاً لكتكبيههة، ف مههال المطمههورة فههيهن أنالجمقههت لعقههدة 

وجسههدج  بالفسههق، والسههينما باإلباحيههة، وحريههة المكههبد بالتهتهه ، والعالقههات العاطفيههة بالدههيطان، والههرقا
 .ذكر   نلعزوف عا  باهلل، والنداطات الترفيهية باوالرسن والنحت باإلدر المرأة بالعورة،

ديولوجيا القمعيههة هنهها تغههدو تعبيههراً فا يهه. عههن اإلرادة اإللهيههة" تعبيههراً "الفههن  وهكههذا يصههبح حرههرُ 
خهههتكط الحقههها ق باألوههههان، والبهههديهيات العقكيهههة بالسفسهههطة الكغويهههة، تراً عهههن السهههيكولوجيا المعتكهههة؛ فدهههمبا

الهداخكي لهد  دعهاة تهديين السياسهية، إذ  القهبح   وعندها يبرد قكهقُ . والحقوق البدرية بالمحرورات الالهوتية
ا أطكههوا مههن الزجههاج المركههل لسههياراتهن المصههفحة، ليرمقههوا باسههتغراب يسههتعيدون اتههزانهن ا نفعههالي ككمهه

فهي وجهور مواطنيهها  مهح التصهحر الحسهي والفتهور ا نفعهاليالقحهط العمرانهي لبغهداد، ومال وبالدة أطهاللج 
 !يهرعون  نتخابهن كل أربع سنوات الذين ما برحوا

أسهكوب تأويكه  لمدركاته  الذاتيهة وألن كل الدواهد الجماليهة لكحضهارة ههي نتهاج لحريهة العقهل فهي 
أيضههاً  تتسههع فههي مضههمونها ا عتاللههي لتدههمل بههد أنوا جتماعيههة، فههإن عقههدة الجمههال لههد  المتأسههكمين   

عبههر " دههرعنت "و وإنكههارر عمكههوا عكههى تسههويغ  هههذا الخههوفولعقكنههة . منههها مههن الحريههة وهههروبهنخههوفجهن 
  .المصدر" إلهية"ترويع الناد بإمالًات  

ههو التطّيهر مهن الحريهة وتجّنبهها نرهراً  عميق لكجمال هو استنطاق سكوكي لهاجد باطنيفعدا هن 
س ولية ا ستجابة لمتطكباتها، كالمبادرة الذاتية واتخاذ القرارات الفريدة والتفكيهر من م لما تكقي  عكى الفرد

ازة الممتككهات، نكتفهي بهدوافع الجهوع والجهند وحيه المتأسكمون نحن) .غير النمطي حيال الوضع البدري
أن يكونهوا وعكهى كهل النهاد . الجماليهةنزعاتنها العقكية و دوافعناأحرارًا في ممارسة  إذ لن نتدرب أن نكون
 (.!نامثكنا ل ال ينكدف عقمُ 

ضهاً المدينهة، قابل لالنتدهار بصهرياً أو سهمعياً فهي ف حر نتاج جمالي إنهن يكرهون ويحاربون أيت 
بهن مواجههة الوحيهد الهذي يجّنه "مهالذال"، ههو ندغالهن الوسواسي بههدن العهالنطنياً أن افقط ألنهن يدركون با

 !انهدامهن ا عتباري أمان ذواتهن
 
 عقدة النظافة -2

 مسهتودع ها هلإلهى  وبقيهة المهدن العراقيهة داقترن صعود اإلسالن السياسي في العراق بتحول بغدا
مسهاحات سهكنية داسهعة بفعهل ميهار ل الهدوري غرقالإلى جانب  والفضالت البدرية والميار اآلسنة،لكقمامة 

لههد  المجتمههع  لكههوعي البي ههيتههدهور محّيههر مريههع لكبنيههة التحتيههة الصههحية و فههي انهيههار األمطههار والسههيول،
 .والدولة عكى حد سواً

الم سسهات الخدميهة  فإلى جانب عوامل الفساد اإلداري وأزمهة الضهمير المهنهي التهي تعهوق عمهلج 
 ، فهإن ثمهة مناخهاً سهيكولوجياً رثهاً تنريف وتدوير النفايات وصيانة دهبكات المجهاريإجراًات الالمختصة ب

القسهوة  دهديدج  أداعت  السكطة، يدجع عكى تحكل السهكو  ا جتمهاعي فهي األمهاكن العامهة، بمها يجعهل الفهردج 
ت رسههات  اليوميههة التههي باتههمههن أضههرار عمرانيههة وصههحية جههراً مما بمهها يصههيبها تجههار بي تهه ، وغيههر مبههال  
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  معالن لكعهيش  وفضالت  متاحة لنفايات  ع والمبنى كما لو إنها مزابلُ لزقاق والدارتتعامل مع الرصيف وا
 .الحضاري المدتر 
، أي لهديهن نزعهة المواطنهة عامل  يفسهر تقّبهل الجمههور لههذا المنهاث الهرث ههو تقهويبُ  ولعل أدقت 

لهد  الفهرد العراقهي فهي إدارته  لده ون حياته   انحسار مبدأ تغكيب المصكحة العامة عكهى المصهكحة الذاتيهة
 األسف لديه  جهراً مها يسهبب  لنخهرين وأاليومية المتصكة بحياة اآلخرين؛ فضالً عن تالدي مداعر الندن 

 . من أضرار ولكبي ة
األسكمة السياسية، وما ولّدت  لد  الفهرد  التي أداعتها" التدين الزا ف"ويعز  ذل  إلى طقوسيات 

يل عكى غيبيات ما وراً الحياة بدل احتران ما يزخر ب  الواقع مهن مكموسهات وضهرورات، من كسل التعو
 سههتبدال فكهرة الههوطن الههدنيوي المدهتر  بفكههرة ممككهة الههدين المهاورا ي، ومههن إحههالل  ومهن نههزوع الفهرد

 البالسماً محل ضميرر ا جتماعي المراعهي لحقهوق اآلخهرين، ومهن تدهبع  اإلدراكهي به" النفعية"عالقت  
 !كل يونوُتعاقجُب الفضيكة حول  إذ ُتثاُب الرذيكة  (األنوميا) معيارية الوجود ا جتماعي

، وتدهور دعورر بالمس ولية ا جتماعية، فضالً العراقي الفرد عقالنية   وكل هذا كان يعني تراجعج 
رب عنه  ككيهاً بمها اغته"  ثهن"وجهود بوصف  ترميهزاً ل الدعوري نحو المكان المديني العانعن تنامي حقدر ال

 .يستحق الرجن بالنفايات" عدواً "جعك  
وضههرب  طبههر الههر ودع ادههتداد ميثولوجيهها مههويدههتد الههرجن هههذا عكههى نحههو خههاا بههالتزامن 

 عكهى النقهيبيقهع ، عكى نحهو معاً  لكتنكيل بالذات وامتدادها المدينيماسودي فريد  "كرنفال"، في الزنجيل
، إذ كرامتهه اإلنسههان وصههيانة عقكهه  و كبريههاًبههإعالً  كفكههر العكههوي المبدههرالحههداثوي ل جههوهرال تمامههاً مههن

أسسة األصهكي لكجهور  مصدرالطاقة اإلحباط والمركومية لد  الجموع بعيداً عن  تحويلُ  يجري بطريقة ُممج
الجسهد إيهذاً  أي : ل ذي المعالن غير المحددة، وتوجيهها نحو ههدف بهديل ومحهدد وفهي متنهاول اليهدواإلذ
إلهى " ذنهوبهن"و" مصها بهن"وبعهد انتههاً كهل كرنفهال طقوسهي، يعهود ماليهين الفخهورين بهـ !المدينهةمس  و

 !تها ببقع البيولوجيا النتنةاوذاكر ومدنهن بيوتهن، تاركين أطنانج نفاياتهن تكط  وج  عاصمتهن
 جههههود حقيقيهههة منرمهههة لمكافحهههة ههههذر القمامهههة أيت  وحيهههال كهههل ذلههه ،   تبهههذل السهههكطة المتأسهههكمة

سياسهياً بعهدن " مبهرراً "المتسرطنة في واحدة من أعرق الحواضر البدرية، بل يبهدو أن ههذر القمامهة تهوفر 
 .البقاً في أوضاع طار ية كهذر" مدروعية"مالكة لـ (السكطةأي )ها استتباب األوضاع، ما يجعك

ًج  تحكيكي أدد جذرية يطالُ  وبمنرور    طني يولّد مدهاعرالبا هااتساخ، فإن هذر السكطةالنمطي ل األدا
عبهر  لديها هذا ا تساث إلى الخارج؛ أي يتن تخفيف وصمة الذنبل هابنقك ذنب فادحة   يمكن الحد منها إ 

 .مقتصرة عكى الذات فحسبغير عّدها ، وتقاسمها مع العالن
ثهن والنهدن، كهّف ا تسهاث النفسهي عهن اجتهرار اإلوهنا تندط ميكانزمات النقل واإلبدال الدفاعي، في

 !ويجد ل  فسحة تسويغية صكبة، ما دان المحيط البدري والبي ي والمديني تغرق  األوساث والنفايات
 
 عقدة المستقبل -3

في العهد اإلسالموي الحالي مقبرة ل بنية المنخورة والسيارات المتفحمة واألدالً  أصبحت بغداد
ول مفههاهين وهميههة ماضههوية   وجههود الههدموي حهه الطا فههاني البدههرية المعجونههة باإلسههفكت، نتيجههة التنههاحر

  ً ي نة، مههدمنين عكههى تعههاطي تكهه أحههزاب   وريفههي لههها إ  فههي أذهههان أمههرا دة   المفههاهين القابكههة وجماعههات ُمسههتج
 .قل بسيط يحترن اإلنسان والزمنلكدحب من أي ع

غترابيهاً وسهط مدههد صهراعي ينبعهث من الناحية الوجدانيهة مكوثهاً ا في بغداد يعني عيشُ أصبح الف
فهال منهاا أن . مهن  " المدعومة"الفي دارت أحداث  حول أحقية السيادة المذهبية من ماب  افتراضي خ  

، بهل وتصهبح "الجوهريهة"ما دمنا لهن نجهد حهالً بعهد لمعضهالت الماضهي " ترفاً "أو " سخفاً "يغدو المستقبل 
 .الفالني تحديداً  لإلسالن عموماً ولكمذهب" الخيانة"أو " اإلجحاف"من  الماضي نوعاً  مغادرةُ 

ن أن الهدين السياسهي يفتقهر ككيهاً إلهى حاسهة 2002أثبتت تجربة الحكهن فهي العهراق مها بعهد نيسهان 
وبتفصيل أكثهر، فهإن تحويهل الهدين مهن منرومهة عقالنيهة أخالقويهة . المستقبل، وجز ياً إلى حاسة الحاضر

عهن  ايهديولوجي وتبريهر عجهز  إصالحوية إلى منرومة أسهاطيرية ابتزازيهة لكضهعف البدهري لمهلً فهراا 
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، إنما ينطوي عكى قصور تهان فهي وريفهة إدرا  الهزمن المتفاقمة التعامل مع األزمات المجتمعية والدولتية
 .أنيابها في عنق العراق لد  النخبة الثيوقراطية التي غرزت

قدههرة النسههي  ي متحققههة فههالقههدرات العقكيههة ال يمثههل أسههمى قبلفههالوعي الجمههالي واألخالقههي بالمسههت
تعجهز وحين . تطورية عبر ماليين السنينهي أرقى ما أنتجت  الطبيعة في جدليتها ال الدماغية البدرية التي
إلهى األمهان    يتجه أن سهن الوجود الفيزيا ي والسوسيولوجي لكحياة البدرية  عن إدرا أي سكطة سياسية 

ألن فينومينولوجيا المستقبل غا بهة عهن " منُعصاب الز"، فإن ذل  يعني إككينيكياً إنها مصابة بـإلى الوراً
 .تخطيطها السياسي

، -وههو نهادر الحهدوث –هذا ا ختالل في اإلدرا  الزمني يعّبر إما عن قصور معرفي معكوماتي 
  ً إلنكهار " ثكهىمُ " مريرة تجد فهي النكهوا والتقهقهر وا جتهرار أسهاليبج  أو في الغالب عن تكهية  لعقدة خوا

ع تحههديات الههزمن القههادن،   سههيما تكهه  التههي تتصههل بالدههأن الههدولتي البههال  التعقيههد فدههكها فههي التعامههل مهه
 . والتدعب

الحقيقههة " حراسههة"، هههي "مقدسههة"وهكههذا ينبههري المتأسههكمون اليههون لكتصههدي لمهمههة اسههترجاعية 
دعا مههها، حتههى لههو اقتضههى األمههر سههف  دمههاً " تثبيههت"و" صههيانتها"و" إعال ههها"و" إبرازههها"الالهوتيههة و

مههة لكحقههوق ال مغههايرين فههي الديانههة أو المههذهب، أو تفتيههت النسههي  المجتمعههي، أو هههدن ركهها ز الدولههة المنر 
نة"والواجبات، أو دفط ثروات البالد بمسميات فقهية   ". ُمدجرع 

يق والتقويب المسهتندة إلهى إنهن مستعدون أن يغمروا الزمن ا جتماعي برمت  بدتى وسا ل التعو
، فقهط لكهي   يكونهوا مضهطرين لكحرهة واحهدة أن يواجههوا "اإلدهكالي"الماضهي  مصهدرها" إلهيهة" ُحج 
كدف هذا اإلقهرار فهوراً القادن، إذ سي بوصف  الواقع الحتمي أن لكمستقبل أرجحيت  التأثيريةاإلقرار ب رعبج 

رة ن بعّنة  عن إصابته غنهاً وإ مة هي بناً الم سسات وإعمار الحضر والريفجسي مطكقة حيال مهمة ُمنتجرج
 .ا جتماع البدري

 
 عقدة الوطن -4

البدههري معجونهاً بههذاكرة سوسههيوتأريخية محههددة  مفهههون تجريههدي انتمها ي يدههمل المكههانج " الهوطن"
وبهههذا المعنههى، فالبيههت وطههن، والمحكههة وطههن، والمقهههى وطههن، . تجعكهه  متمههايزاً عههن بقههع بدههرية أخههر 

ل وطهن  مها وحينمها يعجهز المهرً عهن تمّثه .طنوالزقاق وطن، واألصدقاً وطن، والعدل وطن، والمدينة و
ر  ا غترابي العدا ي: في أعماق ، فمصيرر المنفى النفسي ر  الوجودي المتسامي، أو بُبعد   .إما بُبعد 

حينمهها يتحقههق الههوطُن وجههدانياً فههي أذهههان العههوان والنخههب القههاطنين فههي إطههار مجتمعههي وبههالعكد، 
المندهودة؛ وتكه  قفهزة نوعيهة متقدمهة فهي إدرا  " األمهة–الدولهة"بح وقهوداً أساسهياً لندهوً معين، فإنه  يصه

 .غايات الحياة لد  تك  الجماعة البدرية
طة اقتسهان مناصهب السهكبعراقيتهن إ  حين يتعكق األمهر ب في العراق،   يدعر المتأسكمون سياسياً 

ككية وجهوازات السهفر الدبكوماسهية وغنا ن الدولة، واستصدار سندات لهديهن مفههون سياسهي   وطن لفها. الم 
أمها . هوياتي، يمكن تعريم  تفاخراً والتباكي عكي  حزناً والحديث عن  تحكيكياً في وسا ل اإلعالن بال حهدود

ًً فوريهاً ألحقيهة تمهذهبهن التفتيتهي في دوافعهن وأدا هن ألنه  يعنهي إل الوطن الجيوسيكولوجي فال مكان ل  غها
سة  ر بسرديات الماضيوالم ج  .طج

ًج األسكمة  ، التطوريهة المتدرجهة لكوجهود البدهريالمفهاهين  السياسية في جوهرها الفكسفي تعني إلغا
إطالقية ماورا ية تكغي نسبيات المكان والزمهان الهذي انبثقهت منه  موضهوعياً  هذا الوجود مسميات   وإلبادج 

د مههن هههذر والههوطن هههو واحهه.  " إرادة"تكهه  المفههاهين، وحدههرر فههي إطههار تنريمههي ثيولههوجي مسههتمد مههن 
ذهن البدههري تكتسههب المفههاهين التههي تسههتهدف األسههكمة السياسههية تقويضههها، بوصههف  فكههرة تطوريههة فههي الهه

دولتهي  التنريمهي فهي إطهار  –النهاد مهن جههة، ومعناهها الم سسهاتيا عتباري في نفهود –معناها العاطفي
 .مكاني من جهة أخر 

ضهمنياً بتجهاور   مهن بهين كهل النقها ب  فإعالً المفهون الجيوسيكولوجي لكوطن يعنهي قبهو ً نفسهياً 
رقية والدينية والمذهبية والعقا دية والطبقية  ألسهكمة السياسهيةاوهو ما يقع بالضد تماماً مهن ايهديولوجيا . الع 
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نوعات  التكوينيهة تتولي زعامة المجتمع بكل " مدروعية"الحقيقة، وامتال  " احتكار" القا مة عكى مسكمتي
 .المتمايزة

ن مسههألة وجهود مدينههة عراقيهة مزدهههرة تتجهاور فيهها بأمههان وتوافهق كههل العقا هد الدينيههة ولهذل ، فهإ
رقية والخيارات المذهبية تعنهي تهديهداً كاسهحاً وا تجاهات السياسية والقهين ا جتماعيهة، إنمها  واألصول الع 

الوحيهد ههو المنفهى إن وطننها : ))األساسهية الضهمنية التهي ينطكهق منهها المتأسهكمونالنفسية العقدة  بانكداف
 ((.!الذي ن سس  في حياة الناد، ألننا سنرل منفيين وغرباً ما دان لكناد وطن

التجميعي المحدد سياسياً وذهنياً، بخيار  ميتهافيزيقي تدهتيتي   حهدود " الوطن"إنهن استبدلوا خيار 
األزليهة فهي " أحكامه " لتنفيهذ  " وكهالً"ن بهأن أصهبحوا لقد ورطهوا أنفسهه .سياسياً و  ذهنياً واقعية ل    
أن يكونهوا وكهالً لهوطن  يمهنح العهدل واألمهان  ففقهدوا بهذل  إلهى األبهد فرصهة. ياسهي نسهبي متغيهرإطار س

 .والكرامة لهن ولكل الناد
ًً إدراكيههاً  الجمههال والنرافههة والمسههتقبل، يههرعبهن مفهههونُ  فمثكمهها تههرعبهن مفههاهينُ  الههوطن لكونهه  وعهها

السههابقة، ولكونهه  يههذّكرهن عكههى نحههو  دههعوري بمنفههاهن ا غترابههي وبطههار يتهن  لكمفههاهيندههامالً وقيميههاً 
 . ووقتيتهن وزوالهن القادن

رمهز )إلدامهة ههدن بغهداد " المستعصهية"فعقدة الوطن تحركهن دفاعياً في كل صراعاتهن السياسهية 
ن والترثيهث وحهدهما يجهدون فبهذا الههد. وتجذير الرثاثة فيها سياسياً وجغرافياً وحضارياً ووجدانياً ( الوطن

ًً مريحاً   واعياً   .لخوا هن التان من أي جذور انتماً نحو أي قيمة مدنية عقالنية إرضا
 

IV. ةــمـاتــخ 
، ألنها مسهتغرقة ككيهاً ولكمدينة األسكمة السياسية في العراق قد   تدر  إنها كارهة لكوطن ولبغداد

مل أنتجهه  تالقههح مدههور بههين رأد المههال وتطههور حضههاري دهها فههي ُعصههابها السياسههي النههاجن عههن ُعصههاب  
اجزة عن امهتال  الحهد األدنهى مهن القهدرات النفسهية الصهحية الالزمهة إلدارة أي عوألنها . الدماا البدري

سياسهي كامهل دون أن تسهتيقر مهن  م سسة مهما كانت صغيرة، فإنها مردحة في المنرور المتاح  نتحار  
 !اًوحدها القادرة عكى إلحاق قوانين األرب بقين السمبأنها  الغامر وهمها ا بستمولوجي
ا نتحههار هههذر، وترتخههي أنيههاب األسههكمة عههن عنههق العههراق، سههيرل المكههان  لحرههةُ  وحتههى تحههينج 

ًً لتخثر الزمن القادن الحي العراقي  !الميت وعا
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــههــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــهههــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 :هوامش

ن كانت الرا دة في محو الهذاكرة التأريخيهة (2002 -1691) "السلطة البعثية"  بد من التذكير أن    (1)
؛ غيهر إنهها "الرسهالة الخالهدة"لكعراقيين عبر حدوها بسرديات أحادية البعد عهن ميتافيزيقها األمهة والقا هد و

في الوقت نفس  أولت اهتماماً غيهر قكيهل بتطهوير المعماريهة المدينيهة لبغهداد لهيد لكونهها تعبيهراً عهن نمهاً 
هث"الهذي " المجد"اجتماعي مضطرد، ولكن بوصفها تجسيداً بصرياً   تخط   العين لـ  قهدرياً عكهى يهد " ُبع 

 !تك  السكطة
 
فهي ههذا الهنا عكهى مهديات تتجهاوز حهدود النرهان السياسهي " إلسالمة السياسايةسلطة ا"ينفتح مفهون   (2)

الحههاكن، إذ يقصههد بهه  كههل العوامههل المتحكمههة والموّجهههة لكههوعي ا جتمههاعي لكنههاد سههواً كههان مصههدرها 
السههكطة السياسههية المبادههرة أو السههكطة ا جتماعيههة الضههمنية المتغكغكههة فههي المفاصههل الر يسههة لكمجتمههع، أو 

فقهد أفكحهت األحهزاب اإلسهالموية . يا التكفير لكجماعات الدينية المتطرفة الضالعة بالقتل والتفجيهرايديولوج
ن بإعههادة إنتههاج جز ههي 2002القابضههة عكههى السههكطة السياسههية فههي بغههداد منههذ العههان ( السههّنوية والدههيعوية)

ربيهة، مها يفّسهر انحسهار فهي أغكهب المحافرهات العراقيهة الع( أي أسكمتها)لكسكطة ا جتماعية عكى داككتها 
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فالتيههار ا حتجههاجي الالمههدني النادههط فههي المحافرههات ذات األكثريههة . النزعههة المدنيههة فههي الحيههاة االيوميههة
عدها رية   دولتيهة عكهى الهرغن مهن  -الديموغرافية السّنية يبدو في إطهارر العهان منبثقهاً مهن ذهنيهة تأسهكمية

كما إن أغكب التحركات الدهعبية . طا فية والمركزياتية الوطنيةتنوع نزعات  العاطفية بين مطكبي األقكمة ال
المطالبهههة بالخهههدمات والعهههدل ا جتمهههاعي ومكافحهههة الفسهههاد فهههي المحافرهههات ذات األكثريهههة الديموغرافيهههة 
الدههيعية،   تخههرج عههن كونههها فعههالً إصههالحياً داخههل عبههاًة اإلسههالن االسياسههي الدههيعي، كالتيههار الصههدري 

أمهها القاعههدة . األعكههى وبعههب منرمههات المجتمههع المههدني ذات التوجهههات اإلسههالمويةوالمجكههد اإلسههالمي 
المدنية لكديمقراطيين واليساريين والديوعيين التي تقع بالضد من خيارات أسهكمة الدولهة والمجتمهع، فتبهدو 

الصهمت  محدودة الـفاعكية والتأثير سواً في بغداد أو بقية المحافرات، إذ أصبح أغكب العهراقيين يفضهكون
، في إطار عمكية غسل دماا "غامضة"أو ا حتماً بمركة طا فية مدخصنة بدل ا حتماً بمركة وطنياتية 

جماعية خضع لها المجتمهع، جعكته  يعيهد تصهنيف هويته  مهذهبياً وعدها رياً ومناطقيهاً؛ دون أن يعنهي ذله  
 .اهات بتأثير الحرا  السوسيوسياسيتحو ً نها ياً، إذ إن إعادة تصنيف الهوية مفتوح دوماً نحو كل ا تج

 
فرضهية سهابقة له  بوجهود تركيبهة نفسهية نمطيهة محهددة بنا يهاً ووريفيهاً لمجمهل تبّنيه  لالكاتب هنا  جددي  (2)

ر مقالة سهابقة لككاتهب بعنهوان . النخبة السياسية الحاكمة في العراق اليون سايكولوجيا المنطقاة "لكمزيد ُتنرج
 .ن2014، بغداد، دار المد ، رؤية نفسية: األسلمة السياسية في العراق: مندورة في كتاب " الخضراء
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Living  هههي أسههوأ مههدن العههالن فههي تههدهور  بغااداد ن عكههى التتههابع أن2012ن و2011و 2010ل عههوان
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