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السلوكيات الفاعلة في تنميط الشخصية العراقية
د .رباح مجيد الهيتي
المقدمة:

من الصعب دراسة الشخصية العراقية واطالق تعميمات بخصوصها لكونها تعيش في متتميغ ريير متتياند تعيددر تكهير فيي
القوميييات والييديانات والمييإا بن ا نننييا سيين اور تييادين ابيرات ارنميياط التي تعيياري ويهييا نروييب العيراقيين وميين خييالر التتييارب العراقييية
الت سيرد إكر ا وبالت ديد ف الفتير «»2192-9191ن و يإا
نوريير ف ي د ارسيية ييإا التييارينن لكيين يمكيين القييور بان ي

يعني نننيا نقتطيغ يإخ الشخصيية ين تراههيا وتاريخهيا البعييد رننيا لي

تييف التييارين التراكم ي ن فمييا صييوت وي ي الشخصييية ميين نمييط ييو ني ييا سييوير

ر داث تاريخية بعيد ن وقد انتهتنا منهتا مخالفا لما سبق دراست لوشخصية العراقيةن فقد ا تمدنا ف نروب ت ديدنا لوسيووكيات الفا وية
ونهر ا ف تنميط الشخصية العراقية وف دراسات ميدانية ديهة في م اولية سيتقران ننمياط الشخصيية العراقييةن وميا نرييد الوصيور اليي
و نن الشخصية العراقية

ولييد ونتياا التفا ير ا تتميا

ن ومين خيالر يإا التفا ير يكيون الشيخف طرفيا فيا ال وميته ار ومتياه ار في

ار داث الت تمر ب ن فيكتسب ويعدر ويغير من سووكيات بما يتناسب مغ الظروي ا تتما ية والهقافية الت يعيش فيهان وبميا نن يإخ

الظروي الت ولدت إخ السووكيات كانت نروبها قاسيية وصيعبة ليإلف نفيرتت ننماطيا شخصيية مالئمية لهيا قيد تكيون سيوبية نيد اليبع
لكنها واقغ مفرو

ن ولكوننا شرقيينن وبإلف فن ن انتقاديونن رالبا ما نشخف السووكيات الت ت تياا اليف تقيوي وانتقيادن و يإخ سيمة قيد

تكيون بييارت في كتاباتنييا ومال ظاتنييان و ييإا
والشهامة والمرون كانماط ايتابية ميد  .وف

يعني نن الشخصييية العراقيية تخوييو ميين ارنميياط الشخصييية ا يتابييةن فهي معروفيية بييالكر
إخ الدراسة اولنا نن نبين السووكيات الفا وة ف تنميط الشخصية العراقية الت ت تيور

وف مبادئ ومعاري فكرية ت ركنا كعراقيين لنصر الف شخصية منمطة ب سب ما تتميت ب من سمات فكريية وإ نيية موروهية ومكتسيبة

ت ركنا وتسييطر ويف سيووكياتنا ونفعالنيا لتميتنيا ين ريرنيا .وبيإلف يمكين نن نتوصير اليف نميط لهيإخ الشخصيية ا سيتقرار القيمي والفعير
المعياررن ون

ارنماط ارساسية لوشخصية العراقية كما توصونا اليهان

.9

مت موة.

.2

متإمر .

.4

مظهرية.

.5

نيفة.

.3

ننها شخصية:

متهيتة.

مشكلة البحث:

برتت سووكيات ومفردات تديد نهرت ف تنمييط شخصيية الع ارقي ن كانيت نتيتية لو يغوط ا تتما يية التي سيوطت ويف يإخ

الشخصيةن إخ المفردات وف الرر من سوبياتها فإن نروب العيراقيين صياروا يتعيارفون بهيا ويتفيا وون معهيان ومين نمهوية يإخ المفيردات

كومة « واس » الت تشير الف نخإ الش ن بدون قن وربما ن طريق العني نو تتاوتاتن ويعن ا ستقرار نو تشييد نبنية ويف الميار
العا وبت ٍد .نو مفرد «العبوات الالصقة» نو نر ش ن يدر وف القتر والعني مما ن طت انطبا اتن و سيما لغير العيراقيين ويف نن
العراق شخصية مترد من الف يائرن تيتمن بالفو يف والسيوب والنهيب والقتير والعنيين لكنهيا مت موية إليف بشيكر سياخط وبتيإمر وردود
نفعاله ييا سييريعة ومتهيتييةن ت ييد

المظ ييا ر لقب ييور ورف ي

الكهييير ميين التصييرفات نو تقصييد ييإخ المظهرييية كيينمط ا تييادت وييي  .ييإخ

المفييردات كانييت الييدافغ الم ييرف الييإر ولييد الشييعور لمال ظيية ود ارسيية ارنميياط الشخصييية الناتتيية يين ارو ييام ا تتما ييية وا قتصييادية

والسياسية الت خا ها المتتمغ والت انعكست بالتال

وف الشخصية العراقية.
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السلوكيات الفاعلة في تنميط الشخصية العراقية
رباح مجيد الهيتي
أهمية البحث:

تنصب ن مية الب يث في الكشيي ين ارنمياط البيارت في الشخصيية العراقيية في العصير ال يديثن والتي نسيفرت ين مواقيي
إخ الشخصية اإ يصر البع

متباينة لدى دارس

و ني و استهنان ووقت ن فيما يرى البع

وف نن الشخصية العراقية طيبية كريمية مسيالمةن ونن اليإر صير مين ا يطرابات

اآلخر نن ال غوطات الت انصبت وف الشخصية العراقية

ليسيت ينية وسيهوةن وانميا

طبعيت بصيمتها ويف الشخصيية العراقيية و سييما نن الشخصيية ي ليسيت هابتية نو مسيتقر ن وننهيا تتفا ير وتسيتتيب لوظيروي الم يطية
بهان لإلف سيوق

إا الب ث ال ون وف السووكيات الفا وة ف تنميط الشخصية العراقية.

أهداف البحث:

يسعف الب ث الف تسويط ال ون وف ن

إخ ارنماط.

ار يداث والتتيارب التي نسيهمت في تنمييط الشخصيية العراقيية وتشيخيف ووصيي

أوال :المفاهيم:

 .1السلوك Behaviour

و «استتابة الفرد باقوار نو ن مار نو نفكار ل ا ت تواته بها بيئت »[]9ن إخ ا ستتابات قد تكون ظا رية ركية كميا يو

اليية ا نفعييار والغ ييب والتهييينن وقييد تكييون داخوييية يصييعب مال ظتهييان ولكيين يسييتدر وييف وتود ييا ميين مظييا ر نخييرىن كالتييإكر

في

والتفكييير وا بييدام .وقييد تكييون ييإخ ا سييتتابات وييف شييكر تفييا الت اتتما ييية رف ي

نو قبييور نو ييداو نو سيييطر نو خ ييومن فهييإخ

ا ستتابات متنو ة ف مصادر ا وآهار ا وف الفرد والمتتمغ.

وقييد رفي «ميوويير  »Lawernee Millerباني كيير مييا يقول ي نو يفعو ي نو يفكيير ب ي الفييرد[ .]2ويتخييإ السييووف ا نسييان نشييكا

مختوفة ومتباينةن فقد توتد قوى متهر ت دد السووفن و :
.9

وتود دد من الدوافغ والقوى الداخوية تعمر وف توت السووف ا نسان ف اتتاخ الم افظة وف ال يا والبقان.

.2

وتود قوى اتتما ية وهقافية تتهر تاهي ار شديدا وف نسووب وننماط السووف ف المتتمغ الإر يوتد في .

.3

س ييووف الف ييرد يخ ييغ لت يياهير هقاف يية التما ييات المباش يير التي ي يع يييش معه ييا كالعائو يية وارق ييارب والتيي يران وتما ييات ارص ييدقان

وتما ات العمرن والت تتهر ف تفكيرخ وت دد ننماط سووك ن لك يتماهر مغ إخ التما ات الت يعيش معها.

.4

ننماط السووف ا نسان ت دد ن طريق نتاا التفا ر بين اتات الفرد ورربات الإاتية وخالصة تتارب ف ال يا ن لإلف تتد

لكر فرد شخصية تختوي ن رير ا من ارفرادن فقد تكون إخ الشخصية تسوطية نو متهيتة نو نيفة نو مسالمة.
.5

توتد ننماط امة لوسووف تنمو ب ك ا نتمان الف بيئة معينة نو تما ة م دد اإ نتد ننماط سيووف سيكان الميدن تختويي ين

المناطق البدوية الص راوية.

.6

وس ييائر ا تص ييا ت ب ييين ارفي يراد والتما ييات والتط ييور والتن ييوم وارش ييكار التي ي تاخ ييإ ا ييإخ ا تص ييا ت يق ييو الف ييرد بتفهمه ييا

وصيارتها باساليب مختوفة لإلف يمير ارفراد الف تكوين انطبا ات م دد
وف توتي سووف ارفراد ف نا ية معينة دون نخرى[.]3

ن ارشييان وارشيخاف وارفكيارن يإخ ا نطبا يات تسيا د

 .2التنميط Patterning

نعن بالنمط ارسووب الإر يتعامر ب الفرد مغ ارفيراد اآلخيرين[]4ن والينمط  Patternيو «نميوإا تصينيف لوظيوا ر وارفعيار

والسووف والفكر الت تمتوف كويا نو تتئيا خصائف منطقية و ناصر مشتركة يمكن نن تتمعها ف قوالب وا د مميت رري ار

الت ويوية والعموية»[.]5
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ننميياط السييووف التي ت ييدد ا الهقافيية مهيير الشييعائر والطقييود نو ببسيياطة التتييابغ ا

ويسييتخد اليينمط لةشييار الييف بعي

تيييادر

المالوي والنمط لألنشطة ا نسانية المختوفة.
ويشييير الييف السييمات الصييورية نو ارسيياليب المميييت الت ي تميييت هقافييات معينييةن والت ي تييدر وييف التواصيير وا سييتمراريةن وقييد
اسي ييتخدمت «روث بني ييدكت» مفهي ييو الي يينمط الهقي يياف
[.]6

وا تتما

وي ييف ارسي يياليب المشي ييتركة الت ي ي تميي ييت هقافي يية ككي يير وت ي ييدد توتي ي ي نبنائهي ييا النفس ي ي

إخ السووكيات تتميت بالتكرار وتنتظ ف نماإا م يدد لتكيون النميوإا الفعوي اليإر تنصيهر فيي كير تتيارب المتتميغ الوافيد

مين الخييارا نو المتاصير في البنييية ا تتما يية الخاصيية بهيإا المتتمييغ[]9ن وبهييإا يتكيد «كالكهييون  »Cluk-hohnنن الينمط ييو الشييكر
الصيري لتشييكير الهقافية[ . ]8اإن فييالنمط ا تتمييا

يو السييووف المتكييرر وفقيا لهقافيية متتميغ مييان والييإر ييت

يين طريقي تعامير الفييرد مييغ

ارفراد اآلخرين.
وا تتمييا

في ييالتنميط  Patterningي ييو مويي يية تو يي ييد نشي ييكار السي ييووف ف ي ي هقافي يية متتمي ييغ مي ييان ويتي ييرف الم ي يييط السياس ي ي وا قتصي ييادر
بصييمت

وييف بنييان نمييط الشخصييية الت ي تت ييور الييف سييمات سييووكية فا ويية ف ي تنميييط الشخصيييةن «لييإا فييإن تكييوين اليينمط

السووك لوشخصية بد نن يتمغ بين مقومات هالث
.9

البيئة الطبيعية التغرافية.

.2

التركيبة ا تتما ية.

.3

:

[]1

آليات الفعر الفردر» .
قبيير الفييرد يين طريييق الو ارهيية نو البيئيية ا تتما ييية خييالر م ار يير تكييوين الشخصييية قبيير تكاميير شخصيييت ن وقييد رفهييا «كيييرت

ليون» بانها صيوة التواتن بين السووف والبيئة[.]92
ثانيا :التجارب

 .1تجربة دكتاتورية الحزب الواحد:

خ غ العراق لتتارب قاسية ف العصر ال ديثن فمنإ ربغ قرن تقريبا خ غ لممارسات سياسة ال يتب الوا يد الدكتاتوريية في

موية بنان السوطةن شموت تميغ متسسات الدولة وننظمتهان وامتدت الف ارسر والشخفن وقد مارست إخ السوطة الدكتاتوريية اقصيان
من يسان به الظن لكونه خطرين ويهان إا ا قصان نسد وف المنافسة وسيون الظين و يب المتيد والفخيار بطرييق العنيين وبإريعية
الميتامر [ . ]93ييإخ السياسيية خوقييت اليية ميين القوييق والخييوي تييف داخيير ال ييتب نفسي
ا متياتات الت كان يغدقها ال تب ر

وييف الييرر ميين صييور المنتمييين اليي

يائ ن وبالتيال خوقيت تويف السياسية الية مين التميايت ا تتميا

تعوت سووكيات نروب العراقيين قوقة خائفة مت موة متإمر مظهريةن تد

وييف بعي

و سييما القيو والنفيوإ[]94ن مميا

الو ن لو تب بدافغ الخوي.

 .2تجربة الحرب العراقية  -اإليرانية:

ميير العيراق بتتربيية قاسييية نخييرىن ي ال ييرب العراقييية – ا يرانييية التي امتييدت همييان سيينوات « »9188-9181راح

ي يتها

الكهييير ميين الميوارد المادييية والبشيريةن ف ييال يين ال ييغوط التي مورسييت وييف الشخصييية العراقيييةن ابتييدان ميين سييكر المتتمييغ المتمهويية
بالتتييش ا تبارر لومواطنين ن طرييق
العسييكرية ولفتيرات طويويية تتيياوت الييبع

ين التييش بياكبر قيدر ممكين مين الشيباب ين طرييق سي ب الموالييد الكهيير والكبيير لوخدمية

منهييا اهني

شيير سيينةن ف ييال يين سي ب القس ي اآلخيير ف ي الغالييب ميين الميواطنين الكبييار في

العمر وطالب التامعات والمدارد وتميغ موظف الدولة الف قواطغ التيش الشعب ن وكانت إخ العسكر تت بواسطة العني.
ه اتبار المواطنين وف التبرم بالمار والد ن مما تعر الشخف العراق مت مال متإم ار سياخطا ويف الواقيغ اليإر يعييش فيي ن
لكن ي مييرو

السييووف يين طريييق نييي الدولييةن ممييا تعيير الشييخف الع ارق ي ف ي
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السلوكيات الفاعلة في تنميط الشخصية العراقية
رباح مجيد الهيتي
الماساوية العامة والشعارات وارناشيد الوطنية الت تبث لش إ الهم من نتر ا ستمرار في ال يربن ميد يا ومتظيا ار ب بي لوسيوطةن تد
وف إلف معانات لتموة من ا

طرابات النفسيية والعصيبية والسيووكية الناتتية ين ال يرب

[]95

طويوية ارميد التي تعويت مين الشخصيية

العراقية شخصيية تميير سيووكيتها اليف العنيين مكتسيبة ايياخ ين طرييق ممارسيت في ال يرب و ين طرييق مشيا دت لوصيور وارفيال التي
تبث وف شكر «صور من المعركة» ورير ا من ارفال العنيفة الت تتسد القتر والد والدمار المصا ب لو رب.
 .3تجربة غزو الكويت:

در العراق فرصة ايقاي ال رب مغ ايران ول يغتنمها ليسيتهمر ا لصيال اسيتتباب ارمين وا سيتقرار وبنيان متتمعي ن بير انيدفغ

الييف رييتو الكويييت في الهييان ميين آب ييا 9111ن بق يرار ارتتييال مفييات []96ن تعيير الشييخف الع ارقي في
سووكيت ن فهو وف الرر من د اقتنا

ييير ميين نميرخن متهيتييا في

بهإا الغتو ا نن تصري بسووكيات اطفية مهيتةن فقد مارد السوب والنهيب والعنيي

يد

الكويتيينن هي ميا لبيث نن سياورت مشيا ر التانييب والختير مين سيووكيات بعيد م ي ميد مين الوقيتن اسيتيقظ فيهيا مين يتاني العياطف

فتوقييي الكهييير ميين النيياد يين ييإخ السييووكيات المتهيتيية وقسي كبييير قييا بإرتييام مييا سييوب نو سييوم الييف دور العبيياد كالمسيياتد ورير ييان
وق س ي ميين الع يراقيين يياش اليية التييإمر والسييخط وييف السييوطة و وييف قس ي ميين ارشييخاف الييإين قيياموا بسييووكيات متهيتيية نبا ييت كيير
الم رمات «المقدسات» والممنو اتن

يرد ه رادم نخالق نو

بط اتتميا

ن و سييما و ي مقتنعيون بيانه في

مايية السيوطة التي

نبا ت إخ السووكيات والت نبهت ارإ ان الف ميا طر ي «تومياد يوبت» بيان العنيي وال يغط واسيتخدا القيو ي اليدوافغ التي تمنيغ
الكهير من ارشخاف خرق القانون[.]99

 .4تجربة العدوان الخارجي والتمرد الداخلي:

بعد انس اب التيش العراق مكسو ار من الكويتن بعد نن نار ال ربات القاسية والموتعية مين قبير الو ييات المت يد ارمريكيية

و وفائها بات الشخف العراق قوقا خائفا متهيتيا في مشيا رخ لميا قياخ مين نيي قياد مين قبير قيوات الو ييات المت يد و وفائهيان اإ لي
تفرق إخ القوات ف

رباتها بين العسكريين والمدنيينن وصار الموت بالتموة والقوق والخيوي يو السيائد في

ييا العيراقيينن اإ قاميت

القوات ارمريكية و وفائها ب رب العراق بانوام متعيدد مين ارسيو ة الفتاكية والممنو ية دولييا مهير القنابير العنقوديية واليورانييو المن يب
والقنابر الكيمياوية ال ارقةن فه

رب و دوان نوورن اإ استخد فيها  321طين مين اليورانييو المن يب نو ميا يعيادر سيبغ قنابير نوويية

من نوم القنبوة الت نلقيت وف يروشيما[.]98

ييإخ ارسييو ة خوفييت الكهييير ميين المييوتف والمعيياقين والمصييابين بييام ار

نفسييية و صييبيةن تد وييف إلييف تخريييب البنييف الت تييية

لوعيراق مهيير تخريييب شييبكات المييياخ والكهربييان و ييد التسييور والمييدارد وم طييات ا تصييار والمصييانغن ممييا تعيير الع ارقي متهيتيا متييإم ار
متمردا نيفا وف مستوى السوطة والشعب .إا الو غ نف ف الف تمرد

سادت وف اهرخ الة من الإ ر استخدمت فيها السوطة القو العنيفة لتروي
 .5تجربة الحصار االقتصادي:

د السوطة ا  9119قابو رد فعر نيي مين قبير السيوطةن
الشعب والسيطر وي .

خ ييغ العيراق لتتربية قاسييية نخييرى و ي ال صييار ا قتصييادر منييإ ييا  9119وامتييد نكهيير ميين اهنتي

العراق
وا

شيير سيينة ت ميير فيهييا

غط العوت وال رمان والتوم والفاقة والفقرن فو يسو نر متار من متيا ت المتتميغ مين ال صيارن فكيان شيامال وكانيت آهيارخ
ة وف الشخف وارسر والمتسسة والمتتمغ بكامو ن اإ كانت نتيتة إا ال صار نن تصيري الع ارقي بسيووكيات لي تكين معهيود

نبييدا ورييير متوقعييةن منهييا مييهال ا ييطرار بعي
وبارخف لبع

الع يراقيين الييف بيييغ بع ي

نت يتان ميين نتسييامه لقييان مبييال ميين المييار و سيييما «الكوييف»ن

الوافدين من ارقطار العربيةن وإلف ب ك فارق العموةن اإ كانيت قيمية العموية العراقيية منخف ية تيدا مقارنية بيالعمالت

العربييية وارتنبييية ارخييرىن وكييإلف ا ييطرار الع يراقيين الييف بيييغ نهيياث بيييوته بيير بيييغ الميواد ا نشييائية لبيييوته بعييد ييدمها مهيير الشييبابيف

واربواب ورير ان ف ال ن ا تدياد المستمر ف ارسعار وانخفا مرتبات الموظفين وارتفيام نسيب البطاليةن وقيد شيام الفسياد ا دارر
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بانوا

ف توف الفتر [ ]91ن ف ال ن تردر ال يا ا تتما ية مهر التعوي والص ة ورير ان وكان العراق في

ساخطا ومتهيتان ولكن مرو

يإخ الفتير ميت مال متيإم ار

ومظهرر واستهالك ف اقتصادخن وف الرر من ال صار.

 .6تجربة العدوان واالحتلا::

امتد ال صار ا قتصادر لفتر طويوةن وقد ننهف الشخصية العراقية والمتتمغن لير ن بعد إلف المتتمغ لوطا ا

تييرب ني ييا نقسييف نن يوام ارسييو ة الفتاكيية

تالر الإر

ييد الع يراقيين مييدم ار متسسييات العسييكرية والمدنييية بقصييد انهيياف وتييدمير الشخصييية العراقيييةن

وتعوها شخصية رير مستقر خائفة قوقة منفوتة متتتن وكسر كر الرموت المعنوية لهإخ الشخصية مهر التيش والشيرطة والسيوطة ونهيب
والو ييد الوطنييية

وسييوب و ييرق المتييا ي واآلهييار والمكتبييات وشييوخ قييي ومعييايير اتتما ييية فا ييوة قييد توارههييا مهيير التماسييف ا تتمييا

والتعايش ف ظر تعددية هقافية متنو ة مهي ار نت ات الفتنة وكسير ال يوابط ا تتما يية و سييما الرسيمية مشيتعا ل يا ت السيوب والنهيب
والقتر وا نفالت ا تتما

والفساد ا دارر بانوا ن ن ي الف إليف تيياد ارمي ار

بصور مباشر تران استخدام لألسو ة المدمر والم رمة كام ار

الع يوية والنفسيية والعصيبية التي رافقيت العيدوان

التشوخ الخوق وارم ار

الخبيهة كالسرطان ورير ان وكإلف تياد ف

التهر وارتفام مستوى ارمية وتياد وارتفام نسبة الفقر بهدي تيدمير الشخصيية العراقيية والمتتميغ الع ارقي بيترم الهالهي الشيهير «الفقير

– الميير

– التهيير»ن مكرسييا بعييد إلييف سييووكية ارنييوم  anomieنو ا ن ييالر المعيييارر  normlessnessو ي فقييدان القييدر وييف

ا ن باط وانعدا الشكر نو النموإا وانعدا ارخالق.و وف إا ارساد نشطت تما ات ونشخاف ف بنان القات فيميا بينهيا لتفعيير
السووف المن ري ن القي والمهر ارخالقية والقانونيةن دفها ارساد يو القفيت ويف ميا يو موتيود فعيالن و سييما مين النا يية الماديية
الت اتخإت من التري وا ستهالف والمظهرية ن دافا لها بغ

كر متسسيات الدوليةن فاتخيإت طرييق السيرقة والتتويير وا

النظر ن وسائر إا التري مستعينة بشيوم ا ت الفسياد ا دارر في

تييار وا خيتالد و تيف العنيي سيوان بشيكر رميتر كالتهدييد نو بشيكر واقعي

كييالخطي والقتيير نسيياليب في تعاموهييا والوصييور الييف ن ييدافها تقابوهييا اليية ميين الت ارخ ي ا تتمييا

ورخيياو ميين قبيير السييوطة في تطبيييق

القيانون[ .]21وكانييت نروييب يإخ السييووكيات تبريرييية و ي وسييوة لوييتخوف ميين المشياكر وارتمييات التي يتييورط فيهيا ارفيراد و سيييما نييدما

يكون السووف مناق ا لوقي والمعايير الت يعتقد بها[]29ن كما سادت ف

إخ التتربة والمر وة يا ت العنيي نيد ارطفيارن فهيإخ ال الية

تر ييت في نفوسييه المييير والرربيية في القتييار والعييدوانن وكييان إلييف وا ي ا في نلعييابه بشييكر موفييت لالنتبيياخن ورإتي كهييير ميين العواميير

ا تتما ية الم يطة به والتي تيد و وتكيرد يا ت العنيي[ .]22ويف اليرر مين نن العيراقيين تواقيون لتغييير نظيا السيوطة تخوصيا مين
الدكتاتوريةن متاموين ت سين وتطوير وتقد

ياته السياسية وا قتصادية وا تتما ية ف كر متا تهان ا ننه نخفقوا ف استهمار إخ

الفرصيية «فرصيية التغيييير»ن فبيياتوا ييادرين لوفييرف التي سيين ت لهي ن فقييد انصييا وا لوتبعييية اريديولوتييية التي مارسييها ا
ف ار يوا متهيت ييين اطفيييا مشي ي ونة نفك ييار ن ييو التتتئ يية والعن ييي والفس يياد ا داررن مب ييرر إل ييف ب ييالواقغ ا تتم ييا

ييتالر

ييد ن

ن وتتظ ييا ر بال ري يية

وا ستهالكيةن فاصيب ت الشخصيية العراقيية تتوقيف قواليب تيا ت و سييما ا قتصياديةن وبيإلف صيارت الشخصيية العراقيية في

يإخ ال الية

مت موة لوو غ رير المستقرن متإمر من نمط العيشن و سيما تردر الخدمات ا تتما ية.
ثالثا :الحصيلة والتنميط
نو

نا ف مقدمة الب ث بان الشخصية ديناميكية رير مستقر نسيتطيغ مال ظتهيا مين خيالر سيووف فا ويهيان ونرييد مين يإخ

الم اولة استقران ارنماط السائد ف الشخصية العراقية ف ربغ قرن من التميان كانيت فيي التتيارب العراقيية

يارطة وقويية وميتهر في

رس ننماط شخصية نابعية مين السيووكيات الفا وية التي سيادت في تويف التتياربن فالشخصيية ي التتسييد ال ي لهقافية المتتميغن و ي

وليد تفا ر الشخف بوسط ا تتما

والهقاف ف مهر إخ التتاربن و إا الوسط ا نسان يمكن نن يكون متتها ر د ا تتا ين:

193

السلوكيات الفاعلة في تنميط الشخصية العراقية
رباح مجيد الهيتي
االتجاه األو ::مت مال متإم ار ساخطا ومتهيتا سيتف اتتات يإا الم ييط التي شيكوت المظهريية سيمة نفعا تي ريير المسيتقر ن

وبالتال كان اد ار لمعظ الفرف الت سن ت ل رير متعظ من تتارب ن نيفا ف ردود نفعال بسبب التنشئة العصابية المري ية سييئة
الظنن يعتريها الشف من اآلخر العراق وريرخ نو بسبب ار داث الخارتية الت لطمت ب صار و دوان وا تالر قاد.
نو نن يكون إا ا نسان متخإا للاتجاه اآلخر و و نن يكون مري ا نفسيا لشد ال يغوط التي واتههيا مين يإخ التتيارب وقيد

كانت شخصية العراق منمطة ب سب ا تتاخ ارور والت سوي نإكر ا فيها يات :
 .1شخصية متحملة:

تتميغ النظريييات النفسييية نن نيياف ييدودا لقييدر ا نسييان وييف الت ميرن و سيييما العاميية ميينه اإا مييا تتيياوتخ ن ييد

يصيياب بييارم ار

النفسييية والعصييبيةن نو يقييد

النظريات ونهبتت بواقعية مختبر نن

فإني امييا نن

وييف ا نت ييار تخوصييا ميين الو ييغ الييإر يعيش ي ن ولقييد شييككت الشخصييية العراقييية بهييإخ

دود لقدر ا نسان وف الت مر

[]23

.

فالتتارب السابقة الت مر بها العراق تعوت قوقا خائفا من السوطة الت ت كم ن خائفا مت ديا صاب ار لطور ال رب مغ اييرانن

متفاتئا ميإ و تسيو ار مخيإو في ريتو الكوييتن متميردا منتف يا قوقيا مخيإو متهيتيا نكسيار تيشي وانسي اب مين الكوييتن تائعيا قوقيا
يتيال لطييور ال صييار ا قتصييادر الييإر ننهكي خائفييا قوقييا مت ييديا منفوتييا نيفييا بسييبب ا
العراقييية قييدر وييف ت ميير الشييدائد والصييبرن مييت مال كيير ييإخ الظييروي باسييتهنان بعي

من بطين فاسدين ف تعامالته ا دارية.

ييتالرن كيير ييإخ السييووكيات ن طييت لوشخصييية
الفت يرات كييان فيهييا بع ي

 .2شخصية متذمرة:

الموقغ التغراف الإر يعيش العراق وما يتخر ب من خيرات قيقية وف نر

العيراقيين منفوتييين رييير

الواقيغ وو ميية تتسيدت في الرواييات كميا يو

ال ار ف نلي ليوة وليوة تقابو نتميات اقتصيادية وسياسيية مسيتمر رالبيا ميا رميت امية النياد مين يإخ الخييراتن و سييما نيدما ييرى
العراق نن إخ الخيرات تتبعهر لألقوية الخاصة وف شكر امتيياتاتن و سييما النخيب سيوان منهيا السياسيية ن العسيكرية ن العشيائرية بير
و تف الدينية مما تعوت الشخصية العراقية ساخطة متإمر بسبب التناق

بين ما تسمغ ب من خيرات وما يقغ وي من وت وفقر.

وقد دلت التتارب الت مر بها العراق وف إا ال ارن تف نن الشخصيية العراقيية باتيت تشيير اليف يإا الو يغ في فوكوور يا

الشيعب كالقصييف وال كايييات واررييان وارمهييار الشيعبيةن ممييا تعيير ييإا التيراث إا سييمة تينية م رومييةن وتعوييت الع ارقي مرتابييا رييير
ار

يين و ييع المعيش ي والسياس ي ن فنتييد الع ارق ي ني ييا ف ي نروييب ار يوار رييير ار

يكونون سياخطين ويف ال ياك ريير مطيعيين لي اإا كيان
لو اك القور الإر رالبا ما يرو

يين نظييا

يعيفان مميا يتعوهي متميردين ويي في بعي

إخ الشخصيية العراقيية باسيووب القيو ن فيالعراق في الغاليب

سوان نكانوا متهاونين ن نقويان متسوطينن ونتد العراق ف الغالب مت ت ار «متافئي»

كم ي نو قادت ي ن و ي رالبييا امييا
ار ييانن نو يكونيون خا يعين

ير يف نو يكيون متيإم ار ويف كامي

يعتب ال ار الإر و وي .

 .3شخصية متهيجة:

من المال ظ وف الشخصية العراقية سر ة يتان العاطفة وتقوب مفات ف المتاان فنتيد ا مندفعية في السيووف دون تفكيير

مسبقن اإ تهور ف ل ظة ه يعتريها سبات طوير لنفد الموقين فقد ت ركهيا الشيعارات وردود ارفعيار السيريعة فنتيد ا متقوبية في ردود
ارفعار والمواقين ومتطرفة فنتد ا ائتةن وبعد فتر ادئة فه تتاهر بسير ة بياران اآلخيرين وا قتنيام بهيان وبعيد فتير ن ار يا تتنياتر ين
رنيهييا وموقفهييان وقييد ويير ن ييد البييا هين الييإر ا ييت بد ارسيية الشخصييية العراقييية والمتتمييغ الع ارق ي و ييو المهنييدد «ولييي ويوكييوكد» نن
الطبيعة وخاصة تاهير ارنهار «دتوة والفرات» كان وا
مفات ن فهما يرتفعان دون سيابق انيإارن ونن نر

ا وف الشخصية العراقيةن اإ نن يإخ ارنهيار «دتوية والفيرات» تمتيات بسيووف

العيراق التي تمير بهيا يإخ ارنهيار شيديد ا ن يدارن و يإخ الشيد في ا ن يدار تيتدر

الف يتان ارنهار وقيو تريانهيا[ .]24كميا ليو ظ نن الطبيعيةن و سييما المنياان لهيا تاهير يا القيور ويف سيووكيات ارفي اردن وبالتيال تنمييط
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شخصيياته و يإا ميا نكيدخ كهيير مين العوميان والبيا هين مهير ابين خويدون في مقدمتي و«مونتسييكو» في روح القيوانين و«تييرر» وريير ن
و نيد مال ظية ييإا التياهير بييين الظيروي الطبيعييية و سييما المنيياا والشخصيية العراقيية نتييد نن العيراق يمتييات بتيو متطييرين فهيو امييا نن
يكون شديد البرود شتانا تصر درتة برودت الف الصفر المئورن نو نن نتدخ ف الصيي شديد ال رار قد تصير درتية ال يرار فيي اليف
 61درتة مئويةن و إا ما انعكد وف الشخصية العراقية فنتد ا متقوبة ورالبا ما تكون متهيتة.
 .4شخصية مظهرية :وف الرر من ال غوطات والصعوبات ال ياتية والمعيشيية التي نهقويت كا ير الشخصيية العراقيية ا ننهيا ترريب
وت ب نن تتظا ر تيف وليو بعكيد ميا تيتمن بي ن نو ميا يتيوفر نيد ان فعويف سيبير المهيار امتيات الع ارقي بينمط اقتصيادر يتسي بالتبيإير

و سيما ف

ادات ا داد الطعا

تف ف فترات ال صار ا قتصادر مما تعو شخصيية اسيتهالكية نكهير مميا ي انتاتيية فنتيد مائيد

الطعا ت تور وف اتيات يمكين ا سيتغنان نهيا كطيبن وتبية ريدان «ميرق» مين الطمياط نتيدخ يتود يا بمعتيون الطمياط و يو قيادر
وف ا ستغنان نهان كما نتدخ ف رم ان يتفنن ف ا داد مائد ا فطار وتنو هيا وان كيان فقييران وفي المتيار اليدين نتيدخ يبيال في
الو ظ وا رشاد وتتظا ر بالقي المهالية وا قتدان بالسوي الصال ا نن قوير الممارسة ف سووك لهإخ القي ن فنتيدخ «متيدينا» رالبيا نر
متظا ار بالدينن مبتعدا ن التطبيق ال قيق ل  .وفي متيار السياسية نتيدخ ييتكو ويتيادر فيهيا بكير ب ار يةن وبمختويي طبقاتي ا نني
يتيد العمر فيهان وف متار القانون ني ا فهو يررب ف تطبيق ويد و الي ن ا نن سباق ف تتاوتخ و سيما اإا تعار

الشخصيييةن ممييا نشييام الفسيياد ا دارر بشييكر كبييير في المتتمييغ الع ارقي
اس تهمار الفرف اإا سن ت لهان فهي

مغ مصال

ييديها ونصييب مبيير ار لي [.]25كمييا نن الشخصييية العراقييية

تتيييد

يادر لهيان وقيد تتسيد إليف بعيد انهييار سيوطة الدولية في العيراقن اإ كيان نرويب العيراقيين ي وميون

بتغيير السوطة الت قست ويه وترته الف روب متتاليةن و ندما سن ت له فرصة التغيير ولو بفعر ا

تالر ا ننه ن ا وا إخ

الفرصة فتبعهرت تهود

ف ا اد متتمعه وت قيق ارمن وا ستقرارن ولهإا ل يتعظوا من تتاربه السابقة.

 .5شخصييية ينيفيية:

يخوييو نر متتمييغ ميين المتتمعييات ميين العنييين وقييد ارتييبط العنييي بييالوتود البشييرر منييإ ابييير وقابييير ابن ي آد

« وي السال » تف اآلنن ا نن شد العني واستم ارريت تتفاوت وتتباين ب سيب تتيارب المتتمعيات وتهيإيب شخصيياتهان واليإر يهمنيا
في

ييإا الب ييث الشخصييية العراقيييةن وبالت ديييد الييهالث وهالهييين سيينة ارخييير ن نر مييا يتيييد وييف ربييغ قييرن ميين التمييان وبالت ديييد منييإ ييا

 2192-9191الييإر نصييب ت في ي الشخصييية العراقييية نيفيية نتيتيية لتتييارب متتمعهييان وقييد
العراقية بالعني ويد

يوافييق الييبع

وييف تنميييط الشخصييية

نن إخ الظروي تتارب وقتيةن فن ن نتكد ننها فر ت نفسها وف الواقغ وبقو ولميد ليسيت بالقصيير ن و سييما

اإا نيقنييا نن الشخصييية ي نمييط سييووك متكييرر ومسييتقر بدرتيية معقولييةن ويمكيين مال ظتهييا ميين خييالر السييووف الظييا رر والييإر يكييون

استتابة لسووف اآلخرين والظروي الم يطة به .

لقيد خ ييعت الشخصييية العراقييية الييف العسييكر ن وميين المعييروي نن العسييكر نظييا صييار يعتمييد القييو والعنييي نسييووبا نساسيييا في
التعامر ف النوا

المعنوية والمادية الرسمية ورير الرسميةن فمن النا ية المعنوية شتعت السوطة المنهار قبير ا

يتالر وفي ظيروي

مختوفيية وييف اب يرات ندب ال ييرب وفنون ي الصييورية والرمتييية كاناشيييد وطنييية ونري ٍ
يان وصييور ومسيير يات ورمييوت ربييية مقاتويية لرفييغ الييروح
المعنوية ف القتار وش إ الهم وتقويتها ف الصبر والت مر نهنان ال روب وال صارن وكإلف ال ار ف نهنان وبعد ا
ومن النا ية المادية فقد تمت سكر المتتمغ وبالتيال

تالر.

سيكر الشخصيية العراقيية مين خيالر التييش النظيام وفرو ي انتهيانا

بعسكر التامعات والمدارد بشكر ون وصري ن وانتقر تف الف المالبد والتفاخر بها نو ا

طرار اليف مير السيالحن كميا انعكيد

إا تف وف لعب ارطفار.ومن النا ية الرسمية فقد شام استخدا السالح والتعامر بالقو وشيوم مظا ر العسكر في الشيارم كيالموانغ
وال يواتت الكونكريتي يية وكهيير الس يييطرات ومظ ييا ر ال ماييية لومس ييتولين الم ييدنيين والعسييكريين كاس ييتتابة س ييووكية مفرو ييةن وكان ييت ييإخ

ا ستتابات وف المستوى رير الرسم ن فنتد مظا ر العني والسالح واليقظة وال إر والخوي منتشر ف المتتميغ «ارسير ن الشيارم»ن

وإليف لفقييدان ارميان ونتيتيية ل يغط المتسسييات السياسييية وارمنيية بشييكر مسيتمر ومكييرر تعوييت الشخصيية العراقييية تمتيات بالشييف وسييون
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السلوكيات الفاعلة في تنميط الشخصية العراقية
رباح مجيد الهيتي
الظنن وقد ا تدمت المنافسة بين العراقيينن و سيما بعد ا

تالرن و سييما ويف المسيتوى السياسي وارمني مميا تعير المنافسية الفكريية

ف كهير من ار يان تت ور الف صرام و ني تسدر نظهرت الشخصية العراقية المبالغة ف اظهار مشا ر ا ستيان والغ ب والت نر

ال اتئييد

يين ييد ا ف ي ابييدان ال يرنر الييف ييد ال ي ات اآلخ يرين بهييا ف ي بع ي

المواقييين وقييد بالغييت الشخصييية العراقييية ف ي تصييور العييدان

مستخدمة التهديد والو يد والعني فكانت إخ الشخصية سييئة الظين في نرويب ار ييان يعتريهيا الشيف والريبية والمبالغية في ال يإر و يد
الهقيية بيياآلخرين ونظهييرت الشخصييية العراقييية في ن يييان كهييير ييد ان ييباطها نييد الكهييير ميين النييادن منفوتيية يين المعييايير ا تتما ييية
متسييد

اليية ارنييوم  anomieا ن ييالر المعيييارر والخوق ي س يوان وييف مسييتوى العاميية ف ي

والعدوان والعنين ن

العراقييية

ا ت الفساد ا دارر والمال

وف مستوى المستولين والنخب ف

تف تصور البع

من العراقيين نن الشخصية

تن ييبط ا بييالقو وال ييغطن وقييد يعييود إلييف الييف تعييود الشخصييية العراقييية و ييف اسييتم اررية الخ ييوم لوسييوطات الدكتاتورييية

المتعاقبيية ويي ن ممييا تعوييت الشخصييية العراقييية تروي ييية
سهر تروي

ييا ت السييوب والنهييب وال ييرق والتييدمير

الشخصية العراقية واإا كانت السوطة
وفيما يات مرتس يو

عيفة

يين طريييق ال ييغط والقييو ن فييإإا كانييت السييوطة قوييية

تن ييبط ا بييالتروي

ير ف نها ويتمرد ويها.

التتارب ال ارطة ونمط الشخصية العراقية:

دكتاتورية الحزب
الواحد
الحرب العراقية -
اإليرانية
غزو الكويت
العدوان الخارجي
والتمرد الداخلي
الحصار
االقتصادي
العدوان

متحملة

واالحتالل

عنيفة

الشخصية العراقية
متذمرة
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