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Sters السلـوك النمطي
		eotypedBehaviorسلوك
يتبع منطًا واحدًا حني يتبدى، أو
هـو النـزعة لـإلعادة الـروتينـية
لـنمــاذج الـسلــوك اليت سـبق أن
تكونت خالل املواقف. أما املقولب
فهو كل مـا يتفق مع منط جـامد
عـام ويفتقد إىل الـسمات الـفردية
املمـيزة. كـما تـطلق اللفظـة على
الصــورة العقليـة اليت يـشرتك يف
محلهـا واعتنـاقهـا أفراد مجـاعة
معينة، إذ إنهـا متثل يف العادة رأيًا
مبـسطـًا حـد اإلفــراط املشـوه أو
مـوقفـًا عــاطفيـًا متـسـرعـًا من
أشخاص أو مـوضوعات أو قـضايا.
والقـوالب الـذهـنيـة اجلـامـدة أو
قــوالـب الـتـفكـري الـنـمـطـي هـي
تـوقعات مـتصلبـة يعممهـا الفرد
على أنـاس ينتـمون إىل مجـاعات
عـرقيـة أو دينـية أو سـياسـية أو
مهنيـة أو ثقـافيـة أو رياضـية ال
ينـتمي هـو إليهـا. وأخطـر هـذه
القــوالـب و أكثــرهــا وضــوحــًا
واتـســاعــًا هـي تلك املــرتبـطــة
بـاجلمـاعات الـعرقـية والـدينـية

املختلفة.
وعنـدمــا تكـون هــذه القــوالب
النمطية واسعة االنتشار يف ثقافة
معينـة، فأن الذين تـوجه حنوهم
هذه القـوالب قد يصلـون مرحلة
الـتـصــــديق بهـــا، بل وحـتـــى
يظهرونهـا يف سلوكهم. فقـد يرى
الشخص االسكتلندي نفسه شديد

الــبـخل مــثـاًل، أو أن يعــتقـــــد
األمـريكـان السـود أنهم أقل شـأنًا
من الـبيـض حقــًا. وتعــد هــذه
القوالـب من العناصـر املهمة اليت
يــسـتعـني بهــا اإلنــســـان لفهـم
الـطـبـيعــة املــركـبــة خلـرباته
االجتـماعية ولتنـظيم معلوماته
وتـصـنــيفه لـكل مـن الـبــشـــر
واألحـداث. إال أن هــذه النـزعـة
حلشد الـبشر يف فئـات على أساس
مقـدار قليل مـن املعلومـات ميكن
أن تـــؤدي إىل حتيــز أو إجحــاف،
خـصـــوصـــًا يف أوقـــات العـــداء
والــصـــراعـــات، إذ أن الـتـفكـري
النمطي يتسم باملقاومة الشديدة
للمعلومـات املناقضـة للخط الذي
يتخـذه. فالتقولـب الذهين يسعى
إىل تقـليص االختالفات بني أفراد
اجلمـاعـة املعـاديـة لـكي يكـونـوا
مـتشـابهني، وتكـبري االختـالفات
بني أفــراد مجــاعـته اخلــاصــة
وأفـراد اجلمـاعات األخـرى. ومن
املعـروف أن الـتصـنيف اجلـامـد
لألشيـاء ميكن أن يؤدي إىل تشويه
اإلدراك وحتـريفه باجتـاهات غري
موضوعيـة. فاملؤشـرات الضئيلة
اليت يستخـدمها التفـكري النمطي
ميكن أن تثري األفراد وتدفعهم إىل
إبـداء آرائهم ومـواقفهـم بصـورة
انفعـاليـة. فـاألمـريكـان البـيض
الــذين يـشعـرون بـاحلقـد علـى
الـسود يعطـون لالختالف يف لون
البشرة أهميـة أعظم مما يعطيها
الـذيـن ال حيملـون هـذا الـشعـور

املتحـيز. كـما أن الـذين يـقّدرون
مسـة الـذكـاء عــاليــًا مييلـون إىل
املـبـــالغــة بـــالفــروق بـني مـن
يعــــّدونهـم أذكـيـــاء وبـني مـن
يعـّدونهـم أغبيـاء. وتظهـر هـذه
اآلثـار أيضـًا عنـد تقـييم مسـات
الـنزاهـة والفطنـة وقود اإلرادة،
وغريهــا. وكلمـا كــانت املعـرفـة
املتـوفـرة عـن بعض األفـراد أقل،
ازداد احتمـال احلكـم عليـهم من
خالل السمات املتقـولبة للجماعة
اليت يعتقـد بانتمائهم إليها. ومن
جهة أخـرى، كلما تنـاقصت حدة

املـضـمـــون االنفعــالـي للقــالـب
الـذهـين، كلمـا تعــرض للتعـديل
واإلضـافـة يف املعلـومـات، بعـكس
القـــوالب الــذهـنيــة املـتفجــرة
انفعـاليًا فـإنها تـنتقي املعلـومات
وتـشــوههــا عن طــريق حـصــر
االنـتـبــاه يف جــوانـب حمــدودة
للحـالة أو بـالنـظر إلـيها بـأسلوب

حتيزي يدعم القالب الذهين. 
Attis ولالجتـاهــات النفــسيـة
	tudesصلـــــة مبـــــوضـــــوع 	
النـمطيـة، فاالجتـاهات مفـاهيم

مـتعـلمــة وتقــومييــة تــرتبـط
بأفكارنا ومشاعرنا وسلوكنا. وإذا
تناولنـا األفكار بـوصفها العـنصر
املعـــريف أو الفكــري، فــان أفكــار
النـاس عن املـوضوعـات املتعلـقة
بـاالجتاه النفـسي، تبنـى على كل
من اخلـربة واملعــرفــة مـن خالل
االستعـانــة مبالحـظـات قـليلـة
لتكوين أفكـار عامة. مبعنى أدق :
إذا حـصل النـاس علـى جممـوعـة
من احلـقائق ولـو ضئـيلة، فـانهم
ينـدفعـون ألي تـكويـن تعميـمات
واسـعة. فـاالجتاهـات املتحـيزة أو

املتحاملة ذات احلكم املسبق، تقود
إىل الـنمـطيـة أو قـوالـب التـفكري
	–كما ذكرنا – النمطي اليت هي 
آراء شـائعة ومبـسطة جـدًا تؤدي
بـدورهــا إىل تكــوين مـعتقـدات
خـــاطـئـــة يف حـيـــاة األفـــراد
واجلـماعـات. فعلـى سبيل املـثال،
الـتصور الذي يرى أن محر الشعر
هـم متقـدو املـزاج، يعـد رأيـًا أو
حـكمـًا منـطيـًا شـائعـًا يف بـعض
اجملـتمعـات، ألنه يف الـواقع متـأت
من تعمـيم فكرة أن )بعض( ذوي
الـشعر األمحر نزقو املزاج لتشمل
كل ذوي الـشعـر األمحـر. وهكـذا
تظهـر النـمطيـة بوصـفها حتـيز
مسبق إلسباغ أوصاف معينة شبه
ثـابتـة علـى مجـاعـات معـينـة،
كــالعلمـاء والـريـاضـيني ورجـال
الدين والفنانني  والزنوج والعرب

واآلسيويني. 
ويالحــظ أن هـــــذه القــــوالـب
الــذهـنيــة اجلــامــدة تـكثــر يف
اجملتـمعـــات اليت تـتعــدد فـيهــا
القــوميـات واألديـان واملــذاهب،
ومـنهــا اجملتـمع العــراقي الـذي
تــوصف بـنيـته بــاملــوزائـيك أو
الفسيـفساء. واحلقيقـة إن اخلطر
احلقــيقـي ال يـكـمـن يف هــــذه
التعـدديـة الـيت ميكـن أن تكـون
مصـدر قوة، بـل يكمن يف قـوالب
التفكري النمطي اليت تشوه احلياة
االجتـماعيـة والسـياسيـة وحتى
الـدينيـة، وتهدد متـاسك اجملتمع

ونــســيجه االجـتـمـــاعـي، ممـــا
يـستـدعـي من االخـتصـاصـيني
تسلـيط شعـاع نفسـي اجتمـاعي
على هذه الظاهرة ملعاجلة أسبابها
وتداعياتها، ألن املواقف الطائفية
والعـرقيـة التـعصبيـة اليت بـاتت
جتد رواجـًا هلا اآلن ال ميكن عّدها
مـواقف جمردة أو مـوضوعـية أو
حتميـة، إمنا هي ملـونة بـصبغة
سيكولوجيـة واضحة بتأثري هذه
القــوالب الــذهـنيــة اجلــامــدة.
فــاإلنــســـان العــراقـي تـتـصف
شخـصيته يف العـادة باالنـفعالـية
)أي يتـدخل العـنصـر االنفعـالي
بشدة يف الكثري من مواقف حياته
اليـــوميــة(، ومـــرد ذلك يعــود
جزئـيًا إىل فاعليـة قوالب التفكري
الـنـمـطـي لـــديه، ممـــا يعـين أن
إمكـانية حدوث تعـديل أو إضافة
معلـومات إىل هـذه القوالـب تبدو
ضعيفــة، فصـرنـا جنـد أنفـسنـا
بـالتـدريج أمـام ظـاهـرة تفـشي
القـــوالب الــذهـنيــة املـتفجــرة
انفعـاليـًا الـيت تشـوه املعلـومـات
وتنـتقـيهــا عن طــريق حـصــر
االنـتبـاه يف جـوانـب تعـصـبيـة
ضيقة، كمـا أشرنا. وهذه القوالب
اجلـامدة لدى فئات غري قليلة من
العــراقـيـني بــاتـت تغــذى مـن
أطـراف ال تريـد األمان والعـدالة
هلـذا اجملتمع، عـلى الـرغم من أن
جـزءًا أسـاسيـًا من أسبـاب نشـوء
هـذه القـوالب يعـزى  إىل سيـاسة
النـظام الـسابق الـذي كان يـسعى

دومــًا إىل بث الفـرقــة واألحقـاد
والـضغـينــة بني خمـتلـف فئـات
اجملـتمع. فـالعـزف اليـومي علـى
وتــر الطــائفيـة، والـذي صـرنـا
نـسـمعه يف بـعض وسـائل اإلعالم
املــسيـســة، ويف لغـة اخلـطـابـات
الـسيــاسيــة الصــادرة عن بـعض
اجلهـــات احمللـيـــة واإلقلـيـمـيــة
والـــدولـيـــة ومـنهـــا سلـطـــات
االحــتالل، امنــــا يعـكـــس )مـن
النـاحيـة النفـسيـة( رغبـة هـذه
األطـراف يف تفتـيت الفـسيـفسـاء
الـفكـــري املـــوحــــد للـبـنـيـــة
االجـتـمـــاعـيـــة لـلعـــراقـيـني
واستبداله مبجمـوعة غري حمددة
من قوالب التفكري الـنمطي اهلشة
القابلة ألن تنهش بعضها )بالعنف
واإلقصاء( حتـت مسميـات ضيقة
عنـاوينهـا الطـائفـة أو العـرق أو

العشرية.
ولذلك نتوجه بـالقول إىل انساننا
العـراقـي البــاحث عـن استعـادة

شعوره بالوطن وباهلوية : 
إذا أردت أن تطلق حكمـًا أو تبدي
رأيـًا يف موضوع أو موقف أو حدث
أو شخص أو مجـاعة، فال تـستعن
يف حكمك بـرأي مسـبق وال تعمم
مـا هـو جـزئي علـى مـا هـو كلي،
واحكم على أساس فهمك لعناصر
املوقف مـستمدة من أرض الواقع.
وعليك بـاملوضوعـية، فإنـها احلد
الفـاصل بني الـنظــرة السـديـدة
الــرحبـة والـنظــرة املتعــصبـة

الضيقة.

الشارع العراقي وقوالب التفكري النمطي
علي تـركي نـافل/جـامعـة القـادسيـة

أثـمــار شــاكـــر جميــد/جــامعــة بغــدادالــعــالج بــاأللــوان االنترنيت النفسي

ال جيتمع مصطلحا)الذاكرة( و)النكوص(
علـــى أرضيــة واحــدة مــشرتكــة ، وال
خيضعان إلطار مرجعي واحد . فالذاكرة
	Memoryمن الـعمـليــات العقـليــة 	
العليا ذات الـوظائف املتعـددة ، من بينها
اسـرتجـــاع املعلــومــات واخلـربات . أمــا
الـنـكــــوص 		Regressionفــيعـين
)نفـسيـًا( العـودة إىل أسـالـيب يف التـعبري
والـتمــاهي جتـاوزهـا املـرء خالل منـوه
وتقـدمه حنو النضـج ، وميثل العودة من
نقطـة مت الوصـول إليهـا إىل نقطـة تقع
قبلهـا . والنـكوص عـامل تقهقـر رجعي
حيـدث عنـدمـا ميـر الـشخص بـأزمـة أو
مـأزق أو رضـة نفـسيـة شـديـدة يـصبح
معها غري قـادر على املواجهـة ، فيعود إىل
أســالـيب مت جتــاوزهــا ســواء يف بنــائه
الـنفـسـي أو يف سلــوكه وواقعـه اليــومي

املعاش .
ولكـن لو فـرضنـا ان الذاكـرة والنـكوص
قـابالن للمشاركة معًا يف إضاءة ظاهرة ما
وتفـسريهــا ، فهل نكـون قــد جنحنـا أم
أخـفقنــا منــذ البـدايــة ؟ ومن أجل أن
نركب املفـاهيم ونعطيها معنى ينبع من
حـاجـتنــا إليهـا يف اسـتخالص داللـة أو
مـؤشر على تلك الظـاهرة ، هل نكون قد
وفـقنــا يف ذلك وبـدون أن نـسـمع نقـدًا
يتهمنـا برتحيل املفـاهيم مـن سياقـاتها
وخصـوصيـاتهـا و أطـرهـا املـرجعيـة ،
ورميهـا يف فضـاء ال متت إليه بـصلة ؟ إن
جمتمعـنا العـراقي ميـر بأزمـات مركـبة
وصعبـة تهدد كيـانه االجتمـاعي وبناءه
النفـسي وهــويته ومـصريه ومـستـقبله
الـسياسـي، وتظهر لـديه يوميـًا مشكالت
مـستجـدة حتتـاج إىل وعي أكـرب وحتليل
أعمق لبواطنها . ومن هنا تبلورت دوافع
موضوعـية أخذت حتفـزنا للمـشاركة يف
إنتـاج مفــاهيـمنـا اخلـاصــة بنـا ضـمن
خصـوصيتـنا ، مـستفيـدين من كـل ما
جاءت به العلـوم اإلنسانيـة من تنظريات
وتطـبيقات مـن أجل أن جنعلها فـاعلة يف
جمتـمعنـا الـذي بـات يـواجه مـتغريات
تتـالحق بوتـرية متسـارعة ال تـسمح له

الذاكـــــــرة النكوصية لــــــدى العــراقـيـني

أدعـوكم لنلقي نـظرة ، أنـا وانتم ،
إىل دواخـلنــا ..لنـكتــسب مـعنــى
جديـدًا وهدفـا جديـدًا ، بدالً  من
االكتفـاء بنظـرة سطحـية عـابرة
إىل ذواتنـا . وعنـدمـا نتعلـم كيف
نـرى مـا وراء الـقشـور اخلـارجيـة
سـتصـبح حيـاتنـا اكثــر أهميـة .
وسـنصبح اكثر فاعليـة واستمتاعًا
باحليـاة  وبعالقاتنـا مع اآلخرين ،
وسنـستـطيـع التحـرك يف الـواقع
ضـمن أبعـاد جـديــدة من الــوعي
واإلدراك ، ألن احليــاة ستـكتــسب
بعدًا جديـدًا اكثر بهجـة . فلنبحر

أذن يف أنفسنا ولنتأمل ما حولنا .
اجلسد الـبشري ما هو إال آلة بديعة
الـصـنع انعـم اهلل علـيهــا بقــدرة
طبـيعيـة علـى مقـاومـة عـوامل
املــرض والـتعــامـل معه .  وهــذه
احلقيقة مرتبطـة بالطب الشرقي
القـديم ، الذي يرتبط بدوره بعدة
حضـارات قـدميـة منهـا احلضـارة
الصـينيـة واهلنـديـة واملصـريـة ،
الـالتي نـظــرن مجـيعــًا إىل هــذه
القدرة الطبـيعية بوصفهـا الطاقة
احليـويـة الـذاتيـة أو قـوة الـشفـاء
الـذاتيـة ، إذ تعد قـوة الشفـاء هذه

أثـار مـوضــوع )العلم العـراقي( إشكـاليـة
ومـواقف متـشنجـة بني  العـراقيني، وألن
موضـوع )العلم(  حيمل يف العـادة رمزًا )أو
رمـوزًا(، وان الرمز له دالالت نفـسية،عليه

فإننا نعد أنفسنا من املعنيني بهذا األمر.
وبدءًا نـقول إن الرمز يعين أي شئ مادي أو
صـوري أو لفـظي حيمل معـنى صـرحيًا أو
ضمنيـًا لشيٍء آخر، وله داللـة لدى مجاعة

أو جمتمع أو أمة أو اإلنسانية بكاملها.
وتــتـنـوع دالالت الـرمــوز، فقــد تكـون:
دينية،أو سياسية،أو عرقية، أو اجتماعية،
أو جـنسية. كما إن أصنـافها تكون متعددة،
غري إن الـشــائع مـنهــا صـنفــان : رمــوز
مــرجـعـيــة، وهـي اليت تـشـري إىل أشيــاء
حمددة، مثل احلمامة اليت تشري إىل السالم،
ورمــوز تعــبـرييــة تكــون اقل حتـديـداً،
وتعمل علـى تعـزيز أفـكار مـشرتكـة لدى
أبناء اجملتمع الواحد، مثل األعالم الوطنية
اليت تكــون حمملـة بـأفكـار جتـريـديـة
ومشـاعر ومعـاٍن اجتمـاعيـة مشـرتكة، أو
Social	Repres متثيالت اجتمـاعية
	sentationsتأخـذ شكل منظـومة من
املفـاهيم أو األفكـار أو املعتقـدات املشـرتكة
بني جمـموعـة من األفـراد أو اجلمـاعات أو

اجملتمعات.
والـرمز اخلـاص بشعـب أو مجاعـة  يكون
مستقـرًا يف الالوعي اجلمعي لـذلك الشعب
أو تلك اجلمـاعة، بـالرغم مـن انه ال يكون
منظمًا يف عقلهم اجلمعي وال ميتلك صورة

ثابتة الكيان.
والـرمـز قـد يعرب عـن حقيقـة جمهـولـة
نسبيـًا أو غائـبة عن وعـي اجلماعـة. وهو
ميكن أن يعيش ويبقـى حيًا عنـدما يكون
حممـاًل مبعنـى غـين، وميكن أن ميـوت إذا
عثر الالوعي اجلـمعي يف خمابئه على رمز
افـضل منه. وهـذا هـو الــذي يفســر فشل
الـكثري مـن الفنـانني التـشكيـليني الـذين

يكلفون بتصميم أعالم وطنية.
موقفان من العلم العراقي

هنــالك مــوقفــان متـضـادان مـن العـلم
العـــراقي احلــالـي، لكـل منـهمـــا حججه
املـنطقيـة ومربراته الـنفسيـة: األول ميثل
املتمسكني به واملصرين على اإلبقاء عليه.
وحـجتهـم يف ذلك، انه الـعلم الــذي حيمل

تعد من أساسيات علم العالج باأللوان
الذي هـو علم مـرتبـط  بعلم       
 )) الفــونغ شــوي ((  ، وهــو فـن
صيـين قديـم يبلغ عـمره حـوالي
2200 سـنــة ، اعـتـمــد يف أســاسـيـــاته
ونظـريــاته علـى فلـسفــة التـاو
الـصيـنيــة اليت تهـتم مبـالحظـة
األلوان واألشكال . قّسم علم الفونغ
شــوي األلــوان إىل مخـســة ألــوان
أساسـية ووضـعها يف دائـرة مسيت
بـدائـرة اإلبـداع . وهـذه األلـوان
اخلمـسـة مــرتبـطـة بـعنـاصـر
الطبيـعة اخلمـسة وتـرتبط أيـضًا
خبمـس أعـضــاء مهمـة يف جــسم
اإلنـســان وأيضــًا بفصـول الـسنـة
األربعـة .  فاللـون األمحر مـرتبط
بعنصـر النار وبـالقلب يف اإلنـسان
وهـو ميثل أعلـى طاقـة ويعرب عن
فـصل الـصـيف . واللــون األصفـر
يــرمـــز إىل عنـصـــر الرتاب وهــو
مرتـبط بالطحال يف جسم اإلنسان
ويعـرب عن فـصل اخلـريـف وميثل
بـداية هـبوط الـطاقـة . ثم يـأتي
اللـون الـرمـادي الـذي يـرمـز له
باملعدن ويـرتبط بالـرئة يف جسم
اإلنسـان ويعرب عـن فصل الـشتـاء

وهي مـرحلة سكون الـطاقة .   ثم
يـأتي بعـد ذلك اللـون األزرق الذي
يـرمز له باملـاء ويرتبط بـالكلية .
أما اللـون األخضـر الذي يـرمز له
بالشجر أو اخلـشب فريتبط بالكبد
. واللـــونـــان األزرق واألخـضـــر
يعّبــران عن فـصل الـربـيع وهي
مـرحلة بـداية صـعود الطـاقة ، إذ
تـستـمر الـطاقـة يف الصـعود إىل أن
تصل إىل أعلــى قيمـة هلـا يف فصل
الـصـيف . وهكـذا تـتكـون دائـرة
اإلبداع  ، فمثالً  املـاء يسقي الشجر
فهو حيتاجه حتـى ينمو ويعيش ،
والنــار ال تـتكــون بــدون احرتاق
الشجـر ، وعنـدمـا حيـرتق الشجـر
يتحـول إىل رمـاد أو تـربــة ، وهي
بدورهـا تعـطي املعـدن إىل الرتاب ،
واملعادن بصهرهـا أو ذوبانها تؤدي
إىل تكـون امليـاه ليعـود املاء يـسقي
الـشجر وهـكذا . وبعيـدًا عن دائرة
اإلبداع  والفونغ شوي جند أن ألوان
الـطيف الـسبعـة مرتـبة كـاآلتي :
امحر ، برتقـالي ، اصفر ، اخضر ،
أزرق ، نيلـي ، و أخريًا الـبنفـسجي
.هذا الرتتيب جاء نتيجة الختالف
طاقـة كل لـون وذبذبـته ،  حبيث

تصدرت األلوان عالية الطاقة ألوان
الطيف وتلتها األقل فاألقل طاقة .

إن تــرتـيب األلــوان بهــذا الــشكل
مرتبط بالليل والنهار. وهذا بدوره
مرتبط بـاأللوان وجسـم اإلنسان ،
أي إن جـسم اإلنـسـان حبـاجـة إىل
األلـــــوان والــضـــــوء والـــظالم .
ولتـوضـيح ذلك نقــول أن هنـاك
غـدد معينة يف جسم اإلنسان يؤثر
عليـها الـضوء الـذي يعترب مـصدر
األلـــوان وحيفــزهـــا علــى إفــراز
هـرمـونــات معينـة . ولـذلك جنـد
اإلنسـان مييل إىل احليوية والنشاط
يف النهار ومييل إىل اهلدوء والسكون
يف الليل . وهـذه العمليـة تلـقائـية
فطـرية ، والـدليل علـى ذلك إنـنا
ننـام جيـدا بــالليل و إذا حـاولنـا
النـوم يف النـهار فقـد يكـون نومـنا
مزعج وغري مفـيد للجسم . إن كل
عـضــو او عــظمــة او عـضلــة يف
جسـدنا له ذبـذبة حمـددة تتوافق
يف ترددها مع أحـد األلوان . وعليه
فـان املـرض حيـدث عنـدمــا يتغري
الرتدد أو الـذبـذبـة يف أي جـزء من
أجزاء اجلـسم ، ويتـم عالج املرض
بـبسـاطـة عن طـريق إمـداد ذلك

اجلزء بلـونه املناسب له . والـطاقة
املـوجـودة يف األلـوان يـتم تـزويـد
اجلـسم بهـا بعـدة طـرق ابـسطهـا
التعــرض ألشعــة اللـون الـعالجي
املناسـب نفسه ، أو تنـاول األطعمة
اليت تتفق ألوانها وطـاقتها مع لون
وطــاقــة العـضــو املــراد عالجه .
وقـدميًا قـال احلكمـاء : )) اخربني

ماذا تأكل أخربك من أنت((  .
فاللون األخضر ميثل لون الطبيعة
والـنـمــو والـتـــوازن ، ويعـرب عـن
التـنـاغم مع األشـياء مـن حولـنا ،
ويستخـدم رمزًا للسـالم ، وهو لون
متوسـط الطاقة والذبذبة ، و قادر
علـــى امتـصــاص كل الـطــاقــات
الـسلـبيـة ، والــدليل علـى ذلك إن
اإلنسـان املكتئب أو احلزيـن عندما
جيلـس يف مكــان مليء بــاألشجـار
والنباتات اخلـضراء ميكن أن يزول
اكـتئــابه ويـصـبح مـسـتبـشــرًا
ونـشيـطًا . كـما إن الـلون األخـضر
منـاسب جـدًا يف غـرف النـوم ألنه
يسـاعد علـى االسرتخـاء واهلدوء ،
لكنه ال ينـاسب أمـاكن العـمل ألنها
حتتـاج  إىل بـذل جمهــود ذهين أو
جـسـمي ال إىل اإلحـسـاس بـاهلـدوء

والسكينة.
أمـا اللون األمحـر فهو أعلـى األلوان
طـاقـةً  ولــذلك ال ينــاسب غـرف
النوم وأمـاكن الراحـة واالسرتخاء
ألنه يصـدر ذبذبـات عاليـة تؤدي
اىل زيادة يف حركـة ونشاط اخلاليا
وتسارع دقات القلب ، وبالتالي فان
النـوم يف غـرفـة ملـيئـة بـاللـون
األمحر تـؤدي اىل األرق والكوابيس
واألحالم املـزعجــة ، لكن األمحـر
ينـاسب كثـريًا األماكـن املخصـصة
للعب األطفال واألماكن اليت حتتاج
إىل النشـاط واحليـوية ، وهـو يدل
أيضًا عـلى كرم الضيـافة والطموح
واملشـاعر اجلياشـة ، لذلك نالحظ
استخـدامه يف املطـاعم حـيث يتم
استخدامه لونًا  للمفارش والورود.
ويعـّبر الـلون األصفر بوصفه  لون
األرض عـن الصالبة وقوة العـقـل ،
وهــو يقـــوي وينـشـط حــركــة
األعـصاب يف اجلسـم ويولد الـطاقة
يف العضالت ويلطف البشرة ويعاجل
وينظف اجلروح وخصوصًا مرض
االكـزميا . كمـا يستخـدم يف حاالت
الروماتيزم والتهابات املفاصل ألنه
يـســاعــد علــى حتلل الـرتسبــات

الكلسـية اليت تـرتسب يف املفاصل .
واللون األصفر يساعد على اإلبداع
يف الكتـابة لـذلك ُينصح دائمـا بان
جنلس وخلفنـا قطعة لونها اصفر،
كمـا يفـضل استخـدامه يف أمـاكن
جتمع األسـرة ألنه بـسـاعـد علـى
ختفيض الطاقة ويزيد من مشاعر

التجاوب واجلو األسري احلنون.
أما اللون األزرق البـاهت والسماوي
فــــانـه يعـرب عـن نـبـل األخالق
واملثالية ، وهو لون الصفاء واهلدوء
ويقلل من الشعور بالغضب ويزيل
ضغـوط احليـاة ، و ينـاسب أمـاكن
االجـتمـاعــات اليت تـكثـر فـيهـا
اجملـادالت ألنـه يسـاهم يف تـقليلهـا
وتهـدئتهـا . واللـون األزرق الغـامق
جنـده مهـدئـًا  لألشخـاص زائـدي
العصبية واملصابني بارتفاع ضغط
الـدم وتصلب الشرايني ، وهو يقلل
من السلوك العدواني ويلطف اجلو
ويربده للـناس الـذين يعيـشون يف
األجواء احلارة والـرطبة . ويفضل
استخــدام  اللـون الـبنفــسجي  يف
احلمـامـات ودورات امليـاه بـوصفه
مهـدئـًا بـوجه عــام ، ولكـن جيب
التـعرض له بـشكل معتـدل . وهو
يؤثر على األسنان والعظام واملثانة

والطـحال ويعاجل األمـراض املعدية
وأنواع الصداع النصفي .

ويساعد اللون الربتقالي على الشفاء
من أمـراض القلـب والتخلـص من
االحـساسات الـسلبية ، فهـو منشط

عام ومقوي للقلب . 
أمـا اللـون األسـود فهـو لــون مطلق
وغري مــوجــود يف الــوان الـطـيف
وينـطلق من املواد املخدرة والسامة
وهــو يفقــد الـشـهيــة فــإذا أردت
إنقـــاص وزنك افــرش طــاولــة
طعــامك بـغطـاء اسـود.  ويــشمل
اللـون األبيض كـافة ألـوان الطيف
الضـوئي ويـستخـدم لعـالج مرض
الصفراء وخاصة للمصابني بها من
األطفـال حديثـي الوالدة بتـسليط
الضوء األبيض الشديد فوق منطقة

الكبد .
و أخريًا،  يـفضل أن يـرتك اإلنسـان
نفـسه علــى فطـرتهـا يف طـبيعـة
األلـوان اليت يتعرض هلـا أو يتعامل
معها يف ملبسه ومأكله ومسكنه ألن
اجلسـم مييل إىل تعويض النقص يف
طـاقته تلقـائيـًا . وهذا مـا يفـسر
أسبـاب تفـضيلنـا  لتنـاول أطعـمة
معينة دون غريهـا ، أو ارتداء أزياء

بألوان معينة. 

الرمـــز يف العـلم الوطين للدولـــــة

والـرفـاهيـة(  فـضالً  عن رمـوز طبـيعيـة
اشتهر بها العراق أهمها : النخلة والسنبلة.

و مــا هـــو رائع يف العــراق أن فـيه  ثالث
حضـارات  رائدة، تـوزعت علـى كل أرضه،
واحدة يف الشمال وأخرى يف الوسط، وثالثة
يف اجلنـوب. وانه ميكن اإلشـارة إليها بـرمز
جيمع هـذه احلضـارات الثالث، الـسومـرية
والبـابليـة واآلشـوريـة. وان يـتم التـواصل
برمـوز عن حضاراته العربية واإلسالمية.
وقــد يقـول قــائل: إن تـوظـيف كل هـذه
الـرمــوز حيتـاج إىل لـوحـة، وال ميـكن أن

حيتويها علم وطين، وهذا
صحيح. غري أن الفنان، مبا ميتلكه من قدرة
على التجـريد، ميكنه اختـزال هذه الرموز

وتكثيفها. 
ورمبـا يكـون من األفضـل أن يتجنـب العلم
الــوطين العــراقي اجلـديـد  نـوعـني من

الرموز هما:
ديـنية، والـرموز العـرقية، لـيس فقط الن
الـشعب العـراقي مـتعدد األديـان واألعراق،
بل  وألن الدين هـو عقيدة ومبدأ واكرب من
أن يـستــوعبه رمـز، وانه ال يـصح تغلـيب
عـرق بشري علـى عرق بشـري، وتفضيله
علـى أســاس كمي )عـددي(. فـضاًل عن إن
العلم الـوطين إذا كـان خـاليـًا من الـرمـوز
الـدينـية والعـرقيـة، فانـه يضمن الـوحدة
الـوطـنيــة ويكـون الـشعـور الـوجــداني

التعاطفي حنوه أقوى، وانه:
عنـدمـا يــرفع فــأن العـــزف علـى أوتـار
الالشعـور اجلمعي لـدى العـراقيـني تـنجم
عـنه علــى مــستــوى الــشعــور الفــردي
مسفـونيـة يرددهـا اجلمـيع بإيقـاع واحد،
وشعور نفسي واحـد، وانتماء مفعم باحلب
هلـذا)الـرمـز الـعلم( الـذي يـرى فـيه كل
عراقي، انه ميـثل الوطن .. العـراق.وتبقى

مثة مالحظة: 
أن العـامل مقبل علـى السالم، كـما أرى، وان
العـراقيني ممتلئون برتسبات سيكولوجية
مـن كوارث وحـروب وباليـا وحمن، وارى ـ 
من اجل أجيالنا القادمةـ  أن  يتجنب  العلم
العراقـي اجلديد الرموز اليت تذكر  بالعنف

وتبعث على التشاؤم.

اليت كـانـت تلف به فحـسب، إمنـا اإلبقـاء
عـليه، يعين أيضـًا تزكيـة ضمنيه للـنظام
السابق، فـيما الناسـ  علـى رأيهمـ  يريدون
أن ينـسوا نفسيـًا ذلك الكابـوس الذي جثم

على صدورهم ألكثر من ثالثني سنة.
وبغــض الـنــظـــر عـن حـجج ومـربرات
املـوقفني فـأنه ينبغـي اإلقرار بـاحلقيـقة

اآلتية:
إن العلم الـوطين للـدولـة جيـب أن حيظـى
بـاتفاق شعـب تلك الدولـة. وعليـه فما دام
العلـم العــراقي احلــالي افــرز مــوقـفني
متضـادين، وان النـاس انقسـموا  إزاءه بني
مصـر علـى اإلبقــاء عليـه ومصـر علـى
التخلـي عنه، ومبا أن كال املوقفني مشحون
انفعالياً، فأن احلل يكون بتصميم علم وطين
جـديد مشـروطا بأن يكـون حمماًل برموز

متثل دالالتها كل العراقيني  .
وظيفة الرمز يف العلم الوطني

أشـرنـا إىل أن الـرمـوز تكـون مـستقـرة يف
الالوعي اجلمعي لـشعب أو مجاعـة أو أمة.
وننــوه إىل أن تــوظـيف الــرمــز يف العـلم

الوطين لن ينجح إال بشرط واحد هو: 
أن يعزف على أوتار الالشعـور اجلمعي عند

أهل الوطن.
فلـنـبحــث يف الالشعـــور اجلـمعـي لـــدى
العــراقيـني لنـلتقـط منه الـرمــوز اليت
تدغـدغ مشاعـرهم وجتعلهم يسـتجيبون
هلا كما لو كانـوا يستمتعون إىل أغنية حيبها

اجلميع.
وبالرغم مـن أن الالشعور اجلمعي العراقي
واسع وعميق وحمـمل بالغزير من الرموز،
إال إننا سنشري إىل بعض من أبرزها، ومنها:

أن مـا ينفـرد به العـراق انه كـان  األول  يف
أمور كثرية نشري إىل ثالثة منها:
	•انه أول من اخرتع الكتابة .

)وهنـا ميـكن الـتقـاط اخلـط املــسمـاري
بوصفه رمزاً للعلم والثقافة واملعرفة(

	•وانه أول من سن القوانني.
)وهنـا ميكـن التقـاط مـسلـة محــورابي

بوصفها رمزاً للعدل واحلق واألمن(
	•وانه أول من تصـدر قائـمة العـجائب

السبع.
)وهنـا ميكـن التقــاط اجلنـائـن املعـلقـة،
بـــوصفهــا رمــزا لألعـمــار واخلـضــرة

رمـوزًا ظلت دالالتها باقيـة فيه منذ ظهور
الــدولــة العـــراقيــة وتعــاقـب النــظم
اجلمهوريـة. وانه العلم الذي حـاربوا حتت
ساريته ودافعوا عن الوطن ولفوا به شهداء
العـراق. وبهـذا فــأنه حيمل دالالت أجمـاد
العـراقيـني وبطـوالتهـم. وأنه العلم الـذي
يشدنا تارخييـًا ووطنيًا ونفسيًا برموز عن
اعـظم دولـتني  ظهـرتـا يف تـاريخ العـرب
واإلسالم، همـا الـدولـة األمـويـة والـدولـة
العبـاسيـة، والعلـويني أيضـاً، وانه مـطرز
ــفـظ اجلاللـــة )اهلل أكرب( ممــا ميـنحه بل

القدسية.
هلـذه الدالالت، ومـا ينجم عـنها مـن معاٍن
اجتمـاعيـة ودينيـة ووطنيـة وتارخيـية
ونـفسيـة، فأن الـتخلي عنه    ـ  مـن وجهة
نظر هذا املوقفـ  إمنا يعين التخلي عن كل
هذه املعـاني والقيم. وقد يعين هذا التخلي
أيضـًا   إذعاناً أو تلـبية الرادة  حمتل أجنيب
وهو مـا يتـنافـى وسيكـولوجـية اإلنـسان
العراقي اليت متـتاز باألنفة الـيت تأبى على
العراقيني أن يقبلوا بعلم وطين هلم يصدر

يف زمن احتالل.
أما املـوقف الثـاني، فريى أصحـابه ضرورة
استبدال العلم العراقي احلالي بعلم جديد.
وحجتهم يف ذلك، أن هذا العلم أجرى عليه
رئيس الدولة السابق تعديالً أو ادخل عليه
إضـافـة، بـإرادة فـرديـة من دون اخـذ رأي
الشـعب أو من يفـرتض انه ميثلـه )اجمللس
الـوطين( حـتى صـار العلـم يسـمى بـاسم
رئيـس الــدولــة )عـلم صــدام( ال بــاسم
العـراق. ويـضيفـون بـأن هـذا الـعلم اقرتن
بظلم طـاغية  مستبد ودكتـاتورية سلطة
جــائــرة. وانه كــان يـــرفع علــى أشالء
العراقيني كما حصل يف حلبجه يف الشمال،
و اجلبايش يف اجلنوب. وانه اقرتن يف أذهان
اجلـريان مـن دول إسالمـيــة وعــربـيــة
بــالعــدوان والغــزو، فـيمــا اقـرتن عنــد
العـراقيني باحلـروب والكوارث. فضال عن
انه حممل بـرموز صـرحية تـذكر  بـشعار
حزب دكـتاتوري، هي النـجوم الثالثة اليت
يـرون إنهـا تـرمـز إىل )الـوحـدة واحلـريـة

واالشرتاكية(.
وهلـذه احلجج فأنهم يـرون أن اإلبقاء عليه
ال يذكـّرهم فقط بالكوارث والظلم واملآسي
ونعوش مئـات اآلالف من ضحايـا احلروب

احلـنني إىل املــاضي ، إلغـاءًا لـكل مبـادرة
حالية يقوم بهـا أفراد اجملتمع ، واجلنوح
حنــو صـيغ جــاهــزة سلفــًا تـربز يف كل
األوقات ملليء الفراغ النفـسي والوجداني

واالعتباري للحاضر املهان .
إن إبــراز اجلــانب املـشــرق من املــاضي
بتـضخيـم فضــائله وبـدون الـنظـر إىل
عثراته ، قـد حّوله إىل مـستودع لـلرموز
اليت تـستقـر معهـا هـواجـس اجملـتمع .
ومـثـــااًل علــــى ذلك ، نـــرى أن ذاكـــرة
جمـتمعنـا تنعي أزمـنة مـاضيـة وعقودًا
منـصــرمــة رأت فـيهــا بعـض الــرخــاء
والعيـش الــرغيـد نـسـبيـًا مـثل عقـد
اخلـمسيـنات والـستيـنات والـسبعيـنات ،
وظلت مـاثلـة لـديهم بـوصفهـا عصـورًا
ذهبيـة بالـرغم من أن كاًل مـن الوقـائع
والـتحليالت يـؤشر إىل أنـها كـانت حقـبًا
أسـسـت لكل هــذا االنهيـار الــذي آل إليه
العـــراق . إن تقلـيـص أزمـتـنــا احلــادة
الــراهنـة ، ومـا حتـمله مـن إشكــاليـات
ومشكالت جسيمة والقفز فوقها والتغين
باملاضي واستحضاره بزخم يدفعنا إىل أن
نفكـر :  هـل حنن ننـتمي هلـذا الـزمن ؟
ألسـنا أبنـاءه ؟ أال حنمل بطـاقة شـرعية
يف الـدخـول إليه ، علـى الـرغـم من أننـا
حنن من اكـتوى بنـاره؟.إن هذا الـنكوص
بالـذاكرة والـرجوع بهـا القهقـرى ميثل
عامل إخفاق على الصعيد النفسي للفرد
واجملـتمع على حد سواء ، ألن البعد املتاح
للمـستقبل مت الـتضيـيق عليه ، وطـاقة
اإلنسـان يف جمتمعنا العراقي حوصرت يف
زاويـة املــاضي واملــوروث علــى أصعـدة
خمـتلفة ، فهـو ال يستثـمر إمكـانياته وال
يـسـتنـهضهــا ، بل يتـكيء علـى إجنـازات
سابقة أصبحت منـاذج وأمناطًا عليا يهلل
هلا متجيدًا بـوصفها تعويضـات نفسية ال
شعورية عـن عجزه اآلني لإلتيـان مبآثر
جــديــدة . وبــذلك تـصـبح تـصــورات
جمتـمعنـا وطـاقـاته سـجينـة مـثل تلك
املمـارسات النكـوصية العقيـمة ، للخروج

من حمنته اآلنية الشاملة.

بفـرصــة التقـاط األنفــاس والتـشـوف
لـلمستـقبل ، مما يـرغمه علـى اللجوء إىل
وســائل غري علـميـة يف تفـسـريه لكل مـا

حيدث حوله .
هلـذا نسـأل مـا الـذي ينـتظـر جمتـمعنـا
العـراقي أمـام هــذه الضغـوط واألزمـات
املـتنوعـة اليت شوشـت لديه املعـطيات ؟
وكيف تكون استجابته حنو كل ما حييط
به مـن إرباك وغمـوض ؟ وكيف يتـسنى
له إعـادة تـوازنه لـلسـيطـرة علـى قلقه
مــصريه  ومـسـتقـبله ؟ إن املالحـظــات
الـيوميـة مقرونـة بالتـأمالت النظـرية
تـؤكـد أن جمـتمعنـا بـات يـستخـدم آليـة
)النكـوص( على نـطاق واسـع ، مستـندًا
علـى ذاكـرته اجلـمعيـة علهـا تـسعفه أو
تـنجــده أمــام هــذا الـتيــار اهلـــادر من
الـتبـدالت احلـادة يف مـســاراته ، ورمبـا
تعـطيه نـوعـًا مـن االستقــرار النفـسي
الوهمـي ، فنراه يعـود إىل متجيد مـا فات
ومـا سبق اسـتحضــاره بصـورة مـكثفـة
ومهيمنـة وضاغـطة عليه . إنهـا ذاكرته
الـشفيع الـوحيـد أمامه ، ذاكـرة اجملتمع
اليت تلتمع بهـا رموز وشخصيـات وحتى
أزمنـة ، يتصور أن فيهـا فردوسه املفقود

.
وقد تنـوعت عملية االستحضار لكل هذا
)الكنز( عـلى شكل أخبـار غامـضة وغري
علمية وحتـى غري موضوعية . املهم إنها
تـؤسس لديـه أو متنحه بارقـة أمل ، هلذا
نـرى قطاعًا واسعـًا من اجملتمع يندفع يف
الـبحث عـن شحنـات عــاطفيـة يف جـو
العـنـف والقـتـل والالحـب . ورمبــــا أن
استحضـاره  هلذه الـرموز والـشخصـيات
التارخيية والسياسية واألدبية والوطنية
ميثل لديه نوعًا من املقارنة بني األموات
واألحـياء ، ومـا كنـا عليه ومـا حنن عليه
اآلن . إال أن هذا االسـتحضـار ال خيلـو من
إسـاءة قد تكـون غري متعـمدة ، إذ تـذكر
األخبـار وتسـتحضـر القـصص وتـضخم
حول تلك الشخصـيات ، حاملة يف طياتها
االلـتبـاس وعـدم الـوضــوح والالدقـة ،
واهلدف منهـا سيكـولوجي ، هـو اختزال
مشكالت اجملـتمع يف حلظـات مكثـفة من
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