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"الـنـكـتة" هـنـا فـقد ظـلت عـمـوماً
حكراً على الرجل.

WO «dF « W²JM «
اشـرنا الى الفـجوة القـائمة ب
يل الى الـنكتة العـراقي وب ا
وقــــد أدى هـــــذا الــــعــــزوف الى
احملـــــدوديــــة الــــواضـــــحــــة في
صـنـاعـتـهـا ألنـهـا لـيـست جزءاً
من طبع او طـبـيعـة من تـكوين
ولــهــذا ضــاقـت رقــعــة الــتـداول
مـثــلـمـا تـأطـرت "الــنـوعـيـة" الى
ـكن فالى سنوات أقصى حد 
قالئـل مــــــضت كــــــان مــــــحـــــور
الــــــــطـــــــــرائـف يــــــــدور حــــــــول
مـــوضــوعـــات ال تـــتــعـــدى عــدد
االصابع واذا كان اخلوض في
اسباب ودوافع التنكيت يحتاج
 الى مـبـحث خاص فـأن جـوهر
الــقــضـــيــة يــقــوم عــلى ان هــذا
ـواجهة االسلـوب هو نوع من ا
ونــــوع مـن الــــتــــحــــرر الــــذاتي
والبـحث عن مـتنـفس لـشكل من
ـعـانـاة مـهـمـا تـبـاينت اشكـال ا
حـدتـهــا ومـرارتـهــا وعـلى هـذا
االسـاس فــقـد اجنــبت احلــاجـة
اسـة عبر االعـوام االخيرة من ا
تـاريخ الـعـراق احلـديث انـواعاً
واشــكــاالً واســعــة مـن الــنــكـات
طـبوعة بـطابع عراقي خالص ا
ـرارات التي وذلك تـعبـيراً عن ا
عـانـاهـا الـعـراقـيـون.علـى ان ما
هو اكثـر اهمية حقـاً هو انتقال
الـنـكـتـة من الـفـرد  –اجملـتـمع –
الـــشـــارع الى وسـط او اوســاط
جديـدة ازدهر فن الـنـكتـة لديـها

وراءه قـضــيـة اخــرى قـد تــكـون
اكـثـر اهـميـة ونـحن مـضـطرون
الى تـقـلـيب اوراق اجلـغـرافـيـ
حــيث يــتــفق اجلــمـيـع عـلى ان
مناخ العـراق "حار جاف صيفاً
" ومـناخ ـطـر شـتـاءً بـارد قـلـيل ا
اي بـلـد ال يـتحـكم فـقط فـي مهن
الــنــاس وحــرفـــهم وطــقــوســهم
وعاداتهم وتقـاليدهم واغانيهم
بل يــــتــــحــــكـم الى حــــد أبــــعــــد
ـا كـان بــتـكـويـنــهم الـنـفــسي و
مــــنـــــاخ الـــــعـــــراق عــــلـى هــــذه
الــصـــورة فــقــد ولّـــد حــالــة من
ـــعــنى الــتــزمـت او "احلــديــة" 
ـوقف على وفق قـاعدة اتـخاذ ا
اســـود او ابـــيض هــذا او ذاك
ـ او يسـار هذا الـعامل اذن
ادى دوراً بـارزاً في تـسيّـد حـالة
فتعلة بالغة" غير ا التطرف و"ا
الــتي جـعــلت من الــعـراقي حـاد
ــزاج غـــيــر ان هــذا الــطــبـع وا
الــــــــعــــــــامـل صــــــــادف ارضــــــــاً
"اجــتـمـاعــيـة" خـصـبــة سـاعـدته
عـــــلى فـــــرض مالمـــــحه الـــــتي
تـمـثلت بـالـعـزلـة الـكـامـلـة وعدم
االخـتالط ب مجـتمـعي الرجال
والنساء عـلى مدى قرون طويلة
من الـتــاريخ حـيث يـرى عـلـمـاء
ـرأة في االجـتـمـاع ان حـضور ا
اجملـتـمع الــرجـالي من شـأنه ان
يـهـذب الـسـلـوك ويـدفع بـالـرجل
الى ان يعـنى بألفاظه وتـعابيره
وثقافته ويلجأ الى أكثر وسائل
الــتـفــكــيـر والــتــعــامل واحلـوار
حتضراً وبقـدر ما يعنينا أصل

واسـتـطـاعت تـطـويـره تـطـويـراً
ــقـــدمــة من ذلك كــبــيـــراً وفي ا
وسـائل االعالم والـصـحـافـة من
بـــيـــنــهـــا عـــلى وجه الـــشـــيــوع
والـكـثرة حـتى حتـولت الـنـكـتة
عـلى صـفحـاتـهـا الى فن سـاخر
ـسـتـوى سواء من خالل رفـيع ا
الـرسم الــكـاريـكـاتــيـري او عـبـر
ـــقـــاالت الــــســـاخـــرة. ومع ان ا
رســامي الــكـاريــكـاتــيـر وكــتـاب
الـــعـــمـــود الـــســـاخـــر لـــيـــســوا
جـديـدين عـلى هـذه الـسـاحة اال
انــهم عـاشــوا مـعــانـاة الــشـارع
وابـــدعـــوا الى حـــد كـــبـــيـــر في
تـوظـيف الـنـكـتـة تـوظـيـفـاً فـنـياً
ـــكن ان ـــاحـــاً وذكـــيـــاً وال  و
سرح العراقي نغفل ما شهده ا
في هذا اجملال بغض النظر عن
تطرفه احياناً فيما عُرف يومها

سرح التجاري.  با
الحـــظــة االســاســيــة عــلى ان ا
الـنكـتة الـعراقـيـة وجتسـيداتـها
عـبـر الـكـاريـكـاتـيـر والـصـحـافـة
ـــســـرح بـل وفي الـــنــــكـــتـــة وا
الشعـبية نـفسهـا هو تخـلصها
الــواضح مـن ان تــكــون مــجــرد
طرفـة تثيـر االبتسامـة وتنتهي
ذلك ألنــهـا اصــبـحـت تـعــبـر عن
"مـــــــوقف" وعـــــــلى وفـق هــــــذه
كن االقتراب عالم الرئيسة  ا
من الــنـكــتــة الـســيـاســيــة الـتي
شـــهــــدهــــا الــــعــــراق احلــــديث
ـــعــــاصـــر حــــيث اتــــســـمت وا
بـــأمـــرين رئـــيــــســـ فـــهي من
تلك قـدرة تأثير ناحـية سالح 
ـا احـرجت االنـظـمـة فـعـالـة طـا
واقلقتهـا ودفعتها غير مرة الى
اصدار عـقوبات قـاسية ضد من
يـــتــداولـــهــا وهـي من نــاحـــيــة
اخــــرى مــــجـــهــــولـــة االب واالم
ـا تــسـبب ومــكـان الــوالدة ور
هذا الـتخـفي الى حـد كبـير في
اتـعـاب الـسـلـطـة ووضـعـهـا في
متـاهات مـفتـوحة. مـرّت النـكتة
الـــســيـــاســـيـــة الـــعـــراقــيـــة في
مرحـلـتـ االولـــــى بـ اعوام
والـثانـيـة مـا بـعد  1964-2003
االحتالل نيسان   2003وتشمل
ـرحــلـة االولى نــظـامــ هـمـا: ا
الــعــارفي عــبــدالــسالم مــحــمــد
عــــــــارف وشـــــــــقــــــــيــــــــــــــــــــقه
عـــــبـــــدالـــــرحـــــمن 1968-1964
والــبـعـثي 1968- 2003 ويـبـدو
واضـــحــــاً مـن الـــوقــــوف عــــلى
ـــرحـــلــة ســـنــوات احلـــكم إن ا
شهـد نتـيجة البـعثـية تتـسيـد ا
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ـرحـلـة حـرة ونــزيـهـة تـؤسـس 
جــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــدة فــي
إدارةالـدولــة..وبـالـعــودة قـلـيال
الى الــوراء ســنــرى إن الــقــوى
اإلستعمـارية التي هيمنت على
الـــــــوطن الـــــــعـــــــربـي طـــــــويال
وإسـتـنــزفت مـوارده وخــيـراته
ونهـبت ثرواته ومزقت نـسيجه
الـــوطـــني والـــقـــومي بـــعـــد أن
جــزأته الى دويـالت ضــعـــيــفــة
بـعــضـهـا ضـد بــعض وبـعـد أن
أقـــامـت عـــلـى أرضه بـــالــــقـــوة
الـكيـان الصـهـيوني الـعنـصري
ـنع اإلمـة الـعـربـيـة الـتـوسـعي 
مـن أن حتقق وحـدتهـا القـومية
هـي الــــتي قــــد صــــنــــعت تــــلك
نـبوذة األنـظمـة الدكـتـاتوريـة ا
ورعـتـهـا ووفـرت لـهـا احلـمـايـة
والـــدعـم كــــمـــا إنــــهـــا وبــــإسم
قراطـية التي كـانت مجرد الـد
إسـم بــدون مــســـمى ومــصــدرا
للتندر والسخرية ب األوساط
الـشـعـبيـة ومـثـار نـقـدحـاد عـند
الطـبـقـة السـيـاسيـة والـثقـافـية
عارضة لـلوجود اإلستعماري ا
ـــقـــراطــــيـــته األجــــنـــبي ولــــد
الـصورية قـد ساهـمت بقوة في
تـــــخـــــلف الـــــشـــــعـــــوب الـــــتي
إسـتـعـمــرتـهـا ومــنـهـا شــعـبـنـا
الـعـربي ونــشـرت بـ ربـوعـهـا
الــــدمــــار واخلــــراب في شــــتى
اجملـاالت وسـلطـت علـيـهـا زمرا

قراطي غارق في تسلطي ال د
نــــــــرجـــــــســـــــيــــــــته ال يــــــــؤمن
ــقـــراطــيـــة بــشـــقــيـــهــا بــالـــد
الــسـيــاسي واألجــتــمـاعي وإن
حــاول الــتــظـاهــر بــهــا ذلك أن
تــلك األنـظـمــة قـائـمــة إمـا عـلى
حـكم الـعـائـلـة أو الـعـشـيـرة أو
تــــســــلط احلــــزب الــــواحـــد او
الـقائـد األوحـد أو إئـتالف غـير
ــقـراطي إال بــاإلسم أوحتت د
هـيـمـنة مـجـمـوعة من الـضـباط
وصـلت الى السـلطـة عن طريق
إنــقالب عــســكـري أو أي شــكل
آخـــــــر من اشـــــــكــــــال احلـــــــكم

اإلستبدادي.. 
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ـــعـــزولــة إن تـــلـك األنـــظـــمـــة ا
شــعـبــيــا ال حتـتــكــر الـســلــطـة
وتـــمـــنـع غـــيــرهـــا مـن الـــقــوى
الـسياسـية من أن تشـاركها في
ا تعمل بكل ما احلكم فقط وإ
ا تـمتلكه تـستطـيع من قوة و
من قـدرات وإمكـانات و وسائل
الـقــمع والــتــنـكــيل عــلى وضع
الــــعــــراقــــيل أمــــام الــــتــــطـــور
ـقـراطي والـتـضـييـق على الـد
نظمات واحلركات األحزاب وا
ـطالـبـة بـتـوسيع الـسيـاسـيـة ا
قــاعــدة احلــكم وفــتح الــطـريق
أمامـهـا لـلـمسـاهـمـة في الـعمل
شاركة في احلكم السياسي وا
من خالل إجـــراء إنـــتـــخـــابــات
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من بـ أكـبـر وأهم الـتـحـديـات
الـتي تواجـهـها امـتنـا الـعربـية
وهـي جتــــــــــتـــــــــاز أخـــــــــطـــــــــر
مـرحــلـةتـأريـخـيـة في نـضـالـهـا
ــتــواصل من أجل حــريــتــهــا ا
وكرامـتـهـا ووحـدتهـا الـقـومـية
وتـــــقــــدمـــــهــــا اإلجـــــتــــمـــــاعي
واإلقــــتــــصــــادي والـــــثــــقــــافي
والســيـــمـــا بـــعــد الـــتـــطــورات
الـــهـــائـــلــة الـــتي حـــدثت عـــلى
ي عــلى كــافـة ـســتــوى الـعــا ا
ــســتـويــات والـتي الـصــعـد وا
ـعــطـيـات افــرزت الـكـثــيـر من ا
والـــتــــحـــديـــات الـــتـي لم تـــكن
مـــوجـــودةمن قـــبل وبـــاألخص
بـالنـسبـة لـوطنـنا الـعربي بـعد
أحــــداث مـــــا أصــــطــــلـح عــــلى
تــسـمـيــته بـ (الـربـيـع الـعـربي)
ــقــراطي يــأتي الــتــحــدي الــد
لـيـقف في الــصـفـوف األمـامـيـة
لتـلك التحديـات ويفرض نفسه
بــــقـــوة عـــلى مــــســـرح الـــواقع
ـــكــــتظ بــــاأللـــغـــام الــــعـــربـي ا
ـفـاجآت وقـوتـة وا والـقـنـابل ا
غــيــر احملــســوبــة..إن الــنــظــام
الــــعــــربـي الــــرســــمي احلــــالي
الـــســائــد فـي الــوطن الـــعــربي
بـــــــــكــــــــافـــــــــة أنــــــــظـــــــــمـــــــــته
احلــــاكــــمــــة(جــــمــــهــــوريــــة أم
ـخــتـلف تــوجـهـاته مـلـكــيـة)و
الـفــكـريــة والـســيـاســيـة نــظـام

إسالمية أم يسارية ام وطنية ال
ـقراطـية وان رفعت تـؤمن بالد
شعاراتها وهتفت باسمها كفكر
ســيـــاسي وإجـــتــمـــاعي وعـــنــد
تطـبيـقـها فـإنهـا تـاخذ مـنهـا ما
يــنـــاســبــهــا ومـــا حتــتــاج إلــيه
وتـفـسـرهـا بـحـسب مـا تـتـطلـبه
الـظروف وتنظـر إليها بـوصفها
وسيلة منـاسبة وفرصة سانحة
لـــلــوصـــول الى كـــرسي احلـــكم
الــذي حتــلـم بــاجلــلــوس عــلــيه
والـــبــقــاء فــيـه الى األبــد ..لــقــد
ـقـراطـيـة إنـدمـجت قـضـيـة الـد
لـدى الشعب الـعربي مع قـضايا
الــنـــضــال مــنـــذ بــدايـــة الــقــرن
ــاضي وخـاصــة مع قــضــيـتي ا
فـلــســطـ والــوحــدة الـعــربــيـة
وقـبـلهـا التـحـرر من اإلسـتعـمار
واالسـتقالل الـسيـاسي ومـرحلة
بــــنــــاء الـــــدولــــة الــــوطـــــنــــيــــة
ومـؤســسـاتـهـا ومــا تـرتب عـلى
ذلـك من صــراعــات وتـــداعــيــات
بــ مـخـتـلف الـقـوى واألحـزاب
والـتـيـارات الـسيـاسـيـة..وبـرغم
مــا حتـقـق عـلى هــذه األصــعـدة
خالل اكثر من قرن إال أن الفشل
األكـــبـــر كــــان في مـــيـــدان عـــدم
قـراطـية ومـا تركه حتقـيق الـد

ذلـك من آثــار شــديـــدة الــوطــأة
عــــلـى مـــــســـــارات الـــــتـــــطــــور
الــــســــيــــاسـي واإلقــــتــــصـــادي
ـــرحــــلـــة واإلجـــتــــمـــاعـي في ا
الــقــادمــة..لــقــدأصــبـح اخلــيـار
ـــقــراطـي فــكــرا وحـــكــمــا الــد
وقـيـمـا في الـوطن الـعربي اآلن
بـعـد مـعـانـاة طـويـلـة إسـتـمرت
لــعــقــود ثــقــيــلــة من الــزمن مع
األنــــــظـــــمـــــة واحلــــــكـــــومـــــات
الـدكتاتوريـة عسكريـة أم مدنية
هـــو اخلــيـــار الــوحـــيــد واحلل
الـصـحــيح والـضــرورة الـتي ال
بـد منهـا لتتمـكن أمتنا الـعربية
مـن جتــــاوز حـــالــــة الــــضــــعف
والــــركـــــود واإلرتــــبـــــاك الــــتي
تعيـشهـا وصوال لبـناء مـجتمع
عـــربي حـــر تـــســـوده احلـــريـــة
ـساواة بـعـيدا عن والـعدالـة وا
اإلسـتــبـداد والـقـهــر والـتـخـلف
ولـــــتــــســـــتـــــطــــيـع بــــقـــــواهــــا
قراطـية احلية من التحكم الد
صيرها ومستقبلها بإرادتها
ـستـقلـة وهذا هـو أحد احلرة ا
أهم الــتـحـديــات الـكــبـرى الـتي
تـــواجه به األــــــمـــة الــعـــربـــيــة
نفـسهـا وهي جـديرة بـذلك بكل

تأكيد..

سيـاسـيـة متـخـلفـة غـير وطـنـية
رهــنت إرادتــهــا ووجــودهــا في
السلطة بـبقاء الغزاة واحملتل
لـم تكن إال أ إدوات ذلـيلـة طيـعة
حتـــركــهـــا كـــيف ومـــتى تـــشــاء
إذاقـت مــواطـــنـــيـــهـــا األبـــريــاء
مـــخــــتـــلـف صـــنــــوف اإلرهـــاب
والـــتـــنـــكــــيل واإلذالل والـــقـــمع
واإلضـطـهـاد والــسـجن والـقـتل
والـــــــنـــــــفي والـــــــتـــــــشـــــــريـــــــد
ا ـقراطية  والتـهجير..إن الد
تعنيه من تداول سلمي للسلطة
وتــعـدديــة سـيــاســيـة وإحــتـرام
حـقــوق اإلنـســان وتــبـني مــبـدأ
األغـــــلــــــبـــــيـــــة فـي الـــــوصـــــول
لــلـسـلـطـةعن طــريق إنـتـخـابـات
حـــرة ونـــزيــهـــة ال وجـــود لـــهــا
كـــحــقــيـــقــة ثــابـــتــة عــلى أرض
الـواقع الـعربـي ذلك أن األنظـمة
الـــعــربـــيــة احلـــاكــمـــة إنــظـــمــة
إســـتـــبــــداديـــة تـــســــلـــطـــيـــة ال
قـراطية تخاف وتـهرب منها د
وتـعـتـبرهـا عـدوا شـرسـاعـلـيـها

مجابهته والقضاء عليه ..
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 وعـــــلى اجلـــــانب اآلخـــــر فــــإن
أغــلــبـيــة األحـزاب الــســيـاســيـة
الـــعـــربـــيـــة قــــومـــيـــة كـــانت أم

 w½UF « s Š

بغداد

تـــواصـــلـــهــا  35ســـنـــة وكـــذلك
بـسبب تـطرف الـنظـام في ح
لم يـستـمر احلـكم العـارفي اكثر
من  4ســـــــــــنــــــــــوات ومـع ذلـك
وألغــراض الـتــوثــيق فـأن والدة
الــنـكــتـة الــســيـاســيــة تـمت في
ـرحـلـة الـعـارفـيـة عـلى الـرغم ا
من إن جــــذورهــــا تــــمــــتــــد الى
ــلــكي ثم الــقــاسـمي الـنــظــام ا
ولـكنـهـا لم حتـتل حيّـزاً واسـعاً
من احلـياة العـامة ولم تـتحول
الى ظــــاهـــرة اال بـــعـــد وصـــول

عبدالسالم الى السلطة..
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ركــزت الـنــكـتـة الــسـيــاسـيـة في
رحـلـة العـارفيـة عـلى اجلانب ا
االقـتـصـادي وقــضـايـا الـرشـوة
عـــلى وجه الـــتــحـــديــد من ذلك
ـثـال ان الـشـارع عـلى ســبـيل ا
بدأ يطلق لـقب أبو فرهود على
رئــيس الــوزراء يــومــهــا طــاهـر
يــحـــيى وقــد تــبـــادلت الــنــاس
النـكـتة الـتالـية مـواطن مخـمور
كــان يــتـــرنح في الـــشــارع لــيالً
وهـــو يـــردد هــــذه الـــعـــبـــارة –
اشــســويت بـيــنه ابــو فــرهـود-
وح القـى رجال االمن القبض
عــلــيه واحـالــوه الى احملــكــمـة
ســـأله الــــقـــاضي: من هـــو ابـــو
فـرهـود? فـأنـكـر الـرجل مـعـرفـته
به وانه سمع هـذا الكالم وراح
يـــردده وهــو في حـــالــة ســكــر..
ومع احلـــــــاح الــقـاضي عـلـيه
اال إنـه أصــــــــــــرّ عــــــــلى عــــــــدم
معـرفته ولـهـذا اصدر الـقاضي
ـدة  9 اشــهـر حـكــمـاً بــسـجــنه 
لــــكــــونه يــــجــــهل بــــأن رئــــيس
الـوزراء طـاهــر يـحــيى هـو أبـو
فـــرهــود !!بـــعــد صـــعــود حــزب
الـبــعث الى الــسـلــطـة  1968ثم
انــتــقــالـهــا الى  صــدام حــسـ

اتــــســـعـت رقــــعـــة 1979-2003
الـنكـات الـسيـاسيـة نـوعاً وكـماً
بـصورة غيـر مسبـوقة وامتدت
ـال العام الى الـرشوة وسـرقة ا
والـــنــظــام الــشــمـــولي والــظــلم
ودكــــتــــاتــــوريـــــة الــــفــــرد..الخ
وبـــالــنــظــر الن تــأثــيــرهــا عــلى
النـظام كـان أخـطر من أي بـيان
او مـنشور سـياسي فقـد عمدت
الـسـلــطـة بـدورهــا الى تـصـديـر
نكـاتها الى الشـارع في محاولة
الشغال النـاس وابعاد وجهتها
عن الـنــكــات الـســيــاسـيــة وقـد
انصـبت محاوالت السـلطة على
الــنــيل مـن مــكــونــات الــشــعب

فـــكــــان الـــكــــرد والـــدلــــيم واهل
ــــوصل هم الــــثالثـي الـــذي  ا
تــوظـيــفه  –مع إن هــنـاك االالف
ــكـونـات ضـمن مـن ابـنـاء هـذه ا
ـوالــ لــلــســلــطـة اال إن تــلك ا
احملــاوالت لم حتــقق اهـدافــهـا..
كـان الشـعب يسمـعهـا ويضحك
ـكونـات الـثالثة من ا فـيـهم ا
دون االنشـغـال بـهـا وفي حدود
مـــا يــقع في ذاكـــرتي فــقــد كــان
الـشــارع يــســتــقـبـل مـئــة نــكــتـة
سياسية موجعة مقابل كل نكتة
تـطــلـقــهـا احلـكــومـة.. ومن بـاب
االســتـشــهـاد ال احلــصـر هــنـاك
نـكـتة مـفـادهـا أحـد الـصـحـفـي

سأل خيـــــــــــــــــر الله طلفاح -
خـال الــرئـيـس وابـو زوجه- عن
صـحـة االخـبـار الـتي تـتـداولـهـا
الــنــاس بــشــأن اســتــيالئه عــلى
اراضي الــدولــة فـرد عــلــيه: كل
هذا الـكالم كذب وشائـعات فأنا
ال أمـــــتــــلـك في بـــــغــــداد ســــوى
قـطـعـتي ارض إحـداهـمـا تـدعى

الكرخ واالخرى الرصافة!
ثـمـة ما يـسـتحـق التـنـويه وهو
إن عـمــوم الـنــكـات الــسـيــاسـيـة
الــعــراقــيــة تـــتــمــيــز بــكــونــهــا
مــصــنـــوعــة بـــعــنــايـــة وذكــيــة
االشارة والـتلـميح ومـهذبـة أما
بـعـد  2003صـعـوداً فـتـراجـعت
الـنـكـتـة الـسـيـاسـيـة بـتـقـالـيـدها
ة تراجـعاً كبـيراً حيث لم الـقد
تعد بهـا حاجة الى ذلك التحفظ
وتــلك الــسـريــة بــعــد ان اتـاحت
نفلـتة للمواطن اجواء احلريـة ا
فرصـة التعـبير عن وجعه ورأيه
بالـطريـقة الـتي يخـتارهـا وكان
من الـطـبيـعي ان يؤده االنـترنت
دوراً جـديداً فـي اسالـيب نـقـلـها
وتداولها كمـا كان من الطبيعي
كذلك ان تطرح مـضام مبتكرة
رحلة وتأخذ مسارات حتاكي ا
ـالحـظـة الـرئـيـسـة حـقاً ولـكن ا
هو إنـها فقدت اي تأثـير لها في
الــشـــارع او عـــلى الــنـــظــام الن
ــــان رجـــــاالت احلــــكـم والـــــبـــــر
سؤول هم من تـولى عملية وا
النـقد والـنقـد السـاخن النفـسهم
وللعملية السياسية ومن ثم ما
ــكن ان تــقـدمـه الـنــكــتـة الــذي 
ـــا يـــقـــال ويــطـــرح من اكــثـــر 
أصحاب الـشأن? وخالصة االمر
ـؤثـرة إنــهـا فـقـدت فـاعـلــيـتـهـا ا
واصبحت على مواقع التواصل
االجـتـماعي ألغـراض الـضحك...

والضحك فقط!!
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مـؤخرا الـتحق أطـباء األمـراض النفـسيـة بركب فـيسـبوك ووجدوا في
ـرضــاهم وبـدأ بــعـضـهم دهــالـيـزه مــا يـســاعـدهم عــلى فـهم أفــضل 
يـتـحـدث عن صـفـحـة شخـصـيـة بـإمـكـانـها أن تـعـوض سـريـر الـطـبيب
كن ان تـعكس سلـوكيات الفـرد وحالته النـفسية الـنفسي فـالصور 
عـلومات عن ـكن لتـحديـثات فيـسبـوك والصور أن تـوفر ثـروة من ا و
ـستخـدم حسب دراسة نـشرت بدورية (ال نـسيت) للـطب النفسي ا
كن اسـتـخدامـهـا في الـكشف عن عـوامل الـصحـة الـعقـلـية في كـمـا 
دراسـة جامعة كامبريـدج البريطانية. وفي هذا الـسياق قدمت الباحثة
إلـيزابيث مارتن من جـامعة ميسوري األمـيركية بحـثا خلصت فيه إلى
ـكن قـراءة نـفـسـية الـشـخص الـذي يـتعـاطى فـيـسـبـوك والحظت أنه 
ـا يـعاني مـثال أن الـشـخص الذي يـبـدل دائمـا صـوره الـشخـصـية ر
فـقـدان الثـقـة أو فقـدان لـلـعالقة احلـمـيمـيـة أو نرجـسـية مـرضـية او
ـا كـان أحـد اسبـاب اسـتـهالكهم شـعـور بـاالضطـهـاد أو الـفشل. ور
ــكـبــوتــة الـتي ال هــذه الـوســيــلـة هــو (إســقـاط حــاجـتــهم الــنـفــســيـة ا
يــسـتــطـيــعـون إظــهـارهــا في الـواقع وإلشــبـاع حــاجـاتــهم الــنـفــسـيـة
ـفقـودة). الـعراق حـسب الدراسـات النـفسـيـة واالجتـماعـية الـعربـية ا
والــدولــيـة األخــيـرة أصــبح مــوطن االمــراض الـنــفــسـيــة كــاالكـتــئـاب
والـنـرجـسـيـة وانـفـصـام الـشـخـصـيـة والـسـاديـة بـعـد االحـتالل حـيث
الحـظـت هـذه الـدراسـات بـان الـنـخب الـثـقــافـيـة والـعـلـمـيـة هي األكـثـر
رضية من العامة ألسباب كثيرة ارسة في السلوكيات ا وضـوحا و
بـعــضـهـا يـعـود الى انــهـا هي أصال مـصـابـة بــهـذه االمـراض نـتـيـجـة
إحـسـاسهـا الـدائم بالـظـلم واالضطـهـاد والقـهـر والعـزلة. لـذلك ظـهرت
ر حلظة في أي مكان دون الـنرجسية اخملتـبئة في شخصيـتهم فال 
الـتقـاط الصـور ألنفـسهم ورفعـها عـلى صفـحتـهم وما بـ آخر يدون
كل مـا يجول في خاطره ولو كان حول طعامه وشرابه وما يلبسه في
يـومه وبعـضهم يفـتخر انه شـبيه بالـفنـان الفالني وببـطوالته الغـرامية
رغم دخـولـه شـيـخـوخـة الـعـمـر وفـقـدانه لـلـطـاقـة اجلـنـسـيـة  وآخـرون
راقد الديـنية حلصولهم على االجر يـتبجحون بزياراتـهم الدينية الى ا
ـمل من االلف الى وآخـر يـسـتـعــرض مـرضه بـالـتـفــصـيل ا والــثـواب 
سـلسالت تـلفـزيونـية تـؤرخ لكل حـركة الـياء  حـتى بـتنـا نرى اشـبه 
تابـع فيسبـوك ألنها خـصوصيات ـاءة وكلهـا ال عالقة  وهـمسة وا
فـردية غير صاحلة للنشـر والتباهي. وألنني ال اريد ان يكون مثل هذا
ـوضـوع صـحــفـيـا فـقط بـدون سـنـد عـلـمي فـقـد قـمت بـدراسـة هـذه ا
الـظاهرة في بـعدها االجتـماعي والنفـسي في بحث علمي سـينشر في
ـصــريـة قـريـبــا حـيث وصـلت الى مــجـلـة بـحــوث الـعالقـات الــعـامـة ا
اسـتــنـتـاجـات عـلــمـيـة من خالل حتـلــيل مـضـمـون مــنـشـورات الـنـخب
ـدة  6أشــهـر عــلى مـوقـع فـيــسـبـوك الــعـلــمـيـة والــثـقــافـيـة الــعـراقــيـة 

نهج البحث العلمي حيث  قاييس العلمية وأساليب ا بـاستخدام ا
اخـتـيـار  200عـيـنـة من االدبـاء والـفـنـان وأسـاتـذة اجلـامـعـة وحـمـلة
الــشـهـادات الــعـلـيـا مـن الـرجـال فــقط. وبـعـيــدا عن تـفـاصــيل الـبـحث
تـبعـة التي ال مجـال ذكرها في ومـنهـجه وتكنـيكه وطـرقه اإلحصائـية ا
ـقـالـة فـقـد الحـظت الـدراسـة ان مـرض االكـتـئـاب والـنـرجـسـية هـذه ا
والـنـفاق االجـتـماعـي وازدواجيـة الـشخـصـية وانـفـصامـهـا يسـيـطرون
ـية لـهذه قـايـيس العـا نـشـورة من خالل ا ـنشـورات ا عـلى مـحتـوى ا
تـكلم (انـا) الذي يـعكس سـتمـر لضـميـر ا االمـراض كاالسـتخـدام ا
ـشـاكـلـه وهـمـومه فـقط مـثـلــمـا يـعـبـر كـذلك عن انـشــغـال الـشـخص 
ـريـضـة كـمـا لـوحظ بـأن الـتـعـلـيـقـات تـميـل الى الـشـعور نـرجـسـيـته ا
بـالوحـدة واحلزن والـتعب والـتناقض واالضـطهـاد واإلصابـة بأمراض
جـسدية التي تـرتبط غالبـا باالكتئـاب. كما الحظـت الدراسة ان ظاهرة
الـنـرجـسـيـة التـي تعـرف بـأنـهـا (اهـتمـام اسـتـثـنـائي او عـجب الذات)
أصـبــحت اشـبه بـنـشـاط ريـاضي في فــيـسـبـوك وتـعـبـر عن مـسـتـوى
واالهتـمام الـزائد بـالنفـس لصالح مـتضـخم ومتـطرف من حب الـذات 
بالغـة في أهميتها وقدراتها ليصل إشـباع رغبة الرضا عن الذات وا
نهج الى مـرحلة (اضطراب الشخـصية النرجسيـة) وضمن مقاييس ا
فـقـد وجدنـا ان هـناك تـسـعة مـعـاييـر في مـنشـورات الـنخب الـنـفسي 
الـثـقافـيـة تتـطابق مـع ما هـو منـصـوص علـيه في الـدليل الـتـشخـيصي
واإلحـصـائي الـذي يـستـخـدمه أطـباء الـنـفس والـبـاحثـون حـول الـعالم
وخـيـاالت بالـنـجـاح والـنـفوذ وهي :أحـسـاس مـتـعـاظم بـأهمـيـة الـذات 
طالبة بتـلقي إعجاب مفرط وا واعـتقاد بخصـوصية الذات وتفردهـا 
وإحـساس بـاالسـتحـقاق واالتـسام بـاستـغالل األشخـاص واالفتـقار
إلى إظـهـار التـعاطف مع اآلخـرين واحلسـد من االخرين واسـتظـهار
سـلوكـيات واجتـاهات مـتغـطرسة مـتعـجرفـة. وأظهـرت الدراسـة أيضا
) الـتي بـروز ظـاهـرة ســمـاهـا بـعض الـبـاحـثـ (مـتالزمـة ذو الـوجـهـ
ـرضـية الـتي تظـهـر بشـكل متالزم تـعـرف بأنـها مـجـموعـة األعراض ا
وهي ظاهرة النفاق االجتماعي ومـتتالٍ نتيجة عادات االنسان السيئة 
ووجـود شـخـصـيـتـان مـنـفـصـلـتـان  شـخـصـيـة افـتـراضـيـة فـانـتـازيا
وشخصية مـوجودة فقط على فـيسبوك وغيـرها من وسائل التـواصل 
أخـرى واقـعـية مـنـاقـضة لـلـشـخصـيـة األولى ال بل قـد يـصل األمر أن
يـشـك اإلنـسـان هل هـذا الـشـخص في الــعـالم االفـتـراضي هـو نـفـسه
الـذي عرفنـاه في الواقع! عليـنا ان نلـفت النظر مـن باب العلـمية بأنه
لـيس كل العيـنات مصـابة باألمـراض النفـسية ولـيس كلهـا بنفس قوة
ــرض لـكن مــعـظــمـهــا تـعـانـي من تـضــخم مـرضي في الــدرجـة من ا
الـذات وسرطـنـة في النـفاق االجـتمـاعي وازدواجيـة في الشـخصـية
واكـتئـاب متـأصل في اجليـنات إذا صح الـتعـبيـر وذلك بنـسبة 89.7
ـئــة مـقـارنـة بـاآلخـرين الـذي لم تـتـحــقق بـيـانـات ومـقـايـيس الـبـحث بـا
ـئـة.  بـاختـصـار صـفـحة فـيـسـبوك رض وهم  11.3بـا اصـابـتـهم بـا
عـرفة امراضـنا التي مـرآة لشـخصيـتنا وسـلوكنـا هي عيـادة نفسـية 
فنبـصر اجلذع في عـيون االغيار جنـلد فيـها ذواتنـا وذوات اآلخرين 
ـشكلـة احلقيقـية كمـا يرى البعض وال نـرى اجلذوع في اعيـننا لكن ا
وعلـى رأسهـا الـفـصـام والـنـرجـسـية في جتـاوز أمـراضـنـا الـنـفـسـيـة 
هي في اإلستجـماتزم األخالقـي واحلول القـيمي في نظـرتنا والـنفـاق
ـاضـية ونـسـيـان أخـطـائـنـا ا ـشـكـلـة أيـضـا في احلـشـريـة  لألمـور ا
ـثـالي عـلى اخلـطّـاء وفي والـتـعـامـل مع اآلخـرين من مـنـطـلق تـعـالى ا
ـشـانق لـشـخص ـريـضـة  تـعــلـيق ا هـوس الــوصـايـة وحب الـذات ا
وتــعـلـيق أطـواق الــيـاسـمـ لـشــخص آخـر اقـتـرف نــفس اخلـطـأ هـو
بــاجملـمل خــلل واضـطــراب وتـشــوش رؤيـة ومــرض نـفــسي بـامــتـيـاز.
خـوارزمـيـة فيـسـبوك هـي لعـبـة االنسـان اجلـديـد يخـفي به إخـفـاقاته
وإحـباطاته وانكسـار أحالمه الكبيـرة والصغيرة معـاً وليعوض به ما
كن أن ينقصـه حسب توترات احلياة وتطوراتها كـان ينقصه أو ما 
لـذلك ال شيء محسوم علمـيا في عالم فيسبوك هـو ليس شرا مطلقا
لـكنه قـد يكـون وصفـة مجـدية لـلتـخفـيف من رهاب اجملـتمع وصـعوبة
إثـبات الذات مثلما قد يـكون استخدامه تدريبا ريـاضيا لقذف بكتريا
ن تضخمت لديه الغدة الـنفاق واجملامالت الفارغة وجرعـة دواء مر 

النرجسية النشطة بحب الذات وتدمير اآلخر.
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االمارات

لـقـد وجد سـكان وادي الـرافدين
انفـسـهم امـام قدرهم الـسـماوي
مـع اخـرين امــثــالـهـم في حتـمل
ـسؤولـيـة وقـيـادة الركب زمـام ا
الــبــشـري الى شــواطئ الــتــقـدم
والـتحـضـر... فـماذا يـعـني هذا?
بـاختصـار إنه "طغيـان" السلوك
اجلــــدي في حــــيــــاة الــــفـــرد او
اجلــمــاعـة والــســلــوك اجلـاد ال
يعني بأية حال من االحوال إنه
ـــرح او عــــلى الــــنــــقـــيـض من ا
الـظــرف ولـهـذا كـان االحـسـاس
ـسـؤولـيـة دافـعاً الى الكـبـيـر بـا
مـســعى جـاد في تــبـني الــشـعـر
وسـيــلـة مــفـضــلـة عــلى غــيـرهـا
لــلـتــعــبـيــر عن الــذات واالفــكـار
والـــعــــواطف من هــــنـــا يـــذهب
مـــؤرخــو االدب الى ان الــعــرب
بـعد ان تـصـرفوا بـجـدية كـامـلة
في تــــوطـــيـــد مـــســـؤولــــيـــتـــهم
ورسـالتـهم بـدءاً بـعصـر مـا قبل
االسالم فــالـعــصـر االسالمي ثم
الــعــصـــر االمــوي عـــمــدوا الى
رح تـطـعيم "جـديـتـهم" بفـنـون ا
والـتـنـكه فـي الـعصـر الـعـبـاسي
الحـسـاســهم بـأن مـســؤولـيـتـهم
احلضـارية قد حـقــــــقت مداها
وان عـــلـــيــــهم ان يـــأخــــــــــــذوا
قـــســـطـــاً من الـــراحـــة وهـــكــذا
"زاوجـــــــوا" بـــــــ جــــــــــــــديــــــة
ـــســؤولـــيـــة ومــســـتــلـــــزمــات ا

العصر.
عـلى إن وراء عـزوف الـعـراقـي
عن روح الـــدعــابـــة والــفـــكــاهــة
ـعـيـار الـنـسـبي الـعـام تقف وبـا
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