
 حرب الشخصيات النمطية 
 

اسلوب متبع يف احلروب وخصوصا احلرب النفسية واالعالمية وحري اببناء الشعب العراقي االنتباه 
.  لو واخذه على حممل اجلد والعمل على مقاموتو واجهاض مقوماتو 

منذ سقوط الصنم بدأت مالمح ىذه احلرب مث استمرت وىي مستمرة اىل االن واليت اوجزىا 
:  مل ادلساعدة ذلا مبا يليوالعوا

 
تضخيم حاالت النهب اليت تعرضت ذلا ادلباين العامة وادلتاحف والقصور الرائسية واليت كان . 1

يفرتض ان تكون حتت سيطرة قوات التحالف حيث قامت االجهزة االعالمية ادلختلفة وخصوصا 
ة متاصلة يف ىذا الشعب العربية منها بتضخيم ىذه احلاالت لتصورىا على اهنا ظاىرة اجتماعي

وليست رد فعل لكبت وظلم وحرمان وحصار وجتويع وتنكيل كان قد استمر لعقود واليت ميكن ان 
.  حتصل كرد فعل طبيعي لسياسات التمييز العنصري يف اي بلد كان ومبجرد غياب سلطة القمع 

ن من كان يعطي تصوير الشعب العراقي على انو شعوب خمتلفة مقتتلة وليس شعبا واحدا وا. 2
ىذه الشعوب صفة الشعب الواحد ويربطو مبحيطو العريب واالسالمي امنا كان ىو النظام الدكتاتوري 

العلماين الشمويل وان ما رشح عن فرتة حكم البعث من كوارث أدلت ابلعراق امنا كان سببها 
ع والبديل سواه او على دمارسات راس النظام وبعض معاونيو اما النظام نفسو مبا ىو كنظام فانو االنج

االقل ىو اىون الشرين وان العراق سوف يفقد ىويتو االسالمية والعربية ان حاد عن هنج النظام 
السابق وما انفاق ادلليارات على زعزعة الوضع االمين يف العراق اال لتكريس ىذه الصورة  

 
جلماعات أو خلق حالة من تعمد اغفال ذكر اي اذماز للعراقني سواء على مستوى االفراد أو ا.3

االرىاب تصاحب كل اذماز حملو صورة االذماز وابقاء الصورة ادلعتمة وىو ما حيصل مع الرايضيني 
واالعالميني واألطباء فأي عراقي يسهم يف اماطة اللثام عن الوجو احلقيقي للشخصية العراقية يعترب 

ىدفا للقائمني على ادارة شؤون ىذه احلرب  
 

ذماح ىذه احلرب يف اهنا جتعل العراقي يقتنع بصورة الشخصية اليت رمست لو  تكمن خطورة.4
ويصبح من الصعب التمرد عليها واخلالص منها كما يصبح من الصعب تغيري ىذه الصورة لدى 
االخرين من ابب اوىل وتتجلى مالمح بعض ىذه النجاحات يف اقوال بعض العراقيني لالسف 

ون ال ينفع معنا اال القوة أو مقولة ان الكل يسرق أو مقولة كان رمن العراقي)الشديد من قبيل 



ىذه االقوال قد تبدو صحيحة للوىلة االوىل أو لرمبا كانت يف بعض جزئياهتا ( الوضع أفضل
صحيحة دتاما ولكن ليس الهنا احلقيقة بل الن ىناك عوامل مساعدة أدت اىل بعض النجاحات 

منها الفساد األداري الذي يكون متعمدا يف كثري من  للقائمني على حرب الشخصية النمطية
.  األحيان بل ومدعوما من أدارات ىذه احلرب

 
ذه احلرب تركيز األحزاب السياسية على اذلوية احلزبية أو القومية أو الطائفية يعطي لنجاح ه. 5

زمخا كبريا ويوفر مادة اعالمية دمسة تتلقفها االجهزة االعالمية الضالعة يف ىذه احلرب وحتوذلا مسوما 
تنفثها يف أمساع ادلتلقني من أبناء الشارع العريب والعراقي الذين سرعان مايغرقون يف التفاصيل الىني 

عن االىداف احلقيقة ذلذه احلرب  
 

ية على اهنا شخصية غري واعية وغري قادرة على التعايش مع االخر واهنا تصوير الشخصية العراق. 6
شخصية تصادمية والواقع ان ماحيصل ىو ردود افعال ذلذه الشخصية يراد ذلا ان تصور على اهنا 
من مسات ىذه الشخصية فعندما تشن أجهزة أالعالم العربية محالت مكثفة للتشكيك ابنتماء 

ين حمليطهم العريب واالسالمي وتشكك الشارع العريب ابمكانية تعاون ىذه السواد االعظم من العراقي
الشخصية يف ظل ظروفها الراىنة مع ىذا الشارع عندما تعمل ىذه االجهزة كل ىذه االمور يصبح 
رد الفعل الطبيعي ذلذه الشخصية ىو االستنفار والشك والتحفز وتتخذ وضع الدفاع عن النفس 

االجهزة وغريىا كدليل على مانظرت لو وما ىيأت لو ادلتلقي من قبل   االمر الذي تستغلو ىذه
 

افراغ العراق من موارده البشرية والطاقات ادلبدعة وادلثقفة سواء ابلقتل والتهجري أوالتوظيف .7
والرتغيب واالغراء اترة اخرى دلا ذلذه ادلوارد البشرية من اثر كبري على تطوير البلد والنهوض بو 

ذلذه الفئة من قدرة على اختاذ ردود افعال مدروسة قد تعرقل سري فصول احلرب النمطية  وكذلك دلا
اليت تشن على الشعب العراقي  

ضعف االعالم العراقي اخلارجي يف ابراز الشخصية العراقية وكذلك ضعف الدور االعالمي . 8
يذكر على عكس سفارات لوزارة اخلارجية وىياهتا الدبلوماسية حيث ان نشاطها االعالمي اليكاد 

الدول االخرى اليت تقوم ابدوار اعالمية وعالقات عامة ىائلة وتصل وسائل اعالمها اىل كافة الدول 
اليت تتواجد فيها جالياهتا واليت تشرتك يف ىو احلرب على الشخصية العراقية دون ان يكون لالعالم 

اي دور للتصدي ذلذه االنشطة   اخلارجي العراقي أو لوزارة اخلارجية وىياهتا الدبلوماسية
 



التساىل يف موضوع السيادة الوطنية و التساىل يف حرمة الدم العراقي كلها امور تساعد يف رسم .9
الشخصية النمطية اليت يراد رمسها للعراقي وعلينا كعراقيني ان النتساىل بذلك ابدا وان مافعلو 

االرىاب الذي يستهدف الشعب  عراقيوا ادلهجر من احتجاجات واعتصامات ضد دول تدعم
العراقي ذلو دليل على عمق الوعي ولكن جيب ان يكون بصيغة منظبطة وبعيدا عن العنف 

والتشنجات العاطفية وان يراعى سلوك الطرق القانونية لكي تكون ىذه ادلمارسات ىي اظهار 
ضارة الكما يراد ذلا حقيقي للوجو ادلشرق للشخصية العراقية اليت تعشق السلم واليت بنت وتبين احل

 ان تصور على اهنا شخصية دموية يوجهها الغري دلصاحلو دون ان يكون ذلا من االمر شيئا


