
 1

� �� �� �� �

Ê{{{{{{{Òƒ<ê{{{{{{{è^ãÞ<ï†{{{{{{{éÆ^ŞÖ]<í{{{{{{{í 

ãjÞ]<Øâ{{{{{{{Â^ß‘<<k{{{{{{{i^jÒ‚Ö]<í{{{{{{{Ê<…ç{{{{{{{ÃÖ]<ê{{{{{{{[Ñ]†< 
www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimAreEndedDictator.pdf<<

 
  �ــــ� ��ــــ� �
	ــــ���. د.أ


	� ا��ا�	��� ر�	� ا���	� ا

qassimsalihy@yahoo.com  

 
 
 

<í‘†Ê<�Êçi<äßÚ<kf×�

ð^f�ù]æ<‹ËßÖ]<ð^Û×ÃÖ<

<Ý]‚‘<ð^Ï×Ö<°éŠËßÖ]

<Øé×�<Í‚ãe<°Šu

äjé’~� 
 

<í‘†ËÖ]<^ßé×Â<kÂ^•æ

<íéŠËÞ<l]…^fj}]<ÐéfŞje

<êÛ×Â<Øé×�<ð]†q]æ

<íéÆ^�<îŠÎù<êÂç•çÚ

<Ñ]†ÃÖ]<�è…^i<å‚ã�
oè‚£]J 

<íÃe…]<àÚ<ífÒ†Ú<äjé’~�
½^´]<V<ë‚vj¹]

<êŠq†ßÖ]æ<‹Ûvj¹]æ
êm^eçÓè^ŠÖ]æ<JJ<äÞ_æ

<íéÂ^Ûjq]æ<íée†Â<ì†â^¾
<íéŠËÞæ<íé‰^é‰æ<íéÎø}]æ
<‹éÖ<H^ãÃß‘<»<Üâ^‰
<ë†‰ù]æ<ê‰^éŠÖ]<ä−…`i
<^´]<HgŠvÊ<êqçÖçéfÖ]æ
<^–è]æ<h†ÃÖ]æ<áçéÎ]†ÃÖ] 
 

<»<áçÒ��è<ÄéÛ¢]
^â‡†e]<ì�‚¦<l^Ë‘<V

¤]<ØjÎ<H�…^e<Ý‚e<Ýç’
<H<gÂ†Ö]æ<Íç¤]<íÂ^�]
<íéÞ^ŠÞ÷]<ÜéÏÖ]<Õ^ãjÞ]
<…^Ïju]<HíéÎø}û]æ

وكنّا .التقينا الدكتور عدنان الباججي بوصفه رئيس مجلس الحكم في حينه 2003العام في    

نترأس وفدا يمثل رابطة اساتذة جامعة بغداد بينهم المرحوم الدكتور حسين امين والدكتور 

للمطالبة بمساواة اساتذة الجامعة في العراق  موسى الموسوي رئيس جامعة بغداد السابق ،

طلبت منه توفير فرصة لعلماء النفس واألطباء وفي سياق الحديث . دول الخليج باقرانهم في

فأجاب بان صدام هو اآلن في عهدة .النفسيين للقاء صدام حسين بهدف تحليل شخصيته

أستاذ  :ثم التقينا الدكتور اياد عالوي وعرضنا عليه نفس الطلب فأجاب ضاحكا..األمريكان

انك خصمه السياسي فيما نحن باحثون  :فأجبته .لصدام حسينقاسم هو ليش آني اكدر اشوفه 

الفرصة بتطبيق اختبارات نفسية واجراء  ضاعت عليناو ".حجي يفيدك" :فرد بلطافة علميون،

 .تحليل علمي موضوعي ألقسى طاغية شهده تاريخ العراق الحديث

 لحكام والشعوب،في تحليل شخصية صدام حسين عبرة ل :كنّا قبلها نشرنا موضوعا بعنوان  

المتحدي والمتحمس والنرجسي  :شخصيته مركبة من اربعة انماطجاء فيه ان 

 وأنه ظاهرة عربية واجتماعية واخالقية وسياسية ونفسية ساهم في صنعها، ..والسايكوباثي

 (*). ليس تأريخه السياسي واألسري والبيولوجي فحسب، انما العراقيون والعرب وايضا

 موسوليني، هتلر،( لموضوع الى دراسة شخصيات الطغاة في العالمولقد حفزنا ذلك ا 

قتل الخصوم بدم  :الجميع يشتركون في صفات محددة ابرزهافوجدنا ان ...) فرانكو، ستالين،

احتقار المواطنين، السادية  انتهاك القيم االنسانية واآلخالقية، اشاعة الخوف والرعب ، بارد،

 ..الى انفسهم بأنهم أسياد واصحاب سلطة مطلقة على شعوبهموالنظر  ..المفرطة في اذاللهم

وانعاش فكرة قديمة في الالوعي الجمعي للناس بأن الحاكم الذي يتصف بالسلطة المطلقة 
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وهذا ما كان  ..وانه يحكم بتفويض من اهللا والرهبة هو من طبيعة آلهية غير طبيعة البشر،

ث يعد الخليفة نفسه سلطة اهللا في األرض والمنفذ حي ..سائدا في الخالفتين األموية والعباسية

ولكم ان تتذكروا كم من العقول النيرة  ..ومن يخرج على أمره يعد كافرا او زنديقا ..ألوامره

والواقع ان الحكّام العرب في األنظمة الحديثة . قطعت رؤوسها او قطفت على طريقة الحجاج

وأحب خصيصة ورثوها عنهم  )..الخليفةسيكولوجيا (ورثوا ما نصطلح على تسميته بـ ،

وأنهم ما كانوا  ..انهم ما كانوا يغادرون كرسي السلطة اال يوم يخصهم عزرائيل بالزيارة

 ..ال يلبسون العمامة) أفندية(يختلفون عنهم سوى انهم 

واعتقادهم بانهم يمتلكون قدرات  )..القوة(ومشكلة الطغاة انهم جميعا يعتقدون بأن الحق هو  

وطبيعي من الناحية  .بما يعني تضخم األنا لديهم استثنائية او خارقة ،وانهم مميزون ،

ان من تجتمع به هذه الصفات فانها تدفعه الى استخدام العنف واخضاع  السيكولوجية،

لدرجة انهم يعدون ايقاع االذى واأللم بمن ال يمتثل ألمرهم امرا  ..اآلخرين واذاللهم

 يشعرون بتأنيب الضمير عندما يعذبون خصومهم او يصفونهم ولهذا فهم ال مشروعا،

 .ولكم ان تتذكروا صور المقابر الجماعية للطاغية ..جسديا

جوع كلبك (وما يشغل الطاغية هو ان يجعل الناس اذالّء تابعين له ،ويستخدم شعار  

داخل ألنه يشعر من ال..ويشيع بين مواطنيه اجواء الرعب والبؤس والقهر )..يتبعك..

ليعيش في )..الشعور باألمن(وانه بهذه الطريقة يؤمن حاجته الى  بالخوف العصابي منهم،

 .ةتتعالى على افراد شعبها وهذا هو حال كل دولة مستبد. ..رفاهية مطلقة

نحن الناس والذين هم  ..ان نلتقط )2003سقوط الطاغية في نيسان (والمهم في هذه المناسبة 

واعني تحديدا أن نأمن جميعا من ظهور   ,.حدث كان يعد مستحيال في السلطة، العبرة من

 .دكتاتور او طاغية جديد في العراق

ان تحليلنا، نحن المعنيين بعلم النفس السياسي واالجتماعي، يختلف عن تحليل السياسيين  

فيما نرى ان هنالك  ..الذين يرون بأنه ال مجال لظهور دكتاتور في هذا الزمن الديمقراطي

اربعة مصادر قوية لظهور دكتاتور جديد في العراق،األول يتمثل بالحزب المتنفذ في السلطة 

او الكتلة السياسية المتنفذة في الحكم التي تحتاج الى رئيس قوي يجعل افراد هذا الحزب او 
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والثاني يتمثل بالعنف  .ويأنف من سماع النصيحة الكتلة يقولون له ما يحب ان يسمعه،

 ..ألن الطائفة التي تشعر بخطر يتهددها من طائفة اخرى تحتاج الى قائد تحتمي به..الطائفي

وقل الشيء نفسه  )..والعراقيون يجيدون هذه اللعبة  بامتياز( يتحول بالضرورة الى طاغية

اما المصدر الرابع فيتمثل بالجماهير  .بخصوص المصدر الثالث المتمثل بالتعصب القومي

السيما ذلك الذي يعزف في خطاباته على اوتارها  ..ي تعشق القائد القويالشعبية الت

االنفعالية ويؤجج فيها مشاعر التوحد به والتحليق معه في عالم االحالم واألوهام،على طريقة  

ولنقل  .وليس هذا بمستبعد عن الجماهير العراقية الشعبية .الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

اهير كانت احد المصادر في صنع الطاغية صدام حسين،السيما في ان هذه الجمبالصريح 

مرحلة صعوده في السبعينيات حتى وصل الحال الى التمجيد والتأليه من قبل اساتذة جامعة 

فيما الحشود الضخمة كانت تمأل ..)هبة السماء الى األرض(ومثقفين وصفوه بأنه 

 .تهتف باسمه وتعده بطال استثنائيا..الساحات

علينا ان و .هذه المصادر األربعة يمكن ان تسهم في صناعة دكتاتور جديد في العراق ان 

ألن الحاكم  ليست مشكلة حاكم، ..ندرك ان منع او غلق الباب امام عودة طغيان السلطة

شعوبنا ألن  ..انما هي مشكلة شعب ..وتحوله تدريجيا الى طاغية ..تغريه السلطة والثروة

والعراقيون كانوا أحد أهم المصادر التي صنعت من صدام  ..الطغاة العربية هي التي تصنع

وان يغسلوا الشعورهم الجمعي من  وان عليهم ان يكفوا عن تمجيد الحاكم ، ،حسين طاغية

على الحاكم ان ينظر الى رئاسة الدولة على انها وان  ،"البطل المخلّص"و " الرمز"فكرة 

األمن  ..من يتولى ادارة النظام الديمقراطي وأن يحقق ..وظيفة يشغلها زمنا محددا 

  .أذلّهم..والرفاهية للناس ال ان يجعلهم يترحمون على زمن طاغية
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