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  قـاربـــات... الرؤيـــة من منظـــور مختلـــفم

 )و الثاني  م األولــ(القس يـل سيكولوجـتحلي –ب  ـة ترامـشخصي  
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) رئيس  44لم تثر شخصيات (

اميركي من الجدل  
السيكولوجي كالذي اثارته  
شخصية الرئيس الخامس  
واألربعين للواليات المتحدة  
 األمريكية..دونالد ترامب

 
 

الى ما نشره عميد كلية    نشير
الطب بجامعة (هارفـارد) 
بصحيفة " لوس انجلس تايمز" 
بأن ترامب (شخصية مصابة  
 باألضطراب النرجسي)

 
 
ان جمعية األطباء النفسيين  
األمريكية اوصت بعدم اصدار  
اي تحليل نفسي للمرشحين  
الرئاسيين التزاما بمعيار اخالقي  

الذي ينص  1964يعود لعام  
طاء أراء مهنية لم  على "عدم إع

نتفحصها شخصيا" وفقـا لـ(قـاعدة  
 غولدوتر)

 
 
عددا من المعنيين بالتحليل  
النفسي اشاروا الى ان  
ترامب(مسكون باضطرابات  
 شخصية متعددة)

 
 
ال نعلم الكثير عن طفولته سوى  
أنه كان خاللها يشكو من  

  ةـــتوطئ     

  

) رئيس اميركي من الجدل السيكولوجي كالذي اثارته شخصية الرئيس 44لم تثر شخصيات ( 
دونالد ترامب. يكفي ان نشير الى ما نشره عميد  الخامس واألربعين للواليات المتحدة األمريكية..

كلية الطب بجامعة (هارفارد) بصحيفة " لوس انجلس تايمز" بأن ترامب (شخصية مصابة 
روفيسور آخر بالطب النفسي(جولدنبرغ) بأن وصف ترامب فيما رّد ب  باألضطراب النرجسي)،

بالنرجسي (ال يفسر بالشكل المناسب سلوكه أو يعطي مثاال عن الحالة)،وأنه يعلم من معالجته 
ألشخاص نرجسيين بأنه ( ال يوجد واحد منهم يحرض علنا على العنف، أو يفتري على 

حكم عليه بأنه ( ال يناسب المهمة، وال ومع ذلك فأن البروفيسور نفسه  .المجموعات اإلتنية)
يجدر به أن يصبح رئيسا،ألنه يحتقر النساء ويشوه سمعة المكسيكيين والمسلمين، ويسخر من 

وراح آخرون ذوي االحتياجات الخاصة، باإلضافة إلى كونه يشيطن اإلعالم ويجرح من يتحداه).
فم (يدل على ته)،الايحللون شخصيته من شكل:األنف (يشير الى اعتداده بذ

التشاؤم)،الحاجبين(قوة السيطرة)،األذنين،العينين،الذقن،شكل الرأس.وبرغم ان جمعية األطباء 
النفسيين األمريكية اوصت بعدم اصدار اي تحليل نفسي للمرشحين الرئاسيين التزاما بمعيار 

فقا الذي ينص على "عدم إعطاء أراء مهنية لم نتفحصها شخصيا" و 1964اخالقي يعود لعام 
(مسكون فان عددا من المعنيين بالتحليل النفسي اشاروا الى ان ترامب لـ(قاعدة غولدوتر)،

.وصفات أخرى في شخصية ترامب تفضي في خالصتها الى ان باضطرابات شخصية متعددة).
فيما وصفه آخرون الرجل ال يصلح ان يكون رئيسا للواليات المتحدة ألسباب سيكولوجية وعقلية!.

  الخطر والمتهور..والمجنون!بالمشاكس و 

  

  ةــرات سيكولوجيــمؤش -بــاة ترامــحي

  

 ة من خمسة أطفال.وهو األبن الرابع لعائلة مكون ،1946عام  Donald John Trump ولد   
بإلحاقه بكلية  وال نعلم الكثير عن طفولته سوى أنه كان خاللها يشكو من االفراط في الحركة فقام والداه

وألنه نشأ في اجواء اقتصادية  عسكرية عند بلوغه سن المراهقة ليتمكن من توجيه طاقاته بشكل أفضل.
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االفراط في الحركة فقـام والداه  
بإلحاقه بكلية عسكرية عند  

سن المراهقة ليتمكن من  بلوغه  
 توجيه طاقـاته بشكل أفضل

 
 
رغم أن العديد من شركاته  
أفـلست، فـإنه  كان  يتباهى  
بثروته التي يضخمها بعشرة  
مليارات دوالر، رغم أن  
 التقـارير تشكك في ذلك

 
 
ترامب شخصية استعراضية مولع  
سيكولوجيا،بحب الظهور  
والشهرة اذ قدم لمدة اثني  

تلفزيون الواقع  عشر عاما برنامج  
"ذي أبرنتيس" أجرى فيه   
اختبارات لعدد من المرشحين  
 لاللتحاق بشركاته العمالقة

 
 
هو مولع ايضا بالنساء،فقد تزوج  

عارضة األزياء   1977في  
والرياضية التشيكية األصل  
"إيفـانا زلينكوفـا" انجب منها  

 1993ثالثة أبناء،وتزوج  في  
من الممثلة ومقدمة التلفزيون  

ريكية "مارال آن مابلس" األم
ورزق منها بطفـلة ،وفي  

، تزوج  الحسناء  2005
السلوفـانية وعارضة األزياء  
 "ميالنيا كنوس

 
 
يمكن تحديد اهم صفـات  
 شخصية ترامب باآلتي:

الطموح وتحقيق الوصول  •        
 الى أكثر من قمة

 النشاط بحيوية فـائقة•        
القدرة على تجاوز  •        

 األخفـاقـات
االستعراضية وحب  •        

 الظهور
 

) في شركة 1968ا، ثم بدأ مسيرة إدارة األعمال(فأنه التحق بمدرسة وارتون للمحاسبة في جامعة بنسلفاني
وفي العام  .والده الثري المتخصصة في العقارات، حيث أظهر تميزا في مجال األعمال تحت رعايته

خاض ترامب غمار دنيا األعمال بمفرده وبدأ بتشييد ناطحات سحاب، منح اولها اسم "برج  1983
  نيويورك..وكلها تحمل اسمه.ترامب" تبعتها تشييد أبراج أخرى غزت مدينة 

مليارات دوالر،    يتباهى بثروته التي يضخمها بعشرة  كان   ورغم أن العديد من شركاته أفلست، فإنه 
سيكولوجيا ايضا، ان الرجل يتصف بالعناد والقدرة على  ما يعني، .رغم أن التقارير تشكك في ذلك.

ة في مشاريع تجاوز األخفاقات وتحقيق الطموح..فضال عن حب المغامر 
  متنوعة..تعرض فيها الى خسائر مادية كبيرة. اقتصادية(منتجعات،كازينوهات...)

وترامب شخصية استعراضية مولع سيكولوجيا،بحب الظهور والشهرة اذ قدم لمدة اثني عشر عاما  
العمالقة، اختبارات لعدد من المرشحين لاللتحاق بشركاته   برنامج تلفزيون الواقع "ذي أبرنتيس" أجرى فيه

"الدونالد" ترامب الشهير، وأصبحت تسريحة شعره رمزا للنجاح في األعمال    وأخذ األمريكيون يلقبونه
  خالل الثمانينات.

عارضة األزياء والرياضية التشيكية األصل "إيفانا  1977وهو مولع ايضا بالنساء،فقد تزوج في    
الممثلة ومقدمة التلفزيون األمريكية "مارال آن  من 1993في    زلينكوفا" انجب منها ثالثة أبناء،وتزوج

الحسناء السلوفانية وعارضة األزياء "ميالنيا كنوس" رزق    ، تزوج2005مابلس" ورزق منها بطفلة ،وفي 
.ومع ذلك فان فضائح منها بالطفل الجميل بارون الذي ظهر في يوم تنصيبه رئيسا للواليات المتحدة.

  األمريكيين. عالقاته مع النساء كانت حديث

في ضوء ذلك ومعلومات اخرى تخص حياته تحديدا من قبيل انه يمثل بالطريقة التي يحب ان يراه  
  الناس عليها ، فأنه يمكن تحديد اهم صفات شخصية ترامب باآلتي:

  الطموح وتحقيق الوصول الى أكثر من قمة         •

  النشاط بحيوية فائقة         •

  وز األخفاقاتالقدرة على تجا         •

  االستعراضية وحب الظهور         •

  عدم التسامح         •

  االنفراد بالرأي         •

  السرعة في اتخاذ القرارات         •

  ةــل الشخصيــتحلي

هنالك اساليب متعددة لدراسة الشخصية،اكثرها علمية هي تلك التي تستخدم اختبارات نفسية مقننة  
لقة وأخرى مفتوحة،ومقاييس خاصة بالشخصية من بينها مقياس (العوامل ومقابالت شخصية بأسئلة مغ

) الذي كنا اول من ترجمه الى العربية ونشرناه في كتابنا المنهجي(الشخصية بين FFM  الخمسة الكبار
. )NEO-PI-Rوتم تطبيقه في اطاريح دكتوراه،ومقياس الشخصية الجديدة المنفتحة ( التنظير والقياس)

امب ألي نوع من هذه التحليالت ويستحيل ان يخضع لها بعد ان اصبح رئيسا رسميا ولم يخضع تر 
  للدولة.
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التساؤالت األكثر حيرة وقـلقـا  
 اآلن..هي:

 ما هي حقيقة ترامب؟•        
كيف يفكر وكيف  •        

 يعمل عقـله؟
اي نوع هو من رؤساء  •        

 الواليات المتحدة األمريكية؟
وكيف سيكون العالم  •        

  في السنوات األربع القـادمة؟
  
  
  

بدأ تحليل شخصيات  اشهر من  
المشاهير هو سيجموند فرويد  
في تحليله شخصية ليوناردو  

 )1910دافينشي (
 
 
 
توصلت البحوث الحديثة الى  

  temperamentان مزاج  (
)     motivations(ودوافع (
) ) الشخص  goalsواهداف  

والمفـاهيم التي يحملها عن  
نفسه،تعد متنبئات قوية عن  
  الطريقة التي سيفكر ويشعر
 ويتصرف بها في المستقبل

 
  
 
 
حاول عالم النفس االمريكي ( 

Mark Peterson  تقديم  (
مؤشرات عن شخصية ترامب  
توصل من خالله ان ترامب يمتاز  

 Extraversionباالنبساطية ( 
)..ما يعني بأنه شخص اجتماعي  
،نشط، متحمس، متفـائل، وأنه  
ليس عصابيا يعاني من قـلق او  

التت  نزعات اكتئابية وانفعا
 سلبية

 
  
 

 Psychology ofغير ان هذا ال يمنع من قيام اكاديمي متخصص بعلم نفس الشخصية ( 

Personality (  تحليل او تقديم مؤشرات عن شخصية اي رئيس دولة لتعذر مقابلته واخضاعه
 واألفكار، ا من ان الشخصية تتكون من ثالثة عوامل هي :السلوك المالحظ،للدراسة العلمية،منطلق

وتنبئنا له  .مضيفا لها لغة الجسد..وهذا ما تابعناه منذ خوض ترامب منافسات الترشيح.. واالنفعاالت.
 بالفوز من معطيات سيكولوجية خالصة خالفت توقعات معظم المحللين السياسيين،ونشر في (المدى).

  تساؤالت األكثر حيرة وقلقا اآلن..هي:وصارت ال

  ما هي حقيقة ترامب؟         •

  كيف يفكر وكيف يعمل عقله؟         •

  اي نوع هو من رؤساء الواليات المتحدة األمريكية؟         •

  وكيف سيكون العالم في السنوات األربع القادمة؟         •

  ي.ـر السيكولوجـت المجهـب..تحـترام

  

دأ تحليل شخصيات المشاهير هو سيجموند فرويد في تحليله شخصية ليوناردو كان اشهر من ب
فيما استخدم علماء نفس آخرون (عدسات) نفسية أخرى لتحليل المشاهير.وكانت  ) ،1910دافينشي (

وحصل في السنوات  الكثير من تلك الجهود اعتمدت على افكار ليست علمية وغير قابلة لألختبار.
األخيرة ان استخدم سيكولوجيون مرموقون ادوات ومفاهيم علمية نفسية تلقي الضوء على شخصيات قادة 

  ) بتحليل شخصية جورج بوش األبن.2011دول بينهم (مارك بيترسون) الذي قام في (

ودوافع )  temperament(   ولقد توصلت البحوث الحديثة الى ان مزاج
)motivations(   اهدافو goals)  الشخص والمفاهيم التي يحملها عن نفسه،تعد متنبئات قوية عن (

الطريقة التي سيفكر ويشعر ويتصرف بها في المستقبل.ويرى سيكولوجيون امريكيون بان هنالك صفات 
اساسية في الشخصية االنسانية مثل االنبساطية والنرجسية عملت على تشكيل أنماط القيادة لدى رؤساء 

من قبيل  ومع وجود مدى واسعا من العوامل او المتغيرات، يين وتأثيرها في القرارات التي اتخذوها.امريك
 )tendenciesفان النزعات( ما يقع في العالم من احداث تحدد تصرفات وقرارات القادة السياسيين،

  .بين اهمهاالتي تختلف دراماتيكيا من قائد الى آخر،تكون من  االساسية في الشخصية االنسانية،

  

  ي لشخصية ترامبــل اميركــتحلي

 Mark حاول عالم النفس االمريكي ( )  FFMعلى وفق مقياس العوامل الخمسة الكبار( 

Peterson(   تقديم مؤشرات عن شخصية ترامب توصل من خالله ان ترامب يمتاز باالنبساطية
) Extraversion ..( تفائل، وأنه ليس ما يعني بأنه شخص اجتماعي ،نشط، متحمس، م

اوعدم التوافق االنفعالي واالستقرار  عصابيا يعاني من قلق او نزعات اكتئابية وانفعاالتت سلبية،
  النفسي،وليست لديه افكار غير واقعية.

ان روزفلت كان  ويضيف عالم النفس هذا بأن تطبيق هذا المقياس على الرؤساء االمريكيين اظهر   
اال ان ترامب  كيين في (االنبساطية) يليه جورج بوش األبن وبيل كلنتون،يتصدر قائمة الرؤساء االمري

يعد (داينمو) االنبساط في امتالئه بالحيوية والنشاط،وان يومه كان مزدحما باللقاءات والرد على 
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على العكس من ذلك فـأن  
ترامب سجل على بعد (القدرة  

على االتفـاق وحسن المعشر   
Agreeableness  درجة (

واطئة ما يعني انه شخص  
انتقـادي ، حقود ، بذيء، 
عنيف ،متعجرف،قـاس،غير  
متعاون ،وشكوك في دوافع  
 االخرين

 
  
 
 
ان التحليل السيكولوجي العلمي  
الرصين يكون اصدق من  
التحليالت السياسية التي تتسم  
بالتحيز والذاتية وصراع  
 المصالح

 
  
 
 
استطاع ببراعة ان يقصي اوال  
خصومه الجمهوريين من حلبة  
المنافسة على االنتخابات  
الرئاسية في السباق  
الرئاسي،وأن يتقدم ثانيا على  
هيالري في االسابيع األخيرة.. 
بطريقة كان يجسد فيها دور  

ي افـالم  البطل األمريكي ف
 هوليود

 
 

 
فيما يخص األفكار فـان ترامب    

هو الشخصية األكثر وضوحا  
وصراحة في تاريخ الرئاسات  
األمريكية، للمواصفـات  
السيكولوجية التي ذكرناها ، 
لكن مشكلته ان لديه افكارا  
كثيرة وخياالت واسعة تتطلب  
حلوال كثيرة يكون من الصعب  
 التنبؤ بقراراته

 

  المكالمات وقّلة النوم..وانه شخص ال يكل وال يمل.

االتفاق وحسن  وعلى العكس من ذلك فأن ترامب سجل على بعد (القدرة على
عنيف  بذيء، حقود ، درجة واطئة ما يعني انه شخص انتقادي ، ) Agreeableness   المعشر

بعكس الذين يسجلون درجات عاليه  . وشكوك في دوافع االخرين. غير متعاون ، قاس، متعجرف، ،
، ويثقون مساعدين، متعاطفين ايثاريين ، عليه حيث يكونون اصحاب قلوب طيبة، مسامحين، ودودين،

وكان الباحثون قد وضعوا الرئيس االمريكي ريتشارد نيكسون في صدارة الرؤساء االمريكيين   باالخرين.
الذين سجلوا اوطأ الدرجات على بعد ( حسن المعشر) غير ان ترامب يتفوق عليه وفقا لرأي عالم النفس 

فضال عن انه يكره  مب،،ما يعني ان الصفات السلبية اعاله تتجسد اكثر في شخصية ترابيترسون
األصغاء الى اآلخرين وال يستمع الى النقد السلبي،غير انه ال يبدو قلقا وال عصبيا،وأنه رجل متصالح مع 

وهاديء حين يتعرض الى ضغوط ،ومباشر ال يخجل من  نفسه،معتمدا على عقله،ال يهتم بالتفاصيل.
  يل النفسي األميركي لشخصية ترامب.قول ما ياتي على لسانه دون تفكير..وفقا لوجهة نظر التحل

 Gartneوحديثا ،وبعد عشرة ايام من دخوله البيت االبيض ،شّن علماء النفس األميركان(  
...)حملة ضد ترامب اتهموه بأنه مريض عقليا وأنه ال يصلح أن يكون رئيسا،وانه يعاني من:  Smithو

ابات ،اضطر   antisocial،العداء االجتماعي   Mental instabilityعدم االستقرار العقلي 
الشخصية،السادية،العدوانية،أوهام ذهانية،ونرجسية تفقده قدرته على التفريق بين الواقع والخيال. وللمرة 

)يتم فيها توجيه دعوة عامة تحذر من  APAاألولى في تاريخ رابطة األطباء النفسيين األميركان( 
تشكلت جماعة اطلقت على مخاطر رئيس دولة في اول اسبوع من تسلمه مهمته الرئاسية.وبتأثير ذلك 

) انضم لها آآلف علماء النفس.وفي راينا Citizen Therapists Against Trumpismنفسها(   
ان األمراض النفسية والعقلية تلك التي شّخصت في شخصية ترامب..فيها مبالغة ألن توافر نصفها  

  تكفي الى ان تدخل صاحبها مستسشفى األمراض العقلية.

  

  ب.ــة ترامــي لشخصيــل عراقــتحليٍ 

  

فان التحليل السيكولوجي العلمي الرصين يكون اصدق  بعكس الفكرة الشائعة لدى العرب والعراقيين،
والدليل على ذلك اننا كّنا تنبئنا  من التحليالت السياسية التي تتسم بالتحيز والذاتية وصراع المصالح.

  بفوز كل من اوباما وترامب مخالفين بذلك معظم توقعات المحللين السياسيين.

وحمالت اعالمية  واجتاحت التظاهرات المعادية له مدنا أمريكية واوربية، لقد شغل ترامب العالم كله،
مناهضة،لسبب سيكولوجي رئيس هو القلق الناجم عن خوف الناس من ان سياسة ترامب الداعية الى 

وهل  فهل هذا سيحصل؟ ستدفعه الى ان يتخذ قرارات تشكل خطرا على حياتهم وربما وجودهم... الكراهية
   صحيحة تماما؟ ان الفكرة التي كونها عنه معارضوه..

نقرر بدءا بان الحكم على ترامب بانه سيء بالمطلق..ليس صحيحا من منظورنا 
وان المشكلة تكمن في أغلبية  ق)..السيكولوجي..والصحيح ان في شخصيته جانب (مظلم) وجانب (مشر 

الجانب الذي يحدد طريقة تفكيره وانفعاالته والقرارات التي سيتخذها بوصفه رئيس اقوى دولة في 
اكتشفنا ان الرجل يمتاز بصفتين سيكون لهما  العالم.ومن متابعتنا لترامب منذ ان بدأ حملته االنتخابية،

  هما: دور مؤثر في أدائه السياسي،
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ي اتخاذ  يتصف بالسرعة ف

القرارات، بدليل انه اتخذ  
خمسين قرارا تنفيذيا في اول  
اسبوع لرئاسته في سابقة ما  
حصلت من قبل في البيت  
 األبيض

 
  
 
 
األخطر من ذلك هو انه مصاب  
بعقدة (اسالموفوبيا) وانه  
يبررها بأنها المطلب الرئيس  
لتحقيق االمن داخل اميركا، 
وقد نفذها عمليا باصدار قراره  

خول مواطني سبع دول  بمنع د 
 اسالمية

 
  
 
 
انه يحمل فكرة عن نفسه بأنه  
(سوبرمان) عززها فيه مناصروه  
وطاقمه االنتخابي..ما يعني ان  
فيه احدى اهم خصائص  
الشخصية النرجسية المتمثلة  
 بشعارها (أنا مميز)

 
  
 
 
اكثر من اي رئيس اميركي  
سبقه،وانه يريد ان يجعل من  
اميركا صورة مطابقة  

ت شخصيته االستثنائية  لمواصفـا
 في طموحها

 
 
 
فيما يخص المكون الثاني  
للشخصية (االنفعاالت)، فـان  
اخطر انفعاالت ترامب على  

والدليل على  والقدرة الفائقة على تجاوز األخفاقات. (الذي يجسده توقيعه ذو القمم الخمس)، الطموح
% من المشاركين في 78وان ذلك ان الفرق بينه وهيالري كلنتون كان كبيرا لصالحها،

فضال عن دور  % توقعوا فوز ترامب،9فوز هيالري مقابل   توقعوا   ) بلدا عربيا18(  شمل   استطالع
ال  وصحيفة (نيويورك تايمز) التي وصفته بأنه األميركي من قبيل موقف (سي أن أن )منه ، اآلعالم

وكريها الى اقصى   terribleوأنه اذا فاز سيكون رهيبا يليق ان يكون رئيس الدولة القدوة للعالم،
 يسا.األوربي الذي صور ترامب بأنه رجل مهووس ال يصلح ان يكون رئ وكذلك االعالم ..horrible حد

 ملفق اكاذيب، ووصف الكثير من القادة السياسيين وكبار الكّتاب ومشاهير الفنانيين بانه سخيف،
 خنزير وزير ال يعرف ما الذي يريده بالضبط، محّرض على العنف وداعية حرب، عنصري فاشي،

تخابات فانه استطاع ببراعة ان يقصي اوال خصومه الجمهوريين من حلبة المنافسة على االن نساء...
بطريقة كان يجسد فيها  وأن يتقدم ثانيا على هيالري في االسابيع األخيرة.. الرئاسية في السباق الرئاسي،

فلدى سؤاله من قبل بارباره  دور البطل األمريكي في افالم هوليود،مكنته من فوز كان يراوده من سنين.
دة او مواصلة عمله التجاري اجاب:( ما اذا كان يحب ان يكون رئيسا للواليات المتح1987ولترز عام 

  .2016وقد اصطادها في  الرئاسة هي الطريدة التي احب ان اصطادها)..

  ان الشخصية من وجهة نظر علمائها تتالف من ثالثة مكونات،هي:

ويقصد به نوعية األفكار التي يحملها الفرد ما اذا كانت عقالنية ام غير عقالنية،واقعية ام  الفكر، .1
  تفاؤلية أم تشاؤمية. واضحة ام غامضة،خيالية،

ويقصد به نوعية االنفعاالت واألحاسيس والمشاعر لدى الفرد ما اذا كانت ايجابية ام  االنفعال. .2
  وقدرته على التحّكم بها. منفلته ام منظبطة، سلبية،

  ظها اآلخرون.السلوك. ويعني التصرفات او األفعال التي يبديها الفرد في المواقف المختلفة ويالح .3

ففيما يخص األفكار فان ترامب هو الشخصية األكثر وضوحا وصراحة في تاريخ الرئاسات 
لكن مشكلته ان لديه افكارا كثيرة وخياالت واسعة  ،  للمواصفات السيكولوجية التي ذكرناها األمريكية،

 ة في اتخاذ القرارات،فضال عن انه يتصف بالسرع ،تتطلب حلوال كثيرة يكون من الصعب التنبؤ بقراراته
بدليل انه اتخذ خمسين قرارا تنفيذيا في اول اسبوع لرئاسته في سابقة ما حصلت من قبل في البيت 

وانه يبررها بأنها المطلب الرئيس  األبيض.على ان األخطر من ذلك هو انه مصاب بعقدة (اسالموفوبيا)
وانه  بمنع دخول مواطني سبع دول اسالمية، وقد نفذها عمليا باصدار قراره لتحقيق االمن داخل اميركا،

  مهما اشتد السخط والضغط فأنه لن يتراجع مطلقا الى انتهاء مدة التسعين يوما ليعرض على الكونغرس.

ومشكلة اخرى فيه انه يحمل فكرة عن نفسه بأنه (سوبرمان) عززها فيه مناصروه وطاقمه 
ية النرجسية المتمثلة بشعارها (أنا مميز).غير االنتخابي..ما يعني ان فيه احدى اهم خصائص الشخص

انه يحمل، من جانب آخر، افكارا (وردية) عن مستقبل اميركا تجعله ينشغل بها،امنيا واقتصاديا وخدميا، 
اكثر من اي رئيس اميركي سبقه،وانه يريد ان يجعل من اميركا صورة مطابقة لمواصفات شخصيته 

ذلك ان سيكولوجيا طموحه األقتصادي تغريه بتطبقها في ميدان والخطر في  االستثنائية في طموحها.
وفي هذا مجازفات أخطرها ان دافع كراهيته أليران يدفعه الى االنتقام منها..ولكن على ارض  السياسة..

  العراق..يكون الضحية األكبر فيها..نحن العراقيين!.

فعاالت ترامب على ادائه السياسي فان اخطر ان وفيما يخص المكون الثاني للشخصية (االنفعاالت)،
اكتراثه بأحاسيس ومشاعر    هي سرعة الغضب التي قد تدفع به الى اتخاذ قرارات غير مدروسة،ومن دون

الناس الذين تطالهم تلك القرارات.غير ان ترامب سيشعر بفرح غامر لكل قرار يعجب به اآلخرون،وانه 
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ادائه السياسي هي سرعة  
الغضب التي قد تدفع به الى  
اتخاذ قرارات غير  
مدروسة،ومن دون  اكتراثه  
بأحاسيس ومشاعر الناس الذين  
 تطالهم تلك القرارات

 
 

ي شخصية ترامب  ان الغالب ف
هو توليفة من ثالث شخصيات:  
النرجسية  بالمواصفـات  
اعاله،والتسلطية االستعالئية  
التي تتسم بانفعاالتها الغاضبة  
واندفـاعيتها وتصنيفها الناس  
بثنائيات في مقدمتها ثنائية  
األصدقـاء مقـابل األعداء  
،واالحتوائية التي تعني السيطرة  
على اآلخرين باحتواء وجودهم  

معنوي وأفكارهم سواء  ال
باإلبهار أو بأساليب درامية أو  
 التوائية

 
 
لكن الخطر في هذه التوليفة  
بشخصية ترامب على مستوى  
القرارات التي تخص العالم، انها  
تستقطبها خاصية االستبداد  
بالرأي وتحيط نفسها بمستشارين  
يقولون لترامب ما يحب ان  
  يسمعه

  عراضية يكون فيها هو مركز االنتباه وحديث الناس.ممثل بارع في نشر الفرح بين مريديه بطريقة است

فان الذي يعنينا هنا هو القرارات التي  وألن طبيعة األفكار ونوعية األنفعاالت تحدد السلوك، 
بأنه لن يلتزم تماما كما فعل سابقوه بمبدأ الحكم في اميركا القائل  وتفيد قراءتنا لشخصية ترامب سيتخذها.

جمهوريًا أم ديمقراطيًا ال بد له من االنصياع لمؤسسة الحكم في الواليات المتحدة بأن الرئيس سواء أكان 
ليس فقط ألنه يتصف بالعناد والثقة المطلقة  ..تحدد له ما يجب أن تكون عليه سياسته وفقا ألطر ثابتة

لتي بل وألنه يرى ان مؤسسة الحكم هذه كانت هي السبب ا بالذات وعدم األخذ برأي منتقدي سياسته،
  اطاحت بعظمة اميركا.

 في ضوء ذلك نخلص الى ان الغالب في شخصية ترامب هو توليفة من ثالث شخصيات:    
االستعالئية التي تتسم بانفعاالتها الغاضبة واندفاعيتها وتصنيفها  بالمواصفات اعاله،والتسلطية  النرجسية

االحتوائية التي تعني السيطرة على اآلخرين ،و   الناس بثنائيات في مقدمتها ثنائية األصدقاء مقابل األعداء
وقد عكسها توقيعه الذي  باحتواء وجودهم المعنوي وأفكارهم سواء باإلبهار أو بأساليب درامية أو التوائية..

  يبدأ بقمة عالية وينتهي بقمة عالية وما بينهما ملفوفة التواءات مضغوطة ومستسلمة!.

ها بالصورة التي تطابق صفات شخصيته بالكارزما وألن ترامب يريد ان يعيد ألميركا عظمت
األمريكية،فانه وطاقمه الذي اختاره من اكبر اثرياء اميركا واشهر جنراالتها المحالين على التقاعد، سيركز 

جهوده على بناء اميركا اقتصاديا و سيتخلى ،ولو جزئيا،عن الدور الذي كانت تلعبه اميركا بوصفها 
اال في الحاالت التي تهدد  ة التي كان يضعها البيت األبيض بأزاحة رؤساء دول،(شرطي العالم) ،والقائم

 بأنه : أمن اميركا تحديدا.وهذا يعني ان حقيقة ترامب ليست بحجم الصورة(البشعة) التي تشكلت عنه
،وان موجة االحتجاجات ستطيح به فاشي،يميني محافظ حد النخاع،ثور هائج ينطح كّل من يقف أمامه

ألن األمريكيين (القوميين) سيكونون معه، وألنه سوف لن يشكل خطرا على  يكمل مدة رئاسته.. قبل ان
والن معظم  )،(Make America Great Again العالم اذا كّرس جهوده على تحقيق شعاره

اآلمريكيين قد سئموا من تدخل امريكا في شؤون الدول األخرى،وضجروا من اربعين مليون مهاجر، 
  كولوجيا معظم رؤساء دولتهم.وكرهوا سي

انها  لكن الخطر في هذه التوليفة بشخصية ترامب على مستوى القرارات التي تخص العالم،   
تستقطبها خاصية االستبداد بالرأي وتحيط نفسها بمستشارين يقولون لترامب ما يحب ان يسمعه،وألنه 

 لم كله في حالة انذار!رجل زئبقي أدخل الناس في سيكولوجيا المفاجئات،فأنه وضع العا

***   ***   *** ***   ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 

 في اصدارات الشبكة  اشتراكـــــــات الدعـــــم
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  

 للشبكة  خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3  

 


