
 1

� �� �� �� �

>é‰{{{{{Ûßè^Ú<àÚ<ì‚{{{{{…^JJJ><‘{{{{{éãfq<…ç{{{{{éfÞ^q<æ<ä{{{{{éŠËÞ<í{{{{{í< <
www.arabpsynet.com/Documents/DocSudadFrontal&SidePictPsy.pdf<<

<
 * �اد �اد ا
	����ـــ�. د

 ا����� ا����ة. آردف - ا���ري أ	�اض ا���� 

  msudad.jawad@btinternet.co 
 
 
 

 

 

<^ãi�‰<æ]<íéãf¢]<^ãi…ç‘

<å_†Ú_<<êâ<ÝçéÖ]<íéÚøÂ÷]

<æ<íè†£]<Øq]<àÚ<k×•^Þ

^Ú…çe<»<íé�]†Ïµ‚Ö]<<J

<l^ÃÚ^q<îÎ…]<l…†Î

<êâ<æ<�^ÃÖ]<æ<^éÞ^Şè†e

<^ãvßÚ<H�…çËŠÒæ]

<å]…çjÒ‚Ö]<ì�^ã�

<l]çß‰<ì‚Â<ØfÎ<íè†~ËÖ] 

 

 

<hçÃ�Ö]<†}`ji<�

<^ãvß²<íéÊ^Þ‚ßÓ‰÷]

<Ý^Â<»<ØeçÞ<ìˆñ^q1991<

–Î<æ<íŠ¸<ì‚éŠÖ]<k

<íe^Î…<k�<ğ̂Ú^Â<†�Â

Üâ…^’u<æ<<†ÓŠÃÖ] 

 

 

 

<íéÞ^m<ì�‰<Õ^ßâ<àÓÖ

<^ãÃ•ææ<^ãjÊ^•]<àÓµ

<�Ãi<÷<�Ö]<Œ^ßÖ]<Ý^Ú]

 :مقدمة 

يراها  Frontal Pictureالصورة الجبهية . هناك صورة  جبهيه و اخرى جانبية لكل انسان
هذه الصورة الجبهية يراها . الناس بكل وضوح و ال تكشف اال ما يود االنسان ان يكشفه

  .الجميع و يرضى بها االغلبية
  

يعني بها بعض من يحترف او يهوى علم النفس  Profile Pictureلكن هناك صورة جانبية 
ن يرسمها ال هذه الصورة الجانبية ال يحبها صاحب الصورة، و حتى م. و الطب النفسي

  .يقوى على عرضها
  

من هذه القواعد يتطرق البعض الى الصور الجانبية ألفراد في مجاالت  السياسة و الدين و 
يمكن الحديث عن أي رجل دين و زعيم عربي و . الفن النهم في مواقع قوة في المجتمع

ادناه  لتوضيح هذه القاعدة تتطرق السطور. عالمي، و فنان و غيرهم من هذا المنطلق
 29كتبت و نشرت بعض هذه السطور اوالً في . لصورة جبهية و جانبية المرأة من بورما

  . 1 2012حزيران 
  

  :الصورة الجبهية

عام   نجح حزبها في الفوز بجميع مقاعد برلمان بورما  ال احد اليوم يجهل سيرة امرأة
من التناقض ان تم سرد  قد ال يخلوا  غير ان وضع هذه السيرة امام القارئ و الناس. 2012

 .مختلفة قصة حياة السيدة اونغ سان سو كي بطرق
  

أمرأه ناضلت من اجل الحرية و   هيصورتها الجبهية او سيرتها االعالمية اليوم 
قررت ارقى جامعات بريطانيا و العالم و هي اوكسفورد، منحها    .الديمقراطية في بورما

شهادة الدكتوراه الفخرية قبل عدة سنوات و لكنها لم تستطيع تسلم هذه الشهادة حتى يوم 
  . 2012الحادي و العشرين من حزيران 

، و خالل اسابيع من وصولها تسلمت قيادة حركة 1988غادرت بريطانيا الى بورما في عام 
استجاب العسكر بعد عامين من بداية هذه الحركة    .معارضة للنظام العسكري في وطنها االم

انتهى االمر برفض العسكر ،   .للمطالب الديمقراطية و فاز الحزب الوطني الديمقراطي بها
فاز بها تحت االقامة الجبرية و منهم توازياً مع طبائعهم ، الى رفض النتائج ووضع من 

  . السيدة الفاضلة
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و قضت السيدة خمسة  1991لم تتأخر الشعوب االسكندنافية بمنحها جائزة نوبل في عام 

انتهى االمر و استجاب العسكر لمطالب . و حصارهم  عشر عاماً تحت رقابة العسكر
زارت . بدون منافسة تذكر 2012الجماهير و نجحت السيدة و حزبها بالفوز بانتخابات 

السيدة هيالري كلنتون و غيرها بورما و تحركت السيدة كي غرباً لتتسلم جائزة نوبل و 
  .الدكتوراه الفخرية

  
ان وضعت هذه السيرة امام الناس فالجواب هو ان السيدة هي رمز االمل االنساني و العالمي 

  .ياو هذا ما صرح به كبار رجال السياسة في الغرب و بريطان
  

و لكن هناك سيرة ثانية يمكن اضافتها ووضعها امام الناس التي ال تعني كثيراً بالسياسة و 
    .مصائبها

 
  : الصورة الجانبية النفسية

السيدة كي من جذور ارستقراطية و والدها كان من كبار . 2هذه الصورة ال تعني بالسياسة 
رما و الهند و في مدارس خاصة و تلقت تعليمها في بو. ضباط الجيش ايام استقالل بورما

 Politicsبعدها نحو اكسفورد لدراسة العلوم  السياسية و الفلسفية و االقتصادية   توجهت
Philosophy &Economics(PPE)  . احبت شاب باكستاني يدعى طارق حيدر و انتهت

توى فشلت في الحصول على درجة جيدة في النجاح و تخرجت بالمس. لسبب او أخر   العالقة
توجهت نحو نيويورك و تم تعيينها في    .الثالث و االخير في الستينيات من القرن الماضي

  .رغم فشلها في الحصول على درجة تعليمية تؤهلها للعمل فيها  اروقة مكاتب االمم المتحدة
  
بدأت تراسل احد المفكرين من اكسفورد المولع بالفلسفة البوذية، و شدت الرحال الى   

حاولت السيدة كي التحاق ثانية للدراسة في . من السيد آريس   اكسفورد ثانية لتتزوج
     .في امل الحصول على درجة افضل من السابقة و تم رفضها   اكسفورد

  
ي معبد بوذي في أوريغون اما ابنها االصغر يعيش ف) عاماً 39(ابنها الكبر ألكسندر 

فيقضي حياته في مركب خشبي في مقاطعة أكسفورد بعد ان هجرته زوجته و ) عاما35ً(كيم
السيدة وطنها خالل تلك االعوام حتى   لم تزور. شدت الرحال الى البرتغال مع طفليهما

ن وصولها بدأت خالل اسبوعين م. 1988وصل خبر تدهور حالة والدتها صحياً في عام 
تدهورت حالة زوجها الصحية و . بالعمل السياسي تاركة زوجها و اطفالها في بريطانيا

لم . 1999سمحت لها السلطات بمغادرة بورما و لكنها رفضت و وودع زوجها الدنيا في 
يحرص احفادها و عائلة زوجها الراحل على لقائها و هي تزور المدينة بعد االخرى في 

  . التصريح بعد االخر لجهات االعالمو تلقي  2012
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 :التحليل

  ، فالنتيجة هي   ان تم وضع الصورة او السيرة االولى او الثانية على انفراد او تم جمعهما
  .الحصول على اكثر من رأي و تحليل نفسي لشخصيتها

في عالم حضاري اعالمي يتميز بثقافة نرجسية هائلة سيصدر الحكم الذي يقول  •
   من جراء رد الفعل التلقائي لكل. شانها غير بقية الرجال و النساء   رأةبان هذه الم

ندب حظه و يبدأ بصياغة اغنية    تراه يسرع في  انسان يواجه مصيبة بعد اخرى،
اما هذه السيدة فقد رفضت االستسالم . مأساوية يذيعها على من يقابله من بشر

ديمقراطية و الحرية في لمصائب القدر و استمرت تناضل من اجل رفع شعار ال
رفضت العودة الى زوجها و أطفالها و مغادرة بورما لتودع زوجها . موطنها االم

قبل رحيله من الدنيا في التسعينيات بعد ان رفضت السلطات في بورما السماح له 
 .بالدخول لتدهور صحته و اقترحت ان تغادر السيدة البالد بدالً من ذلك

 
   .غير النظرة المثالية لألعالم  كي نظرة تحليلية نفسيةالبعض ينظر الى السيدة  •

. الفرص ألغراض شخصية بحتة اغتنامهذه السيدة هي مثال الفرد الناجح في 
امرأة عانت من انتشار هويتها و بحثت عنها في المدارس اليسوعية في الهند و 

حتى بعد   فشلت في عالقاتها العاطفية في الجامعة و. بعدها في جامعة بريطانية
تحوم الشكوك حول تعلقها ببديل االب . تخرجها و انتهى االمر بتعلقها ببديل االب

لم تتخلص من عقدتها في عدم السماح لها .  و يمكن القول انها خططت للتعلق به
بعمل شهادة أخرى في أكسفورد لتجاوز محنة التخرج بدرجة واطئة، و ارتباطها 

لم يكن . ام دراستها العليا في الثمانينياتبزوجها ربما كان لمنفعة شخصية اي
رجوعها الى الوطن االم اال لوداع امها و ما هي اال اسابيع و سنحت لها الفرصة 

من جراء شهرة والدها للخوض في عمل سياسي كشفت االيام الى يومنا هذا 
يمكن مالحظة النقطة االخيرة من خالل تصريحات غير    .افتقارها الى الكفاءة فيه

ؤولة ال تبعث االمل و الطمأنينة في قلب اي مستثمر غربي قد يفكر في بورما مس
في نهاية االمر ما هي اال زوجة هربت من زواج غير سعيد و ضحت . مستقبالً

و رفعت راية الديمقراطية و التضحية    بزوجها و أطفالها من اجل المجد و الشهرة
ة هي انها سيدة لم تمتلك المقدرة النتيج .من اجل بورما لتتجاوز عقد نفسية شخصية

العقلية و العاطفية التي تسمح لها بتجاوز نرجسيتها المرضية وال رعاية من 
فشلت في رعاية مصالح اطفالها فكيف يمكن ان ترعى مصالح بلد عدد . حولها

تركت أطفالها و هم في عمر . سكانه يقارب االربعة و الخمسين مليون نسمة
انتهى حال احدهم ان يعيش في . عن دنياهم و الحياة باسرهاالمراهقة و غاب االب 

معبد ديني و االخر فشل في رعاية بيته و اصبح اشبه بالمتشرد يعيش على هامش 
  .الدنيا
  

ان سيرة هذه السيدة الفاضلة تطرح العديد من التساؤالت حول سلوك االنسان في  •
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Üñ]†¢]<J<_‚e<¼ÏÊ<á÷_

مثال التضحية و اإليثار و هناك من يقول انها . عالم السياسة و الشهرة و المجد 
  لرعاية عائلته و اطفاله،  يومياً  يكافحون  لكن الكثير من البشر من الذين

  و قد Pseudo-Altruismمثال التضحية و االيثار الكاذب   هذه المرأة   سيقولون
 .عليها Opportunisticيتجاوز ذلك ويطلق تعبير االنتهازية 

 
و اطفالها من اجل حب الوطن و تربته و  هناك من يقول انها ضحت بعائلتها •

اعلى   على ضوء ذلك ما هي اال. حقوقه المشروعة في الديمقراطية و الحرية
لكن الحقيقة غير ذلك فان تلك التضحية هي من اجل سد . رموز نكران الذات

االحتياجات النفسية التي لم توفق في السيدة تلبيتها، من قبل و بعد زواجها، و ما 
رفع شعار    .لإلنسان  Selfishnessاعلى مثال من أمثلة السلوك األناني هي اال 

 .الوطن و تربته ما هو اال احد مظاهر النرجسية بكل ما تعنيه الكلمة
 

. يحاول الكثير تشبيه قضيتها مع قضية نلسون مانديال و كفاحه ضد العنصرية •
غادرت بالدها لحضور االحتفال بعد االخر و معالم صراعات عرقية و اضطهاد 

الى هذا االمر  3ألقلية بنغالية بدأ يتصاعد في بورما و لم تتطرق السيدة الفاضلة 
وة الشهرة و الحصول على شهادة كانت ال تزال في نش    .2012في احاديثها عام 

  .ايام شبابها   فخرية قد تسد ذلك النقص الذي تحمله منذ
 

مر ما يقارب العام على التكريم المسرحي الهستيري العالمي لهذه المرأة، و   •
ال تزال هذه . تصفية و حرق االقلية البنغالية المسلمة في انحاء بورما في تصاعد

عنف اال و لسبب واحد و هي الن صفاتها النرجسية المرأة ترفض استنكار اعمال ال
. مع من يرتكب هذه الجرائم Identification Processتسمح فقط بعملية تماثل 

 !!!.عن شكوكهم في هذه المرأة 4أالن فقط بدأ البعض يتحدثون 
 

و قد يخلدها ايضاً، فحضارتنا اليوم حضارة نرجسية  خلد التاريخ مانديال بحق،  •
  .هستيرية

  

 :�تـــــ����

1  ل '�رة &$%"� $�#"� !	�أة 	  ��ر	)	 ��$ *

9 �8ة 	�ا67 و �34ض ���(�  012012,�ان  29,�م 

�"�; �#"�ة ��ر	 ا!و:<��.  

�B C1,�ة : �@? ا��<="� 2��D!ل اا$�E ا: ا�(

  .012012,�ان  20ا���F ا����$"� 9 

ت ا�#"�ة3I�=4 :ل��ر	 9  ا$�E ا: 	(ل 1�

�م , J#"�"$��,Kل .012012,�ان   17ا,O3 هMا ا�(
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