
الدیكتاتور نفسیة

الثاني الجزء

المجتمع على بدعایتھ الدیكتاتور ینقضّ أزماتھا، أوقات في الجماعات إستغواء یسھل
بتضحیات یقوم أنھ إیاھم موھماً وأزماتھ مشاكلھ ضباب في الضال المتــألم المتــأخر
كبوتھم، من واستنھاضھم وسعادتھم كرامتھم أجل من مكابداً، صابــراً یؤدیھا ھائــلة
ینتصر أن بل یدعي، كما ومخلصاً منقذاً یكون أن یریــد ال األمــر حقیقة فــي ولكنھ
یفعل كان كما وسحره شعوذتـھ بأسالیب القــاصر عقلھا یستلبھا التي الجمــاھیر على
علیھم االنتصــار بــل اآلخریــن إفــادة لیس دعایتھ من الغــرض األقدمــون. الكھان
الحرب من أسلوب أنھا علویة، تكون ما غالباً التي إلرادتھ ویستسلموا أكثر لیضیعوا
باغتصاب نفسھ یعالج مریض بین أو الھزیمة، عن وباحث االنتصار عـن باحث بین
ال الدعایة ناشر والدیكتاتور لھ، اآلخرین باغتصاب نفسھ یعــالج ومریض اآلخریــن
أھوائھ عن یعبـّر وأن سلطانــھ یتحقق أن یرید وإنما الیھ، یدعــو ما یتحقق أن یریــد
الغباء عن بھم واالرتفاع وكراماتھم النــاس حریــة عــن یتكلم إنھ األسالیب. بأعھــر
ھذا كل لھ تحقق لو أنھ مع والضالالت اآلالم وعن والحاجة، والخــرافة واالستغالل
واالنقیاد الیھا باالستماع یكرمھا مـن دعایتھ وجدت ولما وجــوده. أسباب وفقد لسقط
یتشوقون دعایاتھ الیھم یوجھ الذین ألن إال یتواجد ال الدیكتاتور الداعیة أنّ لھا،عرفنا
عـوارض دائمــاً ویعیشون النفس تعذیب لذات ویستمرئون الغیبــي، والفكــر األوھام
خارجون وبــأنھم الخطیئـة، أوالد بأنھم الدیني الفكــر لھم یغذیھا التي الضمیر تأنیب
كل من بھم المحیط العذاب ذلك كل یستحقون ھم ولذلك المستقیم، السراط مبادئ عن
لیعودوا لھم تطھیر عملیة من جزء ھو العذاب ذلك بأن أنفسھم یقنعون ھم بل جانب،
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لم أم رضوا فیھم سینفذ الذي قدرھم ویعتبرونھا عذاباتھم یستمرئـون یجعلھم ذلك كل
في حكامھم عند أجراً لینـالوا مسلـّمون راضون وھــم ینفــذ أن لھم فاألفضل یرضوا
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تتحقق ال لكــي واللسان بالیــد یقاتــل ألن مستعداً الدیكتاتور نــرى األسباب ھذه لكل
ضباب وتبدد سحره لبطل تحققت لو ألنھا الیھا، یدعـو التي الجمیلة الشعارات معاني
والمشاكـــل اآلالم لــوال أنــھ ذلك كل مــن نستنتج حیــن، بعد أثــراً وغــدا شعــوذتھ
معافى مجتمعاً یریدون ال حتماً فھؤالء الدیكتاتوریون، الزعماء وجد لما والتناقضات
محتـاج المخلـّص أنھ دائمــاً المدعــي فالدیكتاتور ینفیھم. أو یقتلھم المعـافى فالمجتمع
والداخلیین الخارجیین باألعداء ومحاطین متألمین ضالین النـاس یكون أن الى دائمــاً
وجود الى دائماً المحتــاجون كاألطبــاء إنھم والدولیة. االقلیمیة والتعقیدات والمشاكل
وجود الى المحتــاجون والكھان األمــراض، محــاربة یدّعــون كانــوا وإن المرضى
كراھیة الناس أشدّ إنّ الدیك. صیاح قبـل مرة ألف رجمھ یدعــون كانوا وإن اإلبلیس
المتسلطون أولئك ھم والغباء واألخطــار والمشاكل الخــوف مــن المجتمعات لتحرر
بمرتبة ألنھم للجماھیر یقدمونھا ھائلـة تضحیات إنھا على إال دعایاتھم تفسر ال الذین
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