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 األرهاب مفـاهيم نظريـــــة         
 م.م. مؤيد عبد السادة راضي 

 واالبحاث النفسيت مركز الدراساث التربويت –جامعت بغداد 
 

 

 الفصؿ األوؿ
 -)أىمية البحث والحاجة اليو( :

ليس غريبا" اف ظاىرة العدواف واستعماؿ العنؼ في المجتمعات البشرية قديمة قدـ االنساف 
ر والشر ، ولكف الغريب اف يتحوؿ العنؼ في المجتمعات البشرية الى واقعة مستديمة ذاتو ، قدـ الخي

االمر الذي يتطمب البحث عف جذور تمؾ الظاىرة وتقصي  –تتحكـ بأفاؽ المستقبؿ وتؤثر في خياراتو 
 عوامؿ تكوينيا في المجتمعات المتأزمة سياسيا" والمخترقة حضاريا" ، وال يتحدد ىذا البحث في اطار
االوضاع القائمة والظروؼ الراىنة التي توحي بأنيا المسؤولة عف اندالع تمؾ النزاعات وانقالب 
زماميا وتفاقـ ميوليا ، بؿ يتطمب التنقيب عف بواعثيا االجتماعية والولوج ألعماقيا القصية والكشؼ 

 عف مالبساتيا السياسية . 
قابيؿ الذي قتؿ اخاه ىابيؿ أولى أف تاريخ الجريمة مرتبط بالوجود البشري وتعتبر قصة 

( ، فأرتبط العنؼ باالنساف ىو ارتباط العمة  17، ص 7997الجرائـ في تاريخ البشرية ) شكور ، 
بالمعموؿ ، وىو القاسـ المشترؾ لمعظـ شعوب العالـ بمختمؼ اصوليا وتبايف أعراقيا وتنوع ثقافاتيا 

ف بمد الى اخر ضمف البمد الواحد وفي المجتمع وتعدد اديانيا ،اال اف وقعو وشدة وطأتو يتفاوت م
 ( .  77، ص 1007الواحد نفسو ، مابيف الشغب البسيط الى االرىاب ) العزاوي ، 

االرىاب ظاىرة تعاني منيا شعوب االرض واالمـ كافة ، وىو بال ىوية أو عقيدة أو انتماء ، 
قضاء عميو في لحظة واحدة ، بؿ العقؿ فيو وال قمب والروح ، واالرىاب ليس بكائف حي يمكف ال
 ( . 7، ص 1007بدراسة جذوره وأسبابو وتحميؿ الصراعات التي ادت اليو )حسف ، 

مف المسمـ بو انو التوجد عقيدة دينية او دعوة نبيمة تحض مبادئيا عمى التعصب واالنحراؼ 
،  1008) ىالؿ ،  الفكري ونفي اآلخر المختمؼ دينيا" أو عقائديا" أو سياسيا" ورفض االعتراؼ بو

( ، وأف ىذا التطرؼ االيدولوجي مثمو في ذلؾ مثؿ العولمة ، ظاىرة تمأل الدنيا وتشغؿ الناس  5ص
ومشكمتو انو ال يتعمؽ فقط بأتجاىات فكرية منحرفة أو رؤى لمعالـ متخمفة وبدائية فقط ، ولكنو 

ى ارىاب صريح ، وىذا يتحوؿ في مجاؿ الممارسة عمى مستوى الفرد والجماعات وبعض الدوؿ ال
االرىاب اليوجو ضرباتو فقط لمخصوـ الفكرييف والسياسييف ، ولكنو يصوب سيامو المسمومة نحو 

 ( . 10، ص 1007المدنييف بصورة عشوائية ) السيد ، 
السموكيات العدوانية المختمفة تعد مف االنحرافات السموكية ، والتي تتخذ مف مخالفة القيـ 

ا ، لذا فأف البحث والتقصي عف ىذه الظواىر ، وبياف مكوناتيا والعوامؿ التي السموكية مظيرا" لي
تتدخؿ في تكوينيا ، يتطمب االحاطة بجميع جوانبيا ، ال تعد مف العوامؿ التي تؤدي الى عدـ التكيؼ 
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االجتماعي وتجعؿ منيـ افرادا" غير قادريف في التغمب عمى المصاعب والمشكالت التي تواجييـ ، 
( ، واف القوة االكثر تدميرا"  7، ص 1007ؿ سموكيـ بالتمرد ضد مطالب المجتمع ) راضي ، ويتمث

 ( .   Myers , 2004 , p.719في عالقاتنا االجتماعية ىو العدواف ) 
إف التمرد والتعصب والتطرؼ يتمثؿ ببساطة بأنشطة تكوف عبارة عف معتقدات أو اتجاىات أو 

يتبناىا شخص أو جماعة بطريقة تبعده عف االوضاع السائدة بيف  مشاعر أو افعاؿ أو استراتيجيات
الناس ، وىي في مواقؼ الصراع تعمف عف نفسيا بأعتبارىا شكال" عنيفا" مف أشكاؿ االنغماس في 
الصراع ، وعادة ماتتمثؿ االفعاؿ المتطرفة في وسائؿ عنيفة ، رغـ اف الجماعات المتطرفة قد تختمؼ 

نيفة أو غير عنيفة ، وكذلؾ بالنسبة لألىداؼ التي ستتوجو لمياجمتيا ، في تفضيميا لتكتيكات ع
وفي الوقت نفسو فأف الجماعات التي التمتمؾ فائضا" مف القوة مف االرجح أف تمجأ ألشكاؿ مباشرة 

 ( .  Coon , 2000 , p.648لمعنؼ مثؿ ) التفجير االنتحاري (( )
يساعد عمى كشؼ الخمفية النفسية  إف معرفة حالة خصائص تدمير النفس واالخريف ،

واالجتماعية التي تستند عمييا تمؾ السموكيات اوال" ، ومف ثـ العمؿ عمى احتوائيا ومنع تأثيراتيا 
 ( .  7-6، ص 1007السمبية والخطيرة ثانيا" ، ومعالجتيا ثالثا" ) راضي ، 

يث ، واف كاف وتتجمى اىمية البحث في تسميط الضوء عمى اإلرىاب ، ىذا المصطمح الحد
العدواف واالجراـ والجنوح والعنؼ قد عرفت منذ أقدـ العصور ، ولحداثة تفشي ظاىرة االرىاب ، فأف 
الدراسات النفسية واالجتماعية والطبية والقانونية التي أجريت عمييا مازالت محدودة جدا" ، ومف 

وأبعادىا وأسبابيا وأثارىا  المأموؿ اف يتصدى البااحث لدراسة ىذه الظاىرة لمتعرؼ عمى خصائصيا
وأشكاليا وسمات شخصيات مقترفييا ، مما يساىـ في معرفة وكشؼ خبايا االرىاب بصورة أوسع  

 وادؽ ، لمعمؿ عمى مواجيتو ضمف خطة مدروسة عمميا" . 
  -) أىداؼ البحث ( : 

 وضع وتحديد مفيـو دقيؽ لألرىاب . -7
 تأشير أسباب وعوامؿ االرىاب .  -1

 داؼ ومكونات وصفات وأشكاؿ االرىاب .التعرؼ عمى اى -3

 التطرؽ الى أساليب الوقاية وعالج االرىاب . -4
  -) حدود البحث ( :  

 يتحدد البحث الحالي بمفيـو االرىاب . 
 )) األرىاب ((  -) تحديد المصطمحات ( : 

 (  7998-) االتفاقية العربية لمكافحة االرىاب  -7
و التيديػد بػو ، أي كانػت بواعثػو أو أغراضػو ، ويقػع تنفيػذا" )) االرىاب ىو كؿ فعؿ مف افعاؿ العنػؼ أ

لمشػػروع اجرامػػي فػػردي أو جمػػاعي ، وييػػدؼ الػػى ألقػػاء الرعػػب بػػيف النػػاس أو تػػرويعيـ بأيػػذائيـ أو 
تعريض حياتيـ أو حريتيـ أو أمنيـ لمخطر ، أو الحاؽ الضرر بالبيئة أو باالمالؾ العامػة أو الخاصػة 

 مييا أو تعرض الموارد الوطنية لمخطر (( . أو احتالؿ أو االستيالء ع
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 (  7999 –) الجمعية العامة لألمـ المتحدة  -1
)) األرىاب ىو عمؿ اجرامي ييدؼ ألثارة الرعب في نفوس العامة أو مجموعة مف االشخاص 
ألغراض سياسية غير مبررة تحت أي ظروؼ وميما كانت طبيعة االعتبارات السياسية أو الفمسفية أو 

 لوجية أو الراديكالية أو العرقية أو الدينية أو أي اعتبارات أخرى تستغؿ لتبريرىا (( . األيديو 
 (  1007 –) األتحاد االوربي  -3

)) األرىاب ىو العمؿ الذي يؤدي لترويع المواطنيف بشكؿ خطير ، أو يسعى لزعزعة استقرار أو 
دية أو االجتماعية ألحدى الدوؿ تقويض المؤسسات السياسية أو الدستورية أو القضائية أو االقتصا

والمنظمات ، مثؿ اليجمات ضد حياة االفراد أو اليجمات ضد السالمة الجسدية لألفراد أو اختطاؼ 
وأحتجاز الرىائف او احداث أضرار كبيرة بالمؤسسات الحكومية أو اختطاؼ الطائرات والسفف ووسائؿ 

الكيمياوية والبيولوجية ، أو ادارة جماعة أرىابية النقؿ االخرى ، أو تصنيع أو حيازة االسمحة والمواد 
 ( . 5، ص 1007أو المشاركة في أنشطة جماعة أرىابية (( . ) عاشور ، 

 (  1001 –) تعريؼ الفتالوي  -4
)) األرىاب ىو العنؼ المسمح بيف الدولة واالفراد ، لتحقيؽ أىداؼ سياسية ((                          

 ( . 18ص،  1001) الفتالوي ، 
 (  Horowitz – 1005) تعريؼ ىوروتز  -5

 (   Horowitz , 2005 , p.94)) األرىاب ىو كؿ ما يروع المدنييف في المجتمع (( . ) 

 (  1005 –) تعريؼ حسف  -6
)) األرىاب ىو كؿ نشاط يقـو بو الفرد أو مجموعة أو فئة أو تكتؿ أو منظمة ، أيا" كاف انتمائيا 

، إللحاؽ الضرر واألذى المادي والمعنوي والنفسي عمى االخريف والمجتمع ،  ووالئيا وفكرىا وعقيدتيا
ألشباع حاجات غريزية عدوانية ، أو تحقيؽ أىداؼ عقائدية أو سياسية متطرفة أو بدوافع تحكميا 
عمميات تحوير فكري وغسيؿ دماغ مبرمجة دوف أدنى أعتبار لما يقع عمى االبرياء مف الناس ومف 

 (. 9-8، ص 1005ة المختمفة ((. ) حسف ، الفئات العمري
 (  1007 –) تعريؼ راضي  -7

)) األرىاب ىو سموؾ عدائي اجرامي متعمد منظـ ، سعيا" وراء أىداؼ سياسية أو أيديولوجية أو 
 ( .  3، ص 1007دينية أو قومية أو مادية (( . ) راضي ، 

( لألرىاب ، ليستدؿ عمى فقرات  1007 –وألغراض الدراسة الحالية ، يتبنى الباحث ) تعريؼ راضي 
 وأركاف الدراسة الحالية . 
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 الفصؿ الثاني
 -مفيـو األرىاب وتطوره : 

عمى الرغـ مف اف ظاىرة األرىاب قديمة ، اال انو لـ يتفؽ حتى وقتنا الحاضر عمى تعريؼ 
تيـ باألرىاب محدد لألرىاب ، وقد اسيـ في ىذا الخالؼ تبايف نظرة الدوؿ اليو ، فبعض الدوؿ ت

واالخرى معرضة لو ، ودوؿ تمارس االرىاب ضد االفراد ، ودوؿ يمارس افرادىا االرىاب ضد حكوماتيا 
، ودوؿ احتمت أراضي شعوب أخرى تمنعيا مف حؽ تقرير مصيرىا ، وشعوب تكافح مف اجؿ 

 (  11، ص 1001استقالليا تطالب بشرعية الكفاح المسمح . ) الفتالوي ، 
بدأ مع بداية التجمع االنساني واستيمو ) قابيؿ ( بقتمو اخيو ) ىابيؿ ( واالرىاب اف االرىاب 

مف الناحية االجرائية يعني ) االعتداء ( ومف حيث الممارسة يكوف ) فرديا" ( أو ) جمعيا" ( أو      
) دوليا" ( ، ومف حيث االىػػػػداؼ يكوف ضد اي كياف سياسي أو ديني أو عرقي ، ومف حيث ) 

دوافع ( يكوف بسبب اضطياد أو اعتداء أو انحياز ، أو قد ينبع مف ايدولوجية محددة ، أو تفرضو ال
جماعة متطرفة ، ومف حيث ) النتائج ( فيو يؤدي الى الفوضى واالضطراب وأختالؿ االمف ) حسف ، 

 ( . 7، ص 1005
معناه ) خاؼ ( ، واإلرىاب كمفيوـ في المغة العربية ، بأرجاعو الى جذره ومصدره ) رىب ( 

( ، ويقوؿ القاموس المحيط في شرح كممة  3، ص 1007اي شىء يبعث عمى الخوؼ . ) راضي ، 
) رىب ( ، رىب كعمـ ، رىبة ورىبا" أي خاؼ ، واالسـ الرىبي والرىبوتي كما في قولنا  )) رىبوت خير 

، وترىبو أي توعده  مف رحموت (( بمعنى اف ترىب خير مف اف ترحـ ، وأرىبو وأسترىبو أي اخافو
بالشر ، والمرىوب األسد ، في حيف اف الترىب يعني التعبد ، والراىب ىو احد رىباف النصارى ) 

( . أما المنجد فيقوؿ في شرح ىذه المادة : رىب رىبة ورىبا" ، وأرىبو 365،ص1004العيسوي،
عمى الخوؼ منو ، خوفو ، ويقاؿ أرىب عف الناس بابو ونجدتو أي اف بأسو ونجدتو حمؿ الناس 

وأسترىبو أي خوفو والرىبة أي الخوؼ ، والراىب أي الخالؽ ، واالرىاب أي الحالة التي تفزع ومنو 
الرىيب والمرىوب أي ما يخاؼ منو ، والمبالغ في الخوؼ كالخشياف مف خشي ، والرىبوت والرىبوتي 

 ( .  181،ص7984أي الخوؼ الشديد  ) معموؼ ،
( وتعني رىيب أو فظيع ، ومصطػمح )  Terribleورد مصطمحات ) فيما ترد في قاموس الم

Terrific  ( رىيب أو ىائؿ  ، ومصطمح )Terrify  ( بمينى يرىب أو يروع ، ومصطمػػػح )
Terroristic  ( بمعنى مرىب أو شيء أرىابي ، ومصطمح )Terrorist  ، بمعنى االرىابي )
ب أو عيد أرىاب أو رعب أو ذعر أو شيء ( بمعنى مظير رىيب أو ارىا  Terrorومصطمح ) 

( بمعنى أرىاب أو  Terrorismبمعنى يرىب أو يرعب أو يكرىو عمى أمر باالرىاب ، أو مصطمح ) 
 ( .  7176، ص 1008ذعر ناشىء عف االرىاب ) البعمبكي ، 

( الفرنسية ، والتي تقابميا  Terreurاف اصؿ مصطمحات األرىاب االنكميزية ىو كممة ) 
( والتي تعني أستعماؿ السمطة الحاكمة ألعماؿ الرعب والعنؼ ضد االفراد ،  Terrorيزيا" كممة ) أنكم

وىي عبارة الرىبة مف حيث عناصرىا الرئيسية التي تحدد مدلوليا بوصفو حالة معيشة أو انفعاال" 
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ة حتى يثيره في النفس شر أو خطر معيف ، وقد استمر ىذا المعنى النفسي منذ ظيور ىذه العبار 
( ـ ىذا المصطمح في الحياة االجتماعية  7789اليـو دوف أي تغيير وأدخمت الثورة الفرنسية عاـ  ) 

والسياسية بصورة واضحة ، حيث استفاد ثوار الثورة الفرنسية مف خصائص الرىبة مف حيث مفعوليا 
يع اف تحممو ىذه في الناس ورفعوا مستوى الوسيمة في الحكـ وأبرزوا البعد االجتماعي الذي تستط

 ( . Terrorismeالعبارة وأسندوا اليو دورا" سياسيا" أدى بالنتيجة الى ايجاد عبارة ارىػػػػػػػػاب ) 
( الفرنسي ، يقابمو بالمغة االنكميزية مصطمح             Terrorismeومصطمح اإلرىاب ) 

 (Terrorism ويعني استعماؿ الرعب والعنؼ السياسي المسمح مف قب ، ) ؿ االفراد ضد السمطة
 ( .  368، ص 1001الحاكمة عمى الصعيديف الداخمي والدولي ) الفتالوي ، 

( ارىاب  Terrorism( رىب السمطة ، و )  Terrorورغـ االختالؼ بيف مصطمحي ) 
االفراد ، فأننا نستخدـ المصطمح العربي ) االرىاب ( والذي ال يفرؽ بيف المصطمحيف المذكوريف . ) 

 ( .  67، ص 1001وي ، الفتال 
بعد استعراض مفيوـ االرىاب وتطوره في ىذا الفصؿ ، وأعطاء تعريفات لمفاىيـ االرىاب 

( لألرىاب في الفصؿ االوؿ ، تـ تحقيؽ اليدؼ االوؿ ليذا البحث  1007 –وتبني تعريؼ ) راضي 
 وىو    )) وضع وتحديد مفيـو دقيؽ لألرىاب (( . 

 
 أسباب اإلرىاب 

وجود مشكالت اسرية تؤدي الى االنحراؼ وغياب  ماعية :أسباب اجت -7
العدالة االجتماعية والتمايز الطبقي أو الطائفي أو القومي أو العرقي ، يؤدي الى حالة مف 
االحباط والسخط والتذمر مما يؤثر سمبًا عمى نسيج مكونات المجتمع ، وكذلؾ اف توارث 

كاألخذ بالثأر وشيوع ثقافة السالح ، يسبب االجياؿ لبعض المعتقدات االجتماعية الخاطئة 
 استعدادا" مسبقا" ويولد ارضا" خصبة لثقافة العنؼ الدموي . 

يساىـ تدني المستوى االقتصادي وخصوصا" عند  اسباب اقتصادية : -1
الطبقات الفقيرة وأنتشار البطالة فييا ، وظيور طبقة مف االثرياء والطفمييف تشكؿ استفزازا" 

ة ، وتنعكس آثار ىذا الخمؿ الخطير عمى الشباب ، مما يولد احباطا" ويفقد لمطبقات الفقير 
االمؿ في المستقبؿ ، كؿ ذلؾ يولد ارضا" خصبة لمتطرؼ والتمرد واالنجراؼ في طريؽ 

 المنظمات االرىابية الممولة ماديا" مف الداخؿ والخارج . 

ر العربية عمى : تعتمد نظـ التعميـ في معظـ االقطا ازمة التعميـ ومؤسساتو -3
التمقيف والتكرار والحفظ ، وعمى حشو ذىف طمبة المراحؿ الدراسية بمعمومات ، دوف تحميؿ 

 أو نقد أو استثارة لمعقؿ نحو التفكير الناقد البناء .
ومثؿ ىذه النظـ تفرض كؿ ماتمميو سمطة المعمـ دوف نقاش وبذلؾ يصبح مف السيؿ 

سمطة امير الجماعة المتطرفة دوف تحميؿ أو نقد أو عمى مثؿ ىذا الطراز تنفيذ كؿ ماتمميو 
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معارضة ، حيث تمقيف الفكر وتقبمو دوف تحميؿ ويسيؿ االنقياد بفعؿ ابطاؿ عمؿ العقؿ والجيؿ 
 والفراغ الفكري. 

اف الوضع السياسي الغير المستقر في البمد ينمي التمرد  اسباب سياسية : -4
الديمقراطية وتدني مستوى المشاركة لمشباب  والعنؼ السياسي واالرىاب ، وكذلؾ فأف غياب

في اتخاذ القرار ، حتى في الحياة اليومية سواء داخؿ المدرسة او الجماعة أو المنظمة أو 
التجمع ، وعدـ ممارسة العضوية الفعالة والنشيطة في التنظيمات الشعبية أو الرسمية ، 

آي والتعبير والتنازؿ عف الرآي واالفتقار الى لغة الحوار وتقبؿ الراي االخر وحرية الر 
الخاطى ، ىذا كمو يؤدي الى نشوء أفراد يفتقروف إلى لغة الحوار وابداء الرآي والجو 

 الديمقراطي ، مما يسيؿ انقيادىـ لطريؽ التطرؼ واالرىاب . 

اف التطرؼ والغمو الديني والفيـ الخاطىء لمبادىء واحكاـ  اسباب دينية : -5
غياب الحوار المفتوح مف قبؿ عمماء الديف ومناقشة بواعث الديف وغاياتو ومقاصده و 

التطرؼ والتزمت ، وافتقار اغمب دعاة التعصب الديني لمنيجية الحوار وقبوؿ الرآي االخر 
والدخوؿ في حوار ونقاش حوؿ معتقداتيـ وأفكارىـ ، فيتخذوف طريؽ التطرؼ االعمى 

يسبب االنقسامات والقالقؿ واالضطرابات والتأجيج لمعنؼ والتعصب والغمو الديني ، وىذا ما 
 والصدمات الدينية . 

كذلؾ اف تسفيو التيارات الدينية المنافسة والعممانية المناوئة والتقميؿ مف قيميا ومعتقداتيا 
وشعائرىا ، يولد احتقانا" وغضبا" لمؤيدي المؤسسة الدينية وينمي لدييـ روح التخندؽ الطائفي 

 شتى الوسائؿ والخيارات ، ومنيا استخداـ الخيار المسمح . الديني واقصاء االخريف ب
يديولوجية  -6 : اف التخندؽ القومي والعرقي والمذىبي يمزؽ اسباب قومية وا 

نسيج المجتمع ويفرؽ مكونات الشعب ويشتت وحدة الكممة والمصير ويجزأ لحمة الوطف 
الواحد في فرؽ وممؿ  وينمي روح التعصب والتطرؼ وأقصاء االخريف ، ويجعؿ مواطني البمد

وجماعات متناحرة ومتصارعة فيما بينيا ، ويفتح المجاؿ لتدخؿ الدوؿ االخرى والجماعات 
المتطرفة والمنظمات االرىابية في إثارة النعرات المذىبية والعرقية والقومية وأشعاؿ فتيؿ 

ضى االزمات والصراعات المسمحة والجرائـ المنظمة واالبادة الجماعية وشيوع الفو 
 واالضطرابات داخؿ البمد 

اف وجود أزمة أو ظرؼ طارىء صعب كالحرب أو مشكالت  اسباب أمنية : -7
امنية مثؿ تسيب حدود البمد وتفشي الجرائـ المنظمة أو وجود تمويؿ مادي وعسكري 
وتعبوي مف دوؿ ومنظمات خارجية معادية لمبمد لجماعات مسمحة داخمية أو وجود تركات 

تأجج الصراع بيف الدوؿ مف حيف ألخر أو وجود وسائؿ اعالـ داخمية تاريخية وجغرافية 
وخارجية تحرض عمى التطرؼ والعنؼ ، كؿ ذلؾ يساعد عمى فرض ثقافة السالح عمى لغة 

 ( .  3، ص 1007الحوار وانتشار العنؼ واالرىاب ) راضي ، 
 :  النظريات المفسرة لألرىاب
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 ) النظريات البايولوجية ( :  – 7
ارجاع بداية البحث عف االصوؿ النفسية لمجريمة أو عمـ النفس الجنائي الى المدرسة  يمكننا

االيطالية االيجابية أو الوضعية ، التي يتزعميا الطبيب العسكري االيطالي )) سيزار لمبروزو 
Cesare Lombroso  )–  (7835 – 7909  ، 107، ص 7984( . ) جالؿ .  ) 

راـ ، ومف خالؿ دراستو عمى االفراد العسكرييف وعمى يعتبر لمبروزو مؤسس عمـ االج
 Cesare Beccaridالسجناء في السجف العسكري ، كوف نظرية عارضت نظرية )) سيزار بيكاريا 

(( مؤسس المدرسة الكالسيكية في عمـ االجراـ ، وقد اطمؽ عمى اعماؿ لمبروزو اصطالح المدرسة 
و حاولوا اف يؤسسوا نتائجيـ عمى معطيات موضوعية الوضعية في عمـ االجراـ ، النو ىو وأتباع

 (.  77، ص 1004وتجريبية جديدة ) العيسوي ، 
 Biological –لقد كانت نظرية لمبروزو في االوؿ تستند عمى مبدأ )) الحتمية البايولوجية 

Determinism  ، ( والذي ينص عمى اف السموؾ ىو محدد أصال" في بايولوجية االنساف ) النواب)
( ، واف الجريمة واالنحراؼ يعزى الى سمات وصفات تكوينية تييئة لألجراـ ، كما  53، ص 7998

اف ىذه الميوؿ ليست كامنة في التركيب البيولوجي فقط ، بؿ انيا تبدو عمى سيماء وتقاطيع وشكؿ 
 ( .  771، ص 7975الجمجمة ) الدباغ ، 

ال" الى اثبات الصفات العضوية التي تميز وتطبيقا" لممنيج التجريبي الذي تبناه لمبروزو وصو 
( جمجمة لمجرميف متوفيف ، كما قاـ  383بيا المجرموف عف غيرىـ ، فقد قاـ بتشريح حوالي ) 
( ، وكاف مف ثمرة ىذه الجيود التي  5907بفحص عدد اكبر مف المجرميف االحياء وصؿ الى ) 
البايولوجية ، ومقتضى ىذا المبدأ اف المجـر  بذليا في ىذا االتجاه تبنيو لمبدأ الحتمية أو الجبرية

مجبر عمى اقتراؼ السموؾ االجرامي وليس مخيرًا، متجاىال" بذلؾ أي دور لمعوامؿ االجتماعية في 
( ، اما الثمرة الثانية فكانت ترسخ  59، ص 7998احداث السموؾ االجرامي ) العاني وطوالبة ، 

 –سمات االنحطاطية في المجرميف بفريضتيف : االولى القناعة لديو بتحقيؽ وتثبيت العالمات وال
(( . ويعتقد لمبروزو اف ىذا االرتداد يعود  Atavismفرضية االرتداد أو االنتكاس الوراثي )) 

بالمجـر الى مرحمة بدائية او حيوانية مف حياة االنساف ، واف النزعة االجرامية الحيوانية قد تظير 
، وينشأ ىذا االرتداد مف اسباب محتممة مثؿ تيشـ الجمجمة عند المجـر بسبب او بدوف سبب 

وااللتيابات الدماغية الحادة واالدماف الكحولي واالستثارة الجنسية والظروؼ المناخية ، أما الفرضية 
((  Epilepsyفيي تقـو عمى اف السمات االنحطاطية لممجـر تنشأ مف مرض الصرع  ))  –الثانية 

 (.  54-53، ص 7998) النواب ، الذي ينتقؿ بالوراثة . 
( مجرما" ، استنتج اف المجـر  5907وعند دراسة لمبروزو لمالمح الوجو الظاىرة لمعينة الػ ) 

(  749، ص 7980يمتاز ببعض الصفات منيا طوؿ الفؾ السفمي وفرطحة االف  ) العيسوي ، 
والفـ عريض واالسناف كبيرة والجبية تكوف ضيقة والعيوف نصؼ مغمقة ذات نظرة حادة واالذف طويمة 

والشفاه عريضة والحنؾ يكوف كبيرا" حاد أو صغيرا" كحنؾ االطفاؿ والجمجمة تكوف صغيرة أو كبيرة ، 
أي انيا تخالؼ الشكؿ الطبيعي المألوؼ ، وتحتؿ الخطوط البارزة والتجاعيد مناطؽ واسعة مف الوجو 
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مبروزو بأف المجـر ضخـ الييأة وغير ( .ورأى ل 36، ص 1007وتكوف الحواجب كثيفة ) راضي ، 
 , Lombroso & Savitz , 1972متسؽ الشكؿ ولو ذراعيف طويمة وأيدي غميضة وأقداـ كبيرة ) 

p.21  ولو قالب مف السمات تشجعو ألنتاج سموؾ مضاد لألخريف كالطوؿ الفارع وضخامة الجسد ، )
 Hollin , 1989 , p.33ت البارزة . ) ، وحتى اف كاف المجـر قصيرا" فأنو يمتاز بالخشونة والعضال

 . ) 
 Constitional(( صاحب النظرية البنيوية  Sheldon 1942)) –ويؤكد شيمدوف 

Theory   : عمى بعض المبادئ وىي 
 اف الحاالت االجرامية المضادة لممجتمع تستمر مدى الحياة . -أ 
 ة .    تبدأ تمؾ الحاالت في الطفولة وقبؿ زمف المراىق  -ب        

 ترجع تمؾ الحاالت الى اسباب عضوية .  -ت   
 تظير تمؾ الحاالت لعدة افراد مف عائمة واحدة .  -ث   

، الشيء الكثير في تطور االنحراؼ   Moodويرى شيمدوف اف لدور بنية الجسـ والمزاج 
 ( .  37، ص 1007والسموؾ االجرامي المضاد لممجتمع ) راضي ، 

 اط لبنية الجسـ والمزاج : ووضع شيمدوف ثالث انم
النمط الصغير أو الخارجي ، ويكوف صاحبو منطويا" ومنعزال" ، ويدعى  - أ

 ايضا" بالنمط النحيؿ.

 النمط المتوسط أو العضمي ، ويكوف صاحبو نشيطا" وعدوانيا" . -ب
 النمط الكبير أو الداخمي ، ويكوف وديا" ومنبسطا" ، ويسمى ايضا" بالنمط البطني . -ت

شيمدوف اف بعض االفراد تتكوف خصائصيـ الجسمية مف ىجيف يشمؿ نمطيف  ويفترض
 ( .  Hollin , 1989 , p.32أو االنماط الثالثة ، والبعض االخر يكوف مف نمط نقي واحد ) 

(( يصؼ السموؾ االجرامي المضاد لممجتمع ،  Scheinder   7950أما )) شنايدر 
نائية وتركيبات وظيفية داخؿ بناء شخصية غير سوية بأنو رد فعؿ لعوامؿ عضوية شاذة لعممية ب

، واف الجياز العصبي الذاتي لممجرميف المضاديف لممجتمع يعمؿ عمى مستوى أقؿ مف االستثارة 
مما لدى االخريف ، فيسبب ذلؾ انعداـ االحساس العضوي بالخوؼ مف العقاب عف ىؤالء 

 ( .  Smith , 1978 , p.36المجرميف المضاديف لممجتمع ) 
ىي افتراض داروف الذي طرحو في كتابو                     Heredityاف نظريات الوراثة 

(( بأف الكائنات الحية قد تخمقت بعضيا مف بعض ، واف  Origin of Species –)) أصؿ االنواع 
الى الصفات الموروثة في السمؼ تتطور مع الخمؼ ، وتنتقؿ الصفات الوراثية مف االبويف واالجداد 

والتي تدعى احيانا"   Chromosomesاالبناء عف طريؽ ما يسمى بالكروموسومات أو الصبغيات 
 ( .  713، ص 7995بأسـ ) خيوط الحياة () الحفني ، 

توجد الكروموسومات داخؿ نواة معظـ خاليا الجسـ ، وتحتوي كؿ خمية مف خاليا االنساف 
، ومرتب في ثالث وعشريف زوجا" ، ويأتي  عمى ست واربعوف كروموسـو موروث مف االب واالـ
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كروموسـو واحد مف كؿ زوج مف االب في حيف يأتي االخر مف االـ ، وكؿ زوج لو حجـ وشكؿ مميز 
، وتتشابو ازواج الكروموسومات االثنيف والعشريف االولى ، أما الزوج الثالث والعشريف فيو اليتشابو 

و عند بداية الحمؿ ، وذلؾ عندما يتحد واحد مف حوالي دائما" ، ويحدد جنس الطفؿ الذي تبدأ حيات
( مميوف حيواف منوي )) الحيمف (( مف االب مع بويضة مف االـ مكونيف خمية واحدة تسمى  360

 .  Zygoteالزايجوت أو الالقحة 
واف كؿ كروموسـو يتكوف مف آالؼ الجزيئات الصغيرة والتي تسمى الموروثات أو الجينات 

Genes ( ، وىو أكثر  701، ص 7983ر الجيف الوحدة االساسية لموراثة ) دافيدوؼ ، ، ويعتب
االشياء التي ركز عمييا عمماء الوراثة ، وخصوصا" االختالؿ والتغيير الوظيفي العضوي الذي يؤدي 
دورا" كبيرا" في نشوء السموؾ العدواني ) االرىابي ( ، وذلؾ نتيجة الزيادة في عدد الكروموسومات 

،  1007ة ، اذ يقتصر ىذا التغيير في النظاـ الكروموسومي عمى الذكػػور حصرا" ) حسف ، الذكري
 ( .  74ص

لقد وجد أف العديد مف مظاىر الشذوذ الوراثي يرتبط ارتباطا" عاليا" بالسموؾ المنحرؼ ، ومف 
بؾ ىذه المظاىر خمؿ الكروموسومات واضطراب وظائفيا والذي يعوؽ النمو العضوي والنفسي وير 

السموؾ ، وتدعى االعراض المرتبطة بزيادة عدد الكروموسومات ) متالزمة أو عرض كالينفمتر 
Klinefelter Sydrome  ، ( ، ويحدث ىذا العرض مف خالؿ الزوج  68، ص 7996) المييبي

( ،  XYالثالث والعشريف لمكروموسومات الذي يحدد الجنس ذكرا" عندما يكوف بصيغتو العادية ) 
( الذكري الػى )  yدث في حاالت نادرة اف تصبح الجينات الشاذة نتيجة زيادة كروموسـو ) ولكف يح

XY  ( فتصبح )Xyy  ( وتحدث ىذه الحالة بواقع ، )( لكؿ والدة )  7000 – 7Brodsky , 

1973 , p.29  . ) 
غ ، وقادت األبحاث الحديثة في االسباب البايولوجية لمعدواف الى التعمؽ في دراسة الدما

( واالعضاء  Amygdala( و ) امايجداال  Hypothalamusوخصوصا" تأثير ) الييبوثالموس 
( . اف  Passer & Smith , 2001 , p.530االخرى تحت قشرة الدماغ في السموؾ العدواني ) 

الرضة أو الصدمة أو جرح الدماغ تعتبر عوامؿ مميدة تؤثر في نشوء الشخص العدواني المضاد 
وىي تفوؽ مرض الدماغ العضوي ، وبوجود العوامؿ الوراثية المحيطة تتطور الشخصية لممجتمع ، 

العدوانية مف الحالة البسيطة الى الحالة الحادة ، لتصؿ الى حالة مف سوء العقالنية وعدـ االتزاف 
تمع وثورة الغضب وقمة التأثر واالىتماـ واالنانية المفرطة والحقد والعدائية ، فكؿ تطور مضاد لممج

لمشخصية العدوانية ىو غالبا" ما يرتبط في حاالت لرضوض وجراحة دماغية في الطفػػػػػولة ) 
Portnov & Fedotov , 1969 , p.270  . ) 

( وبعد  Eagly & Steffen 7986وفيما يتعمؽ بطبيعة الجنس فقد استنتج ) أجمي وستفف 
ـ أكثر مف النساء عدوانا" فيما يتعمؽ دراسة مستفيضة حوؿ طبيعة الجنس والعدواف ، بأف الرجاؿ ى

بالعدواف الجسدي ، وأنيما متساوياف في الغضب والعدواف المفظي ، أما العدواف الكامف أو المكبوت 
( ، ويؤكد العمماء عمى وراثة  Lefton , 1997 , p.582فكاف عند النساء أكثر منو عند الرجاؿ ) 
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البف (( ولكف الميؿ الى الفعؿ اليعني بالضرورة حتمية االستعداد والميؿ لألجراـ )) مف االب الى ا
 ( .  735-734، ص 7981وقوع ىذا الفعؿ ) أبو عامر ، 

 ) نظريات التحميؿ النفسي ( :  – 1
يؤكد فرويد بأف كؿ الحيوانات )) ومف ضمنيا البشر (( مولوديف ومعيـ قوى محركة عدوانية 

نية ، والذي يجب اف يشبع ، مما يولد ضغطا" غير مريح بدائية تصنع الدافع ألرتكاب االفعاؿ العدوا
( ، ويضيؼ فرويد انو في  Lahey , 2001 , p.397يجب اف يصرؼ أو يخفؼ بأي وسيمة ) 

أحسف األحواؿ يكوف تعديؿ شدة العدواف بتكويف ارتباطات عاطفية ايجابية بيف االشخاص ، وبالرغـ 
لشريرة التي يتصؼ بيا الجنس البشري لـ تختمؼ ولكنيا مف عمميات الكبح اال اف الدوافع البدائية ا

أستمرت في وجودىا وىي تتحيف الفرص لمظيور وتعبر عف نفسيا في صور مختمفة مف االنحرافات 
 ( .  44، ص 7999السموكية ) رشيد ، 

ويرى فرويد انو مف الضروري تصفية الصراعات وباالخص الصراع االوؿ وىو               ) 
( ، حتى تتـ عممية التوافؽ االجتماعي بصورة سميمة )  Odipus Complex –ديب عقدة او 
( ، وجعميا )) عقدة العقد (( وىي تشكؿ حياة الطفؿ االنفعالية بيف سف  67، ص 7998النواب ، 

الثالثة والخامسة ، اذ تدمج رغبات الطفؿ العاشقة ازاء احد والديو مف الجنس المقابؿ وىذا مف جانب 
انب االخر ىو الرغبات والعدواف والغيرة التي يرافقيا تمني الموت ألحد الوالديف ، وتقابؿ عقدة ، والج

(  10، ص 7997(( لدى االنثى ) موشيمي ،  Electre Complex –اوديب لمذكر )) عقدة الكترا 
. 

يز يؤكد فرويد عمى الحياة الطفولية االولى وخصوصا" الخمس سنوات بعد الوالدة ، والتي تتم
باالنانية والنرجسية التي ليس ليا حدود النيا لـ تدخؿ بعد الحياة االجتماعية الميذبة ) حب اهلل ، 

( ، والسنوات االولى مف حياة االنساف تمثؿ اىمية كبرى في تشكيؿ الشخصية  76، ص 7989
 .( 67، ص 7998االنسانية ، لما تحممو مف سموكيات ودوافع مكبوتة وعقد نفسية ) النواب،

اف العقد النفسية المكبوتة ىي صور االطالؽ الرمزي وأستجابة بديمة يعبر عنيا في االمراض 
( ، وىذه  714، ص 7981النفسية والعصبية والسموكيات المنحرفة واالجرامية ) ابو عامر ، 

الحتمية الفردية لمسموؾ المنحرؼ والجريمة تؤثر عمى سايكولوجية مرتكب ىذه السموكيات غير 
( ، ويعتنؽ فرويد الحتمية كوجية لنظريتو في الشخصية ،  706، ص 7970ية ) بوليتزير ، السو 

 فيو يرى بأف السموؾ محدد ومسبب بقوى داخؿ الفرد ، لذلؾ اليوجد ىناؾ سموؾ المعنى لو . 
اف عمماء التحميؿ النفسي مقتنعوف بأنو يوجد عدوانا" عند كؿ فرد ، وبالرغـ مف سكونو أغمب 

، فأنو يعبر عف وجوده خالؿ الطفولة بعاطفة عدائية ضد االب ، ثـ انيا قد تتجو ضد االحياف 
جماعة بكامميا وتزداد خطورة ما تفرضو الجماعة عمى الفرد مف مراقبة وزجر ، فتنمي في الفرد 

( ، واف السموؾ العدواني يشيع بوضوح في السنة  737، ص 7983الرغبة في االنتقاـ ) كمينبرغ ، 
ة والرابعة مف العمر ،ويكوف العدواف عمى نوعيف )) عدواف فردي (( والذي يتضمف دافع التممؾ الثالث
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والقوة والسيطرة والمنافسة وتعويض الشعور بالنقص والقمؽ ، والنوع الثاني ىو )) عدواف جمعي (( 
 ( .  714،ص7977ويكوف موجو ضد الغرباء والدخالء والكبار والمستضعفيف ) المميجي،

رض عمماء التحميؿ النفسي اف الشخص العدواني المضاد لممجتمع يمجأ لمعنؼ لغرض ويفت
الحصوؿ عمى الماؿ وتبذيره والوقوع في مشاكؿ مع القانوف والمجتمع ، وذلؾ لتطبعو بصفات عدـ 
النضج والسادية واالتكالية واحتقار العمؿ الدائمي والمنظـ ، فيمجأ الى كؿ انواع االعماؿ المخالفة 

 ( .  44، ص 7999عايير االجتماعية واالخالؽ والقانوف ) سمعاف ، لمم
اف العدواف ىو مظير تتجمى مف خاللو )) أرادة القوة (( لمسيطرة عمى  Adlerيرى أدلر 

( ، ويشبو العدواف كدافع نحو القتاؿ ألشباع كؿ الحاجات ،  779، ص 7991االخريف ) رزوؽ ، 
لمعدواف يكوف في العنؼ ، أما الشكؿ المخفؼ فيتمثؿ في الرياضة ، والدافع غير مقيد ، والشكؿ التاـ 

ويتكوف شكؿ داخمي ىو ايذاء الذات الذي يتمثؿ بالخضوع المذؿ والقمؽ الذي يعد شكال" غير مباشر 
مف العدواف المنعكس ضد الذات ويصؿ ىذا االيذاء الى االنتحار في درجاتو القصوى ) راضي ، 

دلر اف العدواف غير ثابت وليس لو جذور راسخة ، وىو رد فعؿ غير ( ، ويضيؼ أ 57، ص 1007
( ، والذي ينشأ مف وجود عقدة  Buss , 1961 , p.192منطقي لمتغمب عمى صعوبات الحياة ) 

النقص التي تؤثر في االطفاؿ مف خالؿ عدـ اىتماـ االخريف بيـ ، وحرمانيـ مف اظيار الرغبات 
وه عضوي ، مما يؤثر تأثيرا" كبيرا" في اندفاع سموؾ البعض واالحاسيس ، أو وجود نقص أو تش

لمعارضة مقتضيات القانوف والقيـ واالعراؼ االخالقية واالجتماعية والحضارية عف طريؽ الجنوح عند 
( ، واف وجود عقدة النقص لدى الجانحيف  54، ص 7984الصغار والجريمة عند الكبار ) جعفر ، 

بات قوة الذات وأشباع رغبة االستعالء والتسمط عف طريؽ السموؾ والمجرميف يتمثؿ بمحاولة أث
االجرامي والمنحرؼ واالنضماـ الى العصابة التي تغذي مف الحرماف بالثقة بالنفس وتحقيؽ أسموب 

 ( .  67، ص 7975التعويض مف خالؿ المغامرات والسموكيات الطائشة ) الدباغ ، 
يف الفطريتيف الدافعتيف لمموت والعدواف ، ( القوت K. Horneyرفضت كاريف ىورناي ) 

 Basic Neuroticوعزت العدواف والعدائية الى استجابة الشخص لمقمؽ العصابي االساسي 

Anxiety    ( والذي يشعر فيو الفرد منذ الطفولة بأنو منعزؿ وضعيؼ وعاجز في عالـ عدائي خطير
صؿ بيف الطفؿ ووالديو بسبب عدـ ( ، وينشأ ىذا الشعور مف اضطراب يح 38، ص 1007راضي ، 

وجود الحناف ، أو العناية الزائدة أو التذبذب في المعاممة الوالدية ، أو السيطرة عمى ارادة الطفؿ ، أو 
 ( .  91، ص 7985افتقاره الى التوجيو الصحيح ) الييتي ، 

      ويفرض ىذا الشعور المضطرب عمى الشخص االستجابة بأخذ ثالث نماذج وىي         
اليرب مف الناس ( ، واف الشخص الطبيعي ىو الذي  –التحرؾ ضد الناس  –) التحرؾ نحو الناس 

يتقبؿ تمؾ النماذج ويستطيع أخذ او تغيير أسموبو لتمؾ النماذج كما تتطمب تمؾ الظروؼ ، اما 
،  7968الشخص العصابي فيتحدد بأحد ىذه النماذج ويكوف غير قادر عمى تغيير أسموبو ) عاقؿ ، 

 ( .  133ص
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( ،  39، ص 1007والتحرؾ ضد الناس ىو ميؿ معاد يعبر فيو الفرد عف تمرده ) راضي ، 
الذي يحميو مف الخطر الوشيؾ مف االخريف الذيف يحيطوف بو في ظؿ عالـ عدائي ، فتنمو لديو روح 

موؾ ( والميؿ لمجنوح والس 761، ص 7981ونزعة السيطرة والتغمب عمى االخريف ) عباس ، 
االجرامي لمتكيؼ مع القمؽ ، وتربط ىورناي بيف اشكاؿ االنحراؼ وبيف الحاجة المرضية لمتممؾ 

 ( .  84، ص7977والسيطرة مما يزيد القمؽ العصابي ويقمؿ االتزاف واالماف ) الشرقاوي ،
وتؤيد ىورناي ربط الشخص المضاد لمناس بالسادية ، لكنيا رفضت فكرة اف الجنس ىو 

(  Buss , 1961 , p.193ية،بؿ أرجعت جذور السادية إلى اليأس والعشوائية في الحياة)أساس الساد
، والشخص العدواني الذي يتميز بالعداء نحو الناس ومحاولة السيطرة عمييـ ، لديو ايضا" الرغبة في 

سموكو  االعتماد عمى االخريف أو النزوع لألنعزاؿ ، ولكنو يتحرؾ بحسب النمط السائد لديو الذي يحدد
 (.  763، ص 7981ونشاطو ) عباس ، 

تفسير فرويد في تناوؿ التحميالت االجرامية واالنحرافات  Jungوينتقد كارؿ غوستاؼ يونغ 
(، يؤكد يونغ 100، ص 7997الجنسية ، وذلؾ ألنيا تتناقض مع نظرة االنساف المتمدف ) يونغ ، 

ما" كأستاذه فرويد ، وميز يونغ بيف في حياة االنساف تما Unconsciousعمى اىمية الالشعور 
( الذي يقصد بو مجموع الخبرات   Personal Unconsciousنوعيف ىما ) الالشعور الشخصي 

الشخصية لألنساف منذ طفولتو والذكريات المدفونة في غياىب النفس ومجموع االحاسيس 
ما النوع الثاني فيو ) الالشعور الالشعورية التي لـ تنفذ الى عالـ الشعور لفقدانيا القوة الدافعة . ا

( الذي يمثؿ بقايا خبرات السالالت السابقة التي أنتقمت  Collective Unconsciousالجمعي 
لألنساف والتي التمثؿ فقط النواحي االيجابية في تمؾ السالالت ، بؿ تمثؿ ايضا" النواحي السمبية مف 

فأذا تسنى ليذه الرواسب التاريخية اف تندفع الى وحشية وفطرة اليدـ والتدمير والسيطرة واالعتداء ، 
 العالـ الشعوري ، فيتحوؿ سموؾ االنساف الى سموؾ منحرؼ أو عدواني . 

اف يونغ يرد السموؾ الى أساسو االوؿ المتمثؿ بالساللة وبقايا النزعات البدائية االولى 
ييتـ عادة بتنظيـ حياتو ( ، ويعتقد يونغ اف االنساف  347-340، ص 7980لألنساف ) العوجي ، 

عمى اسس معقولة ومنظمة ، وأف ظيور المادة المضطربة مف الالشعور الجمعي يعتبر تيديدا" 
( ، ألنيا قد تظير مف بيف محتويات الالشعور العناصر  93، ص 7985لوجوده ) الييتي ، 

 ( .  717، ص 7981الحيوانية الدفينة ) عباس ، 
االخطار والمحافظة عمى البقاء ، وحيث اف رغبة البقاء لمواجية  Frommيرى أيرؾ فرـو 

تستبد وتسيطر عمى الجميع ، فال بد مف اف يخاؼ كؿ شخص مف االخريف حتى مف أقرب الناس أليو 
، ولكي اليصبح المرء ضحية لألعتداء مف االخريف ، فيجب اف يسعى ىو نفسو لمقوة والسيطرة 

، ويتبنى فرـو منظورا" اجتماعيا" ، فيو اضافة الى  ( 717، ص 7989ويصبح عدوانيا" ) فرـو ، 
تأكيده عمى العوامؿ الشخصية ، يبرز دور التأثيرات االجتماعية وأىميا ) االقتصادية ( في نشوء 

 (  . 41، ص 1007العنؼ المضاد لممجتمع ) راضي ، 
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عؿ مف فكاف يؤكد عمى الحتمية الجنسية لمسموؾ البشري ، وقد ج  Reichأما وليـ رايش 
القوة الدافعة الجنسية مركزا" تدور حولو الحياة الداخمية لمفرد وكؿ الحياة االجتماعية أيضا" ، وقد ترؾ 

( ، ويرى رايش اف  733، ص 7981ىذا اثاره عمى كؿ ابحاث رايش النظرية والعممية ) عباس ، 
وىو صورة خارجية عف  االتجاه العدواني ىو انعكاس لثقؿ تراكـ الرغبات المكبوتة في الالشعور ،

المبيدو المكبوت ، وأف قمـ الرغبات الجنسية يضاعؼ قدرة العدواف ، وىكذا تتحوؿ الطاقة الجنسية 
المكبوتة الى طاقة تدميرية ، ويصاحب ذلؾ ضعؼ ) االنا االعمى ( مما يجعؿ االفراد ليـ أستعداد 

 ( .  38، ص 7983مسبؽ لمتحوؿ الى حياة االجراـ ) جواد ، 
أبرز مف أستعمؿ مبادئ التحميؿ النفسي في تفسير  Aichhornد اوغست أيكيورف ويع

السموؾ االجرامي المضاد لممجتمع ، فيو يرى بأف الحقائؽ البيئية التكفي وحدىا لتفسير السموؾ 
االجرامي والجنوح واالنحراؼ واالتجاه المضاد لممجتمع ، اذ انو يعتقد اف ىناؾ ميال" وأستعدادا" 

مسبقا" لدى الطفؿ لألنخراط في حياة الجريمة واالنحراؼ ، أطمؽ عميو مصطمح الجنوح الكامف نفسيا" 
Latent Delinquency  ("الناشئ فطرياHollin , 1989 , p.34  والذي ينتج عف خبرات ، )

 ( .  84، ص 7977صدمية غير طبيعية ، غالبا" ما تؤدي الى سموؾ مضاد لممجتمع ) الشرقاوي ، 
كيورف اف صحبة السوء وتأثير الشارع عمى انيا عوامؿ مثير ة مباشرة أو غير ويضيؼ أي

مباشرة واليمكف اف ترقى بأي حاؿ مف االحواؿ الى مستوى السبب االساسي لمجنوح والجريمة 
 والعدواف المضاد لممجتمع  . 
يمة سمسمة مف العوامؿ المترابطة لتفسير الجنوح والجر  Friedlanderوتضع كيت فريدالند 

 ( . 5 - 4، ص  7977، تقع أوؿ حمقاتيا في عالقات الحب االولى داخؿ االسرة ) ابو السعد ، 
بأف السموؾ المضاد لممجتمع ىو رد فعؿ لمتغيرات وضغوط  Anna Freudوترى آنا فرويد 

( ، وتعطي آنا فرويد  47، ص 1007الحياة ، وتعده عالمة تحذيرية لمشاكؿ حادة ) راضي ، 
ة لمسنة االولى التي يتـ فييا االنتقاؿ مف النرجسية االولية الى حب الموضوع ، حيث أىمية خاص

توفر االـ أشباعا" لطفميا متكررا" ومنتظما" لحاجتو الجسمية ، فيأخذ الطفؿ جزءا" مف االىتمامات 
د المبيدية المركزة كميا" عمى مايدور داخؿ جسمو ليوجييا الى االشخاص االخريف الذيف يتولوف س

حاجاتو  ) األـ أو بدائميا ( ، أما حيف تكوف االـ غائبة أو ميممة أو فاقدة لألتزاف االنفعالي ، 
 ( .  7-6، ص 7977سيميد ذلؾ الى الجنوح والجريمة ) ابو السعد ، 

جميع حاالت االضطراب النفسي التي يمر بيا االنساف عمى  O. Rankيفسر أوتورانؾ 
عبارة عف تفريغ ألنفعاؿ القمؽ االولي الذي يتخذ صورتيف تستمراف  أساس )) صدمة الميالد (( وىي

مع الفرد في جميع مراحؿ حياتو ، وىما : خوؼ الحياة وخوؼ الموت ، وخوؼ الحياة ىو قمؽ مف 
،  7997التقدـ واالستقالؿ الفردي ، أما خوؼ الموت ىو قمؽ مف التأخر وفقداف الفردية )عباس ، 

 (751ص
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ف المجرميف المضاديف لممجتمع ذوي الدوافع العدوانية المكبوتة قسرا" وجبرا" ويشير رانؾ الى ا
،  7998يتوحدوف عف طيب خاطر بااليحاء وفقداف السيطرة الذاتية عمى سموكياتيـ ) أبراىاـ ، 

 ( .  707ص
نظرية القدر التحميمية ، وقواميا العقدة القابيمية عند فرويد ، انطالقا"  Sondeأرسى سوند 

مقتؿ ىابيؿ عمى يد أخيو قابيؿ ، ويفترض سوند اف الميوؿ القابيمية العدوانية موجودة عند مف 
 7995المجتمع وىي تتغذى بالمشاعر السمبية مف حقد وحسد وكره ورغبة في االنتقاـ ) الجبوري ، 

 (  43-41، ص
دوانية تنبع أستاذىا فرويد بأف االنساف منذ صغره أعتدائي ، والع Kleinتؤيد ميالني كاليف 

 ( .  60، ص 7975مف شعور باطني بمدى ما يتمقاه مف والديو وباالخص والدتو ) الدباغ ، 
أىمية سنوات النمو المبكرة ، لنشوء الجريمة والعدائية والشخصية المضادة  Saulوأيد سوؿ 

ـ ىي عمى اف اال Frankenstein( ، وأكد العالـ فرانكشتايف  Buss , 1961 , p.190لممجتمع ) 
 العامؿ االساسي في نشوء السموؾ االجرامي المضاد لممجتمع . 

عمى اف االختالؿ المبكر لمعالقات الدافئة ، ونقص أشباع الحب والعطؼ  Whiteوركز وايت 
في السنيف االولى بيف االـ والطفؿ ، ينمي عدـ التوافؽ بيف الطفؿ وأمو ثـ بقية أسرتو ثـ االفراد 

اف يكوف في المستقبؿ جافا" في عواطفو ، وشخصا" مضادا" لمقانوف والمجتمع المحيطيف بو ، فيتعمـ 
 . 

بأف السموؾ العدواني ينشأ بشكؿ فطري ، واف الطاقة العدوانية مستمرة  Lorenzويؤكد لورنز 
داخؿ الشخص وعند زيادتيا الى الحد االقصى ينتج عف ذلؾ عنفا" انفجاريا"،وأف السموؾ المضاد 

 ي االماكف المزدحمة .لممجتمع يكثر ف
اف كؿ العمميات السموكية ماىي اال امتزاج متوافؽ او  Lachageيذكر العالـ الجاش 

متعارض مف القوى المحركة لمموت والحياة ، واف أي اختالؿ يحدث في ىذا االمتزاج يؤدي الى 
ي حالة ( تؤدي بالشخص الى الوقوع دائما" ف 47 - 40، ص  1007أضطرابات سموكية ) راضي ، 

صراع مع االخريف ، مما يؤدي احيانا" الى عدـ القدرة عمى أقامة والء لألفراد والجماعات أو القوانيف 
( ، وىذا السموؾ المضاد لممجتمع يتكوف  46، ص 7996والقيـ والتقاليد االجتماعية ) المييبي ، 

 مف خالؿ : 
 . أضطرابات في التنشئة االجتماعية اساسيا االخطاء التربوية  -7
 تيجة التمركز الشديد حوؿ الذاتضعؼ القدرة عمى االندماج في المجتمع ن -1

 عدـ النضج المتمثؿ بالعجز الكامؿ عف أستعماؿ الخبرات المكتسبة -3

 ( . 40، ص 7994) المرسومي ،  

ويفترض الجاش اف المجـر المضاد لممجتمع يرفض بفعمو الجرمي قيما" مشتركة في الجماعة 
أو يقضي عمييا واضعا" معايير وقيـ أخرى خاصة بو أو مشتركة مع جماعة  التي ينتمي ألييا ،

 أخرى .
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واف المجـر بفعمو الجرمي يعزؿ نفسو عف جماعتو أو يخرج منيا ، كما اف الجماعة نفسيا 
( ، واالستبعاد  753، ص 7980تعمؿ عمى عزلو أو اخراجو أو حتى القضاء عميو ) العوجي ، 

دماج أو االستيعاب ، وىو حصاد بنية أجتماعية معينة ورؤى محددة ) االجتماعي ىو نقيض االن
( ، وكثيرا" ما يندمج المجـر في جماعة أخرى التعتبر قيمو  77، ص 1007ىيمز واخروف ، 

 ومعاييره ، قيـ أو معايير اجرامية ، وىذا مايحدث غالبا" عند انتماء المجـر الفردي لعصابات االجراـ .
لميزة الثابتة لمجريمة ىي عدوانية السموؾ االجرامي أي اتجاىو نحو ىدـ ويالحظ الجاش اف ا

 753، ص 7980مايحيط بالمجـر فيقع االعتداء عمى حياة أقرانو أو أمالكيـ أو سمعتيـ)العوجي، 
 ) 

الى القوؿ بأف العدواف سمة طبيعية في االنساف ، وىو أكثر  Storrيذىب أنطوني ستور 
نسو وأكثر حبا" وأستمتاعا" بممارسة القوة مع بني جنسو وأيذائيـ ) العيسوي االجناس تدميرا" لبني ج

( ، وأف العدواف ينتج مف دوافع وخبرات انفعالية متفرعة مف الطفولة ، ويخرج  87، ص 7984، 
( ، ويضيؼ ستور بأف الشخص العدواني  Hollin , 1989 , p.65بصيغة سموؾ مضاد لألخريف ) 

(  Storr , 1972 , p.36ز بأستخدامو العنؼ أغمب االحياف في حؿ مشاكمو ) المضاد لممجتمع يمتا
، اذ يظير صعوبة في السيطرة عمى دوافعو ، ويمتاز بالبرود العاطفي واليستطيع كبح عداءه وبغضو 

 ( .  Hersov , 1978 , p.2حتى ضد المقربيف ، فيو غير أجتماعي بطبعو ) 
وافع عدوانية قوية لدى الشخص ، قد يفشؿ في عمى وجود د Menningerويؤكد مننجر 

التعبير عنيا خارجا" ، فترتد الى الداخؿ بألحاؽ االذى بنفسو ، واف ايذاء الذات ىو حؿ وسط أساسي 
 بيف الغرائز الفطرية والقوى التي تعمؿ بأستمرار ضدىا . 

تولد رد فعؿ اف الحواجز والعوائؽ التي تمنع العدواف االجتماعي ،  Litmanويرى ليتماف 
سمبي لتمؾ الضغوط االجتماعية عمى صاحبيا كدالئؿ تدمير الذات التي تبرز بتقمب المزاج والشعور 

 ( .  58-57، ص 1007باليأس وضعؼ الثقة بالنفس واالدماف واالضطرابات التفككية ) راضي ، 
د مضاد بأف المتغير الحاسـ ىو ليس التمزؽ االسري ، انما وجود فر  Robinsويرى روبنز 

لممجتمع داخؿ االسرة ) االب خصوصا" ( ، وبالرغـ مف وجود محددات أخرى ، فأف روبنز يشدد عمى 
اف نوعيات االنماط المضادة لممجتمع ىي المصدر االساس لألتجاه المضاد لممجتمع. ) صالح ، 

 ( . 367، ص 1005
واف خطورة عمى وجود عدة صراعات داخمية لدى الشخص ،  Hartmannويؤكد ىارتماف 

ىذه الصراعات تعتمد عمى قوة ونضج األنا واألنا االعمى ، مف ىذه الصراعات الصراع بيف الدوافع 
 (.  Buss , 1961 , p.198الفطرية والواقع ، مما يجمب العقاب لمسموؾ العدواني والخطر لصاحبو ) 

تمع الى ويكشؼ عمماء التحميؿ النفسي عف حاجة االشخاص العدوانييف المضاديف لممج
العقاب تخفيفا" لما يعانوه مف شعور باالثـ ، ويفترض ىؤالء العمماء بأف العقوبة ىي ليس فقط مف 

 ( .  779، ص 7958حؽ الجميع ، بؿ ىي أيضا" مف حؽ المجـر نفسو ) مراد ، 
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اف معاودة السموؾ االجرامي في نظر عمماء التحميؿ النفسي تعود الى                       
شعور بالخطيئة (( وىو أقوى دافع الشعوري ينجـ عف صراع العقد النفسية المكبوتة في )) ال

الالشعور ، ومف شأنو اف يورث لدى مف يحممو قمقا" نفسيا" يسيطر عميو ويخؿ بتوازنو ويدفع بو الى 
أرتكاب السموؾ االجرامي ، لكي يقبض عميو ويعاقب ، ويتخمص عندئذ مف ىذا الشعور ليعود اليو 

 ( .  714، ص 7981وازنو ظاىريا" ) أبو عامر ، ت
ويفسر التحميؿ النفسي معاودة السموؾ االجرامي ، في اف االشخاص يرتكبوف الجرائـ في 
الفترة التي تترخى فييا قبضة ) األنا االعمى ( فتقؿ الرقابة عمى االفعاؿ ويسيؿ عمى  ) األنا ( اف 

فأذا تـ ذلؾ تنبو ) األنا األعمى ( وعاد الى قسوتو يقبؿ السعي لتنفيذ بعض رغبات ) اليو ( ، 
المعيودة ، واف أولئؾ المجرميف أنما يندفعوف الى ارتكاب جرائميـ نتيجة لشدة وطأة ) االنا االعمى ( 
التي تنعكس لدييـ في حدة الشعور بالذنب ، وىـ بأرتكابيـ الجرائـ انما يستجدوف المجتمع العقاب 

مى ( ولو قميال" ، ولكنو اليمبث اف يعود الى قسوتو وبالتالي يفر الشخص حتى يرضى  ) األنا األع
 ( .  47، ص 1000الى جريمة جديدة ليناؿ عقابا" جديدا" وىكذا دواليؾ ) سويؼ ، 

 ) النظرية السموكية ( : -3
تنظر النظرية السموكية الى سموؾ الكائف الحي بأعتباره مجموعة مف االستجابات 

بالبيئة وتؤثر فييا اذ يمكف اف يشب االطفاؿ بميوؿ غير عدوانية أو عدوانية المتعمقة تتأثر 
،  1007بحسب التربية التي يتعرضوف ليا وحسب مقتضيات البيئة التي يعيشونيا ) الخالدي ، 

أو أمكف ذلؾ  –( ، فالفرد يتفاعؿ مع المحيط ، ويستطيع اف يؤثر في المحيط اذا أراد  706ص
 310، ص 1005لمزعج لألخريف يجد أمامو مجتمعا" عدوانيا" ) الرحو ، ، فالشخص العدائي ا

 . ) 
اف االتجاه السموكي ينظر الى السموؾ المضاد لممجتمع عمى انو عادات غير توافقية ، 

الذي يتحكـ بيذا السموؾ  Reinforcementوالثواب  Punishmentوتركز عمى مبدأ العقاب 
( ،  707، ص 7996المدعمة ليذا السموؾ ) المييبي ، ، ويستمر بوجود المثيرات البيئية 

والتشخيص الفارقي لمسموؾ العدواني وفؽ المنظور السموكي ، يتضمف االنتباه الى ثالث عمميات 
 : 

 وسيمة النشاطات المكتسبة  -7
 العوامؿ التي تثير الحدث .  -1

 ( .  Baron , 1977 , p.32شروط أو ظروؼ حصوؿ االداء )  -3

موكية اف الفرد يتعمـ سموكو السوي والمنحرؼ مف محيطو ، فالتعمـ بتقميد ترى النظرية الس
الكبار منيـ أو الصغار منيـ ىو ميـ جدا" ، وأف وسائؿ االعالـ كالسينما  Imitationاالخريف 

والتمفاز والصحؼ والمجالت ىي أسمحة ذات حديف ، نستطيع بواسطتيا توجيو الصغار والمراىقيف 
في بناء المجتمع ، أو في طريؽ الجنوح حسب البرامج المقدمة ، وفقا" لممثؿ  نحو القياـ بدورىـ

 ( . 743، ص 7989القائؿ )) التعمـ في الصغر كالنقش في الحجر (( ) كمر ، 
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ويؤكد المنظور السموكي عمى دور البيئة بخصوص السموؾ المضاد لممجتمع خصوصا" 
( ، اذ  361، ص 1005لتعزيز والعقوبة ) صالح ، والعدواف عموما" ، السيما االحداث المتعمقة با

اف بعض الناس يصبحوف مجرميف وجانحيف ، ليس بسبب الشخصية المضطربة ، اال اف البيئة 
 ( .  Nevid et . al . 1994 , p.289والثقافة شجعتيـ وكافأتيـ عمى السموؾ اإلجرامي) 

ؾ داخؿ العائمة وبواسطة جماعة اف السموؾ االجرامي المضاد لممجتمع ينجـ عف نمذجة السمو 
االقراف واالصدقاء ، وكذلؾ وسائؿ االعالـ المختمفة ، وتعزيز وتدعيـ الجريمة يأتي مف مصادر 

مصطمح ))  7973عاـ  Bandura( ،وأطمؽ باندورا  Hollin , 1989 , p.43داخمية وخارجية ) 
عمى الحواس الجسدية ) (( الذي يتمثؿ بنشاط يؤثر  Social Modelingالنموذج االجتماعي 

العضوية ( كاالفالـ والبرامج التمفزيونية والقصص والروايات والتي تعطي مقدارا" كافيا" لمتعمـ عف 
( ، وتعمـ انماط السموؾ العدواني يتـ  Baron , 1977 , p.34طريؽ المالحظة واالقتداء بيا ) 
وفي ىذا الصدد يشير السموكيوف والتعزيز المباشر ،  Shapingتعمميا مف خالؿ عممية التشكيؿ 

الى اف العدواف ىو أكثر شيوعا" بيف العوائؿ التي تشجع العنؼ البدني كوسيمة لحؿ الصراعات ، 
 ( .  361، ص 1005وكذلؾ يكثر في االصالحيات والسجوف ) صالح ، 

اف سموؾ الفرد المضاد لممجتمع ليس برغبتو وأرادتو وحريتو ، بؿ  Skinnerيرى سكنر 
الخبرات والتجارب التي سبؽ وأف مر بيا في حياتو منذ الطفولة الى حيف لحظة الفعؿ االجرامي  بسبب

، فقد عززت تمؾ الخبرات سموكو العدواني غير المرغوب بو أجتماعيا" وجعمتو جزءا" مف شخصيتو ) 
ود ( ( ، والسموؾ االجرامي عند سكنر ىو حصيمة التعزيز الثانوي ) النق 66، ص 7989النواب ، 

مثال" ، الذي ليس لو قيمة داخمية ، أنما اصبح مرغوبا" مف خالؿ أقترانو بالمعزز الرئيس ) الطعاـ ( 
 ( .  Hollin , 1989 , p.42مثال" ، الذي يمتمؾ قيمة داخمية ) 

ويعطي سكنر لمتقميد دورا" بارزا" في تعمـ السموؾ العدواني ، وذلؾ مما يالحظو االنساف في 
و يشاىده في وسائؿ االعالـ ، فاالب العدواني يقمده أبنائو ، والمعمـ الذي يستخدـ محيط االسرة أ

 ( .  75، ص 1005العنؼ في التربية يقمده طالبو ) حسف ، 
ويعتقد سكنر اف السموؾ المضاد لممجتمع تزداد احتماالت حدوثو في المستقبؿ عندما تكوف 

ة ، ويضيؼ اف السموؾ المضطرب يتـ تعممو عف نتائجو ايجابية ، وتقؿ عندما تكوف نتائجو سمبي
،  7996) المييبي ،  Operant Conditional Learningطريؽ التعمـ الشرطي االجرائي 

( ، ويضيؼ سكنر اف العدواف يتعزز مف خالؿ تفاقـ االذى لدى الضحية ، فعالمات الضرر  707ص
 ( .  Zillmann , 1979 , p.179وتفاقميا يعزز مف أثابة العدواف ) 

انو عندما تكؼ االستجابات العدوانية تصبح خطرا" دائما" عمى تكامؿ  Dollardويرى دوالرد 
الشخصية ، وقد يؤدي الكؼ الكامؿ لألستجابات العدوانية الصريحة الى حالة مزمنة مف العجز وىبوط 

 ( .  168، ص 7987اليمة واالعتماد عمى الغير ) الحافظ ، 
ى اف السموؾ االجرامي ىو سموؾ أجرائي ، بمعنى انو يستديـ ال Jefferyويشير جيفري 

بالتغيرات الحاصمة في البيئة ، فاالستجابة االجرامية يمكف اف يحصؿ منيا عمى نقود ، سيارة ، 
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أشباع رغبة جنسية ، القضاء عمى خصـ أو عدو منافس ، ومعظـ الجرائـ ىي ىجوـ عمى ممكية ، 
لحاجة المسروقة ، أما الجرائـ ضد االشخاص فقد تتضمف تعزيزا" وعميو يكوف التنبيو المعزز ىو ا

سمبيا" ، بمعنى ازالة تنبيو منفر أو مكروه ، واليجـو واالعتداء والقتؿ أنماط سموكية مف ىذا النوع ) 
 ( . 361، ص 1005صالح ، 

 اف ىناؾ شرطاف اساسياف لتعزيز العدواف وىما :  Bussويرى أرنولد بص 
 اناة الضحية . مع –تأثير ألـ  -7
 ( .  Buss , 1961 , p.2المكافأة المفترضة )  -1

اف االنساف يتعمـ بالتعزيز والتدريب أو االكتساب بأف اليكوف مجرما"  Traslerويؤكد تراسمر 
، ويضيؼ اف الشخص البالغ الذي يندفع نحو أرتكاب الجريمة دوف تردد ، الشؾ انو شخص لـ 

ف افعاؿ جنائية قاـ خالؿ تمؾ المرحمة المبكرة مف تنشئتو يعاقب في طفولتو العقاب الكافي م
االجتماعية ، فيو شخص لـ يعد يشعر بأي قمؽ أو خوؼ مف العقاب حيف يفكر بأرتكاب الجريمة أي 

 ( .  68-67، ص 7998فعؿ يخالؼ القانوف ) النواب ، 
أستجابة  اف الجنوح والجريمة والسموؾ المضاد لممجتمع ، عبارة عف Myerويذكر ماير 

تفسير ماير  Miraleنمطية مدعمة لمتوتر والقمؽ الناجـ عف استمرار االحباط ، وعارضت ميرؿ ، 
)      وأكدت اف اساليب الجريمة والعدواف تحقؽ حاجات معينة ومحددة ، وتشبع دافعا" قويا" أجتماع

 ( .  88، صص 7977الشرقاوي ، 
ىر المشكمة وليس جوىرىا ، فالقضاء عمى يتعامؿ تفسير النظرية السموكية عموما" مع ظا

السموؾ االجرامي االرىابي يكوف عف طريؽ أعادة أستخداـ الثواب والعقاب ، ويرحظ اف ىذا السموؾ 
يتـ تطبيقو مف قبؿ االجيزة االمنية فيي تنزؿ العقاب بالمجرميف واالرىابييف ، كما انيا تمنح 

 ( .  75، ص 1007ويساعد عمى كشفيـ  ) حسف ، المكافئات والجوائز لمف يبمغ عف االرىابييف 
 ) نظريات التعمـ ( :   – 4

( والسموكية في  Pavlovترى نظريات التعمـ المبنية أساسا" عمى نظرية ) بافموؼ 
المنعكسات الشرطية لمكائف الحي ، وممخصيا اف االنساف يتعمـ بالتكرار مف خالؿ الظروؼ والعادات 

بي بنمط الجنوح والجريمة واالنحراؼ                           ) الدباغ ، التي تنطبع في جيازه العص
 ( .  61، ص 7975

وترفض نظريات التعمـ مفيـو العدواف كغريزة أو كدافع يحدثو االحباط ، وترى اف العدواف 
( ، فمف الممكف اف يتـ تعمـ العدواف  33، ص 7998مشابو ألي أستجابة متعممة أخرى ) الدوري ، 

 عف طريؽ المالحظة أو التقميد ، وكمما تدعـ زاد احتماؿ حدوثو . 
ويمكف لمفرد المحيط اف يطمب المساعدة مف االخريف ، أو يعتدي أو ينسحب أو يحاوؿ 
جاىدا" اف يتغمب عمى العقبة أو ينغمس في الخمور والمخدرات ، وسوؼ تكوف االستجابة ىي التي 

الماضي ، وتبعا" لوجية النظر ىذه يثير االحباط العدواف  انيت االحباط بصورة أكثر نجاحا" في
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أساسا" لدى االشخاص الذيف تعمموا االستجابة لممواقؼ البغيضة بأتجاىات عدوانية وسموؾ عدواني ) 
 ( . 443، ص 7989عبد الخالؽ ، 

ة العنؼ والعدواف وفقا" لنظرية التعمـ االجتماعي ىو سموؾ متعمـ يتـ اكتسابو منخالؿ مالحظ
االخريف وىـ يظيروف نماذج سموكية عنيفة ، فأسموب العقاب )) حتى لو كاف ضد عدوانية الطفؿ 
نفسيا (( يعمؿ عمى تقديـ نوذجا" حيا" لممارسة العنؼ يقـو الطفؿ بمحاكاتو ، كما اف المعمـ 

الطفؿ  واالصدقاء وأفالـ التمفزيوف والسينما والقصص التي يقرأىا الطفؿ ، كميا تمثؿ مصادر يحصؿ
مف خالليا أما عمى نماذج السموؾ العدواني التي يقـو بتقميدىا فيما بعد ، أو عمى المعمومات التي 

 ( .  46، ص 7999تمكنو مف االعتداء عمى االخريف وعمى نفسو ) رشيد ، 
 Searsوسيرز  Doobودوب  Millerوميمر  Dollard( نشر دوالر 7939في عاـ ) 
( ، وقادت ىذه النظرية الجزء االكبر  Aggressionالعدواف  – Frustrationفرضية ) االحباط 

(. .ويعود ىذا النجاح  Zillmann , 1979 , p.126مف البحث التجريبي بشأف العدواف البشري ) 
 نتيجة : 

 اف الفرضية االساسية غير معقدة وسيمة االستيعاب .  -7
اىيـ المجردة أو اف النظرية قريبة جدا" مف الرأي العاـ ، والتستعمؿ المف -1

االجراءات المعقدة ، وىي تميؿ الى توفير المبرر لمتصرؼ بصورة عدوانية )) كوني محبطا" 
 (  49، ص 7994افعؿ ذلؾ الفعؿ (( ، ) حمزة ، 

ينجح االنساف عادة في تحقيؽ بعض أىدافو فيحس نتيجة ذلؾ بالرضا واالرتياح ، ولكنو 
فو االخرى ، فيشعر عندئذ بحالة مف التأـز النفسي التي يفشؿ في بعض االحياف في ادراؾ بعض أىدا

 تدعى االحباط . 
وتختمؼ درجة االحباط بطبيعة الحاؿ بأختالؼ القيمة التي يخمعيا الفرد عمى ىدفو ، ومدى 

،  7974أرتباط ىذا اليدؼ بأىدافو االخرى وغاياتو الكبرى وأىتماماتو الرئيسية ) مغاريوس ، 
 (. 67ص

وزمالئو بأف العدواف ىو نتيجة الدائمية  Banduraساسي لنظرية باندورا اف المبدأ اال 
المستمرة لألحباط ، والعدواف اليكوف دائما" ظاىرا" ومصحوبا" بنشاط حركي ، فيو يمكف اف يتعدى 
ذلؾ الى الخياؿ واألحالـ واإلرادة والنية لمتخطيط لألنتقاـ ، فربما يوجو ضد اليدؼ المسبب لألحباط ، 

زاح أو يستبدؿ بأتجاه مصدر أخر بريء ، أو حتى بأتجاه الذات كاالنتحار والفدائية وايذاء النفس أو ي
، والنشاطات الكامنة أو المكبوتة لمعدواف المباشر تعتبر احباطا" اضافيا" يزيد مف أثارة األنواع 

 ( .  Dollard et .al , 1968 , p.53المختمفة لمعدواف  ) 
 العدواف عمى :  –وتؤكد نظرية االحباط 

 االحباط يستثير السموؾ الذي ربما يصبح أو اليصبح عدواني أو عدائي .  -7
 أي سموؾ عدواني أو عدائي يحصؿ بسبب االحباط .  -1

 ومساعديو وظيفة قوة الدافع العدواني مف خالؿ :  Dollardويحدد دوالرد 
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 تعزيز قيمة أستجابة اليدؼ المحبط .  -7
  درجة أحباط أستجابة اليدؼ . -1

 ( .  Zillmann , 1979 , p.127عدد االستجابات المحبطة المتسمسمة )  -3

العدواف ( قد تطرؽ ليا فرويد وأعيدت صياغتيا بمغة نظرية  –بالرغـ مف اف نظرية ) االحباط 
التعمـ السموكية )) مف قبؿ دوالرد ومساعديو (( اال اف المبادئ االساسية قد جرت عمييا تغيرات 

 ( ،  Mummendey , 1984 , p.5االصمية )  صغيرة في الصياغة
الفرد في سعيو لتحقيؽ ىدؼ مف أىدافو ينزع عادة لالعتداء أذا قاـ عائؽ في سبيؿ تحقيقو 
ليذا اليدؼ ، ويختمؼ االفراد فيما بينيـ في تفسير سبب أحباطيـ ، ويختمفوف تبعا" لذلؾ في االتجاه 

و الفرد أحباطو الى فرد أخر أو شيء خارجي ، فيوجو الذي تتجو اليو موجتيـ االعتدائية ، فقد يعز 
عدوانو نحو ىذا الفرد أو ىذا الشيء ، وقد يموـ نفسو ويعزو الفشؿ الييا ويتجو عدوانو ضد نفسو ، 

 وقد اليعزو سبب االحباط الى نفسو أو الى فرد أخر أو أي شيء أخر فيكبت عدوانو . 
لشيء المسبب لألحباط ، واذا عجز الفرد عف وقد يكوف االعتداء مباشرا" عمى الفرد أو ا

العدواف المباشر عمى المصدر االصمي لألحباط خوفا" مف العقاب ، تحوؿ بعدوانو فأنزلو بفرد أو 
شيء أخر بينو وبيف المصدر االصمي قرب أو شبو قرب ، وتحوؿ العدواف عف مصدر أستثارتو 

-501، ص 7984كبش الفداء  ) جالؿ ، وأحباطو ، يخمؽ ظاىرة في عمـ النفس االجتماعي وىي 
503 . ) 

أزاحة لعدوانو ، حينما اليستطيع الشخص  Scapegoatويحدث في ظاىرة كبش الفداء 
اليجـو عمى مصدر االحباط أو االزعاج بسبب الخوؼ منو أو عدـ وجوده في متناولو ، فيبدأ 

يوجو  Substitute Targetالشخص بالبحث عف كبش فداء ، وكبش الفداء ىذا بمثابة ىدؼ بديؿ 
اليو االشخاص سموكيـ العدواني دوف توقع تمقي أي شكؿ مف أشكاؿ العقاب ، وغالبا" ما يكوف كبش 

 ( .  731، ص 7989الفداء عضوا" في احدى جماعات االقمية الموجودة في المجتمع ) عبد اهلل ، 
أو عاما" ، أما العدواف والعدواف المباشر يكوف موجو نحو مصدر االحباط سواء كاف شخصيا" 

المتحوؿ أو المنقوؿ يكوف مزاح عف مصدره االصمي الى مصدر بديؿ ، والعدواف الموجو الى غير 
المصدر يكوف أقؿ خطورة مف مصدر االحباط ، فيصب عميو عدوانو ألنو يخشى المصدر األصمي ) 

 ( .  369، ص 7999العيسوي ، 
خريف وجمب المعاناة ليـ ، اما العدواف الوسيمي فال والعدائية نزعة عدوانية قوية أليذاء اال

يتضمف الرغبة القوية لجمب المعاناة وأيذاء االخريف ، وىو ييدؼ لمحصوؿ عمى غايات وأىداؼ بديمة 
( ، ويختمؼ العدواف الوسيمي عف المزاح أو  Baron , 1977 , p.13عف مصدر االحباط ) 

مزاح يوجو في الشخص عدوانو نحو شيء أو شخص أخر المستبدؿ في الغاية واليدؼ ، فالعدواف ال
ليس ىو مسبب االحباط ، وذلؾ عندما يكوف مصدر االحباط قويا" يخشى الفرد بأسو ، فينقؿ عدوانو 
أو انفعالو الى موضوع أخر ، فاليدؼ ىنا ىو التنفيس وخفض التوتر والغضب ، أما العدواف 

الرضا واالشباع ، ومثاؿ ذلؾ السارؽ الذي يسمب الوسيمي فيو ييدؼ الى غايات بديمة تحقؽ لو 
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المارة ، يقـو بعدوانو ليس بقصد ايذائيـ بؿ لمحصوؿ عمى الماؿ ، وخير مثاؿ عمى العدواف المزاح 
ىو الموظؼ الصغير عندما يغضب مف رئيسو القوي فأنو يكبت غيضو في نفسو حتى ما اذا عاد الى 

) العيسوي            و )) كبش الفداء (( زوجتو المسكينةمنزلو أنفجر ألي سبب بسيط ثائرا" في وج
 ( .  79، ص 7984، 

اف االشخاص الذيف قد تعرضوا لألحباط كثيرا" ما ينفسوف عف مشاعرىـ العدوانية عف طريؽ 
مياجمتيـ لألشياء التي الحياة فييا ، فقد نرى أناسا" يقوموف بتحطيـ االوعية ويرفسوف الكراسي 

ب بعنؼ وشدة بغية التنفيس عف مشاعرىـ العدوانية المكبوتة ، فالولد الذي قد تعرض ويغمقوف االبوا
لألىانة والعقاب مف قبؿ معممتو في الصؼ قد يندفع في فترة االستراح الى التراشؽ بالطيف وبصورة 
عنيفة نحو طفؿ بريء قد يراه في ساحة المدرسة عف طريؽ الصدفة . والمعممة التي كانت قد 

مع زوجيا قبؿ قدوميا الى المدرسة لمقياـ بعمميا في الصباح قد تنفس عف غضبيا تشاجرت 
 ومشاعرىا العدوانية نحو االطفاؿ الصغار داخؿ الصؼ . 

مشاعر العدواف تشكؿ احد أسس التحيز نحو البعض مف االقميات ، فمجموعة مف االفراد التي 
ودية نحو جماعة أخرى ممف لـ يسيئوا  تتعرض لألحباط قد يقوموف بيجمات أو يظيروف مواقؼ غير

الييـ ، ولقد أصبحت ىذه االقمية )) كبش فداء (( كوسيمة لتخفيض التوترات التي جاءت مف جماعة 
 ( .  165، ص 7987أو مف خالؿ أحباط شخصي  )الحافظ ، 

 اف التشخيص الفارقي لمسموؾ العدواني ، يتضمف االنتباه الى ثالث عمميات : 
 ات المكتسبة . وسيمة النشاط -7
 العوامؿ التي تثير الحدث .  -1

 ( .  Baron , 1977 , p.32شروط أو ظروؼ حصوؿ االداء )  -3

ويمكف لمعدواف اف يصدر في واحدة أو عدة صور كأف يكوف عدوانا" لفظيا" كالسب والشتـ 
، وال  والسخرية والنكت البذيئة ، أو يتخذ العدواف شكال" صريحا" ، فيكوف التعدي عف طريؽ الضرب

تتـ االستجابة لمصراع واالحباط دائما" بالسموؾ العدواني ، اذ يمكف الخروج مف حاالت االحباط ، عف 
طريؽ التبمد وعدـ االكتراث بما يدور بنا مف مثيرات ، ويتـ الخضوع لحكـ الحالة بدوف أعتراض ، 

حباط يتسبب باأللـ ،ألف مواجو اال Rationalzationوباألمكاف تبني موقؼ التبرير والواقعية 
 والقمؽ.

وىناؾ طريؽ أخر ىو عف طريؽ التحميؽ بأجواء الخياؿ والشرود بعيدا" عف الواقع مف خالؿ 
 ( .  97، ص 7979احالـ اليقظة ) حقي ، 

 وتوجد ثالث ردود أفعاؿ لألحباط : 
العدواف الموجو الى غرض خارجي ، أي الموـ ممقى عمى عاتؽ االشياء  -7

 واالشخاص االخريف.
 العدواف الداخمي ، أي وضع المـو عمى الذات .  -1

  العدواف المخفؼ ، ويكوف المـو فيو قميال" وضعيفا" مثؿ قوؿ احدنا -3
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 ( . 116، ص 1004) الرفاعي ، لحالة ، ليست ليا اىمية كبيرة (( ) يجب اف ننسى ىذه ا)

ات االنسانية اف السموؾ المضاد لممجتمع كغيره مف السموكي Pavlovويفترض ايفاف بافموؼ 
االخرى يحدث عف طريؽ التعمـ الشرطي البسيط ، واف الفرد يتعمـ السموؾ السوي والمنحرؼ مف 

 ( . 707، ص 7996محيطو الخارجي ) المييبي ، 
وأصحابو عندما تكؼ االستجابات العدوانية تصبح خطرا" دائما" عمى  Dollardيقوؿ دوالرد 

لألستجابات العدوانية الصريحة الى حالة مزمنة مف العجز  تكامؿ الشخصية ، وقد يؤدي الكؼ الكامؿ
 ( . 168، ص 7987وىبوط اليمة واالعتماد عمى الغير ) الحافظ ، 

اف العدواف اليكوف دائما" ظاىرا" ومصحوبا" بنشاط حركي ، فيو مف  Banduraويرى باندورا 
يط الى االنتقاـ . اذ انو ربما يوجو الممكف اف يتعدى ذلؾ الى الخياؿ واالحالـ واالرادة والنية لمتخط

ضد اليدؼ المسبب لألحباط . أو يزاح أو يستبدؿ بأتجاه مصدر أخر بريء ، أو حتى بأتجاه الذات 
 ( .  Dollard  et , al , 1968 , p.10كأيذاء النفس واالنتحار) 

لما  ويضيؼ باندورا اف الشخص عندما يراقب نموذجا" ، فأنو يحصؿ عمى تمثيالت أدراكية
شاىده عمى صورة مندمجة مع النظاـ العصبي المركزي وتستخدـ كمركز ألسترداد وأعادة تقديـ 
االستجابة عمى شكؿ صور وأفكار وكممات ، فاألباء الذيف يقوموف بأستخداـ العقوبة البدنية كوسيمة 

الى تقميده  رئيسية في عممية تربية أطفاليـ ، يزودوف ىؤالء االطفاؿ بالنموذج الذي يسعى الطفؿ
واالقتداء بو ، فالطفؿ سيتعمـ عف طريؽ والديو كيؼ يكوف عدوانيا" ، ومف المحتمؿ اف يزوده بيذا 

) ط في مواقؼ أجتماعية الحقة أخرى                 التعمـ الذي يسير سموكو عندما يتعرض لألحبا
Samuel , 1981 , p.337  . ) 

العقوبات التي فرضيا المجتمع عمى الشخص ، اف العدائية تتكوف نتيجة  Bussويرى بص 
فأذا كانت الخبرات مبنية عمى االذى والحرماف ، فأنيا تترؾ أثارا" ضارة في شخصيتو ، واف المعاناة 
خالؿ الطفولة مف الممكف اف تتراكـ لتشدد مف االحباطات في المستقبؿ ، وبالتالي فأف االثارة لمعدواف 

 ( .  60، ص 7994بصورة نيائية الى العنؼ ) حمزة ،  تنمو مع كؿ احباط الى اف تقود
وأشار بص الى منع رد فعؿ اليدؼ بحد ذاتو اليثير العدواف ، ومف اجؿ أثارتو يجب اف 

 ( .  Buss , 1961 , p.199يتضمف عنصر اليجـو ) 
 وحدد بص العدائية بعدة مجاالت : 

خريف بدوف ويعني االيذاء الجسدي والمنازعات مع اال Assaultالتيجـ  -7
 تحطيـ االشياء .

ويشمؿ الحقد وثورة  Indirect Aggressionالعدواف غير المباشر  -1
الغضب وغمؽ االبواب بقوة ، والتنفيس السمبي ىنا يكوف غير محدد ضد أي جية أو 

 شخص معيف .

وىو التأثير السمبي المعبر عنو  Verbal Aggressionالعدواف المفظي  -3
 المعنات والتيديدات .بالكالـ كالشتـ والصراخ و 
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وىو االستعداد لألنفجار عند أدنى أثارة ويشمؿ  Irritablityالتييج  -4
 الغضب السريع والتذمر والخشونة .

وىو السموؾ المضاد لألعراؼ والقوانيف وعدـ  Negativismالسمبية  -5
 االنصياع ليا 

 وىو الكره والغيرة والشكوى مف سوء المعاممة . Resentmentاالستياء  -6

تصوير االخروف بأنيـ مؤذوف ويخططوف لأليذاء ، لذا  Suspicionشؾ ال -7
 (. 64-63، ص 7994يتـ عرض العدائية ضد االخريف )حمزة ،

 وأقترح بص تصنيفا" ثنائيا" ألنماط العدواف حسب طبيعة الغضب وىما : 
المصاحب لمغضب ، وىو عدواف   Hostile Aggressionعدواف العداء  - أ

فرد لألىانة والمضايقة التي تؤدي الى استجابة أنفعالية مألوفة ىي يحدث نتيجة لتعرض ال
الغضب ، وغالبا" مايمييا عدواف ضد الضحية  )) مصدر الغضب (( والغضب حالة انفعالية 
تحدث كمما تعرض الفرد الى احباط ، وكمما زادت حدة االحباط أزداد الغضب ، وىو غالبا" ما 

 يصاحب العدواف .
وىو النشاط الذي  Instrumental Aggressionي العدواف الوسيم - ب

يمارسو المعتدي لضماف أو تسييؿ أىداؼ غير عدوانية ، وىو فعؿ عدواني يقترفو الشخص 
بغية الحصوؿ عمى معزز وينتيي بمجرد الحصوؿ عميو ، فيو يحدث بسبب المنافسة أو 

، المنصب ، الزعامة بسبب حوافز أخرى تستثير سموؾ الفرد ) الحصوؿ عمى الطعاـ ، الماؿ 
..... الخ ( ، وال يشترط اف يصاحب الغضب ىذا النوع مف العدواف ، واف أي اذى يصيب 

 ( .  61، ص 7997الضحية يكوف عرضيا" ) عباس ، 

بأف الشخص يتعمـ السموكيات االجرامية المضادة  Sutherlandويرى العالـ سذرالند 
تعمـ سموكياتيـَ ،ويتصؼ ىذا الشخص بأنو ضعيؼ لممجتمع مف خالؿ االختالط بأصدقاء السوء و 

 (.  45، ص 1007الخبرة مف السيولة أكتسابو بتمؾ السموكيات غير االجتماعية ) راضي ، 
ويشير سدر الند بأف ىناؾ تسعة مبادئ اساسية لحدوث السموؾ العدواني االجرامي المضاد 

 لممجتمع وىي : 
 السموؾ العدواني االجرامي يتـ تعممو .  -7
 التعمـ يتـ عف طريؽ العالقات مع االخريف .  -1

الجزء الكبير مف التعمـ يحدث مف خالؿ االحتكاؾ بالمقربيف داخؿ الحمقة  -3
 القريبة مف االىؿ واالقارب واالصدقاء . 

يتضمف التعميـ أساليب واتجاىات وتقنيات ودوافع وحوافز متعممة لمجريمة  -4
 . 

دراؾ القانوف نحو ماىو مفضؿ ، اتجاه الحوافز والبواعث متعمـ مف خالؿ ا -5
 والذي غالبا" ما يخالؼ القانوف . 
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يصبح الشخص مجرما" مضادا" لممجتمع ، عندما تخترؽ تفضيالتو  -6
 وسموكياتو القانوف . 

خبرات التعمـ المتنوعة تتبايف بشدة وتكرار واالىمية لكؿ فرد ، وخبرات  -7
 االخريف .  المجـر المضاد لممجتمع تختمؼ عف الخبرات لدى االفراد

 عمميات تعمـ السموؾ االجرامي التختمؼ عف تعمـ السموكيات السوية .  -8

بالرغـ مف اف السموؾ االجرامي ىو تعبير عف حاجات مفقودة ، اال اف  -9
الجريمة التفسر وفؽ تحديد ىذه الحاجات ، ) ومثاؿ عمى ذلؾ ( اف الحاجة الى الماؿ 

شروعة لمحصوؿ عمى الماؿ ىي التي تعد جريمة التحدث الجريمة ، وانما الطريقة الغير الم
 , Hollin , 1989، وغالبا" ما تكوف الجريمة لكسب الماؿ مف خالؿ الجريمة متعممة )

p.38-39 . ) 

 
 اف دراسة العدواف يجب اف يأخذ االعتبارت االتية :  Pepitoneويرى ابرديف بيبتوف   

اليمكف اف يتجاىؿ  العوامؿ البايولوجية ، اف تطور العدواف االنساني -7
 الجذور البايولوجية . 

 العمميات الداخمية ، خصوصا" الوجدانية والمعرفية .  -1

 ردود الفعؿ ىي اشكاؿ تمقائية لمعدواف .  -3

يوجد اشكاؿ متعددة مف العدواف ، اذ التقتصر االنواع عمى العدواف الموجو  -4
 ( .  Mummendey , 1984 , p.21-22نحو ىدؼ االحباط فقط ) 

 النظريات المعرفية ( :  ) -5
يرى عمماء المنظور المعرفي بأف العدواف المضاد لممجتمع يمثؿ محاوالت غير مقبولة 
اجتماعيا" لتكيؼ الفرد مع بيئتو ، وأف العدواف ىو انعكاس لتعمـ ناقص ضعيؼ غير مناسب ، وأف 

 انماط العدواف تكتسب مف خالؿ : 
 الخبرة المباشرة  -7
تساب غير مباشر لممعمومات عف طريؽ مالحظة سموؾ التعمـ البديمي )) أك -1

 االخريف (( . 

 التعمـ الرمزي .  -3

 العمميات االستداللية .  -4

ويفترض اصحاب ىذا التوجو اف الفرد المضاد لممجتمع يتصرؼ سموكا" عدوانيا" في احتماليف 
 : 

 عندما تكوف بدائؿ االستجابة أمامو قميمة .  –االوؿ 
،  1005حصوؿ مكافأة عمى السموؾ الذي سيقـو بو ) صالح ، عندما يتوقع  –الثاني 

 ( . 364-363ص
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وتزعـ نظرية الضبط الذاتي في عمـ النفس المعرفي اف مستوى الضبط الذاتي لدى الفرد ىو 
القدرة عمى التحكـ في المشاعر واالنفعاالت واالفكار وكيفبة اشباعيا أعتمادا" عمى اساليب التربية 

 االسرية . 
ىذه النظرية االرىاب والعنؼ والجريمة الى ضعؼ القدرة عمى الضبط الذاتي الذي  وترجع

 ( . 77، ص 1005يكوف نتيجة لمتربية االسرية واالجنماعية غير المنضبطة ) حسف ، 
اف رؤية االنبساطي لنفسو التكوف متكافئة مع سموكو في الواقع الخارجي ، فقد يضخـ 

راتو الحقيقية فيسمؾ عمى ىذا االساس محتقرا" الواقع أو معتبرا" االنبساطي صورة عمى نفسو وعف قد
نفسو كائنا" متميزا" مف ذلؾ الواقع وأرفع مقاما" منو ، ومف ثـ فأف االنبساطي في ىذه الحالة 
المضادة لممجتمع يفقد القدرة عمى التوافؽ االجتماعي العجزا" أو أحساسا" بالقصور والضعؼ ، بؿ 

جميع الناس المحيطيف بو ، ويتواكب مع ىذا الشعور تضخـ االحساس  ألنو أرفع شأنا" مف
،  1004بالشخصية وأحتقار االخريف والكراىية الشديدة ليـ والرغبة في االنتقاـ منو ) محمد 

 ( .  307ص
أما نظرية الذكاء العاطفي فتعتبر مف النظريات الحديثة في عمـ النفس المعرفي ، وىي تحاوؿ 

اف  Golemanواالنفعاالت والذكاء عند االنساف ، وفي ىذا الصدد يشير جولماف  اف تربط العواطؼ
ىناؾ فئة مف الرجاؿ والنساء واالطفاؿ اليستطيعوف تأجيؿ أشباع رغباتيـ ، فيـ مندفعوف اليصبروف 
ويفضموف الحصوؿ عمى المكافأة الكبيرة ، واف االرىابيوف يفضموف تدمير الخصـ والقضاء عميو 

مى مكافأة بسيطة بدال" مف الحوار معو ، واالصالح في مفيوميـ ينبغي اف يحدث االف والحصوؿ ع
 ( .  77، ص 1007وعمى طريقتيـ التي يعتقدوف أنيا الطريقة الوحيدة الصحيحة ) حسف ، 

 Coughومنظرىا كوؼ  Role – Taking Abilityوىناؾ نظرية القدرة عمى لعب الدور 
ـ أخذ الدور ، أي القدرة عمى فيـ وتقييـ سموؾ الشخص ، وأف اخذ وتعتمد ىذه النظرية عمى مفيو 

الدور يتعمؽ بالنقص العاطفي ، ويفترض انو يجيز الفرد بوسائؿ لتحقيؽ الفيـ والسيطرة عمى الذات 
. 

اف المجاؿ الذي يمنع االنطالؽ ولكنو يشػػبع الرغبػػػػات )) وربما  Lewinويرى كيرت ليفيف 
اف يوضع في شخص ما ، فيو حائؿ دوف نمو مستويات السموؾ غير الواقعي ىذا اسوء مجاؿ يمكف 

(( ، فأصبح المجاؿ صمبا" اليجيب أي رغبة وال يشبع أي حاجة ، وبما اف الحاجات متعددة ، فأف 
الشعور بالحرماف منيا سيزداد حده ، وينشأ اختالؿ التوازف والقمؽ ، فاليوجد مخرجا" اال العدواف نحو 

الحاجز الصمب ، او الفرار مف المجاؿ الصمب مف خالؿ السموؾ االستبدالي نحو مجاالت ازالة ىذا 
أخرى كاالندفاع في تعاطي الخمر وتدمير الذات والمغامرات الخطرة  وصحبة السوء  ) سويؼ ، 

 ( . 54-53، ص 1000
ية بأف الطريقة التي يفكر بيا االرىابي غير منطق Beckويؤكد عالـ النفس المعرفي بؾ 

تنعكس عمى سموكو ، واف غياب التفكير المنطقي والعقالني لدى االرىابييف يؤدي الى تفسيرىـ لما 
حوليـ انو موجو ضدىـ ، فيـ الينظروف الى مايحدث بواقعية بؿ بصورة خيالية ، اذ يعيدوف تشكيؿ 
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الناس صنفيف :  االحداث لتوافؽ الصورة الخيالية الموجودة في اذىانيـ ، لذى فأف الخياؿ يصور ليـ
) أشرار (        ) خيروف ( وىـ مف يقـو بأعماؿ التدمير والتفجير والقتؿ والخطؼ ، والفئة الثانية

 وىـ فئة االعداء الذيف يستحقوف ما يقع عمييـ مف تدمير وقتؿ . 
ويضيؼ بؾ اف االرىابيوف يعتقدوف دائما" انيـ الضحية وما يقوموف بو مف اعماؿ ارىابية 

 ( .  76-75، ص 1005عف الذات وعف قيـ العدؿ والحؽ ) حسف ،  ىو دفاع
 مف تحديد خمس ابعاد ذات اىمية كبيرة في وصؼ الشخصية وىي  Eysenckتمكف ايزنؾ 
 االنطواء .  –االنبساط  -7
 العصابية  –االتزاف االنفعالي  -1

 السواء .  –الذىانية  -3

 الذكاء الواطىء .  –الذكاء العالي  -4

 ية . التقدم –المحافظة  -5

ويركز ايزنؾ عمى وجود بعديف بارزيف ومتمايزيف تمايزا"" واضحا" في الشخصيػػػػة      ) 
العصابية ( ، وىذاف البعداف يحدداف اداء الفرد في  –االنطواء ( و ) االتزاف االنفعالي  –االنبساط 

  الدراسات التجريبية والسموؾ في المواقؼ االجتماعية المتنوعة متضمنة االجراـ .
ويرى ايزنؾ اف الفرد المضاد لممجتمع ىو متطرؼ في االنبساطية ، ويتكيؼ مع المجتمع 
بصورة بطيئة ، ويعجز عف تكويف االستجابات الشرطية االخالقية بسبب ضعؼ القدرة عمى التعمـ 
وتطرفو في االنبساطية والعصابية ، مما يصعب عميو فيـ القيـ واالعراؼ والتقاليد التي يقبميا 

 ( .  54-53، ص 7994جتمع ، ولذلؾ يميؿ ألف يصبح مجرما" ) المرسومي ، الم
 Crime Andوعمؿ ايزنؾ مع زوجتو في انجاز كتابو )) الجريمة والشخصية 

Personality  ووضع نظريتو لتفسير لماذا  7964(( الذي تـ نشر الطبعة االولى لو في عاـ ،
ة اف الضمير الفعاؿ يواجو نزعة ارتكاب الجرائـ ، اليرتكب جميع الناس الجرائـ ، وتفترض النظري
 ( . Gunn&Farrington , 1982 , p.153والضمير ينظر لو كأستجابة خوؼ مشروطة ) 

والتي تبيف  Multi – Dimensionalوتسمى نظرية ايزنؾ بالنظرية متعددة ابعاد الشخصية 
 ( .  717، ص 7975،  اف الشخصية البشرية التقاس ببعد واحد أو طابع واحد ) الدباغ

اف فقداف القدرة عمى الضبط  Herchiوىيرشي  Gerfesonويوضح العالماف جيفرسوف 
الذاتي ، يولد نتيجة غياب القوى االجتماعية والتربوية التي تسيـ في تدريب االفراد عمى االلتزاـ 

 بالمعايير االجتماعية واالخالقية والقانونية لمجماعة دوف خوؼ أو ترىيب . 
ف المجـر االرىابي وخصوصا" منفذ العمميات االرىابية ، اليقيـ وزنا" لمنظاـ االجتماعي وال ا

 ( .  77، ص 1007يكترث بما يصيب االخريف مف تدمير ) حسف ، 
اف السموؾ المنحرؼ لممجـر ىو نتيجة لتغمب النزعات الداخمية  Degreefويعتقد دغرييؼ 

الحياة االجتماعية وضروراتيا ، ويمكف قياس مدى خطورة عمى عوامؿ الضبط الذاتي المكتسبة مف 
االستعداد االجرامي لدى الشخص بقوة عوامؿ الضبط الذاتي وطريقة تدخميا لمحد مف النزعات 
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الداخمية الطبيعية في االنساف ، فبقدر ىذه العوامؿ الضابطة لمسموؾ قوية بقدر مايكوف سموؾ 
 ( .  346، ص 7980ت االجتماعية ) العوجي ، االنساف موائما" ومؤتمفا" مع المتطمبا

 ) النظريات االجتماعية ( :    – 6
يتفؽ العمماء االجتماعيوف عمى اف عدـ العدالة الموجودة في النظاـ االجتماعي ىو العامؿ 
الحاسـ في نشوء وتطور السموؾ االجرامي ، واف ىناؾ جوانب محددة في نمط حضارتنا التي تمنح 

دة لممجتمع نوعا" مف التشجيع ، فالمجتمعات الغربية الرأسمالية عمى سبيؿ المثاؿ الشخصيات المضا
 ، يجري التوكيد فييا عمى أكتساب الربح المادي ، والمكانة أو الموقع االجتماعي ، والقوة والتنافس . 
كما اف الحضارة تميؿ الى توكيد الفردية تاركة مجموعات كبيرة مف الناس تعيش حاالت القمؽ 
والخوؼ ، مما يساعد عمى نشوء شخصيات أجرامية مضادة لممجتمع ، لذلؾ يرى عمماء المنظور 
االجتماعي انو يجب تغيير المجتمع بدال" مف تغير ضحاياه ، حيث اف العدد االكبر مف المجرميف 
المضاديف لممجتمع ينحدروف مف مجموعات أجتماعية تشعر بأنعداـ المعيارية في المجتمع الذي 

 ( . 366، ص 1005مي اليو ) صالح ، تنت
اف أي نظرية تتجاىؿ المظاىر االجتماعية لمختمؼ اشكاؿ  Goldsteinيرى جولدشتيف 

 ( .  44، ص 7995الصراعات ، تعد ىذه النظرية ناقصة اكثر مما ىي خاطئة ) الجبوري ، 
عف طريؽ  تفسير السموؾ االجرامي المضاد لممجتمع Mertonوحاوؿ عالـ االجتماع ميرتوف 

وىو مصطمح يشير الى التعبير عف  Anomieنظرية انعداـ المعايير والتي اطمؽ عمييا االنومي 
 االحساس بأنعداـ المعايير الذي يساىـ في ظيور شخصيات مضادة لممجتمع   

واشار ميرتوف الى اف المجتمعات التي تضع قيمة كبيرة عمى االمور المادية ومسائؿ الترؼ 
بيا اال مجموعات معينة مف المجتمع ، عند ذلؾ تبرز حالة االنومي أو انعداـ المعايير  والتي التتمتع

وفقداف حالة السواء ، فتشعر الجماعات المحرومة بأف تعزيزات ومكافئات ىذا المجتمع ليست متوفرة 
وغير ومطروحة لممجتمعات كافة بصورة عادلة ، وليذا فأف ىذه الجماعات ستتجاوز قيـ المجتمع 
ونظامو ، واف ىذا االحساس بأنعداـ المعيارية ىو الخاصية المميزة لمشخصية المضادة لممجتمع ) 

 ( . 50، ص 1007راضي ، 
اف المجـر المضاد لممجتمع اليصؿ الى االنموذج الناضج مف حيث  Partridgويرى باترج  

 ( .  764،  1007راىيـ ، تكيفو مع المجتمع ، وأنو يحتفظ بوسائؿ التكيؼ الطفولية والنكوصية ) اب
( اف المجـر المضاد لممجتمع يعاني في  Mecord & Mecordويرى مكورد ومكورد )

طفولتو اكثر مف االطفاؿ االخريف كالحرماف الوالدي وفقداف احد الوالديف أو كمييما بسبب الوفاة أو 
ىو الرفض الوالدي سواء  االفتراؽ عف أحدىما أو كمييما أو ىجر احدىما لألخر ، واف العامؿ الحاسـ

 ( . 367، ص 1005كاف الرفض شعوريا" أو غير شعوري ) صالح ، 
ويفترض ىذاف العالماف اف دمج العوامؿ االجتماعية والبايولوجية يمكف اف يعطي وصفا" 
مقبوال" ، اف لـ يكف حاسما" لألضطرابات النفسية ، وقد عرضا ثالث نماذج رئيسية تساعد عمى نشوء 

 لشخصية المضادة لممجتمع وىي : أضطراب ا
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 الرفض القاسي لموالديف ، كسبب جوىري ألضطراب الشخصية         المضادة لممجتمع .  -7
الرفض المتوسط لموالديف المرتبط بأصابة الدماغ التي تؤثر منطقة السيطرة العصبية المتعمقة -1

 بكبح السموؾ االندفاعي . 

اختالؿ بايولوجي ، ولكف بوجود تأثيرات مثؿ االنموذج االبوي  الرفض المتوسط لموالديف ، وبدوف-3
 المضاد لممجتمع وغياب الرقابة الوالدية وتبايف العقاب . 

اف االنموذج االوؿ قائـ عمى الفرضية النفسية ، بينما االنموذج الثاني قائـ عمى دمج العوامؿ 
 الفرضية االجتماعية. البايولوجية واالجتماعية ، أما االنموذج الثالث فقائـ عمى

ويشير العالماف الى اف الفرد ذو المزاج والميوؿ الوراثية المعينة ، والذي يتفاعؿ مع مع بيئة 
حاقدة كالحرماف مف االـ أو رفض وقسوة الوالداف أو اختالؿ في التربية عند مرحمة الطفولة ، ربما 

 يساعد ذلؾ عمى تطوير أنموذج لمشخصية المضادة لممجتمع . 
ف الشخص العصابي المضاد لممجتمع الذي يعاني مف رفض الوالديف ، يتجنب اظيار ا

مشاعر الدؼء واليعمؿ عمى تعميؽ العالقات باالخريف ، ألنو يعيش في مستوى عاؿ مف التمركز 
حوؿ الذات ، ويصؿ الى مدى يتجاوز ماىو مألوؼ عند الناس ، فيصبح شخص قميؿ الخبرات في 

وذلؾ يساعده عمى ارتكاب السموكيات العنيفة دوف اف يشعر بالندـ ، فيفقده مواجية االحباطات ، 
القدرة عمى التكيؼ والتوافؽ مع جماعتو ومجتمعو ، وأتصافو بشخصية مضادة لممجتمع ) راضي ، 

 ( .  49، ص 1007
 
 

 الفصؿ الثالث
  -: ) اىداؼ االرىاب ( 

 االعالف والتمييد لظيور الحركة :  – 7
حركات عمى القياـ بأعماؿ أرىابية مف اجؿ االعالف عف نشوء حركة معينة ليا تعمؿ بعض ال

صفة عسكرية قادرة عمى تنفيذ اعماؿ تعبر عف قوتيا ، حيث تعمف الحركة بعمميا االرىابي بأنيا 
 موجودة عمى أرض الواقع مف خالؿ نشر الرعب والخوؼ والدمار ضد المواطنيف ومؤيدي الدولة . 

 ييد الحركة : التعبئة لتأ– 1
تيدؼ االعماؿ االرىابية الى اف تكسب الجماىير لجانبيا مف أجؿ تأييدىا ، وذلؾ عندما تتبنى 
الحركة مطالب فئة جماىيرية تعمؿ مف أجميا ،وقد يكوف ىذا التأييد عف طريؽ االنضماـ لمحركة أو 

 تأييدىا ماديا" أو معنويا" أو التوقؼ عف التعامؿ مع السمطة الحاكمة . 
 التخمص مف العناصر المعادية :  – 3
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قد ييدؼ العمؿ االرىابي الى التخمص مف بعض االشخاص الذيف يعدوف مذنبيف أو مف غير 
المتعاطفيف مع القضية ، واف التخمص منيـ اضعاؼ العدو أو التأثير بمعنوياتو ، فتمجأ الحركة الى 

 حركة . تصفية مؤيدي الدولة والعناصر النشطة التي تيدد وجود ال
 الدوافع والمكاسب السياسية :  – 4

ييدؼ العمؿ االرىابي الى المكاسب السياسية ، منتيزا" فرص حدوث أختالؿ وتناقض في 
ىياكؿ النظاـ السياسي واالجتماعي والثقافي أو حالة غياب التضامف والتكامؿ الوطني داخؿ المجتمع 

معينة في المجتمع مف الحقوؽ السياسية أو عدـ أو حالة انعداـ العدالة االجتماعية أو حرماف قوى 
 أشباع حاجات أساسية ألفراد المجتمع . 

وقد يتوجو االرىاب خارج حدود البمد ، ضد دوؿ أقميمية أو ضد قوى دولية عظمى سعيا" وراء 
 عولمة االرىاب . 

 الدوافع والمكاسب االقتصادية :  – 5
التخرج عف كونيا دوافع سياسية أيضا" ، فاالرىاب  مف الناحية الواقعية اف الدوافع االقتصادية

 يتستر في ىذا الجانب تحت غطاء العنؼ الطبقي بيدؼ تغيير ىيكمي في المجتمع . 
وأزدادت الحركات االرىابية توجيا" نحو الدوافع االقتصادية بعد أنتياء الحرب العالمية الثانية 

القتصادية وتعثر وفشؿ الكثير مف تجارب النمو وزواؿ االستعمار التقميدي وظيور ظاىرة العولمة ا
 االقتصادي في العالـ وخصوصا" بمداف العالـ الثالث . 

 الدوافع االجتماعية والدينية والثقافية والقومية :  – 6
قد تمجأ الحركات االرىابية الى العنؼ المسمح لدوافع أجتماعية وثقافية ضد قيـ وتقاليد 

تتعارض مع أفكار الحركات المسمحة ، أو لدوافع دينية فقد تعاني وممارسات سائدة في المجتمع 
شريحة أجتماعية معينة مف أضطياد مذىبي أو ديني داخؿ المجتمع فيحـر عمييا ممارسة طقوسيا 
الدينية أو الترويج ليا وىو ما يدفع الشريحة المضطيدة دينيا" أو مذىبيا" الى تبني الحركات 

وقومية وعنصرية مف خالؿ حرماف أحد مكونات المجتمع وتيميشو  المسمحة ، أو لدوافع عرقية
 وابعاده عف لعب دور رئيس في صنع القرار فيتجو ىذا المكوف الى تبني الحركات المسمحة . 

 دوافع االنفصاؿ :  – 7
تعد الدوافع االنفصالية مف دوافع االرىاب المعاصر ، حيث توجد بعض االقميات تحمؿ افكارا" 

تختمؼ عف بقية مكونات البمد ، لذلؾ يتـ تبني الحركات المسمحة التي تعمؿ عمى االستقالؿ أنفصالية 
عف الدولة . وبناء عمى ذلؾ فأف الحركات االرىابية غالبا" ماتعيش بيف االقميات في العديد مف دوؿ 

 العالـ . 
 دافع تعويض النقص :  – 8

كبيرة مف أجؿ االستقالؿ والتحرر مف بالرغـ مف اف شعوب العالـ الثالث قد قدمت تضحيات 
الدوؿ االستعمارية ، اال انيا ظمت تعيش حالة أنكسار نفسي وفقداف االمؿ وعيونيا شاخصة الى 
عالـ الغرب والدوؿ الصناعية المتقدمة التي تعيش حالة التقدـ والرفاه ، في الوقت الذي لـ تقدـ 
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، وقد ساد شعوب العالـ الثالث االحباط وفقداف  شعوب الغرب التضحيات التي قدمتيا الدوؿ المتحررة
 االمؿ وىبوط مستوى القوى الوطنية . 

اف ىذه الفجوة تدفع العديد مف االفراد في االنتظاـ والتنظيـ لمقاومة ىذه الحالة ، ولما كانت 
 ىذه التنظيمات غير قادرة عمى احداث تغيرات جوىرية ضد الغرب أو حتى ضد حكومتيا ، فأنيا تمجأ

 الى العنؼ المسمح . 
وفي الوقت الذي تنظر فيو شعوب العالـ الثالث الى تاريخيا الذي فرض ثقافتيا وحضارتيا 
عمى العالـ أجمع ، ترى نفسيا التزاؿ تعيش في الظمـ والتخمؼ والتراجع السريع والعجز عف مقاومة 

حة ، ومف ىذا المنطؽ فأف العنؼ الثقافة الغربية والتطور العممي ، لذا تمجأ الى تبني الحركات المسم
 السياسي المسمح يتركز في وسط ىذه المجتمعات المتخمفة أكثر مف غيرىا . 

مف الواضح اف االرىاب يعبر عف ضعؼ الحركات المسمحة في مواجية عدو قوي التتمكف 
لداخمي تمؾ الحركات مف القضاء عميو نيائيا" واجراء تغيير جذري لمواقع ، فعمى الصعيد المحمي وا

التستطيع الحركات االرىابية القياـ بأنقالب أو ثورة أو أنتفاضة لمواجية السمطة ، واذا حاولت القياـ 
بذلؾ فأنيا ستتعرض ألبادة شاممة بالنظر لقوة العدو وامكانياتو عمى تصفية الحركة المسمحة بصورة 

 نيائية ، وليذا تتجو الى االرىاب ألضعاؼ السمطة . 
د الدولي فأف المسألة تكوف أصعب عمى الحركة المسمحة في مواجية الدوؿ أما عمى الصعي

الغربية والصناعية المتقدمة نظرا" لتفوقيا العسكري واالمني والتقني ، ولصعوبة نقؿ الحرب الى 
 أراضي تمؾ الدوؿ .

ونظرا" لعجز تمؾ الحركات عمى الصعيديف الخارجي والداخمي ، أضافة الى شعور حواضنيا 
تماعية والدينية والقومية باالغتراب السياسي ، وىو ما يدفعيا بالبحث عف منفذ تعبر فيو عف االج

وجودىا ، لذا تمجأ تمؾ الحركات الى العنؼ السياسي واالرىاب بحكـ ضعفيا وعدـ قدرتيا عمى فرض 
 أرادتيا عمى االكثرية ، 

مما كانت العمميات االرىابية اف العمؿ االرىابي غير قادر عمى تحقيؽ االىداؼ المطموبة ، وك
مف القوة والشدة ، فأف ذلؾ يدؿ عمى حالة الضعؼ والتخبط االستراتيجي والعجز عف أحداث تغيير 

 ( .  53-41، ص 1001جذري وجوىري ) الفتالوي ، 
 ) مكونات العمؿ االرىابي (  : 

 المنفذوف :  – 7
ة والتي تتمثؿ بمنفذي عمميات االغتياالت وىـ االدوات الفاعمة في تنفيذ العمميات االرىابي     

واالختطاؼ والتفجير والتفخيخ والتيديد ، ويتمقى ىؤالء المنفذوف االوامر مف قياداتيـ ، فيقوموا 
 بالتنفيذ دوف أي أستفسار . 

وبالرغـ مف اف ىذه الفئة تعد اليدؼ االساس لممؤسسات االمنية في مكافحة االرىاب ، اال 
 لنفسي التعد ىذه الفئة ىي االخطر مف بيف مكونات المنظومة االرىابية . انيا مف المنظور ا

 المفكروف :  – 1
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ىؤالء ىـ الفئة االخطر في المنظومة االرىابية ، وقد يكوف المفكر معروفا" ومحددا" ،      
 ظاىرا" أو مختفيا" ، حيا" أو ميتا" . 

انو العقؿ االستراتيجي لممنظومة وىو اليحمؿ السالح وانما يقدـ افكاره ونظرياتو ، أي 
 االرىابية . 
 المخططوف :  – 3

وىـ الفئة االخطر مع المفكروف ، حيث تقع عمى المخطط مسؤولية التخطيط ووضع      
برامج العمؿ االرىابي وتحديد التوقيتات المناسبة لمقياـ باالعماؿ االرىابية والمناورة ، بحيث يكوف 

 اكا" ومرعبا" . العمؿ االرىابي سريعا" وفت
ويعد المخطط االكثر أختفاءا" واالصعب مالحقة مف الناحية االمنية والقانونية ألنو اليشارؾ 

 في العمميات االرىابية ، بؿ يخطط بدقة لتنفيذىا ، فيو العقؿ التكتيكي لممنظومة االرىابية . 
 المتعاطفوف :  – 4

عيف والحاضنة والرصيد االحتياطي اف خطر المتعاطفيف ، يتضح مف خالؿ كونيـ الم     
كمنفذيف لمعمميات االرىابية ، وىـ يستتروف عمى االرىابييف مف المنفذيف والمفكريف والمخططيف 
وال يبمغ الجيات االمنية عنيـ ، ألنيـ يتشاركوف معيـ في الفكر الذي يقع وراء السموؾ االرىابي 

 ، ويمكف تسمية المتعاطفوف بمصطمح ) الحاضنوف ( . 
 المحرضوف :  – 5

وتعد ىذه الفئة خطيرة مف الناحية الفكرية والنفسية واالجتماعية ، حيث يقـو ىؤالء      
بتشجيع االعماؿ االرىابية ورعايتيا والتحريض عمييا بصورة مباشرة أو غير مباشرة مف وسائؿ 

المؤثرة عاطفيا" الفكر االعالـ والخطب الدينية والندوات والمؤتمرات ، اذ غالبا" ما تغمؼ االقواؿ 
االرىابي المبطف ، فينادوف بالمقاومة أو االصالح أو الجياد أو التجديد ، والحقيقة انيـ يشتركوا 
مع جوىر الفكر االرىابي في تدمير الوضع السياسي والقضاء عميو بمزيد مف العنؼ والتطرؼ 

 والعدائية . 
 الممولوف :  – 6

تمويؿ كبير وأمواؿ طائمة لشراء االسمحة والمتفجرات  اف أي عمؿ ارىابي يحتاج الى     
والرواتب والمكافئات والتدريب ، ويأتي التمويؿ الرئيس عف طريؽ التبرعات الخيرية المقصودة أو 
غير المقصودة لتمويؿ العمميات االرىابية ، ومصدر ىذه التبرعات الدوؿ المعادية والمنظمات 

رياء الذيف اليشترط اف يتفقوا مع القيادات االرىابية بالفكر التي تتستر تحت واجية خادعة واالث
والعقيدة ، ولكف وجود مصمحة مشتركة بينيـ في مواجية عدو جديد مشترؾ عمى وفؽ المقولة 

 ( 73-77، ص 1005ي صديقي (.) حسف ، الشييرة ) عدو عدو 
 ) أشكاؿ االرىاب ( :  

 األرىاب الثوري :  – 7
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وري مف قبؿ تنظيمات ليست ليا القدرة عمى أستالـ السمطة ، أو يمارس االرىاب الث     
اجراء التغيير عف طريؽ العمؿ ضمف النظاـ ، فتعمؿ عمى القياـ بعمميات عنؼ مسمحة ضد 

 مؤسسات الدولة . 
اف ما يتميز بو ىذا النوع انو يوجو عممو العسكري ضد أشخاص معينيف وال يتعدى 

 شمؿ ممتمكات الدولة غير العسكرية . االشخاص االخريف ، كما انو الي
 االرىاب الفوضوي :  – 1

يتميز ىذا الشكؿ مف االرىاب بكونو يعمؿ الى توجيو أعماؿ ضد السمطة بسبب      
قياميا بمنع الحرية أو عدـ تطبيؽ العدالة ، وىي اعماؿ انتقامية يائسة التصدر عف عقيدة 

 ايديولوجية أو نظرية ثورية .
ضوي عمؿ غير منظـ تحكمو عواطؼ الشارع وىياج الجماىير ، وييدؼ واالرىاب الفو 

الى خمؽ حالة مف الفوضى وعدـ االستقرار ، وأف ضحاياه مف المعارضيف لمحركة االرىابية ، وقد 
 يصطدـ الفوضويوف بعضيـ مع بعض في قتاؿ مرير  .

 االرىاب المضاد :  – 3
راد ضد السمطة الدكتاتورية ، كما تمارسو يمارس ىذا النوع مف االرىاب مف قبؿ االف     

السمطة ضد االفراد الذيف ينفذوف العمميات االرىابية ، ويطمؽ عمى النوع   ) أرىاب ضد أرىاب ( 
. 

 االرىاب المميز :  – 4
ىذا االرىاب يوجو ضد أىداؼ أو أشخاص محدديف مسبقا" بالنظر ألىميتيـ أو ألف      

مة االرىابية أو اف التخمص منيـ يضعؼ العدو ويحدث الشمؿ في وجودىـ يعد خطرا" عمى المنظو 
 عممو . 

يكوف ىذا النوع مف اإلرىاب ذو نمط انتقائي ، وال يوجو ضد إفراد أبرياء أو اىداؼ 
 عشوائية . 
 اإلرىاب األعمى :  – 5

وىو االرىاب الذي يمارس بصورة عشوائية نحو المدنييف واألىداؼ المدنية ، بغض      
ظر عف جسامة االضرار التي يحدثيا العمؿ اإلرىابي ، وىذا النوع مف االرىاب يفتقد الدعـ الن

 الجماىيري . 
اف االرىاب االعمى يدؿ بوضوح عمى ضعؼ الحركة وعدـ قدرتيا عمى الوصوؿ الى مواقع 

واع الدولة بسبب تحصينيا ومنعتيا ، فتختار اىدافا" سيمة المناؿ ، ومف جية أخرى فأنو أكثر ان
االرىاب خمقا" لحالة الذعر والرعب والخوؼ لدى المجتمع ، ألف كؿ فرد في المجتمع يعتقد انو 

 سوؼ يكوف الضحية المقبمة . 
 أرىاب االقمية :  – 6
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تحاوؿ االقمية بعمميات أرىابية مف اف تحصؿ عمى أستقالليا أو المطالبة بالحكـ      
 .  الذاتي أو الحصوؿ عمى مطالب خاصة لألقمية

 
 االرىاب السياحي :  – 7

االرىاب السياحي أرىاب حديث ، حيث تكوف الضحية مف السياح ، ذلؾ اف قتؿ      
مواطني الدولة أو اختطافيـ اليثير الرعب لدى العديد مف دوؿ العالـ الثالث ، بالنظر لعدـ اىتماـ 

ياح االجانب بقتميـ أو ىذه الدوؿ بمواطنييا ، وليذا تعمؿ الحركات االرىابية عمى تصيد الس
اختطافيـ ، ألعتقاد الحركة االرىابية بأف دوليـ ستيتـ بيـ ، أضافة الى اىتماـ وسائؿ االعالـ 

 الذي سيمفت أنظار المجتمع الدولي الى مطالب وأوضاع االرىابييف .
كما يؤثر ىذا النوع مف االرىاب بأقتصاد الدولة ووقؼ السياحة ، اذ يترتب عمى ذلؾ 

 ( .  47-36، ص 1001مادية كبيرة ) الفتالوي ، خسائر 
بعد اكماؿ الفصؿ الثالث ، تـ تحقيؽ اليدؼ الثالث لمبحث وىو )) التعرؼ عمى أىداؼ             

 ومكونات وأشكاؿ األرىاب (( 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصؿ الرابع                            
 -مواجية وعالج األرىاب :

ضروري اف نكوف واعيف لردود أفعالنا ، التي قد معالجة نفسية : إنو مف ال -7
 (.  Morgan , 1979 , p.61تشوش وتعتـ أحكامنا في المواقؼ الصعبة ) 

ويشير عمماء التحميؿ النفسي الى اف المصابيف بالنزعة العدوانية المتطرفة ىـ مرضى ، 
( ، ويركز 76ص،  1005ويحتاجوف الى عالج بالدرجة االولى ، وليس الى عقاب فقط ) حسف ، 

التحميؿ النفسي عمى ضرورة دراسة االحداث الجانحيف وحؿ مشاكميـ ، اذ اف المخالفات االولى 
لمحدث وأصطدامو بالواقع واالسرة والمجتمع يولد عنده الشعور يحتـ عميو توقع العقوبة ، والحدث 

 ( . 67، ص 7975يستعجؿ العقوبة باالنحدار في العدواف والجنوح ) الدباغ ، 
ويرى عمماء المنظور السموكي المعرفي اف االساليب الفعالة لعالج االنماط السموكية المضادة 

  -لممجتمع ىي :
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 تعمـ ميارات أجتماعية مقبولة كبدائؿ لمعدواف . - أ
تصحيح عدـ التوازف بشكؿ تكافأ فيو االفعاؿ السموكية االجتماعية  - ب

 المقبولة والمضادة لممجتمع .

ماط الفكرية التي تشجع االداء المضاد العمؿ عمى تصحيح االن - ت
 ( .  365، ص 1005لممجتمع ) صالح ، 

عف طريؽ وضع مشروع متكامؿ لألصالح  -معالجة أجتماعية : -1
االجتماعي يسير جنبا" الى جنب مع االصالح االقتصادي مف خالؿ أصالح أوجو الخمؿ 

ح والتكاتؼ والتالحـ الموجودة في مختمؼ النظـ االجتماعية عف طريؽ أشاعة روح التسام
 االيجابي لمختمؼ فئات المجتمع . 

عف طريؽ مبادرة الحكومة والقطاع الخاص لعالج  -معالجة اقتصادية : -3
المشكالت االقتصادية التي يعاني منيا المجتمع وخصوصا" مشكمة البطالة ، وذلؾ مف 

ف االيدي خالؿ بناء وحدات أنتاجية وأقامة مشروعات ضخمة تستوعب أعدادا" كبيرة م
 العاممة . 

يجب اف يتجو الواقع التربوي الى تعميـ الفرد منذ  -معالجة تربوية : -4
طفولتو كيؼ يناقش وكيؼ يعبر عف رأيو واالخذ بحرية آراء االخريف ، وكذلؾ التركيز عمى 
فمسفة المشاركة وأبداء الرأي والتأىيؿ النفسي والتربوي لحؿ مشكالت الطمبة في جميع 

ـ وغرس روح المبادرة مف خالؿ لغة الحوار وتجنب االعتماد عمى اسموب مراحؿ التعمي
العقاب فقط ، وتبدأ كؿ مراحؿ التأىيؿ التربوي مف االسرة حيث اف لموالديف دور رئيس في 

 تمؾ العمميات االساسية .

يقع عمى رجاؿ الديف واجب عظيـ في بياف الحؽ لمشباب  -معالجة دينية : -5
الناشئة وتبصيرىـ بسالمة المنيج ، فالشباب بحاجة اليوـ لمف ومعرفة الصواب وتوعية 

 يفيميـ ويسمع منيـ ويميف القوؿ ليـ ، بدؿ اف تغمؽ االبواب في وجوىيـ . 

ويجب عمى المؤسسة الدينية اف تعيد النظر في أساليبيا التقميدية والتي تقتصر 
فعالة ومنفتحة وقادرة عمى عمى الوعظ والتبميغ واالرشاد الديني ، واف تتحوؿ الى مؤسسة 

تقديـ اجابة لمتطورات المعاصرة وتدير في الوقت نفسو حوارا" حقيقيا" مع التيارات االخرى ، 
ويجب عمى التيارات االخرى عدـ تسفيو المؤسسة الدينية وما تقـو بو مف شعائر ومعتقدات 

ى مؤيدييا ، ويعمـ وقيـ سواء كاف بالقوؿ أو بالفعؿ ، ألف ذلؾ يولد أحتقانا" وبغضا" لد
 أبنائنا كراىية االخريف ومناصبتيـ العداء . 

مف الضروري اف تتحوؿ الديمقراطية وحرية التعبير  -معالجة سياسية : -6
والمشاركة السياسية وتداوؿ السمطة ونزاىة االنتخابات ومنظمات المجتمع المدني ، الى 

اليومية ، أللغاء الفكر عناصر أساسية لمعمؿ السياسي ، ومف المسممات في الحياة 
 الشمولي االوحد والتطرؼ والتعصب . 
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يجب عمى االجيزة االمنية التنسيؽ مع االجيزة المعنية  -معالجة أمنية : -7
في الدولة لكشؼ دعاوي االرىابييف بالمواجية الفكرية لألرىاب ، وىو مايستمـز مواجية تمؾ 

وذي العمـ والخبرة ، وكذلؾ  االفكار بأسموب مخطط عف طريؽ االستعانة بالمتخصصيف
أستخداـ قوة الردع الحاسمة عند أستشراء االرىاب في البمد ، وتجفيؼ منابع االرىاب 
المالية وتأميف الحدود والمحاسبة الشديدة لمثيري الفتف والخارجيف عمى القانوف واالستنفار 

 االمني لتطبيؽ سمطة القانوف. 

مية والثقافية لمراقبة ماينشر عبر مختمؼ ومف الضروري التنسيؽ مع االجيزة االعال
وسائؿ االعالـ الداخمية والخارجية مف صحؼ ومجالت وقنوات فضائية وسمعية ، ومحاسبة 
الوسائؿ االعالمية المحرضة عمى االرىاب ، اذ اف االرىاب ييدؼ الى جذب االنتباه وأثارة 

 ور .الرعب العاـ لدى الجماىير ، لتعطيؿ سير عجمة التقدـ والتط
ويجب عمى مؤسسات المجتمع المدني التعاوف مع أجيزة الدولة لرص الصفوؼ 
وتثقيؼ وزيادة الوعي االمني لممواطف ، ونبذ ثقافة السالح والعنؼ والتطرؼ واألرىػاب ) 

 ( .  3، ص 1007راضي ، 
 وبذلؾ تحقؽ اليدؼ الرابع وىو تحديد سبؿ ووسائؿ معالجة ومكافحة االرىاب . 

 -( : ) التوصيات
تشجيع مراكز البحث العممية عمى تناوؿ موضوع االرىاب ، مف خالؿ  -7

 التعاوف مع وزارات الداخمية واالمف الوطني والدفاع ورئاسة مجمس الوزراء . 
مف الضروري االستعانة بذوي االختصاص النفسي واالجتماعي لموضوع  -1

تعميـ العالي والبحث العممي االرىاب ، مف قبؿ وزارات الداخمية واالمف الوطني والدفاع وال
 والعدؿ ، وتشكيؿ ىيئة مشتركة لمكافحة االرىاب . 

 أنشاء مركز متخصص في بحوث االرىاب والجريمة المنظمة .  -3

  -المقترحات :
تنظيـ مؤتمر سنوي حوؿ االرىاب برعاية مجمس رئاسة الوزراء ، تشترؾ  -7

 فيو الوزارات والمنظمات المختصة . 
ث المتعمقة باألرىاب مف قبؿ الوزارات والمنظمات االستفادة مف البحو  -1

 المختصة ، والعمؿ المشترؾ لتطويرىا وتفعيميا . 
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 -المصادر:   
وجيو اسعد، مطابع  -، ترجمة:7، طالتحميؿ النفسي والثقافة( 7988إبراىاـ، كارؿ ) -

 دمشؽ. -ومنشورات وزارة الثقافة

 ، جريدة العدالة، بغداد.7704، العدد العنؼ االجتماعي( 1007إبراىيـ، إسماعيؿ ) -

 ، دار المعارؼ، القاىرة.7، طانحراؼ األحداث "الجناح"( 7977أبو السعد، كماؿ جندي )   -

، الدار الجامعية لمنشر 7، طدراسة في عمـ اإلجراـ والعقاب( 7981أبو عامر، محمد زكي ) -
 ، بيروت.

 ، دار العمـ لممالييف، بيروت.د "قاموس عربي انكميزي"المور ( 1008البعمبكي، منير ) -

، دار الكاتب العربي لمنشر، 7، طأزمة عمـ النفس المعاصر( 7970ير، جورج )ز بوليت -
 القاىرة.

بناء مقياس مقنف لالتجاه المضاد لممجتمع لطمبة ( 7995الجبوري، إيماف عبد الكريـ ) -
بف رشد"، جامعة بغداد، رسالة ماجستير غير ، كمية التربية " االمرحمة اإلعدادية وتطبيقو

 منشورة.

، المؤسسة الجامعية 7، طاألحداث المنحرفوف "دراسة مقارنة"( 7984جعفر، عمي محمد ) -
 لمدراسات والنشر، بيروت.
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، دار المطبوعات الجديدة، 7، طأسس عمـ النفس الجنائي( 7984جالؿ، سعد )  -
 اإلسكندرية.

 ، دار الحداثة لمنشر، بيروت.7، طوالتحميؿ النفسيرايش ( 7983جواد، قيس خزعؿ ) -

، المؤسسة العربية لمنشر، 7، طالتكيؼ وانعكاساتو االيجابية( 7987الحافظ، نوري ) -
 بيروت.

، مركز اإلنماء القومي 7، طالتحميؿ النفسي مف فرويد إلى الكاف( 7989حب اهلل، عدناف ) -
 لمنشر، بيروت.

، بحث غير إلرىاب والسموؾ اإلرىابي في العراؽا( 1005حسف، الحارث عبد الحميد ) -
 منشور لممؤتمر الوطني األوؿ لشؤوف األمف والدفاع ، بغداد.

، مجمة العمـو النفسية، مركز 77، العدداإلرىاب والسموؾ اإلرىابي في العراؽ( 1007)  -
 البحوث النفسية، بغداد.

، الدار 7، طس األمنيعمـ النف( 1006حسف، الحارث عبد الحميد، وسالـ غساف حسيف ) -
 العربية لمعموـ، بيروت.

، 7، طالموسوعة النفسية " عمـ النفس في حياتنا اليومية"( 7995الحفني عبد المنعـ ) -
 مكتبة مدبولي لمنشر، القاىرة.

 ، سمسمة الثقافة النفسية، القاىرة.7، طعمـ النفس الحديث( 7979حقي ، الفت محمد ) -

، ائية لدى طمبة الجامعة المقبوليف والمرفوضيف اجتماعياً العد( 7994حمزة ، فرحاف محمد ) -
 كمية اآلداب، جامعة بغداد، " رسالة ماجستير غير منشورة".

فؤاد أبو حطب، سيد  -، ترجمة:3، طمدخؿ عمـ النفس( 7983دافيدوؼ، ليندا ؿ. ) -
 الطواب، محمود عمر، ونجيب خزاـ، دار المريخ لمنشر، الرياض.

 ، مطبعة جامعة لموصؿ، نينوى.7، طجنوح األحداث (7975الدباغ، فخري ) -

الشخصية السايكوباثية وعالقتيا بأساليب المعاممة الوالدية ( 7998الدوري، وصاؿ محمد ) -
، كمية التربية "ابف رشد" جامعة بغداد                    "رسالة لدى طمبة المرحمة اإلعدادية

 ماجستير غير منشورة".

اضطراب الشخصية المضادة لممجتمع وعالقتو بإيذاء ( 1007ة )راضي، مؤيد عبد الساد -
 ، كمية اآلداب، جامعة بغداد، "رسالة ماجستير غير منشورة".الذات

 ، جريدة صوت األىالي، بغداد.747؟، العدد اإلرىاب ما ىو( 1007) -

، بيروت.7، طأساسيات في عمـ النفس( 1005الرحو، جناف سعيد ) -  ، الدار العربية لمعمـو

، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، 4، طموسوعة عمـ النفس( 7991زوؽ، اسعد )ر  -
 بيروت.

العنؼ االجتماعي "دراسة لبعض مظاىره في المجتمع ( 7999رشيد، أسماء جميؿ ) -
 ، كمية اآلداب، جامعة بغداد، رسالة ماجستير غير منشورة.العراقي"
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، مطبعة 9"، طسايكولوجية التكيؼالصحة لنفسية " دراسة في ( 1004الرفاعي، نعيـ ) -
 جامعة دمشؽ، دمشؽ.

، دار 1، ط( مدخؿ الى عمـ النفس1004الزغوؿ، عماد عبد الرحيـ، والينداوي، عمي فالح ) -
 الكتاب الجامعي، العيف.

 ، دار الحداثة لمنشر، بيروت.7، طالماؿ والتحميؿ النفسي( 7999سمعاف، عبد الحميـ ) -

، الدار المصرية المبنانية 7، طس في حياتنا االجتماعيةعمـ النف( 1000سويؼ، مصطفى ) -
 لمنشر، القاىرة.

 ، جريدة العدالة، بغداد.973، العدد تشريح التطرؼ( 1007السيد، ياسيف ) -

 ، دار الثقافة لمنشر، القاىرة.7، طانحراؼ األحداث( 7977الشرقاوي، انور محمد ) -

، بيروت.، الد7، طالعنؼ والجريمة( 7997شكور، جميؿ وديع ) -  ار العربية لمعمـو

، مطبعة جامعة صالح الديف، 7، طعمـ النفس الشواذ( 1005) صالح ، قاسـ حسيف  -
 اربيؿ.     

، جريدة العدالة، 978، العدد العالقة بيف اإلرىاب واإلعالـ العربي( 1007عاشور، محمد ) -
 بغداد.

 بيروت.، دار العمـ لماليف، 7، ط مدارس عمـ النفس( 7986عاقؿ، فاخر ) -

، دار الميسرة 1،طعمـ اإلجراـ والعقاب( 7998العاني، محمد شالؿ ، وطوالبة، عمي حيف ) -
 لمنشر، عماف.

، دار الميسرة لطباعة 7،طالشخصية في ضوء التحميؿ النفسي( 7981عباس، فيصؿ )      -
 والنشر، بيروت.

لدى مرتكبي جرائـ  ةااللتزاـ الديني واالنتماء االجتماعي والعدائي( 7997عباس، مضر طو ) -
 ، كمية اآلداب، جامعة بغداد " أطروحة دكتوراه غير منشورة".العنؼ واقرأنيـ العادييف

، دار المعرفة الجامعية، 7، طأسس عمـ النفس( 7989عبد الخالؽ، احمد محمد ) -
 اإلسكندرية.

 ت.، عالـ المعرفة، الكوي737، العدد التعصبية تاالتجاىا( 7989عبد اهلل، معتز سيد ) -

 ، جريدة الصباح، بغداد.7737، العدد  العنؼ وجذور الالتسامح( 1007العزاوي، فاروؽ ) -

 ، مؤسسة نوفؿ لمنشر، بيروت.7، طالجريمة والمجـر( 7980العوجي، مصطفى ) -

، دار المعارؼ، 7،طعمـ النفس " عمـ وفف"( 7980العيسوي، عبد الرحمف محمد ) -
 اإلسكندرية.

 ، دار النيضة العربية، بيروت.1ط ،سيكولوجية الجنوح( 7984)  -

 بيروت. -، منشورات دار الراتب الجامعيةعمـ النفس الشواذ والصحة النفسية( 7999)  -

 ، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت.7، طالجريمة والشذوذ لعقمي( 1004)  -
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، دار الشؤوف الثقافية، 7، طاإلرىاب واإلرىاب الدولي( 1001الفتالوي، سييؿ حسيف ) -
 اد.بغد

، اريؾ ) -  ، عالـ المعرفة، الكويت.740، العدد اإلنساف بيف الجوىر والمظير( 7989فرـو

حافظ الجمالي، منشورات  -،ترجمة:1، ط عمـ النفس االجتماعي( 7983كمينبرغ، اوتو ) -
 مكتبة الحياة، بيروت.

، دار 7"،طالجريمة " الجوانب النفسية والعقمية لمجريمة( 7989كمر، صالح الشيخ ) -
 لشؤوف الثقافية، بغداد.ا

دراسة مقارنة في السموؾ المضاد لممجتمع بيف ( 7996المييبي، عبد الجبار عبد الستار ) -
، كمية التربية " ابف أبناء المعوقيف واقرأنيـ مف أبناء غير المعوقيف في المرحمة المتوسطة

 رشد"، جامعة بغداد، أطروحة دكتوراه غير منشورة.

 ، دار الثقافة لمنشر، عماف.7، طالمدخؿ إلى عمـ النفس العاـ( 1004محمد، جاسـ محمد ) -

، مؤسسة الخانجي لمنشر،  7، طدراسات في التكامؿ النفسي ( 7958مراد ، يوسؼ ) -
 القاىرة .

قياس السموؾ السايكوباثي لدى نزالء مدرسة الشباب ( 7994المرسومي، ليمى يوسؼ ) -
، كمية اآلداب، الجامعة المستنصرية، بغداد، ةالبالغيف وعالقتو بأساليب المعاممة الوالدي

 "رسالة ماجستير غير منشورة.

 ، منشورات دار المشرؽ، بيروت.17، طالمنجد في المغة واإلعالـ( 7984معموؼ، لويس ) -

، مكتبة النيضة 1، طالصحة النفسية والعمؿ المدرسي( 7974مغاريوس، صموئيؿ ) -
 المصرية، القاىرة.

 ، دار مصر لمطباعة، القاىرة.4، طالنمو النفسي( 7977المميجي، عبد المنعـ ) -

وجيو اسعد ،دار البشائر لمنشر،  -، ترجمة:3، طالعقد النفسية( 7977موشيمي، روجر ) -
 دمشؽ.

، كمية اآلداب، دراسة تجريبية لسمات الشخصية اإلجرامية( 7998النواب، ناجي محمود ) -
 منشورة". الجمعة المستنصرية، بغداد، "أطروحة دكتوراه غير

، جريدة العدالة، 7784، العدد لماذا التفكير بروح التشنج والتعصب؟( 1008ىالؿ، عمي ) -
 بغداد.

، 1، طالقمؽ "دراسات في األمراض النفسية الشائعة"( 7985الييتي، مصطفى عبد السالـ ) -
 مكتبة النيضة، بغداد.

اد خياطة، دار ني -، ترجمة:7، طعمـ النفس التحميمي( 7997يونغ، كارؿ غوستاؼ ) -
 الحوار لمنشر، الالذقية. 
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