
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه أعداد غير قليلة من الشباب اإلسالمي عموًما والعربي خصوًصا إلى مناطق الصراع واالقتتال   ى توجُّ أدَّ

ا سوى  منذ بداية حرب أفغانستان األولى ضد االتحاد السوفيتي، ثم الحرب األخرى ضد أمريكا، فضاًل عمَّ

ريقيا، واألكثر أهمية ما  ذلك من صراعات في الشيشان والبوسنة والهرسك والصومال وبعض مناطق إف

رة في سوريا التي  حدث بعد ذلك في حرب العراق، وال يزال يحدث إلى اآلن من صراع مرير وحرب مدمِّ

ى  أصبحت منذ بداية الثورة السورية مأًوى لهؤالء الشباب المتحمسين والمدفوعين بالعاطفة وحَدها! أدَّ

د ذلك كله إلى كثير من المخاطر والهواجس األمنية وا ما بعد أن أكَّ الجتماعية والثقافية والفكرية، ال سيَّ

واة األولى   عدٌد من هؤالء الشباب الذين عادوا إلى أوطانهم صحَة هذه المخاوف والهواجس، فقد كانوا النَّ

د منها كثيٌر من الجماعات المتطرفة والخاليا التي انتهجت العنَف واألعمال اإلرهابية،   التي نشأ عنها وتولَّ

 .رستها في الداخل وفي أغلب الدول العربية واإلسالميةوما

 

 !جاذبية التطرف 

هذا االندفاع للشباب العربي واإلسالمي إلى المناطق الملتهبة بالصراعات الدامية واالقتتال العنيف، ال  

سيما إلى سوريا، يثيُر كثيًرا من التساؤالت عن األسباب والدوافع لذلك، وما إذا كانت هناك خصائص  

ز هؤالء الشباب العرب والمسلمين من غيرهم، تجعلهم ينساقون إلى  ن  فسية، أو اجتماعية، أو ثقافية، تميِّ

ه لالقتتال فيها، سواء كان ذلك   تلك المناطق، على الرغم من إدراكهم خطَر السفر إليها، وتجريَم التوجُّ

لفتوى وأهل العلم والبصيرة  بواسطة األنظمة القانونية، أو بواسطة الفتاوى التي تصدرها مؤسسات ا

  .في دولهم 

 

ا هو قدرة التنظيمات اإلرهابية على جذب الشباب، وإغرائهم باالنضمام إلى صفوفها،   والمثير في األمر حقًّ

وتجنيدهم لتحقيق مآربها، وهذا ما منح تلك التنظيمات مزيًدا من القوة التنظيمية وأسباب الحياة والبقاء،  

تحمسة ذات المهام والوظائف والتخصصات المتنوعة، على اختالف جنسياتها  بضخ الكوادر الشابة الم

وثقافاتها، ومن ثمَّ اكتسبت التنظيمات القدرَة على االستمرار واالنتشار فكًرا وسلوًكا وتأثيًرا. ولذلك تبرز  

لتنظيمات  كثير من التساؤالت التي تبحث عن السرِّ في القوة الجاذبة للشباب من ِقَبل تلك الجماعات وا

 .المتطرفة واإلرهابية

  

 التأهيل وإعادة التطرف بقضايا ومهتم باحث

ف الشباب  والتطرُّ

 في العنيف التطرف جماعات إلى الشباب انضمام أسباب

 الصراع مناطق

 القرني سعيد بن منصور د. 



 

 

 الفراغ النفسي 

فه من تساؤالت، كان ال بدَّ من إجراِء دراسٍة علمية موضوعية،  ْشِكل، وما خلَّ واستجابة لهذا الموقف المـُ

َم  معتمدة على المنهج العلمي المتسق مع الخبرة في المجال األمني وفي مجال إعادة التأهيل، لكي ُتقدِّ

ر القائمين  التصوَر الذي يُ  ْشِكل، ويبصِّ ُل أن يكون أكثر دقًة وتشخيًصا للحالة، وأقرب لطبيعة الموقف المـُ ؤمَّ

نهم من وضع  ق بتحقيق األمن الفكري، ويمكِّ على مكافحة التطرف والسلوك اإلرهابي بجانب مهم يتعلَّ

ِه المزيد من هؤالء الشباب إلى تلك البيئات المفرِّ  خة لإلرهاب، وفي الوقت الخطط التي تحول دون توجُّ

ا، إما لدرء  ا وسلوكيًّ نفسه تتيُح االستعداد الستقبال العائدين من تلك المناطق، وإعادة تأهيلهم فكريًّ

خطرهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وإما للحيلولة دون إعادة إنتاجهم وصناعتهم باتجاه العمل الَعدائي 

ه لبلدانهم  .الداخلي الموجَّ

 

دِت الن لت إليها الدراسة، أن السرَّ يكمن في الشباب أنفسهم، وفي الظروف المحيطة  وقد أكَّ تائُج التي توصَّ

ًأ ألن يكوَن صيًدا سهاًل لتلك الجماعات، يدفعه إلى ذلك القصوُر   بهم، فقد جعلْت كلَّ واحٍد منهم مهيَّ

مثل هذه الفرص؛ لتكوَن  االجتماعي تجاههم، في مقابل النشاط الذكي من ِقبل تلك الجماعات التي تنتهز  

أ  البديل األمثل الذي يمأل حياتهم، ويحقق طموحاتهم، ويلبي حاجاتهم. ومن َثم فإن السلوك العنيف يتهيَّ

بدايًة بوصفه شعوًرا في داخل الفرد المتطرف نفسه، وعلى هذا تكون الحالة النفسية للفرد المتطرف هي 

ا في سلوٍك عنيٍف مختلِف األساَس لجميع أعماله وأفعاله التي تستجيب لل ى عمليًّ مؤثرات الخارجية، وتتجلَّ

 .األشكال، وبعناويَن متطرفٍة متنوعة، في قضايا سياسية وقومية ودينية وفكرية ومذهبية 

 

ما تنظيم )داعش(، انتهز فرصَة ما يعيشه بعض الشباب في   لذلك نجد أن تلك الجماعات، وال سيَّ

قتصادية واجتماعية( وفراغ روحي، واهتزاز نفسي، فكان خطابها  مجتمعاتهم من ظروف سيئة )سياسية وا

سين  الذي يدغدغ المشاعر محاولًة منهم لملء الفراغ الحاصل؛ بترويج شعارات فضفاضة واعدة، مدلِّ

سين على الشباب أن االلتحاق بهم، واالنضمام إلى معسكراتهم وصفوفهم، أو دعمهم، أو على   وملبِّ

ما هو في حقيقة األمر نصرة لإلسالم والمسلمين في جميع بقاع العالم، وإعالء  األقل التعاطف معهم، إن 

راتهم  .لراية التوحيد، بعد أن فشا الظلم والفساد، وكُثر اضطهاد المسلمين والتعدي على ثَرواتهم ومقدَّ

 

ُر العواطَف باستخدام الخطاب البل ر، الذي ُيفجِّ ر  إن تلك الجماعات تجيد فنَّ التعبير المؤثِّ يغ، والتصوير المعبِّ

ْقميَة عالية الجودة  اِت الرَّ فين التقنيَّ المتَقن، واألناشيد الحماسية التي تطرب لها القلوب قبل اآلذان، موظِّ

ل الحقيقة، وفي ترويج المعارك التي   ا، وإن كانت ال ُتَمثِّ في الترويج لفكرهم وأهدافهم المقبولة اجتماعيًّ

ين وعقولهم، وهو  يزعمون االنتصار فيها على أ عداء الله. كل ذلك بهدف إحداث التأثير في قلوب المتلقِّ

ا؛ ألنهم قد يَرون في ذلك تعويًضا عن عجزهم، وثأًرا   ئين نفسيًّ ما يتحقق في الغالب عند الشباب المهيَّ

ة، وعن ظهوٍر َظ   رفي، لضعفهم، فيندفعون نتيجَة ذلك إلى أحضاِن تلك الجماعات، بحًثا عن بطولٍة وهميَّ

  .وعن احتفاٍل بالذات، ولو بتقويض اآلخر والفتك به

  

 مثيرات واستجابات 

إن انجذاَب كثيٍر من الشباب إلى جماعات التطرف والعنف، إضافة إلى وجودهم في الدول التي تعيش  

ع منهما عدد من صراًعا مسلًحا أو تغصُّ بالجماعات اإلرهابية، إنمــــــــــا هــــــو نتيجة لعاملين رئيسين، ويتفر



 

 

األسباب. هذان السببان هما: العامـل الذاتي أو العوامل الذاتية )الداخلية في ذات اإلنســـــــان(، والعامـــــل  

البيئي أو العوامل البيئية )المحيط االجتماعي(. وكال السببين دون النظر فيما يندرج تحتهما من أسباب ال  

ل بدَّ من وجوده لكي يكون الشباب مهيَّ  ئين لالنضمام إلى قافلة التطرف وسلوك العنف؛ ألن أحدهما ُيمثِّ

ل )استجابة(  .)مثيًرا(، واآلخر ُيمثِّ

 

إن تعدَد االتجاهات والمدارس العلمية والفكرية والبحثية ذات التخصصات المختلفة التي تناولت دراسَة 

تداخلة، تتفاعل فيما بينها على  أسباب ظاهرة التطرف والسلوك اإلرهابي، تشير إلى عوامَل كثيرٍة وم 

المدى البعيد، وُتنشئ في النهاية فكًرا متطرًفا وعنيًفا. وتختلف االتجاهات أيًضا في تصنيف تلك األسباب  

والعوامل، وتتعدد الرؤية تجاه تأثيراتها الفكرية. ومن الخبرة الميدانية أصبحت هناك قناعٌة تامة بأن أسباب  

و العاملين الرئيَسين: )الداخلي، والخارجي(، وتحت هذين السببين كثيٌر من  التطرف تنطلق من السببين أ

لت في المثيرات واالستجابات، وتنتج في النهاية التصرفات السلوكية الفكرية   األسباب أو العوامل التي تمثَّ

دت هذا االتجاه  .الفاعلة والعملية، والدراسة العلمية التي ُأجريت أكَّ

 

ل األسباب الذاتية كام نة في ذات اإلنسان، وهي ما يمكن تسميتها بالدوافع الذاتية، وهي مثيٌر داخلي ُيمثِّ

القوة التي تدفع الفرد ليقوم بسلوك ما إلشباع حاجاتِه أو تحقيق أهدافِه، ويكون مصدرهــــــــا الشخص 

ا بناًء على رغبة داخلية تهدف إلى إر ضاء الذات، ومن َثمَّ فهي استعداد نفســـــــه، تحصــــــــل استثارتها خارجيًّ

ِوجداني، مثل الميل لفعل شيء ما دون غيره، وفي الغالب يكون هذا الميل مصحوًبا بانفعال قوي، تتحكم  

رها  .فيه العواطف، متى توافر المثير الخارجي الذي يستدعيها ويفجِّ

 

ي تضغط على الذات. وهذه الرَغبات  إذن هناك قوة كامنة داخلية، تدفع باتجاه تحقيق الرَغبات الداخلية الت

ى في الهرب من الواقع المؤلم ألسباب مختلفة، مثل   الضاغطة لدى الفئة المتجهة نحو التطرف تتجلَّ

االضطرابات النفسية، والمشكالت االجتماعية المختلفة، فتصُعب مقاومة هذه القوة، وتنتهي باالتجاه 

ما  ز ذلك الفهُم الَعَقدي  نحو جماعات العنف وااللتحاق بهم، ال سيَّ في مناطق الصراع الساخنة. وُيعزِّ

 .الخاطئ، الذي لم يكن منضبًطا بالضوابط الشرعية المعلومة في مسائل الجهاد

 

 بيئة التطرف  

إن من الضروري النظر إلى القوة الكامنة في ذوات الشباب الملتحقين بجماعات التطرف والعنف على أنها  

منظور علم النفس، وهي تختلف بين شخص وآخر، وتختلف بين دافع وآخر.   دوافع نفسية، مثلما هو في

ومن المناسب لفت النظر إلى أن الدوافع النفسية التي تدفع نحو الهرب من الواقع هي مطلٌب مهمٌّ  

هم وتجنيدهم،  ا، وتسعى إلى ضمِّ لجماعات التطرف والعنف، ومن َثم فهي تهتم بالشباب المرتبكين نفسيًّ

هم بالواقع من حولهم، وعدم إدراكهم مآالت أفعالهم، وألنهم حبيسو األلم النفسي الذي لضعف وعي

 .يعانونه، وأهم من ذلك أنهم الفئة األنسب لممارسة العنف، مثل القتل والعمل االنتحاري 

 



 

 

أما األسباب البيئية فهي جميع المثيرات الخارجية  

ل مجموعَة الظروف أو  المحيطة باإلنسان، وُتمثِّ

مؤثرات الخارجية التي لها تأثير في حياة اإلنسان، ال

وتسهم في هندسة أنماط الحياة من حيث الطبائُع 

والسلوك، وطريقُة التفكير، وأساليُب تحقيق 

الغايات، وإشباع الحاجات، إضافة إلى الدور الوظيفي الذي تجعله يؤثر في اإلنسان كونه نتيجًة طبيعية  

 .لتأثره بها 

 

مل الخارجية التي تمثل مثيراٍت أو أسباًبا تستدعي استجابًة من العوامل الذاتية أو الداخلية وبالنظر في العوا

ا، نجدها في الغالب في كل ما له َعالقة بحياة  ا أو سلبيًّ ا كان هذا السلوك إيجابيًّ للتحول إلى سلوك، أيًّ

ر في طريقة تعامله معها فكًرا وسلوًكا ومنهًجا، ويختلف  تأثيرها في الفرد من شخص إلى   اإلنسان، ويؤثِّ

آخر، لكنها غالًبا ما تتمثل في المجاالت االجتماعية التي تنشأ منها المنظومة الوظيفية ألي مجتمع، مثل  

المنظومة السياسية، واألمنية، والفكرية، واالجتماعيــــة، واالقتصــــادية، والتعليميــــــــة، والثقـــــــــافيـــــــة،  

 .ة، بجميع صنوفها على مستوى كلِّ مجال من تلك المجاالتواإلعالمي

 

فالبيئُة المحيطـــــــة والظـــروُف االجتمــــــاعية المختلفـــــة التي يعيشها بعض الشبــــاب، إلى جانب المعاناة  

عنف هو  النفسية، تجعلهم أكثَر عرضًة للتطرف؛ بل قد يَرون أن االلتحاق بجماعات العنف وانتهاج وسائل ال 

صات الحياتية الضاغطة،   الطريق الذي ال بديل له؛ ألنهم إذا لم يكونوا سعداَء في حياتهم، ويعيشون المنغِّ

قد يلجؤون إلى الهرب من هذا الواقع المؤلم، باالنضمام إلى الفئة التي تساعدهم على الخروج من هذه 

ف هم الفئة المقصودة، وذلك لما  األزمة التي يعيشونها. وعلى األرجح فإن جماعات التطرف والعن

مات الجذب المعروفة عندهم، التي ُتلهب المشاعر والعواطف، وتستفزُّ المكنوَن   يتميزون به من مقوِّ

 .النفسي عند الشباب 

 

ومـــــــن الالفت للنظــــــــــر أن األسباب الخارجية التي 

ُتسهم في االنضمام إلى جماعات التطرف والعنف  

تشابكها وتماثلها ليست في كلِّ على الرغم من 

الظروف بالدرجة نفسها والنوع واألثر في كلِّ 

المجتمعات؛ إذ إنها تتباين بين مجتمع وآخر، وبين 

طبقة اجتماعية وأخرى، وكذلك بين زمن وآخر. ومع ذلك، فإنه فضاًل عن المجال المفتوح منذ عقود ألفكار  

ك بين هذه األسباب، يتثمل في ِفقدان تعدد األفكار،  التطرف، فإن في الغالب يكون هناك سبٌب مشتر

وانغالق اآلراء، وطابعها األحادي، وهو ما يتيح بيئَة التطرف، وإذا ما كان هناك تعدد في األفكار، وحرية  

 .في الطرح، ومناقشة تطويرها في إطار فقه الواقع، فإن ذلك يساعد على مقاومة التطرف وتالشيه 

 

دٍة يمكن الزعم بأنها تؤدي  ومن الالفت للنظر أيًض  ا أنه ال يمكن الجزم بوجود أسباٍب ما أو حتى دوافَع محدَّ

بذاتها إلى ظهور سلوك العنف لدى هؤالء الشباب؛ ذلك ألن األسباب مختلفة ومتعددة ومتشابكة،  

وتختلف بين بيئة وأخرى، وبين مجتمع وآخر، وبين شخص وشخص. لكن ذلك ال يمنع بروَز سبب أساسي 

 التي  المختلفــــة االجتمــــــاعيـــــة  والظروُف   المحيطة  البيئةُ 

 المعاناة  جــــــــــانب إلى الشبـــــــــاب، بعض يعيشهــــــــــا

 للتطرف.  عرضةً  أكثرَ  تجعلهم النفسية،

 الدافع األساس هو نالتدي أو الفكر أن على التعويل

ة للسفر   بل  واألدلة؛ الدقة من كثير ينقصه  الجهاد، بُحجَّ

ين على تجنًيا ذلك يكون قد  اإلسالمي.  الدِّ



 

 

د الشباب، وأن هذه األسباب والعوامل متجددة أيًضا، ومختلفة بين مجتمع وآخر، وفًقا للواقع السياسي عن

  .واالجتماعي والثقافي واالقتصادي لذلك المجتمع الذي تظهر فيه 

 

 من الواقع  

ا على  ومن المناسب التدليل على تلك ألسباب بالمثال الواقعي اآلتي: "يروي أحد الموقوفين أنه كان دائًم 

ص   خالف مع والده في المرحلة الثانوية، )عامل اجتماعي أسري(؛ إذ يرغب األب في أن يلتحَق ولــده بتخصُّ

دراســـــــــي محدد، لكن الولد ال يرغب في هذا 

التخصص، ويرغب في تخصص آخر )عامل تعليمي(، 

ورغبًة في تحقيق رغبة والده وإنهاء الخالف معه،  

ريده والده. ولكن لم ينتِه التحق بالتخصص الذي ي 

ر  خالفه مع والده )عامل اجتماعي أسري(، لذلك فكَّ

هذا الشاب في الهرب من هذا الواقع نتيجَة الصراع 

َس التربية  النفسي الذي عاشه )عامل نفسي(. وراودته فكرة الذهاب إلى العراق للجهاد، فسأل مدرِّ

عامل اجتماعي ديني تعليمي(. وبعد مهلة من الوقت اإلسالمية ليبحَث له عن مخرج يوصله إلى العراق )

استمرت أياًما نجح المعلم في إيصاله إلى أشخاص يمارسون األعمال اإلرهابية في الداخل، ولم يكن له  

سابق معرفة بهم، وكانت بداية عمله معهم أن طلبوا منه شراء سيارة باسمه يدفعون له ثمنها، وكان  

أخبروه أن السيارة قد تكون مطلوبة للجهات األمنية بسبب استخدامها  ذلك. وبعد استخدامهم السيارة

ضد رجال األمن، والسيارة باسمه، ولذلك قد ُيقَبض عليه، وما كان من حلٍّ أمامه حسب توصيتهم إال  

ت معه لضعف شخصيته )عامل  االختفاء معهم، فكان ذلك. ولم يخبر والده بكلِّ تلك األمور التي استجدَّ

كانت المرحلة التالية هي تلقينه الفكر المتطرف، وإقناعه بكفر السلطة! ولم يكن على علم  نفسي(. و

بمعنى التكفير، وامتثل لهم في آرائهم المتطرفة وقناعاتهم التكفيرية. ثم تال ذلك المرحلة الثالثة وهي 

لمرحلة األخيرة وهي تسليمه السالح وتدريبه عليه، بُحجة ضرورة الدفاع عن النفس، وكان ذلك. ثم كانت ا

الممارسة العملية لإلرهاب، وذلك بمواجهة الجهات األمنية ومقاومتها، وقد أصيب في إحدى 

 ."المواجهات 

 

ن أن الطالَب   د األسباب، واختالف العوامل، واالشتباك فيما بينها، فقد تبيَّ يالَحظ في المثال السابق تعدُّ

لديه ضعٌف في الشخصية، وعدُم تقدير للذات، وهو على هذا يعتمد على غيره في تقرير مصيره، واتخاذ 

ين الذي يمكن  القرارات المهمة، وكذلك لديه جهٌل ديني، وضحالٌة ثقافية، إذ لم ُيو ق في اختيار رجل الدِّ فَّ

أن يستشيره ويثق بعقله وعلمه، وإنما اعتمد على الَعالقة الدراسية بالمعلم الذي يجهل حقيقة تدينه!  

ن ضعف الثقة بين الطالب وأسرته؛ ألنه لم ُيطلعها على شيء مما حدث معه، ال سيما مشورة  وكذلك تبيَّ

المدرسة بحسب توجيه المعلم، ولم يخبرها كذلك بما آل إليه وضُعه  المعلم، ورضي بالتخفي عن األسرة و

 .عندما زعمت الخلية أنه أصبح فرًدا مطلوًبا وعليه المشاركة في عملياتها 

  

ت على رغبتها؛ استجابًة للعرف أو الواقع االجتماعي الذي ينظر بإعجاب لذوي   ويالَحظ أن األسرة أصرَّ

صات العلمية، دون احترام  قدرات الطالب ورَغباته وميوله. ثم يأتي أثر المعلم الذي هو أحد أركان  التخصُّ

البيئة التعليمية والتربوية، لكنه استغلَّ موقعه أو تخصصه الديني ليؤثر في الطالب، ويجذبه إلى فكر  

دٍة   أسبـــــــــابٍ   بوجود   الجزم  يمكن  ال  بأنها   الزعم  يمكن   محدَّ

  ألن  الشباب؛ لدى العنف سلوك ظهور إلى بذاتها تؤدي

 ومتشابكـــــــــــــــــــــــة، متعــــــــــــــــددةو مختلفــــــــــــــــة األسباب

 وآخر. مجتمع وبين وأخرى، بيئة  بين وتختلف



 

 

ر في هذه المشكلة الت ن بروز أكثر من سبب وعامل مؤثِّ ي  التطرف، ثم تجنيده في خلية إرهابية. لذا تبيَّ

بدأت تعليمية، ثم أسرية، ثم اجتماعية، ثم نفسية، ثم دينية، ثم انتهت بالتطرف والتجنيد واالنضمام إلى  

 .جماعة إرهابية عنيفة

 

 الُخالصة والِعبرة  

ف والسلوك اإلرهابي العنيف الذي يعتنقه كثيٌر من الشباب، لم يأِت اعتباًطا،   ُخالصة القول: إن الفكر المتطرِّ

ًفا؛ بل له دوافعه وأسبابه، وظروفه وعوامله، ولذلك ال نستطيع الجزم بأن هناك سبًبا واحًدا  ولم ينشأ ُجزا

أدى إلى ظهور هذا الفكر المتطرف العنيف. فإن اإلرهاب فكر وسلوك، على اختالف أهدافه ووسائله،  

دة، عنوانها الرئيس )المزاوجة بين العوامل ا ى مختلفة متعدِّ لنفسية واالجتماعية(. وهو نتيجٌة لعوامَل شتَّ

ة صعبة، إما ألن ظاهرَة اإلرهاب   ومن المتفق عليه أن دراسة هذه العوامل )الدوافع واألسباب( مهمَّ

دة بتعقد عناصرها وطرقها، وإما ألنها تستلزم التعمَق في تحليل  بظروفها الفكرية والسلوكية ظاهرٌة معقَّ

دة التي تواجه األفراد وا ولي على حدٍّ سواء، وسبر غورها؛ إذ فيها  معظم المشكالت المعقَّ لمجتمع الدَّ

 .تكمن عوامل التطرف واإلرهاب

 

ه الشباب إلى مناطق الصراع، وااللتحاق بجماعات التطرف العنيف،   ومن َثم فإنه يجب تناول مشكلة توجُّ

ة اسُتنِتجت من  بناًء على وجهة النظر النفسية والبيئية، وهي األقرب إلى التفسير المنطقي، بأدلة مهمَّ

ما أن القرب من كثيرين من هذه الفئة من الشباب في   الميدان األمني في مساراته المختلفة، وال سيَّ

ة التي تخدم هذا االتجاه. لذلك فإن التعويل على   السجون قد أتاح فرصَة جمع كثيٍر من المعلومات المهمَّ

ة الج هاد، ينقصه كثير من الدقة واألدلة؛ بل قد يكون أن الفكر أو التدين هو األساس الدافع للسفر بُحجَّ

ا كانت ديانتهم أو   ين اإلسالمي، وهذا ما يسعى إليه كثيٌر من أعداء اإلسالم، أيًّ ذلك تجنًيا على الدِّ

 .اتجاهاتهم أو أهدافهم

 

ا، أو نفي وجوده، كونه عاماًل مصاحًبا أ  و مشجًعا  ليس المقصود تجاهل الفكر أو التدين، أو استبعاده نهائيًّ

ل بواعَث وأسباًبا تستثير الدوافع النفسية الداخلية الضاغطة   مع عوامَل أخرى، لكنه مع سائر العوامل ُيمثِّ

ف من تلك الضغوط، مثل   على الشخصية التي تبحث عن التخفيف عنها، وذلك بالهرب نحو السبل التي تخفِّ

رات، أو االت جاه نحو الدول التي تعيش صراعاٍت دمويًة واقتتااًل  االتجاه إلى استخدام المـُسِكرات أو المخدِّ

 عنيًفا. 


