
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ون، وجامحون ُعدوانيون وأنهم ة،عميق نفسية   مشكالت   يعانون اإلرهابيين أن الباحثين من عدد   يرى  ومختلُّ

ا د شخص )السيكوبائي سيكوبائيون وأيض  فات ذو المشاعر متبلِّ  التفكير، ومنغلق المجتمع، تجاه َعدائية تصرُّ

ب(.  وشديد م.  الحضارة ويعادون بارد، بدم يقتلون إنهم التصلُّ ا والتقدُّ ا الباحثين اهتماُم  يكون ما وغالب  ق   متعلِّ

 يعانون أفراد   اإلرهابيين أن يرى الذي ذلك هو قبول   األكثر المنحى لكن واضطرابها، شخصياتال بِسمات

ا  .سيأتي ما على أخرى نظر وجهاُت  وهناك الجتماعية، واألمراض النفسية األمراض من مزيج 

ا  وهذه فة،مختل وأعراض مظاهرَ  ذاَت  عقلية   اضطرابات   هناك فإن العالمية؛ الصحة منظمة لتعريفات وفق 

ا تتسم الضطراباُت  ب بمزيج عموم   مع وبَعالقات والسلوكيات، والنفعالت واإلدراكات األفكار من مركَّ

، الكتئاب يأتي: ما على العقلية الضطراباُت  وتشتمل سوية.  غير اآلخرين  الثنائي، الُقطبي والضطراب الحادِّ

هان، أنواع من وغيره والِفصام ا الذُّ د ومنها النمو واضطرابات لشيخوخة،ا ُذهان وأيض   . التوحُّ

ى سواء والجتماعية، والقتصادية والفكرية النفسية الحرب من نوع فهو اإلرهاُب  أما  التفجيرات، في تجلَّ

 صراع في السياسي العنف من نوع   فإنه المالي، اإلرهاب أو البيولوجي، اإلرهاب أو النتحارية، العمليات أو

 والممتلكات. البشر من بالضحايا العنيف الضرر وإلحاق والذعر، الخوف اثإلحد متجانس؛ غير

 واإلرهاب يالعقل المرض بين الَعالقة

 أربعة في واإلرهاب العقلي الضطراب بين الَعالقةَ  درست التي األساسية البحثية التجاهات تلخيُص  يمكننا

 :اآلتي النحو على أساسية، اتجاهات

: د اتجاه أول   :واإلرهاب العقلي المرض بين القوية الَعالقةَ  يؤكِّ

 النفسيِّ  المرض خصائص من كثير   فيه تظهر سلوك   بأنه اإلرهابيين سلوَك  بيرس مثل الباحثين بعُض  وصف

 والتفكير الواقع، عن والنفصال والهذاءات، والتطرف، الُعدوانية، والسيكوباتية البارانويا، مثل: وأعراضه،

حري، ت، والجنون والغتراب، والُعزلة والنقص بالهامشية والشعور السِّ  من وغيرها والسادومازوخية، المؤقَّ

 .الضطرابات

د بنمط ُيعنى الفرعية التجاهات من آخرُ  نوع   التجاه هذا ضمن ويقع  فقد اإلرهابية.  الشخصيات من محدَّ

ن د نمط وجود أن تبيَّ  وأن أصحابها، لدى العقلية الضطرابات ظهور احتمال من يرفُع  الشخصيات من محدَّ

ى الضطراب هذا  .اإلرهاب أبرُزها كثيرة سلوكيات في يتجلَّ

 األسبق المصري الثقافة ووزير اإلبداع نفس علم أستاذ

 الحميد عبد شاكر د.   

 واإلرهاب   العقلي المرض بين  الَعالقة



 

 

ا اإلرهاب حوُث ب ولحظت ا نوع  د  ا اإلرهاب، من محدَّ ا ونوع  د  ا اإلرهابية، الجماعات من محدَّ ا ونوع  د   من محدَّ

ا والهَجمات اإلرهاب من النوُع  هذا ُوصف وقد اإلرهابية، الهَجمات  اقترحت هكذا األطوار«.  »غريب بأنه أيض 

 بحوث »مبادرة مجلة من م2020 يونيو شهر عدد في المنشورة األخيرة دراستها في نوريس جيسي

ز التي الخصائص ببعض الهتمام ضرورةَ  «Initiative Research Terrorism of Journal اإلرهاب  تميِّ

 والميل العقلي، والضطراب والفوضوية، العدمية الميوُل  ومنها: اإلرهاب، من النوع هذا تحت المندرجين

مات من ذلك وغيرُ  الشديد، العنف إلى  . السِّ

 ووصفهم الغريبة، المنفردة الذئاب لظاهرة سيمون جيفري وصف إلى الدراسة هذه في نوريس عادت وقد

ة، قاسية شخصيات   لديهم »إرهابيون بأنهم دة«، نفسية ومشكالت حادَّ  يكونوا أن إلى »يميلون وأنهم معقَّ

، ذكاء وأصحاب واحدة، قضية أصحاَب  ا يشعرون ل لكنهم حادٍّ  .«بالندم أبد 

ة فئة   األطوار« غريب »اإلرهاب فئة جعَل  نوريس قترحتا وقد  أفراُدها يتسم اإلرهابيين، فئات من خاصَّ

ا الجمعيين أو المنفردين اإلرهابيين لدى مشتركة بِسمات  في بينهما الفروق ألن وذلك سواء؛ حدٍّ  على أيض 

مات هذه هو يجمُعهم ما لكن النوع، في ل الدرجة  :المشتركة السِّ

حري: كيرالتف. 1  مرحلة إلى بعدُ  يصلوا لم أي فصامية، شبهَ  حالت   يعانون الذين اإلرهابيون يعتقد السِّ

 عن فضال   وقوعها، قبل األحداَث  ُيدركون وأنهم الموتى، أرواح مع يتواصلون أنهم الكامل، الِفصام

 .النجاح بخصوص الواقعية غير معتقداتهم

ي: التفكير. 2  تكون مبالغة وهي وجماعته، اإلرهابي نجاح باحتمالت والعتقاد يرالتفك في مبالغة بالتمنِّ

يات مصحوبة   ر بحدوث قوية بتمنِّ  .اإلرهابي للسلوك نتيجة   اجتماعي تغيُّ

ل العقلي، الضطراب عن ناتجة واضحة تأثيرات على يشتمل الهذائي: اإلستراتيجي التفكير. 3  في تتمثَّ

طة أفكار هيمنة فه اإلرهاب بعد العالم مستقبل تجاه اءاتهذ أو دائمة، متسلِّ  العمليات بعض على وتوقُّ

 .اإلرهابية

 السلوك لهذا الرئيس السبَب  يكون قد العقلي المرَض  أن من الرغم على »إنه القول: إلى نوريس وتنتهي

ما ول الغريب،  تقداُت المع منها السلوك، لهذا أخرى مصادرَ  هناك أن إل الجمعي، اإلرهاب حالت في سيَّ

فة الدينية رات، وتعاطي الجامدة، المحرَّ  يعيش الذي والرتياب والضطراب بالخوف المفعم والمناخ المخدِّ

 .«اإلرهابيون فيه

مات هذه بين يجمع ما إن  الجتراري، الذاتي التفكير في والستغراُق  الواقع، عن النفصاُل  هو الثالث السِّ

ها الحقائق، ومجافاةُ   . بامتياز صاميةِف  خصائُص  وكلُّ

ة الطبيعة بدراسة ُيعنى آخرَ  نوع إلى البحثية التجاهات من النوُع  هذا ويقودنا  المتطرف بالسلوك الخاصَّ

ى بما بالهتمام األخير النوُع  هذا قام وقد جماعي؟ نمط أو فردي، نمط   هو هل اإلرهابي،  بالذئاب ُيسمَّ

 شخص   العنيف المتطرف المنفرد الذئب إن الدراسات: نم النمط هذا أصحاُب  ويقول والجمعية، المنفردة

عة الذئاب جماعة من أكثر النفسي الضطراَب  يعاني قد ا.  األكثر العنيفة المتجمِّ  هو المنفردُ  والذئب تنظيم 

 وجود مع أقل(، أو ساعة 24 في أكثر أو أشخاص أربعة )يقتل جماعية جرائَم  يرتكب الذي اإلرهابي ذلك



 

 

هه قد لكنه بنفسه بعمله يقوم فهو غيابه، أو لديه ما معتَقد ا توجِّ م أيض   أو مباشر نحو على فيه، وتتحكَّ

ن كبيرة.  إرهابية منظمات   مباشر، غير ما أنه الدراسات ُض بع وتبيِّ  الدعم أو التوجيه عن الفرد انعزاُل  زاد كلَّ

 .عقلية نفسية اضطرابات معاناة حالة في يكون أن احتماُل  زاد المباشر

نو  ُربع أن المنفرد« »الجاني بعنوان اإلرهاب« لمحاربة العسكري اإلسالمي »التحالف نشره مهم تقرير   بيَّ

صوا قد المنفردين الجناة ا يعانون كانوا أنهم على ُشخِّ  ما مرحلة في النفسية الضطرابات من أكثر أو نوع 

ا أكثرَ  الُقطب ثنائي ضطرابوال الكتئاب مثل المزاج اضطراباُت  وكانت العتداء.  تنفيذ قبل  َوفَق  شيوع 

صت التي الضطرابات ومن الشخصية.  كانِفصام ُذهانية اضطرابات ثم التشخيص، ا لديهم ُشخِّ  أيض 

ف اضطراباُت   .والنتباه التكيُّ

ة فروق   هناك كانت إذا ما باختبار جيل وبول كورنر إميلي من كل   وقام نتين لدى العقلي المرض في دالَّ  عيِّ

نت وقد اإلرهابيين، من نةُ  تكوَّ  من واألخرى منفردين، اإلرهابية بأعمالهم قاموا إرهابيين من األولى العيِّ

 اإلرهابيين من 119 على األولى المجموعة اشتملت مجتمعين.  اإلرهابية بأعمالهم قاموا إرهابيين

ن الجمعيين، اإلرهابيين من 119 على واألخرى المنفردين،  المنفردين اإلرهابيين أن البيانات لتحلي بعد وتبيَّ

ل نفسية اضطرابات   لديهم كانت ل على مرة 13.49 بمقدار يزيد بمعدَّ  لدى النفسية الضطرابات معدَّ

 .الجمعيين اإلرهابيين مجموعة

ن ما هو هنا المهمَّ  لكن   ر،أكث أو ما شريك   أو زوجة   منهم واحد لكلِّ  كانت المنفردين اإلرهابيين أن من تبيَّ

ل أوسَع  إرهابية حركات في مندرجين كانوا وقد  ما مرة، 18.06 بمقدار الجمعيين اإلرهابيين يفوق وبمعدَّ

 ثنائية   تكون ل قد جمعية واألخرى منفردة إحداهما اإلرهابيين من بفئتين تقول التي الثنائيةَ  تلك أن يعني

 أن يمكنه جمعي إرهابي وكلُّ  مباشرة، يرغ أو خفية ما جماعة   له تكون قد منفرد إرهابي فكلُّ  دقيقة،

ا يسلَك  ا سلوك  ا إرهابيًّ ا.  منفرد  ى ما فهم محاولة فإن ولذلك أيض   تلك أي الجماعة، بديناميات يسمَّ

 سياقات في المنافسة، أو وللتعاون النعزال، أو للتفاعل ميال   أكثر الفردَ  تجعل التي الجمعية الميكانيزمات

ة األمور من هي جماعية،  .جمعية أم كانت فردية   اإلرهابية، الدوافع فهم في اآلن المهمَّ

ا: د اتجاه ثاني   : الحسبان في العقلي المرض غير أخرى عوامَل  وضع مع الَعالقَة، تلك يؤكِّ

 في توضَع  أن بدَّ  ل العنف، على تحضُّ  خطابات واستعمال العنف، إلى الميَل  إن التجاه: هذا أصحاب يقول

ى السلوك ذلك ضوء في الحسبان، ف العنيف.  بالتطرف المسمَّ  يرتكبه »عنف   بأنه العنيف التطرف ويعرَّ

ا جماعة أو فرد ه دعم  د«، سياسي أو ديني أو فكري لتوجُّ  مع بالتبادل المصطلح هذا وُيستخَدم محدَّ

د ل العقلي المرض إن التوجه: هذا أصحاُب  ويقول »اإلرهاب«.  مصطلح طسيتو َمن وحَده ُيحدِّ  في رَّ

ا أو ُعرضة   أكثرَ  األفراد يجعل لكنه العنيف، التطرف ط الخاصِّ  للخطر استهداف   األعمال، هذه مثل في بالتورُّ

 في المؤذية أو الصادمة والخبرات الجتماعية، الَعالقات أو الروابط ضعف مثل أخرى عوامَل  إلى إضافة

رات.  وتعاطي التعليمي، النظام وسوء م،النتقا في والرغبة والغضب، واإلهمال، الطفولة، مرحلة  المخدِّ

اها التي العنيفة أو المتطرفة الخطاباُت  تلك وكذلك قهم أسباب بخصوص اإلرهابيون، يتبنَّ زهم أو تفوُّ  تميُّ

 .البشر من غيرهم عن

 



 

 

ي وما وضغوط، صراعات من اإلرهابية الجماعات داخَل  يدورُ  ما ذلك إلى ويضاف  في المشاركةُ  إليه تؤدِّ

ه ذلك فإن بعضهم، لدى والصدمة والخجل بالذنب الشعور من عنيفة أعمال  في يقع الفردَ  يجعل قد كلَّ

هان أو المرض، براثن د وقد الفعلي.  الذُّ  .وموران ونويذرست مثل باحثون الرأَي  هذا أيَّ

ا: د اتجاه ثالث   :واإلرهاب العقلي الضطراب بين سابقة وليست لحقة َعالقة وجودَ  يؤكِّ

ية اجتماعية عوامَل  هناك إن الدراسات: بعُض  تقول ر اإلرهابية المنظمات في متفشِّ ا تؤثِّ  السالمة في سلب 

 صراع عنه ينتُج  قد اإلرهابية لمنظمةا في الداخلي فالتنافُس  فيها، واألعضاء لألفراد النفسية اللياقة أو

ي كات وانشطارات الدنيا، المستويات في الشخصي والجفاء والبغضاء الحقد من حالت إلى يؤدِّ  وتفكُّ

 ينصاعون ل لمن العقاب عمليات إلى إضافة والصراعات، الضغوُط  وهذه األعلى.  المستوى في جماعية

 ومشاعر الضطرابات عن فضال   الرؤية، وغياب وتأثيرها، الجماعة في الثقة وِفقدان الجماعة، لمعايير

ا تنتهي قد الزائدة، والخوف التهديد  .والهذاءات والُعدوان البارانويا وإلى األفراد، بين صراعات إلى جميع 

 شبيه   التجاه وهذا عليها.  سابقة   وليست اإلرهابية بالجماعات لحقة   العقلية الضطراباُت  تكون وبذلك

 حدوث على المساعدة بالعوامل الخاص إليه، أشرنا أن سبق الذي الدراسات من الثاني بالنوع ما بدرجة

 في األمرُ  كان كما للمرض سابق بوجود   يقول ل التجاهَ  هذا أن في بينهما الفرق لكن العقلي، الضطراب

 استعداد   لديهم كان قد ألفرادَ ا هؤلء أن فكرةَ  ينفي ل هذا لكن لحق، بوجود   بل والثاني؛ األول التجاهين

ا، والمرض لالضطراب سابق  .ذكرنا أن سبق كما أيض 

ا:  :واإلرهاب العقلي الضطراب بين الَعالقةَ  ينفي اتجاه رابع 

 وإلى ضعيف، بينهما فالرتباُط  اإلرهاب، في أثر   له ليس الحادَّ  العقلي المرَض  إن الرأي: هذا أصحاُب  يقول

 عَشرة من تسعة   أن م2004 عام سيجمان وجد كذلك وزمالئه، هارلو أمثال احثونب يذهب الرأي هذا مثل

فون بالدراسة تناولهم أشخاص  بعُض  وتذهب ِفصامي.  عَرض أيَّ  يعانون يكونوا لم إرهابيون، أنهم على مصنَّ

 المقاتلين() الجهاديين لقُب  عليهم ُيطَلق من أو العنيفين، المتطرفين من كثير على ُأجريت التي الدراسات

ا صحة أكثرَ  معظُمهم كان بل نفسيين، مرضى يكونوا لم إنهم عنيفة إرهابية أعمال   ارتكبوا الذين  واتزان 

 .العنيفين المجرمين من بغيرهم مقارنة

 ختاًما

ا الدراسات من النوُع  هذا يعاني نات اختيار محدودية في تتمثل خِطرة، منهجية   مشكالت   غالب   المناسبة، العيِّ

 .الدقيقة اإلحصائية والتحليالت األدوات غيابو

ب   سلوك   اإلرهاَب  إن القول: وخالصة  والنفعالية والثقافية والمعرفية البيولوجية المختلفة؛ جوانُبه له مركَّ

 العمل فريق خطط َوفَق  العمل إلى اإلرهاب دراسات مجاُل  ويحتاج والجماعية، والفردية والتربوية والبيئية

صون فيه يشترك الذي البحثي  والسياسية والدينية والجتماعية والنفسية التربوية العلوم في متخصِّ

 هذه مواجهة في منها نستفيد ومناسبة متكاملة صورة إلى الوصول من نتمكَن  حتى وغيرها، والقتصادية

ة الظاهرة رة المَرضيَّ م للحضارة المدمِّ  واإلنسانية. والتقدُّ


