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االضطرابات السيكوباتية واإلجرام

أ. ميهوب يوسف
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ملخص: 
من  التي حاول عدد  املعقدة  ال�سخ�سيات  ال�سيكوباتية من  الإجرامية  ال�سخ�سية  تعد 
الباحثني والأطباء النف�سيني والعقليني فهم ماهيتها، فهي تعّد من الدرا�سات احلديثة التي 
واملجرم  الإجرامية،  ميولها  ومعرفة  اأكرث  فيها  التعمق  اأجل  من  الباحثني  اهتمام  جلبت 
ال�سيكوباتي يعرف باأنه ذلك املجرم غري الطبيعي الذي يرتكب �سلوكيات غري طبيعية وهو 
اأموراً طبيعية لبد منها فهو يتميز بطابع خا�ض عن  اإليه  يعي بذلك، ولكن تبدو بالن�سبة 
باأي  �سعوره  لي�ست حمددة دون  العاديني، بحيث قد يرتكب عدة جرائم خمتلفة  املجرمني 

�سمري اأو �سفقة. 



45

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والثالثون (1) - حزيران 

Psychopathic Personality and Criminality

Abstract: 
Researchers such as psychiatrists tried to understand and study persons 

of psychopathic anomalies and criminality. This area of specialization is 
considered to modern. Specialists tried to study in depth this phenomenon 
and to collect more knowledge of the criminal tendencies and to know the 
source of such criminal behavior anomalies. This person is aware that he is 
committing a crime but without any sense of compassion. He looks toward his 
crimes to be normal. 
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مقدمة: 
ي�سكل الإجرام ظاهرة اجتماعية خطرية لكونه يهدد الكيان الب�رضي يف اأمنه وا�ستقراره 
لذلك جند اأن علماء النف�ض والجتماع وفقهاء القانون يولون هذه الظاهرة اهتماما كبريا 
اأن  نعلم  وكما  املجرم،  اأم  للجرمية  بالن�سبة  اأكان  �سواء   )1( والدرا�سة  البحث  حيث  من 
الباحثني والعلماء  اأهم �سنف جذب  اأ�سناف وفئات معينة ولعل  اإىل  املجرمني ينق�سمون 
�سنف املجرمني ال�سيكوباتيني حيث ل يظهر على ال�سخ�ض ال�سيكوباتي ال�سطراب العقلي 
اأو غري ذلك ب�سكل جلي، بل يبدو عليه مالمح الذكاء والدهاء للوهلة الأوىل ولهذا كان من 
الفئات حتديدا حمكما، وهذا ماجعله ميتلك  اأي فئة من هذه  اإدراجه وحتديده يف  ال�سعب 

ميزات وخ�سائ�ض متيزه عن الأمناط الأخرى من املجرمني ال�سواذ. 
اإن مو�سوع ال�سيكوباتية ودرا�سة الأ�سخا�ض امل�سابني بها، يعد ظاهرة ت�سود املجتمع 
اليوم ونذيرا خطريا، ل ينبغي جتاهله اأو الإقالل من �ساأنه، اإذ اأنه ما يواجهه الفرد من اإحباط 
قد يقلب طاقاته العدوانية اإىل الأفراد واجلماعات، مما يهدد كيان املجتمع بخطر التمزق 
الجتماعي، نظرا اإىل الأ�ساليب التي ي�ستخدمها الأفراد ذوو ال�سخ�سية ال�سيكوباتية)2(  وقد 
و�سف "فيليب بينيل Philippe Pinel" (1745- 1826 طبيب فرن�سي متخ�س�ض يف اأمرا�ض 
ت�سخي�سية  فئة  اأي  حتت  و�سفها  ميكن  ل  ماألوفة  غري  حالة  باأنه  ال�سلوك  هذا  العقل( 
كو�ض  "روبرت  قدم   1981 عام  ويف  املعروفة،  والعقلية  النف�سية  ال�سطرابات  من 
Robert Koch (1843- 1910" طبيب اأملاين وباحث يف جمال البكترييا( م�سطلح النحطاط 
ال�سيكوباتي واأ�سبح �سائعا خالل الن�سف الثاين من القرن الع�رضين. وا�ستقر هذا امل�سطلح 
بال�سطرابات  بع�سهم  وي�سميها   .)3( للمجتمع  امل�سادة  ال�سخ�سية  ا�سطراب  على  اأي�سا 

ال�سيكوباتية اأو ال�سو�سيوباتية )4(. 
ومن اأجل تو�سيح هذه الدرا�سة ونظرا خل�سو�سيتها علينا اأن نبني مفهوم ال�سيكوباتية 
ودللتها ومن ثم يجب علينا تو�سيح مالمح التمييز ما بني ال�سخ�ض ال�سيكوباتي واجلانح 
العادي من خالل اإبراز الفرق والتعرف اأكرث على هذه ال�سخ�سية، و للتعمق يف هذه الدرا�سة 
عن  متيزه  خا�سة  مبالمح  يتميز  الذي  ال�سيكوباتي  املجرم  �سخ�سية  حتليل  اإىل  �سنتطرق 

املجـرمني الآخرين، وكذا درا�سة نف�سيته املعقدة التي حاول الكـثريون فهمها. 

مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 
ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل التعرف على ال�سطرابات ال�سيكوباتية كمفهوم حديث ظهر يف 
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اأواخر القرن الع�رضين، ومن ثم التعمق اأكرث يف �سخ�سية املجرم ال�سيكوباتي بتحليل نف�سيته 
ال�سبل  ومعرفة  بال�سدفة،  املجرم  بها عن  يتميز  التي  الأ�سا�سية  املالمح  واإظهار  املعقدة، 
الناجعة لل�سيطرة على هذا النوع من املجرمني، وكذا تبيان امل�سوؤولية اجلزائية الناجمة عن 

ارتكابهم جلرائم خمتلفة تت�سم يف كثري من الأحيان بالعنف والالمبالة. 
اإن هذه الدرا�سة ت�سعى اإىل الإجابة عن الت�ساوؤلت الآتية التي  �أما ت�شاوؤالتها فهي: 
تف�سريها،  اجلنائي  النف�ض  وعلم  القانون،  جمال  يف  واملتخ�س�سون  الأكادمييون  يحاول 

وتتمحور ت�شاوؤالت هذه �لدر��شة على ما ياأتي: 
ما املق�سود بال�سطرابات ال�سيكوباتية؟ وما مدى ارتباطها بالإجرام؟  ●
ما هي املالمح الأ�سا�سية التي يتميز بها املجرم ال�سيكوباتي؟  ●
هل هناك م�سوؤولية جزائية تقع على املجرم ال�سيكوباتي يف حالة ارتكابه جلرمية؟  ●

اأو اأنه جمرد جمرم م�ساب باجلنون؟ 

أهمية الدراسة: 
مف�سلة  درا�سة  تقدمي  يف  العلمية  الأهمية  تتجلى  وعملية،  علمية  اأهمية  للدرا�سة 
املجرمني  على  ال�سوء  ت�سليط  وكذا  بالإجرام،  وعالقتها  ال�سيكوباتية  ال�سطرابات  عن 
ال�سيكوباتيني، وتكمن اأهميتها اأي�سا يف اأنها تدمج بني علوم خمتلفة من اأهمها؛ علم النف�ض 
الطائفة من  دقيقًا عن هذه  نف�سيًا  لنا حتلياًل  نف�سية املجرم، ويقدم  يدر�ض  الذي  اجلنائي 
املجرمني ملحاولة فهم �سلوكهم، وعلم اآخر ل يقل اأهمية عن هذا العلم األ وهو علم الإجرام 
اإىل  اأدت  التي  والعوامل  املجرمني،  من  الطائفة  هذه  حول  الدرا�سات  اأهم  لنا  يقدم  الذي 
ارتكابهم للجرائم. اأما بالن�سبة لالأهمية العملية تكمن اأول يف كيفية معاملة هذا النمط من 
املجرمني، ومعرفة ال�سبل الناجعة ملعاجلتهم، اأما الأهمية الثانية؛ فتتمثل من خالل معرفة 
عقوبات  اإ�سدار  على  الق�ساء  جهاز  ي�ساعد  مما  ال�سيكوباتي  للمجرم  اجلزائية  امل�سوؤولية 

وتدابري رادعة لهذه الفئة من املجرمني. 

منهجية وخطة الدراسة: 
التحليلي  املنهج  على  والإجرام  ال�سيكوباتية  ال�سطرابات  مو�سوع  لدرا�سة  اعتمدنا 
من اأجل تقدمي درا�سة حتليلية مف�سلة لهذه ال�سخ�سية، ولالإجابة عن الت�ساوؤلت التي طرحت 
�سابقا ارتاأينا تق�سيم املو�سوع اإىل مبحثني، متثل املبحث الأول يف مفهوم ال�سيكوباتية، اأما 

بالن�سبة للمبحث الثاين تناولنا فيه ال�سخ�سية ال�ساذة للمجرم ال�سيكوباتي. 
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املبحث األول - مفهوم السيكوباتية:
منذ عام 1835 اأ�سار العامل "بريت�سارد Prichard" طبيب الأمرا�ض العقلية الإجنليزي 
عليها  اأطلق  املعروفة،  امل�سطلحات  �سمن  ت�سنيفها  ميكن  ل  مر�سية  حالت  وجود  اإىل 
ا�سم اخلبل اأو البله الأخالقي، وو�سفها باأنها نوع من ال�سطراب العقلي يبدو معه �ساحبه 
م�سكلة  طرح  ولقد   Brain Damage)5( دماغه  يف  ب�سدمة  م�ساب  اأو  عقليا  معوق  وكاأنه 
تندرج  ول  ماألوفة،  �سخ�سية غري  ولأنها  الفئة،  ت�سخي�ض هذه  على  القدرة  عدم  كبرية يف 
يف اإطار اأمناط ال�سخ�سيات املتداول عليها، اإىل اأن جاء عام 1891 اأطلق الدكتور "كو�ض" 
على هذه الفئة م�سطلح النحطاط ال�سيكوباتي، ومنذ ذلك الوقت بداأ ي�ستعمل هذا امل�سطلح 
يتوافق  ول  ينطبق  ل  التي  ال�سخ�سية  يف  وا�سطرابات  معينة  م�سكلة  وجود  على  لالإ�سارة 

عليها اأي ت�سخي�ض عالجي )اإكلينيكي( . 
بارتردج"  اأيفرت  "جورج  الأمريكي  النف�سي  الطبيب  اأثبت   1930 �سنة  ويف 
ال�سيكوباتية  ال�سخ�سية  اأفراد  باأن   George Everett Partridge (1870- 1953) 
من  يعانون  من  ومنهم  العقلي،  بال�سعف  م�ساب  هو  من  فمنهم  كبريا  تنوعا  يتنوعون 
مر�ض الع�ساب )6( وغريهم، واأهم ما مييز هوؤلء �سعوبة التكيف مع مطالب املجتمع )7(، 
ثم تو�سعت الدرا�سات وتعددت امل�سطلحات حيث اأ�ساف بريت�سارد بع�ض احلالت اخلفيفة 
عن الو�سوا�ض واله�سترييا التي ل ت�سنف يف اأي فئة من ال�سطرابات العقلية Psychosis اأو 

 .Neurosis ال�سطرابات النف�سية

املطلب األول - تعريف السيكوباتية:

معناها   Path و  نف�سي  ومعناها   Psycho كلمتني  من  ال�سيكوباتية  م�سطلح  ي�ستق 
اأو م�سلك اأو طريق. ويحمل ا�سطالح ال�سيكوباتية Psychopathy معنى  اأو انحراف  مر�ض 
انحراف الفرد النف�سي يف �سلوكه بعيدا عن الطريق ال�سوي، ولذا كثريا ما تقرتن ال�سيكوباتية 
يعد  الذي  ال�سلوك  على  ال�سيكوباتية  وتطلق  ال�سيكوباتي"،  "النحراف  فنقول  بالنحراف 
م�سادا للمجتمع وخارجا عن قيمه ومعايريه وقواعده. ولذا فاإن ال�سيكوباتية ت�سمل انحراف 
والن�سابني  ت�سمل فئات كثرية كمدمني املخدرات  ال�سلوك والأخالق معا، وعلى هذا فهي 

وغريهم )8( من خمتلف اأمناط الأ�سخا�ض ال�سيكوباتيني. 
ي�سم م�سطلح ال�سخ�سية ال�سيكوباتية جمموعة من ا�سطرابات الطبع وال�سلوك، والتي 
تكون عبارة عن ميول معادية للمجتمع تت�سف بالندفاعية وعدم ال�ستقرار النفعايل واملهني 

والجتماعي، دون اأن تندرج هذه املجموعة بو�سوح يف اإطار مر�ض عقلي اأو نف�سي )9(. 
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فانحراف ال�سيكوباتية عبارة عن انحراف اأخالقي و�سلوكي، وهو انحراف ل ي�سنف 
فيه  العطب  اأو  اخللل  لأن  العقلية،  الذهانات  بني  من  يعد  ل  كما  النف�سية  الأمرا�ض  �سمن 
ي�سيب اجلانب الأخالقي والعاطفي لدى الفرد يف حني تظل قواه العقلية �سليمة )10(، ولهذا 
ت�سنف ال�سيكوباتية يف معظم الأحيان باأنها مر�ض اأو ا�سطراب يف ال�سخ�سية، ول تندرج 
ال�سيكوباتية �سمن اأمرا�ض الأع�ساب لأن �رضاعات الع�سابي تتم غالبا بينه وبني نف�سه، 
العملي  الواقع  ال�رضاعات عن طريق  نف�سه وغريه، ويحب حل  لإتعاب  نزعة  ولل�سيكوباتي 

وال�سلوك الجتماعي )11(. 
ويق�سد اأي�سا بال�سخ�سية ال�سيكوباتية تلك ال�سخ�سية التي تت�سف بامليول الإجرامية 
وعّد  بالذنب،  ال�سعور  وعدم  الأخالقي،  ال�سمري  وب�سعف  النتقام،  وبنزعات  والعدوانية، 
يف  متخ�س�ض  اأملاين  طبيب   Emil Kraepelin" (1856- 1926 كربلن  "اإمييل  الطبيب 
اأما   .)12( وال�سطراب  ال�سواء  بني  تقع   Psychopathy ال�سيكوباتية  اأن  العقلية(  الأمرا�ض 
يف  متخ�س�ض  اأمريكي  طبيب   William. White" (1870- 1937 هوايت  "ويليام  الطبيب 
الأمرا�ض الع�سبية والنف�سية( قال اإن ال�سيكوباتيني يقعون بني املجانني واملجرمني )13(. 

امل�سطلحات  من  ال�سيكوباتية  باأن  نالحظ  املختلفة  التعاريف  هذه  خالل  ومن 
اإل  لل�سيكوباتية،  حتديداتها  يف  املختلفة  املتذبذبة  التعاريف  عك�سته  ما  وهذا  الغام�سة، 
اأننا �سنخرج بنقطة مهمة وهي اأن ال�سخ�ض ال�سيكوباتي يعاين �سعوبات من ناحية توافقه 

النفعايل والجتماعي. 

املطلب الثاني - متييز السيكوباتية عن السوسيوباتية:

ال�سخ�سية  ا�سطالح   "Alexander "األك�سندر  ا�ستبدل  ميالدي   1930 عام  يف 
بها  ويق�سد   Neratic claracter الع�سابية  ال�سخ�سية  هو  اآخر  با�سطالح  ال�سيكوباتية 
ال�سخ�سية املري�سة نف�سيا، مبر�ض يتناول اجلانب النف�سي يف الإن�سان...، وكان "األك�سندر" 
ال�سطراب،  هذا  يف   Psychogenic النف�سية  اأي  ال�سيكولوجية  الن�ساأة  تاأكيد  بذلك  يق�سد 
امل�سادة  ال�سخ�سية  ا�سطالح   "Patridge "باتردج  اقرتح  الفرتة  هذه  خالل  ويف 
�سوء  عن  عبارة  ال�سطراب  هذا  اأن  يوؤكد  لكي   Sociopathic Personality  )14( للمجتمع 
�سوء  اأكرث من كونه   Social Maladjustment والذي يعرب عنه مب�سطلح  اجتماعي  تكيف 
تكيف نف�سي والذي يعرب عنه مب�سطلح Psychological maladjustment، ومنذ ذلك احلني 
للمجتمع،  امل�سادة  ال�سخ�سية  اإىل  منهما  كل  لي�سري  بالتبادل  ي�ستخدمان  وال�سطالحان 
ال�ستخدام  يف  ولكن   Sociopathy وال�س�سيوباتية  ال�سيكوباتية  ا�سطالحي  بذلك  ونعني 
احلديث واملعا�رض يف�سل ال�سطالح الثاين اأي ال�س�سيوباتية، اإل اأنه مييل كثري من العلماء 
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اإىل التمييز بني ا�سطراب ال�سخ�سية امل�سادة للمجتمع وبني ال�سيكوباتية حيث لوحظ وجود 
فرق بينهما )على الرغم من وجود عنا�رض م�سرتكة بني هذين الثنني وهي: امليل اإىل خرق 
ا�سطرابا  لي�سا  ولكنهما  مرتبطني،  لي�سا  اأنهما  يعني  ل  وذلك   )Breaking Laws القانون 
ال�سخ�سية  اأ�سحاب  20% من  اأن هناك فقط  الأمريكية  الدرا�سات  واحدا، فلقد دلت بع�ض 
امل�سادة للمجتمع كانوا من ال�سيكوباتيني اأي�سا، فال�سيكوباتي لي�ض من ال�رضوري اأن يكون 
جمرما بالتعريف القانوين، وكذلك اأ�سحاب النزعة امل�سادة للمجتمع وهم فئة خارجة على 
القانون والنظام، ولي�ض من ال�رضوري اأن يكونوا من ال�سيكوباتيني اأو م�سابني ال�سيكوباتية، 
واإن كانوا من معتادي الكذب، وكذلك فاإننا حني نقوم بدرا�سة حالتهم ون�ساألهم اأن يقروا عن 
اأحداث قاموا بها منذ ع�رضين اأو ثالثني عاما فاإننا ل نتوقع منهم اأن يذكروا احلقيقة )15(. 

 Antisocial Personality Disorder للمجتمع  امل�سادة  ال�سخ�سية  ا�سطراب  اإن 
Conduct Disorder يظهر يف  ال�سلوكي  اأو  الأخالقي  يت�سمن ما يعرف با�سم ال�سطراب 
الت�رضد،  الآتية:  اجلرائم  ارتكاب  وي�سمل  العمر  من  ع�رض  اخلام�سة  �سن  قبل  املراهق  �سلوك 
الهروب من املنزل، الكذب املتكرر، ال�رضقة، جرائم احلريق العمد، تدمري املمتلكات ب�سورة 
عمدية... الخ )16(، وعموما فاإنه ي�سرتط ا�ستمرارية هذا النوع من ال�سلوك بالن�سبة للمراهق 
اأعرا�سه يف فرتة ما قبل  ال�سلوك تظهر  الر�سد، وهذا  اإىل غاية �سن  قبل �سن اخلام�سة ع�رض 
املراهقة ب�سفة ن�سبية )17(، فال�سلوك امل�ساد للمجتمع ل يظهر فقط يف الر�سد ولكنه يرجع 
اإىل مرحلة الطفولة، ولقد تبني ووفقا لبع�ض الإح�سائيات الأمريكية اأن 60% من الأطفال 
امل�سادة  ال�سخ�سية  ا�سطراب  الر�سد  �سن  يف  عندهم  ن�ساأ  الأخالق  با�سطراب  امل�سابني 

للمجتمع )18(. 
للمجتمع  امل�ساد  ال�سلوك  اأي  النمطني  لهذين  بالن�سبة  البارزة  التمييز  وجوه  من 
اأو  املنحرف  ال�سلوك  على  يقدم  بال�سيكوباتية  امل�ساب  ال�سخ�ض  اأن  هو  وال�سيكوباتية 
املجرم ب�سورة قهرية، ويكون اندفاعيا وبالتايل فال ي�ستطيع التحكم يف فعلته ويليه �سعور 

بال�سعادة. 

املطلب الثالث - التمييز بني اجلانح العادي والسيكوباتي:

لقد عرفنا فيما �سلف باأن ال�سيكوباتية هي انحراف ي�سيب الأخالق، وعدم القدرة على 
التكيف مع املعايري الجتماعية، وهناك حقيقتان هامتان عن النحراف ال�سيكوباتي تتمثل 
اأ�سولها،  بالدقة  تعرف  اأو وجدانية مل  اأ�سباب ع�سوية ج�سمانية  اإىل  يرجع  اأنه  الأوىل يف 
واختلف الباحثون يف ذلك، وثانيها اإن هذه احلالة ت�ستمر مدى احلياة )19(. ولكي نتعرف 
اأكرث على ال�سيكوباتية يجب اأن نقارن بني املجرم املت�سف بال�سيكوباتية واملجرم العادي 
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الذي يرتكب جرائمه ب�سفة عادية. 
العاديني  اجلانحني  اأن  العادي  واجلنوح  ال�سيكوباتية  بني  املقارنة  تك�سف  عموما 
يقومون باأعمالهم عن تعمد وق�سد وينتفعون منها، وكذلك ي�ستطيعون و�سع خطة معقدة 
خلدمة اأهدافهم، حيث تكون فر�سة الفت�ساح واهية و�سلوكهم دوريا ولي�ض م�ستمرا، ولهم 
مهارة يف اإخفاء اأخطائهم، فاإذا عوقبوا فاإنه عندهم من الفهم الطبيعي ما يكفي من النتفاع 
من العقوبة فيبدون احلذر عند ارتكاب جرائم مرة اأخرى، كما اأن لديهم �سيئا عن بعد النظر. 
اأما ال�سيكوباتيون فاإنهم على ذكاء وحدة، وهم كثريا ما ينحدرون من اأ�رض لها مكانتها 
قابلة  غري  حالتهم  ولكن  باجلاذبية،  يتميزون  اأنهم  كما  املثالية  اأو  الطيبة  الجتماعية 
لل�سفاء، وبهذا فيعتربون الرابطة بني الذهانيني والع�سابيني من جهة وبني املجرمني من 
جهة اأخرى، وقد يكون ع�سريا جدا يف بع�ض الأحيان التمييز بينهم، وهو اأمر ل ي�ستطيعه اإل 
خبري اكت�سافه بعد فح�ض �سامل ودقيق غري متحيز جلميع العتبارات، وتقدمي كل البيانات 
التكيف  القدرة على  بغياب  يتميز  ال�سيكوباتي  املجرم  اأن  ونفهم من هنا   .)20( احلالة  عن 
امل�ستمر مع الأعراف الجتماعية والأخالقية للمجتمع الذي يعي�ض فيه، وهكذا يوؤدي �سلوكه 

اإىل �رضاع مبا�رض مع املجتمع )21(. 
ويختلف اأي�سا املجرم ال�سيكوباتي عن املجرم العادي من حيث غياب التكيف املزمن 
مع العادات والأعراف الجتماعية ال�سائدة، وهذا ما مل جنده يف املجرم العادي بحيث هذا 
الأخري قد ي�ستقيم وميتنع عن ممار�سة الن�ساط الإجرامي بعد عقابه. ويكمن الختالف الآخر 
يف اأن املجرم ال�سيكوباتي يعجز عن اإقامة عالقات اجتماعية ب�سكل طبيعي )22( بالرغم من 
جاذبيته وذكائه، فعالقاته ل تدوم ول تتميز بال�ستمرارية، ومن وجهة نظر اأخرى للتمييز 
اأن ال�سيكوباتي يرتكب جرائمه عن طريق قوى غريزية، وتخرج اأفعاله ب�سورة  بينهما هو 

قهرية اندفاعية على عك�ض املجرم العادي الذي يخطط لكل �سيء. 

املبحث الثاني - الشخصية الشاذة للمجرم السيكوباتي:
تعّد �سخ�سية املجرم ال�سيكوباتي �سخ�سية �ساذة لها خ�سو�سياتها بكل املعايري، ولكي 
نتعرف اأكرث عليها، علينا اأن ندر�ض �سمات الطفولة التي تر�سح اأو جتعل الطفل �سيكوباتيا 
م�ستقبال ثم نتطرق اإىل املالمح الأ�سا�سية للمجرم ال�سيكوباتي، واأخريا اأمناط هذه الطائفة 

من املجرمني. 

املطلب األول - مسات الطفل السيكوباتي مستقبال:

لقد اأجريت عدة درا�سات على جمموعة من الأطفال الذين مت حتويلهم اإىل موؤ�س�سات 
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هوؤلء  اأن  اإىل  وتو�سلوا  وغريها،  والعدوان  ال�رضقة  جلرائم  ارتكابهم  بحكم  الرتبية  اإعادة 
الأطفال اأنف�سهم لهم امل�سكلة نف�سها من ناحية الت�رضد وال�رضقة والهروب من املنزل والتاأخر 
عن الدخول اإليه، وذلك تعبريا عن رف�ض طاعة الوالدين، وكانوا يفتقرون اإىل ال�سعور بالذنب 
وامل�سوؤولية عن جرائم ارتكبوها، ويكذبون ب�سفة م�ستمرة من حيث اأماكن تواجدهم، ومن 
ناحية اعرتافهم لرتكابهم جرائم معينة، ومعظمهم ل يتم تاأديبهم من طرف الوالدين، حيث 

اإن اأ�ساليب التن�سئة الجتماعية لها دور مهم يف اجلانب التعليمي والتاأديبي للطفل )23(. 
اإن الطفل الذي ي�سقط تخيالت عدائية على �سورة والديه يكون لديه اأخالق اأكرث قوة 
ووح�سية من اأخالق الوالدين الفعلية، وعندما يت�سور �سورة الوالدين يف ذهنه، فاإنه يدمج 
هذه العنا�رض امل�سوهة اأي�سا، ونتيجة لذلك يكون �سمريه الال�سعوري قا�سيا و�ساديا )24(. 
وك�سفت الدرا�سات اأن مثل هوؤلء الأطفال يت�سمون بالعناد ويت�سبثون باآرائهم مهما كانت 
خاطئة، ويريدون ويتوقعون اأنهم �سيح�سلون على ما يبغون من املجتمع، واأنه من اخلطاأ 
تنتج عنه  وبالتايل  الإحباط،  اإىل  ذلك  يوؤدي  يريدونها، مما  التي  الأ�سياء  اإعطائهم  رف�ض 
�سماتهم من  اأي�سا  وتت�سح  بالظلم،  وال�سعور  واحلقد  ال�سغينة  ال�سرب مع وجود  ثورة عدم 
خالل ر�سوماتهم فهم مييلون اإىل ر�سم الأ�سياء املحطمة مثل: منزل حمطم وهذا دللة على 
ابتغاء وفاة الوالدين، ور�سم املوتى واجلثث مما له تاأثري عليهم. ون�سيف اإىل هذا اأن معاملة 
الوالدين له تاأثري من بينها التذبذبات العنيفة يف ا�ستجابة الوالدين، وال�سجار ال�رضيح اأمام 

الطفل مما له اأثر يف توجهه نحو العنف، وبالتايل ظهور نزعات �سيكوباتية )25(. 
جون�سون  "اأدليد  الأمريكية  النف�سية  الأمرا�ض  طبيبة  تبنتها  درا�سة  وهناك 
الإجرامية  امليول  تاأثري  مدى  درا�سة  منها  الغر�ض  كان   "Johnson Adelaid

�سنوات يف عالج  البحث على خربة ع�رض  اعتمد  وقد  الأطفال،  جناح  خلق  يف  الآباء  عند 
نذكر  وهنا  العقابية،  للموؤ�س�سات  ويحولون  طيبة  اأ�رض  من  ينحدرون  الذين  والأبناء  الآباء 
اأن �ساحبة البحث قد وجدت اأن اأحد الأبوين اأو كليهما كانا ي�ست�سفان اإ�سباعا ل �سعوريا، 
اإجرامية لديهما، الأمر الذي كان يعّد بالن�سبة  اإ�سباعا �سعوريا مليول  واأحيانا نادرا، وكذا 
اإ�سباعا لرغبتهما يف الرذيلة. وبهذه الطريقة ي�سبح هذا ال�سلوك عند الأطفال �سلوكا  لهما 

معززا، ويزداد عمقا لأنه يعني بالن�سبة لالآباء مو�سوع اهتمام )26(. 
ا�ستجاب هذا الأخري حلبهما  الوالدين والطفل فاإن  اأي�سا توا�سل متبادل بني  ويوجد 
بينهما،  العالقة  �سعفت  باجلحود  ا�ستجاب  واإن  ومتانة،  قوة  العالقة  زادت  وعطفهما 
فاملعاملة القا�سية للطفل حتما �ستقوده اإىل اإظهار �سلوكيات م�سادة للمجتمع، ولهذا فاإن 
اأن معظمهم مل يتكيفوا اجتماعيا مع  اأجريت عليهم خمتلف الدرا�سات وجد  الأطفال الذين 
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الهروب من املنزل والت�رضد والتمرد على �سلطة  اإىل  الأمر  اأدى هذا  اآبائهم جيدا، وبالتايل 
الوالدين، ورغم كل الدرا�سات املختلفة حول الأطفال ال�سيكوباتيني م�ستقبال تظل ال�سببية 

املر�سية لل�سيكوباتية يف جانب كبري منها، غري معروفة )27(. 

املطلب الثاني - املالمح األساسية للمجرم السيكوباتي:

حول   )1939  -  1856( فرويد  �سيجموند  النم�ساوي  النف�ض  عامل  درا�سة  بينت  لقد 
جمموعة من املجرمني اإىل اأن هناك مالمح وميزات معينة يتميز بها املجرم ذو ال�سخ�سية 

ال�سيكوباتية، ولعل من �أهم هذه �ملالمح هي: 
�سعف منو ال�سمري وفقدانه: عموما فاإنه يوجد مظهران مت�سالن لتحديد مفهوم . 1

ال�سمري املختل، وي�سميه " فرويد" الأنا الأعلى، ويتمثل هذين �ملظهرين يف: 
Ú  عدم قدرة املجرم ال�سيكوباتي على التقيد باأحكام املجتمع وقوانينه ال�سائدة: فهو

اندفاعية  ب�سورة  اإجراما  تعد  التي  الأمور  تلك  ويفعل  اإلخ،  ويزور...  ويغ�ض  ويكذب  ي�رضق 
وخالية من امل�سوؤولية حتى اأنه ل ي�سعر بالقلق. 

Ú  ي�سعر اإذ  ال�سمري،  تكوين  يف  مهم  عن�رض  بالذنب  ال�سعور  بالذنب:  ال�سعور  عدم 
ي�سعر  وبالتايل  ال�سلوك،  حتكم  التي  الأخالقية  القواعد  خالف  اإذا  بالذنب  ال�سوي  ال�سخ�ض 
ي�ستمر  اإذ  ال�سيكوباتي  املجرم  عند  معروفة  غري  احلالة  وهذه  ال�سمري،  وتاأنيب  بالتعا�سة 
العتذار  الأحيان  بع�ض  يف  يحاول  كان  واإن  بالذنب،  ال�سعور  دون  املنحرف  �سلوكه  يف 
عن �سلوكه وت�رضفاته، واإظهار الندم واإعالن التوبة، غري اأن هذه الألفاظ ل حتمل ذرة من 
الإخال�ض فيها، وهو قادر على اإعطاء اأ�سباب وجيهة لتربير ت�رضفاته مما ي�ساعده يف كثري 
من الأحيان على التخل�ض من املاآزق ال�سعبة ليعود ثانية اإىل تكرار املوقف نف�سه وال�سلوك 
نف�سه )28(، وي�سل ال�سيكوباتي اإىل درجة اأنه ي�ستغل ويبتز وي�ستثمر الآخرين ل�ساحله )29(. 
ولذلك يقال يف و�سفه اأنه يقتل وي�سحك، تعبريا عن عدم اإح�سا�سه بالذنب اأو مبالته )30(. 

م�سوؤول، . 2 غري  ال�سيكوباتي  املجرم  النفعايل:  والن�سج  الذات  حول  التمركز  عدم 
 ،)31( ال�ساذ دون مراعاة حلقوق الغري  حمبط، مييل للبحث عن الإثارة والنحراف اجلن�سي 
واأما من الناحية النفعالية يت�سم بفجاجة النفعال، وهو �سمة انفعالية �سبيانية تتفق مع 
�سلوك الطفل وفق مبداأ اللذة بغ�ض النظر عن قيود املنطق اأو الزمن اأو الأخالق اأو املعايري)32(. 
كما اأن لديه تقلبات يف املزاج فينتقل من املرح اإىل الحباط اإىل الغ�سب ثم الرنفزة فهو 
بع�ض  اأي معنى يف  لها  لي�ض  تافهة  لأ�سباب  يكون  التقلب  �سخ�سيته، وهذا  ثابت يف  غري 
الأحيان، الأمر الذي جنده يف �سلوك الطفل، حيث يبداأ بتمركزه حول ذاته والهتمام بنف�سه 



54

أ. ميهوب يوسفاالضطرابات السيكوباتية واإلجرام

ورغباته ويف حالة اإحباطه يرد بعنف وبقوة وذلك بالعتداء على اأقرب النا�ض اإليه، وهذا 
اإ�سباع رغبته الكامنة فيه وياأخذ تدريجيا يف الكرب فيتعلم طرق التعامل  لعدم متكنه من 
اإذ يكبح رغباته  مع النا�ض، ومبعنى اآخر يتعلم كيفية التوفيق بني �سلوكه وبني املجتمع، 
ويرتكها جانبا ويطالب بها يف الوقت املنا�سب دون تعار�سها مع م�سالح الغري، فينتقل 
من مرحلة التمركز الذاتي اإىل التمركز الجتماعي، يف حني اأن ال�سيكوباتي ل يتوفر لديه 
ل  اأنه  قدراته غري  على ح�سب  وعقليا  اجل�سم  ناحية  من  ينمو مظهريا  فهو  النمو  هذا  مثل 
ين�سج انفعاليا بل تبقى فكرة التمركز حول ذاته، فال يهمه اإل نف�سه، وكيفية اإ�سباع رغباته 
اأ�ساليب  ا�ستعمل  اأو بالذنب حتى ولو  دون مراعاة لالآخرين وم�ساحلهم، ول ي�سعر بالندم 

اإجرامية للح�سول على مراده، وحتقيق اأهدافه. 
غري م�ستقبلي يف تفكريه: اإن ال�سيكوباتي ل يهتم بامل�ستقبل فيهمه فقط احلا�رض، . 3

�سل�سلة من  تعّد جمموعة  احلياة عنده  لأن  له،  التخطيط  اأو  التطلع  ناحية  ويعّد عاجزا من 
الندفاعات ل تخدم امل�ستقبل من حيث التو�سل اإىل اأهداف مهمة ملنح ال�ستقرار الجتماعي 
والقت�سادي وحتى النفعايل، وبالرغم من اأنه يف بع�ض الأحيان له خطط م�ستقبلية اإل اأنه 
اإتقانه، لأنه منفعل  اأ�سباب ذلك عدم ثباته يف عمله وبالرغم من  يف�سل يف حتقيقها ومن 

وبالتايل يوؤدي هذا اإىل امل�ساجرة وعدم امل�سوؤولية وبالتايل فقدان العمل. 
العجز عن احلب والرتباط العاطفي: هناك فقر يف النفعالت والعواطف اأو جمود . 4

الإيجابية  العواطف  �سواء  عاطفته  حتجر  اآخر  ومبعنى  ال�سيكوباتي  املجرم  عند  العاطفة 
اأو  بالعار  ال�سيكوباتي  ال�سخ�ض  ي�سعر  ل  ولذلك  كالكراهية،  ال�سلبية  العواطف  اأو  كاحلب 
اخلجل، واإذا اأظهر اهتماما بالآخرين اأو تعاطفا نحوهم فاإمنا يفعل ذلك من جانب التمثيل 
فقط، فهو يدعي التعاطف ل غري، ولكنه من الناحية الظاهرية يبدو �سخ�سا جذابا، ولذلك 
وي�ستعمل  يخونهم  وبالتايل  لأحد،  اعتبار  اأي  يقيم  ل  اأنه  كما   ،)33( النا�ض  به  ينخدع  قد 
اإىل القدرة على امل�ساركة الوجدانية، وعدم الإح�سا�ض  اإذ يفتقر  ثقتهم فيه لتحقيق ماأربه، 
الغري وهذا ل  اأو م�سكالتهم. وينطبق ذلك على احلب، فهو عاجز عن حب  الغري  بانفعالت 
والأ�سالة،  العمق  اإىل  تفتقر  العالقات  هذه  اأن  غري  اجلن�سية  حياته  له  تكون  اأن  من  مينع 
فهو  والرحمة.  املودة  على  املبنية  الزوجية  العالقة  يف  ال�ستقرار  بعدم  يت�سف  وبالتايل 
ميثل احلب اإىل اأق�سى احلدود للو�سول اإىل ماآرب ذاتية لكت�ساب الثقة اأو ك�سب التعاون اأو 
الإ�سباع اجلن�سي، والعملية اجلن�سية تعّد لديه عملية ف�سيولوجية بحتة ل تعقدها انفعالت 

احلب وعار�سة دون ارتباط اأو ولء اأو احرتام لل�رضيك )34(. 
وقد يكون �ساذاً جن�سيا حيث يرى علماء النف�ض اأن �سلوكهم ال�ساذ يكون نتيجة دوافع 

نف�سية داخلية ل ي�ستطيعون لها دفعا ول يجدون منها مهربا )35(. 
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ال�سعف ال�سديد يف ال�ستب�سار: ومعناه باأن املجرم ال�سيكوباتي ينق�سه ال�ستب�سار . 5
يف �سلوكه؛ ويتورط يف الكذب ولو كان من الوا�سح اأنه �سينك�سف يف احلال، ولديه �رضعة 
اأي�سا  )36(. ويت�سح  اللوم بالن�سبة ل�سلوكه املفرو�ض اجتماعيا  التربير واإ�سقاط  كبرية يف 
من خالل �سلوكه اأنه ل يتعلم وي�ستفيد من جتاربه ال�سابقة، وبالتايل يعّد عاجزا عن اإدراك 
الواقع لأنه ل يعرف اإل اإ�سباع حاجاته ورغباته ب�ستى الطرق، فهو مليء بال�سلوك ال�سيئ 

املخالف امل�ساد للقانون وقواعد ال�سبط الجتماعي عامة )37(. 
يخ�سع . 6 ل  ال�سيكوباتي  فال�سخ�ض  الجتماعية:  للمعايري  الن�سياع  يف  الف�سل 

للقانون فرتاه يقوم باأفعال م�سادة للمجتمع توؤدي اإىل اإلقاء القب�ض عليه من جانب ال�سلطة 
وقد يقوم باإعادة ارتكابها دون اخلوف والن�سياع لتلك ال�سلطة واأنظمتها )38(، ويعرب عنه 
�سمن  يعد  ما  كثريا  كان  واإن  التوافق  �سيء  فهو  ال�سوية  غري  بال�سخ�سية  بب�ساطة  اآخرون 

الأ�سوياء خللوه من العالمات املميزة الوا�سحة للذهانيني )39(. 
امل�ستوى الذهني عادي اأو فوق املتو�سط: حيث اأن ال�سيكوباتيني ي�سلون بدرجاتهم . 7

اإىل م�ستويات متو�سطة اأو فوق املتو�سطة يف اختبارات الذكاء املقننة )40(، وهم يدركون يف 
اأكرث الأحيان كيفيات ال�سلوك ال�سحيح )41(، ولذلك فاإن ما ن�سهده هو نوع من عدم الرغبة 

يف اللتزام بهذا احلد )42(. 
�سهولة ال�ستثارة العدوانية: يت�سح هذا يف دخول هذا النوع من املجرمني ال�سواذ . 8

اأو  عمله  مقت�سيات  من  ذلك  يكون  اأن  دون  الآخرين  على  وهجومه  عديدة  م�ساجرات  يف 
الدفاع عن النف�ض اأو الغري )43(. 

املطلب الثالث - أمناط اجملرم السيكوباتي: 

علماء  يق�شمهم  �ل�شيكوباتيني  من  �لفئة  هذه  �إىل  ينتمون  �لذين  �الأ�شخا�س  �إن 
�لنف�س �إىل ثالث فئات )44(: 

معاداة املجتمع الفعلية. . 1
ال�سواذ جن�سيا. . 2
اأ�سحاب النزوات. . 3

ت�شرتك هذه �لفئات بعنا�رش �لت�شخي�س �الآتية )45(: 
Ú  .غياب التكيف املزمن مع العادات والأعراف الجتماعية ال�سائدة
Ú  .العجز عن اإقامة عالقات اجتماعية ب�سكل طبيعي
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Ú  .بدائية العواطف وعدم تهذيبها، وهي مرتافقة مع ا�سطرابات غريزية
املخدرات  ومروج  الع�سابات  رجل  الفعلية  املجتمع  معاداة  اأي  الأوىل  الفئة  ت�سمل 
الالمبالة  اجتاه  هو  جميعا  �سلوكهم  وراء  يكمن  الذي  امل�سرتك  القا�سم  اأن  على  والقواد، 
ال�سورة  تتجلى  كما  يتجلى  الجتاه  هذا  اأن  كما  الآخرين.  النا�ض  �سائر  نحو  والن�سالخ 
مروج  عند  البارد  الن�سالخ  يتعامل معهن، ويف  الالتي  البغايا  اإىل  القواد  فعند  املراآة  يف 
املخدرات نحو من دمرهم الإدمان ممن يعتمدون عليه، ويف عدم اكرتاث رجل الع�سابات 
باأولئك الذي ي�سطو على ما ق�سوا حياتهم يف ادخاره. اأي اأننا نفتقد يف هذه الطائفة اأدنى 
ومع  الب�رض.  اأفراد  اأكرث  يف  جندها  التي  الإن�ساين  والدفء  والرتاحم  التعاطف  من  درجة 
على  مق�سورة  لي�ست  و�سفناه  الذي  النوع  من  الجتماعية  غري  الجتاهات  هذه  فاإن  ذلك 
القوادين ورجال الع�سابات، واإمنا هي موجودة كذلك بني عدد من املحرتمني مثل بع�ض 
من ل اأخالق لهم من املحامني، والأطباء، ورجال الأعمال الذين ي�سحون ب�سالح عمالئهم 
واأعوانهم يف مقابل حاجاتهم الأنانية )46(. ويف درا�سة عن هذه احلالة الأخرية " كان هناك 
رجل �ساب ل يزال يف اأوائل العقد الثالث من عمره ينحدر من اأ�رضة حمرتمة بارزة يف قرية 
اأ�سبح خالل �سنوات الدرا�سة م�سكلة خطرية ب�سبب هروبه  �سغرية من قرى اجلنوب... وقد 
امل�ستمر و�سلوكه غري املنتظم يف حجرة الدرا�سة، وب�سبب ما بدا من اأنه خلق التمرد ب�سفة 
عامة... وقد اأ�سبح من عادته قبل اأن يبلغ الثانية ع�رض من العمر اأن يقوم ب�رضقة الأ�سياء من 
منزله ليبيعها يف املدينة، كان ي�رضق �ساعة اأو قطعة من حلي اأمه، ثم يرت�سي مقابل هذه 
الأ�سياء الثمينة اإىل حد ما ثمنا يبلغ الدولر بل ون�سف الدولر. وكان يظهر اأحيانا نوعا من 
العبقرية يف اإخفاء جرميته ولكنه يف بع�ض الأحيان ل يهتم باإخفاء هذه الأفعال بالرغم 
من اأنها قد توؤدي اإىل اكت�سافه... ويف �سنوات املراهقة بداأ ي�رضق ال�سيارات، ولذلك حاول اأبوه 
اأن ير�سي ما قد يح�سبه املرء من اأنه النزعات النف�سية التي تدفعه اإىل اإتيان ذلك ال�سلوك، 
فا�سرتى له �سيارة خا�سة، ولكن هذا مل مينعه من تكرار اجلرمية، اإذ حدث ذات مرة اأنه كان 
يقود �سيارته اخلا�سة ثم اإذا به يتوقف ويرتك �سيارته ليدخل يف �سيارة اأخرى ومي�سي بها 
هاربا، ثم �رضعان ما تخلى عن ال�سيارة امل�رضوقة من غري اأن يكون قد حقق �سيئا من الغنم 
اأو غريه من وراء ذلك، واأما عالقته مع الن�ساء فكانت غري قائمة على التمييز ول  املادي 
تنبني يف ظاهرها على اأية ارتباطات جادة من جانبه، وقد مكنته جاذبيته ال�سطحية وما 

بدا عليه من �سدق النية اأن يغوي عددا من الن�ساء... )47(
)48(، الذين يرتكبون �سلوكياتهم  ال�سواذ جن�سيا  اإىل جانب هذه الطائفة يوجد طائفة 
منها  يجدون  فال  قهرية،  ب�سورة  تاأتي  داخلية  و�سغوطات  نف�سية  دوافع  نتيجة  ال�ساذة 
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م�سلكا. وهناك طائفة ثالثة هي طائفة املعتمدين على العقاقري التي ت�سبب الإدمان، وحتطم 
ال�سخ�سية، وان�سالخها عن الواقع لت�سل بها اإىل كثري من النحرافات )49(. 

فلقد  ال�سيكوباتيني،  اأمناط  اأو  اأنواع  اأما  ال�سيكوباتيني  اإىل  املنتمني  اأهم  وهوؤلء 
تطرق اإليها عدد من الفقهاء والأطباء النف�سانيني بحيث هناك عدد من الأمناط والأ�سكال 
التي يظهر بها ال�سخ�ض ال�سيكوباتي والتي ت�سبح جزءا من تكوينه ال�سخ�سي، و�أبرز هذه 

�الأمناط كما ياأتي )50(: 
ال�سيكوباتي العدواين: هو املجرم الذي يكون كثري ال�سجار، ويعاقر اخلمر اإىل درجة . 1

الإدمان، ولديه ميل ورغبة لإيذاء النا�ض. 
على . 2 والنا�زشين  للجنح،  املرتكبني  وي�سم  املتوافق:  غري  النا�زش  ال�سيكوباتي 

يعي�سون  الذين  املتوكلني  وكذلك  واجتماعية،  عائلية  م�سكالت  ي�سببون  الذين  املجتمع 
بالقوة والعنف عالة على اأمهاتهم واآبائهم اأو اأقاربهم وجمتمعهم. 

ال�سيكوباتي اخلارج: اأفراد هذه الفئة يظهرون �سعفا ظاهرا يف اخللق، مع �سعورهم . 3
بعدم الأمان يف داخل نفو�سهم ويظهرون يف �سلوكهم الغرابة املميزة. 

ال�سيكوباتي املتجول: يت�سف اأفراد هذه الفئة بعدم القدرة على التحكم يف رغباتهم . 4
ل�سيما رغبة النتقال من مكان اإىل اآخر، دون �سبب وا�سح ودون هروب من �سلطة القانون 

لأنهم يف الغالب لي�ض لديهم نزعة الإجرام )لكن هذا ل يعني باأنهم ل يجرمون( . 
ال�سيكوباتي املتع�سب: وهذا قد يكون من امل�سابني بالربانويا وي�سمل بهذا النوع . 5

امل�سلحني اأ�سحاب الن�ساط الديني املت�سدد، وهوؤلء مييلون للكفاية الذاتية، وهم مت�سوقون 
للعظمة، ويت�سفون ب�رضعة الغ�سب، ولي�ض لديهم روح املرح. 

فهم . 6 عليهم  ي�سعب  كما  النا�ض،  يفهم  اأن  وي�سعب  القلق:  املتعب  ال�سيكوباتي 
الآخرين، ولي�ض لديهم اإدراك مل�ساعر الآخرين، اأو رحمة بهم؛ ويتميزون بالهتمام بذواتهم 

فقط، ومواقفهم عموما غري اجتماعية. 
اأ�سخا�ض . 7 اأعمال عدوانية فيها عنف �سد  ال�سعور: وهذا يقرتف  ال�سيكوباتي عدمي 

اأو  باخلطاأ  الإح�سا�ض  ودون  اندفاعاتهم  التحكم يف  على  القدرة  دون  اأو جماعات،  اآخرين 
ال�سعور بالذنب. 

ال�سيكوباتي النفجاري: يتميز بربودة اأع�سابه، وعدم الإح�سا�ض بالآخرين، ويوجد . 8
لدى هذا النوع حالت الغ�سب النفجاري، وقد يتخذ ال�سلوك العدواين نحو نف�سه فينتحر. 
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نظرة . 9 للم�ستقبل  وينظر  نف�سه،  يقدر  ل  الفئة  هذه  يف  الفرد  املكتئب:  ال�سيكوباتي 
مت�سائمة، وكل �سيء يف حياته يذكره باخلطر، وكثريا ما يفكر بالنتحار لكرثة همومه )51(. 

بالأفعال . 10 يقوم  اأن  ي�ستطيع  عموما  وهذا  اخللقي:  النق�ض  �ساحب  ال�سيكوباتي 
الفكرية، ولكنه من ناحية اأخرى غري قادر على مالءمة نف�سه مع املجتمع، فهو عموما اأناين 

ول يفرق بني اخلطاأ وال�سواب، ول يهتم حلقوق الآخرين. 
بها . 11 يخرجون  ما  الق�س�ض  من  ي�رضدون  الذين  اإىل  ينتمي  الكذاب:  ال�سيكوباتي 

عن حدود املعقول واملدى الذي ي�سلون اإليه يف تاأليفهم واإنتاجهم )52(، ول يهمهم اإذا ما 
اكت�سفت اأكاذيبهم اأو ل، وهم يهتمون بف�سح اأعرا�ض النا�ض وكل هذا يوؤدي اإىل ارتياحهم 

الداخلي والنف�سي. 
ال�سيكوباتي املتقلب العاجز: يتميز هذا النوع من املجرمني بتغيريه امل�ستمر لعمله، . 12

ولي�ض له وظيفة ثابتة ب�سبب م�ساجراته يف العمل، ينحرف اإىل اإدمان املخدرات، وال�سذوذ 
اجلن�سي، ويرتكب جرائم ب�سيطة. 

�ساأنها . 13 اأفعال من  بعدة  النمط  يتميز هذا  النفعايل:  املتقلب  العدواين  ال�سيكوباتي 
اإحداث �رضر للمجتمع، ومييل اإىل ارتكاب جرائم القتل والعتداء على الآخرين لأتفه الأ�سباب. 

املطلب الرابع - املسؤولية اجلزائية للمجرم السيكوباتي:

للم�سوؤولية اجلنائية مفهومان جمرد وواقعي، يراد باملفهوم الأول )املجرد( �سالحية 
ال�سخ�ض لتحمل تبعة �سلوكه، اأما املفهوم الثاين )الواقعي( فيق�سد به حتميل ال�سخ�ض تبعة 
للمجرم  اجلزائية  امل�سوؤولية  تو�سيح  املطلب  هذا  يف  يهمنا  وما  حقيقة.  منه  �سدر  �سلوك 

ال�سيكوباتي، وملعرفة هذا الأمر علينا التاأكد من توفر العنا�رض املكونة لهذه امل�سوؤولية. 
�أوالً- �لد�فع: ♦

اإىل  ال�سيكوباتي  باملجرم  يوؤدي  الذي  الدافع  اأن  احلديث  النف�سي  الطب  اأثبت  لقد 
تردد، وهو  نزواته ورغباته دون  اأجل حتقيق  نف�سي من  دافع  لأفعال جمرمة هو  ارتكابه 
من الأ�سخا�ض الذين ل يحبون فكرة اخل�سوع للقانون لكي ي�سعر نف�سه اأنه حر، ول يتحكم 
فيه اأحد، ومثال ذلك املجرم الذي يرتكب جرائم عنف واغت�ساب ب�سورة م�ستمرة حتى ولو 

عوقب من قبل لرتكابه اجلرمية نف�سها )53(. 
ثانياً- �ملـعـرفـة: ♦

ويعـرف  والـ�سـر،  الـخـيـر  بيـن  فيـهـا  مييـز  التـي  الأفعـال  عن  م�سـوؤول  الإن�سـان 
لـيـ�سـوا  والـمـجـنـون  والـحـيـوان  فـالـطـفـل  تـبـعـات،  يـتـرتـب عـنـهـا مـن  نـتـائـجـهـا، ومـا 
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مـ�سـوؤولـيـن عـن اأفـعـالـهـم لأنـهـم ل يـدركـون مـا يـتـرتــب عـنـهـا مـن نـتـائـج خـيـرة، ومن 
خالل ما �سبق يف درا�ستنا يتبني لنا اأن املجرم ال�سيكوباتي لديه القدرة على متييز اأفعاله 

فهو على دراية تامة بالأفعال التي يرتكبها. 
ثالثاً- �لـحـريـة: ♦

للـمـ�سـوؤولـيـة،  مـ�سـدرا  تعد  الـحـريـة  بـل  الـحـريـة،  دائـمـا  الـمـ�سـوؤولـيـة  تـتـطـلـب 
وتـعـنـي قـدرة الـفـرد عـلـى الخـتـيـار والـمـفـا�سـلـة بـيـن الأمـور، كـمـا يق�سد بها �سـعـور 
يـكـون  ل  الإنـ�سـان  اأن  يـعـنـي  اأفـعـالـه، مما  نـتـائـج  لـتـحـمـل  واأهـلـيـتـه  بـقـيـمـتـه  الـفـرد 
مـ�سـوؤول مـ�سـوؤولـيـة كـامـلـة عـن الأفـعـال الـتـي قـام بـهـا تـحـت �سـغـوط اأو قـيـود داخـلـيـة 

اأو خـارجـيـة )54(. 
ولقد اأفاد املتخ�س�سون يف علم النف�ض اجلنائي اأن املجرم ال�سيكوباتي يرتكب جرائمه 
بكل راحة بال، وبدون الإح�سا�ض بال�سمري يف كثري من الأحيان، فهو غري خا�سع ل�سغوط 

اأو قيود �سواء اأكانت خارجية اأم داخلية )55(. 
ر�بعاً- �لـعـقـل: ♦

اإن حـريـة الإرادة تـقـتـ�سـي كـائـنـا عـاقـال، مما يعني اأن الـمـ�سـوؤولـيـة ل تـقـع عـلـى 
الـمـجـنـون اأو الـمـعـتـوه لـذهـاب عـقـلـه، وقـ�سـور اإدراكـه، ول عـلـى الـطـفـل لـعـدم اكـتـمـال 
نـمـوه الـعـقـلـي والـنـفـ�سـي والجـتـمـاعـي. ومن خالل درا�سة املجرم ال�سيكوباتي يتبني لدينا 
اأنه جمرم �سليم من الناحية العقلية واجل�سدية وجرائمه تت�سم بالذكاء والدهاء، وبالتايل ل 

ميكن اعتباره جمنونا اأو مري�سًا باجلنون املوؤقت، وهذا ما اأثبته الطب احلديث)56(. 
خام�شاً- �لـنـيـة: ♦

اإ�سـرار و�سـبـق تـر�سـد،  الـذي يـقــ�سـد فعل جـريـمـتـه ويـقـوم بـهـا عـن  الـمـجـرم  اإن 
بـنـفـ�ض  قـام  اآخـر  �سـخـ�ض  يـتـلـقـاه  الـذي  الـحـكـم  مـن  واأعـنـف  اأ�سـد  حـكـمـا  يـتـلـقـى 
الـجـريـمـة عـن غـيـر قـ�سـد اأو عـن خـطـاأ. فـالـّنـيـة اإذن تـتـدخـل فـي تـحـديـد الـمـ�سـوؤولـيـة، 

وتـوؤثـر فـيـهـا �سـدة وتـخـفـيـفـا. 
ول  وتر�سد،  اإ�رضار  �سبق  عن  جرميته  يرتكب  ال�سيكوباتي  املجرم  اأن  لنا  يتبني 
م�سوؤول  يعد  وبالتايل  بال�سدفة،  كاملجرم  اخلطاأ  طريق  عن  اأو  ق�سد  غري  عن  يرتكبها 
اأمثال  املت�سل�سلني  القتلة  العقوبات، مثل  اأق�سى  اإىل تطبيق عليه  يوؤدي  عن جرميته، مما 
املجرم الأمريكي "تيد باندي Ted Bundy" الذي قام بقتل عدة ن�ساء واعرتف بذلك اأمام 

ال�سلطات الق�سائية بكل برودة اأع�ساب )57(. 
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خامتة: 
ال�سيكوباتية، ومدى  وتف�سري  املو�سوع من حتليل  اإليه يف هذا  من خالل ما تطرقنا 
اأثارت  التي  ال�سيكوباتي يتميز ب�سخ�سيته املعقدة  باأن املجرم  ارتباطها باملجرم �سنقول 
ف�سول الباحثني، ولكن من خالل فهمنا لل�سيكوباتية ل ميكننا اعتبار كل جمرم هو عبارة 
ارتكابهم  اأي عند  األ نخلط بني جمرمني ذهانيني  �سيكوباتي، كما يجب علينا  عن جمرم 
الذين  �سيكوباتيني  جمرمني  وبني  وال�سواب  الغلط  بني  التمييز  ي�ستطيعون  ل  للجرائم 
احلرة  الإرادة  ولهم  جلرائمهم،  ارتكابهم  عند  وال�سواب  اخلطاأ  بني  التمييز  جيدا  يدركون 
املختلفة  ونزواتهم  واإرادتهم  لنف�سياتهم  يخ�سعون  اأنهم  اإل  اجلرائم  هذه  عن  الرتاجع  يف 
بحيث ميار�سون هذه اجلرائم ال�ساذة من اأجل اإ�سباع غرائزهم املختلفة، وهذا �رض خطورتهم 
النا�ض  مع  ويتعاملون  املجتمع  مع  يتكيفون  اأنهم  الأخطر  والأمر  الأول  لل�سنف  بالن�سبة 
ويعي�سون بينهم ويرتكبون جرائمهم يف معظم الأحيان بدقة، وقلما يرتكبون اأخطاء بحيث 
لهم القدرة والذكاء الذي ميكنهم من اإخفاء الأدلة يف م�رضح اجلرمية، وهذا اإن كان يدل على 
التي حتيط من حولهم وكذا وعيهم ومعرفتهم  التام بالأمور  �سيء فاإمنا يدل على وعيهم 
باأن اجلرمية التي ارتكبوها تعّد خطاأ واأمراً غري اأخالقي، ورغم ذلك ل يلبثون اإل اأن يرتكبوا 

جرائمهم ال�ساذة )58(. 
النحراف  عالج  اأن  اإىل  الأطباء  من  كثري  يذهب  ال�سيكوباتيني  عالج  يخ�ض  وفيما 
ال�سيكوباتي Treatment of the Psychopathic Deviation م�ستحيل واأن ن�سب الف�سل يف 
الإمكانيات  خارج  يقع  احلالت  هذه  �سفاء  واأن   %100 اإىل  ت�سل  العالجية  الجراءات 
احلب�ض  ي�سفى عن طريق  Psychopath ل  الطبية  ال�سيكوبات  اإن  فيقال:  املتوفرة  الطبية 
ال�سيكوباتية  اأن  العقلي  الطب  علماء  من  كثري  ويرى  اآخر،  طريق  عن  ول   Imprisonment

 .The Psychopathy is antreatable )59( تتجاوز حدود العالج
اإليها من خالل  ا�ستنبطناها وتو�سلنا  التي  النتائج  ا�ستعرا�سنا خال�سة  ومن خالل 

درا�ستنا احلالية التي �سملت املجرم ال�سيكوباتي، نو�شي مبا ياأتي: 
يجب تعزيز الدرا�سات بالن�سبة لهذا النوع من املجرمني لأنها تعد قليلة مقارنة مع . 1

الدول الأخرى املتطورة يف هذا املجال. 
اإجراء . 2 اإىل  خ�سي�سا  تهدف  ال�سجون،  داخل  النف�سي  للعالج  مراكز  اإن�ساء  �رضورة 

تاأهيلهم  يف  وت�سهم  تعمل  لكي  ال�سواذ  املجرمني  هوؤلء  ملثل  نف�سية  ودرا�سات  فحو�سات 
النف�سي والجتماعي، وذلك بتعديل �سلوكهم. 
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اإىل . 3 الوالدين مما يوؤدي  ال�رضاعات بني  التي حتدث فيها  الأ�رضة  �رضورة متابعة 
العنف الأ�رضي، وبالتايل يوؤثر �سلبا على الأطفال. 

كم . 4 �سلوكياتهم،  معرفة  اأجل  من  دقيقة  مراقبة  طالبها  مراقبة  املدر�سة  على 
التوا�سل  على  يعمل  حيث  التعليمية  املوؤ�س�سة  يف  نف�سي  اأخ�سائي  يعني  اأن  على  يجب 
مع الأطفال، وكذا معرفة و�سعهم الأ�رضي والعمل على حل م�سكالتهم، وكل هذا من اأجل 

حتقيق الن�سباط النف�سي. 
توفري برامج توعية لالأ�رض تقوم بتثقيفهم حول كيفية معاملة الأطفال والتعامل . 5

معهم يف �ستى املواقف. 
يجب اأن تلعب املوؤ�س�سات الجتماعية والثقافية والرتبوية والإعالمية، دورا بارزا . 6

يف املجتمع، وذلك من خالل عقد الندوات واملوؤمترات واملحا�رضات حول الأ�رضة وغريها، 
وكذا ت�سكيل جلان خا�سة تعمل على التوعية، وهذا ما ي�سمى باأ�سلوب الوقاية. 

العمل على حل م�سكالت الأ�رضة من عدة نواٍح �سواء اأكان من الناحية القت�سادية . 7
اأم الجتماعية، وبخا�سة حل م�سكالت الأطفال لأنهم املتاأثرون بالدرجة الأوىل. 

يجب اأن تلجاأ الدولة اإىل فتح �سندوق لإعالة الأطفال املحتاجني وم�ساعدة الأ�رضة. . 8
العمل على تطوير برامج املوؤ�س�سة العقابية من اأجل تاأهيل واإعادة اإدماج املجرمني . 9

ال�سواذ واإ�سالحهم، مع العلم اأن ت�سديد العقوبات يف بع�ض الأحيان ملثل طائفة املجرمني 
ال�سواذ قد يكون مفيدا لردعهم واإعادة اإدماجهم اجتماعيا. 

العمل على حماربة الف�ساد الأخالقي يف املجتمع، وحماربة الدعارة، واملخدرات، . 10
وكل الأمور التي توؤدي اإىل اإف�ساد املحيط واملجتمع، لكي ل نرتك جماًل للمجرمني ال�سواذ 

لرتكاب جرائمهم. 
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