
 التقييم النفسي الجنائي لبشار األسد 
عودة الحوار مع األسد خاصة العربية واإلقليمية توضح بنيته، التي لم ولن تتغير نضع هذه الدراسة أمام الدول التي تنوي 

 مهما فعلوا ، ناهيك أنه قد انهار تماما وأصبح عاجزاً عن فعل أي شيء بعد أن تسلم اإليراني زمام الدولة كاملة ، 
دوافعه السياسية والشخصية ودراسة بعد حصول بشار األسد على لقب قاتل الشعب السوري، أصبح من الواجب تقييم 

مليون قتيل، وذات  2حالته النفسية والعقلية ودوافعه التي جعلته يقوم بجريمته تجاه الشعب، والتي راح ضحيتها ما يقارب 

 ها ... تالدولة ومزق دمرتونصف الشعب،  تالعدد من الجرحى والمشوهين، وشرد
الطاغية عما فعلته مؤسساتها التي تخضع له الرئيس في سورية ذات النظام الديكتاتوري المطلق ال يمكن تخلية مسؤولية 

نتوقع حدوث شيء آخر لو سشخصيا وبشكل شبه مطلق بحسب طبيعة نظام الحكم الذي أسسه حافظ األسد، بحيث أننا كنا 
للسلطة بالوراثة بعد موت والده  أي الوصول ، حتى لو كان أخوه وبنفس الطريقة،روجد شخص آخر مكان بشا

كما ينص الدستور الذي كتبوه  نتخاب الحاكماالفتراضي في نظام جمهوري. من دون المرور بأي آلية ولو شكلية ال
التي راح ضحيتها  اأفعاله هو من أراد هذه السلطة وسعى إليها، وهو من يتحمل نتيجةبشار ، لذلك وعدلوه على مزاجهم

 .باإلضافة لطبيعة وتركيبة نظام الحكم فطبيعة وتكوين بشار لعبت دورا كبيرا في المأساة وفي هذه الجرائم، الماليين
 

تحليل دوافعه وبنيته النفسية  أيأفعاله الموثقة،  بدليل قاتالباعتباره بشار  لحالةالتوصيف الجنائي سنركز هنا على 
 ضروري لمحاكمته وتحديد مقدار مسؤوليته عن أفعاله، وتحديد عوامل انحرافه وتشوه شخصيته، مر ، كأوالعقلية 

الطبيعي العامل ، وهذه الشخصية تتكون بعاملين هما ومصالحه  شخصية أي مرتكب تحدد سلوكه إضافة لظروفهف
 المكتسب، العامل التكويني، و

 
ويعاني من انفصال جزئي ومعتل أخالقيا ، اصر عاطفيا وعقليا، يمكن توصيف بشار بأنه مختل سلوكيا وقتكوينيا  

ازدواج في كما يعاني من تثبت عند المرحلة الفوهية ووانتقائي عن الواقع وضعف في قدرته على وعي نتائج أفعاله، 
 شخصيته، 
بذات  لم تكن لتؤثروالتي هي قطعا بعد والدته ، بشار ليست فقط مكتسبة بسبب الظروف التي مر بها شخصية تشوهات 
هو العامل األول ، وهو العصبي والعقلي والعاطفي في دماغ بشار  الوالدي فالقصور، سليمة في شخص ذو بنية  الطريقة

 1965سبتمبر  11فقد ولد في ، أو أثناء الوالدة  ، حياته الرحميةأثناء  ته فيإصاب بسببتشوهات بنيوية عصبية ناتج عن 

، وكان عندما كان أبوه وزيرا للدفاع ألسابيع في مشفى األطفال كث في العناية المشددة وم وبحاجة النعاش مريضا
نقصا في وظائف الدماغ ربما جه الدكتور سهيل بدورة الذي أصبح رئيسا لمشفى األطفال الجامعي ، العشرف على ي

نقص ٪ ، وظهر لديه تباعا ٣٠-٢٠ت نقص تطور روحي حركي بحدود إصابته كانبسبب نقص األكسجة أثناء الوالدة ، 
ملحوظ في قدراته العقلية والتجريدية وتشوه في عواطفه ، وخلل في حركاته واتساقها العصبي وفي نطقه .. وهو ما 

عولج منه طويال دون جدوى، بما في ذلك في بريطانيا في بداية التسعينات. كان بحاجة دائمة للتمرين والمساعدة واألدوية 
  أمام اآلخرين.فاضحة ال تظهر عيوبه لكي 

الوظائف النفسية األعلى المتعلقة  العجز فيلكن على األقل ، ٪ 20يقدر مقدار العجز في وظائفه العصبية والعقلية ب 

ال هذا العجز نسبة بالتحكم والتعاطف وتقييم الذات يفوق ذلك وهو ما يتعلق بوظائف القشرة في الفص الجبهي ، ويتجاوز 
الضمير ومحاسبة الذات والندم والتعاطف وهو ما يرتبط بوظائف لوزة الدماغ  التي تتطور ٪ عندما نتحدث عن 50

، األنا ال تنقسم عنده ألنا ونضوجه النفسي الذي لم يكتمل ليكون أنا عليا مراقبة ضميرية كما سنشرح وتتغذى من تجاربه 
ية حيث األنا إيجابية مطلقة ، واآلخر هو موالي له فهو تثبت عند المرحلة الفوهمحبوبة وأنا مكروهة ) سلبية وإيجابية ( 

ومنسجم معها ، وال يقبل أو يعترف بوجود آخر سلبي بل يرفض وجوده تماما ويمارس عدوانية عليه ، بدل أن يتصالح 
 ، وبالتالي كان عاجزا عنمعه بتعديل سلوك األنا تحت اشراف ممثل عن اآلخر في الذات يدعى األنا األعلى المراقبة 

تشكيل أنا عليا مراقبة تقوم بدور الرقيب الداخلي الذي يضبط األنا السلبية ، وتجعل السلوك مقبوال من اآلخر الذي تختفي 
 ، بمقدار انضباط الذات سلبيته بالتالي 

ال لوجود ضمير محاسب وقيمي، أفعاله محكومة فقط بدوافعه الداخلية وانفعاالته وشهواته ... و ةيفتقد بشار بشكل كلي
لذلك عندما فقد سطوة األب واألم ، انفلت سلوكه تماما ، لكنه عاد للخضوع لترهيب قوة خارجية. تطبيق  دون ينضبط من

 ايران وحزب هللا وبوتين فيما بعد . 
 

عدم تناسق في حركات النطق والفم ، وضعف في الترابط المنطقي وفي وحركات الإرادية باليدين والوجه ، تالحظ عنده 
االستنتاج عنده هو مقدمة جديدة المقدمة األولى ، بدالل ، فهو بعد المقدمة األولى والثانية ينتقل لنتيجة ال عالقة لها االست

 ،  ويفقد ترابطهيضيع بعد المرحلة الثانية  فتفكيره،  متوفر عندهقاصر وغير  يفاالستدالل المنطق مختلفة 
) سأله الصحفي لماذا تستخدم لبنان كمنصة رسائل إلسرائيل ، لماذا ال ترد عبر حدودك معها ( أجاب ) نحن ال نملك 

، لذلك ال يرد من حدودا مع إسرائيل ، واستدرك هذه ليست حدودنا ، حدودنا محتلة ( بمعنى أنه ال يعترف بهذه الحدود 
هي آلية من هذه الحدود وبين وجود جبهة قتال يخشى أن يستخدمها،  هذا الخلط الذهني بين موقفه السياسيخاللها ، 



، يقول ذلك وهو مقتنع ويقدر تفكيره السطحية والساذجة لدرجة السخافة ، فهو مقتنع بعبقرية إجابته وقدرتها على اإلقناع 
 أن إجابته مقنعة لآلخرين ، هو ال يتهرب من اإلجابة بل يجيب بصراحته وقناعته ...  

يجب احترام الرأي اآلخر، فلماذا تعتقل سجناء ربيع دمشق العشرة، أجاب نعم أنا )سؤاله أنت قلت في خطاب القسم عند 
قلت يجب احترام الرأي اآلخر لكن هؤالء ظنوا أنهم الرأي اآلخر، وهذا غير صحيح، هم ليسوا الرأي اآلخر نحن الرأي 

هو فقط من يقول رأيه ثم يقول رأي آخر ، غير موجود بذهنه  ضع لهغير الموالي والخا اآلخرهنا يتبين لنا أن  (اآلخر
  بعد ساعة،

وعندما يخطئ وينفضح أمر خطأه، ويالم عليه يقول أنا فقط من له الحق في تفسير كالمي ، أنا لم أقصد ذلك . ويفسر 
 كالمه بطريقة معاكسة لبداهة اللغة ...  

هو ال يتخيل أن تكون أفعاله ا معرفته بها وقال هذه في سورية؟؟؟ عندما قدمت صحفية له صور الضحايا أنكر تمام
 شريرة ، فكل افعاله خيرة وتستوجب المديح ، كما كان يفعل الحاجب والمرافق وأستاذ المدرسة وزميل الدراسة ... 

، قال لة العليا (شخصيا ) محكمة أمن الدو تابعة له استثنائية  وعندما سؤل عن األحكام الجائرة التي صدرت عن محكمة
 هو غير مسؤول عنها ...ومع ذلك اج للتصديق منه شخصيا، تحتأحكامها مع أن النظام كبير، من أصدر الحكم ليس أنا 

 كل شيء خطأ ليس منه . 
وعندما قامت الثورة عليه رفض تسميتها بالثورة ) هذه ليست ثورة ، ولو كانت ثورة لكنا في مقدمتها ، وألننا لسنا فيها 

أن من يتمرد عليه هو خائن ومندس ووو   وقتله فضيلة ودفاع عن الوطن ي ليست ثورة ( هو يعتبر أنه هو الثورة ، وفه
 الذي اختصر بشخصه ... 

 أبدا لم يشعركان يلهو ويضحك و ، مؤخرا بعد الزلزال  ، ثم في حلبقبل ست سنوات  وعندما تجول في حمص المدمرة
وكأنه يعلب لعبة كومبيوتر ... فالعالم الواقعي عن المحيط ويعيش في عالمه الخاص اما بهول المنظر بل كان منفصال تم

ال يستطيع االنفصال عن أي أنه  وليس حقيقي ، الحقيقي هو ما يريده هو وما ينكره ليس حقيقي ،  افتراضيهو عالم 
عدم أي ... بوجود قسم سلبي في األنا  عدم وجود أنا عليا ناتجة عن عدم االعترافنفسه وتقييمها وهذا هو أساس الخلل 

ينكر ويدمر كل ما وادراك نتائج سلوكها عليهم ...  وجود أنا مراقبة قادرة على تقييم الذات ، أو تقمص مشاعر اآلخرين ،
 يعتقد أنه سلبي في اآلخر ... وهو تثبت في نهاية المرحلة الفوهية . 

هذا بنيويا لكن تلك البنية تأثرت بشكل مرضي بظروف التنشئة الشاذة والمشوهة بشدة واألحداث التي مر بها ، والتي 
   ساهمت في انحراف شخصيته ودوافعه ... 

     
 الذيلكي يستكمل تشوهه الجنائي والجرمي ،  ،فما هي الظروف التي مر بها هذا الدماغ الذي يعاني من درجة من العجز

، والتي تضاف لطبيعة نظامه المستبد العنيف الطائفي يحكم سلوكه وأفعاله وردود أفعاله في فترة رئاسته ثم الثورة عليه س
طبعا هنا سنتجاوز على سؤال خطير  وهو الجانب السياسي من الجريمة الذي يسلكه كل ديكتاتور طاغية ،  ،العصبوي 

سنة عشرة  23لماذا تعمد ذلك ثم سعى جاهدا إلبقائها في السلطة لمدة و، من أوصل هذه الشخصية المهزوزة للسلطة هو 

المعطل عن التنفيذ والذي ينص  2254فورا بعزله ؟ وهو ما عبر عنه القرار يمكن إنهاءها حرب أهلية سنوات  ١٠منها 

تطيع بقدراته هل شخص لديه عجز عقلي وتشوه نفسي يسأن الحل هو عبر فرض سلطة انتقالية كاملة الصالحيات ... 
 ..  ، وحسني مبارك الوصول للسلطة ؟  لماذا تم اختياره وتتويجه بمباركة جاك شيراك ومادلين أولبرايت وطوني بلير 

  
حافظ أسد من الجيش وكان برتبة نقيب  1961سرحت سلطة االنفصال عام عوامل خطيرة تعرض لها في أسرته :  

حمل حزب البعث للسلطة وعين صالح جديد مديرا  1963مارس  8انقالب وحول للخدمة في مؤسسات مدنية ، لكن 

لشؤون الضباط ، وهو من أمر بإعادة حافظ للخدمة ورفعه لمقدم ، ثم وبذات العام رفعه لرتبة لواء وعينه قائدا للقوى 
الءهم المطلق ، يضمن و ن له، كان صالح يريد أن يزيد نفوذه في السلطة عبر زرع موالي  1964الجوية  وذلك عام 

من أنيسة ( ، لذلك عندما ولد بشار بمعرفة األزواج اتهموالطريقة التي يمتحن فيها هذا الوالء كانت ) أن يعاشر زوج
يميز بينه وبينهم ، مما يتجاهله ولم يكن والده ينظر اليه نظرة األب بعكس باسل وبشرى والبقية ، بل كان دوما مخلوف ، 

شخصيته الجنائية  تكونكمون عليه خاصة بعد ظهور ضعفه ومرضه ،  فالعنصر األول في يتهأيضا جعل بقية أخوته 
لذلك كان منفصال ، فهو الشخص المنبوذ في األسرة ، ، داخل األسرة هي غياب دور األب ، والتعرض للتمييز والكراهية 

، واحدة معاكسة متناقضتين صيتين شخ يةلذلك تكونت عنده ازدواجعنها منطويا ، لكنه بعيدا عنها هو ابن الرئيس ، 
دون سبب يفهمه وبغض النظر عما يفعله ، والتحقير لألخرى ، واحدة يمارسها أمام أسرته وهي الشعور بالدونية 

 واألخرى مع من تبقى من خدم وحجاب ومرافقة وفيها يفعل ما يريد ويشعر بأنه لن يحاسب على أفعاله ، 
لم يعامل يوما بناء على أفعاله ة مع أقرانه أخوته يحتقرونه، وزمالءه دونه بكثير ، لقد عجز بشار عن إقامة عالقة صداق

 لم يعرف معنى الشراكة وال الصداقة ، لم يتعلم تقييم نفسه ومقارنتها ، ولم يحاول تفهم اآلخرين ،  ،من قبل أنداد له 
لم يعرف معنى الحاجة ، وال الجوع وال التعب ، معنى الخسارة ، وال أهمية ما يخربه ، فهو يستبدل فورا ،  لم يعرفو

، ودوما بتفوق دوما ناجح وكل ما يطلبه يلبى فورا ، هو كل من حوله يتقبلون أفعاله بترحاب مهما كانت ، وال الندم ، 
التي يشعر صيته الدونية القهرية شخمقابلة لهي الشخصية ال محبوب ، وإرادته ال تمانع ... هذه الشخصية التسلطية الثانية 



سوف تنفلت الثانية بعد موت والده وتسلمه ن متناقضتين متضادتين منفصلتين ، يبها تجاه أسرته ، هكذا تكونت شخصيت
 السلطة . 

أخيه باسل المتفوق عليه والمحبوب ، كان أخوه يحتقره ويطرده ، لذلك كان منعزال وصداقة في طفولته عندما حاول تقليد 
لقا على نفسه ، وعندما يواجه مالحظات من أهله كان يحل مشاكله معهم بالكذب والتهرب ، يجد ووحيدا في أسرته ، ومنغ

العالم االفتراضي الذي يصبح ألعاب الراحة باالبتعاد عن أنظارهم ، ويتلهى بألعابه الخاصة والكثيرة ، فينغمس أكثر في 
 ويفقد صلته بالواقع الحقيقي ويمزج بينهما . عالمه األوسع ، 

أمامهم ، وعاجزا عن اثبات نفسه عنهم كان منعزال نظريا ) زمالء ( المدرسة حيث يوجد أشخاص مناظرين له  في
ن إعطائه عالمات التفوق الكاذبة ، فكل ما يفعله صحيح وناجح مفقدراته أقل من اآلخرين، ولكن ذلك لم يمنع أساتذته 

بل هو السائد موضوعي ، ويصبح الكذب أمرا عاديا ومقبوال ، بشكل  أيضا، وبذلك يفقد قدرته على تقييم أفعاله وعبقري
  ... في عالمه ومحيطه . 

عالمات تدل على بنيته المريضة ) بطء نبضات القلب ( ، البوال الليلي لمرحلة متأخرة من الطفولة ، قتل الحيوانات ، 
الرغبة في و،  ين، عدم االهتمام باآلخر مع اآلخرينوتحطيم األلعاب ، الولع بإشعال النار والحرائق ، عدم التعاطف 

غياب من يؤنبه ويعاقبه ، والتحكم بهم ، السلوك غير المنضبط ، االندفاعات والحركات الشاذة ،   وإخضاعهمالسيطرة 
 وغياب الشعور بالندم على أي فعل ، 

في الجنسية والسلوك الماجن السلوكية ومحيط من التكاذب ، االنحرافات الخياالت المشوهة والمنحرفة في العيش في 
 ، والعيش في مجتمعات الثكنات والحراسة والمرافقة والحجاب ، االنعزال االجتماعي المراهقة 

، لكن عندما نجرد الضحية من صفاتها اإلنسانية ، ونضفي عليها عمليا أي انسان طبيعي ال يستطيع ارتكاب فعل القتل 
 ، المسلي ة العدوان على  الضحية لعب الكومبيوتر تشبه عملي، عندها صفات تصورية افتراضية 

ً دائم اً استعدادفقدان الوالء وااللتزام وضياع الهوية عن الذات ، يولد لديه   والغدر والتحلل من االلتزامات ،  للخيانة ا
، وهو من قام بقتل والده في السجن ، أمه خانت والده ، وأخوته  شعوره بعدم الهوية ) أبوه ليس أبوه الحقيقي خاصة مع 

 ( ليسوا أخوته 
 لم يكن لديه أي طموح في السلطة فهي ألخيه باسل ، لذلك كان منسحبا من الصراع عليها ومكتفيا بامتيازاته كابن الرئيس 

في فشله الذريع منذ البداية كان واضحا ، لم يكن له  نقله للعب دور، بحادث سيارة مدبر  لكن مقتل أخيه باسل المفاجئ
االفتراضي حرره من ، موت والده ذلك بقي سبع سنوات يعاني من عدم القدرة على ملئ مكان أخيه ، وجاء موت والده 

والده متوهما أنه سوف يتفوق ، وانتقاله ليلعب  سلطة يكرهها فخرجت شخصيته الفوهية وحلت محل شخصيته القهرية 
بالرغم من دعم بعد أقل من عام فشل في ارتداء حذاء أبيه ، ،  ما طرد رفاق أبيه ولم يعد يستمع لنصائحهم عليه، فسرعان

جعله في مرتبة أدنى أمامها ، ، بكثير شخصية أقوى وأذكى منه  اتذ اال يعرفه فتاةتزويجه من  وتماألجهزة الغربية له ، 
 متحديا عرابه جاكالتمسك بنفوذه في لبنان ،  حاول، تل صدام أمريكا للعراق ثم ق بعد غزوعاوده الشعور بالخوف و

رفيق الحريري عندما تحداه في إصدار القرار من مجلس األمن الملزم بانسحاب الجيش السوري ، قتل ، فاضطر لشيراك 
النووي كبر تسليم مفاعل السرعان ما تشكلت المحكمة فتغلبت شخصيته القهرية وقام بالتآمر مع الغرب على قتل عماد و

على إثر بترهيبه وقتل الشخص األكثر قربا منه محمد سليمان كجزء عسكري مكمل لمشروع ايران النووي ، قامت إيران 
 وهكذا استبدل والده بحسن نصر هللا وقاسم سليماني ، كسلطة ترهيبية ، ، ذلك 

ستحق المواطنة ، المجتمع المنسجم هو فقط كل العالم متمحور حوله وعليه ، هو سورية وسورية هو ، ومن ال يواليه ال ي
وبدعم من ، من المصير الذي حدث للقذافي وبن علي ومبارك قيام الثورة عليه وشعوره بالخوفمع من يعبده ويطيعه ، و

تفجير خلية لكن حادث  ، كأنهم ذباب  السلطات الترهيبية التي تسيطر عليه أطلق وحشيته المفرطة في قتل المتظاهرين ،
فرفع سوية العنف والقصف وصوال الستخدام ، ومقتل صهره وعدد من كبار المسؤولين أثار ذعره من جديد مة األز

الغازات السامة بحالة من الهلع ، قامت ايران ثم روسيا بدعمه عسكريا وبشكل موسع ثم تدخل الروس بكامل قوتهم 
 الجوية ، 

وعندما بدأ يميل للروسي ويستبدل سلطة نصر هللا ببوتين، سممت زوجته البريطانية وكادت أن تموت ، شعر أيضا 
بالخوف وهكذا بدا منفصال تماما عن الواقع ، وزاد من ممارسة الكذب على الجميع األكثر قوة منه ايران بوتين أمريكا 

دمرت البلد تماما وتشرد شعبها ، وسادتها ي شيء ، وهكذا إسرائيل ، وصار يعمل على إرضائهم جميعا على حساب أ
 سلطات الحرب والتطرف واالحتالالت ... 

في تلك الفترة من الشعور باليأس واإلحباط وفقدان السيطرة لصالح قوي االحتالل مارس ما كان ضباطه األمنيين 
ميالت من دون مبرر ، ثم يغتصبوهم يمارسونه مع المعتقالت من اغتصاب وإعدام ، صاروا يخطفون الفتيات الج

ويقتلونهم بحجة أنهم إرهاب ، شارك بشار بتلك الجريمة عدة مرات بعد أن ساءت عالقته بزوجته التي صارت تتصرف 
 واستخدم االستعباد الجنسي والسبايا ،  كأنها الرئيس ، كان بحاجة ماسة لتعزيز شعوره بسطوته عبر االغتصاب الجنسي ،

وهكذا هجرته زوجته وصارت تخونه علنا مع رجل  )م ( برفسه على خصيتيه أثناء اغتصابها .  حتى قامت رهف 
ما تزال تعاني من عواقبه.  ٢٠٢٣محمود كالس .. وقد حملت منه وأجرت إجهاض في بداية عام أعمال يعمل معها 

ا .. بدا بشار فاقدا لكل شيء وعاجزا سافرت للبرازيل لترتيب اقامتها مع أوالدها قبل أن يطلب منها الروس العودة مؤقت
 عن فعل أي شيء ... 



هنا نصل للجريمة ببعدها السياسي المتعلق بديكتاتور قتل شعبه للحفاظ على كرسيه ، لكن هذا الديكتاتور فوق موقعه 
 السياسي اإلجرامي هو ذو شخصية مشوهة ومنحرفة مركبة على عقل قاصر وعاجز ... 

وتعتبره إلها ، تتوحد به وحوله ويقودها جديدتين هي تزعم عصابة قتل وإرهاب تقدسه ،  أضيفت لجريمته هذه صفتين
الرتكاب جرائم منهجية تجاه غيرها ، مستعينا بميليشيات تأسست على شكل طائفي تبرر وتقدس قتل الطوائف األخرى ، 

اف لذلك ادعاء أنها مقاومة تحفظ المقدسات ، وتعتبر عملها تحقيقا لعدالة الرب وانتقامه ، للثأر من قتلة أولياءها ... يض
 وغيرها خونة متآمرين مع الشيطان كشعار سياسي مضاف 

ه لعصابة إجرام تنتج المخدرات وتعيش على المال الذي تجنيه من إضرارها بالعالم أجمع ، أي تحوله بذات تزعمثم 
 كارتل مخدرات ..  الوقت لزعيم 

وعقلي ، وتشوه عاطفي ، وفقدان للضمير والمحاسبة الذاتية ونرجسية عدوانية  في النتيجة هو مختل لديه عجز عصبي
مفرطة ، ثم نشأ في بيئة سامة أضافت إليه الكثير من التشوهات النفسية والسلوكية والتقييمية ، وتسلم سلطة مطلقة في 

م ، حتى قامت الثورة عليه فطبع نظام ديكتاتوري عجز عن إدارته فوقع في مطبات كثيرة كانت تدفعه للمزيد من اإلجرا
غير مسبوق يقوم بها رئيس بمستوى ، الشعب السوري سلوك النظام الخاضع له بطابعه فكانت النتيجة مأساة ومذبحة 

 . لشعبه 
 

 هل بشار مسؤول قانونيا عن جرائمه أم هو مجنون ليس عليه مسؤولية 
ه، هو التخليط الذهني وعدم القدرة العقلية على التحكم بالذات التعريف القانوني للجنون الذي يعفي المرتكب من مسؤوليت

 والسلوك، الجسد يتصرف من دون الوعي، 
، لكن وجود رغبة في الفعل والتخطيط له، ثم محاولة إخفاءه تدل على أنه يتصرف بطريقة واعية، وهذا ال يشمل تمييز 

 ،  أن أفعاله جرمية، فكل مجرم هو شاذ نفسيا وأخالقيا وعاطفيا
الشخصية السيكوباتية والدوافع المرضية ال تعتبر جنونا في القانون ، فهو قد أراد السلطة ، وخطط للبقاء فيها ، واتخذ 

 وهو يخرج ليبرر أفعاله ، ويتحدى من ينتقده .. قرارات القتل واستخدام الجيش ، ولم يفكر باالستقالة ، وكذلك الكيماوي ، 
بالتخلي عن كل شيء من أجله ، ويقوم بتلقينهم وغسل  أتباعهمارس دوره كزعيم لعصابة جريمة منظمة تقدسه ، يقنع 
إخافتهم فالخوف ضروري لتشكيل هكذا مجموعة ، يقوم بأدمغتهم ، ليقوموا بأعمال عنف وتدمير وقتل جماعي ، و

بمجموعته ، عزلهم عن المعرفة وعن اإلعالم  التجويع والتخويف والتعذيب والعقاب الشديد هي أدوات تحكمه
 ،  همينتهي بالسيطرة على عقوللكي للمخدرات والمهلوسات ،  مومحاصرتهم ، استخدامه

 
 
 
 
 


