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  :لنبدأ اوال بعرض موجز للتفسيرات النظرية التي تحاول ان تجيب على هذا السؤال 

  .من اين تأتي االنسان هذه القسوة والقدرة على قتل اخيه االنسان؟    
  :لقد توصل علماء النفس واالجتماع والبيولوجيا الى اآلتي 

ان العدوان البشري ينجم ) البيولوجية(ترى احدى النظريات الحياتية. تفسير بيولوجي •

وألن . لدى الذكور) XYY) (الوراثي(عن شذوذ في التركيب الكروموسومي

يفرز هرمون خاص بالعنف والعدوان، فان وجوده في حالــة ) Y(الكروموسوم 
)XY (ولكنه اذا زاد واصبح " يكون طبيعيا)XYY ( فان هذا يؤدي الى زيادة في

وتنضوي تحت خيمة .الى ارتكاب جريمة" هرمون العدوان لدى صاحبه فيدفعه قسريا

فيها ربط االجرام بالمرض العقلي،  الغرائز البيولوجية نظرية لومبروزو الذي عاول

وباالعتماد على المالمح وشكل الرأس والوجه واليدين لتشخيص الميول االجرامية 
شأنها " وعالمات التحلل الخلقي، وهو مقتنع بأن النزعة نحو االجرائم تورث بيلوجيا

 .في موضوع الحق" شأن لون العينين والشعر، وسنناقش ذلك تفصيال

تتلخص هذه النظريات بقولها ان العدوان ينجم عن التثبيط أو  .نظريات دافعية •

ادى ذلك الى حالة " فاذا جرى منع الكائن من تحقيق اهدافه في الطعام مثال. االحباط

.. تثبيط أو احباط، ينجم عنها بالتبعية دافع عدواني يظهر على شكل سلوك عدواني
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فقد يريد االنسان . ذه النظريةويصح الشيء نفسه عن االنسان بحسب ه". العراك مثال

فيقف أحدهم في طريق تحقيق تلك الرغبة فيحدث لديه احباط " أو معنويا" ماديا" شيئا

 .ينشأ عنه دافع عدواني قد يتطور الى ارتكاب جريمة

ان كل احباط يفضي الى عدوان، وكل عدوان يسبقه احباط، وان : وبوضوح اكثر
دما يتعرض الى االحباط،اعني عندما يعاق االنسان يكون اشد ضراوة من الوحش عن

أو يحرم من تحقيق اهداف أو اشباع حاجات يراها مشروعة،مصحوبة بمشاعر 

الحرمان النفسي والنيل من االعتبار االجتماعي، السيما حين يدرك انه أو جماعته 

يحصل على اقل من استحقاقه، أو ان جماعته تحصل اقل مما تحصل عليه الجماعات 

 . 2008 - 2006ولكم ان تتذكروا ما جرى في العراق بين . .األخرى
تقول هذه النظريات ان العدوان ينجم عن التعلم عن طريق . نظريات التعلم االجتماعي •

بمعنى ان المرء يتعلم العدوان من مشاهدة .المشاهدة وتعزيز هذا العدوان وتعميمه

لدى قيامه  غيره يمارس العدوان ،ويحصل على اثابه مادية أو معنوية

بطل، شجاع، (واالثابه قد تكون معنوية، كأن يصفه افراد عصابته بأنه.بالعدوان
ولنا ان نتذكر في ذلك . فيصبح العدوان صفة ثابته في سلوكه..) جريء، اخو اخيته

وقد ). 2003(وبعض افراد المليشيات االجرامية بعد التغيير) شقاوات ايام زمان(

يالء على مبلغ ضخم ينقل صاحبه من الحضيض الى تكون المكافأة مادية كاالست

وهذا يعني أن التعزيز االجتماعي الذي يحصل عليه .كما حصل ايام الحواسم.. القمة
يشجع ..الفرد من أصحابه ،والتعزيز المادي وأشباع حاجاته ،السيما الغريزية منها

سعيد صالح لعادل  يحضرني هنا فيلم يقول فيه الممثل.آخر لديه االستعداد للقيام بذلك 

 !!.أنا عندي استعداد لألنحراف بس عاوز اللي يشجعني: امام

يتفق العلماء االجتماعيون على ان عدم العدالة الموجودة في . نظرية انعدام المعايير •

وقد طرحوا . النظام االجتماعي هو العامل الحاسم في نشوء وتطور السلوك االجرامي
ويرون أن انعدام .عبير عن االحساس بانعدام المعاييرالتي تعني الت) االنوميا(نظرية 

العدالة اذا ساد في المجتمع فأنه يخلق جماعات مرفهة وأخرى محرومة ،فيظهر من 

بضمنها ..بين هذه الجماعات المحرومة أفراد يأخذون حقهم وحق جماعاتهم بأيديهم 

محرومين تحقيق مبررين أن النظام الذي ال يكون عادال يحق لل..السلوك األجرامي
 !.العدالة فيه بطريقتهم الخاصة

تلك كانت تفسيرات نظرية للجريمة،فماذا عن نتائج دراستنا الميدانية ألخطر عصابة قتل،وأخطر 

  !.نساء مجرمات بعضهن قتل آباءهن وطمروا جثثهم في حديقة البيت

ا احد الوالدين عن العائلة لقد تبين لنا ان نسبة عالية من المجرمين تفد من عوائل مفككه انفصل فيه
أو كالهما بسبب الطالق واالفتراق أو الوفاة، وسادت هذه العوائل عالقات انفعالية مضطربة قبل 

  .تفككها وبعده 

ولدى تطبيقنا اختبارات معتمدة عالميا تكشف عن حياتهم النفسية الداخلية، توصلنا الى عدد من    

  :النتائج نوجز اهمها باآلتي

عبر غالبية افراد العصابة عن عالقة سلبية باالب تكشف عن : نفسي نحو االباالتجاه ال .1
عدم رضا وعدم قبول له، وعن رفض للطفل وحرمان من حنان االب وغياب التوجيه 

كما انهم عبروا عن قسوة األب واهماله وحملّوه . واالرشاد والتدخل في كل اعمال الطفل

لو يغيره (وتمنوا لو كان قد نصحهم أو علمهم وتبعة ما قاموا به من اعمال اجرامية، 
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لو كان قد دخل المدارس (أو ) على حد تعبير احدهم -الوكت ويعلمه شنو االبن لالب

. فيما عبر عدد قليل عن عالقة حيادية باالب وتمنوا لو كانت العالقة به افضل) . وتعلم

 .  الحتراموعبر عدد قليل اخر عن عالقة ايجابية باالب يسودها الحب وا

ان العبره التي نلتقطها من هذه النتيجة هي ان االب يمكن ان يكون شريكا في صنع قاتل    
  .مجرم، اذا كان قاسيا في تعامله مع طفله، او محتقرا أو رافضا له 

تنوعت طبيعة عالقة افراد المجرمين القتله بالنساء، اذ عبر : االتجاه النفسي نحو النساء .2

قة سلبية، وجاء الشك والخيانة والفساد في مقدمة ما يعتقدونه او يرونه عدد منهم عن عال

وتبين ان بعضهم يشعر بالضعه والدونيه ازاء النساء، ويصفوهن بالغرور . في النساء

وعبر عدد آخر عن عالقة متناقضة بين قبول النساء ورفض لهن، فيما عبر . والتكبر
هم وصفوا النساء بصفات تعكس مثل عليا من قبيل الباقون عن عالقة ايجابية بالنساء ولكن

 .التفاني واالخالص المطلق

عبر غالبية افراد المجرمين عن عدم رضاهم عن حياتهم : االتجاه النفسي نحو الجنس .3

وقد اشار احدهم . الجنسية وعن وجود صراعات واحباطات بخصوص هذا الموضوع
واشار مجرمان اخران ". هذه الجريمة لو كانت عندي عالقات جنسية لما ارتكبت:" بقوله

فيما . الى انهما لو كانت لديهما عالقات جنسية لكان حكمهما ورأيهما في النساء مختلفا

اظهر اخرون نوعا شديدا من الغيرة حين يرون شابا وشابة سوية، حيث يشعرون بالقهر 

لكأبة والتعاسة فيما عبر آخرون عن شعورهم بالضيق وا. وااللم والتمني لو كانوا مثله
واظهر آخرون جوعا جنسيا وغيره مرضيه حيث ارتكبت . حين يرون شابا وشابة سوية

احداهن تعاونت مع (ثالث من افراد العينة االناث جرائم قتل بسبب الدافع الجنسي 

 !).عشيقها على قتل زوجها وتقطيعه

االفراد الذين ارتكبوا تبين ان لدى القسم األكبر من هؤالء : االتجاه النفسي نحو المخاوف .4

. جرائم قتل بشعة ، مخاوف وقلق خاصة فيما يتعلق  بالمستقبل والمجهول واالقدار
قلق وخوف شامل من المجتمع، وتصور بأن المجتمع هو الذي ظلمهم، مما " ولديهم ايضا

وتبين . كما ظهر لدى البعض منهم خوف من األهل. جعلهم يقرنون الظلم بالمجتمع

خاوف تجبر بعضهم على القيام باعمال خاطئة وسلوك عدواني بضمنه ان الم" ايضا

 ".القتل، وانهم ال يريدونه اصال
الى جانب ذلك ظهرت مخاوف لدى البعض منهم، ولكنها مجهولة أو غامضة المصدر،    

الصديق  –الحرام  –الحق  –اهللا  –االنتحار  - االعدام : كالخوف من" فيما كان بعضها محددا

  .السلطة  –السجن  –الموت  –الخائن 

كشف االختبار النفسي ان جميع هؤالء االفراد : االتجاه النفسي نحو الشعور بالذنب .5
المجرمين يشعرون بشكل حاد بالذنب أو الندم، اما بسبب ارتكابهم جرائم االعتداء على 

. الناس، أو بسبب عدم سماعهم كالم عوائلهم، او بسبب تركهم المدرسة عن الصغر 

عضهم يشعر بالذنب لمعاشرته اصدقاء السوء وتقصيره ازاء المجتمع وعصيان اوامر وب

ومع كل هذا فان اكثريتهم انكروا انهم . الوالد، أو تورطه في عالقات جنسية محرمة

 .قاموا بأعمال سيئه في حياتهم 
لى واشارت واحدة منهن ا. ولقد عبرت االناث المجرمات عن شعور بالذنب للزواج االجباري

شعورها بالذنب النها تنازلت عن اطفالها ألهل زوجها، وتزوجت من شخص أخر فقتلت ابنة 

  !.هذا الزوج الجديد
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هل المجرمون يتصفون بخصائص : ولنبدأ بتساؤل يثير اشكالية لدى الباحثين والناس ايضا  

  .مشتركة غير موجودة عند األفراد األسوياء؟ 

فهذا يعني ان المجرمين هم فئة واحدة موحدة من الناس تختلف جذريا عن بقية ) نعم(اذ اجبنا بـ    

  .افراد المجتمع
وكمثال . ان الرأي االرجح هو ان ينظر الى المجرمين بوصفهم فئات متنوعة وليسوا فئة واحدة    

  . على ذلك لنأخذ حالتين التقيناهما في سجن النساء

) وخالها في الوقت نفسه( امرأتان باقتراف جريمتي قتل،  األولى قتلت والد زوجهالقد قامت      

  .ألنه حاول االعتداء عليها جنسيا، والثانية قتلت زوجها من أجل عشيقها

ان  المرأة  األولى قامت بهذا السلوك دفاعا  عن القيم االجتماعية والدينية التي التزمت بها، بينما    
  !.ل زوجها لكي يخلو لها الجو مع أخيه الذي تربطها به عالقة جنسية محرمهقامت الثانية بقت

انه لمن الواضح ان فعل الثانية هو على النقيض تماما  من فعل األولى ، من حيث االلتزام     

كما انه على النقيض من الحالة األولى من حيث الوضع النفسي االجتماعي . بالمعايير االجتماعية

ففي األولى قد تكون االستجابة فورية وآنية، في  حين تكون في الثانية . ى الجريمةالذي افضى ال
  .عن تخطيط وتدبير واصرار مسبق

لقد استهدفت دراستنا الميدانية هذه التحقق من اربع فرضيات جرى تطبيقها على مجرمين      

ولى التي تحددت نبدؤها باأل..ومجرمات مودعات في سجن النساء) ابو غريب(مودعين في سجن 

  :باآلتي
  يفد المجرمون من فئات أو شرائح أو مناطق جغرافية( 

  ).أو مستويات اقتصادية واجتماعية وتربوية معينة

لقد ظهر من نتائج هذه الدراسة على عدد من نزالء السجون ان الغالبية العظمى  من المجرمين    

وتبين من دراسة تواريخ حياتهم ان . ينتمون الى شرائح اجتماعية تعاني من الفقر والحاجة والعوز

من سكنة مناطق اما البقية فهم . نسبة عالية منهم ينتمون الى فئات زراعية رعويه، انتقلت الى المدن
وهذا يتفق جزئيا  مع دراسات عالمية اشارت الى ان بعض المناطق أو الفئات . شعبية في المدن

  . تقدم الى المجتمع نسبة أعلى من الجرائم والمجرمين قياسا  بنسبتها في المجتمع

عليما ، وان تلقت وفيما يخص الجوانب التربوية فقد تبين ان الغالبية المطلقة من افراد العينة لم تتلق ت

فقد بلغت نسبة األمين منهم والذين تركوا المدرسة في المرحلة . فهي لم تستفد من الفرص التربوية
بمعنى الدخول الى المدارس والتخرج (ومع ان هذا ال يعني ان التربية لوحدها %. 64األبتدائية 

ضا  بأنه ليس من باب الصدفة سوف تعمل على منع وقوع أو ارتكاب الجريمة، ولكننا نؤكد اي) فيها

وهذا األمر يرتبط بمسألة . ان يكون هؤالء المجرمين هم ممن لم يتلقوا تحصيال  تربويا  كافيا 

اخرى تتصف بها الفئات األجتماعية التي يسود فيها العوز والفاقة، وهو عدم القدرة على تأجيل 
تتطلب تأجيل اشباع الرغبات اآلنية الى فمن المعروف ان الدراسة . اشباع الرغبات اآلنية المباشرة

ما بعد انهاء الدراسة، وتعمل على تقوية  القدرة على ضبط النفس وحساب المردود اآلني والبعيد 

  .المدى

وتبين من تواريخ حياة هؤالء المجرمين انهم يمتلكون اهدافا  حياتية اما غير واضحة أو       

العقلية والتربوية، مما يجعلهم يحاولون بلوغ امتيازات حصل طموحة للغاية ال تؤهلهم اليها قدراتهم 
فيما لم يستطيعوا هم تسلق السلم ) وصاروا يشعرون نحوهم بالحسد والغيرة(عليها اقرانهم 

  . االجتماعي عن طريق التعليم لفشلهم فيه

سرة، ان وهذا يعني ان علينا كدولة ومؤسسات تربوية وأ. لقد ايدت النتائج صحة هذه الفرضية   
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ï‚¹]<‚éÃfÖ]æJ  فبها نكون قد ..نهتم بمعالجة قضايا الفقر واألحياء الشعبية والتعليم الذي ينبغي أن يكون الزاميا

عملنا على خفض الجرائم بشكل عام وجرائم القتل بشكل خاص،واال فان األجواء ستكون حاضنة 

 .  لجرائم جديدة اقسى وأبشع
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