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لماذا " و" ؟لماذا يقتل البشر البشر" وللتعرف على آليات القتل البد من البحث في  

  " .؟اإلدمان فهل أن القتل نوع من" , وكل تكرار لفعل يعني اإلدمان , " يتكرر القتل
حتى أخذت تنتج , وهل أننا قد توارثنا جيينات تأكدت وتعاظمت في أعماق النويات 

  الحوامض األمينية والموصالت الالزمة لتحقيق سلوك القتل؟
  

  !ال ندري بوضوح لكننا نبقى نتساءل

حتى يصل إلى , ومن المالحظ أن الدماغ القاتل يوفر الكثير من دواعي إرتكاب فعلته 
  . التيقن بأنها العمل الذي يجب أن يكون درجة

  " !أن الضحية هي السبب" فتراه يصّرح 
  " !الضحية أرادتني أن أقوم بذلك"  

  "!عليكم أن تعاقبوا الضحية ألنها المجرم الحقيقي" و 
  "!أنا بريئ" 
  

, تبرز آلية اإلسقاط المرّوع واإلنكار الفاعل, وكلما أوغلَت في أعماق الدماغ القاتل 
وكل ما , وبأن العالم كله على خطأ وهو المصيب ال غير , " وـــــه"فالقاتل يتحدث بلغة 

  .وأنه هو الصحيح الذي يجب أن ُيطاع وُيسمع, يجري من حوله غير صحيح 
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واستحضار المفردات والعناصر , وتكتشف عنده قدرة عالية للتبرير والمحاججة      
وليس ألنه , قد حصلت ألنها تريد أن تحصل  بأن الجريمة, الالزمة إلقناع اآلخر 

  .وما هو إال أداة مسخرة لتحقيق إرادتها, يريدها أن تحصل 
  

فأن اآلليات المتحكمة بالسلوك تأخذ منحى , وعندما يكون الدماغ القاتل مريضا       
  . ويكون إلضطراب الشخصية دور مهم في القتل, فتزداد تعقيدا وتركيبا, آخر 

فأن لها لمسات , والهالوس وغيرها من اإلضطرابات الحسية والذهنية  أما األوهام
  .تتناسب وقوتها وقدرتها على التحكم بآليات العمل الناجم عنها

  
ألن قدرات البشر النفسية والدماغية , وكلما تعقد المجتمع وتطور تزداد الجريمة       

كتساب مهارات ذات قابلية والزالت غير مؤهلة إل, غير قادرة على المواكبة السريعة 
مما يدفع إلى الخروج من نهر المجتمع إلى معاقل العزلة والحياة خلف , بقائية عالية 

وتلقي العالج الذي يحاول التأثير على سلوك العصيبات الدماغية , األبواب المغلقة 
  .وتفاعالتها فيما بينها

  
تجد البشرية , الهدوء وفي هذا العصف والهيجان واإلضطراب الذي ال يعرف      

التي تكلف ,  المعاصرة أنها أمام محنة التعرف لها منها مخرجا إال بالمواجهة اإلحترازية 
  .كثيرا من الطاقات النفسية واإلقتصادية

  . ويبقى علم النفس والطب النفسي في صراع متوثب وٕاصرار على كشف كنه اإلجرام
للوصول إلى إختبارات وقياسات منضبطة ربما وتبقى التكنولوجيا المعاصرة في محاوالتها 

  .ستعطي أجوبة ألسئلة متواترة ال تعرف اإلنقطاع
  !فما هي العالقة بين القتل والدماغ؟
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