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, نعيش عالما مطلوق العنان 

تتوارد فيه مناظر وصور 

ومشاهد مقرفة عن عمليات 

القتل والفتك بالبشر وبوحشية 

تشمئز , وإفتراسية مروعة 

منها موجودات األرض 

 والسماء

 

 

 

 

 

فتأتيك إمبراطوريات 

التواصل اإلجتماعي بما ال 

يمكن لعقل أن يتصوره أو 

وتقف أمام , لخيال أن يتدبره 

المشاهد مذهوال متحيرا تبحث 

عن تفسير لسلوك البشر 

 القاسي تجاه البشر اآلخر 

 

 

 

 

 

 

 

  

تتوارد فيه مناظر وصور ومشاهد مقرفة عن عمليات القتل والفتك , نعيش عالما مطلوق العنان 
  .تشمئز منها موجودات األرض والسماء, بالبشر وبوحشية وإفتراسية مروعة 

, فتأتيك إمبراطوريات التواصل اإلجتماعي بما ال يمكن لعقل أن يتصوره أو لخيال أن يتدبره 
الذي , ذهوال متحيرا تبحث عن تفسير لسلوك البشر القاسي تجاه البشر اآلخر وتقف أمام المشاهد م

واإلنقضاض عليه بعدوانية وإنفعالية متأججة , يضعه في أطر وتوصيفات ومسميات تسوغ إستباحته 
وتلطخ وجه , تصنع عارا وشنارا في جبين الزمن المعاصر , ذات قدرات بربرية سافرة ومخزية 

  .والرذائل واآلثام الجائرة المقيتة الفاجرةالحضارة بالقبائح 
التي تنتج أفكارا مسمومة وطاقات , أعمال قتل تبررها األضاليل ومكائن البهتان والعدوان 

الميتين , المعفرين النفوس , تحقنها في أوردة الجهلة المبرمجين المغسولين األدمغة , محمومة 
  .الضمائر والمسلوبين األرواح

ويعيث فسادا في األرض وما حملت , البشرية والحياة ويداهم ما يمت بصلة إليهما بشر مجرد من 
  .على ظهرها من المخلوقات والعمران والشجر والبنيان

فلماذا هذا السلوك السائد والتفاعل البشري الباهت مع ما يدور في دنيا صارت تحيل البشر 
  .المستهدف فيها إلى مجرد أرقام

  
ويمكنه أن يأتي بنظريات وتصورات , قول ويدعي أن البعض يؤكد كذا وكذا وقد يقول البشر ما ي

البشرية  –والكوارث البشرية , لكن الحقيقة أن القتل متواصل ومتزايد , وتعليالت وتبريرات , 
وكأن سفك الدماء غريزة إدمانية تستحوذ على البشر المرهون بالمجهول والمذعور من , تتصاعد 

  .ويرسم خارطة مواقفه ويحدد موضع خطواته, بسلوكه الغيب الذي يتحكم 
  

ذات محاوالت للوصول إلى جوهر السلوك , وفيما يلي إقترابات من زوايا مالحظاتية سريرية 
  .وما يستفيد منه القاتل بجريمة قتله لبشر مثله, اإلقتتالي 

  
  !!القتل

  

  . ك الدماءأول عمل مدان وفقا للكتب والروايات عبر العصور هوالقتل أو سف
  

وتوجد شجرة قرب , وفي سوريا هناك قبر لهابيل الذي قتله أخوه , وقصة قابيل وهابيل معروفة 
حتى أرشده , وهو يحمل جثمان أخيه حائرا بما سيفعله فيه , يحكى أن قابيل قد إستظل بها , المكان 

  .تمعات الذي تواصلت البشرية على تكراره في معظم المج, الغراب إلى سلوك الدفن 
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أعمال قتل تبررها األضاليل 

, ومكائن البهتان والعدوان 

التي تنتج أفكارا مسمومة 

تحقنها في , محمومة وطاقات 

أوردة الجهلة المبرمجين 

, المغسولين األدمغة 

 الميتين, المعفرين النفوس 

 الضمائر والمسلوبين األرواح

 

 

 

 

 

 

لماذا هذا السلوك السائد 

والتفاعل البشري الباهت مع 

ما يدور في دنيا صارت تحيل 

البشر المستهدف فيها إلى 

 مجرد أرقام

 

 

 

 

 

واصل الحقيقة أن القتل مت

والكوارث البشرية , ومتزايد 

وكأن , البشرية تتصاعد  –

سفك الدماء غريزة إدمانية 

تستحوذ على البشر المرهون 

بالمجهول والمذعور من 

, الغيب الذي يتحكم بسلوكه 

ويرسم خارطة مواقفه ويحدد 

 موضع خطواته

 

 

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

  " .فهل أن القتل نوع من اإلدمان؟" , وكل تكرار لفعل يعني اإلدمان 
  

حتى أخذت تنتج الحوامض , وهل أننا قد توارثنا جيينات تأكدت وتعاظمت في أعماق النويات 
  والموصالت الالزمة لتحقيق سلوك القتل؟ األمينية
  

  !!ال ندري بوضوح لكننا نبقى نتساءل
  

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

  
  " !أن الضحية هي السبب" فتراه يصرح 

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

فالقاتل يتحدث , تبرز آلية اإلسقاط المروع واإلنكار الفاعل, وكلما أوغلتَ في أعماق الدماغ القاتل 
, وكل ما يجري من حوله غير صحيح , وبأن العالم كله على خطأ وهو المصيب ال غير , " هو"بلغة 

  .وأنه هو الصحيح الذي يجب أن يطاع ويسمع
  

واستحضار المفردات والعناصر الالزمة إلقناع , وتكتشف عنده قدرة عالية للتبرير والمحاججة 
وما هو إال , وليس ألنه يريدها أن تحصل , بأن الجريمة قد حصلت ألنها تريد أن تحصل , اآلخر 

  .أداة مسخرة لتحقيق إرادتها
  

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

  
فأن لها لمسات تتناسب وقوتها , أما األوهام والهالوس وغيرها من اإلضطرابات الحسية والذهنية 

  .عنها وقدرتها على التحكم بآليات العمل الناجم
  

ألن قدرات البشر النفسية والدماغية غير قادرة على , وكلما تعقد المجتمع وتطور تزداد الجريمة 
مما يدفع إلى , والزالت غير مؤهلة إلكتساب مهارات ذات قابلية بقائية عالية , المواكبة السريعة 

وتلقي العالج الذي يحاول  ,الخروج من نهر المجتمع إلى معاقل العزلة والحياة خلف األبواب المغلقة 
  .التأثير على سلوك العصيبات الدماغية وتفاعالتها فيما بينها

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

سية التي تكلف كثيرا من الطاقات النف,  محنة التعرف لها منها مخرجا إال بالمواجهة اإلحترازية 
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هل أننا قد توارثنا جيينات 

تأكدت وتعاظمت في أعماق 

أخذت تنتج  حتى, النويات 

الحوامض األمينية والموصالت 

 الالزمة لتحقيق سلوك القتل؟

 

 

 

 

 

كلما أوغلت في أعماق 

تبرز آلية , الدماغ القاتل 

اإلسقاط المروع واإلنكار 

فالقاتل يتحدث بلغة , الفاعل

وبأن العالم كله على , " هو"

 خطأ وهو المصيب ال غير 

 

 

 

 

 

 

 

كلما تعقد المجتمع وتطور 

ألن قدرات , تزداد الجريمة 

البشر النفسية والدماغية غير 

قادرة على المواكبة السريعة 

والزالت غير مؤهلة , 

إلكتساب مهارات ذات 

 قابلية بقائية عالية 

 

 

 

 

  .واإلقتصادية
  . ويبقى علم النفس والطب النفسي في صراع متوثب وإصرار على كشف كنه اإلجرام

  
وتبقى التكنولوجيا المعاصرة في محاوالتها للوصول إلى إختبارات وقياسات منضبطة ربما 

  .ستعطي أجوبة ألسئلة متواترة ال تعرف اإلنقطاع
  

  !فما هي العالقة بين القتل والدماغ؟
  

  !!ل بالدينالقت

, أفظع الجرائم التي أرتكبت في تأريخ البشرية وعلى مر العصور تكون بدوافع دينية وإعتقادية 
وتبقى , وقد حصدت العقائد واألديان من األرواح البريئة ما لم تحصده األوبئة والكوارث الطبيعية 

فقا للعقائد واألديان ألن سلوك  القتل و, األديان هي المسوغ األقوى واألعتى للقيام بالقتل والتفنن به 
  .وفريضة تقرب إلى الرب أيا كان ذلك الرب, يكون تحصيل حاصل 

والمطلع على تأريخ السلوك البشري يرى بوضوح أن األحداث الكبرى التي سفكت دماء الماليين 
فهوالكو وجنكيز خان , كانت محكومة بإرادة دينية ذات منطلقات إنفعالية وعواطف متأججة هوجاء , 

وفقا لمنطلقات إعتقادية ودينية تسوغ بشاعة الجريمة , ما يقرب من ربع سكان األرض آنذاك  قتلوا
  .ووجوب القتل

فقد يكون , والحروب التي حصلت في معظمها تستند على رؤى وتصورات إعتقادية أو دينية 
وفقا لمناهج عقائدها  ,فاألحزاب بعقائدها المتنوعة قد قتلت الماليين من الناس , المعتقد دنيويا أو دينيا 

  .التي تبيح الفتك باآلخر ومحق وجوده
فقتل النفس يكون , ومن المالحظة السريرية يكون فعل القتل واقعا حالما يتخذ منطلقا إعتقاديا 

أي أنه يحول قتله لنفسه إلى حالة , حتميا عندما يربط المنتحر ما سيقدم عليه بمفردات ومعتقدات دينية 
فيكون قتل النفس , أو أن الرب أراده أن يكون معه في عوالم الغيب , الرب مطلوبة وأمر من 
, وحالما أكتشف أن صاحب الفكرة اإلنتحارية قد أقرنها بمسوغات ومعاني دينية , ضرورة قصوى 

  .أدرك أن الواقعة ستقع حتما
, عال صارخ وقتل اآلخر البد له من مسوغات وتبريرات تجعل القاتل يقدم على جريمته بقوة وإنف

  .وإندفاع نحو التعذيب والتمثيل بالمقتول
ومن يصب الزيت على النيران , أي أن الطاقة اإلنفعالية السلبية ال بد لها من مؤججات ومسوغات 

  .لكي تبلغ ذروتها وتقوم بفعلتها الشنيعة, 
ن سبب إال ألنه دو, وتلعب اإلتجاهات الدينية المتطرفة دورا كبيرا في تسويغ القتل المروع لآلخر 

من اإلختالفات التي يتم التأكيد عليها وتضخيمها وتحويل , من مذهب آخر أو منطقة ما أو غير ذلك 
  .أصحابها إلى مخلوقات ال تستحق الحياة

وأن موته من , فلكي تقتل عليك أن تُخرج البشر المستهدف من البشرية وعدم الحق في الحياة 
  .تزيدك إيمانا بما تعتقده وتدين به ضرورات الحياة ومتطلباتها التي

فهم , ويلعب أصحاب اللحى والعمائم وغيرهم من المتأدينين الدور األكبر في القتل الفظيع للبشر 
, الذين يمنحون أتباعهم المبرمجين المجهلين الملقنين بمفردات السوء ما يؤهلهم للقيام بأبشع الجرائم 

حتى , بالفتاوى والمسوغات الالزمة لإلستمرار بالقتل واإلجرام وهم يهللون لسلوكهم ويأتون لهم 
للتعبير عن اإلنتماء للمذهب أو التبعية المطلقة , لتتحول آثامهم إلى طقوس تعبدية ذات درجات متقدمة 
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أفظع الجرائم التي أرتكبت 

 في تأريخ البشرية وعلى مر

العصور تكون بدوافع دينية 

وقد حصدت , وإعتقادية 

العقائد واألديان من األرواح 

البريئة ما لم تحصده األوبئة 

 والكوارث الطبيعية 

 

 

 

 

 

 

أن األحداث الكبرى التي 

كانت , سفكت دماء الماليين 

محكومة بإرادة دينية ذات 

منطلقات إنفعالية وعواطف 

 متأججة هوجاء 

 

 

 

 

 

 

تلعب اإلتجاهات الدينية 

المتطرفة دورا كبيرا في 

, لقتل المروع لآلخر تسويغ ا

دون سبب إال ألنه من مذهب 

آخر أو منطقة ما أو غير ذلك 

من اإلختالفات التي يتم , 

التأكيد عليها وتضخيمها 

وتحويل أصحابها إلى مخلوقات 

 ال تستحق الحياة

 

 

 

 

  لهذه اللحية أو تلك
  .   العمامة

ن جرائم ضد والذي يتصور أن ذوي األتباع والكلمة في أمور الدين ليس لهم يد بما يتحقق م
وهم من , فهم المحرضون على هذه الحماقات السلوكية , إنما هو على وهم كبير , اإلنسانية والدين 

ويقتلون المسلم بالمسلم , ألنهم يبررون الفواحش والمنكرات بالدين , ألد أعداء اإلنسانية والدين 
بما ينجزه أتباعهم الجهلة ويتفاخرون , ويعطون صورة قبيحة عن اإلسالم , ويمنطقون ذلك بدين 

  .المستعبدون المسخّرون لتنفيذ رغائب نفوسهم األمارة بأسوأ من السوء
, ألن عقولهم حمقاء , ولن ينفع مع هؤالء لو جئتهم بألف آية قرآنية وآية تدحض ما يقومون به 

بون ذلك من ويحس, وكل ما يقومون به هو الفحشاء والمنكر , وعواطفهم حنقاء , ونفوسهم سوداء 
  !!وتلك مصيبة أمة ودين, مراسيم التعبد والتقرب األكبر إلى ربهم الذي صنعوه وقولوه على هواهم 

وما قال , فصور وأفالم القتل البشع للمسلم من قبل المسلم تنتشر في وسائل التواصل اإلجتماعي 
على أنه فعل لقلة أو , ه وإنما تنتشر التبريرات التي تسوغ,  والنهي عنه , معمم برفضه وإدانته 

ويتناسون أنه يقدم صورة قبيحة مقرفة عن عالقة المسلم , وهذا ال يمثل هذا وال ذاك , سلوك لبعض 
فلماذا هذه الروح اإلنتقامية المروعة التي تبدو على مجاميع من البشر ضد فرد من البشر , بالمسلم 

  وراحوا يعذبونه ويمثلون به حتى الموت؟, قبضوا عليه 
  !وما هو الدافع األقوى لهذا السلوك الجماعي اإلفتراسي ضد الشخص أيا كان ؟

, إنه اإلفتاء الديني البغضاوي والتأجيج اإلنفعالي اإلنتقامي الذي تُحشى به النفوس منذ الصغر 
  !!ولهذا فأن الدين المدعى وفقا للهوى سيمحق األمة والدين

  
  المدمن على القتل

  
  أشهرمصفود في سريره منذ 

  بعد أن قتل ما قتل
  :حدثني عما فيه فقال

  أفكار البشرية تحتشد في رأسي
  األرواح تكلمني
  وأحيانا تمتهنني

  وبعد أن أديم النظر فيها
  أدرك أن روح أحدهم 

  هي التي تخاطبني
  فأنوي قتله

  فتتحول يداي 
  إلى آلة شرسة للفتك بالبدن

  الذي يغتصب الروح ويؤذيها
  ويأمرها بإمتهاني

  تلت طبيبي ألن روحه صرخت تنادينيق
  حررني من أسر هذا اآلثم

  فحولته إلى جثة هامدة
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لكي تقتل عليك أن تخرج 

البشر المستهدف من البشرية 

وأن , وعدم الحق في الحياة 

الحياة  موته من ضرورات

ومتطلباتها التي تزيدك إيمانا 

 .بما تعتقده وتدين به

 

 

لماذا هذه الروح اإلنتقامية 

المروعة التي تبدو على 

مجاميع من البشر ضد فرد 

, من البشر قبضوا عليه 

وراحوا يعذبونه ويمثلون به 

 حتى الموت؟

 

 

يبدو القتل وكأنه العنوان 

األكبر لتأكيد البشرية 

واإلعتراف بأن السلوك 

البربري هو الحقيقة 

ومهما , المطمورة في البشر 

حاول أن يهذب الطبع الفتاك 

فأنه يؤجل إنبثاقه , الذي فيه 

إلى حينٍ تتوفر فيه المبررات 

 الكفيلة باإلطالق

 

 

 

ما وجدت آثما يرى أن ما قام 

ا سلوكا قويما وإنم, به شرا 

 !!رحيما

 !!فهل أن البشر فقد باَءه؟

 

 

  

  تحت أقدامي
  وقالت لي

  أن هذا اآلخر قد تغلغل في أعماقي
  وإمتلك أفكاري

  وأخذتْ روحه تجاهر بالعدوان
  وقررتُ في لحظة متوحشة

  أن أرديه
  فاألرواح تحاورني

  وتناشدني
  هيا إفعْل
  هيا أقتْل
البدن إن أليم  

جحيم والسجن  
  فإن تحررتُ من أصفادي

  فالضحية حتما ستكون جاهزة
  فال دواء ينفعني

  وما أنا إال لكي أحرر األرواح
  من األبدان الغاشمة

فسألته  
  وهل تعرف عزرائيل
  فحدق في ميدان ذاته

  وقال
  إنّها رسالتي

  تعجبتُ من مهارات قطفه لألرواح
  وبسرعة فائقة

  ه موهبة القتل الرهيبفمن الذي زرع في
  وكيف تتحول اليدان

  إلى أمضى سالح
  إحترت في مخلوق

  !!يسمى بشر
  

وفي الختام يبدو القتل وكأنه العنوان األكبر لتأكيد البشرية واإلعتراف بأن السلوك البربري هو 
اقه إلى فأنه يؤجل إنبث, ومهما حاول أن يهذب الطبع الفتاك الذي فيه , الحقيقة المطمورة في البشر 

  .حينٍ تتوفر فيه المبررات الكفيلة باإلطالق
هو تنامي قدرات التغرير والتأجيج , وما يدور في هستيريا القتل الفظيع والجماعي في دنيا البشر 

والتحفيز على , والتسويغ العقائدي والديني , وسيادة الفقر والحرمان والجهل والعدوان , اإلنفعالي 
وبهذه الطروحات العاطفية تنمحق القيمة , العناء الدنيوي الذي يكون فيه  أفضلية الحياة األخرى من
وتكشر أنيابها عرابيد الشرور وأباليس , وينتفي الضمير والوازع الرحيم , البشرية والفكرة اإلنسانية 



 6

  !!فيتشرر الشر حتى ليبدو خيرا, السوء والفحشاء والبغضاء وسفك الدماء 
  !!وإنما سلوكا قويما رحيما, ام به شرا فما وجدت آثما يرى أن ما ق

 !!فهل أن البشر فقد باءه؟
 

***   *** 

  " ومـــا سوهــــــــــــــا"  سلسلــة

    فسيــــة لحيــــاةأفكــــار ن… 
  فلنحيينــــه حيـــــاة طيبــــــة

  صادق السامرائي
  "ومـــا سوهــــــــــــــا "  سلسلــة  " بوستــــــر" 

http://www.arabpsynet.com/AFP-PubBr/APF.WaMaSawahaPubBr.pdf 
*** *** *** 

  المتجر االلكتروني على " ومـــا سوهــــــــــــــا "  سلسلــة 
ng=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_la  

*** *** ***  

  شبكة علوم النفس العربيةعلى  " ومـــا سوهــــــــــــــا " سلسلــة اصدارات 
http://arabpsynet.com/Samarrai/Index.eBSamarrai.htm  

 

*** *** ***  

  على الفايس بوك" ــــــــــــــا ومـــا سوه" سلسلــة اصدارات 
https://www.facebook.com/Wa-Ma-Sawahaa-568068330023328/ 

  

  )االصدارات السابقة (  "  ومـــا سوهــــــــــــــا" سلسلــة  دليـــل 
   كامل األعداد فهارس و مقدمات 

 )2016(االخير  /  رابعال  العـــدد  الـى)  2015(  االول العــدد  من

   الدليـــلكتاب   تحميــلرابط 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=234&controller=product&id_lang=3  

 

 

 

 النفسيـــة العربيــــة مؤسســــة العلــــــوم

في الطب النفساني  شبكــــة العلـــوم النفسيـــــة العربيــــةجـائـــــزة 
2017  

*** *** *** 

  حمل اسم 2017ة للعام النفسية العربي تتشرف جائزة شبكة العلوم

   العسالــــي اديــــب محمــــد الدكتـــــور االستاداالستاد 
  ) سوريا - انيالنفسالطب استاذ ( 

  من قدمه بما واعترافا المميزة العلمية لمسيرته تقديرا

   الدولي و العربي و السوري المستوى على النفسانية والصحة لالختصاص جليلة خدمات

*** *** ***  

  2017نوفمبر  30الى  2017لترشح للجائزة من بداية شهر جانفي ا

  شروط الترشح للجائزة

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2017/APNprize2017.pdf     
 

http://www.arabpsynet.com/AFP-PubBr/APF.WaMaSawahaPubBr.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=234&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3
http://arabpsynet.com/Samarrai/Index.eBSamarrai.htm
https://www.facebook.com/%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7-Wa-Ma-Sawahaa-568068330023328/
www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2017/APNprize2017.pdf  

