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وتقدير شكر

ليميتيد»، كرو «روبرت وكالة من مونتجومري دورين األدبية، ممثلتي عميًقا شكًرا أشكر
هذا إعداد طوال كاملني ودعًما مساعدة وساعدتني دعمتني — دوًما كدأبها — التي
لم التي اإلمالئية األواصل من وكثري فاصلة مائة عن يقل ال عما مسئولة وهي الكتاب،
باعتباره وخربته وقته من خاطر طيب عن ديفيز مايكل منحني وقد دونها. ستوجد تكن
الفصالت وأغلب — أخطاء وأي اإلمكان. قدر دقيقة روايتي أن ليضمن نفسرشعيٍّا عالم

وحدي. مسئوليتي هي —





األول الفصل

النفسالرشعيوحتدياته علم متعة

األطفال معاملة وإساءة األرسي والعنف واالحتيال العمد واإلحراق باإلكراه والرسقة القتل
عىل موجودة وهي والخيال، الواقع قوام هي الجرائم من وغريها واالغتصاب واالبتزاز
اهتمامنا إن األوىل. إصحاحاته يف واالحتيال القتل يحوي نفسه اإلنجيل إن بل الدوام،
لذلك، وتعديلها؛ األفراد أفعال فهم محاوالت إىل دوًما مرده والقانون الجريمة بعمليات
االجتماع وعلم القانونية االجتماعية والدراسات والسياسة االقتصاد بني الوثيقة الصلة رغم
كلها الجرائم صميم فإن أخرى، ناحية من واإلجرام الجريمة ودراسة ناحية من جميعها
الذين أولئك أو الجريمة، أفعالهم تشكل الذين أولئك البرش هؤالء يكون وقد البرش. هو
يساعدون أو الجناة، عىل يسيطرون أو فيها، يحكمون أو الجريمة، ألغاز حل يحاولون
ينبغي نفسية عمليات ثمة الجنائي النظام من مرحلة كل يف آخر، بمعنًى ضحاياها.

الرشعي. النفس علم أساس وتطبيقاتها العمليات هذه فهم ويشكل معالجتها.

الرشعي؟ النفس علم ما

مرتاصة كومة لديَّ ا»، جدٍّ القصرية «املقدمة هذه كتابة يف أرشع مكتبي إىل جالس وأنا
أن إال الرشعي. النفس علم عن كونه يَدَِّعي منها كتاب وكل كتفي، حتى ترتفع الكتب من
«تحديد مثل: موضوع، فكل آخر؛ كتاب محتويات مع تتوافق ما نادًرا منها أيٍّ محتويات
الجنسية» الجرائم مرتكبي و«معاملة الغش» و«كشف و«السيكوباتية» الجناة» أوصاف
علم من أجزاء وجميعها — املستقبيل» العنف خطر و«تقييم املعنَّفة» املرأة و«متالزمة
يف آخر كتاب إليه يتطرق ال لكن الكتب، أحد اهتمام ُجل يشكل قد — الرشعي النفس

فهرسه.



الرشعي النفس علم

ا» جدٍّ القصرية «املقدمة هذه كتابة الكتاب؛ مطلع من الوضوح أتوخى أن أود وعليه،
التحول يف آخذ وهو كان، كما الرشعي النفس علم يعد فلم متحرك؛ هدف إصابة كمحاولة
كالحرباء — لنفسه يتخذ أنه ذلك إىل أضف اآلن. عليه هو عما يختلف يشء إىل رسيًعا
ما أن عن فضًال الثقايف. واالجتماعي القانوني اإلطار حسب متنوعة هيئات — ما نوًعا
الصور وهذه آلخر. مؤسيس إطار من ملحوًظا اختالًفا يختلف الرشعي النفس علم يؤديه
النفس علم بني التفاعل لدراسة مشوقة ديناميكية طبيعة تعطي ما هي املتنوعة املتغرية

والقانون. والجريمة
مصطلح فإن للمحاكم»، «مساعد هو األصل يف «رشعي» باملصطلح املقصود أن رغم
الصلة ذات النفس علم جوانب جميع ليشمل هذا يومنا يف يُستخدم الرشعي» النفس «علم

من: عمله الرشعي النفس علم يبدأ ثَمَّ ومن بأرسها؛ والجنائية القانونية بالعملية

جريمة. ارتكاب يف يفكر شخًصا تجعل قد التي األسباب تفسري •
ذلك. عىل إقدامه طريقة تفسري •

الجريمة. يف التحقيق عىل املساعدة يف اإلسهام •
الجريمة. بمرتكبي اإليقاع •

جنائية. أو مدنية محكمة إجراءات يف املشمولني أولئك إىل النصح تقديم •
الجاني. حول خبري شهادة تقديم •
السجون. عمل يف الالحق اإلسهام •

الجناة. مع للتعامل أخرى سبل تقديم •
التأهيل. وإعادة «العالج» يتخذها التي املختلفة الصور وباألخص، •

أيٍّا صلة عىل نفس عاِلم أي عىل الرشعي» النفس «عاِلم مصطلح أحيانًا ينطبق
أولئك أو الرشطة، ضباط مساعدة يتضمن وهذا املجرمني. مع بالعمل أو بالرشطة كانت

وإداراتهم. انتقائهم حتى أو عملهم ضغوط مع التعامل عىل بالسجون، العاملني
وهي املهنية، األنشطة تلك إىل بالنسبة جوهريٌة النفسية القضايا من مجموعٌة ثمة
تتضمن وهي العام، النفس علم يف بجذورها ترضب التي واملحاجات األبحاث من تستفيد

ييل: ما

مخالفة سلوك يتخذها التي املختلفة األشكال من لكثري النفيس األساس تفسري •
واإلجرام. القانون
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وتحدياته الرشعي النفس علم متعة

جريمة. يف التحقيق بعمليات وعالقته القرار صنع استكشافات •
بهم. واملشتبه الشهود باستجواب وعالقتها الذاكرة لسيكولوجية دراسات •

املحكمة. إجراءات يف واالجتماعية السلوكية للجوانب التعرض •
للتصديق. قابلة روايات نسج لعملية التعرض •

لقراراتهم. املحلفني هيئات وصول لكيفية العرض •
اإلجرامي. الَعود حدوث سيما وال املخاطر، تقدير •

املخاطر. تلك إدارة •
وفعاليتها. التأهيل إعادة عمليات جدوى مراعاة •
والكحول. املخدرات بإدمان يتعلق فيما خاصة •

الجريمة. يف العقيل االضطراب دور •
الجريمة. عن الكف إىل الناس يدفع فيما البحث •

الجريمة وإدارة القانون جوانب لجميع التطبيق هو الرشعي النفس علم ثَمَّ، من
من املستمدة واألساليب والنظريات لألسس املهنية املمارسة خالل من واملجرمني،
النفس علم يتمتع وهكذا البرشية. والخربة لألفعال واإلكلينيكية العلمية الدراسات
مخالفة بسيكولوجية ا خاصٍّ اهتماًما يهتم متني أكاديمي بحث برافد أيًضا الرشعي
وسيًطا موقًعا الرشعي النفس علم يحتل لذلك، نتيجة املفاهيم، مستوى وعىل القانون.
أخرى فروع عىل أيًضا معتمًدا القانون، وعلم الرشعي النفيس والطب الجريمة علم بني
وعلم اإلنسانية، والجغرافيا القانونية، االجتماعية الدراسات مثل: املعرفة، من متنوعة

النفيس. والقياس االجتماعي، النفس وعلم النمو، نفس وعلم اإلكلينيكي، النفس
النفيس الطب أن إىل اإلشارة تجدر قبل، من العلم هذا إىل يتطرقوا لم الذين ألولئك
عادًة النفس علماء يحمل وال العقيل. املرض عىل قويٍّا تركيًزا يركز طبي ص تخصُّ
ويذهب علميٍّا. فرًعا بوصفها البرشية والخربات األفعال يدرسون فهم طبية؛ مؤهالت
عادة ويطَلق عقليٍّا. املضطربني األشخاص مساعدة يف التخصص إىل النفس علماء بعض
وغريهم النفس أطباء مع ويعملون اإلكلينيكيني»، النفس «علماء هؤالء النفس علماء عىل
الرشعي النفس علم مماريس بني فارق ثمة وعليه، العقلية؛ الصحة يف املتخصصني من
األساس يف أطباء هم الرشعي النفيس الطب فممارسو الرشعي؛ النفيس الطب ومماريس
مساهماتهم فيستمدون الرشعي النفس علم ممارسو أما أدوية، وصف يف الحق لهم

والسلوكية. االجتماعية العلوم من الرئيسية
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الرشعي النفس علم

«عىل بعنوان األوىل الرشعي النفس علم كتب أحد وضع الذي منسرتبرج هوجو :1-1 شكل
والجريمة».1 النفس علم عن مقاالت الشهادة: منصة

هم ملن بالنسبة فهًما األصعب هو الجريمة وعلم الرشعي النفس علم بني الفارق لعل
الفرعني هذين بني التداخل أن نتيجة آخر خلط وينشأ املعرفة. من الفرعني هذين خارج
آخر خاطئ فهم يحدث أن ويمكن املتحدة. اململكة يف منه بكثري أكرب املتحدة الواليات يف

الجنائي». النفس و«علم الجنائي» التحقيق «علم مثل مصطلحات استخدام بسبب
اجتماعية أسبابًا يربز وهو «الجريمة». دراسة يمكن—هو ما بأبسط — الجريمة علم
دراسة هو الرشعي النفس علم املقابل، ويف الجريمة. خفِض وسبَل وتطوراِت وأنماَط
مستويات أن عىل يوافقون قد الرشعيني النفس علماء من كثريًا أن رغم لذا، «املجرمني»؛
النحو عىل العالقة هذه يدرسوا لن فإنهم الجريمة، معدالت عىل مهم تأثري ذات الفقر
بشكل معنيني الرشعيون النفس علماء سيكون بل الجريمة، علماء به سيدرسها الذي
آخرون يُقِدم ال بينما الجرائم يرتكبون الفقراء بعض تجعل التي باألسباب أكثر مبارش
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وتحدياته الرشعي النفس علم متعة

الجوانب أو الجريمة بمعدالت الكتاب هذا يف أنفسنا نشغل لن ثَمَّ، ومن ارتكابها؛ عىل
الواضحة. أهميتها عىل للجريمة، األخرى االجتماعية

الرشعي. والطب الرشعي النفس علم بني الفرق وهو بالذكر؛ جدير أخري فارق ثمة
الطبيعية والعلوم األمراض وعلم والفيزياء السموم وعلم الكيمياء دراسة من نابع فاألخري
اختصايص نطاق خارج سيكون اغتصاب لضحية طبي فحص إجراء فمثًال: األخرى.
مثلما تماًما — ذلك مني طلبوا الفرق يعرفون ال محامني أن رغم — سلوكي كعاِلم
كلها فهذه اختصايص؛ خارج دم عينة يف السموم اختبار أو الجثث ترشيح سيكون

الرشعي. والطب الرشعي األمراض علم من جوانب

الرشعي؟ النفس علم أتى أين من

تفسري من كلٍّ يف يُستخدم وهو — صوره من صورة بأي — النفس علم ظهور منذ
للجريمة العنيد الوجود ولعل الجريمة. وخفض املجرمني إلدارة أساليب واقرتاح اإلجرام،
الجريمة، خفض محاوالت أغلب يف املتكرر واإلخفاق التاريخ، مر عىل املجتمعات جميع يف
يكشفان ما بقدر برشيٍّا فعًال بوصفها للجريمة الجوهرية الطبيعة عن الكثري يوضحان

لإلجرام. فهمنا يف الضعف عن
اإلجراءات يف النفس علم اشرتاك بداية ترتبط ما عادة الحديث العرص يف لكن
الذي دراموند إدوارد بقتل ماكنوتن دانييل أدين حيث ماكنوتن؛ دانييل بقضية القانونية
بعد مضاعفات جراء الحقيقة يف دراموند َ تُُويفِّ .١٨٤٣ يناير ٢٠ يف الرصاص عليه أُطلق
ا. جدٍّ خطريًا الظاهر يف يكن لم نفسه فالجرح عليه، النار ماكنوتن إطالق من أيام بضعة

دفاعه: يف قال قد أنه القاتل عن يُنقل أنه إىل هذه القتل جريمة أهمية وترجع

يتتبعونني إنهم هذا؛ عىل أجربوني األم بمدينتي املحافظني حزب أعضاء
تماًما. بايل راحة عيلَّ وأفسدوا أذهب، أينما ويضطهدونني

السري قتل ينتوي كان وأنه االضطهاد، بوهم إصابته عىل للداللة بأقواله استشهد
— لبيل الخاص السكرتري — دراموند قتل لكنه — املحافظني حزب زعيم — بيل روبرت

الخطأ. سبيل عىل
هناك يكن لم إذ واضًحا؛ بالجنون الدفع يكن لم عرش، التاسع القرن أربعينيات يف
مجمل هذا خطأ. أنه يعرف وكان يفعله ما يعرف كان الجاني بأن عام رشط سوى
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الرشعي النفس علم

ماكنوتن.2 دانييل محاكمة :2-1 شكل

قد يكون أن يجب الجاني أن إىل يشري الذي الجنائي»، «القصد القانوني املصطلح يف
شخص كان وإذا اإلجرامية. األعمال ارتكاب إىل به أدى ما الواعية القدرة من امتلك
عواقب له سيكون يرتكبه الذي الفعل أن ا حقٍّ مدرك غري أنه لدرجة عقليٍّا مضطربًا
عقابه. من بدًال الشخص عالج يفضل املتحرضة القضائية الواليات أغلب ففي جنائية،
كان الجنون»، بسبب «بريء ماكنوتن دانييل بأن للحكم الدفاع هذا استخدم عندما ولكن
الدفع أن إيضاح إىل هذا وأدى نفسها. فيكتوريا امللكة فيه شاركت شعبي، احتجاج هناك
وقت يف «مرضعقيل» من عانى املتهم أن عىل الربهنة — حاسم بشكل — تطلب بالجنون
وأصبحت خطأ. كان يفعله ما أن و/أو يفعله كان ما إدراك عىل قدرته من قيَّد الجريمة

ماكنوتن». «قواعد باسم معروفة املعايري هذه
العقل كان لو كما ما، مرضطبي عىل «مرضعقيل» إىل القانون يف اإلشارة تنطوي
ارتباط أي يوجد وال الرئتني. أو الكبد مثل املرض أو بالعدوى يصاب أن يمكن عضًوا
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وتحدياته الرشعي النفس علم متعة

أن دون املخ أمراض من مجموعة بأي شخص يصاب فقد واملخ. العقل بني هنا واضح
التي الصور من كبري عدد أيًضا ويوجد والخطأ. الصواب بني التمييز عىل قدرته يفقد
«مرضعقيل» الوصف فتح وبذلك باملخ؛ واضح بداء ترتبط ال التي العقيل املرض يتخذها
بهم للمشتبه الطبية وغري الطبية شبه االختبارات من ضخمة متنوعة ملجموعة السبيل

بالجنون. الدفع يمكنهم كان إذا ما لتحديد
خالل من خرباء بوصفهم املحاكم إىل سبيلهم باملعامل التجريبيون النفس علماء وجد
اإلدالء من تمكنوا والذاكرة، اإلدراك عن دراسات عىل فباعتمادهم ما؛ حدٍّ إىل مختلف طريق
األوىل األمثلة من الشهود. إفادات عىل واالعرتاض عليها مختلف شهادة عىل بمالحظاتهم
الذين الفلمنكيني الناسجني عن دفاعه غرار عىل منسرتبرج، هوجو مساهمات ذلك عىل
من منسرتبرج فتمكن طلبه. الذي باللون ليس إليه املسلَّم القماش أن من عميلهم تظلم

مختلفة. إضاءة ظروف تحت اإلدراك يف تبايُنًا كان االختصام سبب أن توضيح
باعتبارها معها والتعامل فهمها إىل تحتاج نفسية عمليات هناك بأن اإلقرار تطور
كثرية أخرى جوانب ليشمل رويًدا املحكمة وإجراءات الجنائية التحقيقات من جزءًا
النظريات من كبرية مجموعة عىل النفس علماء اعتماد ويتزايد والقانون. اإلجرام من
عملية فهُم َقدَّم وآخرين، منسرتبرج وَعِقب املحكمة. مداوالت يف للمساهمة واملنهجيات
يكن لم وما الشهود يتذكره أن يمكن كان ما بشأن الخبري لشهادة األساَس التذكُّر
سيُبدون العائلية العالقات أو التعليمية العمليات درسوا الذين وأولئك تذكره. بمقدورهم
الوالدين. وصاية قضايا بشأن األرسة محاكم يف النصح ويقدمون األطفال، عىل مالحظاتهم
املحاكم، إىل بالدخول القانونية اإلجراءات يف النفس علم ملساهمات ُسمح إن ما وبالتأكيد،
يف ليساهم األكاديمي أو املهني النفس علم من تقريبًا جانب أي عىل االعتماد أمكن حتى
مختلفة الرشعيني النفس علماء أنشطة من كثري ولذا، أفعالهم؛ وتبعات املجرمني إدارة
ِقبل من لالضطهاد تعرض إنه قال عندما ماكنوتن، دانييل بدأه الذي الجدل عن تماًما

املحافظني. حزب أعضاء

الرشعي؟ النفس علم يحدث أين

ال القانونية، القضايا يف النفس لعلم النطاق واسعة املساهمات من عام مائة من أكثر رغم
عليهم. للمدََّعى العقلية للحاالت القانونية االعتبارات عىل يهيمن الطبي العمل إطار يزال
صدمة و«متالزمة الصدمة» بعد ما توتر و«اضطراب املعنَّفة» الزوجة «متالزمة وتصاغ
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الطبية كاملصطلحات الناسوخرباتهم ألفعال امُلجِملة التعبريات من ومجموعة االغتصاب»
ال — ذكرنا كما — ومبدئيٍّا املحاكم. لدى مقبولة لجعلها وذلك — األقل عىل جزئيٍّا —
يحملون أناس املحكمة يف قدمها العقلية الحاالت حول البينات أغلب أن إذن الدهشة يثري
آخرون؛ أشخاص أعدها نفسية تقييمات عىل يعتمدون كانوا أنهم رغم طبية، مؤهالت
هناك يكن لم دراموند، إدوارد عىل النار إطالق بعد ذلك نحو أو األوىل عام املائة يف ولذا،

القضائية. الواليات أغلب يف الرشعي النفس لعلم قوي حضور
الطبي التصنيف مجرد من بكثري أوسع نطاق إىل الرشعي النفس علم يمتد اليوم لكن
واقع من أفضل نحو عىل الرشعي النفس علم فهم املمكن ومن وأفعالهم. للجناة الزائف
عن التحرِّي املهنية: املمارسة من ما حدٍّ إىل املختلفة املجاالت من مجموعة عىل تطبيقاته
ومحاوالت وإدارة املحكمة، يف املتخذة والقرارات املحاكمة، وإجراءات واعتقالهم الجناة
بالسؤال ترتبط وكلها املجتمع؛ يف أو األخرى، املؤسسية واألوساط بالسجون التأهيل إعادة
الثاني. الفصل يف الرئيسية املسألة هذه سنتناول ولذلك اإلجرام؛ إىل يؤدي عما الجوهري

املحكمة النفسيف علم

االستعانة عليه شجع والذي الحياة، مسالك من كثري يف النفس لعلم الواسع التطور مع
املتحدة الواليات يف املزدهر النفس علم ومجال الثانية، العاملية الحرب يف النفس بعلماء
يحملون ال نفس علماء تقديم ازداد — العرشين القرن منتصف من بداية — األمريكية
أن إال وشخصياتهم. عليهم للمدََّعى العقلية العمليات حول قانونية آلراء طبية مؤهالت
علماء البداية يف نزع — األقل عىل — املتحدة اململكة ويف قويٍّا. يزال ال كان الطب تأثري
عملوا إكلينيكيني نفس علماء يكونوا أن إىل املحاكم إىل النصح قدموا الذين أولئك النفس
النفس علم تخصصات ضمن تخصًصا الرشعي النفس علم وكان عقليني. مرىض مع

بقوة. ثابتًا اإلكلينيكي املنهج يزال وال العليا، بالدراسات اإلكلينيكي
من لنطاق السبيل أتيح حتى املحكمة، قاعة باب من النفس علماء دلف إن ما لكن،
وتزايَد للمتهم. الجنائي» «القصد عىل املالحظات إبداء مجرد من بكثري أكرب التطبيقات
النفس علماء إىل — املجرمني مع تتعامل التي املؤسسات من وغريها — املحاكم لجوء
يف املساعدة املؤسسات هذه التمست وقد للجناة. أشمل تقييم عىل الحصول أجل من
أكثر تقييًما ليشمل ذلك وامتد الجناة. مع للتعامل األنسب والسبيل الجريمة تبعات فهم
العملية باهتمام حظيت التي األخرى النفسية املسائل من وغريها الجناة لخطورة مبارشة

القانونية.
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مسائل اليوم أن لدرجة بكثري، أكرب بشكل النفس لعلم اإلرشاك هذا نطاق اتسع
معها يتعامل — املحلفني هيئات اختيار أو شاهد شهادة موثوقية غرار عىل — متنوعة
مبارش اتصال أي أو اإلكلينيكية االعتبارات عن تماًما بعيد منهم كثري نفس، علماء كلها
املتحدة الواليات محاكم استعداد بسبب وجزئيٍّا، لهم. عمالء باعتبارهم الجناة باألفراد
يعترب املستقلة، باالستشارات يرحب الذي املبادرة ونهج بشهادتهم باإلدالء لخرباء للسماح
النفس لعلم مهيمنًا جانبًا واملحلفني الشهود بشأن القانوني النصح تقديم من الشكل هذا

األمريكية. املتحدة الواليات يف الرشعي
بوصفهم الرشعيون النفس علماء يقدمها التي املساهمات الثالث الفصل يستعرض
يف النفس علم ملساهمات نطاًقا األوسع املسائل الرابع الفصل ويبحث خرباء. شهوًدا

القانونية. اإلجراءات

الرشعية العالج أوساط النفسيف علم

تقييم من جزءًا تكون أن إىل للجناة العقلية الحالة حول األولية النفسية النصيحة نزعت
الواقع، يف ولذلك، شخصية؛ أو عقلية بمشكالت مصابني اعتُربوا الذين الجناة وعالج
من املتنوعة املجموعة تلك هي الرشعي النفس علم جذور إليها تعود التي األوساط كانت
«مستشفيات باسم املتحدة اململكة يف بعضها ويعرف للجناة. عالًجا تقدم التي املؤسسات
وكالهما تصحيحية»، «منشآت املخفف بالتعبري األمريكية املتحدة الواليات ويف خاصة»،
أكثر الفرد سلوك تغيري محاولة عىل تركزان ما غالبًا ولكنهما السجون، منظومة من جزء
إكلينيكية عالجية مؤسسات تتعامل كثرية. أخرى سجون شأن العقاب عىل الرتكيز من
مع التعامل عىل — مثًال — وتساعدهم مرىض، بوصفهم الجناة مع تقليدية أكثر كثرية

بها. املصابني الصدمات حتى أو عدوانيتهم، أو لديهم، اإلدمان حاالت

املراقبة وهيئات بالسجون النفس علم

إىل ومنها السجون، إىل األخرى اإلكلينيكية واألطر الخاصة باملستشفيات العمل انتقل
من فرع األخري القرن ربع مدار عىل بزغ لذلك، ونتيجة املراقبة؛ بهيئات املتابعة عمليات
باسم األمريكية املتحدة الواليات يف غالبًا إليه (يشار واملراقبة النفسخاصبالسجون علم
الدول يف صوره أقوى يف يبدو وهو بذاته، قائًما تخصًصا يعد التصحيحي») النفس «علم
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متكاملة، مراقبة وهيئات الحكومة، عليها تسيطر أو مركزية، سجون أنظمة لديها التي
وإيطاليا. املتحدة واململكة أسرتاليا مثل

العقد مدار عىل وغريها الدول هذه يف الرسعة بالغة بُخًطى الخدمات هذه تطورت
من كثري عليها ركز التي الشخصيات ودراسات الذكاء تقييمات عن بعيًدا منتقلًة املايض،
تقارير بشأنها يعدون كثرية جوانب اآلن وثمة قرن. نصف منذ الرشعيني النفس علماء
خالل تقدمهم توجيه يف للمساعدة سجنهم من املبكرة املراحل يف سواءٌ املسجونني، عن
املرشوط، الرساح إطالق لجنة تهم التي األخرى واملسائل الخطر تقييم أو السجن، فرتة
دوًما يرحب ال قد وبالطبع عنهم. اإلفراج وبعد حبسهم فرتة طوال مختلفة مراحل ويف
«طبيب يبديه ما يقلصها قد السجن داخل حريتهم أن يشعرون قد ألنهم بذلك؛ السجناء

مالحظات. من عنهم املجاذيب»
العاملون النفس علماء يعتمد أن املرجح من األفراد، عن التقارير إعداد إىل إضافة
السجون لربامج تقييمات يتضمن وهذا السلوك. علم من كثرية أخرى جوانب عىل بالسجون
بمناهج العاملني ولتدريب مؤسيس، تغيري خطة وضع يف للمساعدة إدارتها، وأنظمة
من كثري يفضل لذلك، ونتيجة للقانون؛ الالحقة املخالفات خفض عىل تساعد قد متنوعة
«عالم من أكثر تطبيقي» نفس «عالم التسمية املراقبة وهيئات بالسجون النفس علماء

رشعي». نفس
الجناة. مع الرشعيون النفس علماء يؤديه ما عىل إطاللة الخامس الفصل يقدم

والتحقيقات النفس علم

الرشطة. تحقيقات يف مساهمتهم للناسهي املعروفة الرشعيني النفس علماء أنشطة أكثر
يف العرصالحديث هوملز شريلوك شخصية وجود إىل الواضحة الحاجة إىل يرجع ذلك ولعل
األدبية الشخصيات هذه وتصور الواقع. يف وجودها إىل رجوعه من أكثر الجريمة أدب أغلب
أوصاف «محددو ما نوًعا املضللة التسمية عليها يُطلق التي — عادة املعيبة لكن — الفطنة
وتكون القضية. حل عىل الرشطة ملساعدة املجرم عقل داخل تتطلع أنها عىل الجناة»،
سفاحون، يرتكبها التي القتل جرائم من ما شكًال — تقريبًا ثابت بشكل — الجرائم
القاتل فيه يفكر ما معرفة عىل للطبيعة الخارقة بالقدرة متمتًعا األوصاف» «محدد ويبدو
الجريمة مرسح كثريًا يتجاوز ال ما عىل يعتمد هذا البصرية نفاذ أن ويظهر به. ويشعر

اللغز. لحل متفرقة ومفاتيح
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الجناة أوصاف تحديد عملية إدخال فضل عادة إليه ينسب الذي الشخص وبوصفي
فإنني بفريجينيا، الفيدرايل التحقيقات مكتب من طرد يف يبدو كما املتحدة، اململكة إىل
تتحدث مجهول ملجرم محددة» «أوصاًفا مني صحفي فيها يطلب مرة كل باليأسيف أشعر
الخاطئ والفهم الخيال فيها يجتمع مساحة هذه أصبحت لقد أفعاله. عن اليوم أخبار
عليه وأرد عميًقا نفًسا ألتقط أن إىل أُضَطر أنني لدرجة غالبًا، ا جدٍّ العادية الحقيقة إلخفاء
التليفزيون!» شاشة عىل تشاهده كما األمر «ليس قائًال: أستطيع ما قدر مهذب بأسلوب
عن البحث يف تساهم أن لها اإلجرامي السلوك دراسة من تنشأ نتائج ثمة أنه الحقيقة
أكثر يتعلق األمر املجرم. عقل» يف «الدخول عن تماًما يختلف هذا ولكن املجهولني. الجناة
االستعانة من تمكينهم خالل من الرشطة تتخذها التي القرارات صنع عمليات بتحسني
أساليب تطوير يف قصوى أهمية لهذا وكان النفسية. االكتشافات من كبرية بسلسلة
التفاصيل. من مزيد تذكر عىل الشهود مساعدة يف سيما ال بالرشطة، الخاصة االستجواب
فائدة، ذات للجناة مميزة سمات اقرتاح يف النفس لعلم املبارشة املساهمة قدر عىل
عليه العثور كيفية أو الجاني به يوجد قد الذي املكان فلك يف يدور هذا أن املرجح من
رغم العقلية، عملياته بشأن االفرتاضات من بكثري فائدة أعم وهذا الرشطة. سجالت يف
القرن منتصف يف األوصاف لتحديد األوىل األيام يف املبداة املالحظات نوعية كانت هذه أن
املحددة» «األوصاف أن يعني املهيمن الطبي العمل إطار كان الوقت، ذلك ففي املايض.
أنه ورغم عقليٍّا. املرىض باملجرمني خاص باهتمام تمتعوا أناس الواقع يف وضعها األوىل
األوصاف» «محددو يكتبها ما (عادة بطويل منظور من مساهماتهم عن يُكتب ما غالبًا
للتحقيق. ومبارشة حقيقية قيمة ذات كانت ما نادًرا أنها الدقيق التحليل يكشف أنفسهم)،
املساهمات بني أميز كي جهًدا آُل لم السادس، الفصل يف الدراسة يف سأمعن كما
بها يقوم التي الزائفة البطولية واألعمال للتحقيقات تقديمها النفس لعلماء يمكن التي
من الجانب هذا لتمييز التحقيقات» نفس «علم مصطلح نََحتُّ ولقد األوصاف». «محددو
لعلم وحدات وُشكلت االقرتاح، هذا العالم حول الرشطة قوات من عدد وتتبع النفس. علم
األوصاف» «محددو فعل مما بكثري أكثر القانون إنفاذ عمل يف تساهم التحقيقات نفس

وقت. أي يف األوائل
منه تفرع فقد ناشئًا، معرفيٍّا فرًعا يزال ال الرشعي النفس علم أن رغم وهكذا،
وعلم التحقيقات، نفس وعلم السجون، نفس فعلم الفرعية؛ املجاالت من مجموعة بالفعل
مجاالت بوصفها كلها تطل النفساإلكلينيكي؛ علم من الرشعية والجوانب النفسالقانوني،
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النفس لعلم كان التي املجاالت من مجموعة أيًضا هناك كان متميزة. مهني ونشاط دراسة
الخاصة االستجواب أساليب تعزيَز كان قاطبة تأثرياته أقوى ولعل فيها، ملحوظ تأثري
أن متنامية أدلة أيًضا وثمة العدالة. أحكام تطبيق إساءة حاالت عدد وخْفَض بالرشطة،

الجريمة. حياة عن االبتعاد من املجرمني بعض تمكني يف يفيد أن يمكن النفس علم

الرشعي النفس علم أمام تحديات

أصقاع جميع يف نموٍّا األرسع املهني النفس علم مجاالت أحد الرشعي النفس علم لعل
أوصاف بتحديد الخاصة الجذابة الخاطئة الفكرة إىل منه جزء يف يرجع ما وهو العالم،
أن يجب الرسيع النمو هذا أن إال واملجرمني. بالجريمة االنتشار واسع واالهتمام الجناة
هذا يف مناسبة دراسات إجراء واجهت التي امللحوظة، الصعوبات من خلفية أمام يوضع
حقيقيني، مجرمني إىل فالوصول املمارسون. يواجهها التي الكثرية والتحديات املجال،
بقيود دائًما محفوٌف رشطة؛ ضباط أو لشهود أو البحث، ألغراض املحلفني هيئات أو
لها التخطيط ينبغي أيًضا حقيقية مخاطر توجد الحاالت، بعض ويف وعملية. قانونية
عىل سيما ال — الرشعي النفس بعلم صلة ذات كثرية أبحاٌث أُجريْت ولذا حدوثها؛ وتجنب
أن يمكن سيناريوهات من تتكون ما غالبًا مصطنعة أوساط يف — العيان شهود شهادة
ما تحديد منهم يُطلب ثم الطالب، عىل فيديوهات فيها تُعرض ما، نوًعا واقعية غري تكون
عمليات عىل يعتمد ألنه املعمل؛ خارج الواقع يف محدودة تطبيق إمكانية لهذا يتذكرونه.
ألي الخاضعني غري السكان من محدودة فرعية مجموعة من الناس انتقاء مع محاكاة،

فعلية. ضغوط
غري الحبس بيئة بسبب كثرية قيود عليه بالسجون الجناة مع مبارشة العمل حتى
فعىل املعتاد. االجتماعي إطارهم عن الجناة وفصل الدراسات، فيها تُجرى التي املعتادة
يف للكحول إدمانهم مع التعامل عىل أشخاص مساعدة ا جدٍّ العسري من املثال، سبيل
ويف طوعية. مشاركة مشاركتهم درجة قياس يصعب وعندما الكحول، فيه يتاح ال سياق
الفرد إن يقولون ألنهم السجناء؛ عىل بحوث أي بإجراء السلطات بعض تسمح لن الواقع،

طوعية. مطَّلعة موافقة إبداء أبًدا يمكنه ال املسجون
ُمدان يقوله مما تصديقه يمكن ما تحديد يف املتمثلة أيًضا العويصة املشكلة توجد كما
العالجية أو البحثية املواقف أغلب يف — وعادة عالجي. برنامج أو ببحث مجراة مقابلٍة يف
املساعدة يحاولون املشاركني أن االفرتاض من انطالًقا يعمل أن النفس لعالم يمكن —
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موضوعات عن الحديث يف يرغبون ال وقد يقولون. فيما عام بوجه رصحاءَ وسيكونون
أنهم يُتوقع لن ولكن يتذكرونه، ما حيال بالصدمة أو باالضطراب يشعرون أو معينة،
لكن أفعالهم. أو أنفسهم بشأن بالفعل سيكذبون أو سيضللون أو الحقيقة سيحرفون
وتكمن اتصال. ألي البدء نقطة هو تحديًدا التوقع ذلك يكون الجناة، مع التعامل عند
استخدام طريق عن غالبًا الحقيقة، قلب إىل للوصول ذلك تجاوز يف النفس عاِلم مهارة
التي الروايات يف الحقيقة تحريفات عن الكشف إجراءات من وغريها خاصة استبيانات

عليهم. تُقص
ويعملون التحديات، هذه عىل الجسورين الباحثني من ُمتناٍم عدد يتغلب ذلك، مع
واإلجراءات القانون إنفاذ يف املشاركني من وغريهم الجناة مع وواضح مبارش بشكل
فهمنا محدودية ومدى اإلجرام تعقد مدى عن إال الدراسات هذه تكشف وال القانونية.
اثنان يتماثل فال املجرمني؛ تنوع خاصة بأهمية ويحظى تسببه. التي النفسية للعمليات
وقياسية بسيطة محددة» «أوصاف توجد ال لذلك، ونتيجة متشابهة؛ بجرائم مدانان
مع أيًضا نفسيٍّا ويتغريون سيتطورون أنفسهم والجناة إلرهابي. أو لقاتل، أو لسارق
لديهم؛ الجرائم ارتكاب خربات نتيجة ات التغريُّ هذه تحدث أن ويمكن بل الوقت، مرور
فئة إىل منسوب ألنه املجرمني من مجرم سيكولوجية نفهم أننا الفرض يمكننا ال لذا،

املغتصبني. أو البنوك سارقي
املفاهيم ففي الجرائم. من مزيًجا يرتكبون املجرمني أغلب أن هي أخرى مشكلة ثمة
ال عنيفة، بجريمة متسلسل نحو عىل القانون مخالفة عادة ترتبط الشائعة، الخاطئة
مجموعة يرتكبون الجناة من كثريًا ولكن سفاحون. يرتكبها التي القتل جرائم سيما
يوجد قد أنه ورغم اإلجرام. فيه يمارسون الذي الوقت طوال الجرائم من كبرية متنوعة
تجد أن نسبيٍّا يندر البنوك، رسقة أو السيارات رسقة أو العنف أو االحتيال عىل تركيز
أن كما الجرائم. من فقط واحد محدد نوع يف منخرطني باملائة، مائة متخصصني جناة
الذيل طاهرة حياة عاشت لالنتباه، الفتة ولكنها صغرية الجناة من فرعية مجموعة هناك
القتل. كجريمة خطرية الجريمة هذه تكون وقد ارتكبتها، واحدة جريمة عدا بوضوح

الرشعي النفس لعلم بحث أي أمام رئيسية عقبة ثمة كلها، املشكالت هذه خضم يف
فرعية، ثقافة يف مقبول هو فما وضوح. بكل الجريمة تعريف وهي دائًما؛ الظهور تُعاود
مسموح كثرية دول يف املثال، سبيل فعىل أخرى. فرعية ثقافة يف القانون يحظره قد
ألفعال القانوني فالتعريف لذا آخر؛ مكان يف اغتصابًا ستُعترب الزواج إطار يف بأفعال
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— الجناة مع التعامل إطار ويف دقيق. نفيس بوضوح دوًما يتسم ال قد القانون مخالفة
هم ما وليس بالفعل الجناة به قام ما مع التعامل النفس لعلماء ينبغي — لذلك نتيجة
الجريمة جانبًا وا يُنحُّ أن يف الرشعيون النفس علماء سريغب ما وكثريًا قانونًا. به ُمدانون
نمط إىل شموًال أكثر نظرة ينظروا أن ويحاولوا للدراسة موضوًعا الشخص جعلت التي

الشخيص. ووضعه حياته
غالبًا معهم التعامل يتم الذين — املجرمني لسيكولوجية املبارش الفحص هذا
األدب حبكات تجاوز أهمية مدى يبدي — ما نوع من عالجي سياق يف مرىض بوصفهم
يف شخص بها يقوم التي األفعال أن فرغم «الدوافع». ومفاهيم املجرمني عن القصيص
تحقيق يف الرغبة نتيجة االندفاع مظهر تتخذ قد تجاري غش أو رسقة أو سطو جريمة
سبيل فعىل تماًما. مختلفة عمليات عن النظر إمعان يكشف ما كثريًا مبارش، مادي كسب
سالًحا سارق يحمل لَم عليه؟ يسطو الذي باملنزل فراش عىل يقيضلصحاجته لَم املثال،
عىل يحصل ال وهو تحقيقه إىل محتال يسعى الذي ما أبًدا؟ آخر يحمله ال حني يف ناريٍّا
أن األسئلة لهذه يمكن قانوني؟ غري بشكل عليه حصل الذي املال من شخصية منفعة أي
أدب يحويها التي — االنتقام أو الجشع مثل — القارصة «الدوافع» عن ا جدٍّ بعيًدا تأخذنا
فيما وأدوارهم ألنفسهم الجناة رؤية كيفية تحديد هي صعوبة األكثر واملهمة الجريمة.

اإلجرامية. بأفعالهم يتعلق

الثقافات بني الصدع رأب

األشخاص يف للتفكري أساليب ابتكروا الطب، عباءة من الرشعيني النفس علماء خروج مع
املحتملني. بهم املشتبه أو لعمالئهم والرشطة والقضاة املحامني فهم طريقة عن تفصلهم
الجاني؛ سيطرة نطاق خارج عمليات يف الجريمة تفسري النفس علماء يجد ما وكثريًا
من أيٍّ يف يتم وال االجتماعية. الخربات أو التنشئة أو الهرمونات أو الجيني التكوين يف
وعىل الخطأ. ارتكاب لقرار متخذًا بوصفه الشخص عىل بشدة التأكيد التفسريات هذه
محور هو الجنائي» و«القصد الجاني. ملسئولية االهتمام كل القانون يُوِيل النقيض،

الجاني. استجواب يُجرى عندما القانوني التحقيق
تماًما مختلفة عمليات إىل تُرتَجم الجوهرية االهتمام مواضع يف االختالفات هذه
الناس، من كبري عدد اتجاهات أساس عىل آراءهم النفس علماء وسيبني الجناة. لتقييم
إىل األفراد يصنفون أو أساسها، عىل الناس يختلف التي األساسية األبعاد مستخرجني
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املاثل الشخص عىل ينبغي كما املحاكم تركز املقابل، ويف تشخيصية. فئات أو «أنواع»
ترتبط أن املحاكم وتشرتط وخرباته. أفعاله ذاته؛ الفرد هذا حول الحديث ويدور أمامها.

تنظرها. التي بالقضية عليها تعتمد تعميمات أي مبارشة
القانونية، والعملية العلمية النفس علم إجراءات بني االختالف هذا عىل مثال ثمة
هذا كان اللغويات. علم يف بارز خبري دعاوى عىل بالطعن فيها تقدمت قضية يف يتمثل
إىل املقدَّم االعرتاف أن عن كشفت أساليبه إن وقال عليه، املدََّعى دفاع لصالح يمثُل الخبري
الرشطة. من خادًعا تلفيًقا ذلك اعتبار يمكن ثَمَّ ومن شخص؛ من أكثر به أدىل املحكمة
عىل دقيقة دراسات نفس— علماء بوصفنا — أشخاصآخرين من ومجموعة أنا فأجريُت
أو واحد شخص كتبها معلومات من أمثلة مع اللغويات عالم استخدمها التي األساليب
بالصدق تحظى ال الخبري هذا استخدمها التي األساليب أن الدراسات هذه وأظهرت أكثر؛
والدعاوى — األساليب يف الضعف هذا أن للمحكمة أبدي أن عيلَّ كان ذلك، مع اإلطالق. عىل
أمامها. املنظورة القضية يف ضعف نقطة شكل عىل إظهاره أيًضا يمكن — عليها املبنية
أنه كما ذلك، إلظهار علميٍّا حاجة ثمة يكن ولم بوضوح، هذا املبكرة نتائجنا بينت وقد
املحكمة. أجل من بذلك القيام يجب كان هذا مع ولكن كليًة، به التنبؤ املمكن من كان

من إمتاعه وأوجه الرشعي النفس لعلم الرئيسية التحديات تأتي كثرية، أصعدة عىل
بفعالية املجاالن يعمل وعندما تماًما. النفساملختلَفني وعلم القانون بنيمجايل التفاعل هذا
التي الحدود وراء ملا اآلخر نقل منهما لكلٍّ ويمكن اآلخر. أحدهما مساعدة يمكنهما مًعا،

املتبادل. اإلثراء من نوع حدوث النتيجة وتكون املهنية، قيوده تفرضها

هوامش

(1)  George Grantham Bain Collection, © Library of congress.
(2) © Mary Evans/Illustrated London News.
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كيفتصنعجمرًما

مختلفون؟ املجرمون هل

تشكل فهي الرشعي؛ النفس لعلم بالنسبة أساسية واإلجرام املجرمني سلوك تفسريات
اإلجرام لتجنب مساعدتهم يمكن كان إذا وما املجرمني، تقييم كيفية العتبارات األساس
يشء هناك بأنه الفرض حالة يف ذلك. حدوث وكيفية ما، بطريقة «عالجهم» أو املستقبيل
السمات عىل مبارشة والعالج والعقاب التقييم فسريكز مجرًما، املرء كون يف فطري ما
املجرمني، تشكل التي هي بعينها ظروًفا أن الفرض حالة يف املقابل، ويف للجاني. املميزة
الجاني؛ الفرد عىل وليس الظروف تلك عىل الجريمة معدالت خفض برامج فسرتكز
نظرية تبدو قد والتي — الجريمة أسباب حول للمناظرات يكون أن يمكن لذلك، ونتيجة
تأثري ولها الجناة، وإدارة الجريمة مع التعامل سياسات عىل مبارش تأثري — ما نوًعا

بالفعل.
النواحي بعض يف مختلفني املجرمون كان إذا عما سؤال ثمة املناقشات هذه قلب يف
بكيفية يتعلق يشء هناك هل جريمة. أي يرتكبوا لم الذين األشخاص عن الجوهرية
عمله عليك فيما مليٍّا التفكري هو ذلك دارسة سبل أحد مختلفني؟ يجعلهم تكوينهم

مجرًما. لتصنع

بيولوجية تفسريات

الذي ما مجرم، صناعة مهمة إليك وأُوِكَلت الحديث العرص فرانكنشتاين دكتور أنك َهب
يرى كان كما ربما، معينة؟ جسم أجزاء إىل ستحتاج هل املهمة؟ لتحقق إليه ستحتاج
مميز نحو عىل طويلتني ذراعني ستختار كنت عام، مائة من أقل منذ جادون باحثون
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عالم — لومربوزو تشيزاري إرشادات أيًضا ستتبع هل القردة)؟ تملكها التي (كتلك
بحيث الرأس؛ بناء يف — عرش التاسع القرن يف عاش الذي الصيت ذائع اإليطايل الجريمة
عريض، وفك خفيفة، ولحية كثيف، وشعر بارزتان، «أذنان به يكون أن عىل تحرص
عما الفيكتوري العرص أفكار مع وتجاوبًا كبرية»؟ وجنتني وعظام مستدق، مربع وذقن
أقرص صنعته الذي املجرم أن من التأكد تود ربما عام، بوجه الجميع عن املجرم يميز
املجرمني، غري من وزنًا أثقل أيًضا يكون أن وينبغي أطول، أو املتوسط، الطول من
املجرم يكون أن عىل أيًضا فستحرص اإلرشادات، هذه اتبعت فإن بوضوح. أخف أو
وسيكون متهدلتني. وكتفني خلقيٍّا مشوه صدر مع ناتئ صدري قفص ذا صنعته الذي
لذا رجال؛ ارتكبها اكتُشفت التي الجرائم من العظمى (الغالبية أيًضا. القدمني مسطح
أردت وإذا التبسيط، أجل من للنوع َدة املحدِّ اإلشارة بهذه سألتزم فصاعًدا هنا من

ذلك.) فسأوضح أنثى مجرمة إىل خصيىص اإلشارة
أنه تعتقد وكنت الجسم، ببنية الالزم من أكثر متعلًقا صار األمر أن رأيت إذا
من وغريها الجيني والتكوين بالهرمونات وتعبث طبيعيٍّا جسًما تأخذ أن بإمكانك
الحديث الفكر تتبع بهذا فأنت مجرًما، لتصنع الجسم عمل كيفية تحدد التي الجوانب
أو — باملخ ما اضطراٍب عن ناجم اإلجرام أن يرون الخرباء من كبري فعدد ما. نوًعا
سبيل وعىل الوالدة. وقت مشكالت أو لحادث، التعرض نتيجة — باملخ صغري تلف حتى
طيبة عالقة عىل ودود ملك من تحوَّل الثامن هنري أن إىل الحديثة األبحاث أشارت املثال،
حادث له وقع أن بعد القديمة كالقمصان زوجاته من تخلص مستبد حاكم إىل بزوجته
الذي الدماغي الرضر إن ويقال ساعتني. ملدة الوعي فقده إىل أدى بالرماح مقارعة أثناء

وعنًفا. عدوانيًة أكثر ليصبح شخصيته غريَّ الحادث يف به أصيب
الفرد، لدى ما عصبي بجانب يتعلق االغتصاب أو القتل سبب أن يُعتقد كان إن
حول أسئلة الفحص هذا وسيطرح الجوانب، هذه عن حينها الجاني تقييم فسيبحث
اختبارات سيستخدم أو — بالرأس إصابات سيما ال — الطفولة يف صدمة أي حدوث
أسلوب يتبعون الذين أولئك إن بل املخ. لعمل مشابهة فحوصات أو باألشعة املخ مسح
عن لجرم ارتكابهم قبل املحتملني املجرمني عىل التعرف يمكن أنه يزعمون هذا التفكري

أمخاخهم. دراسة طريقة
ثابتة مقومات هناك أن فيدَّعون أبعد؛ ملرحلة البيولوجي الزعم بهذا البعض يذهب
املسببات ومن إضايف. Y كروموسوم مثل عنارص يف تظهر املجرمني، جينات تشكل
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مجرًما تصنع كيف

أنواع ا�جرم�

بوجيا، قاتل 

بي آر، لص من نابويل بي إس، مزور من بييمونتي

كارتوش، قاطع طريق فرنيس 

جي ماريني، قاطعة طريق ديزرو، قاتل بالسم 

1  .١٨٧١ للومربوزو، املجرمني» أنواع «أطلس من صور :1-2 شكل

هرمون التستيسرتون؛ عىل اللوم بإلقاء هنا شائع اقرتاح وثمة الهرمونات. خلل أيًضا
بوصفها بفعالية بالتعلم للمجرمني تسمح ال التي العصبية األجهزة وتُطرح الذكورة.
فإنهم والعقاب، للثواب جيًدا املجرمني استجابة عدم بسبب أنه هي والفكرة آخر. سببًا
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املمتثلة العموم به تقوم الذي النحو عىل اجتماعيٍّا املقبول السلوك أبًدا يستبطنون ال
للقانون.

العصبي و/أو الفسيولوجي التكوين بشأن ما خطب ثمة أنه هنا الرئييس الفرض
يف الرئييس االعتقاد هو هذا كان مجرًما. يصبح أن إىل يدفعه الذي هو للفرد الفعيل
لكل تفسريًا بوصفها العلماء لداروين التطور نظرية بهرت عندما عرش، التاسع القرن
بني شائعة رؤية هناك كانت التطور، عملية عن تماًما مبسطة أفكار إىل واستناًدا يشء.
كان السبب ولذلك البرشي؛ الجنس من تطوًرا أقل شكل األصل يف املجرمني أن العلماء
التي — األخرى املميزة السمات من وغريها البارز والفك الطويلة األطراف إىل يُنظر
لإلجرام. مميزة عالمات بوصفها — التطور صعيد عىل اسرتجاعية وراثة مظاهر اعتربت
األطفال مع الكثري يف يشرتكون أنهم عىل املجرمني إىل الفرتة هذه كتابات من كثري ويشري

كامًال. تطوًرا يتطوروا لم برش أنهم إىل أخرى كإشارة و«البدائيني»،
وتخفي أناقة أكثر كلمات تتخذ وربما بالتأكيد؛ األفكار من األنماط هذه تندثر لم
السلوك تطور إىل وتشري الحيوي، النشوء نظرية غطاء تحت األساسية افرتاضاتها
البرش من سواهم عن مختلفون املجرمني إن القائلة الرئيسية الفكرة تظل لكن اإلنساني،
بعض ذهب املثال، سبيل عىل الجريمة. أسباب حول املناقشات من كثري صلب يف كامنة
من جزء والقتل االغتصاب مثل جرائم أن بزعم متطرف حدٍّ إىل األفكار بهذه الخرباء
يف — يقولون كما — مغروزة فهي ثَمَّ ومن املرأة) ليس (ربما الرجل تطور أصول

البرشي. الجينوم
يف ما تطورية ميزة تقدم املروعة الجرائم هذه أن هو هنا املتضمن املعنى أن يبدو
ألن الحديث؛ العرص إنسان داخل الوجود تواصل لذلك وهي البقاء»؛ أجل من «املعركة
يف استمروا ربما اإلنسان تطور من مبكرة مراحل يف األعمال تلك ارتكبوا الذين أولئك
الحقيقة يف يفرس ال ذلك أن إال تالية. أجيال إىل جيناتهم نقلوا ثمَّ ومن وتناسلوا؛ الحياة
يجب وقتلة مغتصبون هم من أن ويفرتض وقتلة. مغتصبني الرجال كل ليس أنه سبب
شأن االسرتجاعية غرائزهم عىل يسيطرون ال أو الحيوانية، أصولهم إىل أقرب اعتبارهم
لومربوزو، عن كثريًا يختلف ال الزعم هذا ومثل منا. الفضيلة من أكرب بقدر يتمتعون من
للطبيعة مؤرشات باعتبارها الطويلتني والذراعني الصغرية الجبهة عىل الضوء ألقى الذي

للمجرمني. «الوحشية»
البرشي. العنف أشكال كافة لتفسري الزائفة التطورية األفكار هذه تعميم يمكن
تزيد بقائها احتماالت أن يُفرتض لهجوم تتعرض عندما للعراك املستعدة فالحيوانات
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شخصية نمط إىل يميل تفسري يف أو تهرب. أو تجبن التي تلك عن جديًدا نسًال لتنجب
وعليه أكثر. أو لزوج العدوانيني األبطال هؤالء جذب احتماالت تزداد أن يمكن رامبو،
غرائزنا إىل مرده العاملية الحروب حتى القدم كرة بمباريات العنف من يشء كل فإن

الحيوانية.
تجعل التي األسباب توضح ال أنها هي املعممة النظريات هذه جميع يف املشكالت
يجعل بينما بالسلمية، تتسم التاريخية والحقب واألمم القدم كرة ومشجعي الناس بعض
لإلنسان، الجيني املرياث يف أساسيٍّا مكونًا العنف كان وإن املميزة. صفتهم العنف آخرون
تنطوي أن ويجب الزمنية؟ والفرتات األماكن كل يف السمة هذه كافة الرجال يبدي ال فلَم
الدولة أو الجمع أو الشخص بهذا الخاصة باملقومات يتعلق أمر ثمة أنه عىل إجابة أية
التطورية التفسريات آخر، بمعنًى العدوانية. لغرائزه إظهاره احتماالت من يقلل أو يزيد
لألسباب مصطنعة عامة خلفية سوى تقدم ال — األحوال من حال بأي صحت إن —
من ينشأ اإلجرام من كبريًا قدًرا بأن بالقول ما نوًعا أشبه فاألمر بًرشا. تجعلنا التي
ويجرون يمشون فهم ثَمَّ ومن وساقان؛ ذراعان لديهم تقريبًا املجرمني جميع أن حقيقة

يتسلقون! وغالبًا
تلك عىل االعتماد إىل بعينهم بأفراد يؤدي الذي ما حول: الحاسمة األسئلة تدور
والتفسريات جرائم؟ الرتكاب — جميًعا فيها نشرتك التي — اإلنسان شخصية من الجوانب
أو جماعات أو األفراد من فرعية مجموعات يف اإلجرامية األنشطة بأصول تتعلق املطلوبة
السؤال إىل نعود وهكذا بأرسه. البرشي الجنس تطور نتاج وليس معينة، حقب أو أمم

البرشي. الجنس بقية عن بالفعل مختلفني املجرمون كان إذا عما املطروح
لإلجرام تفسريات لتقديم املحاوالت تلك إىل للنظر — شك بال ساخرة — طريقة ثمة
جزءًا باعتبارها املحاوالت تلك إىل النظر وهي التطور، نظرية أو األحياء علم إىل تستند
النفس علماء تمكن املحاوالت فهذه مختلفة. مهنية مجاالت بني الهيمنة عىل املنافسة من
مشكلة عىل «السيطرة» ادعاء من البيولوجي للنهج يميلون الذين النفسيني واألطباء
أفضل يملك من حول معركة إنها الحل!» فلدينا لنا؛ األمر «دعوا القول: فيمكنهم اإلجرام.
ولكن، كثرية. مختلفة معرفية فروع فيه تشارك الذي املجال وهو الجرائم، الرتكاب فهم
من واحد لفرع يمكن ال أنه لدرجة البرشية، الطبيعة من جزء فاإلجرام سنرى، كما

له. فهمه احتكار يدَّعي أن املعرفة
إىل تحتاج ال الجناة غري عن الجناة اختالف فكرة أن النفس علماء من كثري يزعم
فمن عام؛ بوجه السكان بقية وبني بينهم عميقة بيولوجية اختالفات وجود افرتاض
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يمكن كيف تفرس املبارشة الشخصية األسباب من متنوعة مجموعة توجد أن املمكن
ومن مختلفة؛ فرعية مجموعة من جزءًا يصبحوا أن إىل الحال بهم ينتهي أن ألناس
أن من وبدًال بكثري، أيرس خيار انتقاء تقرر ربما مجرٍم صنع بصدد تكون عندما ثَمَّ،
فقط والعصبية البدنية املقومات عىل معتمًدا — تماًما البداية من مجرم تصنيع تحاول
عنه؟ ستبحث الذي فما مجرمني. سيصبحون أنهم تظن الذين األشخاص تنتقي —
ستنتقي فربما العادي، الجاني عن املقدمة العامة األوصاف عىل ستعتمد كنت إن حسنًا،
إىل وعصابيني ما نوًعا متهورين كانوا الذين املتوسط، من أقل ذكاء معدل ذوي أشخاًصا

اإلثارة. إىل التواقني ولكن ما، حدٍّ
أو الحيوية أو الترشيحية املداخل هذه من أيٍّ مع تواجهها ربما التي الصعوبة
يتعذر شخص إىل فحسب الحال بك ينتهي أن يمكن أنه هي مجرٍم، لصنع النفسية
التي املميزة السمات بعض الواقع، ويف املجرمني. غري من كثريين أفراد عن تمييزه
فمن سياسيني؛ حتى أو مشهورين كرة العبي أصبحوا أشخاًصا تشكل قد عليها تعتمد
ربما التي العقلية العمليات إىل كثب عن والنظر للجناة العامة السمات تجاوز الرضوري

اإلجرام. تسبب

العقيل االضطراب

مجرمني يكونون — عادة األشخاص— من قلة أن كيف مشكلة مع للتعامل طريقة ثمة
عطل عن البحث وهي كذلك، البرش كل يكون أن يقرتح أن يمكن التطور منظور أن رغم
أو محكم غري أصبح الشخص عمل آلية يف ما عنرص للوظائف؛ الطبيعي األداء يف ما
لذلك العقلية؛ العمليات يف سيكون الخلل هذا ومصدر ما. بطريقة معطوبًا أو ا معوجٍّ

اإلجرام. تفسري أجل من العقيل االضطراب من متنوعة جوانب تفحص ما غالبًا
االكتئاب من ما نوع من يعانون جناة تجد أن املألوف غري من ليس بالتأكيد
دراسة كشفت الواقع، ويف الفصام. مثل ذُهانية حالة حتى أو تعلم إعاقات لديهم أو
مائة كل بني من ثالثة إىل يصل ما أن عن اإلنجليزية بالسجون الرجال عىل أُجريت
«جنون»؛ الناس من كثري ببساطة عليه يطِلق ما وهذا شديد؛ بذهان مصابون سجني
االعتقاد أو بالهالوس اإلصابة أو أصوات سماع غرار عىل بالواقع، االتصال فقدان أو
ننظر أن ينبغي أيًضا للنظر الفتة مجموعة ثمة حياتهم. يف تتحكم ما خفية قوة بأن
أنها لالهتمام ا جدٍّ املثري بالتشخيص حظيت التي تلك ونعني منفصل، نحو عىل إليها
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املعادية الشخصية «اضطراب عمومية أكثر بتعبري أو مضطربة، «شخصية» من تعاني
متنوعة أشكال من يعانون الذين املجرمني من كبري عدد بالتأكيد يوجد ولذلك للمجتمع».
إىل االعتبار بعني ننظر عندما وثيقة صلة ذا هذا سيكون ثم ومن العقلية. األمراض من
وإدانتهم. عليهم القبض إلقاء عند معهم فعله ينبغي وما لجرائمهم، ارتكابهم كيفية
املجرمني من عينة يف تزيد النسبة هذه كانت إذا ما هي املحسومة غري النقطة لكن
كانت إذا ما تحديد يصعب أيًضا ال. أم الجناة هؤالء منهم خرج الذين السكان يف عما
أن أم العقلية، مشكالتهم سببت التي هي السجن عن وخرباتهم املجرمني حياة أنماط

مجرمني. جعلهم الذي هو العقيل االضطراب
لألفعال سببًا باعتباره العقيل باالضطراب القبول يف الصعوبات من عدد ثمة
ترتبط قد — واألطفال الزوجة قتل مثل — معينة عنف أعمال أن فرغم اإلجرامية.
املكتئبني األشخاص جميع يرتكب ال الظن فأغلب باكتئاب، مصاب الجريمة مقرتف بأن
شخصت قد مجرم حالة بأن للتنويه الصحف استعداد رغم ذلك، عىل عالوة جرائم.
— بالذهان املصابني األفراد من العظمى الغالبية الحقيقة ففي بالفصام، إصابة أنها
أنفسهم عىل بكثري أكرب خطًرا يشكلون — ال أم االضطهاد بجنون مصابني كانوا سواء
التوصل تم التي والنتيجة هذا بني الخلط ينبغي وال آخر. شخص أي عىل يشكلونه مما
حالتهم ص تُشخَّ لم الذين أولئك عن عنفهم احتماالت تزيد بالفصام املصابني أن إليها؛
بالفصام املصابني أعداد تزال وال مخدرات. يتعاطون كانوا إن سيما ال التشخيص، بذلك
جرائمهم كانت إذا ما حول أيًضا السؤال وينشأ ا، جدٍّ منخفضة جرائم؛ يرتكبون الذين
ملرضهم. مبارشة نتيجة وليست بها يعاَملون التي للطريقة فعل رد — العنف خاصة —
املوجودين أولئك عىل بطبعهم يعتمدون تعلم صعوبات من يعانون الذين األشخاص
األشخاص ثمَّ ومن عام؛ بوجه الجميع يفعل مما أكثر والدعم التوجيه أجل من حولهم
ما ذلك كان إن القانون سيخالفون الظن أغلب العقلية الصعوبات بتلك املصابون
يعانون التي التعلم صعوبات أن فيه املشكوك ومن وبيئتهم. تنشئتهم عليه شجعتهم

للقانون. ملخالفتهم الوحيد السبب هي منها
العقيل واالضطراب عقيل باضطراب املصاب الجاني بني مهم فارق يوجد بهذا
بني العقيل االضطراب انتشار أمر أخذ إىل حاجة وثمة جريمة. ارتكاب إىل املفيض
مجاًال بالفعل يقدم هذا ألن الجد؛ محمل عىل والنساء الرجال من املدانني قطاعات
املصابني ألولئك يمكن ومثلما الرشعيني. النفس لعلماء املهني التدخل من تماًما متميًزا
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العالج أشكال من يستفيدوا أن — عموًما سكاني تجمع أي يف — عقلية باضطرابات
مساعدة إىل حاجة األشخاصيف من كبري عدد القانون مخالفي قطاع يف سيكون املتنوعة،
أمام الطريق اإلجرامي نشاطهم ب يصعِّ أن املمكن من النفسية. مشكالتهم مع للتعامل
علماء مهمة هذه تكون أن يمكن لكن العقلية، املشكالت هذه مع التعامل إمكانيات

الرضورية. املساعدة لتقديم الرشعية الخدمات من جزء هم الذين النفس

وراءها وما السيكوباتية

قانونيته، وعدم به يقومون ما تماًما يفهمون وهم جرائم يرتكبون كثريون أفراد يوجد
تبدو وال ومنطقيون، عقالنيون إنهم واضحة. عقلية مشكالت بأية مصابني غري ولكنهم
جذابني يكونوا أن لبعضهم ويمكن ذهانية. أعراض أو تُعَلم إعاقة ألي عالمات أية عليهم
معرفتهم عند بالتصديق جديرين يجعلهم الذكاء من كاٍف بقدر ويتمتعون الظاهر، يف
نطاق خارج قوى هناك أن يظنون وال رءوسهم، يف أصواتًا يسمعون ال إنهم مرة. ألول
ويكذبون الناس يؤذون — وتكراًرا مراًرا — ولكنهم جرائم. بارتكاب تأمرهم سيطرتهم
ويبدون ع، متوقَّ غري نحو عىل عنيفني يكونوا أن ويمكن ضمري، وخز أو ندم دون
الحتمي ومن طويلة. فرتة أي مدار عىل بفعالية اآلخرين مع التواصل عىل قادرين غري
اللغة ويف األفراد. هؤالء حياة يف ثابتًا ملمًحا أشكالها بمختِلف الجرائم تشكل أن تقريبًا
األشخاص هؤالء صحالة تشخَّ قد العقلية، الصحة أخصائيو يستخدمها التي املتخصصة

«الشخصية». يف بأخرى أو بطريقة اضطراب من يعانون بأنهم يفيد تشخيًصا
من كاملة مجموعة ُحددت البرشي، للنشاط النفيس الطب معالجة إطار يف
فيها يعاني قد التي املختلفة الطرق تمييز محاولة بهدف الشخصية»؛ «اضطرابات
سبيلها وجدت التي االضطرابات ومجموعة اآلخرين. مع التواصل يف صعوبة من األفراد
املصطلح ألن هنا التباسات وثمة السيكوباتي». «االضطراب هي الدارجة اللغة إىل
إنجلرتا، قانون يف قانوني مصطلح وإنما طبيٍّا، تشخيًصا ليس السيكوباتي» «االضطراب
قاعدة عن كثريًا يختلف ال وهذا بالعقل»، مستديمة إعاقة أو «اضطراب إىل يشري وويلز
الجدل من قدر ثمة وبذا قرن. ونصف قرن من أكثر منذ مرة أول ظهرت التي ماكنوتن
القانوني التعريف من أقرب الشخصية النفيسالضطراب الطب تشخيصات من أٌي حول:
السيكوباتي؟ للشخص الشائع باملفهوم يرتبط منها أيٌّ وهل السيكوباتي»؟ «االضطراب
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سيكوباتي؟2 السيئة السمعة صاحب الرأسمايل مادوف برنارد هل :2-2 شكل

يكون ما غالبًا الرحمة، عديم سفاح صورة يف السيكوباتي الشخص هوليوود ر تصوِّ
عرشينيات من الصامتة األفالم من وبداية فرانكنشتاين. ووحش دراكوال من ما مزيًجا
«كاليفورنيا» مثل األحدث األفالم حتى كاليجاري»، دكتور «عيادة مثل العرشين القرن
الوحوش يرتكبها التي لألفعال نفيس فهم أي الحقيقة يف تُقدم ال للعجائز»؛ بلًدا و«ليس
يَُمثِّلون فهم البطولة؛ سمات بعكس املتسمة الرئيسية الشخصيات دور يلعبون الذين
«سايكو» مثل ما، نوًعا النفسية الناحية من إبهاًرا األكثر األفالم وتقدم املحض. الرش
ال ولكنها فيها، الرشيرة الشخصيات لقبح فرويدية شبه تفسريات بوسطن»، و«خنَّاق
من ولكن مؤذيني، غري يبدوا أن يمكنهم تماًما غرباء أفراًدا باعتبارهم تَعرضهم تزال

لآلخرين. الرش يبطنون داخلهم
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أدق؟3 مثال هوبكنز أنتوني مثلها التي ليكرت هانيبال شخصية هل أم :3-2 شكل

تقدمها التي السيكوباتي للشخص النمطية الصورة تصديق للغاية الصعب من
أن يمكن لكنه مروعة عنيفة جرائم ارتكب أنه تعرف ما شخًصا تلتقي حتى هوليوود
انطباًعا ويرتكون دمثني يبدوا أن يمكن أشخاص هناك شك، دون ومتعاونًا. جذابًا يكون
أشخاص أيًضا ويوجد الرش. إىل رسيًعا يتحولوا أن يمكن ولكن املواقف، أحد يف طيبًا
الذين أولئك مع يتعاركون — مبكرة سن منذ — ودائًما اآلخرين، مع أبًدا يتواصلون ال
نميز أن يُْمِكنَّا األشخاص، هؤالء عىل تسمية إطالق إىل حاجة يف كنا وإن بهم. يحتكون
جاذبية األول النوع يمتلك الثاني. والنوع األول النوع من السيكوباتيني بتسميتهم بينهم
من مثال وأوضح باآلخرين. والتالعب بالقسوة ويتسمون مرضيون كاذبون وهم ظاهرية،
الرئييس الدور يلعب الذي ريبيل، توم هو السيكوباتيني من النوع هذا عىل الروائي األدب
والسيكوباتيون األخالقي. البُعد تراعي ال التي هايسميث باتريشيا روايات من كثري يف
تاريخ ولهم ومستهرتون، ومندفعون وضوًحا أكثر بشكل مجرمون هم الثاني النوع من

مبكرة. سلوكية ومشكالت الصغر يف االنحراف من
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قانونية غري أنشطة يف عادة املشرتكني األشخاص عىل تطَلق قد أخرى تسمية ثمة
الشخصية «اضطراب وهي «السيكوباتي»، من بكثري أوسع نطاق لها ووحشية ومتهورة
أي تمثل التشخيصات هذه بأن لالعتقاد نُستدرج أن ينبغي ال لكن للمجتمع». املعادية
التي األسباب فهم يف تساعدنا ال فهي األشخاص؛ لهؤالء مجملة أوصاف سوى يشء
بأنها عليها الخرباء بعض علق بل املقبولة. غري الطرق بهذه الترصف إىل الناس تدفع
التسميتني أن رغم ولذا، طبية؛ تفسريات صورة يف متنكرة أخالقية أحكام الحقيقة يف
الذين األشخاص لبعض مفيدة أوصاًفا تُجمالن و«السيكوباتي» الشخصية» «اضطراب
مكان يف نبحث أن ينبغي — األرشار من يكونون ما وغالبًا — عليهم السيطرة يصعب

عليه. هم ما عىل يصبحون جعلتهم التي للكيفية تفسريات عن آخر

الدويل و«التصنيف العقلية» لالضطرابات التشخييصواإلحصائي «الدليل
لألمراض»

بالتقدير، جديرة محاوالت من مستمدة املرىضعقليٍّا الجناة لوصف املستخدمة التسميات
التي واألفكار األفعال مزيج عىل طبيٍّا الدقيقة التشخيصات أشكال من شكل لفرض
أحدهما االعتبارات: هذه عىل للتصنيف مدخالن يهيمن املجرمني. بعض بها يتصف
التشخييص «الدليل ب ويُعرف بانتظام، وتراجعه األمريكية النفيس الطب جمعية تصدره
الرابعة. طبعته يف مراجعة نصية نسخة منه وصدرت العقلية»، لالضطرابات واإلحصائي
واملشكالت لألمراض الدويل التصنيف من العقلية االضطرابات «مبحث فهو اآلخر أما
صدر والذي لألمراض»، الدويل «التصنيف إىل عادة يُخترص الذي الصلة»، ذات الصحية

العارشة. طبعته يف
القانونية، اإلجراءات يف سيما ال واسع، نطاق عىل هذين التصنيف نظاَمي عىل يُعتَمد
أنهما إال باملحاكم، استخدامهما من للتحذير جهيًدا جهًدا يبذالن مؤلفيهما أن ورغم
من مجموعات لتمثيل — رسيًعا موجًزا أو — عمل إطار يقدمان ألنهما يستخدمان
التصنيفني؛ هذين تحت األفراد إدراج العسري من يكون أحيانًا األشخاص. أحد سمات
اآلخرين مع الناس تفاعل كيفية من ومتغرية معقدة جوانب مع يتعامالن فالتصنيفان
من محددة أجزاءً يصيب معينًا تلًفا أو معينة بكترييا يحددان ال وهما حياتهم. وعيشهم

املخ.
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املواد استعمال وإساءة اإلدمان

املخدرات، أو الكحول استخدام إساءة عن ناتجة بأنها يفيد للجريمة شائع تفسري ثمة
من مدمنًا؟ جعله خالل من مجرمك صنع يمكنك هل القانونية. غري املواد إدمان أو
يكونون فقد املتنوعة؛ التعاطي بأشكال تتأثر املجرمني نشاط جوانب بعض أن املؤكد
أفعالهم تكون وقد تعاطوها، التي املواد تأثري تحت واقعون وهم واندفاًعا عنًفا أكثر
متجًرا اختار ولكنه بسيارته، متجًرا اقتحم الذي الجاني مثل فعالية، وأقل منطقية غري
النشاط عىل املداومة تكون قد ذلك، إىل إضافة للمجوهرات. محالٍّ وليس الرخيصة للسلع

اإلدمان. حالة من التخلص عىل القدرة لعدم نتيجة اإلجرامي
مثل يف األشخاص يظل أن يمكن لذا اإلدمان؛ مواد لرشاء أموال إىل الحاجة وهناك
عىل للحصول القانون مخالفة يواصلون أنهم لدرجة املخدر، لتوفري حاجة يف الحالة تلك
فعل كما للجريمة، بيئة يخلق كثرية مواد استخدام حظر أن كما املخدرات. لرشاء املال
يمكن لذا، العرشين؛ القرن ثالثينيات يف األمريكية املتحدة الواليات يف الكحوليات حظر

فيها. واتِّجارهم للمخدرات تعاطيهم بسبب إجرامية أنشطة إىل الناس ينجرف أن
للجرائم؛ الناس الرتكاب الكامل التفسري هو اإلدمان يكون أن أبًدا يمكن ال لكن
كثري ذلك، عىل عالوة مرشوعة. مصادر من إلدمانهم املال عىل يحصلون الناس من فكثري
اإلجرامي نشاطهم ر وفَّ عندما إال املخدرات تعاطي إىل ينجرفوا لم العتاة املجرمني من

املخدرات. هذه رشاء من يمكِّنهم كافيًا ماًال
االضطراب ومثل املجرمني. من كثري حياة نمط من مهم جانب بالتأكيد اإلدمان
الجناة. ملساعدة الرشعيون النفس علماء فيه يُستدعى آخر جانبًا اإلدمان يمثل العقيل،
جعلهم يف مهمة خطوة اإلدمان عن لإلقالع والنساء الرجال مساعدة تكون أن ويمكن
وراء السبب وحده ليس املخدرات إدمان أن فرغم إجرامي. غري حياة نمط يكتسبون
دوامة خلق يف يساهم أن يمكن — أخرى نفسية مشكالت مع باالشرتاك — فهو الجريمة،

الجريمة. إىل تؤدي قوية

النفس علم تفسريات

شخص عن تبحث أن هو مجرًما يصبح أن يُحتمل شخص عىل للعثور أقرصطريق لعل
ال الشخص هذا أن نتوقع ربما الدارجة، وباللغة السائدة. االجتماعية باألعراف يقبل ال
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الشخص هذا أن تخصًصا األكثر النفسية التوصيفات أحد وسيزعم يقًظا. ضمريًا يملك
لألذهان يعيد قد التوصيف هذا أن رغم األخالقي. التفكري من الراشدة املرحلة يبلغ لم
املجرمني بأن وتقيض عرش التاسع بالقرن موجودة كانت التي لالستغراب املثرية الفكرة
لدراسة تفصيًال أكثر عمل إطار يوفر األقل عىل أنه إال البدائيني»، أو «األطفال إىل أقرب
األشخاص لدى الجانب ماهية الستكشاف سبيًال يمهد أنه كما للجناة، املعرفية العمليات
يترصفون الذي النحو عىل ترصفهم يف يساهم الذي «سيكوباتيون» عليهم يطلق الذين

به.
إىل تنظر التي النفسية النظريات من عائلة من جزء التفسريات هذه فإن وعليه،
جوانب من كاملة سلسلة يشمل وهذا العالم. إدراك طرق يف متجذر أنه عىل اإلجرام

فيها: بما للفرد العقلية الحياة

جراء سيعانون الذين باألشخاص الوعي سيما ال أفعال، أية بنتائج الوعي غياب •
النتائج. تلك

تأثريها. ضعف ادعاء ومحاوالت اإلجرامية األعمال تربير •
وطأته. اإلجرامي النجاح يخفف الذات تقدير من متدٍن مستًوى •

القانون مخالفة أن االعتقاد إىل استناًدا «تفيد»، الجريمة أن العقالني التقييم •
بسيط. مجهود مقابل قيًما مردوًدا توفر
اإلشباع. تأخري يف الرغبة بعدم عام شعور •
الرغبات. يف التحكم عىل القدرة عدم أو •

السلوك إىل تؤدي نفسية مراحل ثالث يف مًعا املتنوعة النظريات هذه جمع يمكن
وهي: اإلجرامي،

الحكم إساءة مع خاطئًا، التفسري يكون وقد املوقف. تفسري هي األوىل املرحلة •
ترتدد ما كثريًا التي العبارة يف الحال كما اآلخرين، تعليقات أو تلميحات عىل
العقالنية، الناحية من دقيًقا الفهم يكون قد أو تنظر؟» من «إىل العنف: قبل

إجرامية. استجابة يستدعي موقًفا باعتباره ككل املوقف يؤخذ لكن
وردود االنفعاالت من مزيج يؤدي وفيها الثانية؛ املرحلة إىل الجاني يقود هذا •
للسطو، فرصة أنها مفتوحة نافذة تفسري فيمكن الجريمة. إىل املعتادة األفعال
مدبرة بنك رسقة تتطور أن يمكن أو للعنف، سبب أنها عىل بالحانة إهانة أو

املتاحة. الفرص حول مناقشات من
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الجريمة. بتبعات حقيقي اهتمام ألي الخطري الفقدان هي األخرية املرحلة •

وكيف للشخص مميزة سمات إىل االنتباه الثالث املراحل هذه من مرحلة كل تلفت
«الشخصية» النفس علماء عليه يطِلق ما وهو املختلفة، املواقف يف عادة فعله رد يكون
يتمتعون املجرمني من كثريًا أن عىل الباحثني من مجموعة وتؤكد بها. يتمتع التي
يف متأصالن االجتماعية والخلفية التنشئة جانبَا أيًضا عصابية. انبساطية بشخصيات
أفعاله، تبعات من يعاني أن يندر شخص كان إذا املثال، سبيل فعىل كافة. الثالث املراحل
موجود فيها العنف فرعيٍة ثقافٍة يف نشأ وإذا بها. اهتماًما أقل سيكون أنه يُتوقع فقد
له املألوف االجتماعي األسلوب هو بعنف الترصف فسيكون مبارشة، السطح أسفل دوًما

بالحوار. املسائل حل وليس
األصل يف إجرامية غري أنها رغم للشخص— املميزة السمات أن هو آخر احتمال ثمة
لدى جوانب وجود رغم ولذا، القانون؛ مخالفة إىل لالنجراف عرضة أكثر تجعله قد —
دالة عالمات تكون قد فإنها مجرمني، كونهم احتماالت من ريب ال تزيد الناس بعض
تكوين أو املدرسة مستوى عىل التعايش يف منها يعانون التي الصعوبة عىل — مثًال —
عىل قدرتهم عدم هي منها يعانون التي الصعوبات تكون وقد االجتماعية. العالقات
تتوقع إليها ينتمون التي االجتماعية املجموعة ألن للقانون؛ ممتثلني كمواطنني السلوك
مخالفته يف تساهم أن الشخص ملوقف الجوانب هذه لكل ويمكن القانون. مخالفة منهم

به. متأصل الرش من قدر وبه مولود أنه إىل هذا يرجع أن دون للقانون،

االجتماعية التفسريات

الذي املدخل مع سواهم عمن مختلفون املجرمني أن ترى التي النظر وجهة تتعارض
— ثَمَّ من — وهذا املناسبة. الظروف يف مجرمني نكون أن يمكن جميًعا أننا يرى
داخل الجريمة تفسريات عن البحث ينبغي ال بأنه تقيض التي النظر وجهة إىل يؤدي
من الجريمة فهم عن قليًال مختلف مدخل وهذا به. املحيطة الظروف يف وإنما الشخص،
املتأصلة التفسريات عن بعيًدا يأخذنا وهو تدارسناهما. اللذين والطبي الحيوي املدخلني
يف املوجودة لتلك مشابهة مشكالت يواجه مدخل لكنه للشخصية، النفيس الجانب يف

الفرد. عىل تركز التي التفسريات
آمنْت الفيكتوري، العرص يف اإلجرام مع للتعامل بالتقدير وجديرة جادة محاولة يف
البرش جميع إن القائل املسيحي باملبدأ مدفوعني — اإلصالحيني من مجموعٌة بشدٍة
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العرشين، القرن ويف اآلخرين. باملجرمني االتصال عن ناتج اإلجرام أن — متساوون
يف النشوء خالل من بأنه تقيض وكانت االرتباط». «نظرية باسم الفكرة هذه حظيت
التي املهارات وبالتأكيد العادات، الفرد يتعلم — إجرامية أرسة سيما ال — إجرامية بيئة
التي النفسية للعمليات — عام بوجه — النظر يمكن املنظور، هذا ومن مجرًما. تكوِّن
ما وهو مثًال، اإلشباع تأجيل أطفالها تُعلِّم لم التي األرس إىل تعود أصولها أن تدارسناها
الغش عىل القدرة يف إال النجاح يروا لم وأنهم الذات، بتقدير شعور أي قط يمنحهم لم
ن يُلقَّ حياة أسلوب هذا يكون أن ويمكن التبعات. عن الطرف بغض القانون ومخالفة
يمكن كاٍف، بقدر مبكًرا األذهان يف ُغرس وإذا االجتماعية. والبيئة األرسة داخل حرفيٍّا
الفرد تعامل كيفية من يتجزأ ال جزءًا تصبح معينة شخصية سمات إىل أيًضا يؤدي أن
جرائم تنفيذ كيفية كتعلم مبارش نحو عىل هذا يحدث أن ويمكن حوله. هم من مع
طريق عن مبارش غري نحو عىل أو املمتلكات، عىل التعدي جرائم من غريها أو السطو
داخل الغضب عن للتعبري كوسيلة للعنف الشخص يتعرض حني وذلك بالقدوة، التعلم

مضطربة. أرسة

اإلجرامية الشبكات

خفية بقوة مدفوعني منفردين أشخاص أفعال ليست الجرائم أغلب أن معرفة املهم من
بني اجتماعية عملية من جزء نفسها والجرائم اجتماعية. تفاعالت نتائج ولكنها ما،
وبيع توزيع أثناء الجناة بني تقع ما وكثريًا مبارشة، غري أو مبارشة وضحية الجاني
تفاعل أنماط يف اإلجرام جذور توجد أن يمكن وبذا املحظورة؛ الخدمات أو البضائع

إليها. ينتمون التي الرشكاء شبكات ومع اآلخرين مع املجرمني
من نوع أنها عىل االجتماعية العمليات هذه إىل الفيكتوريني اإلصالحيني بعض نظر
تصميماٌت ُوضعت بعض. عن بعضهم املجرمني فصل هو الحل كان ثَمَّ ومن العدوى؛
منفصلة زنازين من السجون فتكوَّنت النظرية؛ هذه مع تتوافق بدقة مخططة للسجون
أية هناك تكن ولم اإلنجيل، سوى رفقة دون وحده املكوث جاٍن كل عىل فيها يُشرتط
متبقية آثار الفكرة ولهذه الصغرية. الكنيسة يف حتى اآلخرين، بالجناة لالتصال إمكانية
السجناء مع الوجود عىل مشددة رقابة تُفرض ما غالبًا حيث اليوم؛ السجون بعض يف
نفيس طب منشآت يف «العزل» أيًضا ويُستخدم «املرافقة». باسم ذلك إىل ويشار اآلخرين،

مشابهة. ألسباب كثرية
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أن بقوة تنبئ املجرمني من مجتمع يف النضج خربة أن يف املرء يتشكك أن يندر
اإلجرام إىل تحديًدا يؤدي ما الواضح غري من أنه رغم مجرًما، نفسه هو سيصبح شخًصا
يغري عمًقا أكثر يشء يحدث هل أم باملحاكاة؟ التعلم ببساطة األمر هل الخربة. هذه يف
به ويشعر العالم يرى الشخص تجعل لدرجة الفعلية واملعرفية االنفعالية العمليات
بسبب وموجهة محدودة الحياة يف شخص فرص أن األمر ربما أو مختلف؟ بشكل

املرموقة؟ والوظائف باملدارس االلتحاق من حرم وربما اإلجرامية، ارتباطاته
ظروف مع التأقلم يحاولون عاديون أشخاص املجرمني بأن القائلة الفكرة إن
تماًما؛ مختلف اتجاه إىل افرتضناها التي فرانكنشتاين دكتور شخصية ستأخذ عصيبة
داخل ربما إجرامية، عائلة صنع عليه سيتحتم مجرم، شخص صنع محاولة من فبدًال
أن ويدَّعون أبعد مرحلة إىل ذلك يأخذوا أن العلماء من كثري وسيود إجرامي. مجتمع
هذا ومن اإلجرام. أساس هو والفقراء األغنياء بني كبري تفاوت فيه يوجد الذي املجتمع
للبقاء منهم محاولة يف عقالنية خيارات عىل أقدموا أشخاص إال املجرمون ما املنظور،
ولكن كله، للمجتمع نتاًجا ذلك يكون أال ويمكن محدودة. فرص ذات عصيبة ظروف يف
مهاجرين تضم منطقة غرار عىل واالغرتاب، الحرمان من تعاني معزولة بمناطق يرتبط

معاملتهم. تُساء عرقية أقليات أو فقراء
يف ينضج األشخاص من ا جدٍّ كبريًا عدًدا أن هي كلها االحتماالت هذه يف املشكلة
إىل االنجراف تجنب من تمكنوا لكنهم باإلجرام، يعج مجتمع أو فقري، مغرتب مجتمع
الوقاية»، «عوامل إىل اإلشارة خالل من هذا النفس علماء بعض ويفرس الجريمة. حياة
أنفسهم ذكائهم أو نابه معلم أو داعمني أصدقاء أو أرسة صورة عىل تكون أن يمكن التي
عمل وإطار أساًسا لهم توفر الرياضيات، أو املوسيقى أو الرياضة يف خاصة مهارات أو
نفسها الظروف أن يبني كله هذا ولكن املجرمني. من لرفقائهم متاحة تكون ال قد وفرًصا

لإلجرام. وحيًدا سببًا ليست

لإلجرام املتنوعة الصور

فرانكنشتاين الدكتور شخصية إىل أوكلت التي املهمة أن لالعرتاف الوقت حان واآلن
اعتبار أي دون مجرٍم صنع املطلوب كان حيث كاٍف؛ بشكل تحدد لم افرتضناها التي
أنه لدرجة األنشطة، من ضخمة متنوعة مجموعة الجريمة تغطي املطلوب. املجرم لنوع
التي األشكال لجميع فقط واحد سبب هناك سيكون بأنه االعتقاد املجازفة من سيكون
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رسقة سببت التي العمليات أن نتوقع أن بنا يُفرتض هل الجرائم. ارتكاب يتخذها قد
باريس؛ يف األقسام متعدد متجر من أنيقة رأس لعصابة عمرها من عرشة الثانية يف فتاة
الجدد الرشطة مجندي عرشات قتل محاولة إىل انتحاري ر بمفجِّ ستؤدي التي نفسها هي
سيارة يف النار يرضم شابٍّا تجعل التي السيكولوجية أو الجينية الصفات هل بغداد؟ يف
متجر من ماسات يرسق مسلًحا سارًقا تدفع التي نفسها هي هجرته؛ التي زوجته
هذه إىل اإلجرامي الفعل «تعريف» يف العالم حول القوانني اختالف أضف مجوهرات؟
مجموعة لديك وسيكون املمكنة، اإلجرامية باألعمال الخاصة االحتماالت من املجموعة

للقانون. مخالفة تكون قد التي البرشية األنشطة من ا جدٍّ ضخمة
يف تشرتك الجرائم جميع أن يفرتض أن يجب لإلجرام منفرد تفسري أي آخر، بمعنًى
املرجح من أنه هو معقولية األكثر التفسري لكن النفسية. الناحية من جوهري واحد أمر
كما — ذلك عىل عالوة مختلفة. كثرية أسباب لها املختلفة اإلجرامي النشاط أشكال أن
عملية أي إىل اللوم ه يوجَّ أن تماًما املرجح غري من — اإلدراك يف اليقظ القارئ سيبدأ

إجرامية. ألعمال شخص ارتكاب يف لتسببها بمفردها واحدة
جزئية، مجموعات إىل تقسيمه محاولة إجرامية تعترب التي األعمال نطاق منا يتطلب
الخطوة هو التصنيف وهذا منها. كل سبب يف املمكنة االختالفات دراسة يمكننا بحيث
الواضح التحديد دون للتطور نظرية أية لتوجد كانت فما علمي. مسًعى أي يف األوىل
املميز التحديد دون كبريًا تقدًما لتتقدم الحديثة الكيمياء كانت وما املختلفة، لألنواع
من بكثري أصعب اإلجرامية األعمال تصنيف لألسف، لكن الدوري. والجدول للعنارص

املستويات: من عدد عىل املشكالت وتنشأ الكيميائية. املواد أو الحيوانات تصنيف
القانونية التعريفات بأن الخاصة — بالفعل إليها أُشري التي — املشكلة توجد أوًال،
منزل يف النريان لص أشعل فإذا املعنية. النفسية بالعمليات وثيًقا ارتباًطا ترتبط ال قد
هل لكن سليم. أساس عىل بالقتل يتهم ربما املنزل، ساكن قتل يف تسبب وبهذا اقتحمه؛

سطًوا؟ أم فعًال عمًدا حريًقا باعتبارها الجريمة يف التفكري ينبغي
من أكثر يرتكبون الذين الجناة تصنيف يف املشكالت من الثانية املجموعة تأتي
عن بعيًدا لكنه غضب ثورة يف زوجته يقتل الذي الوجود نادر فالرجل واحدة. جريمة
لو ماذا ولكن قاتل. أنه عىل تصنيفه يمكن جرًما؛ فيها يرتكب لم حياة عاش ذلك
عمد؟ حرق أو احتيال جرائم أو رسقات يف قبل من اشرتك — أرجح هو كما — أنه
عىل أجريت متنوعة دراسات يف إليها؟ ستنسبه التي املجرمني من الفرعية املجموعة ما
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صورة فلديهم «حقيقيني». مجرمني ليسوا أنهم منهم كثري يدَّعي بالسجون، الجناة
سارق أو بنك سارق تكون أن يمكن التي الواقع، يف عليه املجرم يكون عما نمطية
الجنسية مالطفاتهم فرض أو رشكتهم عىل االحتيال أن يدَّعون وهم الشارع. يف باإلكراه
الحقيقة. يف «إجراميٍّا» فعًال يكن لم ولكنه شك، بال مرشوع غري فهم سوء كان امرأة عىل
حياة يف القانونية غري لألعمال املمكن الخليط عن تنشأ التي املشكالت حل إن
بمعنًى الرتكابها؛ نفسه الشخص يميل جرائم أي عن البحث هو املجرمني من مجرم
يقدم لن هذا أن ورغم املجرمني. من كبري عدد عىل الجرائم حدوث تزامن دراسة آخر،
مختلفة أنواع لدراسة ا عامٍّ عمل إطار يقدم أن بإمكانه أن إال فيها، لبس ال تصنيفات
واضحة اختالفات بالفعل هناك كانت إذا إال أهمية لذلك يكون لن ولكن املجرمني. من

يرتكبونها. التي للجرائم العامة األنواع يف الجناة بني
الجناة كان إذا ما حول جدًال أثار ما وهو اإلمكانية، هذه كثرية دراسات تناولت
اآلراء إجماع ذهب ال. أم الجرائم من معينة نوعية يف «التخصص» إىل عام بوجه يميلون
يف ما حدٍّ إىل الجوانب متعددو — منهم الشباب سيما ال — الجناة من كثريًا أن إىل
سيكونون إجرامي سجل أي أصحاب هم الذين األشخاص وأغلبية اإلجرامي. نشاطهم
النطاق هذا وراء ولكن ما. فرتة يف السطو وربما الرسقة أشكال من بشكل قاموا قد
العنف، لتجنب املجرمني بعض لدى ميًال هناك أن يبدو اإلجرامي، النشاط من الواسع

العدوانية. لألفعال آخرين ولدى
تصنف دقيقة فرعية مجموعات إىل الجناة نسب يف الثالثة املشكلة إىل يقودنا وهذا
ترسق أحداث عصابة يف فرد يكرب فقد يتغريون. املجرمني أن وهي املجرمني؛ نوع
يشار ما وكثريًا خبيث. محتال أو عدواني مغتصب إىل ليتحول املتاجر من املعروضات
َمن وبني هذا بني الخلط ينبغي ال لكن اإلجرام»، «حياة باسم هذه التطور عملية إىل
محرتف». «مجرم عليه يطَلق أن يمكن والذي لكسبه، مصدًرا وحدها الجريمة يتخذ
مؤسسة يف الحال يكون قد كما ا جدٍّ واضًحا مهنيٍّا تقدًما مجرم يحرز أن يندر ولكن
حتى الوسطى اإلدارة خالل يرتقي ثم كمتدرب، — املثال سبيل عىل — بادئًا رشعية،
املنظمة، الجريمة إطار يف سيما ال هذه، االرتقاء خطوات بالفعل تحدث «الزعيم». يصبح
يف لكن الروحي». «األب مثل واقعية شبه أحداثًا تصور التي األفالم يف ر مصوَّ هو كما
أقل الجريمة مسار جعل يف والخربات الفرص من متنوعة مجموعة تتسبب الحاالت أغلب

وضوًحا.
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وليست االهتمام، محور هو عادة الجاني يكون الرشعيني، النفس لعلماء بالنسبة
عند ثَمَّ ومن النفس. عالم مكتب إىل بالجاني أتت تكون قد التي ذاتها حد يف الجريمة
كله اإلجرامي تاريخه فحص املهم من سيكون الجناة، من جاٍن إىل االعتبار بعني النظر
الجوانب أكثر يسبب هذا ولعل به. يدان أن يمكن الذي فحسب األخري االعتداء وليس
املشرتك ما النفس. عالم معها يتعامل املجرمني فئات من فئة أي تحديد يف إشكالية
عالم يساعد بحيث للجاني، الجنائية الحالة سجل يف الجرائم من املتنوعة املجموعة يف

مساعدته؟ يحاول الذي الشخص فهم عىل النفس
شخص هذا هل نفسها. اإلجرامية األفعال لطبيعة مفصلة دراسة السؤال هذا يتطلب
يريد، ما فحسب يأخذ مندفع فرد هو أم ومدروس؟ سافر عمد عن لجرائمه يخطط
عن فحًصا الدراسات هذه تتطلب جنسيٍّا؟ إشباًعا أو رولكس يد ساعة هذا كان سواءٌ
الدراسات هذه مثل ومن فيه. حدثت الذي والسياق الجريمة يف بالضبط حدث ملا كثب

الجاني. للفرد نفيس بفهم سنخرج

العنيفة للجرائم النفسية التفسريات

أن الدهشة يثري ال ربما إجراميٍّا، سلوًكا يعترب ملا الهائل التنوع االعتبار يف الوضع مع
التي تلك سيما ال وتطرًفا، غرابة األكثر الجريمة أشكال عىل الرتكيز اعتادوا النفس علماء
األعمال هذه يرتكبون الذين املجرمني ألولئك وبالنسبة جنيس. نشاط أو عنف عىل تنطوي
إجراءات من متزايد وعدد النفسية التفسريات من ا جدٍّ كبرية مجموعة ثمة العدوانية،
عىل الضوء ألقينا عندما قبل من استعرضناها التي األفكار عىل تعتمد وهي التدخل.

وتبعاتها. لها واالستجابة األفعال هذه بتفسري وترتبط عموًما، الجرائم
الناس بعض أن االفرتاض حول العدوانية للجرائم النفسية التفسريات أغلب تدور
إلدارة االجتماعية املهارات يملكون ال أو الكايف، بالقدر اآلخرين مع تفاعالتهم يفهمون ال
دور «تقمص يف — النفس علماء يقول كما — صعوبة يواجهون فهم التفاعالت. هذه
الجاني؛ تجاه فعلهم ورد لعاملهم اآلخرين إدراك لكيفية الحقيقي الفهم أي: اآلخر»،
له. محل ال عنًفا عنيًفا فعلهم رد ويكون يحدث ما تفسري يخطئون هم لذلك، ونتيجة
النشاط عىل بالفعل توافق امرأة أن رجل يظن عندما هو هذا، عىل متطرف مثال وثمة
ا حقٍّ له أن أيًضا يعتقد قد كما موافقة. غري أنها من متأكدة هي تكون حني يف الجنيس،
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يعرفه الذي الوحيد والسبيل ظنه. يخيب عندما غاضبًا يصبح أو الجنس، ممارسة يف
االعتداء. هو الغضب هذا مع للتعامل

وكثريًا عليها. مسيَطر وغري شديدة انفعالية حالة عن تنتج عدوانية هذه ذلك، مع
— ُمَحبَّذة بل — مقبولة طريقة فيها العنف يعد بيئة يف تربى قد الشخص يكون ما
نفسه عن يعرب أن تعلم الشخص هذا بأن القول ويمكن اإلهانة. أو اإلحباط مع للتعامل
وسييل»؛ «عنف عليه يطلق ما ويصبح أبعد مرحلة يتخذ أن التعليم لهذا ويمكن بعنف.
وسيلة أو أداة العنف يكون اإلحباط أو الغضب عن التعبري من عكس عىل أخرى، بعبارة
ال الذين القساة» «الفتيان هم هؤالء يريد. ما عىل والحصول اآلخرين عىل للسيطرة
يف العنف من الخوف بث طريق عن حياتهم يعيشون والذين بمصلحتهم، إال يعبَئُون
لصوًصا أو أمرهم، طوع يظللن حتى زوجاتهم يرضبون رجاًال يكونون وقد اآلخرين.

منهم. الرسقة أجل من الناس مهاجمة يف غضاضة يجدون ال وحشيني
وضوًحا أكثر يكون الذي األمر عنيفة، ألفعال تعاقبًا تسبب أن العملية لهذه يمكن
ألنه األرسي»؛ «العنف ما نوًعا املحايدة التسمية عليه يطَلق ما وغالبًا العالقات، داخل
ينشأ العنف هذا أن يعتقد وغالبًا يشء. من فيه «أرسي» اللطيفة الصفة من يوجد ال
غالبًا — العالقة يف متأصلة رصاعات فيها تتصاعد التفاعل من معتادة ثابتة أنماط من

عنف. إىل لتتحول — والتحكم السيطرة بمسائل ترتبط
ولكن الرجل، يكون ما (كثريًا الزوجني أحد أن األمر يكون قد أخرى، حاالت يف
عرض ويمكن الغرية. أو اإلحباط مع للتعامل عنيًفا أسلوبًا اكتسب دائًما) ليس بالتأكيد
بها يَمنح التي للكيفية نتاًجا باعتباره النسوي املنظور من — تام بإنصاف — هذا
يكونوا أن لهم مقدر بأنه االعتقاد الرجال — مستحق غري نحو عىل — عموًما املجتمع
لهم يكون أن يجب أنهم لرؤيتهم تهديد وأي امرأة. مع عالقة أية يف املهيمن الطرف
أنها الرجل يعتقد الذي املركز إىل العودة عىل املرأة إلجبار بمحاوالت يقابَل متفوق وضع
دعًما املنظور هذا ويجد عنيًفا. اإلجبار هذا يكون أن كثريًا ويمكن تشغله. أن ينبغي
واملعلومات املايض، يف كثرية أماكن يف النساء بها تُعامل كانت التي الكيفية اعتبار من

الدول. بعض يف اليوم النساء بها تُعاَمل التي الكيفية عن املفجعة
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والجريمة االنفعاالت

خارج الواقعة العمليات من االستفادة إىل مجرم صنع كيفية حول استكشافاتنا سعت
أرسته أو النفيس، تكوينه أو البيولوجي تركيبه أكانت سواءٌ الشخص، سيطرة نطاق
أن ملجالها تريد فهي والبيولوجية؛ االجتماعية العلوم موقف يعكس وهذا ومجتمعه.
رؤية األمر — خصوًصا واملحاكم — عموًما املجتمع ويرى اإلجرام. يسبب عما يكشف
لذلك، نتيجة الجاني؛ عاتق عىل مبارشة الجريمة ارتكاب بلوم يلقون فهم تماًما؛ مختلفة
عن الجاني خربات يف الذي ما وتحديد الختبار االجتماع علماء بني متنامية حركة ظهرت
يستفيده الذي «ما املتداولة: وباللغة وجوده، ويحفظ النشاط هذا يدعم الجرائم ارتكاب

القانوني؟» غري النشاط من الجاني
أو املال يريدون فاملجرمون واضحة؛ املجرم عىل تعود التي الفوائد أن يُعتقد قد
الحاالت بعض يف هذا أن رغم اندفاعية. ثورات عن عبارة أفعالهم تكون قد أو السيطرة،
ذلك ومع األهداف، هذه تتحقق ال ما كثريًا أنه كثب عن نظرة توضح بالتأكيد، صحيح
تكون ما غالبًا املثال، سبيل فعىل وتكراًرا. مراًرا مشابهة جرائم ارتكاب الجاني يواصل
النسبة االعتبار يف تُؤخذ عندما سيما ال املال، من زهيًدا مبلًغا الرسقة أو السطو حصيلة
أكثر أناًسا العنيف االعتداء يرصف وقد القانونية. غري البضائع ورشاء بيع عند املفقودة
تبدو التي العدوانية األعمال تكرر اكتشاف ويمكن الجاني. سيطرة تحت يجلب مما
الشكوك يطرح وهذا بها، التنبؤ يمكن أنه لدرجة ا جدٍّ كثريًا مشابهة مواقف يف اندفاعية

الحقيقة. يف إراديٍّا ال كونه مدى حول
باألفعال املرتبطة الحقيقة االنفعالية الخربات أهمية من التقليل يتم ما غالبًا
الرسقات من حقيقية بإثارة الجناة بعض يشعر لإلجرام. تفسريات باعتبارها اإلجرامية
التي االنفعالية االستفادة هذه إنها يرتكبونها. التي العنف أعمال أو االحتيال عمليات أو
— مثًال — بنوك لسارقي استجوابات كشفت وقد الجريمة. حياة يف منخرطني تجعلهم
بجريمتهم هروبهم متعة بسبب ملهاجمتها خصوًصا خطرة أماكن عن يبحثون قد أنهم
يبدو كما — املدفوعون اإلرهابيون حتى أنه الحديثة األبحاث وأظهرت املواقع. هذه يف
الذي التدمري من به يشعرون الذي االبتهاج إحساس يشجعهم أيديولوجية بأهداف —

إلحداثه. يخططون
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القصصاإلجرامية

أدواًرا ينسبون الجناة من كثريًا أن بفرض أبعد مرحلة إىل الجدل هذا الخرباء بعض أخذ
«الرواية هي وهذه الشخصية؛ حياتهم لقصة رؤية إطار يف وضحاياهم أنفسهم إىل
القصص هذه ستتضمن نفسه. عن نفسه عىل شخص يقصها التي القصة أو الداخلية»،
— ما ًرا تصوُّ أيًضا تضم ولكنها بها، اآلخرون يراه التي والكيفية إمكاناته عن أفكاره
نفسه يرى فربما جرائمه؛ خالل من يحققه أن الشخص يحاول عما — تشوشه رغم
يجلبها عصيبة تقلبات من تعاني ضحية أو الظالم، قوى تكافح تراجيدية شخصية
أنفسهم واللصوص السارقني من كثري ويرى عليه. السيطرة عىل تقدر ال عدو عليها

فحسب. مهمة يؤدون مختصني حتى أو رحلة، يف مغامرين
رغم يؤلفونها، من هم أنفسهم املجرمني أن هي القصص هذه بشأن املهمة النقطة
الدكتور مهمة أن إىل ضمنًا يشري وهذا مرتابطة. وغري مشوشة تكون قد حبكتهم أن
الجريمة، الرتكاب نفسه يدفع الذي هو نفسه فاملجرم ثمارها؛ تؤتي لن فرانكنشتاين

ما. خارجية قوة وليس

خاتمة

بأن االفرتاض هو أحدهما فادحني: خطأين االفرتايض فرانكنشتاين الدكتور ارتكب
أسباب يف التفكري املنطقي من ثَمَّ ومن البرش؛ من مختلف فرعي نوع هم املجرمني
وما متشابهون. كافة املجرمني بأن االفرتاض هو واآلخر فحسب، الفرد داخل اإلجرام
الحيوية العمليات ومزيج اإلجرام يتخذها التي املختلفة األشكال هو استعراضنا عن انبثق
ترتبط وهذه الجناة. لدى املتكونة الذات مفاهيم أساس تشكل التي واالجتماعية والنفسية

داخله. القانونية وغري القانونية األنشطة وفرص للعالم بفهمهم
تبسيًطا اإلجرامية األفعال وراء السبب حول الدائر الجدل تبسيط يف يباَلغ ما كثريًا
للشخص الجوهري التكوين ليس لكن والتطبع. الطبع بني التباين إىل يُنسب بحيث ، ُمِخالٍّ
لدى كثرية جوانب وثمة منفصلتني. ظاهرتني (التطبع) ظروفه أو وتنشئته (الطبع)،
العقلية الصعوبات مثل: لجريمة، ارتكابه احتمال من لتزيد تتحد أن يمكن الشخص
هذه بعض يلغي قد أو والعدوانية. االندفاعية وامليول البدنية، الصعوبات مع املجتمعة
متقد أيًضا لكنه آلخر، أو لسبب عدوانيٍّا شخص يكون عندما يحدث كما بعًضا، العوامل
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يمكن كان الذي السلوك يوجه بحيث نفسه عن التعبري عىل كبرية بقدرة ويتمتع الذكاء
تقليدي. وغري إبداعي سلوك إىل إجراميٍّا يعد أن

عىل الجريمة»؛ «تورث أنها اعتبار يمكن للبيئة كثرية مختلفة جوانب أيًضا ثمة
الحرمان من سياق يف تأثري له يكون قد اآلخرين باملجرمني االختالط املثال، سبيل
أيًضا توجد مرشوعة. ألعمال حقيقية فرص توجد عندما الحال عليه سيكون مما أكرب
أطفالها تدعم وفاضلة مراعية أرسة مثل: املحيطة، للبيئة املمكن التأثري من تقي عوامل

وتهذبهم.
يف سواءٌ اآلخر؛ عن أحدهما واضًحا انفصاًال منفصلني والتطبع الطبع ليس
خلفيات من واألطفال النتيجة. عىل للتأثري بها يتحدان التي الكيفية يف أو مقوماتهما
بشكل األداء عليهم يصعب قد مما البدني؛ لإليذاء عرضة أكثر يكونوا أن يمكن محرومة
وربما املدرسة، يف بالنظام مخلني يكونوا أن إىل بهم يؤدي أن يمكن وهذا باملدرسة. طيب
طريقة باعتباره اإلجرامي النشاط إىل االنجراف إىل حينها يؤدي أن يمكن وهذا منبوذين.
أو الوضع يتفاقم وقد الذات. احرتام أشكال من ما وشكل لحياتهم ما معنًى إليجاد
الخروج سبل إليجاد املوارد أرسهم لدى تتوافر وقد الفطرية. إمكاناتهم بسبب يتحسن

تتوفر. ال وقد — مربح لعمل الحقة فرص إلتاحة أو — املدمرة الدوامة هذه من
ما، نوًعا اندفاعية وبطبيعة تحفيز عن البحث إىل طبيعية بنزعة املولودون األفراد
هذه لدعم املوارد إيجاد أمكنهم إذا مثرية، وإجازات رياضية ألعاب إىل ذلك يوجهون ربما
قد محرومة سياقات يف ينَشئُون الذين ا جدٍّ األْكَفاء األشخاص مشابه، نحو وعىل األنشطة.
الذين األشخاص حتى متاح. خيار أسهل هذا ألن بالجريمة العمل إىل قدراتهم يحوِّلون
للتعاطف افتقارهم بسبب — بطبعهم «سيكوباتيني» الظروف بعض يف يعتربون قد
أركانًا يصبحون قد — لآلخرين يسببونه الذي األذى جراء بالذنب شعورهم عدم أو

العمل. يف للنجاح معارفهم وشبكة ذكائهم استخدام يمكنهم ألنه للمجتمع؛
عىل الرتكيز يمكننا ال مجرًما، نصنع أن أردنا إذا بأننا اإلدراك إىل يضيف كله هذا
ينشأ كي للفرد إجراميٍّا سياًقا نخلق أن فعلينا األشخاص. من معينة نوعية تشكيل
الحال هو وكما أكرب. وثقافة مجتمع إىل إضافة والعشرية األرسة سيتضمن والذي داخله،
من نوع أي إىل بالنسبة واضحني نكون أن أيًضا علينا سيكون خالقة، مهمة أي مع
يوم، ذات زوجته قتل حتى بريئة حياة عاش قاتل صنع فعملية صنعه. نحاول املجرمني
ويف العارشة، سن منذ السطو جرائم إىل انجرف صغري شاب صنع عن تماًما ستختلف
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يتقاسمان قد الفردين هذين أن رغم رسقة، جريمة من كجزء متجر صاحب قتل النهاية
عن يعتقدان فيما صوره أوضح يف بينهما االختالف وسيظهر بالسجن، نفسها الزنزانة

ألفعالهما. وتوجيًها معنًى لتعطي ألَّفاها التي الداخلية الرواية أي نفسيهما؛

هوامش

(1) Courtesy of Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine.
(2) © The Image Works/TopFoto.
(3) © Orion/The Kobal Collection.
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الثالث الفصل

املحاكم يف خرباء

املحكمة بقاعة النفس علم

وشهد وقتله. نسبيت إريك برسقة جونز وويليام أتكينز داريل قام ،١٩٩٦ أغسطس يف
املتحدة بالواليات فريجينيا بوالية كانا وملا الزناد. جذب الذي هو أتكينز أن جونز
حاصل أن وأفاد ألتكينز تقييًما نفس عالم أجرى باإلعدام. أتكينز عىل ُحكم األمريكية،
أن إىل مشريًا باعتباره بهذا العليا املحكمة قبلت الحكم، استئناف وعند .٥٩ يبلغ ذكائه
اليوم قبوًال أكثر التعلم» صعوبات من «يعاني التعبري (سيكون عقليٍّا». «متخلف أتكينز
مخالًفا سيكون عقليٍّا متخلف شخص إعدام بأن املحكمة وحكمت املتحدة). اململكة يف

عادية». وغري «قاسية ستكون العقوبة هذه ألن األمريكي؛ للدستور الثامن للتعديل
خالل من النفس علماء يؤديه أن يمكن الذي الخطري الدور القضية هذه توضح
التي واملهنية األخالقية التحديات توضيح يف أيًضا تفيد لكنها عليه، للمدَعى تقييمهم
املحكمة ملساعدة الخبري شهادة وتُقدَّم باملحكمة. بشهادته يديل نفس عالم أي يواجهها

ال. أم القرار هذا عىل الخبري وافق سواءٌ قرارها، اتخاذ يف

الخبري؟ هو من

ويف الرئيسية؛ املصطلحات حول كبري جدل ثمة كافة، القانونية األمور يف الحال هو كما
دون «خبريًا». باعتباره بشخص تقبل املحاكم يجعل وما «الخربة»، تعنيه ما املوقف، هذا
التعريفات يف الكبري والتباين األمر هذا بشأن املطوَّل القضائية السوابق قانون استعراض
متخصصة خربة أو معرفة يمتلك شخص هو األساس يف الخبري القضائية، الواليات بني
أمام يَمثُل آخر شخص أي مثل مثلهم شهود والخرباء للمحكمة. بدونه متاحة غري ما
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ولكن املحكمة، إلجراءات ويمتثلوا القسم يؤدوا أن وعليهم بشهادته. ويُديل املحكمة
فالشهود يعرفونها. كما الوقائع بيان بتجاوز لهم يسمح «خرباء» باعتبارهم وضعهم
— والسلوك السري حسن عىل الشهود أو العيان شهود مثل — الوقائع عىل اآلخرون
للخرباء يسمح لكن وحسب. يقينًا يعرفونه ما عىل املحكمة بإطالع إال لهم يُسمح ال
رأي. تقديم آخر، بمعنًى يرونها؛ كما للوقائع تفسري وتقديم إضافية مرحلة باالرتقاء
ما رأى شخص من ما حدٍّ إىل أكرب سلطة الخبري املتميز املركز هذا يمنح أن ويمكن
أو الحكمة استعمال يقتيض ألنه ذاتية؛ أكثر األمر يكون أن يمكن ذلك، ومع حدث.
التي اآلراء أنواع وعىل خبريًا، بوصفه يُقبل من عىل مفروضة قيود ثمة ولهذا البصرية؛

تقديمها. يمكن

الخبري شهادة حدود

أن يجب إذ املحكمة؛ بإجراءات يتعلق جانب أي يف بآرائهم اإلدالء الخرباء يستطيع ال
القيود هذه أحد قانونية. قيود تحدده أيًضا وهذا تخصصهم، مجال إطار يف الرأي يكون
الفاصلة»، «املسألة باسم أيًضا يُعرف وأحيانًا الفاصل»، «السؤال باسم يُعرف مما ينشأ
قضية يف عادة يكون والذي نفسها، املحكمة عليه تجيب أن يجب الذي السؤال وهو
هذا، من قريبة أخرى أسئلة تأتي وقد عدمه. من مذنبًا عليه املدََّعى كان إذا ما جنائية
جميع يف ولكن يكذب. الرئيسيني الشهود أحد أو عليه املدََّعى كان إذا ما املثال سبيل عىل
أنه ورغم محدد؛ سؤال عىل لإلجابة معدة املحاكمة إجراءات أن هي الفكرة القضايا،
التعدي يحاول خبري ألي والثبور فالويل اإلجابة، تقرير يف املساعدة تقديم للخرباء يمكن

املحلفني. وهيئة القايض سلطة عىل
يمكن التي النفس عالم شهادة عىل يؤثر القانونية اإلجراءات من آخر جانب ثمة
من عائق وهذا املتحاملة»، «املعلومات عليه يُطَلق ما تجنب إىل الحاجة وهو بها، اإلدالء
طريقة توضيح ويمكن معه. التعامل إىل اآلخرون القانونيون الخرباء يُضَطر أن النادر
باالغتصاب — دونالد عليه نطلق دُعونا — رجل اتُّهم التايل: الواقعي املثال يف عمله
بموافقتها الضحية مع الجنس مارس أنه دفاعه وكان منزلها. يف وقتلها المرأة العنيف
كجزء القتل جريمة ذ ونفَّ بعد فيما املكان اقتحم آخر ا لصٍّ أن بد ال وأنه منزلها، غادر ثم
العنيف االعتداء هذا مثل بأن نفس عالم من شهادة طلب قضيته، ولتدعيم السطو. من

شخصيته. مع إطالًقا يتناسب ال

50



املحاكم يف خرباء

سمات من غريها أو تخيالت أية يُبِد لم الرجل أن تقرير من النفس عالم تمكن
أنه منطقته يف الرجل عرف ذلك، عىل عالوة العدوانية. هذه مع تتوافق التي الشخصية
الجنس الليلية النوادي يف يقابلهن الالئي السيدات معه تمارس ما، نوع من «فحل»
ثالث إىل يصل ما عىل يتعرف أنه الرجل اعرتف النفس، عالم مع لقائه ويف برغبتهن.
اإلجرامية خلفيته تشمل لم ذلك، إىل إضافة الطريقة. بهذه األسبوع يف سيدات أربع أو
النفس عالم واستطاع اإلطالق. عىل العنف من تاريخ له يكن لم واالحتيال. الرسقة سوى
شخصية صاحب بأنه دعواه يدعم عليه املدََّعى خلفية عن متسق نموذج تكوين بذلك

عنيفة. غري
هيئة علمت إذا أنه النظر وجهة وكانت الشهادة. بهذه املحكمة تسمح لم ذلك، ومع
أنواع من نوع أي ارتكب وثانيًا: الرشعي، غري الجنس مارس أوًال: دونالد؛ أن املحلفني
يعتربوا لن ثَمَّ ومن عليه؛ وسيتحاملون له، رؤيتهم سيشوه فهذا املايض، يف الجرائم
مصلحة يف القيم كفة سَرتُجح حيث — نادرة قضايا يف وفقط كافية. بدقة القضية وقائع

الشهادة. هذه بمثل السماح يجوز — املتحاملة التداعيات أمام بقوة عليه املدََّعى
التي النصيحة تقديم هو املحكمة يف الرشعي النفس عالم يؤديه الذي الدور إذن
واملواقف األرسة محاكم حالة ويف هم. قراراتهم إىل الوصول يف املحلفني هيئة ستساعد
بآرائه باإلدالء للخبري يُسمح املختصون، إال األحكام فيها يُصدر ال التي األخرى القانونية
أو الوقائع عىل مالحظات إىل يرشد أال يجب ولكن الخاصة، خربته إىل مبارشة املستندة

املحكمة. تصدره أن يجب الذي الفاصل القرار
القانونية؛ القيود لهذه الرشعي النفس عالم فيها يخضع لن مالبسات توجد ذلك، مع
الضوء إلقاء أو قضية، إعداد يف ملساعدتهم النفس علماء من النصح املحامون يلتمس فقد
الطرف شاهد الستجواب املناسبة الطريقة حتى أو الشهادة، مسائل أو عليه املدََّعى عىل
عليه املدََّعى كان إذا ما فيها الحاسمة املسألة كانت قضية يف هذا عىل مثال وثمة اآلخر.
استخدام تفضيل أن توضيح من األعرسية درس قد نفس عالم وتمكن ال. أم اليد أعرس
عند اليمنى قدمهم استخدام أشخاص يفضل فقد الوقت؛ طيلة ثابتًا ليس اليرسى اليد
املرافعات محامي منح وهذا ُعْرس. ولكنهم مسيطرة يمنى بعني ويتمتعون كرة ركل
يُدعى. كان كما قاطًعا أو حاسًما العرس كان إذا ما حول باملحكمة املسألة لطرح الفرصة
السلوكية، التفاصيل من وغريها للركل البعض تفضيالت حول أسئلة طرح من وتمكن

خبري. من شهادة أي إىل الحاجة دون
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اإلجراءات تكون ال عندما الرشعي النفس علم خربة عىل أقل قيود تُفرض أيًضا
الخبري فيها يديل رسمية محكمة إجراءات — قانوني عمل إطار يف سريها رغم —
يف املخاطر تقييمات أو املراقبة جلسات أو العمل محاكم مثل لليمني، حالًفا بشهادته
يمكن التي لالستشارات األخرى األشكال من مجموعة توجد كما الصحية. الرعاية سياق
القانونية باإلجراءات تتعلق والتي املحامني، ملساعدة الرشعيون النفس علماء يقدمها أن
هذا يوضحه وما للقرارات. املحلفني وصول كيفية مثل الشهود، أو عليه باملدََّعى وليس
القضائي االختصاص عىل كبريًا اعتماًدا يعتمد الرشعيني النفس علماء دور أن هو كله
اإلجابة منهم يُطلب التي القانونية واألسئلة فيه، يعملون الذي القانوني والسياق املعني

عليها.

القانوني السياق أهمية

الخرباء بها يُعاَمل التي الطريقة بشأن القانوني السياق يف جوهري اختالف ثمة
مقابل يف «املنازلة» بنظام يُعرف ما عموًما القانوني النظام كان إذا ما وهو الرشعيون،
األكثر — األول للنظام غالبًا). عليه يُطلق كما «التحقيق» نظام (أو «القضائي» النظام
هيئة أمام علنية جلسة يف والدفاع االدعاء يُطرح — باإلنجليزية الناطقة باألمم ارتباًطا
والنقطة املنطقة. يف يعيشون الجمهور من ألفراد عشوائيٍّا اختياًرا تكون ما عادة محلفني،
اختيار أن — النظامني بني رئييس فارق ثَمَّ من وهي — املحلفني هيئة بشأن املهمة
له فهم أو بالقانون خاصة معرفة أية يملكون ال أنهم بسبب مقصوًدا يكون أعضائها
(قايض محرتف قاٍض فيه يتخذ نظام هو «القضائي» النظام املقابل، ويف به. خربة أو
املستندات أساس عىل رئييس بشكل ذلك يتم وأحيانًا كلها. القرارات أكثر أو تحقيق)
بسبب كثريًا، هوليوود بها تولع التي املحكمة بقاعة املطولة املناقشات دون إليه املقدَّمة
كثرية قضائية اختصاصات يف ذلك، إىل إضافة املتحدة. بالواليات املطبق املنازلة نظام

الجريمة. يف الفعيل التحقيق عىل القضاة أيًضا يرشف
أنه (رغم الدفاع أو االدعاء جانب من الخرباء يُستدعى ما عادة املنازلة، نظام يف
يف بشهادتهم يدلون وهم املحكمة). إىل النصح سوى يقدموا أال رسميٍّا منهم يُفرتض
قدر تخصصية غري شهادتهم جعل عىل مجربون هم ثَمَّ ومن املحلفني؛ هيئة أمام الواقع
عن املمثلني املحامني استجواب عند االعتبار يف والجذب الشد أخذ مع سيما ال اإلمكان،
أشخاص من مكونة محلفني هيئة أمام القضية رحى تدور وعندما للشهود. «الخصم»
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املحكمة.1 أمام بشهادتها تديل خبرية :1-3 شكل

أن بالتصديق جدير «خبري» أي بمقدور بأنه االعتقاد إىل القانونية النظم تميل عاديني،
الخبري يقوله قد يشء أي من حمايتهم يجب ولذا، عادل؛ غري إقناًعا العامة أفراد يقنع
القضائي النظام يف تُتاح املقابل، ويف ينبغي. مما أكثر مبارش تأثري ذا يكون أن شأنه من
االعتقاد يكون وهنا بالقضية. محورية مسائل حول مبارشة آراء إلبداء أكرب حرية للخرباء
محلفني هيئة من بدًال — القرارات يتخذون الذين املختصني إىل خبري رأي ُقدم إذا أنه
حسبما رفضه أو به القبول يمكنهم فإنه — املختصني غري من أشخاص من مكونة

يشاءون.
بنظام العمل عليها يهيمن كثرية أخرى قانونية ونظم الربيطاني القانوني النظام يف
عادة تُتخذ حيث األساس، يف القضائي بالنظام تعمل كثرية محاكم ذلك مع توجد املنازلة،
خصوًصا ومدربني معينني أناس أو ممارسني محامني أو قضاة ِقبل من فيها القرارات
محاكم يشمل وهذا عشوائيٍّا. مختارة محلفني هيئة وليس تحقيق، قضاة ليكونوا
الدنيا، املحاكم تصدرها التي القرارات عىل الطعون مع تتعامل التي العليا، االستئناف
«املراجعات باسم غالبًا املعروفة املتنوعة املستوى رفيعة القانونية التحقيقات وأيًضا

القضائية».
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أسباب تحديد مهمتها التي — الوفيات محاكم سيما ال األخرى، اإلجراءات يتوىل
األطفال بحضانة تتعلق مسائل مع غالبًا تتعامل التي — األرسة ومحاكم — الوفاة
القضاة، مقام يقومون أكثر أو واحد مدرب محاٍم عادة يتوالها — لهم الوالدين ورؤية
مثل — مدنية مسائل مع تتعامل املحاكم من متنوعة مجموعة وثمة محلفني. هيئة وليس
وعادة القضائي. بالنظام عادة أيًضا تعمل — املالية الدعاوى أو النزاع محل الوصايا
تتضمن ال ولكن القانون، ينظمها التي األخرى اإلجراءات القضائي للنظام تخضع أيًضا
عىل — وتشمل مدربون؛ قضاة أو محامون عليها يرشف رسمية مدنية أو جنائية محكمة
إطالق مجالس حتى أو الجائر، الفصل مع تتعامل التي العمل محاكم — املثال سبيل
نهاية قبل السجن بمغادرة لسجني السماح ينبغي كان إذا ما تحدد التي املرشوط الرساح
بآرائهم اإلدالء الرشعيني النفس لعلماء يجوز جميعها، اإلجراءات هذه ويف عقوبته. مدة

الخبرية.
مجالس إىل باإلضافة املعروفة املحكمة إجراءات خطوات من نزعت أخرى خطوة ثمة
قضايا ملناقشة املختصني اجتماعات وهي أال املرشوط؛ الرساح إطالق ومجالس القضاء
أو لآلخرين، أو ألنفسهم األفراد إيذاء إمكانية لتقييم االجتماعات هذه تُعقد فقد معينة.
لألفراد تقييًما النفس عالم يقدِّم اإلجراءات، هذه ويف فعالني. آباءً يكونوا أن عىل قدرتهم
دون املناقشة من جزءًا وسيكون الفريق. من يتجزأ ال جزءًا باعتباره عادة الرئيسيني،
املحكمة. يف يجري كما استجوابه يُجرى ولن بشهادة اإلدالء رسميات من بأيٍّ التقيد

يكون أن الرشعيني النفس لعلماء يمكن محلفني، هيئة دون تتم التي اإلجراءات يف
حول مبارشة القرار ومتخذي التحقيق لقضاة النصح يقدِّمون ألنهم أبرز؛ دور لهم
عليه، لالعرتاض عرضة النفس عالم وسيكون أمامهم. القضية من الحاسمة الجوانب
التي النقاط تعضيد يحاول «الدفاع» وجهة «االدعاء» لجهة مكافئ غالبًا وسيوجد
— التحامل يشوبها أن يمكن التي املسائل ولكن تفنيدها، أو النفس عالم يعرضها
لم إذا للخبري تُرتك قد الفاصل، السؤال تناول وحتى بل — آنًفا املذكور القانوني باملعنى
البالغة ألهميتها التكرار تستحق نقطة وهي — ذكرنا وكما حارضة. محلفني هيئة تكن
يعتربونها كانوا إذا اآلراء، هذه لتجاهل مستعدون القضايا هذه يف القرار متخذي فإن —
أشخاص من املشكَّلة املحلفني بهيئة يُفرتض ال نحو عىل الصحة، من لها أساس ال

به. تقوم أن عاديني

54



املحاكم يف خرباء

الرشعي النفس علم أساسشهادة

بأية متاحة تكون لن شهادة املشابهة اإلجراءات أو للمحاكم يقدِّموا أن الخرباء عىل
إال هو ما للجريمة النفسية التفسريات فهم إن الشهادات؟ هذه أسس فما أخرى. وسيلة
تشكل التي العلمية واألساليب مفيدة. ما بشهادٍة اإلدالء نحو ا جدٍّ بسيطة أوىل خطوة

منها. الشهادة الستقاء األنفع األدوات تقدم التي هي الحديث النفس علم أسس
مساهمة كيفية حول لالهتمام إثارة وأكثرها املطلعة املبكرة الدراسات أفضل إحدى
هاوارد كان هاوارد. ليونيل الراحل الربوفيسور يد عىل كانت القانون يف النفس علم
وكان املالبس، ومهندم العوينات يرتدي الرأس وأصلع القامة طويل إكلينيكيٍّا نفس عالم
كان الئق. غري نحو عىل يترصف ما أحيانًا وكان ثري، لكن ساخر فكاهة بحس يتمتع
املظهر هذا خلف ولكن الخبري، للشاهد النمطية الصورة خلجاته من خلجة كل يف يبدو
يف النفس علماء بها يساهم أن ينبغي التي للكيفية ورائد عميق منهج هناك كان اللبق
لعلماء الفعلية املساهمات تستعرض التي األوىل املهمة الكتب أحد ويف املحكمة. إجراءات
الشهود، مقصورة يف الطويلة خربته عىل معتمًدا القانونية، العملية يف الرشعيني النفس
علماء يؤديها أن يمكن التي املختلفة األدوار من مجموعة يوجد أنه إىل هاوارد أشار

القانونية. اإلجراءات يف النفس

اإلكلينيكي الدور

الدور وهذا «اإلكلينيكي». الدور هاوارد يسميه الذي الدور ذلك الرئيسية األدوار من
يف «العمالء») (أو املرىض مع العمل من النفس علماء بها يتمتع التي الخربة عىل يقوم
املصابني األشخاص مساعدة يف الدور هذا يتمثل ما وعادة ما. نوع من عالجي وسط
الشذوذ من كثرية جوانب يف خربة النفس عالم يمنح ما وهو عقيل؛ اضطراب أو بمرض
مثاًال هاوارد ويرضب املحامون. يمتلكها ال قد التي املناقشة مهارات إىل إضافة العقيل،
تقدم ولكن فضية؛ كأس برسقة امرأة اتُّهمت معها. عمل التي الحاالت سجل من هذا عىل
كجزء — الثاني الشخص هذا مع مقابلة ويف بالرسقة. واعرتف معها عمل آخر شخص
من نفسية إجراءات مستخدًما له، بالنسبة الكأس أهمية هاوارد استكشف — دفاعه من
عن الرجل كشف هذا، وأثناء العالج. إىل تهدف إكلينيكية مقابلة يف تنجح أن شأنها
يف واعرتف حياتها، سيدمر باإلدانة حكم من حمايتها يف ورغبته املتهمة باملرأة تعلقه

بها. اعرتف التي الجريمة من بريء بأنه النهاية
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ويطلب ما، حادثة عن بتعويض عميل يطالب فيه شيوًعا أكثر توضيحي مثال ثمة
وخاصة الحادثة، لتلك للقدرات املضعف التأثري مؤكًدا بشهادته يديل أن النفس عالم من
ألن النفس؛ لعالم بالغة صعوبة هذا يشكل أن ويمكن العقلية. العميل حالة عىل األثر
عىل تأثري لها يكون أن ذاتها حد يف يمكن العميل أقامها التي الكبري التعويض دعوى
دعواه. رفض خشية حياته مواصلة يف الرغبة بعدم شعوًرا أو قلًقا مسببة العقلية، حالته
عىل هو التي املشابهة السابقة القضايا عىل الخبري اإلكلينيكي سيعتمد الحاالت، هذه ويف
واستعراض خاصة نفسية واختبارات مدققة مناقشة اسرتاتيجيات إىل إضافة بها، دراية
موضوعي تقرير تقديم أجل من عليها، العثور يمكنه التي الصلة ذات املنشورة لألعمال

اإلمكان. قدر

التقييم

يُعرف ما النفس علماء يستخدم — عميل تقييم عند خصوًصا ولكن — كثرية سياقات يف
النفسية». «االختبارات باسم شيوًعا أكثر أو النفيس»، القياس «إجراءات باسم عموًما
«حاصل النفيس: للتقييم شيوًعا األكثر الشكل باستخدام أتكينز ذكاء نسبة ُقيمت
مجاالت يف االستخدام شائعة الذكاء حاصل اختبارات مثل هذه القياس وأدوات الذكاء».
لإلجراءات نفع ذات تكون أن يمكن أخرى أدوات من كبرية أعداد يوجد ولكن النفس. علم
أو الدرايس التحصيل أو العقلية للقدرة كثرية ألشكال تقييًما تتضمن وهي القانونية.
مثل باملخ، أمراض تشخيص أجل من خصوًصا موضوع وبعضها املعرفية، املهارات
من متنوعة لجوانب قياسات أيًضا تشمل أن ويمكن ألزهايمر. بمرض املرتبطة تلك
التأقلم سبل أو النفيس االنبساط أو اآلخرين مع التفاعل أنماط كانت سواءٌ الشخصية،

التوتر. مع
تعود التي «اإلسقاطية» باألساليب يعرف ما اإلجراءات هذه من العديد يستخدم
أن العميل عىل غامضة صور من وتتكون الالواعي. العقل عن فرويد أفكار إىل أصولها
معيارية تُعرضمجموعة فيه الذي لرورشاخ؛ الحرب بقعة اختبار صيتًا وأَذْيَعها يفرسها،
ورق، قصاصة يف حرب بقعة طي طريق عن البداية يف ُصنعت متناظرة، لطخات من
إىل األسلوب هذا أصول وترجع الغامضة. الصورة يف يراه ما يصف أن املستجيب وعىل
تعطي أن اللعبة وكانت عام؛ مائة منذ االنتشار واسعة كانت التي املنزلية «بلوتو» لعبة

56



املحاكم يف خرباء

املوضوع»، م تفهُّ «اختبار هو االستخدام ذائع آخر إجراء وثمة املبهمة. للصورة معنًى
امرأة مع فراش عىل جالس لشاب أنها هب — ملتبسة صورة املريض عىل تُعرض وفيه
قصة يروي أن واملطلوب — ظهرها له مولية الفراش من اآلخر الجانب إىل جالسة

الصورة. تناسب

الرشعي بالسياق الصلة النفيسذات التقييم إجراءات عىل أمثلة

الشخصية تقييم

اإلسقاطية: االختبارات

لرورشاخ. الحرب بقعة اختبار •
املوضوع. م تفهُّ اختبار •

اليوم). كثريًا يُستخدم يعد لم معقد (اختبار زوندي اختبار •

املوضوعية: االختبارات

الثاني. اإلصدار للشخصية، األوجه متعدد مينيسوتا اختبار •
الثالث. اإلصدار املحاور، متعددة اإلكلينيكية ميلون قائمة •

الشخصية. تقييم قائمة •

التفكري/اإلدراك

الرابع. اإلصدار البالغني، لذكاء وكسلر مقياس •
ب. – أ األثر تتبع اختبار •

الفسيولوجية. العصبية نرباسكا لوريا اختبارات مجموعة •

خاصة تقييماترشعية

املنظم: املهني الحكم

الجنيس-٢٠. العنف خطر •
السيكوباتية-مراَجعة. قائمة •

التاريخي-٢٠. اإلكلينيكي الخطر إدارة •
األحداث. من الجنسية الجرائم مرتكبي تقييم بروتوكول •

الجنيس. العنف خطر بروتوكول •
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األكتواري: املخاطر تقييم

الخطر). عىل مؤًرشا باعتباره املجرم (تاريخ ستاتيك-٢٠٠٢/ستاتيك-٩٩ •
العنف. خطر تقييم دليل •

التمارض:

عنها. املبلَّغ األعراض عن منظمة مقابلة •
الذاكرة. فقدان اختبار •

حول يشء عن سيكشف املستجيب أن الفكرة تكون اإلسقاطية، األساليب جميع يف
الصور. بها يفرس التي الطريقة خالل من الخفية وأفكاره دوافعه أو الالواعي، عقله
لتحليل — الكمبيوتر عىل اآلن تعتمد غالبًا — النتائج لتسجيل مفصلة إجراءات ابتُكرت
يف والعنف الجنس يصف الذي الشخص أن ذلك عىل املبسطة األمثلة ومن االستجابات.
الذي الشخص املقابل، ويف حياته. يف العنرص هذا أهمية عن يكشف أنه يُفرتض الصور
وتطلًعا نضوًجا أكثر بمنهج يتمتع أنه سيُفرتض مستقبلية مطامح حول تفسريًا يبني

الحياة. نحو
الجناة. مع لالستخدام خصوًصا ابتُكرت كثرية تقييم أدوات توجد ذلك، إىل إضافة
أخرى لجريمة الفرد ارتكاب الحتمال تقييمات تتضمن التي األدوات هي شيوًعا وأكثرها
لنطاق اختبارات ابتُكرت كما البعيد. أو القريب املستقبل يف — عنيفة جريمة أو —
التفضيالت تستكشف اختبارات تشمل وهي أيًضا، األخرى الجنائية القضايا من واسع
توجد الخصوص، وجه وعىل املحاكمة. إجراءات لفهم الجاني أهلية أو للفرد الجنسية
تُلزم ال القوائم وهذه األشخاص. من شخص لدى السيكوباتية مستوى تقيِّم قوائم
يُجرى ذلك، من بدًال السيكوباتي)؛ يكذب أن البديهي من (ألنه استبيان بملء املستجيب
السيكوباتية. قائمة عىل املؤرشات من مجموعة تحديد يمكن وبذلك الشخص، مع لقاء

النفسية االختبارات مقاييس توحيد

قياس إجراءات باستخدام ُطورت أنها هو كلها هذه القياس أدوات بني املشرتك القاسم
االختبار. مقاييس» «توحيد باسم غالبًا تُعرف عملية بواسطة وذلك بها، معرتف نفيس
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جْعل خالل من األساس يف النفيس القياس عملية تتم الفنية، التفاصيل يف الخوض دون
ثم األشخاص. آالف وأحيانًا األشخاص، مئات غالبًا االختبار، يؤدون األشخاص من كثري
التقليدي واملثال األخرى. الخارجية وباملعايري بالبعض بعضها مقارنة استجاباتهم تُحلل
التي الصحيحة اإلجابات عدد يُحسب حيث الذكاء؛ حاصل اختبارات تطوير هو هذا عىل
العمر من باآلخرين طفل أي مقارنة يمكن بحيث عمرية؛ مرحلة كل من األطفال أعطاها
مجموعة لكل املتوسطة النتيجة د تُحدَّ باالختبار، الطفل نتيجة تفسري ولتسهيل نفسه.
— أتكينز حالة يف كما — ٥٩ قدرها نتيجة اعتبار يمكن بحيث ،١٠٠ الرقم عند عمرية
يف ١ من أقل أن لدرجة الدقيق االحتساب من اإلحصاءات وتُمكِّن بكثري. املتوسط تحت

أقل. أو ٥٩ ذكائهم نسبة ستبلغ السكان من املائة
االختبار. «معايري» اسم االختبارات أحد عىل املحققة النتائج توزيع عىل يطَلق
أنواع عن مختلفة هذه القياس أدوات يجعل ما هو املعايري بهذه الفرد نتائج ومقارنة
الصحفيون يضع املجالت، استبيانات ففي باملجالت. عليها العثور يمكن التي االستبيانات
الرأي استطالعات عن أيًضا تختلف وهي تفسريات. لها ويعطون اعتباطية نتائج قيم
رأي مع يتفقون معينني سكان من نسبة عىل إال االهتمام فيها يَنصبُّ ال التي العام

وزراء. رئيس أفضل سيكون من مثل محدد،
مجموعة مقابل فرد أي عليها يحصل التي النتائج تقييم عىل القدرة جانب إىل
عن خارجة أخرى بمسائل النتائج ربط إىل االختبارات تطوير أيًضا يسعى مكافئة،
لم إن أكاديمية أهمية ذا الذكاء حاصل اختبار يكون لن املثال، سبيل فعىل االختبار.
باإلنجازات معقول بشكل وثيًقا ارتباًطا به الناس عليها حصل التي النتائج ترتبط
وْلنُسق لالختبارات. الخضوع جانب إىل األخرى قدراته أو للشخص، الفعلية التعليمية
للسيكوباتية مقياس عىل نتائج السفاحون يحقق لم إذا بكثري: تطرًفا أكثر آخر مثاًال
األخذ يمكن فال حياتهم، طوال جريمة يرتكبوا لم الذين أولئك من املتوسط يف أعىل
باسم خارجية بمؤرشات العالقة هذه إىل عادة ويشار جديٍّا. السيكوباتية بمقياس

االختبار. «صدق»
ومدى ومالءمتها معايريها دقة حيث من كبريًا تنوًعا النفسية االختبارات تتنوع
املكان عن تختلف أماكن يف مالئمة معايريها تكون ال قد الخصوص، وجه وعىل صدقها.
األمريكية املتحدة الواليات يف ابتُكر للسيكوباتية فمؤرش أصًال؛ االختبار فيه ابتُكر الذي
أو نيجرييا أو الهند مثل تماًما، مختلفة ثقافات ذات دول يف ضئيلة أهمية له تكون قد
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يكون قد املختلفة، السياقات تلك وفق مقاييسه وتوحد االختبار يُرتَجم أن وإىل روسيا.
وثيقة أنها لو كما تبدو التي القياس أدوات أن إىل إضافة عكسية. نتائج الستخدامه
عىل لالنتباه مثري ح موضِّ مثال وثمة باملرة. صالحة غري أنها يتضح قد باإلجرام الصلة
املميزة الصفة هو الراقي األخالقي التفكري ممارسة عدم أن يُفرتض قد أنه وهو ذلك،

افرتاض. محض فهو ذلك يُثبَت أن إىل لكن للمجرم،
تمثل فإنها النفيس، القياس أدوات إىل املوجهة الكثرية االنتقادات رغم ذلك، مع
املستند الرأي إىل أكثر تطمنئ املحاكم ألن وهذا الخبرية؛ اآلراء من لكثري الفقري العمود
إطار أيًضا االختبارات توفر كما مالءمته. عىل املختصني من كثري يتفق قيايس إجراء عىل
كثريًا أيرس تقرير إعداد تجعل ثَمَّ ومن األشخاص؛ من شخص أي لوصف قيايس عمل

الصلة. وثيقة مالئمة مصطلحات عن جديد من البحث من
الواليات يف سيما ال — الرشعي السياق يف استخداًما النفسية االختبارات أَذْيَُع
عدد يف منشور وهو للشخصية. األوجه متعدد مينيسوتا اختبار هو — األمريكية املتحدة
ساعة بني ما ويستغرق سؤاًال، ٥٦٧ من يتكون له املعياري الشكل ولكن اإلصدارات، من

مثل: عبارات من األسئلة وتتكون عليه. لإلجابة ونصف وساعة

مشغوًال. تبقيني بأمور مليئة اليومية حياتي
حلقي. يف بغصة كثريًا أشعر
البوليسية. بالقصص أستمتع

عنها. الحديث يمكنني ال لدرجة سيئة أمور يف أفكر آلخر وقت من
الجنسية. حياتي عن راٍض

خاطئة أم صحيحة العبارات كانت إذا بما يجيبوا أن ذلك بعد املستجيبني عىل
أجل من النقاط لتسجيل ٌر ومطوَّ معقٌد نظاٌم اإلجابات عىل يُطبق ثم ألنفسهم. بالنسبة
املريض والوسواس الفصام ذلك يف بما الفرد، لدى املمكنة للمشكالت أوسع نطاق تحديد
أيًضا االختبار ويتضمن املجتمع. قواعد بازدراء املرتبط السيكوباتية ونوع واالكتئاب
يكذب أو — باالستياء الشعور أو بالرىض الشعور يصطنع املستجيب كان إذا ملا قياسات
يوجد املستجيبني، صدق مدى الكتشاف املحاوالت جميع مع الحال هو كما لكن — عموًما
أسباب من تحديًدا وتفصيله االختبار هذا طول ولعل صحتها. مدى حول كبري جدل

جدواه. حول الجدل استمرار رغم له، الدراسات من الضخم النطاق هذا استخدام
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القياس ألدوات العلمية القيمة عىل االعرتاضات تكون اإلسقاطية األساليب حالة يف
لدى الالوعي جوانب يقيس االختبار كان فإذا متشعبة؛ هنا واملشكالت أكرب. النفيس
الخارجية املعايري ستكون فماذا بأنفسهم، دراية عىل حتى يكونون ال قد الذين األفراد
اكتشافها االختبار ُمجري يدعي التي واملشكالت أساسها؟ عىل االختبار الختيار املناسبة

الالواعي. العقل يف مشكالت — األساس يف — ألنها أبًدا تتضح ال قد
املعروف العام باملوضوع يرتبط وهذا االستجابة. يميز ما تحديد هو صعوبة األكثر
ظل يف نفسه االختبار إجراء عن ينتج أن أرجحية أي «الثبات»؛ باسم النفيس القياس يف
املعطاة االستجابة تكون وعندما نفسها. النتائج مرة؛ من ألكثر للغاية مشابهة ظروف
بقعة تفسري أو املوضوع تفهم اختبار حسب قصة رواية مثل محددة، غري طبيعة ذات
مختلفة) مرات يف نفسه املختِرب (أو مختلفني مختِربين أن ا جدٍّ قوي احتمال يوجد حرب،
حول مالحظاته شخص يبدي عندما املثال، سبيل عىل مختلفة. مالحظات سيسجلون
كان سواءٌ املذكور، الحرب بقعة من الجزء يسجل أن للمخترب ينبغي هل حرب، بقعة
محتوى عىل فقط املختِرب يركز أم املعطى، املعنى يف لون أو حركة إىل يلمح املستجيب
االستجابات مقارنة ينبغي التي العينة أو املجموعة ما جميعها، الحاالت هذه ويف املعنى؟

املألوف؟ عن خروجها مدى لتحديد بها
ويُستخدم الصيت ذائع لرورشاخ الحرب بقعة اختبار يزال ال املشكالت، هذه رغم
عالم ابتكره إجراء إىل جزئيٍّا هذا ويرجع باملحاكم. تقييمات لتقديم واسع نطاق عىل
عملية تقديم طريق عن التحديات هذه عىل تغلبه يزعم إكسنر، إي جون األمريكي النفس
كبرية ضعف نقطة ثمة لكن حسابية. بتقنية ومدعوم االستجابات لتفسري للغاية محددة
دراية عىل املحاكم تكون ال وقد مختِرب، كل يتبعه ال أنه وهي دقة، األكثر املنهج هذا يف
عىل اعرتاضات توجد تزال ال األسباب لهذه وربما املختِرب. جانب من اإلهمال هذا بتبعات
أيًضا يمكن أنه يزعمون الناس بعض أن رغم رورشاخ، اختبار صدق عىل واسع نطاق

له. املستجيبني يف الرسطان عن الكشف يف يساعد أن

التجريبي الدور

مهارات فيه تُستخدم دور وهو االنتباه، إليه هاوارد يلفت ما نوًعا مختلف دور ثمة
مثال صحيحة. املقدمة الشهادة تكون أن باحتمالية االدعاءات الختبار التجارب إجراء
قط يُدِل لم بأنه عليه املدََّعى ادعاء بشأن الكاتب بها أدىل التي الشهادة ذلك، عىل
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كان عليه. املدََّعى مع أجراها ملقابلة الحريف النص أنه رشطة يرصضابط الذي باالعرتاف
— كثرية أسباب من جزءًا القضية كانت الحقيقة ويف الرشطة، مقابالت تسجيل قبل هذا
بهم املشتبه مع تقريبًا املقابالت جميع تسجيل إىل أدت — األقل عىل املتحدة اململكة يف

األيام. هذه
إجراءً باعتباره الرشطة، سجالت دفرت يف ل تُسجَّ وانتهائها املقابلة بدء أوقات كانت
تمكن الرشطة ضابط كان إذا ما حول بسيط سؤال هناك كان وعليه متبًعا. رشطيٍّا
بسيطة، تجربة أُجريت لذلك املتاح؛ الوقت يف كتبه قد أنه ادعى ما كل كتابة من بالفعل
يف الكبرية بالرسعة معروفة طالبة إىل أُوكلت حيث هاوارد؛ أجراها كثرية تجارب ألهمتها
تحدُّث برسعِة آخر شخص عليها يقرؤه بينما املزعوم، الحريف البيان تدوين مهمة الكتابة
يف املهمة الطالبة تكمل أن فقط الظروف هذه تحت املمكن من أنه فاكتُشف معقولة.
الحقيقة يف اكتُشف بها املقارنة وعند لإلمالء، محددة كتابة رسعات توجد املحدد. الوقت
امُلدَىل الشهادة كانت ثمَّ، ومن املعروفة؛ اإلمكانات من مستًوى أعىل حققت طالبتنا أن
استثنائي بشكل ماهًرا مدونًا يكون أن يجب بصدده نحن الذي الرشطة ضابط أن بها
هذا أن بَيَْد هذا، من يتمكن أن بالكاد املمكن من وأنه املزعوم، الوقت يف املقابلة ليكتب
ولحظات األسئلة، طرح يف املستغرق الوقت أخذ عند سيما ال ما، حدٍّ إىل مرجح غري كان

االعتبار. يف اإلجابة؛ قبل الصمت
بها يديل بيانات عىل باالعرتاضات غالبًا التجريبية الدراسات من النوع هذا يتعلق
منسرتبرج دفاع إىل بنا تعود السياق هذا يف هاوارد تجارب أبرز ولعل رئيسيون. شهود
قريبة منطقة عمدة عن الدفاع يف للمساعدة استُدعي حيث الفلمنكيني؛ الناسجني عن
رشطة ضابَطي متابعة إثر هذا وكان عمومي. مرحاض يف للحياء الخادش بالتعري اتُّهم
املراحيض يف الحمامات أحد يف االختباء طريق عن للحياء خادشة أفعال من لشكاوى

بالباب. فتحة خالل من النظر مختلسني العمومية،
الرشطة ضابَطي وأن حينها، اللون وردي وشاًحا مرتديًا كان بأنه عليه املدََّعى تعلل
حدوث لتوقع متحفَزين كانا — أحدهم عىل القبض إلقاء عىل والحريَصني — املتحمَسني
من جزء أنها عىل سوء أي من الخالية املالبس هذه تفسري أساءا أنهما لدرجة مخل عمل
غري أشخاص عىل صوًرا فيها عرض تجربة إعداد طريق عن هذا هاوارد اخترب جسمه.
غري يشء بتوقع لهم وأُوحي وشاحه. مرتديًا للعمدة خافتة، إضاءة ظروف يف مرتابني،
واكتُشف ماهيته. وتحديد رؤيته عند إليه اإلشارة منهم وُطلب الصور يف موجود مناسب
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هذه هاوارد وعرض خادًشا. فعًال تمثل أنها اعتقدوا صور ثماني كل يف واحدة صورة أن
توضح أخرى بدراسات واستشهاد املشمولة النفسية للعمليات تفسري مع مًعا النتائج
التقرير هذا املرافعات محامي واستخدم امللتبسة. الصور تفسري عىل التوقعات تأثري

العمدة. ساحة وأُبرئت الرشطة. شهادة عىل للطعن أساًسا باعتباره

األكتواري الدور

عالقات عىل غالبًا النفس عالم سيعتمد كليهما، واإلكلينيكي التجريبي الدورين يف
أرجحية مدى عىل يعتمد الذي األكتواري الدور فإن وبهذا رأيه. لدعم معروفة إحصائية
ألنه تحديده؛ املفيد من ذلك، ومع اآلخرين. كالدورين تماًما مميًزا ليس معينة مؤرشات
إنه العلمية. الفروع من فرًعا باعتباره التطور عىل الرشعي النفس علم قدرة يوضح
مأخوذة العينة تكون أن احتماُل يدعُم حيث األصابع؛ وبصمات النووي بالحمض أشبه

املحكمة. تنظرها التي القضيَة معني شخص من
أقل بصورة النووي الحمض وتحليل — األصابع بصمات مع أنه إىل اإلشارة تجدر
خرباء فيها زعم مهمة قضايا وتوجد أخطاء. ودون حاسًما الهوية إثبات يكون ال —
مجاًال يدع ال بما ذلك بعد ليتضح به، املشتبه إىل تعود األصابع بصمات أن البصمات
استخدام وأفضل دوًما. جدل محل األكتوارية والحسابات بريء. به املشتبه أن للشك
— أو قناعتها، بها تعزز أن يف املحكمة ترغب قد مطِلعة توقعات باعتبارها يكون لها
أنه إىل هنا اإلشارة وتجدر املعقول». «الشك من القرار تنزه — القانونية الصياغة يف
القانوني االختبار يكون األفراد، بني بالعالقات القرار يتعلق حيث املدنية املحاكم يف
يعطي هذا ثَمَّ ومن االعتبار؛ يف االحتماالت جميع بوضع القرار يُتخذ أن يجب أضعف.

بكثري. أكرب ثقًال االحتماالت تقديرات
يتخذ وهذا املجرم. هوية لتحديد النفس علم شهادة الستخدام محاوالت هناك كانت
الجريمة تفاصيل عنها تكشف التي املجرم «أوصاف» أن عىل التأكيد شكل خصوًصا
األفعال بأن الزعم خالل من املتهم عن الدفاع محاولة القضايا بعض يف أو املتهم، تطابق
ولحسن املتهم. شخصية عن تماًما مختلفة شخصية إىل تشري الجريمة يف املرتَكبة
البداية. يف بها قبلت املحكمة أن مع باالستئناف، املحاوالت هذه النهاية يف فشلت الحظ،
الطريقة هذه بمثل لتُستخدم الكافية بالدرجة تماًما قاطعة أو دقيقة غري واإلحصاءات
قتل جريمة يرتكب شخًصا أن املثال سبيل عىل عامة، الدالالت بعض توجد قد املؤثرة.
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عنًفا يمارسوا لم الذين القتلة من ا جدٍّ كبريًا عدًدا ثمة ولكنَّ العنف، عنه يُعرف أن يمكن
مقنعة. االحتماالت يجعل ال مما قتل؛ جريمة أبًدا يرتكبون ال عنيفني وأشخاًصا قط،
الجرائم، من جريمة يف املرتَكبة لألفعال بكثري دقة أكثر تفاصيل اعتبار عند وحتى
الكافية بالدرجة قوية ليست بعينه لجاٍن املميزة بالسمات تربطها التي املعلومات فإن

باملحكمة. لتُستخدم
عالم اضطرار مخاطرة تواجه األوصاف» «تحديد تستخدم شهادة أي الواقع، يف
املميزة السمات يطابق ال أو يطابق املتهم «إن فقول الفاصل؛ السؤال عىل لإلجابة النفس
تعزف ولذا بريء؛ أو مذنب أنه إلعالن مساٍو غريه» دون الجاني تخص أنها يُتوقع التي
ألوصاف «تحديد أنه عىل تفسريه يمكن خبري أي رأي قبول عن مفهوم نحو عىل املحاكم

الجاني».

خاتمة

عىل كبريًا اعتماًدا املحكمة إجراءات يف الرشعيون النفس علماء يؤديه الذي الدور يعتمد
تنظيًما أكثر إجراءات استحداث خالل ومن فيه. يشاركون الذي القضائي االختصاص
علماء وجد أساسها، عىل الخبرية آرائهم لبناء — واضح بشكل وموضوعية — بكثري
مىض. وقت أي من أكرب القانونية األنشطة من مجموعة إىل سبيلهم الرشعيون النفس
إسهامات تعديل ويجري معتاًدا. أصبح معياريٍّا شكًال اإلسهامات هذه بعض ويتخذ
كل ذلك، ومع معينة. قضية تثريها التي املوضوعات مع للتعامل خصوًصا أخرى
النفس علماء بها يتفرد وإجراءات ومبادئ وأساليب نظريات تستخدم اإلسهامات هذه
يف لالشرتاك بكثري أوسع نطاًقا يفتح وهذا إكلينيكية. خربات من يملكونه بما الرشعيون

القادم. الفصل يف سنرى كما القانونية، اإلجراءات

هوامش

(1) © John Neubauer/PhotoEdit.
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القانونية النفسواإلجراءات علم

املحكمة يف الجنون

املدََّعى كان إذا ما تقدير هو القانونية اإلجراءات يف النفس لعلماء الكربى اإلسهامات أحد
يقومون هم ما طبيعة فهم عىل إما قادرين: غري كانوا الجريمة وقوع وقت يف عليهم
عدم عن يختلف وهذا خطأ. كان أنه إدراك عىل — لذلك فاهمني كانوا إن — أو به،
باألحرى، املغفلني». يحمي ال «القانون — كثريًا يُقال كما — ألن قانوني؛ غري أنه معرفة
هي تحديًدا الدقيقة املعلومة وتلك الخاطئة. األفعال بطبيعة األخالقي للوعي غياب إنه
قتل مثل بوضوح، الشنيعة الجرائم حول املختصني غري مناقشات يف البلبلة تسبب التي
أنه لدرجة أخالقيٍّا مقبول هو عما تماًما بعيدة القتل جرائم تبدو فقد لغرباء. سفاح
بالواقع كاٍف اتصال عىل كان إن ولكن، معقولة. معايري بأية مجنونًا القاتل اعتبار يجب
بجنونه. الدفع يمكن ال القانون فبموجب إذْن — خطأ ذلك وأن — به يقوم ما ليعي

للجنون. نتيجة بالرباءة لهم يُحكم السفاحني من ا جدٍّ قليل عدد السبب ولهذا
يأتي فرجل جدًال؛ للجنون العام والفهم القانوني الفهم بني الفارق يثري ما كثريًا
عنه غرباء أشخاص قتل أو زوجته، من انتقاًما أطفاله قتل مثل — فهمها يصعب أفعاًال
للمحكمة، بالنسبة ولكن «مجنونًا». الكثريون يعتربه قد — ماكدونالدز يف يأكلون تماًما

العقل. سليم فهو خطأ، وأنه به يقوم ما يعرف كان إذا
االختصاصات أغلب ألن األطفال؛ مع للتعامل مقتضيات بالجنون الدفع يواجه
بني التمييز عىل قادرين اعتبارهم يمكن ال معينة سن دون األطفال بأن تسلِّم القضائية
٧ يبلغ الجنائية املسئولية لسن األدنى الحد هذا أن لالهتمام املثري ومن والخطأ. الصواب
ويلز وإمارة بريطانيا يف سنوات ١٠ يكون بينما الربازيل، يف سنة ١٨ الهند، يف سنوات
لألطفال السماح أجل من ولكن األمريكية. املتحدة بالواليات الفيدرالية للجرائم وبالنسبة
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فعليٍّا يعرف الصغري الشاهد أن ليقرر أيًضا نفس عالم يُستدعى قد بشهادتهم، باإلدالء
واألكاذيب. والحقيقة والخطأ، الصواب بني الفارق

أنه عليه املدََّعى فيها يزعم التي القضايا يف خاص بوجه اإلجراء صعب تقييم ثمة
يقاَوم. ال اندفاع بوصفه عنه التعبري يمكن املؤقت، الجنون أشكال من ما بشكل مر
ربما بالواقع، اتصاله فعًال فقد الشخص كان فإذا الدقيقة؛ االعتبارات من عدد ولهذا
لهذا تطرًفا أكثر شكل ويوجد الجنون. بسبب ساحته تُربَّأ أن يمكن الهلوسة، بسبب
ألفعاله، تماًما مدرك غري الشخص كان وفيه الالإرادي»، «السلوك باسم يعرف ما وهو
«القصد توافر لعدم الشخص هذا مثل ساحة تربئة وستكون حينها. نائًما كان ألنه ربما

الجنائي».
جنائية مسئولية عليه للمدََّعى بأن عامة ادعاءات من جزء كلها املسائل هذه
عليه، للمدََّعى مالزًما املرض هذا كان وإذا العقيل. املرض من ما شكل بسبب منقوصة
يف لعبه قد دور وأي عليه املدََّعى حياة عىل هيمنته تقييم النفس عالم مهمة فستكون
يف للمساعدة عليها االعتماد يمكن معتمدة نفسية اختبارات وتوجد بها. املتهم الجريمة
األحوال أفضل يف أنها هي الحالية املهنية الرؤية ولكن الحكم، هذا مثل إىل الوصول
أن يُحتمل ال لكن أشمل، إكلينيكية مقابلة من جزءًا بوصفها فائدة ذات تكون أن يمكن

وحدها. لتُستخدم كافية صالحية صالحة تكون
بهذا ونعني ما، نوًعا مختلف لكنه بالجنون بالدفع يرتبط أن يمكن تقييم ثمة
الفرد قدرة هي املحاكمة وأهلية يحاَكم. كي باألهلية يتمتع الشخص كان إذا ما تحديد
الجوهري والفارق باملحكمة. يجري ما وفهم املناسبة القرارات اتخاذ إمكانية عىل العامة
للعملية املختلفة املراحل يف العقلية بالقدرة تتعلق األهلية أن هو الجنون تقييم عن

الجريمة. وقت العقلية الحالة عىل بالجنون الدفع يركز بينما القانونية،
يبلغ أبكم أصم وهو جاكسون، ثيون قضية األهلية تقييم عىل الواضحة األمثلة من
وأنه منخفضة، ذكاء نسبة يملك أنه اكتُشف وقد للرسقة. عليه القبض أُلقي عاًما ٢٧
نفسه. عن الدفاع يف للمشاركة كاٍف بشكل فعاًال تواصًال التواصل عىل قادر غري كان
رساحه، إطالق إما وجب: ثمَّ ومن للمحاكمة؛ للمثول مؤهل غري بأنه الحكم إىل هذا وأدى

ما. نوع من لإلرشاف تخضع مؤسسة إيداعه أو
متشابكة املسألة ولكن األهلية، لقياس القياسية االختبارات من مجموعة توجد
باعتبارها عليها االعتماد يندر أنه لدرجة الفعلية، القانونية اإلجراءات مع كبرية بصورة
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أشمل مقاييس واستخدام مستفيضة، مقابالت إجراء املختصني أغلب ويفضل دليًال.
قادًرا عليه املدََّعى كان إذا ما بتحديد لهم يسمح وهذا العقلية. والقدرة العقيل للمرض
فريقه مع بفعالية التواصل وعىل منها جزء هو التي القانونية العملية فهم عىل بالفعل
واالعتماد إضافية مرحلة امليض الرشعي النفس عالم بإمكان كان وإذا ال. أم القانوني
دعًما القضاء إىل يرفعها قضية أية سيدعم فهذا قصور، أي يسبب أن يمكن ملا فهمه عىل
كان إذا ملا تقييم سيُجرى العملية من وكجزء عليها. اعرتاًضا أو للمحاكم املثول ألهلية
النفسية االختبارات بعض وتهدف حاسًما. عامًال وسيكون ال، أم يتمارض عليه املدََّعى
األخرى. األهلية انعدام وأشكال العقيل باملرض التظاهر محاوالت عن الكشف إىل مبارشة

متزايدة مساهمات

من سلسلة دشنت القانونية اإلجراءات يف النفس علماء يتقلدها التي املختلفة األدوار
وهذه القضاء. أمام الدفاع وأهلية العقيل املرض اعتبارات اآلن تتجاوز التي املوضوعات
إىل إضافة اإلكلينيكية، الخربة عىل تعتمد اإلسهامات من املتسعة املتنوعة املجموعة
ما كثريًا ودراسات — معينة قضايا يخص فيما أحيانًا أُجريت — كثرية مختلفة دراسات
وااللتفات القانونية. العملية إىل النهاية يف سبيلها وجدت عامة أبحاثًا باعتبارها أجريت
التي املكانة ثقل مدى عن يكشف الخبري لشهادة الرحبة الجوانب هذه من بعٍض إىل

القانوني. النظام يف احتاللها يف النفس علماء يأخذ

الكاذبة االعرتافات

كذبًا شخص فيه يعرتف قد الذي املوقف هو خصوًصا لالنتباه املثرية الجوانب أحد
— املتمرسون الرشطة ضباط وحتى — الناس يتفاجأ ما وكثريًا جريمة. بارتكابه
النفسية االعتبارات واقع من ولكن يقرتفها. لم أنه يعلمون هم بجريمة شخص باعرتاف
لتكون يؤهلها ما وهو كثريًا، تحدث الكاذبة االعرتافات أن املعروف من للشهادة، األوىل
عندما كان هذا، عىل بارز تاريخي مثال وثمة واملحاكم. للرشطة حقيقي لقلق مصدًرا
وعىل بالجريمة. شخص ٢٠٠ نحو واعرتف ،١٩٣٢ يف ليندبريج تشارلز ابن اختُطف
السويدي الوزراء رئيس بقتل ١٩٨٦ يف شخص ١٠٠ عىل يزيد ما اعرتف مشابه، نحو

بالم. أوالف
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يف برغبة يتعلق أوضحها كذبًا، يعرتفون الناس تجعل أن يمكن كثرية أسباب توجد
يف التعذيب أو — التحقيقات يف االعرتاف عىل اإلجبار من للهروب أو آخر شخص حماية
صغريًا عدًدا إن بل باالعرتاف. يُدلوا إن ما رساحهم سيُطَلق بأنه االعتقاد مع — الواقع

بالفعل. الجريمة ارتكب بأنه اعتقاًدا يكتسب
إدراك ينبغي الجرائم، من جريمة ارتكب بأنه نفسه بريء شخص يُقنع كيف لفهم
الذاكرة أن النفس علم أبحاث من طوال سنوات كشفت حيث الذاكرة؛ طواعية مدى
عىل مصممة هي بل الوقت، مرور مع يبهت الذي الطراز عتيق التصوير كلوح ليست
ضخم عدد اآلن ويوجد حينه. يف يالحظ ما شظايا من واألنماط االحتماالت معرفة أساس
وقت يف تقع أحداث طريق عن العملية هذه تتأثر أن يمكن كيف تُظهر التي األبحاث من
حول تُطرح التي األسئلة خاص بشكل املؤثرة العوامل ومن تذكُّره. يَجري ما عىل الحق
التي التالية املرة ففي يحدث، لم شيئًا تتضمن األسئلة هذه كانت فإن الرئييس. الحدث
تذكرها. أنه اآلن ويصدق االقرتاحات هذه يستبطن قد حدث ما الشخص فيها سيتذكر
— شهدها التي األحداث أثناء مرت حمراء سيارة عن شخص ُسئل إذا املثال، سبيل عىل
يعتقد أن الالحقة املقابالت يف املمكن فمن — باملرة حمراء سيارة هناك تكن لم أنه رغم

مارة. حمراء سيارة رأى أنه بصدق الشخص
— حدث عما مطلًقا يشء أي األشخاص من شخص فيها يتذكر ال التي املواقف يف
جرًما. بارتكابه إيحاءات أمام ضعًفا أكثر يكون ربما — املخدرات أو للرشاب نتيجة ربما
ويعرتفون — فيه يتورطوا لم أنهم رغم — حدث ملا بالذنب الناس بعض يشعر وقد

مذنبني. يكونوا أن ينبغي أنهم يعتقدون ألنهم
يكونون عليهم القبض الرشطة تلقي الذين األشخاص من فرعية مجموعة ثمة لكن
االستجواب. عملية يف توجد أن يمكن التي الضمنية الضغوط أمام خاصة بصورة ضعفاء
عليهم يصعب مما الفصام؛ مثل عقيل، مرض من الناس هؤالء من بعٌض يعاني وقد
ويف به. يعرتفون ملا مدركني وغري عقليٍّا معاقني يكونون قد أو والواقع، الخيال بني التمييز
سيوافق متواضعة خلفية من شخًصا أن يتوقع الثقافات بعض يف أنه دالالت ثمة الواقع،
هذا فسيقبل مذنب، إنه له قيل إن ولذا عليه؛ سلطان له شخص يقرتحه يشء أي عىل
االحتماالت، هذه دراسة لهم يتيح موقف يف الرشعيون النفس علماء وسيكون شك. دون
التي امليول هذه للشخص كان إذا ما حول اآلخرين واملختصني للمحكمة النصح وتقديم

كذبًا. لالعرتاف مرشًحا تجعله
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أقل سمات يوجد أنه — لإليحاء امليل درسوا الذين — وآخرون جوديونسن يزعم
والختبار للتأثري. غريهم دون ُمعرَّضني تجعلهم األشخاص بعض لدى أيًضا وضوًحا
استخدم وقد لإليحاء. قابًال ليكون أحدهم ميل مدى لقياس إجراءً جوديونسن ابتكر ذلك،
عليهم املدََّعى مزاعم لدعم العالم، أصقاع جميع يف كثرية قانونية محاكم يف االختبار هذا
الحاالت، هذه أبرز ويف االستجواب. عملية يف للتأثر قابليتهم نتيجة كذبًا اعرتفوا بأنهم
جميًعا رساحهم أُطلق الذين الستة»، برمنجهام «متهمي لصالح بشهادة جوديونسن أدىل
شخًصا. ٢١ بحياة أودت حانات يف قنابل بزرع أصًال مدانني كانوا أنهم رغم النهاية، يف
عىل نتائج سجلوا القنابل بغرس الستة من كذبًا اعرتفوا الذين األربعة أن اكتُشف حيث

يعرتفا. لم اللذين االثنني من بكثري أعىل وضعه الذي لإليحاء القابلية مقياس
لالختبار، الخاضع الشخص مسامع عىل قصة تالوة من جوديونسن اختبار يتكون
القصة عن الشخص يُسأل الحًقا، القصة. من يتذكره ما يقول أن بعدها منه يطلب ثم
ويُخرب فيها تكن لم القصة من جوانب األسئلة هذه من بعٌض ويتضمن بالتفصيل.
أخرى. مرة األسئلة عىل يجيب أن وعليه الفادحة األخطاء بعض ارتكب أنه املستجيب
يغريها التي والطريقة إلجاباته حينها لالختبار الخاضع الشخص تغيري درجة وتكون
ينُج ولم القايس. االستجواب عند لإليحاء قابليته مدى عىل للداللة املستخدمتني هما بها
فعليٍّا يكشف املحاكم جانب من له الرسيع التبني لكن الجاد، النقد من جوديونسن إجراء
بأساس تتمتع كانت إذا النفسية التقييمات تضمني عىل للموافقة املحاكم استعداد عن

قوي.

مستعادة ذكريات

سنوات من صدمات — العالج من كجزء — أحيانًا املرىض أحد يتذكر قد إنه يُقال
أشكال من ما شكًال املستعادة» «الذكريات هذه تتخذ ما وغالبًا نسيها. قد كان سابقة
أمام شهادة باعتبارها لإلساءة بالتعرض الترصيحات هذه أيًضا وتُستخدم اإلساءة.
ال شخص سجن إىل فيها هذا أدى كثرية قضايا وتوجد املزعوم. الجاني إلدانة املحكمة
تحديد هي واملشكلة طوال. لسنوات — آخر حميم قريب أو أب غالبًا — الشك له يرقى
منه. ذنب دون وربما املريض، عقل يف زوًرا استُِحثت أم استُعيدت الذكرى كانت إذا ما
ولكن — كذبًا سيتذكر الشخص أن تصديق املحلفني وهيئات القضاة عىل يصعب
رسد عىل األشخاص بعض قدرة ولكن قط. يحدث لم كان إذا ا مهمٍّ حدثًا — بصدق
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لإلساءة التعرض من أكثر الحدوث محتملة غري تبدو أحداث عن ا جدٍّ واضحة ذكريات
يجب الذي الحرص مدى توضح — فضائية كائنات يد عىل االختطاف مثل — كطفل
كانت إذا ما تقرير يمكن فكيف مؤيدة، بينة هناك تكن لم فإذا عليه. املحاكم تكون أن
بها يتحدث التي والثقة الذكرى وضوح مثل العادية واملعايري عدمه؟ من دقيقة الذكرى
يف طويلة شهور مدار عىل التقرير أُعد إذا دقيقة تكون ال قد لها؛ رسده يف الشخص

إلساءة. للتعرض نتيجة هي املريض أعراض أن مقتنع معالج يبارشها جلسات
فرويد سيجموند تدقيق كان الحديث النفيس التحليل عليه القائم األساس من جزء
لم حني يف كأطفال، لإلساءة تعرضوا أنهم يزعمون مرضاه جعلت التي األسباب يف
لدى الواعية رغبات عن تعبريًا بوصفه هذا فرويد ورأي يبدو. كما كذلك املسألة تكن
فرويد ذهب آخر، بمعنى إليه. به أتت التي النفسية املشكلة من جزء هي التي املريض
املعالجون يعتقد ذلك، من العكس وعىل اإلساءة. نتيجة تكن لم املريض مشكالت أن إىل
بالصدمة املتعلقة األحداث أن فرويد منهج من مبارشة منحدر منهج إطار يف العاملون
خالل من عليها الضوء تسليط ويمكن بالفعل، حدثت تذكرها املريض يستطيع ال التي
يف النحو هذا عىل «املستعادة» الذكريات عىل االعرتاض ويتمثل املناسبة. العالج إجراءات
فيما إليه أرشنا الذي األمر البرشية، الذاكرة تطويع إمكانية يتجاهل بحقيقتها الزعم أن

الشهود. إفادات من األخرى والجوانب الكاذبة باالعرتافات يتعلق

متالزمة عىل اعتماًدا الشهادة

إىل جزئيٍّا هذا ويرجع وتحليلها. املعقدة النفسية الظواهر استيعاب املحاكم عىل يصعب
املحلفني لهيئات يُسمح أن ينبغي وأنه البرش، عن الكثري يعرفون أنهم القضاة اعتقاد
قيايس اختبار استخدام يمكن كان فإذا لهم. يُقال ما ليفهموا هم خرباتهم عىل باالعتماد
املتاح املستوى يتجاوز الخربة من آخر مستًوى يضيف فهذا نفيس، استنتاج لدعم
املشكالت عرض يمكن كان إذا مشابه، نحو وعىل الشخصية. الخربات واقع من للمحكمة
فقد الطبي، التشخيص أشكال من لشكل مضاهية باعتبارها فحصها الجاري السلوكية
مجموعة وجَدت السياق هذا ويف املهني». «الرأي مجرد من أكثر مقبوًال أيًضا هذا يكون
أن املهم من ذلك، مع القانونية. اإلجراءات إىل سبيلها النفسية «املتالزمات» من متنامية
التعامل هذا إىل يطمئنون النفس علماء من كثري وال املحامون ال بأنه بالقول نسارع
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أن من املتالزمات هذه يمنع لم هذا ولكن طبية. مسألة باعتبارها السلوكية األنماط مع
الرشعي. النفس علم مفردات من جزءًا تصبح

الصدمة بعد ما توتر اضطراب متالزمة

توتر اضطراب متالزمة هي الشهادات يف االستخدام يف شيوًعا النفسية املتالزمات أكثر
القذيفة» «صدمة من جزءًا باعتبارها ومتنوع، طويل تاريخ لها وهي الصدمة. بعد ما
إبان املعركة» «إجهاد عليه يطَلق كان ما أو األوىل، العاملية الحرب إبان ُعرفت التي
األمريكية األهلية الحرب يف اكتُشفت ظاهرة هناك وكانت بل الثانية. العاملية الحرب
لخربة هذه املفرطة األفعال ردود جميع تلَق لم البداية، يف الجندي». «قلب عليها وأطلق
العاملية الحرب يف حاالت وهناك بالشخصية. ضعًفا أو جبنًا باعتبارها اهتماًما املعركة
اآلن ص ستشخَّ حاالتهم كانت الجندية، من الفرار أو الجبن بسبب جنود فيها أُعدم األوىل
اإلكلينيكي الفهم وساعد الصدمة. بعد ما توتر اضطراب متالزمة من يعانون باعتبارهم
الحرب، معمعة يف الناس به يمر ملا استنارة أكثر فهم اكتساب عىل الشديدة الصدمة آلثار
بالصدمات. مرتبطة كثرية أخرى ملواقف النفيس التأثري لتقييم عمل إطار أيًضا قدَّم وهذا
السكان إجمايل من عرشة بني من واحد إىل يصل ما أن إىل التقديرات بعض تشري
إذا ذلك، عىل مثال حياته. خالل الصدمة بعد ما توتر اضطراب متالزمة من يعاني
تقود، وأنت مفرًطا حرًصا حريًصا أو القيادة عن عازًفا وأصبحت قيادة لحادث تعرضت
األساس لديك فأنت اإلطارات، رصير تسمع متى القلق من مفاجئ بانفعال وتستجيب
هذه استمرت وإذا الصدمة. بعد ما توتر اضطراب متالزمة من األقل عىل حاد غري لشكل

الحاد». الضغط «اضطراب الحالة عىل يطَلق ربما ثالثة، أو ألسبوعني األعراض
ما توتر اضطراب متالزمة تتطلب العقيل، االضطراب من األخرى األشكال بخالف
اإلنسانية للخربة متجاوًزا اعتباره يمكن بصدمة مرتبًطا حدثًا واضًحا؛ سببًا الصدمة بعد
يجب التشخيص، ولتحديد الذعر. أو العجز أو بالخوف ا حادٍّ شعوًرا ويتضمن الطبيعية،
ذكريات عىل واشتمالها شهر، من ألكثر الصدمة لهذه النفسية التبعات استمرار يتضح أن
أن يجب ذلك، إىل إضافة منها. مزيج أو مقلقة، وأحالم اسرتجاعية ومشاهد مزعجة
أشخاص، أو أماكن مثل بالصدمة، يتعلق يشء أي تجنب إىل بالحاجة الشخص يشعر
للتهديدات الحساسية تنامي هو لالضطراب الرابع والعنرص الذكريات. بعض حتى أو
يستدل ما وغالبًا وألم، بقلق مصحوب بالصدمة، متصل يشء أي من سيما ال املمكنة،
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تشخيص يتم األربعة، األعراض هذه من أيٍّ ظهور حالة ويف النوم. اضطراب من عليه
وِحدتها األعراض عدد عىل ويُعتمد الصدمة. بعد ما توتر اضطراب بمتالزمة اإلصابة

االضطراب. خطورة لتحديد واستمرارها
باعتبارها الصدمة بعد ما توتر اضطراب بمتالزمة املتحدة الواليات محاكم قبلت
لألحكام مخففة ظروًفا بوصفها لذلك نتيجة واستُخدمت العقيل؛ املرض أشكال من شكًال
نيوجرييس يف العليا املحكمة قبلت القضايا، إحدى ففي عنيف. هجوم حاالت يف الصادرة
اسرتجاعي مشهد نتيجة كان رشطة، ضابط عىل سابق، جندي شنه عنيًفا هجوًما بأن
بهذا كندية محكمة وقبلت عدو. جندي الرشطة ضابط أن السابق الجندي فيه حسب
يف بالجنون دفع من جزءًا باعتبارها الصدمة بعد ما توتر اضطراب ملتالزمة االستخدام
بمتالزمة إصابته عليه املدََّعى زعم حيث طفل؛ عىل جنيس اعتداء قضية يف اتخذته قراٍر
السالم لحفظ مهمة يف كان بينما له وقع قد حادث نتيجة الصدمة بعد ما توتر اضطراب
إن املحكمة يف وقال املهاجم. بقتله طفل عىل جنيس اعتداء دون حال حيث البوسنة، يف
وقت يف مجنونًا كان أنه القايض وقِبل الواقعة؛ تلك لتمثيل نتيجة كان به املتهم الهجوم
كثريًا أن القول نافلة ومن به. يقوم كان ما طبيعة إدراك عىل قدرته لعدم الجريمة،
الصدمة بعد ما توتر اضطراب متالزمة استخدام يف التوسع هذا من قلقون الخرباء من
درجة من التأكد ا جدٍّ ويصعب الحميمي. العنف جرائم يف الجنون عىل حجة باعتبارها
بعد ما توتر اضطراب متالزمة من كجزء الذاكرة فقدان ومدى الوعي فقدان حاالت

الذاكرة. من ا جدٍّ كثرية أخرى جوانب يف الحال هو كما الصدمة،
الحوادث؛ دعاوى يف رئييس بشكل الصدمة بعد ما توتر اضطراب متالزمة تُستخدم
مع للحادث. النفيس التأثري لتقييم وواضحة مجربة معايري مجموعة املتالزمة تقدم حيث
أي تأثري أن عىل معقولة أدلة وتوجد الجدل. يثري تماًما الواضح التطبيق هذا حتى ذلك،
بعد ما خربات أيًضا الحادث. وقوع قبل للشخص النفسية الصحة عىل يتوقف صدمة
اإلصابة عىل تأثري لها يكون أن يمكن — العمل فقد أو االجتماعي الدعم مثل — الصدمة
عىل الواضحة اإلشارة تلك هي تعقيًدا واألكثر الصدمة. بعد ما توتر اضطراب بمتالزمة
أشد وتكون أطول لفرتة تستمر أن يمكن الصدمة بعد ما توتر اضطراب متالزمة أن

دوًرا. فيه تلعب أن يمكن دائر اختصام هناك كان إذا خطورة،
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املعنَّفة املرأة متالزمة

ما توتر اضطراب متالزمة قبل ربما بل — املحاكم إىل سبيلها أخرى متالزمة وجدت
املتالزمة هذه املرافعات محامو استخدم فقد املعنَّفة. املرأة متالزمة وهي — الصدمة بعد
إنهاء عىل زمنية فرتة مدار عىل شديد بدني إيذاء من عانت امرأة قدرة عدم لتفسري
للمتالزمة املميزة السمات وتدور نائًما. أو غائبًا لها امليسء يكون عندما حتى العالقة،
املتعلَّم» و«العجز عاجزة. تكون أن الضحية يعلِّم الحقيقة يف الجاني أن فكرة حول
الكهربائية الصدمات من الهرب تستطع لم التي الحيوانات يف مرة أول لوحظت ظاهرة
يف مكانها يف وقبعت الصدمات تجنب محاولة عن النهاية يف توقفت حيث التجارب، يف
سبيل ال الذي الطائش باإليذاء املرتبطة السلبية هذه الحني ذلك منذ واكتُشفت تواٍن.

كثريين. أفراد لدى الجتنابه
من مزيج هناك يكون البرش، بني عالقة من جزءًا الطائش اإليذاء يكون عندما
اإليذاء أن الضحية اعتقاد يتضمن وهذا للعجز. أساًسا تشكل التي النفسية العمليات
تهديد يوجد أو املستقبل، يف حدوثه ملنع عمله بمقدورها يشء يوجد ربما وأنه خطؤها،
مثل أيًضا، نفيس ابتزاز عنارص لإليذاء سيكون وغالبًا أطفالها. لحياة أو لحياتها مبارش
هذا يدعم ما وكثريًا العنف. عن أبلغت إن منها سيؤخذون أطفالها بأن الضحية إخبار

النهائية. ومعرفة المحدودة قوة يملك املجرم بأن عقالني غري اعتقاد كله

املحاكم يف أدلة باعتبارها استُخدمت التي النفسية بعضاملتالزمات

املعنَّف. الطفل متالزمة •
املعنَّفة. املرأة متالزمة •

الطفولة. يف الجنيس االعتداء متالزمة •
الطفولة. يف الجنيس االعتداء مع التكيف متالزمة •

الكاذبة. الذاكرة متالزمة •
بروكيس. باي املفتعل االضطراب أيًضا عليها ويُطَلق بروكيس، باي منشهاوزن متالزمة •

األبوي. االغرتاب متالزمة •
الصدمة. بعد ما توتر اضطراب •

االغتصاب. صدمة متالزمة •
املستعادة. الذكريات متالزمة •
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الرضيَّة. الدماغ إصابة •

اإلناث أفعال تفسري

النساء بأفعال مبارشة ترتبط أنها هو املحاكم بها تقبل كثرية متالزمات بشأن املالَحظ
الشائعة واآلراءَ تتفق ال عندما اإلناث الضحايا أفعال غالبًا يفرس مما — الرجال وليس —
النساء تهرب ال قد ذكرنا، وكما بها. النساء تترصف أن يُتوقع التي الكيفية عن النمطية
فهم عىل املحلفني هيئات املعنَّفة املرأة متالزمة تساعد أن ويمكن تقاوم، أو املعنَّفات
بوصفها أيًضا األخرى املشابهة املتالزمات من مجموعة ُقبلت وقد هذا. حدوث سبب
ظروف أو منقوصة مسئولية عىل بينة باعتبارها أو املفاجئ، النساء لسلوك تفسريات
متخفيًا نوًعا املتالزمات هذه كانت إذا ما حول حارٍّا جدًال تخلق هي وبذا للحكم. مخففة

طبية. بطبيعة تتمتع التي تلك مثل بالفعل راسخة حاالت وليست املرأة عداوة من
من شكًال بوصفها للحيض السابق التوتر بمتالزمة القضائية الواليات من عدٌد َقِبَل
الشهرية الدورة من معينة مرحلة يف النساء تكون أن يمكن وفيها املؤقت، الجنون أشكال
والنفسية. البدنية العلل من مزيج من ويعانني االنفعالية، الناحية من ضعًفا أكثر
وصل قليلة قضايا ويف — عنيفة اعتداءات يف دفاًعا باعتبارها املتالزمة هذه واستُخدمت
يف للجنس بالنسبة مساواة عدم وجود الواضح ومن نساء. ارتكبتها — القتل إىل األمر
شهرية مزاجية تأرجح حاالت حدوث عىل األدلة بعض وجود رغم ألنه الدفاع؛ هذا تطبيق
ال ثَمَّ ومن بالغة؛ فسيولوجية بتغيريات مبارشة هذا يرتبط أن يمكن ال الذكور، لدى
أمامه، سواسية الجميع بأن والقائل للقانون، األساسية األركان أحد كامل بشكل يُراَعى

الدفاع. هذا تأييد خالل من
ولكن النساء من بالضحايا عادة ترتبط — ما حدٍّ إىل — إنصاًفا أكثر متالزمة ثمة
بينها تشابه نقاط وتوجد االغتصاب. صدمة متالزمة هي الرجال، عىل التطبيق ممكنة
ما نوًعا مختلفة جوانب عىل تؤكد أنها رغم الصدمة، بعد ما توتر اضطراب متالزمة وبني
ضحية يجعل ربما الذي السبب توضيح هي املحكمة يف والجدوى بوضوح. معرَّفة وغري
يمكن اإلرجاء أن االغتصاب صدمة متالزمة وتقرتح االعتداء. عن التبليغ ترجئ اغتصاب
ويُعتقد نفسها. تلوم قد بل االغتصاب، يف دوًرا لها أن يف الضحية شك إىل مبدئيٍّا يشري أن
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االكتئاب تتضمن ما غالبًا والتي نفسها، الهجوم لصدمة النفسية اآلثار من جزء هذا أن
والقلق. الخوف من متنوعة ومشاعر االنتحار يف والتفكري

وهي والصدمات، الضغوط ملسببات النفسية التبعات هذه بشأن مهمة نقطة ثمة
واإلهانة فالخوف ومفرًطا؛ واضًحا عنًفا تتضمن ال أحداث عن تنتج أن يمكن أنها
يمكن أو الوحيش، البدني العدوان يؤدي مثلما لصدمات يؤديا أن يمكن الشديدة النفسية
الضغوط أن كثرية دراسات وتظِهر العدوان. هذا عن الناتجة تفوق لصدمات يؤديا أن
السيطرة مشاعر من تنتقص التي فاملواقف لذلك ونتيجة السيطرة؛ بفقدان ترتبط
وقدرة الذات تقدير مشاعر عىل كبري تأثري لها يكون أن يمكن الفرد، لدى الشخصية

حياته. يف التحكم عىل املرء

املحكمة قاعة نفس علم

القانونية، اإلجراءات يف خرباء بوصفهم الرشعيون، النفس علماء بها يُديل التي الشهادة
تشخيصية. وأدوات إكلينيكية مقابالت باستخدام األفراد تقييم من كبرية بصورة مستَمدة
والتأثري باملحكمة يحدث ما دراسة عىل النفس لعلم املتنامي التطبيق مع يتعارض وهذا
أكثر االجتماعي النفس علم عىل مبارشة أكثر بصورة االعتماد إىل يميل ما وهو عليه،
يف الحال هو وكما النفيس. القياس واختبارات اإلكلينيكي النفس علم عىل اعتماده من
مركز األمريكية املتحدة الواليات احتلت النفس، علم تطبيقات من كثرية أخرى مجاالت
منفتح األمريكي القانوني النظام أن هو لهذا، رئييس سبب وثمة املجال. هذا يف الصدارة
بكثري أكرب بدرجة املرافعات محامي بتدخل ويسمح االختبارات، إجراء عىل بكثري أكثر
التحري الواليات بعض يف املمكن من الخصوص، وجه وعىل املتحدة. اململكة يف يحدث مما
التي الدول أغلب يف بينما للقرارات؛ الواقع يف املحلفني هيئات اتخاذ كيفية عن مبارشة
غالبًا فرنسا يف أنه (رغم رسية املحلفني هيئة عمل طريقة تظل املحلفني، بهيئات تستعني
مهمتهم يؤدون أنهم لضمان للقرار املحلفني هيئة اتخاذ أثناء حاًرضا القايض يكون ما
الكيفية عن معروف ا جدٍّ قليًال أن بالفعل تعني السائدة الرسية وهذه سليم). بشكل
املحلفني لهيئة املشكلني املحليني األشخاص من العشوائية العينة فعليٍّا بها تتعامل التي

قرار. إىل للوصول املحاكمات من محاكمة يف املقدمة الشهادات مع
التي القواعد يف األمريكية املتحدة الواليات لدى األخرى الرئيسية االختالفات تتمثل
ورغم املحلفني. هيئة يف عضًوا يكون أن يمكن من عىل بالتأثري املرافعات ملحامي تسمح
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رسمية.1 أقل األرسة محكمة أجواء :1-4 شكل

هيئات النتقاء بمساحة تسمح املنازلة بنظام تعمل التي القانونية األنظمة جميع أن
يمكن األمريكية املتحدة الواليات يف ولكن حد، ألقىص مقيَّد عادة هذا أن إال املحلفني،
«االنتقاء إىل هذا وأدى منهم. كثري استبعاد املحكمة وتجيز بعيد، حدٍّ إىل املحلفني يف الشك
املحلفني، هيئات الختيار املرافعات محامي النفس علماء يرشد وفيه للمحلفني»؛ املنهجي
كيفية بشأن النصح تقديم ذلك يتبع وقد لقضيتهم. مؤيدين الظن أغلب يكونون الذين
يؤثر هذا كان إذا ما قضية تعد عليها. تُعرض التي الُحجج تتقبل املحلفني هيئة جعل
محامو به يقوم عما يختلف ال الحقيقة يف أنه أو القانونية، اإلجراءات عىل بالسلب
األخالقية للحدود تجاوز ثمة كان إذا ما حول يدور والجدل خالفية. قضية املرافعات؛
يثري وال الطبيعي. املحلفني هيئة عمل سري يف تدخًال البعض يعتربه ما بسبب للمهنة
النصح. من الشكل هذا إزاء عميق قلق يساورهم املختصني من كثريًا أن لذلك الدهشة

هيئات عمل كيفية لفهم محاوالت عىل املرافعات ملحامي املقدم النصح يعتمد
وتُطرح تتخذها. التي القرارات عىل تؤثر التي والنفسية االجتماعية والعمليات املحلفني
األسئلة هذه وتتضمن للقرارات. املحلفني هيئة التخاذ بالنسبة كثرية عامة نفسية أسئلة
وبفهمها املحكمة يف عليها يُعرض ما نحو الفردية بالتوجهات املتعلقتني املسألتني كلتا
غاضبًا»، رجًال عرش «اثنا القديم الفيلم ويف للتأثري. االجتماعية العمليات إىل إضافة له،
تمكنت عندما رائًعا، تصويًرا املحلفني هيئة بحجرة االجتماعية النفسية األجواء ُصورت
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يف اآلخرين عضًوا عرش األحد رأي عىل التأثري من فوندا هنري يمثلها التي الشخصية
املحلفني. هيئة

بشأن قراًرا املحلفني هيئة تتخذ عندما خاصة أسف مشاعر العمليات هذه تثري
بما أو تعويضات، بمبالغ هذا يتعلق أن ويمكن القايض. إىل تسليمه ينبغي الذي الحكم
الواليات يف القتل قضايا بعض يف عليه املدََّعى عىل اإلعدام عقوبة توقيع ينبغي كان إذا
أن للقرارات املحلفني هيئات اتخاذ عىل أُجريت التي الدراسات وتُظهر األمريكية. املتحدة
عقوبة تقبُّل نحو العامة الناس توجهات سيما ال — النظر محل املسائل نحو التوجهات

املحكمة. يف يُعرض دليل أي من بكثري أكرب تأثري لها يكون أن يمكن — اإلعدام
مدى وهي املحلفني، هيئات عىل أُجريت التي الدراسات من تنبثق مهمة نقطة ثمة
املنفرة الجوانب من ملزيج نتيجة وهذا إليهم؛ تعَطى التي للتعليمات فهمهم ضعف
مستويات حيث من املحلفني بني والتباينات النظر، محل القضايا د وتعقُّ القانون، للغة
املثال، سبيل فعىل القانون. بشأن مسبًقا كوَّنوها التي واألفكار وتحيزاتهم، تعليمهم
تصف املحلفني إىل مهجورة متخصصة قانونية بلغة مكتوبة وثيقة تقدَّم اسكتلندا يف
أن املحلفني اعتقاد احتماالت زيادة إىل يميل وهذا عليه. املدََّعى يواجهها التي التهمة
مكتوب بسيط تقرير يف نفسها املعلومات إليهم قدمت لو مما أكثر مذنب، عليه املدََّعى

متداولة. إنجليزية بلغة
ويحاول هذه، الضعف نقاط تشكلها التي بالتحديات دراية عىل بالطبع املحاكم
التفاعل أجل من والقضاة املرافعات ملحامي فعالية أكثر طرق إيجاد النفس علماء
املستوى االعتبار يف يؤخذ بحيث التعليمات تحليل يتضمن وهذا املحلفني. هيئات مع
كي للمحلفني خاصة قرارات نماذج وتقديم التعليمات، هذه تفرتضه الذي التعليمي
دراسة كيفية إىل املحلفني هيئات ترشد أن يمكن التي التدفق مخططات وأيًضا يكملوها،
بها يمكن التي الرسعة يبطئ القانونية التقاليد تأثري ولكن لقرار. والوصول الشهادة

االبتكارات. هذه تنفيذ
— األمريكية املتحدة الواليات يف سيما ال — املحلفني هيئات اختيار عملية تحاول
املحلفني. من محلف لدى التحيز يف املتمثلة األهمية بالغة املشكلة مع مبارشة التعامل
إذا أمامها، املاثلة الوقائع عىل موضوعي نزيه لحكم املحلفني هيئة إصدار فسيضعف
سيتجاهل أنه لدرجة قضية، يف الحاسمة املسائل تجاه تحيزات املحلفني من محلف حمل
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يعتمد الجدل لهذا ونتيجة مسبًقا. لديه املوجودة االعتقادات أساس عىل ويقرر الوقائع
املحلفني. هيئات الختيار مستشارين عىل املرافعات محامو

عىل التعرف عىل املرافعات محامي ملساعدة املحاكمات فنيات عن كتيبات أُلفت
وهي النزاع. من طرفهم ضد يكونوا أن عىل ستحملهم والتي املحلفني، لدى التحيزات
املحاكمة، بدء قبل املحلفني عىل للطرح قانونًا املقبولة األسئلة بشأن إرشادات تقدم
لدى تكون أن يمكن التي التحيزات إىل األسئلة تلك إجابات فيها تشري قد التي والنواحي
باإلدانة. لقرار عادة السن يف املتقدمني إصدار احتماالت زيادة مثل املحلفني، من محلف
يكون عندما القضايا، بعض يف عكسية، نتائج يعطي قد البسيط األسلوب هذا ذلك، ومع
سيميلون املحلفني بأن الفرض وحتى عليه. املدََّعى مع تعاطًفا أكثر السن يف املتقدمون
تأييًدا يجد ال إليها؛ ينتمون التي العرقية املجموعة أفراد نحو تساهًال أكثر يكونوا أن إىل
عليه املدََّعى أن يُشعرهم الناس لدى ميل يوجد أن ويمكن الدراسات. واقع من كبريًا

األسود». الخروف «تأثري أحيانًا عليه يُطلق ما وهو العرقية، مجموعتهم أمل يُخيِّب
الذي بالقرار التنبؤ يف ما حدٍّ إىل فعالية أكثر والتوجهات الشخصية سمات تعد
ليكملوها استبيانات املحلفني إعطاء إمكانية عن ونتج املحلفني. من محلف سيتخذه
من محلف إصدار احتمال مثًال تتوقع أن شأنها من قياسية وسائل البتكار محاوالٌت
إذا ما يسأل وهو املحلف»؛ تحيز «مقياس االستبيانات هذه أحد باإلدانة. لقرار املحلفني
أحدهم عىل القبض الرشطة تلقي عام، «بوجه مثل: عبارات عىل ال أم يوافق املحلف كان
فمن الرشطة، من به مشتبه هرب «إذا أو الجريمة»، ارتكب أنه من متأكدة تكون عندما
يمكن الذي بالقرار ا جدٍّ ضعيًفا ارتباًطا إال يرتبط ال وهذا الجريمة»، ارتكب أنه املرجح

التأثري. هذا تخفي أن يمكن القضية يف كثرية عوامل ولكن فرد، إليه يصل أن
نتيجة عىل للتأثري عموًما النفس علماء محاوالت أن إدراك املطمنئ من سيكون
لم املرافعات؛ محامي إىل النصح وتقديم املحلفني، هيئات اختيار خالل من القضايا،
وال االستشارات. هذه من املال كسب يف الراغبون أولئك أحيانًا يزعمها التي بالقوة تكن
األدلة تكون عندما ولكن، قضية. أي بنتيجة ينبئ ما أقوى اآلن حتى األدلة قوة تزال
التي املحاكمات تُعقد أن املرجح من ولذا عليه. املدََّعى اعرتاف احتماالت تزداد دامغة،
يمكن ثَمَّ ومن متساٍو؛ نحو عىل األدلة فيها تتكافأ التي القضايا يف محلفون فيها يشرتك
عرض كيفية أو للمحلفني، املميزة السمات من نسبيٍّا بسيطة لتأثريات املواقف هذه يف

الرباءة. أو اإلدانة قرار بني الفارق تشكل أن أمامهم؛ القضية
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خاتمة

عام ألَفي بنحو الوجود يف علًما بوصفه النفس علم القانونية واملبادئ اإلجراءات تسبق
تبني عن يعزفون — عام بوجه — املحامني أن يدهشنا أن ينبغي ال ثَمَّ ومن األقل؛ عىل
السماح هو النفس علم شهادة نحو املوقف كان لذلك، ونتيجة النفس. علماء من معلومات
األهلية عدم أو بالجنون الدفع حاالت يف سيما ال جيًدا، محدد معني لغرض مبدئيٍّا بها
بحيث املساهمات، هذه نطاق اتسع األخري، القرن ربع مدار وعىل ملحاكمة. للخضوع
املتالزمات عىل باالعتماد املؤقت» «الجنون جوانب طرح يمكن — املثال سبيل عىل —

الصدمة. بعد ما توتر اضطراب متالزمة سيما ال النفسية،
سلوًكا يبدو قد ما تفسري يف للمساعدة املحاكمات يف املشاركة هذه نطاق اتسع
جنيس. اعتداء عن اإلبالغ يف تتأخر أو لها، مؤٍذ رشيك مع تمكث امرأة مثل مفاجئًا؛
يف نصحهم استمر حتى خرباء، باعتبارهم باالشرتاك النفس لعلماء ُسمح إن ما ولكن
بشأن مالحظاتهم يُبدون واآلن القانونية، اإلجراءات من بكثري أكثر جوانب إىل الوصول
متنوعة أشكاًال هذا واتخذ املحكمة. إجراءات من األخرى الجوانب من متنوعة مجموعة
اقرتاح أو منشود، اتجاه إىل مسبًقا ميالة ستكون محلفني هيئة اختيار يف املساعدة مثل

املحكمة. يف املعلومات عرض بها يمكن سبل
ثقافتني بني التأثري تبادلية عالقة هي واملحاكم النفس علم بني التفاعالت هذه كل
اختبارات واستخدام تطوير إىل يتطلعون الرشعيون النفس فعلماء للغاية؛ مختلفتني
عمل إطار داخل األفراد تضع أن شأنها من اإلكلينيكية للمقابالت وإجراءات قياسية
والتفاصيل بعينه شخص مع مبارشة التعامل إىل املحاكم تسعى املقابل، يف شامل.
خالل من النفس علم مساهمات إمكانات تتحدد ذلك، عىل عالوة بعينها. بقضية الخاصة
عندما القضائية. الواليات باختالف تتنوع والتي املستقلة، القانونية اإلجراءات تفاصيل
ذلك، ومع أكرب؛ بشكل النفس لعلماء الفرصة تتاح باملحاكم، محلفني هيئات توجد ال
النظام إجراءات يف املشاركون املختصون ويشعر بكثري. أكرب بحرص مساهماتهم تقابل
عنها. التغايض أو الخرباء يقدمها معلومات بأي االستعانة عىل أكرب بقدرة القضائي
استفادة النظامني أي استفادة أن القانون مهنة يف العاملني من كثريون يعترب وبينما
علم تأثري أن فيه شك ال فمما فيه، مشكوًكا أمًرا النفس لعلم الحايل الوضع من عظيمة

العالم. حول برسعة يتنامى املحاكم إجراءات عىل النفس
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هوامش

(1) © Bob Daemmrich/PhotoEdit.
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اجلناة مع العمل

وبالتأكيد بشهاداتهم، يُدلون وهم املحاكم يف الرشعيني النفس علماء نقابل لن املعتاد يف
مع يعملون وهم نجدهم أن األغلب بل الرشطة، تحقيقات فريق يف مشرتكني يكونوا لن
تحتجز كثرية أخرى مؤسسات ثمة ولكن السجون، يف ذلك يكون قد املدانني. الجناة
واألشخاص تأهيلهم. إعادة أو تغيريهم تحاول أن ويمكن للسيطرة، تخضعهم أو الجناة
السجن، غري كثرية أماكن إىل سبيلهم يجدون باإلدانة أحكاًما عليهم املحكمة تُصدر الذين
املستشفيات من متنوعة وأشكال العالجية واملجتمعات الجناة مراقبة هيئات فيها بما

امُلحكمة. الوحدات أو العقلية
عىل تركز عامة مهام ثالث من واحدة يف النفس علماء يشرتك األُطر هذه جميع يف

واملستقبل. والحارض املايض الجاني: حياة من مختلفة مراحل

عىل الجناة مساعدة هدف لها الرشعي النفس علم أدوار من مجموعة ثمة •
ألعمالهم مباًرشا سببًا تكون ربما التي مسبًقا، املوجودة املشكالت مع التعامل
يف مساهمة عوامل أو عدوانيتهم، يف التحكم عىل القدرة عدم مثل املقبولة؛ غري
أطول ما مشكلة حتى أو الكحوليات، أو املخدرات إدمان مثل لديهم اإلجرام

الشخصية. اضطراب أو العقلية األمراض مثل أمًدا
ملساعدة االستشارات تقديم أشكال من شكًال تتخذ األدوار من أخرى مجموعة •
يف االنتحار خطر تقليل املثال سبيل عىل الحالية، ظروفه عىل التغلب يف الجاني
التعامل عىل الحياة مدى بالسجن حكم ضدهم صدر من مساعدة أو السجن

معه.
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محاولة أي وإدارتها»؛ املخاطر «تقييم مسمى تحت شيوًعا األكثر الدور يقع •
األنسب والطريقة واآلخرين، نفسه عىل الفرد يشكلها التي املخاطر ماهية تحديد
مؤسسة داخل األفراد هؤالء بإدارة التقييم هذا يرتبط وقد املخاطر. هذه إلدارة

أحراًرا. املجتمع إىل بالخروج لهم السماح حالة يف الخطر تحديد أو معينة

عدد أيًضا يوجد الحارض، الوقت يف النفس لعلم الواسع النطاق االعتبار يف وضًعا
فيها يعملون التي العقابية املؤسسات إىل النصح يقدمون الذين النفس علماء من متزايد
أو تدريبه أو العمل فريق انتقاء يف يساعدون ما وغالبًا اسرتاتيجية، أكثر مستًوى عىل
جميع مع الحال هو كما — كله العمل هذا ويف الجناة. مع للعمل متنوعة برامج تدشني
مجرد إسهاماتهم تتجاوز — الرشعيون النفس علماء فيها يعمل التي األخرى األُطر
يكون قد بها يعملون التي املؤسسات من وكثري املجرمني. عن معرفية قاعدة تقديم
ولم األساس، يف عقابية ثقافة لديهم وترتسخ التوجهات، من مستحكمة مجموعة لديها
لحل علمي منهج أو نوع أي من الجامعي املستوى عىل تعليم طريق عن توجيه أي تتلقَّ
التي الوحيدة املهنية املجموعة هم غالبًا الرشعيون النفس علماء يكون قد ولذا املشكالت؛
قوة تكون أن كثريًا يمكن ذلك ومع عملها. يف العلمية األدلة أهمية عىل التأكيد بالغ تؤكد

كبري. جدل محل األدلة تلك

التقييم

عمل إطار الواقع يف وهذا التقييم. أشكال من بشكل الجناة مع للعمل محاولة أي ستبدأ
الشكل لتحديد أساًسا باعتباره املريض ملشكالت تشخيص فيه يسجل تقليدي طبي
معني سبب أي عن البحث األيام هذه سيندر النفيس السياق يف ولكن، للعالج. األمثل
طفًال كان عندما معينة جنيس اعتداء خربة أو معني عقيل شذوذ مثل — الجاني ألفعال
أشمل فهم واكتساب الصلة ذات وحياته الفرد هذا جوانب لجميع فحص سيُجرى بل —
يتحولوا ولم معينة صدمات من يعانون الذين الناس من كبري عدد يوجد ذلك، ومع لها.

القانون. مخالفة فعل منه يخرج الذي الكامل الوسط فهم لذلك املهم فمن لجناة.
دراسة. إىل تحتاج التي العمليات تعقد مدى توضيح عىل املتطرفة األمثلة تساعد
يُلقى أن قبل سنوات عدة مدار عىل األقل عىل فتاة عرشين بقتل ويست فريد أُديَن
قتلهن قبل وبدنيٍّا جنسيٍّا الفتيات هؤالء روز وزوجته هو وانتهك .١٩٩٤ يف عليه القبض
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بالسجن.1 الجناة أحد مع العمل :1-5 شكل

تقييم عنه ليكشف كان الذي ما السمعة. سيئ منزلهما حديقة ويف الفناء يف ودفنهن
يف نفسه يقتل أن قبل تقييم له أُجري قد كان إن ويست لفريد الرشعي النفس علم

السجن؟
التعلم. صعوبات من عانى وربما تقريبًا أميٍّا كان أنه واألوضح األوىل النقطة كانت
أجرتها؛ التي املقابالت طوال معه ليكون مناسبًا» راشًدا «شخًصا الرشطة عينت وبالتأكيد
القانونية اإلجراءات إطار يف له يحدث ما تبعات فهم من يتمكن أال خشيت الرشطة ألن
عليها ُعثر جثة عن ُسئل فعندما ردوده؛ يف هذا عىل الدالئل بعض توجد وقد كامًال. فهًما
تسوية تعيد وهي حريصة تكون أن ينبغي الرشطة أن رده كان منزله، فناء أسفل
له السماح ينبغي أنه اآلخر طلبه كان القتل، جرائم ارتكب أنه اتضح أن وبعد األرضية.
إىل أكثر مشريًا كان ولربما السوداء، الكوميديا من رضب منزله؛ إىل بالعودة الفور عىل

املوقف. جدية مدى إدراكه عدم
مدى ليدرك كان ربما نشأته، عن يتكلم ويست جعل من نفس عالم تمكن إذا
أن ورغم نفسه، قتله قبل ما نوع من مذكرات ويست كتب لقد لنشأته. الجنيس التوجه
عاشها،ذكر التي للحياة محبٍّا كان أنه ومع للرباءة، تصويًرا باعتباره مقصوًدا يبدو هذا
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النشاط وأن ويست، ابنة مع الجنس مارس والده أن — نحبه يقيض وهو — ويست
ال ويست أن هي الحاسمة والنقطة العائلة. حياة يف مهيمنًا جانبًا عادة كان الجنيس
ليفعله كان ما نحٍو عىل به مسلًَّما األمر معتربًا هذا، لكل املدمرة للطبيعة مدرًكا يبدو

الناس. أغلب

الجناة.2 أحد تقييم :2-5 شكل

فقد ا، جدٍّ مبكرة مرحلة يف املقيَّد غري الجنيس لإلشباع ويست قبول إىل إضافة
ثَمَّ ومن الجريمة؛ بهذه اإلدانة تجنب من تمكن ولكن فتاة، مراهقته فرتة يف اغتصب
وتوجهاته السلوكية أنماطه وكانت الضاري. نشاطه الستمرار مهيأة الساحة كانت
والداه بها عامله التي الطريقة خالل من جزئيٍّا تشكلت لنفسه نظرة إطار يف متأصلة
جنسيٍّا. عنيًفا يكون عندما يأتيه باألهمية الوحيد الشعور كان وربما عائلته. يف وآخرون
الجذور، عميقة والتوجهات ويست، والَدي نموذج يف املنذرة العالمات هذه حتى
اجتمع حني حدث فهذا سفاح. إىل حوَّلته تكون ال قد أفعاله؛ لتبعات املحدود والفهم
العنيفة أعماله جعل تشجيًعا فلقي — والدعارة الجريمة من خلفية صاحبة — روز مع

حياة. أسلوب والقتل الجنيس العنف جعلت بيئة مًعا فخلقا تستفحل.
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العنيفني الجنسية الجرائم مرتكبي مع العمل

ولكن حالته. «عالج» إىل ترمي محاولة ألية تحديًا يمثل كان ويست فريد أن الواضح من
كثري سيأمل وشدة، استمراًرا أقل املدمرة حياته وخربات تأثًرا، أقل كان شخص حالة يف
عىل — ستخفض التي الربامج بعض تطبيق يف بالسجون العاملني النفس علماء من
بأن اإلقرار يف الربامج هذه وتشرتك باملستقبل. الجرائم ارتكاب خطر من — تقدير أقل
سيتلقى ولذا الجوانب؛ ومتعددة آخر إىل شخص من تختلف الجرائم ارتكاب أسباب
وبأسلوب وبأفعاله بنفسه تتعلق الجوانب من مجموعة مع للتعامل مساعدة الجاني

حياته.
من قبوًال أكثر حياة أسلوب اكتساب عىل الجناة تساعد التي الربامج عادًة ترتكز
التي للظروف متنوعة جوانب بحث فيها يُجرى جماعية جلسات عىل االجتماعية؛ الناحية
والهدف املكثفة، واملناقشات األدوار تمثيل الجلسات هذه وستتضمن العنف. إىل تؤدي
أكرب وفهم بضحاياهم الحس من أكرب قدر اكتساب عىل املشاركني مساعدة هو منها
ارتكابهم إىل أدت التي بالظروف توعيتهم تجري ذلك، عىل عالوة الخاصة. لتوجهاتهم

وتجنبها. تحليلها يمكنهم بحيث للجرائم،
ولكن ا، جدٍّ مكثفة وتكون طوال شهور مدار عىل التفاعالت هذه تستمر أن يمكن
الصعوبات هذه وأبرز بالسجون، الربامج هذه تقديم تواجه كثرية صعوبات توجد
الجنسني، بني اختالط أي وجود هناك يندر حيث مألوفة؛ غري مؤسسات السجون أن
حبس مع االعتيادية، األنشطة بني الطبيعي املزيج يوجد وال محظورة. والكحوليات
أن يمكنك فكيف التايل. الصباح حتى املساء يف مبكرة ساعة من زنازينهم يف السجناء
البيئة هذه مثل يف طبيعية حياة أساليب يعيشوا كي أناس تأهيل تعيد أو تعالج أو تدرب
انجرار احتماالت تزيد السجن حياة يف جوانب توجد أن يمكن الواقع، ويف الطبيعية؟ غري
املخدرات إن — املثال سبيل عىل — كثريًا ويقال الجريمة. من متنامية دوامة إىل الجناة
املساجني أن وهي جلية حقيقة أيًضا ثمة ولكن خارجه. عن السجن يف بسهولة متاحة
لهؤالء االجتماعي بالتأثري االستخفاف يمكن وال اليوم. طوال مدانني بمجرمني يختلطون

اآلخرين. الجناة
يف عميًقا رسوًخا راسخة أساليب بسبب السجن الجناة يودع ذلك، عىل عالوة
منهم نسبة وستنكر عليه، أقدموا ملا قوي ذاتي تربير لديهم وسيكون العالم. مع التعامل
إىل للوصول عليه ُعرضت الذي النحو عىل حدثت أنها أو تماًما، وقعت التي الجريمة
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يف مبارشة هذه والتربيرات اإلنكار حاالت معالجة النفس لعلماء ويمكن باإلدانة. حكم
هناك فستكون ألفعاله البديل التفسري قبول الجاني رفض إذا ولكن الجاني، مع لقاءات
الجاني مساعدة عىل املنهج هذا يرتكز أن ويمكن للعالج. تماًما مختلف منهج إىل حاجة
للقانون. مخالفة مواقف يف للتورط عرضة أقل يصبح وأن إيجابية، مهارات اكتساب عىل
يُبدوا أن دون املشاركة عىل باإلجبار سيشعرون الجناة أن الكبرية املخاطر أحد
مواقف يف ذلك حدوث تروي التي القصص من كبري عدد ويوجد رصاحة. معارضتهم
فحسب تعلم الجاني أن بعد فيما ليكتشف يحرز، تقدم ثمة أنه النفس عالم فيها افرتض
الالحق. سلوكه أو لتوجهاته تغيري أي دون الربنامج، يجتاز كي قوله عليه يجب ما
جرى الذين السيكوباتيون، أولئك يكون حيث بجالء، هذا الدراسات بعض وتوضح
الرتكاب احتماًال األكثر األفراد هم العالج، يف باهًرا نجاًحا أحرزوا باعتبارهم تقييمهم

املستقبل. يف جرائم
باسم يُعرف ما إنشاء يف املشكالت هذه بعض لتجنب املحاوالت إحدى تتمثل
املجتمعات هذه إىل لالنضمام التقدم املدانني الرجال عىل ويجب العالجية». «املجتمعات
مركَّز بحث عىل كلها العملية وتقوم الحقيقي. التغري يف رغبتهم للمجتمع يبينوا كي
تشغيلها، يف ا جدٍّ مكلفة املجتمعات وهذه الكتمان. أو للتصنُّع مجال يوجد ال بحيث للذات
أن رغم معهم، العمل يمكنها ملن االنتقاء حسن من كبرية بدرجة تتمتع أن أيًضا ويجب
أشكال من آخر شكل أي من أكثر فعالة تكون أن يمكن أنها إىل تشري الدراسات بعض

الخطرين. الجناة مع التدخل
إجراءات تطبيق عىل القيادية الشخصيات ذوو املديرون يحافظ أن العادة جرت
أن يمكن وهذا املركز. العالج أشكال من شكًال هذا ويتخذ وفعاليتها، هذه املركَّزة التدخل
املجتمعات من ملجتمع كثريًا يُرضب مثال وثمة الغريبة. املنشآت بعض ظهور إىل يؤدي
العالج من ساعة ثمانون فيه تقدَّم كانت العرشين، القرن ثمانينيات نهاية يف العالجية
املكتسبة. املهارات عىل املفيد التدريب أو للراحة وقت أي تقريبًا يتِح لم وهذا أسبوعيٍّا.
والرشاب الطعام كان حيث مستقلة، حجرة يف أسبوعني قضاء أيًضا تضمن أنه ويبدو
متنوعة مجموعة استخدام عىل السجناء أُجرب ذلك، وأثناء الجدران. يف أنابيب من يقدمان
املشاركة منهم يُطلب وكان دي. إس إل الهلوسة عقار مثل العقل، عىل تؤثر أدوية من
من يُنتظر كان ملا امتثلوا أنهم يثبتوا حتى بالخروج لهم يسمح ولم كاملني، عامني ملدة
قبل سيكوباتيني باعتبارهم ُصنفوا أناًسا أن الدهشة يثري ال وربما يحققه. أن «العالج»
مىض. عما العالج بعد واضطرابًا خطورة أكثر بالفعل أصبحوا املجتمع لهذا انضمامهم
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املواد من وغريها الكحوليات مدمنو

إدمان لتقليل الهادفة العالجية التدخل عمليات نصيب من األكرب النجاح كان ربما
املدمنني ارتكاب من الحد يف يتمثل مصاحب تأثري ولهذا املخدرات. من وغريه الكحول
الطبيعة عن جزئيٍّا ناتجة هذه التدخل عمليات فعالية تكون أن ويمكن أيًضا. للجرائم
أن ينبغي التي للمراحل كامًال تحديًدا يتيح وهذا تغيريها. املطلوب للسلوكيات الواضحة
األرجح عىل الربامج وهذه املخدرات. عىل اعتمادهم تخفيض أرادوا إذا املشاركون بها يمر
من مزيج عىل تعتمد التي املجهولون»، الكحول «مدمنو منظمة ملبادرة بالكثري تَدين
عىل التأكيد أيًضا ويساعد املدمنون. يواجهها التي بالتحديات والقبول الجماعي الدعم
تساعد أن يمكنها ومبادئ وفهم توجهات اكتساب يف اآلخرين عىل املدمن أعمال تبعات

السجن. من خروجه بعد الجاني

املعزز التفكري مهارات

يستطيع ال الكحول مدمن بأن املجهولون» الكحول «مدمنو منظمة رؤية النقيضمن عىل
علم يف كثريون يسلم بيوم»، «يوًما فيه التحكم تعلم عليه ولكن إدمانه من التخلص
يف الشخص بها يفكر التي الطريقة تغيري أوًال هو السلوك لتغيري السبيل أن النفس
القيام يمكن وال هذه. ة امُلغريَّ التفكري أنماط من مشتقة بأفعال القيام بدء ثم األحداث،
بعينه الشخص يناسب وبما بحرص تعد أن يجب والتي هادئة، مراحل عىل إال بذلك
يشكل وهو املعريف. السلوكي العالج عليه يطَلق ما هذا باختصار، ممكنًا. ذلك كان متى
ولكنه واملدمنني، الجنسية الجرائم مرتكبي مع للعمل التدخل برامج من لكثري األساس

غضبهم. إدارة مثل معها، التعامل الجناة عىل نطاًقا أوسع بمشكالت أيًضا صلة ذو
الحدوث ممكن موقف اختيار جاٍن مع هذا استكشاف لكيفية املعتادة األمثلة من
االنفعاالت يثري أن يمكن بالسجن حاليٍّا يقضيها التي الفرتة يف — بالفعل حدث أو —
يف يفكر أن الجاني من يُطلب أن يمكن ثنائية، عالج جلسة أو جماعية جلسة ويف بشدة.
صديقته، من زيارة منتظًرا عًرصا، الثالثة الساعة يف الزيارة غرفة إىل فيه يتوجه موقف
حينها تفكريه أن السجني يورد قد صديقته. تصل ال دقيقة ١٥ ملدة االنتظار بعد ولكن
الغثيان، مشاعر ذلك ويصحب لذلك غضب وأنه آخر، شخص أجل من هجرته أنها هو
املساء. ذلك الهاتف عرب بخاطره جال ما كل لها يقول أن عىل عازًما الجناح إىل ليعود
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تلقائية» «أفكار إىل انجرف وأنه بفائدة، عليه يعود لن هذا أن كيف له ح سيوضَّ
استنباط بعدها وسيجري هدامة. تكون أن ويمكن باملرة، مثمرة غري وأفعاًال مشاعَر تولد
ليبقيه كان ما وهو املرور، حركة بسبب تعطلت ربما رشيكته أن التفكري مثل بدائل؛
يمكنه الحالة، هذه مثل ويف االرتياح. من أكرب بقدر شاعًرا متفائلة، مزاجية حالة يف
كرة مباراة حول السجن طاقم مع الحديث أطراف يتجاذب وربما هدوء، يف االنتظار
يكون بأن له تسمح طيبة حالة يف فسيكون بالفعل، إليه أتت إذا ثم حديثًا. لُعبت قدم
أن دون السبب، عن الحًقا إليها التحدث بإمكانه وسيظل يعاني فلن تأِت، لم وإن معها.

الالزم. من أكثر قاسية املحادثة تكون
إيجابية؛ أكثر بأفكار التمتع عىل القدرة اكتساب عىل املساجني املنهج هذا يساعد
ومنظمة. محددة برامج شكل ليتخذ تطويره وجرى إيجابية، أكثر وأفعال مشاعر ثَمَّ ومن
يف املتحدة اململكة يف — عليها يُعتمد معيارية صور يف — الربامج هذه من مجموعة تُقدَّم
وتجري املعزز. التفكري مهارات كثريًا تقدم التي الدورة وتتناول كلها. السجون منظومة
أشبه الجلسة» خارج «تكليفات ب مصحوبة ساعة ٢٢ مدتها تبلغ جلسات مدار عىل
من مزيج من وتتكون مجموعات، أساس عىل الدورة تسري ما. نوًعا املنزيل بالفرض
ومناقشات املعريف، السلوكي العالج وراء الكامنة األساسية النفسية لألفكار تفسريات
وطلب اإلنصات مثل االجتماعية املهارات وتنمية املجموعة، بأعضاء الخاصة للخربات
تجري فيما االشرتاك عىل املشاركني تساعد التي التدريبات من ومجموعة املساعدة،

عليه. والعمل املجموعة يف مناقشته

التدخل عمليات تقييم

وهذا تقييمها. الرضوري من باألدلة، ومدعومة علمية هذه التدخل عمليات تعترب كي
التدخل؟ عمليات نتيجة قياس يمكنك كيف فبداية، يبدو؛ قد كما بسيًطا ليس األمر
تقييم إىل يحتاج فهذا العقاقري، إدمان أو الغضب إدارة مع يتعامل الربنامج كان إذا
مختلفة أُطر يف النشاط يحدث أن يمكن عندما السهل باألمر ليس وهذا والحق. سابق
فهذا الالحقة، الجرائم خفض هو الهدف كان إذا ولكن قانوني، غري يكون أو كثرية
قدرة تزيد أن يمكن أنها هو جميعها الربامج عىل واالعرتاض مراقبته. إىل أيًضا يحتاج
تُجرى الحاالت، بعض ويف للجرائم. ارتكابه خفض وليس االكتشاف تجنب عىل الجاني
التي بالتكلفة «العالج»؛ قبل األفعال جراء املجتمع يتكبدها التي التكلفة ملقارنة محاولة
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يف الساسة إىل النتائج البريوقراطيون يقدم عندما منمًقا هذا ويبدو بعده. يتكبدها
مدى ستكشف التفكري من برهة ولكن مرشوع، ألي التمويل عىل للمحافظة محاولة

اإلجرامية. األنشطة تبعات جميع تكلفة تحديد صعوبة
عىل أدلة ثمة أنه الدراسات من مجموعة تورد — الصعوبات هذه رغم — ذلك مع
الثلث، إىل املكتسبة الجرائم خفض عىل النهاية يف ساعدت العقاقري إدمان عالج برامج أن
املعزز التفكري مهارات دورات وتؤدي بها. الناس اشرتاك قبل عليه كانت مما أكثر أو
االنتكاسية من مخفضة السلوك، يف اإلحصائية الناحية من كبرية تحسينات إىل األعم

تقريبًا. ٪٢٠ بنسبة عادة
كان النضج من شكل مجرد التغيري هذا كان إذا ما حول السؤال ينشأ ذلك، رغم
اختيار عملية تكتنف حقيقية وأخالقية عملية مشكالت وثمة حال. أية عىل ليحدث
دوائية تجربة أي يف يحدث كما العالج»؛ «عدم أو «للعالج» إما عشوائيٍّا املشاركني
لعمليات تخضع ال أخرى مجموعات مع مقارنات تجرى أن يجب لذا التعمية، مزدوجة
يتحسنون بدقة املنظمة الربامج هذه يتلقون الذين أولئك أن اكتُشف وعموًما، التدخل.
ولكن الربنامج، وبعد قبل اختالفات ظهور إىل إضافة يتلقونها، ال بالذين مقارنتهم عند
أساليب أو للمخدرات تعاطيهم عادات عن يُقلعون ال الجناة من والكثري . نسبيٌّ كله هذا
الربامج، هذه بعد الجرائم من أقل عدًدا يرتكبون عام، بوجه ولكن اإلجرامية، حياتهم

للمخدرات. تعاطيهم عادات حدة وتخف

الشخصية اضطراب

بسيط تأثري «العالجية» الربامج لهذه يكون قد السلوكية املشكالت من مجموعة توجد
بالقتل ١٩٩٨ يف ستون مايكل أُديَن عندما عامليٍّا اهتماًما األمر هذا لقي وقد عليها.
ابنتها قتل وبمحاولة سنوات ست العمر من البالغة وابنتها راسيل لني للدكتورة الوحيش
سبب أي دون النهار، وضح يف — سنوات تسع العمر من البالغة جويس — األخرى
مؤسسة من ونُقل مفككة، عائلة يف نشأ حيث العنف؛ من تاريخ لديه أنه واتضح واضح.
عقيل بمرض مصاب أنه عىل تقييمه وجرى السجن يف فرتة وأمىض أخرى. إىل إيواء
مساعدة عىل للحصول ستون سعى القتل جرائم قبل أنه أخته وذكرت عنفه. بسبب
القلق، ملشاعر العالج من نوًعا يتلقى كان أنه رغم ولكن ما. شخص قتل تخيالت بسبب
األمراض أشكال من شكل بأي بإصابته طبي تشخيص تحديد أحد ألي ممكنًا يكن لم
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بجرائم املحيطة للظروف الالحق واالعتبار مستشفى. يف إيداعه يمكن بحيث العقلية
أحد يَبُْد لم ذلك مع االنفجار، وشك عىل قنبلة كان أنه إىل أشارا ستون ولخلفية القتل

ذلك. حيال يشء أي فعل عىل قادًرا
قد يكن لم أنه هو األول جانبني؛ من آخر أذًى ارتكاب من ستون منع مشكلة تتألف
تشخيص يمكن لم أنه والثاني بسببها، عليه القبض إلقاء يمكن حينها جريمة أية ارتكب
من مجموعة تقع أخرى. مؤسسة أو عقليٍّا مستشفى بإيداعه يسمح مما طبيٍّا حالته
أمر العنف عىل وإقدامهم النفيس، والطب القانون بني املبهمة املنطقة هذه يف الناس
يشمل أن ويمكن لهم. رسمي عالجي نهج يوجد لم قريب وقت حتى لكن بشدة، محتمل
أنفسهم إيذاء عن يتحدثون حبسهم مدة بنهاية السجن مغادرة عىل أوشكوا أشخاًصا هذا
اآلن يتقدمون والذين لألطفال، انتهاك من طويل تاريخ لديهم رجاًال أو اآلخرين، و/أو
اآلن. بها املودعني اإلحكام شديدة الوحدات من قيوًدا أقل مستشفى إىل للنقل بطلبات
باملحكمة، قضيتهم نظر منتظرين قضية ذمة عىل املحبوسون قليًال عنهم ويختلف
كبرية برسعة الخطرة والقيادة العنف من الجنسية املتعة عىل بحصولهم يعرتفون والذين

املثال. سبيل عىل
أصواتًا يسمعون وال هالوس تنتابهم وال للواقع؛ مدركون األشخاص هؤالء جميع
رئيس أو الرب أنهم معتقدين أوهام لديهم ليس أنهم كما تخيالت، يشاهدون وال
االبتهاج من منتقلني املزاجية الحالة يف شديدة تأرجح بحاالت يصابون ال وقد الوزراء.
بسيط، بقدر إليه تعرضوا أو ماضيهم يف املواد إلدمان يتعرضوا لم وربما االكتئاب. إىل
عادة وسيجدون األطوار. غريبو أشخاص أنهم — تقدير أقل عىل — الواضح من ولكن
باآلخرين، الحس مفتقدين طويًال، تدوم عميقة عالقات تكوين ا جدٍّ العسري من أنه
ا. جدٍّ متهورين يكونون وقد تماًما، مناسب غري نحو عىل انفعالية أفعالهم ردود وستكون
يُنظر ولذا «العادي»؛ الشخص لدى اعتداًال أكثر شكل يف السمات هذه من أيٌّ يوجد وقد

العقل. يف وليس الشخصية يف اضطرابًا تعكس أنها عىل لها
الشخصية، الضطراب مختلفة أشكال عرشة ُحددت التشخيصاإلكلينيكي، غرار عىل
فئات: ثالث يف تصنف وهي القهري. الوسواس حتى (البارانويا) االضطهاد بجنون تبدأ
ارتكابهم احتمال بسبب الرتكيز محل األفراد لكن والقلق. واالنفعالية األطوار غرابة
يعانون باعتبارهم يُصنفون ما وعادًة «االنفعالية»، الفئة يف املوجودون أولئك هم العنف
«اضطراب عليه يطلق مما يعانون أو للمجتمع»، املعادية الشخصية «اضطراب من

الحدي». الشخصية
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أمعن بالجدل. وحافلة العقيل االضطراب تشخيص يف لالهتمام مثرية منطقة هذه
للمجتمع، املعادية الشخصية اضطراب تشخيص ملعايري الرسمية القائمة يف النظر

العقلية: لالضطرابات واإلحصائي التشخييص الدليل من املأخوذة

ييل: مما األقل عىل ثالثة يف يتجىل اآلخرين، لحقوق ا تامٍّ تجاهًال يبدي
للقانون املخالف السلوك تكرار

عرشة الخامسة بلوغ قبل سلوكي اضطراب عىل أدلة وجود
اللذة أو الرتبح لغرض الغش أو الكذب تكرار

التهور
العدوانية

بالسالمة االستخفاف
االستهتار

بالذنب الشعور عدم

لنمط تسمية ملنح يضيفه الذي فما ومستديًما. معتاًدا مجرًما هذا يصف شك بال
يحوي والذي العقلية، لالضطرابات واإلحصائي التشخييص الدليل داخل املميزة السمات

واالكتئاب؟ الفصام مثل تشخيصات أيًضا
مظهر هو الشخصية اضطراب تسمية تضيفه ما كل إن املختصني من كثري سيقول
غري الشخص أن إىل تشري التي السمات من ما مرتابطة مجموعة عىل ينطوي مميز
الذين ألولئك وبالنسبة ذلك. غري الكثري تضيف ال لكنها عقليٍّا، مريض وغري طبيعي
من األمان شبكة توفر فهي للخطر، مصدًرا يكونون قد الذين األفراد هؤالء عالج يحاولون
بالنسبة الحقيقة، ويف األشخاص. هؤالء بها يُعاَمل التي الطريقة عن للدفاع «التشخيص»
االضطراب، بهذا مصابني باعتبارهم حاالتهم تشخيص يجري الذين األشخاص لبعض
أشخاصبغضاء. أنهم مجرد وليس «اضطراب» من يعانون إنهم لهم يقال أن املريح من
خارج من الشخصية اضطراب تشخيص الستخدام الرئييس الضغط موطن يأتي ولكن
قتل مثل قضايا تجلبه الذي اإلحراج تجنب يريدون الذين الساسة إنهم الطب؛ مهنة
يتيح تشخيًصا املحتملني الجناة إعطاء إمكانية إىل يدعون والذين وابنتها، راسيل لني
الخطري الشخصية «اضطراب التسمية ابتُكرت املتحدة، اململكة ويف مؤسسة. يف إيداعهم
بهذا حاالتهم املشخصة األشخاص مع العمل إىل تهدف خاصة وحدات وأُنشئت والحاد»،
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اعتياًدا، أكثر آمنة وحدات إىل االنتقال عىل النهاية يف مساعدتهم والغرضهو االضطراب.
أخرى. مرة املجتمع إىل يعودون منها وربما

الشخصية. اضطراب تبعات تغيري إمكانية عىل قائم املنهج هذا أن هو هنا الفرض
من يخرجون الناس ترك ولكن مكثفة. عالجية مجتمعات إنشاء هو املفضل واألسلوب
يقتل واحد «متخرج» سوى األمر يحتاج فال الخطورة. بالغة اسرتاتيجية املجتمعات هذه
لذا، الشعبي؛ الغضب نتيجة بأرسها العملية سمعة تسوء حتى بالخروج له يسمح إن ما
املساجني يقيض مشددة غري سجونًا باعتبارها تعمل أن املجتمعات لهذه أكثر فاملالئم
يوجد — لألسف — ألنه حد؛ ألقىص للجدل مثري منهج وهذا محددة. غري فرتات فيها
ملا وليس عليه يُقدمون قد ملا مؤسسات يف يودعون ألناس كثرية دول يف طويل تاريخ

فعًال. به قاموا

السجن مع التأقلم

أحيانًا آخر. إىل زمن ومن أخرى إىل دولة من بالسجون اإليداع وراء من األهداف تختلف
يف عنه معربَّ الهدف وهذا املساجني، سلوك لتحسني موجودة السجون أن الرأي يكون
يُنظر وأحيانًا تصحيحية»، «مؤسسات أنها املتحدة بالواليات للسجون املحايدة التسمية
يسلِّم ما ولكن الجرائم، ارتكاب دون للحيلولة ووسيلة فحسب للعقاب أنها عىل إليها
أسوأ األشخاص تجعل أن للسجون ينبغي ال — األقل عىل — أنه هو الناس أغلب به
تحقيق السهل من ليس لكن املجتمع. عىل الخطر من مزيًدا يشكلوا أال أو درجة، بأية
اآلثار بماهية كثريًا معنيون بالسجون العاملون النفس فعلماء ولهذا األخري؛ الهدف هذا
منصبٍّا االهتمام ويكون منها. التخفيف يمكن وكيف السجناء عىل تعود قد التي امُلضِعفة
الذين — العمل طاقم أفراد وضع ينبغي أنه أيًضا البعض يرى ولكن السجناء، عىل عادًة

االعتبار. يف — املؤسسات هذه يف العملية حياتهم يقضون
التأقلم نتيجة السجناء لدى النفسية التغيريات من مجموعة وجود الدراسات أظهرت

ييل: ما تتضمن وهي السجن، حياة مع

لهم. القرارات اتخاذ يف واآلخرين العمل طاقم عىل لالعتماد التحول •
العصابي. التحفز وربما بهم، الثقة وعدم اآلخرين يف الشك •

باآلخرين. االتصال يصعب مما مشاعرهم إخفاء •
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شخصية. أهمية بأية بالتمتع االعتقاد ضعف •
مشابهة. تبعات لها كان التي الطفولة صدمات اسرتجاع •

دعًما يتلقون وال عقليٍّا ا جدٍّ محدودون هم من أو عقيل، بمرض للمصابني بالنسبة
بعض ويف بالغة. املضعفة اآلثار هذه تكون أن يمكن أصدقاء، أو عائلة من خارجيٍّا
عالقة أصاب الذي االنهيار مثل الخارجية، العوامل تتدخل عندما سيما ال — الحاالت
أن لدرجة ا، جدٍّ كبرية حينها النفسية املشكالت تكون أن يمكن بالسجن، الخربة يف —

أنفسهم. يؤذون أو ينتحرون املساجني
النفس، إيذاء أو االنتحار خطر تقيِّم مقاييس كدأبهم الرشعيون النفس علماء ابتكر
هذه وتُستخدم الحالية. وخرباته وخلفيته السجني عن معروف هو ما عىل معتمدين
ال ولكن واالستشارة. الدعم لتوفري الحاالت بعض ويف الجناة، عالج لتوجيه التقييمات
أمثال خمسة بحوايل أنفسهم قتلهم احتماالت تزيد بالسجون الرجال أن املسألة تزال
سجون يف تقريبًا أسبوع كل نفسه شخص يقتل حيث السجن؛ خارج الذين أولئك عن

وتكساس. كاليفورنيا سجون يف مشابهة واألرقام املتحدة، اململكة

وإدارته الخطر تقييم

بارتكاب أو اآلخرين أو النفس بإيذاء أو — الخطر من مختلفة بأشكال التنبؤ أصبح
رئيسية مهمة — اإلجرامي النشاط من األخرى باألشكال أو املستقبل يف جنسية جرائم
مجموعة لذلك واستُحدثت كثرية. مختلفة أُطر يف الرشعيني النفس لعلماء الصعوبة وبالغة
تدقيق قائمُة إفادًة األدوات أكثر ومن األخري. القرن ربع مدار عىل الخطر تقييم أدوات من
من املكوَّن الخطر/التاريخي/اإلكلينيكي إدارة مقياس مثل مدرَّب، مختص يستخدمها

بنًدا. ٢٠
أكثر وعوامل نسبيٍّا، متغرية غري «ثابتة»، عوامل اعتباره يمكن ما املقياس يضم
السابق العنف مثل تاريخية، الثابتة العوامل تكون وعادة للتغري. عرضة «ديناميكية»
بينما املخدرات. وإدمان السيكوباتية عىل واضحة وأدلة التوظيف ومشكالت للجاني
واالندفاعية الفهم عدم مثل مبارشة، أكثر نفسية مشكالت من الديناميكية العوامل تتكون
الدعم أمور االعتبار يف نضع أن يمكن ذلك، إىل إضافة للمستقبل. املجدية غري والخطط
العالجي، التدخل صور من صورة أي مع الفرد به تَعاَمل الذي والنحو االجتماعي

الضغوط. تسبب أن يمكن التي والعوامل
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مختلَفني؛ مجرَمني بني قارنَّا إذا االهتمام يثري نحو عىل التقييمات هذه نتيجة تظهر
باإلساءة مذنب بأنه اعرتف والذي عمره، من الثالثينيات منتصف يف متزوج أحدهما
بداية يف شاب اآلخر واملجرم عمرها، من الرابعة يف كانت منذ املراهقة البنته الجنسية
حديقة يف لتوه قابله قد كان قارص ولد مع الجنس بممارسة أُديَن عمره من العرشينيات

باملنطقة.
— ستاتيك-٩٩ اإلجراء سيما ال — الخطر لتقييم املعيارية اإلجراءات لبعض طبًقا
هو والسبب املتزوج. الرجل من بكثري أكرب مستقبلية جرائم الرتكاب خطًرا الشاب يمثل
بحق العائلة داخل جريمة وارتكاب العمر، من والعرشين الخامسة وتجاوز الزواج، أن
عالقة، يف الدخول عدم به ينبئ مما أقل بصورة املستقبل يف جرائم بارتكاب ينبئ أنثى؛
ولكنه ما، نوًعا مفاجئًا االختالف هذا يكون قد ذكر. نوعه غريب شخص واغتصاب
التنبؤ. حيث من صدقها وتابعت هذه التقييم إجراءات استخدمت دراسات إىل يستند

أنها الدراسات وتظهر — قوي منطق عىل تنطوي التقييمات هذه أن رغم ذلك، مع
بسيط سبب وثمة اإلطالق. عىل األخطاء من خالية ليست أنها إال — شامل بشكل منبئة
األصعب من سيكون أنه إال فرد، ألي املميزة السمات تحديد إمكانية رغم أنه هو لهذا،
بالنسبة وأيًضا، بها. والتنبؤ نفسه فيها سيجد التي للمواقف املميزة السمات تحديد كثريًا
ومع عليها. يعتمد قليلة مرجعية معلومات توجد ربما تقييمهم يجب كثريين ألشخاص
زاد القريب، املايض يف عنًفا الفرد ارتكب كلما أنه وهو بسيط؛ واحد عام مبدأ ثمة ذلك
التنبؤ املمكن من أنه يبدو األسباب، ولهذه القريب. املستقبل يف للعنف ارتكابه احتمال
يوًما عرش األربعة حتى أو القادمة، ساعة واألربعني الثماني يف يحدث أن يمكن بما
بالنسبة بكثري أقل الجدوى ستكون ولكن — الطقس بحالة التنبؤات مثل — القادمة

عاًما. عرش أربعة أو شهًرا وأربعني ثمانية مثل األطول، الزمنية للفرتات

الجرائم ضحايا علم

منهم كثريًا أن وهي الجناة، مع العمل حول النقاشات يف إغفالها السهل من نقطة ثمة
الجناة من بكلٍّ وثيًقا ارتباًطا الضحايا عىل دراسات إجراء يرتبط ولذا أيًضا. ضحايا
الحرص تحري الدراسات عىل يجب لكن حقهم. يف الجرائم الجناة يرتكب الذين وأولئك
يتحول أن املرجح من ليس أنه إىل الدراسات وتشري تختارها. التي العينات يف الشديد
يعني وكأنه يبدو أن لهذا ا جدٍّ السهل من ولكن ضحايا، إىل متساٍو نحو عىل الناس
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وهذا بحقهم. ارتُكبت التي الجرائم عن املسئولية من قدًرا يتحملون الضحايا أن ضمنًا
الدراسات. هذه من الهدف ليس بالتأكيد

ضحايا. ليكونوا معرضنيخصوًصا أشخاًصا يجعل ما هو الدراسات هذه تتحراه ما
اليشء هل للرتبح؛ الهادفة الجرائم يف — املثال سبيل عىل — عدة أموًرا يغطي وهذا
نفسها الضحية إىل النظر يمكن هل أم تحديًدا، عالية قيمة يحمل الذي هو نفسه املرسوق
عن فضًال املختلفة. الطرق من بعدد محتمل ملجرم خاص نحو عىل «جذابة» باعتبارها
يعد كما هدًفا. املرء يصبح أن خطر من املحتملني املجرمني من املرء قرب يزيد ذلك،
عجوًزا أو يافًعا الشخص كان وإذا أخرى. مسألة للشخص النفيس أو البدني الضعف
لجريمة تعرضه احتماالت تزيد أن يمكن التعلم، صعوبات من يعاني أو ا جدٍّ ضعيًفا أو
لكيفية مقرتحات عىل كلها املسائل هذه وتنطوي الحماية. فيها تتوفر ال ظروف تحت
ممتثلني مواطنني أو السجون داخل مساجني كانوا سواءٌ الضعفاء، األشخاص حماية

خارجه. للقانون

السجن مشكلة خاتمة:

وعسرية، خطرية تساؤالت عىل بالضوء إليها الجناة إرسال يمكن التي األماكن نطاق يلقي
نجاح ومدى املدانني، والنساء الرجال إلدارة األخرى والسبل السجون أهداف إىل بالنسبة
املقصد عن مختلفة مفاهيم املختلفة للدول أهدافها. تحقيق يف املختلفة االسرتاتيجيات
مع للتعامل وسيلة باعتباره ظلها يف يُستخدم أن ينبغي التي والظروف السجن من
وتطبيق السجون تأثري استكشاف يف الجدل هذا طليعة النفس علماء تصدر وقد الجناة.
محاوالت بوصفها وخارجها السجون داخل الجناة مع التدخل عمليات من متناٍم نطاق

لتغيريهم.
مع االستقرار مثل — املرتبطة التكيف بعمليات مصحوبًا والبدني النفيس النضج
أسلوب تغيريات هي — مقبولة رشعية مهنية حياة عيش وفرص أطفال وإنجاب رشيك
ويُرفع اإلجرام. دائرة من الجناة خروج إىل غريها من أكثر تؤدي أن يمكن التي الحياة
السجن. يف حياتهم يمضون أنهم لدرجة اإلجرام، معتادو ألنهم الجناة قائمة من البعض
عن قليًال تزيد ال بوصفها سوداوية، بنظرة التأهيل إلعادة محاولة أي إىل يُنظر وربما
أساليبهم يف الخطأ يتقبلون يجعلهم بما السن، يف األفراد يكرب بينما احتواء، عملية كونها
أو الجرائم، تنفيذ من يمنعهم مما النفسية؛ مهاراتهم أو البدنية قدراتهم يفقدون أو

االكتشاف. تجنب
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عندما سيما ال السجن، يف اإليداع من استفادوا أشخاص شك بال يوجد أنه رغم
مشكلة توجد والتدريب، التعليم أشكال من األخرى واألشكال عالجية برامج ذلك يصاحب
أي عن تماًما يختلف فهو التأهيل؛ إلعادة مكانًا بوصفه السجن استخدام يف جوهرية
أو عسكرية لبيئات املمكن االستثناء مع معه، التأقلم إىل شخص يُضطر قد آخر إطار
العمل لفريق الدعم تقديم من كالٍّ النفس علم تطبيق يغطي أن يجب ولذا معينة. دينية
(«إبقاء مشكالت بال يسري السجن عمل أن من التأكد أجل من البيئة، مراقبة إىل إضافة
وسيكون الصورة). ينقل وصًفا رشطة ضابط يل صديق يصف كما دائرة» العجلة
التي املألوفة وغري القاسية البيئة مع التعامل عىل السجناء مساعدة يف العمل أيًضا هناك
إىل السجناء يصل بأن يسمح أن متحرض مجتمع ألي ينبغي وال فيها. أنفسهم يجدون

أنفسهم. يقتلون تجعلهم االكتئاب من درجة
ملساعدة سبًال باعتبارها بالسجون، قبوًال املتنوعة التدريبية والدورات الربامج تلقى
من جانب إىل منها الناجح أغلب ويستند محرتمني. مواطنني يكونوا أن عىل املساجني
أمور يف تفكريه كيفية يغري أن الجاني من يتطلب وهذا املعريف. السلوكي العالج جوانب
تكمن ترصفه. كيفية تغيري إىل إضافة — املمكنني الضحايا أو النساء مثل — خطرية
وما الجاني يقوله ما أساس عىل ما حدٍّ إىل تقييمها يجب أنه يف الربامج هذه صعوبة
وكيفية قوله عليه يتعني ما الجاني يتعلم أن دائًما املمكن ومن ألجله. عليه القبض ألقي

به. اإلمساك تجنب
مساعدته عملية اعتبار يمكن واضح، ما عقيل مرض من جاٍن يعاني عندما
أُنشئت مؤسسات يف كثرية دول يف األشخاص هؤالء ويسجن العالج. أشكال من شكًال
نقابة يف أعضاءً يكونوا أن يمكن بها العمل طاقم أن رغم محكمة، مستشفيات باعتبارها
التنظيمي املستويني عىل ا جدٍّ خاصة تحديات املؤسسات هذه وتفرض السجون. ضباط

والشخيص.
يكون ربما الجاني بأن اإلقرار التأهيل إعادة محاوالت يف للغاية املؤثرة األمور من
تعرضه عن الناتجة الخاصة خرباته مع للتعامل مساعدة يحتاج وقد أيًضا، ضحية
األفضل بالشكل وظائفها الضحايا ملساعدة تجرى التي العمليات تؤدي لكن لصدمات.
الجرائم». ضحايا «علم عليه أطلق متناٍم بمجال وترتبط الجناة، غري من أشخاص مع
يصبحوا أن احتماالت من تزيد الناس لدى جوانب هناك كان إذا ما يدرس العلم وهذا

خرباتهم. مع التعامل عىل الضحايا ملساعدة طرق استحداث إىل إضافة ضحايا،
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— مرشوط رساح إطالق بموجب السجن من بالخروج لألشخاص السماح أجل من
يعترب حتى محددة غري إقامتهم فرتة تكون حيث محكمة مستشفيات من خصوًصا أو
وقد الشخص. خطورة ملدى دقيق تقييم إجراء يجب — املجتمع إىل يعودوا أن اآلمن من
صعوبات أن إال التقييمات، هذه إلجراء منهجية إجراءات تطوير النفس علماء حاول

تواجههم. كثرية

هوامش

(1) © Spencer Grant/PhotoEdit.
(2) © Paul Box/reportdigital.co.uk.
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القانون إنفاذ أجهزة مع العمل

الحقيقة يف ولكن الرشطة، عمل من يتجزأ ال جزء الرشعي النفس علم أن غالبًا يُفرتض
بولوجها. النفس علماء غامر التي املجاالت أحدث — األرجح عىل — هو القانون إنفاذ
الرشطة، ضابط إعداد يف ا مهمٍّ دوًرا ستؤدي اإلجرام أسباب دراسة أن البعض يتوقع قد
حول الرشطة تدريب أن هي الحقيقة لكن للمجرمني. أشمل فهًما تدريبه يتضمن بحيث
سبيله النفس علم يجد ولم الرشطية. واإلجراءات القانون دراسة عىل عادًة يركز العالم
لقي وربما العرشين. القرن تسعينيات منذ إال الواقع يف القانون إنفاذ أجهزة عمل إىل
عالم أن فكرة أي الجناة»؛ أوصاف «تحديد بموضوع الواسع االهتمام نتيجة تحفيًزا هذا
بفهمه الجريمة ألغاز ويحل الحديث، العرص هوملز شريلوك شخصية مثل يعمل النفس
أنه إال الروائي، األدب يف مشوًقا يكون قد هذا أن حني ويف البرشية. للطبيعة العميق
الرشطة به تقوم بما للغاية محدود نحو عىل إال يرتبط وال ويشوهه، الواقع من يضخم

الفصل. هذا يف سنرى كما عملها، يف النفس علماء بها يساهم التي والطريقة

التحقيقات إجراءات

أن يجب املحتملني بهم املشتبه من صغرية حفنة توجد التقليدية، البوليسية القصة يف
مكان يف مجتمعني املحتملون املجرمون يكون ما وغالبًا بينهم. من املحققون يختار
مجموعة يف أو قطاًرا، مستقلني أو قارب، متن عىل أو منعزل، منزل غرار عىل محدود؛
بهم املشتبه استنتاج يمكن بكثري أكرب مساحة توجد عندما وحتى صغرية. متقوقعة
إىل سبيلها الرشطة تجد أن التناول سهلة الروائية الحبكة متطلبات تقتيض إذ منها،
خالل قفزات هناك تكون وقد املراحل. من نسبيٍّا مبارشة مجموعة طريق عن الجاني،
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يحتمل واليوم، خارجها. أو الرشطة داخل لالهتمام مثرية شخصية تصنعها غالبًا القصة،
أدُب يعرض ما ونادًرا ما. نوع من أوصاف» «محدد أو عامًلا الشخص هذا يكون أن
خالل وذلك فيه، املشاركني من كبري لعدد يحتاج الذي والدقيق، املستمر البحَث الجريمة
كما الكبرية. التحقيقات أغلب يف املعتادة األخرى املعلومات مصادر من وغريها السجالت
األعمال من الضخم الكم — قوية بمشاعر محقق يل قال كما — الجريمة أدب يوضح ال

به. القيام الرشطة ضباط عىل يتعني الذي االستمارات وملء الورقية
املرور املحققني عىل يتوجب واضح، به مشتبه يوجد ال عندما الحقيقية، القضايا يف
يقرروا أن فعليهم املحكمة؛ إىل املحتمل الجاني يقدموا أن قبل املراحل من بمجموعة
وعىل املحتملني. بالجناة قوائم ويعدوا محتملني مجرمني عن فيه سيبحثون الذي املكان
يف مشابهة جرائم ارتكبوا أشخاص عن الرشطة سجالت يف يبحثون ربما املثال، سبيل
يتوفر قد أشخاص أو ضحية ألي املعروفني املعارف جميع يستعرضون قد أو املايض،
من معقول عدد إىل القائمة هذه يغربلوا أن يجب ثم الجريمة. الرتكاب سبب لديهم
املشتبه من أيٌّ كان إذا ما فحص هذا يتضمن وقد بعناية. دراستهم أجل من بهم املشتبه
دون َ تُُويفِّ قد كان أو للبلد، مغادرته عنه ُعرف أو الجريمة، وقوع وقت السجن يف بهم
حسب عندئٍذ ترتيبها يجب املرشحة القائمة بهذه واألسماء سجالته. يف هذا ل يُسجَّ أن
مشتبه كل حول جدٍّا مكثفة فحص عمليات تنفيذ يمكن بحيث معني، نحو عىل األولوية
لم أنه عىل األدلة من غريها أو قانونًا مقبولة ذريعة لديه كان إذا ما لتحديد محتمل؛ به

الجريمة. يرتكب
حسبما والترصف فحواها وإدراك املعلومات جمع كلها املراحل هذه تتضمن
واملرحلة القضية. تُحل حتى املراحل من دورة تتكرر آخر، بمعنًى منها. يستخلص
وهذه ارتُكبت. قد ربما أو ارتُكبت، جريمة أن املعلومات فيها تتوافر مرحلة هي األوىل
وممسًكا جثة فوق واقًفا رجل اكتشاف مع فحتى ملتبسة؛ تكون ما كثريًا املعلومات
لقتل عمد عن الناري السالح أطلق الرجل أن إثبات املحققني عىل يزال ال ناري، بسالح
أكثر للوقائع تفسري هناك يكون قد أخرى، قضايا ويف املحكمة. تطمنئ حتى الضحية

وتحديًا. تعقيًدا
جمع مثل للتحقيق، الكثرية الجوانب هذه يف العون يد النفس علماء يقدم أن يمكن
علماء انتقال ومع هذا. تعقب أن ينبغي التي اإلجراءات وإدارة فحواها وإدراك الوقائع
التطبيقي النفس علم من جديد فرع نشأ األنشطة، من الضخم النطاق هذا إىل النفس
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قتل.1 جريمة ملرسح صورة :1-6 شكل

عدد وأنشأ بشعبية، حظيت التسمية هذه أن ويبدو التحقيقات». نفس «علم عليه أطلق
من جزءًا وأصبح التحقيقات، نفس لعلم وحدات العالم حول الرشطة قوات من متناٍم

كثرية. جامعية برامج مقرر

املعلومات تنظيم تحسني

جرائم سجالت املعلومات هذه تضم أن ويمكن املعلومات. عىل الرشطة تحريات ترتكز
مقابالت أو الجرائم مسارح صور أو املراقبة واقع من مالحظات أو سابقني مجرمني أو
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املعلومات لجمع النفس علماء بخدمات يُستعان بهم. مشتبه أو شهود أو ضحايا مع
يف فعالية أكثر يكونوا كي املحققني فيها يساعدون كثرية سبل ثمة ولذا وتصنيفها.

للمعلومات. جمعهم إجراءات
حادث ليتابع منزل إىل رشطة ضابط يذهب أن من بدًال أنه هو بسيط مثال ثمة
بعناية. ُمعدة تدقيق قائمة له ستُجهز ا، مهمٍّ يجده يشء أي عن مالحظاته ويدوِّن سطو
من ذلك نحو أو قرن من كبرية استفادة القائمة هذه مثل إعداد يستفيد أن ويمكن
قلة إال هذا من يستفد لم لكن االستبيانات. تصميم يف النفس علماء يمتلكها التي الخربة
تتمتع وال ومبهمة، عملية غري مستخدمة كثرية تدقيق قوائم وتوجد الرشطة، قوات من
الرشطة ولكن نفس. علماء ابتكرها تسجيل أداة من ستُنتظر التي املصداقية بخصائص
تحت العاملة للقوة بالنسبة أنه كبري رشطة ضابط قدَّر وقد التحديات. هذه إدراك بصدد
ولذا عليها. حصلوا جديدة معلومة لكل إضافيٍّا شخًصا يوظفوا أن عليهم كان إمرته،

مبارشة. مالية فائدة ذا املعلومات لجمع فعال بروتوكول استحداث سيكون

املقابالت إجراء عملية تحسني

إجراء وحتى ِطي. الرشُّ العمل قلب يف بهم واملشتبه والضحايا الشهود مع املقابالت تقع
الرشطة رجل يلزم مروري، حادث يف حدث ما اكتشاف أو والتفتيش»، «التوقيف
تفاعالت إىل يستند جوهري نفيس إجراء واملقابلة اإلجابات. ويسجل أسئلة يطرح بأن
مختلفة مواقف يف املقابالت تحسني كيفية تدرس ضخمة أبحاث توجد لذلك شخصية؛
تقوم الرشطة ملقابالت قياسية إجراءات إىل ويلز وإمارة إنجلرتا يف هذا أدى وقد كثرية.

املقابلة. يف يحدث ملا نفيس تحليل إجراء عىل
ما أن عىل أوالهما تعتمد املقابلة؛ إجراء صلب يف تقعان مرتبطتان عمليتان ثمة
حدث. ما تذكُّر يحاول املقابلة معه تُجرى من أن هو التحقيق مقابلة يف عادة يجري
حدث ما برسد تسمح املقابلة معه تُجرى ومن املقابلة مجري بني العالقة أن هي والثانية

وأمانة. برصاحة
علم استقالل مع دراستها جرت التي النفسية العمليات أوىل إحدى التذكر كان
أن — سابًقا أرشنا كما — الدراسات هذه أظهرت وقد والفلسفة. الطب عن النفس
قبل ذي من غموًضا أكثر الذكريات تصبح بحيث سلبي نحو عىل تشحب ال الذاكرة
عملية باألحرى هي بل الشمس. تحت تُرك املائية باأللوان رسم مثل الوقت، بمرور
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ولذلك نشطة. معرفية عملية األساس يف وهي الخربات. من مزيًجا تستخدم استبنائية
الشهود ذاكرة تحسني عىل للمساعدة قبوًال املعرفية» «املقابلة باسم املعروف اإلجراء لقي

االقرتاحات: من مجموعة من يتكون وهو لألحداث.

املتبادل. بالتفاهم شعور خلق •
ويقظة. بنشاط يقال ما إىل اإلصغاء •

الحرية. من ممكن قدر بأكرب بالتذكر للمستجيب السماح •
مبارشة. نعم/ال بإجابة تسمح ال اإلجابات، محددة غري األسئلة أن من التأكد •

رضوريٍّا. ذلك كان إن والتوقف االستجابات، فحوى إلدراك التمهل •
االستجابة. تدفق مقاطعة عدم •

تُروى. التي القصة تفاصيل من التحقق •
توصف. التي لألحداث األصيل السياق تكوين إعادة محاولة •

بكثري، أكثر معلومات إىل بالفعل تؤدي اإلجراءات هذه أن املعملية الدراسات أظهرت
التحقيق. عىل املعلومات هذه من يعود الذي الحقيقي النفع مدى تحديد يصعب ولكن
العالقة ملقابلة: الثاني الحاسم الجانب قيمة من التقليل إىل أيًضا الدراسات هذه وتتجه
الجامعية، للتجارب اإلكلينيكية البيئات ففي املقابلة. معه تُجرى ومن املقابلة مجري بني
حجرة يف شاهد يجلس عندما املوجودة مسبًقا املبلَورة نفسها واألفكار التوترات توجد ال
تقديم عىل بالقدرة والتمتع املستجيب، مع داعمة عملية عالقة وإرساء الرشطة. مقابلة
عىل يشق قد اجتماعيتان مهارتان هما يتذكره؛ عما للكشف املقابلة طوال له العون

اكتسابهما. الرشطة رجال
حيث صعوبة؛ أكثر األمور تصبح به، مشتبًها املقابلة معه تُجرى من يكون عندما
ممكن. قدر أكرب تذكر عىل حريص مستعد مستجيب وجود املعرفية املقابلة تفرتض
يحتاج قد مواقف هناك ستكون أنه رغم به، املشتبه حالة يف ذلك افرتاض يمكن ال ولكن
مهمة املقابلة بمجري الصلة تكون أن يمكن وهنا التذكر. عىل مساعدته إىل فعًال فيها
مختلًفا شكًال املقابلة تأخذ أن يجب التعاون، يف راغب غري به املشتبه كان إذا ولكن ا، جدٍّ

تماًما.
وقد التعاون، عىل الجناة لتشجيع مالءمة األكثر هي العمليات أي الدراسات تحرت
الواقع يف ا جدٍّ ويندر ضدهم. البينة قوة بمدى مرتبط هذا أن معرفة الدهشة يثري ال
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مقابلة. أي سري خالل األحداث عن يقصونها التي الرواية من يعدلوا أن للجناة بالنسبة
الجناة إلجبار سبل إيجاد يف رغبتهم عىل ينعكس الرشطة إىل هذا يسببه الذي واإلحباط
مسموح هو بما املعنية القوانني حيث — األمريكية املتحدة الواليات ويف االعرتاف. عىل
تُقرتَح — املتحدة اململكة يف عليه هي مما تشدًدا أقل به مشبته مع مقابلة إجراء عند به
باعرتافات اإلدالء يف تسببها احتماالت ولكن وإجبارهم. بهم املشتبه لخداع اسرتاتيجيات

بعناية. استخدامها تقييم يجب أنه لدرجة للغاية، كبرية كاذبة

العيان شهود شهادة

الشاهد يكون عندما خاصة أهمية ذا الشهود يورده ما لجدوى التحدي هذا يصري
ال للغاية، مؤثرة الشهادة هذه تكون أن ويمكن الجريمة. مرتكب عىل التعرف بصدد
العقدين مدار عىل أجريت دراسات مجموعة أشارت ذلك، ومع املحلفني. هيئة أمام سيما
شهود يكون عندما حتى معيبة، تكون أن يمكن العيان شهود شهادة أن إىل املاضيني
عىل الواضحة القيود إىل إضافًة أنه ثبت وقد الجاني. عىل تعرفهم يف تماًما واثقني العيان
قضوها التي املدة وطول اإلضاءة جودة بمدى مثًال واملتعلقة — الشهود شهادة موثوقية

الذاكرة. تشوه أن يمكن نفسه الحدث من جوانب أيًضا توجد — الجاني وجود يف
عىل «الرتكيز باسم يُعرف مما واسع نطاق عىل عنها املبلغ التشويهات أكثر تأتي
ر فستتسمَّ — سكني أو ناري كسالح — سالح استُخدم إذا أنه الفكرة وهي السالح»؛
مالمح يلحظ لن ثَمَّ ومن السالح؛ إىل انتباهه انرصاف نتيجة شاهد أو ضحية أي تقريبًا
أن شأنها من أيًضا أعم آثار لها يكون أن الحدث لصدمة ويمكن كبرية. بدقة الجاني
انتباهه تركز أو ذاكرته، من تحسن ثَمَّ ومن يجري؛ كان ملا الشخص إدراك من تزيد

صعبًا. التعرف تجعل بطرق
دقيقة. معملية دراسات إىل التعرف عمليات بها تحدث التي الطريقة تفاصيل تعود
اختيار إىل وعي دون الشهود انتباه ينرصف أن يمكن أنه بالفعل تؤكد الدراسات وهذه
املشتبه عرض طابور يف مثلما الجاني، أنه اإلجراء عىل املرشفون يعتقد الذي الشخص
غري أنهم رغم بعينه اختيار عىل لإلقدام بالضغط الشهود يشعر أن أيًضا ويمكن بهم.
اآلثار هذه تكون أن ويمكن العدالة. تضليل إىل أيًضا يؤدي أن يمكن مما متأكدين؛
األطفال اختيار احتماالت تزيد أنه يظهر حديث بحث يف ورد كما تماًما، االكتشاف صعبة
زيٍّا يرتدي العملية يدير الذي الشخص كان إذا بهم املشتبه عرض طابور يف ما لشخص
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شهود تعرُّف عمليات إدارة كيفية حول اقرتاحات ُقدمت ولذا يكن. لم إذا عما رسميٍّا
املسئول الشخص يعرف أن ينبغي ال أنه املثال سبيل عىل منها بهم، املشتبه عىل العيان

الحقيقي. به املشتبه هوية التعرف عملية إدارة عن

بهم.2 ملشتبه عرض طابور :2-6 شكل

عىل العيان شهود وشهادة االستجواب عىل تجرى التي األبحاث أغلب اعتمدت
ما مقدار حول مجادالت إىل األخرية السنوات مدار عىل أدى ما وهو معملية؛ دراسات
وقد بالفعل. الدراسات عنه تكشف مما الحالية الرشطة تحقيقات عىل تطبيقه يمكن
االستجواب. عمليات يف املساعدة يف قيمتها حول شكوًكا التجارب اصطناعية طرحت
جدٍّا العسري من — يوميٍّا الرشطي بالعمل القيام ضغوط ظل يف — أنه هي واملشكلة
خاصة طرًقا أو معرفية استجوابات كانت سواءٌ بها، املوىص اإلجراءات من كثري إعداد
املشتبه مع يحدث ما عىل السيطرة يمكن بينما وأيًضا بهم. املشتبه عرض طوابري إلجراء
خارج معهم التعامل كيفية إدارة فإن الرشطة، مخفر يف يكونون عندما والشهود بهم

الرشطة. مخفر إىل الطريق يف الرشطة سيارة يف مثلما بكثري، أصعب الجدران تلك
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الضعفاء الشهود

وهذا االستجواب. عملية بضغوط شعوًرا أكثر يكونون — الضحايا أو — الشهود بعض
السن؛ كبار أو والضعفاء التعلم يف صعوبات من يعانون وَمن األطفال يشمل أن يمكن
عليهم، تطرح التي لألسئلة أو — منها جزء هم التي القانونية لإلجراءات فهمهم إن إذ
الراشدين. أغلب من املتوقع نفسه بالقدر يكون ال قد — يوردونها التي لألحداث أو
لها شخصيات تأثري تحت للوقوع عرضة أكثر الضعفاء الشهود يكون أن أيًضا ويمكن
بالقوة لألحداث ذاكرتهم تكون أن يُتوقع ال أنه إىل تشري أيًضا أدلة وتوجد عليهم. سلطة

عامة. الناس مع الحال كما نفسها
غري تأثًرا الشهود هؤالء يتأثر أال لضمان اإلجراءات من مجموعة اقُرتحت لذلك
لالستجواب محسنة إصدارات تتضمن وهي القانوني. السياق أو التحريات بسياق مالئم
بها يجرى أن ينبغي التي بالكيفية الخاصة اإلرشادية الخطوط من وغريها املعريف،
ال بحيث األطفال مع املحاكم يف مغلقة تليفزيونية دائرة تُستخدم وأحيانًا االستجواب.

ينبغي. مما أكثر القضائية العملية ترهبهم

الغش كشف

يتعاون أو الحقيقة يقول ال تجعله أسباب االستجواب معه يُجرى من لدى يكون عندما
لكن التضليل. لكشف رضورة توجد — الجاني هو كان إن سيما ال — التحقيق مع
االستجابة قياس عىل تعتمد التي األساليب أن رغم غالبًا، يُظن مما بكثري أصعب هذا
املواقف. بعض يف محدوًدا نجاًحا حققت الكذب) كشف (جهاز للشخص الفسيولوجية
قدرتنا ثَمَّ ومن الحقيقة؛ قول لعدم آلخر وقت من جميًعا حاجتنا يف الصعوبة وتكمن
أنه يعتقد الشخص كان إذا أيًضا معقول. نحو عىل مقنعني كاذبني نكون أن عىل كلنا
قصة يروي عندما عنها مطلًقا تختلف ال قد بها يتحدث التي فالطريقة الحقيقة، يقول
تدل عالمات حتًما ستصاحبه وغريبًا نادًرا سلوًكا الكذب ليس آخر، بمعنًى حقيقية.

عليه.
الكذب، عىل يداوم كان إذا شخص أي لها يخضع معينة متطلبات ثمة ذلك، مع
عدم عىل واقع تقييد وأوضح الغش. كشف يف قيمة ذا يكون أن هذا تفهم شأن ومن
خيال. صنيع وتتطلب االبتكار، من ما نوًعا تكون أن يجب الكذبة أن هو الحقيقة قول
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الكذب).3 كشف (جهاز املتعدد املخطاط استخدام :3-6 شكل

إعطاء سيتجنبون أو بالفعل، حدث يشء عىل تلفيقهم املتمرسون الكاذبون سيبني ولهذا
املؤرشات أحد الحقيقة قول تجنب يكون أن يمكن ثم، ومن اإلطالق. عىل كثرية معلومات

الوقائع. يف اإلسهاب أو اإلجابة يف الرغبة عدم آخر، بمعنًى الغش؛ عىل الرئيسية
كانت إذا ما هو دقتها لتحديد محك أوضح فإن ما، قصة لريوي أحدهم يستعد إن ما
االتساق عدم وحاالت ال. أم املعروفة الوقائع من غريها مع وتتناسب بالتصديق جديرة
خصوًصا مفيدة تدقيق قوائم أعدت وقد املناسبة. الدقة غياب إىل إضافة مفيد، مؤرش
التي الصحيحة التفاصيل أنواع إىل االنتباه جذب عىل لتساعد املكتوبة اإلفادات لفحص
لفحص سيما ال — بالخصوص أملانيا — الدول بعض يف تستخدم وهي توقعها. يمكن
العبارات، صحة تحليل هي استخداًما وأكثرها الجنيس. االنتهاك عن األطفال روايات
رئيسيٍّا: معياًرا ١٣ يستخدم وهو معايري. عىل القائم املحتوى تحليل عىل يعتمد الذي

املنطقي االتساق •
املنظمة غري الرواية •
التفصيل مقدار •
السياقي اإلدماج •
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التفاعالت وصف •
الحوار نقل •

املتوقعة غري املشكالت •
العادية غري التفاصيل •

الحاجة عن الزائدة التفاصيل •
العقلية املستجيب حالة •
العفوية التصحيحات •
التذكر بعدم االعرتاف •

الشكوك إثارة •

الكذب عند االنفعايل الضغط

وجود تداعيات إىل إضافة املعريف»، «الحمل الكذب، يف املتضمن التلفيق يسبب أن يمكن
التي هي االنفعالية االستجابة وهذه الكاذبني. لدى انفعاليٍّا فعل رد املوقف هذا يف أحدهم
قدرتها اإلجراءات بعض وتزعم موضوعية. األكثر الكذب كشف إجراءات التقاطها تحاول
املشكلة ولكن أبطأ، نحو عىل والتحدث التململ مثل لفظية غري إشارات استخدام عىل
التململ طبيعته كانت فإذا أوًال؛ الشخص لذلك الطبيعية الحالة معرفة عليك أنه هي هنا
بكذبة. اإلفالت عىل يركز عندما أرسع بوقع الحقيقة يف يتحدث فقد ببطء، والتحدث
نجاًحا «االستثارة») باسم فنيٍّا (املعروف االنفعايل للنشاط املبارشة املقاييس حققت وقد
«املخطاط أو الكذب» كشف «جهاز باسم إليه املشار — أشهرها ويقيس ما. نوًعا أكرب
نفسه، الوقت يف املؤرشات من مجموعة مقابل يف املستجيب استثارة مستوى — املتعدد»
االستجابة طريق عن موضًحا التعرق ومقدار التنفس ورسعة القلب خفقان رسعة مثل
فرخ عىل املستويات ترسم األقالم من مجموعة هناك كانت بدايته ويف للجلد. الكهربية

املتعدد». «املخطاط عليه أطلق ولهذا الورق، من
أية توجد كانت إذا ما تحديد ثم األسئلة من مجموعة طرح من العملية تتألف
املعروفة األفيد، األسئلة مجموعة وتتكون األخرى. دون لبعضها واضحة انفعالية استجابة
األسبوع؟ من اليوم هو ما مثل: — محايدة أسئلة من بالجرم»، املعرفة «اختبار باسم
مرسح معالم مثل املذنب؛ الشخص سوى يعرفها لن بأشياء ترتبط بأسئلة مصحوبة —
براءة دعم يف تساعد أن شك بال يمكن اإلجراءات هذه أن الدراسات وتظهر الجريمة.
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كثري يبدو ال آخر، بمعنًى مذنبًا. يكون قد أنه تحديد يف بكثري فائدة أقل لكنها املتهم،
هم مذنبني يَبدون الذين الناس من كبريًا عدًدا ولكن مذنبني، األبرياء األشخاص من
أن هي لألسلوب، املذكورة القوة نقاط إحدى أن االهتمام يثري ومما أبرياء. الحقيقة يف
عىل عرضهم عند بجرائمهم غالبًا يعرتفوا أن يمكن بجدواه يعتقدون الذين بهم املشتبه

الكذب. كشف جهاز
تقييم تزعم وأساليب االستجواب من أخرى أشكال واسع نطاق عىل أيًضا تُستخدم
بينة توجد ال ولكن الصوت)، إجهاد (تحليل للصوت الفيزيائية الخصائص يف اإلجهاد
قياسات تجري إجراءات بوجود مزاعم أيًضا ظهرت ومؤخًرا صدقها. عىل دامغة علمية
بصمات «تسجيل ما لحد الدقيقة غري التسمية عليها تطلق أحيانًا املخ، لنشاط مبارشة
مسألتني؛ إىل ضعفها نقاط تعود كافة، األخرى اإلجراءات مع الحال هو وكما املخ».
والثانية واملستجَوب، املحقق بني ومقنعة فعالة عالقة بناء يمكن كان إذا ما هي األوىل
عملية تحدثها التي لالستثارة العامة املستويات بها تحجب أن يمكن التي الطريقة هي
الصادرة االستجابة عىل الرتكيز أن هي أخرى صعوبة توجد الحقيقية. الرباءة االستجواب
ثَمَّ ومن الرواية، إىل بإصغاء اإلنصات عن املحقق انتباه ترصف أن يمكن الجهاز من

فيها. االتساق وعدم الغموض مواضع عىل التعرف
ما نوع من فسيولوجيٍّا قياًسا االختبار مجري فيها يستخدم تجارب إجراء يمكن
بطاقات من مجموعة أي حول الحقيقة يقولون لالختبار الخاضعون كان إذا ما لتحديد
لها الرتويج األجهزة هذه مثل تبيع التي التجارية للرشكات يحق بها. يمسكون اللعب
يصف به مشتبه حالة عن تماًما يختلف «الكذب» هذا ولكن للخطأ. قابلة غري بوصفها

قتل. جريمة وقوع ليلة به يقوم كان ما بالضبط

استجواب؟ أم مقابلة إجراء

مقابلة إجراء من املقصد أن — عامة والناس — الرشطة ضباط من كثري يعتقد أحيانًا
أسماء مثل — الحاسمة املعلومات بعض أو — اعرتاف عىل الحصول هو به مشتبه مع
ونتيجة الهدف. هذا إىل لإلشارة «استجواب» مصطلح يُستخدم املقابل، ويف رشكاء.
«انتزاع عىل املحققني مساعدة عىل النفس علماء قدرة بشأن خاطئ مفهوم ن تكوَّ لذلك،
لعلماء العظمى الغالبية تَعترب ذلك، مع الدارجة. باللغة العملية ى تُسمَّ كما االعرتاف»،
املحاولة ذلك عىل املتطرفة األدلة ومن مجازًفا. وربما أخالقي وغري الئق غري هذا النفس
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أرشفوا ربما الذين النفس علماء لحرمان األمريكية النفسية الجمعية داخل جرت التي
املهنة. ممارسة من جوانتانامو خليج يف املعتقلني تعذيب عىل

وآخرين الفيدرايل التحقيقات مكتب يف سابقني عمالء من اقرتاحات وجود رغم ولذا،
تأتي أنها عامة النفس علماء يعتقد اعرتاف، عىل للحصول مقابلة إجراء كيفية بشأن
القانون يقبله عما كثريًا وتبتعد مضللة معلومات إىل تؤدي أن ويمكن عكسية. بنتائج
معلومات عىل للحصول سبيل أفضل أن ذلك إىل أضف باملخاطرة. جديرة تكون ال بحيث
من ضده ما وتوضيح به املشتبه مع مناسبة عالقة بناء هو — ذكرنا كما — حقيقية
من بدًال عليها للحصول إضايف مجهود بذل يُفضل موجودة، األدلة تكن لم وإذا أدلة.

قرسية. مقابلة عىل االعتماد
الصوديوم أميتال مثل — الحقيقة» «أمصال الستخدام متنوعة محاوالت تواجه أيًضا
يتحدث قد أخرى. قرسية أساليب بوصفها نفسها املشكالت — الصوديوم وبنتوثال
الحقيقة منه وعي دون يخلط أن يمكن ولكن أكثر، املقابلة معه تُجرى الذي الشخص
أشكال من وشكًال مقبول غري استخدامها القضائية الواليات أغلب وتَعترب بالخيال.

التعذيب.
معززة مقابلة أسلوب من جزءًا باعتباره — املغناطييس التنويم استخدام يواِجه ال
مع بنجاح واستُخدم لالستجواب، القرسية األشكال تواجهها التي نفسها املشكالت —
التنويم حالة يف الفرد عنه يكشف ما أن ضمانة بالتأكيد توجد ال ذلك، ومع الشهود.
خطوط توجد السبب، ولهذا املغناطييس. باملنوِّم يتأثر لن أنه أو الحقيقة هو املغناطييس
بالتنويم القيام بها ينبغي التي الكيفية بشأن الدول من كثري يف صارمة إرشادية
ا. جدٍّ خاصة ظروف يف عدا استخدامه عن حصيف إحجام وثمة الرشعي، املغناطييس

الكاذبة االدعاءات

— املحكمة قاعة يف النفس علم حول — الرابع الفصل يف الكاذبة االعرتافات ذكرنا
الرشطة. لتحقيقات حقيقيٍّا تحديًا أيًضا يمثل — الكاذبة االدعاءات — لها املقابل ولكن
جنسيٍّا، لهم أُيسء أنهم يدعون أطفال — املثال سبيل عىل — هذا يف يتورط أن ويمكن
مع املسألة هذه تحري ويمكن العتداء. تعرضوا أنهم كذبًا يزعمون سنٍّا أكرب ضحايا أو
مما فعالية أقل اإلجراء هذا يكون قد ولكن العبارات، صحة تحليل باستخدام األطفال

كثريون. يأمل
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— مستعادة ذكريات باعتبارها تظهر والتي العالج سري أثناء تنشأ التي االدعاءات
كثرية أخرى قضايا توجد ولكن خاص. بشكل جدل محل هي — قبل من رشحنا كما
ا جدٍّ العسري من يكون — الجنيس والتحرش االغتصاب ادعاءات تكتنف التي سيما ال —
من زاد اجتماعية، توجهات من الصعوبات وتنشأ كاذبًا. االدعاء كان إذا ما تحديد فيها
االعتداءات ضحايا مع الغالب يف به التعامل يُجرى كان الذي ع املروِّ األسلوب شدتها
إمكانية اقرتاح مجرد صار بحيث املوقف؛ يف تحول إىل هذا وأدى املايض. يف الجنسية
ادعاء إىل يصل ما بأن تفيد أدلة ثمة ذلك، مع الئق. غري أمًرا باالغتصاب االدعاء كذب
من كبري قدر إجراء دون ولكن صحيح، غري يكون قد باالغتصاب ادعاءات ثالثة بني من
عالقة له هذا لكن الثقة. من قدر بأي هذا تحديد الصعب من الدقيقة، العلمية األبحاث

باإلدانة. تنتهي التي األولية االغتصاب بالغات من ا جدٍّ الضئيلة بالنسبة

الجناة أوصاف وتحديد الفعالة االستدالل عمليات

املعلومات أساس عىل استدالالت إىل الوصول هي التحقيق عملية يف ثانية مرحلة ثمة
معلومات عن فيها البحث سيكون التي للمواضع بالنسبة اقرتاحات وتوجد املجمعة.
تُرتكب عندما القضية. حل يف أكثر املثمرة البيانات أو األشخاص وألنواع مفيًدا إضافية
وجود يندر عندما أي — األلغاز لحل كثرية مبارشة مفاتيح يتيح ال نحو عىل الجريمة
بعض أخذ إىل املحققون يُضَطر — الجاني إىل للوصول استخدامها يمكن رشعية أدلة
أوصاف «تحديد غالبًا سيظهر الحاالت هذه ويف الجاني. لتحديد التخيلية القفزات

الجريمة. أدب قصص يف كثريًا املمدوح املذنبني»
عملية عىل املذنبني» أوصاف «تحديد التسمية أُطلقت العرشين، القرن ثمانينيات يف
اقرتف الذي الشخص نوعية بشأن — الجريمة ارتكاب طريقة من — فرضيات استنتاج
بعض الستخدام محاولة أنها هو العملية هذه يف للتفكري مبارشة السبل وأكثر الجريمة.
أبسط ويف معكوس. نحو عىل فيها والتفكري لجرائم الناس ارتكاب ألسباب التفسريات
عنيفة، جريمة نتحرى ونحن العنف إىل بشخص يؤدي باملخ تلًفا أن اعتقدنا إذا صورها،
عن مبارشة املثال هذا يكشف ذلك، ومع باملخ. تلف من يعاني املجرم أن نفرتض فقد
استدالالت إىل للوصول أساًسا باعتبارها للجريمة كثرية تفسريات استخدام يف صعوبات
يعانون الذين األشخاص من كبري عدد فيوجد الثاني. الفصل يف ناقشنا كما املجرمني، عن
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املصابني غري العنيفني األشخاص من كبري وعدد جرائم، يرتكبون وال باملخ تلف من
باملخ. واضح بتلف

الروائي، األدب كتَّاب ذخرية من جزء إىل رسيًعا تحول األوصاف» «تحديد أن إال
القرن تسعينيات منتصف وبحلول الحقيقية. القضايا عىل بتطبيقه الناس انبهار ليثري
استعنتم «هل الرشطة: به تقوم كبري تحقيق أي يف يسألون الصحفيون كان العرشين،
القائلة الشائعة فالفكرة — األول الفصل يف ذكرنا كما — ذلك ومع أوصاف؟» بمحدد
تماًما بعيدة املجرم؛ عقل تقمص طريق عن جريمة لغز حل بمقدوره النفس عالم بأن

الواقع. عن
تصدًرا الصحف عناوين تصدر الجريمة عالم عىل النفس علم تطبيق أن رغم لذا،
إال بهم، اإليقاع عىل الرشطة ملساعدة السفاحني أوصاف» «تحديد فكرة يف ممثًال جليٍّا،
أن غالبًا يُدَرك فال الواقع. إىل تدين مما أكثر الروائي األدب إىل تدين الشهرة هذه أن
أولئك من معارصة نُسخ سوى ليسوا الروائي األدب يف املصورين األوصاف محددي
مسليًا، الروائي األدب ولجعل هوملز. شريلوك ألهمهم الذين جمعيهم الخياليني املحققني
أفراًدا باعتبارهم غالبًا املتمردين هؤالء األوصاف» «محددي تصوير الرضوري من
الرشطة تحقيقات يف حاسمة مساهمة املفاجئة الفكرية استضاءاتهم تساهم موهوبني،
عمليات الرشطة تحقيقات أن حقيقة يتجاهل الروائي األدب لكن الجريمة. ألغاز ليحلوا
مجرم شخصية أو طبيعة معرفة تساهم أن ويندر كثرية. بمراحل تمر متطورة معقدة

جريمة. لغز حل يف كبرية مساهمة مجهول
مبكًرا توضيًحا باعتبارها كثريًا بها يُستشهد التي القضايا إحدى جيًدا تكشف
يُصور عما إثارة أقل يكون ما عادة األمر أن حقيقة الجناة أوصاف تحديد عملية ألهمية
أماكن يف تُرتك الصنع منزلية قنابل كانت ،١٩٥١ حتى عاًما ١٦ مدار فعىل كثريًا.
بسبب لالنتقام يسعى أنه أوضحت صحف إىل خطابات املفجر وأرسل نيويورك. يف عامة
لم وملَّا كومباني. إديسون كونسوليديتيد رشكة حقه يف ارتكبتها التي الخسيسة» «األعمال
املجنون»، «املفجر باسم معروًفا أصبح الذي الشخص مكان تحديد من الرشطة تتمكن
قال: الذي — نيويورك من نفيس طبيب — براسل جيمس الدكتور مساعدة التمست
وبذا عليها»، يكون قد الرجال من نوعية أي استنتجت الرجل، أفعال دراسة طريق «عن

الجناة». أوصاف «تحديد بمصطلح برش
الجسمانية لبنيته توصيًفا تضمن املحتمل، للجاني تفصيليٍّا وصًفا براسل أعطى
لوالدته، لحبه األوديبية املرحلة يجتز لم أنه مثل لالهتمام املثرية التفاصيل وتلك وتعليمه،
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مزررة الصدر مزدوجة بذلة سريتدي املجنون املفجر أن كثريًا املقتبس التعليق إىل إضافة
التفجريات، بارتكاب النهاية يف ميتسكي جورج أدين وعندما عليه. القبض إلقاء عند
ولم املزررة. الصدر مزدوجة البذلة حتى دقيًقا، كان براسل وصف من كثريًا أن اكتُشف

ميتسكي. لدى أوديب عقدة اختبار الواقع يف يجِر
لتحديد البداية باعتبارها رسيًعا ترحيبًا بوضوح للنظر الالفتة براسل تنبؤات لقيت
محققي من جديد جيل بمقدور اآلن بدا ما إىل الجمهور خيال وجذبت الجناة، أوصاف
التي السمات أن يبدو ال كثب، عن األمر فحص عند ولكن يفعله. أن النفيس الطب
وكان اإلطالق. عىل ميتسكي هوية وتحديد الرشطة تحقيق يف ساهمت قد براسل حددها
عن اإلعالن عىل الرشطة تشجيع هو نيويورك من الذي النفس طبيب به قام يشء أفيد
التقارير هذه وأدت رسيتها. عىل الحفاظ حاولوا أن بعد للجمهور، والخطابات التفجريات
خالل بعناية كومباني إديسون كونسوليديتيد لدى موظف بحث أن إىل بدورها الصحفية
ملف وحوى بتعويضات. مطالباتهم من كجزء تهديدات أصدروا موظفني أي عن امللفات
املفجر خطابات بها صيغت التي لتلك ا جدٍّ مشابهة صياغة تضمنت خطابات ميتسكي

املجنون.
الرجال أغلب ألن نظًرا األهمية؛ بهذه فليس املزررة الصدر مزدوجة البذلة توقع أما
غري البذالت هذه أحدهم يرتدي ما ونادًرا الصدر، مزدوجة بذالت ارتدوا األيام تلك يف
النصح يف تكمن قيمتها أن نرى أن يمكننا براسل، ملساهمة اآلن وبفهمنا مزررة.
األوديبية للمشكالت تخميناته يف وليس تحقيقهم، بدء كيفية بشأن للرشطة قدمه الذي

للمفجر.
مرتكب أوصاف تحديد بشأن االستدالالت، هذه إىل الوصول أن إدراك لذلك ينبغي
أكثر — عليهم املجني أو الشهود من أو — الجريمة بمرسح املتاحة املعلومات من الجرم
طرح منذ ذلك، ومع األول. املقام يف منها موثوق معلومات عىل الحصول من صعوبة
مكتب عمالء محاوالت من صحة أكثر أسس إىل تستند عمليات ظهرت األول، راسيل
واالستنارات الخربات أساس عىل املحددة» «األوصاف هذه لوضع الفيدرايل، التحقيقات
التحقيقات، نفس علم صميم يف التطور قيد حديث اتجاه وثمة الشخصية. الفكرية
التي الدراسات وتُظهر عليه. يعتمد نحو عىل االستدالالت هذه إىل الوصول كيفية يتناول
به يقوم قد ما بني تمييزها يمكن اتساق أوجه توجد أنه حلها، تم قضايا عىل أُجريت
— سطًوا يرتكب حتى أو عنه غريبًا يغتصب أو — بمكان النريان يرضم عندما مجرم

إليه. الرشطة تقود أن يمكن التي حياته من األخرى الجوانب وبني
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الروائي، األدب إىل املحددة» «األوصاف هذه تضيفها أن يمكن التي اإلثارة رغم
ما غالبًا للمجرمني املميزة الصفات بشأن االستدالالت من املستمد النصح أن فالواقع
ينبغي التي للكيفية العملية باالقرتاحات ارتباط أفيد ويرتبط ما، حدٍّ إىل متواضًعا يكون
ينبغي التي املجرمني سجالت أنواع ماهية هذا يتضمن أن ويمكن التحقيق. مبارشة بها
االجتماعية والخلفية املهارات وجوانب املحتملني، الجناة قائمة إعداد أجل من فحصها
املشتبه بني البحث يف الرشطة تفيد أن يمكن التي — الجاني تميز أن يُتوقع التي
— ملنزل منزل من التحقيقات مثل أخرى، مصادر من استُنبطوا الذين املحتملني بهم
ويمكن له. نفيس طب سجل وجود واحتماالت للجاني العقلية الحالة حول واالقرتاحات
أساس عىل به مشتبه مناقشة بها يمكن التي الطرق أفضل حول أفكار تقديم أيًضا

الجريمة. أحداث من املستمدة االستدالالت
يف بالفعل حدث ما تضمينات اكتشاف يف للمحققني النصح تقديم جوهر يتمثل
جريمة يف املرتَكبة فاألعمال االتساق»؛ «مبدأ عليه أُطلق ما هي املركزية والحجة الجريمة.
أنها رغم إجرامية، غري مواقف يف الجاني ترصف كيفية مع عام بوجه متسقة ستكون
من املؤرشات من مجموعة وتظهر جريمة. من جزءًا تكون عندما تطرًفا أكثر ستكون

رئيسية: أسئلة بخمسة عنها التعبري ويمكن مراعاتها، املفيد

ومعرفته؟ الجاني ذكاء بشأن الجريمة إليه تشري الذي ما (١)
اندفاعيته؟ أو تخطيطه مدى بشأن الجريمة تقرتحه الذي ما (٢)
املبارشة؟ غري أو املبارشة الضحية مع املجرم يتفاعل كيف (٣)

ظروفها؟ أو الجريمة موقف عىل اعتياده مدى بشأن أفعاله إليه تشري الذي ما (٤)
الجاني؟ يمتلكها التي الخاصة املهارات ما (٥)

ما عادة الجريمة من جوانب إىل االنتباه تلفت األسئلة هذه أن االهتمام يثري مما
— العالجية األطر داخل وحتى للجريمة. العامة األسباب يف النظر عند تجاهًال تلقى
السمات تكون بل للجرائم، الفعلية التفاصيل تحري غالبًا يُجرى ال — الجناة مع العمل
يكون أن يمكن الجريمة، نظر حالة ويف االهتمام. محور هي للجاني العامة الشخصية
املوضوعية املعلومات نوعية عىل العمل وليس فقط لها الجاني وصف خالل من ذلك

الرشطة. بحوزة التي املفصلة
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النفيس الترشيح

— الشخص حول استدالالت استنتاج عىل يقوم — ما نوًعا معتاد غري إجراءً يتخذ
إذا فيما شك هناك كان إذا هذا يحدث أن ويمكن ملتبًسا. الوفاة سبب يكون عندما
محاولة إجراء يمكن القضايا، هذه ويف ُقتل. أو لحادث تعرض أو انتحر الشخص كان
يُجرى ال ثَمَّ ومن حدث. ما عىل الضوء إلقاء أجل من للُمتََوىفَّ املميزة الصفات لتحديد
مثل: وثائق، من ذلك استنباط ويمكن سيكولوجيته. عىل بل ، امُلتََوىفَّ جثة عىل الترشيح
ومقابالت وراءه، امُلتََوىفَّ خلَّفها إلكرتوني بريد رسائل أو مدونات أو مذكرات أو خطابات

عرفوه. من جميع مع تُجرى
املقربني األشخاص ألن االنتحار؛ حالة يف سيما ال يسرية، مهمة هذه ليست لكن
يكونون ال ثَمَّ ومن نفسه؛ قتل إذا الندم من بقدر يشعرون قد امُلتََوىفَّ الشخص من ا جدٍّ
قانونية عقبات أيًضا هناك تكون قد قتل، جريمة يف تحقيق مبارشِة حالِة ويف متعاونني.
يصل أن املتوقع ومن بالقتيل. ما معرفة لديهم الذين األشخاص جميع مناقشة سبيل يف
متعارضة. رًؤى يحملون قد الذين الشهود من مختلفة مجموعات إىل والدفاع االدعاء

، ُمتَُوىفٍّ شخص حول االستدالالت تكتنف أن يمكن التي الشكوك عىل مهم مثال ثمة
لألسطول التابعة الحربية البارجة عىل املدفع برج يف وقع الذي االنفجار تحري هو
طاقم من فرًدا ٤٧ بحياة أودى والذي ،١٩٨٩ عام يف أوهايو إس إس يو األمريكي
امللتبس» املوت «تحليل عليه أطلقوا ما الفيدرايل التحقيقات مكتب عمالء أجرى الربج.
كاليتون — الطاقم أفراد أحد أن إىل التحليل هذا وخلص الربج. حجرة يف وأولئك للحادث
النفسية الجمعية شكلت لذلك، ونتيجة انتحاري؛ عمل يف املدفع فجر قد — هارتويج
واألدلة الفيدرايل التحقيقات مكتب به قام ما الستعراض ا خاصٍّ بحث فريق األمريكية
بأن القائل الرأي تماًما يؤيدوا ولم الفيدرايل التحقيقات مكتب تقرير فانتقدوا املتعلقة.
عىل طلقة انحشار أن إىل للمدفع إضايف ل مفصَّ فني فحص وانتهى انتحر. قد هارتويج
هذا عىل الالحقة التحقيقات اعرتضت لكن انفجاره. إىل أدى ما هو املدفع يف مفاجئ نحو
الوفاة حاالت تحري عليه يكون أن يمكن الذي التعقد مدى يبدي الذي األمر االستنتاج؛

امللتبسة.
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الجغرافية األوصاف تحديد

النفسية السبل بني املزج من التحقيقات نفس علم إطار يف خاص بوجه مفيد تطور نشأ
الجغرافية». الجناة أوصاف «تحديد باسم ويُعرف الجرائم، معلومات لتحليل والجغرافية
أوصاف تحديد يف رئيًسا دوًرا تلعب التي القرار» دعم «نظم بني التمييز املفيد ومن
اعتقاد هناك كان العرشين، القرن تسعينيات يف الخرباء». «نظم وبني الجغرافية الجناة
برمجتها ويمكن البرش، مثل التفكري من قريبًا ستتمكن الكمبيوتر أجهزة أن ساذج
ولقي محلهم. ستحل الذين البرش من نظرائهم من بدًال القرارات يتخذون كخرباء للعمل
الذين الكمبيوتر مهنديس ِقبل من كبريًا تشجيًعا العلمي الخيال من املستمد التخيل هذا
— اتضح ما ورسيًعا العسري. املطلب هذا وراء للسعي ضخمة بحثية منح عىل حصلوا
التفكري عمليات محاكاة الواقع يف املمكن غري من أنه — النفس علماء من كثري توقع كما

ا. جدٍّ خاصة حاالت يف عدا البرشيني، الخرباء لدى والخربة واملعرفة
مفيدة ذلك مع ولكنها — ما نوًعا تواضًعا أكثر كمبيوتر نظم الظهور يف بدأت
اطالًعا، أكثر قرار اتخاذ عىل الخرباء تساعد نظم وهي االكتشاف. هذا عقب — للغاية
بعض وتحليل املتاحة املعلومات ترتيب هي ومهمتها القرار. دعم بنظم عادة وتُعرف
عىل واالعتماد املعلومات تلك داخل األنماط رؤية عىل خبري أي يساعد وهذا جوانبها.
تقديم منا يُطلب متى النظم تلك نصادف ما وكثريًا األنماط. تلك لفهم وتدريبه خربته
تريد أنك الكمبيوتر نظام أدرك فربما االئتمان؛ لبطاقة استخدامنا من للتحقق معلومات
أو — ما شيئًا تشرتي أنك أو لك، بالنسبة العادة غري عىل كبري املال من مبلغ إنفاق
للتحقق شتى أشخاًصا ينبه وهذا املعتاد. نشاطك عن تماًما مختلًفا — مكان يف تبتاع
كتابك اسم أو الزواج قبل والدتك اسم عن أسئلة عليك تُطرح وعندئٍذ تشرتيه، ومما منك

املفضل.
لنظام لالهتمام مثري توضيح هو االئتمان بطاقة من التحقق عن سقناه الذي املثال
فإن ثمَّ ومن معقول. بشكل متسقة الناس عادات أن فكرة إىل يستند ألنه القرار؛ دعم
وأنواع ومواقع لقيم النموذجي النطاق حساب عىل قادرة الحديثة الكمبيوتر أجهزة
تلك عن الرشاء عملية خطوات خرجت إذا تنبيهات تشغيل ثم شخص، ألي املشرتيات
األفكار هذه أخذت — األمريكية املتحدة الواليات سيما ال — الدول بعض ويف الحدود.
حساب من تمكنهم معادالت فلديهم الرضائب؛ تحصيل سلطات يد عىل إضافيٍّا بُعًدا
معينة. وظيفة يشغل شخص ألي الرضيبي اإلقرار عليها سيكون التي النموذجية القيمة
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تدقيق يُجرى املعادلة، تقرتحه عما ملحوًظا اختالًفا مختلًفا املقدم اإلقرار كان فإذا
بعناية. الشخص هذا حسابات

القرار دعم لنظم مشابهة أسس عىل الجغرافية الجناة أوصاف تحديد نظم تعمل
الجرائم، من سلسلة مجرم يرتكب عندما غريها من أكثر وتُستخدم املذكورة. األخرى
بعينها متاجر مجموعة استخدام إىل ننزع أن يمكن مثلما أننا هو االفرتاض ويكون
محددة. منطقة يف جرائمه نطاق قرص إىل مجرم أي باملثل سينزع معينة، منطقة يف
نفسها. األماكن يف دوًما نتسوق ال مثلما بالضبط بذلك، الجناة جميع يقوم ال وبالطبع
بالنسبة نسًقا يتبع املجرمني من كافيًا عدًدا أن هي باملالحظة الجديرة النتيجة لكن
ملحاولة مفيدة بداية نقطة هذه وستكون الجرائم، الرتكاب يختارونها التي لألماكن

املجرم. إقامة مكان اكتشاف
يفرتض أنه هي أوالهما إضافيتني؛ خطوتني األساسية الفكرة بهذه النظام ينتقل
هي ثانيتهما جريمة. ارتكاب عىل إقدامه احتماالت تقل املنزل، عن الجاني بَُعد كلما أنه
ثَمَّ فمن منزله؛ حول نسبيٍّا متساويًا توزيًعا موزعة الجرائم ارتكاب «فرص» كانت إذا
أنه هي االفرتاضني هذين ونتيجة منزله. حول موزعة نفسها الجرائم تكون أن يُتوقع
داخل قاطنًا يكون أن فيُحتمل نفسه، املجرم ارتكبها الجرائم من سلسلة أن ُعرف إذا
يُستشهد الدائرة»، «فرضية تسمى فرضية وثمة الجرائم. تلك بها وقعت التي املنطقة
يتكون بحيث دائرة ُرسمت إذا بأنه وتقيض الفكرة هذه تجمل واسع، نطاق عىل بها
الجاني منزل يقع أن يُتوقع بعضهما، عن األبعد الجريمتني بني يصل خط من قطرها
هذا أن تُظهر النتائج أن باملالحظة والجدير مركزها. قرب وغالبًا الدائرة، هذه داخل
خمس من أكثر فيها املجرمون يرتكب التي الحاالت أغلب واقع من تأييًدا يلقى االفرتاض
بالنسبة اإلطالق عىل صحيحة غري االفرتاضات هذه أن يعني بالطبع هذا ولكن جرائم؛

املجرمني. من ضخم لعدد
ابتُكرت وقد املبدئي. لالفرتاض نسبيٍّا بسيط تطور عن عبارة الدائرة فرضية
دعم لتخطيط برنامج يف مدمجة االحتماالت حسابات تستخدم تطوًرا أكثر خوارزميات
مختِلف يف الربامج هذه مثل عىل الرشطة قوات اعتماد ويزداد دراجنت. نظام مثل القرار

العالم. دول

117



الرشعي النفس علم

جريمة

جريمة

جريمة
ا!نزل

١٩٨٤

٨٦/١٩٨٥

١٩٨٢

املجرم.4 منزل موقع توضيح مع ارتُكبت جرائم سلسلة بمواقع خريطة :4-6 شكل

الجرائم بني الربط

ثَمَّ من بيرس. التحقيق مبارشة إمكانية زادت الجاني، عن املتاحة املعلومات زادت كلما
«السلسلة» هذه تتيح نفسه، الشخص ارتكبها الجرائم من مجموعة أن تحديد أمكن إذا
وقائع «بينات خالل من قوة أكثر االدعاء تجعل أن يمكن كما للمحققني. أكرب فرًصا
واحد شخص عمل من هي الجرائم مجموعة أن ترى املحلفني هيئة كانت وإذا مشابهة».
احتماالت تزيد — االغتصاب يف كما القبول، مسألة تثري التي األمور يف سيما وال —

باإلدانة. قراًرا إصدارها
البصمات أو الشهود أوصاف طريق عن بسهولة، الجرائم جميع بني الربط يمكن ال
بوسائل لربطها محاوالت تُجرى لذا شاكلتها؛ عىل ما أو النووي الحمض أو األنسجة أو
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تماًما، املعتادة غري السلوكيات بعض هناك كانت إذا النتائج أفضل يحقق وهذا سلوكية.
طريق عن الضحية الجاني خنق حيث االغتصاب، جرائم من سلسلة قضية يف مثلما
يف السلوكيات مختِلف بشيوع املعرفة بعض فعليٍّا يتطلب هذا ولكن فمها. يف يده إقحام
الحسابات من دقيقة ملجموعة رضورة ثمة عليه وِبناءً ربطها؛ يجري التي الجرائم أنواع

اإلحصائية.
الجرائم ارتكاب مواقع فإن متعددة، جرائم ارتكاب حالة يف أنه لالهتمام املثري لكن
صحيح وهذا نفسه. الشخص ارتكاب من الجرائم هذه كانت إذا ملا طيبة مؤرشات تقدم
أن يمكن ولكنه غريب، شخص اغتصاب مثل للغاية النادرة للجرائم بالنسبة خصوًصا

السطو. مثل شيوًعا أكثر جرائم مع أيًضا الحال يكون

والجماعيون املتسلسلون والقتلة السفاحون

فئات من فئة أية أن كما مجرمني. يصبحوا كي الجناة كافة يسلكه واحد طريق يوجد ال
كثرية؛ مختلفة أشكال أيًضا لها سيكون — االحتيال أو الرسقة أو القتل مثل — الجرائم
يُقدَّم نصح أي فإن ثَمَّ ومن مختلفة؛ منذرة مؤرشات له يكون أن منها لكلٍّ ويمكن
من مستمًدا يكون أن يجب للجناة، املميزة األوصاف بشأن افرتاضات عىل ِبناءً للرشطة
للسفاح»، املحددة «األوصاف عن أُسأل ما كثريًا ذلك، ولتوضيح للجرائم. متباينة جوانب
يتنوعون أنهم إال الحقيقة، يف ا جدٍّ نادرون األرشار املزعجني القتلة هؤالء أن رغم ولكن
ينطبق وهذا جميعهم. تناسب واحدة محددة» «أوصاف مجموعة توجد فال بعيد؛ حدٍّ إىل
ما لتحري متناهية؛ بدقة الجريمة تفاصيل نراعي أن علينا فينبغي الجناة. جميع عىل

وتحديده. بعينه جاٍن أي يميز
نساء يحرضني (ال الرجال أولئك بني فارق وضع ينبغي بالسفاحني، يتعلق فيما
يقتلون الذين واآلخرين واحدة، نوبة يف األشخاص من عدًدا يقتلون الذين بذلك) قمن
مثال كوملباين مدرسة يف الرصاص ومطلقو مختلفة. زمنية فرتات عىل األفراد من عدًدا
آخرين وجود سيستمر لألسف لكن الواحدة، النوبة قتلة عىل كبري نطاق عىل معروف
واحدة. عنيفة ثورة يف الناس من مجموعة عىل — عادة — الرصاص سيطلقون كثريين
عملهم أثناء الرصاص عليهم آخرون أطلق سواءٌ قتىل، وهم حتًما الحال بهؤالء وينتهي
أفضل ولذلك العنيفة. ثورتهم نهاية يف أنفسهم عىل الرصاص هم أطلقوا أو الوحيش،
يف يشرتكون وهم االنتحار. أشكال من متهور عنيف شكل أنها هو ألفعالهم تفسري
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ما وكثريًا بالعزلة، يشعرون فهم أنفسهم؛ يقتلون الذين اآلخرين األشخاص مع الكثري
الذين األشخاص عىل يثورون أيًضا لكنهم واضح، بشكل باالكتئاب مصابني يكونون
يكون ما وعادة آذوهم. قد أنهم يظنون ومن لذاتهم تقديرهم لقلة باللوم عليهم يلقون
الرسيعة للوجبات مطعًما أو كاملدرسة، مؤسسة أو ما عامة مجموعة «اآلخرون» هؤالء
رغم االنتحاريني، املفجرين مع الكثري يف القتلة هؤالء ويشرتك ككل. املجتمع أو رشكة أو

بليغة. أيديولوجية بلغة غضبهم يكسون أولئك أن
زمنية، فرتة مدار عىل يقتلون الذين النساء) أحيانًا ولكن الرجال، (عادة األشخاص
أكثر مزيج هم وأخرى، قتل جريمة كل بني «هدوء» بفرتة غالبًا إليه يشار ما وجود مع
القتل، جرائم بني فاصلة فرتة تخلل مع أشخاص ثالثة أحدهم يقتل إن وما بكثري. تنوًعا
أصناف توجد العام املصطلح هذا تحت لكن اح». «سفَّ لقب عليه الخرباء أغلب يطلق
بوصفهم إليهم يشار الذين أولئك املصطلح يشمل أن فيمكن األرشار؛ من كثرية مختلفة
الفيكتوري العرص يف عاشت لهؤالء معروفة كثرية أمثلة وثمة الرتبح». أجل من «يقتلون
جثثهم يبيعا حتى أشخاًصا قتال اللذين وهري، بريك كان بشاعة األكثر ولعل قبله. أو
باسم تُعرف إيران يف امرأة توجد السطور، هذه أكتب وأنا املزدهرة. الترشيح كليات إىل
يؤذوها، لم أنهم رغم سيارتها، يف أقلتهم أن بعد األشخاص من عدد بقتل متهمة ماهني،
مشابهة قضايا يف الحال هو وكما ديونها. تسدد كي لتبيعها متعلقاتهم رسقت وقد
أن هي سفاحون يرتكبها التي الجرائم أسباب أحد إن القول يمكن ا، جدٍّ كثرية أخرى
أحد أحيانًا: يُقال وكما ومرات. مرات بجرائمهم اإلفالت يمكنهم أنهم يكتشفون القتلة

كفء. غري رشطة جهاز السفاحني جرائم أسباب
يَبدون الذين األعصاب، باردي الحذرين القتلة عىل مقصوًرا األمر ليس ذلك، ومع
فكثري سنني. وأحيانًا شهور، طيلة بهم اإليقاع تجنب عىل — آلخر وقت من — قادرين
وهم «مهمة». أنها لهم يبدو قد ما أو بغضب مدفوعني يَبدون املتوحشني القتلة من
أو بالشوارع، مهنتهن يمارسن اللواتي العاهرات مثل ضعفاء، ضحايا يختارون عادة
ويست فريد كان بسهولة. غيابهم يُكتشف فال الفقرية املناطق يف يعيشون أشخاص
تعلم أرسهن تكن ولم أرسهن، منازل عن بعيًدا وحدهن، يعشن اللواتي الفتيات ينتقي
فيمثلون عقليٍّا، مضطربون السفاحني هؤالء من ا جدٍّ قليل وعدد مستقرهن. عن الكثري
أشياء. باعتبارهم األشخاص هؤالء معاملة يف شاذٍّا إشباًعا ويجدون ضحاياهم، بجثث
رشكهم يف يوقعونهم الذين األشخاص فيغتصبون بقوة؛ جنسيٍّا مدفوعون آخرون وهناك

أمرهم. انكشاف لتجنب يقتلونهم ثم وينتهكونهم
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حيث السفاحني؛ من تنوًعا أكثر وهم الجماعيون. القتلة هي أخرى مجموعة ثمة
مثل زمنية فرتة مدار عىل أو — عنف نوبة يف األشخاص من عدًدا يقتلون ال إنهم
من مختلفة أشكاًال يشمل وهذا وحشية. أكثر ما عمل من كجزء بل — السفاحني
يف الجماعي االنتحار حادثة السلطات بعض وتدرج بل الحرب. وجرائم الجماعية اإلبادة
مرصعهم شخًصا ٩١٨ لقي حيث الفئة، هذه تحت ١٩٧٨ عام يف جويانا يف جونزتاون
الذي العنف إىل تقودنا االعتبارات هذه أن إال جونز. جيم الديني الزعيم أوامر عىل ِبناءً
الرشعي. النفس علم نطاق تتخطى وقانونية أخالقية أسئلة وتطرح الدولة، تمارسه

اإلرهاب. هنا: االنتباه ببعض جدير منها جانب ثمة ولكْن

اإلرهاب تحدي

سبتمرب من عرش الحادي يف والبنتاجون العاملي التجارة مركز برجي عىل الهجوم منذ
كيف فهم محاولة االهتمام هذا صميم ويف كبرية. زيادة باإلرهاب االهتمام زاد ،٢٠٠١
الغضب نوبات إن ما. مجردة أيديولوجية باسم القسوة بهذه يَقتلوا أن ألناس يمكن
القرن يف اليهود عىل الرومانية الهيمنة ضد الزيلوت قتال منذ دائًما، لنا مالزمة العارم
اإلسالم عن ا منشقٍّ فصيًال كانوا الذين عرش الثالث القرن يف بالحشاشني مروًرا األول،
الربيطاني الحكم رفضوا الذين عرش التاسع القرن يف الفينيان حركة حتى الشيعي،
رشارة إشعال يف ساهمت التي العرشين القرن مطلع يف اإلرهابية والجماعة أيرلندا، يف

فرديناند. فرانز األرشيدوق بقتل األوىل العاملية الحرب
عن باكونني ميخائيل غرار عىل الفوضويون تحدَّث عام، مائة من أكثر مدار عىل
املفهوم هذا الفعل». «دعاية كتابه يف اإلرهابية األعمال أغلب عليه يقوم الذي املفهوم
العام، الرأي عىل تأثري إلحداث السعي هي مهمتها أن ترى كثرية مجموعات بأن يقيض
أنها يرون مباٍن أو أشخاص عىل هجمات شن خالل من الحكومات، استقرار ثَمَّ ومن

أيديولوجية. أو سياسية أهمية تحمل
البحث أو اآلخرين املجرمني مع اإلرهابيني تصنيف املغري من أنه رغم ثَمَّ، ومن
من استخالصها يجب والتي منها، نتعلم التي فالخاتمة خلفياتهم، يف عقيل اضطراب عن
للقانون، املمتثلني اآلخرين املواطنني عن يختلفون ال ما غالبًا أنهم هي كثرية، دراسات
يفوق التعليم من عاٍل قدر عىل حصلت منهم كبرية ونسبة ما. لقضية تعصبهم باستثناء

121



الرشعي النفس علم

عنيفة لقضية والئهم أصل عن البحث لذلك ويجب منه. خرجوا الذي السكاني القطاع
وخرباتهم. رفقائهم يف

الغرباء، بحق املرتَكب للعنف والثقايف االجتماعي السياق إىل االنتباه جذب خضم يف
املخالفة األنشطة جميع يف االجتماعية العمليات تلعبه الذي الدور إىل أيًضا االنتباه علينا
ال ولكن الشخص، تكوين يف اإلجرام جذور لبحث إغراءً النفس علماء ويجد للقانون.
لكل الثاني، الفصل يف ناقشنا وكما للجرائم. والثقافية االجتماعية األصول إغفال ينبغي
بفعل التفاعالت هذه وتتشكل جليٍّا. أم ضمنيٍّا كان سواءٌ ما، اجتماعي تفاعل جريمة
أية تفسري أبًدا يمكن وال ويرتعرع. فيه املجرم ينمو الذي األفراد بني االحتكاك سياق

وحدها. املجرم للفرد املميزة السمات طريق عن كامل نحو عىل جريمة

متسعة آفاق

إسهاماته عىل االعتماد يف بدأت حتى النفس، علم قوة القانون إنفاذ أجهزة أدركت إن ما
محاوالت من بداية املجال، هذا يف الدراسات وتنوعت نشاطها. من كثرية جوانب يف الفكرية
وصوًال سياراتهم، يف به املسموح الرسعة حد يتخطون الناس تجعل التي األسباب تحري
يف يشرتكون َمن يتوقع الحايل، الوقت ويف الرشطة. فساد إىل تؤدي التي األسباب إىل
يحصلوا أن أنفسهم؛ بقتل يهددون من إىل يتحدثون الذين أو الرهائن، تحرير مفاوضات
وسيكولوجية الرشعي النفس علم يف األقل عىل الرئيسة املسائل عن عامة مقدمة عىل
وهم مهام يؤدون الذين الرشطة ضباط إىل نفسية مساعدة تقديم ويمكن اإلقناع.

للقانون. املمتثل للمجتمع العودة إىل يحتاجون عندما متخفون
وإدارة الصدمة، نحو التوجهات يف أيًضا األهمية من خاص قدر عىل تغيري ثمة
املايض، ويف عملهم. من جزءًا باعتبارها الرشطة ضباط منها يعاني قد التي الصدمات
املصابني الرشطة ضباط من يُنتظر وكان الرئيسية، الرشطة مقار يف مرشب هناك كان
طريق عن منه ويتخلصون منه يعانون عما يتحدثوا وأال «رجاًال»، يكونوا أن بصدمات
أصبحوا الرجال هؤالء وأن فشلت، كثرية زيجات أن إذن عجب وال الخمر. معاقرة
يُتوقع القانون إنفاذ أجهزة من كثري واليوم، تقاعدهم. وقت بحلول محطمني أشخاًصا
يؤكد وهذا يوظفونهم. من لجميع مجانًا متوافرة رسية استشارات خدمة لديها يكون أن

غالبًا. سعيًدا ليس الرشطة رجل نصيب أن من وسوليفان جيلربت أغنية يف ورد ما
ذاته الرشطة نشاط من كبري وجزء هائلة، ضغوط عىل التحقيقات أغلب تنطوي
أو الرهائن وحوادث النفيس. التدخل أو الدعم أشكال من غريها أو االستشارة إىل يتحول
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املسائل يدرك ال رشطة لضابط فيها يمكن التي املواقف، عىل دقيق مثال هي التظاهرات
أو الجموع عىل والسيطرة عليه. هو مما أسوأ صعبًا موقًفا يجعل أن املتضمنة، النفسية
أن أيًضا ويمكن ضغوًطا. تسبب أن يحتمل أخرى مواقف الطرق حوادث مع التعامل
العمليات سياق يف سيما ال باملجرمني، االحتكاك من الرشطة عىل الواقعة الضغوط تأتي

الرشطة. فساد دون الحيلولة يف الضغوط هذه فهم يساعد أن يمكن لذلك الرسية.
يف وتشرتك واالجتماعي. التنظيمي النفس علم عىل املساهمات هذه أغلب تعتمد
التي املؤسسات تلك سيما ال ولكن املؤسسات، أغلب تواجهها التي املسائل مع الكثري
األشخاص انتقاء عملية فإن ذلك عىل وِبناءً ومعاناتهم. اآلخرين محن مع التعامل عليها
تحت الواقعني األشخاص إلدارة الفعالة والسبل املهنة ضغوط تحمل عىل القادرين
يدعو ومما كثرية. أخرى أطر يف النفس علماء تعلمه بما تأثًرا تزداد مجهدة ظروف
إنفاذ بأجهزة العاملون أو الرشطة ضباط يملك أن النادر من يزال ال ذلك، رغم أنه للحزن
االستخدام عىل قادرين ليكونوا النفس؛ لعلم األساسية املبادئَ الكثرية؛ األخرى القانون

لهم. تقديمه العلم من الفرع ذلك يستطيع ما لكل الفعال

خاتمة

قبل املهمة املراحل ذلك يف بما التحقيق، عملية مراحل جميع يف النفس علماء يساهم
لتجميع فعالة نظم إعداد يف يساعدون فهم الرشطة. ضباط انتقاء يف واملساعدة التحقيق،
تفصيلية دراسة يتضمن وهذا فحواها. وإدراك التحقيق أثناء املطلوبة املعلومات كافة

الحاسمة. بهم واملشتبه عليهم واملجني الشهود استجواب لعمليات
التي املجدولة الخيوط من مجموعة باعتبارها اللغز حل مفاتيح إىل يُنظر ما عادة
عىل املفاتيح هذه تختلف أن ويمكن الجاني. إىل النهاية يف فستؤدي بدقة تتبعتها إن
لم يشء حتى أو منزل القتحام معينة طريقة أو الجريمة مرسح يف مرتوكة بصمة غرار
تعرف ربما أنها عىل يدل مما الكالب؛ تنبح ال حيث الروائي األدب قضايا يف كما يحدث،
معنويٍّا شيئًا أن إمكانية كان األخري القرن ربع يف الجموع خيال أرس ما ولكن املتطفل.
لحل مفتاًحا يمثل أن يمكن — الجرائم من جريمة ارتكاب أسلوب مثل — ما حدٍّ إىل
يمكن وإنما فحسب، الجاني هوية عن النقاب كشف إىل تقود لن املفاتيح وهذه اللغز.
الجناة». أوصاف «تحديد باسم معروًفا هذا وأصبح شخصيته. من يشء عن تكشف أن
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عن استدالالت إىل للوصول النفس علم يقدمها التي املساهمات الواقع، أرض عىل
األدب قصص تُظهر مما بكثري درامية أقل — الجريمة تفاصيل من — الجناة من جاٍن
السبيل د مهَّ حدٍّ إىل عظيمة فائدة ذات النفسية املساهمات هذه كانت ذلك، ومع الروائي.
الشهادة، جودة تحسني سبل العلم هذا يتناول الجديد. التحقيقات نفس علم ملجال
الجرائم وربط الرشطة بيانات إدارة وأساليب الغش عن للكشف مداخل ذلك يف بما
وتحديد الرشطة. تحقيقات إلدارة املعلومات من كبرية مجموعة إىل إضافة مشرتك، بجاٍن
ذي عن بروًزا أقل دوًرا يأخذ الوقت مرور مع لكنه كله، هذا من جزء الجناة أوصاف

قبل.

هوامش

(1) © Rex Features.
(2) © James Shaffer/PhotoEdit.
(3) © Anna Clopet/Corbis.
(4) © Cartographer/Fotolia.
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دائًام؟ ثانويٌّ دوٌر أهو

ميدانه عرب قطعتها التي الوثبة من يربز الرشعي النفس علم من لالهتمام مثري جانب ثمة
تخصصات يف مستشارين الرشعيون النفس علماء يكون ما فعادًة السابقة. الفصول يف
ويقدموا تحقيقاتهم يف املحققني يساعدوا أن فيمكن أكثر. أو أخرى مهنة مجال تُعترب
إىل آراءهم يُبدوا أو باملحكمة، للمرافعة قضية إعداد كيفية بشأن محامني إىل النصح
أو املراقبة، مسئويل مع أو السجون يف يعملوا أن ويمكن املحلفني، وهيئات القضاة
يشرتكوا أو نفيس، طبيب إرشاف تحت عقليٍّا املرىض للجناة خاصة مستشفيات يف
الطب ممرضات أو االجتماعيون األخصائيون يبارشها متنوعة مجتمعية مرشوعات يف
دور مثل داعم، دور دوًما دورهم أن لو كما فاألمر العموميون. املوظفون أو النفيس

األضواء. عليها تُسلط ما نادًرا التي العروس وصيفة
يجذب الرشعي النفس بعلم املتزايد االهتمام ألن طويًال؛ كذلك الحال يظل لن ربما
علم مجاالت أرسع يعد هو العالم، أصقاع جميع ويف املجال. هذا إىل كفاءة أكثر أشخاًصا
األشخاص من متناميًا عدًدا ثمة أن لالهتمام: مثرية نتيجة ولهذا تطوًرا. املهني النفس
االنتقاء عمليات وستميل الرشعي. النفس علم مجال يف للعمل يتقدمون جيًدا املؤهلني
يف حدث وكما الوقت. طيلة املجال هذا يف العاملني فعالية تزداد لذا األقدر؛ اختيار إىل
التنظيمية املجاالت يف سيما ال — سابقة عقود يف نشأت التي املهني النفس علم مجاالت
آخرين لالعبني تابعني مقيِّمني مجرد باعتبارهم بدءوا َمن فإن — واإلكلينيكية والتعليمية
تسنى الجديدة، األدوار هذه ويف أخرى. وقيادية إدارية أدواًرا تقلدوا ما رسيًعا أساسيني
ونظرياته التجريبية، وأساليبه القياسية باختباراته — علًما بوصفه النفس علم لتأثري

قدرته. إبداء — املوضوعية وإجراءاته املتطورة
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علماء أن الظن وأغلب دقيق. بحث منهج اتباع هو كله هذا عليه القائم املهم األساس
بهذا، وللقيام أكاديمية. األكثر امليدان هذا يف الصدارة يتقلدون بدءوا الرشعيني النفس
كان األقدم، للجيل بالنسبة قوي. إكلينيكي منهج أصفاد عنهم ينزعوا أن عليهم كان
اإلكلينيكي، النفس لعلم أتباًعا أنفسهم السن حديثو الباحثون يرى ال لكن صعبًا، هذا
عىل بالقدرة ويتمتعون كلها والسلوكية النفسية العلوم عىل لالعتماد االستعداد ولديهم

ذلك.
له. القدرة من مزيًدا الرشعي النفس علم وظائف فرص يف الزيادة أيًضا أضافت
ينخرط أن النفس علم عن ما بخلفية يتمتع شخص ألي يمكن كان قرن، ربع فمنذ
النفس «عالم مصطلح يقترص أن العادة جرت لكن النصح. ويعرض رشعي سياق يف
مع يعملون حيث اإلكلينيكي، النفس علم من بخلفية تمتعوا أشخاص عىل الرشعي»
هذه تزال وال املحاكم. تصدرها التي األحكام خالل من إليهم سبيلهم وجدوا مرىض
االتجاه بقوة يزداد باإلنجليزية الناطقة الدول يف ولكن األماكن، بعض يف موجودة التقاليد

الرشعيني. النفس لعلماء مستقلة مهنية أقسام إلنشاء
الذي معتمد» رشعي نفس «عالم اللقب خالل من املتحدة اململكة يف هذا ويتجىل
درجة عىل الحصول أوًال عليك اللقب، هذا بحمل لك يُسمح ولكي القانون. بموجب يمنح
برنامج إتمام عليك ثم الربيطانية. النفسية الجمعية من بها معرتَف النفس علم يف علمية
يجب النهاية، ويف شهًرا. عرش اثني يستغرق محدد مجال يف املاجستري درجة لنيل معتمد
محلف. مرتبة بالفعل يحمل شخص إرشاف تحت املهنة، فيهما تزاول لعامني تعمل أن
األخرى. املهن أغلب يكافئ بما سنوات، ست عن تقل لن التدريب فرتة أن يعني وهذا

مكتمل غري عمل

الكبرية املوضوعات مجموعة وضع يجب الرشعي، النفس لعلم املتزايد النمو هذا مقابل يف
ويمكن شك. دون املجال فيها يساهم أن يمكن ولكن إليها التطرق يندر يزال ال التي

السابقة. الفصول يف تحريناها التي األطر من كلٍّ يف املوضوعات هذه عىل العثور
املدنية. الدعاوى إجراءات يف النفس علماء اشرتاك يزداد باملحاكم، يتعلق فيما
عىل الطعن أو عليها، متخاصم مستندات مع التعامل شكل عىل ذلك يكون أن ويمكن
عمل مع هذا من بعٌض ويتداخل عليها. متنازًعا وصايا كتبوا أشخاص عقول سالمة
يستفيد أن يمكن — األرسة محاكم يف سيما ال — أخرى قضايا يف ولكن اللغة، علماء
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العلمي األساس يزال ال لكن النفسية، املعلومات من عظيمة استفادة النزاع أطراف تقييم
كبري. تطوير إىل حاجة يف النفس علماء ألنشطة

جزءًا النفس علماء يصبح الذي الوقت يف حثيثة، بخًطى الجناة مع العمل ينمو
رسيًعا ينمو مجال وثمة االحتجاز. أنظمة من مىض وقت أي من أكثر ومعتربًا متكامًال
الصادرة األحكام تشتمل ال الذين الجناة مساعدة يف يتمثل الرشعي، النفس علم رحم من
ذلك ومع املؤسسات. تلك من خروجهم بعد الجناة مساعدة أو سجن، فرتة عىل عليهم
من يحد مما الغالب، يف فحسب داعًما النفس علماء دور يزال ال — كثريًا الحظنا كما —

املمكن. تأثريهم
من عدد أكرب يطرح الذي املجال هو الجديد التحقيقات نفس علم مجال يعد ربما

ييل: فيما منها القليل وسأنتقي تفصيلية. دراسة تنتظر التي الجديدة األسئلة

مجرمون؟ أنهم يعرفون أشخاص لدعم كاذبة أعذاًرا أناس يقدِّم ملاذا •
البحث يف املساعدة ملتمًسا كاذب، طلب تقديم إىل الجانَي تدفع التي العملية ما •

قتله؟ من هو الحقيقة يف أنه رغم مفقود، حبيب عن
غاضب؟ حشد مع للتعامل فعالية السبل أكثر ما •

اإلرهاب؟ إىل باألشخاص تؤدي التي النفسية املسارات ما •

مقلًقا. البعض يعتربه قد بمعدل وحدوده نطاقه من الرشعي النفس علم يفسح
انفعالية طبيعة ذات متطرفة جرائم مع باألساس الجرائم نفس علم تعامل فمبدئيٍّا،
«جرائم باسم املعروفة الجرائم صارت اآلن ولكن واضحة. عقلية بمشكالت ارتبطت كبرية
النفس. علماء عمل نطاق يف تدخل — والرسقة السطو مثل — املمتلكات» عىل االستيالء
كل من تقريبًا واحدة قضية سوى تُحل ال أنه االعتبار يف األخذ مع كبرية، هنا واإلمكانات

قضايا. هذه من عٍرش
يجدون ولكنهم النفسيون، الخرباء عليه هيمن الذي امليدان الجنائية املحاكم كانت
اإلجراءات من االتساع يف آخذ ونطاق األرسة محاكم إىل متزايد نحو عىل أيًضا سبيلهم
لدعاوى دعًما بشهادات األمريكية املتحدة الواليات يف الخرباء بعض ويديل بل املدنية.
هذه ويرفع التسوق. مراكز بإدارة املرتبطة تلك مثل كربى، رشكات ترفعها التي اإلهمال
أنواًعا ل سهَّ التجاري املركز أن أساس عىل تعويًضا يطلبون جرائم ضحايا الدعاوى

اإلجرامية. األعمال من معينة
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النصب هذا يشهد كما بأرسه، املجتمع عىل مدمر تأثري ذا يكون أن للقتل يمكن :1-7 شكل
ديرتو.1 مارك لضحايا التذكاري

تتاح فرصة أي وتحنيُّ التطور عىل بيئية قدرة فلها جامد؛ بيشء الجريمة ليست
مثل الجريمة، من جديدة أشكال والعوملة الجديدة التقنيات عن يتمخض لذلك، لها.
مختلفة أنواًعا يجذب هذا هل هو: مهم سؤال وثمة الدويل. واإلرهاب اإللكرتونية الجرائم
حال أية عىل مجرمني سيصبحون الذين أولئك أن أم الجريمة، الرتكاب األشخاص من
صارًخا تحديًا الجرائم هذه وتمثل القانون؟ بها يخالفون التي الطريقة فحسب يغريون

فيها. اإلسهامات بعض يقدموا أن النفس علماء يحاول ثمَّ ومن املتقدمة؛ لألمم

السياسة تضمينات

نحو عىل طياته يف الرشعي النفس علم يحمل النفس، علم من كثرية تخصصات بخالف
أصوات حاليٍّا تُسَمع ال ذلك مع وقانونية. وأخالقية سياسية تضمينات تقريبًا منه مفر ال
العدل ومحاكم الربملانات مثل السلطة، أروقة يف االهتمام من كبري بقدر النفس علماء
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النفس علماء به درس الذي العلمي األسلوب أن إىل جزئيٍّا هذا سبب يرجع وقد العليا.
«اكتشافها». يف املحتواة املجتمعية والتضمينات القيم أهمية من التقليل إىل ينزع

ذلك االعتبارات هذه عليها تكون أن يمكن التي الصعوبة ملدى املوضحة األمثلة من
أو والتفتيش التوقيف عند سواءٌ املحتملني، للجناة محددة» «أوصاف ل املعمم االستخدام
فحص جرى إذا أنه البسيطة اإلحصاءات ستُظهر باملطارات. األمنية الفحص إجراءات
فسيُكتشف ص، النوع من أشخاص فحص من أكثر مرات عدد س النوع من أشخاص
من يزيد ثَمَّ من وهذا ما؛ بطريقة مذنبون س النوع من األشخاص من أكرب عدًدا أن
دائرة تبدأ وهكذا هذه، الفحص لعمليات مفيدة س للنوع املحددة األوصاف بأن االعتقاد
يمكِّنهم موضع يف وهم املسائل. بهذه وعي عىل النفس علماء يكون أن ينبغي مفرغة.
أن يمكن التي الهدامة التأثريات من ستحد إجراءات وضع يف واملساعدة تفسريها من

التنبؤية. األساليب لهذه الساذج واالستخدام املفرغة الدائرة هذه تسببها
شأنها من التي العمليات يف استحياء عىل النفس علماء ساهم األعم، املستوى وعىل
— وإدانتهم بهم باملشتبه اإليقاع يف املساعدة عىل وركزوا الجريمة. خفض يف تساعد أن
إىل أكثر يستند نقاش إىل حاجة توجد لكن — يدانوا إن ما ملساعدتهم سبل تقديم أو
سياسيٍّا أم اقتصاديٍّا أم اجتماعيٍّا شأنًا الجريمة من الحد كان إذا ما حول النفس علم

فحسب.

هوامش

(1) © David Canter.
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ملتبسة. مثريات عرض عىل يشتمل للشخصية اختبار إسقاطي: اختبار
فيه يُطلب للجرم، ارتكابه أو أحدهم براءة عن للكشف أسلوب بالجرم: املعرفة اختبار
من لها الصحيحة اإلجابة يعرف لن أنه املتوقع من أسئلة عىل اإلجابة بهم املشتبه من
املذنب الشخص يمر أن املفرتض من املذنب. الشخص سوى املعروضة البدائل بني
رد سيكون بينما باآلخرين، مقارنة الصحيح البديل تجاه أكرب فسيولوجية باستثارة

البدائل. جميع نحو مشابًها الربيء به املشتبه فعل
منه. الحد أو ضار سلوك معاودة احتمال الحتواء إجراءات املخاطر: إدارة

التشخييص الدليل يف مدرج عقيل مرض للمجتمع: املعادية الشخصية اضطراب
للمجتمع. معاٍد بسلوك ويتصف العقلية لالضطرابات واإلحصائي

به. املعِرتف يرتكبه لم إجرامي بعمل إقرار أو اعرتاف أي كاذب: اعرتاف
إضافية. بجريمة اإلدانة طريق عن عادًة عليه يُستدل اإلجرامي، السلوك تكرار انتكاس:
الخواص يف التباينات قياس طرق عن للكذب كشفه يُزعم أسلوب الصوت: إجهاد تحليل

التحدث. أثناء الصادرة لألصوات الفيزيائية
يُعتقد مؤرشات حسب العبارات لتحليل أسلوب معايري: عىل القائم املحتوى تحليل

املصداقية. تعكس أنها
تفاصيل فحص طريق عن الشهود بيانات دقة لتقييم أسلوب العبارات: صحة تحليل

يُروى. ما
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تمنع درجة إىل السالح يمثله الذي التهديد إىل االنتباه إيالء السالح: عىل الرتكيز
الجاني. هيئة مالحظة

املستقبل. يف لجريمة فرد ارتكاب احتمال لتقدير إجراءات املخاطر: تقييم

املخاطر. لتقييم أداة املقيِّم فيه يَستخدم للتقييم شكل منظم: مهني حكم
جريمة. بارتكاب مذنبًا ُوجد فرد عىل محكمة توقعها عقوبة حكم:

كل تميز جينية معلومات وتحمل الخاليا نواة داخل املوجودة املادة النووي: الحمض
غريه. عن فرد

معينًا. تسلسًال تتبع رياضية عملية خوارزمية:
الإرادية. أو مقصودة غري كانت عليه املدََّعى أفعال أن يزعم جنائي دفاع إرادي: ال سلوك
األشخاص مع التعامل يف قصور أوجه يصف إكلينيكي مصطلح سيكوباتية:

االنفعالية. واالستجابات
مًعا تحدث األعراض من مجموعة إىل تستند شهادة متالزمة: عىل اعتماًدا الشهادة

مغًزى. ذي نحو عىل
بشأن بشهادته ليديل بخدماته يستعان شخص يقدمها مساهمة الخبري: شهادة

فيه. مهنيٍّا رأيًا ليقدم والخربة واملعرفة التدريب بفضل مؤهل هو ما موضوع
السؤال عىل يجيب نهائيٍّا رأيًا الخبري فيها يقدم خبري شهادة الفاصلة: املسألة شهادة

املحكمة. أمام حينها املنظور
قياسه. يُزعم ما قياس يف املقياس نجاح مدى االختبار: صدق

األمد. طويلة آثار لها يكون قد مزعجة قوية خربة صدمة:
العقلية االضطرابات تقييم عىل يركز النفس علم من فرع اإلكلينيكي: النفس علم

وعالجها. والسلوكية املعرفية واملشكالت
منظم. أو مخطط نحو عىل أو بغرض، يُرتكب عنف وسييل: عنف

حدث. إجرامي عمل جنائي: فعل
األسئلة أشكال نتيجة مالئم غري تأثًرا فرد بها يتأثر قد التي الدرجة اإليحاء: قابلية

األسئلة. طارح نفوذ أو املطروحة
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جنائية. نية/مسئولية وجود جنائي: قصد
فردين. بني االختصام مثل الخاصة، بالحقوق املعنية القضايا مدنية: قضايا

إىل يؤدي بما صدمة فيه تتسبب اضطراب الصدمة: بعد ما توتر اضطراب متالزمة
بالحدث املرتبطة املثريات وتجنب أخرى مرة الحدث اسرتجاع تتضمن أعراض

متزايدة. واستثارة
وثباته. القياس باتساق يتعلق إحصائي مصطلح موثوقية:

كل فيه يعرض قانوني نظام وهو «املتكافئ»، بالنظام كثريًا إليه يشار املنازلة: نظام
محكمة. أمام القضية والدفاع) (االدعاء جانب

بعينه. موقع أي يف محكمة بها تتمتع التي السلطة والية:
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