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الدور القانوني في دراسة عالقة الجينات بالعنف
والسلوك وعواقبهما

صالح ھادي صالح الفتالوي
دائرة البعثات والعالقات الثقافية ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،العراق

الخالصة:
وصل التقدم والتطورفي بحوث الوراثة السلوكية وعالقة الجينات بالعنف الى الحد الذي يتم تشخيص وتحديد الجينات بدقة التي تجعل االشخاص الحاملين
لتلك الجينات اكثر ميوال واســتعدادا للجريمة والعدوانية والعنف .ســؤال مهم يطرح نفســه االن على العدالة الجزائية هو المدى الذي تســتخدم به نتائج تلك
الدراســات في تقصي الحقائق وضمان الحقوق باســتخدام هذه االدلة الجنائية الجديدة .لحد االن اجريت دراســات كثيرة جدا حول عالقة المادة الوراثية في
االنسان بظهور اضطرابات العنف والعدوان او ظهور سلوكيات معينة تستدعي الوقوف عندها .في هذه الدراسة جرى التطرق الى دور الكروموسومات
والجينات في تطور العنف والعدوان لدى االنســان من جانب ومن جانب اخر جرى مناقشــة االطر القانونية والقضائية التي التي لها عالقة بتلك الحاالت
مع ســرد لبعض المحاكمات في دول العالم التي تم اســتخدام دور الجينات والكروموســومات كأدلة من قبل الدفاع لغرض التخفيف او اعفاء المدعي عليهم
من مسؤولية الجريمة .يبدو هناك ميول كبيرة لدى اجهزة القضاء العالمية الى التعمق بنتائج دور المادة الوراثية في العنف والجريمة والسلوك للحد الذي
تريد ان تســتخدمها ادلة علمية دقيقة عند اصدار الحكم .تســتنتج هذه الدراســة ان ما توصلت اليه بحوث الوراثة السلوكية تستدعي كل المؤسسات القضائية
الى االلتفات لتلك النتائج ودراســة امكانية اســتخدامها ولو على نطاق ضيق كادلة في المحاكم الجنائية لغرض تطوير قدرات القضاء العراقي في ضمان
حقوق الفرد.

المقدمة:
بالرغم من ان الوراثة السلوكية الزالت لم تلق االهتمام الكافي من قبل اغلب
االختصاصين بالصحة العقليــة والمحامين والقضاة وغيرهم في نظام العدالة
الجزائيــة فان البحوث الجادة الحديثة تشــير الى العالقــة الوثيقة بين الجينات
والميول الرتكاب الجرائم باختالف درجاتها ابتداءا من العنف البسيط وانتهاءا
بالقتل بابشــع صوره .فالبحوث تســتنتج ان الوراثة الســلوكية ستكون الشاغل
القادم لعام العدالة الجزائية واختصاصي الصحة العقلية لما لها الدور الحاســم
بمســاعدة القضاء على فهم واســتيعاب مغزى النتائج الجديدة في هذا المجال.
وبطبيعة الحال ،فإن االدعاءات بأن العوامل الوراثية تشــكل دورا ســببيا في
نشــأة الســلوك اإلجرامي ليســت جديدة .ففي نهاية القرن التاسع عشر وبداية
القرن العشــرين كانت نظريــات الجريمة كانت تعتمد علــى معتقدات وافكار
غيــر مقبولة االن كون ان المجرمين يبدون خلــل وراثي ،الذي يعتقد انه كان
واضــح من خالل ذكائهــم المنخفض ومالمحهم العامة ،كانوا مســؤولين عن
غالبية االعمال االجرامية ( .)1وخالل فترة الســتينات والسبعينات من القرن
العشرين وجد ان الرجال الذين يحملون كروموسوم ( )Yزائد او كروموسوم
( )Xزائــد يكونوا اكثر عدوانيــة وعنفا من غيرهم ( .)2،3واصبحت النتائج
الحديثة حول العالقة بين االســتعداد الوراثي وجريمــة العنف والعدوان اكثر
وضوحا وتعمقا وصارت محفزة بشــكل فعلي لالدبيات القانونية والتشريعية.
ووصلــت عالقة الجينــات بالعنف عندما اثــار العالم بيرنر ســنة  1993ان
يكشــف العالقة بيــن احد الجينات المســمى ماو أ ( )4بالعنــف وتاله الباحث
كاســبي ( )5ســنة  2002ليثبت ذلك على مجال اوســع االمر الذي لفت انتباه
المختصيــن بالقانون والقضاء حيــث اثرت تلك النتائج علــى العملية الجنائية
ومجريات التحقيق بها ( .)6وحدث ان جرى اســتخدام ادلة جينات العنف ولو
بشــكل محدود في العديد من الدول مثل ايطاليا وكندا وامريكا وغيرها العفاء
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او لتخفيف عن المدعي عليهم من الحكم (.) 10 ،9 ،8 ،7
اصبح العنف ظاهرة خطيرة تهدد معظم دول العالم ،وفي العراق بات العنف
من اكبر المشاكل التي تواجه البلد الى الحد الذي حير الباحثين لشدته وسطوته
التي توضحت من خالل االرهاب والقتل والجريمة البشعة .هناك بوادر طيبة
من قبل الباحثين لدراسة العنف من الناحية البيولوجية وخاصة عالقته بالمادة
الوراثيــة ( )11 ،3وهنــاك مراكــز علمية فــي العراق مثــل المركز العراقي
لبحــوث الســرطان والوراثة الطبية شــرعت بدراســة تلــك العالقة بوضوح
وعلميــة .ورغــم ان ظاهرة الجنس الثالث ليس لها بالعنف اال انه تم شــمولها
في هذه الدراســة النها تعني بحقوق االفــراد من ناحية ومن ناحية اخرى انها
تحدث بسبب تعبير الجينات اي انها ايضا نتاج فعل الجينات مما يترتب عليها
تغييــر في الســياقات القانونية تجاه الفرد الذي لديه تلــك الظاهرة ( .)12وهنا
جــاء الهدف من هذه الدراســة هو الثــارة موضوع عالقة الجينات بالســلوك
والعنــف ومن ناحية اخرى لفــت انظار المعنين اللقانون من كل التخصصات
لمواكبة تلك التطــورات لتعزيز مفهوم االدلة الجنائية بمفاهيم علمية تخدم في
ضمان حقوق الناس من ناحية وتسريع االجراءات القانونية من ناحية اخرى.
التركيب الوراثي لالنسان
يولد االنســان بعد ان يترعرع في رحــم االم نتيجة اتحاد الحيمن من الرجل
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مــع البيضة الموجــودة في المرأة ينتج عن ذلك تكوين الخلية االولى (البيضة
المخصبة) التي تضم المحتوى الوراثي الكامل لتكوين االنسان الكامل .يمتلك
الحيمــن نصف المحتوى الوراثي الــذي اخذه من االب وتمتلك البيضة نصف
المحتوى الوراثي الذي اســتلمته من االم وعند اتحادالبيضة مع الحيمن يصبح
المحتــوى الوراثــي متكامال يكفي لتكوين االنســان .حينها تبــدأ رحلة البيضة
المخصبة (الخلية الكاملة) الطويلة لتكوين الجنين من خالل االنقســام المتوالي
حتى يتكون االنسان الكامل الذي يحوي حوالي  75ترليون خلية.
تتألف خلية االنســان من ثالثة اجزاء متميزة وهم غالف الخلية الذي يحمي
الخلية ويحدد شــكلها ،والجزء الثاني هو االكبر ويســمى الســايتوبالزم الذي
يحتــوي على عضيــات كثيرة تعني بوظائــف الخلية ،اما الجــزء الثالث فهو
االهــم ويدعى النــواة التي تعتبر مركز قيــادة الخلية حيث انهــا تحتوي على
العناصــر الوراثيــة التي تدير و تســيطر على كل وظائــف وفاعليات الخلية
بشــكل منظم ومبرمج بدقة متناهية .في النواة التكون العناصر الوراثية سائبة
بشــكل عشــوائي بل انها تترتب باســلوب منتظم بشــكل خيوط رفيعة تدعى
الكروموســومات .كل خلية في الجســم عدا الكريات الحمراء تمتلك  23زوج
من الكروموسومات (اي  46كروموسوم) ،حيث ان  23كروموسوم قادم من
االب و 23كروموســوم اخريات اتية من االم  .اما الخاليا الجنســية (الحيامن
والبيوض فكل منها يحتوي على  23كروموسوم فقط) .تترتب الكروموسومات
بهيئــة ازواج الن كل زوج يكــون متماثل بالشــكل والطول باســتثناء الزوج
االخيــر الــذي هو كروموســومات الجنــس  Sex Chromosomesفهواما
يكون زوجا متماثال من كروموســومات ( ) Xويكون ذلك في االنثى او تكون
زوجا غير متماثل يتألف من كروموســوم ( )Xوكروموســوم ( )Yويكون
ذلــك فــي الذكر .لذلك يكتب التركيــب الوراثي للرجــل الطبيعي () XY,46
وتكتب المرأة الطبيعية (  .) XX,46تحدث تغيرات في الكروموسوم السباب
عديدة تنتج عن نقصان او زيادة عدد الكروموســومات وكذلك تحدث تغيرات
تركيبية داخل الكروموســوم نفسه تنتج عن فقدان جزء منه او اكتساب اجزاء
جديــدة او تكــرار نفس االجزاء فيه او انقالب بعض االجزاء لشــكل معكوس
وغيرهــا .اذا ماتم تكبير الكروموســوم تحت المجر االلكتروني فانه ســيظهر
عل شــكل خيط طويل يلتف بشــكل منتظم على جزيئات مــن البروتين ليكون
خيط اســمك ثم يعيد التفافه على بعضه البعض لعدة مرات ليكتنز على شــكل
عصا صغيرة وهو الكروموسوم  .ذلك الخيط الرفيع والطويل يدعى الحامض
النووي المنقــوص االوكســجين ( )Deoxyribonucleic acidوالذي يدع
ايضا الدنا ( )DNAبشــكل واسع و يبلغ طول الدنا في الخلية حوالي مترين.
يتألــف الدنا من سلســلة طويلة مترتبة مــن جزيئات كيمياويــة تدعى القواعد
النيتروجينيــة .يوجــد اربعة انــواع من تلك القواعد وهــي الثايمين واالدينين
والسايتوســين والكوانين والتي تمثل الحــروف االبجدية االربعة للدنا .يترتب
الدنا في النواة بشكل زوج من االشرطة التي تلتف على بعضها البعض بشكل
حلزوني وهنا تكون قراءة عدد القواعد النيتروجينية في الدنا على شكل زوج
قاعدة الن كل قاعدة في احد االشــرطة لديه قاعدة مرادفة في الشــريط االخر.
فــي الدنا هنــاك اكثر مــن  3بليون زوج قاعــدة نيتروجين موجــودة بترتيب
وتسلسل ثابت في كل نوع من المخلوقات .والسبب في اختالف الكائنات الحية
عــن بعضها يرجــع الى اختالف ترتيب تلك القواعد الــذي ال يتغيرفي النوع
الواحد من الكائنات .و اي تغييريحدث في نوع القاعدة اوتسلسلها سيؤدي الى
تغير طبيعة الدنا وقد تكون نتائجه غير محمودة.
الجين هو جزء صغير من الدنا وكل جين يمتلك عدد وتسلســل محددين من
القواعــد النيتروجينيــة التي تمثل هويته و تميزه عــن الجين االخر .يقدر عدد
الجينات في االنسان حوالي  20الف جين ( )13ويمكن ان تكون اكثر .تكمن
كل حياة االنســان ونشــاطاته وصحته وســلوكه وصفاته وميوله في عمل تلك
الجينــات .فلون الجلد عند االنســان له جيناته الخاصة ولــون العيون كذلك له
جيناته والطول ونوع الشــعرولونه كل له جيناته وهكذا بالنســبة لكل الصفات
االخرى .لكل صفة هناك جين او اكثر تحدد طبيعة تلك الصفة .تتباين الجينات
بطولها وكذلك في عدد وتسلســل القواعد النيتروجينية التي تمتلكها .لكل جين
هناك مسؤولية ثابتة فمثال الجين المسؤول عن انتاج هرمون االنسولين يكون
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طولــه وعدد وتسلســل القواعــد النيتروجينية ثابت وواحد في االنســان مهما
اختلــف شــكله ولونه وان اي تغييــر في تلك القواعد النيتروجينية ســيغير في
فاعليــة الجين مســببا قلة او زيادة في نشــاطه او فقدان عمله .باالســاس يقوم
الجين باصدار االوامر او التشفير لصتاعة بروتين معين ،فلكل بروتين هناك
جين مختــص بصناعته .تعتبر البروتينات الجزيئــات الحيوية واالكثر اهمية
في الجســم وهي البنية االساســية لالنزيمات والهرمونات والمناعة وغيرها.
تسمى التغيرات في القواعد النيتروجينية الطفرة الوراثية ( )mutationوالتي
تتمثــل باضافة او ازالــة قاعدة او تبديل قاعدة بقاعدة اخرى مما تســبب تغير
في تركيب الجين ينتج عنه تغير في نشــاط الجين قد يؤدي الى نقص ان عدم
انتــاج انزيم او هرمــون او اي بروتين اخر او قد يؤدي الى افراط في االنتاج
او فقدان فاعلية الجين تماما وتلك االمور كلها تؤدي الى حاالت مرضية تؤثر
في صحة االنسان وسلوكه وصفاته.
العنف والوراثة
تــم طــرح العديد مــن الفرضيــات المتعلقة بالعنــف والعدوانية واســبابهما
ودوافعهما .تتصارع تلك الفرضيات فيما بينها للوصول الى االسباب االمقنعة
التــي تكمن وراء العنف والعدوانية .معظم تلك الفرضيات تهتم بأي دور اكبر
هل للبيئة الدور ام للعوامل الوراثية في ظهور العنف عند االنسان(.)15 ،14
في الســنوات االخيرة وما صاحبها من تطور علمي كبير وسريع في الوراثة
الجزيئية والهندســة الوراثية تجلت معطيات جديدة نتجت من دراسات عميقة
تعطي للعامل الوراثي الدور االكبر والحاســم في ســلوكيات العنف والعدوان
والقتل واالنتحار والكآبة وانفصام الشــخصية والجنــون واالنعاالت والتهور
وغيرهــا .ومن االدلــة الواضحة التي التقبل اللبس والتــي تدعم الدور الكبير
للعوامل الوراثية هي -:
 - 1الدراســات التــي التــي اجريت على ســلوكيات التوائــم المتماثلة الذين
يعيشــون او منفصلين بعضهما بعد ان تم فصلهما السباب المجال ذكرها منذ
االيام االولى بعد والدتهما واغلبهم عاشــوا فــي بلدان او بيئات مختلفة .كانت
معظم صفاتهم وســلوكياتهم متشــابهة .تحمــل التوائم المتماثلــة نفس العوامل
الوراثية النهم باالســاس تكونوا من بيضــة واحدة وحيمن واحد ولكن البيضة
بــدال من ان تنقســم لتكون فردا واحدا فانها انقســمت الــى خليتين وكل خلية
استقلت عن االخرى لتكون جنين ليصبحوا شخصين متماثلين  ،وهنا سيتجلى
تأثير العامل الوراثي على السلوك في حالة تغيير العامل البيئي المحيط بالفرد.
امــا كان للعامل البيئــي دورا اكبر من العامل الوراثي فســيبان ذلك على احد
التوأمين دون االخر في حالة اختالف بيئتهما كثيرا .وبالعكس اذا كان للعامل
الوراثي الدور االكبر فان تأثير البيئة سيكون اليظهر مهما تغير مكان وطبيعة
العيش .وعلى هذا االساس توفر دراسة السلوكيات عند التوائم المتماثلة فرصة
ثمينة لمعرفة مدى تأثير العامل الوراثي على الســلوكيات .اجريت العديد من
الدراسات على التوائم المتماثلة للتحري عن دور العوامل الوراثية في ظهور
ســلوكيات العنــف والعدوانية والعراك والكآبة وغيرها من الســلوكيات الغير
مرغوب بها اجتماعيا ( .)19 ،18 ،17 ،16كل تلك الدراســات استنتجت ان
للعوامل الوراثية كان الدور الكبير والفاعل في ظهور وتطور تلك السلوكيات
وبشــكل واضح على التوائم رغم اختالف العامــل الجغرفي او مكان وطبيعة
العيش وان للبيئة كان دورا محدودا وال يقارن بالدور الوراثي.
 - 2الدراســات التي اجريــت على حاالت التبني الطفال مــن قبل اباء غير
بيولوجيــن .حيــث ان حاالت تبنــي االطفال افضل الســبل للتحري عن الدور
الفاعل للعامل الوراثي في اظهار ســلوك العنف والعدوانية .توفر الدراســات
الجنائيــة وغيرها التي اجريت على عــدد كبير جدا من الطفال الذين تم تبنيهم
ومقارنتهم بآبائهم الحقيقين (البيولوجين)  .وجدت تلك الدراســات ان الســلوك
االجرامــي والعدوانية والعنف ينتقل من االباء البيولوجين الى ابنائهم بشــكل
ملحــوظ رغــم ان االطفال ترعرعوا فــي بيئات وعوائل مختلفــة بعيدين عن
ابائهم االصليين .وكان االســتنتاج ان العامل الوراثي كان له الدورالكبيرا في
ظهور السلوك االجرامي (.)23 ،22 ،21 ،13 ،16
 - 3الدراســات علــى المهاجريــن رغــم انها لــم تركز كثيرا على اســباب
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العنف الوراثية اال ان ما يظهر على الســاحة الدولية من مظاهر عنف بســبب
المهاجرين ( ) 27 ،26 ،25 ،24يشــكل دليال على احتفاظ هؤالء المهاجرين
لعواملهــم الوراثيــة المســببة للعنف وقد عبرت عن نفســها رغــم ان البيئة قد
تغيرت عليهم .ربما لم يمر يوم اال ويعلن عن احدى مظاهر العنف والعدوانية
فــي احدى الدول الغربية التي تحتضــن الالجئين من بلدان اخرى .ولو لوحظ
لما تم االشــارة اليه في النقطة االولى اعاله ان انتقال احد التوأمين المتماثلين
الى بلد اخر يمكن اعتباره من المهاجرين النه ســيعيش في بيئة جديدة تختلف
عن بيئة اخيه الذي ظل في مكان والدته ،ورغم اختالف البيئة فان السلوكيات
العدوانية ظهرت في كال التوأمين.
عــزز التطــور الكبير في العقود االخيرة في مجــال الوراثة الخلوية والدور
الكروموسومي والجيني الفهم في دور العوامل الوراثية في العنف والعدوانية.
فادى تراكم االدلة على االسس الوراثية وما للجينات من دور كبير في العنف
والعدوانيــة ادى الــى المطالبة بــان تقوم مؤسســات التحقيقــات والعدالة الى
االعتمــاد على نتائج الفحوصات الجينية وادخالها ضمن بياناتهم عند التعامل
مع الجريمة المعاصرة( .)28بالرغم ان هناك اشارة الى ان العنف والعدوانية
هــي صفة فطرية متأصلــة في الفرد (  )29من خالل ادلة الســلوك العدواني
الواضح لالم سواء انسان كانت ام حيوان في دفاعها عن اطفالها عند تعرضهم
للخطــر اال ان الســلوك العدواني له اســاس وقاعدة وراثيــة تكمن في جينات
الفرد .اســتنتجت العديد من الدراسات المعمقة في العدوانية ان التوارث يشكل
 50%من العوامل المسببة للعدوانية ( )31 ،30حيث الحظت تلك الدراسات
ان العوامل البيئية تتغير مع الزمن اال ان العوامل الوراثية تبقى ثابتة ويتضح
تأثيرهــا في مراحل البلوغ .ووجد( )30ان الرجال يظهرون توارث العدوانية
اكثر من النساء .وبعيدا عن التوائم فان الدراسة التي قامت بها كاري وفريقها
البحثي ()32على عدد  2573من المدمنين والذين لديهم امراض عقلية مختلفة
وبدرجــات متفاوتة اثبتت ان االســتعداد الوراثي لالصابــة باالمراض العقلية
والنفســية يضــع الفرد في خطــر االدمان وان المحتــوى الوراثي اضافة الى
العامل البيئي يساهم بفاعلية بميلهم الى االدمان واالصابة باالمراض العقلية ،
وهذا يشير الى ان العامل الوراثي له عالقة وثيقة باستعداد الشخص لالدمان.
واوضحــت احدى الدراســات ان االمراض النفســية هي عبــارة عن صفات
معقــدة تتأثــر بالعوامل الوراثية واتنتقل من االباء لالبناء بنســبة كبيرة (.)33
اجريت اختبارات ذو قيمة علمية عالية على مجتمعين االول المجتمع (أ) الذي
يتميــز بكثرة حاالت االغتصاب لديهم والثانــي المجتمع (ب) والذي يندر فيه
االغتصاب .تم تبادل االطفال الذكور سرا بين المجتمعين لغرض معرفة تأثير
العامل الوراثي عى الصفات .عندما كبر هؤالء االطفال تبين نسبة االغتصاب
في المجتمع (أ) انخفضت بعد ان كانت سائدة في حين انها زادت في المجتمع
(ب) الــذي كان يتميز بندرة حالــة االغتصاب.تم تكرار تلك التجربة واعطت
نفــس النتائج مما يشــير ان للعامــل الوراثي الدور الكبير في نقل الســلوكيات
الغير مرغوبة ومنها االغتصاب وغيرها (.)34
فــي الحيــاة العامة يتحــدث الناس عموما عــن وراثة الكثيــر من االمراض
وخاصــة النفســية والعقليــة منها ولكن مــن دون دراية علمية ملموســة ومن
دون ان يعرفــوا حقيقة االســس الوراثية لتلك االمــراض معتمدين على تركز
وتوارث تلك االمراض في عوائل معينة او مجتمعات مغلقة معينة .فتأثر الفرد
بالمجتمع يأتي من اندماج عاملين اساسين وهما العامل الوراثي الداخلي الذي
جــاء مع تكويــن الفرد ووالعامل البيئي الذي ترعــرع فيه وكالهما يؤثر على
شخصية وسلوك الفرد (.)35
يمكن تصنيف العوامل الوراثية التي تســاهم فــي العنف والعدوانية والتوتر
وغيرهــا الى صنفين وهما العوامل الكروموســومية والتــي تعتمد على زيادة
او فقــدان كروموســوم او جزء منه والعوامل الجينية واللتي تشــمل التغيرات
الجزيئيــة التــي تحدث في جين معين ممــا تؤدي الى توقــف او قلة انتاجه او
فقدانه او الى زيادة في انتاجه .وفي هذا الجزء من الدراسة سيتم التركيز على
العوامل الكروموسومية وسيتم تناول العوامل الجينية في الجزء الثاني منها.
العوامل الكروموسومية
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طبيعيا يكون التركيب الوراثي للرجال هو ( )XY,46وللنساء هو ()XX,46
كما اشير سابق ولكن اذا ما حدث وان حدث خطأ او طفرة كروموسومية ينتج
عنها اضافة كروموســوم اخر الى التركيب الوراثية فســيكون المولود حامال
خــاال وراثيا له ميزاته وعواقبه ومــن تلك االمثلة المتعلقة باالمراض العقلية
والنفسية والعنف هي-:
 - 1متالزمــة كالينفلتــر ( .)Klinfelter Syndromeتتميزمتالزمــة
كالينفلتر بان الشــخص يولد بتركيب كروموسومي ( )XXY,47حيث هناك
كروموســوم ( )Xاضافــي .يمكــن مالحظة هذه المتالزمــة بمعدل 1/581
الــى  1/917لــدى االفــراد ( . )36وان تكرار ظهورها في عــدد من البلدان
المتطــورة حوالــي  152لــكل  100000شــخص ( .)37يميــل المصابيــن
بمتالزمــة كالينفلتر الى اظهار بعــض المظاهر النفســية االنعزالية والتوحد
ووجود اختالالت ســلوكية وادراكية ومعرضين للمشــاكل العاطفية والنفسية
االجتماعيــة كاالنســحاب االجتماعــي والقلق االجتماعي والخجــل واالندفاع
والســلوك االجتماعي غيرالالئق والكآبة ويميلــون كذلك لالنعزالية وندرة في
الصداقــات ويظهرون همــة وروح مبادرة ضعيفتان جــدا وعالقتهم بعائلتهم
ضعيفة ايضا واقل رقيا من غيرهم ( .)40 ، 39 ،38وتبين ان نسبة كبيرة من
هؤالء االشــخاص يتميزون بصعوبة في تعلم اللغة وال يتقدمون في مســتواهم
الدراســي ( .)42، 41ومعظمهم يبدون حساســين وقلقيــن وانفعاليين ولديهم
اضطرابــات الكآبة القلقية ويميلون الى تناول العقاقير والمخدرات ويظهرون
اضطرابات عصبية انفصام الشخصية ( .)Shizophrenia) (43، 44وهناك
عــدد مــن البحوث التي اثبتت ادانة هؤالء االشــخاص بالعنــف و بالعديد من
الجرائم مثل العنف الجنسي والسرقة والسطو والعنف الجسدي والحرق العمد
وغيرها ( .)47 ،46 ،45في العراق جرت دراســة على المسجونين بصورة
عامة ( )46وكشفت ان ( )3%من بين  217نزيال يحملون متالزمة كالينفلتر
واودعو السجن بسبب جرائم قتل متعمد او حرق ممتلكات او اغتصاب.
 - 2متالزمة جيكوبز ( :)Jacobs Syndromeالتركيب الكروموسومي
للمصابيــن لهــذه المتالزمــة ( )XYY,47بوجود كروموســوم ( )Yاضافي
وعليه تسمى هذه المتالزمة في اكثر االحيان بمتالزمة ( .)XYYيكون معدل
تواجدهم في المجتمع ب  1000 /1حالة والدة ذكور ( )48وهذا المعدل غير
دقيق الن الذين لديهم تلك الظاهرة اليشــكون من مشــاكل صحية وليس لديهم
حالة عقم لذلك لم تجرى فحوصات شاملة لمعرفة نسبة تواجدهم .يكون معدل
الذكاء عندهم ادنى من االشخاص الطبيعين وان مستواهم التعليمي متدني وان
معظمهم يعاني صعوبة في التعلم منذ ( .)50 ،49الصغر  .كانت بداية الربط
بين افراد هذه المتالزمة والعنف والعدوانية منذ سنة  )51( 1965عند كشفهم
عند ادخالهم لمستشفى االمن المركزي في سكتلندا .وفي نفس المستشفى وبعد
ســنتين وتأكيدا لذلك وجد باحثــون اخرون ( )52ان بدايــات الجريمة الفراد
متالزمــة جيكوبز تكون مبكرة اكثر مــن الطبيعين وان هؤالء االفراد يميلون
للجريمــة ضد الممتلــكات العامة كثيرا .وتوالت الدرســات لتربط بين حاملي
هذه المتالزمة والعديد من االمراض النفســية والعقلية والعنف وسلوكا معادي
للمجتمع ( .) 54 ،53 ،2وبســبب ســبوكخم اقترح وضع هؤالء االفراد تحت
رعاية خاصة واهتمام كبير وتقيم نفســي باســتمرار لتفــادي مخاطر االجرام
لديهم ( .)42وفي دراسة حديثة ( )55تم مالحظة زيادة معدل االدانة الجنائية
الفراد متالزمة جيكوبز مقارنة باالشخاص الطبيعين.
 - 3التيلوميــرات ( :)Telomeresهــي تسلســات متكــررة من القواعد
النيتروجينيــة فــي الدنا ليس لها عالقــة بانتاج البروتين وتوجــد على نهايات
الكروموســومات لتشكل اغطية تحمي الكروموســومات من الضرر .تتقصر
التيلوميــرات مــع تقدم العمر ووجــد ان العمر يقاس بمعــدل قصر طول هذه
التيلوميــرات ( .)56وجــد ان التيلوميرات تكون اقصر في االشــخاص الذين
يشــكون من الضغــط النفســي واالكتئاب والقلــق والكأبة الكبــرى وانفصام
الشخصية و األفراد المصابين بصدمات نفسية سابقا مقارنة باقرانهم السويين(
 .) 68 ،67 ، 66 ،65 ،63،64 ،62 ،60،61 ،59 ،58 ،57وتفيد انه اينما
كنت تعيش فان الجيران العنيف والســيء او البيئة الغير صالحة المحيطة لها
عالقــة بقصــر التيلوميــرات( )71 ،70 ،69وحتى ان التمييــز العنصري له
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عالقــة بقصر التيلوميرات وما يترتب عليها من اظهــار القلق والعنف(.)72
طهــر ان االطفال المصابين باضطرابات التوحد واســعة الطيف لديهم قصر
في التيلوميرات وهم على حافة خطر تطور امراض نفســية وعقلية مع عملية
تسارع في تقصر التيلوميرات (.)73
 - 4الجنس الثالث ( :)Intersexهو والدة شــخص ال تنطبق عليه معايير
تحديد الجنس .للذكر اواالنثى هناك تغايرات في المعايير المعروفة كأن تكون
اختالفــات في التركيب الكروموســومي و الهرمونات و اعضاء توليد الخاليا
التكاثرية و مظهر االعظاء التناســلية الخارجية .يطلق مصطلح الجنس الثالث
او التداخل الجنســي على اي فرد التنطبق عليــه المعايير الذكرية او االنثوية
( .)75 ,74فالتداخــل الجنســي اذا هو والدة اطفال باعضاء جنســية خارجية
مغايرة للجنس الحقيقي الداخلي لهم يرافقها وجود كروموسومات و هرمونات
ومناســل ال تطابق الجنس الظاهري لهم .ذكرت الدراسات الى ان  1-2%من
الوالدات تكون شاذة الهي ذكر وال هي انثى وان  1-2من كل الف والدة تبدي
غموض االعضاء التناســلية ( .)76وفي دراسة اخرى كانت النسب اعلى من
ذلك ( .)77يمثل التداخل الجنسي تحدي لكال الجنسين من خالل ابطال منطق
الطبيعية لدى الجنســين .يجري في الدول المتقدمة التعامل مع الجنس الثالث
منــذ الوالدة حيث يخضع المولود دون ارادته الى عمليات جراحية مع اعطاء
بعض االدوية لغرض تحديد جنسه من قبل الوالدين ،تللك الظاهرة اثارت نقاشا
واسعا وتم رفضه في الكثير من االوساط العلمية واالجتماعية النها تدخل في
اطارالعمليات القســرية ف تحديد الجنس للمولود دون ارادته (79، 78 ، 74
 .)83 ،82 ،81 ،80 ،يتبين ان اكثر اهتمام البحوث كان التحديد القســري
لجنس المولود ووهذا ســيترتب عليه تبعات نفســية واجتماعية وصحية انيا ام
مســتقبليا خالل حياة الشــخص .في العراق فان الجانب االجتماعي والنفســي
والقانوني لم يتم االشــارة اليه او ربما اهملت وذلك لربما انه اليشــكل معضلة
كبيرة في العالم الغربي بســبب تقاليدهم وثقافتهم ونشــأتهم االجتماعية ونظرة
الناس العادية للذين لديهم تداخل جنســي وعليه لم يتم تناوله في العراق بشــكل
جدي .ولكن جائت الدراســة العراقية( ) 85، 84التي تناولت الجانب الوراثي
والتفســي واالجتماعي لحاالت الجنس الثالث في العراق وما يترتب عليها من
اتخاذ اجراءات سريعة للتعامل مع تلك الحاالت .اما الجانب القانوني فال توجد
دراســة تعني بهذا الجانــب للتحري عن موقف القانون من جنســهم الجديد او
جنسهم االصلي وليس جنسهم الظاهري .وقد تطرقت الدراسة( )85الى الكثير
من الجوانب النفســية والمستقبلية التي ترافق حياة تلك الحاالت والتي تقودهم
لالنتحار احيانا ,وهنا يجب اعتبارتلك الدراسة المهمة اساسا لدراسات نفسية
واجتماعية وقانونية مستقبلية في العراق.
 - 1العوامل الجينية
الجينات هي المســؤولة عن التوارث ومسؤولة عن اصدار االوامر لصناعة
البروتينات والهرمونات واالنزيمات وغيرها .فهي اذن المســؤولة عن ظهور
الصفات والمزايا للكائن الحي .فاذا حدث خلل في جين هرمون االنسولين فانه
من المتوقع عدم انتاج االنســولين لينتج عنه االصابة بمرض الســكري .واذا
حدث تبديــل في احدى القواعد النيتروجينية في جيــن الهيموغلوبين فان ذلك
ينتــج انتاج هيموغلوبين مغاير يســبب فقر الدم المنجلــي .عند توقف الجينات
عن انتاج صبغة الميالنين في الشــعر فان الشــعر ســيتحول الى االبيض .منذ
القــدم والى االن يحــاول المزارعين انتخاب النباتات المفيــدة المثمرة والقوية
وكذلــك انتخــاب الحيوانات المنتجة والمقاومة لالمراض من خالل الســيطرة
علــى طريقة التزاوج والتلقيح .ذلــك يعني ان المزارع كان يبحث عن صفات
وســلوكيات منتخبــة ومرغوبة يريد ان يســتثمرها في حقلــه .من خالل تلك
االمثلة يمكن االســتنتاج ان الصفات والســلوكيات تحددها الجينات بوضوح.
العنــف والعدوان هما ايضا ســلوك قد يكــون طبيعي اذا ما تم اســتخدامه في
الوقت والمكان المعينين ولكن يصبح ضار وخطر اذا ما استخدم في غير وقته
ومكانه وبافراط .وبما انها سلوكيات وصفات اذن هناك جينات تسيطر عليها.
جــرى في العقود الثالثة االخيــرة تطوير كبير في مجال الهندســة الوراثية
والجينات مما اثمر عن تفهم كبير لوظائف الجينات ومتابعة دورها في جســم
االنسان .ومن افرازات تلك التطورات هو بروز التفهم بعالقة الجينات بالعنف
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والعــدوان والقتل واالرهاب وغيرها .ومــن ابرز الجينات التي اجريت عليها
دراســات واســعة بعالقتهــا بالعنــف والعدوانية هو جين مــاو أ ()MAO A
والــذي يســمى في اغلب االحيان جيــن المحــارب ( .)warrior geneحيث
ان هــذا الجيــن هو اول الجينات تم الكشــف عــن عالقتها بالعنــف والعدوان
والســلوك المرفوض اجتماعيا في عام  1993لدى عائلة المانية كبيرة كانت
تشــتهر بالعنــف والعدوانية والقتــل واالغتصاب من قبــل الباحثBrunner
 .)(4لغــرض االطالع الواســع هلى عالقة جينات بالعنــف والعدوانية والقتل
واالنتحــار والتهور وغيرها يمكن مراجعــة المصدر ( )3الذي اعطى تغطية
علمية واســعة لجينات العنف .ولســهولة المتابعة تم اشــتقاق جدول يبين عدد
الجينــات التــي تم ذكرهــا في البحث وما لهــا من دور في العنــف والعدوانية
واالمراض النفسية والعقلية االخرى (جدول  .)1يوضح الجدول ان بعض من
الجينــات ليس لها عالقة بالعنف لكن لها عالقة بالعديد من االمراض النفســية
التي كلها بالنهاية تؤدي الى العنف والعدوانية.
من خالل االستعراض الواسع لتلك الجينات التي لها عالقة بالعنف والعدوان
بشــكل مباشر او غير مباشــر يتبين ان للعامل الوراثي الدور الكبير في تحديد
ســلوكيات الناس .ومع ان للعامل البيئي تأثير في تفعيل عدد من تلك الجينات
اال ان وجــود عوائل محــددة تنفرد بالعنف والعدوانية تعيش ضمن بيئة واحدة
مع مجتمع اخر مســالم يشــير الى ان العامل الوراثي كان هو ســيد الموقف.
ويؤيد ذلك الدراســات علــى التوائم المتماثلة وحــاالت التبني والمهاجرين كم
تم االشــارة اليها سابقا .يمكن االستنتاج من دراسة عالقة الجينات بالعنف الى
وجود اربعة اصناف من الجينات وهي -:
 - 1وجــود جينات والدية تســبب العنف مــن دون اي تأثير النها جائت مع
الفرد جنينيا وتحمل تغير او طفرات انتقلت من االباء او انها قد نشــطت اثناء
تكوين الجنين الســباب غير معروفة في الوقــت الحاضر  .واالفراد الحاملين
لتلك الجينات يولدون وهم يحملون العنف والعدوان مثل اي سلوك.
 - 2الجينــات التي تنشــط عند تدخل عامل البيئــة لتتحول الى جينات عنف
وهنــا تعمل تلك الجينات مثــل االلغام تنفجر حال الضغــط عليها .وهذه تمثل
غالبية الجينات التي ترتبط بالعنف والعدوان.
 - 3الجينات التي تتفعل بفعل تناول االدوية التي تعطى لمعالجة الكأبة  .تقوم
هذه االدوية بدور مهم في اســتفزاز جينات العنف التي تجعل الشخص عنيف
وقاتل احيانا وهذا عامل اخريضيف ثقال الهمية الجينات في العنف.
 - 4جينات ليس لها عالقة بالعنف بل انها تؤثر على جينات العنف وتجعلها
فعالة مما تسبب العنف رغم ان الجينات االولى اصال انها مسالمة.
وعلــى االغلــب كانت معظــم جينات العنــف ال يبان تأثيرهــا اال بعد توفر
ظــروف بيئية محددة .وكل ذلك يتطلب الوقوف بجدية تجاه ذلك التحدي الذي
يهدد جينات االنســان والسعي الستكشــاف المزيد من االليات التي تقف وراء
دور الجينات بالعنف والعدوان من ناحية ووضع اليات علمية تطبيقية.
المحاكم والجينات
كانــت أول قضية اثارت مســألة الدور المحتمل للعوامــل الوراثية في القتل
هي محاكمة ريتشارد لوب وناثان ليوبولد في عام  .1924كان لوب وليوبولد
شــابين من عائــات جيدة والذيــن قتلوا من دون ســبب واضح .كتب الســيد
كالرينس دارو محامي الدفاع المشــهور في تلك الفترة ( أيســتحق لوب اللوم
بسبب القوى الالنهائية التي تجمعت لتخلقه ،والقوى الالنهائية هذه التي خلقته
موجودة قبل أن يولد بعصور ،و بسبب هذا الجمع الذي ال حصر له من القوى
ولد دون القدرة على الشــعور بالعاطفة ؟ فاذا صح ذلك فيجب أن يكون هناك
تعريــف جديد للعدالة) ( .)86وعلى الرغــم من أن المحامي لم يدع أي ادعاء
مباشــر بشأن ارث موكليه الجيني ،إال أنه يشير ضمنا إلى أن فقدان العواطف
عندهــم يجــب أن يفهم على أنه حالة تكوينية أو موروثة ال يمكن للمدعي عليه
أن يختاره أو يؤثر عليه ,وأن المتهمين كانوا اصال مصممين و مخلوقين على
القتل .وقد نجحت مســاعي الدفاع بتخفيف الحكم من االعدام الى السجن مدى
الحياة مع  99ســنة .ومن شــأن هذا القرار أن يثير بوضوح االمكانية قانونية
باستخدام العوامل الموروثة أو التكوينية في الحاالت المقبلة لتفادي المسؤولية
أو التقليل منها وتقليل العقوبة.
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واول قضيــة رفعــت توضــح المطالبة باســتخدام العوامــل الوراثية كأداة
للتخفيــف عــن الحكم كانت في ســنة  1968والتي لها عالقــة بالذين يحملون
نســخة زائدة من كروموسوم ( )Yاي المصابين بمتالزمة جيكوب (Jacobs
 .)Syndromeيتميز المصابيــن بتلك المتالزمة بالعنف والعدوانية اكثر من
اقرانهم الطبيعين كما اشــير سابقا .وفي عام  ،1985قتلت غليندا سو كالدويل
ابنها وتطاهرت بالجنون .وحكم عليها بالســجن مدى الحياة .وفي اثناء مكوثها
في السـ�جن ،ظهرت عيها أعراض مرض هنتنغتون( (�Huntington’s dis
( )easeوهي حالة وراثية تسبب تلفا في الدماغ؛ ومن المعروف أن المصابين
بــه يعانون مــن العنف العرضي وغير المتوقع) .وبســبب ذلك أطلق ســراح
كالدويــل بعد إعادة المحاكمــة .ويبدو أن العامل المؤثر فــي إعادة المحاكمة
كان التصــور أن حالتها الوراثية هي التي زادت من خطر ارتكابها للجريمة،
وعالوة على ذلك ،فإن هذه الحالة الوراثية كانت أكثر تحديدا واكثر اهمية من
العوامل األخرى التي يعتقد أنها تسهم في الجريمة مثل العوامل البيولوجية أو
االجتماعية وعوامل تاريخها لإلساءة ( .)87هذه القضية تثير سؤال مهم حول
ما إذا كان هناك أي شــيء خاص أو حتمية فريدة في طبيعة الدفاعات الجينية
مقارنــة مع تلك التي تعتمد على عوامــل التخفيف المحتملة األخرى مثل تلف
في الدماغ أو االاضطراب العقلي .فعلى ســبيل المثال ،تقدم معظم الســلطات
القضائية دفاعات نفسية تستند إلى مجموعة واسعة من االضطرابات النفسية،
وقد تشير أيضا إلى الخلل الجيني ( .)87ومنذ ذلك الحين ،كان هناك عدد من
الحاالت التي يســعى فيها إلى اســتخدام الخلل الجيني كأســاس مباشر للدفاع،
واألكثر شــيوعا عندما يواجه المتهم عقوبة اإلعــدام .واكثر الحاالت الدفاعية
التــي تحاول اســتخدام حجة وراثية هي التي تعتمد علــى تغايرات جين ماو أ
(.)88
ذكر ( )89انه في سنة  1989قام جوزيف ويسبيكر بقتل  8اشخاص وجرح
 12اخرين ثم قتل نفسه في مقر عمله في مدينة كناتكي .تبين ان المدعو جزيف
قــد تناول عقــار ( )fluoxetineمضــاد االكتئاب من قبل اربعة اســابيع قبل
الحادث .ادت تلك الحادثة الى اتخاذ اجراءات قانونية ضد الشــركة المصنعة
للعقــار .وجــرت محاكمة القضية في عــام  ،1994وكجزء من التســوية ،تم
اطلــق عدد من وثائق شــركات الخاصة بالمســتحضرات الصيدالنية المتعلقة
بالتفعيل الناجم عن المخدرات في الوســط العام .أما القضايا القانونية الالحقة
زادت من إمكانية الربط بين استخدام مضادات االكتئاب والعنف .وقد أشارت
بعــض الهيئات التنظيمية ،مثل الهيئات التنظيمية الكندية ،إلى مخاطر التفعيل
الناجــم عن العالج ،مما يؤدي إلى إيذاء النفس وإيذاء اآلخرين ( .)90وقامت
الهيئــات االمريكيــة بتثبيت في اب  2004على مضــادات االكتئاب على انها
تسبب الكثير من االعراض منها القلق واإلثارة ونوبات الهلع واألرق والتهيج
والعــدوان والتهور ،واالندفاع ،واألرق النفســي ،والهوس كلها لوحظت في
البالغيــن واألطفال المرضى الذين يجري معالجتهم بمضادات االكتئاب فضال
عن مؤشرات أخرى ،سواء النفسية أو غير النفسية (.)91
وفي سنة 1991اتهم ستيفن موبلي ذو  25سنة من العمر احد سكنة جورجيا
بجريمــة قتل حيث انه دخــل مطعم بيتزا في اوكوود في جورجيا بطالق النار
علــى رأس مديــر المطعم من الخلف عندما صــرخ بصوت عالي .كان يحمل
وشم على ظهره ولم يظهر اي ندم على فعلته .يمتلك القاتل ستيفن معدل ذكاء
متوســط وعائلته كان يتسم الرجال فيها بالعنف والسلوك المرفوض اجتماعيا
ومــع هذا كان والــده رجل اعمال ناجح .بســبب تاريخه العائلي ســعى فريق
الدفــاع للحصول على المشــورة من الباحثين المشــاركين في دراســة العائلة
الهولندية مستشــهدين بالبحوث الهولندية ( )92التي كشفت أن السلوك العنيف
كان مرتبطــا بعجز عصبي كيميائي محدد وراثيا من قبل جين ماو أ كمحاولة
لتخفيف عقوبة االعدام الى السجن مدى الحياة .وقد رفضت هذه المحاولة على
أســاس أن البحوث الجينية المشــار إليها لم تســتوف المعايير المطلوبة كأدلة
علمية يجوز اعتمادها فأعدم ستيفن في  1اذار سنة 2005بالحقن المميت.
وكانت أول محاولة الســتخدام مســتويات  MAOAكدليــل وعامال مخففا
للقاتل مدان في الواليات المتحدة في ســنة  1994الذي جاء بعد سنة من نشر
بحث كشــف عن فقدان وظيفة جين ماو أ في خمســة ارجال من عائلة هولندية

161

Volume 10 - Number 1 - 2017

الذيــن ابــدو قلة في معدل الذكاء وزيادة في الســلوك العنف الغير طبيعي ()4
وحتى ابنائهم احتفظوا بذلك الســلوك الذي شــمل العنف التهوري واالندفاعي
والحرق واالغتصاب .اثار هــذا البحث حماس الباحثين والمختصين بالعالقة
بين العوامل الوراثية والعدوانية وفتح بابا واسعا للولوج في هذا االتجاه بشكل
كبير .اجروا الباحثون دراســتهم على عائلة هولنديــة كان معظم الرجال فيها
يشــكون من تخلف عقلي الى حد ما و ســلوك غير طبيعي يشــمل اضطراب
الســيطرة على العنف االندفاعي .كل هؤالء االشــخاص يتميزون بهدم وجود
فعالية النزيم ماو أ المسؤول عن تحطيم النواقل العصبية بين الخاليا العصبية
الناقلــة لاليعاز العصبي .ووجد ان هؤالء االشــخاص يحملــون طفرة وراثية
فــي الجين المســؤول عن انتاج هــذا االنزيم والذي يحمل نفس اســم االنزيم.
وبعد ذلك ظهر بحث اوســع واشمل ليشمل  1037طفل في نيوزلندا والذين تم
دراستهم ومتابعتهم تسع مرات منذ ان كانت اعمارهم ثالثة سنوات وحتى سن
 26ســنة ( .)5ووجدت الدراسة ان الرجال المدانين بالعنف والجريمة والذين
تلقوا ســوء معاملة في طفولتهم لديهم نســب عالية او قليلة من نتاجات ماو أ.
فيتبين ان زيادة انتاج او قلته يؤديان الى ظهور اضطرابات العنف والعدوانية.
ولم يســتغرق األمر وقتا طويال لكي يالحظ المختصين بالقانون البيانات التي
قدمهتــا تلك الدراســات ،حيث اثرت هذه النتائج علــى العملية الجنائية لتصبح
موضع تكهنات مكثفة (.)93 ،6
خفضت محكمة ايطالية الحكم على مجرم بسبب انه يمتلك جينات لها عالقة
بالســلوك العنيــف وهذا الول مرة تؤثر الوراثة الســلوكية علــى حكم القضاء
في المحاكم االوربية ويتمنى الباحثون ان هذا القرار اســتند على اسس علمية
وليــس المر اخــر .في ســنة  2007حكم علــى المواطــن الجزائري االصل
عبدالملــك بيــوات الذي يعيش فــي ايطاليا منذ عام  1993النــه قتل المواطن
الكولومبــي ولتر فيليب الذي يعيش في ايطاليا طعنا بالســكين وكان عبدالملك
مكتحــل العينين بادعاء انه لســبب ديني .طلبت محاميــة الدفاع بالتخفيف عن
الحكــم الن المتهم مريض عقليا وكان يعاني جراء ذلك اثناء ارتكابه الجريمة
( .)94بعد اخذ رأي ثالثة اطباء نفســيين اقتنع القاضي باولو الليســيو وخفف
من مدة محكوميته الى تســع ســنوات وثالثة اشــهر .وفي جلسة االسئناف في
مايس  2009طلب قاضي استئناف تريستا في ايطاليا من اطباء وباحثي الطب
العدلي ادلة نفســية مســتقلة جديدة ليقرر فيما اذا كان ينبغي تخفيف الحكم بعد.
قام الباحثان االيطالين بيترو بيتريني عالم االعصاب الجزيئي من جامعة بيسا
وجيوســيب سارتوري عالم االعصاب االدراكي من جامعة بادوفا االيطاليتين
باجراء سلسلة من الفحوصات واالختبارات ووجدو صور غير طبيعية للمسح
الدماغي في خمســة جينات مرتبطة بالســوك العنيف واهمها جين ماو أ وقام
( . )7في سنة 2002كشف الباحث كاسبي  ،عالم الوراثة في المعهد النفسي
فــي الكليــة الملكية في لندن وجماعته  ،عن وجود عالقــة وثيقة بين انخفاض
تعبير جين ماو أ والعدوانية والقيام بجرائم قتل لدى شــباب ترعرعوا في بيئة
سيئة ( .)5استنتج قاضي االسئناف ان جينات المحكوم عليه تجعله مياال كثيرا
للعنف اذا ما تم اســتفزازه وقال “ هناك أدلة متزايدة على أن بعض الجينات
بوجود بيئية معينة مهينة قد يؤهب الناس على ســلوك معين” .وعلى اســاس
الفحوصــات الوراثيــة قام القاضــي راينوتي في ايلول  2009بتخفيض ســنة
اخرى من الحكم بحجة أن جينات المدعى عليه “ســتجعله عدوانيا خاصة في
المواقــف العصيبة و قال انه وجد أدلة مقنعة حول جين ماو أ بشــكل خاص.
وفــي ايلول  2009أثارت محكمة االســتئناف اإليطاليــة جدل عندما خفضت
عقوبة المدعى عليه (بيوات) بالقتل اســتنادا الى دليل على االستعداد الوراثي
للعنف بعد إجراء اختبار إيجابي للماو أ .-واعترف الجاني ،وهو رجل مصاب
بانفصــام الشــخصية ،بطعن وقتل رجل .وعلى الرغــم من أن الدفاع نجح في
القــول بأن المرض العقلي للمدعى عليه يخفف من الحكم ،فإنهم يقولون أيضا
إن استعداده الجيني للعنف أدى إلى ارتكاب الجريمة.
وفي عام  ،2011أثارت قضية مماثلة جدال مماثال ووجهت الصحافة االنتباه
فــي الواليــات المتحدة .أديــن برادلي والــدروب باالختطــاف ،ومحاولة قتل
زوجته بضرب رأسها بمجرفة ،وقتل صديقتها ليزلي برادشهاو بإطالق النار
عليها ثماني مرات ثم تقطيع رأســها بالمنجل .وقام محامي الدفاع بالطعن في
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إدانته بالقتل بحجة أنه يحمل جين ماو أ .ووجدت محكمة االستئناف أن األدلة
الجينية يمكن أن تكون عامال مخففا ،كما يمكن أن يكون تاريخ إلساءة معاملته
اثنــاء طقولته ان تخفــف اإلدانة من القتل من الدرجة األولى إلى الثانية .وأدى
هــذا القرار إلى عناوين رئيســية منها “الشــفقة القاتل الفقيــر ،وجيناته جعلته
يفعــل ذلك” ( .)95لكن أحــد المحلفين كانت امرأة علقت قائلة“ :التشــخيص
هو تشــخيص ،وقالت”جين ســيء هو جين ســيء” ( .)96وقــد اعتبرت كل
مــن الطبيعــة والتربية لهما التأثير على المســؤولية ،ولكن يبــدو أن العنصر
التشخيصي الطبي كان له وزن خاص.
في ســنة  2007تســببت فتاة ايطاليــة بازمة مالية كارثية من خالل ســرقة
اموال وصرفها في التســوق القهري .وفي  2009قامت هذه الفتاة بقتل اختها
وحرقها من اجل اخفاء معالم الجريمة ورمي الســبب على الضحية .وبســبب
شــكوك والدتهــا قامت الفتاة بمحاولــة خنق االم وحرقها لكــن االم تعافت من
الحادث وقامت الشــرطة باعتقال تلك الفتاة .اشار التقرير النفسي الى اصابتها
بالجنون الجزئي .لم يقنع التقرير المحكمة قطلبت رأي اختصاصي نفسي اخر
الــذي ايد التقرير االولي .طلب محامي الدفاع رأي اختصاصي خبير اخر .تم
تأيــد الفحوص الطبيــة من قبل عالم األعصاب االدراكي وعالم نفســي وعالم
الوراثة الســلوكي الذين سبق تعيينهم من قبل محكمة االستئناف في تريستا في
ســنة  2009للنظر في قضية مماثلة .قام الحكم في تريستا الى ادخال الوراثة
السلوكية في المحاكماإليطالية الذي ادى إلى تخفيف الحكم على أساس االستعداد
الوراثــي الذي لم يســبق له مثيل علــى االطالق ( .)97 ،94فــي هذه الحالة،
خلص الخبراء على أن تلك المتهمة تتأثر باضطراب تعدد الشخصية الفصامي
( )dissociative identity disorderوالــذي ثبــت من خالل االختبارات
الســلوكية والعلمية .االختبــاران العلميان اللــذان يقيمان الوضع النفســي في
الميول الرتكاب الجريمة هما القياســات العصبية العلمية والقياسات الوراثية.
من خالل القياس العلمي باسـ�تخدام تخطيـ�ط الدماغ( (�Electroencephalo
 )gramوقيــاس االشــكال الحاســوبي ()Voxel Based Morphometry
تبيــن هناك نقص في وظيفة وكينونة القشــرة الحزاميــة األمامية(anterior
 ، )cingulate cortexيحتمــل أن تكــون مرتبطــة مع الوســواس القهري
ومع العدوانية .واســتنادا الى القياس الوراثي تبين انه هناك تعدد اشــكال جين
ماو أ المرتبط بزيادة العدوانية والتسلط .وبسبب تلك التقارير قررت المحكمة
تخفيض الحكم الى  20ســنة بدال من الحكم المؤبد ومن ضمنها ثالثة ســنوات
في مستشــفى االمراض العقليــة .افترض القاضي في تذيــل قرارالحكم على
االدلــة الوراثية والعصبيــة كونهما ذات صلة من الناحيــة القانونية ليس بهذه
القضيــة فقــط وانما ولكن لحبثيات المحكمة بشــكل عام واضــاف ايضا انهما
بالرغم من انهما ليســتا لهما قيمة فطعيــة اال انهما أداة ألكثر تقييم موضوعي
للخطر المتزايد من الســلوك اإلجرامي ( .)8ووفقا للقاضي فان التقييم النفسي
الذي اعترف به تقليديا في قاعة المحكمة ،يتأثرعموما بوجود القيودالمعرفية
األساســية و ذلك يعتمد على موضوعية الطبيب النفســي حيث أنه ليس قادرا
على تشــخيص موضوعي لألمراض العقلية ،وبالتالــي عدم التمييز بوضوح
بين السلوك قانونيا والمسئلة االخالقية كخطأ او صواب .لهذا السبب في هذه
الحالــة بالذات قدمت واســتخدمت االدلة العصبية في تحديــد الذنب الذي كان
نقطة البداية في مرحلة إصدار الحكم .تبين القاضي قد تأثر باالدلة البيولوجية
كثيــرا في اصدار حكمــه  ،ولكن ليس القاضي فقط فهناك اخرين من الباحثين
يؤيدون استخدام االدلة الوراثية والعصبية في المحاكم النها توفر ادلة قانونية
موضوعية مستندة الى حقائق علمية دقيقة يمكن االعتماد عليها (.) 98 ،9
اســتخدم القضاء الكندي االستعداد الوراثي للجريمة او للمرض كأحد االدلة
التي يعتمد عليها حيث اشار ( )10الى ان المحاكم الكندية استخدمت االستعداد
الوراثي في  468قضية قانونية حتى سنة اعداد الدراسة.
اســتعرض الباحثان ( ) 99عملية اســتخدام العامــل الوراثي كادلة يمكن ان
تســتخدم لتخفيف الحكم على المدعي عليهــم الحاملين لخلل في جينات العنف
واســتنتج الى ان الوســط العلمي والقضائــي بحاجة الى المزيــد من البحوث
العلمية لتؤكد الدور الحاسم للمادة الوراثية في الدفع لوقوع الجريمة.
يلعــب االختصاصين بالتخلــف العقلي واالمراض المتعلقــة بالجينات دورا
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حاسما في جعل القانون والمعنين بالقضاء الى االلتفات الى النتائج الجديدة في
عالقة الجينات بالجريمة (.)9

المناقشة:
يتباين البشــر فيمــا بينهم في الكثير من الصفات مثــل الطول والوزن ونمط
الشــخصية والميول الســلوكية  .ليس كل انسان هو لطيف وودي ،و ليس كل
فــرد هو طويل القامة مثل العب كرة الســلة المحترفيــن .فالعوامل الوراثية
لهــا عالقة مع أصول هذه التباينــات .فالتباينات الوراثية تلعب دورا في خلق
اختالفــات ملحوظــة بين الناس .التباين والتغاير في الجينات له اهمية في فهم
لمــاذا بعض الناس لديه مهارات متميزة ليس من الســهل على الغير محاكاتها
والســبب في أن بعض الناس تكسر القانون باســتمرار .التغايرات والتباينات
الوراثيــة هــي التي تجعل بعــض الناس أكثر تســرعا وتهــورا واندفاعا من
غيرهــم ،وبعض الناس اصحاء أكثر من غيرهم  ،وعليه الجينات أيضا تجعل
بعض الناس أكثر عرضة للكسر القانون من غيرهم.
وعنــد الرجوع الى العــاج الجيني لعالج االمراض الوراثية والســرطانية
يتبيــن بوضوح ان اصالح الجيــن المعطوب يعيد الخلية الى وضعها الطبيعي
بعد ان كانت اشــبه بالمجنونة وتفعل ماتشــاء للحد الــذي ترتكب جريمة القتل
بحــق صاحبها .فالجين المعطــوب ادى الى امراض خطيرة واغلبها قاتلة وتم
التعامل معه واســتبداله وتــم تقبله علميا وقانونيا فلمــاذا اليتقبل فعل اي جين
اخر مثل جينات العنف .هل الشــخص المصــاب بمتالزمة داون (Down’s
 )syndromeالذي يســمى خطأ (المنغولي) لديه سلوك طبيعي  .لماذ ا؟ النه
لديه خلل بالجينات حيث يمتلك نســخة واحدة فقط زائدة من كروموســوم رقم
 ، 21وهذا الكروموسوم يحمل الكثير من الجينات  ،وهنا عندما زادت جرعة
تعبيــر الجينات اختل بناء الجســم وصــار المريض المصال لهــذه المتالزمة
يحمل صفات وســلوكيات معينة نتيجة فعل الجينــات ولم تلعب البيئة اي دور
بســلوكه بل كله يرجع للجينات  .وهكذا تســري بقية السلوكيات التي تواجدت
حتمــا في االشــخاص الحاملين خلال جينيا .اكتشــف حديثــا ان مرضى الكابة
الــذي يتناولون عالجا محدد يصبحو عنيفين وعدوانيين لحد القتل او االنتحار
بســبب قيام تلك العالجات باســتثارة جينات عنف لديهم ( .) 101 ،100ومن
الفحوصــات الوراثية التطبيقية التــي يعتمدها الطب هو فحص وجود فقر الدم
المنجلــي ( )Sickle cell anaemiaومرض هانتنكتون (Huntington’s
 )diseaseفمــن خــال الكشــف المبكر عن الجيــن المعطــوب يمكن اخبار
المريض التخاذ التدابير لتلك الحاالت ،فاذن الجينات كامنة تفعل فعلها اجباريا
والتدخــل لغيرها بشــؤونها اال اذا تــم اصالحها .ويعتبــر العاملون في مجال
الصحة العرقية النازية فــي الثالثينيات واألربعينات من القرن الماضي مثاال
على أســوأ مــا تقدمه البحوث الجينيــة في اختيار عرقا مميــزا ذو مواصفات
معينــة .اثاراختبار الذكاء خالل القرن العشــرين جدال مــغ بداية ظهوره .بناء
على تحسين النسل وضع ألفريد بينيت و ثيودور بياجيه في فرنسا أول اختبار
الــذكاء لفصل أولئك الذين يمتلكون ذكاء بما فيه الكفاية للنجاح في المدرســة
من أولئك الذين ليس لديهم ( )102وبالتأكيد تلك االختبار تســتند الى االســس
الجينية للذكاء واصبحت مقياس ومعيار عالمي.
هنــاك عــدد من الباحثيــن الذين يــرون الجريمة تعتبر نــوع من اضطراب
الوظيفة البشــرية الطبيعية وبذلك يميلــون إلى تفضيل الحجج التي تدعم بقوة
التأثيــر الجيني على ارتكاب الجريمة ( .)104 ،103ويمكن القول إن النقاش
حول دور علم الوراثة في الجريمة صار مدفوعا بواسطة المحاوالت القانونية
الســتخدام علم الوراثة كقاعدة للدفاع وبواســطة الدراسات الوراثية المتزايدة
للسلوك (.)105
أدخلت بالفعل بحوث علم الوراثة السلوكي البشري في نظام العدالة الجنائية
في الواليات المتحدة ،وسيصبح استخدامه أكثر انتشارا .وفي عدة حاالت ،قام
المدعى عليهم بتقديم شــهادة االستعداد الوراثي الرتكاب الجريمة في محاولة
إلنكار افتراض تصرفهم طوعا في ارتكاب الجريمة .قام غالبية المدعى عليهم
بفعل ذلك لغرض دفع مثل هذه االدعاءات في ســياق اإلدمان على المخدرات
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أو الكحــول ( .)106وفي هذه الحاالت يدعــي المدعى عليه أنه تصرف دون
إرادته نتيجة إلدمانه على المخدرات أو الكحول الذي كان لديه استعداد وراثي
لــه .يقول الباحثان انــه في قضية هيرمان هنري (فــون دوهلن) عام ،2004
على ســبيل المثال ،وجدت المحكمة العليا لواليــة كارولينا الجنوبية بأن حجة
المــرض العقلي للمدعى عليه كانت مقنعة  ،حيث ان االكتئاب الشــديد الناجم
عن اســتعداد وراثــي جعل القتل نتاجــا للمرض ،وبال إرادة ،بــدال من الفعل
اإلجرامــي الطوعي من قبل المدعى عليه .حيث أدين فون دوهلن وحكم عليه
باإلعدام بســبب السطو المســلح وقتل موظف تنظيف جاف عامل أطلق عليه
الرصــاص في ظهر الــرأس .وتم تقديم طلبا للتخفيف عــن الحكم نتيجة تقديم
الطبيب النفســي تقريرا يشير الى انه قام بفعلته نتيجة خلل في ذهنيته  .وقالت
محكمة االسئناف ان تقرير الطبيب لنفسي يوفر معقولية في مراجعة الحكم.
في ايار  2004بدأت كلية الطب النفسي الشرعي في فاندربيلت (أحد مكونات
قســم الطب النفســي بجامعة فاندربيلت في الطب النفســي في ناشــفيل بوالية
تينيسي) بتضمين االختبارات الجينية كجزء من تقييمهم النفسي الشامل العدلي
قبل المحاكمة للمتهميــن بارتكاب جرائم القتل ( .)106واضاف االخيرين انه
تم تقديم شــهادات الخبراء بشــأن مستويات الســيروتونين (الذي يسيطر عليه
جيــن معيــن) لدى المدعــى عليهم للتخفيــف عنهم في عدة قضايــا جنائية في
الواليات المتحدة لوجود صلة بين المســتويات المنخفضة للســيروتونين لدى
المدعى عليه والتحكم في االنفعاالت أو اضطراب االنفجار والتهور .ويدعى
المدعى عليهم في هذه الحاالت أنهم كونهم عاجزين عن تكوين النية المطلوبة
للجريمــة المزعومة ،وانهــم فاقدي التصور عن حجم الملومية التي تقع عليهم
عند الحكم .وحقق المدعى عليهم في هذه القضايا بعض النجاح ،مثل تخفيض
جريمة القتل من الدرجة األولى إلى الثانية ،أو التأثير المحتمل للتخفيف خالل
إصدار األحكام .وهنا يمكن القول ان نتائج البحوث على الجينين اعاله ستلعب
دورا هاما في القضايا الجنائية في المستقبل.
ومــن هنا تبــرز الحاجة الملحة والضرورية علــى التعامل مع دور العوامل
الوراثيــة في نظام العدالــة الجنائية حالها حال دور البيئــة فيها .و جاء تقرير
مجلــس نوفيلد لألخالقيات البيولوجيــة الذي افاد ان المعلومات الموثوقة حول
العامل الوراثي الذي يئثر على الســلوك والمســنود من نتائــج تجارب علمية
يجــب ان يتخــذ بها عنــد محاكمــة المجرمين بنفــس الميزان الــذي يتخذ بها
االدلة البيئية واالجتماعية والنفســية ،وان يتخذ بها كعامل لتخفيف الحكم مثل
العوامل االخرى ( )107فالقانون االنكليزي يسمح للتخفيف بالحكم في قضايا
االضطرابات النفسية ( .)108تخدم البحوث المستفيضة على الوراثة في انها
ســتؤدي الى الكشف المبكر لالســتعداد للجريمة من خالل كشف الجينات مما
سؤدي الى الوقاية منها وتقليلها في المجتمع.
يصرح ( )109ان االدلة الوراثية االن باتت تخدم في تقليل المسؤولية بعض
الشــيء عن المجرمين الحاملين لخلل وراثي يدعوهم للقيام بالجرم .ويســتنتج
الباحث أنه ينبغي التخلي عن المفاهيم الحالية للعدالة الجنائية ألنها تستند إلى
أســاس خاطئ أخالقيا .لفهم كيف يمكن لبحوث الوراثة أن تؤثر على القانون
الجنائــي يتطلب فهم علم النفس الضمني للقانون ومفهوم المســؤولية .القانون
هــو نظام من القواعــد والمعايير التي تهــدف إلى توجيه العمل البشــري من
خــال توفير العوامل مع أســباب للعمل بطريقة أو بأخــرى ( .)110ولذلك،
فإن القانون الجنائي ،وفي الواقع جميع القوانين ،تفترض مســبقا وجهة النظر
النفســية الشــعبية الشائعة ،التي تفسر سببيا الســلوك جزئيا عن طريق النواتج
العقلية مثل الرغبات والمعتقدات والنوايا والقصد واالرادة والتخطيط (.)111
فعلم النفس الشــعبي بقي يعتبر الحالة العقلية االســاس في تفسير كل سلوكيات
االنســان رغــم ان العلوم البيولوجيــة واالجتماعية اعطت تفســيرات اخرى.
وينبع المفهوم القانوني للمسؤولية من طبيعة القانون نفسه ونوع المخلوق الذي
يتناوله .مقرّ ي او وكالء المسؤولية هم أولئك الذين يمكن أن يسترشدوا بشكل
كاف بالقانــون ،وهو مــا يعني تقريبا أنه فقط المخلوقــات الواعية والمتقصدة
والعقالنيــة وذات القدرات اللغوية المتقدمة يمكن أن تكون مســؤولة .وهذا ما
يفســر اعتبار األطفال الصغار وبعض األشــخاص الذيــن يعانون من حاالت
تخلف عقلي غيرمسؤولين (.)112
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علم الوراثة يتعلق بااللية السببية  .الجينات ال تملك حاالت عقلية وال ترتكب
جرائم كما يفعلها الناس .وبغية تقديم مساهمة داخلية مفيدة للمسؤولية الجنائية،
يجب ترجمة البيانات الجينية إلى معايير المســؤولية النفســية للقانون (.)113
ويجــب أن يتبيــن بدقة كيف ان البيانــات الجينية هي ذات صلــة فيما إذا كان
المدعى عليه تصرف مع ســبق االصرار او ان الحاالت العقلية هي التي ذات
صلة.ويقترح ( )113ان البحوث الوراثية قد تســهم داخليا في القانون الجنائي
بطــرق ال عالقة لها بالمســؤولية .ويضيف يمكن للمعرفــة حول المتغيرات
الجينيــة التي تهيئ الناس للجريمة أن تعــزز دقة التنبؤات الخطيرة التي تؤثر
على إصدار األحكام واإلفراج المشــروط ،وقد تعزز للحد من خطر الجريمة.
وقــد توفر البحــوث الوراثية أيضا نقدا خارجيا جذريا للمســؤولية الجنائية إذا
أثبتــت بصــورة مقنعة أنه ال أحد ممن لديه اســتعداد وراثي للجريمة يســتحق
العقاب.
وتســمح القوانين التوجيهية المتعلقة بإصــدار األحكام في جميع أنحاء العالم
للقضاة بتخفيف العقوبة بالنســبة للمجرميــن الذين يعانون من انخفاض القدرة
العقلية ( .)108ونتيجة لذلك ،قد يخضع هؤالء المجرمين للحجر اإللزامي أو
تلقي العالج في احدى مؤسسة الطب النفسي المعنية .وبناءا الى رأي الباحث
الزال العديــد مــن القضاة قد يترددون في تصنيف االســتعداد الوراثي للعنف
على أنه إعاقة ذهنية ،ولكنهم قد يدفعون أيضا إلى أن يخدم هذا المبدأ العريض
للعدالة أن العقاب على الجريمة يتناسب مع ملومية الشخص.
تســتخدم الوراثة الســلوكية بمقاييس دالئلية في المحاكــم ولكنها لحد االن لم
تؤثر بشــكل فاعل في العناصر االساســية التي تكون انظمــة العدالة الجزائية
والقانونية .ان استخدام الوراثة السلوكية في تلك المجاالت سيعرض المجتمع
الــى قضايــا اخالقية اضافية مثل مســؤولية الجريمة والمحــددات البيولوجية
وتحديــد الخطــورة وهنا تبــرز الحاجة الى اعــادة صياغات للقانون حســب
التطــورات العلمية .كل تلــك االمور لها القابلية على ليس فقط تغير مجريات
العدالة الجزائية بل على السبل االساسية التي يتم فيها تعريف ومنع والتعامل
مع والتنبؤ في وعقوبة السلوك االجرامي.
في عملية محاكمة الجريمة هناك مجالين واسعين يمكن استخدام ادلة الوراثة
الســلوكية فيها ،االول عند تحديد مســؤولية الجريمة والثاني عند عملية الحكم
( .)114وعنــد تحديد المســؤولية هناك عنصرين اساســين في الجريمة يجب
اقرارها وهي السلوك المذنب والعقل المذنب .وهذا يعني يجب ان يكون هناك
دليــل يقع خلف الشــك المنطقي الــذي فيه قام المدعي عليه بالســلوك المذنب
مــع االصرار للقيام بالذنب القرار مســؤولية الجريمة .يمكن اســتخدام االدلة
الوراثيــة في هذه المرحلة من المحاكمة النكار الســلوك المذنب للمطالبة بان
المدعــي عليه غير مذنب او او انه ضعيف االصرار بالقيام بالذنب من خالل
المطالبــة بان نية المدعي عليه غير مقصــودة لذلك انه غير مذنب مثل اثبات
الجنــون او فقــدان القدرة علــى التحكم بالتصرف .وهنا يبــدو ان ادلة الوراثة
الســلوكية تخدم ليس في انكار المسؤولية بل للتخفيف منها وعلى سبيل المثال
هو المطالبة بان االســتعداد الوراثي هو العامل الذي يقود للســلوك العدواني
والتهــوري .والهدف من ذلك هو اســتخدام ادلة الوراثة الســلوكية للتقليل من
مســؤولية االجرام وبالتالي تقليــل كمية ونوع العقوبة المتخــذة بحق المدعي
عليه (.)114
وقد شــرع القانــون األنجلو أمريکي قوانيــن او مواد تعفــي المدعی علیھم
مــن المســؤولیة عندما تکون قدرتھم علی اختیار ســلوکیاتھم ضعیفة بشــکل
کبیــر .والدفــاع عن الجنون وعــن التلقائية او العفوية همــا مثاالن معروفان.
إذا كانــت االضطرابات النفســية التي تلغي الفهم او تتلغي عــدم تقدير الخطأ
أوتلغــي القدرة على التحكم في الســلوك كا تلك االمور تلغي المســؤولية عن
الجريمــة ،فلمــاذا ال يكون للعوامل الوراثية ،على ســبيل المثال ،نشــاط جين
ماوا المنخفض الذي له عواقب مماثلة ،يكون لها نفس التأثير؟ .بالحقيقة دافع
الباحث جونســون من مدرسة ثوركود مارشــال للقانون عن استخدام العوامل
الوراثية في القضاء والتي تعمل بنفس اســلوب االضطرابات النفسية (.)115
ولــم تكن هــذه هي المرة األولى التي يتعين فيها على المحاكم أن تتصدى لهذه
المطالبات .في سبعينيات القرن الماضي حاول العديد من المدعى عليهم تقديم
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أدلــة على وضعهم كونهم مصابين بمتالزمة جيكوبز او كالينفلتر في محاولة
لتخفيف المســؤولية عنهم .ورفضت المحاكم في حينها بشكل موحد محاوالت
الدفــاع مع ان أســباب قراراتها تباينت ولم تســتند الى امر واقعي ســوى ان
المحاكم لم يكن لديها االلمام البســيط بالمادة الوراثية ودورها بتحديد السلوك.
وقد اســتندت أحكامهم بدال من ذلك إلى االســتنتاجات القائلة بأن مجرد إظهار
الجنــون القانوني ســيعفي المدعــى عليه من جريمتــه ،وأن متالزمة جيكوب
وكالينفلترحســب رأيهم حينها ال تشكالن مرضا عقليا أو عيبا ،أن األدلة التي
تثبت وجود عالقة ســببية بين تلــك المتالزمتان والعنف كانت ليســت مؤكدة
بمــا فيــه الكفاية وحتى لو كانــت تلك المتالزمات تجعــل المدعى عليهة ميال
بشــدة للعنــف ،لم يكــن في حينها مــن الممكن إثبات أن أي ســلوك معين كان
مرتبطا بشــكل قاطع بالتغير الجيني ( .)116وهذا يؤكد الشــكوك التي تبديها
الســلطات القضائية في كل زمن تجاه كل نتاج علمي جديد متناسين ان الكثير
من االنجازات العلمية صارت ادلة قوية في اصدار قراراتها تعتمدها المحاكم
مثل مجاميع الدم والبصمة الوراثية وتطابق االنســجة ودرجة الذكاء وغيرها.
ويجــب التغلــب على عقبــات كبيرة إلقنــاع أي محكمة بأنــه ال ينبغي معاقبة
شــخص ارتكب امرا محرما عليه .وطبيعة األدلة الجينية ذاتها من شــأنها أن
تجعــل من الصعب الوفاء بالمعاييــر التقليدية للبراءة النهــا تحتاج الى توافر
قناعات علمية لدى المشرع  .وعليه ما هو مستقبل الدفاعات التي تعتمد نتاجات
الجينات في المجرمين الذين تعرضوا الى سوء معاملة في فترة طفولتهم وهي
التي تنشــط عمل جينات العنف؟ يتصور الكثيــر معظم البيانات الوراثية ذات
الصلة سوف تظهر استعدادا متزايدا بين الناس مرتبطة مع مجموعة معينة من
العوامــل الوراثية والتجريبية لالنخراط في العنف والســلوك اإلجرامي ولكن
لن تكون قادرة على إقامة صلة ســببية نهائية بين العيب الجيني وفعل المدعى
عليه .ومن المحتمل أن تكون البيانات الوراثية غير كافية لتلبية معايير الدفاع
عن الجنون واالمراض النفســية ،وقد ال تكون كافية حتى إلرضاء نهجا أكثر
تسامحا ،مثل الدفاع المقترح عن العوامل الوراثية .وقد تكون البيانات الجينية
غير مســتوفية لمعايير مقبولية األدلة ،ألن القواعد االتحادية لألدلة في امريكا
تســتثني الشــهادات التي تســتهدف فقط إثبات أن المدعى عليــه لديه ميل إلى
التصــرف بطريقــة معينة .ولكن اذا ما تــم التعمق بوظيفــة الجينات وخاصة
المرتبطة بالعنف ســيرى ان الصلة قوية وتحتاج المزيد من التعمق الغراض
العدالــة والعالج والحماية .في الواقع ،حاول القاتل موبلي المدان في جورجيا
((117االســتفادة من التأثير المحتمل من البيانــات الجينية لتخفيف الحكم بعد
أن وثقــت الدراســة الهولندية ألول مرة وجود صلة بيــن غياب ماوا والعنف.
وعلى الرغم من أن محاكم جورجيا رفضت الســماح للســجين باختبار فاعلية
جين ماو على نفقة الدولة إلرســاء أســاس للطعن في حكم اإلعدام النها يمكن
ان تتوقع المزيد من هذه الطلبات في أعقاب نشر بيانات مثل هذه .واالمر الذي
بــدأل ينمو في نهايات القرن الماضي هو ان هل ينبغي لالســتعدادات الوراثية
ان تخفف العقوبة نتيجة الســلوك اإلجرامي؟ الجواب على هذا الســؤال يعتمد
جزئيــا على مــا إذا كان المرء يعتقد أن العوامل التي تقلل من قدرة الفرد على
ضبــط النفــس ولكن ال تقضي عليهــا يجب أن تقلل من المســؤولية األخالقية
لســلوك المرء .وهــذه بوادر جيدة لبدء العدالة الجزائية بتبني االســس العلمية
التــي تعتمد نتاجات فعالية الجينات في القضــاء .وفي النهاية ،من المرجح أن
تحدد االعتبارات النفعية كيفية تعامل المحاكم مع هذه المســألة .وخالفا لمعظم
األمــراض العقلية ،فــإن جينات اإلجرام ال يمكن معالجتهــا حاليا وبالتالي ،ال
توجد وســائل واضحــة للحد من المخاطر التي يقدمها هــؤالء المدعى عليهم.
وهــذا يتــرك لمحامي الدفاع حجة غيــر مقنعة إلى حد مــا ،ألن عمالءهم هم
أكثر عرضة لإلســاءة إلى الناس نتيجة لوضعهم الجيني ،فينبغي الحكم عليهم
بمزيد من الشــدة لحماية الناس حســب رأي القضاة التقليدين .وهذا اليستدعي
البقــاء علــى تلك القرارات فقط والتخفيف من الحكم بــل يدعو الى قيام الدولة
باستحداث مؤسسات تتعامل معهم باساليب خاصة تبعدهم عن االنفعاالت اوال
وكذلك اســتنفاذ طاقاتهم بامور تنفع المجتمع لضمان تجنبهم الجريمة  ،وكذلك
ربمــا يدعو الى تطبيق الفحص ماقبل الوالدي على االقل للعوائل التي تتركز
فيهــا الخلل في جينات العنــف لغرض التهيوء لتلك الحاالت المولودة او لترك
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خيار االجهاض للتخلص من تلك الوالدات من الجذور .وفي مواجهة نشاطات
جينات العنف ،ســيكون من الواجب التفكير اآلن في كيفية اعتقادنا بأن نظامنا
للعدالة الجنائية ينبغي أن يســتجيب للتطورات العلمية التي ال مفر منها والتي
ستكشف جوانب كبيرة من المفروض ان تخدم العدالة االنسانية.
يحاول محاموا الدفاع الجنائي تقديم شهادات تتعلق بعلم الوراثة السلوكي في
عدة ظروف لذلك كشف الباحثون( )106عدة نقاط لدعم دور الوراثة السلوكية
في اصدار الحكم وهي:
• کأدلة مخففة خالل جلسات الحکم في حاالت االعدام.
• تعزيــز الحجة القائلة بأن المدعى عليه قد يكون غير قادر على أن يشــكل
بصــورة ذاتيــة الحالة العقلية المطلوبــة لجريمة معينة ،وال ســيما فيما يتعلق
باإلصرار على القتل من الدرجة األولى.
• فــي نظام قضاء األحداث أن يثبت أن ســلوك الحدث قــد تم تحديده جزئيا
بعوامــل خارجة عن إرادتــه (مثل جيناتــه وتاريخ طفولته التعيســة) ويمكن
معالجتهــا ،لدعــم اإلبقاء على القضية في محكمة األحــداث بدال من واالنتقال
إلى المحكمة الجنائية.
ومن المرجح أن يسعى المدعى عليه الجنائي إلى إجراء اختبارات على هذه
األشــكال الجينية لدعم ادعاء الجنون القانوني .افاد ( )9أن الوراثة الســلوكية
قد تكون الهدف المطلوب التالية لعالم العدالة الجنائية ،ومن المرجح أن يلعب
باحثي الصحة النفســية والجينية دورا حاســما في مســاعدة المحاكم على فهم
التاريخ الجديد لالدلة العلمية .فإن استخدام هذه األدلة مؤخرا في قاعة المحكمة
الجنائية يشير إلى أن توقعه قد بدأ يتحقق.
يبــدو ان البحوث على دور ماو أ في العنف والعدوانية ســتفضي الى تفهم
اكثر في تعديل فاعلية هذا الجين وكذلك لمعرفة اســباب الســلوكيات الضارة
للمجتمــع وتنميــة المعرفة في التعامل مع المخاطــر والتداخالت االخرى في
العــاج والطب العدلي( .)118كل ذلك دعى عدد من العلماء ()119 ،97 ،7
الــى الطلب مــن دوائر القضاء بمراعــاة حملة تغايرات جين مــاو أ وتخفيف
االحكام عليهم لما يعانيه هؤالء من ضغط داخلي يأتي من نتاجات ذلك الجين.
وبمجــرد قبول اإلثباتات حول المصاب بالخلل الوراثي ،يواجه نظام العدالة
موازنــة واجباته بيــن الحفاظ على امن الناس من جهة والرحمة باالشــخاص
الذيــن ارتكبــوا جرائم لذنــب انهم مجبريــن كونهم يحملون جينــات تدعوهم
للجريمــة امتثاال للتعديل الثامن لدســتور الواليات المتحــدة ( )115من خالل
عدة خيارات وهي:
 .1بمجــرد العثور علــى انه غير مذنب ،يمكن أن يطلق ســراح المتهم مرة
أخرى إلى المجتمع.
 - 2يمكن إدانة المدعى عليه ولكونه معاقا وراثيا يستودع في مؤسسة عقابية.
 .3يمكن أن يلزم المدعى عليه بمراجعة مركز للعالج الجيني.
 .4يمكن عزل المدعى عليه في نوع من المجمعات الخاصة بالخلل الجيني.
 .5يعرض الى العالج الجيني أو الهندسة الوراثية .
 - 6تخفيف العقوبة.
وكما اشار ( )120 ،115يعفى الفاعل عن سلوكه الذي يشكل جريمة إذا كان
نتيجة الحد هذه الحاالت-:
( )1مرض عقلي أو عيب.
( )2اذا كان الفاعل
(أ) ال يدرك الطبيعة المادية أو العواقب المترتبة على ذلك السلوك.
(ب) ال يعرف أن سلوكه خطأ أو جريمة.
(ج) غيــر قــادر بمــا فيه الكفاية علــى التحكم في ســلوكه على أن تكون
مسؤولة عن ذلك.
والدفاع الجنائي عن الحتمية الوراثية او السبب الوراثي يمكن أن تطبق عليه
نفس االليات السابقة لتشابه االسباب.
ويعفى الفاعل عن سلوكه الذي يشكل جريمة إذا كان نتيجة لالتي-:
( )1االستعداد الجيني
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( )2الفاعل الذي
(أ) ال يدرك الطبيعة الفيزيائية أو نتيجة سلوكه.
(ب) ال يعرف أن سلوكه خاطئ أو إجرامي.
(ج) غيــر قادر بمــا فيه الكفاية علــى التحكم في ســلوكه على أن تكون
مسؤولة عن ذلك.
وبينمــا يبــذل العلمــاء والباحثون جهدا كبيرامع الدراســات واالســتنتاجات
الوراثيــة النامية ،بدأ القانون أيضا يتصارع مــع المخرجات العلمية الجديدة.
لقبــول عذر الدفاع ،يجب أن يكون المدعى عليه قادرا على إثبات أن الجينات
أو مجموعة من الجينات أنتجت حالة شــديدة تكفي بحيث ال يســتطيع الفاعل
التصــرف داخــل منطقة الحيــاة الطبيعية التي حددها المجتمــع .و يجب على
المدعــى عليه أن يثبت أن االســتعداد الجيني يتســبب بحالة مــن التصور بأن
الفاعــل ال يمكــن أن يــدرك خطورة تأثيــر تصرفه .وعلــى المدعى أيضا أن
يثبت أن االستعداد الوراثي يتسبب في عدم القدرة على إدراك الطبيعة الفعلية
لعمله .فاذا تم اســتيعاب تلــك التبريرات بقناعة فإن الجاني ســيكون معذورا
من المســؤولية الكاملة كما هي الحالة التي يكون فيها االستعداد الوراثي الذي
يســبب التخلف العقلي يكفي للدفاع عن المدعي عليه ورفع المســؤولية عنه.
ويمكن ان يكون المدعي عليه غير مدرك لطبيعة االمور االخالقية والعقوبات
والقوانين المترتبة على الفعل الذي قام به مما يدعو القضاء ايضا باعفاءه من
المســؤولية .وبوجه عــام يجب أن يكون الفاعل غير مــدرك تماما ألي خطر
جوهري بأن الســلوك مخطئ أو إجرامي .واذا كان نقص الوعي بسبب عيب
في التركيب الجيني فإن ســلوك المدعى عليه سيكون معذورا .العنصر االخر
مــن الدفاع هو األكثــر ارتباطا مباشــرا بنظرية الحتمية الوراثيــة ألنه يعفي
الفاعل من المســؤولية بناء على تركيبته الجينيــة المغلوطة حيث انه ال يمكن
أن يتصــرف بخالف ما يتصوره هو صح .هذه هــي النظرية يمكن للناس أن
يختــاروا التصــرف أو ال يتصرفون بطــرق معينــة ( .)121و المدعى عليه
الــذي يعتمد على الحتمية الوراثية قادرا علــى اظهار عدم القدرة على التحكم
في الســلوك الــذي قام به .وهنا يجــب التمييز بين عدم القدرة على الســيطرة
علــى الفعل .وعلى غرار معايير الدوافع التــي ال تقاوم ،ال يحتاج الجاني إلى
أن يعاني من الحاح قوي جدا في الفعل فقد يكون لديه رغبة طبيعية ،ولكن قد
تفتقر إلى القدرة على الســيطرة على تلــك الرغبة .وبمجرد أن يواجه المدعى
عليــه عــبء إثبات أنــه يعاني من تركيب جينــي فيه خلل وأن هــذا التركيب
يــؤدي الــى مرضا جينيــا أو عيبا جعله غيــر قادر على ممارســة إرادة حرة
ومستقلة لكبح جماح ارتكاب الجريمة ،يصبح السؤال كيف يمكن لنظام العدالة
الجنائية االستجابة لذلك؟ .وبموجب ما افاد به الباحث ()122ان االعذار تستند
إلــى النظرية الســببية .وعلى وجه التحديد ،إذا كان بســبب عامال خارجا عن
سيطرته ،فإنه يعفى؛ أما األفعال التي ال تسببها عوامل خارجية عن إرادته فال
تعطي له عذر ( .)116اذا كان الشخص ال يمكن أن يكون مسؤوال عن عمله
بســبب الحتمية الجينية ،فإن غياب اإلرادة الحرة سيؤدي إلى نتيجة عدم إدانته
وهنا اليتم عقوبته (.)123
يبدو ان القضاة والمشرعين تعودوا على االدلة التقليدية والوصفية وال تتوفر
لديهــم الخبرة الكافية بوظيفة الجينات وما تقــوم به من مهام تجعلهم يصدقون
ان كل الجســم وســلوكه هم تحت امرة الجين ونواتجه التي تحدد ما تريد .اما
البيئــة فانها تعمل كعامل اثارة او اســتفزاز تجعل الجينات تعمل بشــكل اكثر
او اقــل او ليــس بوقتها مما تكون عامال مســاعدا ومتكامــا للجينات .وهكذا
ســيكون العنف الذي اساســه توافر المادة الفاعلة والبادئــة وهي الجينات وما
تضيفه البيئة هو فقط تســريع او تحريك فعاليتها .وهنا يمكن بسهولة ان يتبنى
مجموعــة من القضــاة قضية الجينــات ويتطوعوا لدراســتها اكاديميا وعمليا
وحينها ســيكون دورهم حاســما ومقنعا للعدالة .ان الذي يخيف العدالة هو ان
اطالق ســراح الذيــن لديهم جين العنف ســيعرض المجتمــع االمن للخطورة
بوجود هؤالء احرارمتناســين ان الدولة يجب ان تتخذ اجراءات امنة وســليمة
لالســتفادة مــن تلك الحاالت في اماكن معينة تســتنفذ طاقاتهــم او ادخالهم في
معاهد متخصصة تتعامل معهم باسايب مدروسة تقلل من حالة العنف عندهم.
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صحيح ان تقبل القضاة فكرة ان المحتوى الوراثي هو المســؤول عن الجريمة
لن يكون ســهال الن القضاء منذ القدم اعتمد على نمط معين وعلى اجراءات
وخطوات وروتين ليس من السهل التخلي عنها اال ان تطور االساليب العلمية
في الجريمة يجب ان تلقى ترحيبا من قبلهم كما تقبلوا الكثير منها ســابقا .قال
العالم فرانكلين ان الشــر مغروس بين لفائف كروموســومات االنسان وينتقل
من االباء لالبناء (.)124قال تشرشل ربما من األفضل أن تكون غير مسؤول
وانت مســتقيم ،من أن تكون مســؤول ومســيء ( .)125لقد كانت دراسة علم
الوراثة والنظريات الناتجة عنها موضع نقاش علمي .وحاليا يتم دمج المفاهيم
الجينيــة فــي المعتقد القانوني .هذا التوليف الناشــئ للمبــادئ الوراثية العلمية
مع النظرية القانونية يعرض العديد من التحديات للمبادئ القانونية األساســية.
ويســتند نظام العدالــة الجنائية الحالي إلى فكــرة اإلرادة الحرة .تبرر االرادة
الحــرة بوضوح مفاهيــم القصاص والعقــاب كتعزيز النظرية األساســية بأن
النــاس يجب أن يكونوا مســؤولين عــن أفعالهم .وفي مجــال العدالة الجنائية،
تحدد الهيئات التشريعية ما هي األفعال اإلجرامية وتحدد العقوبة بسبب انتهاك
هذه القوانين .ويلغى العقاب عموما عندما يكون الشــخص الذي يرتكب الفعل
غير قادر على تكوين اإلرادة الحرة المطلوبة الختيار التصرف المســموح به
قانونيا وليس الفعل غير المســموح به .وتســتند الفكــرة المتعلقة بإجرام الفعل
إلى ما إذا كان ســيلغى في وقت الحق من االعتماد على مفهوم المجتمع لقوة
اإلرادة البشرية ،أو اإلرادة الحرة ،مقابل قوة السببية الخارجية أو الحتمية.
يحدد القانون في مجتمعاتنا من قبل المؤسســات االجتماعية والقانونية وليس
مــن قبل علم الحيــاة والبيولوجي الذي نعيش فيه بينمــا جيناتنا التي تتحكم في
كل تفاصيــل تكويننا ونمونا وســلوكنا حددها هللا عزوجل التي النســتطيع ان
نتداخل مع وظائفها .برغم التطورات الرهيبة في مجال علوم الوراثة الجزيئية
وفــي الجينات بالذات لم تحرك المؤسســات القانونية ســاكنا اال القليل للتفاعل
معها لتطويعها لخدمة القضاء رغم ان المحامين حاولوا مرارا استخدام االدلة
الوراثيــة للدفــاع عن المدعي عليهم .ان التطورات القادمة والمتســارعة التي
ستحدث في مجاالت الهندسة الوراثية والجينات لكفيلة بان تقنع كل مؤسسات
القضاء بالنتائج الجديدة لتصبح ادوات فاعلة بايدي العدالة لتخدم االنسانية.

االستنتاج:
مــن المتوقــع أن تلعب الفحوصــات الجينية في المســتقبل دورا محوريا في
المحاكمــات الجنائيــة وســوف تزدهر البحــوث لتحدد المزيد مــن التفاعالت
والتداخالت بين الجينات والتجارب الحياتية ،التي تعزز نتائج سلوكية محددة.
ومع التقدم العلمي والمزيد من البيانات فإن االســتنتاجات المتعلقة بالمساهمة
البيولوجية في الســلوك ســتصبح أكثر دقة ،ودرجة االحتمال العلمي ســوف
تصبــح أكثــر قوة .وقد توفر االكتشــافات العلمية الجديدة فهمــا أكثر وضوحا
لالختالفــات الســلوكية بيــن األفــراد ،ويكــون لها تأثيــر محتمــل أكبر على
اإلجراءات الجنائية .فالبحوث تســتنتج ان الوراثة الســلوكية ســتكون الشاغل
القادم لعام العدالة الجزائية واختصاصي الصحة العقلية لما لها الدور الحاســم
بمســاعدة القضاء على فهم واســتيعاب مغزى النتائج الجديدة في هذا المجال.
في العراق رغم عدم توفر البحوث الكافية حول عالقة الجينات بالعنف اال انه
هناك بحوث تتعلق بعالقة الكروموسومات بالعنف وهناك ايضا بحوث تتعلق
بالجنس الثالث بالرغم انه ليس له عالقة بالعنف االن هذه الدراسة تطرقت اليها
لغرض لفت انتباه القانونين والمشــرعين الى وجود حاالت اكتشــفتها بحوث
الوراثة تســتدعي منهم اصدار تشــريعات جديدة ومواكبــة للتطورات العلمية
واخضاعها حيز التطبيق لتســهيل عمل االدلة الجنائية وكذلك لضمان الحقوق
للفرد .فشــخص الجنس الثالث مثال بعد ان عاش  25سنة على اساس انه انثى
ظاهريــا ثم يتبين بعد ذلك من خالل الفحــوص الوراثية انه انثى ويتحول الى
انثى ،ما هي حقوقه وكيف ســيتم تنظيم حياته االجتماعية والوظيفية والنفسية.
فــي تلك الحاالت ســيكون للقضــاء الدور الكبيــر والتوجيهي فــي حل معظم
المعضالت وهذا يتطلب اصدار تشريعات جديدة تبنى على اسس علمية .وان
كثرة العنف في العراق يتطلب من الجهات العلمية المعنية الشــروع الجاد في
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بمتابعة تلك النتائج واالســتفادة من معطياتها لغــرض تفعيل قوانين جديدة لها
عالثة بالموضوع وايضا استحداث مراكز او مؤسسلت معنية بمتابعة االفراد
الذي لديهم جينات العنف للوقاية من اذاهمم اوال ولالستفادة من امكانياتهم في
.مجاالت اخرى تستنفذ طاقاتهم
شكر وعرفان
 مدير-يود الباحث ان يقدم شكره وامتنانه لالستاذ الدكتور ناهي يوسف ياسين
-الجامعة المستنصرية/عام المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية
للمساعدة القيمة التي قدمها لنا في اعطائنا محاضرات في الوراثة الطبية وفي
.مراجعة وتنقيح المعلومات المذكورة في البحث التي تخص الوراثة والجينات

دراســة عالقة الجينات بالعنف كما يجــرى االن في البلدان المتطورة لوضع
 ورغم ذلــك فان ما يجرى.قاعــدة بيانــات علمية تحــدد دور الجينات بالعنف
 فعلى، بالعالــم حــول الجينات والعنف ليــس ببعيد عن ما يجرى فــي العراق
القضــاة والقانونين جميعــا متابعة التطــورات والتهيؤ العــادة النظر ببعض
التشــريعات الجنائية والتعامل مع دور الجينات كما يتعامل القانون مع بعض
 وسيكون القضاء.الحاالت الجنائية الخاصة للمجانين والذين لديهم تخلف عقلي
اكثر فاعلية لو باستطاعة بعض القانونين والمعنيين باالدلة الجنائية من القضاة
ان يتم زجهم في دراســات اكاديمية وعلمية في مجال الوراثة السلوكية ودور
الجينــات لغرض تهيئة متخصصين قادرين على الربط بين الجينات والقضاء
 واالمر االخر هو ان تقوم اجهزة الدولة المختلفة.بســهولة وتفهم ودراية تامة
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Summary:

P

rogress and development in behavioral genetics research and the relationship of genes to violence have reached the
point where genes are carefully identified and identified to make people with these genes more predisposition to crime,
aggression and violence. An important question that now arises in criminal justice that is the extent to which the results of
these studies are being used to investigate the facts and to ensure rights by using these new criminal evidences. So far there
have been many studies on the relationship of genetic material in humans with the onset of violence and aggression or the
emergence of certain behaviors that require serious attention. In this study, the role of chromosomes and genes in the development of violence and aggression in humans was discussed and in other hand, legal and judicial issues related to these
cases were discussed with a number of trials in the countries of the world that used the role of genes and chromosomes as
defense evidence for mitigation or exempt the defendants from responsibility for the crime. There seems to be a great tendency among the international judiciary to go deeper into the role of genetic material in violence, crime and behavior to the
extent that they tend to use accurate scientific evidence when making a judgment. This study concludes that the findings of
behavioral genetics research call upon all judicial institutions and officials to pay high attention to these results and to study
the possibility of using them even on a small scale as evidence in the courts for the purpose of developing the capacity of
the Iraqi judiciary to guarantee the rights of the individual
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