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 .. الرؤية من منظور  مختلفمقـاربات

 

 وت!!ـــــــــــــــــــــــــــــــالج بالمـــــــــــــــــــــــــــــالع

  
 

 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني، 

     

 
إرادة ال��ت  اح�ة ف��ا و��اس��ها ت���� ال��اة , فال��ت ی���� على ال��ت , وال��ب ت���� على 

م, ال�اس ی�/$ون ال��ت , و/�ل+�ن ال��اع$ة م, ال�+�)  ال��ب , وفي عال��ا الع(�) ه�اك الع$ی$
 ل��ق�6 ه5ه ال�23ة.

و�عD ال�(��عات س��C ب5لA , و�ع@ها ال ت?ال في م�احل ال�$اولة إلص$ار ق�ان�, , فل�ال ال��ت 
 ل�ا وج$ت ال��اة , ول�ا عEق�اها.

�� إلى أن ال��ت وق�د ال��اة , وأنها Hال EJ K�E2ي الLم�ت تفق$  ع�ها وت@�ع غای�ها فال�اقع ال�ل�
, و�عD ال�(��عات ال��ق$مة ذه+C ن�� ت�ه�ل ر23ة ال��ت الفاعلة في أع�اق ال�E2 الK5 سPQ ال��اة 

 ألس2اب م���عة.

و/+$و أن ال��ب سل�ك Jع?زها و/?/$ها ق$رة على اإلن(از , ووفقا إلرادة ال��ت فأن أك�U إب$اعات 
 ل�ة ل�أم�, ال��ت Hال(�لة وال�ف�د.ال�E2/ة ال��ق$مة ج$ا 2Yارة ع, أس

 وه5ا ی��+6 على ال��وب  ب�, ال�E2 وال�E2 , أو ب�, ال�E2 وال���ان , أو ب�, Hاقي ال�Zل�قات.

 فهل أن ال��J �E2لA ال��اصفات وال���?ات الالزمة ل��ق�6 ال��ت ؟

ور23ة ل��ق�6 ال�aاب فال�`�قة ال�غ�2ة , أن أK نEا^ نق�م Hه 2Yارة ع, م���ة ذات �Lام, م�ت�ة , 
 وال5و�ان في ال��اب.

 K5ال�ف�ي ال (�وفي ال?م, ال�عاص� ُی�اد إق�ام ال�+�) Hق�ل ال�E2 ب$ل معال(�هP , وخ��صا ال�+
ت�(ه األنgار في HعD ال�(��عات إلش�اكه ب�ق�/� م��� الeZE الK5 ی�/$ ال��ت , ل�dها ت�اس2ه 

ات  �/لة وم�افعات إلث2ات أن ال��/D إن��� �H+) وتعا2hه إذا إن��� م�/@ه , وت$خل في ت�`�ق
.(� تق��� ال�+

وه5ه م�اقف وحاالت م��اق@ة ذات ت$ا�Yات قاس�ة , فال�+�) ال�ف�ي ُی�اد م�ه أن EJارك في ق�ار 
 ال��ت وم�ع ال��ت , وسل�ك ال��ت إرادة ف�دJة Lام�ة في األع�اق ال Jع�فها غ�� صاح+ها.

إلدامة ال��اة ول�o ل��ق�6 ال��ت , أK أن �nJ) دواًء لق�ل  ال�+�) م$رب على وصف العالج
.D/ق6 ر23ة ال���J ه5ا فه�� ال��/D , ألنه ی�/$ ذلA , و

 فهل ه5ا سل�ك مه�ي سل�P؟

ذات م�ة Lان �Jُل) م, ال�+�) ق�ع أذن األشZاص , وLان زم�ل مH e�Zاألنف واألذن وال��(�ة 

إرادة الموت طاحنة فينا  
لحياة , وبواسطتها تستمر ا

فـالموت ينتصر على الموت , 
والحرب تنتصر على الحرب , 
وفي عالمنا العجيب هناك  
العديد من الناس يريدون  
الموت , ويطلبون المساعدة  
من الطبيب لتحقيق هذه  
الرغبة

الواقع السلوكي البشري يشير  
إلى أن الموت وقود الحياة , 
وأنها بال موت تفقد طعمها  
وتضيع غايتها  

لزمن المعاصر ُيراد إقحام  في ا
الطبيب بقتل البشر بدل  
معالجتهم , وخصوصا الطبيب  
النفسي الذي تتجه األنظار في  
بعض المجتمعات إلشراكه  
بتقرير مصير الشخص الذي  
يريد الموت , لكنها تحاسبه  
وتعاقبه إذا إنتحر مريضه

هذه مواقف وحاالت متناقضة  
ذات تداعيات قـاسية , 

ُيراد منه أن  فـالطبيب النفسي  
يشارك في قرار الموت ومنع  
الموت , وسلوك الموت إرادة  
فردية كامنة في األعماق ال  
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Jق�ل , "ل, أفعل ه5ا إنهP ی�/$ون�ي أن أق�ع أذان HعD  مقابل �Yادتي , ف(اءني م�ع��ا غاض2ا وه�
األشZاص , إنه سل�ك غ�� مه�ي , أنا ه�ا للعالج ول�o للعقاب" , وأs, زم�لي ق$ إن�هى في �3اه) 

!!Aع$ ذلH أس�ع ع�ه Pال�(�ن , فل 

 DعH Pال����عة , إذ ساه Pn�ات ال��لd, ه5ه ال�ل2ات ق$ ت�اجه ال�+�) , وق$ ح�لC في م�
هP , أو Hالق@اء عل�ه�EH Pى األسال�) ال���nة في ح��ها.ا ِّ��H اسي�dق�ل خ��م الH أل 2اء 

وفي عالP ال��م ی��$ث�ن ع, ال��ت �nHامة , أK أن تق�ل الeZE وت�افx على ���hه اآلدم�ة , وفي 
الق�ل وال��افgة على ��hة زم, حPn ال���dة Lان في HعD ال$ول الغ���ة ع�ائل م���Zة �Hه�ة 

 ال�ق��ل , Hع$ أن ت�$ر ال���dة ح�nها عل�ه.

 وLأن ه5ا ال�ل�ك الق$PJ ج$ی$ ومعاص� وت�ال) ال(هات ال��E/}�ة Hإص$ار الق�ان�, ال@ا�Hة له.

و/+$و أن ه�اك �EH م�ال لق�ل الH �E2آل�ات معاص�ة و�(�عات دوائ�ة م���عة , �Lا J��ل لق�ل 
 �ادات ال+���/ة , و/�لق�ن عل�ه ال���/P وذلH A�ق�ها ب$واء �ZJ$ أنفاسها.ال���انات في ال}

 ف�d{  ی��ق6 إخ�اد أنفاس ال�E2؟

!!Pإنه ال$واء أو ال� 

وما أك�U ال��ادث ال�ي Lان القاتل ف�ها ه� ال�ل�ان , وق$ لع) HعD األ 2اء دورا Hإع$اد ال���م 
 لق�ل أع$اءه.

 �م!!ال��/D ی�/$ ق�ل نف�ه وال�+�) م(

!!PإرادتهH ع�ن لل��ت�J ,ال5ی Pم��ول وه (� ال Jأكل�ن ال ی�غ+�ن Hال��اة وال�+

ت�� هل n�J, لل��ت أن �nJن ر23ة ج�ا�Yة , ت�$فع ن��ه الEع�ب واألم�L , Pا تفعل م(ام�ع الف�Qان 
 في م���اتها اإلن��ار/ة ال(�ا�Yة؟

ال�gوف ال��ات�ة لإلن(از و��هارة و�م�ا�hة  ی+$و أن ال�اقع األرضي ی�عى ه5ه ال�ل��Lات , و/�ف� لها
 عال�ة ذات ن�ائج م�2Yة.

وه5ا ما gJه�ه ال�اقع ال�عاص� الK5 تل�ح في األف6 معالP ت$ا�Yاته ال��/�ة , وفقا إلرادة الق�ون 
  وم�اه(ها ال�ل��Lة ال���dرة ف�ق ال��U ال�ع(�ن Hال�(�ع!!

يعرفها غير صاحبها

الطبيب مدرب على وصف  
العالج إلدامة الحياة وليس  
لتحقيق الموت , أي أن يكتب  
دواًء لقتل المريض , ألنه يريد  
ذلك , وبهذا فهو يحقق رغبة  
المريض

وم يتحدثون عن  في عالم الي
الموت بكرامة , أي أن تقتل  
الشخص وتحافظ على قيمته  
اآلدمية , وفي زمن حكم  
الكنيسة كان في بعض الدول  
الغربية عوائل متخصصة بمهنة  
القتل والمحافظة على قيمة  
المقتول , بعد أن تصدر  
الكنيسة حكمها عليه

ما أكثر الحوادث التي كان  
د  القـاتل فيها هو السلطان , وق

لعب بعض األطباء دورا  
بإعداد السموم لقتل أعداءه.

ترى هل يمكن للموت أن  
يكون رغبة جماعية , تندفع  
نحوه الشعوب واألمم , كما  
تفعل مجاميع الفئران في  
مسيراتها اإلنتحارية الجماعية؟

إرتباط كامل النص:    
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiDeathTreatment.pdf    
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