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 .. الرؤية من منظور  مختلفمقـاربات

 

  !! راراـــــــــــــــــــــــوت إضطـــــــــــــــــــــــالم
 
 

 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،    

 

     

 
�اع , و�ض��ه: أح�جه , أل�أه. و�خ
ار: فّ�ل.� اإلن
)ار م�ت إض��ار! ال إخ
"ار!  �ا ُ

ل��ت على ال)"اة , وع2.ما نق�ل ال��ت فع2.ما نق�ل ال��ت إخ
"ارا , نق/. أن ال�,+ فّ�ل ا
إض��ارا نق/. أن ال�,+ وج. نفCه في م)2ة ال ی�@ ف=ها غ=� خ"ار ال��ت , وه;ا �ع2ي أن ق.راته 
اإلدراك"ة ت)ّ��K وضاقK الJCل ع2.ه , و�IGن H)اجة ل�E یGFل ال)�اجF وال�/.ات مE ح�له , ل=�@ 

 ب�ض�ح وت�Nن ال/�رة  املة أمامه.
  

اإلق
�اب فأن ال
.اخالت اإلع
�اض"ة لإلس
��ار في م2).ر اإلنق�اض على ال2فR س
Cاع.  ووفقا له;ا
.Rل ال2ف
 على إ�قاZ ال�عي اإل��ابي , وم2اه�ة ال
�اصل مع ال�ع�"ات الCلJ"ة الالزمة ل
���G ق

  
ال�,+  فاإلق
�اب ال�قائي وال
.اخلي إلح\اa عGF�ة اإلن
)ار ��2Iها أن ت`�� عE ن
ائج [=\ة , وت�2ح

 ف�صة لإلن�الق H)"اته ن)� م.ارات ذات b"�ة تفاعل"ة و�نCان"ة فاضلة.
  

�قلل ف�ص ال
فاعل اإل��ابي معه , وG.فعه لل��ي ق.ما  fار! , ف;ل"
أما الق�ل Hأن اإلن
)ار سل�ك إخ
ه"�2ة في مC=�ة إهالك ذاته وم�ض�عه , وه�  ال��2م ال��ل�ل HاألفNار الCلJ"ة ال�ع�ع�ة في رأسه , وال�

 على وج�ده ال)Cي , وال�Jل.ة ل��اع�ه , والقاض"ة Hإ[فاء شعلة ال)"اة j"ه.
  

�ى ال�2ر ,�فاإلن
)ار ل"R إخ
"ارا بل إض��ارا , وم2ف;ا قات�ا ع2.ما ��. ال�,+ نفCه في نفpٍ داٍج 
ت.ح�جه إلى  ال2فاذ إل"ه , وفقا ل�ا ت�اكr مE أفNار س�داوGة في وq"ه , ال��N2ب ب
.اq"ات �أساوGة قاس"ة

أود�ة الهالك , فNأنه ق. ت)�ل إلى  
لة صام
ة , خال"ة مE ال�اقة واله�ة والق.رة على ال)� ة , ف
�مي Hه 

"قs وG�G. الع�د C�أم�اج القa�2 ال,=\اوGة في حف� الu"اب األل"j , r"�هF على نفCه , وفي تلf الل)tة 

 ث�ا Hال2.م.إلى قJل ما فعل , دون ج.و@ ف=لفs أنفاسه م
)�Cا م.
  


.عي ال
2\ه ألح�ال ال��)�ن=E ب.وافع اإلن
)ار , وال�,�2ق=H Eغ=�مه C�إن ال�اجx اإلنCاني والعالجي 
وس)\ه وع�اصفه الu\ارGة الN`"فة , ال
ي ت)�x ال�ؤGة وتع�I ف�اء ال�t2 , وت�2ع ال\/=�ة مE ال
فاعل 


لx ال��اع� وت�Cوت R".ارك واألحاس�الع�ا[ف.مع م)"�ها , وتع�ل ال K= 
  

اإلنتحار موت إضطراري ال  
إختياري كما ُيشاع , وإضطره:  

وإختار: فّضلأحوجه , ألجأه. 

عندما نقول الموت إختيارا , 
نقصد أن الشخص فّضل الموت  
على الحياة , وعندما نقول الموت  
إضطرارا نقصد أن الشخص وجد  
نفسه في محنة ال يرى فيها غير  
خيار الموت  

اإلقتراب الوقـائي والتداخلي  
إلحباط عزيمة اإلنتحار يمكنها أن  
تثمر عن نتائج طيبة , وتمنح  

خص فرصة لإلنطالق بحياته نحو  الش
مدارات ذات قيمة تفـاعلية  
وإنسانية فـاضلة

اإلنتحار ليس إختيارا بل إضطرارا , 
ومنفذا قـاتما عندما يجد الشخص  
نفسه في نفٍق داٍج يخشى النور  
النفـاذ إليه , وفقـا لما تراكم من  
أفكار سوداوية في وعيه ,  
المنكوب بتداعيات يأساوية  

لى أودية الهالك  قـاسية تدحرجه إ

إن الواجب اإلنساني والعالجي  
يستدعي التنبه ألحوال المشحونين  
بدوافع اإلنتحار , والمخنوقين  
بغيومه وسحبه وعواصفه الغبارية  



2 

 


لة م
)� ة خال"ة مE دفp ال
�اصل مع ال�)"} ,  ومق��عة I  و.Jار ی(
فال�,+ الُ�ق.م على اإلن
عE ن\| ال�ج�د و[اقة ال
فاعل مع أj"اض ال��R ون\�ات ال.وران , وأن�ار ال
�اب ال.افقة ال.افعة 

�ات..(
 ل��اجهة ال
  

یJ.و  الع/ف ال�أك�ل , أو  �;ع ن,ٍل خاٍو , فاإلن
)ار ت�Cُّب ل�اقة ال)"اة فالعازم على اإلن
)ار 
 مE ثق�ب ال�ج.ان ون�اف; ال�عي ال
ي أضاعK أب�ابها , و�نxIC ما في ح��اتها ف�ق رمال ال�ع=..

  
rوت2,�ه , rح"اته rأكل ب�اع

ل�Nن ن�ازع ودوافع م
2ام"ة في دن"اهr , ت
�اكr ف�� EG�(
 وJG.و أن ال�2

كاألرضة , ح
ى تأتي الل)tة ال��ات"ة , ف=
Cاق��ن هام.یE أمام أCH} ال��اجهات , �I"jن اإلن
)ار 

ل=E ب
�Cب [اقة ال�ج�د.J�ج�اب ال 

  
وG�EI ت�J=ههH rال\�ارGة ال
ي نف;ت [اق
ها , و�س
�جKJ ال�)E , وه;ا دور ال
.اخل ال�قائي 

ش)�H EارGة ال)"اة في أع�اق ال�,+ وتأه=له واإلح
�از! , أن ��Iن ال�عالج قادرا على إعادة 
 ل��اصل
ها.

  
فهل مE وعي م�
�عي لل
/.! للCل� "ات اإلن
)ارGة , وهل مE م�اكF لل�عا�ة واإلرشاد ال2فCي في 

  م�
�عات2ا ال
ي ت�E مE فق.ان b"�ة اإلنCان؟!!

الكثيفة , التي تحجب الرؤية  
وتعكر فضاء النظر  

العازم على اإلنتحار يبدو  
كالعصف المأكول , أو كجذع  

سرُّب لطاقة  نخٍل خاٍو , فـاإلنتحار ت
الحياة من ثقوب الوجدان  
ونوافذ الوعي التي أضاعت  
أبوابها , وإنسكب ما في حجراتها  
فوق رمال الوعيد

يمكن تشبيههم بالبطارية التي  
نفذت طاقتها , وإستوجبت  
الشحن , وهذا دور التداخل  
الوقـائي واإلحترازي , أن يكون  
المعالج قـادرا على إعادة شحن  

ي أعماق الشخص  بطارية الحياة ف
وتأهيله لمواصلتها

  

 

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

****** ***** *****  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 ونيالمتجر االلكتر 

http://www.arabpsyfound.com 

 

 عشر)  الثاني(االصدار    "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على  20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات نم عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

 

 المتجـر اإللكترونـي لــ "ش.ع.ن" وخدمات اإلعالن و اشتراكات العضوية: 6االنجــاز  
 )الثاني عشر(االصدار   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية  "   2022من " الكتاب السنوي    السادسصل  اصدار الف

 تحميل  من الموقع  العلمي   
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart6.pdf    

 لمتجر االلكترونيتحميل  من ا
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=294&controller=product&id_lang=3    
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