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الملخص

تع�د ظ��اهرة االنتح�ار من الظ�واهر االجتماعي�ة ال�تي رافقت ك�ل المجتمع�ات
ومنها المجتمع العراقي, وقد اثرت تلك الظاهرة على المجتمع بشكل عام نظراً لم��ا
يتصف به من عادات وتقاليد تمن��ع ح��دوث ه��ذه االفع��ال, حيث يوص��م اجتماعي��اً من
يرتكب مثل هذا العمل, ولكونها ظ�اهرة خط�يرة ته��دد الكي�ان االجتم�اعي فق�د دع�ا
الكث��ير من العلم��اء االجتم��اعيين والنفس��يين الى دراس��تها والوق��وف على اس��بابها
ومحاول��ة عالجه�ا والح��د منه��ا؛ ل��ذا فق��د ه��دفت دراس��تنا الحالي��ة الى التع��رف على
الخصائص الشخصية واالجتماعي��ة واالقتص��ادية المؤدي��ة لألنتح��ار, ك��ذلك تحدي��د أهم
العوامل المؤثرة في حدوث االنتحار عند كال الجنسين, فضالً عن معرف��ة م��دى ت��أثير
التغيرات التي أح��دثتها العولم��ة ودخ��ول وس��ائل االتص��ال والتكنولوجي��ا والتط��ورات
السريعة التي خيمت على المجتمع العراقي في زيادة حاالت االنتح��ار, الوص��ول الى
توصيات ومقترحات تكون بمثابة خطوات اجرائية وقائية للح��د من ظ��اهرة  االنتح��ار

والعوامل الدافعة اليه .



توصلت الدراسة الى مجموع��ة من النت��ائج مفاده��ا ان االنتح��ار يش��مل جمي��ع
الفئات العمرية وال يختص بفئة دون اخرى, لكنه يكثر عند الفئة العمرية التي ت��تراوح

( كونها هي الفئة المسؤولة عن اعالة المجتم��ع مادي��اً, كم��ا18�30اعمارهم ما بين )
انه ناتج عن العامل االقتصادي السيئ لما له من اثر واسع على حي��اة االف��راد, حيث
ان الفق��ر والع��وز الم��ادي ي��دفعان ب��الكثير� من االش��خاص الى االنتح��ار للتخلص من
ضروف الحياة السيئة ومتطلباتها, وقد اثبتت الدراسة من خالل الوس��ائل االحص��ائية
المس��تخدمة فض��الً عن من��اهج البحث ان دخ��ول االن��ترنت والتكنولوجي��ا المتط��ورة
واندماج ثقافات البلدان االخرى مع ثقاف��ة المجتم�ع االص��لي اث��ر وبش��كل كب��ير على
حياة االخرين نتيجة لتأثرهم بم��ا يع��رض وينق��ل اليهم ع��بر وس��ائل االعالم المختلف��ة
اضافة الى عامل التقليد الذي كان له اثر كبيراً في حي��اة الكث��ير من فئ��ات المجتم��ع
من خالل تقليد الفرد لما يعرض مثال ع��بر القن��وات الفض��ائية من مسلس��الت وافالم
مدبلجة� تحتوي على مشاهد انتحار, لذا يجب ان تكون هن��اك رقاب��ة على االف��راد من
داخل االسرة نفسها و من خ��ارج االس��رة اي تك��ون هن��اك رقاب��ة تلفزوني��ة سياس��ية
تتحكم بما يع��رض ع��بر وس��ائل االعالم المختلف��ة ليتم الس��يطرة على جم��ع ظ��واهر

الكلمات المفتاحي44ة :العنف والقتل والمتاجرة بالمخدرات فض��الً عن االنتح��ار    
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Abstract                                                                                                                                   

The  phenomenon  of  suicide  is  a   basic  social  phenomena  that  exists    in  all

societies, including the Iraqi society. This phenomenon has a negative impact on

society due to the society's customs and traditions that prevent the occurrence of

such  act.  Also  this  phenomenon  stigmatizes  socially  those  who commit  such

action. Many sociologists and psychologists called for studying this phenomenon

through finding its causes, and trying to treat and limit it. Therefore, our current

study is  aimed at  identifying the personal,  social  and economic characteristics

that lead to suicide, as well as identifying the most important factors affecting the

occurrence of suicide in both sexes. Moreover the study also seeks to investigate

the impact of globalization,  modern technology,  modern communications,  and

the rapid developments that have occurred recently in the Iraqi society on the

increase  in  the  phenomenon  of  suicide.  The  study  will  present  some

recommendations  and  proposals  that  serve  as  preventive  procedural  steps  to

reduce the phenomenon of suicide and the factors driving it                                       

The study has reached to a set of results one of which is that although suicide

includes all ages and is not specific to one age without another, but it is more

common in the age ranging from (18-30). This the researcher believes could be

because of  the group being responsible for financially supporting society, and it is



also the result of the bad economic factors that can have negative impact on the

lives of individuals, as poverty, need, and bad living conditions can drive many

people to suicide. Finally, the study has proven through the statistical means used

as well  as  research methods that  modern technology,  internet advancements,

and the integration of other countries' cultures with the culture of the original

society  has  greatly  influenced  the  lives  of  others.  Individuals  became  very

influenced  by what is presented and transmitted to them through various media,

in addition to the imitation factor that has great  impact  on the lives of  many

groups  of  society  since  individuals  tend  to  imitate  what  is  shown on satellite

channels, such as series and dubbed films that contain suicide scenes. Thus, there

must be censorship on individuals from within the family itself and outside the

family,  this  means  that  there  should  be  a  political  televised  censorship  that

controls  what  is  shown  through  the  various  media  in  order  to  control  the

collection of phenomena of violence, murder, drug trafficking, as well as suicide.

Key words:  phenomenon, suicide,  relationship,  cultural transformations,  Iraqi

society

المقدمة 

يعد االنتحار من الظواهر االجتماعية التي تعكس أثارها السلبية على المجتم��ع نتيج��ة
لفقدان���ه بعض أعض���ائه المهمين، لم���ا لهم من دور كب���ير في الحف���اظ على أمن���ه
وسالمته وتقدمة، و االنتحار ظاهرة منتشرة في كل دول العالم، ومعرف��ة ذل��ك أم��ر

 شخص، كم��ا يع��دّ االنتح��ار الس��بب۱۰۰۰طبيعي، إذ ينتحر في اليوم الواحد أكثر من 
الث�الث للم�وت نتيج��ة التعق��د ال��ذي فرض��ه لتغ�يرات هائل�ة على الحي�اة االجتماعي�ة
والشخصية،� إذ يقرر الشخص القضاء على حياته بنفسه ليكون الجاني والمجني عليه
في ال��وقت نفس��ه، األم��ر ال��ذي دف��ع العدي��د من الب��احثين في الكث��ير من المي��ادين
االجتماعية والنفسية إلى دراسة هذه الظاهرة من اجل الوق��وف على أهم األس��باب
والعوام��ل ال��تي ت��ؤدي إلى ح��دوثها، لكن انتش��ار ظ��اهرة االنتح��ار في المجتمع��ات
العربية عامة والمجتمع العراقي خاصة، يدعو إلى الدهشة واالستغراب لما تتمتع ب��ه
ه��ذه المجتمع��ات من س��يطرة القيم واألع��راف ال��تي تع��د من أهم وس��ائل ض��بط
المجتمع في الكثير من األمور الحياتي�ة من جه�ة، ولكنه�ا عوام�ل تس�بب في انتح�ار
بعض األف��راد من جه��ة أخ��رى، فليس جمي��ع األف��راد ال��ذين يمكن أن يتعرض��ون
للظروف والضغوط االجتماعية نفسها يلجئون إلى االنتحار، األمر الذي يعكس حقيقة
رئيسة هي أن مشكلة االنتحار بمقدار م��ا تع��د مش��كلة فردي��ة خالص��ة تنط��وي على
بواعث وكوامن ذاتية تدفع الفرد إلى إنهاء حياته بنفسه, وهي ايضاً ظاهرة اجتماعية
تؤثر على المجتمع وتضل محكومة بطبيعة الوسط االجتماعي التي تحدث فيه، فعلى
الرغم من انتشار االنتحار بين العزاب أك��ثر من الم��تزوجين، وبين الحض��ر أك��ثر من��ه
في الري��ف، وبين األف��راد غ��ير المت��دينين أك��ثر من األف��راد المت��دينين، كم��ا أش��ار



دوركهايم أال أن هن��اك تفاوت��اً في ح��دوث االنتح��ار بين ه��ذه الفئ��ات بحس��ب طبيع��ة
المجتمع الذي تحدث فيه، فيبقى السؤال لماذا ينتحر الفرد العراقي الي��وم، وم��ا هي
األسباب التي تقف خلف وقوع الفرد ضحية لقت��ل نفس��ه، ومن ه��و المس��ؤول األول
عن دفع الف��رد إلى التخلص من حيات��ه، وق��د س��لطت الدراس��ة الض��وء على ح��االت
االنتح��ار في مدين��ة يحكمه��ا الع��رف العش��ائري والط��ابع ال��ديني، على ال��رغم من

التطورات الحديثة التي طرأت على ثقافة مجتمع الدراسة .

الفصل االول
عناصر الدراسة ومفاهيمها

المبحث االول : العناصر االساسية في الدراسة 
أوال : مشكلة الدراسة وتساوالتها

ثانيا : أهمية الدراسة 
ثالثا : اهداف الدراسة 

المبحث الثاني : تحديد المفاهيم االساسية للدراسة
((The social phenomenonأوال : الظاهرة االجتماعية 

Suicide)ثانياً : االنتحار )
((Cultural transformationsثالثاً : التحوالت الثقافية
(Iraqi society)رابعاً : المجتمع العراقي

أوالً : مشكلة الدراسة وسؤاالتها

          تعد ظاهرة االنتحار من الظواهر االجتماعية التي الزمت المجتمعات البشرية
منذ قديم الزمان، كما وتعد هي من المشكالت الخطيرة التي تهدد االفراد والمجتمع
وتماسكه، ألنها تؤدي الى تدهوره، كما انها تعد مؤشراً على تفك��ك المجتم��ع، وتمث��ل
فشالً فردياً وجماعياً في التكيف مع المعايير والضوابط االجتماعي�ة، وانفص�ال الف��رد

عن جماعته وعدم تقبله للنظام االجتماعي . 

          أصبح االنتحار من الظواهر المنتشرة في الفترة االخيرة حيث تشير التقارير
والدراس��ات الى انه��ا في تزاي��د مس��تمر وب��دأت تظه��ر في ك��ل المجتمع��ات ح��تى
المجتمعات العربية التي كانت ال تعاني من هذه الظاهرة ولكنه��ا من الظ��واهر ال��تي
تحاول الحكومات ايجاد الحلول لمنعها وتكثر هذه الظاهرة في المجتماع�ات الغربي��ة
بشكل كبير جدا واحيانا يكون األنتحار بشكل جماعي وأن تكرار ظهور هذه المشكلة
االجتماعية ال يعني وجود ظاهرة غير صحية  وذل��ك ألن س��المة المجتم��ع ليس��ت في
خلوه تماما من األمراض, وأنم��ا في مقاومت��ه الم��رض تل��و الم��رض واالنتص��ار علي��ه
وليس عجيباً ظهور مشكالت كثيرة اليوم في عالم تتغير قيمه ومعاييره بسرعة, مما
يستدعي اعادة التنظيم والبناء عند ظهور أية مواقف جديدة بقصد مواجهتها وتكييف
السلوك بمقتضاها, خاصة وأن المشكلة كثيرا ما تنشأ عن ص��راع بين موق��ف متغ��ير
متج�دد� والمع�ايير والقيم ال�تي يتعين أو ال يتعين مواجهت�ه في اط�ار أك�ثر من كونه�ا
سلوكا غير مرغوب فيه كالجريمة وجنوح األحداث والفقر واالنتح��ار والبطال��ة وال��تي



تتطلب حال جماعيا ب��دال من ان تك��ون مستعص��ية على الح��ل وكأنه��ا ش��ر ال ب��د من��ه
وواحدة من هذه المشكالت هي مشكلة االنتح��ار ال��تي يجب التص��دي له��ا والتع��رف
على اس��بابها واثاره��ا في المجتم��ع ويبقى البحث عن ال��دوافع واألس��باب لح��دوث
ظاهرة االنتحار هو السبيل األنسب للتعرف على هذه الظاهرة وتشخيص��ها ومحاول��ة
التصدي لها من خالل أيجاد االلي��ات المالئم��ة المتص��اص زخم ال��دوافع وتبدي��دها بم��ا

يضمن التقليل من تفاقم الظاهرة قيد الدراسة .   

         أن التغ��ير الكب��ير ال��ذي ح��دث في األون��ة األخ��يرة في المجتم��ع الع��راقي
والمتمثل بالتحوالت الثقافية واالجتماعية على حدٍ س��واء ال��تي دخلت على المجتم��ع
العراقي, والتي أفرزت العديد من المظاهر السلبية في مقدمتها ظاهرة االنتحار في
ً العديد من محافظات العراق ومنها محافظة الديوانية،� وأصبحت هذه الظاهرة مرضا
ينخر في جسد المجتمع العراقي، وعلى الرغم من ذلك فقد تكون بعض االحصائيات
المسجلة عن االنتحار غير دقيقة السباب تتعلق باالعراف االجتماعية والقبلية التي ال
تزال متحكمة في المجتمع العراقي, وتتناقل وس�ائل االعالم بين الحين واالخ�ر أنب�اء
عن حاالت انتحار متكررة بعض��ها ينتهي بأنق��اذ من يح��اولون االنتح��ار والبعض االخ��ر
ينتهي بالوف��اة, وه��ذا االم��ر ي��ؤدي الى ط��رح ع��دة تس��اؤالت للتعب��ير عن مش��كلة

الدراسة, وهي كاالتي :    

 � لماذا االنتحار ؟ 1

 � ما هي طبيعة العوامل التي تتحكم في أرتفاعوأنتشار الظاهرة ؟ 2

 � ما هي طبيعة البيانات الديموغرافية واالجتماعية للمنتحرين ؟3

 � مدى تأثير التغيرات والتحوالت الثقافي��ة ال��تي أح��دثتها العولم��ة ودخ��ول وس��ائل4
االتصال والتكنولوجيا والتطورات الس��ريعة ال��تي خيمت على المجتم��ع الع��راقي في

تفاقم الظاهرة  وزيادتها أو انخفاضها ؟

ثانياً : اهمية الدراسة 

ً تكمن اهمية هذه الدراس��ة في كونه��ا تتن��اول قض��ية اجتماعي��ة هام��ة وخط��يرة ج��دا
ومحددة للمجتمع ولالنسان فيه, أال وهي ظاهرة األنتح��ار من حيث انه��ا تمث��ل واقع��ا
ملموسا وتأثيرا في ثقافة وبن��اء المجتم��ع الع��راقي, كم��ا تكمن أهمي��ة الدراس��ة في
خطورة هذه الظاهرة ولتحديها حالة االستقرار االجتم��اعي ال��تي تعيش��ه المحافظ��ة،
ولقلة االهتمام والتركيز على هذه الظاهرة رغم خطورتها من قب��ل المراك��ز البحثي��ة
والحكومية،� ولكونها حصدت أرواح العشرات من االشخاص، فمن الضروري تس��ليط
الض��وء على ه��ذه الظ��اهرة للفت انظ��ار المعن��يين لالهتم��ام به��ا ب��البحث والدراس��ة
والخروج بنتائج عس��ى ان تعين المعن��يين بفهم ظروفه��ا ومالبس��اتها ووض��ع الحل��ول
الناجعة له��ا، كم��ا نأم��ل أن يس��اهم ه��ذا الموض��وع في رف��د المراك��ز البحثي��ة بجه��د



اكاديمي ممكن ان يستفاد منه في الح��د من اثآره��ا على المجتم��ع حيث تق��وم ه��ذه
الدراسة الى ابرز جانبين مهمين  :  

 � التعرف على آثر التحوالت الثقافية في ظاهرة االنتحار .1

 � التعرف على تأثير الظاهرة ارتفاعاً وانخفاظاً لحالة المجتمع وبنيته االساسية2

لمجتمعه ولمؤسساته  . 

ثالثاً : أهداف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة الى تحقيق الهدف الرئيسي للدراسة والذي يشمل
الكشف عن العوامل المؤدية لألنتحار وذلك عبر تحقيق االهداف الفرعية التالية : 

� التعرف على الخصائص الشخصية واالجتماعية واالقتصادية المؤدية   لألنتحار.1

� تحديد أهم العوامل المؤثرة في حدوث االنتحار عند كال الجنسين .2

 � معرفة مدى تأثير كل من أسباب االنتحار على عمر المنتحر . 3

 � معرفة مدى تأثير التغيرات التي أحدثتها العولمة ودخول وسائل االتصال4
والتكنولوجيا والتطورات السريعة التي خيمت على المجتمع العراقي في زيادة

حاالت االنتحار .

� الوصول الى توصيات ومقترحات تكون بمثابة خطوات اجرائية وقائية للحد من5
ظاهرة  االنتحار والعوامل الدافعة اليه 

المبحث الثاني

تحديد المفاهيم االساسية للدراسة

(The social phenomenon 4 الظاهرة االجتماعية )1

 الى الواق��ع النفس��ي الم��درك بالش��عور، ك��الظواهرفيم44ا تش44ير نفس44ياً
( . 30: 1982االنفعالية والعقلية واإلرادية") صليبا, 

 "هي ك��ل م��ا يع��رف عن طري��ق المالحظ��ةواجتماعي44اً تع44رف بوص44فها
( .143: 2007والتجربة،� والظواهر الطبيعية  والنفسية، واالجتماعية" )وهبة, 

 للظ��اهرة االجتماعي��ة فهي اس��اليب من التفك��ير وق��والباما التعريف االجرائي
العمل التي يس��ير عليه��ا االف��راد في أعم��الهم ش��اؤا أم لم يش��اؤا في ك��ل مج��االت
الحياة االجتماعية, وهي كغيرها من الظواهر لها مشيئتها وخارجيتها وموضوعيتها كما

تمتاز بأنها ملزمة أي أنها مزودة بصفة الجد واإللزام . 

Suicide)4 االنتحار)2



اصل كلمة االنتحار مشتق من كلمة )نََحَر( اي ذَبَح او قَتَل . و)أنتحر( : قتل نفس��ه او
ذبحها, ويقال )تناحر( القوم اذا تشاجرو لحد الهالك, وقد استعملت كلمة )بخع نفسه(
في الق�رآن الك�ريم واالح�اديث النبوي�ة ونص�وص الت�اريخ االس�المي مرادف�ة لالنتح�ار

 ( .6 : 2003وتعني )اهلك نفسه( أو انهكها غماً ) كريم, 
( االنتح��ار في قول��ه : " نس��ميE.Durkhem )اميل دورك44ايملقد عرف العالم��ة 

انتحاراً كل حالة موت تنجم بنحو مباش��ر أو غ��ير مباش��ر عن فع��ل ايج��ابي أو س��لبي
تنف��ذه الض��حية ذاته��ا, وال��تي ك��انت تعلم بالنتيج��ة المترتب��ة على فعله��ا بالض��رورة

 (  10 : 2011) دوركايم, 

ًوعلى ضوء ذلك يعرف االنتحار  ًإجرائيا بأنه فعل يقتضي قتل االنسان لنفس��ه عم��دا
مقرراً انهاء حياته نتيجة للضروف القاسية التي يمر بها . 

(4Cultural transformations التحوالت الثقافية )3

التحول هو التبدل و التغير و التنقل، و "نقط�ة التح��ول هي الح�د الفاص�ل بين
أمرين يكون األمر الثاني أحسن حاالً من األول, " فالتحول " تغير يلحق األشخاص أو
األشياء، و هوقسمان تح��ول في الج��وهر و تح��ول في األع��راض, التح��ول ث��ابت من
ثوابت الحياة، و هو ظاهرة اجتماعية مالزمة للمجتمعات البشرية منذ القدم ويح��دث

 ( . 5 : 2015بقوة الفعل ) أسماء, 

 لإلش��ارة إلي التغ��ير الس��ريع(( Conversion التحويليس��تخدم مفه��وم
والمفاجئ الذي يطرأ علي وجهة نظر شخص معين في الحياة، وقد يتضمن التحويل
تغي��يرات في المعتق��دات أو التواج��د م��ع جماع��ات معني��ة أو في خص��ائص شخص��ية�
اإلنسان، ألنه يدفع��ه إلى إع��ادة تنظيم أفك��اره وعواطف��ه وق��د يط��رأ التحوي��ل على

91: 1992وجهات النظر السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الفلسفية ) غيث, 
. )

 هي عبارة عن نسيج كلي من التعريف االجرائي للتحوالت الثقافيةأما
االفكار والمعتق��دات والع��ادات والتقالي��د المكتس��بة والموروث��ة, وال��تي يط��رأ عليه��ا

تغييرات بين فترة وأخرى نتيجة للظروف التي يمر بها المجتمع .  

Iraqi society)4 المجتمع العراقي )2

جاء أصل )مجتمع( في اللغة العربية من الفعل )جمع(، )يجم��ع( ويع��ني جم��اع
كل شيء، و )الجماع( اختالط من الناس، وقيل )مجتمع( هم الضروب المتفرق��ة من
الناس ويقال امر بني فالن )جمع(، )جمٍع(, "بالضم والكسر" فال تفش��وه أي مجتم��ع

.   (357: 1986فال تفرقوه باإلظهار ) ابن منظور, 

 على أنه مجموعة من األفراد تكون في حال��ةالمجتمع العراقيفيما يشير 
اتصال دائم ولها اهداف ومصالح مشتركة ومصير واحد واالتصال الدائم يع��ني جمي��ع
الرواب��ط والتف��اعالت ال��تي تق��ع بين العراق��يين مهم��ا تكن طبيعته��ا مباش��رة أو غ��ير



مباشرة دائمية أو مؤقت��ة ش��عورية أو غ��ير ش��عورية تعاوني��ة أو عدائي��ة إال أن وح��دة
األفراد في جماعات ومنظمات تكامل الجماعات والمنظمات في تجمع بشري بصفة
اجتماعية وحضارية معينة يسهم في ظهور المجتمع العراقي وبلورة نظم��ه وأهداف��ه

 (  .  7: 2014وخطط عمله ) عبيس, 

 فيعرف على انه مجموع��ة منالتعريف االجرائي للمجتمع العراقياما 
الن��اس يعيش��ون م��ع بعض��هم البعض في رقع��ة جغرافي��ة مح��ددة� ، وزم��ان مح��دد،
وهويتهم مشتركة وتجمعهم ثقاف��ة وع��ادات اجتماعي��ة واح��دة ، ه��و المجتم��ع الكب��ير�
وكانت محافظة الديواني��ة النم��وذج المس��حوب والمح��دد� من المجتم��ع الع��ام ،بحيث
يشعر بأنهم ينتمون الى بعض��هم ويتف��اعلون فيم��ا بينهم بش��كل مس��تمر ولهم ت��اريخ

مشترك وقيم وعادات وتقاليد وسلوكيات خاصة بهم .

الفصل الثاني

المبحث االول

النظريات المفسرة لظاهرة االنتحار

لقد اختلف الباحثين والعلماء في تفسيراتهم لظاهرة اإلنتح��ار، فك��ل ب��احث ينظ��ر
إليه��ا من زاوي��ة معين��ة وحس��ب اختصاص��ه، ه��ذا االختالف أدى إلى ظه��ور بعض النظري��ات
المفسرة لظاهرة االنتحار, حيث بدأت المراحل األولى في دراسة اإلنتحار بين ي��دي األطب��اء
العقليون، عندما كانوا يتعرضون إلى تهديد المرضى باإلنتحار، والشروع في��ه، وأك��د أص��حاب
هذه النظرية بوجود ارتباطا وثيقا بين اإلنتحار والصحة العقلية، بحيث الحظ��وا ارتف��اع نس��بة
اإلنتحار عند نزالء المصحات العقلية، ويرون أن من أهم األم��راض العقلي��ة الدافع��ة لإلنتح��ار
هي اإلضطراباتاإلنهباطية في كل مستوياتها العصابية والذهاني��ة والفص��ام واله��ذاء الم��زمن،

 ( . 274وإدمان الكحوليات ) خير الزاد : 

وهناك مجموعة من النظريات المهمة المفسرة لظاهرة االنتحار اال وهي  : 

 4 النظرية البيولوجية : 1

لقد مر اإلتجاه البيولوجي في تفسيره للسلوك اإلنتحاري تاريخيا بثالث مراحل هي : 

 في هذه المرحلة ذهب األطب��اء العقلي��ون ب��أن اإلنتح��ار في ح��د ذات��هالمرحلة األولى:* 
مرض عقلي .  

 في ه��ذه المرحل��ة ع��ارض األطب��اء العقلي��ون المح��دثون رأي أطب��اء * المرحلة الثانية:
المرحلة األولى، واعتبروا اإلنتح��ار ع��رض الض��طراب وأم��راض أخ��رى، واهتم الطب العقلي
في هذه المرحلة بالفرد وعزلته عن بيئته، وانحصرت الدراس��ة بص��ورة ض��يقة في االهتم��ام
بالفرد وتركيبته البيولوجية بصفة أساسية، وآلي��ات س��لوكه الدفاعي��ة في المس��توى ال��ذهني

بوجه خاص . 



 هذه المرحلة تحولت الدراسات من النطاق الفردي إلى نطاق الحي��اة* المرحلة الثالثة :
االحتماعية، لدراس��ة الت��أثيرات المتبادل��ة في عملي��ة التفاع��ل اإلجتم��اعي بين الف��رد وبيئت��ه

 ( .  295: 1999اإلجتماعية ) ويليام, 

  وخالصة القول أن مدرسة الطب العقلي تنظر إلى كل إنسان انتحر بأنه إنسان مختل،
وتعتمد هذه النظرية على النقاط التالية : 

 كل منتحر� هو مصاب بمرض عقلي �� او مريض مختل, ومصاب بهذيان واحيانا اضطرابات*
وعدم توازن طبيعي عصبي .  

 االنتحار عرض وليس مرض ينتمي إلى أحد التكوينات، وهي إما التكوين المزاحي الدوري،*
أو الخلقي, واما التك��وين المف��رط لألفع��ال أو إلى أح��د األم��راض التابع��ة للتص��نيف الط��بي

 ( .94: 1996لألمراض النوروغرافية كحاالت االنهيار واالكتئاب ) تكفي, 

 4 النظرية االجتماعية في تفسير السلوك االنتحاري :2

( ال��تي تس��مى بنظري��ةSuicide نش��ر دورك��ايم نظريت��ه عن االنتح��ار )۱۸۹۷   في عام 
األنومي )الالمعيارية(, والالمعياري��ة هي األطروح��ة المض��ادة للحي��اة االجتماعي��ة, وهي نم��ط
اجتماعي يقوم على الحد االدنى من ضبط السلوك الشخصي، ويمي��ل دورك��ايم إلى تعري��ف
الالمعيارية على انها غياب القواعد والمعايير ويذكر انها تظهر بسبب ازمة أو تح��ول مف��اجئ
يجعل المجتمع ع��اجزاً عن ممارس��ة تأثيره��ا مؤقت��اً,  واالنتح��ار عن��د أمي��ل دورك��ايم ظ��اهرة
اجتماعية مرتبطة أساساً بالنظام االجتم��اعي, وم��ا يط��رأ علي��ه من ظ��روف مفاجئ��ة، أو م��ا
يلحق بالجماعات االجتماعية من تطور وتغ��ير، ويم��يز بين ن��وعين من االنتح��ار هم��ا االنتح��ار

Assimilationًاألناني واالنتحار الفوضوي، وكالهما ينش��أ عن تمث��ل العم��ل الجمعي ) ( تمثال
غير كافي لدى األفراد وذل��ك بس��بب اختالف التنظيم االجتم��اعي، وانحالل تكامل��ه، وفق��دان
تماسك الجماعة من خالل تفتت العالقات االجتماعية التي كانت في حالتها المس��تقرة ال��تي

 ( .92: 2019تهيأ للفرد احساساً بالطمأنينة ) عبد الرضا كيطان, 

4 النظرية االقتصادية :3

  ترى هذه النظرية أن ت��ردي األح��وال االقتص��ادية والمالي��ة والمعيش��ية للف��رد، من أهم
ً دوافع االنتحار حيث تتزاي�د ح�االت االنتح�ار م�ع ص�عوبة الحال�ة االقتص�ادية للمجتم��ع ووفق�ا

، ف��ان ع��دد المنتح��رين(2013)للتقرير الذي نشرته المجلة الطبية البريطاني��ة في س��بتمبر 
دول في اس��يا,(�� 8دول��ة في امريك��ا, و)(�� 18دولة في اوربا، و)(�� 27( دولة منهم )54في )

،(2009)منتحراً في ع��ام (�� 4884ودولة واحدة في افريقيا، ارتفع عدد المنتحرين بحوالي )
وفي دراسة موسعة اجرتها وزارة الص��حة(,�� 2008)بعد األزمة االقتصادية العالمية في عام 

األمريكية للوقوف على العالقة بين الكساد االقتص��ادي واالق��دام على االنتح��ار في الوالي��ات
 أي خالل ثم��انين عام��اً فق��د اش��ارت(۲۰۰۷و )(, ۱۹۲۸المتحدة أثناء الفترة م��ا بين ع��امي )

الدراسة الى وجود عالقة ارتباطية دالة بين ارتفاع معدل ح��دوث االنتح��ار, وف��ترات الكس��اد
( عام��اً، وهي س��ن25���60االقتصادي، وخاصًة بين األفراد ال��ذين ت��تراوح اعم��ارهم م��ا بين )



 بأن الفقر بحد ذات��ه وال��دخل الف��ردي ليس((Linzeriلينزيريالعمل واالنتاج، كما اوضح 
عامال مهماً في الميول االنتحارية، غير أن البطالة والفقر المفاجىء لمن كان ميسور الح��ال

:2018هما اشد تاثيراً, وللبطالة عالقة باالحوال االقتصادية العامة للمجتمع ) فاضل حس��ن, 
403   . )

أنواع االنتحار

لقد ميز دوركهايم بين ثالثة اشكال رئيسية لالنتحار هي: 

 4 االنتحار األناني : 1

 يحدث )االنتحار االناني( نتيجة ع��دم توح�د أو ان��دماج الف��رد بمجتمع�ة، اذ لم تع��د هن�اك
روابط قوية تشده إلى مجتمعه أو عائلت��ه، فينتح��ر الف��رد نتيج��ة ش��عوره بالعزل��ة، فالفردي��ة
المفرطة هي التي تقود الن��اس إلى ارتك��اب االنتح��ار، ل��ذا بين دوركه��ايم أن اإلنس��ان بحكم
بنيته النفسية ال يمكن أن يعيش إذا لم يتعلق بموضوع يتجاوزه، ويبقى بعده، فالحي��اة تص��بح
ال تطاق إذا تبين للمرء أنه ال يوجد سبب لوجوده، وان النهاية إلى الض��ياع, حيث ال يمكن أن
تضمن الشجاعة الن تعيش فتحلل العروة التي تربط اإلنسان بالحياة, لذا فان هذا النوع من
االنتحار ناتج عن شعور الفرد بالوحدة واالنعزال عن المجتم��ع ال��ذي يحي��ط ب��ه، األم��ر ال��ذي
يدفع بالفرد إلى االستهانة بحياته، فهو يجد نفسه عاجزا عن مواجه��ة الظ��روف والمش��كالت

 ( .250/256: 2011التي تواجهه في الحياة ) دوركايم, 

  لذا فأن التأكيد المتزايد على عامل الفردية، هو من سمات التطور االجتماعي وازده��ار
الحضارة يجعل الفرد يميل إلى أن يصير في مكانة مرموقة و عالية، وعن��دما تحت��د الفردي��ة
عند الفرد ويحس انه في عزلة عن الكيان االجتماعي، فإن�ه يعج�ز حينئ�ذ أن ي�درك أو يحس
بقوة أية سلطة اخرى خارج نطاقه الف��ردي، فيص��ير فريس��ة لعزل��ة حتمي��ة ت��ؤثر في حيات��ه
وتطبعها، مما يجعلها غير محتمل��ة، فتك��ون حيات��ه مت��وترة كم��ا يش��عر ب��القلق والخ��وف من
المستقبل وال يجد أمامه الدعم االجتماعي, ومن ثم فالنهاية حتما ستكون التفكير في وض��ع

 ( . 65/66: 2012حد أليامه ) وازي, 

 4 االنتحار اإليثاري ) التضحية (  : 2

أي االنتحار في سبيل محبة الغير أو الوالء له أو التفاني في سبيله, حيث يحدث مثل هذا
االنتحار في الجماعات المتصفة بالتضامن والتماس��ك االجتم��اعي بين أفراده��ا بحيث يكون��وا
متحدین قلبا وقالبا و جسد واحد في سلوكهم وتفكيرهم وطموحهم وج��د مث��ل ه��ذا االنتح��ار
في المجتمعات البدائية ذات التضامن والتماسك الصلب والقوي ووجد أيضا في المجتمعات
المتقدمة مث��ل المجتم��ع الهن��دي والياب��اني وعن��د المجتم��ع الع��ربي المعاص��ر كالفلس��طيني
والجزائري واللبناني والعراقي, اذ يتصف المنتحرون اإليثاريون بوعي ع��الي من المس��ؤولية
الجماعية وملتزمين بمعاییر جماعتهم األخالقية والمبدئي��ة وتك��ون ق��وة األع��راف االجتماعي��ة
عليهم واجبة مقدسة . وتك��ون ق�وة وس�ائل الض�بط االجتم��اعي األخ�رى كالديني�ة والحزبي�ة
والوطنية� عظيمة جدا ويعد االنتحار فيها أداء روتينياً يقوم به الشخص وهو مصمم على ذل��ك
لخدمة جماعته . فكلما زاد تماسك وتضامن أف��راد الجماع��ة وتم��اثلوا لمب��ادئ جم��اعتهم زاد



معدل االنتحار بينهم والعكس صحيح . وهذا يعد انتحارا ایثاريا . ففي المجتم��ع الياب��اني ك��ان
الجندي الياباني يربط نفسه بالطوربيد الذي ينطلق من البارجة البحرية اليابانية ليوجهه نح�و
الهدف األمريكي ) في حربة مع الواليات المتحدة األمريكية إب��ان الح��رب العالمي��ة الثاني��ة (
لكي يفجر هدفا حربيا خاصة بعدوة يعد هذا الفعل االنتحاري أمر صور االنتح��ار االيث��اري الن
الجندي الياباني في دفاعه ضد العدو الخارجي فضال عن توقع الفرق��ة العس��كرية من��ه ه��ذه
التضحية كدليل وبرهان على وطنيته وتفانيه في سبيلها فال يعده تفککا شخصيا أو جنون��ا ب��ل

 ( .273: 2005بطولة وطنية ) خليل العمر, 

ويستهدف الشخص هنا خير الجماعة ومصلحتها كما يتصورها وهو يخضع لدوافع متجردة�
ج��ديرة بالم��دح, وه��و ليس س��وى دعم عمي��ق لواجب��ات الم��رء نح��و الجماع��ة، وإن اس��مه
الحقيقي هو التضحية من أمثلة ه��ذا الن��وع أن كب��ار المس��نين في األس��كيمو يش��عرون انهم
اصبحوا عالة على ذويهم، ولم يعودوا قادرين على العمل واإلنتاج والكسب، في��دفن المس��ن
نفسه في الثلج ويظل هكذا ح��تى يم��وت وهدف��ه اال يك��ون عال��ة أو عبئ��اً على أبنائ��ه وذوي��ه

 ( .51: 2006) سعد الرشود, 

 4 االنتحار الفوضوي ) الالمعياري أو األنومي ( : 3

ويشير الى غياب التنظيم االجتماعي ويعني دورك��ايم ب��ذلك أن األوض��اع االجتماعي��ة في
حالة الضياع تحرم الناس من المعايير بسبب التغ��ير الس��ريع أو ش��يوع ع��دم االس��تقرار في
المجتمع، أن فقدان المرجعيات يتحكم اليها المرء في رغباته وميوله، كم��ا يح��دث ع��ادة في
حاالت الخلل االقتصادي أو المعانات الشخصية عن��د الطالق، ق��د ي��ؤدي الى اختالل الت��وازن
بين ظروف الن��اس من جه��ة وتطلع��اتهم من جه��ة أخ��رى, حيث اعت��بر دورك��ايم أن ظ��اهرة
االنتحار ظاهرة اجتماعي��ة محص��نة يش��ير إلى طبيع��ة األخالق الس��ائدة ال��تي ينف��رد به��ا ك��ل
مجتمع من آخ��ر ق��دس دورك��ايم مكان��ة المجتم��ع واهم��ل دور الف��رد ووزن��ه في اس��تمرارية
المجتمع إلى درجة أنه قال )أن الف��رد يعيش في المجتم��ع وب��المجتمع ومن أج��ل المجتم��ع(

 ( .1014: 2018) مصطفى, 

وك��ذلك تمثل��ه ح��وادث االنتح��ار ال��تي توج��د في المجتم��ع نتيج��ة لالختالل في الت��وازن
االجتماعي للمجتمع, وقد مثل دوركايم لذلك باألزمات االقتصادية التي حدثت في فيينا س��نة

, وق��د ق��ارن دورك��ايم بين نس��بة االنتح��ار قب��ل و بع��د ه��اتين(۱۸۸۲ وفي باريس سنة)۱۸۷۳
األزمتين, وج��د أن النس��بة ق��د ارتفعت بس��ببهما وينهى دورك��ايم من دراس��ته إلى أن منحى
االنتحار ال يمكن أن يت��أثر إال اجتماعي��ا، فالدس��تور الخلقي في المجتم��ع في وقت معين ه��و
الذي يحدد� عدد حوادث االنتحار، فلكل مجتم��ع ق��واه الجمعي��ة ال��تي ت��دفع األف��راد إلى قت��ل
أنفسهم، وهذه الدوافع وإن كانت تبدو صادرة عن المزاج الفردي إال أنه��ا في الواق��ع تص��در
نتيجة لدوافع خارجية مالزمة للدستور االجتماعي وال يمكن أن تك��ون العكس، وهك��ذا يرج��ع
دوركايم كل أشكال االنتحار التي أظهرها بحثه إلى أسباب اجتماعي��ة, أو هك��ذا ي��برز اتجاه��ه
االجتماعي في تفسير الظواهر االجتماعية، وه��و نفس االتج��اه ال��ذى لمس��ناه في بحث��ة عن

 ( .278/279: 1977تقسيم العمل ) لطفي, 

كما يسمى أيضا هذا النوع من االنتح��ارات ب )االن��ومي( ال��ذي يتول��د عن النقص الكب��ير
في فاعلية الضوابط االجتماعية على الس��لوك الف��ردي, إن��ه ق��ريب في ص��فاته من االنتح��ار
األناني إنما الفرق الجوهري بينهما هو أن الالمعياري يمثل تحلل المعايير ال��تي ترب��ط أف��راد
المجتمع بعضهم ببعض وذلك بسبب أن فاعلية الضوابط االجتماعية التي ك�انت تفع��ل فعله��ا
في الضمير االجتماعي للفرد أض��حت واهن��ة في تأثيره��ا وغ��ير ماض��ية في ض��بطها لس��لوك



ات المجتم��ع فاق��دا لتوازن��ه �الفرد لدرجة أنها تتركه بدون عقوبات وجزاءات تقليدية،� عندها  ہ�
فيعيش في سلسلة من االضطرابات يمسي فيه الفرد خاسرا ضوابطه ومعاييره األمر الذي
يفسح المجال له لإلقدام على االنتح��ار دون روادع داخلي��ة أو روادع اجتماعي��ة مس��تكنة في
ضميره فهو إذن في هذه الحالة يكون انتح��اراً اختياري��اً يخت��اره الف��رد دون ض��وابط )بس��بب
غيابها أو فقدانها( وبسبب االرتب��اك في الض��وابط االجتماعي��ة وفق��دان تأثيره��ا وتوازنه��ا في

 ( .275/276: 2005حياة الفرد يمسي األخير حرا من قيود مجتمعة ) خليل العمر, 

المبحث الثالث

بنية العائلة العراقية

األسرة النواة االجتماعية لنمو الص��غار ح��تى يبلغ��ون مرحل��ة البل��وغ والنض��ج,
ومن��ذ والدة الطف��ل يتلقى خالص��ة الخ��برة من أس��رته، حيث ينم��و وتكتم��ل ملكات��ه
وقدراته الذهنية  ولقد عرفت المجتمعات بأشكالها المختلفة ) سواء بدوي��ة أو ريفي��ة
أو حضرية ( الحياة الزوجية والحي��اة األس��رية واألس��رة بمفهومه��ا االجتم��اعي تعم��ل
على استمرار بقائها ورسوخها واستقرارها عن طريق استمرار العالقات االجتماعي��ة
والثقافية، ومن خالل التعليم والتدريب تنظم األسرة سلوك� النشئ وت��راقب عالقات��ه
بغيره من أفراد المجتمع وألنها الوحدة األساسية في البناء االجتماعي تت��أثر األس��رة
بالظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية للمجتمع وتؤثر أيضا في البناء االجتماعي
كل�ه عن طري�ق م�ا تورث�ه لألبن�اء من ص�فات حيوي�ة أو وراثي�ة، ومن خالل ت�وارثهم
صفات سيكولوجية واجتماعية محددة عن طري�ق ال�تراث الثق�افي لآلب�اء واألمه�ات,
كما تتأثر صحة الطفل بالبيئة الداخلية والخارجية حتى قبل مولده ويعتم��د ذل��ك على
الظروف المادية واالجتماعية للوسط ال��ذي تعيش في��ه األس��رة متمثال في اإلس��كان
والغذاء والحالة الصحية باإلضافة للعطف والحنان الذي يجب أن يتمتع به األبن��اء في
األسرة, هذا ويتأثر سلوك األبناء غالبا بدرجة ثقافة الوالدين وم��دى التج��انس بينهم��ا
فالجهل وتناقض الثقافة يؤدي إلى السلوك المنحرف أو فشل األبناء في التكيف م��ع
ظروف البيئ�ة والمجتم�ع  ومم�ا س��بق يتض�ح أن األس�رة أهم الجماع�ات اإلنس�انية،
وأعظمها تأثيرا في حياة الفرد والمجتم��ع ، ل��ذا فق��د ن��الت اهتم��ام أغلب الب��احثين ،
خاصة دراسة تطور أشكالها أو تقلصها البنائي و الوظيفي ، حيث اعتق��د البعض أنه��ا
تتقلص من أشكالها الكبيرة الممتدة إلى أشكال أصغر فأصغر باستمرار ح��تى تص��ل
إلى األس��رة النووي��ة ، وال��تي تمث��ل ذروة التط��ور ، وبم��وجب ذل��ك تنحس��ر األس��رة
الممتدة في المجتمع الحديث, ولكن هذا االعتقاد ال يصمد أمام الشواهد التي تخالف
ذلك فمازالت توجد بعض أشكال األسرة الممتدة في المجتمعات الحضرية والريفي��ة

 ( .5/6: 2008على حد سواء ) القصاص, 

حيث ك��انوا ي��ألفون من وجه��ة النظ��ر االجتماعي��ة مايش��به بالش��خص الواح��د وان
قراراتهم واحدة وكان يترأسهم شخصاً كبيراً يكون المسؤول عنهم ويعودون اليه في
جميع امور حياتهم ويسمى بشيخ العشيرة اما في داخل االسرة نفس��ها يك��ون الج��د
أو االب هو المسؤول عن اتخاذ القرار الذي يخص مصالح االفراد في داخ��ل االس��رة



وقد اخذ نطاق االسرة يتغير شيئاً فشيئاً حتى وصل الى الحد ال��ذي اس��قر علي��ه في
الوقت الحاضر فأصبحت االسرة الحديثة ال تشمل اال الزوج والزوجة واوالدهم��ا غ��ير
المتزوجين ماداموا في كنف االسرة وقد سميت االس��رة الحديث��ة باالس��رة الزوجي��ة

 ( .     19/20: 2011) ابو سكينة, 

تعرضت األسرة العراقية لتغيرات كثيرة نتيج��ة تفاعله��ا م��ع المؤسس��ات المختلف��ة،
وان هذا التغير ال يمكن عزله عن التغير الذي يح��دث في المجتم��ع حيث حص��ل ه��ذا
التغير في كثير من األنس��اق وفي ض��وء ذل��ك تن��وعت ج��وانب متع��ددة في المجتم��ع
ومنها الجوانب االجتماعية واالقتصادية والسياس��ية والديني��ة والثقافي��ة فنعكس ذل��ك
على تنوع أنماط األسرة ولذا هناك نوعان من األسر العراقية هم��ا األس��رة العراقي��ة
التقليدية واألسرة العراقية الحديثة, فاالسرة التقليدية كانت تخضع للتقاليد أكثر مم��ا
تخض��ع للق��وانين فهي عائل��ة تقليدي��ة ونم��وذج العائل��ة ه��و الري��ف لكن التط��ورات
االقتصادية والثقافية واالجتماعية التي حصلت عليها وما رافقه��ا من عملي��ات تحض��ر
وتصنيع أدى إلى ظهور الصورة الحديثة للعائلة العراقي��ة المص��غرة ال��تي تتك��ون من
الزوجين وأطفالهما، وأن أي تغير يحصل في المجتمع يع��ود إلى ع��دة عوام��ل تق��ف
األسرة في مقدمتها وعن��دما يحص��ل التغ��ير فان��ه يتن��اول بن��اء األس��رة وم��ا في��ه من
عالقات لكي يؤثر في المجتمع الكبير ، فالعوامل التكنولوجية� واالقتص��ادية هي أك��ثر

 ( .8: 2012هذه العوامل ظهورا وأسرعها اثرا في تركيب األسرة ) حطيم, 

وقد ادت هذه التطورات الى حدوث تغ��يرات بنائي��ة في طبيع��ة العالق��ات بين
أعضاء األسرة من منظور المساواة والمشاركة في الس��لطة والمس��ؤولية وبازدي��اد
المس�توى الثق�افي واالقتص�ادي ، زاد تس�امح الرج�ل واص�بح أك�ثر تفهم�ا للعالق�ات
اإلنسانية بين أعضاء األسرة ، وان األسرة العراقية ال تختلف في مواجهتها عن التيار
الع��المي للتغ��ير في مج��ال األس��رة اإلنس��انية بغض النظ��ر عن اختالف الظ��روف

 ( .  437: 1989المجتمعية ) الخولي, 

الفصل الثالث

منهجية البحث

تعد منهجية البحث من االمور االساسية التي اليمكن الغنى عنه��ا في البح��وث
االجتماعية اذ يعرض الباحث مجموعة من االجراءات المهمة ال��تي يتخ��ذها من اج��ل
الوصول الى الحقائق الخاصة بالظاهرة المدروسة من خالل استخدام مجموع��ة من

المناهج التي يعتمدها في جمع البيانات وتبويبها وتحليلها وتصنيفها . 

ا� مناهج البحث :

ال��ذي يهتم المنهج وه��واعتمد الباحث في دراس��ته على منهج دراس��ة الحال��ة 
بدراسة جميع الجوانب المتعلقة بدراسة الظواهر، والحاالت الفردي��ة بموق��ف واح��د؛
فيأخذ الف��رد، أو االص�دقاء، أو جماع��ة اللعب، أو الف��رق الرياض�ية كوح�دة للدراس��ة
المفضلة بغرض الوصول إلى تعميمات تنطب��ق على غيره��ا من الوح��دات المش��ابهة

ا .له



 � مجاالت البحث 2

المجال الزماني : وهو المدة التي اس��تغرقتها الدراس��ة الميداني��ة وال��تي امت��دت من
 مبتدئ��ة من اع��داد اس��تمارة االس��تبانة الى تحلي��ل13/2/2021 لغاي��ة 28/7/2019

وتفسير البيانات .

المجال المكاني : ويعني المكان الذي اجري عليه البحث الميداني وهذا المك��ان ه��و
مدينة الديوانية.

المجال البشري : وقد تحدد بمجموعة حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار التي حدثت
في الديوانية من مراكز المدن واالرياف لكال الجنسين .

 � عينة البحث� : شملت جمع ح�االت االنتح�ار ومح�اوالت االنتح�ار ال�تي ح�دثت في3
حالة من الجنسين الذكور واالناث .  ( 12مدينة الديوانية وقد شملت على )

( يوضح الخصائص العامة للمنتحرين ومحاولوا االنتحار ولكال الجنسين1جدول )
( 2018) الحسناوي، 
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يوضح الجدول من خالل المعلومات الخاصة بجميع ح�االت االنتح�ار ال�تي ح�دثت في
المدينة وبشكل تفص��يلي من حيث األس��باب الدال��ة على االنتح��ار وانتش��اره واآلالت
التي استخدمت واوق�ات االنتح�ار ون�وع الحال�ة اذا ك�انت حقيقي�ة أو محاول�ة انتح�ار

وصوال إلى كيفية التقليل من هذه الحاالت .
لقد أكدت األحداث ال��تي رافقت عملي��ة االنتح��ار أو محاول��ة االنتح��ار بالنس��بة

%(, انها تعود الى أسباب عدي��دة منه��ا42( حاالت اي بنسبة )5للنساء والتي بلغت )
س��وء العالق��ة بين األم والبنت, أونتيج��ة المش��اكل العائلي��ة, او ناتج��ة عن الخالف��ات
الزوجية أو بسبب العوز الم�ادي، وق�د طغت المش�اكل العائلي�ة على أغلب الح�االت
بين الزوجة واهل ال��زوج خاص��ة في العوائ��ل الكب��يرة ال��تي تض��م العدي��د من األوالد
والبنات، ومن خالل تسجيل افادات من حاولن االنتحار وذوي المنتحرين, أكتشفنا أن
معظم األسباب تدور حول محاولة السيطرة على ادارة األس��رة اذ تنش��ئ الخالف��ات
والمشاكل عندما تعتقد ام الزوج أن زوجة االبن تح��اول ف��رض س��لطتها ورأيه�ا على
األس��رة من خالل الس��يطرة على رأي ال��زوج، مم��ا يول��د ص��راعات بين األخ��رين
وانحيازهم الى رأي االم ضد الزوجة الجديدة، هذا يؤدي الى صراعات عائلية شديدة,
وقد ينشئ نتيجة الغيرة بين النساء الغير متزوجات والزوجة الجدي��دة خاص��ة عن��دما
يحاول الزوج استرضاء الزوج��ة, وان ي��دللها ويس��افر معه��ا، ومنه��ا ينش��ئ من ع��دم
قدرة الزوجة بالقيام بمتطلبات األسرة الكبيرة� والتي تحتاج إلى جهد كب��ير في ادارة
األعمال المنزلي�ة، خاص�ة عن�دما يك�ون ال�زوج غ�ير ق�ادر على الخ�روج من األس�رة
واالستقرار بعيداً عنها بسبب العوز المادي، وان اغلب حاالت االنتحار مسجلة بعنوان
االضطرابات النفسية هو السبب يكون اجتماعي ناتج من الصراع في األس��رة س��واء
ك��ان بين اف��راد االس��رة جميع��اً او بين ال��زوج والزوج��ة، وان اغلب المش��اكل بين
الزوجين تكون ناتجة عن التأثير بما ينشر على مواقع التواصل االجتماعي من برامج
متنوعة ومختلفة, فيتأثر الطرفين بها وت��ؤدي بالت��الي الى الش��ك والغ��يرة خاص��ة اذا
كانت لديهم حسابات خاصة على تلك المواق��ع فتتط��ور المش��اكل لتص��ل احيان��ا الى
االنفصال أو االنتحار, والبعض من الحاالت ناتجة عن ترك الدراسة والفشل فيها, أي
ان هذا يشير الى ان للتعليم دوراً مهما في الحياة في مواجه�ة الكث�ير من الظ��روف
والتغلب عليها فمن خالل الدراسة يستطيع االنسان ان يطور نفسه ويثقف مجتمع��ه

الذي يعيش فيه وينهض به نحو مستقبال وحياةً زاهرة .    
%( فق��د58( حال��ة اي بنس��بة )7أم��ا ح��االت انتح��ار الرج��ال والب��الغ ع��ددها )

اشارت الى أن هذه الحاالت يكون السبب ناتج عن مشاكل اسرية وخالف��ات زوجي��ة
والتي غلبت عليها االوضاع االقتصادية نتيجة لعدم قدرة ال��زوج على تلبي��ة متطلب��ات
الحياة الزوجية الخاصة أضافة الى متطلبات العائلة بشكل عام, وان حاالت االنتح��ار
التي تحدث لم تسجل االس�باب الحقيقي�ة ال�تي أدت الى ارتكابه�ا خوف�اً من الوص�م
االجتماعي والسمعة التي تلحق بعوائ��ل المنتح��رين أو مح��اولي االنتح��ار, ومن خالل
المعلومات التي نحص��ل عليه��ا من الن��اجين من االنتح��ار ال يرجع��ون فعلهم ه��ذا الى
اسباب نفسية بل الى االنهيارات العصبية الناتجة عن الضغوطات الزوجي��ة والعائلي��ة
في مايخص العائلة وعالقة الزوجة بافراد العائلة وكيف يتعاملون معها هذا يؤدي الى



ضغوطات على الزوج والتي تدفع به الى الكبت وتحمل الم السكوت والتغاض��ي عن
العدي��د من المش��كالت اال ومن ض��منها الخيان��ة الزوجي��ة والهج��ر والمعامل��ة غ��ير
االنسانية والحرم��ان والع��وز االقتص��ادي ال��تي ت��ؤدي الى الض��غط النفس��ي وبالت��الي
يدفع��ه الى التص��رف على ه��ذا النح��و, وان انتح��ار الرج��ال في الري��ف يختل��ف عن
المدين��ة, فمثال في الري��ف تك��ون اك��ثر انتح��ارات الرج��ال ه��و ال��نزاع ح��ول الملكي��ة
الزراعي��ة او تقس��يم االرث أو الع��وز الم��ادي او فيم��ا يتعل��ق ب��الزواج, وان م��ايتعلق
باالضطرابات النفسية في الواقع هي قليلة جداً, ل��ذا اكثره��ا تتعل��ق كم��ا اش��رنا الى
الخالفات العائلية وكذلك خالفات االبناء مع االباء التي ينتج البعض منه��ا من تح��ريض
الزوجة لزوجها في حص��وله على االرث ونص��يب من االراض��ي الزراعي��ة اض��افة الى
ترأسه بأن يكون هو شيخ عشيرة ما,كل هذا ي��ؤدي الى انهي�ار المجتم�ع,  له��ذا ف�أن
قلة االعمال في الريف وتدهور احوال الزراعة وعدم توفر المياه لمزاولة انش��طتهم
اليومي��ة واعف��اء مس��احات شاس��عة من االراض��ي وال��تي ك��انت مش��مولة بالخط��ط
الزراعية لعدم توفر حصص مائية وال��تي ت��ؤدي الى زي�ادة الص�راع ح�ول المي��اة م�ع
اصحاب المس��احات القريب��ة ك��ل ه��ذه المش��اكل ال��تي اص��بحت االس��ر والكث��ير من
االفراد والعوائل اليمكن ان تواجهها خاصة عدم وجود بديل لالعم��ال ال��تي يزاولونه��ا
وعدم توفير الدولة فرص عمل وتعيينات للشباب ي��ؤدي ذل��ك الى التفك��ير في خي��ار

التخلص من الحياة على البقاء والعيش بتعاسة .          

من هنا نستنتج ان حاالت االنتحار التي تحدث سواء كانت في الريف او المدن
تعود السباب وعوامل عديدة تتعلق منها بالعزو الفضائي وماتركه من تأثيرات س��لبية
على نف��وس االف��راد وال��ذي ادى الى اختالط الثقاف��ات م��ع بعض��ها البعض من خالل
ماينشر ويبث عبر وسائل االعالم المختلفة خاصة وانه لم يكن ل��دى الحكوم��ة� نظ��ام
خاص يحجب هذه التأثيرات ويواجه مختلف التحديات, اال ان شبكات االعالم لم تهتم
ً سوى بنقل اخبار الرئاسات واالحزاب ولم نرى يوم��ا بأنه��ا ق��د وض��عت ح��داً وقي��ودا
على المواق�ع االباحي��ة أو المواق�ع ال�تي تث��ير الفتن والكراهي��ة وتح��رض على القت�ل
بحجة االختالف في االديان والطوائف وك��ذلك تل��ك ال��تي تح��رض على تقس��يم البالد
وايض���اً تل���ك ال���تي تنش���ر القص���ص الجنس���ية, كم���ا ك���ان لاللع���اب االلكتروني���ة

,Pubgكلعبةبوبجيوكالش)  Clashاثراً في نف��وس االف��راد خاص��ة ان نظ��ام اللعب��ة )
مبني على القتل والضرب والتفجير, وما شابه ذلك, كل هذه المواقع التي تبث على
ب��رامج التواص��ل االجتم��اعي مالذاً للكث��ير من الع��اطلين عن العم��ل والفاش��لين في
العالقات العاطفية واالجتماعي��ة ت��ترك اث��اراً س��لبية على االف��راد حيث ت��ؤدي الى ان
يسلكون سلوكاً سيئاً وبذلك تكون االسر غير قادرة على مواجهة ابنائها نتيجة اختالط
ثقافتهم مع ثقافة البلدان االخرى وهذا ينشئ نوعاً ما يس��مى بالص��راع الثق��افي بين
االجيال اي بين االب واالوالد خاصة ان االب تربى على جيل غير الجي��ل ال��ذي ت��ربى
علي��ه االبن, وبالت��الي ن��رى الكث��ير من الش��باب يتعرض��ون الى التع��اطي وتن��اول
المخدرات والمسكرات والخمر حيث اص��بحت ع��وائلهم غ��ير ق��ادرة على الس��يطرة
عليهم وبالتالي يؤدي ذل�ك الى انهي��ار ه�ذه الفئ�ة العمري��ة ال�تي هي اس�اس ارتك��از
المجتمع عليها, كل هذه الظ��روف االجتماعي��ة والثقافي��ة واالقتص��ادية س��اعدت على
انتشار الكثير من الظواهر كاطالق والهجرة واالغتيال وانتش��ار المخ��درات والتفج��ير

والتشرد والتسول واالنتحار وغيرها من الظواهر االخرى في المجتمع العراقي .  
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