
تقارير وتحقيقات

عند مرور احدى دوريات �رشطة جندة بغداد ، 
اعلى  نف�سه من  القاء  �سخ�ص يحاول  مت ر�سد 
ج�رش ال�سنك فتم انقاذه وتوثيق احلادثة ..لكن 
مثل هذا املوقف اليتكرر دائما وهنالك العديد 
منقذا  واليجدون  االنتحار  على  يقدمون  ممن 
لهم ولهذا حتولت حوادث االنتحار موؤخرا اىل 
ظاهرة تنذر باخلطر مادفع وزارة الداخلية اىل 
بغداد  على ج�سور  عالية  ا�سيجة  و�سع  اقرتاح 
وجهته  كتاب  يف  االنتحار  حاالت  ملواجهة 
اثار  ما  وهو   ، بغداد  حمافظة  جمل�ص  اىل 
التوا�سل  االنتقادات على �سفحات  موجة من 
االنتحار  ظاهرة  ان  اعتبار  على  االجتماعي 
ا�سبابها  يف  عميق  بحث  اىل  وحتتاج  خطرية 

وحماوالت جادة اليجاد حلول جذرية لها ..
انتحار ..باالرقام 

املفو�سية  اعلنتها  �سادمة  اح�سائية  ك�سفت 
املنتحرين  اعداد  عن  االن�سان  حلقوق  العليا 
من  عدد  يف   2019 عام  من  االول  الربع  يف 
حمافظة  ت�سدرتها  وقد  العراقية  املحافظات 
واعقبتها  انتحار  حالة   20 بت�سجيل  كربالء 
قار  وذي  وكركوك  الب�رشة  حمافظات 
ترتاوح  باعداد  اال�رشف  النجف  ثم  ومي�سان 
�سهدت  بينما  انتحار  11حالة   –  19 مابني 
انتهت  9 حاالت  بقية املحافظات مابني -2 
اغلبها بالوفاة بينما مت انقاذ ثالثة ا�سخا�ص 
فرق  ر�سد  وبعد  االح�سائية  ..وووفق  فقط 
بالتعاون  االن�سان  حلقوق  العليا  املفو�سية 
وقيادات  املحافظات  يف  ال�سحة  دوائر  مع 
ال�رشطة فقد تبني ان جمموع حاالت االنتحار 
خالل الفرتة الفائتة بلغ 138 حالة يف عموم 
كرد�ستان  اقليم  با�ستثناء  العراق  حمافظات 
اغلب  ان  اىل  ميدانية  درا�سة  ا�سارت  كما   ،
كونها  الع�رشينية  الفئات  من  املنتحرين 
االقرب اىل التطور التكنولوجي واالكرث ت�رشرا 
العامل  ان  ذلك   ، بالبلد  املحيطة  بالظروف 
االبرز لالنتحار هو الفقر وغياب فر�ص العمل 
التي  املدن  يف  خا�سة  العي�ص  لقمة  لتوفري 
تعر�ست لعمليات ارهابية وهو ماخلف حالة 
احباط لدى ال�سباب تدعوهم لتناول االدوية او 

القفز من اأماكن مرتفعة ..
وذكرت طبيبة يف ق�سم الطواريء يف م�ست�سفى 
حاالت  اغلب  ان  ا�سمها  ذكر  راف�سة  الريموك 
من  تنتج  امل�ست�سفى  اىل  ترد  التي  االنتحار 
تناول  او  احل�رشية  واملبيدات  ال�سموم  تناول 
جرعات مرتفعة من االدوية واملهدئات ، كما 
حرق  اىل  املنتحرات  الن�ساء  من  العديد  تعمد 
ال�سفاء  ن�سبة  تكون  احلالة  هذه  ويف  انف�سهن 
قليلة او حتدث ت�سوهات خطرية ، اما يف حالة 
تناول االدوية وال�سموم فيمكن انقاذ ال�سخ�ص 
املنتحر بغ�سل معدته واليخلو االمر من حدوث 
م�ساعفات قد توؤثر على املخ واع�ساء اجل�سم 

عموما ..
ا�سباب ودوافع لالنتحار 

فا�سل  االن�سان  حقوق  مفو�سية  ع�سو  ويرى 
اىل  توؤدي  التي  اال�سباب  اهم  ان  الغراوي 
ازدياد العنف هي احلاالت النف�سية وال�سدمات 
املتاأتية من كرثة احلروب التي مر بها العراق 
فر�ص  وفقدان  الحالمهم  اال�سخا�ص  وفقدان 
العمل والفقر ، اما ا�سباب تزايد حاالت االنتحار 
فهي امل�ساكل االجتماعية مبختلف م�ستوياتها 
والتفكك اال�رشي وانعدام الوئام داخل اال�رشة 
للتكنولوجيا  ال�سيء  اال�ستخدام  عن  ف�سال 
ومتابعة االطفال لربامج والعاب تروج لثقافة 

العنف والتطرف والقتل واالنتحار ..
عي�سى  نادية  االجتماعية  الباحثة  ترى  بينما 
اال�رشي  التفكك  هي  االنتحار  دوافع  اهم  ان 
احلالة  وتردي  الطالق  معدالت  وارتفاع 
الذي  اخلطري  الدور  عن  ف�سال  االقت�سادية 
االجتماعي ومايرتتب  التوا�سل  و�سائل  تلعبه 
او  االلكرتوين  االبتزاز  جرائم  من  عليها 
ممار�سة املراهقني اللعاب خطرية تقودهم اىل 
االنتحار والميكن اغفال م�ساألة انت�سار ال�سالح 
وتعاطي املخدرات والبطالة وال�سعور بالياأ�ص 

واالكتئاب واالحباط والف�سل الدرا�سي ..
الدكتور  اال�ستاذ  فيه  يلخ�ص  الذي  الوقت  يف 
النف�سية  اجلمعية  رئي�ص  �سالح  ح�سني  قا�سم 
يف  بالبطالة  االنتحار  دوافع  العراقية 
االجتماعية  االو�ساع  وتردي  ال�سباب  قطاع 
االجتماعية  والتقاليد  والعادات  واالقت�سادية 
العراقي  ال�سباب  تاأثر  على  موؤكدا  املتخلفة 
باخليبات ال�سيا�سية واالجتماعية التي مر بها 
ابتداء من احلروب واحل�سار ثم الفقر والبطالة 
الطائفي  العنف  اىل  ا�سافة  التغيري  بعد 
حاالت  ازدياد  اىل  اي�سا  ادى  الذي  والنزوح 
االنتحار بني الن�ساء خ�سو�سا ب�سبب الت�ساوؤم 
امل�ستقبل  و�سياع  احلياة  جمال  فقدان  و 
على  الن�ساء  قدرة  وعدم  واحلياتي  الدرا�سي 
حتمل الفقر واحلروالربد واجلوع والذل ا�سافة 
اكرث  املراأة  ان  ذلك  االميان  وقلة  الياأ�ص  اىل 

عر�سة لالنك�سار النف�سي ..
حلول ومعاجلات 

من جهته ، يرى ع�سو مفو�سية االن�سان ثامر 
ا�سباب  يف  البحث  الواجب  من  ان  ال�سمري 
انت�سار االنتحار ومن ثم معاجلتها فورا موؤكدا 
على ان هذه الظاهرة تعك�ص واقعا غريبا على 
اجل  من  اجلميع  تكاتف  وينبغي  املجتمع 
اأمني  �سياج  و�سع  يف  احلل  فلي�ص  معاجلتها 
على اجل�سور بل ينبغي معاجلة اال�سباب التي 
االنتحار وان�سافهم بتوفري  ال�سباب اىل  تدفع 
فر�ص عمل للعاطلني منهم على �سبيل املثال ..
النا�سط املدين �سامل  الذي يرى فيه  الوقت  يف 
الغو�ص  يتطلب  الظاهرة  من  احلد  ان  ح�سني 

التاأكيد  مع  ومعاجلتها  احلقيقية  ا�سبابها  يف 
ورجال  املدين  املجتمع  منظمات  دور  على 
الدين وو�سائل االعالم يف التوعية مع �رشورة 
فقد  االنتحار  حوادث  خلفيات  عن  التحري 
حاالت  يف  كما  متعمد  قتل  خلفها  يكون 
قتل  اىل  االهل  يعمد  اذ   ) العار  غ�سل  )جرائم 
بناتهم وت�سوير االمر على انه انتحار ..ويعتقد 
ح�سني ان توفري فر�ص عمل لل�سباب والق�ساء 
على العنف والتمييز اجلن�سي والعاطفي ودعم 
قطاع التعليم من �ساأنه اأن ي�سهم يف احلد من 

هذه احلوادث ..
هذه  على  عمران  نا�رش  القا�سي  ويعلق 
املحر�ص  على  عقابي  ن�ص  بوجود  الظاهرة 
وقد  االنتحار  بفعل  القيام  على  امل�ساعد  اأو 
وخطورة  يتالءم  مبا  العقابي  الن�ص  و�سع 
اأدى  جمرم  ك�سلوك  وامل�ساعدة  التحري�ص 
 ، عمدا  روحه  بازهاق  ال�سخ�ص  قيام  اىل 
فالقانون اليعاقب على االنتحار بل على فعل 
ي�ساعد  او  يحر�ص  من  يجرم  لذا  فيه  اال�سهام 
قانون  من   )408( املادة  وفق  االنتحار  على 
على  خطرا  ي�سكل  االنتحار  ان  ذلك  العقوبات 
تقاليده  عن  وخروجا  املجتمع  و�سالمة  اأمن 

الع�سائرية واالجتماعية ..
ويف معر�ص حديثه عن االنتحار، قال القا�سي 
الق�سائية  ال�سلطة  موقع  ح�سب  عمران  نا�رش 
اإنها ظاهرة اإجرامية بعد اأن ازدادت معدالتها، 
بينما عّرف ال�سلوك االنتحاري باأنه الت�رشف 
حياته.  الإنهاء  ما  �سخ�ص  قبل  من  املتعمد 
وعن املوقف القانوين من هذه الق�سايا، يبنّي 
الأنه  املنتحر  ت�سمل  ال  القوانني  اأن  القا�سي، 

رحل بطبيعة احلال.
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