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 *محاوالت الانتحار بين فرض الكيان والهروب من الواقع

*مصطفى ميموني

(1)
  

 مقدمة

ّ ّ ٌٗض 
 
مُلت ججٗل ؤلاوؿان ه ًشحر مساوف ٖالاهخداع مً اإلاكاول ؤلاوؿاهُت ألاهثر زُىعة أله

م اللخل ) .والاهجظاب الغامٌ الاقمئزاّػميكُغا بحن  في بضاًت  مبىغا( طاث أزغّيالظاث أو كخل ُخغ 

ش ما  ،ؤلاوؿاوي الخاٍع لىً  ،ع الجماٖاث ؤلاوؿاهُتخماًت البلاء وجُىّ  غاًخه ،لؿبب هفعيوان طلً عب 

م اللخل بهظه الهغامت.دهظا ألامغ غحر واف لجٗل ؤلاوؿان ً ّ غ  بضو لىا أن   آزغ غامٌ اهىان ؾبب ٍو

ه للحُاة وعغبخه في ئنهاء هظه الحُاة. ولم حؿخٗمل  اظضا ًجٗل ؤلاوؿان مخجاطب ىث اإلاولمت بحن خب 

ّ وفي هظه  له باليؿبت األُمأن ًيىن  مُاف ًمىً نهاًتبل في  ،ؤلاوؿان ال ًغغب في الفىاء ٖمضا ألن 

ا في الحالت وهظا ما هجضه هشحرا في مداوالث الاهخداع. أم ّ ،ألالمهظا  ئنهاءالحالت ٌؿعى ؤلاوؿان ئلى 

ّف ،الشاهُت  في هظا اإلالام خُاجه في جىكُف مؿاّعجاعة ٗل الفغص ًغغب جلكٗىع بمىخهى الؿٗاصة ًا ان 

ّّو
 
ض هأه ّ.جىكُف الؼمًه ًٍغ

مذ ًاهاث خغ  1ول الض 
م ألاهبر  لىً الشلافاث اإلاسخلفت ججٗل  ،اللخل والاهخداع وظٗلذ مىه اإلادغ 

الاهخداع  2اه "صوعواًم"ؾم ّ ، وكضمً اللخل في الحغوب والاهخداع فًُلت في بٌٗ الٓغوف الخانت

« altruiste » الثراث فيوهغامخه. عاي" في الُابان الظي ٌُٗض للمىخدغ قغفه ّوّىداع "الهاممشل اهخ 

ًن ت ظهاص حٗخبّر كض أزغّي ؤلاؾالمي وصًاهاث يالض  تهضف ئلى الضفإ ًٖ  ليىنها ا،الٗملُاث الاهخداٍع

ّ.3مداٍ بلُم اظخماُٖت االهخداع هىاف ،ئلخ ..ٍت، الاؾخلالٌا مشل الحغّ عمىػ أو مشل ٖلُ

                                                           
 بٗىىان: .62-51 .م ،2008|  41 ، ٖضصالٗغبُتباللغت  إنسانياتلاٌ ميكىع في مجلت م *

 " الىاقعمن والهروب فرض الكيان تحار بين محاوالت االن " 
ني للبدض في ألاهثروبىلىظُا أؾخاط باخض بجامٗت مؿخغاهم، باخض مكامسخو في ٖلم الىفـ الاظخماعي،  (1) عن باإلاغهؼ الَى

 الاظخماُٖت والشلافُت بىهغان.
1 Mimouni, M. (2006). Exploration d'un concept : le suicide », colloque 2006, Oran : CRASC. 
2 Durkheim, E. (2004). Le suicide. 12ème édition, Paris : Quadrige, P.U.F. 
3 Les religions face au suicide, in congrès franco algérien, «  le suicide : de la culture aux 

neurosciences », Montpellier, juin 2007. 
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بل ما يهمىا هى الاهخداع أو مداولت  البدشُت، في هظه الىعكت الاهخداع ال يهمىا هظا الىٕى مً

ىت اظخماُٖا وزلافُا. الاؾخصىائُتالتي ال جضزل في هظه الحاالث  الاهخداّع ّواإلالى 

ّ هجض ئط ،البدىر ألاهثروبىلىظُت وظىص الاهخداع في اإلاجخمٗاث البضائُتجشبذ  "ب.  أن 

حن مىًهف  شاٌٖلى ؾبُل اإلا مالُىىفؿيي" اهض" ههٖى ّوهما:(Trobriand Mélanésie)  في ظؼع "جغوبٍغ

ّ.جىفحر الظهب بٗض زُُئتئهخداع  -

ّ.4ه في ويُٗت مإإلاتأؾاء ئلى اإلاظهب أمام الىاؽ وظٗلاخخجاط واهخلام إلاً ئهخداع  -

ّ واٌؿخابلي( لّى)بىص ٌكحر الياجبانهما ّو في  اصمىظّى وان هظا الىٕى مً الاهخداع الاهخلامي ئلى أن 

اف ئلى آلان به مٗمىاّل وال ًؼاٌالهحن  م جيخلم اليؿاء  ئط ،في الهحن الحضًشت زانت في ألاٍع ًٖ ٍَغ

ً وأؾغهمالاهخداع   مً ٖىف أػواظه 
(Baudelot et Establet, 2006 ).ّ

ّهما  ّ الهحن هى البلض الىخُض الظي ٌكهض ًالخٔ أن  ٖضص ؤلاهار ًخجاوػ ٖضص الظوىع  فُه أن 

ّوهظا ما ًجٗل "الاهخداع مً اإلاإقغاث التي  ،اَم الؼعاُٖتزانت في اإلاى
 
اإلاجخم٘  ِ الًىء ٖلىحؿل

ّ ّأهثر مما غه وجفؿ  ّ(.ههفؿ " هما ًلٌى بىصلى واؾخابلي )اإلاغظ٘ اإلاجخم٘ هّغًفؿ 

ّأ ئلى ًمىىىا أن هظهب مً هظا اإلاىُلم ا، ئط مؿلم ابلضباٖخباعه  غحر مىُلي ّ الاهخداع في الجؼائغ ن 

ّحكحر الضعاؾا ضة وزانت ؤلاؾالم هي مً الٗىامل الىاكُت مً الاهخداع وهظا اإلاىخ ّ اثالضًاه ث أن 

ّ هل ؟الُىم اإلاؿلمحنلضي  رثالٗىامل التي حغحّ  ما هيًجٗلىا هدؿاءٌ:  ت الًغٍى  أن   ُ الاظخماٖ

ت   ُ ّأم  ؟هملجدم ّ خضوص ججاوػثوالاكخهاصًت والىفؿ  ّرغحّ خث ظٗلذ ٖللُت اإلاؿلمحن جاّلهىان جدىّ  أن 

ّئل م فُه ال جساف أنبدذ ى خض  ّ؟  مً اإلادغ 

ي ال ان  للضعجه ٖلىف ،ئًماههّو هـىـاإلوؿان مهما وان صًف ،هفؿاهُحنبىنفىا  ،باليؿبت لىا خهض 

5 هظه اللضعة التي حؿمى ّو، خضوص للمدً وآلاالم
résilience " ججٗل ول ّّولضوهت" الوالتي جغظمىاها بـ 

ه بفًل زهائهه الضازل اضٍفّغ واخض ت مً هٖى ُت )وزانت بُبٗه وكضعاجه( والخاعظُت )أؾٍغ

ً أمام ْغوف الحُاة،ن ألافّغألً والؿبب في ط ،ت(ـُـاٖـمـخـاظ وهظا هى الٗائم  اص غحر مدؿاٍو

ّألاؾاس ي لخدضًض ٖىامل الاهخداع.

ّ  - األمغاى الٗللُتبالحاالث اإلاهابت باؾخصىاء  -ٖت صة ومخىىّ مخٗض ّ ومداوالث الاهخداّع الاهخداّع ئن 

طاث باث الىظضاهُت والىظىصًت الهّٗىبالاكخهاصًت الغصًئت ّوو بالٗىامل الاظخماُٖتمغجبُت  فهي

خبت جدم ّـبالٗىامل الىفؿُ الٗالكت  الضعاؾاثجشبذ ّو له وجهضًه للهٗاب.ت والخانت بالفغص ٖو

(Baudelot Establet, 2006 ; OMS, 2007) ّ ٘ مغجفغحر مغجف٘ ظضا في البلضان الغغبُت ّوالاهخداع  أن 

ّوهظا ما ًجٗل الٗامت ًدؿغّ  ،في البلضان الىامُت ص ع الاكخهاصي ًجالخُىّ  ٖىن في الحىم ٖلى أن  غ 

                                                           
4 Baudelot, C. et Establet, R. (2006). Le suicide, l’envers de notre monde. Paris : éd du Seuil. 
5 Cyrulnik, (1998). Un merveilleux malheur. Paris : Odile Jakob, P.U.F. 
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ل زاَئ، ئلخ. ؤلاوؿان مً كىاه الغوخُت ّ ،في أؾاؾه لىً هظا الخأٍو الاهخداع ًىثر في هظه  ألن 

ّالبلضان لىى ـ  جدهلىا ٖلى  ماخُشى" و"اؾخابلي": "صلالُبلاث كلُلت الضزل والجاه ئط ًلٌى "بّى ه ًم
ً وظضها أنّ  فالٗالكت بحن  ،"في الؿلم الاظخماعي ألاصوى ظىصوّنّىم همئخهائُاث فيها مهىت اإلاىخدٍغ

ّ الغنى والاهخداّع
 
ّت.صال

ّّو الث عغم  تٖام ّ ئط هجض أن  البلضان اإلاؿلمت ،ًً مً الٗىامل الىاكُتَٗخبر الض  اهسفاى مٗض 

ها ّ مً غغملٖلى اىظض فيها وؿب اهخداع مغجفٗت جال  همى  الصحف والبدىر جخيلم ًٖ اعجفإ   أن 

غُاب ل أن  طلً عاظ٘ كلُلت أمهىان وؿب  خلُلت لىً ًمىً الدؿاٌؤ : هل .هومداوالج هوؿب

ّئخهائُاث وافُت ؟

 ب الضًني في البلضان اإلاؿلمت وجأزحره ٖلى اعجفإ وؿب الاهخداعٗهّ ًٖ صوع الخ، الدؿاٌؤ ًجب

ٌ  ٖلى  هأو يٗف في هٓغها ئلى هلو ؤلاًمانظ٘ ومداوالث الاهخداع. وهظا ال ًّغ ر في مفهىم حغبل ًض ح 

م ألاهبر "اللخل ؤلاعهاب واهدكاع الجغائم "هدؿاءٌ ًٖ صوع  وهىا ،ىفـ أو للغحر" ؾىاء للاإلادغ 

ت  "ؤلاعهابُت  ُ ّلٗملُت اللخل ومنها الاهخداع في بٌٗ الحاالث. والفخاوي الٗكىائ

غ صام أهثر مً ٖكغ ؾىىاث وص باٖخباعه ايُغابا اظخماُٖا خاصاؤلاعهاب أن  ؤلاقاعة ئلى  ججضّع م 

لافي الخىاػن الاكخهاصي
 
ّ والىفس ي، كض والش

 
ت ما ػالذ جضؽ  ؾمىمها في زل  ُ ت ظماٖ  ُ ف نضمت هفؿ

ّها مً أهم  أٖغايّو ،اإلاجخم٘ الجؼائغّي
 
الظاث وفي اإلادُِ، يٗف الاجهاٌ  لت فيالللم، هلو الش

ّالخ.... الٗىف صازل ألاؾغة،ّو

واظهخىا نٗاب هشحرة  ،الاهخداع ومداولت الاهخداع ٖىض الكباب في وهغانخٌى  6في صعاؾدىاو

، لحّىاإلا. لىً الاعجفإ متاإلادغّ  ايُ٘مً اإلاّى ليىههاإلاىيٕى وما ًشحره مً مساوف بسُىعة مغجبُت 

ن الٗىـ في ألاعكام الخانت بمداوالث الاهخداّع ،ٖلى ألاكل ؾخججاالث مهلحت الّا لذسج ّ : ئطجبح 

(UMC) بىهغان:ّ

ّ، 2001 خالت ؾىت 295 -

  ،2002 خالت ؾىت 400 -
 ،2003 خالت ؾىت 508و -

 ،2004ؾىت ( طوىّع 166وئهار  483) خالت 649 -

 ،2005ؾىت  طوىع( 120ئهار و 469) 589 -
ّ.2007 ؾىت خالت571  -

                                                           

   مُمىوي، فاَمت الؿب٘، مهُفى مُمىوي -مٗخهمجدذ ئقغاف ألاؾخاطة بضعة   مكغوٕ بدض "مداولت الاهخداع بىهغان" 6 

للض  .2007-2005و 2004-2002 وهغان (CRASC) ظُا الاظخماُٖت والشلافُتلّىروبّىثجمغة ظاوي. مغهؼ البدض في ألاه بًّو

ٌّقاعهذ ر. هبضاو  (.2004-2002) ي في اإلاكغوٕ ألاو 
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ٌّ هبحرة فينٗىبت  هاظضهما ّو  ٖلى أعكام واضحت ومدكابهت مً ول الجهاث اإلاٗىُت. الحهى
ني عنأعكام الض ّّو ٗت باألزُاء،فأعكام الصحافت مخىاكًت ومكبّ  أعكام الحماًت م٘ دىاؾب جال  الَى

زانت بالجؼائغ لِؿذ باث هظه الهّٗىّو ،أعكام اإلاؿدكفُاث دىاكٌ م٘وج اإلاضهُت والىؾائل ألازغي،

ّ ـ  اث مخفاوجت، ولهظا  لىً البلضان ول ّ فدؿب بل جم ّا:منه هظهّغ ة،ض ّأؾباب ٖألامغ بمؿخٍى

ّ ،أهثروبىلىظُت-ؿىؾُىال الٗىامل - بىنفها هخداع ومداولت الاهخداع حٗاف ٖملُت الّا ئط أن 

 سفيأو ج هجسفُ ؾؿاثختى اإلاّإّو ،ا ًجٗل ألاؾغمم ّ ،مىاهًت للحُاة ولألزالق وللضًً أفٗااّل

ّأؾباب الىفاة أو الاؾدكفاء في خالت مداولت الاهخداع.

ُّ ؾؿاإلاّإ هما أن - ولظا لم جلم  ،الاهخمام انٌؿخدل اخضزت أو ٗك حٗخبره وات بالجؼائغ اّلاث الصح

ل . اهخداعبىنفه  باخهائه وختى حسجُله ل في  ٖلى هظا ألاؾاؽوهاصعا ما ٌسج  الُب الكغعي سج 

ـ ًمى٘ ؤلاخهاء البٗضي ِؾبب اإلاىث )هٍؼف، نضمت صماغُت، ئلخ( وهظا الخلب فُه ظهّغًُّبل  مشال،

(Rétrospectif).ّ

ىُت، لظا هجض أعكامغُاب الخىانل  -  الجهاثض مسخلف ٖى تخىاكًا مما بحن اإلاإؾؿاث الَى

ت  ُ ى ؿاث الَى ّ.اإلاٗىُت هاثهُئت ججم٘ ألاعكام مً ول  الج  جىظضواّل ،واإلاإؾ 

ني ًأزظ ٖلى الٗمىم الحاالث زاعط اإلاضن، ف ،اإلاهام ججؼئت - الحماًت اإلاضهُت جأزظ ّوالضعن الَى

ّ
 
هىان ٖضص مً الظًً كامىا بمداولت الاهخداع ًخىفىن ّو .الخدلُمت للُب الكغعي وألامً ًلىم بالجش

ني وال مً الض ّكبل اًت اإلاضهُت وال مً الحم كبل مً همًخم ئخهاّؤفي اإلاؿدكفى صون أن  عن الَى

ني.َغف  ّألامً الَى

ٌّ عًُّجُضّ الضعن ئط ٌكحر  ،7خالت اهخداع 503بالجؼائغ  2005ؾىت  حسجُل ه جم ّأهئلى  بىا اللى

ني ئل ني 192ى الَى نيأم ّ ،خالت اهخداع ٖلى اإلاؿخىي الَى ّ ا ألامً الَى
 
لى  ،خالت 311ٌكحر ئلى  هفاه ٖو

 أهه غحر و مً غغمال
 
جب مااعجفإ هظا الٗضص ئال ّ مغجحنهظا الٗضص  مًاٖفتما بّ ّعل ٍو خاالث  ألن 

ً لم جدو بضكت،  .مؾائل ؤلاخهاء وجبلُغ ألاعكاّو اهخٓامٖضم بؿبب  الاهخداع ٖلى مؿخىي الَى

ت للصحت  مً ظم٘ الظي ٌؿخىظبّو ني أو في زم في مغنض  (ORS)ول  ألاعكام في اإلاغانض الجهٍى َو

ّالىػاعة.

ّ لىنهآاهغة الاهخداع ّول اّعجُىّ  ول البلضان الٗغبُت حكهض
 
 اإلاملىت ختىّو ،باخدكام ام ٖنهجخيل

لذ دُضب خٌى طلً ا عؾمُتم أعكامئط جلض ّ ،8هاحكحر ئلى اعجفإ في وؿب مشاّل الٗغبُت الؿٗىصًت  سج 

ّ.خالت 596ونل ئلى ّو 2000ؾىت هظا الٗضص جًاٖف وكض خالت اهخداع  276 ،1997ؾىت 

                                                           
غ البدض خٌى "مداوالث الاهخداع بىهغان" لجماٖت البدض 7  .CRASC ،2007أهٓغ جلٍغ

ما نالحت، ًىم8   .2007 ابٍغل 27 كىاة "الٗغبُت"، خهت "نىاٖت اإلاىث"، جلضًم ٍع
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 محاوالت الانتحار بوهران

ت خاولىا فهم ويُٗت ،هظه الٓاهغةفُما ًسو  لخفاصي الخىاكًاث وهلو اإلاٗلىماثّو  وهٍى

ّمغغافُت.ومٗغفت زهائههم الؿىؾُىصً ظًً ًلىمىن بمداولت اهخداعألافغاص ال

ّ ،هما هى الحاٌ في الٗالم  صعاؾدىا حكحر ئلىّو مداوالث الاهخداع مخىاظضة بىثرة ٖىض اليؿاء. فان 

وهظا ال  ،لم هجض صعاؾاث ٖضًضة في اإلاغغب الٗغبي .طوىّعٖىض  %25ئهار وٖىض  %75 تهم جبلغوؿب

 ثرها ٖلى صعاؾت أظٍغذوم٘ طلً ٖغ والخىػَ٘. ـكـيـل لللت الـٕى بـلٗضم وظىص البدىر في اإلاىي ٌٗىص

9الخىوؿُت "مىهاؾخحر"بمؿدكفى 
الظوىع  ٖىض %40ؤلاهار و ٖىض  60%أن وؿبتهم جبلغ ئلى ئط حكحّر 

ّ  ً ا الٗىامل اإلاإزغة، فِكحر أم ّ .(1988لىً الضعاؾت كضًمت وؿبُا ) ؾىت، 26هى  ومٗضٌ الؿ

في  اب اليكاَاث الترفيهُت.الباخشان ئلى غُاب اليكاٍ الشلافي ونٗىبت ْغوف اإلاِٗكت وعصاءة أو غُ

مغجفٗت أن  مداوالث الاهخداع في اإلاغغب الٗغبي واهذ  10زغ حكحر الُبِبت الىفؿُت ع. الخُاٍ'مغظ٘ آ

اث ٖىض ؤلاهار م ا هيبٗكغ مغ  و زالٌ الؿىىاث ألازحرة، هماٖىض الظوىع، لىً هظا ال م 
 
 فاعق جلل

ّالحاٌ ٖىض الظوىع. حكحر أًًا أن  الاهخداع اهدكغ ٖىض ؤلاهار مشل ما هّى

ّالىخائج الخالُت: ًٖ اإلاُضاهُت صعاؾدىا هكفذ

ّ ؾىت. 24و 15هم ما بحن ؾنّ ًتراوح  (3/5) زمـ يمً مً خاالث تزالز -

ّؾىت. 36هم ًخجاوػ ؾنّ مً الحاالث  %12ؾىت وكغابت  35–25بحن  ما مهؾنّ منهم  1/5 -

- ّ  ً هم جاوػ مً مداولي الاهخداع ال ًخ %87 ،ؾىت 24هى  مخىؾِ الؿ ّؾىت. 36ؾن 

ّ %35اب وٖؼّ منهم  %65 الاظخماُٖت: تهمخالأما  - ّظىن.متزو 

ّوالبٌٗ  ،مً اليؿاء يمً فئت اإلاتزوظحن اإلاسجلت أغلب الحاالث  ً ىا مٗه ملابلت  ممً أظٍغ

 اًلٗب صوّع هىا والٗىف ألاؾغّي اـٗـم همام٘ أؾغجه أو  أّو م٘ الؼوط الخالفاث اللائمتئلى  غّنٌك

ّ، امّ مه ٌ ّ حؿاٖض ٖلى طلً، بؿُُتالهٗبت أو الالاكخهاصًت و الٓغوف الاظخماُٖت هما أن  ا ًض  مم 

ّ ّٖىامل مسخلفت. في ئهخاظها جخضازل ضة ونٗبتحِٗل ويُٗاث مٗل ّاإلاضعوؾت الحاالث  ٖلى أن 

 القيام بمحاولة الانتحارأسباب 

ىا ،ف ٖلى أؾباب اللُام بمداولت الاهخداعللخٗغّ  )في مهلحت  خالت 173ملابالث م٘  أظٍغ

ّجىنّ ّو (،الخ ،CISMالاؾخججاالث، في مغهؼ الصحت الىفؿُت  ت لىا ئلى أن   ًدخل ّ لىً ،ألاؾباب مخىٖى

خلضمت بحن اإلاكاول الغغامُت مغجبت م هما جدخل ،ألاولى غجبتاإلا ؾىء الخىانل والٗىف ألاؾغّي
                                                           

9 Gaha, L. ; Skhiri, T.; Bouchoucha, S. Tunisie médicale 1988. vol. 66, n° 2, p. 103-106. 
10 Rita, El Khayat, (2006). Condition féminine dans le Monde arabe et psychopathologie. Arabpsynet, 

e.Journal, N° 10 &11- printemps - été. 



 مصطفى ميموني

112 

حن ألاؾباب ، بىتهماأو زُُب  الشجاع بحن الٗاقلحن وعفٌ ألاؾغ لخُُبت ابنهم :وجىلؿم ئلى فٖغ

لت الُائؿت ف ٍغ
 
ان بهظه الُ ب مىاكف ألاباء ًدخج  الكب 

 
بضو أمام جهل ّخؿب صعاؾدىا ٍو هظه  أن 

ُو الاخخجاط ؤلاهار أهثّر
ُ
س ّ الىيُٗت في جيازغ ٍو ّالظوىع. مما ًسو 

ل الحاالثو
 
 16الظًً جتراوح أٖماعهم ما بحن  -جبضو مداولت الاهخداع زانت ٖىض الكباب  ،في و

ّعأي  وهأنها حٗبحر ًٖ - ؾىت 25و ّلحىاع ّول ومُلب   ٌ ض أن جلغّ  عف مهحرها الخام  ّعلىظىص طاجُت جٍغ

ّفي ازخُاعاتها وؾلىهها.أخض صون أن ٌكىً 

لض جغظ٘ فأبىائها،  في هّٓغ الخاهلت أما اإلاىاكف الهلبت لبٌٗ ألاؾغ وجمؿىها ببٌٗ الخلالُض

ّأؾباب مسخلفت:ئلى 

ألابىاء ٗاملت غحراث الاظخماُٖت وما جخُلبه مً لُىهت في مٖضم اللضعة ٖلى اؾدُٗاب الخ -

ّوزانت ؤلاهار منهم.

ّٖضم هطج آلاباء وجفهمهم ألبىائهم.مكاول زانت باألؾغة ّو -

تجأزحر  - ت ؤلاؾالمٍى ى زانت ٖىض ألاؾغ البؿُُت التي جدبنّ  والتراظ٘ اإلالحّى ٖلى جهىعاتهم الجٖز

ت الفخاوّيبهالبت  فهظه الٗىامل أصث ٖلى  ،ألافغاص و اإلاإؾؿاث غحر اإلاإهلتالهاصعة ًٖ ّو اإلادؿٖغ

ّئلى  الٗمىم ت اإلاغأة اججاه فالخٗؿ  الخٔ  ،ّعأًًا ٖلى الظوّى جماعؽلىً الًغٍى هفؿها ّو ،خٍغ ٍو

 .له "مكغوُٖت" ذالٗىف الظي أنبد ًاٖفج

ال  نم ّأا نٗبا أمام مدُِ ُهفؿ ِٗكامالاهخداع  الظًً خاولىااإلالابالث م٘ ألافغاص جبرػ لىا 

 بأصواع ومهامًلؼمهم  ٖلى الغغم مً أهه ،مهحرهمب ٖىضما ًخٗلم ألامغهم أو ٌٗاملهم هُلهغ يلئًهغي 

أو  (double impasse) (double bind)"اللبٌ اإلاؼصوط" بـفي الحُاة الُىمُت. هظه الىيُٗت جظهغها 

 أهذ :في آن واخض لهم ئط ًلاٌ ،وعفاكه Batesonمً  Palo Altoاإلاأػق اإلاؼصوط هما ونفخه مضعؾت 

ّ أما .غحر مؿإوٌّو مؿإوٌ لى ألازىة ّوهي مؿإولت ٖلى أقغاٌ البِذ فالفخاة  فُما ًسو  مهام لها ٖو

م ٖليها كض ه، لىىّ ٖضًضة هما كض ًخدىم في جهغفاتها أزىها أن جسغط صون ئطن أو صون مغافلت،  ًدغ 

م ٖليها ألانغّغ دغ  ًأن جسخاع الكأًًا ال ًمىنها ّو، الٗضًض مً اإلاماعؾاث ٍو ض الؼواط  ٍغ الظي جٍغ

ّمىه، ئلخ.

فخدلُل اإلالابالث الٗضًضة اإلاغيُت )انهُاع، طهان، فهام...(، للض اؾخصىِىا مً صعاؾدىا الحاالث 

ىاها م٘ مداولي الاهخداع  نالتي أظٍغ لىا الهٗىباث الٗالئلُت وهلو الاجهاٌ صازل ألاؾغة ووظىص  بح 

11ًمىىىا جلخُو صواف٘ جدلُل اإلالابالث، اهُالكا مًٖىف بضعظاث مخفاوجت. ّو
اللُام بمداولت  

ًّلي:الاهخداع ئلى ما 
                                                           

. ــــــــمُمىوي، ف. الؿب٘، مهُفى مُمىوي وب-مٗخهمجدذ ئقغاف ألاؾخاطة ب. مكغوٕ بدض "مداولت الاهخداع بىهغان" 11 

 .2007-2005 وهغان (CRASC) ظُا الاظخماُٖت والشلافُتلّىروبّىثظاوي. مغهؼ البدض في ألاه
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غة لٗاصاث زاهلت عفٌ اباٖخباعهمداوالث الاهخداع  - ّ.ومضم 

خُض  ،عفٌ لألصواع اإلافغويت مً ألاؾغة ٖلى الفخاة زانت اباٖخباعه مداوالث الاهخداع -

غ فٗلها همداولت "خماًت خلىكها ّوس ي" "أها كاصعة ٖلى ول  ش يء ئال ٖلى هفجلٌى فخاة مبدىزت  جفؿ 

 ..اإلاهًىمت"

ئط جلٌى  ،ووظىصها (individualité)عغبت في فغى فغصاهُتها  اباٖخباعه مداوالث الاهخداع -

هفخاة ألم ّ اعيذ عغبتها في الؼواط مً قاب جدب  ضه ٖو ظها مً فغص ال جٍغ  :ها التي أعاصث أن جؼو 

ة أزغّي"ؾأجؼوط مىه وئال ؾأُٖضها )مداولت الّا  ".وأمىث هخداع( مغ 

قٗىع بالغًب بالججؼ وجاعة  اقٗىّع وأحٗبحر ًٖ ًأؽ وآالم  ابىنفهّو مداوالث الاهخداع -

في هظه الىيُٗت وظضها خالت قاب متزوط وهى في نغإ  والغغبت في الاهخلام مً الٓالم الٗىُف!

اع"م٘  فاث  "أب ظب  ّمً الؼوط أو مً أهلهٌٗامله بلؿىة واخخلاع. وظضها أًًا خاالث وؿاء مٗى   ً 

فت مً ابنها  "لِـ لي عغبت في خُاة ممغمضة هىظا".     :وخالت مٗى 

 ىيُٗتهظه الأظبرجىا هٓغا للضوع الىبحر التي جلٗبه الهغاٖاث صازل أؾغ الحاالث اإلاضعوؾت، 

ّ ،نٗبت وواهذ هظه اإلالاعبت لها ٖلى صعاؾت اإلادُِ ألاؾغّي داع هظه ألازحرة حِٗل مداولت الاهخ ألن 

 ،نىعتها الاظخماُٖتوبىغامتها ّو، مؿاؾا بؿمٗتها وجغي في طلًأخض أفغاصها ٖىض  (هخداعالّا)أو 

ها (هظه "الىكفت" ،"هكفىا") ، لها أو هلضهمٖليها جً٘ ألاؾغة ٖغيت ألكىاٌ الىاؽ، لكفلتهم  ألن 

ّ.ئلخ، ألفغاصها خأهُبهم أو اخخلاعهمل

ؿبّ  ألاؾغة ئلى هغظؿُت أًٖاء ًمخض ّهظا اإلاؿاؽ  هظا باإليافت ئلى ألالم  ،إإلاهمً ب لهم ظغخاَو

اصة ٖلى ألالم والُٗب والٗاع فهىظا ّو .أفغاصها مً أخض الىاجج ًٖ الهضمت والخىف مً فلضان ٍؼ

ّ 12والحكمت هدى هظا الًٗى الظي أعاص أن ًيسحب  نخلاخابغًب ّو ٌكٗغون أفغاص ألاؾغة فان 

 وفمهمُحن ئلى  ها، ًمىً جهيُفاإلاضعوؾت ّغألاؾ اإلاسجلت لضياهُالكا مً اإلاكاٖغ ّو منهم.

ّ:ااؾخجابتهم

ؿم الهىف ألاٌو مً ألاؾّغ -
 
ًٖ  بدضبالّو ،بىتهم/ابنهمابالللم والححرة والاهخمام بمهحر  ًد

ّ وهي مغهت  ،في وؿلها بب كهض مؿاٖضجه وخماًخه. هظه ألاؾغ ال حٗاوي مً ايُغاباث هبحرةالؿ 

ّ بدىاكًاتها ٖمىما حعي وجخفًُ  ،مٗها لابالثاإلا ئظغاء بٗض، ّوئط جبلى مخفخدت ،ًوكابلت للخدؿ 

ّ.أكضم ٖلى هظا الفٗل مً عػة أو اليامىت وحؿاٖض فٗاّلونغاٖاتها البا

وبضال مً أن جدؿاءٌ ألاؾغة ًٖ هلائهها أو نغاٖاتها فهي  ا،الهىف الشاوي أهثر نالبت وجؼمخ -

أو ًأزظ  ،هبذ في ملام هبل الفضاءفُ ،الُٗىب ل ّجغمي الخُُئت ٖلى مغجىب اإلاداولت وجتهمه بي

                                                           
12 De Gaullejac, V. (1994). Aux sources de la honte. Paris : Desclée de Brower. 
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غاباث هظا الىٕى مً ألاؾغ مضي الايُ يهغي لض. 13هالًً .ميان اإلاىيٕى "الؿيئ" في مىٓىع"

ها وهى أخض أًٖائالخٗاَف م٘ . ٖىضما جيىن ألاؾغة غحر كاصعة ٖلى والخهلب في الؿلىن واإلاىاكف

ض هظا الفٗل في هظه الحالت، ،املخفي خالت ألم هبحر، وغحر كاصعة ٖلى وي٘ الفٗل في ئَاعه ا  ًٍؼ

هبذ مِٗلّو بُنهمم الٗالكاث ػّ جأ غة وفيـغاص ألاؾـً أفـُـىصة بـىظـالفجىة اإلا في حٗمُم مداولت  ٍُ

هالاهخداع 
 
ّ ،14ت ألاباءؿلُب مؿاؽ وهأه

 
ّبغها مما ًشحر خلضهم وهظا ًظه ىا "الُىهان والغوم واه أن 

لّى دغّ  ههٍغفًّىّو ن اهخداع ؤلاوؿان الحغّ ًخلب  فاٌ والٗبُضمّىٍو ٗخبر الاهخداع  ،هه ٖلى اليؿاء وألَا ٌُ ئط 

ّنٗىبت فهم ّو ،15اإلالىُت الخانت"ب افي هظه الحاالث مؿاؾ
 
ف ٖىض ألاؾغة مداٌو الاهخداع ال جخىك

مً كام بمداولت ئط ٌٗخبر  ،اإلادُِ ؤلاؾدكفائي وئلى مداٌو الاهخداع هفؿه لدكمل جخىؾ٘بل 

ًّ الاهخداع  ًُّ ختى وئن وان « un faux malade » اف ّمؼٍّ  افي اإلاؿدكفى مٍغ ّأّلغسى لها، في خالت 
 
ه ؾلب ه

ّغ  بحن الكفلت واللىم والاقمئزاّػججم٘ وهظا ًشحر مكاٖغ مخىاكًت  ،"خدلاقؾا" في خالتمٍغٌ  ؾٍغ

عأًىا في بضاًت هظا الىو الخىاكٌ الىظضاوي ّو ،جاعة أزغّي يً َغف الؿلً الُبّ م الٗضوانّو ،جاعة

ّهخداع ومداولت الاهخداع.الظي ًشحره الّا

" وهُف كمذ بفٗل مشل هظا ضرـاطا خـم مـ"لم أفه :همبًُٗلٌى ف مداولي الاهخداّععأي  ًٖ أما

كٗغون بظهب ،"، مىخىب"الكُُان، ملضعة ًً ّو ججاه وهضم وهإالء ًىضمىن ٖلى فٗلهم َو  ججاهالض 

 :ٖلى اإلاض ي في هظا الؿُاق ّنمّىهم ًّال بالظهب بل آبائهم. وهىان نىف آزغ ال ٌكٗغون ال بالىضم ّو

ّ .ئهلاطها وهي حؿب  وحكخم اإلامغيحن أن جم ّ"ؾأُٖضها" جلٌى قابت بٗض  ص ٖلى الغًب والخمغّ  ئن 

"بؼاف  :الٓلمر ًٖ ملل ضخم مً اإلاٗاملت اللاؾُت ّوحٗبّ  واضحان لضيها، ئطالىيُٗت اإلاٗاقت 

ت اؾخجابت  هجض ظه الحاالثوفي ه .ىاضحتالصاللتها هظه الجمل لّو ،لخئ"ال أَُم"  16الحلغة"  ُ هٖى

مئىان والبدض ًٖ ؾدؿاهم في مؿاٖضة مداٌو الاهخداع ٖلى  ،غفًهاببخٗاَفها أو التي ألاؾغة  الَا

ّالٗىف اإلاضمغ له وألؾغجه. ٖلىجهمُمه  حؿاهم في أّو ،ؾبل حٗبحر مؿاإلات

                                                           
13 Klein, M. (1959). La psychanalyse des enfants. Trad. J.- B. Boulanger, Paris : P.U.F. 
14 Moutassem-Mimouni, B. (2006). Mourir, d'aimer, Colloque sur la prise en charge des suicidants. 

Oran : CRASC. 
15 Therozi, M. Le syndrome de l'infirmière autrichienne, in Adams, Kiss (dir.), suicide et culture. 

 ولمت حٗبر بلىة ًٖ الاؾخفؼاػ والابتزاػ والالٖضٌ.16 
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 خالصة

ت البدض مً زالٌ هظه اللمدت الىظحزةوؿخيخج  ّ 17لٗمل مجمٖى هخداع لِؿذ فٗال مداولت الّا أن 

ـ  مغجىبُه بل هى نضمت ٖمُلبؿُُا  ـ  ول  أفغاص ألاؾغة واإلادًُِم ّٗ  فٗل هّىف ،ت جم ب مدك

أؾغ حِٗل ويُٗاث مسخلفت ججٗلها جخفاٖل م٘ في و مدُِمجخم٘ ّوٖمُم الجظوع في ّواإلاٗاوي 

ّأفغاصها بُغق ًمىنها أن جإصي ئلى ؾلىواث ممُخت.

الٗالط بالجاهب  ٌٗخني ئط ،الجاهب الٗالجي الظي ًياص ًىٗضم ؾتفي هظه الضعا ما أزاع اهخمامىا 

وفي  ،ؿل" اإلاٗضةغبٗض "ًسغط اإلاٍغٌ مً اإلاؿدكفى حالت بؿُُت الاطا واهذ فالًٗىي فلِ، 

ىضما ًيىن  ،هفؿاويو خمسال ًىظض  خُض هترة ًغؾل ئلى ألاظىدت اإلاخسهّ حالحاالث الخُ ٖو

ّاف ،مىظىصا
 
 ،مهلحت الاؾخججاالث شلموفي خاالث أزغي  ،ه ئلى اإلاغض ىٌؿخم٘ فًُملً مىخبا ه ال ه

ّ.الاؾخججالُت هفؿاهُت واخضة جىاظه ول  الحاالثهجض 

هخماماث اّل ُتكًُت أؾاؾ ئلى ظٗله ًضف٘ التزاًض اإلاؿخمغ لحاالث الاهخداع و مداوالجه ،وأزحرا

 ،أوال الخسفُف مً آالمهل اوالاهخمام بمدُُه لهظه الفئت ٖالطئٖضاص  وهى ما ًضفٗىا ئلى ،اإلاجخم٘

مبيُت ٖلى ؤلانغاء والخفاهم  ا جيىّنم٘ أفغاص أؾغهٖالكاث ظضًضة  ٖلى بىاء ازم إلاؿاٖضته

                    خللُل مً الٗىص إلاداولت الاهخداعأو وٗمل ٖلى ال ،ع هظه ألافٗاٌجخىغّ ال  ، ختىوالدؿامذ

(la récidive)  زُىعة أقض ّالتي ًمىً أن جيىن ّو.ّ
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