االنتحار ومحاولة االنتحار
Suicide &
Attempted Suicide

ملاذا يحاول بعض الناس االنتحار أي إنهاء حياتهم ً
قتل بأيديهم؟
وما هي املساعدة والنصيحة املمكن تقدميها لهؤالء األشخاص
أو لألشخاص الذين نتوقع بأنهم يُقدِ مون على محاولة االنتحار.

لماذا يحاول بعض األشخاص قتل أنفسهم؟
٭ ٭معظم األشخاص تقري ًبا يشعرون في أوقات معينة باحلزن
الشديد والوحدة وأنهم أشخاص غير مرغوب بهم وغير
محبوبني وال يهتم أحد لفقدانهم.
٭ ٭اليأس الشديد والقنوط واملستقبل املبهم الغامض كل هذه
قد تكون دوافع.
٭ ٭قد حتــدث عملية االنتحار بسرعة بعد تراكم األسباب
والدوافع جند أن الشخص يقدم على االنتحار إثر شجار
حاد مع الوالدين أو األصدقاء الذين يكونوا مبثابة (القشة
التي قصمت ظهر البعير).
٭ ٭الغالب ممن يقدم على االنتحار من الشباب املراهقني الذين
ينزعون إلى االستقاللية في حل مشكالتهم وما يرافقها من
انفعاالت وآالم عندما ال يستطيعون إيجاد احللول الالزمة
مع فقدان الدعم واإلسناد العائلي فيكون احلل أمامهم هذا
احلل املأساوي بشكل سريع وبدون تروي أو تفكير.

الشباب الذين يواجهون خطر اإلقدام على االنتحار أكثر
من غيرهم
 .1الذين يعانون من األمراض العقلية واالكتئاب ،وإذا قدمت
لهم يــد الــعــون واملــســاعــدة فــي الــوقــت املناسب فــإن هذا
االحتمال يقل كثيراً.
 .2الذين يلجأون إلى العقاقير املهدئة والكحول حلل املشاكل
التي تواجههم.
 .3الشباب الذين فشلوا في محاوالت انتحارية سابقة فخططوا
بدقة إلجناح محاولتهم القادمة.
 .4االقتداء بأقارب أو أصدقاء حاولوا قتل أنفسهم.
هل يمكن اعتبار المحاولة االنتحارية هي محاولة لجلب
اإلنتباه؟
كال قط ًعا احملاولة االنتحارية تؤخذ بجدية وحتاط باهتمام
األهل واألقارب ،ومحاولة التقرب للولد اليافع أو البنت لفهم
خلفية املشكلة ،وقد يصعب على هؤالء التعبير بالكلمات ولكنهم
يبحثون دائ ًما عن من يصغي إليهم ويكون العون دائ ًما حتت
الطلب للمساعدة.

الفرد الذي على حافة اإلقدام على االنتحار
٭ ٭هناك زيــادة ملحوظة بني الشباب في السنوات األخيرة
لإلقدام على االنتحار.
٭ ٭بعض األشخاص الذين يحاولون إنهاء حياتهم يعانون من
اضطرابات عقلية وشخصية.
٭ ٭بعض الشباب يقدم على االنتحار إثر تعرضه لضغط نفسي
وحدوث نوبة مرض نفسي سابق.
٭ ٭بعض األشخاص الذين يقدمون على االنتحار يعانون من
مشاكل معقدة مع عوائلهم أو في مدارسهم أو مع الشرطة
ً
احتمال من تكرار محاولتهم لالنتحار من
وهــؤالء األكثر
غيرهم.
٭ ٭سوء استخدام األدويــة وفرط تناول الكحول أحيا ًنا يكون
السبب الرئيسي وراء إقدام بعض األشخاص على االنتحار.
كيف تستطيع المساعدة؟
 .1االنتباه للطفل إذا ظهر تغير ملحوظ في سلوكه فأصبح
ً
ومنزعجا.
منعزل ،قل ًقا
ً

 .2تشجيع الطفل واملراهق للتحدث عن معاناته أو ما يقلقه
واإلصغاء بهدوء لكالمه ومحاولة إيجاد احللول املناسبة
ملشكالته.
 .3شراء العقاقير في حالة احتياجها على شكل شرائط وليس
علب ،هذا مينع املراهق من احملاولة االنتحارية ويعطيه
الوقت الكافي للتروي حيث يأخذ وقتًا أطــول من العبوة
اجلاهزة.
 .4التأكد من غلق مكان حفظ األدوية بصورة دقيقة.
 .5اطلب املساعدة من اآلخــريــن للتدخل في حل مشاكلك
العائلية التي تنغص احلياة عليك وعلى أطفالك.

المساعدة المتخصصة
كل محاولة انتحارية يجب أن تؤخذعلى حدة ،وأن تق َّيم سرير ًيا
ومختبر ًيا وحتى لو كان الشخص يبدو طبيع ًيا .إن تناول حبوب
شيوعا في احملاوالت االنتحارية
الباراسيتامول (البندول) أكثر
ً
حيث أن اجلرعة الكبيرة من العقار تؤدى إلى أضرار واضحة
في الكبد وتؤدى سنو ًيا إلى وفيات كثيرة.

إن الشباب الذين يحاولون االنتحار يجب أن يخضعوا لتقييم
احلالة النفسية ملعرفة األسباب والدوافع ،ومن الطبيعي أن
يكون للوالدين دور مهم في العالج واإلســراع في الشفاء من
خالل توفير الظروف املالئمة لذلك ،وكثير من الشباب يعيد
الكرة لينتحر إذا لم تُقدم له املساعدة احلقيقة املطلوبة.
إن العالج يكون مع الفرد والعائلة وبإشراك األصدقاء ،وغال ًبا
مــا يحتاج جللسات عــديــدة ،خاصة عندما تكون األسباب
احلقيقة لالنتحار هي أمــراض نفسية مثل االكتئاب أو أية
أمراض نفسية أخرى.
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