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املقدمة
إن الوقوف عند ظاهرة خطيرة محددة والبحث عن مسبباتها  للوصول إلى استراتيجيات 
تضمن حلها والحد من حدوثها هو أمر ضروري، فاالنتحار ظاهرة نشأت في عصور قديمة 
عندما  ينشط  الدوافع  متعدد  أنه سلوك  على  االنتحار  ويعرف  األخيرة.  اآلونة  في  وتطورت 
يحدث اختالل في التوازن بني الرغبة في الحياة والرغبة في املوت. وتختلف طريقة االنتحار 
األكثر شيوعاً بني البلدان، وتتصل جزئياً بتوفر الوسائل الفعالة، وتشمل األساليب الشائعة 
الشنق، التسمم بمبيدات الهوام، األسلحة النارية، والقفز من أماكن خطرة. وقد ينشأ التفكير 
باالنتحار، أو حتى محاولة االنتحار عند أول مشكلة أو صدمة قد يتعرض لها الشخص في 
ظل األفكار السوداوية التي يمر بها، والشعور السلبي الدائم الذي يجتاحه، حتى الشخص 
الذي يشعر باالكتئاب الشديد قد يكون لديه مشاعر مختلطة بني الرغبة في الحياة والرغبة 
في املوت، ومعظم الراغبني في االنتحار ال يريدون التخلص من حياتهم، لكنهم يريدون فقط 
وقف األلم، لذلك يجب سرعة تقديم املساعدة لهؤالء ممن يعبرون عن افتكار انتحاري فربما 

ذلك سينقذهم من ارتكاب االنتحار.
إن االنتحار هو فعل متعمد يلجأ إليه الشخص إلنهاء حياته، وُيعد من الصعب جداً وضع 
أسباب محددة لالنتحار، فكل الدراسات القديمة والحديثة أجمعت على تضافر العوامل النفسية 
واالجتماعية والطبية فيما بينها لحدوث الفعل االنتحاري. وُتعد األمراض النفسية واالضطرابات 
العصابية والذهانية من املسببات الرئيسية لالنتحار، ولكن فرويد )عالم النفس املشهور( أشار 
إلى أن االنتحار هو توجيه العدوانية الكامنة بالشخص ضد ذاته، أي أن هناك أزمة نرجسية 
الواقعي  والعالم  املنشود  املثالي  العالم  بني  عنده  التوازن  في اضطراب  تتجلى  الفرد  يعانيها 
املعيش، ولعل من أبرز أسباب االنتحار: عدم القدرة على التكيف مع املحيط الخارجي أو تعرض 
الشخص إلى سلسلة من اإلحباط املستمر وذلك نتيجة ملجموعة من األسباب، مثل املرور بضائقة 
حياتية ، مشكالت نفسية ، معايشة تجارب مؤملة، الوضع االقتصادي السيئ، العزلة والشعور 

بالوحدة، االكتئاب نتيجة فقد أحد املقربني، أو اإلدمان وتناول بعض املواد نفسانية التأثير.
إن هناك 800 ألف حالة انتحار تحدث كل عام في جميع أنحاء العالم، بمعدل حالة واحدة 
تتراوح  الذين  الشباب  هم  خاص  وجه  على  لالنتحار  عرضة  األكثر  الفئة  وأن  ثانية،   40 كل 
أعمارهم بني )15-34( عاماً، كما أشارت منظمة الصحة العاملية إلى أن االنتحار يمثل السبب 
الثاني لوفاة الشباب في الفئة العمرية من )15-29( عاماً، وتكون حاالت االنتحار املكتمل في 
الرجال أكثر منها في النساء،  بينما محاوالت االنتحار أعلى في النساء، وأغلب املنتحرين كانت 
لديهم أفكار انتحارية قبل انتحارهم وخطط للتخلص من حياتهم بل ومحاوالت سابقة لالنتحار. 
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وفي الحقيقة إن حدوث محاولة انتحار قد تكون هي الدافع الوحيد واألول لّلجوء إلى مختص، 
وقد تمثل تلك املحاولة  صرخة لطلب املساعدة وليس فقط للفت االنتباه.

إن الوقاية من االنتحار في حال معاناة الشخص من مرض نفسي تكمن في معالجة املرض 
األساسي الذي أدى إلى األفكار االنتحارية، وملنع حدوث االنتحار يجب وضع استراتيجيات 
فعالة لتقييد إتاحة وسائل االنتحار، وتفعيل التعاون املشترك بني األطباء النفسيني وغير النفسيني 
ملعالجة املرضى ذوي االفتكار االنتحاري، كما أن بذل الجهود حول نشر الوعي بأسباب االنتحار 
وطرق الوقاية منه في املدارس وأماكن التجمعات االجتماعية يسهم أيضاً بشكل فعال في الوقاية 

من االنتحار. 
يحتوي الكتاب على سبعة أبواب مقسمة إلى ستة وثالثني فصالً، يتحدث الباب األول عن 
الثاني  الباب  تعرض فصول  ثم  العالم،  في  االنتحار  األول موضوع  ويناقش فصله  الوبائيات 
الثالث مجموعات  الباب  وتناقش فصول  االنتحار،  لسلوك  نظرية  نماذج  عن  هامة  ملوضوعات 
الشخصية،  اضطرابات  النفسية،  االضطرابات  مجموعات  ثالث  وهي  لالنتحار  االختطار 
فصوله  وتشرح  لالنتحار،  اختطار  أوضاع  الرابع  الباب  يوضح  ثم  الجسدية،  واالضطرابات 
من الرابع عشر حتى التاسع عشر أحداث الحياة السلبية ومعايشات األشخاص االنتحاريني 
للرضح، االنتحار في جهاز العدالة الجنائي واالنتحار في القوات املسلحة، ثم يبني الباب الخامس 
حاالت االنتحار املتعلقة بالعمر، ويتناول بالشرح فصاله العشرون والحادي والعشرون انتحار 
وتستعرض  االنتحار،  اختطار  تقييم  عن  السادس  الباب  ويتحدث  الكبار،  والبالغني  املراهقني 
املنهج  بالطبيب،  االنتحاري  املريض  والعشرين عالقة  السابع  والعشرون حتى  الثاني  فصوله 
الباب  الكتاب  وُيختتم  العدوى،  منع  في  واستراتيجيات  النفسي،  القياس  وموازين  التجريبي 
السابع ليفسر منع االنتحار من خالل منظور الرعاية الصحية والصحة العمومية وذلك من خالل 

فصوله من السابع والعشرين حتى السادس والثالثني.
نأمل أن يستفيد القارئ من هذا الكتاب، وأن يكون مرجعاً مهماً لألطباء والعاملني بمجال 

الصحة النفسية.

وهلل ولي التوفيق

  
الدكتور/ عبد الرحمن عبد هلل العوضي

األمني العام
املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
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احملررة

• دانوتا واسرمان  	

ــ حاصلة على درجة الدكتوراه في الطب، والفلسفة.

ــ أستاذ الطب النفسي وعلم االنتحار في معهد كارولينسكا ــ ستوكهولم ــ السويد.

معهد  في  النفسية  الصحة  اعتالل  من  والوقاية  االنتحار  لبحوث  الوطني  املركز  رئيس  ــ 
كارولينسكا ــ ستوكهولم ــ السويد.

ــ رئيس جمعية الطب النفسي األوروبية.

ــ رئيس قسم منع االنتحار لجمعية الطب النفسي العاملية، وجمعية الطب النفسي األوروبية.

ــ رئيس األكاديمية الدولية لبحوث االنتحار.

ــ مدير مركز منظمة الصحة العاملية التعاوني للبحوث وتطوير وتدريب طرق منع االنتحار.

ــ أسست املركز الوطني لبحوث االنتحار والوقاية من اعتالل الصحة النفسية عام 1993.

ــ حصلت على العديد من الجوائز منها:

• جائزة ستنجل للبحوث من الجمعية الدولية ملنع االنتحار.	
• جائزة البحث املميز من املؤسسة األمريكية لبحوث االنتحار.	
• جائزة هانز ــ روست من الجمعية األملانية ملنع االنتحار.	
• جائزة كتاب العلم من الجمعية الطبية البريطانية لكتابها االكتئاب : الحقائق.	
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املترجم

* د. تيسير كايد عاصي

ــ كندي الجنسية من أصل عربي، مواليد عام 1948.

ــ حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ــ جامعة األزهر ــ جمهورية مصر العربية ــ عام 
1973 م.

ــ حاصل على دبلوم التخصص في طب املناطق الحارة والصحة جامعة ليفربول ــ اململكة 
املتحدة عام 1984، ودبلوم التخصص في الصحة املهنية ــ جامعة لندن ــ اململكة املتحدة 
ــ عام 1990، ودبلوم التخصص في طب الصحة الدولية ــ كلية األطباء امللكية ــ دبلن ــ 

أيرلندا عام 1995.

ــ حاصل على شهادة ماجستير األمراض املعدية ــ جامعة لندن ــ اململكة املتحدة ــ عام 2001.

نفط  شركة  ــ  األحمدي  مستشفى   - )سابقًا(  املهنية  والصحة  الوقائـي،  الطــب  رئيـس  ــ 
الكويت ــ دولة الكويت.
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مقدمة الطبعة األولى
تم  قد  فإنه  عامًا،   50 من  أكثر  منذ  االنتحار  منع  عن  مرة  ألول  أبحاثي  بدأت  عندما 
االكتشاف بأن املحظورات املحيطة باالنتحار تعد عقـبة رئيسـية تـعيق جـهودنـا ملـنع االنتـحـار 
وتؤدي إلى صعوبة القياس والتقييم واملعالجة. لقد كان أيضًا من الواضح بأن يمكن التغُلب 
على هذه العقبة بواسطة الكثير من التعليم واملعلومات املستهدفة. من املدهش أنه في مجرد 
نصف قرن قد قفز مجال االنتحار إلى الحياة وتبرعم، مع وجود عدد ضخم من املنشورات 
ذات العالقة في الوقت الحاضر، وأبحاث ومراكز إكلينيكية، ومسرحيات، وأفالم. هذه جميعها 
ساعدت على التأقلم على عدم الرغبة بشكل عام إلى مناقشة وفحص هذا املوضوع بانفتاح.

على الرغم من صعوبة القياس أو التعداد ال يوجد من وجهة نظري شك أن املحظورات 
الدول  العديد من  الثقافي والديني في  املُدَرك  باالنتحار قد انخفضت مع ذلك، فإن  املحيطة 
يستمر في لعب دور مهم في املواقف تجاه االنتحار، وغالبًا ال يزال يحافظ عليه من أن يتم ذكره 
حتى عـندمـا يـحـدث ضمـن الـعـائـلة. بـالطبع، نحن ال نريد أن نمحو جميع املحرمات حول 
االنتحار التي غالبًا تعمل كعائق في لحظة من الكرب الساحق بداًل من تعديل اإلدراك بالقدر 
الكافي فقط ليسمح لألشخاص االنتحاريني بطلب املساعدة املتوفرة اآلن بشكل أكثر بكثير 
من الوقت الذي بدأنا فيه ألول مرة، إن هذا على األقل يسمح لآلخرين املهمني بأن يسمعوا، 
ب به وهو املوت  ويصغوا، ويمنعوا ما استعملته األستاذة واسرمان لعنوان هذا املنشور املرَحّ

غير الحتمّي.

االنتحار: املوت غير الحتمّي هو كتاب ممتع للقراءة وقد ُأعد بشكل بسيط ومباشر بقدر 
اإلمكان، فوق ذلك يحتوي على جميع الباحات الرئيسية لإلعدادت واالهتمامات الحالية في 
هذا املجال. كتبت للحضور املهمني الذين حتى اآلن قد تم إهمالهم في الحقيقة. هذا الكتاب 
ه إلى علماء االنتحار املهنيني/ الباحثني اإلكلينيكيني )على الرغم من أنهم أيضًا  هو ليس موَجّ
ه إلى "اإلكـلينـيكي الـمشـغـول" الـذي  سوف يستفيدون بصورة كبيرة من قراءته(، لكنه موَجّ
يـتعامـل مـع الـمريـض فـي ظـروف عـديدة مـختلـفة مـن الحياة اليومية. االنتحار: املوت غير 
في  والضباط  الشرطة،  مثل  بواسطة مجموعات  ترحيب  يكون موضع  أيضًا سوف  الحتمّي 
طة إلى مجال كامل من منع  فترة التدريب، واملدرسني الذين سوف يستفيدون من مقدمة مبَسّ

االنتحار.



أنا أتنَبّأ بأن هذا الكتاب سوف يتم استعماله ويكون موضع اهتمام بشكل كبير لآلخرين، 
كما قد كان بالنسبة لي.

        

ــ ل ــ

أستاذة نورمان فاربيرو
لوس أنجلوس ــ كاليفورنيا ــ الواليات املتحدة

تقديم للطبعة األولى ــ 2001.

ــ م ــ



ــ م ــــ ل ــ

مقدمة الكتاب

ُيعد كل انتحار مأساة. إَنّ أكثر من 800,000 شخص يموتون عن طريق االنتحار كل 
سنة، ويوجد استعراف بأن لكل شخص مات عن طريق االنتحار قد يوجد أكثر من 20 آخرين 
يحاولون االنتحار. ومن الجدير باملالحظة أن االنتحار هو السبب الثاني املؤدي إلى الوفاة 
في األعمار )15-29( سنة من العمر بالنسبة للبنات الصغيرات )15-19( سنة من العمر، وهو 
السبب األول املؤدي إلى الوفاة عامليًا. االنتحار ومحاوالت االنتحار تؤثر على ماليني األقارب 

واملحبوبني، بجانب املجتمعات حول العالم. 

املنخفض  املدخول  ذات  الدول  من  كل  في  عمومية خطيرة  هو مشكلة صحة  االنتحار 
واملتوسط. في الحقيقة إن 75% من حاالت االنتحار تحدث في الدول ذات املدخول املنخفض 
واملتوسط حيث املوارد والخدمات، إذا كانت موجودة، تكون غالبًا شحيحة ومحدودة للتدخل 
املبكر واملعالجة والدعم لألشخاص املحتاجني. إن العديد من حاالت االنتحار تحدث باندفاع، 
وفي مثل هذه الظروف، فإن اإلتاحة السهلة إلى وسائل االنتحار، مثل مبيدات الهوام أو أسلحة 

نارية يمكن بأن تحدث فرقًا فيما إذا كان الشخص يعيش أو يموت. 

الوصمة امللصقة إلى االضطرابات النفسية واالنتحار تعني بأن العديد من األشخاص 
يشعرون بأنهم غير قادرين على طلب املساعدة. على الرغم من البِيّنة بأن العديد من الوفيات 
يمكن منعها، فإن االنتحار هو غالبًا ما يعد أولوية منخفضة للحكومات وصانعي السياسة. 
لذلك، فإن التوعية باالنتحار كموضوع صحة عمومية تحتاج بأن يتم طرحها وبأن يكون ملنع 

االنتحار أولوية في الصحة العمومية العاملية وأجندات السياسة العامة.

الدول  ألزمت   ،)2020-2013( العاملية  الصحة  ملنظمة  النفسية  الصحة  عمل  خطة  في 
األعضاء في منظمة الصحة العاملية أنفسها بالعمل تجاه الهدف العاملي من تخفيض معدل 
االنتحار في الدول بنسبة 10% بحلول سنة 2020. في سنة 2014، تم نشر التقرير األول 
ملنظمة الصحة العاملية عن منع االنتحار، "منع االنتحار: واجب عاملي" . لقد تم إعطاء إرشاد 
عملي عن األعمال االستراتيجية التي يمكن للدول اتخاذها، بناًء على مواردها وأنشطة منع 
الة، حتى في  وفَعّ التكاليف  البِيّنة ومنخفضة  على  مبنية  تدخالت  وتوجد  املوجودة،  االنتحار 

األوضاع ضعيفة املوارد.



على الرغم من أننا نعرف الكثير حول منع االنتحار، فإنه توجد فجوات في املعرفة التي 
تحتاج إلى بحوث إضافية وتقييم منهجي لالستراتيجيات والبرامج في دول وأوضاع مختلفة. 
عليها  لإلجابة  أكثر  املستعجلة  األسئلة  واكتشاف  الحالية  للموجودات  منهجية  مراجعة  إن 

بالنسبة للباحثني والطالب يمكن أن تكون مفيدة جدًا للتقدم في برنامج العمل إلى األمام.

ضمن هذا املنظور، إن املراجعة لهذا الكتاب الدولي املوثوق الذي تم تأسيسه جيدًا وتم 
ينتمي  الذين  واملؤلفني  املحرر  بأن أشكر  أود  للغاية.  2001 كانت هامة  نشره ألول مرة في 
العديد منهم إلى شبكة منظمة الصحة العاملية من الخبراء في علم االنتحار، ملشاركتهم في هذا 

الكتاب. نأمل أن تقود جهودهم إلى تقوية فهم األعمال تجاه الوقاية من االنتحار. 

ــ ن ــ

دكتور شيخار ساكسينا 
مدير قسم الصحة النفسية ومعاقرة املواد ــ 

منظمة الصحة العاملية ــ 
جنيف ــ سويسرا.

ــ س ــ



ــ س ــ

متهيد الكتاب
 

إن أكثر من 800,000 شخص على مستوى العالم ينتحرون كل عام، وعلى األقل فإن 
اتصال  في  هم  هؤالء  من  عددًا ضخمًا  إن  ذلك.  هم عشرة أضعاف  االنتحار  يحاولون  من 
مع الرعاية الصحية وقطاعات الصحة النفسية العمومية، لذلك فإن املواجهات مع أشخاص 
النفسية  الرعاية الصحية، وملهنيي الصحة  اليومي ملوظفي  العمل  انتحاريني هي شائعة في 

العمومية.

يوجد توسع ضخم في طريق بحوث الطب النفسي والصحة العمومية، هذا ينطبق على 
كل مجال، بما في ذلك علم االنتحار. لذلك، يوجد زيادة ثابتة في عدد املقاالت والكتب التي 

تقرر عن إكتشافات حول االنتحار ومحاوالت االنتحار.

إن وفرة األدبيات الجديدة تجعل من الصعب لإلكلينيكيني املشغولني، املمارسني العامني، 
اإلكلينيكية، اتصااًل  تكتنف ممارستهم  الذين  املتطوعني، وموظفني آخرين  النصيحة،  مقدمي 
سوا الوقت الكافي للنفاذ إلى هذه األدبيات، وبناء على  يوميًا مع مرضى انتحاريني بأن يكِرّ
فإن خدمات  لذلك،  باإلضافة  اإلكلينيكية.  الجديدة في ممارستهم  االكتشافات  يطبقون  ذلك، 
هيكلة  إلعادة  قد خضعت  تقريبًا  دولة  كل  في  العمومية  الصحة  وخدمات  الصحية  الرعاية 
الصحية  الرعاية  ملوظفي  املتوفر  الوقت  بدورها، خفضت  التكاليف،  لخفض  متنوعة  وتدابير 
للتعليم الخاص بهم. ُتعد الخلفية لهذا الكتاب كملخص لالكتشافات األخيرة التي قد تكون 

مفيدة للممارسني. 

إن الهدف من هذا الكتاب هو الخبرة الضخمة في البحوث والعمل اإلكلينيكي املكتسب 
للقارئ بواسطة خبراء قياديني في مجال علم االنتحار ومنع االنتحار الذين انضموا لي في 
هذا الجهد وألسباب تعليمية، حيث تم كتابة جميع الفصول في نمط كتاب تعليمي منطقي، 
بداًل من نمط ورقة علمية. بناًء على ذلك، فإن عدد املراجع التي تم انتقاؤها بعناية بواسطة 
املؤلفني، هو محدود. كما قد اقتصر كل فصل على تزويد نظرة عامة سريعة ألولئك ممن 
هم تحت وقت وضغط عاطفي ثقيل عند تقييمهم ألشخاص انتحاريني ويوصون باملعالجة 

والرعاية اليومية.



بجانب  آخرين،  وأطباء  اإلكلينيكيني  النفسي  الطب  الختصاصيي  ه  موَجّ الكتاب  إن 
موظفني آخرين ممن يعملون مع مرضى الطب النفسي، لكن ممن ليس لديهم معرفة ضمنية 

في مجال علم االنتحار.

تصف فصول متعددة في هذا الكتاب تدابير الصحة العمومية الوقائية لالنتحار. إذا بقي 
املهنيون في قطاع الرعاية الصحية واعني لجوانب الصحة العمومية، فإن هذا سوف يجعل 

املمارسة اإلكلينيكية أكثر فعالية وتآزرية .

ويهدف الكتاب أيضًا إلى زيادة التوعية حول طرق وقائية لالنتحار لعامة الناس واملهنيني 
في قطاع الصحة النفسية العمومية، هو أيضًا للعائالت، واألصدقاء، والزمالء، وزمالء العمل 

من األشخاص االنتحاريني.

ولقد تم في هذا الكتاب نقل التطورات األخيرة في بحوث علم االنتحار ومنع االنتحار 
املفعم  بالدعم  وأعترف  ر  أقِدّ أن  أود  الدوليني.  الخبراء  من  واسع  ملجال  الضخمة  والخبرة 
بالحماس الضخم الذي قد تلقيته في مساق إعداد هذا الكتاب  من جميع املشاركني وموظفيهم 
Professor Jerzy Was-  اإلداريني، وأود أيضًا أن أشكر زوجي األستاذ جيرزي واسرمان

serman  الذي قرأ جميع املخطوطات، وكان شريك مناقشة صدوق وُملِهمًا طوال الوقت.

ــ ع ــ

دانوتا واسرمان
معهد  في  االنتحار  وعلم  النفسي  الطب  أستاذ 

كارولينسكا ــ ستوكهولم ــ السويد.
االنتحار  ومنع  للبحوث  الوطني  املركز  رئيس 
العتالل الصحة النفسية في معهد كارولينسكا. 

التعاوني  العاملية  الصحة  منظمة  مركز  مدير 
للبحوث، وتطوير وتدريب طرق منع االنتحار.

ستوكهولم ــ السويد 2016.
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ــ ف ــ




