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"األمر واضحححححححكن أ مقا با عدلرا متحا اأع للر ن ن علا ما فاا ار ل
انللأت ن شهر بو شهر ا ما انسعة"ن قلا انط ا انع س ورئ س جمت ة "إحراك"
انحق ور إ ل قرم نـ "انعهلر".

غياب توثيق جدي
وشححححح قرم لن بععل ن بمس انللجة "انن و د ج لحح نللأت اأع للر انمق ملة ن
ن عححلان بو ل ن نملححلوأت اأع لححلر .عتمححا ان وم ححح م ما جمت ححلت متع ححة ححلنطححا
انع سححح واأع للر انن ت ا انجهوح انمشححح رقة مع قا ما وزارات انتحان انصحححلة
وانحافل ة نرصحححححححح اأع للر ن ن علا ما فاا لح ح متل ر لنم ة ن طو ر ن لت
ان ل غ ا انون لت و لسحححح ا وصحححح ر اأع للرن ومتل عة انج ة ما بط ل شححححر ا
م فصححححصحححح ا مت مح ا ما انوزارات انمتع ة ن لح ح سحححح ا انونل ن ممل سححححل ح لن
إصحححار عس حا لد د ة ا انون لت س ح ا اأع للر ن ن علا" .وبشححلر انن بععل "عضححع
صححورال نفطوات مل ة ن رجمة نتل ة نه انم لحر ا األطرار انمتع ا وب ضححل
انمج مع ومجما نئل ه".
لبنان واالنتحار
ورحال لن سححححعاا ا إمقلا رصححححح واقع مدلد نللأت اأع للر ن ن علان قلا "ن
ظا غ لا مدلر ة لم ة حق دة ن و د للأت اأع للرن نم عسححححجا بح معشححححر تقس
ا انواقع ن انت لحات انط ة .نلألرقلم انمق ملة انم تلدة لأع للرن وان عشحححححححر ل
ل
معظمة انصححلة انتلنم ة ضححع ن علا ن مرا ا معف ضححة و ت ح ما انمتحا انتلنم ن
 0.2ن انمئة مدلرعة ـ 1.4ن انمئة لنم لل".
و ظهر با عس ة اأع للر ن ن علا
ون ت ب ضححححل ل إنن با "انحراسححححلتن ان بجر هل جمت ة "إحراك" ن إطلر انحراسححححلت
اأسحح دصححلئ لة انتلنم ة ا انصححلل ة انع سحح لة لن تلوا مع جلمتة لرنرح ن انوأ لت
انم لح ن لعت بال عسحححححح ة مللوأت اأع للر ن ن علا دلرا متحا عسححححححا مللوأت
اأع للر ن ان لحاا ان شحححححححمل هل انحراسحححححححة  17لحال) ان لغت  2ن انمئة ما
إجملن حح انس ح لقلا ن ن علا مدلرعة لنمتحا  2.7ن انمئة) ن انت لعة انقلملة ان
شمل هل انحراسة".
بين التخطيط والمحاولة
وا ر قرم بعه "وندل ل نحراسحححححححة بجر هل جمت ة إحراك ا "انلرا واأع للر وحور
األمراض انع سحححححح ة ن ن علا"ن ا با عسحححححح ة انسححححححلوك اأع للرح ان ق ر انج لحح
ب لن نحى اإل علث م مل
لأع للرن ان فط ط ناع للر بو م للو نة اأع للر)

نحى انرجلان قمل با عسححح ة انسحححلوك اأع للرح
انق لر".

ب لن نحى انشححح لا ممل

نحى

هل يدفع الحب الى الموت! (االنترنيت)

ون ت إنن بععل "ع در انن حراسحححححححلت جح ة ا اأع للر ن ان لحاا انتر ةن ألا ا
لحى بح
انمج متلتن وان
انطرح قح صحححطحم مع دل ة انمج مع انمللنظ ن
انون لتن و ت مح انن لح ح مو ح حنا انج ةن بو ل جأ انن
ل غ م لشحححححححر ا
اسح ح ل انط ا انن معزا انتلئلة ن لحح بح متل عة ن مسح شح نن ممل سححها طمس
س ا انونل ".
الرجال ينتحرون أكثر من النساء

العزلة مؤشر ال يجب إهماله (.االنترنيت)

و ا مللوأت اأع للر؟ شحححححرح "قح قوا شحححححلئتةن رغم بععل ع دح انن ق لس لم
نهل .إا ر ط ا ان تا مع مشقات م راقمة توح ن األصا انن اعزأقه ن مرض
اأق ئلا" .وبشححححححلر انن با "انرجلا دحموا لن اأع للر بق ر ما انعسححححححل انلوا
عجرنا ورا مللوأت انلح ما ل ل هان مع اإلشححححححححلر انن بعها بق ر رضححححححححة
نألمراض انع س ة ما انرجلان و ا ر ط لنتواما انهرموع ة نحى انمرب ".
عامل وراثي

عدم التواصل اإلجتماعي يزيد من نسبة االنتحار (.االنترنيت) .

وحدد كرم "بروفيل" اإلنسااااااااي ال ي دم على االنتحار أو على محاولة الحد من
حياته ،الفتا ً الى أنه "يسكنه شعور دائم بأنه واقع في مصيبة ،ويعيش تعيساً ،وصورته
متردية جداً تجاه نفساااااه ،ويفت ر الى التواصااااال االجتماعي ،ما يجعله فريساااااة الع لة
وال لق .وتظهراألمراض النفسااااية والعصاااابية عنده تباعاً ،مع فارق مهم أي طبعه بات
صعباً ،مت لب الم اج .ويشكل تراكم ه ه العوامل دافعا ً لمحاولة االنتحار ".
وعما إذا كاي المرضااى ،ال ين نجوا من محاولة االنتحار ،معرضااين لتكرار المحاولة
قال" :يراوح العدد ممن يعاودوي المحاولة بين  5في المئة و 10في المئة من الناجين
من االنتحار ي رروي إنهاء حياتهم".

وأكد كرم أي "االنتحار عامل وراثي .ويتابع األطباء النفساااااايوي حالة مكتئب ي صااااااد
عياداتهم من كثب أكثر من غيرها في حال تبين أي بعض أنسااابائه أقدم على االنتحار،
ألي أ حالة انتحار في أ عائلة ت يد من نسبة ترجيح االنتحار في العائلة الواحدة ".
التوعية خير عالج

المرض ال يشفي األلم (.االنترنيت)

وفي م اربة اجتماعية نفسااااااية ،رأأ كرم أنه من البديهي أي "ي ع الف راء في دوامة
مرض االكتئاب أكثر من األغنياء ،ألي واقعهم المعيشااي قد يصاابدم بصااعوبات جمة
لتوفير الدواء واالسااتشاافاء ،مما قد يدفعهم في بعض الحاالت الى االنتحار" .ودعا إلى
تنظيم حمالت توعية في وسائل اإلعالم على اختالفها المرئية والمسموعة والمكتوبة،
فه ه الحمالت تهدف الى لفت انتباه الناس إلى األعراض المراف ة لمرض االكتئاب ".
وأكد "متابعة التعاوي بين الجمعيات المعنية بالبب النفسااااي ووزارة التربية من ناحية
زيادة فصاال خاع عن الصااحة النفسااية في المناهص الااصااة بالصااحة في المدارس.
كما أي التوعية على مااطر االنتحار والوقاية منها يمكن أي تكوي في عظات الكنائس
وخبب الجوامع".

ال للعنف

ال للضرب (.االنترنيت)

وح ر من "إهمال أ مواطن لوجع ببن أو ألم في الرأس أو صااااااعوبة في النوم أو
ت بّع في النوم" ،داعيا ً إلى "ضرورة معاينة طبيب متاصص لمساعدة المريض على
تابي مرضه ".

العنف األسري محفز لإلكتئاب (.االنترنيت)

ونبه من "العنف األساار والكالمي والباارب ،وهي عوامل تساااهم في زيادة األفكار
السلبية لدأ المكتئب ،فيتراكم لديه شعور بال لق واألفكار االنتحارية" .وأمل من األهل
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