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 الظاهرة أحدثت حالة طوارئ في المسيلة
 

 ارتفاع عدد المقدمات على االنتحار في أوساط المراهقات
 

 بن حليمة البشير: المسيلة
 
 

 محاولة انتحار منذ بداية السنة الجارية سجل 22إحصاء  كشف قائد المجموعة الوالئية للدرك الوطني بالمسيلة، المقدم بجاوي حواس، عن

 حالة من 15لغت على الشباب، حيث ب الوالية، وتشكل محاوالت االنتحار في أوساط النساء النسبة األكثر حضورا منها أغلبها بعاصمة

 .إجمالي الرقم المعلن عنه

وأضحى معلوما أن كل . زمني ال يتعدى سنتين االنتحار أو اإلقصاء القسري من الحياة بالمسيلة إلى ظاهرة بامتياز في نطاق تحول خيار

األشهر األخيرة إلى  خاللرجع الصدى وانعكاس لظروف اجتماعية قاهرة، كما تحول مقر الوالية  هذه المحاوالت التي هي عبارة عن

األخير حاالت على المباشر ترجمت في أغلبها قصصا لمآسي وهموم اجتماعية  مسرح للعديد من محاوالت االنتحار حرقا، حيث شهد هذا

 .شغل وأشياء أخرى وتنتهي في معظمها عند مرحلة متقدمة من اليأس في الحصول على سقف، أو منصب تبدأ

المجموعة ثبت من خاللها أن هذه الظاهرة التي كانت إلى سنوات فقط، تصنف  وبحسب ذات المصدر، فإن دراسة تحليلية أجرتها مصالح

المسجلة تعود بالدرجة األولى لظروف اجتماعية  خانة دخيلة على المجتمع المسيلي أضحت تشهد تزايدا، ولوحظ أن أغلب الحاالت في

والمشاكل العائلية في األسرة  تدهور القدرة الشرائية، انتشار رقعة تعاطي المخدرات والحبوب المهلوسة، بطالة،تتمثل أساسا في عامل ال

انترنيت وغيرها،  واالنفتاح الالمحدود غير المراقب على الوسائل والتكنولوجيات الحديثة من الواحدة، باإلضافة إلى نقص الوازع الديني

 التي شهدت تسجيل خمس حاالت فقط، لذلك بات من الضروري 2010لسنة  بة تحليلية بين نفس الفترةمشيرا ذات المصدر إلى أن مقار

 .حدتها الخطر حول أسباب تنامي هذه الظاهرة ومعالجة األسباب الكفيلة بالتقليص من دق ناقوس

 على هامش األبواب المفتوحة التي افتراضي أمام المواطنين جدير بالذكر أن وحدات من الدرك الوطني، قامت مؤخرا بتجسيد مشهد

كيفية التدخل إلحباط محاولة انتحار حرقا،  المنصرم بمقر المكتبة المركزية بوسط مدينة المسيلة، تم خالله التدخل إلبراز نظمتها األسبوع

 .خطورة هذه الظاهرة وآثارها السلبية على المجتمع في محاولة لتحسيس الجمهور بمدى
 
 
 
 
 
 
 

 


