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  األخصائية النفسانية السيدة فاطمة الزهراء سباع لـ''المساء'': 
 حارضعف ''األنا'' وراء االنت

  
أستاذة بجامعة وهران وباحثة مختصة في مشاكل المراهقة وعلم النفس المرضي، أكدت لـ ''المساء'' في حـوار
صريح، أن إقدام المراهقين على االنتحار يعود إلى ضعف ''األنا'' عنده، والذي يكون بسبب عدة عوامل تتحد فيما

عائلية وغيرها، مشيرة إلى أن الحل لحماية األبناء منبينها، منها مشاكل نفسية، مشاكل تركيبة الشخصية، أمور 
 التفكير في االنتحار يكمن في االتصال واالهتمام بأمورهم وانشغاالتهم، حتى وإن كانت ال تناسبنا وال نحبها.

  
 ماهي نظرتك آمختصة إلقدام المراهق على االنتحار؟ -
  

محاولة االنتحار واالنتحار، نرى أنه ال يوجد سـبب* حقيقة، هناك وضعيات مختلفة، وعندما نحاول تكييف أسباب 
واحد، لكن عموما هناك مشاكل نفسية، مشاكل تركيبة الشخصية أمور عائلية وأخرى، قد تؤدي بالفرد إلى عدم قبول
ةمشاكل الحياة، وعدم الرغبة في مواجهتها، حيث يقول النفسانيون؛ إن'' األنا'' يكون ضعيفا، كما أن المبادئ التربوي
وغيرها لم تساعده على تقوية األنا ضمن مشاكل الحياة، لكن هناك استعدادات وتاريخ نفسي قد يدفع بالمراهق إلـى

  محاولة االنتحار.
 هل يمكن حصر أسباب إقدام الشباب على االنتحار ومحاولة االنتحار في المشاآل األسرية؟ - 

  
سة، ألن هناك عوامل مشتركة، منها ربمـا األسـرة إذا لـم* ال يمكن تحميل المسؤولية لألسرة، المجتمع أو المدر

تستطع فهم ابنها الذي قد يعاني في فترات من مشاكل في الدراسة أو أخرى اجتماعية، وبعض األفكار التـي تتحـد
 لتؤثر على أفكار الطفل والمراهق، ليضعف ''األنا'' عنده  ويدفعه إلى محاولة االنتحار.

  
 يات الالزمة إلنجاز بحوث ودراسات، لتحديد أسباب الظاهرة والحد منها ؟في نظرك، ماهي اإلمكان -
  

* هنا يجب على الدولة القيام بعدة أدوار في العالج عبر المؤسسات الصحيحة والمدارس، من خالل وحدات الفحص
العقـل، المدرسي التي تقوم بمهمة التوعية. كما أن الدولة وضعت ببعض المستشفيات، مراكز متوسطية ألمـراض 

ليست مستشفيات خاصة بالمرض العقلي، لكنها تتكفل بهذه الظواهر؛ كاالنتحار، اإلدمان وذلك منذ بداية تعرضـهم
ريق طبي متكون من ممرض، طبيب نفسي وطبيب عام، الذين يقومون علـى شـكلللمشاكل النفسية، حيث يتكفل ف

أفواج باإلشراف على حصص االستماع والتوجيه لتجاوز مرحلة القلق ومواجهة الواقع. كما أنه يجب على األطبـاء
وجيه يلعب دوراوالمعلمين أن تكون لهم دراية بهذه المراكز لتوجيه الشباب الذي يعاني من مشاكل نفسية، فعامل الت

  في توعية الشباب وحمايتهم.
 ؟آيف يمكن تصنيف ظاهرة االنتحار من بين الظواهر االجتماعية األخرى -
  

* صراحة ال يمكن تصنيفها كظاهرة منفردة، فهي مرتبطة بعدة ظواهر أخرى، فاإلدمان يقود إلى االنتحـار، كـل
بها لفهم أسبابها وحلها لتفادي تفاقمها من جهة، وحمايـة ظاهرة لها عالقة بأخرى، وهي ظاهرة بحاجة إلى االهتمام

 المراهقين من الوقوع ضحية أفكار أساسها عدم االهتمام واالستماع واالكتراث إلنشغاالتهم ومطالبهم.  
  
 هل يقوم أطباء علم النفس بدورهم آما ينبغي؟ -



  
عدة، وغيرها من اإلسعافات التي تُقـّدم* أوال يخضع الشباب لدى وصوله إلى المستشفى للعالج من خالل غسل الم

له، ثم يأتي دور العالج النفسي من خالل محاولة معرفة األسباب التي تقف وراء عدم تمكن المعنـي بـاألمر مـن
مواجهة المشاكل، ونعمل على تقوية األنا عنده، كما أن هناك متابعة لحالة المريض، لكن هذا يتوقف علـى رغبـة

 حالته والشفاء منها ليعود إلى حياته الطبيعية. كي يتمكن الطبيب النفسي من مساعدته.المريض في الخروج من 
  
 بماذا تنصحين بصفتك مختصة في مشاآل المراهقة وعلم النفس المرضي؟ -
  

* يجب أن يكون داخل األسرة االتصال واالهتمام بمشاكل وانشغاالت األبناء، حتى وإن كان ذلك مخالفا لرغبة األم
أو ال يناسبهما، لكن يجب االستماع ألبنائهم وإعطاء أهمية ألرائهم وأفكارهم. كذلك مـن المهـم بالنسـبة أو األب،

لألستاذ الذي يدرس فئة المراهقين، أن يتفادى التعليق عن الهيئة الخارجية، أي طريقة اللباس وغيرها، ألن الجسم له
وصفه بصفات البدانة، الطويل والضعيف، ال ينفعه بقدر مـاتأثيره ويلعب دورا في األفعال التي يقوم بها المراهق و

  يشكل لديه فكرا وشعورا يقوده إلى االنتحار، ألنه تتكون لديه فكرة أنه غير مرغوب فيه في المجتمع.  
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