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نتحار تشرح بجامعة تامدةظاهرة اال  

بالمائة من الحاالت 32المشاكل العائلية وراء   

أكد المشاركون في اليوم الدراسي حول ''االنتحار الواقع واإلشكالية'' الذي احتضنه القطب الجامعي تامدة، مؤخرا، 

نتروبولوجية االجتماعية بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية لجامعة تيزي وزو، بالتنسيق مع مركز البحث في األ

والثقافية التابع لوالية وهران، إن ظاهرة االنتحار ال تخص الجزائر فقط، وإنما العالم بأسره، وتأسفوا لغياب أرقام 

حول الظاهرة الستغاللها في إنجاز دراسات، إضافة إلى غياب مراكز وفضاءات خاصة للتكفل بفئة ''محاولة 

".االنتحار

ثالث مداخالت، تمثلت في تقديم أمثلة عن الظاهرة ببالدنا، ودراسة أنجزت في والية تلمسان، إلى وُأثري اللقاء ب

جانب أرقام حول الظاهرة بتيزي وزو، متبوعة بنقاش، حيث طرح عدد من الطلبة والطالبات واألساتذة أسئلة حول 

.نقاط مختلفة

ومحالة االنتحار في الجزائر''، إلى غياب األرقام التي تؤكد وتطرقت السيدة بدرة ميموني في مداخلتها حول ''االنتحار 

عدد الحاالت المسجلة، حيث أن األرقام المسجلة لدى كل من مصالح الدرك واألمن والحماية المدينة مختلفة، مما 

إنجاز يجعل األرقام الصحيحة حول المنتحرين والذين حاولوا االنتحار غير معبرة عن الواقع بالجزائر، مما يعيق 

.دراسات حقيقية حول الظاهرة ببالدنا

كما أضافت أن الظاهرة ال تقتصر على الجزائر فقط بل العالم ككل، وقد كشفت الدراسة عن أسباب محاولة االنتحار، 

?، أقدموا على محاولة االنتحار ألسباب ومشاكل عائلية مع غياب  32وتم الوصول إلى أن أغلبيتهم، أي ما يعادل 

بالمائة نتيجة االكتئاب،  8بالمائة تعود إلى حاالت العنف الزوجي،  14إضافة إلى أسباب أخرى، منها  االتصال،

بالمائة مشاكل مع عائالت الزوج أو  4بالمائة تعود للفشل المهني، و 5بالمائة بسبب الفشل المدرسي،  6مقابل 

المتقدمين في السن، فهم يشعرون بالوحدة وعدم الزوجة، وغيرها. كما أشارت السيدة ميموني إلى أنه بالنسبة لفئة 

حب واهتمام األبناء، عالوة على إحساسهم بغياب االحترام، التفاهم واالتصال في الوسط األسري. وعبرت المتحدثة 

.عن أسفها لغياب فضاء مخصص لهذه الفئات عبر مختلف المؤسسات الصحية بالجزائر، لمتابعهم نفسيا



الزهراء سباع، اختصاصية في مشاكل المراهقة وعلم النفس المرضي، في مداخلة حملت وتطرقت السيدة فاطمة 

عنوان ''المراهقة ومحاولة االنتحار''، إلى  فئة المراهقين الذين يعدون الفئة األكثر استهدافا، موضحة أنه وحسب 

ر، من طرف البروفسور بوالية تلمسان حول االنتحا 2007و 2006دراسة أنجزت خالل الفترة الممتدة ما بين 

بالمائة بالنسبة للفئة  57سنة، وبنسبة  15إلى  10بالمائة من الذين تم إحصاؤهم، تبلغ أعمارهم ما بين  9مقيني، فإن 

سنة، موضحة أن ما يجعل هذه الفئة أكثر عرضة للظاهرة، يعود إلى  35إلى  15العمرية التي   تتراوح ما بين 

ذي يتبع عمر المراهق من حيث الشكل الخارجي، الرغبة في االستقاللية، الحزن على أسباب مختلفة، منها التغير ال

أشياء من الطفولة، المحيط األسري واالجتماعي، المكانة االجتماعية، شخصية المراهق، موضحة أن المراهق يمر 

رأة بالغة، كما قالت؛ إن بمرحلة تدور برأسه عدة تساؤالت، وخالل هذه المرحلة، يتحول إلى رجل مراهق، والفتاة ام

االنتحار لدى فئة المراهقين ''وضعية خاصة''، حيث دعت إلى ضرورة إعادة االهتمام بهذه الفئة خاصة بحاالت 

محاولة االنتحار، مع تفادي التوبيخ وإلقاء اللوم، ودعت إلى تفهم الدافع والعمل على مساعدته على تخطي األزمة 

.حتى ال يكرر المحاولة

السيدة سباع، أن المراهقين المعنيين بخطى االنتحار هم الذين يفقدون اللذة في ممارسة حياتهم، يمارسون  وأضافت

السياقة بسرعة، يشتكون دائما من مشاكل الدراسة، يعانون من اآلالم والتعب وغيرها. إلى جانب أعراض أخرى منها 

إلى جانب الوقوع ضحية االعتداء الجنسي أو قلة النوم، تغيرات في تصرفات الشاب، وهي عالمات تحذيرية، 

.الجسدي

كما تناول الطبيب النفسي، محمود بودارن، من تيزي وزو في مداخلته حول ''إعادة النظر في االنتحار بوالية تيزي 

حالة سنة  44مقابل  2005حالة انتحار سنة , 30وزو''، أرقاما حول الظاهرة بوالية تيزي وزو، حيث تم تسجيل 

وسجلت منذ بداية السنة الجارية وإلى  2011حالة سنة , 47فيما تراجعت إلى 2007حالة سنة , 58لترتفع إلى  2006

أطفال، موضحا أنه وبالنظر لألرقام المسجلة، نجد أن  3حالة انتحار، منها امرأتان و 18أفريل الجاري؛  2غاية 

 100حاالت انتحار من أصل  4لمتحدث إلى تسجيل حالة سنويا. كما أشار ا 50حاالت االنتحار استقرت في معدل 

مرات أقل من المعدل العالمي، ومرتين أقل من معدل الحاالت التي تسجل  4ألف مواطن، والعدد المسجل يقدر بـ

.بدول البحر األبيض المتوسط

 سميرة زميحي
    

 
 

 


