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 االنتحار

 تعريف االنتحار :        

حٌاته هروباً من لى لتل نفسه وهو أي فعل ٌنهً به شخص االنتحار جرٌمة صامتة ٌرتكبها األنسان حٌث ٌعمد إ         

 انتشرترة على السٌطرة و ضبط النفس أذا رادته و عدم المدو الظروف التً ٌعتمد أنها خارج إ المعاناة و الٌأس

خٌرة وال سٌما فً شمال شرق سورٌا و السبب الرئٌسً لالنتحار فً سورٌا بٌن الناس فً اآلونة األهذه الظاهرة 

طبٌعً فمنهم من ٌختار االنتحار كافة هو /الحرب/ و تحطم أحالم أجٌالنا و حرمانهم من ممارسة حٌاتهم بشكل 

 كوسٌلة للخالص من والعهم المرٌر و منهم من ٌماوم و ٌواجه  المشاكل بموة و صبر و أرادة صلبة للتغلب علٌها .

 

أٌلول / من كل  00/ عاون مع منظمة الصحٌة العالمٌة بان ٌكونبالت و 2000و لد أعلنت الرابطة الدولٌة فً عام 

ً حٌعام  ً عالمٌا لتركٌز على الولاٌة منه و حث البشر للحفاظ على لون بهذا الٌوم لمنع االنتحار واٌحتفث ٌوما

و تعزٌز لدرات الدولة على تطوٌر سٌاستها و ارواحهم مما بلغ بهم الٌأس و الهدف زٌادة الوعً بالسلوكٌات 

 خططها لمنعه .

 

كبر من ذلن بكثٌر محاوالت االنتحار أ شخص نهاٌة لحٌاته و ٌبدو أن أرلام حاالت 400,000وفً كل عام ٌضع 

سباب الوفاة بٌن من تتراوح ثانً أهم أ و ٌحدث االنتحار فً أي مرحلة من مراحل العمر و لد صنف االنتحار

 /عاماً على الصعٌد العالمً . 25_ 01أعمارهم بٌن /

 

كثر الالٌم العالم ، الوالع أن أفً جمٌع االنتحار فً البلدان المرتفعة الدخل فحسب بل هو ظاهرة تحدث وال ٌحدث 

/ ثانٌة 00نه كل /سطة الدخل ، حٌث أ% من حاالت االنتحار العالمٌة حدثت فً البلدان المنخفضة و المتو35من 

 /منتحرٌن.0شخاص عالمٌة خالل دلٌمتٌن فمط /باالنتحار لٌكون حصٌلة انتحار األحول العالم ٌموم شخص 

 

% و تلٌها منطمة جنوب شرق أسٌا بمتوسط بلغ 01,0بمتوسط انتحار بلغ ولد تصدرت أوروبا مناطك العالم 

% ثم أفرٌمٌا 5,4ن بمتوسط مرٌكٌتٌ% ثم منطمة األ00,2وسط مت% ثم منطمة غرب المحٌط الهادي ب00,2

% حٌث تصدرت 0,5% و أخٌراً جاءت منطمة شرق المتوسط فً ذٌل ترتٌب المناطك بمتوسط 3,0بمتوسط 

م من حٌث حاالت االنتحار فٌما تحتل المرتبة الثالثة و 2022على المستوى العربً لعام دولة لطر المؤشر 

 العشرٌن على مستوى العالم .
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صلت تغٌرات السورٌة و ما أعمبها من لبضة أمٌنة لاسٌة و عنٌفة ح و بعد انطالق االحتجاجات 2000وبعد عام 

و تحطٌم العاللات ح و هجرة و لجوء داخل و خارج سورٌا السورٌة تمثلت عبر نزو هائلة فً التركٌبة االجتماعٌة

فً معدالت االنتحار حٌث  ارتفاعمت تلن المعطٌات مع االجتماعٌة و خاصة تلن المرتبطة بشبكات العمل ، تراف

و كانت محافظة  /من اإلناث20/من الذكور و /33نتحار //حالة ا000م /2022سجلت الهٌئة العامة للصحة عام 

السوٌداء و الحسكة فً المرتبة ولى ثم تلٌها محافظة رٌف دمشك حٌث جاءت محافظتً رتبة األحلب فً الم

 خٌرة من حٌث عدد حاالت االنتحار .األ

 

و أن سبب ارتفاع حاالت االنتحار فً سورٌا هو عدم التأللم مع الظروف الراهنة بسبب الظروف العوز الشدٌد و 

تفرزه من فمدان لألمل و شعور عمٌك بانسداد األفك و انعدام الجدوى  تهالن الخدمات وخاصة فً المخٌمات و ما

خاصة مع فمدان حالو األمن و االستمرار فً المنطمة و التهدٌد المستمر باجتٌاح عسكري محتمل و ضبابٌة 

ٌجٌة المستمبل فً كافة النواحً السٌاسٌة و األمنٌة و التعلٌمٌة و حتى االجتماعٌة و ضعف األمل بحلول استرات

 لرٌبة األمد .

 

فً طفالهم على الكحول و أهمال اآلباء أ و اإلدمانت ى االنتحار تعاطً المخدراومن األسباب التً دفع الشباب إل

األول الذي ٌنشأ و ٌترعرع فٌه اإلنسان منذ والدته كبر على العائلة ألنهاء المحٌط فترة المراهمة فٌمع العائك األ

مهمة جداً لمعرفة مشاكلهم و مشاركتهم بتفاصٌل حٌاتهم لما حدثت حاالت العائلة من لبل  فالتوعٌة و اإلرشاد

االرض ، أما الفتٌات فالعادات و التمالٌد البالٌة جعلت من الفتاة فً مجتمعنا أسٌرة هذه  ناالنتحار فً أي بمعة م

/سنة باإلضافة الى 01ة و //سن04العادات و الزواج المبكر أدت الى زٌادة انتحار و خاصة الفئة العمرٌة بٌن/

ً لهذه الظاهرة و لد شهد الوضع لع التواصل االجتماعً التً تنشر أموا خبار عن حاالت انتحار تعتبر تروٌجا

زمة حمٌمٌة على كافة تحت وطأة الحرب و ما أفرزته من أ االجتماعٌةاالجتماعً فً مناطمنا تصدعاً فً العاللات 

ة كانت و ن المرأاالفراد سوء نساًء و رجاالً و أل و الٌأس لدى الكثٌر من صعدة مما عمك الشعور باإلحباطاأل

سرة و المجتمع و بالرغم من تزاٌد مكتسبات المرأة فً الزالت صاحبة النصٌب األكبر من هذه الضغوطات فً األ

إال ن الحٌاة شمال شرق سورٌا و حصولها على الكثٌر من الحموق و الحرٌات و مشاركتها الفعالة فً جمٌع مٌادٌ

ً ٌتعمك نتٌجة تراكم المشكالت أ ً اجتماعٌا الق و زواج الماصرات و المجتمعٌة مثل )الفمر و الطننا نرى ضغطا

لى مناطك أكثر أمناً إ من هاجرن ظروف الحرب أجبرت مالٌٌن السورٌٌن على الهجرة منهم التفكن األسري ( و أ

فً مناطك الصراع هذا الشًء و منهم لم ٌستطع الهجرة فبمً  سورٌا خارجى الداخل السوري او الهجرة الى ال

حٌث أظهرت تمارٌر  فراد مما جعل العدٌد من الشباب و الشابات باأللدام على االنتحار ،الذي أنعكس سلباً على األ

بسبً التً ٌتعرض لها االفراد من لبل التنظٌمات المسلحة حٌث كان ٌموم تنظٌم /داعش/  حمولٌة حول االنتهاكات

لى االنتحار ا لاصرات هذا الشًء دفع الفتٌات إن كانوحتى و أالنساء و احتجازهم كسباٌا حرب او الزواج منهم 

 خوفاُ من ان ٌطولهم أمر هذه التنظٌمات .

 

ل االحتالل التركً مثل/تل أبٌض من لب ازدادت اٌضاً حاالت االنتحار من لبل النساء أضعافاً فً المناطك المحتلةو

جال فمط ، نها جارٌة أو عبدة تلبً متطلبات الرالمحتل ٌنظر إلى المرأة على أ نن و رأس العٌن / حٌث أعفرٌو

و التحرش الجنسً و الظلم بكل أشكاله فً شتى  تعانً من العنف و االضطهاد هذا ى عصرنافالمرأة منذ المدم و إل

 أنحاء العالم .
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حاالت انتحار الجٌش الحر و تركٌا فً شمال محافظة حلب  ولد سجلت مدٌنة عفرٌن الوالعة تحت سٌطرة فصائل

ً و المنحدرة من لرٌة الحمام 24لدمت الشابة البالغة من العمر /ٌدة و خاصة فً صفوف الفتٌات حٌث أعد /عاما

على االنتحار و ذلن بتناولها حبة غاز حٌث هذا المرص الذي ٌستخدم لتعمٌم المستودعات من الحشرات و لد كان 

 االنتحار هو خالف عائلٌة مع زوجها .دافع 

 

منزلً طار العنف الشرق سورٌا حاالت لتل و انتحار و إٌذاء بحك النساء فً أالذاتٌة لشمال  ولد أعلنت اإلدارة

م / 2020زٌران من العام ح 02ذار و لغاٌة آ 20ق التً فرضتها اعتباراً من /غالضمن فترة حظر التجوال و األ

س كورونا المستجد و لال بٌان ألصدره مجلس عدالة المرأة فً االدارة الذاتٌة أن نتشار فٌرولمواجهة أ

و هذه / حالة انتحار 02الل فترة الحظر تشٌر الى ولوع /االحصائٌات المسجلة فً مناطك شمال شرق سورٌا ج

 سري .الحاالت تدخل ضمن العنف األ

 

تدعً تسلٌط مر ملفت و غٌر مسبوق ٌسانتحار األر واحد حصلت عدة حاالت وفً مدٌنة المامشلً خالل شه

مل فً ف االسباب و الدوافع التً تؤدي إلٌه االنتحار عادة ٌحصل لدى أنسان عندما ٌفمد األضواء علٌه و كشاأل

الحٌاة و العٌش بكرامة و سعادة و هً نتٌجة عمٌمة ال حل لها و لكن فً الحالة السورٌة الراهنة فً محافظة 

ن الحرب لها دور كبٌر و مؤثر فً األسباب أذا أا من المحافظات السورٌة هنان خصوصٌة الحسكة و غٌره

ة حٌث الكبٌر لإلنتاج و التفاعل و العٌش بحٌاة كرٌم بخاصة بٌن الشباب ذو الطموح و االندماجحاالت االنتحار و 

المعٌشٌة و تشتت المجتمع ساسٌات الحٌاة و تعرض للضغوط و الملك و الصعوبات ٌجد نفسه ولد حرم من جمٌع أ

 و الخذالن داخل سورٌا و خارجها .

 

و لم ٌكونوا انوا من ضغوط دراسٌة أو طالبات عطالب  ن انتحارٌضاً حاالت موٌشهد موسم امتحانات الشهادات أ

لدام طالبة فً و نذكر من هذه الحاالت أ صبحت منتشرة بشكل ملحوظٌٌن عن نتائجهم حٌث هذه الظاهرة أراض

بمدٌنة الحسكة على االنتحار فً جنوب ناحٌة الدرباسٌة شمالً الحسكة و ذلن بعد طردها من الفرات  جامعة

 االمتحان .

 

فرص  ٌجادجوع و تردي مستوى المعٌشً و عدم أٌضاً بسبب الحرب و الصراع الدائر و المستمر و الفمر و الأو

مان لهم رغم صعوبة العٌش فً تلن مات لضمان األلجأ العدٌد من األفراد الى المخٌ عمل أو مكان لٌمطنوا فٌه 

ن عدداً منهم استطاع التأللم مع هذا و احتٌاجاتهم الصحٌة و الغذائٌة ، إال االخٌم و عدم تأمٌن جمٌع متطلباتهم 

و زمات نفسٌة و تردي الوالع االمنً فً المخٌمات الوضع و هذه الحٌاة و البعض األخر تعرض لضغوط و أ

 للتحرش و االضطهاد لذا ٌلجأن الى االنتحار .تعرض الفتٌات 

 

ً الهاربة من جحٌم الحرب 21لدمت الشابة البالغة من العمر /حٌث أ لى مخٌمات عرسال فً رٌف حماة إ/عاما

ولى تناول جرعة زائدة من فً المرة األلى االنتحار فً ثالث محاوالت إ الوالعة ألصى الشمال الشرلً فً لبنان
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لى فمدان عن طرٌك تناول جرعات زائدة من األدوٌة مما أدى إخرها محاولة لطع شراٌٌن الٌد و أمن ثم الدواء و 

 حٌاتها .

ً تنوع االنتهاكات التً تمارسهأو فً مماطعة عفرٌن المحتلة ما بٌن  ا الدولة التركٌة و المجموعات اإلرهابٌةٌضا

فظهرت حاالت االنتحار مارسها االحتالل التركً فً ظل االنتهاكات الممنهجة التً ٌ و االبتزازالخطف و المتل 

/عاماً من ناحٌة 00بٌن المواطنٌن ي طروف مشبوهة ، حٌث لم ٌكن الشاب خوشناف فاٌك حنان البالغ من العمر /

رهابٌة بأنه وجد منتحراً داخل منزله فً مدٌنة عفرٌن بعد المجموعات اإل بحسب ألوال و ادعاءات راجو اخرهم و

ن الشاب لد تلمى تهدٌدات سابمة من لبل عناصر و ذكرت عدة مصادر محلٌة أمعه  االتصال فمدان عائلته

 رهابٌة كانت تموم بابتزازه و مطالبته بمبالغ مالٌة عالٌة .عات اإلالمجمو

 :نسان فً الجزٌرة الخاصة بحاالت االنتحار فً مناطك شمال شوق سورٌا وبحسب إحصائٌة منظمة حموق اإل

 االنتحارحاالت 

 /2إقليم الفرات / /6إقليم الجزيرة / 

 ذكور إناث ذكور إناث

 0 امرأة واحدة 2 0

 - - -  0 محاولة انتحار

 

 : منها بعض الحاالت نذكر 

ً بطروف غامضة ف00ن العمر /انتحرت الشابة البالغة م 24/4/2022بتارٌخ  -0 ً منزلها فً مدٌنة / عاما

 المامشلً .

 كركدال تابعة لناحٌة دٌرٌن .انتحار امرأة دون معرفة السبب فً لرٌة  00/0/2022بتارٌخ  -2

 انتحار شاب شنماً فً حً المشٌرفة التابعة لمدٌنة الحسكة و هو طالب جامعً . 3/0/2022بتارٌخ  -0

 و هنان أٌضاً عدة محاوالت انتحر نذكر منها :

مشاكل زوجٌة حٌث وضعت السم و بعدها خرجت من محاولة سٌدة لالنتحار بسبب  23/2/2022بتارٌخ  -0

 المنزل و فمدت وعٌها لكن تم اسعافها إلى مشفى فً غوٌران .

محاولة انتحار سٌدة بتناول كمٌة من األدوٌة و تم اسعافها و إجراء غسٌل المعدة لها فً  04/2/2022بتارٌخ  -2

 المامشلً.

 

تساؤالت كثٌرة حول المنتحر و ماذا كان ٌدور فً عمله من أن االنتحار ال ٌنتهً عند الموت فمط بل ٌولد خلفه  -

اسباب لوٌة ٌصعب تحملها و أن نظرة المجتمع حول المنتحر هً نظرة غٌر رحٌمة إذ ٌتسبب المنتحر بوصمة عار 

ة ألهله و ذوٌه بعد وفاته و ال ٌدرن المجتمع أن المنتحر فمد جمٌع الوسائل المهٌئة للعٌش أو فمدان األمل و المدر

على تحدي أزمات الحٌاة و التصدي للعمبات التً واجهته فً حٌاته و ألن هذه العمبات و األزمات التً مر بها 

ولدت عنده حالة من الٌأس و فمدان األمل و ٌجب على المجتمع أن ٌغٌر نظرته الماسٌة اتجاه المنتحر كً ٌستطٌع 

 لى اتمام الحٌاة دون انعكاس ما حصل علٌهم سلباً. أهله و ذوٌه من التعافً نفسٌاً من الذي حصل و المدرة ع

ة تملٌل نسب حاالت محاوالت لل محاولنتحار ولكن على األن نحد من ظاهرة االأننا بكل تأكٌد لن نستطٌع أ

 االنتحار و ذلن من خالل :
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 فً الحد من طاهرة االنتحار .ساسٌة لهم و لد تساهم روف المجتمع و توفٌر الحاجات األظتحسٌن  -0

نسان أذ لم نتابع تعد مرحلة خطٌرة من عمر األ فً  الدعم النفسً و االجتماعً على المراهمٌن ألنها التركٌز -2

 فمد تدفع المراهك لالنتحار .

لتل للنفس و هالن فً الدنٌا و نها الخاصة فً توعٌة من االنتحار و أ عالم الحكومٌة وران وسائل األشتأ -0

 خرة .األ

 زمات .ل فً حل المشكالت و الخروج من األمثألحار لٌس الطرٌك ان االنتتوعٌة الشباب بأ -0

أثر كبٌر فً حصر طاهرة بنائها فً الرعاٌة و الدعم النفسً و هذا ٌترن لٌام األسرة بدورها الفعال لتجاه أ -1

 االنتحار. 

 حار .فراد اللذٌن ٌمرون فً موالف معنٌة لد تساهم فً االنتن كافة فئات المجتمع فً توعٌة األشتراأ -2

 .لدام المتعاطٌن على االنتحار فً أساسً السبب األ محاربة المخدرات ألنها -3

 دوٌة .فات و األسلحة النارٌة و بعض األاالنتحار مثل مبٌدات اآللى وسائل تمٌٌد الوصول إ -4

 

ذ و أساسٌة التالٌة :تحلٌل الوضع و التعاون بٌن المطاعات المتعددة تمترن هذه التدخالت بالركائز األ نو ٌتعٌن أ

كان الوعً و بناء المدرات و التموٌل و الرلابة و الرصد و التمٌٌم و تتطلب جهود الولاٌة من االنتحار بالتنسٌك و 

ٌم و الزراعة و خرى كالتعلمنها المطاع الصحً و المطاعات األالتعاون بٌن المطاعات المتعددة فً المجتمع و 

ذ ال ٌمكن كون هذه الجهود شاملة و متكاملة أن تو ٌنبغً أعالم و األ العمل و العدل و المانون و الدفاع و السٌاسة

 ثره على مسألة بهذا المدر من التعمٌد مثل مسألة االنتحار .ٌحدث بمفرده أن منهج أ ألي

 

متعددة من حٌث وجهة نظرها وروبً و العربً عالم األت و الموانٌن الجزائٌة فً مختلف أنحاء التعد التشرٌعا -

نف ن االنتحار مازال ٌصأجل الصحة النفسٌة دراسة صادرة عن منظمة متحدون من أتجاه االنتحار فمد كشفت أ

ن محاولة االنتحار فً هذه الدول تعالب غلٌها بغرامات مالٌة بما تزٌد لٌمة هذه / دولة ، و لالت أ20جرٌمة فً /

االطفال اللذٌن ال  ة االمرٌكٌة و فً دول اخرى ٌمكن اعتمالالدوالرات كما فً الوالٌات المتحد فباألل الغرامات

ً ٌوجد دول ال تموم لدام على االنتحار كدول/ سنوات و محاكمتهم عند األ3عن / تزٌد اعمارهم ة نٌجٌرٌا و اٌضا

 كدولة برٌطانٌا .بتجرٌم االنتحار ألنه ٌأتً بنتائج عكسٌة على الصحة النفسٌة 

 

وتعد التشرٌعات الجزائٌة فً اغلب الدول العربٌة متماربة لما لها من مرجعٌة تارٌخٌة مشتركة سواء كانت أرثاً 

ً او لانونٌا ً لذلن فان الكثٌر منها لد تناول بعض الموضوعات بشكل متشابه مع وجود بعض االختالفات  ثمافٌا

 ألسباب تتعلك بوضع كل دولة .

مرضى عملٌٌن و بحاجة للعالج ، لكن ٌعالب  باعتبارهمٌا ال ٌعالب المانون السوري من ٌحاول االنتحار ففً سور

 / من لانون العموبات العام .105/ الشخص الذي دفعهم لالنتحار وفك المادة

طرٌمة من و ساعده بن بأٌة وسٌلة كانت على االنتحار أنسا: من حمل أ / كالتال105ًحٌث نص المانون فً المادة /

عتمال من خمس سنوات الى د( على لتل نفسه عولب باال - ب –/ الفمرات )أ 204الطرق المذكورة فً المادة /

 عشرة سنة اذ تم االنتحار . اثنتً

 منظمة حقوق اإلنسان في الجزيرة                                                                         01/9/2122


