هل يرغب الذين يف ّكرون باالنتحار في الموت؟
ال يرغب معظم الذين يف ّكرون باالنتحار في الموت.
ولكنهم يمرون بتجربة عاطفية شديدة اإليالم ويصيبهم
اليأس من ذهاب األلم.
غالبًا ما يعتقد الذين يف ّكرون باالنتحار أنهم قد جربوا جميع الوسائل إليقاف األلم .ولكن األلم
يجعل من الصعب عليهم أن يفكروا بوضوح أو ينظروا في جميع الخيارات أو أن يتذكروا
األسباب التي تدعوهم للبقاء أحياء.
االستعانة بالمساعدة الحرفيّة تُعد خطوة كبيرة تجاه تخفيف األلم العاطفي.

بالمساعدة يستطيع محبوبك أن يستعيد عافيته مجد ًدا.

لماذا يتسم المراهقون بتقلب المزاج؟
سنوات المراهقة تسبب اإلرباك للجميع ،فقد يكون تقلب المزاج خاللها ُمنهكاً!
غالبًا ما يجد الكبار صعوبة في التعايش مع التغيرات
العاطفية والبدنية التي يمر بها المراهقون .فقد تبدو
أجسامهم مثل الكبار ال األطفال ،ولكنهم ال يفكرون
أو يتصرفون مثل الكبار .يسعى الشباب إلى التعرف
على هويتهم بالمقارنة مع آبائهم وإخوتهم وغيرهم
من األشخاص المه ّمين في حياتهم .وفي مرحلة
االنتقال من الطفولة إلى البلوغ ،يعيش المراهقون
دو ًما بين مشاعر متناقضة ،وهذا أمر طبيعي.

قد توجد صعوبة في التمييز بين التقلبات المزاجية
العادية لمرحلة المراهقة والمشكالت العاطفية األكثر
خطورة .وهذا هو السبب في أهمية التحدث إليهم
والتواصل معهم بشكل ودود بشأن األسللة التي
تقلقهم .استمع جيدًا إلى كل ما عندهم و َذ ِّكرْ هم بأن
المشاعر الغامرة والمحيرة تمثل جز ًء طبيعيًا من
مرحلة المراهقة .إذا زادت هذه المشاعر عن الحد
الذي يمكن تح ّمله فمن األفضل أن تطلب المساعدة.

اسأل مباشرة عن االنتحار .فهذا
سيساعدهم على التحدث معك عن
هذا الموضوع.

ما الذي ينبغي عل ّي التخلص منه من منزلي اآلن؟
من المهم أن تجعل بيتك آمنًا قدر اإلمكان ،وخاصة إذا كان محبوبك يعاني من ضغط أو قلق أو
اكتئاب شديد.
األسلحة النارية :ينبغي عليك التخلص من األسلحة النارية من منزلك .اطلب من أحد أقاربك أو
جيرانك أو أصدقائك االحتفاظ بها لك .إن لم تجد مكانًا آمنًا لحفظها ،فإن معظم أقسام الشرطة
ستحافظ لك على أسلحتك النارية .اتصل بقسم الشرطة القريب منك للحصول على مزيد من
المعلومات.
تحدث أكثر من نصف وفيات االنتحار نتيجة إلصابة من
سالح ناري .إن لم تستطع التخلص من األسلحة التي في منزلك،
تأكد من وضعها في مكان محكم القفل .قم بتغيير الرمز التوافقي
وتخلص من مفاتيح أقفال األسلحة وأي ذخائر خارج المنزل.
يعرف المراهقون في العادة مكان إخفاء المفاتيح ورمز المرور
أو أرقام التعريف الشخصية .يوجد بالعديد من أقسام الشرطة أقفال
أسلحة مجانية تُعطى لمن يطلبها.

متى كان من الصعب
الحصول على سالح
ناري كان من السهل
اإلبقاء على الحياة!

إن وجود سالح ناري في منزل
المراهقين يضاعف إمكانية الموت
من االنتحار .وهذا صحيح حتى
ولو كانت األسلحة النارية في
مكان مقفل.

السموم واألدوية :من المهم التخلص من السموم وأي حبوب
أو أدوية بما في ذلك األدوية اليومية وتلك التي يمكن
الحصول عليها بدون وصفة طبية .يمكنك االتصال بمركز
مكافحة السموم على رقم  1-800-222-1222للتعرف على
كمية األدوية اآلمنة التي يمكن تركها في متناول اليد.

وجود الكحوليات والمخدرات في المنزل يزيد من خطر اإلقدام على االنتحار.
هناك وسائل أخرى يمكن أن يضع بها األشخاص حدًا لحياتهم .اسأل محبوبك إذا كان هناك شيء
فكر في استخدامه لالنتحار وتخلص منه أيضًا .

كيف لي أن أعرف أن محبوبي يف ّكر في االنتحار؟
راقب تلك السلوكيات:

• التحدث أو المزاح حول االنتحار ("وددت لو كنت
مي ًتا" ".ال يمكنني أن أتحمل بعد اآلن" ".سأقتل
نفسي" ".ستفتقدني عندما أموت)".

•
•
•
•
•
•

يفضّ ل دو ًما أن تكون
مباشرً ا وأن تسأل إذا كانوا
يفكرون في اإلقدام على
االنتحار.

احرص دائ ًما على أخذ هذه التعليقات بجديّة!
االبتعاد عن األشياء التي يحبون ممارستها.
التخلص من األشياء القيِّمة بالنسبة لهم.
عزل أنفسهم عن األسرة أو االبتعاد عن األشخاص الذين كانوا يستمتعون بقضاء األوقات
معهم.
رسم صور أو كتابة شيء عن الموت.
البحث عن أو التحدث عن وسائل التخلص من الحياة.
النسيان ،وعدم القدرة على التركيز ،وعدم اإلجادة في الدراسة أو العمل.

راقب تلك المشاعر أو الحاالت المزاجية:
•
•
•
•
•

تغيرات حادة في الحالة المزاجية ،سهولة االستثارة والغضب
الشعور وكأنهم عبء أو أن باقي أفراد األسرة سيكونون في حال أفضل بدونهم.
الشعور بالقلق والضغط من أي شيء.
الشعور باليأس أو االكتلاب أو الحزن لبعض الوقت.
سن مفاجئ في الحالة المزاجية دون سبب واضح .أحيانًا عندما يضع الشخص خطة
تح ّ
لالنتحار يبدو فجأة أنّه قد تحسّن ،ربما ألنه يرى نهاية لأللم الذي يشعر به.

أحداث الحياة المؤلمة التي يمكن أن
تزيد من خطر اإلقدام على االنتحار:

أحيانًا يكون مؤشر واحد ،ولكن
في أغلب الحاالت تكون
مجموعة من المؤ ّشرات.

• التع ّرض للمضايقة :في المدرسة
أو بالرسائل النصية أو الهاتف أو
وسائل التواصل االجتماعي
(فيس بوك و تويتر).
• التعرض لحادثة شديدة (إصابة
أو مشكلة طبية ،أو تح ّرش/اعتداء
جنسي ،أو عنف ،أو مشكالت
قانونية).
• ميول جنسية مثيرة للجدل أو أن
يتم وصم الشخص بأنه شاذ أو
سحاقيه أو ذو ميول جنسية
مزدوجة أو مخنث.
• فقدان شيء ما مؤخ ًرا (االنتقال
إلى مكان آخر ،تغيير المدرسة،
طالق األبوين ،انتهاء عالقة،
موت شخص عزيز ولو واحدًا
من المشاهير).

المصادر
المؤسسة األمريكية لمكافحة االنتحار
American Foundation for Suicide Prevention
www.afsp.org
( C.A.R.E.مجموعات الرعاية األبوية)
586-541-2273
تد ّخالت لمساعدة الشباب وعائالتهم
Family Youth Interventions
586-465-1212
www.familyyouth.com
المجموعة العائليّة للتمسّك بالحياة
Holding On To Life Family Group
586-307-9100
مشروع الدفاع عن الصحّة النفسيّة
Know Resolve / The Detour Project
www.knowresolve.org
مركز أزمات مقاطعة ماكومب
Macomb County Crisis Center
متاح على مدار الساعة طوال أيام األسبوع
586-307-9100
تحالف مكافحة االنتحار بمقاطعة ماكومب
Macomb County Suicide Prevention Coalition
www.mcspc.org
الخط الوطني للوقاية من االنتحار
National Suicide Prevention Lifeline
متاح على مدار الساعة طوال أيام األسبوع
)800-273-TALK (8255
مشروع ( The Trevorشاذ/سحاقيه/ذو ميول جنسية
مزدوجة/مخنث والشباب الذين لهم ميول جنسية مثيرة للجدل)
866-488-7386
www.thetrevorproject.org
منظمة Turning Point
(االعتداء الجنسي أو العنف المنزلي)
586-463-6990
شبكة مكافحة االنتحار الحقوقية
Suicide Prevention Advocacy Network
www.spanusa.org
مركز موارد مكافحة االنتحار
Suicide Prevention Resource Center
www.sprc.org

كيف نتعامل مع العودة للمدارس؟
يمكن أن تكون العودة للمدرسة (أو أي مجموعة
مجتمعية أخرى يتم حضورها بانتظام) صعبة وغير
مريحة بعد أزمة صحة نفسية .إذا علم األخصائي
االجتماعي للمدرسة أو قائد المجموعة بالموقف ،قد
يتلقى محبوبك بعض الرعاية واالهتمام اإلضافي خارج
المنزل ،األمر الذي يمكن أن يسهّل عليه العودة للحياة
الطبيعية.
ف ّكر في هذا الموضوع في هذا اإلطار :إذا تعرض
محبوبك لمشكلة بدنية تطلبت معالجة طبية ،فينبغي
اتخاذ التدابير الالزمة .على سبيل المثال ،قد يتطلب كسر الكاحل عملية جراحية ووضع جبيرة
واستخدام ع َّكاز ومتابعة الحالة .تتطلب أيضا ً الصحة العاطفية والنفسية رعاية ومعالجة لبعض
الوقت بعد انتهاء األزمة.
المعلومات التي ينبغي عليك إعطاؤها لألخصائي االجتماعي للمدرسة أو قائد المجموعة
المجتمعية:
• إذا كان محبوبك قد تعرض ألزمة صحة نفسية.
• إذا كان الضغط العاطفي مؤثرًا على تحصيله التعليمي ويسبّب سلوكيات غير طبيعية (نوبات
غضب ،غياب من المدرسة).
• إذا كان يتلقى عالجًا وقد يستغرق التح ّسن وقتًا .قد يتطلّب حضور مواعيد االستشارة
المتابعة غيابًا من المدرسة.
• اسأل إذا كانت المدرسة أو المجموعة يمكنها تقديم أي مساعدة.
التحدث إلى األصدقاء :قم بطمأنة محبوبك أنه ليس هناك ما يخجل منه .إذا كانوا يتساءلون عمن
يتحدثون إليه أو ما يقولونه لهم ،فشجعهم على التحدث إلى الناس الذين يعتقدون أنهم سيدعمونهم
ويحترمونهم  .و َذ ِّكرهم أن تبادل المعلومات الشخصية عبر وسائل التواصل النصي أو
االجتماعي ال يتمتع بأي خصوصية.

رغم أن أزمات الصحة
النفسية ليست بدنية ،إال أنها
قد تكون مه ّددة للحياة.

هل أحتاج فعليا ً إلى الحذر من االنتحار؟
االنتحار هو ثالث أكثر األسباب المؤدية للموت بين
المراهقين .فهم السبب الدافع لالنتحار يمكن أن
يساعدك على رعاية محبوبك.
إن الشخص الذي يف ّكر باالنتحار هو شخص يمر
بأزمة مؤلمة ويريد أن يتخلّص من األلم .يجعل األلم
العاطفي أو النفسي من الصعب على الشخص أن
يفكر بوضوح.
وتظهر األبحاث الحديثة أن جزء الدماغ المسلول عن الح ّد من السلوكيات التي تتسم بالخطورة ال
ينمو بشكل كامل إال عند سن  52عا ًما .وهذا يعني أن المراهقين أكثر عرضة للقيام بتصرف
مفاجئ ،بما في ذلك االنتحار ،بدون التفكير في العواقب.
تزيد الرغبة في التخلّص من األلم باإلضافة إلى السلوكيات التي تتسم بالخطورة من خطر اإلقدام
على االنتحار.

من األفضل دو ًما أن تحتاط
من االنتحار بدالً من أن
تندم عليه.

اسأل محبوبك الشاب عن االنتحار ،وخذ جميع
األفكار والتهديدات والسلوكيات المتعلقة باالنتحار
على محمل الجد.

ما هو تخطيط السالمة؟
تخطيط السالمة هو عملية استغراق بعض الوقت لكتابة
المؤشرات التي تدل على أن محبوبك في طريقه إلى اكتئاب
عاطفي أو نفسي ،والخطوات التي يلزم اتخاذها للحفاظ على
الصحة والسالمة.
يمكن أن يؤدي االكتلاب إلى العديد من السلوكيات غير
الصحية (الجدال والعنف ومشكالت في المدرسة أو العمل
وإصابة النفس واإلدمان والسرقة واالنتحار) .إذا كان لديك خطة لتجنب هذه السلوكيات واستعداد
أثناء األ وقات العصيبة ،يمكن أن يساعدك ذلك على الشعور بمزيد من الثقة واألمل.
لقد أدرجنا في هذه الحزمة بطاقة خطة السالمة ( ،)My Safety Planونحن نشجعك على
تعبئتها مع محبوبك .عندما يتعرف أحدكما أو كالكما على المؤشرات األولى لالكتئاب ،فيرجى
الحرص على تنفيذ خطوات خطة السالمة.

كلما زادت األفكار الموضوعة بتلك الخطة كلما زادت
فعاليتها .قم بتحديثها عندما تكتشف مؤشرات جديدة أو
مهارات تعايش أو مصادر دعم جديدة.
إذا أحببت أنت أو أحد أفراد أسرتك الحصول على بطاقة
خطة السالمة ( ،)My Safety Planيرجى االتصال برقم
 586-307-9100للحصول على نسخ إضافية.

ورقة عمل خطة السالمة ()My Safety Plan
الوعي بالذات:
• جميع الناس لديهم مشاعر وسلوكيات وأفكار تؤشر أن هناك أزمة انتحار (أو أزمة أخرى)
قادمة .ف ّكر فيما لديك من ذلك وقم بتسجيلها.
اإلجراء:
• إذا بدأت في مالحظة وجود أي من هذه المشاعر أو السلوكيات أو األفكار ،ما هي األشياء
التي يمكنك فعلها لرعاية نفسك؟ إليكم بعض األمثلة على ذلك:
•
•
•
•
•
•

الهوايات  /التمرين  /التنزه
كتابة أفكارك  /التأ ّمل  /الصالة
القراءة  /التلفاز  /الموسيقى
تناول الطعام  /االغتسال واالستحمام  /الرعاية الذاتية
الرسم  /اإلبداع  /الرقص  /الغناء
األشياء التي فعلتها في الماضي وساعدتك

األشخاص/األماكن المحبّبة
• إن لم تستطع مساعدة نفسك على التح ّسن باستخدام اإلستراتيجيات المذكورة أعاله ،من
يستطيع مساعدتك على التواصل المستمر أو صرف ذهنك عن األزمة؟
• كما يساعدك أن تتذكر أن بعض األشخاص الذين ال يستطيعون تقديم الدعم العاطفي لك في
أوقات األزمة (مثل األطفال) يمكن أن يكونوا وسيلة كبيرة لصرف ذهنك عن األزمة.
• إن لم يكن هناك شخص مح ّدد ،ربما تجد مكانًا (متجر أو مقهى أو كنيسة أو صالة ألعاب
رياضية ،إلخ) حيث يمكنك أن تكون وسط الناس.
الدعم العاطفي:
• إن لم تنته األزمة ،من يمكنك تبادل هذه المشاعر المضطربة معه وتتطلب منه الدعم
العاطفي؟
• قد يستطيع مركز األزمات تقديم الدعم لك (.)588-572-5522
• أشمل جميع األشخاص الذين يمكنهم مساعدتك على البقاء في أمان.
صصين:
التو ّجه للمتخ ّ
• إذا جربت جميع تلك الخطوات المذكورة أعاله ولم تستطع منع ما يدفعك
صصين الذين يمكنك أن تلجأ إليهم؟ (أخصائي عالج نفسي
لالنتحار ،من هم المتخ ّ
أو طبيب أو مستشفى)
نعم! يمكنني أن أتغلب على هذه األزمة!:
• أكتب األشياء التي تحفزك على البقاء حيًا وفي أمان.

ما الذي ينبغي علي قوله إلى محبوبي؟
إليك بعض األفكار التي يمكنك أن تقولها .أنت تعرف محبوبك جيدًا ،لذا عليك اختيار ما هو منطقي
بالنسبة لك.
"إنني أحبك وأريد أن أتأكد أنك ستبقى في أمان .لنفعل ذلك علينا أن نتفق على شيلين .إنني
سأسلك ما إذا كنت بخير ،لذا دعنا نتّفق على عدد المرات التي سأطملن عليك فيها .كما علينا أن
نتّفق على أن تكون صادق عندما تجيب على السؤال ".يُعتبر هذا االتفاق على التواصل خطوة
أولى هامة.
"لنتكلم عندما نهدأ قليالً ".يمكن أن يحدث جدال بينك وبين محبوبك بسهولة عند هذه النقطة.
الكلمات القوية يمكن أن تتسبب في مزيد من األلم لكالكما .حاول تجنّب أي مواجهة بينكما عندما
ترتفع وتيرة المشاعر.
"أنني أحبك  ...إنني فخور بك ...إنك مهم جدًا بالنسبة لي ...سنتم ّكن من التغلّب على هذا سو ًيا".
أحيانًا يقتنع الشخص الذي يشعر باالكتلاب أو القلق أو اليأس أن اآلخرين سيكونون في حال أفضل
بدونه .استمر في تشجيعك إياه حتى يسمع محبوبك كم هو مهم لك ولآلخرين.
"تبدو حزينًا (أو منعزالً أو غاضبًا أو قلقًا أو  .)...ما الذي يحدث؟" ح ّدد أحد هذه المشاعر وأعط
محبوبك الفرصة ليتحدث عنها .لن تبدو جميع مشاعره التي سيبديها منطقية لك ،فأحيانًا تكون
األشياء التي نشعر بها غير منطقية .ال توبّخه واستمع له فقط .إن إخراج مشاعره يساعد بشكل
كبير.
"هل تفكر في قتل نفسك؟  ...كيف ستفعل ذلك؟" إنها أسللة صعبة ،ولكن اسألها على أيّة حال.
اإلجابات توضح لك ما تحتاج إلى معرفته للحفاظ على سالمة محبوبك .هل هناك شيء ما في
منزلك يميل الشاب إلى استخدامه إليذاء أو قتل نفسه؟ تخلص منه  .هل يمكن للشاب أن يوافق
على طريقة للحفاظ على سالمته؟ إذا كان ذلك غير ممكن ،قد يكون الوقت قد حان للذهاب إلى
المستشفى.
"هل تذكر ذلك الوقت الذي شعرت فيه بألم شديد؟ لقد تغلّبت
ضا ".يساعد المراهق أن
عليه ويمكنك أن تتغلّب على هذا أي ً
تذ ّكره بأن المشاعر الشديدة تمضي ،تما ًما مثل السحب
العاصفة .هناك أمل!

لماذا أشعر بهذه الطريقة؟
عندما يمر محبوبك بأزمة ،قد تعاني األسرة من
مشاعر انفعالية وتحتاج إلى رعاية واهتمام
إضافيين .وهذا األمر يشملك أيضًا.

الوحدة :من السهل أن تف ّكر أنك أنت الوحيد الذي يعاني من هذه المشكلة ،وخاصة ألن معظم
الناس يتجنبون الحديث عن مشاكل الصحة النفسية .لست وحدك .حاول التواصل مع األسر
واألصدقاء والمتخصصين ومجموعات الدعم األسري لمساعدتك.
الذنب/اللوم :نادرًا ما يكون وراء اكتلاب محبوبك سبب واحد .توجيه اللوم لنفسك أو لآلخرين ال
يفيد .بدالً من ذلك ر ّكز على البحث عن طرق للمساعدة.
الحيرة :لعلّك تتعجب كيف لم تالحظ حدوث هذه المشكلة ،ولكن من السهل أن تختلط عليك
المؤشرات التحذيرية بسلوكيات المراهقة اإلعتياديّة .قم بتثقيف نفسك حول األمور المتعلّقة
بمكافحة االنتحار والصحة النفسية .وكلما عرفت أكثر كلما استطعت المساعدة أكثر.
الغضب :قد يدفعك الشعور بالعجز حيال أزمة محبوبك إلى الشعور بالغضب تجاهه أو تجاه
العالم بشكل عام .من الطرق السليمة التي تستطيع من خاللها أن تعبّر عن هذه المشاعر هو
أن تعلن بوضوح أنك لن تقف مكتوف األيدي ال تفعل شيئًا بينما هو يعاني .دع محبوبك يعلم
أنك ستفعل كل ما بوسعك للحفاظ عليه في صحة وسالمة.
الخوف :لعلّك تتساءل إذا كان شعورك بالذعر والفزع سينتهي في يوم من األيام .ولعلّك تتساءل
إذا كان محبوبك سيكون في أمان أو ما إذا كنت أنت ستشعر باألمان بعد ذلك .ولعلّك تخشى أن
أسرتك لن تعود كما كانت في السابق مرة أخرى .كل هذه مخاوف عادية .سيساعدك في ذلك
التحدث إلى شخص ما.

المرور المشترك بهذه التجربة والتغلّب عليها سويًا
قد يساعد األسرة على الخروج إلى الجانب اآلخر
من هذه األزمة أقوى مما كانت في السابق.

ما الذي ينبغي علي فعله لمساعدة محبوبي؟
سل محبوبك إذا كان بخير .اتفق معه على عدد
المرات التي ستطملن عليه فيها كل يوم.
اتفق معه على طريقة للتواصل .يعتبر التحدث
أو الكتابة أو الرسائل النصية أو الرسم وسائل
يمكن من خاللها لمحبوبك أن يتواصل معك
ويطلب المساعدة.
استمع جيدًا لمحبوبك.
ال تجادل بشأن الشعور الذي يشعر به محبوبك ،حتى ولو كان أمرًا غير
مريح للسمع به.
اسأله عن االنتحار .استخدم كلمات مثل "االنتحار" أو "قتل النفس".
ال تسأل هل يف ّكر في فعل شيء "مجنون" أو "غبي" أو "عنيف ".قل
"االنتحار" عندما تقصد "االنتحار".
ال تترك محبوبك وحيدًا إذا لم يقدر الموافقة على طريقة تبقيه في أمان.
طمئنه أن قوة وشدة مشاعره ستنتهي.
ال تحكم على مشاعر محبوبك أو تعلّمه كيف ينبغي أن يشعر .تذ ّكر أن
األفكار التي تدفعه لالنتحار هي نتيجة عدم القدرة على التفكير بوضوح
بسبب األلم.
قم بتعبئة بطاقة خطة السالمة ( )My Safety Planو َذ ِّكره أن يتبع الخطوات.
تخلّص من أي أسلحة نارية أو سموم أو كحوليات من المنزل.
تأ ّكد أن محبوبك يأخذ األدوية كما هو موصوف له.
تأ ّكد أن محبوبك يحافظ على مواعيد االستشارة.
إتّصل أو اذهب للمستشفى إذا ساءت األمور.

