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تصدير
يمّثل االنتحار إحدى مشاكل الصحة العمومية الخطيرة التي تحدث على امتداد الحياة. وعالوًة على ذلك، فإن االنتحار واحد من 

األسباب الرئيسية للوفاة المبّكرة بين الشباب في كثير من البلدان. ورغم أنه يمكن تفادي حاالت االنتحار، فإن منع االنتحار 
الت بين تدريب الشباب على مهارات مواجهة عوامل الضغط في الحياة، من خالل تقييم  ليس بالمهمة اليسيرة. وتتراوح التدخُّ
االضطرابات النفسية وتشخيصها وعالجها بشكل فعال في التوقيت المناسب، وحتى اإلفادة المسؤولة عن االنتحار من جانب 

وسائل اإلعالم، وتقييد إمكانية الوصول إلى وسائل االنتحار، والسيطرة البيئية على عوامل الخطورة.

وهذا الكتّيب واحد من سلسلة من الموارد التي تستهدف 
مجموعات محّددة من األشخاص القادرين بحكم وضعهم على 

المساهمة في منع االنتحار. فمنع االنتحار يستلزم تضافر الجهود 
في كثير من قطاعات المجتمع، بما في ذلك الفئات االحترافّية 
– من القطاع الحكومي الوطني والمحلي، والهيئات التشريعية، 

فة بإنفاذ القانون، والعاملين الصحّيين، والتربوّيين،  والجهات المكلَّ
والهيئات االجتماعّية، ووسائل اإلعالم، واأُلَسر، والمدارس، وجهات 

العمل، والمجتمعات المحلّية.

وهذا الكتّيب ُمَعّد لغرض مساعدة صانعي األفالم وغيرهم 
من الضالعين في إعداد وإنتاج محتوى يتعلق باالنتحار وإيذاء 

الذات ألغراض العرض التلفزيوني والسينمائي والمسرحي 
على تحقيق أقصى مردود إيجابي ألعمالهم والحّد من خطورة 

اآلثار الضارة الممكنة، والسيما في أوساط الفئات الضعيفة أو 
المصابة باعتالالت صحّية نفسية. وقد ُأِعّد هذا الكتّيب لتطبيقه 
على عملّيات تصوير حاالت االنتحار الفعلّية التي وقعت، فضاًل 
عن عملّيات التصوير الخيالّية لالنتحار – في التلفزيون واألفالم 

واألشرطة الوثائقّية والمسرح مثاًل.

وتدين منظمة الصحة العالمية بالفضل بشكل خاص لكلٍّ من 
األساتذة إيال آرنسمان وكارولين هولند ونيال ماكترنان، المؤسسة 

الوطنية لبحوث االنتحار ومدرسة الصحة العمومية، الكلية 
الجامعية، كورك، أيرلندا، الذين أنتجوا النسخة األولى من هذا 

الكتّيب بفضل المدخالت المقّدمة من الدكتور دانييل رايدنبرغ، 
أصوات تثقيفية للتوعية باالنتحار، الواليات المتحدة األمريكية، 
واألستاذ المساعد الدكتور توماس نييدركروتنتالر، مركز الصحة 

العمومية، جامعة فيينا الطبية، النمسا، واألستاذ جين بيركيس، 
جامعة ملبورن، أستراليا.

وقد تّمت مراجعة النص الحقًا من ِقَبل نخبة من الخبراء الذين ندين 
لهم باالمتنان، وهم: كارل أندريسن، مركز الصحة النفسية، جامعة 

ملبورن، ملبورن، أستراليا؛ وفلوريان آرندت، قسم االتصاالت، 
جامعة فيينا، فيينا، النمسا؛ وأليسون برونييه، المقر الرئيسي 
لمنظمة الصحة العالمية، جنيف، سويسرا؛ وفالديمير كارلي، 

المركز الوطني لبحوث االنتحار والوقاية من اعتالل الصحة النفسية 
(NASP)، معهد كارولينسكا، ستوكهولم، السويد؛ وكيجين تشنغ، 

قسم العمل االجتماعي، جامعة هونغ كونغ الصينية، منطقة هونغ 
كونغ اإلدارية الخاصة، الصين؛ ودييغو دي ليو، جامعة غريفيث، 

بريسبين، أستراليا؛ وماري غالو دياك، مجلس الصناعات الترفيهية، 
سترلينغ  )فرجينيا(، الواليات المتحدة األمريكية؛ ومادلين س. غولد، 

المركز الطبي بجامعة كولومبيا، معهد األمراض النفسية بوالية 
نيويورك، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية؛ وتوبي غرافسما 
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وأنطون دي كوم، جامعة فان سورينام، باراماريبو، سورينام؛ 
ديفيد غونيل، جامعة بريستول، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

وآيرلندا الشمالية؛ وجنيفر هول، المقر الرئيسي لمنظمة الصحة 
العالمية، جنيف، سويسرا؛ وأنيسة خان زادة، المقر الرئيسي 

لمنظمة الصحة العالمية، جنيف، سويسرا؛ وماساشي كيزوكي، 
المركز الياباني لدعم التدابير المضادة لالنتحار، طوكيو، اليابان؛ 

 ،(AISRAP) وكايري كولفز، المعهد األسترالي لبحوث ومنع االنتحار
جامعة غريفيث، بريسبين، أستراليا؛ وكاروالينا كرايسنسكا، مدرسة 
ملبورن للسكان والصحة العالمية، جامعة ملبورن، ملبورن، ومركز 

الرعاية الصحية األولية واإلنصاف، جامعة نيو ساوث ويلز، سيدني، 
أستراليا؛ وعائشة مالك، المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، 

جنيف، سويسرا؛ وبرايان ميشارا، قسم علم النفس، جامعة كيبك، 
مونر يال، كندا؛ ويوتاكا موتوهاشي، المركز الياباني لدعم التدابير 

المضادة لالنتحار، طوكيو، اليابان؛ وساندرا بالمر، آوتيروا للخدمات 
االستشارية اإلكلينيكية، أوكالند، نيوزيلندا؛ ومارك سينيور، مركز 

صانيبروك للعلوم الصحية، جامعة تورونتو، تورونتو، كندا؛ وميرايك 
سيساسك، مدرسة اإلدارة والقانون والمجتمع، جامعة تالين، 

تالين، إستونيا؛ وبينيديكت تيل، جامعة فيينا الطبية، فيينا، النمسا؛ 
ومارك فان أوميرين، المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، 
جنيف، سويسرا؛ والكشمي فيجاياكومار، SNEHA، الخدمات 

الصحية الطوعية، تشيناي، الهند؛ ودانوتا فاسرمان، المركز الوطني 
لبحوث االنتحار والوقاية من اعتالل الصحة النفسية (NASP)، معهد 

كارولينسكا، ستوكهولم، السويد؛ وإنكا فايسبيكر، المقر الرئيسي 
لمنظمة الصحة العالمية، جنيف، سويسرا.

له  كما نتوّجه بالشكر إلى ديفيد براملي، برانغنز، سويسرا، على تفضُّ
بتحرير النص.

ونوّد اإلعراب عن بالغ تقديرنا لما أبدته الرابطة الدولية لمنع االنتحار 
(IASP) من تعاون مع منظمة الصحة العالمية في إطار أنشطتها 

المتعّلقة بمنع االنتحار.

م هذا الكتّيب على نطاق واسع على أمل أن تتم ترجمته  وُيَعمَّ
ومواءمته بما يناسب األوضاع المحلّية كشرط أساسي لتحقيق 
فعاليته. وستكون أي تعليقات وطلبات لإلذن بترجمة الكتّيب 

واالقتباس منه موضع ترحيب.

ِكسِتل ديفورا 
مديرة

فليشَمن أليكساندرا  د. 
لمة عا

إدارة الصحة النفسية وإدمان المواد
منظمة الصحة العالمية
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نقاط مرجعّية سريعة

إدراج شخصيات وقصص تصف القدرة على المواجهة والطرق الفّعالة لمعالجة المشاكل.

بيان كيفية الحصول على المساعدة من دوائر خدمات الدعم.

م من األصدقاء واألسرة وأطراف أخرى. إيضاح القيمة اإليجابية المحتملة للدعم المقدَّ

ب وصف فعل أو وسيلة االنتحار. تجنُّ

سرد الوقائع استنادًا إلى الواقع الفعلي.

إدراج العالمات التحذيرية المحتملة لالنتحار وكيفية التعامل معها.

إبراز مدى تعّقد االنتحار وما يرتبط به من قضايا على نطاق أوسع.

استخدم اللغة المناسبة.

استشارة خبراء في مجال منع االنتحار واالتصاالت ومهنيي الصحة النفسية واألشخاص الذين مروا بتجارب.

التفكير في إدراج رسالة إرشادية بشأن المحتوى قبل بداية عرض العمل السينمائي أو التلفزيوني أو الُمبث عبر اإلنترنت أو 
المسرحي.

النظر في أثر تصوير االنتحار على األشخاص العاملين في مجال اإلنتاج المسرحي والسينمائي/ التلفزيوني.

تقديم توجيهات للوالدين فيما يتعلق بالمحتويات التي تستهدف المشاهدين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
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معلومات أساسّية
يمّثل االنتحار إحدى مشاكل الصحة العمومية الكبرى بما له من 

عواقب اجتماعية ووجدانية واقتصادية واسعة المدى. فهناك نحو 
000 800 حالة انتحار تقع سنويًا على نطاق العالم، ومن المرّجح 

أن ثمة حاالت أخرى كثيرة تمّر دون اكتشافها. وباإلضافة إلى ذلك، 
فإن هناك عددًا أكبر بكثير من األشخاص يحاولون االنتحار. ويقع 
االنتحار على امتداد الحياة، وقد ُوِجد في عام 2016 أنه السبب 

الرئيسي الثاني للوفاة في أوساط من تتراوح أعمارهم بين 15 و29 
عامًا على الصعيد العالمي.

ورغم ما تّتسم به العوامل التي تسهم في االنتحار ومحاوالت 
االنتحار ومنعها من تعقيد، فإّن ثمة دالئل متزايدة على أن وسائل 

اإلعالم – بما في ذلك األفالم واألشرطة الوثائقية والبرامج 
التلفزيونية – يمكن أن تؤّثر سواء باإليجاب أو بالسلب على السلوك 
االنتحاري. لقد طرأ تغّير جذري في طريقة مشاهدتنا اليوم للمحتوى 

السينمائي والتلفزيوني منذ اختراع التلفزيون في عشرينات 
القرن الماضي. ويمكن اآلن ألولئك المهتّمين باألفالم والبرامج 

المعروضة على التلفزيون والتي يتم بّثها عبر اإلنترنت مشاهدتها 
وإعادة مشاهدتها بمعزل عن غيرها، عند الطلب في أي مكان، من 
هاتفهم أو حاسبهم المحمول أو اللوحي أو على شاشة التلفزيون 
وأجهزة أخرى كثيرة. وعالوًة على ذلك، فإن التطّور الذي طرأ على 

المشاهدة اإللكترونّية يتيح للناس متابعة المحتوى السينمائي 
والتلفزيوني والذي يتم بّثه بسهولة وعلى مدى فترات زمنية 

مطّولة – نشاط ُيعَرف باسم “شراهة المشاهدة” وينتشر خصوصًا 
في أوساط الشباب )1، 2(.

ولدى كثير من البلدان مبادئ توجيهية للتصنيف بغية إرشاد 
المشاهدين بشأن مدى مالءمة األفالم أو البرامج التلفزيونية 

د التصنيفات العمرّية عادًة بفحص  لفئات عمرية معّينة. وتحدَّ
األفالم لكشف محتواها مثل تعاطي المخدرات، والمحتوى 

الجنسي، والمفردات اللغوية، والعنف، والموضوع العام. وال توجد 
مبادئ توجيهية عالمية بشأن عمليات التصنيف العمرية هذه. وقلما 

تتم معالجة المحتوى المتعلق باالنتحار من ِقبل الهيئات المختصة 
بتصنيف األفالم.

وقد أثبتت البحوث أن عمليات الوصف المثيرة  لالنتحار في وسائل 
اإلعالم، كما يحدث في القصص اإلخبارية، يمكن أن تؤدي إلى 

زيادة في حاالت االنتحار نتيجة المحاكاة )تأثير “التقليد اإليمائي”(. 
كما أشارت البحوث إلى أنه، على غرار التقارير اإلخبارية اإلعالمية، 
يمكن أن تكون عمليات وصف االنتحار على شاشة التلفزيون أو 

السينما أو التي يتم بّثها إلكترونيًا ذات تأثيرات تدعو للمحاكاة. 
وتلعب الحالة االجتماعية الديموغرافية للشخص والخصائص التي 
يتسم بها دورًا فيما ُتحِدثه عمليات الوصف هذه من تأثير، حيث 
تكون الفئات األصغر سنًا والضعيفة معّرضة بدرجة أعلى لخطر 

د مع بطل الرواية والمعاناة من تأثير سلبي. وباإلضافة إلى  التوحُّ
ل عمليات وصف االنتحار الواقع بدقة فإنها قد  ذلك، إذا لم تمثِّ

تسهم في إيجاد مفاهيم مغلوطة لدى عامة الناس بشأن طبيعة 
االنتحار، وتغّذي األكاذيب )انظر الخرافات والحقائق عن االنتحار في 

الملحق 1(، وتقف حائاًل دون منع االنتحار بشكل فعال. 

ر على الشاشة إلى توعية عامة الناس  ويؤدي المحتوى المصوَّ
بقضايا اجتماعية من قبيل الصحة النفسية وهو ما يؤثر بدوره على 

هات الجمهور، ويتيح الفرصة للقائمين على إنتاج المحتوى  توجُّ
المسرحي والسينمائي للمساهمة في منع االنتحار )3، 4(. وقد 

أظهرت البحوث أن عمليات التصوير التي تتمحور حول التغّلب على 
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أزمة االنتحار يمكن أن تحّد من خطورة االنتحار بين المشاهدين. 
وعالوًة على ذلك، فإن الترويج لمثل هذه البرامج أو عمليات 

التصوير يتيح فرصة لتسليط الضوء على أهمية التماس المساعدة 
واعتناء المرء بذاته وباآلخرين، ولتقديم رسائل تبعث على األمل.

 
ويهدف هذا الكتّيب إلى تقديم معلومات لصانعي األفالم وغيرهم 

من القائمين على إبداع وإعداد وإنتاج محتوى للعرض السينمائي 

GuruXOX / Shutterstock.com :الصورة

)مثل األفالم والمسلسالت والبرامج التلفزيونية( أو المسرحي )مثل 
عمليات اإلنتاج المسرحي(، من أجل ضمان أن يكون تصوير االنتحار 
سينمائيًا ومسرحيًا عماًل يتسم بالدقة واللياقة، وبلوغ أقصى تأثير 

إيجابي يمكن أن تحققه عمليات تصوير االنتحار، مع التقليل إلى 
أدنى حد من أي تأثيرات سلبية ممكنة. ويتضّمن كذلك نظرة عامة 
على المؤلفات العلمية التي تتناول آثار تصوير االنتحار في األعمال 

المسرحية والسينمائية/ التلفزيونية )انظر الملحق 2).
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ما هو الدور الذي يمكن لصانعي األفام وغيرهم 
من العاملين في مجال المسرح والسينما القيام 

به للمساهمة في منع االنتحار
إدراج شخصيات وقصص تصف القدرة على 
المواجهة والطرق الفّعالة لمعالجة المشاكل

القيام، حيثما أمكن، بإدراج شخصيات ُتبِرز القدرة على المواجهة 
نها من  واالستراتيجيات اإليجابية للتغّلب على الصعاب بما يمكِّ

التعامل مع عوامل الضغط في الحياة ومشاعر الحزن و/ أو األفكار 
االنتحارية (5-7). ومن األمور البالغة األهمية التي يجدر إدراجها 

وصف الجهود المبذولة إلتاحة الوصول إلى دوائر الخدمات 
ذات الصلة، وكيفية التغّلب على عوامل الضغط أو األزمات، 

ومواجهة الضغوط والتعافي منها. ومن المفيد نقل رسالة 
مفادها أن التغيير ممكن، حتى فيما يبدو أنه أحلك الظروف.

بيان كيفية الحصول على المساعدة من دوائر 
خدمات الدعم

توفير بيانات الجهات التي يمكن االتصال بها طلبًا لخدمات 
الدعم مما يجعل باإلمكان تقديم الدعم ألي شخص يتأثر بمحتوى 
الرواية (8). وهي دوائر للخدمات ذات هياكل إدارية واضحة ولديها 

بة ومعتمدة خصيصًا من المحترفين أو المتطوعين –  كوادر مدرَّ
خطوط لألزمات بغرض تلّقي المكالمات الهاتفية والرسائل النّصّية، 
أو خطوط للمساعدة على منع االنتحار، أو خدمات للصحة النفسية 

مثاًل. وعند تحميل شريط فيديو يحتوى على موضوع االنتحار و/ 
أو إيذاء للذات إلى منصة إلكترونية، يمكن تعزيز الجهود المبذولة 

لمنع االنتحار بتوفير معلومات من ِقَبل القائمين على إدارة المنصة 
اإللكترونية بشأن وجود خدمات مضمونة الجودة للدعم. وفي 

حاالت كثيرة، تتم مواءمة هذه الخدمات لتناسب الظروف المحلية. 
بيد أنه تجدر اإلشارة إلى أن تضمين تفاصيل االتصال بدوائر 

خدمات الدعم ال يقي من التأثيرات الضارة.

م  إيضاح القيمة اإليجابية المحتملة للدعم المقدَّ
من األصدقاء واألسرة وأطراف أخرى

إيراد أمثلة للكيفية التي يمكن بها لألصدقاء وأفراد األسرة 
والدائرة المجتمعية األوسع نطاقًا أن يقّدموا بها المساعدة 

والدعم لألشخاص الُمسَتضَعفين وذلك مثاًل من خالل التجاوب 
مع تعبيرات الحزن و/ أو الرغبة في إيذاء الذات، واإلصغاء باهتمام، 

وإبداء االستعداد لدعم الشخص المّيال لالنتحار، وتشجيع هذا 
الشخص على التماس المساعدة المتخصصة واستخدام خطوط 

المساعدة وغيرها من أشكال المساعدة المجتمعية المتاحة. 

ب وصف فعل أو وسيلة االنتحار تجنُّ

تجّنب إظهار فعل االنتحار حيث إن ذلك قد يؤدي إلى تعزيز سلوك 
ب إظهار صور  المحاكاة )التقليد اإليمائي( )9(. كما ينبغي تجنُّ

الجثمان عقب فعل االنتحار. ويمكن استخدام سرد للمابسات 
المحيطة بوفاة الشخص يرويه أحد أفراد األسرة أو األصدقاء 
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Chainarong06 / Shutterstock.com :الصورة

كطريقة بديلة حتى يعلم الجمهور المتلّقي أن الشخصية قد توفّيت 
نتيجة االنتحار أو قامت بمحاولة انتحار. وال ُينَصح كذلك بإيراد 

تفاصيل في مثل هذا السرد )الوسيلة المستخدمة مثاًل(.

سرد الوقائع استنادًا إلى الواقع الفعلي

لة ينبغي أال تحيد  عمليات وصف األحداث الخيالية وغير الُمتخيَّ
عن الواقع الفعلي. ويتعّين أن تنأى عمليات تصوير االنتحار عن 
التبسيط أو التمجيد أو عرض األحداث بشكل غير واقعي في ما 
عدا ذلك. وُتولى عناية للنقطة السابقة المتمّثلة في عدم وصف 

فعل أو وسيلة االنتحار. ويجب إعمال الحذر خصوصًا عند سرد رواية 
عن انتحار وقع في مكان يرتبط على نحو متكرر بأشخاص يضعون 
حّدًا لحياتهم. فمن األهمية تجنّب وقوع المزيد من حاالت االنتحار 

في ذلك المكان.

ومن المهم، فيما يتعلق باألحداث الخيالية الواردة في األفالم 
واألعمال المسرحية، أن يتم تقديم صورة مستنيرة بالبحث تمثل 

بدقة الحياة الحقيقية لألشخاص الذين يعانون من سلوك انتحاري 
وأولئك الذين يعتنون بهم أو يعالجونهم أو يعملون معهم )5، 10).

 إدراج العامات التحذيرية المحتملة لانتحار وكيفية 
التعامل معها

ر إلى اعتزام أحد  إدراج السلوكيات التي ُيحتَمل أن تؤشِّ
األشخاص اإلقدام على وضع حدٍّ لحياته. وهو ما يمكن أن يساعد 

على تثقيف الجماهير المتلّقية بشأن العالمات التحذيرية الواجب 
االنتباه إليها. وتشمل العالمات التحذيرية التغيرات المزاجية، 

وتصاعد االنخراط في سلوكيات خطرة، وإيذاء الذات، والتحّدث عن 
إزهاق النفس ومشاعر اليأس. وعند إدراج عالمات تحذيرية، يجب 
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استشارة خبراء في مجال منع االنتحار واالتصاالت 
ومهنيي الصحة النفسية واألشخاص الذين مروا 

بتجارب 

إن مشاركة خبير في مجال منع االنتحار يتمتع بخبرة متخصصة 
في رسائل االنتحار، من اللحظات األولى لتكوين الفكرة حتى لحظة 

إعداد السيناريو والترويج للمنتج، يمكن أن تضمن االستفادة من 
هذا المورد بأقصى قدر ممكن. ويمكن العثور على خبير في مجال 

منع االنتحار من خالل الرابطة الدولية لمنع االنتحار.3 

ويمكن للخبراء في مجال منع االنتحار أيضًا أن يحددوا األشخاص الذين 
مروا بتجارب حقيقية )أي األشخاص الذين لديهم سلوك انتحاري، 
واألشخاص المفجوعون بانتحار شخص عزيز عليهم، وأولئك الذين 

لديهم أو كان لديهم أفكار انتحارية، وأي واحد يعرف شخصًا لديه أفكار 
انتحارية أو سلوك انتحاري( )5، 13، 14(. ويمكن لهؤالء األشخاص 

أن يساهموا في إضفاء طابع الموثوقية على الوقائع المنظورة. 
وينبغي أن يقدم مهنيون معتمدون ممن لديهم خبرة في العمل 

مع األشخاص المفجوعين بانتحار شخص عزيز عليهم الدعم لهؤالء 
المساهمين. وينبغي أن تكون الفترة الزمنية المناسبة التي تفصل 

بين الوفاة وأول اتصال مع الشخص المفجوع ألغراض المشاركة في 
األفالم أو ألغراض إعالمية أخرى 12 شهرًا على األقل (15).

التفكير في إدراج رسالة إرشادية بشأن المحتوى 
قبل بداية عرض العمل السينمائي أو التلفزيوني 

أو الُمبث عبر اإلنترنت أو المسرحي

قد يحدث تقليد السلوك عند األفراد المستضعفين بشكل خاص، 
بغض النظر عن سنهم )6، 16). وبناًء عليه، ينبغي النظر في إدراج 

الع في 7 أيلول/ سبتمبر 2019). 1 انظر: ?/https://suicidology.org/resources/warning-signs )تم االطِّ

2 انظر: ?https://mindframe.org.au/suicide/communicating-about-suicide/language )تم االطالع في 7 أيلول/ سبتمبر 2019).

3 انظر: www.iasp.info )تم االطالع في 7 أيلول/ سبتمبر 2019).

عدم وصف االنتحار باعتباره الخيار الوحيد لمواجهة شدائد ُمَرّكبة.1 
بيد أنه تجدر اإلشارة إلى أن االنتحار قد يحدث أيضًا بدون عالمات 

تحذيرية وأن مخاطر االنتحار يمكن أن تتطّور بُمضي الوقت.

إبراز مدى تعّقد االنتحار وما يرتبط به من قضايا 
على نطاق أوسع

تشير البحوث إلى أن االنتحار يرتبط بطائفة معّقدة من عوامل 
الخطورة، بما في ذلك عوامل الضغوط الخارجية )مثل الفقدان 

والعنف والصدمات(، واالعتالالت الصحية النفسية والبدنية، 
والعوامل الجينية والبيئية، ووجود أو غياب العوامل الحمائّية (11). 

ويجب إظهار وجود عوامل ضغط متعددة. لكن تجدر اإلشارة 
إلى أنه بينما يمكن في كثير من األحيان الربط بين الوفاة باالنتحار 
وعوامل الضغط المتعددة، فإن وجود عوامل ضغط متعددة في 

حد ذاته ال يفضي دائمًا إلى االنتحار.

استخدم اللغة المناسبة

ينبغي أن تكون اللغة مناسبة للجمهور.2 وينبغي أن تكون اللغة 
المستخدمة غير قائمة على إصدار أحكام وغير مثيرة، وأن تتجنب 

الوصم أو إضفاء المزيد من العار على اعتالالت الصحة النفسية أو 
االنتحار. فعلى سبيل المثال، يرجى استخدام عبارة »مات منتحرًا« 
أو »قتل نفسه« بداًل من عبارة »انتحر«، واستخدام عبارة »محاولة 

انتحار« بداًل من »محاولة انتحار فاشلة«. فعبارة » انتحر« لها دالالت 
سلبية ناتجة عن تجريم االنتحار (12).

https://suicidology.org/resources/warning-signs/?
https://mindframe.org.au/suicide/communicating-about-suicide/language?
http://www.iasp.info/
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رسالة إرشادية تفيد بأنه تم تناول موضوع االنتحار. غير أن إدراج 
رسالة إرشادية ال يحمي من اآلثار الضارة الناتجة عن تصوير االنتحار 

ومحاوالت االنتحار، كما هو موضح في هذا المورد.

النظر في أثر تصوير االنتحار على األشخاص 
العاملين في مجال اإلنتاج المسرحي والسينمائي/ 

التلفزيوني 

قد يكون إلعداد وإنتاج قصة عن االنتحار، سواء كانت حقيقية أو 
خيالية، صدى لدى األشخاص المشاركين في هذا العمل نتيجة 

تجاربهم الشخصية السابقة. وينبغي تقديم الدعم إلى فرق اإلنتاج 
المشاركة في إنشاء المحتويات التي تتضمن تصوير االنتحار. 

ومن بين أوجه الدعم المقترحة توفير فرص لالستجواب والترتيبات 
التوجيهية وإتاحة خدمات االستشارة. وينبغي تشجيع مهنيي 

اإلعالم على التماس المساعدة من داخل فريق اإلنتاج أو خارجه في 
حال ما إذا تأثروا سلبًا بأي شكل من األشكال.

تقديم توجيهات للوالدين فيما يتعلق بالمحتويات 
التي تستهدف المشاهدين الذين تقل أعمارهم عن 

18 سنة

ُينصح بإدراج معلومات موجهة لوالدْي/ أوصياء الشباب أو 
األشخاص المشرفين عليهم بشأن كيفية مناقشة موضوع 

االنتحار مع األشخاص الذين يتولون رعايتهم. وُيقترح أن ُتدرج 
في بداية ونهاية اإلنتاج السينمائي/ التلفزيوني أو المسرحي الذي 

يتناول موضوع االنتحار معلومات موجهة إلى الوالدين/ األوصياء، 
وذلك باإلضافة إلى الرسالة اإلرشادية المتعلقة بالمحتوى )انظر 

أعاله(. كما ينبغي توفير موارد معلومات للوالدين/ األوصياء.4 

4 انظر: http://www.healthtalk.org/home )تم االطالع في 7 أيلول/ سبتمبر 2019).
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الملحق 1:
الخرافات والحقائق عن االنتحار

خرافة: إن الحديث عن االنتحار مع شخص ذي ميول انتحارية 
فكرة سيئة ويمكن تفسير ذلك على أنه تشجيع على االنتحار.

االنتحار،  يحيط  الذي  الوصم  انتشار  إلى  بالنظر  حقيقة: 
فإن معظم الناس الذين يفكرون في االنتحار ال يعرفون مع 

الموضوع. وبداًل من تشجيع السلوك  من سيتحدثون عن 
المعني  يتيح للشخص  أن  الحديث علنًا يمكن  االنتحاري، فإن 

خيارات أخرى أو ما يكفي من الوقت إلعادة التفكير في 
االنتحار. وبالتالي منع  قراره، 

خرافة: األشخاص الذين يتحدثون عن االنتحار ال يقتلون أنفسهم.

الذين يتحدثون عن االنتحار قد  حقيقة: إن األشخاص 
يسعون إلى الحصول على المساعدة أو الدعم. ويعاني عدد 

كبير من األشخاص الذين يفكرون في االنتحار من القلق 
 واالكتئاب واليأس وربما يشعرون أنه ال يوجد أمامهم 

آخر. خيار 

خرافة: الشخص ذو الميول االنتحارية هو شخص ُمِصّر على 
الموت.

حقيقة: على العكس من ذلك، غالبًا ما يكون األشخاص 
البقاء على قيد  االنتحارية متقّلبين بخصوص  الميول  ذوو 

المثال، قد يتصرف شخص  الحياة أو الموت. فعلى سبيل 
نتيجة  انفعالي ويتناول مادة سامة ويموت  ما بشكل 

ذلك ببضعة أيام على الرغم من رغبته في البقاء على قيد 
العاطفي في  الدعم  الحياة. وبناء عليه، فإن الحصول على 

االنتحار. يمنع  أن  المناسب يمكن  الوقت 

خرافة: معظم حاالت االنتحار تحدث فجأة دون سابق إنذار.

االنتحار مسبوقة بعالمات  إن معظم حاالت  حقيقة: 
تحذيرية، سواء كانت لفظية أو سلوكية. وبناًء على ذلك، 
فإنه من المهم السعي إلى معرفة ما هي هذه العالمات 

االنتحار تحدث  وبالطبع، فبعض حاالت  والبحث عنها. 
دون سابق إنذار خارجي، وهو ما يبرز األهمية البالغة التي 

بشأن منع  الجمهور  لتثقيف  عامة  رسائل  يكتسيها بث 
االنتحار.
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خرافة: الشخص ذو الميول االنتحارية سيظل كذلك طيلة حياته.

الشديدة قصيرة  االنتحار  تكون مخاطر  ما  غالبًا  حقيقة: 
األجل ومرتبطة بظروف محددة. وعلى الرغم من أن األفكار 
االنتحارية قد تراود صاحبها من جديد، إال أنها ليست دائمة 
انتحارية أو قام بمحاوالت  ويمكن للشخص الذي لديه أفكار 

انتحار في السابق أن يعيش حياة طويلة.

خرافة: ال ينتحر إال األشخاص الذين يعانون من اضطرابات 
نفسية.

ولكنه  بالغة  تعاسة  االنتحاري  السلوك  يعكس  حقيقة: 
العديد من  بالضرورة اضطرابًا نفسيًا. فهناك  ليس 

الذين يعانون من اضطرابات نفسية ولكنهم ال  األشخاص 
يعاني  انتحاريًا، وليس كل من يقتل نفسه  يتبنون سلوكًا 

بالضرورة. من اضطراب نفسي 

خرافة: من السهل شرح السلوك االنتحاري.

حقيقة: عادًة ما تكون العوامل التي تؤدي إلى االنتحار 
التعامل معها بشكل مبّسط.  ينبغي  متعددة ومعقدة وال 

وعند السعي إلى فهم السلوك االنتحاري، البد أن تؤخذ 
المجهدة  واألحداث  النفسية  والصحة  الصحة  االعتبار  في 

االجتماعية  والعوامل  حياته  المرء في  يواجهها  التي 
الذي  االندفاع  المحيطة بذلك، فضاًل عن عامل  والثقافية 

يلعب أيضًا دورًا هامًا. 

خرافة: االنتحار هو وسيلة مالئمة للتصدي للمشاكل.

للتصدي  أو مالئمة  بناءة  االنتحار ليس وسيلة  حقيقة: 
لمعالجة  الممكن  الوحيد  السبيل  ليس  أنه  كما  للمشاكل، 

العسيرة.  الحياة  التصدي لظروف  أو  الشديدة  الضائقة 
ويمكن أن تساعد القصص التي تروي تجارب األفراد الذين 

التغلب على ظروف  انتحارية وتمكنوا من  أفكار  راودتهم 
الضوء على خيارات مجدية  الصعبة في تسليط  الحياة 

انتحاري. تبّني سلوك  الذين يفكرون حاليًا في  لألشخاص 
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 الملحق 2:
نظرة عامة على المؤلفات العلمية التي تتناول 

آثار تصوير االنتحار في األعمال المسرحية 
والسينمائية/ التلفزيونية

أظهرت البحوث أن تصوير االنتحار على الشاشة بشكل مثير يؤدي 
إلى تقليد السلوك )أو ما يسمى أيضًا بحاالت االنتحار بالتقليد 

اإليمائي( (17-19). وَتبّين من النتائج الرئيسية التي أفضت إليها 
عمليات استعراض المؤلفات أن التصوير الخيالي وغير الخيالي 

يمكن أن يؤدي إلى تبّني سلوك انتحاري. وبناًء على ذلك، البد من 
األشخاص المشاركين في إنتاج المسرحيات واألفالم والمحتويات 
الُمبّثة عبر التلفزيون أو اإلنترنت أن يتوخوا الحذر. ويمكن الموازنة 

بين الرغبة في الترفيه وخطر اإلصابة باألذى بفضل التعاون 
بين الخبراء في مجال االنتحار واألشخاص المشاركين في إنتاج 

المحتويات المسرحية والسينمائية والتلفزيونية وتلك الُمبّثة عبر 
اإلنترنت. ويتيح مثل هذا التعاون فرصًا للتثقيف.

العوامل المرتبطة باآلثار الضارة

خلصت البحوث إلى أن آثار تصوير السلوك االنتحاري في السينما 
والتلفزيون تختلف باختالف درجة ضعف الفرد )6، 7(. وقد تكون 

بعض فئات السكان الفرعية )مثل الشباب واألشخاص الذين 
يعانون من االكتئاب( معرضة بشكل خاص وأنه من المرجح أكثر 
أن تزداد معدالت األفكار االنتحارية أو سلوكيات االنتحار بالتقليد 

لديها )6، 20) بعد مشاهدة محتوى يصور االنتحار. وتشير البحوث 
أيضًا إلى أن المراهقين الذين كانت لديهم مشاعر حزن شديدة أو 

متكررة وكانوا يفتقرون إلى الحافز يعتبرون أكثر احتمااًل لإلبالغ 
بتدهور حالتهم المزاجية بعد مشاهدة تصوير خيالي لالنتحار (21). 
أما األشخاص الذين تراودهم أفكار انتحارية )التفكير في االنتحار(، 

ن أن تفكيرهم في االنتحار قد ازداد عقب مشاهدتهم  فقد َتبيَّ
فيلم انتهى بموت بطل القصة منتحرًا (6). وتشير إحدى الدراسات 
البحثية إلى أن األفكار والسلوكيات االنتحارية أثناء مشاهدة أفالم 

درامية، حسبما جرى قياسها استنادًا إلى أحد مقاييس اإلبالغ الذاتي 
المصادق عليها، تؤثر على مدى تعاطف فرد ما مع شخصية الفيلم 

التي فكرت في االنتحار أو ماتت منتحرًة. فكلما تعاطف الفرد 
مع هذه الشخصية، كلما زادت حالته المزاجية تدهورًا وزاد توتره 

النفسي واكتئابه شدًة (22). وعالوة على ذلك، فإن مدى التعاطف 
مع شخصية الفيلم كان مرتبطًا بتدهور الحالة المزاجية وزيادة 

االكتئاب )7، 16).

اآلثار السلبية لتصوير االنتحار في األعمال 
المسرحية والسينمائية/ التلفزيونية

في عام 1988، أصدر المؤلفان شميدتك وهافنر (23) ورقة 
تسلط الضوء على نتائج إحدى الدراسات التي أظهرت أن التصوير 

الخيالي للوفاة عن طريق االنتحار يخضع لتأثير فيرثر )أي تأثير التقارير 
اإلعالمية على زيادة معدالت االنتحار(. وكان النموذج الخيالي المذكور 
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عبارة عن مسلسل أسبوعي من ست حلقات ُبّث ألول مرة في عام 
1981 ثم ُأعيد بثه في عام 1982، ويصور بقدر كبير من التفصيل 
انتحار طالب يبلغ من العمر 19 عامًا. ولوحظت آثار التقليد بشكل 

أوضح لدى مجموعات األفراد األقرب من حيث السن والجنس 
إلى شخصية المسلسل التي ماتت منتحرًة، وظلت هذه اآلثار 

قابلة للكشف لفترات أطول لدى األشخاص األقرب سنًا إلى هذه 
الشخصية. واستنادًا إلى النتائج التي تم التوصل إليها بشأن ما ُيطلق 

عليه “مجموعات عنقودية ذات ميول انتحارية” عقب بث محتويات 
ذات طابع انتحاري في وسائل اإلعالم، فإن هذا البحث يقدم بّينات 
على وجود مجموعات عنقودية ذات ميول انتحارية ناتجة عن وسائل 

اإلعالم البصرية، إلى جانب بّينات جديدة أخرى (13).

وبالمثل، أظهر بحث يرمي إلى استكشاف تأثير حلقة تلفزيونية من 
عمل درامي دارت أحداثه في إحدى المستشفيات ويتضمن مشهدا 

لتناول جرعة مفرطة من الدواء، أن بث هذه الحلقة أعقبته زيادة 
كبيرة في عدد األشخاص القادمين إلى المستشفيات العمومية 

ألسباب متصلة بالتسمم الذاتي (18). ومرة أخرى، لوحظت هذه 
الزيادة أساسًا لدى أشخاص مماثلين في العمر لشخصية الفيلم 

التي أذت نفسها (24).

وخلصت عدة دراسات أخرى إلى أن البث التلفزيوني للقصص الخيالية 
التي تعرض سلوكًا انتحاريًا قد يؤدي إلى تقليد المراهقين لذلك 

السلوك )25(. وعالوة على ذلك، لوحظ أن هناك صلة بين التعرض 
المتزايد ألفالم ذات طابع انتحاري ومحاوالت االنتحار بين الشباب (26). 

وأظهرت دراسة أخرى أن التصوير الخيالي لالنتحار يضاهي القصص 
اإلخبارية المتعلقة بحاالت االنتحار الحقيقية من حيث إثارة ردود الفعل 
االنتحارية، أو ربما يكون أكثر تأثيرًا منها (16). وعلى الرغم من محدودية 

البحوث المتاحة، أظهرت بعض الدراسات المتعلقة بتصوير االنتحار 
في المسرحيات آثارًا مماثلة، مثل زيادة عدد حاالت االنتحار عقب 

المسرحيات (27). وعلى عكس ذلك، لم تعثر بحوث أخرى على ما يدعم 
نظرية أثر التقليد الناجم عن التصوير الخيالي لالنتحار (28-30)، في حين 

خلص عدد من الدراسات )5، 31) إلى وجود مزيج من اآلثار.

وتظهر غالبية الدراسات الحديثة نمطًا أكثر اتساقًا فيما يتعلق 
بتصوير االنتحار على الشاشة. وقد أظهرت بحوث حديثة وجود 

ارتباط بين إطالق سلسلة ُمبّثة عبر اإلنترنت تعرض مشهدًا انتحاريًا 
وزيادة عدد حاالت االنتحار، فضاًل عن زيادة في معدالت دخول 

المستشفى لألطفال ألسباب متصلة بمحاوالت االنتحار والتفكير 
في االنتحار في صفوف الشباب (13، 32، 33(. وعالوة على ذلك، 

ُحدد أثناء استعراض لوحات عدد من األطفال المرضى بأثر رجعي 
خالل األشهر الستة األولى التي أعقبت بداية البرنامج، عدد من 

لوحات المرضى )في إطار لقاءات تتعلق أساسًا بالصحة النفسية 
للمريض( جرت اإلشارة فيها إلى هذا البرنامج التلفزيوني بالتحديد 

(9). وعلى الرغم من أن هذا البرنامج التلفزيوني كان له دور في 
زيادة الوعي باالنتحار، إال أنه لوحظ ببالغ القلق تزايد عدد عمليات 

البحث عن مصطلحات متصلة بأساليب االنتحار على اإلنترنت (8).5 

اآلثار اإليجابية لتصوير االنتحار على الشاشة

لقد َتبّين أن األفالم الوثائقية يمكن أن تعزز النية في طلب 
المساعدة (19). وتدعم بحوث أخرى بشأن أثر الفيلم الوثائقي جزئيًا 

الفرضية التي مفادها أن الفيلم الوثائقي عن انفصام الشخصية 
يمكن أن يحد من الوصم (34). وأشارت البحوث أيضًا إلى أن 

تصوير تحّكم الفرد في الوضع لحظة األزمة قد تكون له آثار مفيدة 
لألشخاص المستضعفين )5، 6(. وُيطلق على هذه التأثيرات 
اإليجابية “تأثير باباجينو” نسبًة إلى شخصية باباجينو في أوبرا 

موزارت المعنون الناي السحري. وكانت هذه الشخصية تخطط 
لقتل نفسها، ولكنها ُمنعت من ذلك في آخر لحظة بعد أن ُذّكرت 

بوجود بدائل أخرى للموت (35).

 5 لقد َتبّين أن بعض مقاطع الفيديو الموسيقية تساهم في نشر األفكار االنتحارية. انظر المرجع (36).
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وقد ارتبط بث مسلسل تلفزيوني يتناول عمل مؤسسة السامريين 
الخيرية المكّرسة للحد من مشاعر العزلة واالنفصال التي يمكن 

أن تسبب االنتحار، بزيادة المعرفة بهذه المؤسسة وارتفاع معدل 
اإلحاالت إليها. ولكن، البد من إجراء المزيد من البحوث لمعرفة 

اآلثار اإليجابية الناجمة عن تصوير االنتحار في العروض المسرحية.

الخاتمة

تشير البحوث إلى أن تصوير االنتحار بشكل مثير على الشاشة وفي 
المسرح يمكن أن يؤدي إلى عمليات انتحار بالتقليد ومحاوالت انتحار. 

ويوحي ذلك بأنه ينبغي للمشاركين في إعداد أو إنتاج المحتويات 
السينمائية والمسرحية والتلفزيونية أن يتوخوا الحذر عند عرض 

مشاهد االنتحار من أجل الحد من خطر التسبب في األذى. وتشير 
البحوث أيضًا إلى أن عرض السلوكيات االنتحارية على الشاشة يمكن 
أن يكون له أثر إيجابي على المشاهدين إذا ما شمل عددًا من العناصر 
مثل التحكم في األزمة االنتحارية، وسلوك طلب المساعدة، ووصف 

اعتالالت الصحة النفسية وصفًا دقيقًا، وإشارات إلى مساعدة من 
جانب المهنيين )مثل ذكر مراكز التدخل لمعالجة األزمات أو خدمات 

االستشارة عن طريق الهاتف( ومراعاة الحساسية فيما يتعلق بكيفية 
اإلعالن عن وفاة شخصية ما باالنتحار. ونتيجة لذلك، فإن األعمال 

التلفزيونية والمسرحية يمكن أن تساهم في منع االنتحار وأن تساعد 
على إنقاذ األرواح.
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