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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة   
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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نشرت جملة االضطراابت العاطفية Journal of Affective Disorders يف كانون األول 2017 
دراسة عن االنتحار يف العراق حيث مت تقدمي وحتليل بياانت االنتحار لعامي2015 و2016.

نبذة خمتصرة عن الدراسة 

هذا  أسباب  إحدى  البياانت  جودة  وتعدُّ  آخر،  بلد  االنتحار  معدالت  ختتلف  مقدمة: 
االختالف، وال توجد بياانت وطنية عن االنتحار يف العراق، فالدراسة الوطنية العراقية األوىل عن 
هذا املوضوع هي املبادرة احلكومية اليت تديرها وزارة الصحة العراقية، واليت تعد اخلطوة األوىل لتطوير 

سجل وطين لالنتحار تستخدم بياانته يف االسرتاتيجية الوطنية ملنع هذه الظاهرة.

احملافظات  ُتضمَّن  العراق، ومل  الدراسة 13 حمافظة )من أصل 18( يف  مشلت  املنهجية: 
الثالث التابعة حلكومة إقليم كردستان، فضاًل عن أن الوضع األمين يف حمافظيت األنبار ونينوى قد 
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حال دون مجع البياانت من هاتي احملافظتي. وقد أرسلت استمارة مجع البياانت إىل مجيع مراكز 
الشرطة يف احملافظات الـ 13 حيث ُملئت فيما كان لكل احلاالت اليت اعتمدت يف الدراسة حكم 
ابالنتحار أصدره قاٍض بعد دراسة حتقيقات الشرطة وتقارير ما بعد الوفاة، أي إن الدراسة حصرت 
مجيع حاالت االنتحار حصراً شامال على وفق املعايري املذكورة آنفاً خالل عامي 2016-2015.

انتحار يف عام 2015 )نسبة الذكور إىل اإلانث  النتائج: كانت هناك حنو 290 حالة 
)1.26( و357 حالة يف عام 2016 )نسبة الذكور إىل اإلانث 1.46(. وبلغ معدل االنتحار 
لكل 100 ألف نسمة )1.09( يف عام 2015، و)1.31( يف عام 2016. وكانت حاالت 
االنتحار بعمر 29 سنة أو أقل متثل نسبة )67.9%( من مجيع احلاالت. وكانت الطريقة األكثر 
شيوعاً لالنتحار هي الشنق )41%(، تليها األسلحة النارية )31.4%(، واحلرق )19.2%(. ويف 
حوايل )24.1%( من احلاالت مت اإلبالغ عن وجود اضطراابت نفسية للمنتحرين، وكان التشخيص 
هو االكتئاب )53.9%(، ويف معظم احلاالت )82.1%( مل تكن هناك حماوالت  األكثر شيوعاً 
سابقة. وأفادت التقارير أبن أقلية صغرية فقط قد أصيبت بصدمة نفسية )15.5%(، أو مشكالت 

مالية )12.4%(، أو إساءة معاملة لألطفال )%2.2(.

اخلالصة: إن معدل االنتحار يف العراق أقل من املعدل العاملي، وإن نسبة كبرية من املنتحرين 
كانت أبعمار الشباب وكان التوزيع بي اجلنسي متساوايً تقريباً يف هذه الفئة العمرية. ورمبا كانت 
العوامل االجتماعية والثقافية قد أّدت دوراً يف هذه األمناط، وجاءت معدالت االضطراب النفسي 
وتعاطي املخدرات أقلَّ من تلك اليت أبلغ عنها على الصعيد العاملي؛ وميكن هلذه النتائج أن تفيد 

االسرتاتيجية الوطنية العراقية ملنع االنتحار.

وأكدت الدراسة يف متهيدها أن االنتحار هو التحدي الرئيس الذي يواجه دوائر الصحة 
النفسية يف مجيع أحناء العامل، إذ قدرت منظمة الصحة العاملية وجود 800 ألف حالة انتحار يف 
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تبلغ 1.9  اإلانث  إىل  الذكور  نسبة  وأن  نسمة،  ألف  لكل 100   )11.4( مبعدل  عام 2012 
نوع  البلدان، حبسب  االنتحار يف خمتلف  معدالت  العاملية، 2014(. وختتلف  الصحة  )منظمة 
اجلنس والفئات العمرية. وبصفة عامة، فإن معدالت االنتحار املقدرة هي أعلى يف البلدان ذات 
الدخل املرتفع )12.7 لكل 100 ألف من السكان ونسبة الذكور إىل اإلانث تبلغ )3.5( مقارنة 
ابلدول املنخفضة الدخل )11.2( لكل مليون نسمة ونسبة الذكور إىل اإلانث تبلغ )1.6( )منظمة 
الصحة العاملية، 2014(. ومعدل االنتحار لعام 2012 أقل بكثري يف البلدان املنخفضة واملتوسطة 
الدخل يف شرق املتوسط   مبا يف ذلك العراق )6.4( لكل 100 ألف من السكان مع نسبة الذكور 
إىل اإلانث )1.4( )منظمة الصحة العاملية، 2014(. وأحد األسباب احملتملة هلذا االختالف هو 
أن نوعية بياانت االنتحار ختتلف من بلد آلخر تبعاً لعدم اإلبالغ أو سوء التصنيف، والسيما يف 
البلدان اليت يكون فيها االنتحار غري قانوين أو موسوماً ابلعار )منظمة الصحة العاملية، 2014(؛ 
ومع ذلك هناك بعض األدلة على وجود فروق حقيقية يف البلدان ذات البياانت اجليدة )منظمة 

الصحة العاملية، 2014(.

 وتصف الدراسة وضع العراق احلديث أبنه مّر أبربعة عقود من احلروب والعقوابت والصراعات 
األهلية، إذ عاىن نصف عدد السكان الذين مشلتهم الدراسة االستقصائية للصحة النفسية يف العراق 
على  واحدة  حادثة صادمة  من   )Alhasnawi et al., 2009( العاملية  الصحة  ملنظمة  التابعة 
األقل، ووجد االستطالع نفسه أن معدل انتشار أي اضطراب ملدى احلياة -ابستثناء االضطراابت 
الذهانية- هو 18.8%. واجلدير ابلذكر أنه يوجد يف العراق 206 أطباء نفسيي، و3 مستشفيات 

.)Al-Uzri et al., 2012( نفسية، و23 وحدة نفسية
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ووضحت الدراسة أن منظمة الصحة العاملية تصنف بياانت الوفيات إىل أربع فئات من 1 
)سجل وفاة شامل( إىل 4 )عدم وجود سجل وفاة(، وحيصل العراق على درجة 2 )سجل وفاة مع 

تغطية منخفضة، نسبة عالية من األسباب غري حمددة وال احلديثة(. 

املنهجية

يوجد يف العراق 18 حمافظة، ثالث منها -أربيل، ودهوك، والسليمانية- وهي جزء من حكومة 
إقليم كردستان، ومل تدرج هذه احملافظات يف هذه الدراسة، فيما مل تكن البياانت متوافرة من حمافظتي 
أخريي مها: )األنبار، ونينوى(؛ إذ كانت هااتن احملافظتان حتت سيطرة تنظيم )داعش( وقت إجراء 
الدراسة. وعلى وفق البياانت اليت مت احلصول عليها من مكتب اإلحصاء املركزي يف وزارة التخطيط 
جمموعه  ما   2015 عام  يف  املتبقية   13 الـ  احملافظات  يف  السكان  عدد  إمجايل  بلغ  فقد  العراقية، 
26،460،324 فرداً، منهم )13،349،621 ذكوراً، و13،110،703 إاناثً(، ويف عام 2016 

كان العدد 27،140،895 فرداً، منهم )13،692،985 ذكوراً، و13،447،910 إاناثً(.

وقد ُصّممت أداة مجع البياانت من قبل الباحثي، وُعّدلت بعض بنودها إبذن من استمارة 
االنتحار )2014/03( املستخدمة يف التحقيق السري الوطين الربيطاين عن االنتحار والقتل من 

قبل األشخاص الذين يعانون من مرض عقلي. 

وحتتوي االستمارة على 36 بنداً تغطي التفاصيل الدميوغرافية، والعوامل السريرية: تفاصيل 
وقد  االنتحار.  إىل  أّدت  اليت  واألسباب  والنفسي،  الطيب  والتأريخ  سابقة،  وحماوالت  االنتحار، 
أُرِسلت استمارة مجع البياانت عن طريق منظمة الصحة العاملية إىل وزارة الداخلية، ووزعت بعد 
ذلك على مجيع مراكز الشرطة يف احملافظات الـ 13 املذكورة آنفاً. وقد استخدم هذا النهج لضمان 
إدراج مجيع حاالت االنتحار؛ ألن الشرطة حتقق يف مجيع حاالت االنتحار يف العراق، ويشمل هذا 
التحقيق فحص املشهد، وإجراء املقابالت مع األشخاص املعنيي، مبا يف ذلك األسرة. وتُفَحُص 
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نتائج التحقيق وتقرير ما بعد الوفاة من قبل القاضي الذي يقدم احلكم النهائي ابالنتحار. وكانت 
مجيع احلاالت الواردة يف هذا التقرير ضمن احلاالت اليت صدر حكم االنتحار حبقها من القاضي 
عن  فضاًل  حتقيقهم،  إىل  استناداً  البياانت  استمارة مجع  الشرطة  ضباط  استكمل  وقد  املختص، 
احلصول على البياانت املفقودة من خالل االتصال ابلعائلة؛ ولذلك، فإن املتغريات السريرية -مثل 

وجود اضطراب نفسي- كانت تستند إىل تقارير األسرة.

النتائج

الرتكيبة السكانية

بلغ جمموع حاالت االنتحار 647 حالة، منها 290 حالة يف عام 2015، و357 حالة يف 
عام 2016. ويف عام 2015، كان هناك عدد قليل من الذكور )162، 55.9%( مقارنة ابإلانث 
)44.1،128%( وبلغت نسبة الذكور إىل اإلانث )1.26(. ووجد منط مماثل يف عام 2016، 
حيث كان هناك 212 )59%( من الذكور و145 )40%( من اإلانث، وكانت نسبة الذكور إىل 
اإلانث أعلى قلياًل، عند )1.46(. وبلغت نسبة الذكور إىل اإلانث يف جمموع احلاالت )1.36.( 
وإن حنو نصف حاالت االنتحار الكلية يف العراق قد حدثت يف بغداد والبصرة، ويبّي الشكل )1( 

توزيع احلاالت حسب العمر واجلنس.
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الشكل1

ويف كال العامي، كان عمر غالبية احلاالت أقلَّ من 29 عاماً، 65.2% من احلاالت يف عام 
2015، و70% من احلاالت يف عام 2016 -اجلدول 1-، وترد تفاصيل أخرى عن احلاالت 
الدميوغرافية يف اجلدول 1. وجتدر اإلشارة إىل أن 55.8% من احلاالت كانوا عزابً )مجع أعزب(، 
28،3% من احلاالت كان لديهم أطفال، و56،7% من احلاالت مل يكن هلا عمل منتظم )%21،8 

من العاطلي عن العمل، و34،9% من رابت البيوت(.
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اجلدول 1 التفاصيل الدميغرافية
اجملموع20152016 

النسبةالرقمالنسبةالرقمالنسبةالرقم  
57.80%59.40374%55.90212%162ذكراجلنس

42.20%40.60273%44.10145%128أنثى
67.90%70.00439%65.20250%189≥ 29الفئة العمرية

30≥101%34.80107%30.00208%32.10

الفئة العمرية

0.80%0.805%0.703%2≥9 سنوات
36.20%38.10234%33.80136%1098-19 سنوات

30.90%31.10200%30.70111%2089-29 سنة
14.70%13.4095%16.2048%3047-39 سنة
8.70%6.4056%11.4023%4033-49 سنة

4.60%5.0030%4.1018%5012-59 سنوات
4.20%5.0027%3.1018%9≤ 60 عامًا

احلالة االجتماعية

55.80%56.00361%55.50200%161أعزب
39.60%38.70256%40.70138%118متزوج

3.20%3.6021%2.8013%8مطلق / منفصل
1.40%1.709%1.006%3أرمل

28.30%26.60183%30.3095%88نعموجود اطفال

الدين
99.40%99.40643%99.30355%288مسلم

0.60%0.604%0.602%2دين آخر

املستوى العلمي
13.40%13.2087%13.8047%40أمي

81.60%82.10528%81.00293%235املدرسة االبتدائية/ الثانوية
4.90%4.8032%5.2017%15جامعة/دراسات عليا

املهنة
21.80%21.30141%22.4076%65عاطل عن العمل

43.30%42.60280%44.10152%128عامل / طالب
34.90%36.10226%33.40129%97ربة منزل
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طرق وتفاصيل أخرى لالنتحار

العامي من دون  العمل االنتحاري كانت متشاهبة يف كال  يبّي اجلدول )2( أن تفاصيل 
وجود فروق إحصائية كبرية. وكانت الطريقة األكثر شيوعاً لالنتحار الشنق )41%(، تليها األسلحة 
املرضى  من   )%3.2( فقط  وكانت مخس حاالت   .)%19.2( الذايت  واحلرق   ،)%31.4( النارية 
األشهر  النفسية خالل  األمراض  مستشفيات  من  )3.9%( خرجت  أخرى  النزالء، و6 حاالت 
الثالثة املاضية. وأفادت التقارير أبن أقلية صغرية جداً كانت حتت أتثري الكحول )2.2 %(، أو 

غريها من املواد غري القانونية )2.8%( يف أثناء العمل االنتحاري.

اجلدول 2 تفاصيل االنتحار
اجملموع20152016 

النسبةالرقمالنسبةالرقمالنسبةالرقم  

طريقة االنتحار

19.20%22.40124%15.2080%44حرق الذايت
41.00%38.90265%43.40139%126الشنق

31.40%29.70203%33.40106%97األسلحة النارية
0.50%0.303%0.701%2القفز

4.30%4.2028%4.5015%13جرعة زائدة / مادة كيميائية
1.20%1.708%0.706%2غرق

2.50%2.8016%2.1010%6خمتلف
انتحار املرضى الداخليني 

3.20%3.705%2.703%2نعم)النزالء(

االنتحار يف غضون 3 
دقائق بعد التسريح من 

املشفى
3.90%4.906%2.704%2نعم

االنتحار حتت أتثري 
2.20%2.8014%1.4010%4نعمالكحول

االنتحار حتت أتثري املواد 
2.80%3.6018%1.7013%5نعمغري املشروعة
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اخلصائص الطبية واالجتماعية

تظهر اخلصائص الطبية واالجتماعية للحاالت يف اجلدول 3 أن أقلية من احلاالت )%9.3( 
كانت تعاين من أمراض جسدية، وحوايل ربع )24.1%( عانت من االضطراابت النفسية. وكان 
التشخيص األكثر شيوعاً هو االكتئاب الذي شّكل حوايل نصف حاالت االضطراابت النفسية 
)53.9%(. وكانت نسبة 13.7% فقط من احلاالت هلا ماٍض سابق يف الدخول إىل مستشفيات 
األمراض النفسية، ويف معظم احلاالت )82.1%(، مل تكن هناك حماوالت انتحار سابقة، مل يكن 
هناك سوى عدد قليل من احلاالت اليت أصيبت بصدمة نفسية )15.5%(، أو عانت من مشكالت 

مالية )12.4%(، أو سوء معاملة يف أثناء الطفولة )%2.2(.

اجلدول 3 اخلصائص الطبية واالجتماعية

20152016Totalاملتغري

النسبةالرقمالنسبةالرقمالنسبةالرقم  

9.30%8.4060%10.3030%30 مرض جسدي
24.10%22.70156%25.9081%75 اضطراب نفسي

مدة االضطراب النفسي
50.30%49.4078%51.4040%38أقل من 1 سنة
20.00%22.2031%17.6018%213-5 سنوات

29.70%28.4046%31.1023%23أكثر من 5 سنوات

التشخيص

53.90%55.6082%52.1045%37كآبة
7.90%12.3012%2.8010%2ذهان

اضطراب العاطفة 
3.30%6.205%05%0الثنائي القطب

34.90%25.9053%45.1021%32خمتلف
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عدد حاالت الدخول اىل 
املشفى

86.30%82.70132%90.3067%65ال دخول
6.50%7.4010%5.606%4دخول واحد

7.20%9.9011%4.208%3دخولي أو أكثر

عالج سابق ابلصدمات 
3.90%3.706%4.203%3نعمالكهرابئية

عدد حماوالت االنتحار 
السابقة

82.10%81.20531%83.10290%241ال توجد حماولة سابقة
15.00%15.4097%14.5055%42حماولة واحدة سابقة

2.90%3.4019%2.4012%7حماولتان أو أكثر

3.40%3.9022%2.7014%8نعمماٍض يف تناول الكحول

3.40%4.5022%2.1016%6نعمماٍض يف تعاطي املخدرات

15.50%18.50100%11.7066%34نعمماٍض يف الصدمات النفسية

12.40%11.2080%13.8040%40نعممشكالت مالية

سوء املعاملة يف أثناء 
الطفولة

97.80%99.20633%96.20354%279ال إساءة
2.20%0.8014%3.803%11سوء معاملة نفسية

0%00%00%0سوء معاملة جسدية
0%00%00%0سوء معاملة جنسية

0.90%0.606%1.402%4نعمماٍض عائلي يف االضطراب النفسي

1.60%1.9010%17%3نعمماٍض عائلي يف حماوالت االنتحار

0.60%0.604%0.702%2نعمماٍض عائلي يف االنتحار

إحصائية  فروق  وجود  عدم  مع  جداً،  متشاهبة  احلاالت  أن  العامي  بي  املقارنة  أظهرت 
كبرية بي املتغريات إال يف ثالث حاالت، ففي عام 2016، وكان هناك مزيد من حاالت الذهان 
 = P ،%0 االختالل العقلي( )12.3% مقابل 2.8%(، واضطراب ثنائي القطب )6.2% مقابل(
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0.005(، وحاالت أكثر عن الصدمة النفسية )18.5% مقابل P ،%11.7 = 0.02(، وهناك 
.)0.01 = P ،%3.8 مؤشرات قليلة عن سوء معاملة األطفال )90.8% مقابل

املقارانت عرب الفئات العمرية واجلنس

حتليل  أجري  فقد  سنة،  عن 29  أعمارهم  تقل   )%67.9( احلاالت  ثلثي  أن حوايل  ومبا 
30 سنة(.  29 سنة( مع بقية احلاالت )≤  منفصل ملقارنة هذه الفئة العمرية األصغر سناً )≥ 
وترد يف اجلدول 4 فروقات ذات داللة إحصائية كبرية بي اجملموعتي، وكانت نسبة الذكور إىل 
اإلانث من الفئة العمرية األصغر سناً أقل )1.07( من الفئة العمرية األكرب سناً )2.4(. وكانت 
حاالت االنتحار عند األصغر سناً مقارنة حباالت االنتحار عند األكرب سناً أكثر عزوبية )%70.6 
مقابل P ،%24.5 >0.001(، وكانت أقل احتمااًل إلجناب األطفال )15% مقابل %56.3، 
P >0.001(. وبقيت هذه الفروقات كبرية حىت بعد استبعاد أولئك الذين تقل أعمارهم عن 19 
عاماً؛ ألنه من غري احملتمل أن يكونوا متزوجي. وكان لدى اجملموعة األصغر سناً تقارير أقل فيما 
خيصُّ األمراض اجلسدية )5.9% مقابل P ،%16.3 >0.001( واالضطراابت النفسية )%19.1 
مقابل P ،%34.6 >0.001(؛ وتعاطي املخدرات )1.8% مقابل P ،%6.7 >0.001( وحىت 

.)0.001< P ،%23.1 املشكالت املالية )7.3% مقابل

اجلدول 4 فروق مهمة بني الذين يبلغ عمرهم ≥ 29 سنة و ≤ 30 سنة
إحصاءات≤30≥ 29  

  No%No% Chi
SquareP

اجلنس
>70.7020.8110.001%51.70147%227ذكر
  29.30%48.3061%212أنثى
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احلالة االجتماعية

>24.50120.1720.001%70.6051%310أعزب
  68.30%26.00142%114متزوج

  3.80%3.008%13مطلق / منفصل
  3.40%0.507%2أرمل

>56.30126.5020.001%15.00117%66يوجد أطفالوجود أوالد

املهنة

27.9011.1070.004%18.9058%83عاطل عن العمل

  45.20%42.4094%186عامل / طالب

  26.90%38.7056%170ربة منزل

طريقة االنتحار

>24.0028.6260.001%16.9050%74حرق ذايت
  28.40%46.9059%206الشنق

  38.50%28.0080%123األسلحة النارية
  0.50%0.501%2القفز

جرعة زائدة / مادة 
  2.40%5.205%23كيميائية

  1.90%0.904%4غرق
  4.30%1.609%7خمتلف

حتت أتثري تعاطي 
املخدرات يف أثناء 

احملاولة
5.8010.1140.001%1.4012%6نعم

>16.3018.2250.001%5.9034%26نعممرض جسدي

>34.6018.4850.001%19.1072%84نعماضطراب نفسي
ماضي يف تعاطي 

6.7010.3520.001%1.8014%8نعماملخدرات

>23.1032.4630.001%7.3048%32نعممشكالت مالية
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وأظهرت املقارنة بي الذكور واإلانث أن اإلانث أصغر سناً )متوسط العمر = 24، االحنراف 
املعياري = 11.6( من الذكور )متوسط العمر = 29.4، االحنراف املعياري = 14.7(، وكان هذا 
أغلبية  أما يف اإلانث، فإن   .0.001< P ،4.723 = t :االختالف ذا داللة إحصائية كبرية
النساء )81.3%( كن رابت بيوت، واستخدمن احلرق كوسيلة لالنتحار أكثر من الذكور )%28.2 

مقابل 12.6%(. وترد يف اجلدول 5 فروقات ذات داللة إحصائية.

اجلدول 5 فروقات مهمة بني الذكور واإلانث
إحصائياتأنثىذكر  

  No%No% Chi
SquareP

احلالة االجتماعية

>49.5031.6660.001%60.40135%226أعزب

  40.70%38.80111%145متزوج

  7.00%0.5019%2مطلق / منفصل
  2.90%0.308%1أرمل

املهنة

>1.80453.5060.001%36.405%136عاطل عن العمل

  16.80%62.6046%234عامل / طالب

  81.30%1.10222%4ربة منزل

املستوى العلمي
18.3010.640.005%9.9050%37أمي

  78.00%84.20213%315املدرسة االبتدائية / الثانوية
  3.70%5.9010%22جامعة )دراسات عليا(

طريقة االنتحار

>28.2041.6260.001%12.6077%47حرق ذايت

  39.20%42.20107%158الشنق

  22.00%38.2060%143سالح انري

  0.40%0.501%2القفز
  6.60%2.7018%10جرعة زائدة / مادة كيميائية

  1.80%0.805%3غرق
  1.80%2.905%11خمتلف
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0.4010.190.001%4.501%17نعمحتت أتثري مادة غري مشروعة

>0.4013.2350.001%5.601%21نعمماٍض يف تناول الكحول

>0.4013.2350.001%5.601%21نعمماٍض يف تعاطي املخدرات

7.3011.0660.001%16.0020%60نعممشكالت مالية

حتليل النتائج الرئيسة

هناك أربع نتائج رئيسة يف هذه الدراسة، هي: اخنفاض معدل االنتحار مقارنة مع األرقام 
الدولية واإلقليمية، وارتفاع املعدالت بي الشباب، واخنفاض نسبة الذكور إىل اإلانث -والسيما 
يف حاالت االنتحار عند الشباب-، واخنفاض معدالت االضطراابت النفسية وتعاطي املخدرات.

معدل انتحار منخفض

أكدت الدراسة أنه بناًء على ما توافر لديها من بياانت فقد بلغ معدل االنتحار لكل 100 
ألف من السكان يف العراق 1.09 يف عام 2015 و1.31 يف عام 2016؛ وهذه املعدالت أقل 
من املعدل العاملي لالنتحار )11.4 لكل 100000 من السكان( وأقل من معدل مؤشر البلدان 
ذات الدخل املنخفض واملتوسط يف شرق املتوسط )6.4 لكل 100 ألف نسمة( )منظمة الصحة 
العاملية، 2014(. ومن اجلدير ابلذكر أن أرقام منظمة الصحة العاملية هلذه املنطقة متت مراجعتها 
)Shah, 2009(. وما زال االنتحار يف العراق موسوماً ابلعار، وما يزال عدم اإلبالغ عنه ممكناً؛ 
ومع ذلك، فإن التشابه يف النتائج بي العامي يعطي بياانت الدراسة بعض املوثوقية؛ لذا حىت مع 
التفسري احلذر تُعِطي النتائج بعض األدلة املعقولة على اخنفاض معدل االنتحار يف العراق مقارنة 

ابملعدالت العاملية وحىت اإلقليمية.

واالجتماعية  الثقافية  العوامل  تؤدي  فقد  واضحة،  ليست  املنخفض  املعدل  هذا  وأسباب 
دوراً، حيث يستند اجملتمع العراقي إىل هيكل األسرة املمتدة؛ وقد يوحي ذلك بوجود درجة قوية 
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من االرتباط االجتماعي واالنتماء ابملقارنة ابجملتمعات القائمة على مفهوم األسرة النواة. وقد ُوِجَد 
 Van Orden et al., 2008b, Van( االنتحارية ترتبط ابألفكار  االنتماء  أن مشاعر عدم 
Orden et al., 2008a(، وحماوالت االنتحار )Conner et al., 2007(. وقد اقرتح االنتماء 
أمنوذج حديث لالنتحار )Joiner, 2005(، وقد يكون  املنخفض كعنصر أساس لالنتحار يف 
للدين أيضاً دور يف هذا املعدل املنخفض؛ إذ إن مجيع احلاالت يف هذه الدراسة -تقريبًا- هي من 
خلفية إسالمية؛ واإلسالم حيّرم االنتحار. وإن األشخاص األكثر تديُّناً لديهم مواقف سلبية جتاه 
االنتحار وتقّل لديهم ابلنتيجة معدالت االنتحار )Koenig and Larson, 2001(، وإن الدور 
الوقائي للدين ميكن أن يكون من خالل حظره لالنتحار، وكذلك من خالل توفري املغزى والراحة 

.)Koenig, 2009( والدعم اجملتمعي

توزيع العمر واجلنس

الصحة  منظمة  الحظت  وقد  عاماً،   29 عن  تقريباً  االنتحار  حاالت  ثلثي  أعمار  تقل 
العاملية أن معدالت االنتحار يف بعض البلدان تبلغ ذروهتا لدى الشباب، مث تنخفض يف منتصف 
العمر )منظمة الصحة العاملية، 2014(. وقد لوحظ هذا النمط يف هذه الدراسة )انظر الشكل 
1(، فأسباب ارتفاع معدل الشباب ليست واضحة، وال يبدو أن االضطراابت النفسية واستعمال 
املخدرات يفسران هذا النمط؛ ألن معدالت هذه االضطراابت كانت يف الواقع أقل يف الفئة العمرية 
األصغر سناً. ومع ذلك، فإن عدم التعرف على هذه االضطراابت ما يزال احتمااًل. أما البطالة 
فهي عامل خطر معروف لالنتحار )Blakely et al., 2003( فضاًل عن األفكار االنتحارية 
االنتحار  العزوبية فهي األخرى ساعدت يف رفع معدل  أما   .)Gunnell et al., 2004(
-جزئياً على األقل-؛ ألن هناك عدداً أكرب من اإلانث يف الفئة العمرية األصغر سناً منه يف الفئة 

العمرية األكرب سناً.
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معدالت االضطراابت النفسية وتعاطي خمدرات منخفضة

يف الوقت الذي أدت فيه العوامل االجتماعية دوراً كبرياً يف الفئة العمرية األصغر سناً، فإن 
دور العوامل اخلطرة األخرى مثل املرض البدين، واالضطراابت النفسية، وإدمان املخدرات يبدو أهنا 
أكثر أمهية عند أولئك الذين ترتاوح أعمارهم بي 30 عاماً أو أكثر؛ ومع ذلك ما تزال معدالت 
هذه االضطراابت منخفضة. ووجدت الدراسة أن نسبة احلاالت اليت كان لديها اضطراب نفسي 
النسبة أعلى قلياًل من نسبة وجود اضطراب نفسي )ابستثناء االضطراابت  هي 24.1%؛ وهذه 
 Alhasnawi( 18.8% اليت أثبتها مسح منظمة الصحة العاملية للصحة العقلية يف العراق )الذهنية
et al., 2009(. غري أن هذا املعدل )24.1%( ما يزال منخفضاً جداً مقارنة ابلبلدان األخرى؛ 
البلدان  النفسية يف حاالت االنتحار من 60% يف بعض  حيث تراوحت معدالت االضطراابت 
اآلسيوية )Phillips et al., 2002, Radhakrishnan and Andrade, 2012( إىل %90 
يف البلدان ذات الدخل املرتفع )Cavanagh et al., 2003(، ومن املمكن أن بعض حاالت 
Al-( النفسية الرعاية  من  املساعدة  يطلبوا  مل  املرضى  ألن  عنها؛  يبلغ  مل  النفسية   الالضطراابت 
hasnawi et al., 2009(. هذا فضاًل عن حقيقة أن عدداً قلياًل فقط من املرضى الذين يعانون 
من اضطراب عقلي ميكن تشخيصه يف العراق يتلقون العالج )Alhasnawi et al., 2009( قد 
يفسر أن عدد انتحار املرضى الراقدين يف املستشفيات هو اندر جداً، ويف احلاالت اليت أُبِلَغ فيها 
 Conwell et al., 1996,( ًعن اضطراب نفسي، كان االكتئاب هو التشخيص األكثر شيوعا
Henriksson et al., 1993, Mann, 2003, Rich et al., 1986(، وكانت معدالت 
تعاطي الكحول واملخدرات )حوايل 2%( وهذا أقل بكثري من تلك املبلغ عنها يف حاالت االنتحار 
يف أماكن أخرى، حيث تراوحت معدالهتا بي 19% وSchneider, 2009( %63(. وتبّي أن 
املسح الوطين العراقي للحالة املعيشية لألسر عن تعاطي الكحول واملخدرات قد وجد معدالت 
.)Al-Hemiery et al., 2017( منخفضة مماثلة على الرغم من عدم اإلبالغ لبعض احلاالت



الدراسة الوطنية األوىل لالنتحار يف العراق لعامي 2015 و2016

19

نتائج أخرى

لالنتحار اليت توصلت اليها الدراسة هو الشنق، يليه استخدام  إن الطريقة األكثر شيوعاً 
األسلحة النارية؛ وهااتن الطريقتان مها أكثر الطرق شيوعاً يف البلدان ذات الدخل املرتفع. وميثل 
العاملية،  الصحة  )منظمة  االنتحار  حاالت  من   %18 النارية  األسلحة  واستخدام  الشنق%50 
2014(، واجلدير ابلذكر أن احلصول على السالح يف العراق أمر سهل؛ بسبب الوضع األمين 

املرتدي منذ عام 2003. 

أما احلرق فهو أمر اندر جداً يف البلدان الغربية، إالّ أهنا كانت اثلث أكثر الطرق شيوعاً، إذ 
استخدم من قبل اإلانث أكثر من الذكور، وقد ُسلِّط الضوء على استخدام هذه الطريقة يف إيذاء 
 Amin et al., 2012,( النفس واالنتحار -والسيما يف اإلانث- يف البحوث السابقة يف العراق
Othman, 2011(. وهناك 17% فقط من احلاالت كان هلا حماولة سابقة لالنتحار أو حماولة 
إليذاء النفس، وأحد التفسريات احملتملة هو استخدام أساليب مميتة للغاية؛ مما يؤدي إىل نتيجة 
قاتلة؛ وقد خيلق ذلك صعوبة يف حتديد الفئات املعرضة للخطر؛ نظراً ألن حماولة االنتحار السابقة 

.)2008 ,.Yoshimasu et al( أو إيذاء النفس مها أقوى مؤشٍر على االنتحار يف املستقبل

نقاط القوة والضعف

معدالت  من حساب  تتمكن  مل  إذ   ،limitations القيود  بعض  الدراسة  هذه  واجهت 
موحدة للسن، وما يزال من املمكن وجود نقص يف البالغات، وميكن أن تكون املعدالت الفعلية 
البياانت إىل حتقيقات الشرطة وتقارير األسرة اليت كان من  الدراسة. واستندت  أعلى مما وجدته 
املمكن أن تكون انقصة أو جاهلة بعدد من العوامل، مبا يف ذلك االضطراب النفسي وإدمان تعاطي 
املخدرات، والتجارب النفسية املؤملة، ومل يكن غالبية املرضى حتت رعاية اخلدمات الصحية النفسية؛ 
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ولذلك كان من الصعب إثبات صحة البياانت النفسية. ومل ُتضمَّن عدد من العوامل االجتماعية 
أو الضغوطات يف أمنوذج مجع البياانت )على سبيل املثال مشكالت العالقة أو الزواج القسري( أو 
مت تضمينها، ولكن هناك حاجة ملزيد من التفاصيل )نوع الصدمة النفسية، على سبيل املثال(، ومل 
ُتضّمن احملافظات التابعة حلكومة إقليم كردستان يف هذه الدراسة، وال ميكن تعميم النتائج على هذه 

احملافظات، والسيما أن هلا خصائصها العرقية والثقافية الفريدة.

البحث والتوجيه املستقبلي

حتسي  خالل  من  ذلك  ويكون  حتسيناً؛  الدراسة  هذه  يف  مجَُِعت  اليت  البياانت  تتطلب 
الصحة  جمال  يف  املهنيي  من  مباشرة  ومبشاركة  للمعلومات،  أخرى  مصادر  ودمج  اإلمكانيات، 
النتائج يف البحث؛  التقصي لدراسة بعض  البياانت. وهناك حاجة إىل مزيد من  العقلية يف مجع 
فعلى سبيل املثال: إن املعدالت املرتفعة لدى الشباب مع اخنفاض نسبة الذكور إىل اإلانث، ودور 
العوامل االجتماعية الثقافية يف هذه الفئة العمرية حتتاج إىل مزيد من التحقيق. فضاًل عن أّن دور 
االضطراابت النفسية، وإدمان تعاطي املواد املخدرة، واحلصول على رعاية اخلدمات الصحية جماالت 
أخرى من جماالت البحث. ومن أهم التدابري الفعالة للحد من معدالت االنتحار الوطنية هو تقييد 
 Hawton, 2002, Hawton et al., 2009, Mann( الوصول إىل وسائل االنتحار
et al., 2005(. وحتتاج السياسات إىل تقييد الوصول إىل األسلحة النارية والكريوسي، فضاًل 
عن املتابعة -وإن كانت صعبة يف الوقت احلايل-. وستساعد هذه الدراسة يف تطوير جمموعة الوقاية 
من االنتحار اليت تضم ممثلي من خمتلف اإلدارات احلكومية؛ ويتمثل دور هذه اجملموعة يف وضع 

األهداف، واقرتاح السياسات، ورصد التوجهات.
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