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يف العام  ،2012و�أثناء قيامي بتي�سري جل�سة عالج بالدراما يف �سجن بعبدا ،دخلت
تن�ضم بها للجل�سات؛ فهي
املرة الأوىل التي
ّ
ال�سجينة «ف.م ».الغرفة .وتلك كانت ّ
نادرا ما تغادر زنزانتها .كانت �شاحبة وبالكاد قادرة على امل�شاركة بالتمارين.
ً
مدة َ�سجنها ،قالت�« :إن احلكم ال�صادر بح ّقي غري وا�ضح،
عن
ها
ت
أل
�
�س
وعندما
ُ
ّ
أظن ب�أنني حمكومة بال�سجن امل�ؤبد».
ولكن � ّ
وبالفعل ،بعد اال�ستف�سار عن الو�ضع القانوين لـ«ف.م ،».علمنا ب�أن احلكم
يت�ضمن« :حجز املتهمة يف م�أوى احرتازي (�أي جناح خُم َّ�ص�ص
ال�صادر بح ّقها
ّ
لال�ضطرابات النف�سية) حتى ثبوت �شفائها بقرار ت�صدره املحكمة» .وكان
ف�سارعت لقراءة املواد املتع ّلقة
مر�ض نف�سي.
ُيعرف �أن «ف.مُ ».تعاين من
ٍ
ُ
ٍ
ق�ضاة وقابلتهم (من
باملو�ضوع يف قانون العقوبات اللبناين ،وات�صلت ب�أربعة
بينهم القا�ضي الذي �أ�صدر احلُكم) لأنني كنت بحاجة �أن �أفهم كيف ميكننا ،ويف
القرن الواحد والع�رشين� ،أن ننتظر «�شفاء املجنون» (كما ُذكر يف املادة 232
مر�ض نف�سي .كيف ما زلنا ن�سمح
من قانون العقوبات) وهو
�شخ�ص يعاين من ٍ
ٌ
با�ستخدام عبارة «جمنون»؟ �أمل ُيثبت العلم �أنه ميكن متابعة املر�ض النف�سي
تتم بالعالج املنا�سب؟
ولي�س «ال�شفاء منه»؟ وب�أن ا�ستقرار حالة املري�ض ّ
أي�ضا ب�ص ّناع القرار وب�إدارة ال�سجن�( 1ضباط من قوى الأمن
وقد اجتمعت � ً
الداخلي ،و�أع�ضاء من املجل�س النيابي ،وم�س�ؤولني من وزارتي العدل والداخلية)،
�إذ كنت بحاجة �أن �أعرف �إذا كانوا على علم ب�أن ال�سجناء ذوي اال�ضطرابات
النف�سية يو�ضعون مع ال�سجناء الذين ال يعانون من ا�ضطرابات نف�سية .ولي�س
هناك م�أوى احرتازي يف كافة ال�سجون اللبنانية ما عدا مبنى �صغري يف
1

 �إدارة ال�سجون يف لبنان هي حتى اليوم يف عهدة قوى الأمن الداخلي �أي حتت �سلطة وزارة الداخلية.
مت االتفاق عام  2006على نقل م�س�ؤولية �إدارة ال�سجون من وزارة الداخلية اىل وزارة العدل �إ ّال
وقد ّ
�أن ذلك مل ين ّفذ بعد.
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يتم حتى جتهيزه كم�أوى احرتازي (جناح
�سجن رومية :املبنى الأزرق الذي مل ّ
خُم َّ�ص�ص لال�ضطرابات النف�سية) منذ �إن�شائه عام  .2002البع�ض منهم كان على
لكن اجلميع وافق على �أن ال�سجناء ذوي
علم بالأمر ،و�آخرون مل يكونوا كذلكّ ...
ظل املواد احلالية املتعلقة
املر�ض النف�سي هم يف و�ضع «الطريق امل�سدود» يف ّ
باملر�ض النف�سي يف قانون العقوبات اللبناين.
امللحة ملعرفة كم هناك من �أمثال ومثيالت «ف.م ».يف
ف�شعرت بال�رضورة
ّ
ال�سجون اللبنانية ...و�أردت �أن �أعرف كيف تتم معاجلة ال�سجناء ذوي املر�ض
النف�سي يف �سجونٍ �أخرى حول العامل ،والأهم من ذلك ما هي الأحكام التي
ت�صدر بح ّقهم؟ لذلك ،بد�أت كثار�سي�س ،امل�ؤ�س�سة املدنية التي �أن�ش�أتها عام
من�سيني خلف الق�ضبان» عام  ،2013بتمويلٍ من
«ق�صة
ّ
 ،2007مب�رشوع ّ
االحتاد الأوروبي .ي�شمل امل�رشوع �أربع خُم َرجات �أ�سا�سية :درا�سة تبحث يف
مدى انت�شار اال�ضطرابات النف�سية ال�شديدة لدى ال�سجناء يف �سج َني بعبدا
ورومية (�أي الدرا�سة التي بني �أيادينا الآن) ،ودرا�سة قانونية تت�ضمن مقارنة
بني القانون احلايل يف لبنان والقوانني املعتمدة يف ُدول �أخرى ،والتو�صل يف
�سندا للدرا�ستني املذكورتني �آن ًفا وم�رسحية
النهاية اىل
م�سودة م�رشوع قانون ً
ّ
ي�ؤديها ال�سجناء يف رومية (منهم مر�ضى).
لقد بد�أت الدرا�سة احلالية يف ت�رشين الأول عام  ،2014حيث قام فريق البحث
ملدة �شهرين بهدف
ا ُ
ملك َّلف من قبل كثار�سي�س بزيارة �سجني رومية وبعبدا ّ
جمع البيانات .وقد �صدرت الدرا�سة الكاملة يف �إيلول عام .2015
أعب
جدا لك ّل
ٍ
�إنني ممت ّنة ًّ
�شخ�ص �ساهم ،ب�شكلٍ مبا�رش �أو غري مبا�رش ،بهذه الدرا�سة .و� رّ
التحديات التي واجهوها.
عن ُعرفاين ملجهود ك ّل واح ٍد وواحدة و�صربهم يف جمابهة ّ
ملمو�سا �إذ �أنها
واقعا
�أمت ّنى �أن ت�صبح التو�صيات ُ
امل�ستخ َل�صة من هذه الدرا�سة ً
ً
املن�سيني خلف الق�ضبان ،البع�ض منهم يقبع يف ال�سجن
�س ُتغيرّ حياة الكثري من
ّ
�شبيها
م�صريا
منذ �أكرث من � 35سنة ،كما �ستقي ال�سجناء ذوي الأمرا�ض النف�سية
ً
ً
بـ«احلكم امل� ّؤبد» يف امل�ستقبل.

زينة دكا�ش

املديرة التنفيذية لكثار�سي�س
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ُم َّ
لخص عن كثارسيس  -المركز اللبناني للعالج بالدراما
كثار�سي�س ،هي �أول مركز للعالج بالدراما يف لبنان واملنطقة العربية .وهي
م�ؤ�س�سة مدنية ال تتوخى الربح ،ت�أ�س�ست عام  2007ب�إدارة زينة دكا�ش  -حائزة
�سجلة لدى
على �شهادة ماج�ستري يف علم النف�س ال�رسيري و ُمعاجلة بالدراما ُم ّ
جمعية �أمريكا ال�شمالية للعالج بالدراما .NADTA
تعمل كثار�سي�س على تعزيز العالج بالدراما وتوفريه للأفراد واملجموعات
قدم
وفئات عمرية خمتلفة من خالل ا�ستخدام �أ�ساليب امل�رسح والفنونُ .ت ّ
والتعليمية والعالجية
كثار�سي�س خدماتها وبراجمها يف الأطر االجتماعية
ّ
املختلفة كمراكز �إعادة الت�أهيل من الإدمان على املخدرات ومراكز العناية
بال�صحة العقلية والنف�سية وامل�ست�شفيات وال�سجون واملدار�س وامل�سارح
وال�رشكات .على �صعيد �آخر ،تعمل كثار�سي�س داخل عيادتها اخلا�صة مع الأفراد
واملجموعات الراغبني بتخطي م�شاكل خا�صة وحت�سني نوعية حياتهم.

ما هو العالج بالدراما؟

تعمد لأ�ساليب الدراما و�/أو امل�رسح لتحقيق
العالج بالدراما هو اال�ستخدام ا ُ
مل ِّ
�أهداف عالجية .يجمع هذا النوع من العالج بني الأهداف والتقنيات التي تقوم
مما يعطي
عليها الدراما/امل�رسح من جهة ،والعالج النف�سي من جهة �أخرىّ ،
جو �سليم و�آمن.
دورا فاعلاً خالل عالجه يف ّ
امل�ستفيد من العالج ً

كثار�سي�س داخل ال�سجون اللبنانية

تعمل م�ؤ�س�سة كثار�سي�س يف ال�سجون اللبنانية ،وب�شكلٍ خا�ص يف �سجن رومية
(مع ال�سجناء الذكور) منذ عام  2008ويف �سجن بعبدا (مع ال�سجينات الإناث)
منذ عام  ،2011حيث تو ّفر جل�سات العالج بالدراما ب�شكلٍ
م�ستمر.
ّ
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ويف العديد من احلاالت ،ت� ّؤدي جل�سات العالج بالدراما �إىل عملٍ فني– مثل «12
لبناين غا�ضب» امل�رسحية الرائدة والفيلم الوثائقي احلائز على جوائز حملية
قدمهما عدد من ال�سجناء الذكور من �سجن رومية
وعربية وعاملية ،اللذين ّ
«يوميات
م�رسحية «�شهرزاد يف بعبدا» والفيلم الوثائقي
عام  ،2009وكذلك
ّ
ّ
وقدمتهما ال�سجينات الإناث من �سجن بعبدا
عدةّ ،
�شهرزاد» احلائز على جوائز ّ
أعمال فنية مماثلة ُت�ش ّكل لل�سجناء �أدا ًة للمنا�رصة
بني عامي  2012و� .2013إن � اً
الذاتية ،وبالتايل يمُ َ ِّك ُنهم من �إي�صال ر�سالتهم �إىل املجتمع و�صانعي القرار.
حي عن
وكان عمل كثار�سي�س خالل ال�سنوات الثمانية الأخرية مبثابة مثالٍ ّ
كيفية تنفيذ �أن�شطة اجتماعية داخل ال�سجون لأجل حتويلها اىل مركز للإ�صالح
ّ
ميد ج�سور التوا�صل بني ال�سجناء
العمل
هذا
للعقاب.
د
جمر
تكون
أن
�
من
بدل
مكانٍ
اً
ّ
ّ
�ضدهم .عام � ،2009ساهمت
واملجتمع ،وي�ساعد يف تخفيف التمييز
والتع�صب ّ
ّ
امل�رسحية والفيلم الوثائقي « 12لبناين غا�ضب» يف تطبيق قانون «تنفيذ
ّ
ين�ص على خف�ض العقوبة للمحكوم عليهَ ،ح َ�سن ال�سرية .وقد
الذي
العقوبات»
ّ
دءا من عام  .2009هذا وقد بد�أت
ب
ال
�
إ
ق
طب
ي
ومل
2002
عام
�صدر هذا القانون
ُ ّ ّ َ ً
كثار�سي�س ،منذ �آذار عام  ،2013بتي�سري جل�سات العالج بالدراما مع ال�سجناء
ذوي الأمرا�ض النف�سية املقيمني يف املبنى الأزرق يف �سجن رومية.
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الشكر
نخ�ص بال�شكر من �ساهم ب�شكل مبا�رش يف �إعداد م�سو ّدة هذه الدرا�سة،
وت�صحيحها ،ومراجعتها وو�ضع �صيغتها النهائية.
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(حائزة على �شهادة بكالوريو�س يف علم النف�س)

فريق مراجعة الدرا�سة

زينة دكا�ش		(حائزة على �شهادة ماج�ستري يف علم النف�سُ ،معاجلة
�سجلة لدى جمعية �أمريكا ال�شمالية للعالج
بالدراما ُم ّ
بالدراما )NADTA
(حائزة على �شهادة بكالوريو�س يف العمل االجتماعي)
		
مريان الكال�سي

�سولني دكا�ش		
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ترجمة تقنية من الإنكليزية �إىل العربية
�سولني دكا�ش
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نقدم ال�شكر والتقدير �إىل
وزير العدل اللواء �أ�رشف ريفي
الداخلية والبلديات نهاد امل�شنوق
وزير
ّ
املدعي العام التمييزي القا�ضي �سمري حمود
رئي�س جلنة تخفي�ض العقوبات القا�ضي حمزة �رشف الدين
املدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم ب�صبو�ص
قائد الدرك الإقليمي العميد الركن جوزيف احللو
رئي�س م�صلحة ال�صحة يف قوى الأمن الداخلي العميد الركن عامر زيلع
العميد اليا�س �سعاده
قائد �رسية ال�سجون املركزية العميد جورج اليا�س
العميد �أنطوان ذكرى
رئي�س مركز �سجن رومية الطبي العقيد الطبيب حبيب الطق�ش
رئي�س فرع ال�سجون يف قيادة الدرك املقدم غ�سان عثمان
�آمر �سجن املحكومني يف رومية النقيب ايهاب �أبي غنام
مديرة �سجن بعبدا للن�ساء ال�سيدة كري�ستيان ابو ناه�ض
الرقيب الأول كمال �صغبيني
الرقيب الأول ايلي حليحل
امل�ؤهل ح�سني مهدي
مركز عاريا الطبي
الطب النف�سي يف املركز الطبي يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت
ق�سم ّ
الدكتور زياد نحا�س
ال�سيدة ليال مروي
ال�سيد خليل فريفر
جميع عنا�رص قوى الأمن الداخلي يف �سجن رومية و�سجن بعبدا

�شكر خا�ص
الإحتاد الأوروبي
جميع ال�سجناء وال�سجينات الذين �شاركوا يف هذه الدرا�سة
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مت تنفيذ هذه املطبوعة بدعم من الإحتاد الأوروبي� .إن م�ؤ�س�سة
ّ
كثار�سي�س هي امل�س�ؤولة الوحيدة عن حمتويات هذه املطبوعة التي
ال ميكن ب�أي حال �أن تعك�س وجهات نظر الإحتاد الأوروبي.

�إهـداء

�إىل «ف.م ».التي كانت مبثابة حاف ٍز �أ�سا�سي لإجراء هذه الدرا�سة...
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أ

الغاية من هذه الدراسة

معدل انت�شار الأمرا�ض النف�سية هو �أعلى لدى ال�سجناء باملقارنة مع
لقد تبينّ � ّأن ّ
عموم ال�سكان )Senior et al., 2013( ،خا�ص ًة يف البلدان ذات الدخل املنخف�ض �إىل
املتو�سط ( .)Mundt et al., 2013ومع ذلك ،ف�إن توفري الرعاية ال�صحية النف�سية
والك�شف النف�سي لل�سجناء هو �أقل من امل�ستوى الأمثل ،وذلك كان حمط انتقاد
يف جميع �أنحاء العامل باعتبار �أنه غري ٍ
فعال (.)Senior et al., 2013
كاف وغري ّ
ويف لبنان ،هذه اخلدمات بالكاد تتو ّفر لل�سجناء حتى ولو ب�أب�سط �أ�شكالها.
بال�صحة النف�سية لدى الدخول اىل ال�سجن
�إذ ال ُيجرى �أي ك�شف ر�سمي خا�ص
ّ
النف�سية
ويحكم على مقرتيف اجلرائم ذوي الأمرا�ض
ال�سجنُ ،
ّ
وال خالل فرتة َ
ال�سجن حلني ال�شفاء .ويف الواقع ،تت�ضمن املادة  232من قانون
بعقوبة َ
العقوبات اللبناين التايل« :من ثبت اقرتافه جناية �أو جنحة مق�صودة []...
وق�ضي بعدم م�س�ؤوليته ب�سبب فقدانه العقل ُحجز مبوجب فقرة خا�صة من حكم
التربئة يف م�أوى احرتازي[ ]...وي�ستمر احلجز �إىل �أن يثبت �شفاء املجنون
يتم تقدمي
بقرار ت�صدره املحكمة التي ق�ضت باحلجز[ .»]...ومع ذلك ،ال ّ
تعريف لمِ ا ينطوي عليه اجلنون .ومن املعروف �أنه ال يجري العمل عاد ًة على
ج�سدي ُمزمنٍ �آخر
مر�ض
متاما ك� ّأي
ٍ
ٍ
تتم متابعتهً ،
�شفاء املر�ض النف�سي بل ّ
وتتم املتابعة لأجل حتقيق
(مثل مر�ض ال�سكري وارتفاع �ضغط الدم وغريهّ .)...
ا�ستقرار حالة املري�ض وا�ستعادة قدرته على �أداء الوظائف احلياتية من خالل
تدخالت مثل العالج العقاقريي (الدواء) و�/أو العالج النف�سي� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك،
لي�س هناك م�أوى احرتازي يف كافة ال�سجون اللبنانية ما عدا مبنى �صغري يف
يتم حتى جتهيزه كم�أوى احرتازي (جناح
�سجن رومية :املبنى الأزرق الذي مل ّ
خُم ّ�ص�ص لال�ضطرابات النف�سية) منذ �إن�شائه عام .2002
وبناء على ذلك ،من ال�رضوري �إعادة النظر بقانون العقوبات اللبناين احلايل
ً
من �أجل �إ�صدار الأحكام ال�سليمة ومتابعتها ب�شكلٍ منا�سب .والالفت �أن �صياغة
حاليا ،قد �أُجنزت منذ �أكرث
قانون العقوبات املتع ّلق بالأمرا�ض النف�سية
املطبق ًّ
ّ
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الطب النف�سي ح ّقق
تتم مراجعته منذ عام ً ،1943
من �س ّتني ًّ
عاما ومل ّ
علما � ّأن ّ
لح �أن يواكب القانون هذا
كبريا منذ ذلك احلني ،وبالتايل فمن الالزم وا ُ
ّ
تقد ًما ً
مل ّ
التقدم.
ّ
ومع عدم وجود قوانني حتمي ال�سجناء ذوي الأمرا�ض النف�سية وعدم وجود
بروتوكول للك�شف عن الأمرا�ض النف�سية يف ال�سجون اللبنانية ،يزداد لدى ذوي
الأمرا�ض النف�سية احتمال ارتكاب اجلرائم واالعتداء على الآخرين �أو التعر�ض
لالعتداء (.)Wood & Buttaro Jr, 2013
�إن هدف هذه الدرا�سة هو اال�ستق�صاء عن مدى انت�شار اال�ضطرابات النف�سية
ال�شديدة ،وب�شكلٍ خا�ص اال�ضطراب ثنائي القطب واال�ضطرابات الذهانية
عينة من ال�سجناء الذكور يف �سجن رومية والإناث يف
(�أُنظر فقرة ت  ،)1لدى ّ
�سجن بعبدا .و�ستو ّفر نتائج هذه الدرا�سة املعلومات لل�سعي احلثيث بغية تعديل
القانون احلايل املتع ّلق مبقرتيف اجلرائم الذين يعانون من الأمرا�ض النف�سية
حاليا يف
ولتح�سني �أو�ضاع ال�سجناء ذوي الأمرا�ض النف�سية املحتجزين
ً
معدل انت�شار اال�ضطرابات النف�سية ال�شديدة لدى
ال�سجون اللبنانية� .إن معرفة ّ
ال�سجناء هو �أمر بالغ الأهمية لتطوير خدمات ال�صحة النف�سية والوقاية من
اجلرائم املرتبطة بالأمرا�ض النف�سية (.)Vicens et al., 2011
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ب

الوضع في السجون اللبنانية

خم�ص�صة
يوجد يف لبنان � 221سج ًنا ( ،)CLDH, 2010و�أربعة من هذه ال�سجون
ّ
للن�ساء .وهناك �سجنان �إ�ضافيان للأحداث� .إن الك�شف النف�سي والرعاية
ال�صحية النف�سية غائبان يف ال�سجون اللبنانية .وي�صبح غياب هذه اخلدمة �أكرث
�شيوعا لدى ال�سجناء
نظرا لكون االكتئاب املر�ض املزمن الأكرث
ً
�إثارة للقلق ً
ٍ
بيانات عائدة لعام
يف ال�سجون اللبنانية ،كما �أوردت قوى الأمن الداخلي عن
 .)National Health Statistics Report in Lebanon, 2012( 2009وكذلك،
�أوردت درا�سة �أجراها على مدى ثالث �سنوات ( )2011-2009مركز اخليام
لت�أهيل �ضحايا التعذيب (ّ � ،)KRCأن االكتئاب هو احلالة النف�سية الأكرث
�شيوعا يف ال�سجون اللبنانية ،تليها ا�ضطرابات القلق (.)KRC, 2012
ً
ومن اجلدير بالذكر �أن الدرا�سة مل ت�شمل بيانات عن �سجن رومية الذي
ر�سل اليه عاد ًة ال�سجناء الذين يعانون من الأمرا�ض النف�سية �أو اجل�سدية
ُي َ
3
وا�ضطرابات ا�ستخدام املواد  ،على الرغم من افتقاره �إىل الرعاية
املتخ�ص�صة (.)National Health Statistics Report in Lebanon, 2012
ّ
حاليا ملرتكبي اجلرائم ذوي الأمرا�ض النف�سية هو
�إن املبنى الوحيد املتو ّفر
ًّ
�سمى «املبنى الأزرق» يف �سجن رومية .فال�سجناء الذين
عبارة عن مبنى ُي ّ
مت
ُيعرف �أنهم يعانون من مر�ض نف�سي ُيحجزون يف «املبنى الأزرق» الذي ّ
2

را�شيا ،بعلبك ،ر�أ�س بعلبك ،زحلة
النبطية� ،صور ،جب ج ّنني،
طرابل�س (للرجال) ،طرابل�س (للن�ساء)،
ّ
ّ
(للرجال) ،زحلة (للن�ساء) ،تبنني ،جبيل ،البرتون ،حلبا� ،أميون ،زغرتا ،ج ّزين ،عاليه ،رومية ،بربر
اخلازن (للن�ساء) ،بعبدا (للن�ساء).

3

ا�ضطرابات ا�ستخدام املواد بح�سب  DSM-IVهي ا�ضطرابات مرتبطة ب�شكل �أ�سا�سي باالعتماد على
املواد �أو �إ�ساءة ا�ستخدامها ،وباالن�سمام باملواد او االمتناع عنها .و ُت�سببها املواد املختلفة� ،سواء
امل�رشوعة وغري امل�رشوعة .وت�شمل هذه املواد :الكحول والأمفيتامينات والكافيني والن�شوقات
والنيكوتني ،والأدوية التي قد ُي�ساء ا�ستخدامها (املهدئات ،املنومات ،م�ضادات القلق) ،واملواد
الأفيونية (مثل املورفني والهريوين) ،واحل�شي�ش والكوكايني واملهلو�سات ،والفين�سيكليدين.
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بنا�ؤه عام  2012مببادرة من عائلة �سجنيٍ يعاين من مر�ض نف�سي ليكون
مت �إ�صدار مر�سوم رقم � 6164ضمن قانون
مكان �إقامته .ويف عام ّ 1994
ر�سميا على «تخ�صي�ص جناح خا�ص يف �سجن رومية
ين�ص
ً
العقوبات والذي ّ
لتوقيف الأ�شخا�ص الذين يحكم عليهم باحلجز يف م�أوى احرتازي» .وبفعل
الأمر الواقع� ،أ�صبح املبنى الأزرق هو امل�أوى االحرتازي لذوي اال�ضطرابات
موادا ت�ستلزم ت�أهيل اجلناح ليتوافق مع ال�رشوط
النف�سية.
وت�ضمن املر�سوم ً
ّ
املعتمدة يف امل�أوى االحرتازي ملعاجلة حاالت اال�ضطرابات
ال�صحية
َ
النف�سية (�أو كما ُذكرت يف املر�سوم« :خمتلف حاالت الأمرا�ض العقلية»)،
حاليا (حتى
وت�أمني التجهيزات الطبية ال�رضورية ملعاجلة تلك احلاالت.
ًّ
تاريخ �إجراء هذا البحث ،عام  ،)2015يوجد حوايل � 40سجي ًنا يف «املبنى
قط ،وهو ال
يتم ت�أهيل املبنى ّ
الأزرق» وعلى الرغم مما جاء يف املر�سوم ،مل ّ
�سيئ التجهيز وغري �صالح لرعاية ال�سجناء الذين يعانون من الأمرا�ض
يزال ّ
النف�سية.
أ�سا�سية من هذه الدرا�سة ،كان ال بد من توفري املعلومات
نظرا �إىل الغاية ال
ّ
ً
حاليا يف املبنى الأزرق .وبالتايل مت تو�سيع نطاق
املحتجزين
ال�سجناء
حول
ً
النف�سية املوجودين يف املبنى
أمرا�ض
ل
ا
ذوي
بحثنا لتقييم حالة ال�سجناء
ّ
الأزرق يف �سجن رومية (�أنظر فقرة خ).
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ت	الخلفية والداللة (خلف ّية عن االضطرابات النفسية
ومعدالت االنتشار الموجودة)
الشديدة موضوع الدراسة
ّ

-1اال�ضطرابات النف�سية ال�شديدة :اال�ضطرابات الذهانية واال�ضطراب
ثنائي القطب
اال�ضطرابات الذهانية هي ا�ضطرابات نف�سية �شديدة ت ّت�صف باالختالل
احلاد يف ال�سلوك وال�شخ�صية ( .)Jablensky et al., 2000وبع�ض
ّ
الأمثلة على اال�ضطرابات الذهانية ت�شمل الف�صام وا�ضطراب الف�صام
العاطفي واال�ضطراب الذهاين الوجيز واال�ضطراب التوهمي .واثنان
من �أبرز فئات �أعرا�ض اال�ضطرابات الذهانية هما الأوهام والهلو�سة.
ٍ
مبعتقدات خاطئة ميكن �أن تتع ّلق بال�شعور بالعظمة
وت ّت�صف الأوهام
ح�سية خاطئة،
�أو اال�ضطهاد �ضمن غريها� .أما الهلو�سات فهي �إدراكات ّ
يح�س بلم�س �أ�شياء لي�ست موجودة يف الواقع
حيث يرى الفرد �أو ي�سمع �أو
ّ

(.4)Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM), 1994

وقد تبينّ �أن اال�ضطرابات الذهانية تظهر خالل العقد الثالث من احلياة ،مع
معدل االنت�شار ما بني
و�سيط عمر البداية يف �أوائل الع�رشينات ،وزيادة يف ّ
 15و� 17سنة (.)Kessler et al., 2007
وي ّت�صف اال�ضطراب ثنائي القطب بتق ّلبات املزاج امللحوظة وغري املتو ّقعة
متيزه
والتي قد ترتاوح بني املتو�سطة وال�شديدة .وت�شمل الأعرا�ض التي ّ
ذهانية
الهو�س والهو�س اخلفيف واالكتئاب مع �أو من دون مظاهر
ّ
(.)Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM), 1994
مرتفعا �أو
وت ّت�صف نوبة الهو�س بفرتة بارزة يكون فيها املزاج
ً
4

هذا املرجع ُيعرف باللغة العربية بـ «الدليل الت�شخي�صي والإح�صائي لال�ضطرابات النف�سية»،
ح�سون لـ «املرجع ال�رسيع �إىل الدليل الت�شخي�صي والإح�صائي الرابع
وجتدون ترجمة الدكتور تي�سري ّ
لال�ضطرابات النف�سية ( »)DSM-IVيف هذا الرابط:
fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/DSM-IV-TR_-_Arabic_0.doc
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م�ستثار ا ب�صورة غري طبيعية ،وي�ستمر ملدة �أ�سبوع على
متمدد ا �أو
ً
ً
ا لأقل ،ويرتافق على ا لأقل مع ثالثة �أعرا�ض من الئحة ت�شمل انخفا�ض
وتطاير الأفكار
احلاجة اىل النوم وكرثة الكالم و�رسعته ،والت�ش ّتت
ُ
وت�ضخم تقدير الذات� ،ضمن غريها من ا لأعرا�ض.
وال�شعور بالعظمة
ّ
�أما نوبات الهو�س اخلفيف فهي ت ّت�سم مبظاهر م�شابهة ملظاهر نوبات
بدل من ا لأ�سبوع
الهو�س ولكن يجب �أن تكون موجودة ملدة � 4أيام اً
(.)Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM), 1994
�إن اال�ضطرابات الذهانية واال�ضطراب ثنائي القطب ي�ش ّكالن على ال�سواء،
م�صدر اهتمام كبري لل�صحة العامة مبا �أنهما يرتبطان بارتفاع خطر �إيذاء
انتحارا (.)Winokur & Tsuang, 1975
الذات واملوت
ً
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الر�سم البياين رقم 1

-2اجلرمية واال�ضطرابات النف�سية ال�شديدة
باملقارنة مع عامة ال�سكان ،يبدو �أن ن�سبة اجلرائم �-سواء كانت عنيفة �أو غري
عنيفة -ترتفع لدى الأفراد الذين يعانون من اال�ضطرابات النف�سية ال�شديدة
(Seena Fazel, Grann, & Psych, 2006; Seena Fazel, Lichtenstein,

 .)Grann, Goodwin, & Långström, 2010; Hodgins, 1992وقد تبينّ
�أن ن�سبة اجلرائم تكون مرتفعة لدى الأفراد الذين يعانون من الهو�س
( )Christopher, McCabe, & Fisher, 2012واال�ضطرابات الذهانية ،و�أكرث
حتديدا �أولئك الذين ي�ستخدمون املواد ب�شكلٍ متزامن (Tiihonen, Isohanni,
ً
.)Rasanen, Koiranen, & Moring, 1997

-3مع ّدل انت�شار اال�ضطرابات النف�سية ال�شديدة يف ال�سجون يف بع�ض
البلدان
معدالت انت�شار اال�ضطرابات الذهانية
يعر�ض الر�سم البياين رقم  1و 2ن�سب ّ
واال�ضطراب ثنائي القطب لدى ال�سجناء يف بع�ض البلدان.

الر�سم البياين رقم 2
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مت �إجراء عدة درا�سات عن مدى انت�شار املر�ض النف�سي
من اجلدير ذكره �أنه ّ
يف ال�رشق الأو�سط ولكنها لي�ست قابلة للمقارنة ب�سبب االختالفات املنهجية.
ورغم ذلك ،فهي توفر معلومات هامة يف ما يتعلق بو�ضع ال�صحة النف�سية لدى
معدل انت�شار الأعرا�ض
ال�سجناء .وت�أتي �أحدث املعلومات من م�رص ،حيث ُ�س ّجل ّ
الذهانية بن�سبة ( %2.5انظر الر�سم البياين رقم  )1لدى عينة مالئمة من 80
�سجي ًنا من الذكور ( .)Ibrahim, Halim, Wahab, & Sabry, 2014ويف درا�سة
�أخرى �أجراها الأ�سدي و�آخرون ( )2006م�ستخدمني مقيا�س ( ،)SCID –IVمت
حالية لدى  %3.9من ال�سجناء وا�ضطرابات مزاج
ت�شخي�ص ا�ضطرابات ذهانية ّ
ٍ
حمددة.
يتم الإبالغ عن معدالت انت�شار
ا�ضطرابات ّ
حالية لدى  %48.7منهم .ومل ّ
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ث

األهداف والفرضيات

تهدف هذه الدرا�سة اىل اال�ستق�صاء عن مدى انت�شار اال�ضطرابات النف�سية،
عينة من
وب�شكلٍ خا�ص اال�ضطراب ثنائي القطب واال�ضطرابات الذهانية ،لدى ّ
ال�سجناء الذكور يف �سجن رومية والإناث يف �سجن بعبدا (وال ت�شمل املبنى
معدل انت�شار
الأزرق يف رومية).
ونظرا لغياب البيانات واملعطيات حول ّ
ً
اال�ضطرابات النف�سية يف ال�سجون اللبنانية ،ويف �ضوء نتائج البحوث املذكورة
مت اقرتاح الفر�ضيات التالية:
�أعالهّ ،
معدل انت�شار اال�ضطرابات
الفر�ضية  1نتوقع �أن جند
ارتفاعا يف ن�سبة ّ
ً
الذهانية واال�ضطراب ثنائي القطب لدى ال�سجناء باملقارنة مع ما هو مبينّ
لدى عموم ال�سكان.
ت�شخي�ص �سابق� ،إ ّال �أن
عددا من ال�سجناء من دون
ٍ
الفر�ضية  2نتوقع �أن جند ً
�شديدا
نف�سيا
ملجرى لهم يف �إطار هذه الدرا�سة ُيثبِت �أن لديهم
الك�شف ا ُ
ً
ا�ضطرابا ً
ً
(اال�ضطرابات الذهانية واال�ضطراب ثنائي القطب) ،وهم يقيمون يف �أجنحة
ٍ
ا�ضطرابات نف�سية.
لل�سجناء الذين ال يعانون من
ملجرى لهم يف
عددا من ال�سجناء الذين ُيثبِت الك�شف ا ُ
الفر�ضية  3نتوقع �أن جند ً
�إطار هذه الدرا�سة ظهور ا�ضطراب نف�سي �شديد لديهم (اال�ضطرابات الذهانية
واال�ضطراب ثنائي القطب) يف عم ٍر �سابق لدخولهم ال�سجن� ،إ ّال �أن هذا اال�ضطراب
بحق املحكومني منهم.
النف�سي مل ي�ؤخذ بعني االعتبار يف الأحكام ال�صادرة ّ
عددا من ال�سجناء الذين بد�أوا يعانون من ا�ضطرابات
الفر�ضية  4نتوقع �أن جند ً
نف�سية خالل �إقامتهم يف ال�سجن.
عددا من ال�سجناء املحكومني الذين ُيثبت الك�شف
الفر�ضية  5نتوقع �أن جند ً
املجرى لهم يف �إطار هذه الدرا�سة وجود ا�ضطراب نف�سي �شديد لديهم
ُ
(اال�ضطرابات الذهانية واال�ضطراب ثنائي القطب) ،وقد ُذكر يف الأحكام

26
ال�صادرة بح ّقهم وجوب حجزهم يف م�أوى احرتازي� ،إ ّال �أنهم يقيمون يف �أجنحة
ٍ
ا�ضطرابات نف�سية.
لل�سجناء الذين ال يعانون من
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ج

طرق البحث

-1االعتبارات الأخالقية
نظرا لطبيعة
معر�ضة لال�ست�ضعاف ً
ي�ص ّنف ال�سجناء على �أنهم جمموعات ّ
ال�سجن غري الطوعية والتي جتعل منهم عر�ضة للإكراه واال�ستغالل
َ
متت �صياغة منوذج
( .)Schwenzer, 2008ول�ضمان حقوق ال�سجناءّ ،
للموافقة امل�سبقة عن ِعلم ،يلقي ال�ضوء على غاية البحث و�إجراءاته ،ف�ضلاً
مت الت�أكيد لل�سجناء على �أنه �سيتم
عن الوقت الالزم لإكمال �أدوات الدرا�سة .و ّ
خ�صو�صيتهم .وقد ذكرت املوافقة امل�سبقة عن ِعلم �أن امل�شاركة
احلفاظ على
ّ
هي طوعية بالكامل و�أنه ميكن لل�سجني �أن ين�سحب من الدرا�سة يف �أي وقت
مت الت�أكيد لل�سجناء على �أن
من دون �أن ترت ّتب على ذلك � ّأية عواقب .كما و ّ
قرارهم بامل�شاركة يف الدرا�سة �أو االن�سحاب منها لن ي�ؤ ّثر على عالقتهم
بكثار�سي�س  -املركز اللبناين للعالج بالدراما ،وال على و�ضع َ�سجنهم ،وال
على عالقتهم باحلرا�س وال على و�ضعهم القانوين ك�أفراد .وقد ُطلب من
جميع ال�سجناء قراءة منوذج املوافقة والإ�شارة اىل موافقتهم من خالل
توقيعهم عليه .وكان الباحثون امل�ساعدون متو ّفرين للإجابة عن الأ�سئلة
وحتديدا لل�سجناء الأُميني.
وتقدمي امل�ساعدة،
ً

العينة
ّ -2

ومدة
لقد تطابقت معايري امل�شاركة (من ّ
�سن الثامنة ع�رش وما فوقّ ،
عقوبتهم � 3سنوات �أو �أكرث) لدى جمموع � 277سجي ًنا 261 ،من �سجن رومية
وبناء على ذلك �إع ُتربوا م� ّؤهلني للم�شاركة .ومن بني
و 16من �سجن بعبدا،
ً
مت التوا�صل معهم ،هناك  212وافقوا على امل�شاركة
ال�سجناء الـ 277الذين ّ
العينة � 39.71سنة ،مع العمر
و�أكملوا بروتوكول البحث .وجاء متو�سط عمر ّ
الأدنى � 19سنة والأق�صى � 84سنة .وكان عدد امل�شاركني  198من الذكور
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اال�ستبيان النف�سي للك�شف الت�شخي�صي
�صمم للك�شف عن
� :)1999إن مقيا�س  PDSQهو تقرير ذاتي موجز ُم َّ
فرعيا للك�شف عن
�شيوعا .وهو ي�شمل 13
اال�ضطرابات النف�سية الأكرث
ً
مقيا�سا ً
ً
االكتئاب وا�ضطراب �ضغوط ما بعد ال�صدمة ( )PTSDوالبوليميا وا�ضطراب
الو�سوا�س القهري ( )OCDوا�ضطراب الهلع ورهاب الأماكن املفتوحة �أو
املزدحمة (رهاب ال�ساح) ،والرهاب االجتماعي و�سوء ا�ستخدام الكحول
وتوهم املر�ض
و�سوء ا�ستخدام املواد والذهان وا�ضطرابات القلق واجل�سدنة
ّ
مت ا�ستخدام املقيا�س برتجمته العربية التي قام بها فريق البحوث
(املراق) .و ّ
ُ
أمريكية يف بريوت.
ل
ا
اجلامعة
يف
الطبي
املركز
يف
النف�سي
الطب
ق�سم
يف
ّ
ّ
وقد ح�صلت كثار�سي�س على �إذن ا�ستخدام الرتجمة العربية منهم.

(متو�سط العمر=  )39.81من �أحد مباين �سجن رومية (املبنى �أ املعروف
مببنى املحكومني) ،و 14من الإناث (متو�سط العمر=  )38.17من �سجن بعبدا.

PDSQي (Zimmerman & Mattia,

 -3الأدوات
مت ا�ستخدام �أداتني للقيا�س وا�ستمارة �سو�سيودميوغرافية يف هذه
ّ
فتم �إجراء الك�شف الأويل للأعرا�ض النف�سية با�ستخدام
الدرا�سة.
ّ
5
مقيا�س ( PDSQاال�ستبيان النف�سي للك�شف الت�شخي�صي)
طبية
( ،)Zimmerman & Mattia, 1999و ّ
مت �إجراء املقابالت النف�سّ -
با�ستخدام مقيا�س  SCIDالن�سخة البحثية (املقابلة ال�رسيرية املنظمة
6
للدليل الت�شخي�صي والإح�صائي ( -)DSM-IVحمور رقم واحد)
مت
( .)First et al., 2002وبعد تعبئة اال�ستمارة ال�سو�سيودميوغرافيةّ ،
متت
�إجراء مقيا�س  ،PDSQوبعد احت�ساب جمموع نقاط مقيا�س ّ ،PDSQ
مقابلة امل�شاركني الذين تبينّ �أن لديهم بع�ض �أعرا�ض الهو�س و�/أو الذهان
با�ستخدام مقيا�س  SCIDالن�سخة البحثية.

مقيا�س  SCIDالبحثي (املقابلة ال�رسيرية املنظمة للدليل الت�شخي�صي
والإح�صائي ،IV -حمور رقم واحد) The Structured Clinical Interview for
(DSM-IV-TR Axis I Disorders – Research Version (First et al., 2002
ن

�إن مقيا�س املقابلة ال�رسيرية املنظمة للدليل الت�شخي�صي والإح�صائي
 ،IVحمور رقم واحد ( )SCID-Iهو �أداة للمقابلة �شبه املنظّ مة لأجل القيامب�أبرز ت�شخي�صات املحور ال ّأول من الدليل الت�شخي�صي والإح�صائي الرابع
لال�ضطرابات النف�سية ( .)DSM-IV Axis Iويوجد منه ن�سختان ،واحدة
ويتم �إجرا�ؤه مع البالغني
عيادية والثانية بحثية ،وهو م�ؤلف من  10وحدات ّ
من � 18سنة وما فوق لت�شخي�ص التاريخ احلايل واملا�ضي للأمرا�ض النف�سية.
مت ا�ستخدام �أربعة وحدات (�أ ،ب ،ج ،د) من الن�سخة
ويف هذه الدرا�سةّ ،
7
البحثية لغري املر�ضى من مقيا�س  SCIDلت�شخي�ص ا�ضطرابات املزاج
والذهان.

اال�ستمارة ال�سو�سيودميوغرافية� :سمحت اال�ستمارة ال�سو�سيودميوغرافية
بجمع املعلومات عن اجلن�سية وتاريخ الوالدة واجلندر والو�ضع العائلي
وعدد الأطفال وامل�ستوى العلمي ،و�إن كان هناك دخول لل�سجن يف ال�سابق،
ونوع اجلرمية ال�سابقة ،ونوع اجلرمية احلالية ،و�إذا كان ال�سجني/ال�سجينة
ومدة احلكم احلايل ،وعدد ال�سنوات (الأ�شهر)
حمكوما �أو ما زال ينتظر احلكمّ ،
ً
املم�ضية يف ال�سجن ،وعدد الأ�شهر املتب ّقية له يف ال�سجن يف حال كان
حمكوما.
ً
5

6

 .The Psychiatric Diagnostic Screening Questionnaire-PDSQللح�صول على اال�سم النهائي
أمريكية
ملقيا�س  PDSQباللغة العربية و لأي ا�ستف�سار ُيرجى مراجعة املركز الطبي يف اجلامعة ال
ّ
الطب النف�سي.
يف بريوت ،ق�سم ّ
مت
 .Structured Clinical Interview for DSM-IV-TR Axis I Disorders – Research Versionو ّ
احل�صول على حقوق ا�ستخدام وترجمة هذه الأداة �إىل اللغة العربية من قِ بل لو�سي طاويديان ،ع�ضو
يف فريق البحث لهذه الدرا�سة .لأي ا�ستف�سار ُيرجى ُمراجعتها.

7

ا�ضطرابات املزاج ت�شمل �ضمن غريها اال�ضطراب االكتئابي اجل�سيم ،واال�ضطراب ثنائي القطب.
أي�ضا �أن يكون ا�ضطراب املزاج محُ َدثًا باملواد كما ميكن �أن ينتج عن حالة طبية.
وميكن � ً
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 -4الإجراء

ت�ضمنت هذه الدرا�سة مرحلتني .خالل املرحلة الأوىل� ،أُجري ك�شف الأعرا�ض
ّ
النف�سية لل�سجناء با�ستخدام مقيا�س .)Zimmerman & Mattia, 1999(PDSQ
وبعد املرحلة الأوىل ،انتقل امل�شاركون الذين تبينّ �أن لديهم ذها ًنا (جمموع
وهو�سا (جمموع نقاط املقيا�س الفرعي ≥ )2
نقاط املقيا�س الفرعي ≥ ) 1
ً
�إىل املرحلة الثانية من البحث ،حيث قام فريق البحث والباحثون امل�ساعدون
ب�إجراء املقابالت با�ستخدام  SCID-NPالن�سخة البحثية ()First, et al 2002
بالعربية العامية .وقام برتجمة ك ّل من الوحدات فريق م�ؤ َّلف من �شخ�صني،
مت تدريب
نوعية الرتجمات ود ّقتها .وبعد الرتجمةّ ،
كما ُ�ش ّكلت جلنة ملناق�شة ّ
الباحثني امل�ساعدين على ا�ستخدام مقيا�س  SCID-NPوالقواعد واالر�شادات
التوجيهية اخلا�صة بالوحدات �أ ،ب ،ج ،و د ،وكيفية تكوين اال�ستنتاجات
العيادية وف ًقا ملعايري مقيا�س  ،SCIDومهارات عامة �رضورية لإجراء
املقابالت الطب  -نف�سية.

ح

النتائج

ي

مت جمع بيانات املرحلة الأوىل خالل � 5أيام عمل (� 4أيام يف رومية ويومم
ّ
واحد يف بعبدا) .وبعد املوافقة على امل�شاركة ،قام ال�سجناء بتعبئة اال�ستمارة
ال�سو�سيودميوغرافية ومقيا�س  . PDSQوكان فريق الباحثني يف جهوزية
مت �إجراء املقابالت مع
لتقدمي امل�ساعدة عند احلاجة .وبعد املرحلة الأوىلّ ،
الذين تبينّ �أن لديهم بع�ض �أعرا�ض الذهان و�/أو الهو�س با�ستخدام مقيا�س
 SCID-NPالن�سخة البحثية .وتولىّ �سبعة من الفريق �إجراء املقابالت على مدى
مت �إجراء املقابالت
�أربعة �أيام يف �سجن رومية ويوم واحد يف �سجن بعبدا .و ّ
خ�صو�صية ال�سجني �أو ال�سجينة بقدر ما ت�سمح به بيئة ال�سجن.
بطريقة حتفظ
ّ

 -5حتليل البيانات
مت حتليل البيانات با�ستخدام احلقيبة الإح�صائية للعلوم االجتماعية
ّ
العينة با�ستخدام الإح�صائيات
ن�سخة  .)SPSS 21( 21و ّ
مت ت�سجيل خ�صائ�ص ّ
الو�صفية.
ّ

-1اخل�صائ�ص الدميوغرافية ومعلومات �أخرى كما ذكرها ال�سجناء
الذين �شملتهم الدرا�سة
تعر�ض الر�سوم البيانية التالية رقم  7 ،6 ،5 ،4 ،3و 8اخل�صائ�ص
لعينة الدرا�سة وف ًقا للمعلومات التي
ال�سو�سيودميوغرافية والو�ضع القانوين ّ
لبنانيون ( )%67.4ولديهم م�ستوى
أغلبية ال�سجناء هم
ّ
ذكرها ال�سجناءّ � .
متزوجون ( )%36.8ولديهم �أطفال (.)%31.6
تعليمي �أ�سا�سي ( )%26.4وهم ّ
ومتو�سط عدد الأطفال هو .2.41
الر�سم البياين رقم 			3
)ﺫﻛﻮﺭ= 198؛ ﺇﻧﺎﺙ= (14

الر�سم البياين رقم 4
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الر�سم البياين رقم 5

الر�سم البياين رقم 7

الر�سم البياين رقم 6

الر�سم البياين رقم 8
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 -2املرحلة الأوىل :الك�شف ال ّأويل عن الأعرا�ض النف�سية

معدل انت�شار فئات �أعرا�ض مقيا�س
الر�سوم البيانية رقم  9و  10و ُ 11تظهر ّ
 PDSQلدى ال�سجناء يف �سجني بعبدا ورومية .وقد تبينّ �أن االكتئاب هو
انت�شارا ( )%62.3وتبعه ا�ضطراب �ضغوط ما بعد
فئة الأعرا�ض الأك�ثر
ً
ال�صدمة ( )PTSD) (%59.9و�سوء ا�ستخدام الكحول ( )%47.6وا�ضطراب
اجل�سدنة ( .)%44.8وجت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن م��ع ّ��دل انت�شار ا�ضطراب
الو�سوا�س القهري جاء %76.4؛ ولكن يف بع�ض احلاالت �أ�سيئ فهم البنود
مت ربطها بالنظافة واحلر�ص على املمتلكات ال�شخ�صية التي ُتعترب
�إذ ّ
قيمة يف �إطار ال�سجن .وعليه ،ينبغي مقاربة التف�سريات ب�ش�أن ا�ضطراب
ّ
النف�سية �أعلى
معدل انت�شار الأعرا�ض
الو�سوا�س القهري بحذرٍ كبري .وجاء ّ
ّ
لدى الإن��اث يف جميع املقايي�س الفرعية ما عدا مقايي�س �سوء ا�ستخدام
معدالت
الكحول وامل���واد التي ج��اءت �أك�ثر
انت�شارا ل��دى ال��ذك��ورّ � .أم��ا ّ
ً
انت�شار الهو�س والذهان فكانت قابلة للمقارنة بني اجلندرين .وكذلك
متت مالحظة اال�ضطرابات النف�سية املتزامنة من خالل نتيجة مقيا�س
ّ
8
. PDSQ

8

الرجاء ُمراجعة كثار�سي�س للح�صول على معلومات عن اال�ضطرابات النف�سية املتزامنة �ضمن الدرا�سة
الكاملة.
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الر�سم البياين رقم 9

الر�سم البياين رقم 10
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الر�سم البياين رقم 11
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مت ت�شخي�ص حالتهم
ومن ال�سجناء الـ 59الذين جرت مقابلتهمّ )%55.93( 33 ،
النف�سية �ضمن � ّأية فئة من اال�ضطرابات النف�سية مو�ضوع الك�شف (ا�ضطرابات
امل��زاج وال��ذه��ان) ،ومن جممل العينة امل�ؤلفة من � 212سجي ًنا �أت��ت ن�سبة
معدل انت�شار الفئات
معدل االنت�شار  .%15.6ويعر�ض الر�سم البياين رقم ّ 12
العينة.
الت�شخي�صية من مقيا�س  SCID-NPوالتي ّ
مت احت�سابها من جممل ّ
الر�سم البياين رقم 12

 -3املرحلة الثانية :مرحلة املقابالت
�أظهرت مرحلة الك�شف الأوىل �أن جمموع � 79سجي ًنا ( 70ذكور؛ � 9إناث)
( )%37.3كانوا م�ؤهلني للمرحلة الثانية من الدرا�سة .وعند �إجراء املقابالت
يتم الو�صول �إىل � 20سجي ًنا من �أ�صل
(با�ستخدام مقيا�س  ،)SCID-NPمل ّ
مت �إجراء املقابالت مع � 59سجي ًنا
ال�سجناء الـ  79ل ٍ
عدة .9وعليهّ ،
أ�سباب ّ
مت �إجراء  6من املقابالت مع ال�سجني برفقة �صديقٍ
(من �أ�صل  .)79و ّ
له �أو زميله يف الزنزانة �أو �أحد �أفراد �أ�رسته املوجودين يف ال�سجن و�/أو
العاملني االجتماعيني يف مركز كثار�سي�س .وذلك ب�سبب عدم قدرة ال�سجني
على تقدمي معلومات مرتابطة وموثوقة� .أما باقي املقابالت ف�أُجريت مع
ومعدل
متت مقابلتهم � 37.36سنة
ال�سجناء �أنف�سهم .وجاء متو�سط عمر الذين ّ
ّ
ملم�ضية يف ال�سجن � 9.2سنوات.
الفرتة
الزمنية ا َ
ّ
9

مت �إطالق �رساح  3و 4كان لديهم جل�سة حماكمة ،و 2رف�ضا
مت نقل� 7سجناء �إىل
ٍ
�سجون �أخرى ،و ّ
 ّ
امل�شاركة ،و 4كانوا نائمني.

يتم ت�شخي�ص ا�ضطرابات �أخ��رى متزامنة مع اال�ضطرابات
ويف حني مل ّ
مو�ضوع البحث لدى ال�سجينات يف بعبداُ ،وجدت لدى � 6سجناء يف رومية
ا�ضطرابات �أخرى متزامنة مع اال�ضطرابات مو�ضوع البحث مثل ع�رس املزاج
واال�ضطراب االكتئابي اجل�سيم احلايل او خالل احلياة.
�رصح %45.45
وقد تو ّفر عمر ظهور اال�ضطراب لدى  29من �أ�صل � 33سجي ًناّ .
(n=15؛  4من بعبدا و  11من رومية) ب�أن ظهور اال�ضطراب لديهم كان يف عم ٍر
و�رصح n=14( %42.42؛  1من بعبدا و 13من رومية)
�سابقٍ لدخولهم ال�سجن،
ّ
ال�سجن ،فيما مل يتو ّفر عمر
ب�أن الأعرا�ض قد بد�أت تظهر لديهم خالل فرتة َ
ظهور اال�ضطراب لدى  .)n=4( %12.12وتبينّ �أن عمر ظهور اال�ضطراب �أعلى
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لدى ال�سجينات يف بعبدا (متو�سط عمر ظهور اال�ضطراب=  )30.40باملقارنة
مع ال�سجناء يف رومية (متو�سط عمر ظهور اال�ضطراب=  )26.92مع متو�سط
عام لعمر ظهور اال�ضطراب � 27.52سنة.
وبح�سب مقيا�س ،SCID - NPذ %20من ال�سجناء الذين �أُجري لهم الك�شف يف
املرحلة الثانية ( )n= 59لديهم ا�ضطرابات ذهانية �أ�سا�سية و %6.8لديهم
اال�ضطراب ثنائي القطب .وبالنظر �إىل جممل العينة امل�ؤلفة من � 212سجي ًنا،
ف�إن مع ّديل انت�شار اال�ضطرابات الذهانية واال�ضطراب ثنائي القطب هما
 %5.7و %1.9على التوايل.
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�آخرين� .أربعة �سجناء كانوا بانتظار �صدور الأحكام بح ّقهم (موقوفني)
( 2يف رومية 2 ،يف بعبدا) و 15كانوا حمكومني .ومن بني ال�سجناء اخلم�سة
ٍ
�سجينة واحدة من �سجن
ع�رش املحكومنيُ ،ذكر �ضمن احلكم ال�صادر بحق
بعبدا« :حجز املتهمة يف م�أوى احرتازي حتى ثبوت �شفائها بقرارٍ ت�صدره
املحكمة» ،وذلك بالرغم من واقع عدم وجود �أي م�أوى احرتازي ال يف بعبدا
وال يف �أي �سجنٍ �آخر ،ما عدا �سجن رومية للذكور.
الر�سم البياين رقم 14

الر�سم البياين رقم 13

 -5املعلومات الطبية
 -4الو�ضع القانوين وف ًقا للملفات الق�ضائية
على الرغم من طلب امللفات الق�ضائية لل�سجناء الثالثة والثالثني الذين
ُ�ش ّخ�ص لديهم � ّأي من اال�ضطرابات النف�سية مو�ضوع البحث (ا�ضطرابات
يتم احل�صول �سوى على معلومات عن  23منهم.
املزاج والذهان)� ،إ ّال �أنه مل ّ
مت نقل اثنني من �سجن رومية اىل �سجونٍ �أخرى
ومن بني ال�سجناء الـّ ، 23
مت �إطالق �رساح اثنني
مما جعل من ال�صعب احل�صول على مل ّفاتهم ،كما و ّ

�أ -التقرير الذاتي
ثمانية من �أ�صل ال�سجناء الثالثة والثالثني ذكروا �أنهم يتناولون �أدوية نف�سية
واثنان ذكرا ا�ستخدامهما ال�سابق للأدوية .ومن بني ه�ؤالء الع�رشة ،واحد يتناول
دواءين وواحد يتناول ثالثة �أدوية .وقد و ّفر خم�سة �سجناء �أ�سماء الأدوية التي
ت�ضمنت تريبتيزول ( )n=3و�أنافرانيل ( )n=1و�سريوكوال ( )n=1وديباكني
( )n=2و�أتاراك�س (.)n=1
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ب -ال�سجالت الطبية
الطبيني لكال ال�سجنني (بعبدا
بناء على طلبنا� ،أُر�سل لنا من املركزين ُ
ورومية) والتابعني لقوى الأمن الداخلي ( )ISFتقرير وارد عن ال�سجالت
الطبية اخلا�صة بال�سجناء الثالثة والثالثني الذين ُ�ش ّخ�ص لديهم � ّأي من
اال�ضطرابات النف�سية مو�ضوع البحث (ا�ضطرابات املزاج والذهان) ،وتبينّ
مت ت�شخي�ص مر�ض نف�سي لدى �س ّتة من ال�سجناء الثالثة والثالثني.
�أنه ّ
مت ت�شخي�ص ا�ضطراب ذهاين مزمن واكتئاب حاد لدى �سجينة
وحتديداّ ،
ً
مت
واحدة من �سجن بعبدا عند دخولها ال�سجن ،وقد تل ّقت العالج بالدواء .و ّ
ت�شخي�ص مر�ض نف�سي لدى خم�سة من ال�سجناء ( 4من رومية وواحد من
وو�صفت لهم �أدوية خا�صة بكل ت�شخي�ص.
بعبدا) خالل �إقامتهم يف ال�سجن ُ
مت ت�شخي�ص االكتئاب اجل�سيم املتزامن مع الأرق لدى �سجينني ،وت�شخي�ص
و ّ
االكتئاب اجل�سيم مع حماولة انتحار لدى �سجني واحد ،وا�ضطراب القلق لدى
حاد مع �أوهام وهلو�سات ا�ضطهادية لدى �سجني واحد.
�سجني واحد ،وذهان ّ
وحتديدا 2 ،منهم ُو�صفت
مت و�صف الدواء لل�سجناء ال�ستة.
ويف املجموعّ ،
ً
لهما فئتان من الدواء ،وُ 2و�صفت لهما  3فئات من الدواء ،وواحد ُو�صفت له
 5فئات من الدواء ،وواحد ُو�صفت له فئة واحدة فقط من الدواء .وفئات الدواء
املو�صوفة هي :م�ضادات االكتئاب ( ،)n=6وم�ضادات االختالج (،)n=2
املهدئة (،)n=1
وم�ضادات الذهان ( ،)n=2والبنزوديازيبني ( ،)n=2والأدوية
ّ
املنومة ( ،)n=1وم�ضادات اله�ستامني ( ،)n=1و�أدوية لتخفي�ض
والأدوية
ّ
مت توقيف النظام
ن�سب الكولي�سرتول يف الدم .ومن بني ال�سجناء ال�ستةّ ،
الدوائي لثالثة منهم ،واحد عام  ،2003وواحد عام  ،2014وواحد يف بداية
عام  ،2015ومل يرد يف املعلومات التي ح�صلنا عليها �أ�سباب توقيف النظام
الدوائي.
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خ

المبنى األزرق :تقييم عام
نظرا �إىل الغاية الأ�سا�سية من هذه الدرا�سة ،كان ال بد من توفري املعلومات
ً
حاليا يف املبنى الأزرق .وبالتايل مت تو�سيع
املحتجزين
ال�سجناء
حول
ً
نطاق بحثنا لتقييم حالة ال�سجناء ذوي الأمرا�ض النف�سية املوجودين يف
املبنى الأزرق يف �سجن رومية.

-1

الإجراء
مت جمع البيانات يف املبنى الأزرق من �سجن رومية خالل يوم واحد.
ّ
و�أجريت املقابالت يف قاعة �صغرية حيث ي�شاهد ال�سجناء التلفاز عاد ًة.
وبعد احل�صول على املوافقة ،با�رش فريق البحث ب�إجراء مقيا�س � ،SCIDإ ّال
�أن ذلك مل يكن ممك ًنا ب�سبب وجود عدد من ال�صعوبات .فال�صعوبة الأ�سا�سية
الأوىل لإجراء مقيا�س  SCIDب�شكلٍ كامل مت ّثلت يف �ضعف قدرة ال�سجناء على
الإجابة عن �أ�سئلة حول تاريخهم النف�سي املر�ضي .ويف مثل هذه احلاالت
ميكن �إجراء مقيا�س  SCIDمع �صديق �أو �أحد �أفراد العائلة �أو ممر�ض �أو حتى
حار�س ال�سجن الذي يعرف ال�سجني مبا فيه الكفاية لتوفري تاريخه النف�سي
املر�ضي ب�شكل دقيق .ولكن ،مل يكن � ّأي من احلرا�س يعرف ال�سجناء معرفة
كافية لتوفري هذه املعلومات.
بدل عن
ب�سبب هذه العوامل مت تعديل طريقة املقابلة لتك�شف عن الأعرا�ض اً
اال�ضطرابات .ولذا ا�ستخدم فريق البحث �أ�سئلة من مقيا�س  SCIDلال�ستف�سار
عن و�ضع الدواء ،و�إذا كان هناك �سوء ا�ستخدام للمواد� ،أوهام ،هلو�سات،
مت جمع املعلومات
�أعرا�ض هو�س� ،أعرا�ض اكتئاب� ،أو تفكري باالنتحار .وقد ّ
عن تاريخ هذه الأعرا�ض عندما �أمكن.
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-2

العينة
ّ

-3

النتائج

متت مقابلة � 27سجي ًنا من �أ�صل � 40سجي ًنا موجودين يف هذا املبنى� ،أما
ّ
الباقون ف�إما رف�ضوا �إجراء املقابلة و� ّإما مل يكونوا متو ّفرين لإجرائها.
متت مقابلتهم هم ذكور ترتاوح �أعمارهم بني  19و � 70سنة ،مع
ك ّل الذين ّ
متو�سط عمر  n=24( 40.42مبا �أن � 3سجناء مل يعرفوا مبا يجيبون) .و17
ّ
منهم عازبون و 6متزوجون و 4كانوا غري قادرين على الإجابة عن ال�س�ؤال
عن و�ضعهم العائلي.
�إن املعلومة الوحيدة عن الو�ضع القانوين التي ح�صلنا عليها وف ًقا ملا ذكره
ال�سجن التي توفرت لدى 20
ال�سجناء (ولي�س من امللفات الق�ضائية) هي مدة َ
حد �أدنى � 3.5أ�شهر وحد �أق�صى � 37سنة.
�سجي ًنا ،مع ّ
ذكر معظم ال�سجناء �أنهم يتناولون ا لأدوية النف�سية (n=22؛ .)%81.48
واثنان ( )%7.4ذكرا �أنهما ال يتناوالن �أي دواء للأمرا�ض النف�سية ،وكانت
املعلومات عن و�ضع الدواء غري وا�ضحة لدى ثالثة �سجناء ( .)%11.11والفئة
�شيوعا من الأدوية املو�صوفة كانت الأدوية امل�ضادة للذهان .اثنا
الأكرث
ً
قط م�ست�شفى للأمرا�ض النف�سية
ع�رش من ال�سجناء ( )%44.44مل يدخلوا ّ
يف حني �أن  )%37.03( 10ذكروا �أنهم قد دخلوا م�ست�شفى لعالج الأمرا�ض
ال�سجن .وكانت املعلومات عن تاريخ اال�ست�شفاء النف�سي غري
النف�سية قبل َ
وا�ضحة لدى  5من ال�سجناء (.)%18.52
ملجرى
ويعر�ض الر�سم البياين رقم  15ن�سب فئات الأعرا�ض �ضمن الك�شف ا ُ
ملجرى لهم يف �إطار
يف املبنى الأزرق لدى ال�سجناء الذين �أظهر الك�شف ا ُ
وجودا للأوهام والهلو�سات واالكتئاب يف املا�ضي واحلا�رض،
هذه الدرا�سة
ً
والتفكري يف االنتحار يف املا�ضي واحلا�رض ،والهو�س يف املا�ضي واحلا�رض،
متت مقابلتهم
وا�ستخدام املواد .تبينّ لدى اثني ع�رش من ال�سجناء الذين ّ
( )%44.44وجود للأوهام ،وتبينّ لدى ثمانية ( )%34.78وجود للهلو�سات،
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واحدا قد عانى من الهو�س يف املا�ضي ( ،)%4.35و�أن
وتبينّ �أن �سجي ًنا
ً
انتحارية ( )%4.35وقد
حاليا من االكتئاب مع نزعة
واحدا يعاين
�سجي ًنا
ً
ًّ
ّ
�رصح عن الوجود امل�ستمر للهلو�سات ال�سمعية لديه.
ّ
�شدة عجزهم.
تتم مقابلة عدد من ال�سجناء ب�سبب ّ
ومل ّ
الر�سم البياين رقم 15

 -4الو�ضع القانوين وف ًقا للملفات الق�ضائية
مت طلب امللفات الق�ضائية لل�سجناء الـ  27املحتجزين يف املبنى الأزرق
ّ
مت احل�صول على معلومات عن  24منهم .وكما يعر�ض الر�سم البياين
و ّ
رقم  ،16من �أ�صل ال�سجناء الأربع والع�رشين 15 ،كانوا ينتظرون �صدور
الأحكام بحقهم (موقوفون) ،و  9قد �صدرت الأحكام بحقهم (  6بتهمة
القتل – بينهم واحد مع تهمة �إ�ضافية باملثلية اجلن�سية ،وواحد بتهمة
ال�رشوع يف القتل ،فيما كانت التهم غري وا�ضحة بالن�سبة الثنني من
أحكاما لحَ َظت ب�أن
ال�سجناء) .و�ستة من بني الت�سعة املحكومني قد تلقوا �
ً
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لديهم ا�ضطرابات نف�سية ،وذكرت ب�أنه يجب �أن يحجزوا «حتى ثبوت
ال�شفاء» يف امل�أوى االحرتازي والذي هو يف حالتهم املبنى الأزرق.
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الر�سم البياين رقم 17

الر�سم البياين رقم 16

الر�سم البياين رقم 18

 -5ال�سجالت الطبية
طبيا من مركز �سجن رومية الطبي التابع لقوى الأمن
لقد تل ّقينا
تقريرا ًّ
ً
الداخلي ،ويذكر هذا التقرير الت�شخي�صات الواردة يف امللفات الطبية لـ24
�سجي ًنا من �أ�صل ال�سجناء الـ 27الذين قابلناهم يف املبنى الأزرق .ويعر�ض
الر�سمان البيانيان رقم  17و 18الت�شخي�صات له�ؤالء ال�سجناء قبل دخول
ال�سجن وبعده كما وردت يف التقرير الطبي الذي تل ّقيناه.
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ع�صبية» و«حالة نف�سية
من اجلدير بالذكر �أن الت�شخي�صني «ا�ضطرابات
ّ
حادة» ال يردان يف � ٍّأي � ٍ
أداة ت�شخي�صية م�ستخدمة عاد ًة يف التقييم
ّ
الطب-نف�سي (مثلاً  DSM-Vو .)ICD-10
ويف ما يتع ّلق بـ� 3سجناء ( 2منهم حمكومان باحلجز يف م�أوى احرتازي)،
مل ُيذكر وجود �أي ا�ضطراب نف�سي �سواء قبل دخولهم ال�سجن �أو خالل فرتة
ملر�سل من مركز �سجن رومية الطبي� .إ�ضاف ًة اىل
ال�سجن يف التقرير الطبي ا ُ
َ
يتم و�صف � ّأي دواء له�ؤالء ال�سجناء الـ 3خالل حجزهم يف املبنى
مل
ذلك،
ّ
الأزرق (امل�أوى الإحرتازي).
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د مناقشة النتائج
�إن هدف هذه الدرا�سة هو اال�ستق�صاء عن مدى انت�شار اال�ضطرابات النف�سية
عينة من ال�سجناء الذكور يف �سجن رومية والإناث يف �سجن
ال�شديدة ،لدى ّ
ت�ضمنت هذه الدرا�سة مرحلتني .خالل املرحلة الأوىل� ،أُجري ك�شف
بعبدا.
ّ
الأعرا�ض النف�سية لل�سجناء با�ستخدام مقيا�س Zimmerman &( PDSQ
 .)Mattia, 1999وبعد املرحلة الأوىل ،انتقل امل�شاركون الذين تبينّ �أن لديهم
هو�سا �إىل املرحلة الثانية من البحث حيث �أجريت املقابالت
ذها ًنا و�/أو ً
معهم با�ستخدام  SCID-NPالن�سخة البحثية ( .)First, et al 2002وكان ال بد
حاليا يف املبنى الأزرق يف
من توفري املعلومات حول ال�سجناء املحتجزين ً
�سجن رومية ،وبالتايل مت تو�سيع نطاق بحثنا لتقييم حالة ال�سجناء ذوي
الأمرا�ض النف�سية املوجودين يف هذا املبنى.
ي

احلالية
 -1مراجعة فر�ضيات الدرا�سة والنتائج
ّ

معدل انت�شار
تو ّقعت الفر�ضية الأوىل (فر�ضية � )1أن جند
ارتفاعا يف ن�سبة ّ
ً
اال�ضطرابات الذهانية واال�ضطراب ثنائي القطب لدى ال�سجناء باملقارنة
مع ما هو مبينّ لدى عموم ال�سكان.
معدل انت�شار عاما
بالن�سبة لال�ضطراب ثنائي القطب ،وجدت هذه الدرا�سة ّ
معدل انت�شار بن�سبة  %1.5لال�ضطراب
بن�سبة  %1.9ما هو مرتفع باملقارنة مع ّ
معدل انت�شار اال�ضطرابات النف�سية لدى
ثنائي القطب الوارد يف درا�سة عن ّ
عموم ال�سكان اللبنانيني (�( .)Karam et al., 2006أنظر الر�سم البياين رقم
� .)19أما بالن�سبة لال�ضطرابات الذهانية الأ�سا�سية ،فقد وجدت الدرا�سة
معدل انت�شار عاما بن�سبة  .%5.7وبح�سب معلوماتنا مل ي�سبق �أن قامت �أي
ّ
معدل انت�شار اال�ضطرابات الذهانية الأ�سا�سية لدى عموم
درا�سة بقيا�س ّ
معدل انت�شار اال�ضطرابات
ال�سكان البنانيني .ولكن ،يف درا�سة قامت بقيا�س ّ

48

مت تبيان ن�سبة %3.06
كمعدل
عينة من املجتمع يف فنلنداّ ،
ّ
الذهانية لدى ّ
انت�شار خالل احلياة ( )Perälä et al., 2007وهي �أق ّل من الن�سبة التي ُوجدت
لدى ال�سجناء يف درا�ستنا (�أنظر الر�سم البياين رقم .)20
وجاءت نتائج درا�ستنا م ّت�سقة مع نتائج بحوث �سابقة ت�شري اىل ارتفاع
معدل انت�شار الأمرا�ض النف�سية يف ال�سجون باملقارنة مع عموم
ن�سبة ّ
اله�ش ب�شكل عام ()Schwenzer, 2008
ال�سكان .وبالنظر اىل و�ضع ال�سجناء ّ
ونق�ص الو�صول اىل الرعاية الطبية يف ال�سجون اللبنانية ب�شكلٍ خا�ص،
تقت�ضي مثل هذه الن�سبة التقييم الدقيق عند دخول ال�سجن واملتابعة خالل
ال�سجن(.)Steadman et al., 2009
فرتة َ
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معدل انت�شار
�إن الر�سمني البيانيني رقم  21و 22يظهران املقارنة بني ن�سب ّ
اال�ضطرابات الذهانية واال�ضطراب ثنائي القطب يف بلدانٍ خمتلفة (بينها
لبنان) لدى ال�سجناء الذكور والإناث على التوايل .ويف هذه الدرا�سة ،جاءت
معدل انت�شار اال�ضطرابات الذهانية الأ�سا�سية لدى ال�سجناء الذكور %5
ن�سبة ّ
جلتا يف �إيران (Assadi et al.,
وهي �أعلى من الن�سبتني  %3.1و %2.5اللتني ُ�س ّ
 )2006وم�رص ( )Ibrahim et al., 2014على التوايل .وكذلك جاءت الن�سبة
معدل االنت�شار  %3.7الواردة يف املراجعة املنهجية
احلالية �أعلى من ن�سبة ّ
غربيا (.)S. Fazel & Danesh, 2002
م�سحا �
إح�صائيا من ً 12
ً
بلدا ًّ
لـً 62
معدل انت�شار اال�ضطرابات الذهانية الأ�سا�سية لدى ال�سجينات
وجاءت ن�سبة ّ
 %14.3وهي �أعلى من ن�سبة الـ %5التي ُوجدت لدى ال�سجناء الذكور .وهذه
الن�سبة (� )%14.3أعلى ب�شكلٍ ملحوظ من الن�سبة الواردة يف املراجعة
غربيا وهي  ،)S. Fazel & Danesh, 2002( %4ولكنها
بلدا
املنهجية لـً 12
ًّ
معد ل انت�شار
قريبة من ن�سبة الـ  %14التي ُو جدت يف درا�سة تقي�س ّ
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عينة من ال�سجينات البالغات يف اململكة
اال�ضطرابات النف�سية لدى ّ
امل ّتحدة (.)O'Brien, Mortimer, Singleton, & Meltzer, 2003
وقد ُو جد اال�ضطراب ثنائي القطب لدى  %3من ال�سجناء الذكور و %7.1
معدل انت�شار اال�ضطراب ثنائي القطب لدى
من ال�سجينات� .إن ن�سبة ّ
ال�سجناء الذكور التي ُوجدت يف درا�ستنا مرتفعة ب�شكلٍ طفيف مقارن ًة
عينة من ال�سجناء الذكور يف اليونان
مع ن�سبة الـ  %2.5التي ُ�س ّجلت لدى ّ
( .)Fotiadou, Livaditis, Manou, Kaniotou, & Xenitidis, 2006وال ميكن
معدل انت�شار اال�ضطراب ثنائي القطب لدى ال�سجناء الذكور يف هذه
مقارنة ّ
الدرا�سة بالدرا�سة الإيرانية التي مل جتد �أي �سجني لديه ا�ضطراب ثنائي القطب
(� ،)Assadi et al., 2006أو الدرا�سة التي �أجريت مع ال�سجناء الذكور يف م�رص
يتم قيا�س اال�ضطراب ثنائي القطب ( .)Ibrahim et al., 2014وجاء
حيث مل ّ
معدل انت�شار اال�ضطراب ثنائي القطب لدى ال�سجينات يف درا�ستنا ()%7.1
ّ
�شهرا عن
�أعلى من ن�سبة الـ%4
َّ
امل�رصح عنها يف درا�سة �أجريت على مدار ً 12
ال�سجينات الأ�سرتاليات (.)Tye & Mullen, 2006
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عددا من ال�سجناء من دون
وتو ّقعت
الفر�ضية الثانية (فر�ضية � )2أن جند ً
ّ
ملجرى لهم يف �إطار هذه الدرا�سة ُيثبِت �أن
ٍ
ت�شخي�ص �سابق� ،إ ّال �أن الك�شف ا ُ
�شديدا (اال�ضطرابات الذهانية واال�ضطراب ثنائي
نف�سيا
ا�ضطرابا
لديهم
ً
ً
ً
ٍ
ا�ضطرابات
القطب) ،وهم يقيمون يف �أجنحة لل�سجناء الذين ال يعانون من
نف�سية.
مت ت�شخي�ص � ّأي
وكما ُذكر �ساب ًقا يف الفقرة ح  5ب (املعلومات الطبية)ّ ،
من اال�ضطرابات النف�سية مو�ضوع البحث (ا�ضطرابات املزاج والذهان)
مت �إدراج  6فقط من بينهم كذوي
لدى � 33سجي ًنا با�ستخدام مقيا�س  ،SCIDو ّ
ملر�سل من ِقبل قوى الأمن الداخلي.
مر�ض نف�سي �ضمن التقرير الطبي ا ُ
وعليه ،ن�ستطيع القول � َّإن هناك � 27سجي ًنا يعانون من ا�ضطرابات املزاج
�أو الذهان ومل َيخ�ضعوا لأي ت�شخي�ص طب  -نف�سي يف ال�سابق .واجلدير
بالذكر �أن الت�شخي�صات ،وف ًقا لدرا�ستنا ،مل تتطابق مع  3من الت�شخي�صات
ال�سابقة لل�سجناء الـ .6ويقيم جميع ال�سجناء الـ 33يف �أجنحة لل�سجناء الذين
ٍ
ا�ضطرابات نف�سية.
ال يعانون من
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تركز ب�شكل �أ�سا�سي على اال�ضطرابات النف�سية ال�شديدة
ومبا �أن درا�ستنا ّ
(اال�ضطرابات الذهانية واال�ضطراب ثنائي القطب) ،فقد وجدت درا�ستنا
با�ستخدام مقيا�س � SCIDأن جمموع � 16سجي ًنا يعانون من ا�ضطراب ذهاين �أو
مت �إدراج  4فقط من بينهم كذوي مر�ض نف�سي �ضمن
اال�ضطراب ثنائي القطب ،و ّ
املر�سل من ِقبل قوى الأمن الداخلي .وفيما وجد ت�شخي�صنا � ّأن
التقرير الطبي ُ
ذهانيا ،ورد يف التقرير الطبي � ّإن اثنني
ا�ضطرابا
لدى ه�ؤالء ال�سجناء الـ4
ً
ً
منهما فقط لديهما ا�ضطراب ذهاين ،بينما ورد ت�شخي�ص الأرق واالكتئاب
املتزامن لدى ال�سجينني الآخرين ،ما يتعار�ض مع ت�شخي�صنا لال�ضطرابات
امل�ستخدمة يف تقييم اال�ضطراب
لديهما .ومن هنا ال�س�ؤال ،ما هي املعايري
َ
النف�سي لدى ال�سجناء ،وما هي م�ؤهالت �أولئك الذين يقومون بالتقييم
النف�سي لهم؟ �إن التعار�ض بني الت�شخي�صات التي ح�صلنا عليها با�ستخدام
مقيا�س  SCID- NPالن�سخة البحثية ،والت�شخي�صات التي ُوجدت يف التقرير
الطبي هو مثال على ما ميكن �أن يحدث �إذا مل تكن املتابعة الطب  -نف�سية
مدربون .
ومبنية على معايري �صحيحة ويجريها �أطباء
م�ستمرة
ّ
ّ
نف�سيون َّ
وكذلك ُيطرح ال�س�ؤال التايل :ملاذا يقيم ال�سجناء املعروفون من قبل قوى
الأمن الداخلي كذوي �أمرا�ض نف�سية يف �أجنحة لل�سجناء الذين ال يعانون
ٍ
ا�ضطرابات نف�سية؟ ومن اجلدير ذكره � ّأن املادة  76من قانون العقوبات
من
اللبناين تت�ضمن التايل ]...[« :من ثبت �أنه قي اثناء تنفيذ احلكم قد �أ�صيب
باجلنون حجز عليه يف م�أوى احرتازي حيث يعنى به العناية التي تدعو
�إليها حالته [»]...
مت ت�شخي�ص ا�ضطراب ذهاين �أ�سا�سي
كخال�صة ،من �أ�صل ال�سجناء الـ 16الذين ّ
�أو اال�ضطراب ثنائي القطب لديهم ،هناك � 12سجي ًنا ( 11ذكور و� 1إناث) مل يرد
يف التقرير الطبي املر�سل من قبل قوى الأمن الداخلي �أي ِذك ٍر عن كونهم
نف�سية ،ويقيم جميع ه�ؤالء ال�سجناء الـ 16يف �أجنحة لل�سجناء
ذوي �أمرا�ض
ّ
ٍ
ا�ضطرابات نف�سية.
الذين ال يعانون من
حتديدا لأنها تدل على نق�ص �شديد يف الك�شف النف�سي
وهذه النتيجة ُمقلقة
ً
ٍ
بحاجة ما�سة لذلك .وقد �أ�شارت
والرعاية املتخ�ص�صة لل�سجناء الذين هم
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البحوث �إىل �أن اال�ضطرابات النف�سية ال�شديدة غري املعاجلة ترتبط بزيادة
احتمال �إيذاء الذات وحماوالت االنتحار (،)Winokur & Tsuang, 1975
وارتفاع احتمال ال�سلوك العنيف (.)Swartz et al., 2014
عددا من ال�سجناء الذين ُيثبِت
وتو ّقعت الفر�ضية الثالثة (فر�ضية � )3أن جند ً
ملجرى لهم يف �إطار هذه الدرا�سة ظهور ا�ضطراب نف�سي �شديد لديهم
الك�شف ا ُ
(اال�ضطرابات الذهانية واال�ضطراب ثنائي القطب) يف عم ٍر �سابق لدخولهم
ال�سجن� ،إ ّال �أن هذا اال�ضطراب النف�سي مل ي�ؤخذ بعني االعتبار يف الأحكام
بحق املحكومني منهم.
ال�صادرة ّ
مت ت�شخي�ص �إما ا�ضطراب ذهاين �أ�سا�سي �أو
من بني ال�سجناء الـ 16الذين ّ
اال�ضطراب ثنائي القطب لديهم يف �إطار هذه الدرا�سةَ ،ذكر جمموع � 8سجناء
�أن ظهور الأعرا�ض لديهم كان يف عم ٍر �سابق لدخولهم ال�سجن .وهناك 4
مر�ض
منهم حمكومون ،لكن ُعرف �أن واحدة فقط من الـ 4كانت تعاين من ٍ
نف�سي لدى دخولها ال�سجن ،وقد ُذكر �ضمن احلكم ال�صادر بحقها« :حجز
املتهمة يف م�أوى احرتازي حتى ثبوت �شفائها بقرار ت�صدره املحكمة».
فر�ضيتنا �إذ تبينّ �أن � 3سجناء ،وف ًقا لعمر ظهور الأعرا�ض لديهم،
وهذا ي�ؤكد
ّ
مر�ض نف�سي عند دخولهم ال�سجن ،ومع ذلك ف�إن حالتهم
كانوا يعانون من ٍ
وبناء على
النف�سية مل ت�ؤخذ بعني االعتبار يف الأحكام ال�صادرة بح ّقهم.
ً
مت احلكم عليهم ك� ٍ
ٍ
ا�ضطرابات نف�سية .وت�ستدعي
أفراد ال يعانون من
ذلك فقد ّ
هذه النتيجة الت�سا�ؤل حول �صحة اال�ستنتاجات امل�ستخ َل�صة من جل�سات
حماكمة ال�سجناء.
ومن بني ال�سجناء الـ 4الباقني الذين ذكروا �أن ظهور الأعرا�ض لديهم كان
يف عم ٍر �سابق لدخولهم ال�سجن ،مل نتم ّكن من معرفة الو�ضع القانوين لـ 1
منهم بينما ينتظر الـ 3الآخرون �أن تتم حماكمتهم .فهل �سي�ؤخذ املر�ض
النف�سي بعني االعتبار عند حماكمة ه�ؤالء ال�سجناء الـ 3؟
لقد �أظهرت الأبحاث �أن امل ّتهمني الذين يعانون من ا�ضطرابات ذهانية
�أو ا�ضطرابات نف�سية �شديدة هم غري ذوي �أهلية للمثول �أمام املحكمة
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باملقارنة مع امل ّتهمني الذين ال يعانون من �أي ا�ضطراب نف�سي
(.)Nicholson & Kugler, 1991; Pirelli, Gottdiener, & Zapf, 2011
مت
واجلدير ذكره �أنه من بني الـ 8الباقني من �أ�صل ال�سجناء الـ 16الذين ّ
ت�شخي�ص �إما ا�ضطراب ذهاين �أ�سا�سي �أو اال�ضطراب ثنائي القطب لديهم،
هناك � 4سجناء غري �أكيدين من عمر ظهور الأعرا�ض لديهم وقد ُح ِكموا
جميعا من دون �أخذ مر�ضهم النف�سي بعني االعتبار .وقد ذكر الـ 4الباقون �أن
ً
ظهور الأعرا�ض جاء يف عم ٍر الحقٍ لدخولهم ال�سجن.
عددا من ال�سجناء الذين بد�أوا
وتو ّقعت الفر�ضية الرابعة (فر�ضية � )4أن جند ً
يعانون من ا�ضطرابات نف�سية خالل �إقامتهم يف ال�سجن.
�شخ�صت لديهم
ّ
مت ت�أكيد فر�ضيتنا �إذ �أنه من �أ�صل ال�سجناء الـ 33الذين ّ
ا�ضطرابات املزاج �أو ذهان لديهم ،ذكر � 14سجي ًنا (%42.42؛ � )n=33أن عمر
ظهور الأعرا�ض لديهم كان خالل فرتة �إقامتهم يف ال�سجن.
مت ت�شخي�ص ا�ضطراب نف�سي �شديد لديهم
ومن بني ال�سجناء الـ 16الذين ّ
(ا�ضطراب ذهاين �أ�سا�سي �أو اال�ضطراب ثنائي القطب) ،ذكر � 4سجناء
مدة �إقامتهم يف
(%25؛ � )n=16أن عمر ظهور الأعرا�ض لديهم كان خالل ّ
ال�سجن .وهذا ي�شري اىل احلاجة للمتابعة امل�ستمرة والرعاية الطب -نف�سية
بعد الدخول اىل ال�سجن (.)Vicens et al., 2011
الر�سم البياين رقم  23يظهر النتائج العائدة للفر�ضية  3والفر�ضية .4
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عددا من ال�سجناء املحكومني
وتو ّقعت الفر�ضية اخلام�سة (فر�ضية � )5أن جند ً
ملجرى لهم يف �إطار هذه الدرا�سة وجود ا�ضطراب نف�سي
الذين ُيثبت الك�شف ا ُ
�شديد لديهم (اال�ضطرابات الذهانية واال�ضطراب ثنائي القطب) ،وقد ُذكر
يف الأحكام ال�صادرة بح ّقهم وجوب حجزهم يف م�أوى احرتازي� ،إ ّال �أنهم
ٍ
ا�ضطرابات نف�سية.
يقيمون يف �أجنحة لل�سجناء الذين ال يعانون من
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من بني ال�سجناء الـ  16الذين ُ�ش ِّخ�ص لديهم ا�ضطراب ذهاين �أ�سا�سي �أو
اال�ضطراب ثنائي القطب يف �إطار هذه الدرا�سة� ،صدر احلكم بحق 11
�سجي ًنا منهم ،وقد ُح ِكم على �سجينة واحدة فقط من �سجن بعبدا باحلجز
يف م�أوى �إحرتازي �إ ّال �أنها ما زالت تقيم مع ال�سجينات اللواتي ال يعانني
ٍ
مت اال�ستف�سار حول امل�س�ألة� ،أو�ضحت
من
ا�ضطرابات نف�سية .وعندما ّ
�إدارة ال�سجن �أن ذلك يعود اىل النق�ص يف وجود �أجنحة لال�ضطرابات
النف�سية (م�أوى احرتازي)� ،أي �أن هناك فقط املبنى الأزرق يف رومية
و�أنه لي�س هناك �أي م�أوى احرتازي خا�ص بالإناث .وتعترب هذه الإجابة
غري دقيقة� ،إذ لي�س هناك يف املر�سوم  - 6164قانون العقوبات � ّأي مادة
حتدد املبنى الأزرق كم�أوى احرتازي خا�ص بالذكور فقط .وعلى الرغم
ّ
املعنية� ،إ ّال �أنها تفتقر �إىل الرعاية
لل�سجينة
النف�سية
أدوية
ل
ا
و�صف
من
ّ
مت ت�أكيد
املتخ�ص�صة والإ�رشاف الالزم ملتابعة �أف�ضل للأعرا�ض .وقد ّ
ّ
التعر�ض
خطر
من
للحد
�رضوري
ر
أم
�
ك
امل�ستمرة
الرعاية
إىل
�
احلاجة
ٍ
ّ
ّ
النف�سية ال�شديدة
املتكرر لدى ال�سجناء ذوي اال�ضطرابات
لل�سجن
ّ
َ
ّ
(.)Baillargeon, Binswanger, Penn, Williams, & Murray, 2009
وعلى الرغم من �أن �أهدافنا من هذا البحث مل ت�شمل االكتئاب اجل�سيم و�سوء
ا�ستخدام املواد� ،إ ّال �أن ارتفاع معديل انت�شار هذين اال�ضطرابني يجيز
ذكرهما.
معدل عام النت�شار اال�ضطراب االكتئابي اجل�سيم خالل
فقد ّ
مت العثور على ّ
احلياة يف املرحلة الثانية من هذه الدرا�سة يقارب  )n=59) %22يف كال
مت
ال�سجنني رومية وبعبدا ،وهو ي�ساوي  %6.1من جممل العينة ( ،)n=212وقد ّ
معدل عام النت�شار اال�ضطراب االكتئابي اجل�سيم احلايل يقارب
العثور على ّ
 ،)n=59( % 6.8وهو ي�ساوي  %1.9من جممل العينة ( .)n=212وتتوافق هذه
النتائج مع النتائج التي ُوجدت يف درا�سات مماثلة.
وقد اقرتح Ibrahim, Halim, Wahab, & Sabriد( )2014بع�ض العوامل التي
معدل انت�شار االكتئاب ( )%82.5يف ال�سجون امل�رصية،
ُت�ساهم يف ارتفاع ّ
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امل�ستمرة وغياب احلميمية والإحباط.
وهي :العزلة العاطفية واملراقبة
ّ
متت
�أ�ضف اىل ذلك الظروف التي الحظناها � ً
أي�ضا يف ال�سجنني اللذين ّ
املتقطع ،نق�ص التغذية� ،سوء ا�ستخدام
الدرا�سة فيهما :االكتظاظ ،النوم
ّ
املواد� ،سوء الرعاية ال�صحية والنظافة على �سبيل املثال ال احل�رص
( .)Ibrahim et al., 2014واجلدير باالهتمام �أن بع�ض ال�سجناء يف �سجن
رومية ذكروا ب�أنه كان لديهم �أمل عند دخولهم ال�سجن ،لك ّنهم فقدوا هذا
ال�سجن.
الأمل وظهرت لديهم �أعرا�ض االكتئاب على امتداد فرتة َ
ملعدل انت�شار �أعرا�ض �سوء ا�ستخدام املواد
وقد وجدت درا�ستنا ن�سبة عالية ّ
( %43.4بني الذكور و %28.6بني الإناث).

 -2النتائج الأخرى
مت ت�شخي�ص حالتهم النف�سية �ضمن � ّأي فئة
من جمموع ال�سجناء الـ 33الذين ّ
من اال�ضطرابات النف�سية (ا�ضطرابات املزاج والذهان) �أفاد ما جمموعه
حاليا ،واثنان ذكرا
ثمانية �سجناء ب�أنهم ي�ستخدمون الأدوية النف�سية
ًّ
ا�ستخدامهما ال�سابق للأدوية� ٬إ ّال �أنه ورد يف التقرير الطبي ،الذي �أُ ِ
ر�سل
لنا من قبل قوى االمن الداخلي ،نظام دوائي خا�ص ب�سجنيٍ واحد فقط.
وهذا يعني �أن ت�سعة �سجناء كانوا قد تناولوا الأدوية النف�سية وح�صلوا
عليها ب�شكلٍ منتظم ولكن مل يتم ذكر ذلك يف التقرير الطبي .وباعتقادنا
�أنه يتم ا�ستخدام الأدوية كمواد غري قانونية؛ غري �أن فئات الأدوية التي
ُذكرت هي اثنان من م�ضادات االكتئاب وم�ضاد للذهان ومهدئ وم�ضاد
املهدئ (�أتاراك�س) هو الدواء الوحيد
لالختالج .ومن بني هذه الأدوية ،ف�إن
ّ
تتم �إ�ساءة ا�ستخدامه (Allgulander,
نظرا لطبيعته  -ميكن �أن ّ
الذي – ً
 )Ljungberg, & Fisher, 1987على عك�س الأدوية الباقية .وبعد ذكر ذلك،
ُيطرح ال�س�ؤال ملاذا يتل ّقى ه�ؤالء ال�سجناء الت�سعة الدواء النف�سي �إذا كانت
�ضمنة يف التقرير الوارد عن ملفاتهم الطبية؟ ومن
هذه املعلومات غري ُم ّ
يقوم مبراقبة اجلرعة ،وتواتر اال�ستخدام ،والآثار اجلانبية لهذه الأدوية؟
�إن فئات الأدوية على النحو املبينّ �أعاله ال ُت�ستخدم عاد ًة كمخدرات وهي
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مت و�صف الأدوية
� ً
أي�ضا لي�ست متاحة ب�سهولة للعامة .فهل يعني هذا �أنه قد ّ
دون فيه و�صفات طبية كهذه؟
من قبل طبيب من دون وجود �سج ٍّل ُت َّ

 -3املبنى الأزرق
على الرغم من �أنه منذ عام  ،1994ووف ًقا للمر�سوم  ،6164قد مت تخ�صي�ص
مبنى يف �سجن رومية لل�سجناء ذوي الأمرا�ض النف�سية (املبنى الأزرق)،
غري �أن اخلدمات املتاحة فيه هي �أقل بكثري من امل�ستوى الأمثل .فالأطباء
املدربون واملعاجلون النف�سيون
النف�سيون املداومون واملمر�ضون النف�سيون َّ
غري متوفرين� .إن جميع املحتجزين يف املبنى الأزرق هم ذكور ،ويتم
حرا�س ال�سجن الذين يفتقرون �إىل التدريب
الإ�رشاف عليهم ورعايتهم من قبل ّ
أي�ضا على
النف�سي الالزم .وهذا ي�ضع
ً
�ضغطا لي�س فقط على ال�سجناء ولكن � ً
حاليا� ،إ ّال �أنه بطريقة �أو
احلرا�س امل�س�ؤولني .ورغم �أن هذا املبنى موجود
ً
خم�ص�ص لل�سجناء الذكور ذوي الأمرا�ض النف�سية ،يف حني �أن
ب�أخرى
ّ
يحدد الأمر على هذا النحو .وهذا يطرح الت�سا�ؤل ،ملاذا ال يتم
املر�سوم ال ّ
و�ضع ال�سجينات ذوات الأمرا�ض النف�سية املحكومات بـ«احلجز يف م�أوى
�إحرتازي» يف املبنى الأزرق؟ وبالتايل ف�إن حت�سني الظروف يف املبنى
الأزرق وتخ�صي�ص طابق واحد منه لل�سجينات ذوات الأمرا�ض النف�سية هما
�أمران بغاية الأهمية.
وا�ستنادا �إىل املعلومات الطبية والقانونية التي وردتنا ،ف�إن اثنني من
ً
ال�سجناء الذين قابلناهم قد حكم عليهما باحلجز يف م�أوى �إحرتازي «حتى
ثبوت ال�شفاء» ،ولكن املعلومات الطبية التي ح�صلنا عليها من مركز �سجن
يتم
رومية الطبي ب�ش�أنهما ال تذكر وجود �أي ا�ضطراب نف�سي لديهما ،ومل ّ
مر�ض
و�صف �أي دواء لهما .ولذلك ،ف�إن مل يكن هذان ال�سجينان يعانيان من ٍ
نف�سي ،ملاذا حكم عليهما �إ ًذا باحلجز يف م�أوى احرتازي (املبنى الأزرق)؟
وبناء على � ّأية معايري قد �صدر هذا احلكم؟
ً
ا�ضطراب
متت مقابلته يف درا�ستنا ،ومل ُيذكر �أي
ٍ
وهناك �سجني �آخر موقوف ّ
مت حجزه يف املبنى الأزرق.
نف�سي لديه يف التقرير الطبي ،ومع ذلك فقد ّ
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وهذا يثري قل ًقا من نوع �آخر .فمن يتولىّ تقييم ه�ؤالء ال�سجناء بعد دخولهم
يقرر ما �إذا كان ينبغي
ال�سجن وهم ينتظرون �صدور الأحكام بح ّقهم ،ومن ّ
يتم و�ضع
جناح
�أن يو�ضعوا يف
ٍ
ّ
خم�ص�ص لال�ضطرابات النف�سية؟ وملاذا ّ
خم�ص�ص لال�ضطرابات النف�سية يف حني لي�س يف مل ّفه
�سجني يف جناح
ّ
الطبي �أي ذكر لوجود مر�ض نف�سي لديه؟
ّ
وما يلفت النظر ب�ش�أن ت�شخي�صات الأطباء املعينني من قوى الأمن الداخلي
ال�سجن هو ا�ستخدام م�صطلح «ا�ضطرابات ع�صبية» الذي ظهر
خالل فرتة َ
لدى عدد ملفت من � 19سجي ًنا لو�صف مر�ضهم النف�سي .ف� ّأو اًل ،ال وجود لهذا
الت�صنيف الت�شخي�صي يف �أي من الأدلة الت�شخي�صية امل�ستخدمة عاد ًة حتى
يتم
الآن ( )DSM-V; ICD-10الأمر الذي يطرح ال�س�ؤال ،ما هي املعايري التي ّ
يتم احل�صول عليها لت�شخي�ص ال�سجناء؟ �إن م�صطلح
ا�ستخدامها ،ومن �أين ّ
م�ستخدم من ِقبل غري املهنيني يف
عامي
َ
«ا�ضطرابات ع�صبية» هو م�صطلح ّ
جمال ال�صحة النف�سية لو�صف املر�ض النف�سي الذي ميكن �أن يرتاوح من
يحدد ب�أي �شكلٍ من الأ�شكال
االكتئاب املعتدل �إىل الف�صام .وهذا امل�صطلح ال ّ
� ًّأيا من الت�شخي�صات النف�سية العديدة التي قد يعاين منها ال�سجني� .إ ًذا على �أي
�أ�سا�س يتم و�صف �أدوية خمتلفة ل ٍ
أفراد خمتلفني وقد ُ�ص ّنفوا ك ّلهم ب�أن لديهم
العامي والف�ضفا�ض يدعو
«ا�ضطراب ع�صبي»؟ �إن ا�ستخدام هذا امل�صطلح
ّ
بناء عليه.
�صحة �إجراء التقييم وو�صف الدواء ً
�إىل الت�سا�ؤل ب�ش�أن ّ
 -4التو�صيات بنا ًء على النتائج
�إن الدرا�سة احلالية ت�س ّلط ال�ضوء على احلاجة �إىل �إعادة هيكلة عملية
ما�سة
�إ�صدار الأحكام على الأفراد املوقوفني يف لبنان .وهناك حاجة ّ
للنظر يف ما �إذا كان ه�ؤالء الأفراد ذوي �أهلية للمثول للمحاكمة� ،أو �إذا
تطور لديهم
كان لديهم �أي ا�ضطرابات نف�سية قبل دخولهم ال�سجن �أو �إذا ّ
ال�سجن.
�أي ا�ضطراب نف�سي خالل فرتة َ
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الأويل املوجز لل�سجون )Steadman et al., 2009( )BJMHS( 10وهو عبارة
عن ا�ستبيان من  8بنود ُي�ستخدم للك�شف ال�رسيع عن وجود ا�ضطراب نف�سي
لدى ال�سجناء عند دخولهم ال�سجن� .إن �إجراء ا�ستبيان  BJMHSي�ستغرق ب�ضع
ويدل على ما �إذا كان هناك حاجة اىل تقييم نف�سي �إ�ضايف.
دقائقّ ،
وهناك �أداة �أخرى مماثلة وهي الك�شف النف�سي ال ّأويل الإ�صالحي 11للرجال
م�صمم للك�شف
( )CMHS-Mوللن�ساء ( ،)CMHS-Wوهو ا�ستبيان من  12بن ًدا
ّ
املبكر عن اال�ضطرابات النف�سية �أثناء عملية الدخول اىل ال�سجن� .سوف
ُتظهر �أداة  CMHSما �إذا كانت هناك حاجة للإحالة للتقييم الإ�ضايف
( .)Ford, Trestman, Wiesbrock, & Zhang, 2009وقد ُ�ص ّممت هذه الأدوات
لتكون �رسيعة وفعالة وميكن �إجرا�ؤها من قبل �ضابط �أو حار�س يف ال�سجن.
أعرا�ضا نف�سية
عدد من ال�سجناء يف هذه الدرا�سة �أنهم قد اختربوا � ً
�رصح ٌ
وقد ّ
يدل على احلاجة �إىل الك�شف النف�سي امل�ستمر
�شديدة بعد دخولهم ال�سجن ،ما ّ
بعد دخولهم ال�سجن .وهذا من �ش�أنه منع حماوالت االنتحار وكذلك تفاقم
مر�ضية� .إن الي�أ�س واالكتئاب هما
وحتولها اىل حالة
الأعرا�ض اخلفيفة
ّ
ّ
�أكرث م�ؤ�رشين تتم مالحظتهما قبل حماوالت االنتحار يف ال�سجن (Daniel,
ونظرا لبيئة ال�سجون ( )Ibrahim et al., 2014فلي�س من غري امل�ألوف
.)2006
ً
لل�سجناء �أن يختربوا نوبات موجزة دون عتبة االكتئاب والقلق والي�أ�س.
يتم �إجناز الك�شف من قبل حر ا�س ال�سجون على فرتات من 3
وميكن �أن ّ
ّ
اىل � 6أ�شهر با�ستخدام �أدوات تقييم وجيزة مثل BJMHS Steadman et al.,
)� ،)2009أو CMHSذ(.)Ford et al., 2009

أهلية ال�سجني للمثول �أمام املحكمة هو من
وعلى الرغم من �أن تقييم � ّ
�أحد التقييمات املطلوبة يف �أغلب ا لأحيان يف الدول الغربية (Melton,
� ،)Petrila, Poythress, & Slobogin, 2007إ ّال �أنه غري موجود يف لبنان� .إن
أهلية الأفراد املوقوفني تركّ ز على قدرتهم احلالية على فهم القانون
تقييم � ّ
وا ّتباع الإجراءات القانونية ،كما على قدرتهم على التعاون مع حماميهم
لأجل الدفاع عن �أنف�سهم ( .)Heilbronner, 2011هناك العديد من �أدوات
يتم تقييم ا لأهلية
التقييم ( )Ryba, Cooper, & Zapf, 2003وينبغي �أن ّ
من قبل �إخت�صا�صيني يف ال�صحة النف�سية ،وذلك با�ستخدام هذه
التحيزات
اال�ستبيانات واملقابالت املق ّننة ،مع احلر�ص على جت ّنب
ّ
العيادية مع اخلال�صات
ال�شخ�صية ،والعمل على دمج املالحظات
ّ
قانونية ( .)Skeem & Golding, 1998والأ�شخا�ص الذين ُيعتربون
النف�س-
ّ
غري ذوي �أهلية لي�سوا م�ؤهلني خلو�ض عملية املحاكمة التقليدية؛ وبالتايل
وتكرارا
مرارا
ً
ال بد من اتخاذ تدابري خمتلفة ب�ش�أنهم .فقد �أظهرت الأبحاث ً
�أن الأ�شخا�ص الذين يعانون من الذهانُ ،يعتربون غري ذوي �أهلية للمثول
�أمام املحكمة (;Cooke, 1969; Hart & Hare, 1992; Reich & Wells, 1985

ط

Roesch, 1979; Rogers, Gillis, McMain, & Dickens, 1988; Ryba et al.,

 .)2003بالإ�ضافة �إىل ذلك ،وجد  Cooperو � )2003( Zapfأن الأفراد الذين
لديهم ت�شخي�ص غري ذهاين ج�سيم (مثل ا�ضطراب �ضغوط ما بعد ال�صدمة �أو
اً
احتمال لأن يوجدوا غري ذوي �أهلية للمثول
االكتئاب اجل�سيم) كانوا �أكرث
�أمام املحكمة  ،خالفًا لأولئك الذين لديهم ت�شخي�ص غري ذهاين ب�سيط (مثل
ا�ضطراب يف ال�شخ�صية �أو ا�ضطراب التكيف)  ،و�أولئك الذين لديهم ت�شخي�ص
ٍ
ا�ضطرابات ا�ستخدام الكحول �أو املواد (.)Ryba et al., 2003
ولتوفري العالج املنا�سب لل�سجناء الذين يعانون من الأمرا�ض النف�سية ،ال
بد من ف�صلهم عن ال�سجناء الذين لي�س لديهم مثل هذه الأمرا�ض .ولتحقيق
م�صممة
ذلك ،ميكن القيام بتقييم �رسيع عند دخول ال�سجن با�ستخدام �أدوات
ّ
خ�صي�صا لإطار ال�سجون .وواحدة من هذه الأدوات هي �أداة الك�شف النف�سي
ً
ب

9

10

متت ترجمة عنوان هذه الأداة �إىل اللغة العربية
(ّ .Brief Jail Mental Health Screen (BJMHS
من قبل �سولني دكا�ش التي قامت برتجمة هذه الدرا�سة.

11

متت ترجمة عنوان هذه الأداة �إىل اللغة العربية
(ّ .Correctional Mental Health Screen (CMHS
من قبل �سولني دكا�ش التي قامت برتجمة هذه الدرا�سة.
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ع�رس املزاج
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