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محاولةً لتسليط الضوء على الواقع الصحي لسجن بـادوش المركـزي،     البحث   عد هذا ي

تحديد الجوانب السلبية الموجودة داخل سـجن بـادوش   إلى راسٍة تقويميٍة ويهدف البحث في د   
المركزي بالنسبة للجانب الصحي للنزالء ومحاولة معالجتهـا، والوقـوف علـى اإليجابيـات              

  .الموجودة وتدعيمها
ـ      اعتمد الباحث  ، و نزيالً من نزالء السجن   ) ٣٠٠(وكانت عينة البحث عشوائية تمثلت ب

 إلـى جانـب     ة رئيسة لجمع المعلومات والبيانات الخاصة بمجتمع البحـث        االستبيان كأدا على  
المقابلة، فضالً عن اإلخباريين إذ اعتمد الباحث على عدد من الموظفين الـذين يعملـون فـي                 

 .المجال اإلداري للسجن في جمع أغلب المعلومات والبيانات الخاصة بموضوع بحثه
ثرة على الجانب الصحي للنزالء داخـل       وجود جوانب سلبية مؤ   وأظهرت نتائج البحث      

محيط السجن، منها ما يتعلق بالجانب النفسي كشعور النزيل بالقلق والخوف واإلحباط واليأس،         
ومنها ما يتعلق بالظروف المناخية كالرطوبة العالية، ومنها ما يرتبط باإلجراءات االحترازيـة             

خل القاعات، فضالً عن ذلك فقد كشفت       إلدارة السجن مثل ضيق القاعات واالزدحام والتدخين دا       
النتائج عن العديد من األمور اإليجابية المتعلقة بالجانب الصحي للنزالء داخل السجن منها مثالً              
أن تكون هناك تغذية جيدة للنزالء، مع مراعاة التنوع الغذائي فيها على مدار أيـام األسـبوع،            

  . عن تنظيف القاعات بشكٍل يومٍيوالسماح للنزالء بممارسة األنشطة الرياضية، فضالً
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The Health Situation of inmates of Badush Central Prison in Mosul An 
Assessment Study   

Lect. Abdul Razaq Salih Mahood 
Abstract: 
         This research May be regarded as an attempt to shed on the 
health situation of  inmates of  Badush Central Prison in an assessment 
study, and its aim is to clarify the negative health sides of the inmates 
and their treatments, in addition to definite the positive health sides 
and support them. 
          The research sample was a random sample, composes of (300) 
inmates, and the research bases on questionnaire and interview as a 
main methods to collect data and information, in addition to some 
informants, who work as employees in the prison.  
The research comes to the conclusion that  there are many factors have 
bad impacts on health system of the inmates of the prison, such as 
anxiety, fear, desperation, smoking and high humidity, in addition to 
narrowness of the prison's wings and crowding. The research also 
brings to light that there are many positive health things like cleanness,  
good nourishment, and sports. 

 
تعد الصحة من أهم الجوانب المؤثرة في حياة الفرد والمجتمعات اإلنسانية فضالً عـن                

الجوانب األخرى الثقافية واالجتماعية والتربوية والدينية وغيرها، وكل مـا يحتويـه الجانـب       
الصحي من مؤسسات ونظم وقواعد وكوادر وأجهزة ومراكز طبية وصحية وطرائـق وقائيـة              

جميعها من أجل هدٍف واحٍد هو الحفاظ على النوع اإلنساني المتمثـل بالهـدف              وعالجية تعمل   
  .األسمى وهو الخروج بالفرد من بين األمراض واإلصابات سليماً معافى

والتركيز على الجانب الصحي للفرد يجب أن يكون من خـالل أتبـاع مجموعـة مـن                
طة والمزمنة والمستعصية فضالً عن     اإلجراءات الوقائية أوالً لتحصين الفرد من األمراض البسي       

اإلصابات المتنوعة، ثم ثانياً اختيار الطريقة العالجية المثلى في حالة اإلصـابة بـأي علـة أو      
مرض استناداً على أسس علمية طبية وتشخيص دقيق واستشارات طبية وفحوصات مختبريـة      

  .سواء في المستشفيات أو المراكز الصحية أو حتى عيادات األطباء
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ولما كانت الصحة مهمة إلى هذا الحد الرتباطها المباشر بحياة الفرد ووجوده، كان من                
المفترض أن يحصل اإلنسان على حقوقه ضمن هذا المجال أينما كان، ونزوالً عنـد موضـوع                
البحث فسيتم التركيز على هذا الجانب ضمن الحدود المكانية لسجن بادوش المركزي من خالل              

ع الصحي للنزالء ضمن محيط هذا السجن، وتحديد الـسلبيات واإليجابيـات            االطالع على الواق  
ذات العالقة بالجانب الصحي الموجودة ضمن محيط هذا السجن، وقد تـضمن البحـث خمـسة     
مباحث اقتصر األول منها على تحديد مشكلة البحث وأهميتـه وأهدافـه فـضالً عـن تحديـد                 

 فقد تضمن الحديث عـن الرعايـة الـصحية          مصطلحات البحث ومفاهيمه، أما المبحث الثاني     
المقدمة للنزالء أو السجناء في سجن بادوش المركزي والمتمثلة بمجموعة البرامج الوقائيـة             
والعالجية المتبعة من ِقبل إدارة السجن تجاه النزالء، وتضمن المبحث الثالـث علـى الجانـب           

تـه، ومجاالتـه، والوسـائل      منهجية البحـث، وأدواتـه، وعين     (الميداني للبحث والذي يشمل     
اإلحصائية المستخدمة فيه، في حين اقتصر تناول المبحث الرابع تحليل معطيات العمل الميداني             
ضمن محاوره الرئيسة، وتضمن المبحث الخـامس علـى أهـم نتـائج البحـث، وتوصـياته               

  .ومقترحاته، وأخيراً هوامش البحث ومصادره
 

 
إن السجون هي واحدة من المؤسسات االجتماعية المهمـة فـي كـل مجتمـع، وإن                   

الوظائف المختلفة للسجون واإلصالحيات تشمل نواحي عديدة تتـصل بتخصـصات متعـددة،             
كالنواحي االجتماعية والتربوية واالقتصادية والصحية، فضالً عن جوانب ومجاالت أخرى ذات           

  .بحياة النزالء أو السجناء داخل السجونعالقة 
ولما كان السجن كأي مؤسسة اجتماعية يضم هرماً إدارياً تقوم من خالله كل جهة بما                 

) مستشفى أو مستوصف أو عيادة    (عليها من واجبات، فكان يجب أن يكون هناك مركزاً صحياً           
على صحة النزالء بما فيهـا      داخل السجن يقع على عاتقه متابعة المسائل ذات العالقة بالحفاظ           

من أغذية ومالبس وأغطية وعالجات وأدوية وكل ما له عالقـة بالجانـب الـصحي للنـزالء                 
  .موضوع البحث
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والرعاية الصحية التي تقدم للنزالء داخل السجون يجب أن تكون متكاملة لعدها أحـد                
ر الراهن، في ظل    أهم حقوق اإلنسان األساسية التي من المفترض أن يحصلون عليها في العص           

مناداة العديد من الشخصيات العلمية والسياسية والتربوية وغيرهم للمطالبة بضرورة احتـرام            
بسم اهللا الرحمن   (حقوق اإلنسان ألن اإلنسان هو المخلوق المكرم عند اهللا عز وجل، قال تعالى              

 والْبحِر ورزقْنَاهم من الطَّيباِت وفَضلْنَاهم علَى       ولَقَد كَرمنَا بِني آدم وحملْنَاهم ِفي الْبر      .. الرحيم  
  ).٧٠اآلية / سورة اإلسراء( )صدق اهللا العظيم .. كَِثيٍر ممن خَلَقْنَا تَفِْضيالً

وفي موضوع بحثنا هذا سنسلط الضوء على الجانب الصحي لنـزالء سـجن بـادوش               
لوقوف على اإليجابيات والـسلبيات الموجـودة داخـل        المركزي في دراسة تقويمية تسترعي ا     

محيط السجن، وسينطلق البحث من مجموعة من التساؤالت المهمة التـي تـسهم فـي بنـاء                
هل أن إدارة السجن تلتزم بالجوانب الوقائيـة        : األساس للعمل الميداني لهذا البحث وكما يأتي      

ام فعلي في السجن بصحة النـزالء؟،       قبل العالجية للحفاظ على صحة النزالء؟، وهل هناك اهتم        
وهل يتالءم عدد النزالء مع عدد األطباء الموجودين أو المخصصين للـسجن؟، وهـل تتـوفر                
جميع االختصاصات الطبية في السجن؟، وما هو مستوى الطعام أو الغذاء المقدم للنزالء؟، وما              

األمراض األكثر انتشاراً بين    هي المعايير التي تعتمد عليها إدارة السجن في النظافة؟، وما هي            
النزالء؟، والتساؤالت كثيرة نستنبط منها أهم الخطوات المتبعة في السجون بـصورة عامـة،              

  .المجال المكاني للبحث بخاصة-وسجن بادوش المركزي
:- تتأتى أهمية البحث من:-  

 من حقول علم االجتماع وهمـا علـم     محاولة تكوين فكرة بحثية تربط أو تدمج بين حقلين         -١
االجتماع الجنائي، وعلم االجتماع الطبي من خالل تسليط الضوء على الواقع الصحي للنـزالء              

  .خالل فترة بقائهم في السجن
 تكوين صورة واضحة عن الواقع الصحي للنزالء في السجن وكل ما يرتبط بهم، سواء ما                -٢

 كأفراد، وما يحصلون عليه من اهتمـاٍم وخـدماٍت ذات           تعلق منها بالسجن كمكان، أو بالنزالء     
  .عالقة بالصحة داخل محيط السجن

 وجود بعض األمراض التي ال تكاد تخلو منها العديد من السجون، ومنها مـثالً األمـراض          -٣
  .الجلدية التي بدت في العديد من السجون وكأنها مشكلة صحية ال عالج لها
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:- بحث إلىيهدف ال:-  

  . تسليط الضوء على الواقع الصحي لسجن بادوش المركزي-١
 تحديد الجوانب السلبية الموجودة داخل سجن بادوش المركزي بالنسبة للجانـب الـصحي              -٢

  .للسجناء ومعالجتها، والوقوف على اإليجابيات الموجودة وتدعيمها
ذات العالقـة بموضـوع    الوصول إلى بعض التوصيات والمقترحات وتوجيههـا للـدوائر        -٣

  .البحث
 
 

تّعرف الصحة بناء على تقارير منظمة الصحة العالمية بأنها أكبر مـن مجـرد غيـاب       
، ويصل مفهوم الصحة ألبعد من مجرد الـشفاء  )٢(، وهي حالة مثالية من التمتع بالعافية      )١(األلم

، والتـي تتطلـب     )٣(صول لتحقيق الصحة السليمة الخالية من األمـراض       من المرض إنما الو   
الموازنة بين الجوانب الجسمانية والنفسية والعقلية والروحية ولكي تصل إلى مفهوم الـصحة             

 وهيئة الصحة العالمية عرفّت الصحة على أنها حالـة          ،)٤(المثالية يجب دمج هذه الجوانب معاً     
 والعقلية واالجتماعية الكاملة وليست مجرد الخلو من المـرض أو       من السالمة والكفاية البدنية   

، إذن فالصحة هي ليست مجرد خلو الجسم البشري من العاهة أو الخلل أو المـرض،                )٥(العجز
  .وإنما هي حالة كون الفرد سليماً ومكتفياً بدنياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً

 
هـو كـل شـخص      ، و )٦(اإلصالحية أو السجن أو ما في حكمهما      هو الفرد المودع في       

 أو موقوفاً تحـت الحفـظ القـانوني أو أي    ،محبوس لحكم صادر من محكمة جزائية أو خاصة       
 ليقضيها في   من صدرت بحقه عقوبة    أو هو    ،)٧(شخص يحال إلى المركز تنفيذاً إلجراء حقوقي      

، )٩( ألنـه ينتظـر محاكمـة   وقوف نزيالًالمويسمى ، )٨(السجن أو داخل سور المؤسسة العقابية 
، )١٠(والنزالء أو السجناء هم أفراد يعيشون في المجتمع الكبير ويعيشون في مجتمـع الـسجن             

فهناك حياتهم في المجتمع المحلي كأفراد عاديين، ثم هناك حياتهم في مجتمع الـسجن وكيـف       
  .)١١(ولماذا أصبحوا كذلك، والسجين هو شخص يعيش في داخل سجٍن مغلق
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، )١٣( وبفتحها يعني الحـبس نفـسه      ،)١٢(السجن لغةً بكسر السين يعني موضع الحبس        

، )١٧(، واإلمـساك  )١٦(المنـع كـذلك   ، ويعني   )١٥(، وهو فعل المحابس   )١٤(المحبسوالسجن يعني   
  .)١٨(والسجن هو المكان الذي يحبس فيه السجين

فيه العقوبات المانعـة للحريـة وفقـاً        والسجن اصطالحاً هو مكان مخصص لكي تنفذ          
، وينظر البعض للسجن على أنه مؤسسة اجتماعية وِجـدت لغـرض           )١٩(لقواعد قانونية محددة  

، ويرى آخرون أن السجن ليس مجتمعاً صغيراً مغلقاً مؤلفـاً مـن             )٢٠(عالج المجرم وإصالحه  
صالح، بل أنـه مكـان      جماعة من النزالء، وليس مجرد مكان أو مؤسسة للعقاب والتقويم واإل          

فيه جماعة من الناس، ألفرادها مصالح متضاربة ولهم متطلبـات معيـشية ماديـة ونفـسية                
، وقد ُأشير إلى أن السجن قد يكون لغير ذنب أي كما لو كان لـديٍن       )٢١(وترفيهية يجب إشباعها  

لخـارجين  السجن لمعاقبة وتهذيب وإصـالح ا    : ، إنما أوجده المجتمع أي    )٢٢(أو تهمة أو غيرها   
، وتقسم السجون إلـى  )٢٣(عن قيمه وأنظمته وإعادتهم إلى المجتمع مرةً أخرى كعناصر صالحة 

سجون ذات احتياطات مشددة، وسـجون ذات احتياطـات شـديدة، وسـجون ذات احتياطـات        
  .)٢٤(بسيطة

 
م الخدمات التي تُلزم الدولة بتقديمها لرعاياها مـن أفـراد           تعد الرعاية الصحية من أه      

مجتمعاتها بصورة عامة، وتعد من أهمها وأخطرها إذا ما كان األمر متعلقـاً بالـسجناء، إذ أن       
السجين مريضاً كان أو غير مريض بحاجة ماسة إلى الرعاية والعالج، فمن حق الـسجين أن                

ئمة داخل بيئة السجن، وإال فإن إصابته بـاألمراض         تتوفر له الظروف والشروط الصحية المال     
، )٢٥(ستكون محتملة، وبالتالي سيكون عرضةً لعقوبة تبعية لعقوبة السجن التي سلبت حريتـه            

والرعاية الصحية المقدمة للسجناء تعتمد على نوعين من البـرامج هـي البـرامج الوقائيـة                
حتياطات الصحية المتنوعة التي يجـب       التي تتضمن مجموعة من الخدمات أو اال       )٢٦(والعالجية

  .)٢٧(تقديمها داخل السجن
 

هذا النوع من البرامج أو االحتياطات الصحية يكون متنوعاً كما أسلفنا، فهناك قواعـد                
عديدة منها ما يرتبط بالغذاء الذي ينبغي تقديمه للسجناء، ومنها أمور ترتبط بأمـاكن تنفيـذ                 
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، فضالً عـن أمـوٍر أخـرى     )٢٨( وثمة احتياطات تتعلق بنظافة البدن ومالبس السجناء       العقوبة،
، ونظراً ألهميـة هـذا الجانـب        )٢٩(مرتبطة بالمحافظة على صحة النزالء من األمراض والعلل       

  :سنذكر بعضاً من هذه االحتياطات والبرامج الوقائية بإيجاٍز وكما يأتي
١:- يودع السجين بزنزانة تمثل سكناً مالئماً له يعـيش بـه   من المقرر أن 

، كما يشتَرط أن ال تكون الغرف أو العنابر مزدحمة، إذ أن الزحـام              )٣٠(في السجن فترة عقوبته   
، كما يجب مراعاة توفير     )٣١(مؤٍد إلى سهولة انتشار األمراض وصعوبة المحافظة على النظافة        

، )٣٢(اءة ودخول أشعة الشمس إلى الزنزانـات والعنـابر        جميع الوسائل الالزمة للتهوية واإلض    
  .ليستوفي السجن الشروط الصحية الالزمة للحفاظ على صحة النزالء

         من المفروض أن تقوم إدارة كل سجن بتقـديم وجبـات
ية لرقابة األطبـاء  ، كما يجب أن تخضع األغذ)٣٣(طعام جيدة من ناحية كميتها ونوعيتها للنزالء   

، وال يجوز اللجوء إلى اإلنقاص من كميـة         )٣٤(ضماناً الستيفاء الشروط الصحية المتطلبة فيها     
الغذاء أو درجة جودته كإجراء تأديبي يتَخذ بحق السجين، إذ يؤثر ذلك فـي غـرض التنفيـذ                  

مـن المـاء   ، كما ويجب أن يحصل كل سجين على احتياجاته الطبيعيـة   )٣٥(العقابي في التأهيل  
، فضالً عن ما تقدم ذكره ال بد من مراعاة نظافة األماكن التـي يـتم فيهـا                 )٣٦(الصالح للشرب 

  .الطبخ وإعداد الطعام وكذلك نظافة أواني الطبخ والطهي كشروط صحية
        ينبغي أن تكون مالبس السجناء بعيدة في مادتها ومظهرها عن كل داللٍة

، وينبغي أيضاً أن تكون مالبـس       )٣٧(ير واالزدراء والتقليل من أهميتهم كأفراد     لها عالقة بالتحق  
مناسبة وليس فيها خشونةٌ أو ضيقٌ أو ما شابه ذلك، وأن تكون مالئمة للظروف المناخية مما                
يقتضي تغييرها وإبدالها بحسب تغير فصول السنة، فضالً عن أن تبقى مالبس الـسجناء فـي                

تغييرها بحسب مواعيد دورية تضعها الجهات المشرفة على مثل هـذه           حالة نظافة دائمة يجب     
  .األمور
:-     إلى جانب ما تقدم ذكره من االحتياطـات الـصحية التـي

تتبعها إدارات السجون، هناك أمور أخرى ال تخلو من األهمية وال يجب إغفالها منها مثالً منح                
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 ولـو  )التشميس(عنابر يومياً والتعرض للهواء وألشعة الشمس   السجناء فرصة الخروج من ال    
لوقٍت محدٍد لكي يشعر بتغيير الجو والبيئة المكانية ويكون ذلك احترازاً وقائياً مـن اإلصـابة                

، )٣٩(، وكذلك ممارسة أنواع الرياضـة التـي يمكـن توفيرهـا      )٣٨(باألمراض الجلدية والنفسية  
 نفس الغرفة أو الزنزانة وخاصةً أصحاب األمـراض         وضرورة عزل المرضى عن األصحاء في     

، ويجب أن تكون إدارات السجون حِذرة وتفرض الرقابة الشديدة على النزالء مـن              )٤٠(المعدية
ناحية احتمالية تداول األقراص المسكرة والهيروين وما شابه ذلك من أمور لها عالقة بالمواد               

، وتترك أثرها السلبي    )٤١(زالء داخل محيط السجن   المخِدرة التي يمكن أن تكون موجودة لدى الن       
على نفسياتهم من ناحية اإلدمان، وفضالً عن ما تقدم فمن الـضروري غـرس قـيم النظافـة          

 في السجناء من خالل حمـالت توعيـة صـحية تتوالهـا إدارات           )٤٢(والعادات الصحية الجيدة  
هم للفرصـة العالجيـة   السجون، مع األخذ بنظر االعتبار ثقافـات المرضـى وفكـرة تفـضيل            

، وهناك أمور واحترازات وقائية أخرى سنذكرها بالتفصيل في الجانب الميداني من            )٤٣(المالئمة
  .بحثنا
 

تُجِمع النظم العقابية الحديثة على االعتراف للسجين بالحق في العالج في حالة إصابته               
، بل أن هذا الحق يمتـد إلـى   )٤٤(يذ العقوبة وبقائه في السجن  بمرٍض معيٍن أثناء خضوعه لتنف    

 وقد جـاء فـي   ،)٤٥(العالج من األمراض التي كان مصاباً بها قبل دخوله في المؤسسة العقابية  
قرارات تنظيم السجون أموراً عديدةً منها، إنشاء إدارة طبية تضطلع بالمهمات العالجية في كل              

خاذ التدابير الواقية من األمراض الوبائية، وكتابـة التقـارير         سجن وتحديد كيفية تشكيلها، وات    
الصحية المفصلة من ِقبل األطباء عن حالة السجن من حيث توفر الشروط الصحية فيه، وعـن        

  .)٤٦(حالة السجناء المصابين باألمراض مع إيضاح أسباب تلك األمراض
 األجهـزة الطبيـة،     ويجب أن يكون المركز الصحي أو مستشفى السجن مزودة بجميع           

وتتوفر فيها كافة أنواع العالجات واألدوية، وكذلك يجب أن يكـون عـدد األطبـاء المنـسبين          
الجراحية والباطنية والعيون واألسنان    (للسجن كافياً ويشمل كافة التخصصات الطبية والعالجية        

                                         
 تحسباً من يومياً تقوم إدارة السجن بإخراج النزالء إلى ساحة السجن وتعريضهم ألشعة الشمس  :التشميس

  .باألمراض الجلدية وما شابهإمكانية إصابتهم 
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جود مـوظفين  ، وطبيبة للنسائية والتوليد في سجون النساء، فضالً عن ضرورة و)وما إلى ذلك 
، وفـي حالـة عـدم    )٤٧(صحيين وصيادلة وغيرهم ممن يضطلعون بالمهمات العالجية والطبية      

تيسر توفير بعض العالجات المعينة في السجن فال مانع من جلبها مـن خارجـه، وإذا كانـت                  
الحالة الصحية للسجين خطيرة وتستوجب نقله إلى مستشفى خارج أسوار الـسجن فاألصـح               

، فضالً عن ذلك فهناك العديد من الخـدمات الطبيـة   )٤٨(كن تحت حراسٍة شديدةٍ السماح بذلك ول  
الالزمة والواجب توافرها على نطاٍق واسٍع لضمان البيئة الصحية المالئمة للسجين كفرٍد فـي              

  .المجتمع العام ثم كنزيل في المؤسسة اإلصالحية
 

 
لجمع المعلومات " المسح بالعينة"استخدم الباحث منهج المسح االجتماعي وتحديداً   

نزالء من نزيالً  )٣٠٠(والبيانات الخاصة بمجتمع البحث، إذ قام الباحث بتوزيع االستبيان على 
  .إلجابة على أسئلته واستفساراته لسجن بادوش المركزي

 
:-   

، وبعد إعداد  الخاصة بالبحثان االستبيان هو األداة الرئيسة لجمع المعلومات  والبياناتك     
االستبيان وفقراته بصيغته النهائية قام الباحث بعرضه على مجموعة من الخبراء 

صص وقاموا بتعديل بعض الفقرات فضالً عن بعض اإلضافات خ في مجال الت)٤٩(نوالمحكمي
  .الستبياناخذ بها الباحث ألهميتها في إكمال أ البحث ورصانته وقد  قوةمن شأنها زيادةالتي 
:-   

) موظفين(كانت المقابلة من األدوات المهمة في البحث أيضاً، فقد قابل الباحث مبحوثين      
من سجن بادوش المركزي وذلك تبعاً لخطة البحث العلمية وكانت المقابالت فردية وغير 

ث تترك نوعاً من المرونة وتعطي حرية أكثر للمبحوث في التعبير عن رأيه ، بحي)٥٠(مقننة
  .وعن أفكاره وبالتالي تكون أكثر صدقاً وجدية
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فضالً عن االستبيان والمقابلة اعتمد الباحث على اإلخباريين مـن المـوظفين والبـاحثين               
ك بحكم سهولة التقاء اإلخبـاري بـالنزالء        االجتماعيين ممن يعملون داخل محيط السجن، وذل      

الموجودين داخل السجن وإمكانية الحديث معهم واسـتجوابهم علميـاً، فـضالً عـن احتكـاك         
اإلخباري بصورة مباشرة بالظروف التي يعيشها النزالء داخل السجن، مما يسِهل األمر علـى              

األمـر  ، سـتبيان لوحـده  الباحث في الحصول على معلومات أوضح وأدق من االعتماد على اال    
  .الذي يساعدنا في الحصول على إجابات صريحة وواقعية

 
ليكشف نزالء السجن مبحوثاً من ) ٣٠٠(كانت عينة البحث عشوائية إذ اختار الباحث       

وذلك من خالل إجاباتهم على الصحي الذي يعيشونه في السجن  الواقععن آرائهم تجاه 
  .ي أعده الباحثاالستبيان الذ

 
: من نزالء سجن بادوش المركزيانحصر المجال البشري بعينة  .  

: سجن بادوش المركزي في محافظة نينوى.  

:  ١/٩/٢٠١٣ ولغاية ١/١٠/٢٠١٢امتدت المدة الزمنية للبحث من.  
 

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط و خدم الباحث النسبة المئويةاست  
  .كوسائل إحصائية
 

 
عـد  بادوش هي مركز ناحية تقع غرب مدينة الموصل، ضمن حدود محافظة نينوى، وتب   

، وعلى مسافة منها يقع معمـل سـمنت         )٥١(كيلو متر أو أكثر   ) ٣٠-٢٠(عن الموصل مسافة    
  .بادوش وسجن بادوش المركزي، ويبدو أن المعمل والسجن قد استمدا أسميهما منها

 التابع لوزارة العدل العراقية، يعد ثـاني أكبـر الـسجون            )٥٢(وسجن بادوش المركزي    
كيلو متر تقريباً، على مسافة قريبة      ) ٥(غربي الموصل على بعد     العراقية بعد أبو غريب، ويقع      
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من نهر دجلة في منطقة سهلية مفتوحة مرتفعة نوعاً ما، بدأ العمل في بناء هذا السجن عـام                  
، على مساحة تُقدر بأكثر من كيلو متـرين مـربعين تقريبـاً،             )١٩٨٦(وانتهى عام   ) ١٩٧٩(

 أربع أمتار بحسب بيانـات سـجالته فـضالً عـن          ويصل ارتفاع سوره الخارجي إلى أكثر من      
 وتنتشر نقاط الحراسة أمام بـاب الـسجن وفـي داخلـه             األسالك الشائكة التي تعتلي السور،    

وقاعات للتأهيـل    وخارجه، وتقسم ردهاته إلى قاعات خاصة باألحكام الثقيلة واألحكام الخفيفة         
نزيل ) ٢٥٠٠(ة للبحث يضم تقريباً      وكان السجن خالل المدة الزمني     لمن أنهى فترة محكوميته،   

  .نزيلة تقريباً من النساء) ٥٠(من الرجال، و
دار (، فكانـت تـسميته الرسـمية    )٥٣(أما بالنسبة للتسميات التي ُأطِلقت على الـسجن   

، وكان تابعاً لوزارة العمل والـشؤون االجتماعيـة،         )١٩٨٢(عام  ) إصالح الكبار في الموصل   
وانتقل إدارياً  ) المجمع اإلقليمي اإلصالحي في الموصل    (ليه تسمية   ُأطِلقَت ع ) ٢٠٠٣(وبعد عام   

) ٢٠١١(عـام   ) سـجن الموصـل المركـزي     (وفنياً إلى وزارة العدل، ثم تغيرت التسمية إلى         
سجن بـادوش   (على  ) ٢٠١٢(واستمرت لفترة سنٍة أو أقل، وأخيراً استقرت التسمية في عام           

ة في وزارة العدل والمرتبط حالياً بمحافظـات صـالح          التابع لدائرة اإلصالح العراقي   ) المركزي
  .الدين وكركوك فضالً عن محافظة نينوى

 
تعد شعبة الصحة العامة من القنوات المهمة داخل الهرم اإلداري للـسجن، وتمـارس                

ية، ويـضم الهيكـل اإلداري للمركـز        عملها من خالل وحدات الصحة العالجية والوقائية والفن       
مدير المركز الصحي، أطباء الطب العام واألسنان والصيدلة، معـاونين صـيدالنيين،            (الصحي  

، ويضطلع المركـز الـصحي بتقـديم        )ممرضين، مساعدين مختبر، وموظفوا الخدمة والفنيون     
سريري، وطـب   خدمات الصحة العامة، والفحص ال    (الخدمات الطبية المتنوعة والمشتملة على      

، إلى جانب مجموعة مهام أخـرى منهـا         )األسنان، والتصوير الشعاعي، والصيدلية، والمختبر    
مثالً مراقبة المطبخ واألماكن اإليوائية للنزالء، والعناية الصحية بمنتسبي الـسجن ونزالئـه،             

لمهام التـي  مراقبة تجهيز المياه الصحية، متابعة الصحة العقلية للنزالء، فضالً عن العديد من ا 
من شأنها الحفاظ على صحة الفرد داخل مؤسسة السجن سواء مـوظفي الـسجن أو النـزالء             

  .المودعين فيه
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   )١(الجدول 

  البيانات األولية للمبحوثينوضحي
  النسبة المئوية  التكرار  المتغير

  -:الجنس
  ذكر
  أنثى

  
٢٥٠  
٥٠  

  
٨٣,٣%  
١٦,٧%  

  -:اعيةالحالة االجتم
  أعزب
  متزوج
  مطلّق
  أرمل

  
٩٧  
١٨٩  
٦  
٨  

  
٣٢,٣%  
٦٣%  
٢%  

٢,٧%  
  

  -:المستوى التعليمي
  أمية

  يقرأ ويكتب
  ابتدائية
  ثانوية

  شهادات أخرى

  
  
٨  

١١٧  
١٢٤  
٤١  
١٠  

  
  
٢,٧%  
٣٩%  

٤١,٣%  
١٣,٧%  
٣,٣%  

  -:العمر
   سنة٣٠-٢١
   سنة٤٠-٣١
   سنة٥٠-٤١
   سنة٦٠-٥١

  
٨٨  
١٠٦  
٨٠  
٢٦  

  
٢٩,٣%  
٣٥,٣%  
٢٦,٧%  
٨,٧%  

  -:الخلفية االجتماعية
  ريفي

  حضري

  
٨٣  
٢١٧  

  
٢٧,٧%  
٧٢,٣%  

  %١٠٠  ٣٠٠  المجموع
ـ    من مجموع أفراد عينة البحث، بينما اقتصرت نسبة        %) ٨٣,٣(تمثلت نسبة الذكور ب

فقط، وكان أغلب أفراد العينة من المتزوجين وأرباب العوائل إذ مثَّلـوا            %) ١٦,٧(اإلناث على   
الكلي للعينة مما قد يعكس تأثيراً على نفسياتهم عند التفكير بإعالة        من المجموع   %) ٦٣(نسبة  
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العائلة وتأمين الجانب المعيشي لها في ظل تواجدهم داخل السجن، بينما كانت نـسبة العـزاب           
، وكان أغلب أفـراد     %)٢(و%) ٢,٧(، أما األرامل والمطَلّقين فكانت نسبهم توالياً        %)٣٢,٣(

ممـن يقـرؤون    %) ٣٩(، و %)٤١,٣(البتدائية إذ بلغـت نـسبتهم       العينة من حملة الشهادة ا    
ويكتبون، ويعطينا المستوى التعليمي تصوراً عن الوعي الصحي لدى األفراد بـصورٍة عامـٍة              
وأفراد مجتمع البحث بصورٍة خاصٍة مما يعكس مستوى تعامل النزالء في السجن مع الجوانـب   

ها بالتغذية أو نوعيتها أو تنـاول العالجـات أو       ذات العالقة بالجانب الصحي سواء ما تعلق من       
النظافة أو غير ذلك من األمور المرتبطة بالجانب الصحي عالجياً ووقائياً، وكانت نـسبة مـن                

من أفراد العينة هم مـن حملـة شـهادات          %) ٣,٣(، و %)١٣,٧(يحملون الشهادات الثانوية    
أما بالنـسبة   فقط من األميين،    %) ٢,٧(البكالوريوس والدبلوم والشهادات العليا، وأخيراً كان       

 والتبـاين   سنة،) ٩,٤(سنة، بانحراٍف معيارٍي قدره     ) ٣٧(لمتوسط أعمار أفراد العينة فقد بلغ       
بين الفئات العمرية يعكس تبايناً في طرائق تفكير وتعامـل النزيـل مـع الجوانـب العالجيـة           

ـ         سدية والنفـسية، وبمـا أن   والوقائية ليحافظ على صحته ونفسيته من األمراض والعلـل الج
كـانوا مـن ذوي   %) ٧٢,٣(دراستنا كانت في مدينة الموصل فإن أغلب أفراد العينة ونسبتهم     

مـن ذوي الخلفيـات االجتماعيـة       %) ٢٧,٧(الخلفيات االجتماعية الحضرية، تقابلها نـسبة       
  .الريفية

  يبين الدخول الشهرية ألفراد العينة) ٢(الجدول 
   المئويةالنسبة  التكرار  المتغير

  -:الدخل الشهري
  ضعيف
  متوسط
  جيد

  
٧٢  
١٤٤  
٨٤  

  
٢٤%  
٤٨%  
٢٨%  

  %١٠٠  ٣٠٠  المجموع
والجانـب االقتـصادي الـذي      مستوى الدخول الشهرية ألفراد العينة )٢( الجدول   يبين

يرتبط بجوانب عديدة من حياتهم منها تفكيرهم بالجانب المعيشي تجاه عوائلهم وتأمين مأكلهم             
ريات الالزمة للمعيشة واالستمرار في الحياة، ومنها تفكيرهم في إيداع جزء           ومشربهم والضرو 
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 )١١٠( 

 

من أموالهم في السجن لدى الجهة ذات العالقة ألغراض شراء الطعام أو العالجات أو المالبس               
أو األغطية المناسبة أو ما شابه ذلك من أمور في حال صعوبة حـصولهم عليهـا مـن إدارة                   

  .السجن
  دد السنوات التي قضاها النزالء من عينة البحث في السجنيوضح ع )٣(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  سؤالال
  -:منذ متى أنت في السجن

   سنة٣ -١
   سنة٦ -٤
   سنة٩ -٧

   فأكثر-١٠

  
٨٧  
١٣٤  
٧٢  
٧  

  
٢٩%  

٤٤,٧%  
٢٤%  
٢,٣%  

  %١٠٠  ٣٠٠  المجموع
 قـضاها   تبين أن متوسـط عـدد الـسنوات التـي         ) ٣(باستخدام الوسيط في الجدول     

سنة، وهو يقع بين حـدي      ) ٥,٤(المبحوثين من نزالء سجن بادوش المركزي في سجنهم بلغ          
وفترة خمس سنوات تقريباً هي فتـرة كافيـة الطـالع          سنوات،  ) ٦-٤(تكرار الفئة الوسيطية    

النزيل ومعرفته بالنظام الصحي داخل السجن أو ما يتعلق بهذا النظـام مـن مأكـٍل ومـشرٍب            
 وأطباء وعالجات ومعايير نظافة، فضالً عن أنها فترة كافية لالحتكاك بـالجو             ومالبس وأغطية 

االجتماعي للسجن سواء بنزالء وإدارة وقوانين وأحكام السجن من جهة، أو البيئـة الطبيعيـة         
والمناخية داخل السجن من جهٍة أخرى، وإذا ما أردنا معرفة تأثير هذين الجانبين لظهرت لدينا               

ورات عن الرطوبة والحرارة والتبريد والتدفئة والتلوث والتشميس وغيرها من          العديد من التص  
الظروف الطبيعية والمناخية الموجودة داخل السجن، فضالً عن كيفية تعامل النزالء فيما بينهم             
وتعامل اإلدارة معهم وحقوقهم في الحصول على فرص عالجية في حالـة تعرضـهم لمـرٍض                

ية والمالبس النظيفة، أو األطعمة الجيدة نوعياً، وكـذلك حقهـم           معيٍن أو حصولهم على األغط    
بضرورة ووجوب توفر االختصاصات الطبية النفسية والباطنية واألسـنان وغيرهـا، لحمايـة             

  .النزالء من المرض والمؤثرات السلبية على صحتهم ونفسياتهم داخل محيط السجن
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)١١١( 

 

 
 

  يبين الحالة الصحية للنزالء) ٤(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  السؤال

  -:كيف هي حالتك الصحية
  جيدة

  جيدة نوعاً ما
  غير جيدة

  
٨٥  
١٧٢  
٤٣  

  
٢٨,٣%  
٥٧,٣%  
١٤,٣%  

  %٩٩,٩  ٣٠٠  المجموع
أشاروا إلى أن صحتهم جيدة نوعـاً       %) ٥٧,٣(أكثر من نصف العينة والبالغة نسبتهم       

أوضحوا أن صحتهم جيدة، وهذا يعني أن متعلقات الجانب         %) ٢٨,٣(خل السجن، ونسبة    ما دا 
الصحي داخل السجن تسير بصورة جيدة ومالئمة للحفاظ على صحة النزالء بحسب إجابـاتهم              

فقط من النزالء إلى أن حالتهم الصحية غيـر جيـدة   %) ١٤,٣(التي أدلوا بها، وأشارت نسبة   
  .التهم النفسية والصحية داخل السجنوأنهم يعانون من تفاقم ح

   يبين مدى معاناة النزالء من األمراض، وهل أنها قبل أو بعد دخول السجن )٥(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  السؤال

  -:هل عانيت من أمراض في السجن خالل فترة الحجز
  نعم
  ال

  
٢١٢  
٨٨  

  
٧٠,٧%  
٢٩,٣%  

  %١٠٠  ٣٠٠  المجموع
 فإن المرض الذي عانيت منه كان )نعم(إذا كان الجواب 

  ؟...
  قبل دخولك إلى السجن
  بعد دخولك إلى السجن

  
  
٤٨  
١٦٤  

  
  
٢٢,٦%  
٧٧,٤%  

  %١٠٠  ٢١٢  المجموع
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 )١١٢( 

 

  

من أفراد العينة عانوا من أمراٍض مختلفٍة خـالل فتـرة الحجـز،             %) ٧٠,٧(تبين أن   
فتـرة حجـزهم،   ل منهم أشاروا إلى أنهم لم يعانوا من أي أمراض تذكر خال %) ٢٩,٣(ونسبة  

وأجاب األشخاص الذين عانوا من األمراض خالل فترة الحجز عما إذا كانت إصـاباتهم بهـذه                
منهم إلـى   %) ٧٧,٤(دخولهم للسجن؟، فأشارت نسبة     ) قبل أو بعد  (األمراض ومعاناتهم منها    

%) ٢٢,٦(أنهم عانوا من هذه األمراض بعد دخولهم سجن بادوش المركزي، بينمـا أوضـح               
هم عانوا من هذه األمراض قبل دخولهم سجن بادوش المركزي أي في مراكز التوقيف              منهم أن 

التي جاءوا منها إلى السجن بفعل الظروف غير المالئمة صحياً في تلك المراكز منهـا انعـدام               
النظافة وانتشار الروائح الكريهة واالزدحام بفعل األعداد الكبيرة التي ال تتالءم وصـغر حجـم             

أمـراض المفاصـل    (ف، وكان من جملة األمراض التي ذكروها بحسب إجاباتهم          قاعات التوقي 
وأمراض المعدة إلى جانب    واألمراض الجلدية وآالم األسنان واألنفلونزا ووجع الرأس والمغص       

  ).حاالت القلق واليأس والوسواس واإلحباط
  يوضح فيما إذا حدثت حاالت تسمم داخل السجن) ٦(الجدول 
  لنسبة المئويةا  التكرار  السؤال

  -:هل تحدث حاالت تسمم داخل السجن؟
  نعم
  ال

  
١٣  
٢٨٧  

  
٤,٣%  
٩٥,٧%  

  %١٠٠  ٣٠٠  المجموع
  

من المبحوثين تبين عدم وجود حاالت تسمم يمكن أن تكـون           %) ٩٥,٧(بحسب إشارة   
من أفراد العينة أشاروا إلى أن هنـاك حـاالت          %) ٤,٣(قد حدثت داخل محيط السجن، إال أن        

كانت األسباب تُعزى إلى نوٍع من التلوث الغذائي سواء في الطعام المقَدم للنزالء             تسمم حدثت و  
  .األواني التي يتناولون طعامهم بهاعدم نظافة أو في 
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  يبين مدى سماح إدارة السجن للنزالء بممارسة النشاطات الرياضية) ٧(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  السؤال

نشاطات واأللعاب هل يسمح لك بممارسة ال
  -:الرياضية

  يومياً
  أسبوعياً
  شهرياً

  ال يسمح بذلك

  
٩٨  
٨٥  
٣٥  
٨٢  

  
٣٢,٧%  
٢٨,٣%  
١١,٧%  
٢٧,٣%  

  %١٠٠  ٣٠٠  المجموع
  

 بممارسة األنشطة واأللعاب الرياضية هم أن إدارة السجن تسمح ل     أفراد العينة أكد أغلب   
 إلـى  مـن المبحـوثين  %) ٣٢,٧ (شارإذ أالمتنوعة، سواء كان يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً،    

 إلـى أنهـم ال      هممـن %) ٢٧,٣ (وضحأينما  إمكانية ممارسة مختلف األلعاب بصورة يومية، ب      
يسمح لهم بممارسة األلعاب واألنشطة الرياضية وعندما حاول الباحث االستفسار عن الـسبب             

ـ        : وجد أن ذلك يعود ألمرين مهمين هما أوالً        م أحيانـاً هـذه   أن إدارة الـسجن تمنـع أو تُحج
النشاطات كنوٍع من العقوبة على سلوكيات بعض النزالء المعاكسة لنظام وقـوانين الـسجن،              

أو سـجناء  تمنع النزالء من جميع األنشطة عند حدوث حاالت خرق للنظام من هـروب   : وثانياً
عة هو ، وال بد اإلشارة إلى أن ممارسة األلعاب الرياضية المتنو        أزمات سياسية أو ما شابه ذلك     

نوع من الترويح عن نفسيات النزالء فضالً عن أنه ينعكس إيجاباً على الجانب الصحي النفسي               
  .والجسمي للنزيل من ترويٍح وترفيٍه ونشاٍط وحيويٍة ولياقٍة بدنيٍة
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 )١١٤( 

 

  )٨(الجدول 
  يبين تناول النزالء ألنواٍع معينٍة من الحبوب والعالجات خارج االستشارات الطبية

النسبة   تكرارال  السؤال
  المئوية

هل تتناول أنواعاً معينةً من الحبوب والعالجات 
  -:خارج االستشارات الطبية؟
  نعم
  ال

  أحياناً

  
  
٢٧  
١٥٤  
١١٩  

  
  
٩%  

٥١,٣%  
٣٩,٧%  

  %١٠٠  ٣٠٠  المجموع
  

؟، ...ما إذا كان النزالء يتناولون العالجات والحبوب الدوائيـة أو ال          ) ٨(يبين الجدول   
طباء والمختصين في المجال العالجي ممن يعملـون فـي الكـادر الطبـي          خارج استشارات األ  
من النزالء ضمن محيط العينة أنهم ال يتناولون أي مادة عالجية           %) ٥١,٣(للسجن، وقد أشار    

منهم أنهم يتناولون أحياناً الحبوب     %) ٣٩,٧(خارج االستشارات الطبية لألطباء، بينما أوضح       
ص األطباء ألن الحاالت المرضية التي يعانون منها هي حاالت          الدوائية والعالجات خارج تشخي   

بسيطة مثل المغص واألنفلونزا وأوجاع الرأس واألسنان وما شابه ذلك، فضالً عن أن الـبعض     
يتناولها كمهدئات ومسكنات مرتبطة بمرٍض معيٍن لعالج حاالت مرضية أخـرى وهـذا األمـر               

الذي يشعرون به من جهة، وعدم حصولهم علـى         يعكس حالتهم النفسية المرتبطة بمدى األلم       
بعض العالجات لعدم توفرها في السجن عند الجهات ذات العالقة من جهٍة أخرى، على األقـل                
لحين حصولهم عليها سواء تقوم إدارة السجن بتوفيرها، أو شراء النـزالء لهـذه العالجـات                

م يتنـاولون العالجـات خـارج    من أفراد العينة أنه   %) ٩(واألدوية من مالهم الخاص، وأجاب      
  .االستشارات الطبية بسبب اآلالم التي يشعرون بها واألوجاع التي تضنيهم
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  ) ٩(الجدول 

  يوضح فيما إذا كانت إدارة السجن تُجري فحوصات طبية دورية للنزالء أو ال؟
  النسبة المئوية  التكرار  السؤال

وريٍة هل تُجرى لكم فحوصاٍت طبيٍة د
  -:تلتزم بها إدارة السجن؟

  نعم
  ال

  أحياناً

  
  
١٢  
٢٥٤  
٣٤  

  
  
٤%  

٨٤,٧%  
١١,٣%  

  %١٠٠  ٣٠٠  المجموع
  

من أفراد العينة، تبين أن الكادر الطبي والعالجـي الموجـود     %) ٨٤,٧(بحسب إشارة     
داخل السجن والمسؤول عن عالج األمراض واإلصابات لم يلتزم بإجراء فحوصات طبية دورية             

مـن  %) ١١,٣(ء كإجراءات احترازية هدفها الحفاظ على صحة النزالء، بينمـا أشـار             للنزال
، )أحياناً(المبحوثين أن الجهات ذات العالقة بالجانب الصحي تُجري لهم فحوصاٍت دورية ولكن             

فقط باإلشارة لوجود هذا النوع من اإلجراءات االحترازية والوقائية الذي يهدف           %) ٤(واكتفى  
  .ى صحة النزالء من خالل البرامج واإلجراءات العالجية والوقائيةإلى الحفاظ عل
  يبين دور األطباء األخصائيون في االطالع على الوضع الصحي للنزالء)١٠(الجدول 

النسبة   التكرار  السؤال
  المئوية

هل يزوركم أطباء أخصائيون لالطمئنان على وضعكم 
  -:الصحي؟

  نعم
  ال

  أحياناً

  
  
٢٧  
٢١٤  
٥٩  

  
  
٩%  

٧١,٣%  
١٩,٧%  
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 )١١٦( 

 

  %١٠٠  ٣٠٠  المجموع
فإن زيارتهم لكم ) أحياناً(أو ) نعم(إذا كان الجواب 

  ؟...تكون 
  مرتين في األسبوع
  مرة في األسبوع
  مرة كل أسبوعين

  مرة كل شهر
 على فترات طويلة متقطعة

  
  
٤  
١٢  
١٠  
١٨  
٤٢  

  
  
٤,٧%  
١٤%  

١١,٦%  
٢٠,٩%  
٤٨,٨%  

  %١٠٠  ٨٦  المجموع
  

إلى عدم زيارة األطباء لهـم لالطمئنـان علـى وضـعهم      من النزالء   %) ٧١,٣(أشار  
الصحي وهذه مسألة تعكس تقصير الكادر الطبي في السجن، وتقصير إدارة السجن التي يقـع               
على عاتقها مسؤولية تأمين حقوق النزالء وبضمنها الحقـوق الطبيـة العالجيـة والوقائيـة               

صحي داخل الهرم اإلداري للسجن     ، ومحاسبة الجهات ذات العالقة بالجانب ال      )موضوع البحث (
من أفراد العينة أن هنـاك أطبـاء يـزورونهم أحيانـاً            %) ١٩,٧(في حال التقصير، وأوضح     

مـن  %) ٩(لالطالع على وضعهم الصحي ولكن خالل فتراٍت متقطعٍة، بينمـا أشـارت نـسبة               
ل مـن  المبحوثين أن هناك زيارات فعلية يقوم بها أطباء أخصائيون بهذا الشأن، وعنـد سـؤا             

أجابوا أن األطباء يزورونهم بصورة فعلية عن عدد المرات التي يقوم فيهـا األطبـاء بزيـارة        
منهم إلى أن هذه الزيارات تكون على فتراٍت متقطعٍة وطويلٍة أي أن            %) ٤٨,٨(النزالء، أشار   

 نصف العينة تقريباً أجابت بالنفي على أهمية دور األطباء في االطمئنان على وضعهم الصحي،             
أن الزيارات تكون مرة في كل شهر بينما تراوحت النسب األخرى بين مـن              %) ٢٠,٩(ثم أكد   

  .ذكروا أن الزيارات تكون مرة أسبوعياً أو مرة كل أسبوعين أو مرتين أسبوعياً
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  ) ١١(الجدول 
  يوضح مصدر حصول المريض على العالج بعد تشخيص الطبيب لمرضه

التسلسل   التكرار  السؤال
  المرتبي

  -:؟....بعد تشخيص الطبيب لمرضك فإنك تحصل على العالج
  من الجهات الطبية داخل السجن

  يرسلونك إلى المستشفى لتلقي العالج
  )أموالك الخاصة داخل السجن(تشتريه من حسابك الخاص 

  يقوم أهلك بشرائه لك

  
١٠٣  
٢٢  
١٥٩  
٤٤  

  
  الثاني
  الرابع
  األول
  الثالث

  
لذي يشير إلى من عانوا من أمراض داخل السجن سواء          ا) ٥(إذا ما عدنا إلى الجدول      

نزيـل مـن   ) ٢١٢(قبل دخوله أو بعده، لوجدنا أن عدد التكرارات التي أجابت بالموافقة هـي     
المجموع الكلي ألفراد العينة، ولكن أغلب المبحوثين قاموا باختيار أكثر من إجابة واحدة لـذلك      

ج العوامل التي تتحكم في حصول النزيل على فرصـٍة  فقد استُخِدم التسلسل المرتبي لمعرفة تدر  
عالجيٍة مناسبٍة، وقد أشار التسلسل المرتبي األول إلى أن النزالء يضطرون إلى شراء األدوية               
والعالجات من حسابهم الخاص وأموالهم المودعة داخل السجن، فهناك عالجات نادرة وغيـر             

       ما تعلق منهـا بـاألمراض البـسيطة أو          متوفرة في السجن يضطر النزالء إلى شرائها سواء 
المزمنة أو ما شابهها، أما ثانياً فقد أشارت اإلجابات أن النزالء يحصلون علـى العـالج مـن               
الجهات الطبية الموجودة داخل السجن، بينما جاء ثالثاً أن أهـالي النـزالء يقومـون بتـأمين        

سجن، بينما أشارت اإلجابات رابعـاً  العالجات واألدوية المطلوبة لذويهم من المحتجزين داخل ال   
وأخيراً إلى أن النزالء يتم إرسالهم إلى المستشفى في حالة تشخيص الحالة المرضـية التـي                

  .يعانون منها وهذا يكون في الحاالت الضرورية والطارئة فقط
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 )١١٨( 

 

  يبين أسباب عدم حصول النزالء على فرصة للعالج من أمراضهم) ١٢(الجدول 
  التسلسل المرتبي  التكرار  السؤال

في حال عدم حصولك على فرصة للعالج، فأين يكمن 
  -:؟..السبب

  ندرة أو قلة العالج داخل السجن
  لعدم وجود اهتمام صحي بالنزالء أساساً
  ألن حالتك يصعب عالجها داخل السجن

ألن حالتك المرضـية ال تـتالءم واالختـصاصات الطبيـة           
  لألطباء

  
  
١٣٢  
٦٢  
٢٣  
٤١  

  
  

  األول
  الثاني
  الرابع
  الثالث

  
إلى أكثـر   ) ٢١٢(وعددهم  ) ١٢(، أشار النزالء في الجدول      )١١(كما هو حال الجدول     

من إجابة واحدة، مما أعطى األسباب في عدم حصول النزالء على فرصـة للعـالج تسلـسالً                 
مرتبياً، وكان التسلسل المرتبي األول يعود لندرة العالج داخل السجن أو عدم تـوفره أساسـاً،              

ا يشير إلى احتمال تفاقم الحالة المرضية وتهديد حياة المريض ووجوده، أما التسلسل الثاني           مم
فقد أشار إلى ضعف االهتمام الصحي بالنزالء أو عدم وجود أي نوٍع من االهتمـام بالـصورة                 
األساس، سواء وقائياً أو عالجياً، أما ثالثاً فقد أوضح أن هناك من الحـاالت المرضـية مـا ال     

ءم مع اختصاصات األطباء، فهناك على سبيل المثال ال الحصر أطباء باطنيـة يقـع علـى                 يتال
عاتقهم معالجة حاالت آالم األسنان أو الفقرات واألمثلة والشواهد التي أشـار إليهـا النـزالء                
ضمن هذا البديل متنوعة وقد يترك هذا األمر قصوراً في التشخيص المتكامل للحالة المرضـية             

 حين أشار النزالء رابعاً إلى وجود من يصعب عالجهـم داخـل الـسجن وخاصـةً                للنزيل، في 
  .الحاالت الطارئة والمستعصية التي يجب نقلها إلى األخصائيين في المستشفى
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)١١٩( 

 

 
  ) ١٣(الجدول 

  يوضح مدى لجوء النزالء للعالجات المهدئة عند شعورهم بعدم االطمئنان نفسياً
النسبة   رارالتك  السؤال

  المئوية
هل تلجأ إلى الحبوب واألدوية المهدئة عند شعورك 

  -:بعدم االطمئنان والراحة النفسية؟
  نعم
  ال

  أحياناً

  
  
٢٣  
٢٠١  
٧٦  

  
  
٧,٧%  
٦٧%  

٢٥,٣%  
  %١٠٠  ٣٠٠  المجموع

  
من أفراد العينـة ال يلجـأون إلـى األدويـة           %) ٦٧(أن نسبة   ) ١٣(يوضح الجدول   

%) ٢٥,٣(عور بالقلق واإلحباط وعدم االطمئنان نفسياً، بينما أوضح         والحبوب المهدئة عند الش   
من النزالء إلى لجوئهم للحبوب المهدئة أحياناً في حال شعورهم باالضطرابات النفسية، بينمـا              

فقط من النزالء أنهم يلجأون دائماً إلى العالجات المهدئـة فـي حـال شـعورهم      %) ٧,٧(أكد  
نوعاً من خطورة اإلدمـان علـى       ) ١٣(ن تعكس فكرة الجدول     باالضطرابات النفسية، ويمكن أ   

المهدئات والمسكنات، واحتمالية تحول هذه الفكرة إلى سلوك معتمد لـدى أصـحاب الحـاالت              
النفسية، ليتحولون من مجرد مرضى يشعرون ببعض االضطرابات واألعراض النفسية البسيطة           

وية من تأثيٍر إيجابٍي فـي تـسكين شـدة          لما لهذه األد  إلى مدمنين على المهدئات والمسكنات      
ـ                شكل المرض أو التقليل من ألمه، وهذا الحد من تكرارية تناول األدوية والحبوب المهدئة قد ي

  .السجنداخل خطراً جسيماً على حياة الفرد 
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 )١٢٠( 

 

  )١٤(الجدول 
   يبين مدى شعور أفراد العينة بأحد األمراض أو األعراض النفسية

ل تسلسال  التكرار  السؤال
  المرتبي

  -:هل تشعر بأحد األمراض أو األعراض اآلتية؟
  الكآبة

  اإلحباط
  اليأس
  القلق

  الخوف من المستقبل
  الوسواس

  
٤٩  
٦٢  
٨٧  
٨٥  
٨٥  
٤٣  

  
  الرابع
  الثالث
  األول
  الثاني
  الثاني

  الخامس
إلى أكثر من إجابة واحدة، لذلك اعتمـد الباحـث          ) ١٤(أشار أفراد العينة في الجدول      

ياً لألمراض النفسية التي يعاني منها النزالء، وقد جاء اليأس بالتسلسل المرتبـي             تسلسالً مرتب 
األول، فقد أشار العديد من النزالء إلى أنهم يأسوا من فكرة الخروج مـن الـسجن وممارسـة          

القلق، (أدوارهم في حياتهم اليومية كأفراٍد عاديين في المجتمع، بينما أشار التسلسل الثاني إلى        
، فالنزالء وخاصةً المتزوجين منهم أشاروا إلى قلقهم تجـاه عـوائلهم،     )ن المستقبل والخوف م 

والوضع المعيشي ألفراد ُأسرهم، ومسألة تربية األوالد والبنات ومتابعتهم، والوضع الـصحي             
لمن يقربون لهم من أب أم وأخوة وزوجة وما إلى ذلك، وكذلك جهلهـم كيـف هـي صـورة                    

 من التصورات التي انعكست في صـوٍر شـتى للقلـق والخـوف              مستقبلهم، فضالً عن العديد   
والتحسب، وقد جاء اإلحباط بالتسلسل المرتبي الثالث بسبب شعور النزيل بأنه محبط مما يمـر         
به من ظروف بين جدران السجن، أما شعور النزالء بالكآبة والحزن فقد جاء رابعاً، في حـين                 

ور النزيل بالوسواس القهري من حاضره وتجـاه        جاء بالتسلسل المرتبي الخامس واألخير لشع     
  .مستقبله
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)١٢١( 

 

  يشير إلى مدى توفر الوسائل الترفيهية للنزالء داخل السجن) ١٥(الجدول 
  نسبة المئويةال  التكرار  السؤال

  -:هل هناك وسائل ترفيهية داخل السجن؟
  نعم
  ال

  
١٣٣  
١٦٧  

  
٤٤,٣%  
٥٥,٧%  

  %١٠٠  ٣٠٠  المجموع
أشاروا إلى عدم وجود وسائل ترفيهيـة       %) ٥٥,٧(ونسبتهم  إن أكثر من نصف العينة      

داخل السجن، وهذه الوسائل إن وِجدت فإنها وبحسب إشارتهم تُحجم ولفتـراٍت طويلـٍة فـي                
الظروف االستثنائية التي تمر بها السجون واإلصالحيات من حوادث وأزمات، بينمـا أوضـح              

اخل السجن ولكن أغلبهم أشار إلى أن هـذه  من النزالء إلى وجود وسائل ترفيهية د      %) ٤٤,٣(
الوسائل تقتصر على التلفزيون وبعض األلعاب والنشاطات الرياضية البسيطة، وبالتـالي فـإن           
انعدام أو ندرة وجود الوسائل الترفيهية والترويحية داخل مكاٍن محاط بجدراٍن عاليـٍة تعتليهـا         

كس سلباً على نفسيات وصـحة الفـرد        األسالك الشائكة وتحيطها العوارض وما إلى ذلك، ينع       
  .داخل السجن كإنسان أوالً ثم كنزيل في مؤسسة إصالحية ثانياً

 
   يبين المسائل التي يعاني منها النزالء في قاعات االحتجاز )١٦(الجدول 

تسلسل ال  التكرار  السؤال
  المرتبي

  -:هل تعاني قاعات السجن من؟
قلة التدفئة شتاء  
  قلة التبريد صيفاً
  )التشميس(قلة التعرض ألشعة الشمس 
  الرطوبة العالية

  قلة التهوية
  ضيق القاعات واالزدحام

  
١٠٧  
٩٣  
٢٤٣  
٢٧١  
١٤٠  
٢٤٠  

  
  السادس
  السابع
  الثاني
  األول

  الخامس
  الثالث
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 )١٢٢( 

 

  كثرة التدخين وتلوث الجو
  عدم توفر منام وأغطية مريحة ونظيفة

  عدم نظافة أماكن االستحمام ودورات المياه

٢٤٠  
١٩٢  
١٩٢  

  الثالث
  الرابع
  الرابع

  %١٠٠  ٣٠٠  المجموع
  

، ممـا فـرض علـى       )١٦(أجاب أغلب المبحوثين بأكثر من إجابة واحدة في الجدول          
الباحث أن يعطي تسلسالً مرتبياً للمسائل التي يعاني منها النزالء داخل السجن والتي انقـسمت            

اخية ومنا ما يتعلق باألمور اإلدارية وكيفيـة تعامـل          إلى قسمين منها ما يتعلق بالظروف المن      
اإلدارة مع النزالء، وقد جاء بالتسلسل المرتبي األول تأثير الرطوبة العالية على النزالء، وقـد               
يكون السبب الرئيس في الرطوبة هو وقوع السجن قريباً من نهر دجلة وكذلك سـد بـادوش،                 

وهذا األمر مرتبط بالسياسة اإلدارية     ) التشميس(س  وجاء ثانياً قلة تعرض النزالء ألشعة الشم      
التي تتبعها إدارة السجن، مع عدم إغفال إشارة بعض المبحوثين أن سـبب هـذا األمـر هـو          

سـجن  (األزمات والمشاكل والحوادث التي وقعت في العديد من الـسجون العراقيـة ومنهـا               
طَ بين ضيق القاعات واالزدحـام      ، أما التسلسل المرتبي الثالث فقد رب      )موضوع البحث -بادوش

إلى جانب كثرة التدخين وتلوث الجو وبخاصة إذا ما كان أغلب النزالء من المدخنين، وأشـار                
التسلسل الرابع إلى المسائل المتعلقة بمعيار النظافة، سواء ما تعلق منها باألغطية أو المالبس              

 الخامس فقد تركز في مـسألة قلـة         أو أماكن االستحمام ودورات المياه، أما التسلسل المرتبي       
التهوية ولعله ينعكس في قلة الفتحات والنوافذ الموجودة في قاعات االحتجاز وجدران السجن،             
فضالً عن االزدحام الموجود في هذه القاعات، واقتصر التسلسل السادس والـسابع فـي قلـة                

  .التدفئة شتاء والتبريد صيفاً
  عام التي تُقَدم للنزالء داخل السجنيوضح مستوى وجبات الط) ١٧(الجدول 

  نسبة المئويةال  التكرار  السؤال
كيف هو مستوى وجبات الطعام المقَدمة للنزالء داخل 

  -:السجن؟
  جيدة نوعياً

  
  

١٤٨  

  
  
٤٩,٣%  
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)١٢٣( 

 

  متوسطة نوعياً
  غير جيدة

  غير كافية لجميع المحتجزين في السجن

٩٧  
٣٢  
٢٣  

٣٢,٣%  
١٠,٧%  
٧,٧%  

  %١٠٠  ٣٠٠  المجموع
  

أن مستوى وجبات الطعام المقدمة للنـزالء       %) ٤٩,٣(أوضحت أعلى النسب والبالغة     
جيدة نوعياً مما يعكس فائدة الجانب الغذائي على البنية الجسمانية للفـرد وحالتـه الـصحية،          

من أفراد العينة أن مستواها متوسط نوعياً، فيما اقتصرت اإلجابـة           %) ٣٢,٣(وأشارت نسبة   
فقـط  %) ١٠,٧( مستوى الوجبات الغذائية المقدمة للنزالء غير جيدة علـى     التي تشير إلى أن   

من أفراد العينة إلى أن وجبات الطعام غيـر كافيـة للنـزالء             %) ٧,٧(من المبحوثين، وأشار    
وعددهم الكبير داخل السجن وهذا األمر مع قلة النسبة التي تشير إليه يعد مؤشراً سلبياً علـى                 

  .زالء فيما يخص هذا الجانب ويعكس تأثيره سلباً على صحتهمتعامل اإلدارة مع الن
  يبين مدى حرص إدارة السجن على المتعلقات الصحية بالطعام وتناوله) ١٨(الجدول 

  تسلسل المرتبيال  التكرار  السؤال
  -:؟...هل تحرص إدارة السجن على 

  نظافة أواني الطبخ والطعام
  التنوع الغذائي

  يلتخصيص أواني طعام لكل نز

  
١٨٩  
٢١٤  
٣٦  

  
  الثاني
  األول
  الثالث

  
كما حدث في بعض الجداول السابقة أختار بعض النزالء أكثر من إجابة واحدة، فاعتمد                

الباحث التسلسل المرتبي بدالً من النسبة المئوية للمفاضلة بين المسائل التـي تحـرص إدارة               
فجاء بالتسلسل المرتبـي األول     السجن على تقديمها للنزالء فيما يخص الطعام وأواني الطبخ،          

: أن النزالء يشعرون براحة تجاه نمط البرنامج الغذائي الذي تتبعه اإلدارة تجاههم، إذ أنهـا أي    
اإلدارة تتبع أسلوب تنويع الغذاء خالل أيام األسبوع، وهذه المسألة تعود باألهمية والفائدة على          

غلب الوجبات الغذائيـة تحتـوي علـى    الجانب الجسمي والصحي للنزالء بخاصة إذا ما كانت أ 



  -دراسة تقويمية-  في محافظة نينوىالواقع الصحي لنزالء سجن بادوش المركزي
  

   
  

 )١٢٤( 

 

، وجاء بالتسلسل المرتبي الثاني أن النزالء أشـاروا إلـى      )لحوم البقر والغنم والدجاج   (اللحوم  
نظافة األواني التي يتم الطبخ فيها وكذلك األواني التي يتناولون طعامهم فيها، فضالً تخصيص              

  .قال العدوى وما شابه ذلك من أمورأواني طعام خاصة لكل نزيل على ِحدة لتجنب التلوث وانت
   يشير إلى عدد مرات استحمام النزالء في السجن )١٩(الجدول 

نسبة ال  التكرار  السؤال
  المئوية

  -:؟...هل يسمح لك باالستحمام في السجن 
  أكثر من مرتين في األسبوع

  مرتين في األسبوع
  مرة أسبوعياً

  مرة كل أسبوعين
  مرة شهرياً

  
١٥  
٨١  
١١٧  
٧٢  
١٥  

  
٥%  
٢٧%  
٣٩%  
٢٤%  
٥%  

  %١٠٠  ٣٠٠  المجموع
  

من النزالء أن اإلدارة تسمح لهم باالستحمام مرة واحدة أسبوعياً، بينما           %) ٣٩(أجاب    
منهم إلى أنهم كانوا يمكن أن يستحمون مرتين فـي األسـبوع، بينمـا أشـار     %) ٢٧(أوضح  

%) ٥(ما تشابهت نـسبة     منهم إلى أنهم يسمح لهم باالستحمام مرة كل أسبوعين، بين         %) ٢٤(
من النزالء بين من يسمح لهم باالستحمام أكثر من مرتين في األسـبوع، ومـن يـسمح لهـم          
باالستحمام مرة واحدة شهرياً، وعند سؤال الموظفين العـاملين ضـمن الهـرم اإلداري فـي                

والبرودة  أشار إلى أن مسألة االستحمام والنظافة تكون مقترنة بالمناخ أي بالحرارة             )٥٤(السجن
  .فيمكن أن تُضاعف في الصيف، وتُحجم في الشتاء حفاظاً على صحة النزالء

  يبين مدى تنظيف قاعات احتجاز النزالء يومياً والمواد المستخدمة في التنظيف) ٢٠(الجدول 
  نسبة المئويةال  التكرار  السؤال

  -:هل يتم تنظيف قاعاتكم يومياً؟
  دائماً

  
٨٩  

  
٢٩,٧%  
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  أحياناً
  نادراً

١٨١  
٣٠  

٦٠,٣%  
١٠%  

  %١٠٠  ٣٠٠  المجموع
فإن التنظيف يكون ) أحياناً(أو ) دائماً(إذا كان الجواب 

  -:؟..
  بالماء فقط

  بالمنظفات والمواد المعِقمة

  
  
١٧٣  
١٢٧  

  
٥٧,٧%  
٤٢,٣%  

  %١٠٠  ٣٠٠  المجموع
من أفراد العينة إلى أن القاعات التي يحتجزون فيهـا يـتم تنظيفهـا       %) ٦٠,٣(أشار    

منهم أوضح أنها دائماً ما يتم تنظيفها، وهـذا دليـل علـى االهتمـام     %) ٢٩,٧(ياناً، بينما  أح
فقط من النزالء قد أشاروا إلى أنه نادراً        %) ١٠(بمعايير النظافة داخل قاعات االحتجاز، وكان       

ما تتم عملية تنظيف القاعات، وعند سؤال النزالء عن المواد المستخدمة في التنظيف أوضـح               
)٥٧,٧ (%         نيمنهم أن التنظيف يتم بالماء فقط، فيما ب)منهم أن التنظيف يتم بالماء     %) ٤٢,٣

والمواد المعِقمة والمطِهرة، ومما تجدر اإلشارة إليه هو أن النزالء هم غالباً مـن تقـع علـى             
  .عاتقهم مسؤولية تنظيف قاعاتهم

 
   

في ظل التحليل الذي أجراه الباحث في الجانب الميداني للبحث وفق إجابات أفراد العينـة،                    
، ارتأى الباحث تقسيم النتائج إلى جانبين إيجابي وسـلبي   )التقويمية(ووقوفاً عند نوع دراستنا     

اول فـي   وفقاً للمحاور التي تم تصنيفها في الجانب الميداني للبحث عند تحليل بيانـات الجـد              
  -:المبحث الرابع، فكانت النتائج كما يأتي

 
  إلـى أن صـحتهم     من النزالء %) ٨٥,٦ (ة نسب أشارت ففي محور الوضع الصحي للنزالء       -أ

نسبياً بالمجمل العام مع أنهم تعرضوا لبعض األمراض واإلصابات خالل فتراٍت متقطعـٍة              جيدة
 عدم وجود حاالت تسمم يمكن أن تكون قد         إلىلمبحوثين  من ا %) ٩٥,٧ (داخل السجن، وأشار  
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مـن أفـراد   %) ٧٢,٧(، وفي الحديث عن األنشطة الرياضية أشـار  حدثت داخل محيط السجن 
العينة أن إدارة السجن تسمح لهم بممارسة األنشطة واأللعاب الرياضية سـواء الجـسدية أو               

من الترويح والحيويـة والنـشاط البـدني        الذهنية، إذ أن ممارسة األلعاب يشِعر النزيل بنوٍع         
هروب السجناء، األزمـات    (والنفسي، إال أن هذه النشاطات تُحجم في الظروف االستثنائية مثل           

أنهـم ال   %) ٥١,٣(، وأوضح   )السياسية للبلد، حاالت العراك أو الشُجار بين النزالء، وغيرها        
طباء المركـز الـصحي للـسجن،       يتناولون أي حبوب أو عالجات خارج االستشارات الطبية أل        

  .حفاظاً على صحتهم من احتمالية انعكاس اآلثار الجانبية لبعض العالجات سلباً عليها
 أما في محور العناية الطبية فقد تبين أن توفير العالجات واألدوية وبعض االختـصاصات               -ب

هـو لـيس مـن    الطبية المهمة التي ال تتوفر في الكادر الصحي داخل الهرم اإلداري للـسجن    
صالحية إدارة السجن حصراً، بل أنه مرتبط بوزارة العدل العراقية من جهة، ووزارة الـصحة               
العراقية من جهٍة أخرى، فقد تتأخر مثل هذه المسائل لحين مرورها بـالقنوات اإلداريـة فـي                 
 وزارتي العدل والصحة، وهناك أمر آخر ال يمكن تجاهله هو أن بعض األمور التي ال تخلو من                

أي عرض النزالء على الشمس يومياً لوقت معين، أو ممارسـة األنـشطة             : أهمية كالتشميس 
الرياضية تكون مرتبطة غالباً بأوضاع السجون ككل وسجن بادوش بخاصة، فهـذه األنـشطة              
تُمنع أو تحجم في حاالت هروب السجناء، واألزمات السياسية وغيرها، فـضالً عـن أن إدارة                

ن الخطوات المهمة التي من شأنها توفير الجوانب اإليجابية ذات العالقـة            السجن تتبع العديد م   
  .بالصحة ومنها تلك المشار إليها في محور الخدمات والنظافة

من أفراد العينة ال يلجـأون إلـى العالجـات          %) ٦٧( وفي مجال الصحة النفسية تبين أن        -ج
 إلى معاناتهم مـن اليـأس والقلـق         واألدوية المخِدرة والمسِكنة والمسِكرة، مع إشارة أغلبهم      

والخوف من المستقبل واإلحباط التي جاءت بالتسلسالت المرتبية األولى والثانية والثالثـة، وال     
من النزالء إلى وجود الوسائل الترفيهية داخل السجن وإن كانت          %) ٤٤,٣(يمكن إغفال إشارة    

  .بسيطة، فهذه نسبة قريبة من نصف العينة تقريباً
) ١٧(من أفراد العينة في الجـدول       %) ٤٩,٣(يخص محور الخدمات والنظافة أشار       وفيما   -د

أن مستوى وجبات الطعام المقدمة للنزالء تكون جيدة من الناحية النوعية مما يعكس الفائـدة               
حينمـا  ) ١٨(الغذائية على الجانب الصحي للنزيل، وأكد أغلب النزالء على ذلك فـي الجـدول       
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بة واحدة إلى أن األمور التي تراعيها إدارة السجن في الجانـب الغـذائي             أشاروا بأكثر من إجا   
والتي أخذت تسلسالً مرتبياً متتالياً هي التنوع الغذائي، ونظافة أواني الطبخ وأوانـي الطعـام،            

%) ٣٩(فضالً عن تخصيص أواني طعام خاصة بكل نزيل، وفيما يخص استحمام النزالء أشار              
 السجن تسمح لهم باالستحمام مرة واحدة أسـبوعياً، بينمـا أوضـح             من النزالء إلى أن إدارة    

منهم أنهم يستحمون مرتين أسبوعياً، وهذه واحدة من معايير النظافة المهمـة التـي              %) ٢٧(
تتبعها إدارة السجن، إلى جانب إشارة أغلب أفراد العينة أن قاعات احتجازهم تُنظف يوميـاً أو                

  .المواد المعِقمةبين يوٍم وآخر سواء بالماء أو 
 
فقط %) ١٤,٣( أشارت نسبة     أما بالنسبة للجانب السلبي ففي محور الوضع الصحي للنزالء         -أ

من النزالء إلى أن حالتهم الصحية كانت غير جيدة وأنهم يعانون من تفاقم حـالتهم النفـسية                 
 هممـن %) ٧٠,٧( أن لعينة تبينوالصحية داخل السجن، وعندما رجعنا إلى العدد الكلي ألفراد ا        

، سواء في سـجن     )٥( كما هو موضح في الجدول       عانوا من أمراٍض مختلفٍة خالل فترة الحجز      
بادوش المركزي أو مراكز التوقيف التي أتوا منها إلى السجن مما أوضح وجود نوع من عدم                

منهم إلى  %) ٧٧,٤(المصداقية عند بعض النزالء في إجاباتهم وخاصة إذا ما عدنا إلى إشارة             
، )٥(أنهم عانوا من هذه األمراض بعد دخولهم سجن بادوش المركزي فـي نفـس الجـدول                  

من النزالء الذين أوضحوا أنهم عانوا من هذه األمراض قبل دخولهم           %) ٢٢,٦(بِخالف إشارة   
السجن، أي في مراكز التوقيف التي جاءوا منها بفعل الظروف غير المالئمة صحياً فـي تلـك                 

اكز بحسب إشارتهم ومنها انعدام النظافة وانتشار الروائح الكريهة واالزدحام بفعل األعداد            المر
الكبيرة للموقوفين التي ال تتالءم وصغر حجم قاعات التوقيف، وكان من جملة األمراض التـي               

أمراض المفاصل واألمراض الجلدية وآالم األسنان واألنفلونزا       (تعرض لها النزالء كما أشاروا      
وغيرها من  ) وأمراض المعدة إلى جانب حاالت القلق واليأس واإلحباط        جع الرأس والمغص  وو

  .األمراض الباطنية والنفسية وأمراض المفاصل واألسنان والجلدية
من المبحوثين، إلى أن الكادر الطبي المـسؤول  %) ٨٤,٧( في محور العناية الطبية، أشار  -ب

جن لم يلتزم بإجراء فحوصات طبية دورية للنـزالء  عن عالج أمراض وإصابات النزالء في الس 
من النزالء إلى عـدم زيـارة      %) ٧١,٣(كإجراءات وقائية هدفها الحفاظ على صحتهم، وأشار        
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األطباء لهم لالطمئنان على وضعهم الصحي وهذه مسألة تعكس تقصير الكـادر الطبـي فـي                
مين حقوق النزالء وبـضمنها     السجن، وتقصير إدارة السجن التي يقع على عاتقها مسؤولية تأ         

الحقوق الطبية العالجية والوقائية، وحتى النزالء الذين أشاروا إلى أن هناك زيـارات هـدفها               
االطمئنان على وضعهم الصحي ذكروا أنها غالباً ما تكون على فتراٍت متقطعـٍة، وقـد أشـار                 

اء األدويـة   إلى أن النـزالء يـضطرون إلـى شـر         ) ١١(التسلسل المرتبي األول في الجدول      
والعالجات من حسابهم الخاص وأموالهم المودعة داخل السجن، بسبب ندرة بعض العالجـات             

وعدم توفرها فـي الـسجن    ) سواء ما تعلق منها باألمراض البسيطة أو المزمنة وما إلى ذلك          (
) ١٢(، أما التسلسل الثاني في الجدول       )١٢(بحسب إشارة التسلسل المرتبي األول في الجدول        

د أشار إلى ضعف االهتمام الصحي بالنزالء أو عدم وجود أي نوٍع من االهتمام بهـم سـواء    فق
وقائياً أو عالجياً، أما ثالثاً فقد أوضح أن هناك من الحـاالت المرضـية مـا ال يـتالءم مـع                     

  .اختصاصات األطباء
فـسية   وفي محور الصحة النفسية تبين أن هناك من النزالء من يعانون من األمـراض الن             -ج

كالقلق واإلحباط واليأس والخوف من المستقبل وما إلى ذلك من أمراض ارتبطت بتناول نسبة              
من النزالء للعالجات واألدوية المهدئة والمسِكرة والمخِدرة، وخاصةً في ظل انعـدام الوسـائل             
 الترفيهية داخل السجن، أو اقتصارها على بعض الوسائل الترفيهية البسيطة كالتلفزيون وبعض        

  .األنشطة الرياضية المتواضعة والتي تُحجم غالباً
 وفيما يخص محور الخدمات والنظافة تبين أن قاعات السجن تعاني من الرطوبـة العاليـة                -د

وقلة تعرض النزالء للشمس وضيق القاعات واالزدحام فضالً عن تلوث الجو بفعـل التـدخين               
داد النزالء الكثيرة قياساً بضيق قاعـات     وبعض األمراض البسيطة، وهذا األمر كان مرتبطاً بأع       

إلى التسلسالت المرتبية األولى والثانية والثالثـة، ممـا         ) ١٦(االحتجاز بحسب إشارة الجدول     
  .انعكس سلباً على صحتهم

 
يجب أن تكون هناك جهات أو لجان وزارية رقابية يقع على عاتقها تـوفير كـل الحقـوق                 -١

  .لنزالء داخل محيط السجن وبضمنها الصحيةاألساسية ل
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 ضرورة وجود زيارات ميدانية للنزالء لالطالع على واقعهم الصحي عن كثب، وقد يكـون               -٢
من الممكن أن تتولى اإلدارة المحلية أو مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق اإلنـسان             

  .مثل هذه المسائل
يلقيها بعض األطباء والمختصين والبـاحثين       من الممكن أن تكون هناك محاضرات توعية         -٣

االجتماعيين على النزالء لغرض تعريفهم كيفية الحفاظ على الجوانـب المرتبطـة بأوضـاعهم     
  .صحياً ونفسياً
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 .٢٧٣، ص١٩٨٠عبد اهللا البستاني، الوافي معجم وسيط للغة العربية، مكتبة لبنان، بيروت،  )١٤(
عبد اهللا بن محمد الناشئ األكبر، مقتطفات من الكتاب األوسط في المقاالت، جمعها الصيفي أبو الفضائل     )١٥(

 .١٠٢، ص١٩٧٠يكية، بيروت، يوسف فان آس، المطبعة الكاثول: أبن العسال النصراني، تحقيق
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، المجلد الثاني، مطبعة مـصطفى البـابي       )١٦(

 .٢١٣، ص١٩٥٢الحلبي وأوالده، الطبعة الثانية، مصر، 
، السيد محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس،المجلد الرابـع، دار صـادر،بيروت              )١٧(

 .١٢٤، ص١٩٦٦لبنان، 
مهـدي المخزومـي وإبـراهيم      : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العـين، تحقيـق            )١٨(

 .٥٦، ص١٩٨٢السامرائي، المجلد السادس، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، 
ة السجناء، جامعة بيروت     محمود نجيب حسني، السجون اللبنانية في ضوء النظريات الحديثة في معامل           )١٩(

 .٣، ص١٩٧٠العربية، لبنان، 
بحث فـي نظريـة     -عبد الجبار عريم، الطرق العلمية الحديثة في إصالح وتأهيل المجرمين والجانحين           )٢٠(

 .٧، ص١٩٧٥اإلصالح المعاصرة، مطبعة المعارف، بغداد، 
 .١٣ر سابق، صدراسة انثروبولوجية، مصد- عبد اهللا عبد الغني غانم، مجتمع السجن)٢١(
خالد أحمد زنيد، السجون في صدر اإلسالم حتى نهاية العـصر األمـوي، مجلـة العلـوم اإلنـسانية                    )٢٢(

 .٣، ص٢٠٠٠واالجتماعية، العدد الثاني، المجلد السادس عشر، 
 نورة بنت بشير صنهات العتيبي، خدمات الرعاية االجتماعية بسجن النساء بالريـاض مـن منظـور                 )٢٣(

لتطوير، مطابع جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، المملكـة             التخطيط وا 
 .٢٣، ص٢٠٠٩العربية السعودية، 

بحث فـي نظريـة     -عبد الجبار عريم، الطرق العلمية الحديثة في إصالح وتأهيل المجرمين والجانحين           )٢٤(
 .١٠٨-١٠٥اإلصالح المعاصرة، مصدر سابق، ص

د سلمان العطار، الرعاية االجتماعية ومعاملة المذنبين في ضوء المفاهيم الحديثة، دار التـضامن              محم )٢٥(
 .١٢١، ص١٩٦٦للطباعة والنشر، بغداد، العراق، 
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؛ محمود نجيب حسني، السجون اللبنانية في ضوء النظريات الحديثة في ١٢٤-١٢١المصدر نفسه، ص )٢٦(
؛ ياسين محمد نـاجي،  ١٠٣-٩٨، ص١٩٧٠ بيروت العربية، لبنان، معاملة السجناء، بدون دار نشر، جامعة 

دور المؤسسات العقابية في عالج وإصالح وتأهيل المجرمين والجانحين، مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر،       
 .٢٧١-٢٧٠، ص١٩٩٠بغداد، العراق، 

لريـاض مـن منظـور       نورة بنت بشير صنهات العتيبي، خدمات الرعاية االجتماعية بسجن النساء با           )٢٧(
 .٣١٢-٢٨٢التخطيط والتطوير، مصدر سابق، ص

محمود نجيب حسني، السجون اللبنانية في ضوء النظريات الحديثة في معاملة السجناء، مصدر سابق،               )٢٨(
 .١٠١-٩٨ص

ياسين محمد ناجي، دور المؤسسات العقابية في عالج وإصالح وتأهيل المجرمين والجانحين، مـصدر               )٢٩(
 .٢٧١-٢٧٠، ٢٠٨سابق، ص

 .٦٧-٥٣دراسة انثروبولوجية، مصدر سابق، ص- عبد اهللا عبد الغني غانم، مجتمع السجن)٣٠(
محمود نجيب حسني، السجون اللبنانية في ضوء النظريات الحديثة في معاملة السجناء، مصدر سابق،               )٣١(

 .٩٩ص
ملة المذنبين في ضوء المفاهيم     محمد سلمان العطار، الرعاية االجتماعية ومعا     ؛  ٩٩المصدر نفسه، ص   )٣٢(

 .١٢٢-١٢١الحديثة، مصدر سابق، ص
 .٤٣دراسة انثروبولوجية، مصدر سابق، ص- عبد اهللا عبد الغني غانم، مجتمع السجن)٣٣(
محمود نجيب حسني، السجون اللبنانية في ضوء النظريات الحديثة في معاملة السجناء، مصدر سابق،               )٣٤(

 .١٠١ص
 .١٠١المصدر نفسه، ص )٣٥(
 .١٠١المصدر نفسه، ص )٣٦(
 .٩٩المصدر نفسه، ص )٣٧(
 االنترنت، أحمد القطب، نقل نزالء سجون حائل للمبنى الجديد، نسخة الكترونية من صـحيفة الريـاض       )٣٨(

ــة، العــــدد      ــة عــــن مؤســــسة اليمامــ / ٢/ ٣٠،  الــــسعودية،١٤٤٦٤اليوميــ
٢٠٠٨،http://www.alriyadh.com/2008/01/30/article313198.html    

محمد سلمان العطار، الرعاية االجتماعية ومعاملة المذنبين في ضوء المفاهيم الحديثة، مصدر سـابق،        )٣٩(
 .١٢٢ص

 نورة بنت بشير صنهات العتيبي، خدمات الرعاية االجتماعية بسجن النساء بالريـاض مـن منظـور                 )٤٠(
 .٢٨٢التخطيط والتطوير، مصدر سابق، ص
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-دراسة انثروبولوجية، المكتب الجامعي الحديث، محطة الرمل      -نم، سجن النساء  عبد اهللا عبد الغني غا     )٤١(
 .٨٩-٧٨، ص١٩٨٨اإلسكندرية، مصر، 

األحكام القانونية والمعاملة العقابية، جامعـة القـاهرة، مـصر،          : فوزية عبد الستار، معاملة األحداث     )٤٢(
قابية في عالج وإصالح وتأهيـل  ، نقالً عن ياسين محمد ناجي، دور المؤسسات الع     ١٥٣، ص ١٩٧٨-١٩٧٧

 .٢٧١المجرمين والجانحين، مصدر سابق، ص
(43) Turki Al-Turki, The Importance of Knowiedge of the Patient's cultural 

Background in the Practice of Psychiatry: A case Report (abstract), Journal of 
King Abdulaziz university, vol 11, 2003. 

 .www.ivsl.org نقالً عن االنترنت، المكتبة االفتراضية العلمية العراقية،
محمود نجيب حسني، السجون اللبنانية في ضوء النظريات الحديثة في معاملة السجناء، مصدر سابق،               )٤٤(

 .١٠١ص
 .١٠١المصدر نفسه، ص )٤٥(
 .١٠٢المصدر نفسه، ص )٤٦(
جتماعية ومعاملة المذنبين في ضوء المفاهيم الحديثة، مصدر سـابق،   محمد سلمان العطار، الرعاية اال     )٤٧(

 .١٢٣ص
 .١٢٤المصدر نفسه، ص )٤٨(
  -:الخبراء والمحكمين هم )٤٩(
  .جامعة الموصل/ أستاذ مساعد/ رئيس قسم علم االجتماع/ حارث حازم أيوب.  د-١
  .جامعة الموصل/ علم االجتماع/ أستاذ/ خليل محمد حسين.  د-٢
  .جامعة الموصل/ علم االجتماع/ أستاذ مساعد/ د الفتاح محمد فتحيعب.  د-٣
  .جامعة الموصل/ علم االجتماع/ أستاذ مساعد/ شالل حميد سليمان. د -٤
  .جامعة الموصل/ علم االجتماع/ أستاذ مساعد/  وعد إبراهيم خليل٠د -٥
  .جامعة الموصل/ علم االجتماع/ أستاذ مساعد/ جمعة جاسم خلف.  د-٦
  .جامعة الموصل/ علم االجتماع/ أستاذ مساعد/ حمدان رمضان. د -٧
 .جامعة الموصل/ علم االجتماع/ مدرس/ حسن جاسم راشد.  د-٨
إحسان محمد الحسن وعبد المنعم الحسني، طرق البحث االجتماعي، مطابع مديرية دار الكتب للطباعة               )٥٠(

 .٣٠، ص١٩٨٢والنشر، جامعة الموصل، العراق، 
كيلو متراً، ومنها ما ذكرت أنها ) ٢٠(لمصادر ما ذكرت أن بادوش تبعد عن مدينة الموصل مسافة من ا )٥١(

وش ادكيلو متراً، بينما أشارت بعض المصادر إلى أن المسافة التي تفصل بين ب) ٣٠(تبعد عن مدينة الموصل 
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ة الفاصلة بين بادوش ومدينة كيلو متر تقريباً، لكن األغلبية أشارت إلى أن المساف     ) ٤٠(ومدينة الموصل هي    
 .كيلو متراً تقريباً) ٣٠-٢٠(الموصل تقع بين 

مصادر المواقع االلكترونية المتفرقة ومنهـا      مجموعة من   المعلومات عن سجن بادوش تم جمعها من         )٥٢(
حـث  ويكبيديا الموسوعة الحرة، فضالً عن أن الجزء األكبر من هذه المعلومات تم جمعها من خالل مقابلة البا     

لموظفين يعملون في سجن بادوش المركزي نفسه، وهذه المعلومات بحسب إشارة المـوظفين موثقـة فـي                 
 . أدعتها إدارة السجنتعذر على الباحث االطالع عليها لضروراٍت أمنيٍةلكن سجالت السجن، و

 .٢٠١٢/ ١١/ ١٤، في يوم األربعاء الموافق .ع. ن.  مقابلة مع السيد ح)٥٣(
 .٢٠١٢/ ١١/ ٢١في يوم األربعاء الموافق .) س. ع. ي(، و.)ع. ن. ح( السادة مقابلة مع )٥٤(
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