
 

 

 

 

 

 2018-2- 2 في بيروت 

ً"شفىًللمجانينمنًمستًهروبًالمجانين"علىًخبرًًرداً 

ةًلعلمًفسيًاللبنانيةًوالجمعيةًاللبنانيةًوجمعيةًالطبًالنً حةًالعامً فسيةًفيًوزارةًالصً حةًالنً بيانًصادرًعنًالبرنامجًالوطنيًللصً 
ً،ًفسالنً 

 ىستشفممن  نمجانينالبفرار عدد من المرضى يتعلق " خبرا   محليةوسيلة إعالم لبنانية  2018-1-31االربعاء في تداولت يوم 
 لواتس آبوتطبيق ا وشاركته مواقع إعالمية إلكترونية أخرى وانتشر على وسائل التواصل االجتماعي "الشمالي في المتن للمجانين
 عن الصحة.  أّن الخبر عاربعد ساعات قليلة بقبل أن يتبّين بين الناس بكثافة 

، ساسيتها وخطورتهافضال  عن أّن الجهات اإلعالمية بادرت الى نشر هذه المعلومات من دون التدقيق في صحتها بالرغم من ح
 ايستنكر البرنامج الوطني للصحة النفسية وجمعية الطب النفسي اللبنانية والجمعية اللبنانية لعلم النفس اللهجة واألسلوب اللذين استخدم

لنفسية بشكل ا ومقاربة رجعية للصحةفي هذا السياق والناتجين عن نظرة تمييزية بحق األشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية 
 عام. 

 التأكيد على اآلتي: نا، يهمعلى أثر هذه الحادثة المؤسفةو 

يتأتى بشكل أساسي من النهج اآليل إلى اعتبار ّن الوصم الذي يتعرض له الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي ا -
التي يتعرض لها في مختلف هذا األخير "منبوذ" من المجتمع، وال ُيخفى على أحد حجم وجسامة أشكال التمييز 

رويج والت ,, كعبارة "مجنون"باألحكام المسبقة. وبطبيعة الحال من شأن استخدام عبارات مشّبعة في مجتمعنا المجاالت
يز بحق الوصم والتمي انتوّلد ال محال أفعال عنفية وجرمية كما جاء في الخبر المذكور يكّرساالضطرابات النفسية  بأنّ 

قصائهم؛في عزلهم و  انيساهمو  الذين يعانون من اضطرابات نفسية األشخاص طلب خدمات الصحة من  ويردعهم ا 
وصمة  قطال يسبب ف باعتبار أّن أي ربط من هذا النوع من المهم عدم ربط العنف بالصحة النفسيةانه  .المالئمة النفسية
شخاص األالدراسات ان  اثبتتفقد بعيد كل البعد عن الدقة. هو بات بل اخاص الذين يعانون من هذه االضطر شألعلى ا

 وامن ان يكونمال العنف ضحايا أع معرضون أكثر بعشرة أضعاف ان يكونواالذين يعانون من اضطرابات نفسية هم 
 .مرتكبيها

 إتباع عن ا  عوض اإلنسان حقوق  على التركيزتّتجه نحو  لمجال الصحة النفسيةالصحية والحقوقية المقاربة الدولية  نّ ا -
 ممكن من مستوى  بأعلى عالتمتّ  في إنسان كل حقانطالقا  من  منذ عقودعزل ووصم كما كان الحال عليه  سياسة
يتفّرع عنه و  هو حق مطلق كّرسته المواثيق الدولية والدساتير الوطنية بما فيها الدستور اللبنانيو ية، نفسوال البدنية الصحة

طبية النفسية حالة  ةالصح اباضطر باعتبار أّن  الحق في العالج وفي احترام الحياة الخاصة واالندماج في المجتمع
    طبيعية.و وقيادة حياة منتجة عافيتهم استعادة بوهناك عالجات فعالة تسمح لألشخاص 



وقت من األوقات لمواجهة ظروف وتحّديات في حياته اليومية يمكن أن تؤّدي الى اّن كل إنسان معرض في أي  -
ذلك ، و صابة باضطرابات نفسيةمعرض لإلأشخاص  4حيث اشارت الدراسات أن شخصا من كل اضطراب نفسي، 

عني تعليه يقتضي تخّطي المقاربة التقليدية التي تعتبر أّن الصحة النفسية هي و ؛ جميعا اعني ان الصحة النفسية تعنيني
ن ع وضعه في مؤسسة بعيدا  يقتضي إبعاده و الشخص الذي يعاني من هذه االضطرابات  نّ وأاقلية من المجتمع 

 .المجتمع

تهدف  ة التيحة النفسية للّص ة الوطنياالستراتيجي ةالعامّ حة أطلقت وزارة الّص  2015 في العامه بأنّ  خيرا ، نحرص على التذكيرأ
 زتعز  و تتخطى العالج الطبي عالية الجودة شاملة الرعاية الصحية النفسية في لبنان وتوفير خدمات مجتمعية تحسينالى 

الرسمية،  وبالتالي نناشد الجهات .ستراتجيةهذه االبيق طعلى ت مع كافة الشركاء حاليا  الوزارة وتعمل عيش حياة مثمرة؛ فرص 
ن معلى الرأي والخطاب العامين، التعاون في هذا المجال وسائل اإلعالم، لما لها من تأثير على رأسها وزارة اإلعالم، وجميع 

 وتصون خصوصيتهم وتحد منفسية يعانون من االضطرابات النّ كرامة األشخاص الذين حقوق و تعميم ثقافة تحفظ خالل 
دين مشاعر المشاه تثارةساو إل فيداة لسبق صحتعاد عن استعمال الصحة النفسية كأاالبو ضدهمأشكال التمييز والوصم 

ً. اءالقر  و
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 :مزيد من المعلوماتل

 :امج الوطني للصحة النفسيةنالبر

 program-health-mental-national-https://www.moph.gov.lb/ar/Pages/6/553/the الصفحة االلكترونية:

   mentalhealth@moph.gov.lb البريد االلكتروني:

     :اللبنانية الطب النفسيجمعية 

  http://www.lpsonline.org  الصفحة االلكترونية:

  :الجمعية اللبنانية لعلم النفس

 /http://www.lpalebanon.org الصفحة االلكترونية: 

http://www.lpsonline.org/
http://www.lpalebanon.org/

