
Books ReviewBooks ReviewBooks ReviewBooks Review  ���ßرk����n���×@@@ò��������Èu@a@ @
 

è^Â†Ö]{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{éŠËßÖ]<í{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{érŠÖ<í{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{Ö]<à{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{é‰ù]æ<ë_†{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{†< <

éâ`jÖ]{{{{{{{{{{{{Š¢]<Ø{{{{{{{{{{{ŠËßÖ]æ<ë‚{{{{{{{{{{{<êÂ^Ûjq÷]æ{{{{{{{{{{{ê< <
��� آ�	� ا����ب :www.arabpsynet.com/Books/Mobayed.B2.FullText.pdf       

�<J{{{{{Ú`Ú{{{{{{{{{{éfÚ<áç{{{{{{{˜ - <ê{{{{{{{ŠËßÖ]<g{{{{{{{ŞÖ]<»<ë…^{{{{{{{�j‰]<K{{è‚Úí{{{{{{{éñ^ÎçÖ]<s{{{{{{{Ú]�Ö]<ì…]�c<†{{{{{< <

†{{{{{{{ŞÎ<Hí{{{{{{{uæ‚Ö]<Hê{{{{{{{Â^Ûjq÷]<Ø{{{{{{{éâ`jÖ]<ˆ{{{{{{{Ò†Ú< <
mobayed@hotmail.com  

   
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 "منِي َآدا بنمكَر لَقَد70 االسرء"  و  

 " " " " مهعا ملْنزأَنو اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَدطسبِالْق اسالن قُوميانَ ليزالْمو ابت25/ الحديد" الْك  

â÷]{{{{{{{{{{{{{{{ð]‚< <

 ...إ� آ� ��� 	���م � ه�ا ا���� 

 ...إ� آ� أ��ة ��� 	���م

 ...إ� آ� أم وأب ��� 	���م

 ...إ� آ� زوج ��� 	���م

 ...إ� آ� ا&' وأ&%$ ��� 	���م

 ...��مإ� آ� *(�) ��� 	�

 ...إ� آ� -,+) ��� 	���م

 ...إ� آ� 	' +�� ��� 	���م

 ...إ� آ� /��. ��� 	���م

  

 االجهاد النفسي عقب الصدمات .1

 القلق .2

  األمراض النفسية األخرى

  النتائج االجتماعية واألسرية: ثالثا

 النتائج المهنية واالقتصادية: رابعا

  النتائج على األفاكار المعتقدات: خامسا

  لرعاية والمعالجةا

  :المقدمة

  تسهيل التعبير عن المشاعر والعواطف.1

  التوضيح والتطمين

  مساعدة المصاب على فهم صعوباته ومشاعره

  تشجيع الخطوات السليمة لحل المشكالت

  المالحظات العملية في التعامل مع سجين الرأي المطلق السراح

  بناء العالقة الحميمية الصادقة .1

 االستماع واالصغاء .2


تــــــــــــا������ــ   

  الموضوع الصفحة

  لمن هذا الكتيب؟

  كلمات كتبها سجين للرأي

  االنسان والحريات

  من نتائج التعرض لألزمات والصعوبات

  تأثير األزمات

  المشكالت الناتجة عن الفقدان والحرمان .1

 المشكالت الناتجة عن التغييرات والتبدالت .2

 ألشخاصالمشكالت الناتجة عن العالقات بين ا .3

 المشكالت البيئية .4

  :من نتائج السجن والتعذيب

 النتائج الصحية الجسدية العضوية: أوال

  النتائج النفسية: ثانيا

 االكتئاب .3

 
Arabpsynet Journal:  N°39 – Summer  2013 

 2	013		��ـــــــــ�		–39א�ـــــ�د		:א��ـــــ�	א����ـــــ�	���ـــــ�م	א�����ــــــ� 1

www.arabpsynet.com/Books/Mobayed.B2.pdf  

1   	 	

www.arabpsynet.com/Books/Mobayed.B2.FullText.pdf
www.arabpsynet.com/Books/Mobayed.B2.pdf


Books ReviewBooks ReviewBooks ReviewBooks Review  ���ßرk����n���×@@@ò��������Èu@a@ @
 

 
محمد غانم العلي . وأريد أن أنتهز الفرصة ألشكر كال من الصديقين د

، والصديق األستاذ بالل خالد دياب من الهالل األحمر القطري. ود
  الشاويش من المكتب االسالمي للنشر في بيروت على طباعة هذا الكتيب

  �أيــــــــــ� ا�ـــــــــ
 ���ـــــــ
ت آ���ـــــــآ��

مأمون مبيض بخصوص . اطلعت على ما كتبه المؤلف الفاضل د
ين سجين الرأي، وألفيته مؤلفا جمع بين دفتيه الكثير مما يحتاجه السج

والقارئ لهذا الكتاب، مساعدا ومساعدا، سيشعر بمدى االهتمام المفرج عنه
الذي أبداه المؤلف، فالكاتب يعبر بشكل واضح ودقيق عن الحياة المعقدة 

وقد حرص . للسجين المظلوم طوال مدة سجنه مهما كانت مدة السجن
اعد المؤلف كونه طبيبا نفسيا على توضيح النقاط التي تساعد وترشد المس

  والمساعد على حد سواء وبشكل واضح ومبسط

والجدير بالذكر، ولكوني أحد هؤالء الضحايا، أن من األمور الهامة 
  :للشخص المصاب والتي ذكرها األخ الطبيب


د�ـــــ�: أو��  !ـــ
ء ا����ـــــ� ا�

واألهم من هذا استقباله فور . االهتمام بالسجين المطلق السراح: وثانيا
خروجه من السجن بشكل يليق به، وبالسبب الذي حرم به كل معاني الحرية، 

  فهذا مما سيشعره باألمان، وهذه أوفى طريقة لمداواة جرحه النازف

له در الكاتب كم أعطى البحث حقه وكأنه كان يعيش معنا، وكم عاد ف
ويا ليتني . ي هذا الكتاب إلى أيام، واهللا يشهد، أنها لم ولن تنسى أبداب

حصلت على هذا الكتاب منذ سنتين، فلربما ساعدني في تغيير حياتي 
وال أذكر أن أحد من المتهمين بسجناء . جذريا ولكن قدر اهللا وما شاء فعل

  الرأي كتب مثل هذا البحث كي يفيد المصاب

الطبيب مأمون على ما قدمه بشكل واقعي وفي الختام أشكر األخ 
 .ومبسط، وجزاه اهللا كل خير

 التطمين وفهم المشاعر .3 

  !أليس الصبح بقريب؟

  استشارة المتخصص النفسي

  مالحظات الى الطبيب الفاحص

  الفحص السريري

  انذار الحالة المرضية للسجين

  االعالن العالمي لحقوق االنسان

  كيف أطلب المساعدة؟

  الخاتمة

 جع وللمزيد من القراءةالمرا

  ـ%ــــــــــــ$ا ا�#��ــــــــــــ� هـــــــــــــ��

يعرض هذا الكتيب لبعض النتائج واآلثار التي يمكن أن تصيب سجين 
وقد كتب الكتيب ليفيد . الرأي بسبب االعتقال والتحقيق والتعذيب والسجن

رأي نفسه، االنسان غير المتخصص، وليقدم بعض المساعدة سواء لسجين ال
أو ألقاربه وأسرته وأصدقائه، مما يمكن أن يزيد وعيهم ومعرفتهم لما يمكن 
أن يتعرض له السجين المطلق السراح، مما يمكنهم من مساعدته بالطريقة 
األفضل، ألنه أحيانا وبحسن النية يمكن لبعض الناس أن يسيء من حيث 

  بةأراد االصالح والمساعدة، بسبب قلة المعلومات المناس

ويمكن للكتيب أن يفيد أيضا كل من سيكون له إحتكاك أو تعامل مع 
سدين الرأي، من طبيب عام، أو ممرض، أو مرشد اجتماعي،أو من يقوم 

 .بخدمة السجين ورعايته بشكل مباشر أو غير مباشر
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