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 ملن هذا الكتيب
 

 يعرض هذا الكتّيب لبعض النتائج واآلثار اليت ميكن أن تصيب سجني الرأي بسبب االعتقال والتحقيق والتعذيب والسجن.

ليقّدم بعض املساعدة سواء لسجني الرأي نفسه، أو ألقربائه وأسرته وقد ُكتب الكتّيب ليفيد اإلنسان غري املتخصص، و

وأصدقائه، مما ميكن أن يزيد وعيهم ومعرفتهم ملا ميكن أن يتعرض له السجني املطلق السراح، مما ميّكنهم من مساعدته 

ح واملساعدة، بسبب قلة بالطريقة األفضل، ألنه أحيانًا وحبسن النّية، ميكن لبعض الناس أن يسيء من حيث أراد اإلصال

 املعلومات املناسبة.

 

وميكن للكتّيب أن يفيد أيضًا كل من سيكون له احتكاك أو تعامل مع سجني الرأي، من طبيب عام، أو ممرض، أو مرشد 

 اجتماعي، أو من يقوم خبدمة السجني ورعايته بشكل مباشر أو غري مباشر.

صديقني: د. حممد غامن العلي ود. خالد دياب من اهلالل األمحر القطري، وأريد أن أنتهز هذه الفرصة ألشكر كالًّ من ال

 والصديق األستاذ بالل الشاويش من املكتب اإلسالمي للنشر يف بريوت على طباعة هذا الكتّيب.
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 كلمات كتبها سجني للرأي
 

رأي، وألفيته مؤَلفًا مجع بني دّفتيه الكثري مما اطلعُت على ما كتبه املؤلف الفاضل د. مأمون مبيض خبصوص سجني ال

 حيتاجه السجني املفرج عنه.

 

والقارئ هلذا الكتاب ـ مساِعدًا أو مساَعدًا ـ سيشعر مبدى االهتمام الذي أبداه املؤلف، فالكتاب يعّبر بشكل واضح ودقيق عن 

وقد حرص املؤلف كونه طبيبًا نفسّيًا على احلياة املعقدة للسجني املظلوم طوال مدة سجنه مهما كانت مدة السجن. 

 توضيح النقاط اليت تساعد وترشد املساِعد واملساَعد على حّد سواء وبشكل واضح ومبسط.

 واجلدير بالذكر، ولكوني أحد هؤالء الضحايا، أن من األمور اهلامة للشخص املصاب واليت ذكرها األخ الطبيب:

 

 .أواًل: بناء العالقة الصادقة

 

االهتمام بالسجني املطلق السراح. واألهم من هذا استقباله فور خروجه من السجن بشكل يليق به، وبالسبب الذي  :وثانيًا

 ُحرم به كل معاني احلرية، فهذا مما سيشعره باألمان، وهذه أوفى طريقة ملداواة جرحه النازف.

 

بي هذا الكتاب إىل أيام، واهلل يشهد، أنها مل ولن  فللَّه دّر الكاتب كم أعطى البحث حقه وكأنه كان يعيش معنا، وكم عاد

تنسى أبدًا. ويا ليتين حصلت على هذا الكتاب منذ سنني، فلرمبا ساعدني يف تغيري حياتي جذريًا، ولكن قدر اهلل وما شاء فعل. 

 وال أذكر أن أحدًا من املهتمني بسجناء الرأي كتَب مثل هذا البحث كي يفيد املصاب.

 

 شكر األخ الطبيب مأمون على ما قّدمه بشكل واقعي ومبسط، وجزاه اهلل كل خري.ويف اخلتام أ
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 اإلنسان واحلريات
 

كانون األول من كل عام بالذكرى السنوية لإلعالن عن مبادئ حقوق اإلنسان،  /حتتفل البشرية يف العاشر من ديسمرب   

قضايا احلريات وحقوق اإلنسان من األمور املستعصية يف البالد العربية واإلسالمية بشكل خاص، وكثري من  ولكن ما تزال

بالد العامل بشكل عام. وما يزال اإلنسان معرضًا يف هذه البالد لالعتقال بسبب معتقده وأفكاره ومبادئه الدينية والسياسية 

الرأي أو سجني الضمري. وقد يطول االعتقال والسجن لسنوات دون واالجتماعية واإلصالحية، وهذا ما ُيسمى بسجني 

 حماكمة، وقد ال ُيسمح ألهله بزيارته ورؤيته طوال هذا االعتقال.

 

والغالب املّتبع يف هذه السجون، أن يرافق السجن استخدام الكثري من وسائل التعذيب وإهانة إنسانية السجني. ووثائق    

 تها حتتوي الكثري من تفاصيل هذه االعتقاالت وقضايا حقوق اإلنسان يف كثري من البالد.منظمة العفو الدولية ونشرا

 

وقد يستمر هذا احلال من االستخفاف باإلنسان وحقوقه لبعض الوقت يف العامل العربي واإلسالمي، فليس يف األفق ما    

 يشري إىل انتهائه يف وقت قريب.

 

بسنوات. ومما زاد األمر سوءًا منذ ذلك الوقت، أن بعض البالد الغربية واليت كان  5771وقد كتبُت هذه السطور قبل عام    

ُيتغنى باحرتامها حلقوق اإلنسان، وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية، أصبحت ِمن أكثر َمن ينتهك حقوق هذا 

اإلنسان؛ إال أن هذا جيب أن ال يصرفنا عن  اإلنسان، وما سجن غوانتنامو األمريكي إال منوذجًا فاضحًا النتهاك فظيع حلقوق

 رؤية االنتهاكات املستمرة والكثرية حلقوق اإلنسان على أيدي أناس من جلدتنا يف العاملني العربي واإلسالمي.

 

إن عمليات االعتقال والتعذيب والسجن ومن ثم اإلفراج، تـُحدث صدمات عنيفة على حياة الفرد، ولكنها تؤثر أيضًا على    

 سرته واحمليطني به من أقرباء وأصدقاء وزمالء.أ

 

وال ُيقّدم عادة لسجناء الرأي هؤالء أو أسرهم، أي رعاية أثناء السجن، أو عقب اإلفراج عنهم، فُيرتكون ملواجهة الصعوبات    

يلية؛ بله أن تقدم هلم والعقبات كما ُتركوا من قبل وراء القضبان، فال ُتقدم هلم الرعاية الصحّية وال القانونية وال التأه

 «!حسن السلوك»التعويضات املالية، وتربئة امسهم وشهادة 

 

وألسباب ال ختفى على القارئ، ال توجد لدينا إحصاءات وأرقام عن عدد سجناء الرأي، وعدد َمن تعّرض منهم للتعذيب    

التعذيب أو السجن. ولذلك يصعب علينا  الشديد أو السجن الطويل، وال عدد َمن يعاني منهم من املضاعفات الشديدة هلذا

 حتديد حجم املشكلة، وحجم االحتياجات واخلدمات املطلوبة.

 

وأمام هذا احلال، فال بد من السعي لتكوين املؤسسات القانونية احمللّية، واليت تـُعنى بقضايا احلّريات وحقوق اإلنسان يف    

اإلنسان املظلوم، كل إنسان، بغض النظر عن معتقده وأفكاره ومبادئه، كل هذه البالد، لتتابع هذه القضايا، وتتبنى حقوق 
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ومتّد يد العون له وألسرته، للخروج مما هم فيه. ويبقى هدف ُنصرة املظلوم من األهداف السامية اليت دعت إليها كل 

 الشرائع واألديان والقيم واملبادئ.

 

ملتخصصني واخلرباء من طبيب، ومتخصص نفسي أو اجتماعّي، وتقوم معظم هذه املؤسسات على جهود املتطوعني من ا   

وحمام قانوني، وممرض... كلهم يضع جهده وخربته يف مساعدة سجني الرأي. وال بد طبعًا عند تأسيس مثل هذه املنظمات 

ن واملؤسسات من دراسة كيفية تأمني احلماية القانونية للمتطوعني املتخصصني، وكذلك محاية َمن يلجأ إليهم م

السجناء أو أقربائهم. وال شك أن هذا األمر شائك يف كثري من البالد اليت متارس انتهاكات حقوق اإلنسان، ولكن هذا ال 

يعين أن ال نسعى ونطالب بتكوين مثل هذه املؤسسات احليادية. وال بد كذلك من دراسة كيفية متويل هذه املؤسسات 

 نها من القيام بدورها بشكل أفضل.لتحافظ على استقالليتها املوضوعية، مما ميك

 

ومن وظائف هذه املؤسسات احلقوقية اإلنسانية: أن تقدم املساعدة العملية لسجني الرأي، وخاصة عقب اإلفراج عنه. فهذا    

اإلنسان الذي تعرض للكثري من األهوال خالل االعتقال والتحقيق ومن ثم السجن، والذي قد يكون قد طال اعتقاله لسنوات 

نوات، قد يكون يف أمّس احلاجة للرعاية واملعاجلة والتأهيل ليستطيع متابعة احلياة من جديد، بعد أن ُغّيب كل هذه املدة وس

 وراء األبواب احلديدية.

 

 وميكن أن تشمل هذه الرعاية العديد من اجلوانب ومنها:    

 .الرعاية الطبّية 

 .الرعاية النفسّية 

 .الرعاية األسرية واالجتماعية 

 .الرعاية املالية واالقتصادية 

 .الرعاية القانونية 

 .الرعاية التأهيلية 

 

وإني أضع هذا الكتّيب ليساعد مثل هذه املؤسسات اإلنسانية، إن وجدت يف بعض البالد، وليساعد كل من له اهتمام أو    

عرفة ما ميّر بالسجني أثناء اعتقاله، عالقة مبثل هذه القضايا، سواء سجني الرأي املطلق السراح، أو أسرته، أو أصدقائه. فم

وبعد اإلفراج عنه، ومعرفة ردود أفعاله وما ميكن أن ُيصاب به، كل هذا ميكن أن يساعد اآلخرين على تقديم يد العون 

ُتِحْط ِبِه  َوَكْيَف َتْصِبُر َعَلى َما َلْم"واملساعدة، على بصرية ومعرفة ووضوح. فباملعرفة ميكن أن يتحلى اإلنسان بالصرب والوعي 

 ]الكهف[ . "ُخْبًرا *
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 وأريد هنا أن أذكر املالحظات التالية:

  صحيح أن احلديث هنا بشكل رئيسي عن سجني الرأي؛ إال أن هذا النوع من املساعدة ينطبق يف كثري من جوانبه

اجلرائم املدنية  أيضًا على كل َمن تعرض لصدمات كبرية يف حياته، ومنهم أيضًا ضحايا القصف واحلروب، أو

 ([.1وحوادث السري، أو ضحايا الكوارث واحلوادث الطبيعية كالزالزل واحلرائق])

 

  :لإلشارة إىل اإلنسان الذي تعّرض للصدمة واحلدث، مهما « املريض»و« امُلصاب»و« السجني»استعملت هنا عبارات

 كانت طبيعة هذه الصدمة واحلدث، وسواء كان رجاًل أو امرأة.

 

 لإلشارة إىل اإلنسان الذي يقدم املساعدة أو املعاجلة، سواء كان « املعاجل»و« املساِعد»أيضًا عبارات:  استعملت

 متخصصًا، أو جمرد من يريد أن يساعد من قريب أو صديق.

 

  :لإلشارة إىل جممل اخلدمات « املعاجلة»و« املساعدة»و« اإلرشاد النفسي»و« العون»و« الرعاية»استعملت عبارات

 ساعدات اليت تقدم هلذا اإلنسان ليتكّيف من جديد مع احلياة، بعد الصدمة اليت مّر بها.وامل
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 من نتائج التعرض لألزمات والصعوبات

 
 تأثري األزمات:

ن املتعرض تتباين ردود أفعال الناس جتاه األزمات والصعوبات احلياتية حبسب طبيعة األزمة وظروفها، وشخصية اإلنسا   

هلذه األزمات، وما مّر معه يف حياته من جتارب وأحداث، وحبسب توقعاته واستيعابه ملا حيدث وحييط به من متغّيرات. فهذه 

العوامل وغريها حتدد إىل أي مدى يستطيع هذا اإلنسان التكّيف مع أزمة معّينة يف حياته، وإىل أي مدى سيتأثر بهذه األزمة 

 هذا أن هناك اختالفًا يف ردود األفعال عند الناس، وحتى بالنسبة للحدث الواحد.وعواقبها. وُيفهم من 

 

وتشري بعض الدراسات على ضحايا املعتقالت املكثفة إىل أن طبيعة وشدة التأثريات تعكس ليس فقط طبيعة وشدة    

يضاف إىل ذلك تأثري االضطرابات التعذيب ومعاناة السجني، ولكن أيضًا طبيعة العوامل املخففة واملساعدة والداعمة. و

النفسية أو اجلسدية املرافقة للسجن والتعذيب. وكلما طال وتكرر التعذيب كلما ازدادت شدة النتائج السلبية، وكذلك 

 كلما كان عمر الشخص أصغر كلما ازداد احتمال ظهور اآلثار والعواقب.

 

 إلنسان لألزمة والشدة والصعوبات احلياتية:وهناك وبشكل عام أربعة أنواع من األسباب اليت تعّرض ا   

 

 . املشكالت الناجتة عن الفقدان واحلرمان:1
والشكل الشائع يف هذا النوع من احلرمان: هو فقدان عزيز أو قريب بالوفاة أو االنفصال؛ ولكن هناك أنواع أخرى تدرج حتت    

دان وظيفة من وظائف أعضاء اجلسم عقب جراحة أو احلرمان كافتقاد اإلنسان حلريته، وفقدان االحرتام للنفس، وفق

حادث، وفقدان مصادر الرزق بفقد املهنة أو الوظيفة أو الثروة. وميكن أن تؤدي كل هذه األنواع من احلرمان إىل ردود أفعال 

حلة الصدمة(، ومن مشابهة ملا ميّر باإلنسان عقب وفاة قريب أو عزيز. حيث يشعر اإلنسان أواًل حبالة من املفاجأة للحدث )مر

ثم تعقبها حماولة اإلنسان الالإرادية إىل عدم تصديق ما حدث ورفض الواقع )مرحلة اإلنكار (، وبعد ذلك يبدأ الشخص 

بالتأثر مبا حدث فينتابه الشعور بالغضب أو الذنب )مرحلة املشاعر (. وقد يدخل يف هذه املرحلة يف حالة من التعلق الشديد 

ة حلذا به يشعر باحلزن واالكتئاب )مرفقود، ليعقب ذلك مرحلة التفاعل الكامل مع احلرمان؛ ف بالشيء أو الشخص امل

 األسى(.

 

ومع خفة الشعور بهذا احلزن من خالل الوقت، حياول املصاب أن يعيد صياغة حياته من جديد من غري وجود ما كان قد    

فراغ الذي تركه هذا الفقدان واحلرمان بأمور أخرى، تعينه على فقده من شخص أو شيء مادّي أو معنوّي، وحياول أن ميأل ال

 مواصلة درب احلياة )مرحلة التكّيف(.

 

وختتلف املدة الزمنية وشدة كل مرحلة من هذه املراحل حبسب طبيعة الكارثة واحلرمان، وطبيعة اإلنسان وشخصيته،    

 ونوعية العون واملساعدة املتوفرة له.
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املصاب سواء عن طريق صديق أو قريب أو خبري متخصص من خالل مساعدته على التعبري عما يف  وتكون مساعدة هذا   

عرب هذه املراحل املختلفة من ردود الفعل جتاه الكارثة، ولكنه هذه املرة « املرور»نفسه من مشاعر، ومن خالل مساعدته على 

 مرور آمن يشعر معه املصاب باألمن واألمان واحلرية.

 

 ت الناجتة عن التييريات والتبدالت:. املشكال5
وطبيعة املشكالت والتحدي هنا ليست يف احلرمان، وإمنا حدوث أمر جديد يتطلب من اإلنسان التكّيف معه. ومثال ذلك:    

هقًا تغّير طبيعة مهنة اإلنسان وعمله، أو تغّير املكانة واحلالة االجتماعية كأن يصبح اإلنسان رجاًل ناضجًا بعد أن كان مرا

يافعًا، أو عندما يصبح زوجًا بعد أن كان عازبًا... وبالرغم من أن طبيعة هذا التغّير قد تكون إجيابية سعيدة؛ إال أنها تبقى 

، مثرية بذلك مشاعر القلق واالضطراب، ورمبا «التهديد»حتمل يف طياتها بالنسبة لبعض الناس عناصر التحدي و

 االكتئاب.

 

 العالقات بني األشخاص:. املشكالت الناجتة عن 3
كما يف حاالت النزاع يف العالقات األسرية والزوجية، واليت تعترب من األسباب الرئيسية للشدة والتوتر واالضطراب، وقد    

 تكون من األسباب األساسية اليت تدفع اإلنسان لليأس واالنزعاج الشديدين.

 

فتقد الدعم والتشجيع، تعترب من أسباب تهيئة البعض وخاصة النساء ومن املعروف أن العالقات الزوجية الضعيفة واليت ت   

 لإلصابة باالكتئاب عند مواجهة بعض األزمات والصعوبات احلياتية.

 

ويف مثل هذه احلاالت من األزمات، ف ن مهمة من يريد التدخل للمساعدة، أن يسعى لتحسني طريقة ونوعية اخلطاب    

زواج أو أسرة( على أمل أن خيفف هذا من حدة العداء واخلصام والغضب وسوء التفاهم بني والتواصل بني هؤالء األفراد )أ

 األطراف.

 

وترتافق مثل هذه األزمات عادة مبشاعر القلق واحلرية واالضطراب. وقد يزداد القلق عندما جيد الشخص نفسه يف حرية    

درة، واألخذ أو الرتك... وقد حيتاج املصاب هنا للمساعدة أمام ضرورة اختيار أمر من بني اثنني، كفكرة البقاء أو املغا

 والتدريب على اختاذ اخلطوات الصحيحة حلل بعض املشكالت الواقعية يف حياته.

 

 . املشكالت البيئّية:4
ان وهناك أنواع كثرية تدخل حتت عنوان املشكالت البيئية. ومثال ذلك: االنتقال بالسجني أو املصاب من مكان ألفه ملك   

آخر غريب عنه، أو الشعور بالوحدة واالنعزال، أو على العكس انعدام إمكانية اخللوة واالنفراد، وحاالت الضرب أو االعتداء، أو 

 جمرد التهديد بهما، وصعوبات العمل واملهنة، والكوارث الطبيعية.
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 من نتائج السجن والتعذيب

  

 

، قد متّر به كل األنواع السابقة الذكر ألشكال األزمات والصعوبات جمتمعة، وال غرابة أنه يف حالة سجني الرأي املفرج عنه  

 أي أزمات احلرمان، والتبدالت، وتغّير العالقات اإلنسانية، وضغوط البيئة بأشكاهلا املختلفة املتعددة.

 

رضة املشروعة، وحّل النقابات، وال ننسى أنه قبل السجن قد تكون هناك فرتات من التوتر واالضطرابات السياسية، ومنع املعا   

والتعتيم والتشويه اإلعالمي، ورمبا تطبيق األحكام العرفّية. وتأتي بعد ذلك املالحقة والتفتيش وانعدام األمن لفرتة من 

الزمن... ومن ثم االعتقال وما يرافقه من حتقيقات واستجواب، مع امتهان اإلنسان والذي قد يصل حلّد الضرب والتعذيب... 

ل السجني متعبًا إىل مصري السجن الطويل األمد، والذي ميكن أن يتخلله املزيد من التعذيب اجلسدي والنفسي، ليص

 واإلهانات اللفظية والنفسية.

وحتى إطالق سراح السجني يكون مشحونًا بالصعوبات والتحديات املختلفة، كأن يقال له بأن يستعد للخروج، ولكنها    

سي والعاطفي، من قتل األمل عنده جمددًا. وميكن أن ُيكرر معه هذا مرات ومرات، ويف كل مّرة جمرد خدعة للتعذيب النف

 جيمع حاجاته على أمل احلرية، ولكنه السراب ال غري!

 

وحتى بعد أن يطلق سراح السجني فالصعوبات والتحديات ال تنتهي، فهو يواجه اآلن عقبات التأقلم مع احلياة والناس من    

ا بعد غياب عقد أو عقدين أو أكثر من الزمن. ولرمبا تبع هذا اإلفراج اعتقال آخر جديد، حيث يعيش اإلنسان جديد، ورمب

 التجربة املريرة والكابوس املؤمل مرة ثانية!

 

وينتاب كثري من الناس أمام هذه األزمات األربع، شعور بالقلق أو االكتئاب أو الغضب، وقد تضاف عند بعضهم أشكال    

 من ردود الفعل واليت تزيد يف تعقيد املشكلة. أخرى

 

ومن أشكال ردود الفعل اإلضافية هذه، ما اعتاده اإلنسان من عادات سلوكية غري سليمة يتصرف بها عندما يكون متوترًا    

املهدئة واملسكنة،  وقت األزمات والصعوبات، ومثال هذه العادات: الزيادة املفرطة يف تناول الطعام، واالستعمال الزائد لألدوية

وحاالت الغضب واالنزعاج الشديد، وضرب اآلخرين ممن حوله. وقد يصبح هذا السلوك يف هذه احلاالت هو املشكلة األساسية 

 اليت تواجه اإلنسان، وليس جمرد املشاعر العاطفية املرافقة لألزمة.
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 نتائج السجن الطويل والتعذيب:
 ائج حتت العناوين التالية:وميكن أن نصّنف هذه النت   

 . النتائج الصحية اجلسدية العضوية.1

 . النتائج النفسية والسلوكية.5

 . النتائج االجتماعية واألسرية.3

 . النتائج املهنّية واالقتصادية.4

 . النتائج على األفكار واملعتقدات.2

 

 أواًل ـ النتائج الصحية اجلسدية العضوية:
بطرائق متنوعة، وبعض هذه الطرق قد ميّيز بلدًا دون أخرى، بينما بعضها اآلخر عاملّي وميارس  ُيمارس التعذيب اجلسدي   

 بشكل عام.

 

ويف بعض احلاالت ال يعري القائم على التعذيب أي اهتمام، وال يقوم بأي حماولة إلخفاء مظاهر وآثار التعذيب، فتجده    

ا يرتك آثارًا واضحة تبقى ملدة طويلة، من ندبات وكسور وخلوع يسبب اجلروح واإلصابات دون متييز وبشكل عشوائي مم

وشلل. بينما يف بالد وحاالت أخرى حياول القائم على التعذيب والسجن؛ أال يرتك آثارًا تشري إىل وقوع التعذيب، ولذلك فقد 

 ن من أكثر وسائل التعذيب يستعمل طرائق تعذيب ال ترتك إال القليل من اآلثار واليت رمبا تزول مع الوقت. وبالطبع ف

 تلك الوسائل النفسية واليت ال ترتك كسورًا أو ندبات جسدية رغم أنها شديدة الوقع واألمل!

 

إن مظاهر الرضوض والكدمات، وتورم وانتفاخ األعضاء كاليدين والقدمني، وكذلك اجلروح والشقوق قد تشري بوضوح    

طبيعة هذه اآلثار بسرعة وقد تزول متامًا خالل عدة أسابيع، إال إذا كانت هذه  إىل طبيعة التعذيب وزمن حدوثه. وتتغري عادة

اآلثار عميقة يف اجللد حيث ترتك ندبات جلدية، أو تغّير يف لون جلد املناطق املصابة. وقد توجد هناك أحيانًا ثخانات ومنو 

ن وقوع التعذيب بعد ستة أشهر من إحداث يف اجللد، أو كسور عظمية حتّس من خالل ملس اجللد. ويصعب عادة حتديد زم

 اجلروح.

 

 ونذكر هنا بعض العوامل املؤثرة يف طبيعة الندبات اجللدية:   

 .قد تبقى الندبات اجللدية ولعدد من السنوات متغرية وغري مستقرة، وتصيب صاحبها باحلكة الشديدة 

 (.قد يصاب اجللد عقب احلروق بالتسّمك، وتتكون ندبات مشّوهة )جدرات 

 .إذا تعرض اجللد املصاب لاللتهاب واإلنتان، فقد يرتك هذا ندبات جلدية دائمة 

 .قد يشري ذهاب الشعر من منطقة جلدية إىل إصابات بالرضوض والندبات 

 .تتواجد آثار اجَللد والضرب عادة على الظهر واملؤخرة، وتكون بشكل خطوط متوازية أو متقاطعة 

  والساعدين بسبب حماولة الشخص محاية ووقاية وجهه من الضربات.قد تكون هناك ندبات على اليدين 
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  يف البالد العربية واهلند، وهي تسبب عادة آالمًا شديدة وصعوبة عند املشي؛ إال أنها نادرًا ما « الفلقة»يكثر استعمال

يستمر هذا  ترتك ندبات مزمنة. وقد يعاني البعض من أمل وحّس االحرتاق عند السري أو الوقوف الطويل، وقد

 اإلحساس لسنوات.

 .اللكم والركل يصيب النقاط العظمية بالرضوض 

 .نادرًا ما ترتك احلروق الكهربائية آثارًا دائمة 

 .ترتك حروق السجائر ندبات دائرية عميقة وصغرية، وتكون عادة متعددة 

 سم، وقد  5ـ  1بطول  ترتك عادة جروح طعنات السكني واآلالت احلادة كشفرات احلالقة ندبات نظيفة ممّيزة

 يتواجد حتتها إصابات عضلية أو عصبية. وقد تكون الندبات متعددة ويف مناطق متقاربة.

 .قد تكون هناك آثار لتفتيت األصابع، ونزع األظافر، وقد يرتك هذا مساكة وتشّوهًا يف األظفار 

 ذراع، وقد ال توجد آثار للتعليق على جلد قد يسبب التعليق باليد الواحدة أو اليدين أًذى دائمًا يف الكتف ومفصل ال

 اليدين بسبب استعمال أقمشة للربط والتعليق.

 

 قد تؤدي صدمات الرأس املتكررة بالقدم أو البندقية إىل حدوث واحد أو أكثر من األعراض التالية:

  يف العني، أو انتزاع شبكّية العني واضطراب الرؤية.« املاء الزرقاء»الساّد العييّن أو 

 زق غشاء طبلة األذن، والذي يتبعه التهاب األذن الوسطى وضعف السمع.مت 

 .كسور عظام األنف وفقدان حاسة الشّم 

 .فقدان بعض األسنان األمامية 

 .متزق وندبات اللسان 

 .نوبات الصرع، وفقدان الوعي، واإلغماء املتكرر بسبب تأذي الدماغ 

 .فقدان القدرة على التعلم اجلديد، وضعف الذاكرة 

 .التشوش وفقدان حّس التوجه للوقت وللمكان 

 .العته أو اخلرف املبكر 

 

وقد يؤدي السجن الطويل يف الظلمة، أو التعرض الطويل لضوء الشمس إىل ضعف النظر، واالنزعاج الشديد من الضوء    

 وسيالن الدموع.

 عرض املتكرر للربد دون وقاية.تكثر حاالت ذات الرئة والتهابات الصدر بسبب تكرر التغطيس يف املاء، والت   

حتدث القرحة املعدية، ورمبا نزوف املعدة، بسبب الشّدة والتعذيب النفسي، أو بسبب اإلرغام على شرب احلوامض واملواد    

 احلارقة، أو بسبب التغذية القسرية عرب أنابيب تدخل عن طريق األنف، وخاصة ملن ُيضرب عن الطعام.
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 راحية على البطن إىل عمليات استئصال الطحال أو الكلية بسبب الرضوض واإلصابات الباطنية.قد تشري الندبات اجل   

 قد حتدث العنـّة )ضعف االنتصاب(، وضعف القدرة اجلنسية؛ بسبب اإلصابات اجلسدية أو النفسية أو كالهما.

 

سبب رضوض احلالب والكلية، أو تكرر قد حيدث سلس البول، والشعور املتكرر باإلحلاح الشديد للذهاب إىل احلمام، ب   

 االلتهابات البولية، وخاصة غري املعاجلة.

باإلضافة إىل كل ما سبق، فقد يصاب السجني كغريه من الناس خارج السجن باألمراض املختلفة األخرى، وقد يدخل    

طلق سراحه وقد أصيب بأمراض السجن وهو أصاًل مصاب ببعض هذه األمراض، وبسبب غياب الرعاية الطبية الالزمة، فقد ي

 متعددة مزمنة لسنوات، ومن غري عالج يذكر. ومن مجلة هذه األمراض:

 .األمراض القلبية املزمنة 

 .ارتفاع ضغط الدم 

 .السكري 

 .األمراض العصبية املختلفة 

 .أمراض اجلهاز اهلضمي 

 .األمراض الصدرية كالربو والسّل 

 .أمراض سوء التغذية وفقر الدم 

 والتحسس. أمراض اجللد 

 .األمراض النفسية املختلفة 

 

 ثانيًا ـ النتائج النفسّية:
تتنوع اآلثار النفسية للسجن والتعذيب كثريًا بني السجناء بسبب عوامل كثرية كما ذكرنا يف بداية البحث، حبسب    

عريف والسلوكي، الظروف واألحداث، وحبسب نوعية املعاملة والتعذيب، وحبسب طبيعة اإلنسان وتكوينه الشخصي وامل

 وكذلك حبسب ظروف اإلفراج عنه، وطبيعة الدعم والتشجيع بعد احملنة...

ونذكر من األشكال الرئيسة لآلثار النفسية والسلوكية واليت أظهرت الدراسات احتمال حدوثها عند كثري من ضحايا 

 السجن والتعذيب ما يلي:
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 . االكتئاب:1
من احلزن والتأثر الشديد، كنتيجة ورّدة فعل ملا مّر باإلنسان خالل سنوات السجن والتعذيب وهي حالة عاطفية شائعة    

املادي واملعنوي، وكنتيجة آلثار السجن على حياة السجني النفسية واألسرية واالجتماعية واملهنية واالقتصادية... حيث 

 ي: حريته، وكرامته...، ومن أهم ما ميلك اإلنسان وه«من كل شيء»ُحرم خالل سنوات السجن 

 وقد يصيب االكتئاب وبشدات خمتلفة ما يقارب نصف السجناء.   

 ويبدو هذا االكتئاب من خالل تبدالت جسدية ونفسية وذهنية، نذكر منها:   

 .شعور الشخص باحلزن يف معظم األوقات 

 .فقدان الطاقة واحليوية والتعب العام 

  عليه من أعمال وأنشطة.فقدان الرغبة واحلافز للقيام مبا اعتاد 

 ...الشعور باالنطواء والرغبة باالنعزال عن اآلخرين، فيفضل أن ُيرتك لوحده مع أفكاره وذكرياته 

 .الشعور الشديد بالذنب وبأنه ال قيمة له 

 و األفكار السلبية والسوداوية، فيتساءل عن هدف احلياة وغايتها، ورمبا متّنى املوت وفّكر باالنتحار للخالص مما ه

 فيه.

 .ضعف الثقة واألمل بنفسه وباآلخرين وباملستقبل، فال يعود يرى إال اجلوانب السلبية يف حياته 

 .ضعف القدرة على الرتكيز واالنتباه، وبالتالي ضعف تذّكر بعض احلوادث، مما يضعف قدرته على التعلم 

 .انعدام األمن والشعور الدائم بعدم االستقرار 

 ستمرار هذا إن متّكن من النوم. واالستيقاظ املبكر عدة مرات خالل الليل، وأحيانًا الشعور اضطراب النوم، وصعوبة اال

 يف الصباح باحلاجة الشديدة للنوم.

 .ضعف الشهية للطعام ورمبا نقصان الوزن 

لك على وتزعج هذه األعراض املصاب بشكل شديد مما يؤثر على نشاطه االجتماعي واألسري واملهين أو الدراسّي، وتؤثر كذ

 عالقاته مبن حوله من أهل وأصدقاء.

 

 . اإلجهاد النفسي عقب الصدمات:5
وهي حالة نفسية شائعة أيضًا حتدث عادة، وكما هو واضح من امسها عند التعرض حلادث صادم خطري يرتافق باخلوف    

بعض السلطات، أو الدول ضّد الشديد والصدمة النفسية القوية، وخاصة من التعرض ألعمال العنف املنظم والذي متارسه 

مواطنيها إلرهاب الناس، أو املعارضني ألسباب سياسية أو عقائدية أو فكرية. وهناك ما يشري إىل أن هذا اإلجهاد النفسي قد 

 يصيب ما يقارب نصف سجناء الرأي أيضًا، وخاصة الذين ترافق سجنهم مع التعذيب الشديد، املادي والنفسي.
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تفرض الذكريات نفسها فرضًا وبشكل قهرّي على صاحبها، ف ذا به يف هذه احلالة ال يستطيع دفع ففي هذه احلاالت    

من « يعيش»األفكار والذكريات اليت تدفع طريقها بشدة إىل ذاكرته وخياالته، وإذا به يبدو منهمكًا مع أفكاره، وكأنه 

، فريى املشاهد نفسها، ويرى األشخاص، بل حتى يرى جديد األحداث اليت مّرت به يف سجنه، وكأنها حتدث لتّوها من جديد

 «.الذكريات الراجعة»الدم ويشم نفس الروائح، وكل ما مّر معه من قبل. وتسّمى هذه األعراض: 

 

وتتكرر هذه الذكريات، مرات ومرات، مما يتعب السجني وُيشعره باإلنهاك. وقد يصاب باألرق فال ينام، وإذا متكن من النوم    

 األفكار والذكريات بشكل أحالم مزعجة وكوابيس ليلية، وكأنه ما زال يف املعتقل.طاردته 

 

 ومن هول هذا احلادث الصادم، جند املصاب يعيش من جديد تفاصيل هذا احلدث وبأشكال خمتلفة نذكر منها:   

 .أفكار عن احلادث ال تكاد تغادر ذهن املصاب 

 د وكأنها اآلن جتري أمامه.خياالت وصور للحدث بكل تفاصيله تعود من جدي 

 .أحالم وكوابيس مزعجة عن احلادث 

 حماولة اهلروب من الذكريات وكل ما له عالقة باحلدث، وكأنه حياول أن ينسى، ومن أين له هذا النسيان؟ 

 .جتنب اآلخرين من أفراد األسرة واألصدقاء، وميله للعزلة واالنطواء 

 اء التحقيق.جتنب احلديث عما حدث معه يف السجن، أو أثن 

  ضعف القدرة على تذّكر بعض تفاصيل أمور هامة جرت معه )وجتب التفرقة بني هذا وبني عدم رغبته باحلديث

 عما جرى معه(.

 .حالة من كبت املشاعر والعواطف وكأنه يف حالة خدر ال يشعر فيها بشيء 

 كل شيء»عورية لنسيان حالة من اخلدر والذهول وكأنه يف حالة غيبوبة أو شبه نوم، يف حماولة ال ش.» 

  حالة من الالمباالة وقلة االكرتاث ملا يدور حوله، وكأنها حماولة ال شعورية أيضًا للهروب من مواجهة الواقع من

 حوله.

  حالة نفسية شديدة من التوتر عند تذّكر احلدث، أو التعرض ملا له عالقة مبا جرى، أو تعّرضه ملا ُيذّكره به، كرؤية

 لوك معني يشبه هيئة وسلوك من قام بتعذيبه أو التحقيق معه )جندي أو شرطي...(.شخص بهيئة أو س

 ...حالة جسدية متوترة، كتسرع القلب والتعّرق... عند املرور بأمر يذّكره باحلادث، كرؤية دم أو شرطي 

 !حالة شديدة من االنزعاج من كل األعراض، واليت قد ترافقها رغبة باالنتحار 

 ب كل ما ميكن أن يذّكره باحلادث وتفصيالته، كغرفة استجواب أو مقابالت عادية حرص شديد على جتّن

 )كمقابلة تقديم على وظيفة ما...(.
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 ومن أعراض اإلجهاد النفسي عقب الصدمات، حالة مستمرة من اإلثارة والتهّيج ترتافق مبا يلي:   

 .اضطراب النوم 

 .النزق والعصبية ألقل سبب 

 نفعال غري املربر.نوبات من الغضب واال 

 .ضعف القدرة على الرتكيز، وبالتالي ضعف الذاكرة 

 .زيادة التنبه واحلذر الشديد والدائم 

وهناك من يصنف هذه احلالة النفسية من اإلجهاد النفسي عقب الصدمات كحالة من القلق والتوتر، واليت قد تدوم    

 سجني الرأي.لوقت ميتد من أشهر لسنوات طويلة، وحتى بعد إطالق سراح 

 

 وقد جيد املصاب بهذه احلالة صعوبة أكثر من غريه يف احلديث عن جتربته، وما مّر معه يف السجن والتحقيق.   

( موظفًا تعرضوا 543ولتوضيح هذا األمر، يفيد أن نذكر الدراسة املعروفة، واليت أجريت يف النرويج، حيث تابعت )   

قد وجدت هذه الدراسة: أن الذين كانوا أقرب إىل مركز احلريق احتاجوا إلرسال حلوادث مدنية تتعلق حبرائق خمتلفة. ف

عدد دعوات أكثر من أجل حضور مقابلة ملساعدتهم مقارنة مع الذين كانوا بعيدين عن مركز احلريق. أي أنه كلما 

االعتبار وحنن حناول أن نقدم  اشتدت اإلصابة كلما حاول املصاب جتّنب احلديث يف األمر. وال بد أن نأخذ هذا األمر بعني

 املساعدة لضحايا سجناء الرأي.

 

وقد يشارك بعض األهل واألقرباء مع املصاب، وحبسن النّية، حماولة التجنب واهلروب مما حدث... بدل أن يساعدوه على    

 مواجهة الواقع والتكّيف معه بالطريقة املناسبة، اليت تنسجم مع املرحلة اليت هو فيها.

 

 لقلق:. ا3
حيث يشعر الشخص بالرعشة، وعدم السكون، وفقدان الراحة الداخلية، وكأنه غري قادر على االسرتخاء واهلدوء. وحتى لو    

 ظهر مبظهر اهلادئ والسكينة اخلارجية؛ إال أنه يشعر بالقلق يف أعماقه.

ار، أو االعتماد على رأي ما أمامه. وقد تبدو وقد يتظاهر القلق يف ضعف قدرة املصاب على الرتكيز، والرتدد يف اختاذ القر   

عليه عالمات التوتر، ف ذا به ينتفض مذعورًا ألقل صوت مفاجئ يسمعه كصوت سيارة أو طفل يصرخ... فتكون ردود أفعاله 

 فجائية وشديدة ومبالغ فيها. وقد يصاب الشخص يف مثل هذه احلاالت أيضًا باألرق واألحالم املزعجة.

 

حالة املصاب بعد فرتة من الوقت، إال أن علينا أن ننتبه إىل احتمال نشوء األعراض جمددًا، وخاصة عقب وقد تتحسن    

التام، « الشفاء»األعراض بدل احلديث عن « هجوع»انزعاج أو شدة نفسية أو مشكالت اجتماعية، ولذلك نتحدث عادة عن 

 مما يوحي بأن املرض قد يأخذ دورة زمنية طويلة األمد.
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قد يصبح هذا اإلنسان، أكثر عرضة من غريه لألزمات والصعوبات النفسية واليت قد تصيبه يف قابالت األيام، ولو بعد و   

 سنوات من إطالق سراحه.

 

« املعيب»وقد يشعر الشخص باخلجل الشديد من احلديث عن مشاعره وأحاسيسه ومشكالته النفسية ألنه يعتقد أنه من    

ر الضعف والصعوبات النفسية، ورمبا يعود هذا لوقت تربيته وهو صغري عندما ُصور له أن حديث أن يشعر هو الرجل مبظاه

أمثاله! ولذلك فقد يرتدد كثريًا يف احلديث « بالرجال»عن عواطفه ومشاعره دليل على ضعفه، وأن هذا ال يليق « الرجل»

 ([.5معه يف هذه احلاالت]) عن كل ما يدور يف نفسه وحياته. ويتطلب هذا خربة وكياسة يف التعامل

 

وقد يكون اإلنسان شديد احلساسية، ولذلك فقد يشعر بالرفض واالتهام من قبل اآلخرين، جملرد أي قول أو فعل ينّم عن    

 مساءلته عما حدث معه يف السجن.

 

جواب الذي واجهه يف ولننتبه إىل أن الشخص ميكن أن ينزعج كثريًا إذا وجد نفسه يف جّو يشبه جّو التحقيق واالست   

املعتقل أو السجن، ومثال هذا: غرفة الطبيب أثناء مراجعته ألمر من األمور. فحتى سؤال الطبيب له عن امسه مثاًل، قد 

جيعله يتذكر أسئلة التحقيق يف السجن واملعتقل. وكذلك إذا رأى جنديًا أو شرطيًا يف لباسه الرمسي، أو رأى سيارة 

د تتجدد عنده ذكريات السجن والتعذيب. ولذلك فقد يصاب حباالت من اخلوف أو الرهاب، وهو متّر أمامه... فق« جيب»

اخلوف املزعج والشديد، ومن ثم حماولة جتنـّب كل ما ميكن أن يذكره بأيام السجن، كلباس الشرطة واجليش، والغرفة 

 ان ُيعذب بها.املقفلة الباب والنوافذ، أو أسلكة الكهرباء واألدوات الكهربائية كاليت ك

 

وقد يشعر الشخص بالذنب شديد ولوم النفس ألنه أدىل حتت التعذيب، بأمساء أصدقائه وأصحابه، أو ببعض املعلومات    

بعمل ما، سواء كان حمقًا أو « وّرطوه»اليت كانت عنده؛ أو قد تنتابه أعراض الشعور بالنقمة النفسية على أصدقائه الذين 

 يواجه مصريه األسود.« وتركوه وحده»ئه الذين مل ُيعتقلوا مثله، والذين رمبا سافروا وغادروا البالد، ال، أو ناقمًا على أصدقا

 

ويفيد تطمني الشخص بأن ما تعرض له من تعذيب يربر له فعل ما فعل أثناء السجن، وقول ما قال، وأن أي إنسان آخر يف    

 ا حدث يف هذا النطاق.مكانه رمبا كان سيفعل ذات الشيء، وأنه غري مسؤول عم

وقد ترافق السجني املطلق السراح، حالة من احلزن والشعور بالذنب وتأنيب الضمري كلما مّرت به نعمة ما يف حياته، حيث    

ترجع به الذكريات إىل زمالئه يف املعتقل، سواء الذين ما زالوا يف األسر أو حتى الذين أفرج عنهم، حيث يتذكر احلرمان 

ذي يعيشونه اآلن أو عاشوه يف السابق. وال شك أن هذه احلالة قد تسبب صعوبات نفسية مع أفراد أسرته من والتعذيب ال

زوجة وأوالد أو أقرباء، وخاصة عندما ال يتفهمون طبيعة املرحلة اليت ميّر بها، وما ميّر به من مشاعر وأحاسيس وأفكار. وقد 

 ؟!«كيف لنا أن نستمتع بهذا، وقد حدث ما حدث»وفق فكرة أسرته من بعض احلالل واملباح « حيرم»حياول أن 
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 . األمراض النفسية األخرى:4
وال شك أن مما ميكن أن يصاب به السجني نتيجة الشدة النفسية والتعذيب واإلرهاق اجلسدي والنفسي بعض األمراض    

سجن. وقد يكون الشخص عرضة لإلصابة النفسية واليت تصيب البشر بشكل عام، وحتى ولو مل يتعرضوا لالعتقال أو ال

مبثل هذه األمراض قبل دخوله السجن، إال أن حمنة السجن وما رافقها قد عّجل باإلصابة وأظهرها للسطح. ونذكر هنا 

 (.3) بعضًا من هذه األمراض دون إطالة فيها

 

خالل اضطرابات انسجام كل من  ومن هذه األمراض: الفصام ، وهو حالة شديدة من األمراض النفسية، حيث يتجلى من   

التفكري والعاطفة والسلوك. ففي الفصام قد يبدأ املصاب بالتكلم مع نفسه، أو مع خياالت يتوهمها، أو قد يتصرف بشكل 

 غريب مع الذين من حوله، وبشكل ملفت للنظر بأن هناك ما هو غري طبيعي معه.

 

عاطفة املصاب بني نوبات من االكتئاب الذي مّر ذكره، وبني  ومن األمراض كذلك: اهلوس االكتئابي ، حيث ترتاوح   

نوبات من اهلوس. واهلوس حالة نفسية تعاكس االكتئاب حيث يشعر املصاب بالغبطة والبهجة والسعادة املفرطة، وبشكل 

، وال يعود يتجاوز احلّد الطبيعي. فنجد املصاب ميزح ويضحك ولو مع نفسه. وقد يبدو وكأنه ممتلئ بالطاقة واحليوية

 يرغب بالنوم، وهو مفرط احلركة وال يكاد يسكن أو يهدأ.

 

وهناك كذلك حاالت من الوسواس القهري ، حيث تسيطر على املصاب فكرة ال يستطيع مقاومتها أو دفعها عن ذهنه، أو    

 سلوكًا معينًا ال يستطيع مقاومة القيام به فيكرره مرة بعد مرة بعد مرة.

جتماعية والقانونية وغريها واليت تضعها الدولة أمام سجني الرأي املطلق السراح تساهم بشكل فعال يف إن كل الصعوبات اال

 زيادة اإلصابات النفسية املختلفة.

 

 ثالثًا ـ النتائج االجتماعية واألسرية:
ياة، فاألسرة هي اليت تفتح وال شك أن األسرة تلعب دورًا أساسيًا يف مساعدة امُلطلق السراح على التأقلم من جديد مع احل   

ذراعيها وتستقبله من ظلمة السجن. وبالرغم من أن معظم األسر تقوم بدور طّيب يف هذا األمر من الدعم االجتماعي، إال أن 

هناك من خيرج بعد سنوات من السجن ليجد يف انتظاره الوحدة والعزلة أو ابتعاد الناس عنه، أو أسرة متفككة... وال شك أن 

 زيد من معاناة السجني املطلق السراح، مما يزيد يف حاجاته للمساعدة والتأهيل.هذا ي

 

 ويفيد أن نلّم مبا ميكن أن تتعرض له أسرة السجني بشكل عام يف مثل هذه الظروف العصيبة.   

 

رجلها أو ولدها، أو  «اختفاء»تصاب أسرة السجني بالكثري من املشكالت النفسية واالجتماعية. فهي تعاني يف البداية عند    

اعتقاله، وخاصة عندما ال تدري األسرة مصريه ومكانه، وماذا حدث له؟ فحالة عدم اليقني من معرفة مكانه ومصريه، من 

أصعب األمور على الوالدين والزوجة والولد... وميكن أن يصاب أي فرد يف األسرة بالقلق واالكتئاب واضطراب النوم، 

 يفيد أو ُيطلق سراح السجني أو األسري.« فعل شيء»ذنب والتقصري لعجز األسرة عن وكذلك الشعور الشديد بال
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وحتى بعد إطالق سراحه ميكن لألسرة أن تعاني من بعض االضطرابات والصعوبات النفسية وغريها. ففي بعض احلاالت    

طلق السراح من االكتئاب واألرق والقلق النادرة ميكن لكامل األسرة أو بعض أفرادها أن يعاني من كل ما يعانيه السجني امل

 وأعراض التجنـّب... السابقة الذكر.

 

وقد تكون من أصعب التحديات، إعادة تأقلم األسري مع أسرته، واألسرة مع ولدها. فاألسرة قد تغّيرت كثريًا خالل سنوات    

عمله أو مهنته، ومنهم من مرض أو سافر، السجن الطويلة، فمنهم من تزوج وأجنب أجيااًل جديدة، ومنهم من غّير طبيعة 

ومنهم من تغّيرت أفكاره وقيمه ونظرته للحياة، ومنهم من تويف خالل هذه السنوات. وسيجد السجني أن أجيااًل جديدة مل 

 يعرفها قد نشأت خالل غيابه.

 

واقفه من اآلخرين، ورمبا من والسجني بدوره قد تغّير مظهره، وظهر تقدم سنِّه، وتغّيرت أفكاره ونظرته للحياة، وم   

 بشكل عام.« اإلنسان»

 

والسجني الذي ترك زوجة، جيدها قد كربت سنوات وسنوات، هذا إن مل جيدها قد تزوجت غريه أثناء غيابه سنوات،    

سف يف العتقاد اجلميع بأنه قد مات، يف ظروف ال تتوفر فيها املعلومات، وال إمكانية زيارة السجني كما هو احلال مع األ

 كثري من سجناء الرأي، ويف عدد من بالد العامل.

 

والذي ترك أوالدًا أطفااًل جيدهم اآلن شبابًا وشابات، هلم طبائعهم ونظرتهم اخلاصة للحياة، ورمبا ما زالوا يتساءلون عن    

نون، وال يدرون أن والدهم سبب سجن والدهم كل هذه السنوات، ولرمبا اعتقدوا بأن والدهم قد ارتكب جرمًا يعاقب عليه القا

إنسان شريف إمنا سجن بسبب آرائه ومعتقداته ومواقفه. ومن األمور املؤملة جدًا للسجني أنه قد ُحرم من مصاحبة أوالده 

وزوجته خالل منّوهم ونشأتهم، وأنه مل يشارك يف تكوين أفكارهم وقناعاتهم يف هذه احلياة. وهذا ما ذكره الكثري من 

 قضوا سنوات طويلة يف السجن.السجناء الذين 

 

وقد حتدث صعوبات كثرية يف طريقة احلوار واخلطاب بني السجني وبني زوجته وأوالده، حيث وضعت السنوات الطويلة    

احلواجز الكثرية بينهم، حواجز نفسية وعاطفية وفكرية وسلوكية وقيمّية... فهو ينظر لألمور من خالل تاريخ حياته وأيامه 

 الطويل.« الغياب»نما ينظر اآلخرون بعيونهم اخلاصة وبعني املستقبل واحتماالته، متجاهلني رمبا املاضي وتاريخ السابقة، بي

فالرجل الذي كان يدير أمور أسرته قبل اعتقاله، جيد نفسه اآلن على هامش أحداث احلياة، وال يشعر بدور له يف اختاذ    

ة، أو غريها، حتت ضغط الواقع ومتطلبات احلياة، أن تأخذ دورًا جديدًا هلا يف قرارات األسرة. ففي فرتة غيابه اضطرت الزوج

رعاية أمور األسرة واملنزل. واآلن وبعد إطالق سراح الزوج، قد ال ترغب الزوجة بالعودة لدورها القديم وأن تتيح لزوجها أن 

تفي بشكل أو آخر، مما يضطرها إلعادة التأقلم يأخذ دوره السابق، فهي ما زالت ختشى أن ُيعتقل زوجها من جديد، أو أن خي

 من جديد، والذي مل يكن سهاًل يف املرة األوىل.
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وثانيًا، وحتى ولو رغبت الزوجة بالتغيري، ف نه ليس من السهولة أن يغّير الناس طبيعة األدوار اليت ميارسونها يف حياتهم    

ألمور ملا كانت عليه قبل االعتقال، بسبب املشكالت النفسية والصحية، العملية. واالحتمال اآلخر: أن ال يرغب الزوج بعودة ا

 وبسبب نتائج السجن والتعذيب.

 

وقد تؤدي هذه املشكالت إىل صعوبة استمرار احلياة الزوجية بعد كل هذه السنوات من الغياب واالنتظار، مما قد ينتهي    

 بالطالق واالفرتاق!

 

: الصعوبات اجلنسية، بسبب اإلصابات اجلسدية املرضّية، أو بسبب املعاناة النفسية ومما يعاني منه املطلق السراح   

 والشعورية. ويف بعض احلاالت حيتاج اإلنسان لفرتة طويلة نسبيًا للتأقلم مع احلياة الزوجية واألسرية.

 

الجتماعية وغريها مما أدى إىل وقد تكون األسرة قد تعّرضت يف فرتة غياب السجني إىل الكثري من املشكالت الداخلية ا   

تفكك األسرة وتفرقها. ويرتافق تفّرق األسرة بزيادة حاالت االكتئاب والقلق. وقد تكون األسرة أثناء غياب الرجل قد غّيرت 

يف طبيعة حياتها، كأن تكون قد انتقلت للعيش يف مدينة أخرى، ويلح السجني بعد إطالق سراحه على العودة للحياة 

 ال تستطيع األسرة أن تصل إىل اتفاق مما يهددها باالفرتاق والتفكك.السابقة، و

 

ويفيد أن نذكر هنا، أن كثريًا من األسر على العكس من هذا، حيث تزداد التحامًا ومتاسكًا يف أوقات الشدة واالبتالءات    

 هذه.

 

الالزم والكايف للتأقلم مع املتغّيرات اجلديدة،  وتكون مساعدة األسرة بفهم واستيعاب مثل هذه األمور، ومن خالل أخذ الوقت   

واحلديث املتبادل والصريح فيما حدث أثناء كل هذه السنوات الطويلة، أي أن ُيعطى اجلميع فرصة مناسبة الستيعاب ما قد 

رة. وإذا جنحت جرى ومّت طوال هذه املدة. ومن خالل الوقت ورويدًا رويدًا ستنمو الثقة، وينمو التفاهم بني كل أفراد األس

 األسرة يف هذا، فستكون أقدر على مواجهة أي مشكلة تعرتضها يف قابالت األيام.

 

ومن األمور اليت ُينصح بها عادة أن يقضي اإلنسان مع أسرته وقتًا كافيًا قبل أن حياول العودة إىل احلياة االجتماعية    

املشرتكة « باألعمال»يفيد هنا أن يكون هذا الوقت للقيام  واملهنية وغريها، وقد ميتد هذا الوقت إىل عدة أشهر. ولكن

اخلفيفة، وليس جمرد اجللوس وتكرار احلديث عما قد جرى، ومن هذه األعمال واملشاريع املشرتكة واخلفيفة: األعمال 

 مع احلياة من جديد.املنزلية، واملطبخية، وترتيب املكتبة املنزلية... فكل هذه األنشطة تعطيه فرصة عملية طبيعية للتأقلم 

 

 رابعًا ـ النتائج املهنّية واالقتصادية:
ومن األمور اليت جيب أن ال تغفل هي: االنتباه إىل اآلثار االقتصادية للسجن الطويل على مستوى الفرد السجني وأسرته،    

أمام مشكلة تأمني لقمة فقد يكون قبل سجنه ممن يكسب رزق أسرته، ف ذا بهذه األسرة ويف يوم واحد مفاجئ جتد نفسها 

 العيش.
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ويزداد األمر صعوبة، إذا ترافق االعتقال مع عدم تفهم اجملتمع ألسباب االعتقال هذا، والوقوف موقفًا سلبيًا ناقدًا لسجني    

الرأي، وقد يرافق هذا شيء من االنتقاد االجتماعي ألسرة السجني. وكل هذا قد ينعكس يف الرتدد أو اخلوف احلقيقي من 

 تقديم يد العون واملساعدة هلذه األسرة املصابة.

 

وبالنسبة لسجني الرأي الذي قضى سنوات يف األسر ثم أطلق سراحه، جيد نفسه أمام مشكلة مالية صعبة جدًا. فهناك    

ت األسرية. فقدان املمتلكات والوظيفة واملهنة. بينما تواجهه حاجات السكن واإلقامة والطعام واملصروفات الكثرية، واحلاجا

 وهذا كله ينضاف إىل النتائج األخرى الصحّية والنفسية واألسرية واالجتماعية...

 

وال شك، أنه بعد إطالق السراح سيحتاج السجني لفرتة طويلة يكون فيها غري قادر على العودة ملهنته أو دراسته، وغري قادر    

املطلق السراح وخيفف عنه الكثري حماولة تأمني املساعدة  على اكتساب معيشته جبهده وعمله. ولذلك فمما يعني السجني

 املالية العملية لتوفري السكن واملأكل وامللبس...

 

وال شك، أن األسرة تقوم عادة بتقديم املساعدة املالية املطلوبة حيث تتفانى األسرة يف تلبية احتياجات املصاب، ولكن علينا    

هي إىل املساعدة والعون، وخاصة األسرة اليت فقدت بالسجن من كان يعوهلا ويكسب أن نذكر أن هناك من األسر من حتتاج 

 هلا قوت يومها.

 

وهناك ما يشري إىل أن الصعوبات املالية والسكن غري املناسب ترتافق يف كثري من األحيان بزيادة حاالت االكتئاب عند    

 املطلق السراح.

 

 ت:خامسًا ـ النتائج على األفكار واملعتقدا
وهذه من األمور الصعبة على سجني الرأي، فهو قد يكون دخل السجن أصاًل من أجل أفكاره ومعتقداته، ويف نفس الوقت    

كان مقصد َمن عّرضه للسجن واالعتقال والتعذيب أن تتغّير قناعات السجني وأفكاره، ليس التغيري الطبيعي السليم؛ وإمنا 

صالحية يف ظروف صعبة عسرية، رافقها التعذيب واإلهانة واملعاناة اجلسدية والنفسية. تشويه أفكاره الدينية والسياسية واإل

 وقد حيدث هذا أملًا نفسيًا عنده جتاه ماضيه، وما كان حيمل من أفكار ومبادئ.

اح من ومما ال شك فيه، أن هذا اإلنسان حباجة إىل من يفهم هذه القضايا ويستوعبها، فرييح سجني الرأي املطلق السر   

الشعور بالذنب ولوم الذات، من خالل إشعاره بأنه يتفهم ظروفه وما قد مّر به، وأن أي إنسان يف مكانه قد يفعل ما قد فعل هو 

أمام هذه احملنة واالبتالء. وال بد من لفت انتباه األسرة واألقرباء إىل هذه النقطة، ومساعدتهم على التخاطب واحلوار 

 .املتفهم واملقّدر للظروف

 

ومما يؤمل السجني املطلق السراح أن يرى مدى تغري الناس وقناعاتهم وأفكارهم، وخاصة أقرب الناس إليه من أفراد أسرته    

أمام االعتقال والتعذيب البشع والسجن، ورفض تغيري أفكاره وقناعاته حتت الضرب والتعذيب، ف ذا « صمد»وأقربائه. فهو قد 
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فكار والقناعات، فيغّيروها، وهم مل يروا ولو جزءًا صغريًا مما عايشه هو ورآه، فيسأل نفسه عن هذه األ« يتخلون»باآلخرين 

 «.إذًا ملاذا أنا حتّملت كل ما حتملته؟!»سؤااًل مؤملًا حمّيرًا ال جيد له جوابًا، وهو 

 

والتعذيب، ولكن ليس لقد ذكرنا هنا جمموع ما ميكن أن يتعّرض له السجني، وما ميكن أن حيدث له عند االعتقال    

بالضرورة أن يصاب نفس الشخص بكل هذه األعراض جمتمعة، والغالب أن يصاب ببعضها حبسب طبيعته والظروف من 

 حوله.

 

وال شك أن هناك من ميّر بهذه احملنة، وخيرج وهو على قدر كبري من العافية والصحة والسالمة، بالرغم من قسوتها    

بعض اآلثار اخلفيفة. ولكن هناك من حتدث عنده األزمة صدمة كبرية، مما يسبب عنده وشدتها، أو رمبا ترتك عنده 

االكتئاب الشديد أو االضطرابات واملرض النفسي الشديد. وال شك أن املعاجلة واملساعدة املقدمة هلؤالء السجناء ختتلف 

 حبسب درجة اإلصابة والتأثر.
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 الرعاية واملعاجلة

 

 ملقدمة:ا
على التكّيف الفعال مع الصعوبات واألزمات اليت مّر بها، وما « املصاب»إن أهداف َمن يريد املساعدة هي: أن حياول أن يعني    

زال مير بها بعد إطالق سراحه. ويتطلب هذا األمر نوعية جيدة من التواصل واحلوار بني الطرفني، وأن يتعامال كمعاملة 

، وليس كمعاملة الكبري مع الصغري. ويتطلب األمر تعاونًا من قبل الطرفني، وليس جمرد تواكل الكبري الناضج مع مثله

 أحدهما على اآلخر.

 

، ألنه مدعو أثناء املعاجلة إىل مواجهة بعض احلقائق والصعوبات اليت «املصاب»وقد تسبب هذه املساعدة بعض القلق عند    

الت واآلثار النفسية للسجن وأال يذكرها كما مّر معنا عندما حتدثنا عن املشكقد يفضل، إن ُترك له األمر، أن يتجاهلها 

والتعذيب. وكذلك تدعوه هذه املساعدة أيضًا إىل البحث عن طرق جديدة للتكّيف والتعامل مع هذه املعطيات والصعوبات، 

بداًل من اكتفائه باهلروب واالنطواء. ومن املفيد ال شك أن ُيساَعد املصاب على حتّمل املسؤولية الذاتية ألنه قد يظن بعض 

 طأ أن على املطلق السراح أن ال يقوم بأي دور، وأن يقوم اآلخرون باألعمال نيابة عنه.الناس خ

 

وميكن أن نسمي هذه الرعاية باإلرشاد النفسي، واليت قد تبدأ أواًل بتحديد طبيعة املشكالت، ومن ثم حتديد اخلطوات    

عن املشاعر والعواطف من شأنه أن خيفف من شدة املستقبلية. وتتلخص مبادئ اإلرشاد النفسي يف أن توفري فرص التعبري 

التوتر والقلق، وبالتالي يستطيع املصاب أن يبدأ بالتفكري األوضح واهلادئ، ومن خالل التشجيع والدعم حيقق املصاب فهمًا 

 ملعطيات.أفضل للمشكالت والصعوبات. وبالتالي يبدأ السجني يكتشف وبنفسه طرقًا جديدة للتكّيف والتعامل مع الواقع وا

 

 ويفيد أحيانًا تقسيم مراحل اإلرشاد النفسي واملساعدة إىل املراحل األربع التالية:

 

 ـ تسهيل التعبري عن املشاعر والعواطف: 1
ويتم ذلك يف جّو من الثقة واالحرتام بني املصاب واملساعد، ومن خالل إظهار املساعد لالهتمام الصادق والطبيعي باملصاب    

ن غري أن يتسرع املساعد ب ظهار األحكام واالنتقادات ملشاعر املصاب وتصرفاته. وليحاول املساعد هنا التشجيع ومشكالته، وم

 على التقاء النظر املباشر بني عينيه وعييّن املصاب، مع سعيه لوضع نفسه يف مكان املصاب والشعور مبشاعره.

 

ودون تفصيل يف البداية، وباحلديث عن املشكالت والصعوبات وُيشَجع املصاب على احلديث عما جيري معه خبطوط عامة    

 اليت اعرتضته يف السابق، وتعرتضه اآلن. وقد ُيدعى يف أثناء ذلك إىل احلديث عن مشاعره وأحاسيسه.

 

ة ومن املشاعر اليت تكثر مشاهدتها احلزن والغضب، وقد تدفع هنا بعض العوامل االجتماعية واألسرية واألمنية والشخصي   

لكبت هذه املشاعر ومنع التعبري عنها. وال بد من إجياد متنفس صحّي وطبيعي ومأمون هلذه املشاعر؛ وإال فقد تظهر آثارها 

بشكل مرضّي وغري طبيعي، كاالنطواء الشديد، والسلوك السليب بشكل عام، مما قد يرتك آثارًا سلبية على املصاب وعلى من 



27 

 

مينع احلرمان من التعبري عن مشاعر األسى واحلزن والفقدان إىل تأخري بداية  حوله من األهل واألصحاب. وكذلك قد

التكّيف مع حياته اجلديدة، وإىل تأخري القدرة على االنطالق قدمًا إىل األمام يف حياته اخلاصة، ويصبح وكأنه واقف يراوح 

 يف مكانه، ال يتقدم إىل األمام.

 

جع املصاب على احلديث عن مشاعره؟ ومتى يدعوه للتخفيف من هذا، واالنتقال ويفيد أن يعرف الشخص املساِعد متى يش   

 إىل موضوع آخر، ليعطيه بعض الراحة وبعض الوقت للتأقلم والتكّيف.

 

وعلى املساِعد كذلك، أن يعرف نوعية املشاعر اليت يتحّدث عنها املصاب، وفيما إذا وصلت هذه املشاعر حلالة مرضّية    

هاب أو اخلوف الشديد، أم أنها ما تزال ضمن احلدود الطبيعية. وبشكل عام، إذا شعر املساعد أنه يستطيع كاالكتئاب والر

أن يفهم طبيعة هذه املشاعر ويتمكن من متابعتها، وأن املصاب ما زال يّود احلديث عنها، فهذا مؤشر إىل أن استمرار احلديث 

 يف احلديث.أمر مفيد ومساعد للمصاب، ويفضل عندها االستمرار 

 

ومما يشجع املصاب على احلديث أن يكون أواًل مرتاحًا للمساِعد، ويشعر أنه فاهم ومقّدر لوجود مثل هذه املشاعر من احلزن    

باحلديث عن مشاعره وعواطفه، « اإلذن»واألسى والغضب، وأنه مل يفاجأ بكل هذا. وأن يشعر ثانيًا وكأن املساعد قد أعطاه 

 عد أن مما يعني على التأقلم مع احلياة هو هذا التعبري عن املشاعر، والبوح بها لقريب أو صديق.وأن يشرح له املسا

 

ورغم أن املساعد حياول أن ُيظهر جتاوبًا صادقًا وحقيقيًا مع ما يقوله املصاب، إال أن عليه يف ذات الوقت أن حيافظ على    

عطيه االنطباع أن هذا الكالم عن املشاعر، والبوح باألحاسيس واألحداث هدوئه ومتاسكه، ف ن هذا مما يزيد يف ثقة املصاب، وي

ويكون املصاب عادة بأمس «. تكلم وال ختشى شيئا يا صديقي»ال يتعارض مع السالمة واألمان، وكأن حال املساِعد يقول له: 

 احلاجة إىل مثل هذا التعبري لالنطالق، وإال فهو الوقوف واألمل الداخلي العميق.

 

 ـ التوضيح والتطمني: 5
وبعد أن يستمع املرشد أو املساِعد بانتباه وعناية ملا يريد املصاب احلديث عنه، وبعد أن ُيشعره وُيظهر له صدق جتاوبه معه،    

وصدق إحساسه مبشاعره وصعوباته، ميكن للمساِعد أن حياول أن يعيد على املصاب ما قد مسع منه، حبيث ُيسمعه ما قد 

هو بنفسه، ومن شخص آخر ما « ليسمع»يتأكد أواًل من صحة وسالمة هذا الفهم، وليعطي املصاب الفرصة فهمه منه، ل

 كان قد حدث له يف فرتة السجن وما َقْبله وما بعده، فهذا االستماع يساعد املصاب على تفّهم وتقّبل ما حدث معه.

 

تطمني املصاب، وتقوية مشاعره باحرتام الذات والثقة بالنفس. وقد ومن املهم جدًا يف هذه املرحلة املبكرة أن يسعى املساِعد ل   

يكون هذا أمرَا عسريَا وصعبَا بعد فرتة طويلة من السلبيات واإلخفاقات اليت مّر بها خالل سنوات السجن، ولكن من األهمية 

 مبكان بذل اجلهود حملاولة حتقيق هذا األمر.

املصاب السابقة للسجن من إجنازات وعالقات اجتماعية وأسرية، يف تعيني النقاط وقد يفيد التحليل والنظر يف قصة حياة    

القوية اليت ستشكل دعائم تقدمه وجتاوزه للمرحلة العسرية اليت مير بها اآلن. ومن املهم جدًا االهتمام مبثل نقاط القوة 
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صاب واملساِعد، كراشد مع راشد، إىل زيادة والنجاحات هذه مهما كانت صغرية ومتواضعة. وستحقق العالقة احملرتمة بني امل

احرتام املصاب لنفسه وتنمية ثقته بنفسه. فمن خالل تقدير الصعوبات احلقيقية اليت يواجهها، واملشاعر اليت ميّر بها، ومن 

عد قد خالل مساعدته على البوح بهذه األمور وإخراجها من صدره، ومن خالل رفع معنوياته واحرتامه لنفسه، يكون املسا

 «.الشفاء»أعان على تهدئة املصاب، وعلى ارتياحه وتطمينه حلّد يستطيع معه االنتقال خطوة أخرى على طريق التحّسن و

 

 صعوباته ومشاعره:« فهم»ـ مساعدة املصاب على  3
إلنسان سبب مهما كانت أسباب التوتر والقلق واالنزعاج اليت تصيب اإلنسان، ف نها تزداد شدة عندما ال يفهم هذا ا   

حدوثها، ولذلك فمحاولة فهم ما حدث؟ وملاذا حدث؟ وكيف حدث؟ من شأنه أن يكون حبّد ذاته أمرًا عالجيًا وشفائيًا 

للمصاب، ومن شأنه أيضًا أن يساعد على حتديد طبيعة املشكالت واحتماالت احللول. ومن خالل الوقت، ميكن أن يشري 

اليت قد تكون قد قامت بدور آليات التكّيف والدفاع وطرق التأقلم. فمن هذه املساعد إىل بعض التصرفات والسلوكيات 

الطرق مثاًل: أن ُينكر اإلنسان وجود الصعوبات وكأنها غري موجودة، فهو يتعامى عنها وكأنه حياول أن يغّير صورة الواقع 

 لريتاح هلا ويتكّيف معها.

 

تعلمها يف املراحل األوىل من حياته )الرجوع أو النكوص(، ف ذا به  ومن اآلليات األخرى، أن يعود فيتصرف بأعمال كان قد

يتصرف بأعمال طفلّية غري مسؤولة. فمثل هذه التصرفات ال حتقق طبعًا حالًّ للمشكلة، وإمنا جمرد تأجيلها ملدة أطول، هذا 

 إذا مل تزد يف شدتها وتعقيدها.

 

املؤقت، حبيث يشعرون وكأن األمر قد وصل إىل طريق مسدود، ال  وقد يصل بعض الناس حلالة من اإلحباط واليأس، ولو   

ميكن معه التقدم أو التحّسن، ويصبح الشخص وكأنه يف حالة من الالمباالة. وقد تدفع حالة القنوط هذه صاحبها لعدم 

وزها من خالل التجاوب والتعاون مع اآلخرين من حوله. وقد تكون بعض هذه احلاالت خفيفة حبيث يستطيع املساِعد جتا

 االستمرار والوقت؛ إال أن هناك حاالت شديدة حيتاج املصاب معها إىل استشارة الطبيب النفسي أو األخصائي النفسي.

 

ويستفيد املصاب أحيانًا، أن يتذكر أو يستحضر بعض التفاصيل من حياته األوىل، وما مّر معه من جتارب، وأثر هذه    

 هذا مما يزيد بصريته وضوحًا. التجارب على حياته اخلاصة، ف ن

 

 ـ تشجيع اخلطوات السليمة حلّل املشكالت: 4
وهذه من املراحل اهلامة يف العالج، حيث ُيساَعد املصاب على تطوير قدرته على حّل املشكالت والصعوبات بنفسه. ومن 

 اخلطوات العملية يف هذه املرحلة أن ُيشجَع السجني على ما يلي:

 ة.حتديد طبيعة املشكل 

 .اقرتاح حلول خمتلفة هلذه املشكلة، أو التكيف معها 

 .النظر يف إمكانية تطبيق كل حّل من احللول املقرتحة، والسري معها إىل نهايتها 

 .اختيار حّل واحد فقط من احللول املقرتحة كأفضل حّل 
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 .حتديد اخلطوات العملية السلوكية لتنفيذ هذا احلّل املختار 

 ة بعد األخرى.اتباع هذه اخلطوات واحد 

 .متابعة نتائج هذا احلّل، والتأكد من حتقيق املطلوب منه 

 وميكن للمساِعد أن يزيد من قدرته الذاتية على مساعدة املصاب بشكل عملي من خالل ما يلي:   

 .الفهم اجليد للمراحل املختلفة السابقة الذكر حلل املشكالت، وشرحها املناسب للمصاب 

 يد املشكالت والصعوبات بشكل موضوعي وواقعي.مساعدة املصاب على حتد 

 .مساعدته باقرتاح طرائق للتكيف مل ختطر على ذهنه 

 .تذكريه بنقاط الضعف ونقاط القوة عنده، ليساعده على اختيار احلل املناسب له شخصيًا 

 .التأكد من أن املصاب قد قام بدراسة كل حل مقرتح بشكل موضوعّي وواقعي وعملي 

 يار الطريقة املناسبة فقط بعد دراسة كل االحتماالت املطروحة.تشجيعه على اخت 

 .مساعدته على تقسيم احلل املقرتح واملختار إىل خطوات بسيطة وقابلة للتنفيذ 

  مناقشة اخلطوات السلوكية العملية للحل املقرتح، وإجياد نوع من التعهد من ِقبل املصاب بالتزام تطبيق هذه

 اخلطوات.

 نتائج اخلطوات، وحتقيقها للمطلوب. مساعدته على تفحص 

 

وبعد هذه املقدمة النظرية واهلامة يف قضية مّد يد العون والعالج واملساعدة لإلنسان املصاب بأزمة نفسية سببها مشكالت    

 وصعوبات حياتية، أذكر هنا بعض املالحظات العملية يف التعامل مع سجني الرأي املطلق السراح:

 

 حلميمة الصادقة:ـ بناء العالقة ا 1
إن من األمور اهلامة واحلساسة جدًا يف رعاية السجني املطلق السراح هي طريقة استقبال هذا السجني، فسيكون هلذه    

اللحظات األوىل األثر الكبري على مستقبل تكّيفه مع احلياة واجملتمع. ومن األهمية أن يكون هناك من يقوم باستقباله 

ه. وأن حيرص املساِعد واألسرة على إقامة عالقة االحرتام والثقة واحملبة، وذلك من خالل التأني ورعايته والسهر على راحت

 ب عطائه الوقت الكايف للتأقلم البطيء واملتدرج مع احلياة من جديد.

 

من جديد. جيب أن يشعر املصاب بعدم استعجال اآلخرين له، وإمنا إشعاره عمليًا بأن يأخذ الوقت الذي يطلبه للتكّيف    

ويتم ذلك من خالل احلديث اهلادئ معه، واالستماع إليه من غري مقاطعة حلديثه، أو عدم استعجاله يف احلديث عما كان 

قد مّر معه خالل السنوات. والتأني كذلك يف إخباره مبا حدث يف أسرته وجمتمعه والعامل أثناء غيابه، وعدم اإلكثار من 

عندنا الكثري من الوقت للحديث يف أمور كثرية، ويف »عة واحدة، وبذلك ُيدرك املصاب أنه كمية املعلومات املقدمة إليه دف

 «.الوقت املناسب إن شاء اهلل
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واالستماع له حبرارة وانتباه، وإشعاره أنك تأخذ األمر جبدية واحرتام، وانتظاره عندما يسكت يف أثناء حديثه ليلتقط    

 تكيف مع مشاعره وأحاسيسه.أنفاسه، أو ليسرتجع ذكرياته، أو لي

 

وتعطيه هذه العالقة احلميمة االطمئنان، وتساعده على الفصل بني املاضي املؤمل أيام السجن والتعذيب واالمتهان، وبني    

 احلاضر حيث األسرة واحملبة واالحرتام ومراعاة املشاعر واألحاسيس.

 

ف، كوضع اليد على يده أو كتفه، فهذا أيضًا مما يعطيه ولَلْمس اجلسم أثر إجيابي طيب، إن مت بشكل عفوي وخفي   

الشعور باالطمئنان واألمن والثقة. مع االنتباه إىل أن بعض السجناء قد ميّر الواحد منهم يف حالة مؤقتة، ونتيجة ملا مّر به، 

 «!يد السّجان اإلنسان»آخر، بعد الذي لقيه وعاناه على « إنسانًا»فال يريد معها أن ميّس 

 

ومن األخطاء الضارة جدًا: أن ُيستقبل السجني املطلق السراح بطريقة تشعره باللوم على أفعاله وتصرفاته، واليت قد أّدت    

 «!لقد قلنا لك: أن ال تفعل هذا، وأن ال تتكلم مع فالن...»به إىل االعتقال والتحقيق والسجن 

 

 ـ االستماع واإلصياء: 5
يث عما جرى معه؛ فيفيد االستماع إليه، ومساعدته على البوح مبا يف صدره، دون استعجاله، إذا شعر املصاب برغبة يف احلد   

واستيعاب ما قد جرى. ولنذكر أن من أهم األمور العالجية أن يستطيع املصاب أن « فهم»ف ن هذا مما يرحيه ويساعده على 

ويصّدقه ويؤازره. ويف كثري من احلاالت ال ُيطلب  آخر، يفهم منه« إنسان»ينقل مشاعره وعواطفه وأفكاره بشكل كلمات إىل 

لقد »من املساِعد إال حماولة تكرار ما قد مسعه من املصاب، وخاصة باستعمال نفس عبارات املصاب. فمثاًل إذا قال املصاب: 

ثم «.  والوحدةف ذًا شعرَت يف تلك الفرتة باألمل»فيمكن أن يقول املساِعد: « كانت فرتة شعرُت فيها باألمل والوحدة...

 يصمت املساِعد ليتيح للمصاب متابعة احلديث.

 

قد جيعل املساِعد يشعر بالغضب الشديد، واالنزعاج لسماع تفاصيل السجن والتعذيب. ولكن « االستماع»ولننتبه إىل أن    

ساِعد أيضًا بالذنب عليه أن حيافظ على بعض هدوئه، مع إظهار تأثره العفوي، ومشاركته ملشاعر السجني. وقد يشعر امل

الشديد، ألنه مل يستطع أن يوقف عمليات التعذيب هذه، أو أن يساعد يف إطالق سراحه، ولذلك فقد يشعر اآلن يف هذه 

 «!ال يريد أن يعرف ماذا جرى، أو ال يستطيع مساع كل هذه املعلومات»اجللسات وكأنه 

 

 ـ التطمني وفهم املشاعر: 3
بقدر »والقبول « الصرب»وة بعض اآليات القرآنية وذكر األحاديث النبوية اليت تدعو اإلنسان إىل ال شك أنه دومًا تفيد تال   

، ولكن لينتبه املساِعد )وكذلك األسرة( لضرورة عدم حتويل اجللسات إىل جمرد حماضرات ومواعظ على السجني، «اهلل

وات وسنوات. ولننتبه إىل أن املواعظ قد تكون أحيانًا فهذا مما قد يعيقه ومينعه من التعبري والبوح عما كتمه يف نفسه لسن

 لرغبة املساِعد الالشعورية يف عدم االستماع لكل هذه األمور، ويف حماولة لتسكيت املصاب.
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وإذا شعر املساِعد مبثل هذه الرغبة؛ فاألوىل أن يكون صادقًا مع املصاب، فيخربه بأنه ال يستطيع اآلن االستماع ألكثر مما    

مسعه، وأنهما ميكن أن يقفا اآلن ليعودا مرة أخرى ملتابعة احلديث. ويفيد هنا أن يتفقا على املوعد القادم ملتابعة احلديث  قد

 واالستماع.

 

إن الصالة والصرب والقبول بقضاء اهلل وقدره... كلها من األمور املساعدة جدًا، بل قد تكون هذه األمور هي اليت أعطت    

لى التحمل واالستمرار طوال سنوات السجن، ولكن أكثر ما حيتاجه املصاب اآلن هو: اجللوس إىل من السجني القدرة ع

 يسمع له ويفهمه، من غري لوم أو تأنيب أو حماسبة أو وعظ.

 

ومن املهم أن ُيطمأن السجني إىل أنه ستنتابه بني احلني واآلخر مشاعر عميقة، ورمبا متصارعة متضاربة، وأنه قد يفهم    

بعضها كمشاعر الغضب وغريه، وقد ال يفهم بعضها اآلخر، أو قد جيد صعوبة يف احلديث عنها، فُيطمأن عندها أن ما 

مّر بها، فمشاعره « غري طبيعية»ألحداث وظروف « طبيعية»، كردة فعل «إنسانية طبيعية»به هو عبارة عن مشاعر « يشعر»

لظروف اليت مّر بها كاالعتقال والسجن والتعذيب. وأن هذه الظروف غري طبيعية وال غبار عليها؛ إال أن غري الطبيعي هي ا

الطبيعية ميكن أن ُتنتج عند كل إنسان آخر ما أنتجته عند السجني من مشاعر وأحاسيس. وبهذا الفهم يبدأ السجني يعذر 

 مفهوم.« طبيعي»هلا أن تشعر حقيقة مبا ميّر بها، وتعّبر عن نفسها بشكل « يسمح»نفسه، و

 

وقد يصعب على السجني أحيانًا، ربط الصدمة واألحداث اليت مّر بها بالسلوك واالنفعاالت والعواطف اليت يشعر بها، أو    

على األقل قد ال يربطها بشكل حمكم مرتابط. ولذلك يفيد أن يشرح له املساِعد ما حدث من أحداث، وعالقة كل ذلك مبا 

ف. ومثال ذلك: ربط عالقة التعذيب الشديد واملتواصل باألحالم املزعجة يشعر به اآلن من انفعاالت وأفكار وعواط

 والكوابيس، واألفكار القهرية، أو احلزن واالكتئاب، أو التوتر وردود األفعال الشديدة.

 

 وال بد أثناء كل ذلك من إعطاء املصاب الوقت الكايف للتأمل والتفكر، واستيعاب هذه األمور بشكل طبيعي سليم. مع   

االنتباه إىل أن أسلوب إنهاء اجللسات جيب أن يكون أيضًا طبيعيًا ومتأنيًا؛ وإال فقد يشعر املصاب، وهو شديد احلساسية، 

بالرفض وعدم رغبة املساِعد باجللوس معه، رغم كل احلرص على عكس ذلك، والسبب أنه قد مّر بأحداث كثرية أكدت 

ذلك؟! ومن املفيد طبعًا أن يتخلل اجللسات بعض املرح والدعابة اخلفيفة عنده رفض اإلنسان لإلنسان، وَمن يلومه على 

 والدفء، وأن يكون اللقاء مرحيًا وخمففًا للتوتر.

الكثري من األمور االعتيادية اليومية، واليت قد ال « ينسى»ويفيد أن نذكر هنا، أن اإلنسان الذي ُسجن لسنوات عديدة قد    

الت الطبيعية. فمثاًل: إذا شعر الواحد مّنا بالرغبة يف كأس من الشاي، أو اشتهى بعض الطعام، ينتبه إليها اإلنسان يف احلا

فما عليه إال التوجه إىل املطبخ ليأكل أو يصنع كأسًا من الشاي، وإذا رغب باالغتسال أو التبول فما عليه إال أن يتوجه إىل 

ا اإلنسان بعد سنوات من السجن واحلرمان من حريته، فال يعود احلمام... ولكن حتى هذه األمور احلياتية البسيطة ينساه

ولذلك فهو حيتاج لبعض «. طلب اإلذن»قادرًا على التصرف الطبيعي والعفوي، فنجده ال يستطيع فعل شيء من هذا دون 

غباته الذاتية من الوقت ليعود فيتأقلم مع احلرية اجلديدة، ويتكيف مع قدرته على التأثري يف األحداث من حوله، وحتقيق ر

 دون طلب اإلذن من أحد!
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وإذا أردنا أن نلّخص طبيعة املساعدة النفسية لسجني الرأي بكلمات، فأقول بأن مساعدة السجني تقوم على ُحسن القيام    

 مبا يلي:

 االستقبال ـ التأني ـ االستماع ـ التفهم ـ التطمني.

 

ح عبارة عن حتد فكري وعاطفي، فهو يستهلك الكثري من اجلهد وال شك أن العمل مع سجني الرأي املطلق السرا   

واألعصاب، وهو عملية طويلة تتطلب من القائم عليها قدرة على التعامل مع الواقع وجتاوز التحديات. إن فهم ما ميكن أن 

ا األسري وخلفياته يتعرض له األسري، واألعراض اليت ميكن أن تنتابه من التوتر واالكتئاب وغريه، وكذلك فهم طبيعة هذ

الفكرية والثقافية والعقيدية واالجتماعية... من شأنه أن يزيد يف قدرة املشرف على مساعدته على التكيف مع حياته 

 اجلديدة بعد انتهاء األسر.

 

ية يف توقع وألن املعاجلة طويلة، واألعراض مزمنة ومتيل إىل االنتكاس والعودة بني احلني واآلخر، فكان ال بد من املوضوع   

يف ليلة أو ضحاها، وال أن نشعر بالتشاؤم وخيبة األمل كلما اعرتضتنا « الشفاء»سرعة الشفاء والتحّسن، فال حنن نتوقع 

 مشكلة أو صعوبة ما، أو كان هناك بطؤ يف التحّسن والشفاء.

 

وال حتى بعد إطالق سراحه، وإمكانية  وال بد أن يبقى يف احلسبان إمكانية عدم سالمة السجني وأمنه يف بلده بعد ما حصل،   

إعادة اعتقاله من جديد، وكما هو احلال مع األسف يف عدد من البالد. ولذلك يفيد التفكري يف إمكانية مغادرة البلد إىل 

ت، بلد آخر، رغم الصعوبات العملية يف حتقيق ذلك من تصريح يف مغادرة البلد، أو تأشريات اخلروج والفيزا وتأمني املواصال

بالرغم من أن للغربة واهلجرة آثارها السلبية اخلاصة بها أيضًا واليت ميكن أن تزعج الشخص وأسرته كثريًا. والقضية يف 

 نهاية املطاف هي حماولة املفاضلة بني البقاء وإمكانية التعرض من جديد لألذى وبني املغادرة مع ما فيها من اجملهول!

 

ابعات، أن مما يعني ويساعد سجني الرأي كثريًا على الشفاء، أن يكون هناك موقف ولقد وجدت بعض الدراسات واملت   

حكومّي رمسّي يعلن براءة هؤالء السجناء، ويعرتف خبطأ سجنهم وما تعرضوا له، وبأنهم قد ُسجنوا ظلمًا بسبب أفكارهم 

سياسية والقانونية واالجتماعية يف البلد ومعتقداتهم. وال ُيتوقع أن حيدث هذا طبعًا إال بعد تغيري جذرّي يف األوضاع ال

الذي ارتكبه هؤالء السجناء األبرياء، ومن ثم يستطيع الواحد منهم أن « اجلرم»املعين. وبهذا يعلم كامل اجملتمع بطبيعة 

 يفهم طبيعة ما حدث له، وأن يتمكن من رفع رأسه أمام الناس دون خجل، ليتابع من جديد درب احلياة، على ما فيها من

صعوبات وحتديات. فهذا اإلعالن العام والرمسّي يساعد كالًّ من السجناء وأسرهم وكامل اجملتمع، ويف هذا أيضًا فرصة 

 ليتعلم اجملتمع دروسًا مفيدة مما حدث، تعصمه من تكرار هذا اإلخفاق االجتماعي.

 

 اليت تساعد على تأهيل سجني الرأي: وال بد أيضًا يف مرحلة ما بعد السجن من السعي إىل حتقيق األمور التالية   
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املدنية للجميع. فقد ُيحرم الكثري من سجناء الرأي من حقوقهم املدنية، فُيمنعون مثاًل من « احلقوق اإلنسانية»ـ إعادة  1

د، العودة إىل أعماهلم ووظائفهم، أو إىل نقاباتهم وجامعاتهم، أو إىل مدارسهم يف حال كون السجني ممن هو دون سن الرش

وكما حيدث يف بعض النزاعات السياسية، وبعض السجناء ُيمنعون من تسجيل عقد الزواج، أو احلصول على شهادة قيادة 

السيارة... والغالب أن ُيمنع غالب سجناء الرأي من احلصول على جواز سفر، أو مغادرة البالد، خشية القائمني من أن ُيفتضح 

 أمرهم خارج البالد.

 

الرأي علنًا أنهم سجناء رأي، والسعي لدفع التعويضات املالية واألضرار اليت جنمت عن اعتقاهلم وسجنهم  ـ تسمية سجناء 5

 وتعذيبهم، واألضرار اليت حلقت بهم، جسديًا ونفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا..

 

بد هنا من اإلشارة إىل  ـ بذل اجلهد احلثيث لتأهيل سجناء الرأي، ومساعدتهم على متابعة سبل احلياة الكرمية. وال 3

النقص الكبري يف االختصاصيني النفسيني يف البالد العربية واإلسالمية، وإىل ضرورة تكوين املرشدين النفسيني وتدريبهم 

بالشكل اجليد ليكون الواحد منهم على مستوى متقدم من الفهم لطبيعة الصحة النفسية، ومعرفة آثار السجن النفسية 

املساعدة النفسية املناسبة. ومن املهم أن يكون املرشد النفسي تابعًا ملؤسسة مستقلة غري حكومية،  وغريها، وطرق تقديم

حبيث يستطيع احلفاظ على استقالليته وسّرية خصوصيات السجني وما ميكن أن يبوح له به، ومن أجل أن يطمئن السجني 

 ويرتاح للتعامل واحلديث مع هذا املرشد النفسي.

 

حايا ومن مات أثناء األحداث وخالل االعتقال، ليأخذ كل من هؤالء أيضًا دورهم يف احلياة االجتماعية، ـ تسمية الض 4

ولتبقى أخبارهم تارخيًا لألجيال، وتوضيحًا للحجم احلقيقي للمصاب، ودروسًا هامة للمستقبل. وال خيفى مدى األثر 

 .اإلجيابي لكل هذا على أسر هؤالء الضحايا وأوالدهم وأحفادهم

 

 أليس الصبح بقريب؟!:
وأنا أذكر هذه النقاط مع أن ممارسات الدول بشكل عام، ومع األسف الشديد، أن تفرج عن سجني الرأي بعد سنوات طويلة    

بالرغم من براءة السجني «! جرمه»عن السجني، ومساحمته عن « العفو»من االعتقال والسجن والتعذيب، ولكن يف صيغة 

 أصاًل يف حمكمة عادلة، اللَّهم إال إن كانت حمكمة صورية، األحكام فيها جاهزة لكل خمالف للنظام. الذي رمبا مل ُيحاكم

 

 هذا عن إنسان قضى سنوات من عمره، وهو حمروم من حريته اإلنسانية؟!« عفو»أي    

أفكارًا ومبادَئ وعقائد هذا الذي ارتكبه اإلنسان، كل الذي فعله أنه حيمل يف نفسه ورأسه وقلبه وضمريه « جرم»وأي    

 ختالف اليت حيملها سّجانه؟!

 

إن الطريق ما يزال طوياًل أمام اإلنسان يف العاملني العربي واإلسالمي، وكثري من بالد العامل، ليحرر نفسه من املظامل    

يته وحقوقه اإلنسانية، فال املختلفة، وليمنع اإلساءة للحقوق اإلنسانية. ولكن ال بد هلذا اإلنسان أواًل من أن يؤمن هو حبر

 عليه حبقوقه اإلنسانية.« ميّن»ُيطالب غريه بأن 
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 نفسيلختصص ااستشارة امل

 

ولنذكر أن هناك بعض احلاالت الشديدة أو املرّكبة، واليت حتتاج للتحويل إىل الطبيب أو االختصاصي النفسي، وخاصة    

 يف احلاالت التالية:

 يدة، وكان املصاب غري قادر حتى على جمرد بداية القيام بأي من املراحل السابقة إذا كانت ردة الفعل النفسية شد

اليت شرحناها. ومثال ذلك: حاالت االكتئاب الشديد، أو اضطراب االجهاد النفسي عقب الصدمات، أو القلق 

ملتخصصة الشديد. وقد وجد أن معظم هذه اإلصابات النفسية قابلة للتحّسن والشفاء إذا قدمت املعاجلة ا

 الصحيحة واملناسبة للشخص.

  حاالت السلبية والالمباالة الشديدة، حبيث يبدو املصاب وكأنه غري راغب باالستمرار يف احلياة، أو بالقيام بأي عمل

 لتحسني حاله.

  حاالت اهليجان الشديد، وعدم القدرة على النوم، والتوتر وشدة ردود األفعال واالرتكاسات، حبيث يصعب عندها

 قيام بأي عمل مركز مع السجني.ال

  اضطراب شديد يف السلوك واألفكار، مما قد يشري إىل وجود مرض نفسي شديد، كحاالت الذهان النفسي، أو ما

 يشبه الفصام.

 

ويقوم الطبيب النفسي بفحص احلالة النفسية للسجني، ومن ثم يقدم له املعاجلة املناسبة من بني عدد من اخليارات    

 لنفسية املتاحة له، حسب ختصصه وخربته يف هذه اجملاالت املتنوعة، ومنها:العالجية ا

 .املعاجلة النفسية الداعمة 

 .املعاجلة النفسية املعرفية والسلوكية 

 .املعاجلة النفسية واليت ترّكز على احللول بدل املشكالت 

 .املعاجلة احملددة األهداف والقصرية األمد 

 د.املعاجلة النفسية الطويلة األم 

  املعاجلة الدوائية لبعض احلاالت املعينة حيث يفيد فيها الدواء، كاستعمال مضادات االكتئاب، أو املهدئات

العصبية والنفسية. وال بد للمصاب من تناول الدواء املوصوف باجلرعة املناسبة، واملدة احملددة املناسبة للتحّسن. 

، وحبسب احلالة واألعراض. ويفيد أن نذكر هنا: أن أدوية وقد تطول مدة استعمال بعض األدوية ألشهر أو سنوات

االكتئاب النفسي، والكثري من األدوية النفسية األخرى، ليست بالضرورة من األدوية املسببة لإلدمان، وميكن إيقاف 

 استعماهلا عندما تتحسن حالة املصاب، وال يعود هناك استطباب أو فائدة من تناوهلا.
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 عاجل إدخال املصاب يف بعض احلاالت إىل املستشفى النفسي املتخصص لبعض الوقت، لتتم وقد يقرتح الطبيب امل

املعاجلة حتت إشراف الطبيب والفريق النفسي، ومتابعته عن قرب، وخاصة يف احلاالت الشديدة حيث ُيخشى على 

 سالمة املصاب أو غريه.

 جناء الرأي وضحايا االعتقال والسجن توجد يف بعض البالد املتقدمة مراكز صحّية متخصصة يف رعاية س

 والتعذيب، وإن كان يصعب بالطبع الوصول إىل مثل هذه املراكز يف كثري من األحيان.
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 مالحظات إىل الطبيب الفاحص

 

تفيد أيضًا من الناحية  وهذه مالحظات عامة تفيد يف تقدير حالة السجني املصاب، ودرجة املعاناة، وطريقة مساعدته. وهي   

القانونية القضائية، خاصة عندما تتغري األوضاع السياسية حبيث ميكن للسجني رفع القضية للقضاء املدني بعد أن حوكم 

 «.العسكري»سابقًا من قبل القضاء 

 

ق املدنية واإلنسانية نعم، قد يستغرب كالمي هذا من يعرف الواقع املوجود يف كثري من البالد اليت متارس انتهاك احلقو   

سجني الرأي الذي فقد زهرة سنوات حياته ظلمًا أن ينظر « حقوق»للمواطن؛ إال أنه مهما تردى احلال، ف نه يبقى من 

القضاء يف قضيته، وأن ُيعّوض له بعض ما فات من حياته ومعاناته. إن هذا أمل نتطلع إليه، مهما َبُعد عنا اآلن، حتى تصل 

 ي واإلسالمي وغريهما إىل مستوى متقدم من احلريات واحرتام القانون.بالد العامل العرب

 

 ماذا يفعل الطبيب )أو غريه ممن يريد املساعدة(؟   

    

 أن يأخذ الطبيب القصة املرضّية الكاملة، احلالية والسابقة، مع االنتباه أيضًا إىل األمور التالية:

 .القصة الطبّية العائلية واالجتماعية 

 لطبّية النفسية للسجني.القصة ا 

 .طبيعة السجن وظروف التعذيب 

 :ولننتبه إىل أن السجني قد ال يتحّدث بكل ما عنده ولعدة أسباب منها 

 .قد ال يعطي أهمية كبرية لذكر كل شيء 

 .قد ينسى حقيقة بعض املعلومات والتفاصيل، على أهميتها 

 .قد خيجل من ذكر بعض احلقائق والقضايا احملرجة له 

 التهديد والتحذير الشديدين والوعيد الذي تعرض له ومسعه تكرارًا من سّجانيه بأال يتحدث عما جرى معه،  نتيجة

 واخلطر احلقيقي يف هذا األمر.

 

وكما هو احلال يف كل استشارة طبية، قد ال يستطيع املريض ذكر كل التفاصيل يف املقابلة األوىل، ولذلك تفيد رؤيته    

 دة، لتكتمل الصورة.ألكثر من مقابلة واح
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وقد يكون عْجز املصاب عن ذكر التفاصيل بسبب أنه كان ُمغمض العينني، أو فاقد الوعي ومصابًا باإلغماء، أو بسبب    

اآلثار النفسية للسجن والتعذيب. وال ننسى طبعًا أنه قد يكون مرتددًا يف ذكر التفاصيل وكشف احلقائق خشية أن يعّرض 

 د من املشكالت والصعوبات مع السلطة السياسية.نفسه أو أسرته للمزي

 

وقد يكون مما يؤمل السجني ويزعجه نفسيًا، أن حياول تذّكر التفاصيل والذكريات واملشاعر، ولذلك يفيد للطبيب أن ال    

 ر.يلّح عليه يف أخذ القصة والتفاصيل إذا الحظ أنه متأمل وغري متجاوب مع العمل، وإمنا يؤجل املوضوع لوقت آخ

 

 ويفيد للطبيب أخذ التفاصيل التالية املتعلقة بالسجن:   

  ظروف السجن: طبيعة الطعام والشراب، وخدمات احلمام والغسيل، وتوفر الرعاية الطبية، والربد واحلّر، وحجم

 املكان، وعدد السجناء، ورطوبة الزنزانة، والنظافة واحلشرات، وطبيعة السجن االنفرادي...

 :كالسجن االنفرادي، والعزلة اجلسدية للحواس، العزلة احلسّية كالظلمة الطويلة األمد،  التعذيب النفسي

وتعريضه ملشاهدة تعذيب اآلخرين، واإلهانات والشتائم وتدنيس املقدسات، والوعد الكاذب املتكرر ب طالق سراحه، 

 رته...والتحرش واالعتداء اجلنسي عليه، والتهديدات باالعتداء عليه أو على أفراد أس

 ...التعذيب اجلسدي: طبيعته وتكراره ومدته، وعدد اجلالدين، ومدى توفر الرعاية الطبية 

  نتائج التعذيب اجلسدي: طبيعة أدوات التعذيب، وأعضاء اجلسم املعرضة للتعذيب، ووضعّية التعذيب، والتقّيد

 والتعليق، وربط العينني...

 به؟ وفقدان الوعي واإلغماء، واألمل، والتشوش والتوهان حبيث ال النتائج الفورية للتعذيب: هل كان يرى َمن يعذ

يعود يدري أين هو؟ وهل استعمل السجني فرط التنفس وسرعته للتخفيف من اآلالم؟ وهل استطاع املشي مبفرده 

 بعد التعذيب أم احتاج ملن حيمله، وكيف ُحمل؟...

 كم استغرق شفاؤها؟ والنزيف، واإلقياء، وآالم البطن، النتائج املتأخرة للتعذيب: الرضوض، واجلروح املفتوحة، و

والدوخان، والصداع، واضطرابات الرؤية، واضطرابات السمع، ونوبات الصرع واالختالجات، وتوفر الرعاية 

 اإلسعافية...

 ليت صّبرته ردود الفعل النفسية أثناء التعذيب وبعده: ما هي املشاعر اليت مّرت به؟ ما هي األمور النفسية والدينية ا

 وساعدته؟...

 ...احلالة الصحية العامة: كالوزن، والشهية للطعام، والقدرة على احلركة 

 ...األعراض اجلسدية احلالية: كالربو، وصعوبات التنفس أو تسرعه، وعسر اهلضم، والندبات واجلروح القدمية 

 رعب، والقلق، والتقلبات العاطفية األعراض النفسية احلالية: كضعف الرتكيز واالنتباه، واحلذر الشديد، وال

 واملزاجية، ونوبات الذعر واخلوف، وشدة االرتكاس للمثريات الصوتية وغريها...
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 الفحص السريري

 

 ويكون الفحص عمومًا كغريه من الفحوص السريرية الطبية مع االنتباه إىل املظاهر التالية:   

 .اجلروح، والندبات، والرضوض 

 .املناطق املؤملة 

 يد بعض حركات املفاصل وصعوباتها.حتد 

 .التغّيرات العصبية كالضعف احلركي، واإلحساسات املؤملة، وضمور بعض العضالت 

 .ُتفحص كل ندبة ويقاس طوهلا أو تصّور 

  توصف احلالة النفسية للسجني خالل الفحص: كغياب ردود الفعل العاطفية، والبكاء، واحلساسية النفسية

والتنبه املفرط والشديد، وضعف الرتكيز واالنتباه، وضعف الذاكرة، وشدة االرتكاس  الشديدة، والقلق والذعر،

 للمثريات احلسية الصوتية والبصرية واحلسّية.

 

 

 إنذار احلالة املرضية للسجني

 

 ومن األمور الصعبة يف التعامل مع ضحايا السجن الطويل والتعذيب، هو حتديد مدة وزمن املعاناة وطبيعة العواقب   

والنتائج. وكما ذكرنا سابقًا أن كل من يتعرض هلذه الدرجة من التعذيب واألمل واحلرمان، ال بد وأن خيرج بالكثري من 

 اآلثار السلبية، والنتائج اليت تغّير طبيعة شخصيته ومواقفه، ونظرته لنفسه ولآلخرين ولألحداث وللحياة عمامًا.

 

شبه »ر حتى يتماثل السجني للعافية والتحّسن والعودة إىل احلياة وال شك أنه يصعب حتديد كم سيستغرق األم   

فمن الناس من تكون املعاناة من الشدة حبيث حيتاج إىل سنوات، بينما هناك من يستطيع أن يتكيف مع احلياة «. الطبيعية

 من جديد خالل أشهر قليلة، ولكن ال شك تبقى اآلثار والذكريات يف زوايا نفسه مدى احلياة.

 

هناك من قضى سنوات طويلة، فغّير السجن حياتهم بشكل كامل، فخرج وكأنه إنسان آخر خمتلف كليًا عن الذي دخله    

قبل سنوات؛ وهناك من قضى مدة قريبة من ذلك، ولكن قال بعيد خروجه واصفًا ما مّر معه من حمنة السجن وما رافقها 

 «!كانت مدرسة»بأنها 
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 ن حتّسن، أو تّسرع، من إمكانية التعايف والشفاء األمور التالية:ومن العوامل اليت ميكن أ

 .طبيعة نضج شخصية السجني، ووضوح األفكار عنده قبل االعتقال 

 .مدى احلافز والتصميم عند السجني، وعدم االستسالم لآلثار السلبية ملا مّر به 

 .إميان السجني بقضيته وقيمه يف احلياة 

 سه، واحلديث عن مشاعره وأحاسيسه لآلخرين.قدرته على التعبريعما يف نف 

 .وجود من وقف معه وأّيده وشجعه وواساه خالل السجن من بقية السجناء 

 .وجود الدعم والتقّبل واملساعدة فور إطالق سراحه 

 .وجود األسرة املتفهمة والواعية واحملبة للسجني 

 النسبة للمرأة سجينة الرأي.وجود الزوجة وشريكة الدرب املتفهمة واملؤيدة له، ونفس األمر ب 

 .تأمني الرعاية واملعاجلة والتأهيل واملساعدة بعد فرتة السجن 

 .وجود اجلو االجتماعي املتفهم واملشّجع وغري املنتقد 

 .إمكانية العودة إىل متابعة مهنته أو ختصصه أو دراسته بعد التحسن والشفاء 

 تهم ظاملة. اإلعالن الرمسي واحلكومي عن براءته مما ألصق به من 

 .إمكانية دفع التعويضات املالية عما تعرض له وخسره خالل سنوات السجن 
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 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 

وأحب أن أضع هنا مع موضوع رعاية سجني الرأي نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، لرتشدنا مواّده املختلفة إىل األفق    

 التطلع إليه، وحتقيقه يف جمتمعاتنا، بالرغم من سوء األوضاع احلالية وتدهورها يف نطاق هذه احلقوق.الذي علينا مجيعًا 

وال ننسى أن هذه املواد هي احلّد األدنى مما جيب أن يتوفر لإلنسان، كل إنسان على هذه األرض، يف بالدنا العربية 

 واإلسالمية، وبالد العامل، لتصبح جمتمعات إنسانية.

حاولت دول شرقية أو غربية انتهاك هذه احلقوق اإلنسانية، فهذا جيب أن ال ُيتخذ حجة هلجر هذه احلقوق ونبذها، ومهما 

 وإمنا حافزًا ودافعًا للمزيد من التمسك بها، والسعي إلجيادها حقيقة وواقعًا يف حياتنا مجيعًا.

 

 

 

 

 

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

 0491 /01 /01مم املتحدة يف أقرته اجلمعية العمومية لأل

 

ملا كان االعرتاف بالكرامة املتأصلة يف مجيع أعضاء األسرة البشرية، وحبقوقهم املتساوية الثابتة هو أساس احلرية والعدل    

 والسالم يف العامل.

 

غاية ما يرنو إليه عامة  وملا كان تناسي حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إىل أعمال همجية آذت الضمري اإلنساني، وكان   

 البشر: انبثاق عامل يتمتع فيه الفرد حبرية القول والعقيدة وبتحرر من اخلوف والفاقة.

 

وملا كان من الضروري أن يتوىل القانون محاية حقوق اإلنسان لكيال يضطر املرء آخر األمر إىل التمرد على االستبداد    

 والظلم.

 

ة قد أكدت يف امليثاق من جديد إميانها حبقوق اإلنسان األساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وملا كانت شعوب األمم املتحد   

ومبا للرجال والنساء من حقوق متساوية، وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي االجتماعي قدمًا، وأن ترفع مستوى احلياة يف 

 جو أفسح من احلرية.
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مع األمم املتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق اإلنسان واحلريات  وملا كانت الدول األعضاء قد تعهدت بالتعاون   

 األساسية واحرتامها.

 

 وملا كان لإلدراك العام هلذه احلقوق واحلريات، األهمية الكربى للوفاء التام بهذا التعهد.   

 

ملشرتك الذي ينبغي أن تستهدف ف ن اجلمعية العامة تنادي بهذا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على املستوى الشعيب ا   

كافة الشعوب واألمم كي يسعى كل فرد وهيئة يف اجملتمع، واضعني على الدوام هذا اإلعالن نصب أعينهم، إىل توطيد 

احرتام هذه احلقوق واحلريات عن طريق التعليم والرتبية، واختاذ إجراءات مطردة قومية وعاملية لضمان االعرتاف بها 

 وبشكل فعال بني الدول األعضاء وشعوب املناطق اخلاضعة لسلطانها. ومراعاتها عامليًا

 

 املادة األوىل:
يولد مجيع الناس أحرارًا متساوون يف الكرامة واحلقوق، وقد ُوهبوا عقاًل وضمريًا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح    

 اإلخاء.

 

 

 املادة الثانية:
حلريات الواردة يف هذا اإلعالن، بدون متييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق وا   

اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل الوطين أو االجتماعي أو الثروة أو امليالد أو أي وضع آخر، 

 بدون أي تفريق بني الرجال والنساء.

 

كون هناك أي متييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة اليت ينتمي إليها وفضاًل عما تقدم، لن ي   

الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقاًل أو حتت الوصاية أو غري متمتع باحلكم الذاتي أو كانت سياسته خاضعة 

 ألّي من القيود.

 

 املادة الثالثة:
 حلياة واحلرية وسالمة شخصه.لكل فرد احلق يف ا   

 

 املادة الرابعة:
 ال جيوز اسرتقاق أو استعباد أي شخص، وحيظر الرق وجتارة الرقيق بكافة أوضاعهما.   

 

 املادة اخلامسة:
 ال يعّرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت القاسية أو الوحشية أو احلاطة للكرامة.   
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 املادة السادسة:
 إنسان أينما وجد احلق يف أن ُيعرتف بشخصيته القانونية. لكل   

 

 املادة السابعة:
كل الناس سواسية أمام القانون، وهلم احلق يف التمتع حبماية متكافئة بدون أي تفرقة، كما هلم مجيعًا احلق يف محاية    

 متساوية ضد أي متييز خيل بهذا اإلعالن وضد أي حتريض على التمييز كهذا.

 

 دة الثامنة:املا
لكل شخص احلق يف أن يلجأ إىل احملاكم الوطنية إلنصافه من أعمال اعتداء على احلقوق األساسية اليت مينحها    

 القانون له.

 

 املادة التاسعة:
 ال جيوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا.   

 

 

 املادة العاشرة:
ة مع اآلخرين، يف أن ينظر يف قضيته أمام حمكمة مستقلة نزيهة نظرًا عاداًل علنيًا لكل إنسان احلق على قدم املساواة التام   

 للفصل يف حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

 

 املادة احلادية عشرة:
رية ـ كل شخص متهم جبرمية يعترب بريئًا حتى تثبت إدانته قانونيًا مبحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرو 1

 للدفاع عنه.

ـ ال يدان أي شخص من جراء عمل أو االمتناع عن أداء عمل؛ إال إذا كان يعترب جرمًا وفقًا للقانون الوطين أو الدولي وقت  5

 االرتكاب، وال توقع عليه عقوبة أشد من تلك اليت كان جيوز إيقاعها وقت ارتكاب اجلرمية.

 

 املادة الثانية عشرة:
ل تعسفي يف حياته اخلاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو حلمالت على شرفه ومسعته، ولكل ال يعّرض أحد لتدخ   

 شخص احلق يف محاية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك احلمالت.

 

 املادة الثالثة عشرة:
 ـ لكل فرد حرية التنقل واختيار حمل إقامته داخل حدود كل دولة. 1

 ي بلد، مبا يف ذلك بلده، كما حيق له العودة إليه.ـ حيق لكل فرد أن يغادر أ 5
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 املادة الرابعة عشرة:
 ـ لكل فرد احلق يف اللجوء إىل بالد أخرى، أو حياول االلتجاء إليها هربًا من االضطهاد. 1

 ئها.ـ ال ينتفع بهذا احلق من قّدم حملاكمة يف جرائم غري سياسية، أو ألعمال تناقض أغراض األمم املتحدة ومباد 5

 

 املادة اخلامسة عشرة:
 ـ لكل فرد حق التمتع جبنسية ما. 1

 ـ ال جيوز حرمان شخص ما من جنسيته تعسفًا، أو إنكار حقه يف تغيريها. 5

 

 املادة السادسة عشرة:
وية عند ـ للرجل واملرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وبناء أسرة بدون أي قيد بسبب اجلنس أو الدين، وهلما حقوق متسا 1

 الزواج وأثناء قيامه وعند احنالله.

 ـ األسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع، وهلا حق التمتع حبماية اجملتمع والدولة. 5

 

 

 

 املادة السابعة عشرة:
 ـ لكل شخص حق التملك مبفرده أو االشرتاك مع غريه. 1

 ـ ال جيوز جتريد أحد من ملكه تعسفًا. 5

 

 عشرة: املادة الثامنة
لكل شخص احلق يف حرية التفكري والضمري والدين، ويشمل هذا احلق حرية تغيري دينه وعقيدته، وحرية اإلعراب عنهما    

 بالتعليم واملمارسة وإقامة الشعائر، ومراعاتهما، سواء ذلك سرًا أو مع اجلماعة.

 

 املادة التاسعة عشرة:
هذا احلق حرية اعتناق اآلراء بدون أي تدخل، واستقاء األنباء واألفكار  لكل شخص حق يف حرية الرأي والتعبري، ويشمل   

 وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت بدون تقيد باحلدود اجلغرافية.

 

 املادة العشرون:
 ـ لكل شخص احلق يف حرية االشرتاك يف اجلمعيات واجلماعات السلمية. 1

 ما.ـ ال جيوز إرغام أحد على االنضمام إىل مجعية  5

 

 :رونعشاملادة احلادية وال

 ـ لكل فرد احلق يف االشرتاك يف إدارة الشؤون العامة لبالده، إما مباشرة، وإما بواسطة ممثلني ُيختارون اختيارًا حرًا. 1
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ـ لكل شخص احلق نفسه الذي لغريه يف سلطة احلكومة، ويعّبر عن هذه اإلدارة بانتخابات نزيهة دورية جتري على أساس  5

 قرتاع السرّي، وعلى قدم املساواة بني اجلميع، أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.اال

 

 املادة الثانية والعشرون:
لكل شخص بصفته عضوًا يف اجملتمع احلق يف الضمانة االجتماعية ويف أن حتقق بوساطة اجملهود القومي والتعاون    

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والرتبوية اليت ال غنى عنها لكرامته والنمو الدولي، ومبا يتفق ونظم كل دولة ومواردها، 

 احلر لشخصيته.

 

 املادة الثالثة والعشرون:
 ـ لكل شخص احلق يف العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية، كما أن له حق احلماية من البطالة. 1

 العمل.ـ لكل فرد بدون أي متييز احلق يف أجر متساٍو مع  5

ـ لكل فرد يقوم بعمل احلق يف أجر عادل يكفل له وألسرته عيشًا الئقًا بكرامة اإلنسان، تضاف إليه حني اللزوم وسائل أخرى  3

 للحماية االجتماعية.

 ـ لكل شخص احلق يف أن ينشئ وينضم إىل نقابات محاية ملصلحته. 4

 

 املادة الرابعة والعشرون:
 ويف أوقات الفراغ، سيما يف حتديد معقول لساعات العمل ويف عطالت دورية بأجر.لكل شخص احلق يف الراحة،    

 

 املادة اخلامسة والعشرون:
ـ لكل شخص احلق يف مستوى من املعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرته، ويتضمن ذلك التغذية  1

زمة. وله احلق يف تأمني معيشته يف حاالت البطالة واملرض وامللبس واملسكن والعناية الطبية واخلدمات االجتماعية الال

 والعجز والرتمل والشيخوخة وغري ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

ـ لألمومة والطفولة احلق يف مساعدة ورعاية خاصتني، وينعم كل األطفال بنفس احلماية االجتماعية، سواء أكانت  5

 عن رباط شرعي أم بطريقة غري مباشرة.والدتهم ناجتة 

 

 :املادة السادسة والعشرون

ـ لكل شخص احلق يف التعليم، وجيب أن يكون التعليم يف مراحله األوىل واألساسية على األقل جمانًا، وأن يكون التعليم  1

لي على قدم املساواة التامة للجميع األولي إلزاميًا، وينبغي أن يعمم التعليم الفين واملهين، وأن يسري القبول للتعليم العا

 وعلى أساس الكفاءة.

ـ جيب أن تهدف الرتبية إىل إمناء شخصية اإلنسان إمناء كاماًل، وإىل تعزيز احرتام اإلنسان واحلريات وإىل زيادة جمهود  5

 األمم املتحدة حلفظ السالم.

 ـ لآلباء احلق األولي يف اختيار نوع تربية أوالدهم. 3
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 سابعة والعشرون:املادة ال
ـ لكل فرد احلق يف أن يشرتك اشرتاكًا حرًا يف حياة اجملتمع الثقايف ويف االستمتاع بالفنون واملساهمة يف التقدم العلمي  1

 واالستفادة من نتائجه.

 ـ لكل فرد احلق يف محاية املصاحل األدبية واملادية املرتتبة على إنتاجه العلمي أو األدبي أو الفين. 5

 

 ادة الثامنة والعشرون:امل
لكل فرد احلق يف التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق مبقتضاه احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف هذا اإلعالن حتققًا    

 تامًا.

 

 املادة التاسعة والعشرون:
 ـ على كل فرد واجبات حنو اجملتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو منوًا حرًا كاماًل. 1

ـ خيضع الفرد يف ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود اليت يقررها القانون فقط، لضمان االعرتاف حبقوق الغري  5

 وحرياته واحرتامها ولتحقيق املقتضيات العادلة للنظام العام واملصلحة العامة واألخالق يف جمتمع دميقراطي.

 تتناقض مع أغراض األمم املتحدة ومبادئها.ـ ال يصح حبال من األحوال أن متارس هذه احلقوق ممارسة  3

 

 املادة الثالثون:
ليس يف هذا اإلعالن نص جيوز تأويله على أنه خيول لدولة أو مجاعة أو فرد أي حق يف القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف    

 إىل هدم احلقوق واحلريات الواردة فيه.

 

 كيف أطلب املساعدة

إذا احتاجوا للمساعدة والعون االتصال بالعديد من اجلهات، واليت أصبحت متوفرة يف كثري ميكن للسجني أو أحد أقربائه    

 من البالد، وخاصة:

 .الطبيب اخلاص باألسرة كمحطة أوىل، والذي ميكن أن ينصح مبا هو مطلوب 

 .طبيب نفسي أو اختصاصي نفسي معروف خبربته وختصصه يف تأهيل السجناء وضحايا التعذيب 

 رية حلقوق اإلنسان، وهي موجودة يف معظم البالد العربية.اجلهات القط 

  الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان )على اإلنرتنت، وميكن من زيارة املوقع معرفة مؤسسة طبية أو حقوقية يف

 بلد السجني(.

 .هناك يف بعض البالد العربية مراكز متخصصة لتقديم العالج والتأهيل لضحايا السجن والتعذيب 

  ساعة ملساعدة ضحايا العنف والتعذيب  54، وهو اهلاتف املتوفر «اخلط الساخن»ويوجد يف بعض البالد العربية

 )وليس فقط السجني(.
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 اخلامتة

 

التعذيب والسجن الطويل بسبب الفكر واملعتقد، اعتداء صارخ على احلقوق األساسية لإلنسان. وال شك أن سجني الرأي    

كل ما تعّرض له سيخرج وقد تغّير عما كان عليه قبل السجن. وسيرتك السجن آثارًا واضحة على الذي ينجو حّيًا بعد 

 حياته، وعلى أسرته ومن حوله.

 

وحيتاج سجني الرأي بعد إطالق سراحه إىل الكثري من الرعاية والعناية الطبية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية    

 والقانونية.

الكثري من الدعم واملساعدة، ولكن مما ميكن أن يعني اجلميع وجود مؤسسات متخصصة تتبنى قضايا وتقوم األسرة عادة ب   

 سجناء الرأي، والدفاع عن كل مظلوم.

 

واألمل أن يتحرك كل مهتم باألمر يف بالدنا العربية واإلسالمية للتفكري والسعي يف إقامة مثل هذه املؤسسات اإلنسانية    

 ويا حبذا لو تلتقي هذه املنظمات يف رابطة جامعة على مستوى العامل العربي واإلسالمي.املستقلة يف كل بلد، 
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 هذا الكتيب : 

ة الناس، إال أن تقارير منظمة العفو على الرغم من أن األديان والكتب السماوية والقوانني إمنا أنزلت إلقامة العدل يف حيا   

 دولة تنتهك حقوق اإلنسان بشكل أو آخر. 137الدولية تذكر يف تقاريرها السنوية أكثر من 

 

ويبقى السجن التعسفي بسبب املعتقد أو الفكر أو الرأي، وما يرافقه من حتقيق وتعذيب ملدة طويلة من أكثر األشكال    

امته. وحياول هذا الكتّيب تسليط الضوء على اآلثار املختلفة للتعذيب والسجن، وطرق فظاعة يف سلب حرية اإلنسان وكر

 مساعدة سجني الرأي، وخاصة بعد اإلفراج عنه، ليعود هذا اإلنسان ويطمئن من جديد إىل إنسانية اإلنسان.
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                                                                      " :املؤلف 

د. مأمون مبيض متخصص يف الطّب النفسي، ويعمل يف املعاجلات النفسية منذ أكثر من عشرين سنة، وله متابعة قريبة 

لتأثريات االعتقال والسجن على سجناء الرأي يف بالد خمتلفة. وله خربة واسعة يف تقديم الدعم النفسي بعد احلروب 

، ولبنان بعد 5772الضفة الغربية وغزة وداخل فلسطني، وكشمري بعد زلزال والكوارث، حيث زار مناطق متعددة منكوبة يف 

 .5770، وخميم نهر البارد يف لبنان عام 5773اهلجوم اإلسرائيلي 

 

ويدعو د. مأمون إىل ضرورة االهتمام بتقديم اخلدمات الطبية والنفسية لكل إنسان ُحرم حريته بسبب معتقده أو فكره،    

 ة املعتقد أو الفكر.وبغض النظر عن طبيع

وللدكتور مأمون مقاالت ودراسات نفسية منشورة يف اجملالت املتخصصة، وله بعض الكتب وكلها من مطبوعات املكتب    

 اإلسالمي، بريوت، ومنها:

 .املرشد يف األمراض النفسية واضطرابات السلوك 

 .أوالدنا من الطفولة إىل الشباب 

 .التفاهم يف احلياة الزوجية 

 ء العاطفي والصحة العاطفية.الذكا 

 .)العقل فوق العاطفة )ترمجة 

 .ُمعني اآلباء يف الرتبية اجلنسية لألبناء 

 .هوية الطفل 

 .دليل تدريب اآلباء يف تربية األوالد 

 .)دور اإلميان يف عالج اإلجهاد النفسي عقب الصدمات )كتّيب من مطبوعات اهلالل األمحر القطري 
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