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  بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 
 
 

  حـول ورشـة العـمـلأوراق عمل 
  

ة على األطـفـالـیــرائیـلـرب اإلسـرات الحـیـأثـت  
الجـھــاـل عــبـزة وسـاع غـبقط نالفلسطینیی   

  
  
  م٦/٠١/٢٠١٠ -٥الثالثاء، األربعاء 
  
  

   لمؤتمرات ا قـاعـة طیبـة ـ  مبنى
  زةــغ –ة ـة اإلسالمیـامعـالج

  
  
  

٢٠٠٩/٢٠١٠  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

v  
هـــــــــ الموافــــــــق ١٣٩٩/١٤٠٠أنشــــــــئت كلیــــــــة التربیــــــــة فــــــــي العــــــــام الجــــــــامعي    

م، وهـــــي تســـــعي مـــــع غیرهـــــا مــــــن الكلیـــــات المنـــــاظرة فـــــي الجامعــــــات ١٩٧٩/١٩٨٠
ـــك برفـــده  ـــیم الفلســـطیني ورفـــع كفاءتـــه وذل ـــى المســـاهمة فـــي تطـــویر التعل الفلســـطینیة إل
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v  
إعداد حملة الثانویة العامة وخریجي المعاهد والكلیات الجامعیة لمهنـة التعلـیم، والعمـل علـى تكامـل شخصـیة الطلبـة  .١

  .وتنمیة التفكیر اإلبداعي لدیهم
عــداد  رفــع المســتوي المهنــي .٢ ٕ والعلمــي للعــاملین فــي میــدان التربیــة والتعلــیم وتعــریفهم باالتجاهــات التربویــة الحدیثــة، وا

 .المتخصصین والقادة في مختلفة المجاالت التربویة 

إجــراء البحـــوث والدراســـات فـــي المجــاالت التخصصـــیة التربویـــة وتقـــدیم المشـــورة الفنیــة فیهـــا وفـــي مشـــكالت التربیـــة  .٣
 .البحوث والدراسات العلمیة والتربویة والتعلیم، ونشر نتائج

 .اإلسهام في تطویر الفكر التربوي ونشر االتجاهات التربویة الحدیثة وتطبیقها في البیئة التعلیمیة الفلسطینیة .٤

ـــة والدولیـــة والتعـــاون معهـــا فـــي  .٥ ـــات والمؤسســـات التعلیمیـــة الفلســـطینیة والعربی ـــرات والمعلومـــات مـــع الهیئ تبـــادل الخب
 .ا التربویة المشتركةمعالجة القضای

v  
تســعي كلیــة التربیــة بالجامعـــة اإلســالمیة غــزة إلـــى تطــویر التعلــیم علـــى   

وصــــوًال إلــــى تحقیــــق ) قبــــل الجــــامعي والتعلــــیم العــــاليالتعلــــیم (كافــــة المســــتویات 
مســتویات متقدمــة مــن الجــودة والتمیــز وتبــوء مكانــة مرموقــة علــى خریطــة التعلــیم 
فــــي المنطقــــة بمــــا یحقــــق تنمیــــة بشــــریة شــــاملة ومســــتدامة للمجتمــــع الفلســــطیني، 

  .وتواصل فعال مع المحیطین اإلقلیمي والعالمي 
 

v  
د وتــدریب معلمــي التعلــیم قبــل الجــامعي الملتــزمین برســالتهم والقــادرین علــى إعــدا  

اإلبـــداع وتوظیــــف التكنولوجیــــا لتشــــكل عــــالم التعلــــیم والــــتعلم والمنافســــة فــــي ســــوق 
عــداد البــاحثین القــادرین علــى تطــویر المعرفــة التربویــة وتوظیفهــا فــي حــل  ٕ العمـل، وا

واالستشــارات الفنیــة المتخصصــة إضــافة إلــى تـوفیر الخــدمات  المشـكالت التربویــة؟
  .من خالل مراكزها والوحدات ذات الطابع الخاص بها
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المساهمة في حل المشكالت التربویة والتعلیمیة فـي البیئـة المحلیـة وفـي المجتمـع بوجـه عـام وتطـویر العمـل التربـوي  .٦
.  
v  

  .دائرة التدریب المیداني  - ١
 .مركز اإلرشاد النفسي والتربوي  - ٢

 .مركز مصادر التعلم  - ٣

v  
 :درجة البكالوریوس  - ١
تعلــیم  -تعلــیم التربیــة اإلســالمیة   -اإلرشــاد النفســي والتوجیــه التربــوي   -المرحلــة األساســیة  -علــم الــنفس  •

اللغــة  -تعلــیم العلــوم والتكنولوجیــا  -تعلــیم الریاضــیات  -تعلــیم العلــوم  -تعلــیم اجتماعیــات  -اللغــة عربیــة  
الكیمیـاء وأسـالیب  -الفیزیاء وأسالیب تدریسـها  -ب تدریسها للغة االنجلیزیة وأسالیب تدریسها العربیة وأسالی

التاریخ  -الحاسوب وأسالیب تدریسه  -الریاضیات وأسالیب تدریسها  -األحیاء وأسالیب تدریسها  -تدریسها 
 .الجغرافیا وأسالیب تدریسها -وأسالیب تدریسه 

 .عام /التأهیل التربوي  •
 :جستیر الما - ٢

  .أصول التربیة  •
 .علم النفس •

 .مناهج وطرق تدریس  •

 .صحة نفسیة ومجتمعیة  •

 . صحة نفسیة ومجتمعیة -اإلرشاد النفسي والتربوي - اإلدارة التربویة:  الدبلوم العالي  - ٣

v   : 
  لجنة الجودة والمناهج §
  لجنة البحث العلمي   §
  لجنة العالقات العامة والخریجین §
  یة واالجتماعیة الجنة الثقاف §
v  

  . أربعة مؤتمرات علمیة محكمة  - ١
 .أیام دراسیة  عشرة - ٢

 .مئات األبحاث العلمیة المحكمة ألعضاء الهیئة التدریسیة  - ٣
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v  
ن مـ ة للكلیة شبكة واسـعة مـن العالقـات مـع المؤسسـات التربویـة والنفسـیة المحلیـة والعربیـة والعالمیـة والمجتمعیـ

  .خالل مشاركة الكلیة في المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وكذلك االستشارات النفسیة والتربویة 
 

v  
  :مشاریع ممولة وهي  عدةتشرف الكلیة على 

" زة تطویر الجوانب العملیـة ببـرامج إعـداد المعلـم بكلیـات التربیـة بالجامعـات الفلسـطینیة بمحافظـات غـ" مشروع  - ١
والممـــول مـــن البنـــك الـــدولي واالتحـــاد األوروبـــي، بالتعـــاون مـــع صـــندوق تطـــویر الجـــودة بـــوزارة التربیـــة والتعلـــیم 

  .م ٢٠٠٩/٢٠١٠العالي الفلسطینیة 
والممــول " تطـویر برنــامج التربیـة التكنولوجیـة بكلیــات التربیـة بالجامعـات الفلســطینیة بمحافظـات غـزة " مشـروع   - ٢

ـــدولي واالت ـــة والتعلـــیم العـــالي مـــن البنـــك ال حـــاد األوروبـــي، بالتعـــاون مـــع صـــندوق تطـــویر الجـــودة بـــوزارة التربی
  .م ٢٠٠٩/٢٠١٠الفلسطینیة 

 .م٢٠٠٩للعام " الدعم النفسي لطلبة المدارس الحكومیة بمحافظة شمال غزة " مشروع  - ٣

 .٢٠٠٩/٢٠١٠تمریض نفسي  –مشروع ماجستیر الصحة النفسیة المجتمعیة  - ٤
 

v  
 ) .م٢٠٠٣(دلیل كلیة التربیة  .١

 ).م٢٠٠٦(دلیل التدریب المیداني  .٢

  .م٢٠٠٨م، ٢٠٠٧وهي مجلة تربویة ثقافیة نصف سنویة، " ثقافتنا التربویة " مجلة  .٣
 ).م٢٠٠٩(لتحسین عملیتي التعلیم والتعلم : دلیل المشرف التربوي  .٤

 ). م٢٠٠٩(دلیل الباحثین في علم النفس،  .٥
  
  
  
  

  
  
  

  
  )الجامعة اإلسالمیة بغزة(    رئیسـاً       هقـوتـ سمیـر  .د )١

أعضاء ال جنة ال حضريية  
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 )برنامج غزة للصحة النفسیة(     مقـرراً       یاسر أبو جامـع  .د )٢

  )برنامج غزة للصحة النفسیة(      عضـواً     حـسـام النـونـو. أ )٣

 )الجامعة اإلسالمیة بغزة(      عضـواً      الطهراوي جمیـل . د )٤

 )اإلسالمیة بغزة الجامعة(      عضـواً      عاطـف  ألغــا . د )٥

 )الجامعة اإلسالمیة بغزة(      عضـواً     السحـار ختـام  .د )٦

  
  
  
  
  
  
  
  

  ورشـة العـمـل حـول برنامج فعالیات
بقطـاع  نالفلسطینیی  تـأثـیـرات الحـرب اإلسـرائیـلـیــة على األطـفـال
 غـزة وسـبــل عـالجـھــا

  

م٠٥/٠١/٢٠١٠ الثالثاء: الیوم األول   
–  
–  
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 قــــرآن كــــریـــــــم

                     كلمة رئیس اللجنة التحضیریة 

 كلمة عمید كلیـة التـربیـة    
 ةكلمة برنامج عزة للصحة النفسی   
 كلمة رئیس الجامعة اإلسالمیـة                     

 

  افتتاح معرض الصور للحرب اإلسرائیلیة على قطاع غزة) ١٠:٢٥ – ١٠:١٥(   

  یةبكلیة الترب) مركز اإلرشاد النفسي والتربوي(افتتاح   )١٠:٣٥ – ١٠:٢٥( 

١٢:٢٠ – ١٠:٤٠ 
 

  سنـاء أبـو دقـة. د/  رئیس الجلسة
   

١. 
  سمی     ـر قـوت     ـھ . د 

  باس   ـل الخض   ري. أ
 

  .الحرب على غزة وعالقتها باضطراب ما بعد الخبرة الصادمة والنظرة للمستقبل

٢. 
  جـی      ـن كـال      ـدر. د
  جـابر أب و جام ـع. د
 غالب أبو خـاطر. أ

الذین یعـانون مـن بتـر األطـراف جـراء الحـرب اإلسـرائیلیة  نوضع األطفال الفلسطینیی
 .على  طاع  ـزة

٣. 
  جمی ل الطھ  راوي.د 

سن        ـاء أبـ        ـو . د
 دقـــة

  .الدالالت النفسیة لرسومات األطفال الفلسطینیین بعد حرب غـزة

٤. 
ف ـ                     ـاطــع. د

  .بعد الحرب على غزة علیااألساسیة الالمرحلة  لتالمیذتقدیر الشخصیة  ا ــــاألغ
  .ترافق المراضة بین كرب ما بعد الصدمة والمشاكل السلوكیة لدى األطفال  عبد العزیز ثابـت. د .٥

 

Î اســــرتاحـــــة للصـالة Í 

– 
  أحمـد أبـو طـواحیـن. د/  رئیس الجلسة
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  ارختـام السـحـ. د .١
  

  .الخبرات الصادمة وعالقتها بالسلوك العدواني لدى األطفال في محافظات غزة

أن                          ـور . د .٢
  العب                      ـادسة

  

  .مؤشرات االضطراب النفسي لدى قاطني المناطق الحدودیة جنوب قطاع غـزة

  عـطـا درویـش. د .٣
  

  .التحصیل والدافعیة نحو التعلم لتالمیذ المرحلة األساسیة بعد الحرب على غـزة

شــاھـ                   ـر . أ .٤
  .اضطراب صعوبات التعلم ـ خطر تربوي قادم  یـــاغـــي

م٠٦/٠١/٢٠١٠األربعـاء    -الیوم  الثاني   
 

– 
  جـمیـل الطـھـراوي. د/  رئیس الجلسة

   
  رای     ـا بـونـامـاك     ـي .١

 

 .امل الواقیة للطفل من آثار الحربالعو 

٢. 
یـاسـ         ـر أب         و . د

  جـــامـع
  زھی          ة الق          را. أ

  

  .تجربة برنامج غزة للصحة النفسیة في فترة ما بعد الحرب

٣. 

إیــمـــ                      ـان . أ
  علـیــــان

أب           ـرار أب           و . أ
  مغصیـب

ھن         ادي عب         د . أ
  الھـادي

  رامـي أبـو بـریــك . أ

جهــة أثــر الحــرب علــى أطفــال قطــاع غــزة آلیــات التــدخل النفســي االجتمــاعي فــي موا
 . بجمعیة الهالل األحمـر الفلسطیني

  عم     اد الحدی     دي. أ .٤
  

تجربــة وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي فــي الحــد مــن اآلثــار النفســیة اإلجتماعیــة لطلبــة 
  .المدارس الحكومیة

Î اســــرتاحـــــة للصـالة  Í 
– 

  یـاســر أبـو جـامـع. د/  جلسةرئیس ال
   
١.   فضـل أبـو ھـی ـن. د 

 

دارة األزمات في التدخل ٕ   .تجربة مركز التدریب المجتمعي وا
٢.   أن  ـور العبـادس  ـة. د 

  

 .تجربة مركز األمل للرعایة واالستشارات النفسیة بعد الحرب

٣.  
إس      ماعیل أب      و . أ

  رك                                  ـاب
  

  .في تقدیم خدمات الدعم النفسي لألطفال بعد الحرب على غزة تجربة جمعیة الوداد 

* التوصیــات*  
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  جمعیة الھالل األحمر الفلسطیني
  دائرة الصحة النفسیة     

  البحث و بناء القدراتوحدة  
  
  
  

  ورقة عمل مقدمة لورشة عمل حول 
بقطاع غزة بكلیة التربیة بالجامعة  نلیة على األطفال الفلسطینییتأثیرات الحرب اإلسرائی"

  "اإلسالمیة
  
  

  بـعـنـوان
  

  أثر الحرب  آلیات التدخل النفسي االجتماعي في مواجهة"
  "الهالل األحمر الفلسطیني على أطفال قطاع غزة بجمعیة

  
  

  إعداد
  طاقم دائرة الصحة النفسیة
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  غزة
  م٢٠١٠/ ٢٠٠٩

نفسي االجتماعي في مواجهة أثر الحرب على أطفال قطاع غزة بجمعیة آلیات التدخل ال"
  "الهالل األحمر الفلسطیني

  
  :ملخصال

هــدفت الورقــة إلــى التعــرف علــى خطــة جمعیــة الهــالل األحمــر وطــرق تــدخل األخصــائي فــي مواجهــة 
ت التـي تـدور حـول وأجابـت الورقـة علـى التسـاؤال.اآلثار الناجمة عن الحرب اإلسرائیلیة على أطفـال قطـاع غـزة 

ثنـــاء العمـــل المیـــداني دور األخصــائي النفســـي واالجتمـــاعي والبـــرامج التـــي تـــم اســتخدامها فـــي التـــدخل المهنـــي أ
واقــع عمــل الجمعیــة ودور األخصــائي فیهــا وذلــك مــن خــالل قیــام األخصــائیین باختیــار بــرامج  ومحاولــة وصــف

 ورش عمــل مجتمعیــة وورش موجهــة لألطفــالة و التــي اشــتملت علــى  أیــام مفتوحــ التــدخل النفســي واالجتمــاعي
بعـض الحـاالت والقیـام بـورش  دراسـةلى اإلجابة على استشارات نفسیة و ورش لمقدمي الرعایة إضافة إو " كاباك"

ذلك بعد وضـع خطـة طـوارئ قامـت بهـا لجنـة تشـكلت بعـد الحـرب مباشـرة تعـرف بلجنـة الطـوارئ دعم وتوعیة  و 
العیـــادات -التعلـــیم-وزارة الصـــحة(خـــالل ملتقـــى األخصـــائیین بمشــاركة  حیــث قامـــت بتـــدریب األخصـــائیین  مــن

عقـدت عـدة حلقـات لسـات تفریـغ انفعـالي لألخصـائیین و حیث تـم تنفیـذ عـدة ج) بعض الجمعیات األهلیة-النفسیة
علمیة حول اضطراب الكرب الشدید وعن كیفیة المساندة النفسیة للمتضـررین مـن الحـرب كمـا قـام األخصـائیین 

یق مــع مــدیر الفنــدق بــالهالل للعمــل مــع فئــة النســاء مــن الالتــي قصــفت بیــوتهم وتــم إیــوائهم فــي الهــالل بالتنســ
العمــل مــع أطفــال منطقــة  أنــه تــم: وتــم عمــل برنــامج  تفریــغ انفعــالي لهــم و كانــت أهــم النتــائج كالتــالي )الفنــدق(

ــغ عــددهم  و  جبالیــاخــانبونس و  اســتهدفت جمعیــة الهــالل رجــل حیــث )٢٥٠(امــرأة و) ٩٠٣(طفــل و) ٢٠٥٠(یبل
األحمر الممثلة بدائرة الصـحة النفسـیة فـي عملهـا بعـد الحـرب مباشـرة مـن خـالل طـاقم األخصـائیین لـدیها أربعـة 

واهتمــت  بأشــد المنــاطق  والوســطى وضــواحیها وخــان یــونس وضــواحیها  وجبالیــاوضــواحیها ـغـزة  هــيمنــاطق 
ذلـك مـن خـالل العمـل مـع مراكـز اإلیـواء فـي یـت الهیـا و ة وهي منطقة جبالیا وبالتي تعرضت للهجمة اإلسرائیلی

فـي الخیام في كل من منطقة عزبة عبد ربـه ومنطقـة حـي السـالم فـي مخـیم الكرامـة فـي العزبـة ومخـیم الصـمود 
منطقـة خـانیونس حیـث تـم العمـل مـع األسـر التـي قصـفت بیـوتهم مـن الجـیش و  ،حي السالم وبالعطاطره والسـیفا

الل األحمـــر القـــرارة والتـــي تـــم إیـــوائهم فـــي جمعیـــة الهـــي األمـــل والمعســـكر وخزاعـــة و نطقـــة حـــاإلســـرائیلي فـــي م
مؤسســات التــي تقــدم قــدمت الورقــة عــدة توصــیات منهــا ضــرورة التنســیق والتشــبیك مــع الو ) الفنــدق(الفلســطیني 

ص الــدعوة إلــى إنشــاء مركــز إرشــاد وتأهیــل األطفــال ضــحایا العــدوان علــى غــزة مــع تــوفیر فــر خــدمات مشــابه  و 
  .. العالج والتحویل للخارج أو الرعایة الالحقة واالستفادة من كافة المختصین
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v مقدمةال:  
وكــانوا فــي دائــرة االســتهداف  إلــى هجمــة شرســة،األخیــرة  یتعــرض أطفــال غــزة منــذ اشــتعال االنتفاضــة

 بشـكل جلـي حیـثأطفـال غـزة تـأثرهم بالمشـاهد الدمویـة  اإلسرائیلیة خالل الحرب األخیرة على غزة ویظهـر علـى
یومـــا كـــان عـــدوانا كارثیـــا علـــى  ٢٣ولمـــدة ) ١٨/١/٢٠٠٩-٢٧/١٢/٢٠٠٨(إن مـــا جـــرى فـــي غـــزة مـــن الفتـــرة 

الشعب الفلسطیني في غزة التسامه بالعنف من حیث استخدام أعتى األسـلحة البریـة والجویـة والبحریـة بمـا فیهـا 
 ٣٦٥ة صــغیرة مسـاحتها ال تتجــاوز األسـلحة المحرمــة الدولیـة ضــد شـعب یعــیش محاصـرا فــي أرضـه فــي منطقـ

فــــت الحــــرب أكثــــر ).  فــــرد فــــي كــــم مربــــع ٣٨٨١ حــــوالي(كــــم مربــــع معروفــــه بكثافتهــــا الســــكانیة عالیــــة  لقــــد خّل
مـن مجمـوع الشــهداء % ٣٦امـرأة وطفــل بنسـبة  ٥١٩امـرأة أي  ١١٥طفـل،  ٤٠٤شـهید مـن بیــنهم   ١٤٥٥مـن

% ٥٠امــرأة وطفــل بنســبة  ٢٦٠٠رأ   أي امــ ٧٨٥طفــل و ١٨١٥جــریح مــن بیــنهم  ٥٠٠٠وأصــابت أكثــر مــن 
ت أكثــر مــن  ّ منــزًال  ١٧٠٠٠مبنــي ســكنى تــدمیر كــامًال وأكثــر مــن  ٥٠٠٠مــن مجمــوع اإلصــابات،  كــذلك دمــر

ومــازال مــن الصــعب إلـى اآلن تحدیــد الــرقم الــدقیق بســبب اسـتمرار العــدوان والحصــار حتــى هــذه .  تـدمیرًا جزئیــاً 
  ... اللحظة

یضــحي  أنمنــا یــردد هــذه الكلمــات ویتمنــي .بأرواحنــاب علینــا حمــایتهم ولــو أطفالنــا فلــذات أكبادنــا یجــ
القصـف  إالیحمـي هـذه المالئكـة التـي تسـیر أمـام أعیننـا  هـذه المالئكـة التـي ال تالقـي  أن .ما لدیه مـن  يباغل

هم، رأوا والدمار في غزه  حیث رأوا بأعینهم القذائف تخطف أرواح المحبین من حـولهم آبـاءهم وأشـقاءهم وأمهـات
الصــواریخ تحطــم بیــوتهم، تحیلهــا إلــى كومــة مــن ركــام وتــراب، ورأوا القنابــل تحیــل أجســاد الشــهداء إلــى أشــالء 
تصهر لحمهم وعظامهم، وتفقـأ عیـونهم، وتحـرق كـل شـيء تطالـه شـجر أو بشـر أو جحـر فكـان التـأثیر النفسـي 

فـي حالـة مـن الشـرود كمـا أن غیـاب أصـیب األطفـال بالصـدمة، وبعضـهم فقـد توازنـه ورحـل  ثوأخطر حیـأكبر 
..) اعتقـاالت، ممارســات عنیفــة،  قصـف، اقتحامــات،(االسـتقرار والرعایــة واألمـان، بســبب ممارسـات االحــتالل 

  . یؤثر في النمو النفسي للطفل..) بطالة،  اعتقاالت، استشهاد، فقر،(والواقع األسري الصعب 
د جـــراحهم، والســـمو علـــى مصـــابهم والعـــالج ســـاهم فـــي تضـــمیلت الجهـــودومـــن هنـــا بـــرزت الحاجـــة لكـــل 

فلقــد عـانى الطفـل كثیـرا خــالل هـذه الحـرب الشرســة  . مالموضـوعي المـؤثر لمخلفـات تلــك الحـرب الغاشـمة علـیه
باألمــان والتعــرض الــدائم  فعــدم االســتقرار وعــدم اإلحســاس، علــى غــزة شــأنه شــأن كافــة أفــراد المجتمــع الغــزي

الصـــهیونیة  زوج واألقربـــاء والكـــوارث المجتمعیـــة الناتجـــة مـــن االعتـــداءاتالخطـــر وفقـــدان األبنـــاء واألحبـــة والـــ
المتكــررة؛ تــرك أثــرا ســلبیا فــي كــل جوانــب حیــاة الطفــل الفلســطیني مــن شخصــیة وأســریة واجتماعیــة واقتصــادیة 

آـلـة  فالطفـل، بعقلــه الصــغیر القـادر علــى اإلبـداع والتخیــل والتحــدي وبأصـابعه الرقیقــة یواجــه.وسیاسـیة وصــحیة
وكانـــت هـــذه الورقـــة لتوضـــح طبیعـــة التـــدخل النفســـي االجتمـــاعي مـــن قبـــل دائـــرة   .الحـــرب الصـــهیونیة القـــاهرة
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الصـــحة النفســـیة فـــي جمعیـــه الهـــالل األحمـــر الفلســـطیني بقطـــاع غـــزة والتـــي تنقســـم إلـــى أربعـــة مراكـــز للصـــحة 
  -:النفسیة المجتمعیة وهى كالتالي 

  "حي الجنوب حتى رفح یغطى منطقة خان یونس وضوا" مركز خان یونس 
  "یغطى منطقة دیر البلح والوسطى " مركز دیر البلح 

  "یغطى مدینة غزة شرقا وغربا " مركز غزة 
  یغطى منطقة جبالیا والشمال " مركز جبالیا 

  

v  مشكلة الدراسة:  

ــدمت علــى رأس قاطنیهــا، ومــزارع حرقــت بمــن فیهــا، وال دماءو ال ـ شــالءنظــرا لكثــرة األ شــهداء، بیــوت هُ
عقـــول وعیـــون  هد خلفتهـــا الحـــرب الصـــهیونیة علـــى أرض القطـــاع فـــي حـــرب ال تـــزال آثارهـــا حاضـــرة فـــيمشـــا

ى مــرور عــام وكانــت هــذه الورقــة فــي ذكــر الفلســطینیین لــم تبــرح مكانهــا فــي الــذاكرة المزدحمــة باألحــداث األلیمــة 
  ...على حرب غزة األخیرة 

   -:الهدف العام *
الناجمـة عــن  رتـدخل األخصـائي فـي مواجهـة اآلثـاوطریقــة  جمعیـة الهـالل األحمـرخطـة التعـرف علـى 

  الحرب اإلسرائیلیة على أطفال قطاع غزة 

   -:األهداف الخاصة*
التعرف على دور جمعیة الهالل األحمر الفلسطیني فـي التخفیـف مـن حـدة اآلثـار الناجمـة بعـد أنجـالء  - ١

  . فترة الحرب على األطفال

ي النفســـي فـــي التخفیـــف مـــن حـــدة هـــذه اآلثـــار مـــن خـــالل محاولـــة اكتشـــاف الـــدور الحقیقـــي لألخصـــائ - ٢
 .اآللیات واألسالیب المستخدمة

 التعرف على التحدیات والصعوبات التي واجهة األخصائي النفسي من خالل العمل المیداني  - ٣

التعــرف علــى نمــاذج للتــدخل المهنــي مــن خــالل الفئــات المســتهدفة التــي تعاملــت معهــا جمعیــة الهــالل  - ٤
 ني دائرة الصحة النفسیة األحمر الفلسطی
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   -:التساؤالت*
مــا دور األخصــائي فــي التخفیــف مــن حــدة اآلثــار الناجمــة عــن الحــرب اإلســرائیلیة علــى أطفــال قطــاع  - ١

  غ ة ؟
هل هنـاك بـرامج وأنشـطة حقیقیـة أثبتـت كفاءتهـا فـي العمـل مـع األطفـال وتوصـلت إلـى انجـازات ونتـائج  - ٢

 لها أطفال الشعب الفلسطیني؟ حقیقیة في التخفیف من اآلثار التي تعرض

ما هو دور دائرة الصحة النفسـیة بجمعیـة الهـالل األحمـر فـي التخفیـف مـن اآلثـار الناتجـة عـن الحـرب  - ٣
 ؟.على األطفال

هل هناك تحدیات ومعیقات حقیقیة واجهة األخصائي النفسـي فـي الوصـول إلـى األطفـال أكثـر احتیاجـا  - ٤
 .؟

 الدور الفعال في التخفیف من حدة هذه اآلثار؟ هل الخبرة واإلشراف في نفس المجال له - ٥

 التي تم استخدامها في التدخل المهني أثناء العمل المیداني ؟البرامج  هيما  - ٦

  
v  مفاهیم الدراسةمصطلحات و:  

 :النفس ¡
خلقكـم مـن " "فألهمهـا فجورهـا وتقواهـا ونفـس ومـا سـواها" فـي القـرآن كلمـة الـنفس تحمـل معنـى واسـعا

 "وال اقســـــم بـــــالنفس اللوامـــــة" "الـــــنفس المطمئنـــــة یـــــا آیتهـــــا" "ا زوجهـــــانفـــــس واحـــــدة ثـــــم جعـــــل منهـــــ

و الــنفس  ةوالمشــاعر وموضـع اإلیمــان و الهدایـة أو الضــالل ومحـل المسـئولی فـالنفس فـي القــرآن تشـمل العقــل
هــي مجموعــة مشــاعر و أفكــار الفــرد مشــیرة ألــي الــنفس علــى أنهــا هــدفا و غایــة یشــیر المضــمون إلــى كینونــة 

، أو میولـه و اسـتعداداته) جماعـات أو مكانـات یراهـا الفـرد أنهـا تسـتحق التماثـل معهـا االنتمـاء إلیهـا (اجتماعیة 
المواقـــف و المشـــاعر .و میـــول متباینـــة تعمـــل علـــى بلـــورة الـــنفس ) عالقـــات بـــین كینونـــات اجتماعیـــة مختلفـــة (

الثبــات و االســتقرار كــذلك تــنعكس علــى سلســة أبعــاد مــن ضــمنها الوثــوب و المالئمــة و  ساإلنســانیة نحــو الــنف
مـاذا یریـد أن تكـون علیـه أو  سو رغبـة الـنف) صـورنا كمـا نرغـب بهـا أو مـن نریـدها(میز روزنبوك بوجود النفس 

  ). ما نرید أن نشبه 

  :الحرب ¡
دار الحـرب أي بـالد األعـداء ،الحرب أي المقاتلة و المنازلة و هي كلمـة مؤنثـة رجـل حـرب اى شـجاع 

علـــى اســـتخدام القـــوة المســـلحة باســـتخدام مجموعـــات مســـلحة منظمـــة تســـمى جیـــوش  هـــي نـــزاع مســـلح یقـــومو . 
وتستخدم القوة المسلحة كـل الوسـائل إللحـاق الضـرر واألذى  تمیلیشیا -نظامیة وأحیانًا جماعات شبه نظامیة 
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مـنظم بالطرف اآلخـر فـي الحـرب سـواء فـي قدراتـه العسـكریة أو مقدراتـه المدنیـة ویـتم ذلـك عـن طریـق التـدمیر ال
والمخطـــــط باالســـــتعانة بمعلومـــــات عســـــكریة عـــــن الطـــــرف اآلخـــــر تجمعهـــــا أجهـــــزة االســـــتخبارات واالســـــتطالع 

منظمــة لالعتــداء علــى الطــرف  العســكریة، وتســتخدم القــوات المســلحة هــذه المعلومــات للقیــام بعملیــات عســكریة
  .اآلخر

  

  :ولةالطف  ¡
 لـم یبلـغ سـن الرشـد قبـل ذلـك بموجـب شـر مـن عمـره مـابأنه كانسان لم یتجاوز الثامنة ع عرفت االتفاقیة الطفل

  .علیه المنطبقالقانون 
والطفولــة مرحلــة عمریــة مــن دورة حیــاة الكــائن اإلنســاني تمتــد مــن المــیالد إلــي بدایــة المراهقــة فیهــا یتحــول الفــرد 

العتمــاد مــن كــائن اجتمــاعي و مــن حالــة العجــز شــبه التــام و االعتمــاد علــى اآلخــرین عنــد المــیالد إلــي حالــة ا
على النفس و االطالع بنشاط ابتكاري خالق و فعال یما یتواءم مع استعداده و قدراتـه الشخصـیة و بمـا یتـوافر 

  .بیة و الرعایة الصحیة و غیرهاله في مجتمعه من متطلبات التطبیع االجتماعي و التر 

 التدخل النفسي االجتماعي  ¡
وعة األنشطة والعملیات المهنیة التي یقـوم بهـا األخصـائي مجمیرى الباحثین أن التدخل النفسي االجتماعي هو 

االجتمـاعي مــن أجــل عــالج المشــكالت النفســیة واالجتماعیــة التــي تواجــه األفــراد، ومقارنــة بــالعالج النفســي فــإن 
العالج االجتماعي یتضـمن تقـدیم خـدمات محـددة، وتوجیـه الـدعم البیئـي للعمـالء، ومسـاعدة النـاس للتعامـل مـع 

  ... وصراعاتهم االجتماعیةمشكالتهم 
  
v عدد الفئات المستهدفة:  

) ١١١٣( سـنة و ١٨إلـى  ٦طفل من كال الجنسـین ذكـور و إنـاث مـن سـن ) ٢٠٥٠(استهدف العمل المیداني 
أهــالي مــن منطقــة خــانیونس فــي منطقــة حــي األمــل والمعســكر وخزاعــة و القــرارة والتــي تــم إیــوائهم فــي جمعیــة 

من خـالل العمـل مـع مراكـز اإلیـواء فـي الخیـام فـي كـل مـن : ومنطقة جبالیا) فندقال(الهالل األحمر الفلسطیني 
وـفـى .منطقـة عزبـة عبــد ربـه ومنطقـة حــي السـالم فــي مخـیم الكرامـة فــي العزبـة ومخــیم الصـمود فـي حــي السـالم

  .منطقه العطاطره والسیفا ببیت الهیا 
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v المنهجیة التي اعتمدت علیها ورقه العمل:  
و ،أشـــكالها ،یـــث  یســـتخدم فـــي دراســـة األوضـــاع الراهنـــة للظـــواهر مـــن حیـــث خصائصـــها المـــنهج الوصـــفي ح

عالقتها و العوامل المؤثرة في ذلـك و هـذا یعنـى أن المـنهج الوصـفي یهـتم بدراسـة حاضـر الظـواهر و األحـداث 
بعكــس المــنهج التــاریخي الــذي یــدرس الماضــي مــع مالحظــة أن المــنهج الوصــفي یشــمل فــي كثیــر مــن األحیــان 
علــــى عملیــــات تنبــــؤ لمســــتقبل الظــــواهر و األحــــداث التــــي یدرســــها و یــــرتبط اســــتخدام المــــنهج الوصــــفي غالبــــا 

  . علوم االجتماعیة و اإلنسانیةبدراسات ال
  
v   أسالیب التدخل مع األطفال آلیات و  

ائــرة قامــت جمعیــة الهــالل األحمــر بالتــدخل المباشــر بدایــة مــن دائــرة اإلســعاف فــي نقــل الجرحــى و الشــهداء و د
الكوارث في تقدیم المساعدات المادیـة و دائـرة المتطـوعین الـذین شـاركوا فـي تقـدیم المسـاعدات فـي جمیـع دوائـر 
الهــالل و كــذلك دائــرة التأهیــل  و دائــرة الصــحة النفســیة التـــي یــتم التحــدث عــن آلیــات  و أســالیب تــدخلها فـــي 

  .....مواجهة الحرب 

  :الورش الموجهة لألطفال ¡
 اإلســــرائیلیةفــــال أكثــــر الفئــــات االجتماعیــــة تضــــررا فــــي المنــــاطق الفلســــطینیة مــــن الممارســــات تعتبــــر فئــــة األط
  هذه الممارسات في الحرب األخیرة  المسلحة وتجلت

لــذا دأبــت جمعیــة الهــالل األحمــر الفلســطیني عبــر دائــرة الصــحة النفســیة المجتمعیــة علــى العمــل للوصــول إلــى 
تنفیــذ بــرامج دعــم نفســي واجتمــاعي  علــى األطفــال مــن خــالل  نقطــة ضــوء تخفــف مــن شــدة المعانــاة حیــث تــم

  برنامج األیام المفتوحة ، الورش المجتمعیة ، برنامج كباك  

 :CABAC" برنامج كاباك "  ¡
خطــوة مــن مجمــوع "المســلحة حیــث كــان برنــامج الــدعم النفســي االجتمــاعي لألطفــال المتضــررین مــن النزاعــات 

جلسـة كــل جلسـة تترتــب علـى الجلســة  ٢٠مكـون مــن  ائلـة وهــو برنـامج حیــاة أفضـل للطفــل والع الخطـوات نحـو
  .ألهداف في اللعب والثقة والتسامحاألخرى وكل جلسه  تحتوى على أهداف  نسعى لتحقیقها و تتمثل هذه ا

االسـترخاء والتعبیـر  الطفـل مثـلبـاك علـى تقنیـات تخفـف مـن حـدة الضـغوط التـي یعـانى منهـا اتحتوى جلسات ك
  ....والرسم الحر عن المشاعر 

  طفل٢٠یطبق دلیل كباك على أطفال الصف الخامس والسادس ویكون عددهم ال یتجاوز الكما و 
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  .... الهداف العامة لبرنامج كباك التي نسعى لتحقیقها بعد انتهاء الجلسات 

   CABACالهدف األساسي من برنامج  ¡
  -" :وذلك عن طریق تخفیف الضغوط التي یعاني منها األطفال" 
إدخــال الســعادة لألطفــال وتمكیــنهم مــن االســتمتاع باللعــب اســتنادا إلــى المــادة الخاصــة باألطفــال فــي اتفاقیــة -

  .جنیف حق الطفل باللعب 

  خلق مكان آمن للطفل یعبر فیه عن رأیه-

  تعزیز الثقة واللعب والتسامح لدى األطفال-

 تطویر العالقة التي تربط الطفل بالمدرسة-

مشــاعري ،ثقافــة اإلصــغاء ،قصــة جماعیــة ، بنــاء المجموعــة : ین العشــرون جلســة علــيهــذا و قــد شــملت عنــاو 
 ،)تكملــة للجلســة الســابقة(مشــاعري ،ة القائــد و المجموعــ،) ٢(االنتمــاء للجماعــة ،) ١(االنتمــاء إلــي الجماعــة ،

 مــن،مــن حــدث إلــى قصــة،أصــوات مخیفــة ،أنــا و حلمــي،) ٢(التعامــل مــع الخــوف ، ) ١(التعامــل مــع الخــوف 
اإلغـــــالق  ،كیـــــف أتصـــــرف ،) ٢(أنـــــا ، ) ١(أنـــــا ،المكـــــان اآلمـــــن ،التعامـــــل مـــــع الحـــــزن ،قصـــــة إلـــــى صـــــورة 

.....................  

والعــاب شــعبیة وتمــرین تــنفس والتركیــز  اإلحمــاء و یــتم فیــه عمــل أنشــطة:وكــل جلســة تنقســم إلــى ثــالث أجــزاء  
الرسـم أو التخیـل أو أنشـطة  اد المجموعة من خاللیتم فیه التركیز على عنوان الجلسة و یشارك فیه جمیع أفر و 

عمل أنشـطة حركیـة أو ترفیهیـة وتكـون مال ما تم انجازه خالل الورشة و أو استرخاء واإلغالق یتم فیه إج حركیة
للتعرف على مؤشرات استفادة الطفل من الجلسة هذا ویطلـب مـن األطفـال تنفیـذ مهـام معینـة فـي  للجلسة مكتقیی

حضارها بالموعد القادم للجلسة ساتنهایة معظم الجل ٕ   ....النجازها وا

  :برنامج الورش المجتمعیة ¡
بــاك وأهـالیهم فــي  زیـارة مؤسســات وأمـاكن مجتمعیــة لهـا بعــد  ثقـافي مثــل زیــارة اهـو عبــارة عـن اشــتراك أطفـال ك

زیـارة أمـاكن لهـا بعـد قریة األیتام أو زیارة أماكن لها بعد بیئي مثل زیارة األراضي الزراعیة مثل مـزارع التـوت أو 
و التــي تهــدف إلــى دمــج أطفــال دلیــل . أو تصــور ریاضــي بهــدف إشــراك األطفــال مــع فئــات المجتمــع المحلــي

  :إلىعمال تطوعیة تهدف أكاباك وأولیاء أمور وأطفال  اآلخرین و إشراكهم  مع المجتمع المحلى  بمناسباته ب
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v تعزیز مهارات حیاتیة ایجابیةو  إكساب  

v األطفال زیادة الترابط بین المجتمع و مع و رقى المجت  

v  إعادة ثقة األطفال بأنفسهم  

v  اآلخرین تعزیز العمل الجماعي ومساعده  

v  زیادة وعى األطفال بمؤسسات المجتمع المحلى والتعرف على احتیاجاتهالرفع من مستوى تفكیرهم و  

v  الحیاة الیومیة االعتیادیة  في الطبیعيعودة األطفال لوضعهم  فيالمساعدة 

  :برنامج مقدمي الرعایة ¡
 ١٠هي عبارة دلیل تم تطوره من قبل األخصائیین یشتمل على عدة مواضـیع نفسـیة تطـرح علـى السـیدات مـن و 

جلســات قــد تمتــد إلــى أكثــر أو اقــل حســب احتیاجــات الفئــة و غالبــا مــا تكــون مجموعــة الســیدات مشــتركات فــي 
بـتم مـن خاللهـا تقـدیم الـدعم النفسـي الـالزم ملهـم قضیة معینة كأمهات أو زوجـات جرحـى أو أسـرى  أو شـهداء 

ــــتم تحویــــل بعــــض الســــیدات  ــــي استشــــارات نفســــیة أو إرشــــاد فــــردى و ی ــــاج إل مــــع مســــاعدة الســــیدات التــــي تحت
طفـــال وكیفیـــه للمؤسســـات المختصـــة لـــو احتاجـــت الحالـــة للتحویـــل وهـــذا بطبیعـــة الحـــال یصـــب فـــي مصـــلحة األ

  .......تعامل أمهاتهم معهم

  :ام المفتوحةبرنامج األی ¡
وهــي عبــارة عــن أنشــطة ترفیهیــة تنشــیطیة  یــتم تنفیــذها مــع األطفــال باإلضــافة إلــى إشــراك أهــالي األطفــال فــي 

دخـال التغییـر  ٤إلى  ٣بعض األیام  وتتراوح مدتها الزمنیة من  ٕ ساعات تقریبا بهـدف ترفیـه وتنشـیط األطفـال  وا
درة و تطـویر المهـارات الفردیـة والجماعیـة و تنمیـة اإلبـداع والمتعة على قلوب األطفال و تنمیـة المشـاركة والمبـا
وأحیانــًا یــتم نقــل األطفــال إلــى المراكــز حیــث یتــوفر ...... واالبتكــار و مســاعدة أطفــال المجموعــة علــى التعبیــر

قاعــات للرســـم والتلـــوین والرســـم علـــى الفخـــار واألشـــغال الیدویـــة وهـــذا متـــوفر فـــي مركـــز خـــان یـــونس مـــع غرفـــه 
  .. عاب صغیره لألل

  :المهرجانات واالحتفاالت ¡
اعتــادت الــدائرة علــى تنفیــذ مهرجــان كـــل ثالثــة أشــهر یضــم عــدد مـــن المؤسســات والفئــات المســتهدفة التــي تـــم 
العمـــل معهـــا مـــن األطفـــال واألهـــالي ویكـــون هنـــاك مســـابقات وعـــروض مســـرحیة وســـمر مســـتمر وأفـــالم أطفـــال 

فید مــن األطفـــال واألهــالي كمـــا تــتم المهرجانـــات فـــي مســـت ٢٠٠ومســرح عـــرائس  وتصــل الفئـــة المســتهدفة إلـــى 
  .......المناسبات واألعیاد المختلفة 
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  :المخیمات الصیفیة ¡
تـم المسـاهمة والتشـبیك مـع القـائمین علـى بعـض المخیمــات الصـیفیة أمثلـة مخـیم دائـرة الشـباب والتطـوع الســنوي 

  عي والنفسيومخیمات بلدیه خزاعة وغیرها للتدخل بالتوعیة والتثقیف االجتما

  :الزیارات المنزلیة ¡
بعد حاالت األطفال عند العمـل معهـا احتـاج األمـر لعمـل زیـارات منزلیـه للتعـرف علـى ظـروف األسـرة ومحاولـة 

  ...التدخل للمساعدة مثل حاله الطفل الذي أصیب بثعلبه كاملة في شعره بعد الحرب 

  :االستشارات والحاالت الفردیة ¡
شـــارات ألهـــالي األطفـــال حـــول كیفیـــه التغلـــب علـــى مشـــكالت التبـــول الـــالارادى تـــم تقـــدیم عـــدد كبیـــر مـــن االست

والعــدوان والعنــاد والســرقة وغیرهــا وكانــت بعــض الحــاالت التــى تــم التعامــل معهــا حســب قــدرات الفریــق ومــن ثــم 
  .كان هناك تحویل لعدد من الحاالت على األطباء النفسیین ووزارة الصحة

  :النفسیة بعد الحرب مراكز الصحة للجنة الطوارئ لعم ¡
  :من بدایة الحرب األخیرة تشكلت لجنة الطوارئ لوضع خطة طوارئ شملت على 

خـانیونس حیـث ) الهـالل(تم تنفیذ لقـاء األخصـائیین النفسـیین واالجتمـاعیین فـي مركـز الصـحة النفسـیة  •
ة مـــن عـــدة مؤسســـات وجمعیـــات مـــن ذات المجـــال حیـــث كـــان مـــن ضـــمن /أخصـــائي)٢٢(تـــم حضـــور

الجمعیــات األهلیـــة وكــان هـــدف اللقـــاء -العیــادات النفســـیة-التعلـــیم-ت المشـــاركة وزارة الصــحةالمؤسســا
  .التفریغ النفسي لألخصائیین 

  تم عمل محاضرة علمیة بعنوان اضطراب الكرب الشدید الحاد  •
أیضــا بعــد الحــرب تــم التنســیق مــع مــدیر الفنــدق بــالهالل للعمــل مــع فئــة األطفــال و النســاء مــن الالتــي  •

  ).الفندق(بیوتهم وتم إیوائهم في الهالل  قصفت
أیضا تم التنسیق مع إدارة التأهیل حیث تم شـرح إلیـه العمـل فـي مركـز الصـحة النفسـیة بهـدف التنسـیق  •

معهـــا للعمـــل مـــع أخصـــائیین التأهیـــل وجمیـــع المـــوظفین التـــابعین لقســـم التأهیـــل بهـــدف العمـــل معهـــم علـــي 
  .برنامج التفریغ

 :ري فني لطاقم العمل وتم نقاش ما یليأیضا تم عمل اجتماع إدا •

  
  .التعرف علي االنجازات التي تم تحقیقها والفئات المستهدفة واألماكن التي تم زیارتها-١
وضع ألیه عمل جدیدة للتدخل مع األسر التي تم إیوائها في فنـدق الهـالل ووضـع برنـامج لألهـالي وأطفـالهم -٢

  .للعمل معهم
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عــدد المشــاركین فــي الیــوم التــدریبي  تـم التنســیق مــع مؤسســة أعمــار للمشــاركة فــي حضــور الیــوم التــدریبي وكــان
  ) الحروب والكوارث نلمتضرریالمساندة النفسیة (ة وكان موضوع اللقاء /أخصائي) ٣٠(

  وكیفیة مساندتهم  واألطفالومن خالل اللقاء تم التركیز علي فئتین الكبار 
 رف ع ـنـعـالتالمســاند وقــت الحــروب  كمــا تــم  األخصــائيز علــي الســمات الواجــب توافرهــا فــي تــم التركیــ كــذلك

  ....و اللعب و السیكودراما  مالصغار من خالل الرسطرق التعامل مع  
  

  :أیضامن التدریبات التي تلقاها طاقم العمل بعد الحرب مباشرة  ¡
نفســـي واجتمـــاعي وكانـــت  ة/ور أخصـــائيالحضـــدورة تدریبیـــة بعنـــوان عـــالج العقـــل والجســـم حیـــث كـــان عـــدد -

  تهدف إلي التدریب علي آلیات االسترخاء والتعبیر عن الشاعر ولتفریغ والحدیث حول الضغط النفسي 
التعـرف علــي  لأیضـا تلقـي األخصــائیین تـدریب مــن خـالل المــدرب االسـباني تشــني وكـان یــدور التـدریب حــو  -

  مشاعر األطفال من خالل الرسم 
والتـي  واالجتمـاعیینمن األخصائیین النفسـیین  )١٢(د دورة تدریبیة بعنوان الحریة النفسیة لعد أیضا تم عقد  -

  .والتفریغ علي االسترخاءتدور حول تقنیة جدیدة من خاللها تم التدریب 
دوره الصــحة النفســیة المنعقــدة بمشــاركة وزارة الصــحة ومستشــفى الطــب النفســي وبــدعم مــن منظمــة الصــحة  -

  .............العالمیة 
  " حیدر عبد الشافي " دوره في الصحة النفسیة بجمعیة الهالل األحمر  -
  ...........دوره الوفد النرویجي عن العالج  بالرسم  -
  ......دوره من الوفد السویسري بقیادة الطبیبة آنیتا في تقنیات العالج بالرسم  -

  ......ي كیفیة التدخل النفسي االجتماعي إلى جانب العدید من الدورات التي تفید األخصائیین ف
  
  

                                              ----------  
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  :بعد الحرب ننماذج للتدخل المهني من واقع العمل المیداني لألخصائیی ¡

v سـیدة تبلـغ مـن العمـر أربعـین عــام وهـى أم لثالثـة شـهداء كمـا وفقــدت زوجهـا وزوجـة ابنهـا فـي نفــس .ن .ل 
بیتهــا إلــى ركــام مــن و تحــول اللحظــة وتحولــوا إلــى أشــالء أمــام ناظریهــا ولــم تســتطیع المشــاركة فــي دفنهمــا 

تســتطیع مــن شــدة الصـدمة الوصــول إلیــة فــي منطقــة  الحجـارة ال تــزال تحتــه أشــالء أطفالهــا لهـذه اللحظــة ال
 األحمـر تبـین أن بعـد الحـربمن جمعیة الهالل  نمن خالل زیارة األخصائیی عزبة عبد ربة جبالیا الشرقیة 

تعــانى مــن أعــراض الصــدمة وتــرفض الــذهاب للمكــان بعــد الحــدث الصــادم وأصــبح  .أن الســیدة لأصــبحت 
لـدیها الشـعور بالـذنب ألنهـا لــم تسـتطیع أوال إنقـاذ حیـاة أطفالهـا ولــم تسـتطیع دفـنهم بشـكل یلیـق و إنســانیتهم 

فـتم تقـدیم الـدعم  لحدیث وهى من أعراض ما بعد الصـدمةاأثناء التاتاة الظاهرة  . وتبدو على السیدة لهذا 
 النفســـي الـــالزم مـــن خـــالل عمـــل جلســـات تفریـــغ و تـــم تحویلهـــا لمؤسســـة أكثـــر تخصـــص للحصـــول علـــى 

  . نظرا لصعوبة حالتها التدخل النفسي المكثف بعد إجراء الترتیبات الالزمة لذلك

v مـع سـكن ی أیـام أسـرتهجبالیـا / عزبة عبد ربـةعام الغیر متزوج الذي یسكن في 47ع البالغ من العمر  .ص
قتلـوه الیهـود  أیـام المحرقـة  أخوتيثالثة اسر أخرى من األشقاء واألب واألم واحد من  التي تتكون من أهله

ولــه زوجتــه وثالثــة أطفـــال واألخــر متــزوج ولــه أطفـــال ســبعة فــي بدایــة الحـــرب البریــة بــدأت تســقط قـــذائف 
و داخـل المنـزل ثالثـة أیـام فـي قمـة الخـوف وأكثـر  هـمجوار دوار زمـو و بو وفى محیطة  هالمدفعیة على منزل

 فخرجــوا و هــم رافعــونبــأمر مــن الیهــود  خرجــوا مــن البیــت بعــدها األطفــال عنــد كــل قصــف یصــیحونكــانوا 
أمطـروا المكـان بالرصـاص مـن فـوق  واالخروج بسالم ولكن الیهود مجـرد مـا خرجـ واضمنیالرایات البیضاء ل

قـد تبــین ه ذا و   یقـدمواآن  یسـتطیعواخـائفون ال  هـمفـي أحضـان الكبــار و  أصـبحوا یبكـونال واألطـف مرؤوسـه
المتوسط فیهم والبالغ من العمـر سـبعة سـنوات .عالطفل  أن بعد الحرب أصبح نمن خالل زیارة األخصائیی

عمــر عشــرة األطفــال والبــالغ مــن ال فــيالكبیــر  الطفــل مو  و كثیــر البكــاء و الصــراخ أصــبح یتبــول لــیال كثیــرا
الــدعم النفســي الــالزم ألفــراد  نقــد قــدم األخصــائییه ـذا و   یحــب الــذهاب للمدرســة إال بــالقوةأصــبح ال ســنوات

ــغ انفعــالي و تقــدیم بعــض النصــائح لألســرة فــي التعامــل  مــع األطفــال األســرة مــن خــالل عمــل جلســات تفری
ئنـــان وال یتركـــوهم عرضـــة لتجـــاوز مرحلـــة الخـــوف و إعطـــائهم فرصـــة و االســـتماع لهـــم و إحـــاطتهم باالطم

لمواجهة هذه المشـاهد دون دعـم نفسـي وذلـك عـن طریـق الحـدیث المتواصـل معهـم وطمـأنتهم بـأن كـل شـي 
سیكون على ما یرام وأنهم لن یصیبهم شي مع التركیز على بـث كلمـات مـن الحبـو مناقشـة األهـل لألطفـال 

قنـــاعهم بـــأنهم فـــي مكـــان آمـــن أو أن القصـــف لـــن ی ٕ طـــالهم وأن األهـــل متخـــذین كافـــة عمـــا یجـــري معهـــم وا
االحتیاطــات لحمــایتهم، مــع ضــرورة عــدم مــنعهم مــن البكــاء أو الســؤال عــن مــا یجــري والحــدیث عنــه فمــن 

العنــان فــي هــذه األوقــات للتعبیــر  للمشــاعر الطفــالضــروري معرفــة مــا یــدور فــي تفكیــر الطفــل و أن یتركــوا 
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لك تشــجیعهم علــى الحــدیث بمبــادرة مــن األب أو تتــراكم الصـدمة كــذ ال وحتــى أریحیــةعمـا فــي داخلهــم بكــل 
  .األم للتعبیر عن مشاعرهم مع اختیار األسلوب واأللفاظ التي یمكن للطفل استیعابها والتجاوب معها 

v روى لألخصـــائیة منطقــة جبــا لیــا ) طفــل یبلــغ مــن العمــر عشــرة ســنوات یســكن فـــي عزبــة عبــد ربــة .ك .ع
اإلیـــواء  ممـــن خـــالل جلســـات الـــدعم النفســـي التـــي تمـــت بخیـــا النفســـیة بـــالهالل األحمـــر قصـــته مـــع الحـــرب

خرجنــا  أخــواتي و إخــواني و وأنــا أمرنــا الیهــود بــالخروج مــن المنــزل كلنــا الرجــال والنســاء بالعزبــة حیــث فــال
فقــال الیهــود للكبــار مــن المنطقــة اخلعــوا مالبســكم وانزلــوا فــي الحفــرة أمــامكم ونحــن الصــغار قــالوا لنــا امشــوا 

ینــزل وكــل األطفــال صــرخوا أطلــق الیهــود علینــا  والنســاء معنــا فصــرخت علــى أبــى حتــى ال مــن هنــا للبلــد
الرصاص من كل مكان خفنا وسكتنا وأمرونا بمغادرة المكان ونحن نمشى جهـة البلـد شـاهدنا شـباب مقتولـة 

 شـفت رجلیـه مقطوعـة ویـده ووجهـة لونـه اسـود وخفـت .ن .وسط الطریق وأكثر واحد شفته وخفت منة م في
من شكله كثیرا وصلنا والیهود یطلقـوا الرصـاص وأنـا ظلیـت أصـیح الن أبـى بقـى فـي الحفـرة وكـل مـا اسـمع 

وصـارت الـدنیا لیـل  أبـوي یـأتيولـم  خـاليإلى شفته في الطریق وصلنا دار  .ن.مات زى م أبويالطخ أقول 
ا لیـل كثیـر غطیـت وما عرفت أنام من الخوف وآنا كنت نعسان لكـن خـایف مـن النـوم وعنـدما صـارت الـدنی

الحلـم صـحیت  فـيونمت وطول اللیل وأنا بحلم كـل إلـى شـفته فـي الطریـق شـفته  أميراسي بالبطانیة جنب 
قـالوا لسـه مـا  أبویـهالمـاء وسـالت عـن  وشـربتنيتخـافش یـا عمـر  لـيوقالت  أمي مسكتنيأصیح بفكرة صح 

كـل مكـان وظـل ابـوى محبـوس  فـيكمـان شـویة وطلعـت الشـمس والطیـارة تقصـف ي أجاش إن شاء اهللا بیج
عنــد الیهــود ألخــر یــوم فــي الحــرب رجعنــا للبیــت فلــم نعرفــه مــن البیــوت األخــرى كلهــا مغیــر مكانهــا بحثــت 

حتـى ادخـل  قـدرت ومـا أمـيتحت حجارة البیت عن حاجات قلت یارب ألقاهـا وأنـا عـارف مكانهـا فـئ غرفـة 
أخـاف مـن هـذا المكـان صـحیح بنلعـب فـي للمكان البیت صایر كوم من الحجارة وأنا في هذا الوقت صرت 

النهار لكن لمـا تغیـب الشـمس بحـس أنـا فـي مكـان كلـه وحـوش ألنـة مفـیش كهربـاء وال مـاء وكـل مـا أشـوف 
الطفــل و تقبلـــه و إعطـــاءه المســـاحة  بمـــن هنـــا قامــت األخصـــائیة باســـتیعا كــوم مـــن الحجـــارة بفكــرة دبابـــة 

الصـمت  و یـرفض اللعـب و مشـاركة أقرانـه باللعـب فـي  الكافیة للتعبیر عن مشاعره خاصة أنهـا كـان یلتـزم
بدایة الجلسات  و تم إشراكه باأللعـاب الجمعیـة و التفریـغ االنفعـالي مـن خـالل الرسـم و اللعـب و قـد أظهـر 

  .الطفل تحسن في سلوكه حیث أصبح أكثر اجتماعیا 
v ائیلیة األخیــرة علــى هـي إحــدى ضـحایا الحــرب اإلسـر  ،عامــا طفلـة لــم یتجـاوز عمرهــا خمسـة عشــر. ه . ج

مـــن قبـــل ، نتیجـــة اســـتهداف منــزلهم فـــي حـــي التفـــاح شــرق قطـــاع غـــزة فقـــدت أرجلهـــا خـــالل الحــرب، ـغـزة
 .اإلسرائیلیة الطائرات الحربیة

مـــن الهـــالل األحمـــر خـــالل زیـــارتهم لهـــا بالبیـــت و مـــن خـــالل جلســـة تفریـــغ  نلفریـــق األخصـــائیی أوضـــحت.أ  ج
ــألم  ,.وابنــة عمهــا إ،شــذا  . ط علــى األطفــال أدى إلــى استشــهاد أخــت جصــاروخ إســرائیلي ســق أنبــ انفعــالي ل


