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org.pal-trc.www : الموقع

 

ذيب في رام اهللا في                       ل ضحايا التع ة عمل مرآز عالج وتأهي ابالت التالي  توضح المقاالت والمق

ة سطينية المحتل ل د. األراضي الفل ن قب وام، . تأسست المؤسسة م ة أع ل ثماني حويل قب ود س محم

 .التوعية واإلرشاد النفسية والصحية في المجتمع الفلسطينيوهي تقوم بخدمات 
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 لصدمات النفسية المتعاقبةالتعامل مع ا
 محمود سحويل. بقلم د

 

ال      . أهيل ضحايا التعذيب  محمود سحويل هو مؤسس ومدير مرآز عالج وت       . د ذا المق ويوضح ه

ة   آيف أنشئ المرآز وأصبح يتعامل مع من أصيبوا بصدمات بهدف تجنب             أو العنف  سوء المعامل

 .في المستقبل

 

 
 ، الوقايةاالضطراب النفسي الناتج عن صدمة مستمرةصدمة، تعذيب، : الكلمات الرئيسة
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 ةـدمـمق

TRC حاي    ل ض الج وتأهي ز ع شاء مرآ رة إن رزت فك ذيب ب ارة   ) (ا التع ي زي ي ف ن خبرت م

ة،                     . السجون شفى بيت لحم لألمراض العقلي فقد عملت آمستشار نفسي مدة عشر سنوات في مست

رائيلية تقالت اإلس ي المع سطينيين ف ين الفل ارة المعتقل ا بزي ـِ . قمت خالله د قمت ب ارة، 360لق  زي

 . آذلكوآنت بعد آل زيارة أعلن أنها ستكون األخيرة، لكن لم أفعل

ام       لم يكن هناك أي قانون أو عقوبات تحظر التعذيب           ى ع تقالت اإلسرائيلية حت ، 1999في المع

اء التحقيق                      د أثن ذا، وبالتحدي ا ه ى يومن ستمرة حت سية م ففي  . 1بل وال زالت اإلساءة الجسدية والنف

د أن يتع         سطينيين، بع رى الفل ظ أن األس ت أالح ا، آن وم به ت أق ي آن ارات الت اء الزي وا أثن رض

وا           . للتعذيب، آانوا يعانون من آثار سلبية لفترات طويلة        م يكون سابقين ل آما الحظت أن األسرى ال

 .المساعدة عند إطالق سراحهميطلبون 

دمها مناسبة         لم تكن الخدمات      ا              األساسية التي نق ا أنه للتجاوب مع الظروف التي عاشوها، آم

ا تذآ  ت بمجمله ي تعرضوا خال ـّآان ة رهم باألوضاع الت سوء المعامل ا ل ذه  .له شأنا ه د أن ذلك فق  ل

 . تحت مظلة منظمة حقوق اإلنسان1997المؤسسة عام 

 

 لصدمات النفسية المتعاقبةالتعامل مع ا

دان                   دة بل صدمات في ع يس        . يختلف أساس عملنا عن عمل مراآز معالجة ال شه شعبنا ل ا يعي م

ا ليست ماضي      )PTSD(" اضطرابًا ناتجًا عن صدمة سابقة    " ستمرة    ، إنه ل م نحن نتعامل    . ًا، ب ف

 ). CTSD" (االضطراب النفسي الناتج عن صدمة مستمرة"مع ما نسميه 

ن  ر م ن % 80أآث راجعينم ط   الم دة فق ست صدمة واح سية، ولي دة صدمات نف ن ع انون م  يع

ا     ى تخطيه ساعدتهم عل ا وم إن األحداث     . نحاول معالجته ائالت، ف راد والع د من األف سبة للعدي بالن

والى وت ا يذآ تت ومي، مم شكل ي ن ب م تك تمرار، إن ل رر باس ي ـّتك وها ف ي عاش صدمات الت رهم بال

سية     هامة  وهذا يجعل من عملنا ذا مضامين       . السابق ديم الخدمات النف ان،        . لتق ر من األحي وفي آثي

ة      تـُعَرض علينا    دورات التدريبي ، في الوقت     )PTSD(موضوع   حول    دول أخرى     في بعض ال

ه أن نطو ذي نحاول في اليبنا الخاصة ال ار أس ي نمر به ع الظروف الت دما تتكرر . لتتماشى م فعن

ي، وُي    شكل روتين ات ب دمَّ    االجتياح يًال وت ار ل الق الن وت إط ق   سمع ص دما تغل ازل، وعن ر المن

سطينية         أحد من زيارة أقاربه   تمكن  ي، وال   تستمر سياسة التضييق  الحواجز و  رى الفل دن والق  في الم

ستمرة نفسية  األخرى، فهذه آلها صدمات      ة للتعامل مع                . م اليب معين اج لتطوير أس ا نحن نحت فهن

 .الصدمات عندما يعيش األفراد والعائالت التي نعمل معها تحت االحتالل
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ق                       ا خل د حاولن ا، فق ا طواقمن سمعها وتتعامل معه ات التي ت وبسبب مضمون هذا العمل، والرواي

دار       . بيئة عمل مناسبة لها    ى م ل،       وأنا متفرغ عل ساعدة طواقم العم ساعة لم نحن  ال وفر خدمات   ف ن

ى                  . إشراف ملحوظة  ل، عل دئهم العم ذين يحصلون، بمجرد ب ومعظم طاقم العمل هم من الشباب ال

ز                       دون الترآي ا يري ذا م ان ه ا إذا آ روا م الهم لي التدريب الالزم والكافي لمساعدتهم في إنجاز أعم

 .نحن نعتني بموظفينا.  الوظيفياالحتراققضية  ة لذلك، لم تواجهنا أية مشكلة معونتيج. عليه

 

 اـاتنـخدم

زاً                  دت عزي ال، وعائالت فق ة االعتق نتعامل  . آمؤسسة، نحن نتعامل مع أناس ممن عاشوا تجرب

ا   مع عائالت تعيش حاليًا صعوبات        ين أفراده ائالت            ،  ب راد الع ين أف ة ب ى سوء المعامل ا  ،  أو حت آم

 .ذه األيام للشعب الفلسطيني المزيد من الدعم النفسي في همونقّد

ه                            د من حاجت سي للتأآ ى طبيب نف تم عرضه عل تفادة من خدماتنا ي ا لالس آل شخص يتوجه إلين

يس  . لعالج ة األعراض ول ة إلزال سيطة آافي ط وبجرعات ب ة فق د الحاج نحن نعطي العالج عن ف

ارات عمل        أخصائيين نفسيين ومن ثم نحولهم إلى     . إخفاءها نظم زي ازلهم     ، مجموعات، أو ن ى من  إل

دة أشكال من العالج           . من قبل باحثين ميدانيين    وفر ع نحن ن ائلي،        : ف اعي، العالج الع العالج الجم

ونستجيب لمن يلجأ لنا    . عائليةالزيارات  إضافة إلى ال  العالج النفسي قصير المدى، إدارة األزمات،       

 .لطلب المشورة بالطرق األنسب واألآثر آفاءة

ا ن عملن زء م ذا ج صدمات   التعا: ه ذيب وال ذين تعرضوا للتع ك ال شفي أولئ ي ت الطرق الت ل ب م

نحن  .أخرى لحقوق اإلنسانانتهاآات وإساءات بينما تنصب جهودنا األخرى نحو تجنب    . النفسية  ف

دريب، الحمالت، أو باستخدام                       ق الت ا، عن طري اح في منطقتن نعمل لبناء جو من االحترام واالنفت

ق التوثي   ائل اإلعالم وعن طري ى  باإل. قوس ك، نحن نعمل عل ى ذل سطينية ضافة إل ة فل ق ثقاف  خل

 .ترفض آافة أشكال انتهاآات حقوق اإلنسان، وبالتحديد التعذيب والعنف السياسي

ة       سان والديمقراطي وق اإلن ًا بحق ا وثيق ة ارتباط ة مرتبط صحة العقلي شه   . ال ذي يعي العنف ال ف

ي هو عنف سياسي،            وع           ونحن نحاول   الفلسطينيون بشكل روتين سة تجنب وق شاطاتنا الرئي  في ن

سان وق اإلن ات حق ن انتهاآ د م كباإلضافة .المزي ى ذل ائج العنف بغض  إل ع نت ل م نحن نتعام ، ف

سطينية         وعلى سبيل المثال  . النظر عن مكان وقوعها أو مرتكبيها      دريب مؤسسات فل ، نقوم حاليًا بت

دريب ألخصائيي        .أخرى على أمور وقضايا تتعلق بالصحة العقلية وحقوق اإلنسان         ذا الت  ُيعطى ه

راد    ى أف افة إل رين باإلض د    صحة آخ و مخصص لتزوي سطينية، وه ن الفل وى األم ي ق اليين ف ح

اتهم           م في عالق مع  المشارآين بمعلومات إضافية حول حساسية عملهم والمهارات المرتبطة بعمله

 .عامة الشعب ومع المعتقلين
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عنف على الدعم الالزم، فسيكون لهذا العنف آثار        إن لم يحصل أولئك الذين تعرضوا للتعذيب وال       

سابقين          . مدمرة في عائالتهم   ل       ملقد الحظت أن بعض األسرى ال ذيب في المعتق من تعرضوا للتع

وى األمن          . آانوا يتعاملون مع أبنائهم بالطرق واألساليب التي مروا بها         ى ق ق عل ه ينطب . األمر ذات

اءة          فنحن نقوم بتدريب أفراد قوى األمن الفلسط       ينية على أمور مرتبطة بحقوق اإلنسان لمنع أية إس

سلطة تخدام لل د    . اس انوا ق سطينية آ ن الفل وى األم اليين لق راد الح ن األف ة م سبة ملحوظ ك ن وهنال

ا                          تم علين ذلك يح وة ف ونهم اآلن في مراآز ق سلطات اإلسرائيلية، وآ ل ال اعتـُِقلوا في السابق من قب

د من أ          يهم للتأآ ى مصادر لممارسة العنف ضد                    ضرورة التوجه إل وا إل ن يتحول سهم ل م أنف م ه نه

 .اآلخرين

 

 تجنب المزيد من األذى

الخوف من العنف                 مجال   آعامل في     سان، أشعر ب وق اإلن ة وناشط في مجال حق الصحة العقلي

ا  ن مرتكبه ر ع شية، بغض النظ د أن   . والوح رين، ونعتق اة اآلخ دان حي شديد لفق الحزن ال شعر ب ن

ا    سية   التعامل مع آث صدمات النف د من األذى      ر ال وع المزي ـّب وق ًا سيجن سعى  . والعنف حتم نحن ن

ي    سية الت صدمات النف ار العنف وال ائج وآث ق بنت ا يتعل سطيني فيم ع الفل ي المجتم وعي ف ادة ال لزي

ى تكثيف        . نعاني منها نحن، في محاولة لمنع أي انتقام أو رد فعل عنيف            وفي هذا الوقت، نعمل عل

ز                   عملنا باتجاه    دني لتعزي ق مجتمع م ة خل ستمر في محاول ف، ون ذيب والعن ار التع التخفيف من آث

ون مُ               دما يكون م عن الهم وأحالمه اس بآم ا    . طين حَبالنظام الديمقراطي، للتواصل مع الن يهدف عملن

 .للتعريف باآلثار السلبية للعنف وتخفيف االندفاع نحو االنتقام العنيف

اس            نستمر بعملنا هذا لتطوير مفهوم ا      لتعافي المرتبط بقضايا حقوق اإلنسان والذي يتعامل مع أن

داً     لم يجربوا صدمات نفسية في السابق فحسب، بل ال زالوا            ى   يواجهون أوضاعًا صعبة ج د إل  تعي

شاعر الماضي  داث وم رتهم أح االت    . ذاآ ي مج ون ف ن يعمل ا مم ستمع لغيرن ذلك أن ن سرنا آ وي

 .مشابهة
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 ةـالحظـم
ر من                قامت منظمة أمنستي  1 ذيب في أآث ال التع دثًا         150 الدولية لحقوق اإلنسان بتوثيق أعم يس ح ة، وهو ل  دول

ادي   ر اعتي اليب              . غي ى أس ذيب إضافة إل ا الستخدامها التع ستي به ة أمن ى منظم ي تعن دول الت ى ال ة عل ومن األمثل

ا    /، و"الحرب على اإلرهاب  "همجية ومنحطة في     ى دول يواجهون فيه وات إل ذا ممارسات   أو إرسال جنود وق  هك

سعودية،           : ما يلي  ستان، ال الواليات المتحدة األمريكية، أفغانستان، أستراليا، الصين، مصر، الكويت، المغرب، باآ

stoptorture/pages/org.amnesty.web://http-: راجع الموقع (السويد، سوريا، المملكة المتحدة وأوزبكستان      

eng-2005report .(رئيس و ع ال شعبية      المرج ة ال ي اللجن رائيل ه ل إس ذيب داخ ول التع ات ح ة للمعلوم  لمقاوم

ق من             ،  )PCATI(التعذيب في إسرائيل     وهي مؤسسة سياسية إسرائيلية تعنى بنبذ العنف آوسيلة تستخدم للتحقي

ا تنظر الستخدام                     تأخذ ال  . قبل قوات األمن اإلسرائيلية    د ألمن إسرائيل، إال أنه ار وجود تهدي ين االعتب مؤسسة بع

ة                   " للحفاظ على أمن الدولة   "العنف   شكل مباشر في إضعاف ديمقراطي ساهم ب ة ت على أنه وسيلة جشعة وغير فعال

المعاملة التعذيب وسوء   : عودة إلى روتين التعذيب   : " وقد صدر أحدث تقرير لها تحت عنوان       .المجتمع اإلسرائيلي 

زوروا موقع اللجنة على ". 2003 نيسان – 2001لألسرى الفلسطينيين أثناء التوقيف، االعتقال، والتحقيق، أيلول        

il.org.stoptorture.www: اإلنترنت

 .91046، القدس 4634: ص ب: لالتصال والمراجعة

 972-2-5630073  : هاتف

 972-2-5665477  : فاآس

il.net.netvision@pcati :بريد إلكتروني

ة                    ر منظم ة تقري نكم مراجع دول األخرى، يمك د من ال ذيب في إسرائيل والعدي وللمزيد من المعلومات حول التع

ا  .  من منشورات المنظمة، لندن، المملكة المتحدة       ،" دليل عمل  –محاربة التعذيب   : "2003أمنستي الدولية لعام     آم

ي    ع اإللكترون ى الموق ر عل راءة التقري نكم ق : يمك

http://www.amnesty.org/resources/pdf/combating_torture/combating_torture.pdf 
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 لعالج النفسيفي ا حقوق اإلنسان :توجه

 خضر رصرص: بقلم

 

ادئ        تستكشف هذه المقابلة معنى تطوير مفه      وم حقوق اإلنسان للعالج النفسي، وآيف أن هذه المب

ي    ل العالج ي العم ؤثر ف ى        . ت ول إل رق الوص ار ط ين االعتب ذ بع ي تأخ ك فه ى ذل افة إل باإلض

سية        ي     خضر رصرص هو       . األشخاص الذين عاشوا حاالت من الصدمات النف دير الطاقم المهن  م

 .لة دافيد دنبوروفي مرآز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب، وقد أجرى المقاب

 
 حقوق اإلنسان، العالج النفسي، التعذيب، الصدمات: الكلمات الرئيسة
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صدمات                       ذيب وال رهن أن من تعرضوا لحاالت من التع يبدو أن مرآزآم قد بذل جهودًا جمة ليب
ذا       . النفسية يشعرون أن بإمكانهم التوجه إلى هنا       ياء التي       : أود أن أسألك عن ه ا هي بعض األش م

 مكانًا يؤمه الذين تعرضوا للعنف السياسي؟هذا المرآز من  حتى تجعل تعلمتها
 

يس  م ورئ ؤال مه ذا س سوء     . ه رض ل ن تع صدمات، وخاصة م ن ال ًا م ًا معين اش نوع ن ع فم

ل                       ة، ال ب د من المراآز المتخصصة مرعب المعاملة من قبل مختصين آخرين، يمكنه أن يجد العدي

ذا ال       . ُمفِزعة ع ه ع أخرى تكون                  لذلك آان اختيار موق اد مواق ان إيج ه باإلمك ى ذا مغزى، إذ أن مبن

ى                        سهل عل ة رام اهللا لي ا في وسط مدين ا أن تكون مكاتبن ا قررن أآثر هدوءًا وبإيجارات أقل، إال أنن

ة متنوعة                  . الناس زيارتنا  سفلى من المبنى محال تجاري اس    توجد في الطوابق ال ي أن الن ا يعن مم

 . قادمون إلى المرآزالمراجعينن يعلم أو يشعر أحد أن يدخلون المبنى من الشارع دون أ

ا وم فقط                 أم  الخطوة الرئيسة التالية فقد آانت تدريب الفريق على سرية آافة المعلومات، إذ نق

ه .  في الملفاتبحفظ ما هو ضروري للعالج وتوثيق

رامج   .ميهومع ذلك، ففي معظم األحيان يصعب توقع قدوم الناس إلينا، لذلك فنحن نتوجه إل   فب

ب،                   و. العمل الميداني مهمة   ا في المكت ستقبلهم هن اس ون مع أنه يبقى من األسهل لنا أن نلتقي بالن

ازلهم     ي من تقبالنا ف ضلون اس البيتهم يف ا أن غ ا الحظن ضطروا    . إال أنن ن ي م ل ي أنه ذا يعن ه

ةل واجه ى المرضى في              .  عقدة آونهم غير أصحاء عقلياً     م سه، فالوصول إل وفي الوقت نف

 .منازلهم يعطينا الفرصة لاللتقاء بأفراد مهمين في عائالتهم، وعلى وجه الخصوص أوالدهم

 

ى فعل شيء                             ادرين عل ر ق م غي و أنه ا ل ين، آم م واهن شعرون أنه م، وي اس الظل عندما يختبر الن
ه م، أو إيقاف ب الظل شعو لتجن ن ال نهم م اولون تمكي ف تح تقاللية، فكي ود ر باالس شعور بوج ، ال

ى وهدف  انهم إحداث معن اس أن بإمك شعر الن ى ي ذه القصص حت ع ه املون م اتهم؟ آيف تتع لحي
 التغيير أو التغيير في العالم؟

 

ق جو من                     ر من الوقت لخل اج للكثي ا تحت دًا لدرجة أنه دة ج أعتقد أن آثار الصدمات النفسية معق

سان  ومن المهم أن يعلم ضحايا الصدمات النفسية وانتهاآا     . االستقالل الذاتي للشخص   ت حقوق اإلن

ر    ِدثوا التغيي تطاعتهم أن ُيح م باس هاداتهم      . أنه ق ش وا بتوثي ع أن يقوم ن الجمي ب م الي نطل وبالت

ة              وخبراتهم ال قادم ى حد سواء، وألجي ونحن  . ، مفسرين ذلك بأنها عملية مهمة لهم ولآلخرين عل

 .نقوم بمساعدتهم في آتابة وتصحيح هذه القصص
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سان   صيب اإلن ذيب أن ي ن للتع ة   يمك دم اإلنتاجي زام وع أس واالنه اط والي ي بعض  .  باإلحب وف

ي  دين ف انوا وحي دما آ ون عن ون، ضعفاء وخجول ل، واهن ديمو األم م ع اس أنه شعر الن ان ي األحي

اتهم             . األسر تعادة حي ى اس . وهذا يجعل من المجدي لفت األنظار إلى طرق بسيطة تساعد الناس عل

اد              فهم قد يكونون مسؤولين عن أفراد آخرين في          رون بعض مظاهر االعتم م ُيظِه ة، أو أنه  العائل

ا،               اأما أن . على النفس  اموا به ياء التي ق  فأحاول جعل الناس يتحدثون عن خبراتهم لتحديد األش

ف ت ووآي ا مكن تخلص منه ن ال ن    . ا م دًال م اء ب نهم أقوي ل م صة تجع ف ق اول أن نؤل د نح دًا بي وي

 .اعتبارهم ضحايا مغلوب على أمرهم

ر      ذلك، هو أنه إذا تم اعتقال شخص ووضعه في زنزانة منف           واألآثر من  ردة، وعومل معاملة غي

ذه، من        . يتوصل ذلك الشخص إلى اعتبارهم جميعهم من غير بني البشر         إنسانية،   ففي ظروف آه

ذه األحداث، وآيف                          وع ه ذآرون أسباب وق ذا الشخص وي اء به المهم وجود من يقومون باالعتن

ذه االرتباطات   .ايقّيمونها وما يعجبهم منه   سانية ألولئك         آل ه شعور بحس اإلن ادة ال ساهم في إع ت

 .األشخاص الذين عانوا ظروفًا قاسية خاصة بعد أن تمت معاملتهم بهمجية وال إنسانية

دما                        رهم خاصة عن اس مواقف من غي ى يتخذ الن وخالل هذه العملية، أحاول أيضًا أن أالحظ مت

وقهم   ر بحق ق األم ا  . يتعل ون هن د تك ض        فق ى بع شتمل عل ة ت ل العائل ة داخ ن األمثل د م ك العدي

دوري                   . المالحظات أو عبارات محددة     وم ب ا أق رهم فأن وق غي م يحترمون حق لكن إذا الحظت أنه

ك ى ذل د عل ة والشخصية،    . بالتأآي ول الهوي دور ح ي ت ات الت ن الرواي د م دايات للعدي ا ب ذه آله ه

يب لربط مساهماتهم البسيطة في هذا المجال مع         قصص عن القيم واالستقاللية، آما أن هنالك أسال       

سان والحديث                . مساهمات غيرهم  وق اإلن وأنا واثق من أن لجميعنا أدوارًا نلعبها في الدفاع عن حق

 .عنها

 

م  ي عملك سان ف د جزءان رئي ه يوج م أن ا أعل ى –أن ن تعرضوا للعنف إضافة إل ع م ل م  التعام
ستقبلية     دثتن   . محاولة تجنب إساءات م ّال ح ذين                 ا  ه د من أن أولئك ال ا للتأآ سبل التي تتبعونه عن ال

 تعرضوا لحاالت من العنف أو الصدمات لن يقوموا بممارسة العنف مع غيرهم وبأساليب أخرى؟

 

م      ي به ا نعتن ى أنن د عل و التأآي دفنا ه ون ه اس، يك ع الن ل م دما نعم و  . عن ر فه دفنا اآلخ ا ه أم

م أن             وا ه سهم مصدرًا للعنف     المساعدة في عدم تعريضهم ألن يكون دما يتعرض الرجال أو       . ف فعن

ذا العنف                    ل ه النساء للعنف، االعتقال، أو العنف السياسي، نحاول أن نعتني بهم حتى ال يقوموا بنق

ائالتهم      راد ع ذا                   . وممارسته على أف ف، وه ال ضحايا للعن وع األطف ا نحاول أن نتجنب وق ا أنن آم

 .أيضًا هدف رئيس لدينا
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عطي األشخاص فرصة للحديث عن خبراتهم وشرح اآلثار الحقيقية لما مروا           يبدو من المهم أن ن    

ذآروها ه ليت ذا    . ب ائج ه رار بنت تم اإلق دما ي رات، وعن ذه الخب ي ه ديث ف تم الخوض بالح دما ي عن

وا  الممارسات واإلساءات وآثارها، فإن ذلك يساعد بشكل غير مباشر في إفساح المجال أمامهم               ليع

ا    آثار هذه الممارسات ع    دما يرتكبونه وم       . لى غيرهم، خاصة عن ة، فنق ذه الناحي رًا به تم آثي نحن نه

ا                اليب التي يرونه بعمل منتديات ومجموعات حوار يستطيعون خاللها التحدث عن خبراتهم واألس

ا     اء           . مفيدة عند التعامل معه دعموا بعضهم بعضًا في االعتن شجعوا وي اس أن ي شجع الن ا ن ا أنن آم

 .بأطفالهم

ؤا ك س امهنال ردود الفعل أو االنتق رتبط ب ا م سع من . ل أشمل ُيطَرح هن اد مت نحن نحاول إيج ف

ى  اس حت راغ للن ة   الف ة أو دول ن قومي ل شخص م ن قب ذيب م دهم للتع و تعرض أح ه ل درآوا أن ي

ة            ك القومي ة تل ة أن      . معينة، فذلك ال يعكس طبيعة أو هوي ر مسؤولية أخالقي ك يعتب ا أرى أن ذل وأن

ام    ذه                         نفسح المجال أم ة في ه ة الحالي انون من األزم ر أن اآلخرين يع ذيب ليق  أي من ضحايا التع

ا وصدماتنا،     .المنطقة وأن لكل واحد حصته من الصدمات    ى آالمن  فإذا أردنا أن يلتفت اآلخرون إل

ة    . علينا أن نتحلى بما يكفي من الشجاعة والحكمة لاللتفات إلى صدمات اآلخرين       درك أهمي نحن ن

 . فلسفة االنتقامعملنا بعدم دعم

ة               م    . باإلضافة إلى ذلك، فنحن نميز بين األفكار المبهمة حول االنتقام والبحث عن العدال من المه

وة          ة، وق ر، والعدال اط التغيي ن بعض أنم ث ع سعوا للبح اءة أن ي ذيب أو اإلس ضحايا التع دًا ل ج

ا في   فقد تكون العدالة شافيًا إال . التخلص من األذى الفظيع الذي تعرضوا له      أنه ال يتم التطرق إليه

دورهم فعل شيء ل           . النفسيمجال الطب    نهم أو     درءوعندما يشعر الناس أن ليس بمق  األذى ع

دل            ة في تحقيق الع وة الرغب ا بق رز هن ائهم، تب ا نكون في        . عن أحب ادرًا م سوء الحظ، ن ه ول إال أن

ة             اس للعدال ى الن م عل ن     . وضع يمكننا من إحضار مرتكبي الظل ك، ف اد سبل       ومع ذل حن نحاول إيج

راتهم     ق خب ن توثي اس م تمكن الن ى ي ستطاع، حت در الم شاآل، ق ل الم ديات  . لح ل منت اول عم نح

ام أو                     دًال من االنتق افي ب دل والتع ليتحدثوا عما تعرضوا له، ونحاول إفساح مجال للترآيز على الع

 .العنف المتزايد

ة األخال      ى الناحي رًا عل سياسية  يبدو أن لهذا المرآز ترآيزًا آبي ة وال رى مدى التناسق     . قي آيف ت
 بين الترآيز على حقوق اإلنسان والترآيز على الشفاء؟

 

سان             وق اإلن ًا،           . لقد آنت في السابق ناشطًا في مجال حق سيًا حالي ًا نف وني عالم ى آ وباإلضافة إل

ة  سان والديمقراطي وق اإلن ام بحق ن االهتم ر م دي الكثي ة الح . ل ى الحاج ًا عل شدد دائم رام نحن ن ت

سان  وق اإلن وق       حق د لحق دعم والتأيي ه ال ن توجي سي ع ادي والنف ا اإلرش صل عملن ن ف ال يمك ، ف
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آال الطرفين، وأتعاطف آذلك مع     من  

ا      صدمات آثاره ف وال ان للعن د أن آ ة خاصة بع اة عادي يش حي رد الع اولون مج ذين يح ك ال أولئ

 .المدمرة

 

 هل توجد ممارسات أو تقاليد ثقافية محددة تلتزمون بها في عملكم؟

 

سامحها            هنالك العديد من التقاليد الث     ساهلها وت قافية الفلسطينية التي أعتبرها غير اعتيادية بمدى ت

اء مع                   . مع الظروف التي نعيشها    رة لاللتق سافات آبي م يقطعون م ل، فه ق العم فإذا آنت أفكر بفري

وإن آانت بعض الطرق مغلقة، أو آانت هنالك اجتياحات عسكرية، أو آانت صفوف              . المراجعين

صلهم     ذلك  ي ستغرقاالنتظار طويلة، فس   أتي       . مزيدًا من الوقت حتى ن دما نصل، ال ن وعن

دينا                          م، فل اء معه يهم وااللتق دومنا إل م عن مدى سعادتنا لق ر له على ذآر صعوبة الوصول، بل نعّب

 .طرقنا الخاصة لنحتمل ما ال يستطيع اآلخرون احتماله

ى أحد م            ان أن نتحدث   واألهم من ذلك هو أننا نعيش آعائلة واحدة، فلو أردنا التحدث إل ا فباإلمك

ا         . إلى عمة أو عم أو ابن أخ أو ابنة أخ أو أخ أو أخت              ة، يمكنن حتى عندما نكون وحيدين في الحافل

اد حس      . التحدث مع الشخص الجالس بالجوار دون سابق معرفة    سهل إيج ه من ال ومن المالحظ أن

دا       ي بل ا ف دة آم شعر بالوح سطيني، وال ن شعب الفل اء ال ين أبن شارآة ب زداد  الم ث ت رى حي ن أخ

د  ًهذا يجعل في عملنا نوعا. االنفرادية واالنعزالية ويصعب إنشاء صداقات    من التغيير والتجدي

 . إذ من السهل علينا أن نضم أناسًا آخرين إلى فرق العمل
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 أنا أعلم أنكم تعملون مع األطفال أيضًا، هّال حدثتنا عن بعض من هذا العمل؟

 

ن        ق الف عن طري واع الع         بعض أن وم ب ال الج  آنت أق إذ آنت أعطيهم صورًا رسمها     . لألطف

وه من الصور                ا فهم التخمين     . أطفال من أماآن أخرى وأطلب منهم أن يعّبروا عم دأ بعضهم ب : فيب

ومن ثم أقوم بطرح بعض       " ... قد يكون بيتًا فاخراً    "–" ال، إنها آبيرة جداً   " –" قد تكون مدرسة  "

 .ونبدأ بعدها بالحديث والتخيل" ونين األحمر واألخضر باعتقادآم؟لماذا تم استخدام الل: "األسئلة

ة عشر                       ة الثالث لفيا ابن صورة س وبعد فترة، أخبرهم من رسم الصورة، فمثًال قد تكون صاحبة ال

ذه،                       . عاما وتعيش في ويلز    ا في رسمتها ه لفيا نقله رة التي آانت تحاول س م الفك ومن ثم أسرد له

وان،            وأطلب منهم رسم صورة مشابه     ة لصورة سلفيا، ليبدأ األطفال باآتشاف أن الحياة فيها عدة أل

 .وأن بإمكانهم رسم العديد من الصور وليس الدبابات والبنادق والحواجز فقط

ال    األطف ًا          أتحدث آذلك عن الحجارة، إذ يرى العديد من          سطينيين في الحجر سالحًا فتاآ الفل

وفي نوع آخر من العالج باأللعاب أو في المخيمات            . يعّبرون به عن استيائهم ورفضهم لالحتالل     

ا         الصيفية م نحيطه ، أطلب من األطفال أن يجمعوا حجارة من حولهم لنقوم ببناء بيوت منها، ومن ث

ا                   . بسياج وحديقة  ل توجد له نحاول أن ننقل فكرة أن الحجارة لم توجد لتلقى على الجنود فحسب، ب

 ...مدارس، إضافة إلى أهميتها في الفن والنحت وغيرهاعدة استخدامات أخرى آبناء المنازل وال

أن       . وفي بعض األحيان، أحدثهم عن األحالم التي آانت تراودني في صغري             م ب ًا أحل آنت دائم

دآتوراه في              . أصبح دآتورًا يومًا ما    وأعلمهم أني لست دآتورًا بعد إال أنني سأحصل على شهادة ال

ي   ق حلم ة ألحق ة القادم سنوات القليل شابهة  .ال الم م ديهم أح ت ل ألهم إن آان ك  .  وأس د أن اذا تعتق م

سمى                   شيء ي ال يهتمون ب ستقبل "ستصبح في المستقبل؟ نحن نحاول أن نجعل األطف  فالعمل   ".الم

الطموح واألحالم م رتبط ب َالم س ي صورة ُ ال ف ضع األطف ي ت اليب الت تم باألس ا مه لٍّ، وأن

 . عمل ممتع حقًاإنه. أحالمهم المختلفة وألوان الحياة المتنوعة

 

مالمح   ى وجهك بعض          ذا، تظهر عل ي عن ه ا تكلمن اج بينم ذه األحاديث   ! االبته دو أن ه يب
 هال أخبرتنا المزيد عما يدفعك لالستمرار في هذا العمل؟. ُتفِرحك

 

دة عشرة أعوام            سية م م  . قبل قدومي إلى هنا، آنت أعمل في مستشفى بيت لحم لألمراض النف ل

ر             يكن عملي هناك مجزياً    ق التغيي ساهمًا في خل سي م ا فالعمل مع     .  إذ أنني لم أآن أشعر نف ا هن أم

ادون المرآز أمر مختلف  ًا . من يرت ا حق أن العمل هن ة، أشعر ب الرغم من القصص المؤلم ب

ا                           . مجزيًا دعم مم د من اإلشراف وال رى المزي ه، ن وم ب ذي نق ا للعمل ال اس لن أنا أشعر باحترام الن
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التعاطي مع األفكار : لمحات حول الحوارات العالجية المستقرأة روائيًا
  الطيبي،ديمةبالل حسونة، إيمان جاعوني، : بقلم

 م عبد اهللاأماني الجمل، مريم برقان، وسا

 

 هذا المقال من مجموعة قصص قصيرة للعمل العالجي يسردها استشاريون وعلماء نفس              ألفيت

ذيب           ل ضحايا التع اليب التي            . فلسطينيون من مرآز عالج وتأهي ى األس ذه القصص عل وترآز ه

المستقرأة روائيًا  .في عملهميستخدمونها للتعاطي مع األفكار 

 
 دمات، األفكار القصصيةاألسى، الص: الكلمات الرئيسة

 

سيين                    اء النف اعيين واألطب احثين االجتم سبة للب دًا بالن تبقى فكرة العالج القصصي موضوعًا جدي

ة            . هنا في المرآز   اذج ورؤى مختلف ى العمل مع نم ة          . فقد اعتدنا عل ى أي ام المنصرم، عل وفي الع

بعض ا        . حال، آنا نتعلم عن العالج القصصي      شارك ب ال سنت اليب      وفي هذا المق للمحات حول األس

 .في عملناالمستقرأة روائيا التي ُتستخَدم فيها األفكار 

 14



 من الحزن إلى الغناء
 بالل حسونة: بقلم

 

اني       اضطراب  شرف شاب في الثامنة والعشرين من العمر، توجه إلى مكاتبنا في الخليل وهو يع

اني        بعد اعتقاله ألول مرة، و    فصام  الفقد أصيب ب  . فصامما بعد الصدمة و    ال الث ي أن االعتق ذا يعن ه

ة ة فظيع ق . آانت تجرب ان يتعرض للتحقي د آ ال، لق اء االعتق دواء أثن ى العالج وال م يحصل عل ل

اً    شر يوم ة ع دة أربع ة صغيرة لم ي زنزان رادي ف زل االنف ة  . والع ل الزنزان اءة داخ ت اإلض آان

زداد             رة آانت ت ذه الفت ة ه د توج   .  المزعجة  األصوات شدة   رديئة، وطيل ق        لق د أن أطل ه للعالج بع

ا    . سراحه وأعطي الدواء الالزم، إال أن هذا الدواء لم يساعده مما زاد وضعه سوءاً       د توجه إلين وق

الج   ر الع ر بتغيي ب وأم ه الطبي ة، وعاين رة الثالث ل للم ن المعتق ه م راج عن د اإلف ان . شرف بع وآ

 .الروائيدوري أن أدعمه من خالل العالج 

د استغرق العالج بعض   وة األصواتوق بعض الوقت لتخفيف ق دأنا ب ات  والخدع وب المحادث

ة  ةالعالجي صص، زاد      . المهم ة الق الج بطريق ول الع ف ح دريب مكث ى ت صلت عل د أن ح وبع

شاراتنا  ي است ار ف ذه األفك ة ه دى فاعلي ة م امي بمعرف عيدًا  . اهتم ان س ا إذا آ ألت شرف م د س وق

 . بة لي، وأعرب لي عن سعادته لذلكالستخدامي هذه األفكار، التي آانت جديدة بالنس

ة            اة شرف أصبحت داخلي و  . وبينما آنا نتحدث توصلت إلى أن الصعوبات التي مرت في حي فه

ساً  ًا ويائ ًا وحزين سه شخصًا آئيب ي نف رى ف ساعد. ي ي ت ئلة الت ة وبطرح بعض األس ى رؤي ه عل

دأ شرف   . تغير الوضع شيئًا فشيئاً المشكلة خارجية بدًال من أن تكون داخله،         ومع مرور الوقت ب

ا هي            رى أن المشكلة التي يواجهه ان ي ه، وآ ذا    بالحديث عن الحزن السائد في حيات أثير ه مدى ت

 .الخزن في حياته

م                    ي ل ان يغن دما آ وعندما استكشفنا تاريخ الحزن، علمت أن شرف آان يومًا مغنيًا إسالميًا، وعن

د        وبدأنا نستكشف ما آان الغن    . يكن يبدو عليه الحزن    ه، فق اء يعنيه بالنسبة لشرف وتاريخه في حيات

 .آان الفرح جليًا معنا داخل الغرفة. تغيرت لغته الجسدية وأنيرت عيونه

ال          ه يخطط          وقد أصبحت مهتمًا بالسؤال عن آم ه، وعلمت أن ه والتزامات ه وأهداف شرف وأحالم

ى        . ألن يعود ويتواصل مع الغناء     العودة إل ه ب ه    وبعد حوارين أبدى لي رغبت اء، وآانت خطوت  الغن

ع            صال م تطاعته االت م أن باس ان يعل اء، وآ يم الغن ز لتعل ى مرآ ى رام اهللا إل ه إل ى التوج األول

ى  . أما الخطوة الثانية فكانت التوجه للغناء في أحد مطاعم رام اهللا   . موسيقيين آخرين  وعندما عاد إل

 . الخليل آانت تغمره السعادة
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ى        بعد ذلك قرر شرف أن يقيم حفلة         رة األول ذه هي الم ا، وآانت ه ألصدقائه المقربين ليغني فيه

دة ل    . التي يقوم بعمل آهذا منذ سنوات عديدة       دة باستخدام آالت جدي ذا الحدث،   لقد تعلم أغاني جدي ه

مهم .ة لعالجهوآانت بمثابة طقوس 

ه    خالل هذه الفترة، آنا نتحدث عن فترات أخرى في حياته لم يكن للحزن فيها مكان، بل آا                 نت ل

اة     سافات                  . تجارب أخرى في الحي رقص والمشي لم سباحة وال ساعده آال دة خطط ت ه ع وآانت لدي

 . طويلة وقراءة الكتب وممارسة اليوغا

ساعدة         ن م ه م ت دون تمكن ف حال ا وآي ر به ي م صدمات الت ار ال ن آث دث ع رف يتح ان ش آ

ك  ى ذل ادم عل دالً . اآلخرين، وهو ن ه تحت سيطرته ب د أن أصبحت حيات  من سيطرة الحزن وبع

ر ألجل اآلخرين رر شرف فعل الكثي ا ق د . عليه ه أح دما توجه إلي ذلك عن د سنحت الفرصة ل وق

ات صداقة مع               فمع أن شرف    . أصدقائه لطلب المال   ه عالق لم يكن يملك ماًال ليعطيه، فقد آانت لدي

وا عل      . بعض رجال األعمال الناجحين وقرر أن يتوجه إليهم        ذه     وعندما تكلم معهم وافق رع له ى التب

 .المجموعة اليائسة، وبالتالي استطاع شرف المساهمة معهم

شعر      ه سي د أن صدمات، أعتق ع ال ه م ن تجارب ر ع شكل مباش دث ب ه أن يتح ت من ي طلب و أنن ول

ه           . باإلحباط امن في داخل دء          . فقد يجعله ذلك أآثر حساسية للحزن الك م ب ة إخراج الحزن ث ومحاول

د تبقى           من ا يمكـّن شرف   الحديث عن القصص المحببة قد       ه، ق لتكلم عن مظاهر مهمة في حيات

اء            . غامضة إن لم يأت على ذآرها      ة حول الشخصية والمرتبطة بالغن فالعودة إلى القصص المحبب

 .ومساعدة اآلخرين قد أحدثت تغيرًا ملموسًا في حياته

 

 االهتمام بالمساهمات
 أماني الجمل: بقلم

 

ين   منذ مدة من الزمن وأنا أعمل مع         ٌم     . أم لثالثة أبناء مصابين آلهم بعجز مع م صّم وبك م آله فه

ذلك       واالآتئاب النفسي    الشديد   الحزناألمر الذي أصاب األم ب     سها ل وم نف د قارنت   . وأصبحت تل وق

ا                   ا وبعائلته ا  . أبناءها بشكل سلبي مع أبناء آخرين لتجد نفسها غارقة في سوء الحظ الذي حل به آم

ا سوءًا،            حاول آخرون التقرب منها للتعاطف معها بسبب هذا الوضع         د زاده ، إال أن هذا الوضع ق

 . تساهم به مع اآلخريننإذ شعرت بالضعف ألنها ال تملك شيئًا يمكنها أ

ِط        م يع ك ل ففي البداية، أثناء أحاديثي مع هذه األم، آنت ُأظِهر تعاطفي وأحاول تهدئتها، إال أن ذل

د                   و. أية نتيجة  ة التي ق ياء اإليجابي ا    مع مرور الوقت، آنت أيضًا أحاول أن أجد بعض األش ر به تق

 .األم، لكن لم يكن لذلك أي صدى لديها
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ا  وفي أحد األيام، آانت األم حزينة جدًا، وآانت تبكي وتشعر باليأس الشديد، والحظتُ             أن أبناءه

دئون من روعه          آانوا يواسونها  ذا وعلمت          . ا، فقد آانوا يمسحون دموعها ويه ألها عن ه دأت أس ب

ا  ًا، فأطفاله ه يحدث دائم اأن املون معه ة وآيف يتع م حزين ون أمه ى تك ون مت رة إذ يعلم ا . مه آم

ى الطريق                      ا عن أن يرشدوه إل علمت أنه عندما يزور أي شخص غريب قريتهم، ال يتوانى أبناؤه

ة ويهتمون باألطفال اآلخرين في     الذي يريد، وآذلك، يقوم أبناؤها الكبار بمساعدة العجزة في القري         

 .مدرستهم

ال         آانت هذه آلها لحظات تألق وبدأنا نبحث عن البدائل         اة األطف ة في حي دأنا  . ، القصص المحبب ب

ا   .  يعتبرونه قّيمًا وآيف يعّبرون عنه في حياتهم مانبحث عما يبدو مهمًا لهؤالء األطفال،        ا آن وبينم

ا نبحث سويًا، أصبحت األم تالحظ وتذآر ال     وآانت  . مزيد من المساهمات التي آان يقوم بها أبناؤه

اة       ي الحي ال ف يم واآلم ذه الق شارآهم بعض ه ت ت ا آان درك أنه ضًا ت ة    . أي ن قيم ل م ن نقل م نك ل

ان                         ذي آ ا، األمر ال ساهمات أبنائه ر بم ا نق ل آن ة، ب ا اليومي المصاعب التي تمر بها األم في حياته

 .يبعث فيها الشعور بالتفاؤل

 

 ي مع التاريخالتعاط
 إيمان جاعوني: بقلم

 

أس                              اني من ي ا، وآانت تع ُا وهي من أريح ين عام غ من العمر أربع ا تبل المرأة التي أعمل معه

فبعد أن مرت بالعديد من الصعوبات في حياتها        .  بعد أن علمت أنها مصابة بمرض السرطان       شديد

رة    ة األخي رفض أخذ ال    . آانت تبدو لها أن هذه هي الواقع سلمة     آانت ت ا مست دو أنه دواء وآانت تب

د             . للحياة توجد بعض القصص والتجارب        لقد حاولت معها بعدة طرق للحوار قبل أن أالحظ أنه ق

 . في حياتها التي من الممكن أن تساعدها في هذه المرحلة

وي             ة عدو ق اط، أو في مواجه ا باإلحب شعر فيه ات التي آانت ت ة األوق د زاد فضولي لمعرف  ،لق

ًا صعبة        واعتقدت أن  ا ظروف ى التي تواجه فيه ي قصة      . ها قد ال تكون المرة األول سرد ل دأت ت م ب ث

ضاً                  سرطان أي سبب ال شابه، تواجه الموت، ب ان     . عندما آانت في وضع م د آ شخيص لق  األول  الت

 . تخاف على حياتهاتسع سنوات، وأصبحت قبل لمرض ل

صعوبات التي آانت تواج             ل ياء        قد آنت أريد أن أعرف المزيد عن ال ذاك، وأصعب األش ا حين هه

أس      شعر بالي ة التي                  . واألوقات التي ت ارات والمعرف ة المه ئلة لمعرف ا بعض األس م طرحت عليه ث

ا هي                  ساعدها، وم ان ي ا، ومن آ اذا تعلمت منه ا، وم ات، وآيف احتملته آانت لديها في تلك األوق

د ت        . أحالمها، وآيف أبقت على آمالها     م تع ات        وخالل الحديث، قالت أنها ل ذه األوق ه به ذآر أو تأب . ت
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 التعامل مع الحزن
 إيمان جاعوني: بقلم

 

يس   2"دوجاالستماع المز "عند العمل مع عائالت اختبرت األسى والخسارة، زاد اهتمامي في            ، ل

فقط االستماع إلى قصص الحزن والقلق بل إلى بداياتها، إلى القصص التي توصل إلى اإلنسان ما                

ه                       .هو مهم من القيم والمعتقدات     ذ وفات ا في حادث طرق، ومن دت ابنه ؤخرًا مع أم فق  لقد عملت م

تكل . أصيبت باإلحباط، وبدت وهي غارقة في حالة من اليأس    م معي، آانت   عندما بدأت هذه األم ال

 .تقول أن ليس بإمكانها فعل أي شيء وليس لديها أي أمل في المستقبل

سؤال عن               ة بال ا، آنت مهتم ى حياته ا عل وبالرجوع إلى اآلثار المدمرة لهذا الحادث وموت ابنه

ا                    . األم في الحياة اليومية   عمل   ة، منه ال يومي دة أعم وم بع ا آانت تق ذا، علمت أنه وبالسؤال عن ه

بعض الوقت عن مدى          . موال ومساعدة عائالت أخرى تمر بظروف صعبة      توزيع األ  وقد تحدثنا ل

افح من                ائالت التي تك ساعد الع ة أن ت أهمية مساعدة اآلخرين بالنسبة لها، فهي تحاول وبأي طريق

 .وفقدانها لطفلها دفعها ألن تسعى للمساهمة مع العائالت األخرى. أجل رعاية أطفالها

افح       . ن سبب اهتمامها بمساعدة اآلخرين    لقد تحدثنا مطّوًال ع    فعندما آانت ترى عائالت أخرى تك

ستطيع                   ة ت أي طريق ساعدة ب ديم الم ا    . من أجل رعاية أبنائها، لم تكن تتوانى عن تق خسارتها لطفله

رين  ال اآلخ ائالت واألطف ع الع ساهم م ا ت ا جعله رة مم ت آبي ا أن . آان ديث، علمن ذه الح اء ه وأثن

 .طفلهاإحياء ذآرى من رعاية هذه آانت نوعًا أعمال المساعدة وال

صدمة           تسردومع تطور هذه القصة التي       .  فيها األم الطرق التي تذّآرها بطفلها، قل حديثها عن ال

روي قصة الحادث باستمرار                ا، آانت ت اء لن ل تكرس              . ففي أول لق ك، ب ا اآلن فهي ال تفعل ذل أم

 .هو التغيير بحد ذاتهعملها لما من شأنه أن تكّرم حياة طفلها، وهذا 

 إعادة تأليف الحوارات مع األطفال
  الطيبيديمة: بقلم

 

ي               رتبط بعمل أليف الحوارات هو أمر م ادة ت ال، وجدت أن إع ي مع األطف ، وخاصة  3أثناء عمل

أثناء عملي مع فتى فلسطيني في الثامنة من عمره قدم مؤخرًا من الواليات المتحدة للعيش في رام                  

ه                    آقادم جديد . اهللا سبة ل سهل بالن األمر ال ا ب اة هن أقلم مع الحي سرق      .  إلى البلد، لم يكن الت ان ي د آ فق
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ل،                  ذا الطف اة ه صعوبات في حي د زاد فضولي     وباإلضافة إلى الترآيز على الحوارات حول ال فق

ه مع             . لمعرفة األشياء التي يعتبرها قّيمة وآماله للمستقبل       ه هي عالقات وبالنظر إلى أن أغلى ما لدي

د آنت   . أفراد عائلته، وأصدقائه وإخوانه وأخواته، حاولت أن أعود بالحديث مجددًا عن تاريخه    وق

ا في الماضي والتي آانت                       وم به ان يق ة التصرفات التي آ ه،      مهتمة بمعرف ه بأخوت تعكس اهتمام

انوا يقضونها مع بعضهم           إلى  وآنت أستمع    دريج، آنت أس     . روايات عن األوقات التي آ مع توبالت

 .يستغل القيم التي يفضلها في المدرسةآيف آان إليه 

دة                       سان أمر ذو فائ دى اإلن يم ل ذه الق ى ماضي ه ن    . لقد توصلت إلى أن فكرة العودة إل وآنت أثّم

ة            ينفكرة االنتقال ما ب    ة المروي ذه التجرب د فتحت     .4 تحليل التصرفات عن بعد وإعطاء معنى له  وق

ذه القصص                   اريخ بعض ه هذه األفكار المجال أمامنا للبدء بإعادة تأليف القصص، والرجوع إلى ت

 .بعض التصرفاتللقيام بر أساسًا عتَبـُالمفيدة والتي يمكن أن ت

 

 لـطفاة ـوف
 وسام عبد اهللا: بقلم

 

اة  الجزء األآ  بر من عملي يتضمن التحدث مع األمهات الثكلى الالتي يحاولن التأقلم مع حادثة وف

ذا األمر صعبًا إ        . أبنائهن اة نتيجة    ذاوقد يكون ه م لللعنف أو  التعرض   آانت الوف د عملت   .لظل  لق

ود                   ممؤخرًا مع أم في األربعين من ع       ة أعوام برصاص الجن الغ من العمر أربع ا الب ل ابنه رها ُقِت

ل             . سرائيلييناإل ا قب ع ابنه ا من تودي ألم هو عدم تمكنه سبة ل ومما زاد األمور صعوبة وتعقيدًا بالن

ا                    شارك فيه تشييعه، إذ عندما ُيقتل األطفال في مثل هذه األوضاع يتم تنظيم جنازة شعبية للشهيد، ي

د        . األلوف من الناس   ل بع م تتقب ا وهي ل ة ابنه ة موت   وفي حالتنا هذه، لم تتمكن األم من رؤي  حقيق

دفن                . ابنها ام ب و من ق ا آل شيء شاهده، فه شرح لن لقد انضم شقيق زوجها إلينا في العالج حتى ي

أما بالنسبة لألم فالموضوع مدمر أن يتم الحديث عن هذه األحداث            . الطفل وتصوير الحدث بأآمله   

ا انتهت بموت ابن      . لتجد في النهاية أن ابنها قد مات فعالً        شعر أن حياته ا    فهي ت رى أن عليه ا، وت ه

ه                     ا فعل ا من شيء يمكنه اة، وم ا شيء في الحي َق له م يب ه ل ضًا، ألن اة   . هي أن تموت أي دت الحي فق

 .معناها، فالبقاء بجانبها آان أمرًا مرهقًا في بعض األوقات

تمكن                   م ت ا ل رين شديدين، وألنه ا أم دانها ابنه ة    لقد آان حزنها وفق د     من رؤي ه، فق د ممات ا بع ابنه

 .سها أيضًا منعزلة في هذا الحدثشعرت نف
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ذي              ا ال ات ابنه ة إذ آانت ذآري زل العائل وبقيت األم لمدة من الزمن تجد صعوبة في البقاء في من

في آل مكان، حتى أنها آانت بحاجة للهروب من المنزل لزيارة صديقاتها الالتي آّن              موجودة  قتل  

 . معهاها ويتعاطفَنـَنْقيراِف

ئلة ضمن نطاق         ، بدأت بطرح ب    وبالتدريج د      عض األس ل التصرفات عن بع د أن   . تحلي آنت أري

ا ال                        أعرف   ه علمت أنه ديها شيء تعمل ق ل ما آان يحدث معها آل يوم، فبينما آانت تذآر أنه لم يب

ة           ا            . تزال ترافق ابنها اآلخر إلى المدرسة وتقوم بأعمال الطهي للعائل ي له ان يعن ا آ ألتها عم د س لق

رغم من الخسارة                   أن تولي األهمية المطلوب    ى ال ا عل ام به ستطيع القي ة لهذه األعمال وآيف آانت ت

ل التصرفات عن            .والتدمير اللذين مرت بهما     آل هذه األسئلة آانت في سبيل التحري حول تحلي

ة              . بعد ا، وحاولت معرف ًا في حياته آما سألتها ماذا آانت هذه األعمال بالنسبة لما آانت تعتبره قّيم

 .تاريخ هذه القيم

اقين،                     ا الب ا بأطفاله ديرها العتنائه م تق ا، وت ومع الوقت، وبعد أن أدرآت حجم خسارتها وأهميته

ا، إال     .  أآثر سهولةآانت تجد األم إمكانية التواصل مع أفراد عائلتها   دانها ابنه أثرة لفق وال زالت مت

 .سند المهم لهاأنها لم تعد وحدها اآلن، بل عادت واتحدت مع عائلتها، بينما تبقى صديقاتها ال

 

 إعادة العضوية
 مريم برقان: بقلم

 

ذ خمسة أعوام              ا من ا            . لقد عملت مؤخرًا مع امرأة توفي زوجه د آانت تعيش وحدها مع ابنته فق

ا                  ة زوجه ا مع عائل انوا  . البالغة من العمر تسع سنوات، وآانت تواجه بعض المشاآل في عالقته آ

ل  دونها أن تنتق ادهم ليري م العتق يش معه ة أنلع ا   الطفل ن تربيته دًال م نفهم ب ي آ و ف يجب أن ترب

ا           . وحدها اء زوجه ى بق ا أن تحافظ عل ا من خالله آانت ترتكز أحاديثنا حول األساليب التي يمكنه

ا    ًا في حياته ا وصوره        .حي ا، علمت أن مالبس زوجه ئلة عليه د من األس  ومن خالل طرح العدي

راه         ى ذآ ة تبقي عل ين        .موزعة في منزل العائلة بطريق ان مع ق في مك ه المفضل معّل ثًال حزام  فم

سرير ي ال ه وهي ف ا رؤيت ي. يمكنه ت ل د قال ا: "لق ه هن ا، إن ي منزلن داخلي اآلن، ف ." إن زوجي ب

 .وأوضحت لي أنه عندما آانت تواجهها مشاآل صعبة في حياتها، آانت تثق بزوجها دائمًا

ر        ، ح 5آنت مهتمة بطرح األسئلة وفقًا لخارطة حوارات التذآر        تى أتمكن من جمع إيضاحات أآث

ا في حياته         ا زوجه ه    اعن المساهمات التي آان يقوم به ساهماتها هي في حيات د أن   . ، وم آنت أري

 .أسمع عن عالقة متبادلة ألنني آنت أرى أن هذا قد يسهم في مؤازرتها في أوقات الشدة

 20



يها في الظروف          هاسمعت أن زوج   ا ويواس ان يريحه د آ دا، فق ًا ج ان متفهم شجع    آ صعبة، وي  ال

 .مبادراتها، وآان حنونًا معها في آافة مناحي الحياة

ا         ه،            . وبعد ذلك، سألتها عن مساهماتها في حياة زوجه ه ثياب وآانت تخبرني آيف آانت تغسل ل

م             . وتطهو وتعتني بالمنزل  ساعده في فه ه عن الحب وت ي آيف آانت تتحدث مع ا أوضحت ل آم

 .فهي تعلم أنه حياته آانت جميلة معها، آان سعيدًا معها. الكثير من األشياء حول العالقات

الم   . واحترام هذه العالقة المتبادلة آان أمرًا مهمًا بالنسبة لها  لقد أوضحت لي أنها تعتقد أنه في ع

ذآره     م       . آخر اآلن، ينظر إليها في األسفل، ويراها وهي تت و مه الي فه سِعده، وبالت ذا ُي ول أن ه وتق

 .لها
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 تجميع الناس: حديث عام
 فايزة محتسب: بقلم

 

ة              استضافتعتبر   ضايا الصحة العقلي دن حول ق  آخر من   مجاالً  ة اجتماعات عامة في القرى والم

ذيب             ل ضحايا التع ايزة محتسب          . مجاالت العمل في مرآز عالج وتأهي سر ف ال، تف ذا المق وفي ه

 .أسباب التفكير بهذا العمل

 
 االجتماعات الجماهيرية، الصدمات، العنف: الكلمات الرئيسة

 

ى       جزء رئيس من عملي آباحث     دعوة إل ة اجتماعية في مرآز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب هو ال

دة مواضيع              دن حول ع رى والم ائالت    االجتماعات العامة في مختلف الق م الع ا هو      .  ته دفنا هن وه

ان، نلتقي   . زيادة وعي الناس وتمكينهم من االلتقاء ببعضهم لدعم بعضهم البعض   وفي بعض األحي

ز     سيدات، ونرّآ دى ال زل إح ي من صدمات   ف ة آال يع مختلف ى مواض ي عل ول الليل ف والتب  والعن

ا    اعي، وغيره ل الجم ي والعم ا        . المنزل سر عنه يع يستف ة مواض ول أي ديات ح د منت اول عق نح

بعض                   زودهم ب م ن الحاضرون، فأحيانًا نعرض لهم فيلمًا ونناقش القضايا التي يثيرها الفيلم، ومن ث

 .المعلومات اإلضافية عن الموضوع

 23



 ىـالثكلات ـاألمه

. ثير، ألنهن يعانين الك   هنقـُِتل أبناؤ لألمهات الالتي   إضافة إلى ذلك، نحن نعقد اجتماعات دورية        

ائهن              ون،          : وفي هذه االجتماعات نفسح لهن المجال للحديث عن أبن انوا يفعل اذا آ انوا، وم آيف آ

اة ي الحي ون ف انوا يحب اذا آ رات . وم ض الم ي بع ة وف وم بكتاب د أق صائد بع ض الق اء بع انته

ة       .. االجتماعات أستمع إلى آل القصص ومن ثم أبدأ بتأليف الشعر، وعادة ما أعطي القصيدة للعائل

 .الثكلى في ذآرى وفاة أبنائها

ة    رق مختلف ضهن بط ين ببع ى يعتن ات الثكل ره أن األمه دير ذآ ن الج ادلن  . وم ين ويتب ن يلتق فه

يا، حتى أنه في بعض األحيان تضع بعض   الزيارات، ويقمن بزيارة األضرحة معًا، ويتبادلن الهدا    

 .األمهات في منازلهن صورًا ألبناء األمهات األخريات

ع  وجه  وم ان أن يت ي بعض األحي رن ف ة، يخت ة متان ات المتبادل اد العالق ائالت أخرى نازدي  لع

ِصفت   ازلهم أو ُق رت من ذين ُدمِّ ك ال ًا عصيبة، آأولئ اني ظروف ام  . تع ًا أي ان الظرف مالئم وإذا آ

ساعدنا   البهجة عياد، نعقد يومًا ترفيهيًا لألمهات واألبناء، تشتمل على األلعاب والضحك و    األ ا ي  مم

 . هذه األمهاتنفي التخفيف ع

 

 ن العنفـالحديث ع

ات                عادًة الهم في أوق ا مع أطف املوا به  ما يكون األهل مهتمين بمعرفة الطريقة التي يجب أن يتع

ار         األزمات رات  ، خاصة في حاالت إطالق الن دما             .  والتفجي ه عن ا يجب فعل وا م دون أن يعرف يري

ا                 . يكون األطفال خائفين   سألهم م ائفون أو مصدومون، ون اءهم خ درآون أن أبن أوًال نسألهم آيف ي

ياء   عن  يعرفونه أساليب تأقلم أبنائهم مع الصدمات، آما نزودهم ببعض المعلومات عن بعض األش

سهم         ليبحثوا عنها وطرق خلق بيئة مناسبة ألب       ارهم وأحاسي راتهم وأفك وم  . نائهم ليتحدثوا عن خب نق

دراما           ان إذا عب    . بشرح إمكانية إتمام هذه المهام عن طريق اللعب والرسم وال ر ـّوفي بعض األحي

ا التحدث مع                        ال من خالله تمكن األطف ة ي دارس المحلي األهل عن ارتياحهم، نقوم بعمل برامج للم

 .غيرهم عن تجاربهم وخبراتهم

در الحديث       ،إلى ذلك، فنحن نعقد اجتماعات عامة حول موضوع العنف المنزلي         إضافة    حيث ين

ه        . عنه ة حدوث ذا العنف عن             . لذلك نحن نشرح لهم ماهيته وآيفي ار ه ساء  دنتحدث عن بعض آث  الن

دم بعض المقترحات        اس           . والرجال واألطفال ونق تعدادنا للحديث عن تجارب أن م عن اس ر له نعّب

 .منزلي حتى نكسب ثقتهمآخرين في العنف ال

 

 امـث العـالحدي
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رة التوجه   . إن الخدمات اإلرشادية ليست مقبولة آثيرًا في ثقافتنا    ففي الحقيقة، يعتبر الكثيرون فك

د           ن تقالي زءًا م ست ج ي لي ًا، فه رًا غريب ة أم صص خاص ن ق ديث ع ه للح خص ال تعرف ى ش إل

ة للب        تعتبر  لذلك  . مجتمعنا ة طريق صعبة           هذه االجتماعات العام ضايا ال الحوار حول بعض الق دء ب

اتهم الخاصة            ة وحي اتهم العائلي م          . التي تصادف الناس في حي فبعضهم يحضر االجتماعات ومن ث

ينتقلون ليناقشوا األمور بطرقهم الخاصة مع أصدقائهم وعائالتهم وزمالئهم، بينما يحضر آخرون            

ررون أن يت        م يق شارة الجم     ـّاالجتماعات ث ة      بعوا خدمات االست ى الفردي ة أو حت ا هو    . اعي فكل همن

د             د أن نتأآ م، إذ نري إعطاء الناس فرصة لاللتقاء ببعضهم البعض والحديث عن األمور التي تهمه

 .من عدم شعورهم بالعزلة وأن لديهم من يلجأون إليه

 

 يـف الجنسـالعن
 مالحظة من سعاد متولى

 

ا         هنالك العديد من أشكال العنف التي يسعى مرآز عالج وتأ            ذيب للتعامل معه ل ضحايا التع . هي

ات الالتي تعرضن                    ات المراهق ز، آنت أعمل مع الفتي ا في المرآ ي هن اءة  فقبل أن أبدأ عمل لإلس

اني              الجنسي تهن الث ه بي سطينية        . ة في ملجأ مخصص لهن أصبحن يعتبرن ائالت الفل د من الع فالعدي

زل،       ادرة المن ى مغ ذه عل روف آه ي تعرضن لظ ات الالت ر الفتي ذه   تجب ى ه تجهن إل الي ي وبالت

ة                        . المالجئ اءة داخل العائل رتبط العنف واإلس الم، ي اطق في الع وآما هو شائع في العديد من المن

اءه  اس إخف اول الن ا يح و م ر، وه شكل مباش ار ب تم  . بالع ي ال ي صدمات الت كال ال د أش و أح ذا ه ه

ا   اءة الج         . الحديث عنه ي واإلس ذين ينجون من العنف المنزل ذلك، فال ة     ول شعرون بالعزل د ي سية ق ن

سابق     ِسدة                . بالخوف من الشريك ال ـِكة ومف الوقوع ضحية االغتصاب ُمرب ار ب وتصبح وصمة الع

وم العنف             . أحيانًا وسوء  وبالتوازي مع جهودنا لتعريف العنف السياسي، نحتاج أيضًا لتعريف مفه

 . داخل العائلةالمعاملة
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 اإلعالم آوسيلة للعمل العالجي والمجتمعي

 حسن سليم: لمبق

 

ستخدم           ذيب، ي ل ضحايا التع ا مرآز عالج وتأهي باإلضافة إلى االجتماعات الدورية التي ينظمه

ل     ائل أخرى للعم از آوس ة والتلف صحف واإلذاع ليم، ال سن س ز، ح ي المرآ ي ف سق اإلعالم المن

ار التي يوصلها          . العالجي والمجتمعي  ذا العمل واألفك ة  . يتحدث المقال عن ه د  أجرى المقابل  دافي

 .دنبورو

 
 اإلعالم، االستشارة، الصدمات: الكلمات الرئيسة
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ذيب أ               ل ضحايا التع رون في مرآز عالج وتأهي اذا ت ن العمل مع   آمرآز استشاري ونفسي، لم
  للتعامل مع قضايا التعذيب والصدمات؟وسائل اإلعالم ضروري

 
ا      أحيانًا، عند تعرضهم للصدمات، أنه من الصعب التوجه          سيشعر النا  ى مرآز آمرآزن ففي  . إل

د                 ألالمجتمع الفلسطيني هنالك فهم خاطئ       ا، إذ يعتق تم به ة والمؤسسات التي ته مور الصحة العقلي

اس أن  انين"الن ط " المج ة   فق صحة العقلي ز ال ون مراآ ن يراجع م م ون  . ه سبب ال يطلب ذا ال وله

 .المساعدة

اس أن التوجه          هذا أحد األسباب التي تجعلنا نتوجه لإلعالم في عملنا، حيث            ر للن نحاول أن نظِه

ا يحتاجه          .إلى هذه المراآز يشبه مراجعة طبيب أسنان أو أي طبيب آخر            آما ونشدد على أن آل م

نحاول أن نوضح أن المرور      . الناس الذين مروا بظروف صعبة، هو مجال للتحدث مع اآلخرين           

ار المرور بصدمات     بمشاآل عاطفية ال يعني مرضًا عقليًا، بل         ابقة هو آث ذا    .  س ذلك أن ه د آ ونؤآ

 .أمر طبيعي

ر الطبيعي هو      . ومهما آانت األعراض التي يمر بها اإلنسان فهي أمر طبيعي       د غي األمر الوحي

ساعدة  ى طلب الم اس عل شجع الن نحن ن ذا ف ه، ل د ذات ذيب بح صدمات أو التع ة العنف أو ال . تجرب

ذيب ا        ف والتع حايا العن ى ض ول إل تطعنا الوص ه إن اس درك أن ب  لمنظَم ون اموا بطل ين، وإن ق

عراض المرضية   المساعدة قبل أن تصل األمور إلى مرحلة حرجة، فسنتمكن من تجنب تطور األ      

ستقبل   ذلك   . في الم شة       ل از لمناق ستخدم الصحف واإلذاعة والتلف صدمات،    نحن ن ة لل ار الحقيقي اآلث

ا والتح            ى زيارتن اس عل شجيع الن وا   وطرق مخاطبة الناس بها وعرضها لهم، ولت ا إن رغب دث معن

 .ذلك

ائل اإلعالم منصب                     املين في وس هذا ليس باألمر السهل دائمًا، والسبب هو أن اهتمام معظم الع

ة صحة العقلي ضايا ال امهم بق ر من اهتم سياسية أآث ضايا ال م واستيضاح الق ى فه ا ومن ،عل  إال أنن

ة وا            ضايا االجتماعي ا  ناحية أخرى نرى من الضروري آمجتمع أن نهتم بالق د   . لحديث عنه ذلك ق آ

ة             ال نكون فعالين ومؤثرين في الحقل السياسي       ا عالق ؤثر في األمور التي له  إال أنه باإلمكان أن ن

يم            . باألمور االجتماعية في مجتمعنا    ى الق نعم نستطيع التغيير، نستطيع أن نبني مجتمعًا مرتكزًا عل

ا        زم به ك     . المتكاملة والتي يجب أن نلت سياسي    فحتم وإن استطعنا ذل رار ال إضافة  . ًا سنؤثر في الق

رهم             ا    . إلى ذلك، هنالك العديد من المختصين في المجال السياسي آالمفاوضين مثًال وغي ذلك علين ل

 .الترآيز على ما ندرآه عن الصحة العقلية لشعبنا

أهمية اإلعالم آجزء في    " من ال عالقة لهم بالموضوع    "وفي آثير من األحيان ال يدرك الدخالء        

دأت       . برأيي هذان موضوعان مرتبطان ببعضهما البعض     . ير العالج توف د ب فأنا أعمل آصحافي وق
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 ما هي أنماط القصص التي تحاولون نشرها في وسائل اإلعالم؟

 

ة بعض              منذ السنوات الثالث األخيرة آنا      نستضيف برنامجًا إذاعيًا أسبوعيًا، نستقبل في آل حلق

ي المرآز   تفادوا من خدماتنا ف ذين اس امج نحو ثالث أو خمس عائالت   . ال ى البرن دعو إل ثًال ن فم

ة               ِصفت في غارات جوي ازلهم أو ق . ثكلى، أو أسرى سابقين، أو مصابين، أو أناس ممن ُدمِّرت من

ار       ذيب، عن األمور التي             نتحدث عن تجاربهم، وسبب اختي ل ضحايا التع هم لمرآز عالج وتأهي

ا        . أخبرونا إياها، والخدمات التي تلقوها ونتائجها   د عن عملن ة المزي ستمعين لمعرف ساعد الم ذا ي فه

ام        وينشر   شكل ع اًال لآلخرين           .  المعرفة عن العالج ب ر مث رامج تعتب ذه الب ك، فه ى ذل باإلضافة إل

اطق      آيف يمكنهم الحديث عن مشاآلهم     ًا من المن  ومشارآتها مع غيرهم، ونحن نحاول دعوة أناس

 .المهمشة آمخيمات الالجئين للحديث عن حياتهم

 

تم        ة، إذ ي صحة العقلي ق بال ور تتعل ساسة ألم الم ح ائل اإلع ون وس دول، ال تك ن ال ر م ي آثي ف
تم تهتمون ب        .  ألصحابها  غير مناسبة الترآيز على النواحي المثيرة بطرق       ة  في تصوري أن الطريق

ة         رامج اإلذاعي ا مدى              . التي تعرضون فيها القصص في الب ذا الموضوع؟ وم آيف تفكرون في ه
 .االهتمام الذي تولونه له

 

شاعر وتجارب  ى م ؤدي إل د ي ر أي شيء ق ى أال أذآ امج اإلذاعي عل اء البرن أوًال، أحرص أثن

ائالت لبية للع ى، ا. س ائالت الثكل ع الع د م دًا، وبالتحدي ِذر ج ا ح اء أو فأن دم البك ا ع ب منه ي يًُطَل لت

سائدة    . الظهور بمظهر الحزن أمام الجميع     ة ال ة، إذ أن الثقاف هذا أحد المتطلبات الثقافية واالجتماعي

م يفتخرون              القتل في   ـُهنا تعتبر االبن الذي ي     ذلك أبطاًال وه دين آ حرب بطًال وشهيدًا، وتعتبر الوال

 .بذلك

ذه األمور         اه له ي االنتب ائالت             ف. لذلك عل دمرة للع ة م ات الثقافي ذه المتطلب د تكون ه ة ق في الحقيق

اتهم          امج هو            . ألنها تمنعهم من التعبير عن خسارتهم ومعان ه في البرن د علي ا أحاول التأآي وأول م

ا               الفكرة السائدة بأنهم جديرون باالحترام والتقدير ألنهم ضحوا بشيء ألجل الشعب الفلسطيني، آم

ل من     . حقهم أن يشعروا بالحزنأني أذآر أنهم بشر ومن    ن يقل أحاول أن أوصل فكرة أن حزنهم ل

ة    أنا أسعى للموازنة    . بطوليتهم ولن يحط من قيمة حياتهم وخسارتهم لمن ماتوا         بين روايات البطول
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دم                  ومن األشياء األخرى التي نحاول فعلها من خالل هذا البرنامج اإلذاعي هو دعوة المجتمع لع

ى         ائالت الثكل ذه الع اس وعدم تجاهل ه سيان هؤالء الن اس نحو األهل      . ن سابق الن ام، يت شكل ع فب

ذه التجمعات تنحسر ب           اة، إال أن ه د الوف ى بع ة األول ابيع الثالث اتهم في األس ؤازرتهم ومواس د لم ع

ة         شعور بالعزل دأ األهل ال ذه                   . ذلك، ليب ساندة ه دعم وم رى ل صاله هو أن الحاجة الكب ا نحاول إي م

دعوة   .  ال تكون في الشهر األول فقط، بل في حياتهم بعد ذلك          العائالت فمن خالل البرنامج نوجه ال

 .لتذآـّر هذه العائالت األمر الذي ينال تقديرهم

 

  قصصهم أما الجمهور بهذه الطريقة؟يسردواماذا يعني بالنسبة لهم أن 

 

م                     الي فه ائالت، وبالت ذه الع ذيب وه توجد عالقة ثقة متبادلة بين مرآز عالج وتأهيل ضحايا التع

ا ال       . البرنامج اإلذاعي هو من مصلحتهم وليس العكس      إلى  يدرآون أن حضورهم     ي فأن سبة ل وبالن

 .أسعى لنيل أي سبق صحفي، إنما لمنفعتهم بالدرجة األولى

شعر  يهم، ي ئلة عل شكرهم وطرح األس شارآون ل دما يتصل الم سردون قصصهم، وعن دما ي فعن

الفخر  ائالت ب راد الع م . أف سبة له ر بالن ي الكثي ذا يعن ا   وه يئًا م ي ش اربهم تعن أن تج شعروا ب  أن ي

 . ما هو مفيد من وراء صعوباتهملغيرهم، وأنهم يساهمون بشيء، وأن هنالك

سبة  دًا بالن م ج ر مه ذا أم سنوات  ه امج خالل ال ي البرن ارآن ف ي ش ساء الالت ن الن ر م ي، فكثي ل

 إياها، إال أنها تعكس حجم   يننيوهذه دليل على الثقة التي يول.  إلي آابن لهم رَنِشـُالثالث األخيرة ي  

 .المسؤولية الملقاة على عاتقي

 

تطلب منك الحذر       ما هي األشياء التي ت      –سابقين  السرى  األوبالنسبة للمقابالت التي تجريها مع      
 عند حديثك مع أشخاص تعرضوا للتعذيب؟

 

ذيب   هنالك العديد من القضايا التي ال أتطرق إليها عند التحدث            ابقين   عن التع أحد  . مع أسرى س

سي في األسر              . هذه األمور هو االغتصاب في السجون      فأنا ال آتي على ذآر موضوع العنف الجن

ا   أمام الجمهور بسبب القيود التي يفرضها        ار   مجتمعن ًا         . بوصمهم بالع ذه النظرة يوم ر ه ا تتغي ربم

ى  . ما، إال أنها في المرحلة الراهنة غير قابلة للنقاش بشكل عام       وبدًال من ذلك، نحاول أن نرآز عل

ى       .  في وضعنا  تعتبر موضوع االعتقال أمرًا عادياً    القصص التي    نشارك معهم الفكرة التي تدعو إل
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ي  ي القصص الت شارك ف ى أن نت ه، أتمن ي الوقت ذات ا وف وى من و أق ن ه ع م ة م ر المجابه تعتب

ذه     أمرًائية  وأآثر عدا  أي                    .  طبيعيًا في ظروفنا ه ي ب ذا ال يعن ه، فه دم علي د تن ى إن قمت بعمل ق حت

 . هذه هي أنماط الرسائل والقصص التي أهتم بتوصيلها. شكل أنك مهزوم

 

تقالت؟                         صمود في المع ا هؤالء األشخاص ال تمكن به اليب التي ي ك نقاشات حول األس هل هنال
 ون؟وآيف يتأقلمون مع الوضع وهم معتقل

 

د                         ل ق ًا، ب ا ال يكون واقعي ور، إال أن أغلبه ذه األم كون  يأحيانًا يتحدث المعتقلون السابقون عن ه

م شيء       وبشكل أساسي،   . مباَلغ فيها  أثناء االعتقال ال يملك الشخص الكثير من الخيارات، إال أن أه

د الخروج             ه بع تم عمل ا ي د أن    . حسب اعتقادي هو م ستمر   نري ع   ي ساهمات   بالجمي ة   الم في  اإليجابي

سطيني ا ي خاضوهالمجتمع الفل ار التجارب الت ع آث أقلم م اس للت شجع الن نحن ن ذلك ف دعوهم ن. ، ل

ن   اتهم م تمرار بحي ستطيعوا االس ى ي صدمات حت ررة لل ار المتك ى اآلث ز لنتغلب عل ارة المرآ لزي

 .جديد

سب            شاآل صحية ب ذيب، وال زلت أواجه م ك لقد اعتـُِقلت لمدة عام تعرضت فيه للتع ذا  و. ب ذل له

ا         امج اإلذاعي،    . السبب جئت للعمل هنا حتى أساعد اآلخرين بالتجارب التي مررت به ففي البرن

ا   ا وآيف تمكنت من التغلب عليه ي مررت به ذابات الت ان عن بعض الع ي بعض األحي ر ف أعّب

دريجيًا ي . ت سبة ل م بالن اد الطرق واأله ههو إيج رت ب ا أث دم لم دم الن ى ع ساعدني عل ي ت ذه الت  ه

اتي  ى حي ارب عل دًا  ل. التج م ج ن المه دت م د وج ضًا ق دم  أي ددًا بالن سي مج ذيب نف وم بتع أن ال أق

 .والذآريات بل أن أعيد بناء نفسي في حياة جديدة

ا            . نحن آلنا نتطلع إلى حياة جديدة بطريقة أو بأخرى         ة التي أشارك فيه رامج اإلذاعي ففي أحد الب

ضفة  ن ال ستمعينا م ى م ه إل زة اآلن نتوج اع غ ة وقط يم  .  الغربي وا بتقي اس أن يقوم ن الن ب م نطل

د؟ هل     : االنتفاضة األخيرة، ندعوهم لالتصال بنا وإبداء الرأي      هل آانت هذه االنتفاضة لهدف مفي

اذا        اط الضعف، لم ستنتج نق نندم أو نشعر بالحزن للخسائر البشرية على آال الطرفين؟ هل لنا أن ن

ا                بدأناها، وما علينا فعله اآلن؟     ل وإغالق دناها من قت ازل      هل آل الخسائر التي تكّب دمير المن ت وت

سير          وغيرها آانت  ا أن ن د؟ آيف لن يم الوضع من جدي  تستحق هذا العناء؟ أم هل علينا أن نعيد تقي
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ة "أو " للعالج" أرى أن هذه النقاشات عبارة عن شكل آخر وبهذه الطريقة  نحن نحاول   ". الوقاي ف

ا          د الناس في مختلف المدن والقرى الفلسطينية بطرق للحديث          أن نزوّ  اتهم، وم افي في حي عن التع

 .قد يساعدنا في تجنب النزاع والصدمات

 

 صـق القصـتوثي
 إميل مخلوف

 

ا     نحن اآلن في طور تأسيس وحدة تعمل على         توثيق القصص والبحث في التجارب التي يمر به

دة أسباب         . من يتوجهون لنا بطلب المشورة       ق لع ستخدم التوثي د أن ن نحن نري ى أن نحصل   : ف نتمن

ة ليأخذها اآلخرون             سلطة الكافي ا ال على شهادات لُتسَتخَدم في النظام الحقوقي العالمي، وستكون لن

ا هو تسجيل هذه الروايات، ألنه يصعب على أي شخص          وبالتوازي مع هذا،  يبقى هدفن     . بالحسبان

ا، وآيف                           ا األشخاص وتوثيقه اة التي مر به تذآرها بعد عشر سنوات، نأمل أن نبحث في المعان

ستقبل                الهم في الم ا هي آم ا وم املوا معه ا قصص ذات    . احتملوها ونجوا منها، وآيف تع ذه آله ه

ة     يبقوا على اتصال معها، فه    ومغزى ليعرفها الجميع     ال القادم ا      . ي آهدية لألجي نحن نعيش اآلن م

.توثيق قصص اليومسيصبح في المستقبل تاريخًا، لذلك علينا أن نهتم بعملية 
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