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يـةنعرض يف هذا البحـث ملخـص جتربتنـا امليدانيـة يف تقـدمي خـدمات الرعا        :لــــــــ مدخ

 وقـد توخينـا،النفسية للمرأة الفلسطنية اليت عانت جتربة الفقدان جبميع أنواعه        
 :رتني وآان العمل آاألتييسطريق العمل يف جمموعات مصغرة تشرف على آل جمموعة م

Women & War. Women Studies 
Center. East Jerusalem

2

Women
Care-
givers

2)  Focus 
Groups:

Support Group
Refugee Camp

Support Group
Old neighborhood

Support group
Small village

1)

3)

4)

Care-
givers

Updated Questionnaire: 300 interviewees

Women women
Care-
givers

Pilot = 20X 3= 60 questionnaires

Care-
givers

Women & War

 

  ةــــات الداعمـــــــداف المجموعــــــــأه
ة وتشجيعإضفاء الشرعية على أمل الفاقد•

الطرق البّناءة للتعبري عنه آما ختتاره
 الفاقدة بنفسها وليس آما يفرض عليها

إحياء جتربة الفقدان اليت مل تأخذ حقها•
 هبدف معاجلتها

السماح بالتعبري عن خطابات مكتومة بسبب•
 األسرة واتمع  الفلسطيين

جتنيد األعمال اليومية للنساء ألغراض•
 العالج النفسي

أشكال الدعم اإلجتماعي الذي يساهمتشجيع •
 يف الصحة النفسية

تعّلم وسائل لدعم باقي أفراد األسرة•
 .الذين يعانون من الفقدان

 رةـــم في األســم الداعـــل لدورهـــدان األهـــفق
التجربة الخاصة لألسرة الفلسطينية أنها ال تستطيع أن تعد أي •

الخوف اليومي . وفره لهفرد من أبنائها باألمان وال تستطيع أن ت
الخوف . الدائم والثابت هو حقيقي وطبيعي وصحي وليس مرضي

يثير الترقب الذي يجعل األسرة الفلسطينية حذرة ومصغية لما 
.  تحمي به أفرادها من خطر مداهمحولها ومتأهبة لرد فعل سريع

 اتــــى المجموعــمبن
آان العمل يف اموعات الداعمة املرحلة•

 رية من العمل يف املشروعاألخ
 مشرتآة ُشّخصوا يف18-13آل جمموعة ضمت •

املرحلة األوىل أو دعوا من بني مجهور
 الفاقدات

 63-20عمر الفاقدات تراوح بني •
التقت اموعة يف مكان مجاهريي غري حزبي•

  ساعات آل لقاء3,  أسبوع12لفرتة 

 راتــــــــــــالمّيس
أهيلهما عملأدارت آل جمموعة ميسرتني ت•

 إجتماعي أو عمل مجاهريي
 مجيع اللقاءات دونت حرفيا•
بعد آل لقاء تلّقت امليسرتني توجيها مهنيا•

 حنو اللقاء التايل
بعد اللقاء الثالث اتضح أنه جيب إضافة•

 .ساعات للدعم النفسي للميسرات
,أمل األمحد, روضة البصري: أمساء امليسرات•

فاطمة, اويهنادي الشرب, رانية السلعوس
 إميان صاحل, املؤقت
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أي . ولكنها تحظى بالشفقة إذا أثار وضعها حقا شفقة مطلقة
 .إذاكانت تعيش وضعا نفسيا سيئا للغاية

 .ال تحظى بتأييد أو احترام المجتمع, األرملة التي تتدبر أمورها بسرعة 
 !لتهتم بالدنيا العادية“ شهيدا”وتُتهم بأنها نسيت 

 دانـــة الفقـــد تجربــة بعـــرة الموسعـــراع في األســــالص
 :الصراع بين الزوجة وأسرة زوجها بعد اعتقاله أو استشهاده -1

أو الشهيد , يعتبر التعويض المادي أو المعاش المصروف للمصاب –
 .من أسس الصراع في األسر الفقيرة الحال

تسعى أسرة الزوج للسيطرة على مدخول المرأة بهدف السيطرة  –
 .على سلوكها وعلى قراراتها, عليها

 :المنافسة المعلنة على عمق الفقدان لدى كل طرف نسائي -2
 .صراع يؤكد آثار الفقدان وال يساعد على مواجهته. األم مقابل الزوجة 

 Paradox   / اتـــــــتناقض
ضغط اإلنتفاضة يبرز ويخرج للسطح خالفات مكتومة داخل  •

 .األسرة الموسعة
أسر . مصدر حياةمصدر فقدان و: التعامل المتناقض مع اإلصابة •

$ 150[كثيرة أصبحت تعتاش على ما توفره مخصصات اإلعاقة 
هذا ].  مما كان يعتاش عليه عامل قبل اإلنتفاضة%25-20أي 

 .يثير غيرة خفية ألسر فقيرة جدا لم تعان من الفقدان

 اــــرة ألبنائهــــة األســـة في حمايـــب التناقضيــــاألسالي
اعتبروا , التي حكين أيضا باسم أزواجهنوال, الكثير من األمهات •

مع كل ما يحمله من تجربة لفقدان الحرية الشخصية , اإلعتقال
وجدوه مكانا يحرس ابنهم من القتل بنار الجيش , والمعاناة النفسية

 .اإلسرائيلي
ضرب األهل ابناءهم وهددوهم  بإبالغ الجيش عنهم إذا ما  •

 . تكررت مالحقاتهم لسيارات الجيش

 Paradoxical ways (2) /  ةـــــب التناقضيــــالياألس
والدة أخرى أخبرت الجيش عن مكان إختفاء ابنها في البيت  •

مجرح وال ." حتى ال يستمر في نشاطه العسكري ويقتل على أثره
 .القرار كان المنطلق الذي قادها في اتخاذ" مقتول

ة الموقف األخالقي والعاطفي الذي يضع األهل أمام وضعي •
إلختيار نوع أذى معين ألحبائهم بهدف منع نوع أذى  حتمية

تنافر  Dissonanceأصعب وأشد خطورة أدى لوضعية  
 .ذهني وعاطفي لدى األهل

 ل مع الفقدانـــق في قرارات التعامــرة الحــدان األســـفق
 الفقدان ملك عام وليس ملكا خاصا •
 ب سبب الفقدان وحيثياتهيتصرف المجموع مع الفقيد ما يراه مناسبا بحس •
 . ال يسمح للمرأة الفاقدة التعبير عن غضبها أو ألمها على سجيتها •
يساهم األطباء في هذا الضبط لمشاعر الفقدان بواسطة إعطاء  •

مهدئات يستمر مفعولها لعدة أيام تتصرف الفاقدة وكأنها منقطعة 
 Detachedعن الواقع الذي يجري حولها  

 نـــة الفاقديـــاء لفئــــاإلنتم
القومي -تتحول بيوت العزاء لمراكز لتأكيد الحق السياسي  •

 ولتعليم طرق تحصيل الحق
 يغطي هذا صوت الحزن التلقائي لألسرة  •

باقي : الفترة بفئتين غريبتين عن العائلة يحاط األهل في هذه 
الذين يشعرون أن جميع أهل الشهداء أصبحوا , األهل الفاقدين
 .لناشطين السياسيينعائلة واحدة وا

في طول مدة الحدث وفي استمرار , اإلشكالية هي في كثافة هذه األحداث 
هذا يجعل األسرة تعيش تجربة .وضع التأهب منذ اإلنتفاضة األولى

 .الصدمة كنمط حياة يومي

 ةــل في اإلنتفاضـــم الترمـــي أللــى السياســـالمعن
جها في إحدى العمليات تترمل المرأة الفلسطينية نتيجة قتل زو •

فتصبح زوجة الشهيد وتنال العطف اإلجتماعي والدعم . اإلسرائيلية
 .المادي من السلطة الفلسطينية

تترمل أيضا إذا مات زوجها المطارد أو المعتقل وهذه من أرقى  •
 .الترمل حسب الحكم اإلجتماعي/درجات الشهادةَ

عدها تحظى ب. تترمل كذلك إذا قام زوجها بعملية استشهادية •
ولكنها حتما تخسر بيتها بسبب هدمه حاال من , بعض الفئات بتأييد

وأحيانا كثيرة تهدم جميع البيوت المالصقة , قبل القوات اإلسرائيلية
هنا يتطور صراع داخلي بين المتضررين . له إذا كان بيتا مشتركا

هل نفع بشهادته فلسطين أو : وبين أهل الشهيد حول جدوى الشهادة
 !سطينيينالفل

  ةــــر األرملـــمصي
  :عوامل تقرر مصير األرملة•

  ,جيل األرملة عند الفقدان (1) 

  عدد األوالد وأجياهلم وجنسهم (2) 
 الوضع املادي ألهل الزوج وألهل الزوجة  (3) 
 .الظروف اإلجتماعية ألهل الزوجة (4) 

, اتقف األرملة الشابة أمام صراع بين أن تعود حاال لبيت أهله •
  أو وبهذا هي تعيش فقدانا إضافيا, أحيانا تاركة أطفالها وراءها

, شخصا تعاملت معه حتى اللحظة  كأخ, أن تتزوج سلفها •
وبهذا هي تعيش ضائقة نفسية من , وأحيانا يكون أصغر سنا منها

 (Incest(نوع آخر تحتاج بها تجاوز مشاعر زنى المحارم 
, لفقدان المزدوج للشاب نفسها. [واإلنتقال لشعور شرعية المعاشرة

 .[خاصة إذا كان خاطبا
األرامل الالتي يرفضن هذا الحل أو ذاك يعشن تحت رحمة  •

مهمالت غالبا من قبل الرعاية اإلجتماعية والنفسية , الزوج أهل
 .للسلطة الفلسطينية

 ى ــــاألم الثكل
ة في نفس الحادث أو /بعض األسر الفلسطينية فقدت أكثر من إبن •

خلخل هذا التوازن النفسي لجميع أفراد . حوادث متتاليةفي 
 .األسرة

ة وتبرزه علنا على باقي اإلخوة /ة الفقيد/تعظّم األم اإلبن •
 واألخوات

مهملة باقي أفراد , تسمح األم لنفسها بنذر نفسها كأم متفرغة للفقيد •
رد فعل (تحرم على نفسها كل ما أحبه الفقيد وحرم منه . أسرتها
 (به لوم للذات وتعذيب لها, ياكتئاب

 غيرة بها )ا(تتطور لدى األبناء مشاعر متناقضة تجاه الفقيد واألم  •
 غيرة )ب(أو , احترام للفقيد تؤدي بطلب مصير يشبه مصيره

 .ترفضه وتكرهه بسبب فقدان كل ما كان سابقا في األسرة بسببه

 ةـــى على األرملـــل الثكلــــتفاض
ة المجتمع برمته الذي يشعر معها ويحاول تحظى أم الشهيد بشفق •

 :تعويضها والذي يؤكد لها
يزور الشباب فعليا . “كل الشباب أوالدك, يا أم الشهيد زغردي”

 .واجتماعي, ديني, أمهات الشهداء كواجب وطني

 تحظى أرملة الشهيد بإشادة سياسية لتحملها مصابها , بالمقارنة •
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الالجئة عاشت شظف العيش لعشرات السنوات بهدف بناء بيت 
حرق هذا أو تدميره يعني . ر الحاجات األساسية بهصغير وتوفي

حرق حلم وحرق توفيرات األسرة الوحيدة وحرق نفسي لإلرادة 
 . والمثابرة

 ةــــة األدوار المألوفــــخلخل
 (normal and normative) خلخلة األدوار العادية•

 نجد هذا في عدة سلوكيات مثل قلب األدوار. داخل األسرة العربية
 (   reversing roles)  ففي الكثير من األحيان

نفسيا أو (يعتني األوالد  ويقلقون على األهل ضحايا اإلنتفاضة 
 .بدل أن يكون الوضع معكوسا) جسديا أو إقتصاديا

 رةـــل في األســـورة الرجـــة صـــزعزع
الجيش اإلسرائيلي ضرب اآلباء في البيوت وفي الشوارع أمام •

بهذا قام بمس طابو مهم جدا .  وأهل الحينساءهم, أوالدهم, أهلهم
فإن . في مبنى السلطة والقوة وهو مكانة الرجل العربي المحفوظة

, األسرة العربية تحافظ على مكانة الوالد بغض النظر عن جيله
 .المادي وما أشبه, المهني, النفسي, وضعه الصحي

عاشت النساء اللواتي رأين أزواجهن يضربون تجربة صعبة •
دن رفع معنوياتهم من جهة أمام أبنائهم ومن جهة أخرى حيث أر

حتى ال تكون , بمفهوم أنها غير شاذة, تحويل هذه الصورة لعادية
لكن هذه . اإلهانة ومس كرامة الزوج تجربة خاصة وصعبة

نفسي تمس الرؤية /بدون تحضيرات لتغيير اجتماعي, الزعزعة
 concept of fatherhood.الذاتية كما وتمس مفهوم الوالد 

 ذاتــــرة أو الـــاه األســـف تجـــالعن
الوالد أو اإلبن البكر الذي كسرت معنوياته من قبل الجيش تحول •

 .للعنف الزائد ضد أوالده وزوجته أو إخوته
البعض اختار العنف تجاه نفسه وعانى من اإلكتئاب العميق  •

ماعية الذي أدى الى عدم خروجه للعمل وانقطاعه عن الحياة اإلجت
 . وأصبح عبئا نفسيا على من حوله

في كال الحالتين عانت األسرة من النتائج الفرعية للعنف •
 .العسكري

  اءـــراع البقــن صـــي وبيـــاء السياســــن البقـــار بيــــاإلختي
فقدت المنفعة من طاقة عملهم ,اإلبن أو الزوج , أسر المطاردين•

هذا  . للمطاردة واإلختفاءبسبب عدم تمكنهم من العمل نتيجة
. تخلي فعلي وغير معلن عن توفير اإلحتياجات المادية لألسرة

أصبح المطلوب من األسرة توفير حاجات أساسية , على العكس
 .المالبس والطعام, السجائر, للمطارد مثل كرت التلفون

إصابة المطارد وعدم تمكنه من تلقي عالج منتظم تبقيه في خطر •
مما يؤدي إلى توتر األسرة وإلى , ه أو بقائه معوقاوتؤدي الى وفات

شعور الحسرة والشفقة على الذات والشعور بالغبن والظلم 
 .اإلجتماعي والسياسي

 ةـــة اليوميـــر المعيشـــى توفيـــراع علـــالص
أصبح هذا الصراع من الهموم النفسية الثقيلة لجميع افراد األسرة •

 : أنواعا أخرى من الصراعاتولّد هذا الصراع. الفلسطينية
المطاردين أو النشطاء السياسيين أو العسكريين أو كل من  منع -

اشترك بطريقة أو أخرى في احداث اإلنتفاضة من العمل داخل 
تعاملت النساء مع هذا المنع كفقدان مادي جسيم لما يوفره  .إسرائيل

 العمل داخل إسرائيل من عائد أعلى من معدل الدخل في أراضي
عنى منع العمل داخل إسرائيل ألسر كثيرة بطالة . السلطة الفلسطينية
 .أكيدة وطويلة األمد

يشعر بعض األهل باألهمية الوهمية أثناء فترة العزاء ثم  •
 .يواجهون بواقع الفقدان القاسي بعد أنتهاء فترة طقوس العزاء

 ادةـــــــاب الشهـــــخط
هيد نصا يتداوله الفاقدون تقدم الروايات المختلفة حول مصير الش•

 .والمعزون
 يخدر الوعد الجارف لمصير الشهيد شعور ألم الفقدان•
“ لشهادة استثمار”بعض اإليمان الشعبي أو الديني يحول الشهادة •

هنالك أسر وعدت بأن الشهيد يشفع كل ليلة . لألسرة للدنيا اآلخرة
 خميس لبعض من أفراد األسرة

وصبايا إضافيين من األسرة الفاقدة أو يشجع خطاب الشهادة شبابا •
بهذا . من الحاضرين لمراسيم العزاء لتقديم نفسهم فداءا ألسرهم

 تتحول أيام العزاء أليام تحضير لفقدان إضافي

 ومــــل: دانــــة بعد الفقــــــــل أسريــــمشاآ
لوم األمهات من قبل األزواج وأهلهم على عدم منع ابنائهم من •

ثم , أو إعتقاله, خاصة إذا تسبب هذا فقدان اإلبن. مقاومة الجيش
 .فقدان مصدر الرزق داخل إسرائيل

هذا . إرتفاع في الخالفات الزوجية التي كانت متوترة قبل الفقدان•
 يؤدي لطالقات نفسية يعاني بسببها الزوجان فقدانا إضافيا

 ليتني فقدت هذا”إنتقاء القريب الميت  أمنيات خفية أو علنية تجاه•
تشييء . ة/فحص قيمة أفراد األسرة في حياة الفاقد: “وليس ذاك

 .العالقة األسرية

 ةــــــــات الشخصيـــوت الحاجـــم صــــآت
من الحديث عن حاجاتهن , ن عمرهنمهما كا, تمنع األرامل•

يتوقع منهن التأكيد على تعففهن حتى يؤكدن , على العكس. الجنسية
هو فقد ”: حبهن واحترامهن للفقيد ومشاركته في جزء من فقدانه

يؤدي هذا النقص إلرتفاع . “أنا سأفتقد لعنصر منها, كل حياته
 .التوتر النفسي أو الجسدي أو لظواهر سايكوسوماتية

اإلجتماعي أو , ل غياب الحق في انتقاد الواقع النفسيفي ظ•
يتحول الغضب من المصير األليم لعنٍف ضد األطفال أو , الديني

, ضد الذات أو ضد أسرة الزوج أو إلنتقادات ال نهائية ضد السلطة
 .ونادرا ضد إسرائيل 

 عملية تمكين نسائي: شبكات الدعم اإلجتماعي
 .دعم اإلجتماعيتجنيد القيم والعرف لشبكات ال•
بالرغم من ان الضرر اإلقتصادي والنفسي والمادي وقع على  •

. إال أن هنالك تفاوتات في نسب الضرر, كل المجتمع الفلسطيني
في المجموعات الداعمة برز خطاب النساء الفاقدات كمن ساهمن 

حيث . في إقامة او تم دعمهن من قبل شبكات الدعم اإلجتماعي
 . نجد أن األقوى

هذا السلوك . يا في كل كارثة أو فقدان تجند كليا لمساعدة األضعفنسب
 .اعطى الناس بعضا من شعور التمكين وشعور القدرة على العطاء

 اـــا أو آليـــه جزئيـــه أو هدمـــة لحرقـــت نتيجـــ البيدانـــفق
البيت لألسرة الفلسطينية هو معنى  المعنى الخاص لمفهوم •

ما زال اإلنسان الفلسطيني في .  في آننفسي وجداني ووجودي
كل مكان تواجده وفي كل فئة عمرية يحمل أثر التجربة الجمعية 

أو هدمه كليا أو جزئيا له معاني , إن حرق البيت. لفقدان البيت
نفسية عميقة أهمها أن إسرائيل ما زالت تالحق الفلسطيني منذ 

ما داخله كل   وتنجح في هدم بيته وشعوره باألمان1948
 الكثير من األسر الفلسطينية. أرادت ذلك ولمرات غير متناهية
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هذا اللقاء المضبوط . النفسية التي تعلمنها في المجموعات الداعمة

يستخدم عناصر العالج السردي , يعمل وظيفة المجموعات الداعمة
Narrative Therapy والعالج بواسطة استخدام القصة 

Bibliotherapy 
ط مرة أخرى مع يشجع هذا اإلجراء النساء الفاقدات على اإلرتبا•

 .النشاطات اإلجتماعية الطبيعية للبيئة والمجتمع
ما أردن قوله  النساء الالتي قدرن على الكتابة وجهن لكتابة•

 .للميت على أن يسعين لنشرها في الذكرى السنوية للفقيد
النساء الالتي لم يعرفن الكتابة تم تشجيعهن لحفظ تناويح شعبية •

 .وأغاني حزينة أخرى
ميع الفاقدات على المشاركة في مناسبات إحياء ذكرى شُجعت ج•

 .وطنية أو دينية أو إجتماعية وإسماع صوتهن هناك
هذه الفعالية تحول الفقدان من الفضاء الخاص للفضاء العام •

 .وتشكّل رافعة في طرق المواجهة للفاقدات
شُِجعت النساء على السير عدة مرات في األسبوع على نفس •

للدراسة أو , ة في طريقه للعمل/ يسير عليها الفقيدالطريق التي كان
 .لألصدقاء

ساعدت هذه الفعالية في معالجة الظواهر السايكوسوماتية والنساء •
مسببات , اللواتي أغلقن على أنفسهن ولم يخرجن من البيت

 .ألنفسهن أمراضا إضافية مثل ضغط الدم العالي والكوليستيرول
اإلجتماعي فطُلب منهن بعض النساء كن حذرات من النقد •

 :التالي
النساء الالتي عرفن الطريق التي سار بها الفقيد للمرة األخيرة •
وأن يرين جميع المشاهد التي رآها ألخر مرة “ إقتفاء أثره”
 ).الناس, المباني, الطبيعة(
نساء أخريات استطعن أن يخترن الطريق التي سارت بها جنازة •

 .الفقيد ويسرن بها
ثلث النساء . ت من الجارات أو األقارب مرافقتهنطلبت الفاقدا•

بدأن في السير بعد أسبوع وفي نهاية المجموعة ثلثي النساء 
 .خرجن لفعاليات خارج بيتهن

 .بعض النساء وصلن لتلة وصرخن أالمهن وتوترهن هناك•
إحدى المشتركات كانت مقعدة على كرسي عجالت نتيجة القصف •

موعة من الفاقدات رافقنها مج. اإلسرائيلي على بيت أسرتها
بعد أن . ألطالل البيت المهدوم التي لم تزرها منذ يوم الحادث

مع . “أن تسير لألمام”إستطاعت المشتركة “ واجهت ماضيها”
إنتهاء العمل في المجموعة كانت قد تسجلت إلحدى الجامعات 

 .المحلية
ا طُِلب من النساء توزيع بعض الطعام أو الحلوى التي كان يحبه•

العالج ”العمل في العجين عملية عالجية تشبه . الفقيد عن روحه
أو ) اإلبن(تشجعت النساء على دعوة أصدقاء الفقيد . “بواسطة الفن

 .األقارب لألكل مما أحب
ساعدت هذه الفعالية لتجميع النساء وللتخطيط وإلستعادة الشعور •

دقاء هذه الفعالية تعيد أص. شيء لروح الفقيد يستطعن عمل أنهن
العالج ” تُشغل الفقيدة بفعالية تشبه, الفقيد الجيران للبيت الفاقد

ساهمت الفعالية في إزالة العزلة والتقشف الذي . “بواسطة التشغيل
فرضته األسرة على نفسها وأعطت فرصة للدعم اإلجتماعي 

 الصحي
ساعد هذا . تشجعت النساء على زراعة الخضراوات حول البيت•

. “العالج بواسطة التشغيل”بما يشبه , وترفي التخفيف من الت
غذائية للنساء وساهمت في شعورهن بالقدرة  الزراعة وفّرت مواد

 على إدارة على إدارة شؤون أسرهن

 Fatigue syndrome  / تناذر التعب المزمن 
ادت مالحقة الجيش للمطاردين لقلق أسرهم وأسر اآلخرين في •

هذا . قدوم دوريات التفتيشالحي الذين ال يستطيعون النوم عند 
سبب عدم قدرة األهل على القيام بمهامهم األسرية وأدى للشكوى 

وخاصة  Fatigue syndromeمن ظاهرة التعب المزمن 
 .النساء الالتي ال يستطعن النوم متى أردن بسبب المهام اليومية

 تحول هذا األرق النفسي الشديد لدى البعض إلنهيار أعصاب•

Types of Shameful Behavior/  اءـــــدش الحيــــــــه خـــــأوج
:وسيلة جيش اإلحتالل تسبب ضائقة نفسية واجتماعية للفلسطينيين•

اإلبنة إلثارة حفيظة المطارد المختبئ /التحرش الكالمي ضد الزوجة –
 في بيته

 .الطلب من رجال أغراب تقبيل النساء على الحواجز –
 لبناتالتبول ألفاضح أمام نوافذ مدارس ا –
إبقاء الرجال في المالبس الداخلية في األماكن العامة أمام النساء  –

 الغريبات
الطلب من النساء التكشيف عن رؤوسهن أو أثدائهن حتى يبرهن أنهن  –

 إناث ولسن رجاال متنكرين
الفرض على النساء قضاء حاجاتهن أمام الجميع في األماكن العامة  –

 يابهنحيث تحاول باقي النساء خلق ستار بث

 /Changes in the Sexual تغيير في طبيعة العالقة الجنسية
Relation 

 بسبب الضغط النفسي لدى أحد أو كال الزوجين•
بسبب لوم أحد الوالدين اآلخر على استشهاد أو اعتقال •

 األبناء/اإلبن
معظم األسر . ألن األوالد بدؤا ينامون في غرفة واحدة مع األهل•

ي الحي في غرفة واحدة ال تطل على تنام معا عند وجود جيش ف
 .حتى في المطبخ, الشارع

 ةــل عالجيــة آوسائـــاة اليوميـــات الحيـــدام نشاطـــاستخ
إستخدام الفرك والدعك والطرق في التنظيف البيتي كوسائل •

هذه الوسائل التنفيسية . تنفيسية عند الشعور في الغضب الشديد
 Anger Management استخدمت كوسيلة لضبط الغضب

  .Aggression Management ولضبط العتف
معظم الفاقدات توقفن عن إدارة بيوتهن بعد الفقدان وعانين من •

هذه . إكتئاب الذي برز أيضا بواسطة إنعدام الطاقة الجسدية
 الفعاليات أعادتهن تدريجيا للنشاط وإلدارة أسرهن

 للنساء يمكن. التشديد على حق المرأة اليومي في اإلسترخاء•
 دقائق على االقل تأمل 5المتدينات إختيار ذلك بواسطة إضافة 

. بعض النساء تعلمن تسابيح معينة وتناقلنها. صامت قبل كل صالة
وجهت النساء لإلصغاء للتواشيح أو األدعية أو المصحف المرتّل 

 .كوسائل تساعدهن على اإلسترخاء والتأمل
كأوقات إسترخاء وتأمل بدأت النساء تتعامل مع أوقات الصالة •

 .نفسي بدل التعامل معهم بطريقة ميكانيكية وتمتعن بها
 :إضفاء شرعية لوسائل تصفية الذهن الشعبية•
 تشجيع التجمع على فنجان القهوة الصباحي مع نساء مصغيات•
النساء الفاقدات حكين للجارات األسس . وداعمات وغير منتقدات•

 هذا اللقاء. الداعمةالنفسية التي تعلمنها في المجموعات 
 تشجيع التجمع على فنجان القهوة الصباحي مع نساء مصغيات•

 النساء الفاقدات حكين للجارات األسس. وداعمات وغير منتقدات
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كتابة رسائل أسرية وترتيب , الرسم مع األطفال, كتابة مذكرات•
 .كل هذا كفعالية أسرية داخل ألبوم خاص

 ـــــةصالخ
عادة شعورها ساهمت المجموعات الداعمة في منح المرأة الفاقدة إست

 أسرتها وبيئتها, بالقدرة النسبية الممكنة على إدارة حياتها

طُِلب من األسرة التوجه . ترتيب ألبوم صور خاص بالفقيد• 
لالقارب واألصدقاء وزمالء الفقيد وطبع نسخا عن صور الفقيد 

في اإلتصال , ساهم هذا في إشغال األسرة كلها. الموجودة لديهم
وفي التعامل مع الفقيد كإنسان ذي فعاليات , في األصدقاء القدامى

 .ونشاطات عادية إنسانية طبيعية

  اإلجتماعية للمرأة – اجلسدية –جداول موعة من األعراض النفسية 
 الفلسطينية اليت عانت الفقدان

 Depressive Symptoms /ةـــر اآتئابيـــظواه
 

 قبل اإلنتفاضة الثانية بعد اإلنتفاضة الثانية

 دائمأ احيانأ اطالقأ دائمأ احيانأ اطالقأ

ة احلدثوتري  
 

4.7 14 19.9 60 54.8 165 46.5 140 14.6 44 8.6 26  اضطرا بات يف النوم
Sleep Disorder 

12.0 36 21.9 66 34.9 105 44.5 134 19.6 59 9 12  فقدان يف الشهية
Loosing Appetite 

58.0 17 9.7 29 3.3 10 39.5 119 31.2 94 3.3 10  زيادة الشهية
Binge Eating 

15.0 45 25.0 75 24.3 73 44.3 133 24.3 73 2.7 8  االنزواءوالعزلة
Social Withdrawal 

 
 / Insomnia & Hallucinationsأرق وهلوسة

 
 قبل اإلنتفاضة الثانية بعد اإلنتفاضة الثانية

اطالقأ دائمأ احيانأ اطالقأ احيانأ دائمأ
% 
  

% 
  

% 
  

% % رق %
م

 وترية احلدث
 

7.3 22 26.4 74 39.5 119 46.2 139 24.3 73 2.3 7

التشتت وعدم القدرة 
 على النرآيز

Distraction & 
Concent. Diff. 

20.0 60 21.3 64 29.7 89 43.1 129 20.1 60 4.3 13 
 آوابيس واحالم مزعجة

Nightmares 

22.4 67 22.4 67 27.8 83 58.1 173 14.1 42 3.4 10
 مساع اصوات

Hearing Voices 
 

 /Physical & Psychosomatic Symptoms سايكوسوماتية أعراض جسدية و
 

 قبل اإلنتفاضة الثانية بعد اإلنتفاضة الثانية

 اطالقأ
Never 

 احيانأ
Never 

 دائمأ
Always 

 اطالقأ
Never 

 احيانأ
sometimes 

 دائمأ
Always 

% 
 

 % 
 

 % 
 

 % % رق %
م

 وترية احلدث
 

21.5 64 8.1 24 42.4 126 52.4 155 17.2 51 3.4 10 الشكوى من اعراض 
 جسدية

Physical Symp 
32.3 95 12.6 37 31 93 56.5 166 18.7 55 2.7 تعاطي املسكنات  8

 واألدوية
Drugs Consuming 

31.1 93 22.7 68 18.7 56 45.6 136 21.1 63 2.0 6  الزيارات  للطبيب
Doctor Visits 
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 Fears  /خماوف 

 
 
 

 Beforقبل اإلنتفاضة الثانية After بعد اإلنتفاضة الثانية

 اطالقأ
Never 

 احيانأ
Never 

 دائمأ
Always 

 اطالقأ
Never 

 احيانأ
sometimes 

 دائمأ
Always 

% 
 

 % 
 

 % 
 

 % 
 

 % 
 

رق % 
 م

 وترية احلدث
 

33.3 10
0 

14.0 42 31.0 93 52.5 158 17.3 52 5.0 15 الشكوى من اعراض 
 جسدية

Physical Symp 
15.1 45 19.4 58 41.8 125 47.3 141 21.5 64 5.7 17  الرعب املستمر

Continuous panic 
14  23  63  55.9 166 18.5 55 4.4 13  اخلوف من الليل

Fear of night 
30.5 91 19.5 58 19.8 59 23.9 71 15.2 45 45.

1 
13
4 

 اخلوف من االجتياح
Fear of invasion 

16.1 48 8.1 24 62.1 185 35.2 105 16.4 49 20.
5 

61 اخلوف من صوت 
 الدبابات و اجلرافات
Fear of tanks & 

bulldozers’ noises 
 
 

 Loosing Control /فقدان سيطرة

 
 

 قبل اإلنتفاضة الثانية بعد اإلنتفاضة الثانية

 دائمأ احيانأ اطالقأ دائمأ احيانأ اطالقأ
رق %  %  %  %  %  %

 م

 وترية احلدث
 

 البكاء الشديد 13 4.3 93 31.1 95 31.8 110 36.7 91 30.3 18 6.0
Intensive hard 

crying 
36.2 10

6 
مجود املشاعر والشعور  3 1.0 33 11.2 186 63.1 50 17.1 42 14.3

 بالتخدير
Numbness,Freezing 

 الغضب الدائم 4 13 76 25.3 134 44.7 99 33.2 59 19.8 61 20.5
Continuous anger 

 السلوك العصيب 14 4.7 84 28.1 90 30.1 124 41.3 62 20.7 25 8.3
Nervous Behavior 

 
 
 

 جتماعيإ-النفسي السلوك 
 
 

 قبل اإلنتفاضة الثانية عد اإلنتفاضة الثانية

 دائمأ احيانأ اطالقأ دائمأ احيانأ اطالقأ
رق %  %  %  %  %  %

 م

 وترية احلدث
 

73.1 21 1.4 4 220 64 77.3 22.
5 

2.7 8 15.
1 

تأثري الوضع السياسي  44
 على لباس احلجاب
Hijab wearing 

التزام بالبيت وعدم  17 5.6 10 33.9 80 26.6 95 31.6 69 22.9 40 13.3
 اخلروج ابدأ

Staying home 
االبتعاد الدائم عن  9 3.0 84 28.1 87 29.1 34 11.4 64 21.4 95 31.8

 البيت
Staying away from 

home 
 
 
 

*The Impact of Loss on the Mental Health of Widows and Bereaved Mothers: Empowering 
the Women
** Women’s Studies Center. East Jerusalem.Emek Yezreel College
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