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ال�ي ح�ل�ا عل�ها   	ع�ی����   ال��اب  ال����ة م�  ال��ود  ال�ه!   فل$��� 	#يء م�  في  ال'$&�� 
ه(�ة ال1948 	ع�+  في  ال0$&ة  ال&�ة  ذوو  ال&اس  أرسل  ح�7  الق���ة ،  وال$�او�ل  الع&:  ر>�ات  غ�ب 

وLMعات الK���ه �'ال	F لل$!ان ال�ی� �ان�ا ی�ت+ون ال'ال	F ال�قل�+Eة �ال�C�Dة والقف�ان. وف(أة، <ه�ت  
ال�(�>ة   تK+و  ه!�ا  معًا.  آن  في  وم�جع   R0Sم 	#!ل  ال$!ان  على  ال(+ی+ة  الغ�>�ة   F	ال'ال ه�ه 

ال&ف$ي ع&+ما ن�ت+ ال(اهYة م�ل اض��اب ما 	ع+ الفل$��&�ة في االع�الل  الغ�>�ة  ال�#����ة  الفZات   [
 ، وه� االض��اب ال&ف$ي األك�� شه�ة �C'ا ن#� ع� فل$���.  PTSDال�+مة 

  
إن ال�0ف��� مغ�م�ن 	اإلبالغ ع� ارتفاع مع+ل ان�#ار االض��ا	ات ال&ف$�ة في فل$��� ل��ض�ح 

في  iإف�ا ه&اك  األح�ان  	ع�  وفي  ال$�اسي  واقع&ا  یK+و    تأث��   7�0	 م0+ود  ن�اق  ذات  دراسة  تع'�  
و�أنها ت&�K: على ج'�ع ال$!ان، وأح�اًنا تف$� ب�انات األو>Zة 	#!ل خاpئ، وغالLًا ما تف#ل ال�قار�� في  
ال�'��Y ب�� األع�اض وال�#��s الDامل. إن ال'&r'ات غ�� ال0!�م�ة تفSل م��لح اض��اب ما 	ع+ 

E$اع+ في م&ح األم�ال. �'ا ق+ ت��لw االم�ر على ال&اس 	$PTSD    vKال�+مة أSEًا �'ا یK+و ألن الـ  
، ب�&'ا تق+م م�    PTSDسل�ك ال'&r'ات غ�� ال0!�م�ة ال�ي تق�م، م� جهة ، ب�'��� اس��Kان أع�اض  

جهة أخ�} م$اع+ات ع�&�ة م� pعام ودواء؛ م'ا E#(ع ال&اس على ال�عK�� ع� ج�عه  و>yسه  وفق�ه  
 ال'�>عات في االس��Kان. وأل'ه  ع� ��p: ت0+ی+

  
اض أن  ال�+مة  �وال0|�قة  	ع+  ما  ت(�>ة �PTSDاب  ل�صف  ال�0ب  س�اق  في  ت��ر  مفه�م  ه� 

و   الق�ال"  "ع�اب  ال(&+]"،   vقل "م�الزمة  خالل  م�  ت+ر�(ي  	#!ل  ت��ر  وق+  ال(&+]. 
عام   في  ؛"  ال'ع��ة   vو"تع اس�+خال  1970"ال�+مةالق���ة،"   ت    ،PTSD  ��ال�# ال+ل�ل  �ي في 

اع�Lارًا ل�دود الفعل ال&ف$�ة لق+امى ال'0ار>�� العائ+ی� م� ح�ب ف��&ام. ومع ضغDSM III wاإلح�ائي  
ال(&$ي،  الع&ف  م�ل  ال'yل'ة  األح+اث  م�  واسعة  م('�عة  ل�#'ل  ال'فه�م  ت��ر  ال&$��ة  ال'('�عات 

زال   ما   �Dال��مة  ول 	ع�  ما  ت اض�اب  ال�ي  ال'(�'عات  ت(ارب   iال�قا ع�  ال�+مات قاص�ًا   ���
 ال('ا��ة وال�ار���ة.

  
لل�+مة (م�ل ال�ع�ض لل'�ت    DSMإن ال�ع��� ال�Kي ال&ف$ي ح$v ال+ل�ل ال�#���ي اإلح�ائي 

م�  الع+ی+  على   :K�&ی أنه  م�  و>ال�غ   ال(&$ي)  الع&ف  أو   ، ال����ة  اإلصا	ة  أو  ال'هّ+د،  أو  الفعلي 
ح$v اإلذالل  وهي  -ًعا لل�+مة ال&ف$�ة للفل$��&���  الفل$��&��� اال أنه ال E$��عv ال�(�>ة األك�� ش�� 

يتذكر بعض المسنين في  
فـلسطين بشيء من التهكم  
الطرود الخيرية من الثياب التي  
حصلوا عليها بعيد هجرة  

، حيث أرسل الناس ذوو  1948
النية الحسنة في الغرب ربطات  
العنق والسراويل القصيرة  
وقبعات البيريه كمالبس للسكان  
الذين كانوا يرتدون المالبس  

ة والقفطان التقـليدية كالكوفي 

ظهرت هذه المالبس الغربية  
الجديدة على السكان بشكل  
مضحك وموجع في آن معاً 

هكذا تبدو التجربة الفـلسطينية  
في االعتالل النفسي عندما  
نرتدي الفئات التشخيصية  
الغربية الجاهزة مثل اضطراب ما  

، وهو    PTSDبعد الصدمة  
االضطراب النفسي األكثر شهرة  

. طين فيما نشر عن فـلس 

في بعض األحيان هناك إفراط  
في تعميم دراسة ذات نطاق  
محدود بحيث يبدو وكأنها  
تنطبق على جميع السكان 

غالباً ما تفشل التقـارير في  
التمييز بين األعراض والتشخيص  
الكامل 

إن المنظمات غير الحكومية  
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، و��لR ال�#�يء (الالأن$&ة) والع(Y ال'�علَّ  وال�عّ�ض ال��مي لإلجهاد ال$ام ال�] E(�ح 2وجق'ان1	ار>� 
عق�ل&ا وأرواح&ا. غالLًا ما ت�Dن ت(�>�&ا لل�+مة أقل م� ال0+ األدنى لل�ع��� ال�Kي لل�+مة، في ح��  

ال�   Fنف في  أن  أنها  مّ+��ا  إس�ائ�لي  س(�  م�  خ�ج  ال�]  فال�فل  تأث��ها.  في  األذ}  	الغة  ت�Dن  ق� 
أع�اض   E$(َّل  ال  ق+  ال$(ائ�،  م�  �0Eمه  ال�]  وال+ه  م�  أفSل  لل�+خ��  س�(ارة  أع�اه  ال�]  ال(&+] 
اض��اب ما 	ع+ ال�+مة في قائ'ة ال�0ق: م� ال�+مات، ولE �D'!� ل&ا أن ن���ر ال�Sر الLالغ ال�]  

: 	ه، وال�جل ال�] ُصفع على وجهه وأه�� وُ>�: عل�ه ق+ ال E!�ن تع�ض "ل�+مة" ح$v ال�ع���،  یل0
 !"��Dاب ال���اض	وصف إصاب�ه " �!'E ،Rواألس�أ م� ذل 

  
 �Kع+ ال�+مة". ن�0 �أخ�ائ��� نع�	، ال�ه+ی+ ال�ادم م$�'� ودائ . ال ی�ج+ أمان "ما ���في فل$

اه�ة ال�(&v وال�قrة ال'ف�pة 	'�ا	ة ردود فعل نف$�ة م��ّلة ل+} ج&+] إعادة ت(�>ة ال0+ث ال�ادم أو <
ه�ه   فإن   ،vلل�ع�ی تع�ض�ا  ال�ی�  الفل$��&���  لل$(&اء  	ال&$Lة   �Dول األصل�ة.  م+ی&�ه  أمان  إلى  عاد 
اس�'�ار   ح�7  م�  ال'$�'�  ال�اقعي  ال�ه+ی+  ل'�اجهة  ض�ور�ة  ور>'ا  معق�لة  فعل  ردود  هي  األع�اض 

ل�] E!'� في اح�'ال�ة إعادة اع�قاله وتع&�فه م�ة أخ�} في أ] وق�، فه� �0Eاج إلى أن E!�ن ال�ه+ی+؛ وا
  Eقrًا م�0اش�ًا. 

  
إن األدوات وال'قای�F ال'$��+مة في أ	0اث اض��اب ما 	ع+ ال�+مة في فل$��� هي أدوات غ�>�ة 

م&ها س���ً�ا أو ثقاCً�ا. فهي ال تأخ� ت�  ت�ج'�ها وت�ج'�ها ال'عاك$ة وت(��Kها م�+ان�ًا، ول�D ال ی�  ال�0ق:  
  ، مrل�م   ، مقه�ر  مهYوم،  م$'�م،  (ب+ني  ال'عاناة.  ع�  ال#ائعة  الفل$��&�ة  ال�عK��ات  االع�Lار  	ع�� 
ال'�عال(��  م�  األح�ان   vأغل في  ن$'عها  ال�ي  ال�عK��ات  هي  ه�ه  	ال��الن)  أشع�   ،[�pخا م!$�ر 

  |�اس�ة ال'ع�وفة ال ت�D#ف م�ل ه�ه ال'#اع�.  ع&+ما ن$أله  ع� م#اع�ه . "ل�D األدوات ال
إن ع+م ال'الءمة ال�قا�Cة ه�ه ت���ني 	ال&$�ة الع�>�ة م� ال'ادة ال��|���ة "الDلv األس�د" ال�ي أن�(�ها 
أ]   األس�د  لDلLه   vZ�!'ال اح�Sان  تق��ح  وال�ي  االك�Zاب  ع�  ح'ل�ها  ض'�  العال'�ة  ال�0ة  م&r'ة 

ال'&� ه�ا  أن  اال  للفل$��&���  االك�Zاب!   vم&اس غ��  الDالب   -ج  م�  رهاب  م�  Eعان�ن  م&ه   ����ون 
  و�ع��Kونه ن($ًا!  

  
  vK$	 &��ن��#!ل خاص ه� إدراك أن ال�+مات ال'�ع+دة ال�ي ی�ع�ض لها األف�اد الفل$	وما ی&ق�&ا 

	 �Sة تEعان�ها ال'(�'ع �!ل. و�'ا أن ال�+مة الف�دE ًا ص+مة ج'ا��ةSEال&$�ج الع&ف ال$�اسي هي أ
وال�قة،   ال(�+،  وال��اصل  االج�'اعي  ال&$�ج  	(�دة   �Sت ال('ا��ة  ال�+مة  فإن  ما،   s�ل# ال+ماغي 

  وال|�  ال�قا�Cة، والعادات وال�قال�+ وال'عای�� األخال�Mة. 
  

أخالقها" ت$�ء  ال'قه�رة  ال#ع�ب  "أن  خل+ون  اب�  أEام  م&�  نع�ف  م#اع�    3ن�0  ما  ح+  إلى  ونفه  
ا وت�و��  واإلدمان االغ��اب  ال&$اء  �ق�ل  ال'(�'��ة  ال'rاه�  	ع�  وأن  ال'S�ه+ة  لل'(�'عات  ل+ون�ة 

لل�+مة   ال('عي  األث�  فه   دون  فه'ها   �!'E ال  لألق��اء  وال�'ل:  ال'$�Sعف��  واض�هاد  وال��انة 

تفضل مصطلح اضطراب ما بعد  
الصدمة أيضاً كما يبدو ألن الـ  

PTSD   د في منح األموال يساع

أن اضطراب ما بعد الصدمة  
PTSD  هو مفهوم تطور في

سياق الحرب لوصف تجربة  
الجندي. وقد تطور بشكل  
تدريجي من خالل "متالزمة قـلب  
الجندي"، "عصاب القتال" و  
"الصدمةالقصفية،"  و"تعب  
المعركة  

، تم    1970ام  ع 
في الدليل    PTSDاستدخال 

 DSMالتشخيصي اإلحصائي  
III عتباراً لردود الفعل النفسية  ا

لقدامى المحاربين العائدين من  
حرب فيتنام 

إن التعريف الطبي النفسي  
حسب الدليل التشخيصي  

للصدمة (مثل    DSMاإلحصائي  
التعرض للموت الفعلي أو  
المهّدد، أو اإلصابة الخطيرة ، أو  
العنف الجنسي) وبالرغم من أنه  
ينطبق على العديد من  

ال أنه ال يستوعب  الفـلسطينيين ا 
التجربة األكثر شيوًعا للصدمة  

وهي  - النفسية للفـلسطينيين  
اإلذالل  

غالباً ما تكون تجربتنا للصدمة  
أقـل من الحد األدنى للتعريف  
الطبي للصدمة، في حين أنها  
في نفس الوقت تكون بالغة  
األذى في تأثيرها 

في فـلسطين، التهديد الصادم  
ن "ما  مستمر ودائم. ال يوجد أما 

بعد الصدمة 
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لـ   الف�د]  ال&'�ذج   �Dل للفل$��&���.   PTSDال�ار���ة،  ال&ف$�ة  لل�(�>ة  ال('ا��ة   vال(�ان ی�(اهل �ل 
Dالق�م�ة  ف "ال+ولة  قان�ن  م�ل  األف�اد،  ت$�ه+ف  ال  ال�ي  لألح+اث  ال&ف$ي  األث�  �Mاس  E'!&&ا  إذن،   ��

  اإلس�ائ�لي" وته��+ الق+س وح�ار غYة وال�0وب ال'��Dرة عل�ها، ض'� أش�اء أخ�} ����ة؟ 
  

Eق�ل وال0|�قة أنه في معr  األوقات، �Eعv عل�&ا ت#��ح العام م� ال�اص م� ال0'�  في ال�+مة.  
لي شاب ذو م��ل م�لّ�ة ع� ت(�>ة اع�قاله 	ع+ ت��جه م� ال(امعة وع�دته إلى ال��p: اع�قل�ني على  
 Rpل شيء وع� ن#ا� R&ت� وهاتفي ال&قال و>ع+ قل�ل قال�ا لي، نع�ف ع��K'Dال0+ود وصادروا جهاز] ال

نا ب+ون أم�اض م&ق�لة ج&$�ًا في مال��Yا، و¡ن ل  ت�عاون مع&ا ف$�ف تLقى ل+ی&ا ����اً ول� ت��ج م� ع&+
عاما م� ال¢�اب   13أو م�ا	ا 	ال�Kاس��. وتق�ل لي ام�أة: إن ال('�ع م�F'0 ل��وج زوجي االس�� 	ع+  

إال أن&ي أخ#ى ذلR ����اً وال اس���ع ال����ح ب�لR، فلق+ أصLح رجًال آخ�، لق+ تغّ�� ����اً وتغّ��تُ أنا  
  ك���ًا خالل ه�ا الYم� ال���ل.

  
L�Kpة و��ا أن�  قائًال:  الK'D��ت�،  جهاز  على  ال0|�قي  اس'ه  ُأدخل  ال  	أن  ذهانّي  غ��  شاب  لK&ي 

.vمع�وفة وال ب+ أن جهازك م�اق  
  

ال'�ضى   مع  ال$���]  الع'ل  م$��}  على  وال('عي؟  الف�د]  ال&'�ذج  ب��   Y��'ال� ه�ا  یه'&ا  ل'اذا 
جً+ا م� ال'������ وال'�ارد ال#0�0ة. األف�اد في فل$���، نع�ف ما v)E فعله 	ال�غ  م� ع+د قل�ل  

الفل$��&�ة ونعاE#ها ون(�ب �ل ما ه� مف�+ م� العالجات ذات ال+اللة العل'�ة ال�ي   ال�قافة  نع�'+ على 
ال�عاEة ال��0ة   أقل ت���ًا ل��ف�� ت+خالت 	$��ة في  ت��Y على ال�+مات. نق�م ب�+ر�v أش�اص 

دل� أن#أنا  ولق+  ال'+رسي؛   w�0'وال ال���D  األول�ة  ع'ل�ة  األولي ض'�  ال&ف$ي  لإلسعاف  الفل$��&ي  ل&ا 
األف�اد   م$اع+ة  E'!&ه   ال�ی�  ال(�+ی�  لل'عال(��  الق+رات  نK&ي  وم�ل'ا  ال'�ال.  سK�ل  على  ال�قافي، 
قادة   إلى  ن�0اج  فإن&ا  ال�ادم،  ال$�اق  ض'�  وفه'ها  ق��ه   رواEة  على  نف$�ة  	�+مات  ال'�اب�� 

$��&�ة على الrه�ر 	���قة ذات مع&ى ل#فاء األذ} ال('عي. ال+ع  ال&ف$ي  م(�'ع ل'$اع+ة ال�واEة الفل
واالج�'اعي وال�Sام� وال'&اص�ة هي م!�نات أساس�ة ل#فاء ال�آكل ال'(�'عي. E'!� ال����� م� ح+ة  
ال�+مات ال('ا��ة م� خالل ب&اء الق+رة ال('ا��ة على ال�'�د وتعY�Y ال(ه�د ال#ع�Kة م�ل االع��اف 

"أEام ال���}" وال'�ال0ة ال�p&�ة واح��ام األقل�ات ودع  الع'ل ال�عاوني وال('اه��]. ح'لة " �ل&ا  واح�اء  
م�� " لل�Sام� مع ال&$اء ال'ق+س�ات، وف�ح األب�اب أمام العف� ع� ال'�عاون�� ال�ائK��، وال'�ال0ة ب��  

ال+اخلي   ال��اع  خالل  أب&اؤها  قSى  ال�ي  غYة  في  ال'rل�مة  ال(ه�د    2007العائالت  على  أم�لة  هي 
  ال'�Kولة الل�Zام ال&$�ج االج�'اعي الفل$��&ي.   

 
ال0|�قة هي أنه ورغ  إدراك&ا لألذ} الKD�� ال&اتج ع� واقع&ا ال$�اسي ل�F ل+ی&ا أ	0اث و>ائ�ة شاملة  
اس��الص  م�  ن�'!�  أن  قKل  ��pل   :��p أمام&ا   ،Rول�ل فل$���.  في  العقل�ة  ال�0ة  م(ال  في 

م�ث�قة ح�ل ال�0ة ال&ف$�ة في م(�'ع&ا. ح�ى ذلR ال�ق�، v)E عل�&ا أن ن+رس 	ع�� ناق+ة    اس�&�اجات
ال&ف$�ة  لل�0ة  الLع+Eة  ال'قار>ة  إن  ال��ار¥.  <�وف  <ل  في  أج���  ال�ي  ال�>ائ�ة  ال+راسات  ن�ائج 

Z�ب ��E#�ن في  ال�ی�  الف�د] لألش�اص  ال'�ضي   Fال&ف ال70L في عل   أك�� مالءمة م�  ة ال'(�'��ة 

: "ه&اك أش�اء �M �!'Eاسها. ه&اك أش�اء ت$�0: ال|�اس. 20184م'�ضة. أق�FL م� مقال ��ل�&ي في  

أن الصدمات المتعددة التي  
يتعرض لها األفراد الفـلسطينيون  
بسبب العنف السياسي هي أيضاً  
صدمة جماعية يعانيها المجتمع  
ككل 

كما أن الصدمة الفردية تضر  
بالنسيج الدماغي لشخص ما، فـإن  
الصدمة الجماعية تضر بجودة  
النسيج االجتماعي والتواصل  

والقيم الثقـافية،  الجيد، والثقة،  
والعادات والتقـاليد والمعايير  
األخالقية.  

نعتمد على الثقـافة الفـلسطينية  
ونعايشها ونجرب كل ما هو  
مفيد من العالجات ذات الداللة  
العلمية التي تركز على  
الصدمات 

نقوم بتدريب أشخاص أقـل  
تخصصاً لتوفير تدخالت بسيطة  
في الرعاية الصحية األولية  

لمدرسي؛ ولقد أنشأنا  والمحيط ا 
دليلنا الفـلسطيني لإلسعاف  
النفسي األولي ضمن عملية  
التكيف الثقـافي، على سبيل  
المثال 

نحتاج إلى قـادة مجتمع لمساعدة  
الرواية الفـلسطينية على الظهور  
بطريقة ذات معنى لشفـاء  
األذى الجمعي 

الدعم النفسي واالجتماعي  
والتضامن والمناصرة هي  

لشفـاء التآكل    مكونات أساسية 
المجتمعي 

يمكن التخفيف من حدة  
الصدمات الجماعية من خالل بناء  
القدرة الجماعية على الصمود  
وتعزيز الجهود الشعبية مثل  
االعتراف واحياء "أيام الذكرى"  
والمصالحة الوطنية واحترام  
األقـليات ودعم العمل التعاوني  
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ول�D ما �M �!'Eاسه ق+ ال E!�ن ما E$�0: ال|�اس غالLًا، ما ی�  �Mاسه ق+ ال E!�ن له عالقة 	'ا ن��+  
�Mاسها ق+ ت&أ} 	(ه�دنا 	ع�+ًا مع�ف�ه حًقا، ق+ ت�Dن تDال�� ال|�اس أك�K م� الف�ائ+، فاألش�اء ال�ي ی�   

م#�هة   	'ع�فة  یYودنا  ق+  وال|�اس  ال'ه'ة،  األش�اء  ال�اقع    - ع�  في  ولD&ها  صلLة  تK+و  ال�ي  ال'ع�فة 
  م�ادعة." 

  
�0Eاج الفل$��&��ن الى ت�ل�+ ال'ع�فة م� ت(�>�ه  ال�اصة 	ال�+مة. E'!� أن ی�ف� ال70L ال&�عي  

تع��فات&ا   صقل  في  لل'$اع+ة  مه'ة  أن  رؤ}  و�'!�  ال�ادمة  الفعل  وردود  ال�ادم  لل0+ث  ال'فا¦�'�ة 
E$اع+نا في ت0+ی+ ال��ائs ال&ف$�ة ذات ال�لة و¡م!ان�ة �Mاسها. ن�0 م&ف��0ن لل#�اكة ال'�$او�ة مع 
الLاح��� ال+ول��� ال�ی� ی�غ�Kن في م$اع+ت&ا في تLادل ال�فاه  م� ت(�>�&ا الف��+ة. ه&اك ال�D�� ل&�عل'ه  

  .فل$���ونعل'ه م� 

والجماهيري 

رغم إدراكنا لألذى الكبير  
عن واقعنا السياسي ليس  الناتج  

لدينا أبحاث وبائية شاملة في  
مجال الصحة العقـلية في فـلسطين 

أمامنا طريق طويل قبل أن  
نتمكن من استخالص استنتاجات  
موثوقة حول الصحة النفسية في  
مجتمعنا 

 إرتباط كامل النص:  
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.JabrMHColonization.pdf 

     ***   ***   ***    

 شبكة العلوم النفسية العربية 

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس 

  الموقع العلمي 
http://www.arabpsynet.com / 

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 

 )الحادي عشر(االصدار   "    لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب  على19و    من التأسيس   22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات   من  عامـــا  19... الـــكدح  من   عامــــا 22

  )  13/06/2003على الويب:    -   01/01/2000( التأسيس:  

//www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdfhttp:  
 

 )  للشبكة   السنوي  الكتاب  من:  السابع  الفصل (   2022  للعــــام  العربيـــة  النفسيـــة  العلــوم  لشبكــة  الذهبي   الكتــاب 

  العلمي    الموقع  من  التحميل

 http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf 
  

  2022ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو   اشتراكات
  

 ةعضويال   اتشتراكا
 " الماسي   الفخري   الشريك"  /    "المميّز  الماسي  الفخري  الشريك"  عضوية

  "   الذهبي  الشرفي  الشريك"  عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

  

*** *** *** 

 .... شاركونا اعمالنا على صفحاتكم للتواصل االجتماعي

  ...كم نذهب أبعدمعا يصل صوتنا ومع

 فـامتنا  فـأوطاننا،  مجتمعاتنا   فترقى بانساننا،  نرقى   معا
  

http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.JabrMHColonization.pdf

