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�شكر وتقدير
ما كانت هذه الدرا�سة لتنجز لوال م�ساعدة العديد من اال�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات.
�أوال �أ توجه بال�شكر للم�ؤ�س�سات التي دعمت اعداد الدر�سة وهي :املركز الفل�سطيني لالر�شاد،
م�ؤ�س�س�سة انقاذ الطفل – اململكة املتحدة ،وم�ؤ�س�سة التعاون.
كذلك �أتوجه بال�شكر للم�ؤ�س�سات التي �ساعدت يف جمع ااملعطيات ،وهي :م�ؤ�س�سة امليزان ،م�ؤ�س�سة
احلق ،بت�سيلم ،اللجنة اال�سرائيلية ملناه�ضة هدم البيوت .وكذلك العديد من الوزارات واملجال�س
املحلية ًامن �ساعدوا يف الو�صول اىل العائالت التي هدمت بيوتهم.
كذلك �أتوجه بال�شكر الع�ضاء اللجنة املوجهه للدرا�سة وت�ضم:
• رنا ن�شا�شيبي من املركز الفل�سطيني لالر�شاد.
• جنيفر مورهد من م�ؤ�س�س�سة انقاذ الطفل – اململكة املتحدة.
• تفيدة جرباوي من م�ؤ�س�سة التعاون.
• رميا عو�ض من املركز الفل�سطيني لالر�شاد.
كذلك �أتقدم بجزيل ال�شكر اىل فريق البحث الذي عمل بجد وواجه ال�صعوبات يف امليدان وهم:
• نزار �أيوب امل�ست�شار القانوين للدرا�سة.
• �سمية حبيب وعزام ال�سقا يف فريق البحث يف غزة.
• �صالح مالي�شة ونهاية عطاطرة يف فريق البحث يف �شمال ال�ضفة الغربية.
• خالد عبيدات و رانية �صبحة يف فريق البحث يف و�سط ال�ضفة الغربية.
• نور �أبو دية ورويدة ع�ساف يف فريق البحث يف جنوب ال�ضفة الغربية.
• ن�سرين بو�شية َمن قابل العائالت يف رام اللة وبيت حلم.
• وفريق متدربي املركز الفل�سطيني لالر�شاد الذين �أدخلوا املعطيات :ندين ن�شا�شيبي،
ي�سمني �أبو رميلة� ،أكرم متويل ،وحممد الطويل.
و�أخرياَ ،من ي�ستحق جل ال�شكر والتقدير هم العائالت اللواتي حتملوا ظلم االحتالل وخ�سروا بيوتهم
وعانوا الكثري من ويالت االحتالل.
مع ال�شكر

عنان �سرور

رئي�س فريق البحث
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المقدمة
هدم املنازل هو �إحدى ال�سيا�سات التي تنتهجها ال�سلطات الإ�سرائيلية لتنفيذ خمططاتها الهادفة �إىل
ترحيل الفل�سطينيني ،واقتالعهم من �أر�ضهم ،وف�صلهم عن جمتمعهم .ويربر الإ�سرائيليون هدمهم
للبيوت الفل�سطينية ب�أ�سباب عديدة ،ومتنوعة ،جميعها تتعار�ض مع القانون الدويل ،ومواثيق حقوق
الإن�سان .ويهدف هذا البحث �إىل فح�ص الت�أثري بعيد املدى للهدم نف�سه ،بغ�ض النظر عن �سببه
املزعوم .ويعترب انتزاع الإن�سان من منزله بوا�سطة هدمه حدث ًا �شديد الت�أثري على حياته يف خمتلف
املجاالت :االقت�صادية ،واالجتماعية ،وال�صحية ،والنف�سية والرتبوية ،ما يجعله انتهاك ًا خطري ًا حلقوق
الإن�سان.
توا�صلت �سيا�سة هدم املنازل بعد احتالل �إ�سرائيل للأر�ض الفل�سطينية عام  .1967ومع بدء االنتفا�ضة
الثانية �شرعت �سلطات االحتالل بانتهاج �سيا�سة هدم منازل الفل�سطينيني على نطاق وا�سع ،وذلك
�أثناء قيامها بعمليات ع�سكرية ،وخالل االجتياحات التي تقوم بها قوات االحتالل ل�سائر التجمعات
ال�سكانية يف القرى واملدن الفل�سطينية .حيث تقدم قوات االحتالل على هدم املنازل بحجة الأمن
(�ضرورات ع�سكرية) ،وك�إجراء عقابي� ،أو بدعوى عدم وجود تراخي�ص البناء .لذلك ،ميكننا القول،
ب�أن �سيا�سة هدم املنازل متثل �أحد �أ�شكال العقوبات اجلماعية 1التي تتبعها ال�سلطات الإ�سرائيلية على
نطاق الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وهي الأو�سع انت�شار ًا على �صعيد املمار�سات التي تنتهك حقوق
الإن�سان ،ومن �أ�شدها ق�سوة ،و�إرهاب ًا ،وانتقام ًا.
وما مييز هدم املنازل هو �أن الهدم ال يتوقف عند املبنى ،بل يتعدى ذلك �إىل هدم احلياة البيتية،
مبا يف ذلك البيئة الأ�سرية .وهذا البحث مييز بني مفهوم املنزل والبيت ،فاملنزل ي�ضم امل�سهالت
حاط بالكرامة
 1طبق ًا للجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،ف�أن العقوبات اجلماعية تفر�ض على �أ�شخا�ص على نحو ٍ
الإن�سانية ،عن �أفعال مل يقرتفها ه�ؤالء الأ�شخا�ص .القانون الدويل املعا�صر يحظر اللجوء �إىل العقوبات اجلماعية،
وممار�ستها ،وذلك ال يقت�صر على العقوبات املادية التي تفر�ض على الأفراد رد ًا على �أفعال قام بها غريهم ،و�إمنا
ي�شمل جميع الإجراءات والتدابري التي قد تنطوي على �أي نوع من �أنواع التهديد والإرهاب ،التي متار�س �ضد الأفراد
�ضمن �إجراءات العقوبات اجلماعية ،لقطع الطريق على �أي �أعمال قد تنفذ يف امل�ستقبل .وال يجيز القانون الدويل
ل�سلطة االحتالل معاقبة �أفراد على �أعمال مل يقرتفوها ،وين�ص على مبد�أ امل�س�ؤولية اجلنائية الفردية ب�صفته مبد�أً
�أ�سا�سي ًا ،ت�ضمنه القانون الإن�ساين الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،والذي يحظر معاقبة �أي فرد عن فعل
مل يقم به هو �شخ�صي ًا .فال�شخ�ص م�س�ؤول عما يقوم به من �أفعال ،وذلك مبوجب املادة  50من الئحة الهاي املتعلقة
بقوانني و�أعراف احلرب الربية ،حيث تن�ص على �أنه «ال ينبغي �إ�صدار �أية عقوبة جماعية ،مالية �أو غريها� ،ضد
ال�سكان ب�سبب �أعمال ارتكبها �أفراد ال ميكن �أن يكون ه�ؤالء ال�سكان م�س�ؤولني عنهم ب�صفة جماعية» .كذلك املادة 33
من اتفاقية جنيف الرابعة التي تن�ص ب�شكل وا�ضح و�صريح على �أنه «ال يجوز معاقبة �أي �شخ�ص حممي عن خمالفة مل
يقرتفها هو �شخ�صي ًا .وحتظر العقوبات اجلماعية وباملثل جميع تدابري التهديد �أو الإرهاب .وحتظر تدابري االقت�صا�ص
من الأ�شخا�ص املحميني وممتلكاتهم».
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الفيزيائية للبيت من حيث املبنى ومكانه اجلغرايف� ،أما مفهوم البيت ،فيتعدى ذلك �إىل الن�سيج
االجتماعي الذي يك ّونه وجود البيت ،من حيث تركيز العائلة النووية حتت �سقف واحد ،و�إدارة حياتها
يف ظل عائلة ممتدة تغني الن�سيج االجتماعي للأ�سرة .كما يحوي مفهوم البيت البيئة العامة ،من حيث
طريقة املعي�شة والن�سيج االجتماعي الأو�سع.
�إن كلمة بيت �أو دار يف اللغة العربية تعك�س مدى �أهمية البيت حلياة الفل�سطيني .فبالإ�ضافة للمنزل
فهي تعني العائلة املمتدة �أو احلمولة التي ت�أخذ دور ًا هام ًا يف م�ساعدة الفرد �أو الأ�سرة وقت ال�ضيق،
وت�شاركها يف وقت الفرح واحلزن .لذا فان التحدث عن هدم بيت يف جمتمع تقليدي يت�أ�س�س على
عالقات الدم ،ي�أخذ �أبعادا �أكرث تعقيدا ،حيث يكون للتهجري وقع �أكرث جدية منه يف جمتمعات تت�أ�س�س
على خدمات الدولة.
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وي�أتي هذا البحث كي يحاول �إعطاء �صورة حقيقية عن العائالت التي هدمت بيوتها يف ال�سابق .ويرتكز
على ت�أثري الهدم على الأطفال وعائالتهم على املدى املتو�سط والبعيد .وهنالك حماولة لتقييم قدرات
هذه العائالت على �إعادة ت�أهيل ذاتها يف جمتمعها الأ�صلي �أو االنتقال �إىل جمتمع جديد .كما يحاول
البحث الوقوف على العقبات والعوامل امل�ساعدة يف عملية �إعادة الت�أهيل .مع الأخذ بعني االعتبار
حقوق الطفل املنتهكة خالل الهدم وما بعده .كما �أن �صعوبة الظروف التي تعي�شها العائالت بعد هدم
منازلها تزيد من �إمكانية انتهاك حقوق الطفل ،حيث �أن فر�ضية كون الطفل مركز اهتمام العائلة
ت�سقط ،لي�صبح الطفل كائن ًا يبحث عن بقائه يف ظل هذه الظروف ال�صعبة والقا�سية.
وقد �أجريت العديد من الدرا�سات القانونية بخ�صو�ص �سيا�سات هدم املنازل يف الأر�ض الفل�سطينية
املحتلة ،وب�ضمنها مدينة القد�س .غري �أن معظم تلك الدرا�سات 2ات�سمت بالطابع الفقهي-القانوين
اخلال�ص ،واعتمدت املواءمة بني املنهج النظري ،الأكادميي �أو املكتبي ،واملنهجان الو�صفي والتحليلي،
يف حني �إنها �أغفلت املنهج العملي �أو التطبيقي �إىل حدٍ كبري ،و�أهمية امل�سح امليداين ،ومل تقرن النظرية
بالتطبيق للتمكن من ت�شخي�ص هذه الظاهرة ،و�آثارها امل�أ�ساوية على ال�ضحايا ،يف �سبيل حتديد
مواطن ال�ضعف يف الت�شريعات املعمول بها (خا�صة فيما يتعلق مب�ستوى ان�سجامها مع املعايري الدولية
حلقوق الإن�سان) ،وذلك لغر�ض تعديلها وتطويرها ،مبا يوفر �ضمانات للحماية من االنتهاكات .ي�ضاف
�إىل ذلك� ،أن غالبية هذه الدرا�سات متحورت حول �أ�سباب الهدم (�ضرورات ع�سكرية ،البناء بدون
ترخي�ص ،عقاب جماعي) ،ومدى م�شروعية هذه الأفعال يف �ضوء �أحكام القانون الدويل الإن�ساين،
واملعايري املن�صو�ص عليها يف االتفاقيات واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان ،حيث �أدرجت معظمها
�ضمن نطاق ومدلول جرائم احلرب ،واالنتهاكات اخلطرية حلقوق الإن�سان ،ويف مقدمتها احلق يف
ال�سكن املالئم.
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تول تلك الدرا�سات االهتمام الكايف واملطلوب لآثار �سيا�سات هدم املنازل على احلقوق اجلماعية
ومل ِ
والفردية للفل�سطينيني ،ومل تتناول بالتحليل العميق احلقوق املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية التي تنتهك جراء �سيا�سة الهدم (احلق يف العي�ش بكرامة و�إن�سانية ،احلق
يف امل�أوى ،واحلق يف الطعام ،واحلق يف التنمية االجتماعية ،واحلق يف العي�ش يف بيئة �أ�سرية �سليمة،
واحلق يف العمل ،واحلق يف التعليم وتلقي اخلدمات ال�صحية وال�ضمان االجتماعي ،وغريها الكثري).
ي�ضاف �إىل ذلك عدم وجود الدرا�سات احلقوقية التي تتناول �آثار �سيا�سة هدم املنازل على حقوق فئات
اجتماعية حمددة (الأطفال ،الن�ساء) املن�صو�ص عليها يف اتفاقيات حقوق الإن�سان ذات العالقة،
كاتفاقية حقوق الطفل لعام  ،1989واتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة لعام ،1979
واتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز العن�صري لعام  ،1965وغريها.
�أما من الناحية النف�سية ،فقد كتب الكثري عن ال�صدمة النف�سية و�آثارها على الأطفال �أو على البالغني،
لكن معظم الكتابات تركزت على ال�شخ�ص مقابل ال�صدمة ،دون لفت االنتباه �إىل البيئة امل�صدومة،
وخا�صة العائلة .ففي حالة هدم املنازل ف�إن ال�صدمة ال تنتهي عند �آثارها املبا�شرة على الأفراد� ،إمنا
جترب الفرد امل�صدوم على �أن يتعامل مع �ضغوطاته يف جو عائلي م�صدوم ،ما ال يتيح الرعاية الالزمة
لكل فرد من ال�ضحايا .وهذا اجلو �صعب على الأطفال ،خا�صة فيما يتعلق بتجاوزهم للمرحلة احلرجة
للخروج من ال�صدمة ،خا�صة و�أن هنالك حجب ًا لإمكانية الطفل يف �إمتام عملية احلداد ملا خ�سره
ب�شكل �سليم مب�ساعدة البالغني يف العائلة.
عندما نتحدث عن قدرات الطفل على التعامل مع ال�ضغوطات ،فال بد من لفت االنتباه �إىل الوالدين،
ومقارنة حياة ون�ش�أة الطفل حتت كنفهما قبل ال�صدمة ،والتغريات التي حدثت بعد ال�صدمة .ففي
الو�ضع الطبيعي عندما مير طفل ب�صدمة ،ف�إن �أهله يوفرون له احلماية ب�شكل �أكرب ،ما يعيد له ال�شعور
بالأمن ويعزز له ال�شعور ب�أنه مرغوب ،و�أن هنالك من يعتني به� .أما يف حالة ال�صدمة امل�شرتكة ،مثل هدم
املنزل ،ف�إن الن�سيج العائلي ،وبالأخ�ص �أداء الأهل ،يت�ضرر ويتدهور ،نتيجة لل�ضغط الذي يعانون منه،
كاف لالنتباه حلاجات �أبنائهم وتلبيتها.
ويحاولون التعامل معه .وبالتايل هم لي�سوا متفرغني ب�شكل ٍ
فاالكتئاب مثال هو �أحد الأعرا�ض الأكرث انت�شارا بعد ال�صدمة ،خا�صة �إذا كانت مرفقة بفقدان .ففي
�أحد الأبحاث القليلة التي ن�شرت عن الآثار النف�سية لهدم املنازل تبني �أن هنالك مي ًال لدى الأمهات
يف هذه العائالت لتطوير �أعرا�ض اكتئاب .3والعديد من الأبحاث �أي�ضا تداولت �آثار اكتئاب الأهل على
الأطفال ،حيث تبني �أن عدم جتاوب الأهل مع احتياجات �أبنائهم ،نتيجة النغما�سهم يف حاجاتهم،
يدفع الطفل �إىل ا�ضطرابات �سلوكية وعاطفية عديدة.4
Qouta, S., Punamaki, R-L., El-Sarraj, E. (1998). House demolition and mental health: victems and
witnesses. Jouranl of Social Distress and Homless, 6(3), p 203 – 211.
4
Low, S., & Stocker, C. (2005). Family functioning and children’s adjustment: association among
parents depressed meed, maretal hostility, parent-child hostility, and children’s adjustment. Journal
of Family Psychology, 19(3), p 394-403
3
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وكما ذكرنا �سابقا� ،سترتكز هذه الدرا�سة على اجلانب النف�سي لآثار �سيا�سة هدم البيوت .يف البداية
�سنحاول فح�ص مقدار وحجم االنتهاكات حلقوق اللن�سان الناجتة جراء �سيا�سة هدم البيوت ،ثم
�سنحاول التحقق من نطاق وحجم الهجرة الق�سرية الناجمة عن الهدم ،و�سنربز �آثارها القانونية،
والنف�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية على الأطفال و�أ�سرهم ،وذلك يف �ضوء تقاع�س املجتمع الدويل
واملنظمات الدولية عن وقف هذه االنتهاكات ،ومعاجلة نتائجها.
�أما اجلانب النف�سي ف�سيرتكز على الآثار النف�سية الناجمة عن ال�صدمة جراء هدم املنزل لدى الطفل
ووالديه ،حيث �سنحاول قيا�س مدى ثبات الأعرا�ض ال�سلبية بعد مرور فرتة على الهدم ،وطرح ال�س�ؤال
حول قدرة ه�ؤالء الأطفال وعائالتهم على �إعادة ت�أهيل �أنف�سهم .كذلك �سنحاول التعرف على العوامل
النف�س-اجتماعية التي من �ش�أنها �أن ت�ساعد ه�ؤالء ال�ضحايا يف التغلب على تبعيات ال�صدمة ،والتعرف
على العوامل ذات الت�أثري ال�سلبي ،والتي تقف دون متكني ال�ضحايا من �إعادة ت�أهيل �أنف�سهم.
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و�ستعتمد الدرا�سة منهجية البحث امليداين ،حيث ا�ستعملت مواد كمية ونوعية خمتلفة؛ للتعرف على
�آثار هدم البيوت على الأطفال الفل�سطينيني وعائالتهم .و�آلية البحث تعتمد على الزيارة البيتية،
ومقابلة �أفراد العائلة ،حيث �أجريت  65زيارة منزلية ،مت خاللها تعبئة ا�ستمارات مع  59عائلة
حلاجات البحث الكمي ،ومتت مقابلة �أفراد من  6عائالت �أخرى .وجميع املعطيات التي مت احل�صول
عليها ،بالإ�ضافة �إىل م�شاهدات الباحثني امليدانيني ،وت�صريحات بع�ض امل�ؤ�س�سات املعنية ،مت حتليلها؛
لفح�ص حجم االنتهاكات حلقوق الطفل جراء الهدم ،وقيا�س مدى معاناة �أفراد العائلة ،التي كما يبدو
ت�ستمر لفرتات طويلة بعد الهدم.
ومن �ش�أن هذه الدرا�سة �أن ت�سد بع�ض جوانب الفراغ احلا�صلة على �صعيد �آثار �سيا�سة هدم املنازل
على فئة الأطفال الفل�سطينيني و�أ�سرهم ،ومتكني اجلهات املعنية من �إطالق و�إدارة حمالت �ضغط
ومنا�صرة تهدف �إىل الدفاع عن �ضحايا هذه ال�سيا�سات ،و�إبراز مقدار وحجم املعاناة التي حلقت
بهم على كافة امل�ستويات ،املادية واملعنوية ،والدفاع عن حقوقهم وحمايتها ،وت�سهيل مهمتها يف توفري
وا�ستقدام الدعم املنتظم وامل�ستدام له�ؤالء الأطفال ،ولأفراد �أ�سرهم ،وذلك من �أجل الإ�سهام يف
�إعادة ت�أهيلهم ،وممار�ستهم املنتظمة لنمط حياتهم .وي�شار �إىل �أننا �سنحاول يف �سياق هذه الدرا�سة
حتديد جوانب النق�ص يف االتفاقيات واملواثيق الدولية ذات العالقة ،واخلروج بالتو�صيات املالئمة
لتطويرها ،وج�سر الفراغ القانوين فيها ،مبا يف ذلك على �صعيد الق�صور يف الآليات الدولية اخلا�صة
ب�إعالء �ش�أن هذه احلقوق و�إهمالها.

�آثار �سيا�سة هدم املنازل على الأطفال الفل�سطينيني وعائالتهم

الفصل األول

خلفية عامة عن هدم املنازل يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة
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�آثار �سيا�سة هدم املنازل على الأطفال الفل�سطينيني وعائالتهم

الفصل األول

خلفية عامة عن هدم املنازل يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
انتهجت ال�سلطات الإ�سرائيلية �سيا�سة هدم املنازل التابعة للفل�سطينيني منذ عام  .1948وقد مور�ست
هذه ال�سيا�سات ب�شكل تع�سفي ،وعلى نطاق وا�سع ،وتوا�صلت على �أيدي قوات االحتالل الإ�سرائيلي بعد
احتاللها للأرا�ضي الفل�سطينية عام  5.1967ومنذ بداية االنتفا�ضة الثانية وحتى نهاية عام 2006
مت هدم  7287منزال يف غزة ،ب�شكل جزئي �أو كلي ،تاركا  68692مواطنا فل�سطينيا بدون م�أوى ،من
�ضمنهم  34902طفال� .أما يف ال�ضفة الغربية فيقدر عدد املنازل التي هدمت بحوايل  ،3302و�أدت
لتهجري حوايل � 16510أ�شخا�ص .6ومن اجلدير ذكره �أن هذه ال�سيا�سة تدخل �ضمن نطاق املمار�سات
7
التع�سفية والعقوبات اجلماعية الأو�سع انت�شار ًا يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.
�إن الأ�سباب املعلنة لهذه ال�سيا�سات التع�سفية غري مقنعة على االطالق ،حيث تدعي ال�سلطات
الإ�سرائيلية ب�أن االحتياجات الع�سكرية والأمنية تفر�ض عليها القيام بهدم املنازل� ،إ�ضافة لعدم وجود
ترخي�ص بناء .لكن ما ثبت ،وب�صورة قاطعة� ،أن الهدف الأ�سا�سي لهذه ال�سيا�سات هو معاقبة �أ�سر
الفل�سطينيني املتهمني ب�شن هجمات على �أهداف �إ�سرائيلية ،و�ضد �إ�سرائيليني� ،أو من يخطط للقيام
بهجمات ب�شكل جماعي ،وح�صر الفل�سطينيني يف مناطق حمددة بعيدة عن امل�ستوطنات والطرق
االلتفافية .ومبوجب التقرير الذي ن�شرته م�ؤ�س�سة «بيت�سيلم» عام ( ،)2004فقد قامت �إ�سرائيل خالل
الأعوام الأربعة التي �سبقت ن�شر التقرير بهدم ما يزيد عن  4100منزل فل�سطيني يف الأر�ض املحتلة.
� 5أقدمت �إ�سرائيل خالل حرب  1948على تهجري حوايل � 750ألف من الفل�سطينيني �-سكان البالد الأ�صليني -من
اللأرا�ضي التي �أقيمت عليها دولة �إ�سرائيل ،وذلك يف �سياق �سيا�سة تطهري عرقي وا�سعة النطاق ،وا�ستولت على بيوتهم
وممتلكاتهم يف املدن والقرى الفل�سطينية ،وقامت بتدمريها .وبح�سب ما يقول امل�ؤرخ �إيالن بابيه ،فقد مت تطهري
بلد ب�أكمله من �سكانه ،وتدمري املناطق الفل�سطينية الريفية واملدنية وفق ًا خلطة منهجية «اخلطة دالت(د)» التي
�أعدتها منظمة الهاغاناه .راجع بهذا اخل�صو�ص� :إيالن بابه ،التطهري العرقي يف فل�سطني� ،إ�صدار م�ؤ�س�سة الدرا�سات
الفل�سطينية ،بريوت  ،2007ال�صفحة .5-3
6
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وفق ًا للمعطيات املتوفرة لدى جلنة مناه�ضة هدم البيوت يف �إ�سرائيل ،ف�أنه منذ عام  ،1967مت هدم حوايل 18000
منزل يف �سائر �أنحاء الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وب�ضمنها القد�س ،منها حوايل  6000منزل ،هدمت بعد احلرب
مبا�شرة يف قرى اللطرون وعموا�س ،وبيت نوبا ،ويالو� ،إ�ضافة حلي املغاربة الواقع داخل البلدة القدمية يف القد�س
ال�شرقية ،حيث قامت قوات االحتالل ب�إجبار �سكان هذه ااملناطق على االنتقال الق�سري �إىل �أماكن �أخرى داخل ال�ضفة
الغربية .كما �أمر �أرئيل �شارون عام  1971بهدم  2000منزل يف قطاع غزة ،وذلك بهدف تعزيز ال�سيطرة الع�سكرية
فيه ،ثم امر بهدم  1500منزل يف القطاع بعد �أن مت انتخابه رئي�س ًا للوزراء .وطبق ًا لإح�صاءات اللجنة ،فقد هدم حوايل
 2000منزل �إبان االنتفا�ضة الفل�سطينية الأوىل ،و  1700منزل هدمتها الإدارة املدنية يف الأر�ض املحتلة بني عامي
 ،2000-1993وذلك بعد التوقيع على اتفاقية �أو�سلو.
7
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وبح�سب التقرير ،فقد مت هدم حوايل  60%من هذه املنازل يف �سياق ما تعتربه �إ�سرائيل «عمليات
الك�شف والتعرية» ،و 25%بدعوى �أنها �شيدت بدون ترخي�ص ،و 15%بهدف معاقبة �أ�سر وجريان
الفل�سطينيني املتهمني بال�ضلوع يف عمليات ع�سكرية وتفجريية .8وطبق ًا ملعطيات منظمة مراقبة حقوق
الإن�سان ( ،)Human Rights Watchفقد هدم �إبان االنتفا�ضة الثانية التي انطلقت يف العام 2.000
حوايل  5.000منزل يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وذلك خالل العمليات الع�سكرية ،منها 2.500
منزل يف قطاع غزة ،ما ت�سبب يف جعل حوايل � 50ألف فل�سطيني بدون م�أوى.9
وغالب ًا ما تلج�أ هذه القوات لهدم و�إغالق منازل الفل�سطينيني؛ بحجة ارتكابهم ملخالفات �أمنية ،وذلك
بالرغم من ثبوت عدم حتمل �أ�صحاب املنزل الذي مت هدمه امل�س�ؤولية عن املخالفة يف غالبية الأحيان،
و انعدام العالقة بني املنزل الذي مت هدمه واملخالفة املرتكبة .وقد خل�ص تقرير م�ؤ�س�سة “بيت�سيلم”
�إىل ان �سيا�سة الهدم ال ت�ستهدف املتهمني مبا�شرة ،وال مت�س بهم ،لأنهم ال يتواجدون �أثناء الهدم يف
هذه البيوت ،وال يقيمون فيها .ووفق ًا ملعطيات “بيت�سيلم” ،فقد كان  32%منهم معتقلني لدى ال�سلطات
الإ�سرائيلية �أثناء الهدم ،و 21%كانوا مطلوبني ومالحقني ،و 47%مل يكونوا بني االحياء.10
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وبالرغم من عدم م�شروعية �سيا�سة هدم منازل الفل�سطينيني التي انتهجتها قوات االحتالل
الإ�سرائيلي� ،أو �إغالقها� ،إال �أن امل�ؤ�س�سة الر�سمية الإ�سرائيلية تنفذها ب�شكل منهجي ،وغالب ًا ما تلقى
الت�أييد من قبل املحكمة العليا الإ�سرائيلية ،التي ت�صادق عليها وتعتربها «م�شروعة» .وي�شار �إىل �أنه
و�صل الأمر باملحكمة العليا �إىل درجة تربير �سيا�سة هدم املنازل دون �سابق �إنذار ،ما حرم ال�سكان
و�أ�صحاب املنازل من فر�صة الإدالء ببياناتهم قبل املبا�شرة بعملية الهدم� ،أو �إعالمهم م�سبق ًا؛ كي
يتمكنوا من �إخالء املنازل واملباين املزمع هدمها ،لتمكينهم من �إخراج ممتلكاتهم منها.
وقد �أبرزت بع�ض الدرا�سات والتقارير ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سات غري احلكومية ،املحلية والدولية ،حجم
امل�أ�ساة التي حلقت بالأ�شخا�ص الذين كانوا يقطنون املنازل املهدمة .وقد �أظهر التقرير الذي �أ�صدرته
م�ؤ�س�سة «بيت�سيلم» عام � ،2004أنه منذ بدء االنتفا�ضة يف �أيلول�/سبتمرب  ،2000وحتى ت�شرين
الثاين/نوفمرب � ،2004أقدمت قوات االحتالل الإ�سرائيلي ،يف �سياق “عمليات الك�شف والتعرية” على
هدم  2.540منز ًال ،كان يقطنها � 23.000شخ�ص ،و�أقدمت على هدم  628منز ًال ،يقطنها 3983
�شخ�ص ًا لغر�ض العقاب .كما �أظهرت الدرا�سة التي �أجرتها م�ؤ�س�سة بديل الفل�سطينية باال�شرتاك مع
مركز ر�صد التهجري الداخلي� ،أن العملية الع�سكرية التي ابتد�أت يف حزيران  ،2006والتي حملت ا�سم
“�أمطار ال�صيف” �أدت �إىل تهجري �أكرث من  3.500الجيء فل�سطيني �إىل مناطق �أخرى يف قطاع غزة
الواقع حتت االحتالل.11
� « 8سيا�سة هدم البيوت بهدف العقاب يف انتفا�ضة االق�صى» بت�سيليم  ،ت�شرين الثاين .2004

9 Human Rights Watch, Razing Rafah, October 2004

� « 10سيا�سة هدم البيوت بهدف العقاب يف انتفا�ضة االق�صى» بت�سيليم  ،ت�شرين الثاين .2004
 11راجع بهذا ال�صدد� :سيا�سة هدم البيوت بهدف العقاب يف انتفا�ضة الأق�صى� ،إ�صدار م�ؤ�س�سة «بيت�سيلم»  .2004مهجرون
بفعل اجلدار ،التهجري الق�سري الناجم عن بناء اجلدار والنظام املرتبط به يف ال�ضفة الغربية املحتلة� ،إ�صدار بديل -املركز
الفل�سطيني مل�صادر حقوق املواطنة والالجئني ومركز ر�صد التهجري الداخلي IDMC /واملجل�س الرنويجي لالجئني.2006 ،
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هدم املنازل الحتياجات ع�سكرية ول�ضرورة الأمن
ت�ستند ال�سلطات الإ�سرائيلية عند قيامها بهدم منازل الفل�سطينيني ال�ضالعني �أو املتهمني بارتكاب
�أفعال من �ش�أنها �أن ت�شكل خطر ًا على الأمن على �أحكام املادة  )1(119من �أنظمة الدفاع (الطواريء)
12
لعام  ،1945والتي �أقرتها احلكومة الربيطانية �إبان عهد االنتداب الربيطاين على فل�سطني.
ومن �ضمن ما هو من�صو�ص عليه يف املادة  )1(119ما يلي ...“ :يجوز لأي قائد ع�سكري �أن ي�صدر
�أمر ًا يق�ضي فيه مب�صادرة �أية دار �أو بناية �أو �أر�ض �إذا كان لديه ما يحمله على اال�شتباه ب�أن عيار ًا ناري ًا
�أطلق منها ب�صورة غري قانونية� ،أو �أن قنبلة �أو قذيفة �أو مادة متفجرة �أخرى �أو مادة حمرقة �ألقيت
منها ب�صورة غري قانونية� ،أو �أية دار �أو بناية �أو �أر�ض واقعة يف منطقة �أو مدينة �أو قرية �أو حملة �أو
�شارع� ،إذا اقتنع ب�أن �سكان تلك املنطقة �أو املدينة �أو القرية �أو املحلة �أو ذلك ال�شارع �أو بع�ض ًا منهم ،قد
ارتكبوا جرم ًا� ،أو حاولوا ارتكاب جرم ينطوي على العنف �أو التخويف� ،أو ارتكبوا �أو حاولوا ارتكاب �أي
جرم من اجلرائم التي ت�ستوجب املحاكمة �أمام حمكمة ع�سكرية� ،أو �ساعدوا �أو �أعانوا على ارتكابه� ،أو
كانوا �شركاء يف ارتكابه بعد وقوعه ،و�إذا �صودرت الدار �أو البناية �أو الأر�ض على الوجه املذكور �أعاله،
نام يف الأر�ض”.
يجوز لأي قائد ع�سكري �أن يهدم الدار �أو البناية� ،أو يتلف �أي �شيء مزروع �أو ٍ
وتعترب �سيا�سة هدم املنازل �أحد �أ�شكال العقوبات اجلماعية ،فغالب ًا ما تطبق بحق �أ�شخا�ص ال عالقة
لهم باملخالفة املرتكبة .وبالرغم من ذلك نرى �أن �إجراءات هدم املنازل متوا�صلة ،وتالقي ت�أييد ًا
وتغطية من قبل امل�ؤ�س�سة الر�سمية الإ�سرائيلية ،علم ًا �أنها تطبق مبعزل عن �إدانة ال�شخ�ص املتهم
بارتكاب خمالفة �أمنية من قبل حمكمة� ،أو ثبات ا�ستخدام املنزل املنوي هدمه من قبل مرتكب
املخالفة ،وبالتايل فانها ت�أخذ طابع العقوبة اجلماعية ،ومتار�س على نحو تع�سفي ،وذلك على �أ�سا�س
ال�شك بارتكاب خمالفات �أمنية ،وا�ستخدام املنازل لتنفيذها .وغالب ًا ما كانت امل�ؤ�س�سة الر�سمية
الإ�سرائيلية ،مبا فيها املحكمة العليا ،تعرتف وت�صرح بان الأهداف املنوي حتقيقها من هدم املنازل
تتمثل يف ردع الفل�سطينيني عن القيام بهجمات حمتملة ،والتاثري على �أ�سرهم لثنيهم عن ذلك ،لأنهم
13
�سيدركون حينها �أن �أقرباءهم هم من �سيدفع الثمن يف حال نفذوا مثل تلك الهجمات.
Defence (emergency) Regulations, 1945, [1945] Palestine Gazzete (No. 1442), Supp. No. 2, 1055.
For more details concerning legal aspects of house demolition and it’s consequencies, See:
- Under the rubble: House demolition and destruction of land and property. Amnesty, 18 May
2004.
- Demolition of Palestinian Houses by Israeli Occupying Forces as a Means of Punishment and
Determent. A Report on the Demolition of Houses of Families of Palestinians Who Carried out,
Planned or Facilitated Armed Attacks against Israeli Target,s10 January – 30 June 2003
- Israel’s Punitive House Demolition Policy: Collective Punishment in Violation of International Law
. By Shane Darcey, Alhaq, 2003.
- Through No Fault of Their Own: Israel’s Punitive House Demolitions in the al-Aqsa Intifada Information Sheet, Betselem, November 2004.
- Policy of Destruction: House Demolition and Destruction of Agricultural Land in the Gaza Strip
Information Sheet, Betselem, February 2002.

12
13

15

هدم املنازل بدعوى عدم وجود رخ�ص بناء

16

منذ احتاللها للأر�ض الفل�سطينية عام  ،1967متار�س ال�سلطات الإ�سرائيلية �سيا�سة تخطيط قائمة
على التمييز العن�صري جتاه �سكان الأر�ض املحتلة الفل�سطينيني ،كما هو احلال بالن�سبة للمواطنني
الفل�سطينيني داخل �إ�سرائيل (�أرا�ضي  .)1948وهذه ال�سيا�سة تهدف �إىل �إعاقة عملية التطوير والبناء
بالن�سبة للفل�سطينيني ،وجعلها يف احلدود الدنيا ،يف حني �أنها تطلق العنان للم�شاريع اال�ستيطانية عرب
اال�ستيالء على م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي واملوارد ،وو�ضعها حتت ت�صرف امل�ستوطنني لرت�سيخ
اال�ستيطان اليهودي ،وتو�سيعه �إىل �أق�صى حد ممكن.
وقد �ساهمت هذه ال�سيا�سات يف خنق املجتمع الفل�سطيني ،وو�ضعته �أمام خيارات �صعبة ،من �ضمنها
جلوء �آالف الفل�سطينيني ال�ستنفاذ كافة الو�سائل والطرق للح�صول على تراخي�ص للبناء على �أر�ضهم.
لكن يف �ضوء املعوقات التي تواجههم ،ورف�ض ال�سماح لهم بالبناء ،ي�ضطرون يف املح�صلة للبناء دون
احل�صول على ترخي�ص .ذلك هو ال�سبيل الوحيد الذي ميكن بوا�سطته الوفاء بحاجات ال�سكن لإيواء
الأ�سر الفل�سطينية التي �أ�ضحت تعي�ش يف حالة ت�ضييق واكتظاظ غري م�سبوقة ،خا�صة يف القد�س
ال�شرقية ،ما ي�ضطر الكثريين �إىل الهجرة الق�سرية داخل وطنهم� ،أو مغادرة بالدهم ب�سبب امل�صاعب
التي يواجهونها يف احل�صول على ترخي�ص لبناء م�أوى .ووفق معطيات بت�سيلم ،فما بني �سنة 2004
وحتى منت�صف  ،2007مت هدم  325منزال بحجة عدم الرتخي�ص يف ال�ضفة الغربية 184 ،منها يف
القد�س.14
وتتبع �سلطات االحتالل خمتلف الو�سائل ملحا�صرة الفل�سطينيني ،ومنعهم من التمتع بحقهم الأ�سا�سي
يف �سكن مريح ومالئم ،وذلك من خالل جتميد الو�ضع التخطيطي يف املدن ،والبلدات ،والقرى
الفل�سطينية ،حيث يجري العمل مبوجب اخلرائط الهيكلية التي مت �إعدادها منذ ما يزيد عن اخلم�سني
عام ًا ،وغالب ًا ما يتم رف�ض امل�صادقة على طلبات الفل�سطينيني للح�صول على تراخي�ص بناء على هذه
اخلرائط الهيكلية.15
لقد دفعت هذه الظروف امل�أ�ساوية ع�شرات �آالف الفل�سطينيني القاطنني يف القد�س املحتلة �إىل ترك
املدينة واالنتقال �إىل ال�ضواحي القريبة منها� ،أو الهجرة �إىل اخلارج .كما �أن الكثري من الفل�سطينيني
ي�ضطرون للبناء دون احل�صول على ترخي�ص؛ لكي يوفروا م�أوى لهم ولأفراد �أ�سرهم.
عو�ض ًا عن وفاء �إ�سرائيل ،ال�سلطة القائمة باالحتالل ،بالتزاماتها وفق ما تن�ص عليه �أحكام القانون
الإن�ساين الدويل ،وحتديد ًا اتفاقية جنيف الرابعة ،واملتمثلة ب�سد احلاجات اليومية ل�سكان الأرا�ضي
املحتلة ،وتوفري امل�سائل الأ�سا�سية الكفيلة ب�ضمان �أمنهم ،و�سالمتهم ،ورفاهيتهم ،نرى �أنها حتر�ص
 14ملعلومات �أويف ب�صدد �سيا�سة التخطيط ،ر�أجع� :سيا�سة التخطيط الإ�سرائيلية وهدم املباين يف ال�ضفة الغربية،
را�سم حمي الدين خماي�سي ،القد�س .1989
 15ملراجعة مف�صلة بالن�سبة للقد�س راجع עמירב ,מ .)2007( .סנדרום ירושלים :כך קרסה המידניות לאוח ירושלים.

ירושלים :כרמל.
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على انتهاج �سيا�سات ت�ساهم يف تردي �أو�ضاعهم ،وتفاقم من الأزمات وامل�شاكل التي تواجههم ،ومن
�ضمنها ال�صعوبات الكثرية التي حتول دون ا�ست�صدار الفل�سطينيني لرخ�ص بناء امل�ساكن .ويف ظل
جلوء الفل�سطينيني للبناء دون تراخي�ص ،نرى �أن �سلطات االحتالل متعن يف موا�صلة �سيا�سة هدم
البيوت ،وتنتهجها على نطاق وا�سع.
وح�سب معطيات بت�سيلم فقد مت توثيق هدم  3.399منزال يف ال�ضفة الغربية ،ما عدا القد�س ،بحجة
عدم الرتخي�ص .16ومقابل �آالف البيوت التي هدمتها �سلطات االحتالل منذ بداية االحتالل بحجة عدم
حيازة مالكيها على تراخي�ص بناء ،د�أبت �سلطات االحتالل على ن�شر امل�ستوطنات وتو�سيعها يف كافة
�أرجاء الأرا�ضي املحتلة ،وحتديد ًا يف القد�س ،حيث �أقامت �أكرث من  170م�ستوطنة ،ووطنت فيها ما
يزيد عن  400.000م�ستوطن يهودي ،مت نقلهم �إليها من داخل �إ�سرائيل� ،أو ا�ستقدموا من اخلارج.

هدم املنازل دون �إنذار م�سبق

تندرج �سيا�سة هدم املنازل يف الأرا�ضي املحتلة �ضمن ممار�سات العقوبات اجلماعية الأو�سع انت�شار ًا.
ولعل ما مييز هذه ال�سيا�سة ،املتغريات التي جترى عليها بني احلني والآخر ،وموا�صلة العمل ملعاقبة
الفل�سطينيني و"�إرهابهم".
ويف البداية كانت قوات االحتالل تلج�أ �إىل هدم منازل الأ�شخا�ص املتهمني بالقيام مبخالفات تتميز
بالعنف� ،إال �أنها با�شرت خالل االنتفا�ضة الفل�سطينية الأوىل بتو�سيع نطاق هذه املمار�سات لتطال
الأ�شخا�ص الذين كانت توجه �إليهم تهم بارتكاب خمالفات �أقل خطورة .وبلغت هذه املمار�سات ذروتها
خالل االنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية ،ف�أ�ضحت متار�س على نطاق وا�سع ،ودون توجيه �إنذارات م�سبقة
ل�سكانها 17،ما �أ�سفر عن موت �أ�سر بكاملها حتت �أنقا�ض املباين التي هدمتها اجلرافات الإ�سرائيلية،
18
دون �أن يتمكن �سكانها من مغادرتها.

املحكمة العليا الإ�سرائيلية و�سيا�سة هدم املنازل
تتعاطى املحكمة العليا يف �إ�سرائيل مع �أنظمة الدفاع (الطواريء) الربيطانية كجزء من القانون
املحلي الإ�سرائيلي ،بدعوى �أن هذه الأنظمة كانت نافذة عند الإعالن عن قيام �إ�سرائيل عام .1948
وبعد احتالل الأرا�ضي الفل�سطينية عام  ،1967با�شرت �سلطات االحتالل بتطبيقها ،علم ًا ب�أن �سلطات
 16املوقع االلكرتوين مل�ؤ�س�سة بت�سيلم
 17وفق ًا لعينة البحث ،ف�إن معظم عمليات الهدم متت بدون توجيه �إنذار م�سبق .فقط عائلة واحدة من �أ�صل  59تلقت
�إنذار ًا قبل الهدم .كذلك فان  34منزال قد هدم لي ًال بدون �سابق انذار.
� 18أقدمت جرافات قوات االحتالل الإ�سرائيلي� ،إبان اجتياحها ملدينة نابل�س ،يف اوا�سط عام  2002على هدم منزل
�أ�سرة ال�شعبي ،الواقع داخل البلدة القدمية ،بينما كان �أفراد الأ�سرة متواجدين داخله ،ما ادى ال�ست�شهاد ثمانية
�أفراد ،ب�ضمنهم �ستة �أطفال.

17

19

االنتداب الربيطاين كانت قد �ألغتها بعيد ان�سحابها من فل�سطني.

وبالرغم من �إدراك ق�ضاة املحكمة حلجم ال�ضرر الذي �سيلحق ب�أفراد عائلة ال�شخ�ص املتهم بارتكاب
خمالفة �أمنية جراء هدم املنزل ،والذي يعترب عقاب ًا لهم جراء عمل لي�سوا �شركاء فيه� ،إال �أنهم
يرف�ضون الإقرار بعدم �شرعية هذه املمار�سات ،ب�صفتها �أحد �أ�شكال العقوبات اجلماعية التي
يحظرها القانون الدويل.
�إن ال�سيا�سات التي تنتهجها املحكمة العليا على �صعيد النظر يف النزاعات النا�شئة بني �سكان الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة وبني �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي ،تثبت عجز وتقاع�س املحكمة عن الدفاع عن
احلقوق اجلماعية والفردية للفل�سطينيني ،وذلك يف �ضوء �إ�صرار ق�ضاة املحكمة على عدم �سريان
القانون الإن�ساين الدويل واالتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان على الأرا�ضي املحتلة .وقد رف�ضت
املحكمة النظر يف التما�سات الفل�سطينيني ،وفقا لأ�س�س القانون الإن�ساين الدويل والقانون الدويل
حلقوق الإن�سان ،واقت�صر تعاطيها مع �أحكامها على الطابع ال�شكلي واالنتقائي ،وردت كافة هذه
الدعاوى بحجة عدم انطباق القانون الدويل على الأرا�ضي املحتلة ،واالمتناع عن التدخل يف اعتبارات
القادة الع�سكريني فيما يتعلق بتنفيذ �سيا�سة هدم البيوت وموا�صلتها ،وموا�صلة اال�ستيطان ،وبناء
اجلدار ،واال�ستيالء على الأرا�ضي ،ما ي�شكك يف جدوى رفع الدعاوى �إىل هذه املحكمة.
18

 19نظرت املحكمة العليا يف مئات االلتما�سات التي تقدم بها الفل�سطينيون بخ�صو�ص هدم قوات االحتالل ملنازلهم.
وقد انتهجت املحكمة توجه ًا يتما�شى مع �سيا�سات ال�سلطات الع�سكرية على هذا ال�صعيد ،حيث ا�ستقر ر�أي الق�ضاة على
اعتبار هدم املنازل �إجرا ًء «�شرعي ًا» وذلك وفق �أحكام املادة  )1(119لأنظمة الطوارئ.
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منهجية البحث
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الفصل الثاني

منهجية البحث
يعتمد هذا البحث على املواد التي مت جمعها عن طريق ثالثة �أ�ساليب خمتلفة من البحث:
 .1ا�ستمارات مبينة لفح�ص الآثار النف�سية للطفل ووالديه.
 .2ا�ستمارات �شبة مبينة تهدف جلمع املعلومات عن حادثة الهدم ،وظروف احلياة ما بعد ذلك
حتى اليوم.
 .3مقابالت مفتوحة مع عائالت مرت بتجربة الهدم ،بهدف الوقوف على املعاين التي يعطيها الأفراد
لهدم بيتهم ،وللتهجري ،وللتغريات التي حدثت يف حياتهم جراء الهدم .كما �ستكون هذه املقابالت
م�صدر معلومات �إ�ضافي ًا حول موا�ضيع �أخرى مل يتم التطرق �إليها من خالل اال�ستمارات.

عينة الدرا�سة
مت جمع املعلومات من  59عائلة هدمت بيوتها على يد �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي ،وجميعها عدا
اثنتني مت فيها الهدم بني �سنة  2000و  .2006ومن هذه العائالت مت ا�ستهداف � 106أطفال بني عمر 5
وحتى  18عام ًا ( 61ذكر و � 45أنثى) .كذلك مت تعبئة ا�ستمارات نف�سية عن � 42أب و � 53أم .بالإ�ضافة
لذلك مت تعبئة اال�ستمارات ل 96 -طف ًال �ضابط ًا ( 54ذكر و � 42أنثى) .ومعدل عمر الأطفال من
العائالت التي مت هدم بيتها هو � 12.05سنة مقابل � 11.63سنة لأطفال ال�ضبط ،حيث ال يوجد فارق
ذو داللة �إح�صائية من حيث العمر �أو اجلن�س بني �أطفال الهدم و�أطفال ال�ضبط.
وبالإ�ضافة لهذه العائالت فقد مت �إجراء مقابالت مفتوحة مع �أفراد من �سبع عائالت خمتلفة :مقابلة
لعائلة ب�شكل جماعي من رفح ،ومقابلة لوالدين ولطفلني بنف�س العائلة من رام اهلل ،ومقابلة لأم وطفلة
من بيت حلم ،ومقابلة لأب من بيت حلم ،ومقابلة لطفلني من عائلتني خمتلفتني ،و�أم من عائلة ثالثة
من خميم جنني.

الأدوات
�أ .اال�ستمارات املبينة
خالل البحث مت ا�ستعمال العديد من اال�ستمارات املقننة التي متت ترجمتها من اللغة االجنليزية �إىل العربية.
قائمة �سلوكيات الأطفال ( :20)CBCLوهي مكونة من  112بند ًا يتم تدريجها بني  2 – 0بح�سب
20 Achenbach, T, M, (1991).Integrative Guide for the 1991 CBCL/4-18, YSR & TRF Profiles. Burligton,
VT: University of Vermont Department of Psychology
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وترية ظهور ال�سلوكيات املذكورة .وهذه اال�ستمارة تعطي عدة م�ؤ�شرات لل�صحة النف�سية للطفل:
ان�سحابية ،و�شكاوي ج�سدية ،وقلق واكتئاب ،وم�شاكل اجتماعية ،وم�شاكل تفكري ،وم�شاكل انتباه
وتركيز ،و�سلوكيات جنوح ،و�سلوكيات عنيفة .بالإ�ضافة لذلك هنالك م�ؤ�شران �إ�ضافيان وهما
االنطوائية واالنب�ساطية .وهذه اال�ستمارة معدة للأطفال ما بني  4وحتى  18عام ًا ،وقد مت تقنينها على
عينات �ضخمة .ويف هذه الدرا�سة ا�ستعملنا الن�سخة املخ�ص�صة للأهل.
جرد الأعرا�ض الق�صري ( :21)BSIوهي قائمة من  53بند ًا تدرج على �سلم من  0وحتى  4بح�سب
وترية ظهور هذه الأعرا�ض .وهذه اال�ستمارة معدة للبالغني ،وقد مت تقنينها على عينات خمتلفة من
املر�ضى وغري املر�ضى .ومن خالل هذا اجلرد ميكن ا�ستخال�ص امل�ؤ�شرات التالية :ج�سدنة ،و�سوا�س
قهري ،ح�سا�سية بني �شخ�صية ،اكتئاب ،قلق ،عدوانية ،قلق خوايف� ،أفكار ا�ضطهادية ،وذهانية.
بالإ�ضافة لذلك ميكن ا�ستخال�ص بع�ض امل�ؤ�شرات العامة ،مثل م�ؤ�شر احلدة العام ( ،)GSIوالذي
يعك�س �شدة الأعرا�ض املر�ضية التي يعاين منها ال�شخ�ص.

22

م�ؤ�شر �ضغط الوالدية ( :22)PSIهذه اال�ستمارة تهدف �إىل قيا�س التوتر يف جهاز العالقة طفل-
والد .وهي مكونة من  101بند ًا (مت �إلغاء بنود  102-120املتعلقة ب�ضغوطات احلياة) .وهذه اال�ستمارة
تقي�س جمالني من التوتر :جمال الطفل ويت�ضمن :الت�شتت واحلركة الزائدة ( ،)DIوالقدرة على
التكيف ( ،)ADوالتعزيز للأهل ( ،)REوالتطلبية ( ،)DEومزاجية ( ،)MOوتقبل ( .)ACوجمال
الوالد ويت�ضمن :كفاءة ( ،)COعزلة ( ،)ISتعلق (� ،)ATصحة (� ،)HEضيق الدور ( ،)ROاكتئاب
( ،)DPال�شريك (.)SP
�سلم ت�شخي�ص ما بعد ال�صدمة ( :23)PDSوهو عبارة عن  17عر�ض ًا متثل �أعرا�ض ما بعد ال�صدمة
النف�سية ح�سب  DSM IVويتم تدريجها على �سلم من  ،3 – 0وذلك بح�سب وترية ظهور هذه الأعرا�ض.
وميكن ا�ستخال�ص ثالثة �أنواع من الأعرا�ض :اقتحامية ( ،)intrusiveامتناعية ،و�إثارة زائدة .كذلك
ميكن احل�صول على ت�شخي�ص بح�سب معايري .DSM IV
م�ؤ�شر ا�ضطراب ال�ضغط ما بعد ال�صدمة ( :24)PSDIهذه اال�ستمارة ت�ضم  22بند ًا يتم تدريجها
من � 1إىل  5بح�سب وترية ظهور الأعرا�ض املذكورة .وهذا املقيا�س خم�ص�ص للأطفال واملراهقني،
عال ،مع ت�شخي�ص ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة بح�سب .DSM IV
ولديه معامل ترابط ٍ
21 Derogatis,L. (1975). Breif Symptoms Inventory. Edin Prarie, MN: Natonal Computer System
22 Abidin, R. (1995). Parenting Stress Index: Professional Manual. Odessa, FL: Psychological Assesment Resource, Inc
23 Foa, E., Cashman, L., Jaycox, L., & Perry, K. (1997). The validation of self report measure of posttraumatic stress disorder: The posttraumatic diagnostic scale. Psychological Assesment, 9(4), 445-451.
24 Pynoos, R., Rodriguez, N., & Steinberg, A. (2000). PTSD Index for DSM IV. Los Angeles: Universesy
ofCalifornia Los Angeles.
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ا�ستمارة �أ�ساليب التعامل مع ال�ضغط ( :25)CSQوهي مكونة من  30بند ًا يتم تدريجها من � 1إىل
 4بح�سب مدى ا�ستعمال هذه الطريقة يف حل امل�شاكل .وميكن ا�ستخال�ص ثالثة �أ�ساليب تعامل مع
ال�ضغط وهي :مرتكزة يف امل�شكلة ،مرتكزة يف امل�شاعر ،واالمتناعية.
م�ؤ�شر الدعم االجتماعي ( :)SSIوهو عبارة عن  12بند ًا يتم ا�ستعمالها لقيا�س مدى �شعور الفرد
ب�أنه يتلقى دعم ًا من الأ�شخا�ص املحيطني به .وكل بند يتم تدريجه من  1وحتى  7بح�سب مدى �شعوره
ب�أن اجلملة املذكورة تنطبق على الأ�شخا�ص املحيطني به.
ال�شعور باالن�سجام العام ( :26)SOC-13وهو الن�سخة املخت�صرة ال�ستمارة ال�شعور باالن�سجام
النتونوف�سكي .وهي مكونه من  13عبارة على الفرد تدريجها من � 1إىل  ،7بح�سب الإجابات املطروحة.
وهذه اال�ستمارة تعد مقيا�س ًا جيد ًا للجلد� ،أمام تطوير �أعرا�ض مر�ضية نتيجة لل�صدمة .وميكن
ا�ستخال�ص ثالثة مركبات من ال�شعور باالن�سجام :الفهم ،والتدبري واملعنى.
ال�شعور باالن�سجام العائلي( :27)FSOCوهي عبارة عن  12بند ًا حتاول فح�ص ال�شعور باالن�سجام
داخل العائلة ،وهي تطوير لفر�ضيات اال�ستمارة ال�سابقة يف امل�ستوى داخل العائلة .فهي مكونة من 12
جملة ،على الفرد تدريجها من � 1إىل  7بح�سب الإجابات املطروحة.
قيا�س للقيمة الذاتية :وهو مكون من ع�شر جمل ،يتم تدريجها من � 1إىل  4بح�سب مدى موافقة
ال�شخ�ص مع املقولة املذكورة .وهذا مقيا�س ق�صري للقيمة الذاتية ،ويتم ا�ستعماله مع املراهقني.
ب .اال�ستمارات �شبه املبينة
لقد �أعدت هذه اال�ستمارة لقيا�س ما يتعلق مببنى العائلة :الهدم� ،أ�سبابه و�إجراءاته ،وظروف حياة
العائلة بعد الهدم ،وو�ضع العائلة حاليا .وتت�ضمن اال�ستمارة الأق�سام التالية:
	�أ.
ب.
ج.
د.

معلومات عن الوالدين والأبناء� :أعمار ،ت�أهيل �أكادميي ومهني ،و�ضع �صحي ،و�أي مالحظات �أخرى.
الو�ضع االقت�صادي :دخل ثابت وغري ثابت ،خم�ص�صات ،ممتلكات من �أر�ض وبناء ،تعليم الأبناء
يف جامعات �أو مدار�س خا�صة.
�أ�سباب و�إجراءات الهدم :وهنا تق�سم الأ�سباب �إىل� :أمني� ،أو بدون ترخي�ص �أو عقابي .ويتم
تف�صيل الإجراءات القانونية التي اتبعتها �سلطات االحتالل.
عملية الهدم� :آليات الهدم ،احلا�ضرون وقت الهدم� ،إ�صابات وخ�سائر.

25 Carver, M., Scheier, J. & Weintraub, J. (1989). Assessing coping stratigies: a theoretically based approach. Jouranl of Personality and Social Psychology, 56(2), P 267-283
26 Eriksson, M. & Lindsrom, B. (2005). Validity of Antonovsky’s sense of coherence scale: a systematic
review. Jouranl of Epidemiological Community Health, 59, p 460-466

 27لقد طورت هذه اال�ستمارة على يد  Segalعلى ا�سا�س النموذج ال�سولوتوجيني النتونوف�سكي.
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ه .املبنى املهدوم :و�صف املبنى املهدوم وتكاليفه ،والأثاث الذي متت خ�سارته.
و .املراحل التي مرت بها العائلة بعد الهدم :من خالل هذا الق�سم يقوم رب العائلة بتق�سيم مراحل
التنقل وال�سكن منذ الهدم وحتى اليوم .وتتم تعبئة جدول ي�ضم �أ�سئلة عن ظروف املعي�شة يف كل
مرحلة .وهذا اجلدول ي�أخذ بعني االعتبار بنود معاهدة حقوق الطفل ،حيث ميكن الوقوف على
االخرتاقات التي يعي�شها الطفل ،نتيجة لظروف حياته اجلديدة.
ج .املقابالت
ً
جميع املقابالت مت عقدها مع عائالت مل تكن جزءا من البحث الكمي ،حيث بد�أت املقابلة بالتعريف
على ال�شخ�ص ،ثم يطلب منه �سرد ق�صة الهدم .وقد طلب من منفذي املقابالت �أن ي�س�ألوا �أقل عدد
ممكن من الأ�سئلة يف البداية ،وعليه توجيه �أ�سئلة تو�ضيحية فقط .ويف بع�ض املقابالت كان الأ�شخا�ص
قليلي الكالم ،ولذا طلب من منفذ املقابلة �أن يوجه �أ�سئلة تتعلق بالتغريات التي جرت منذ الهدم.
ومقابالت الأطفال كانت الأكرث �صعوبة ،ب�سبب عجزهم عن التعبري عن ذواتهم ،ولكنها كانت �أكرث
�صدقا ،لعدم حماولتهم جتميل الأ�شياء .ومن املهم الإ�شارة �إىل �أن العديد ممن مت التوجه �إليهم
للمقابلة قد رف�ضوا ذلك ،ولذا مت ا�ستبدالهم ب�آخرين من عائالت �أخرى.
24

�إجراءات البحث
مب�ساعدة معطيات من م�ؤ�س�سات تعنى بحقوق الإن�سان ب�شكل عام وهدم البيوت ب�شكل خا�ص مثل:
بت�سيلم ،واحلق ،وامليزان ،ICAHD ،ووزارة الأ�شغال ،واملحافظات واملجال�س القروية ،مت جمع معطيات
عن البيوت التي مت هدمها منذ عام  2000وحتى  .2006وبنا ًء على هذه املعطيات مت بناء �شريحة
بحث مطابقة لها من حيث تركيبتها ،حيث كانت الن�سبة بيت ًا من كل  60بيت ًا مهدوم ًا .وقد مت تق�سيم
البيوت �إىل �أربع مناطق� :شمال ال�ضفة الغربية ،وجنوب ال�ضفة الغربية ،والو�سط (رام اهلل) والقد�س،
وقطاع غزة .ويف كل منطقة متت مالءمة عدد البيوت من مدن وقرى وخميمات.
مع هذه العينة خرجت طواقم العمل امليدانية للبحث عن البيوت التي تتوفر فيها ال�شروط التالية:
 .1مت الهدم بني  2000وحتى .2006
 .2هنالك �أطفال ما بني عمر � 5إىل � 18سنة ،واحد على الأقل ويف�ضل اثنان.
 .3مت الهدم يف فرتة كانت فيها العائلة ت�سكن البيت املهدوم.
عن طريق امل�ؤ�س�سات املذكورة �أعاله ،ومب�ساعدة جمال�س حملية �أو �أ�شخا�ص ،على �أ�سا�س معرفة
�شخ�صية ،مت احل�صول على و�سيلة ات�صال ب�أرباب العائالت ،ومت تن�سيق زيارة بيتية .ولكل زيارة
ح�ضر طاقم البحث املكون من �شخ�صني ،وعبئت اال�ستمارات املطلوبة .ويف بع�ض الأحيان كانت
هنالك حاجة للرجوع �إىل البيت لإكمال اال�ستمارات ،ب�سبب �ضيق الوقت� ،أو عدم وجود �أحد الأفراد
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امل�ستهدفني يف البيت.
حاول الطاقم الو�صول �إىل �أطفال ال�ضبط يف نف�س يوم الزيارة ،وذلك عن طريق ال�س�ؤال عن �أطفال
من نف�س العمر يف احلي الذي متت زيارته .وللأ�سف ف�إن هذه العملية مل تنجح مع جميع العائالت،
ولذا مت البحث عن �أطفال مالئمني ،من حيث مكان ال�سكن ،والعمر ،واجلن�س يف وقت الحق.

نظام البحث
يف كل عائلة متت تعبئة ا�ستمارة الهدم (ا�ستمارة �شبة مغلقة) مع �أحد الوالدين .كما طلب من كال
الوالدين تعبئة ا�ستمارة عن ذاتهما حتتوي على ما يلي� :سلم ت�شخي�ص ما بعد ال�صدمة ( ،)PDSجرد
الأعرا�ض الق�صري ( ،)BSIا�ستمارة �أ�ساليب التعامل مع ال�ضغط ( ،)CSQوم�ؤ�شر الدعم االجتماعي
( .)SSIكذلك طلب من �أحد الوالدين (املف�ضل الأم) تعبئة قائمة �سلوكيات الأطفال ( ،)CBCLلكل
طفل من امل�شرتكني يف الدرا�سة.
مت تق�سيم الأطفال �إىل �أطفال ما دون � 12سنة ومراهقني .وب�سبب عدم قدرة الأطفال دون � 12سنة
على تعبئة اال�ستمارات لوحدهم ،فقد متت تعبئة ا�ستمارة م�ؤ�شر �ضغط الوالدية ( )PSIمن قبل �أحد
والديهم� .أما املراهقون ،فتمت تعبئة اال�ستمارات التالية معهم ب�شكل مبا�شر :م�ؤ�شر ا�ضطراب �ضغط ما
بعد ال�صدمة ( ،)PTSDIوال�شعور باالن�سجام العام ( ،)SOC-13وال�شعور باالن�سجام العائلي (،)FSOC
وا�ستمارة �أ�ساليب التعامل مع ال�ضغط ( ،)CSQوم�ؤ�شر الدعم االجتماعي ( ،)SSIوالقيم الذاتية.
بالن�سبة لأطفال ال�ضبط ،فقد مت تق�سيمهم بنف�س الطريقة ،ومتت تعبئة اال�ستمارات املخ�ص�صة
لأطفال دون � 12سنة من قبل �أحد الوالدين (مف�ضل الأم) ،وا�ستمارة للمراهق ملن هم �أكرب من 12
عام ًا .بالإ�ضافة �إىل ذلك متت تعبئة قائمة �سلوكيات الأطفال ( )CBCLلق�سم من �أطفال ال�ضبط،
وذلك يتعلق بظروف تعبئة اال�ستمارة من حيث تواجد الأهل ووقتهم.

حتليل املعطيات
مت �إدخال جميع اال�ستمارات املغلقة و�أجزاء من اال�ستمارات �شبة املغلقة لربنامج  SPSSللتحليل
الإح�صائي .واعتمد التحليل الإح�صائي على اختبار داللة الفروق بني املعدالت ملجموعة الهدم مقابل
ال�ضبط والفروق بني اجلن�سني ،وذلك بوا�سطة اختبار  .tبالإ�ضافة لذلك مت ح�ساب معامالت الرتابط
بني متغريات خمتلفة .وق�سم من معامالت الرتابط تخ�ص نف�س ال�شخ�ص ،حيث فح�صت معامالت
الرتابط بني م�ؤ�شرات �صحة نف�سية وعوامل حامية/خطرة ( ،)protective/riskوق�سم �آخر كان
يفح�ص العالقة بني م�ؤ�شرات نف�سية لدى �أفراد خمتلفني يف نف�س العائلة.
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الفصل الثالث

حتليل النتائج
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الفصل الثالث

حتليل النتائج
الباب الأول :و�صف عينة البحث
كما ذكر �أعاله زار طاقم البحث  59عائلة من خمتلف مناطق قطاع غزة وال�ضفة الغربية ،مبا فيها
القد�س .وح�صلنا من  58منها على معلومات مف�صلة تخ�ص� :أفراد العائلة� ،أعمارهم ،و�ضعهم
االجتماعي ،ت�أهيلهم العلمي واملهني ،وظروفهم ال�صحية .وفقط من  56منها ح�صلنا عن معلومات
مف�صلة عن الهدم والبيت املهدوم .من املهم اال�شارة اىل �أن الن�سب املئوية مت ح�سابها من �أ�صل
املعلومات املتوفرة ولي�س بال�ضرورة من �أ�صل  56عائلة.
وتبني من املعطيات ما يلي:
عند الزيارة
ً
ً
ً
• يوم الزيارة �ضمت هذه العائالت  242طفال منهم 122 :ذكرا و � 120أنثى و 230بالغا منهم:
 111ذكر ًا و � 119أنثى.
•  22عائلة من مدن 14 ،عائلة من قرى ،و  23عائلة من خميمات الجئني.
•  37.5%ي�سكنون يف مدن 23.8 ،ي�سكنون يف قرى (مبا يف ذلك حارات القد�س) 38.8% ،ي�سكنون
يف خميمات الجئني.
• من بني البالغني يف العائالت التي متت زيارتها هنالك � 52أعزب ًا 162 ،متزوج ًا� 5 ،أرامل و 9
�أفراد متوفني.
• �أما بالن�سبة للأطفال فكان من �ضمنهم اثنان متوفيان و ثالثة متزوجون (ذكر و�أنثيان).
• معدل �سنوات التعليم للبالغني هي  10.82مع انحراف معياري  .4.42ومن بني البالغني 14
�أمي ًا 15 ،اكت�سبوا التعليم ابتدائي 59 ،اكت�سبوا التعليم الإعدادي 63 ،انهوا الثانوية ،و  42ما بعد
الثانوي.
عند الهدم
ً
• عند الرجوع ليوم الهدم كان هنالك  237طف ً
ال دون � 18سنة منهم 123 :ذكرا و� 114أنثى ،و198
بالغ ًا منهم 98 :ذكر ًا و� 100أنثى.
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• معدل عدد الأفراد الذين كانوا
عام ًا.
• يف يوم الهدم كان هنالك ع�شر ن�ساء حوامل منهن :ثالث حوامل ما بعد ال�شهر ال�ساد�س،
وخم�س حوامل ما بني ال�شهرين الثالث وال�ساد�س ،واثنتان يف بداية حملهما.
• من �ضمن الأطفال يف يوم الهدم كان هنالك ثالثة �أطفال دون ثالثة �أ�شهر ،و ثالثة �أطفال بني
ثالثة �أ�شهر ون�صف �سنة ،و ثمانية �أطفال بني �ستة �أ�شهر و�سنة.

ي�سكنون البيت يوم الهدم كان  ،8.2ومن �ضمنهم  5.4دون 18
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الو�ضع ال�صحي لل�ضحايا
• يوم الهدم كان هناك خم�سة �أطفال ذوو حاجات خا�صة :طفل بعمر ن�صف �سنة مع م�شاكل تطورية
يف الع�ضالت ،طفلة بعمر �ست �سنوات مع م�شكلة يف الكلى ،طفل بعمر ع�شر �سنوات مع م�شكلة
�سمع ،طفل بعمر �أربع ع�شرة �سنة يعاين من تخلف عقلي ،و �شاب كفيف يبلغ من العمر � 16سنة.
• كذلك هنالك �أربعة بالغني يعانون من �أو�ضاع �صحية و�إعاقات حرجة :اثنان يعانيان من �ضعف
نظر �شديد ،احدهما يعاين من تخلف ،والآخر مري�ض بال�سرطان.
• بالإ�ضافة للإعاقات والأمرا�ض املزمنة هنالك اثنا ع�شر �شخ�ص ًا يعانون من �إ�صابات ناجمة عن
االحتالل الإ�سرائيلي .ت�سعة منهم يف �أحداث ال تخ�ص الهدم ،و ثالثة �أ�صيبوا خالل هدم بيتهم.
• �إحدى الن�ساء توفيت نتيجة الإ�صابة خالل هدم بيتها .كذلك ف�إن �أحد �أبناء العائالت التي متت
مقابلتها قتل خالل هدم البيت.
الو�ضع االقت�صادي
•  2%من العائالت فقط ع ّرفت و�ضعها االقت�صادي ب�أنه ممتاز 10% ،عرفوا و�ضعهم ب�أنه جيد،
 41%عرفوه ب�أنه متو�سط 20% ،و�صفوه بفقري ،و 27%و�صفوه ب�أنه فقري جد ًا.
• من بني العائالت  14فقط يتلقون م�ساعدة من م�ؤ�س�سات خارجية (من �ضمنها حكومية) ،و8
يتلقون م�ساعدة من طرف العائلة.
• بالن�سبة لل�سكن حاليا ،ف�إن  25عائلة ت�سكن يف بيوت ملك 21 ،يف بيوت م�ست�أجرة 6 ،ال تزال ت�سكن
يف بيوت تخ�ص العائلة املمتدة ،و 4عائالت ت�سكن يف بيوت تابعة لوكالة الغوث.
• ن�سبة العاطلني عن العمل من بني البالغني الذكور هي  .19.8%وكانت ن�سبة العاطالت عن العمل
 4.1%وذلك لأن  73.1%من الن�ساء عرفن �أنف�سهن كربات منازل.
• �سبعة �أطفال ممن هم دون � 18سنة يعملون.
عملية الهدم
• �أ�سباب الهدم املزعومة لعينة الهدم كانت كما يلي 23 :على �أ�سا�س �أمني 7 ،ب�سبب عدم الرتخي�ص،
 15ك�إجراء عقابي� ،أما الباقون وعددهم  11عائلة ،فكانت هناك �صعوبة يف حتديد ال�سبب ،لأنه
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كان هناك دمج بني العقابي والأمني.
• يف  22عملية هدم كانت هنالك �إ�صابات .وكانت هناك  7عمليات ت�ضمنت اعتقاالت.
• �سبع عائالت فقط �أعطيت فر�صة تفريغ البيت من املحتويات.
• من بني  59عائلة  29بيت ًا هدمت كجزء من عملية هدم جماعي.
ما بعد الهدم
• من بني العائالت التي متت زيارتها 24 ،منها عادوا �إىل البيت املهدوم بعد ترميمه.
• من بني العائالت التي مل ترجع �إىل املنطقة ال�سابقة 10 :عائالت مل ترجع ب�سبب عدم توفر الأمن
يف تلك املنطقة 15 ،مل ترجع ب�سبب منع قوات االحتالل الرجوع لل�سكن هناك ،عائلتان مل ترجعا
ب�سبب �إيجاد فر�ص عمل �أف�ضل ،عائلة واحدة مل ترجع ب�سبب املعونات ،و�أخرى ب�سبب االرتباط
العائلي .وثالث �أخريات لأ�سباب �أخرى ،من �ضمنها واحدة ب�سبب الو�ضع النف�سي ال�سيء للأب،
الذي ي�شعر بال�ضيق عندما يزور البيت املهدوم.
• عدد التنقالت التي عا�شتها العائلة منذ الهدم كان كما يلي 2 :مل يتنقلوا 14 ،مرة واحدة20 ،
مرتان 12 ،ثالث مرات� 5 ،أربع مرات ،عائلتان  5مرات ،و�أخرى  7مرات.
• فرتة عدم الثبات للعائالت منذ هدم البيت وحتى وجود �سكن ثابت ،تق�سمت كما يلي 4 :اقل من
�شهر 10 ،من �شهر حتى ن�صف �سنة 6 ،من ن�صف �سنة حتى �سنة 10 ،من �سنة حتى �سنتني 4 ،من
�سنتني �إىل ثالث �سنوات 8 ،من � 3إىل � 4سنوات 9 ،عائالت عا�شت �أكرث من � 4سنوات من التنقل،
و�أغلبهم ال زال غري م�ستقر من ناحية ال�سكن� .أما باقي العائالت فلم نتمكن من ح�ساب فرتة عدم
ا�ستقرارها.
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الباب الثاين :نتائج البحث النف�سي

“راحت الدار وراح اخلري معها ،راحت �صحتنا� ،أوالدنا خربوا ،بعدها دامي ًا بتيجي يف بالنا” (الزوجة
رام اهلل) .هذه العبارات التي قالتها �إحدى الأمهات التي هدم بيتها ،تعرب عن مدى �آثار الهدم على
العائلة ،حيث �أ�صابت الأهل والأطفال ،وذلك بعد فقدان مادي ومعنوي كبريين جدا .كذلك هنالك
تعبري عن احلنني للحياة ال�سابقة التي دارت يف طيات البيت املهدوم.
يف هذا الق�سم �سيتم نقا�ش املعطيات الكمية التي مت جمعها بو�ساطة اال�ستمارات النف�سية املغلقة ،مع
تدعيم ذلك باقتبا�سات من املقابالت التي مت �إجرا�ؤها مع العائالت .و�سنتطرق يف هذا الق�سم �إىل
املوا�ضيع التالية:
 .1النتائج التي تخ�ص الأطفال ب�شكل مبا�شر.
 .2النتائج التي تخ�ص الأهل ب�شكل مبا�شر.
 .3العوامل احلامية وعوامل اخلطر لكال الفئتني والعالقة بينهما.

اجلزء الأول  -النتائج بالن�سبة للأطفال
�سلوكيات الأطفال
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يعتمد هذا التحليل يف الأ�سا�س على معطيات من قائمة �سلوكيات الأطفال ( ،)CBCLحيث يعترب مقيا�س ًا
معتمد ًا عامليا لو�ضع الأطفال النف�سي .ب�سبب عدم وجود عينة مقننة للأطفال الفل�سطينيني ،لذا ا�ستعنا
مبجموعة ال�ضبط كي نتعرف على الآثار النف�سية املبا�شرة للهدم على الأطفال (انظر قائمة )1
قائمة  :1اختبار  tللفارق بني �أطفال جمموعة الهدم وجمموعة ال�ضبط
ان�سحابية
�شكاوي ج�سدية
قلق /ك�آبة
م�شاكل اجتماعية
م�شاكل تفكري
م�شاكل انتباه
جنوح
عنف
�إنطوائية
�إنب�ساطية
�أعرا�ض �أخرى

هدم ( 92طفل)

�ضبط ( 60طفل)

قيمة t

داللة اح�صائية

5.141
1.522
10.326
5.413
2.989
7.946
6.022
16.663
20.440
22.685
12.011

2.783
0.717
5.717
2.700
1.267
4.433
2.733
11.383
11.067
14.117
5.817

6.325
3.846
6.372
6.066
5.682
6.316
5.569
4.213
7.446
5.035
6.246

اقل من 0.001
اقل من 0.001
اقل من 0.001
اقل من 0.001
اقل من 0.001
اقل من 0.001
اقل من 0.001
اقل من 0.001
اقل من 0.001
اقل من 0.001
اقل من 0.001

 -يجب الإ�شارة �إىل �أن االنحرافات املعيارية بني عينة الهدم وعينة ال�ضبط مل تكن مت�ساوية يف جميع امل�ؤ�شرات.

�آثار �سيا�سة هدم املنازل على الأطفال الفل�سطينيني وعائالتهم

كما يظهر يف القائمة �أعاله ،هنالك فرق ،ذو داللة �إح�صائية يف جميع م�ؤ�شرات ال�صحة النف�سية عند
الأطفال ،بني الأطفال الذي هدمت بيوتهم وبني �أطفال ال�ضبط .وهذا الفرق ي�شري �إىل �صحة نف�سية
�أكرث �سوء ًا ،لدى الأطفال الذين عانوا من هدم بيوتهم ،وذلك بعد �أكرث من �ستة �أ�شهر من الهدم.
وبكلمات �أخرى ف�إن الت�أثري على ال�صحة النف�سية �أخذ طابع ًا م�ستدمي ًا يف جميع جماالت ال�صحة
َ
يتال�ش خالل الفرتة الق�صرية التي تلت ال�صدمة ،كما هو متوقع باحلالة
النف�سية لدى الأطفال ،ومل
الطبيعية .وميكن تلخي�ص امل�ؤ�شرات التي مت فح�صها مبا يلي:
ان�سحابية :الأطفال الذين هدمت بيوتهم �أظهروا �سلوكيات ان�سحابية �أكرث من باقي الأطفال ،مثل
تف�ضيل البقاء وحيدا� ،أو تف�ضيل عدم الكالم �أمام الآخرين.
�شكاوي ج�سدية :ي�شكو الأطفال الذين هدمت بيوتهم �أكرث من باقي الأطفال من م�شاكل ج�سدية،
مثل :الدوخة� ،آالم يف مناطق خمتلفة� ،ضيق تنف�س ،وذلك بدون �أي �سبب ع�ضوي معروف .هكذا جاء
على ل�سان الأطفال“ :بح�س �إين خمنوق” (االبن ،رام اهلل)“ ،كنت �أجي من املدر�سة اعيط لأمي
واحكيلها �إنو بطني بوجعني و�أبكي ،وما �أر�ضا �آكل وال �أ�شرب” (االبنة ،رفح)�“ ،أنا معي روماتزم �صار
معي �أزود بعد الهدم و�سجن �أبوي” (االبنة ،بيت حلم).
قلق واكتئاب :يعاين الأطفال الذين هدمت بيوتهم من درجة �أعلى من باقي الأطفال من القلق
واالكتئاب ،فهم يكرثون من البكاء ،ويخافون الذهاب �إىل املدر�سة ،وي�شعرون �إنهم غري حمبوبني� ،أو
�أن الآخرين يكيدون لهم ال�شر ،وي�شعرون بالذنب ،وهم ع�صبيون و�شديدو التوتر .فقد قال �أحد الآباء
ي�صف ابنته“ :بطلت �ص .ن�شيطة زي �أول ،تلعب زي زمان ،حركتها زادت عن �أول �إ�شي ملفت للنظر”
(الأب ،رفح) .كذلك و�صف الأطفال م�شاعرهم هكذا “ :قلبي �صار لونه ا�سود” (االبن ،رام اهلل)،
و"حا�سني بحزن� ،صرت اعيط" (االبنة ،رام اهلل).
م�شاكل اجتماعية :من املعطيات الكمية وجدنا �أن الأطفال الذين هدمت بيوتهم يعانون �أكرث من باقي
الأطفال من م�شاكل اجتماعية ،مثل وجود �صعوبة يف التعامل مع الأطفال الآخرين ،والتعلق بالكبار،
والت�صرف ب�شكل يالئم �سن ًا �أ�صغر ،وتف�ضيل املكوث مع �أطفال �أ�صغر �سن ًا .خالل املقابالت قال �أحد
الآباء وا�صف ًا ابنته“ :وعندها كمان عزلة” (الأب ،رفح) ،وو�صفت �إحدى الفتيات �شعورها بقولها:
“ما بحب ا�سمع �صوت عايل �أو �صوت �صغار� ،أنا بحب اقعد حلايل و�أنام” (االبنة ،بيت حلم).
م�شاكل تفكري :الأطفال الذين هدمت بيوتهم يعانون من م�شاكل تفكري �أكرث من باقي الأطفال ،فمثال
هم ي�ست�صعبون التخل�ص من الأفكار الو�سوا�سية وال�سلوكيات القهرية ،ووجود �أفكار �أو �سلوكيات غريبة
جد ًا .وت�صف �أحدى الأمهات عدم �صفاء ذهن ابنتها للدرا�سة بقولها“ :بتقويل بنتي� :أنا بحفظ بحفظ،
ب�س يف االمتحان ملا ي�س�ألني الأ�ستاذ بن�سى” (الأم ،بيت حلم) .كذلك قد تظهر بعد الأفكار الو�سوا�سية
وال�سلوكيات القهرية املتعلقة بالبيت املهدم مثال “ �أنا �صورت على البلفون الدار وهي تنهد ،وب�ضل
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�أعيدها و�أ�شوفها وهي توقع ،بحب �أ�شوفها عل�شان �أتذكر هديك الدار ،بتذكر �أيام زمان �أيام حلوة”
(االبن ،رام اهلل)“ ،بي�ضلهم يتذكروا احلدث ويحكوا كتري عن البيت” (الأم ،بيت حلم).
�صعوبات انتباه :و�صف �أحد الأطفال �صعوبته يف الرتكيز كما يلي “ ما بركز بالدرا�سة ولليوم يعني
ما بركز وال بحب الدرا�سة” (االبن ،رام اهلل)� .أما الأهل ف�أ�شاروا هم �أي�ضا ل�صعوبات �أبنائهم يف
الرتكيز“ :املعلمات بيقولوا عنو انو فو�ضوي وبتحرك كتري” (الأم ،بيت حلم)“ ،بي�شوفوا �صور الهدم
ما يف تركيز ،البنت كانت توجيهي ور�سبت ما يف جمال للدرا�سة ،وال يوجد مكان للدرا�سة” (الأم،
رام اهلل) .فقد �أ�شارت املعطيات الكمية �إىل �أن الأطفال الذين هدمت بيوتهم يعانون من �صعوبات
يف االنتباه والرتكيز �أكرث من باقي الأطفال ،فهم يبدون ن�شاط ًا زائد ًا وكثريو احلركة ،مندفعون،
يرتبكون ب�سرعة ،يفقدون الرتكيز وي�سرحون .و�أحيان ًا تعرب هذه الأعرا�ض عن اكتئاب الأطفال ،ولي�س
بال�ضرورة م�شاكل انتباه على �أ�سا�س ع�صبي.
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�سلوكيات جنوحية :الأطفال الذين هدمت بيوتهم هم �أكرث ميال للجنوح من باقي الأطفال ،فمثال
مي�شون مع �أطفال كثريي امل�شاكل ،يكذبون وي�سرقون ،وال ي�شعرون بالذنب عند اخلط�أ ،ويهربون من
املنزل .فمن خالل املقابالت �سمعنا بع�ض الأهايل ي�شتكون من تغري �سلوكيات �أبنائهم�“ :أخالقهم
تغريت ،ي�ضربوا بع�ضهم ،بطل حد يتحمل الثاين ح�سا�سني كثري وعنيفني مع بع�ض” (الأم ،رام اهلل)،
“كانت داميا عادية ،ب�س من �سنتني �صارت �شقية ا�شوي ،ت�ضرب الأوالد ،برة ال�صف عاملة ع�صابة
باملدر�سة” (الأب ،رفح).
�سلوكيات عنيفة :كذلك فان الأطفال الذين هدمت بيوتهم يبدون �سلوكيات عنيفة �أكرث من باقي الأطفال،
مثال عدم الطاعة يف البيت واملدر�سة� ،إتالف وتك�سري ممتلكاته �أو ممتلكات الآخرين ،ق�سوة على الآخرين،
ال�شجار املتكرر ،البحث عن لفت االنتباه� .إحدى الأمهات و�صفت ذلك بقولها“ :م�شيبني ،برد�ش علي
باملرة ،بياخد كل �إ�شي ب�صياح وعياط” (الأم ،بيت حلم)� ،أما ابنتها فقالت�“ :أنا ب�صري �أ�صرخ ،ب�ضربهم
(للأخوة) و�أنا ما كنت هيك زمان� ...صرت ع�صبية برنفز ب�سرعة “ ( االبنة ،بيت حلم).
�أعرا�ض �أخرى“ :عندها عادة �سيئة بتظل ايدها بفمها” (الأب رفح) “ ،كان عند بع�ضهم تبول
ال�إرادي عند الأوالد �إيل بال�صف االبتدائي” (الأب رفح) ،كان من املمكن �أن ت�سمع الكثري من هذه
ال�شكاوي يف العائالت الأخرى .فاملعطيات الكمية ت�شري �إىل وجود �أعرا�ض �إ�ضافية �أكرث عند الأطفال
الذين هدمت بيوتهم من باقي الأطفال ،مثل التبول الال�إرادي ،والتربز ،وم�ص الأ�صبع ،و�سلوكيات
جن�سية غري مقبولة.
هذه الأعرا�ض هي م�ؤ�شر قوي لل�ضائقة النف�سية التي مير بها ه�ؤالء الأطفال .ف�آثار �صدمة هدم البيت
هي عميقة لدرجة �أنها �أثرت على جميع املجاالت وال�سلوكيات لدى الطفل .لذا فال عجب �أن ن�شاهد
تردي ًا يف الو�ضع التعليمي له�ؤالء الأطفال .وللأ�سف ف�إن فرتة جمع املعطيات للدرا�سة يف �صيف ،2007

�آثار �سيا�سة هدم املنازل على الأطفال الفل�سطينيني وعائالتهم

مل متكننا من جمع املعلومات من املدار�س ،ولكن بح�سب �أقوال الأطفال و�أهلهم ،وقد عانى �أغلب
ترد يف حت�صيلهم العلمي ،واقت�صر هذا الرتدي لق�سم منهم على فرتة حمددة ،ولكن
الأطفال من ٍ
هذا الو�ضع ا�ستمر مع �آخرين حتى �أدى لت�سربهم من املدار�س .هكذا و�صف الو�ضع من العائالت:
“الولد طلع من املدر�سة لأنو م�ش عارف يدر�س ،و �صار يحكي انو بدو يجيب م�صاري ،مع �إين حاولت
ادخله دورة كمبيوتر” (الأم ،رام اهلل)“ ،باملدر�سة �صرت ما �أجيب عالمات� ،إخوتي م�ش �شاطرين وما
بدر�سوا كمان” (االبن ،رام اهلل)“ ،م�ش عارف �أدر�س ،عالماتي زي الزفت� ،صارت ترتاجع” (االبنة،
رام اهلل)“ ،كلهم اتاخروا بالدرا�سة” (الأب ،رفح)“ ،يعني نزل معديل لل�سبعينات ،وملا نقلنا من
هناك عدت ثالث مواد ،احل�ساب واالجنليزي والتكنولوجيا” (االبن ،رفح)�“ .أنا تراجعت بدرو�سي،
�أولها بطلت ادر�س ،وبطلت �أركز بالدرا�سة ،ب�س �شوي �شوي �صرت �أحت�سن” (االبنة ،بيت حلم).
املفاجيء يف الأمر �أنه مل يكن هناك �أي فارق يف م�ؤ�شرات ال�سلوكيات التي ت�شري �إىل تردي ال�صحة
النف�سية لدى الطفل ،بني الأطفال الذين �شاهدوا عملية الهدم ،والذين مل ي�شاهدوا ذلك .ومن املهم
الإ�شارة �إىل �أن  80%تقريبا من الأطفال �شاهدوا هدم بيتهم (� 82شاهدوا مقابل  21مل ي�شاهدوا).
وعدم وجود هذا الفرق املتوقع ميكن �أن ين�سب �إىل كون الهدم نف�سه واخل�سارة املرتتبة عليه هي
العامل الذي �سبب تردي �صحة الأطفال النف�سية .فالت�شرد من البيت مل يكن �أقل تهديدا على احلياة
من م�شاهدة الهدم ب�أعينهم.
كذلك مل جند �أي فارق يف م�ؤ�شرات �صحة الأطفال النف�سية تن�سب جلن�سهم ،حيث كان الت�أثري م�شابه ًا
لكال اجلن�سني .وهذه النتيجة تبينت يف كلتا العينتني :الأطفال الذين هدمت بيوتهم ،والأطفال يف
جمموعة ال�ضبط .وعدم وجود فارق يتنافى والأبحاث التي بحثت عينات طبيعية ،والتي �أ�شارت
لفوارق معينة ،لكن على ما يبدو �أن الظروف التي يعي�شها �أطفال فل�سطني عامة ،والأطفال الذين
هدمت بيوتهم خا�صة ،من �ضغط وتهديد على احلياة ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر� ،سببت تال�شي هذه
الفروق ،حيث كانت عينة ال�ضبط يف و�ضع نف�سي �أ�سو�أ من عينة التقنني ،التي ا�ستعملت يف تقنني
ا�ستمارة قائمة �سلوكيات الأطفال.28
عمر الطفل يوم الزيارة �أو عمره وقت الهدم ،مل يكن له عالقة ذات داللة �إح�صائية مع خمتلف
امل�ؤ�شرات لل�صحة النف�سية� ،أي �أن الأطفال الأكرب عمرا مل يكونوا �أكرث ح�صانة نف�سية مقابل �صدمة
الهدم ،وذلك بعك�س التوقعات� .إن �صدمة هدم البيت كانت �أكرث ق�سوة من �أن يكون عمر الطفل عام ًال
م�ساعد ًا يف تخطيها ،حيث �أن ال�صدمة �أحاطته باخل�سائر املرتتبة عنها ،ومنعت ا�ستعمال امل�سارات
الطبيعية يف التغلب على ال�ضغط ب�شكل ناجح� ،إذ �إنها حطمت ق�سم ًا كبري ًا من م�صادر التعامل مع
ال�ضغط مثل :والدين حمتويني ،وم�صادر مادية ،وعدم ا�ستقرار يف ال�سكن.
Achenbach, T, M, (1991).Integrative Guide for the 1991 CBCL/4-18, YSR & TRF Profiles. Burligton, VT:
University of Vermont Department of Psychology
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املراهقون
نكتف ب�س�ؤال الأهل ،و�إمنا ف�ضلنا �أن ن�أخذ
لال�ستفادة من كون املراهق ي�ستطيع التعبري عن نف�سه ،مل ِ
باحل�سبان ما ي�شعر به املراهقون ب�شكل مبا�شر .وال�س�ؤال املبا�شر للمراهقني �سي�ساعدنا يف التخل�ص
من االنحيازات املتعلقة بت�صريح الأهل ،خا�صة و�أن الأهل يف هذا العمر ي�صبحون �أقل اطالعا على
خفايا حياة طفلهم .وهنا �أي�ضا �سنقارن بني املراهقني الذين هدمت بيوتهم ومراهقي ال�ضبط (انظر
قائمة .)2
قائمة  :2مقارنة املراهقني الذين هدمت بيوتهم وجمموعة ال�ضبط بوا�سطة اختبار t
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�أعرا�ض ما بعد ال�صدمة
�شعور باالن�سجام العام
�شعور باالن�سجام العائلي
الرتكيز بامل�شكلة
الرتكيز بامل�شاعر
امتناع
ا�ستمارة �أ�ساليب التعامل
الدعم االجتماعي
القيمة الذاتية

هدم ( 42مراهق) �ضبط ( 42مراهق)
2.861
4.242
3.423
2.604
2.860
2.237
2.567
4.739
2.639

2.144
4.591
3.853
2.755
2.922
2.328
2.668
5.344
2.768

قيمة t
4.138
-1.496
-2.675
-1.168
-0.485
-0.946
-1.118
-2.553
-1.042

الداللة الإح�صائية
�أقل من 0.001
0.07
0.004
0.123
0.315
0.173
0.134
0.007
0.15

�أعرا�ض ما بعد ال�صدمة :املراهقون الذين هدمت بيوتهم يعانون من �أعرا�ض ما بعد ال�صدمة
النف�سية �أكرث �شدة من جمموعة ال�ضبط .حيث �أن ه�ؤالء املراهقني يعانون من ا�ضطراب ما بعد
ال�صدمة بن�سبة �أكرب من باقي �أقرانهم .وهذا الأمر لي�س غريبا ،حيث �أن ال�صدمة التي عا�شها
ه�ؤالء املراهقون تعد �صدمة كبرية الت�أثري� ،إذ �إنها تهدد احلياة ب�شكل مبا�شر .واملهم هنا �أن �آثار
ال�صدمة مل تزل حتى بعد �أكرث من �ستة �أ�شهر� ،أي �إنها �أخذت �صبغة م�ستدمية (.)chronic
فقد و�صف املراهقون هذه الأعرا�ض كما يلي“ :بحلم كتري انو اجلي�ش �أجا على الدار وبدهم
ي�ضربوين� ...أنا ما بعرف�ش �أنام مرات و�أنا �أتذكر البيت” (ابن رام اهلل)�“ ،صرنا ن�شعر باخلوف
بعد الهدم كنا ما نعرف ننام ،كنت �أخاف انو �أحيانا و�إحنا ناميني �أالقي انو البيت انهدم فوقي،
كنت داميا يف حالة توتر وانزعاج وداميا كنت ابكي” (االبنة ،رفح)“ ،بحلم انو ب�شوف اليهود
داخلني بهدمو بيوت” ( طفل  ،1جنني)“ ،ف�ش �أمان ومع هذه الأو�ضاع �صرت �أخاف” (طفل ،2
جنني).
ال�شعور باالن�سجام العام :مل يتبني �أي فرق يف ال�شعور باالن�سجام بني الأطفال الذين هدمت بيوتهم
و�أطفال ال�ضبط ،وذلك ي�شري �إىل كون ه�ؤالء الأطفال ذوي م�صادر نف�سية م�شابهة للآخرين .كما هو
وارد يف الأدبيات ،ف�إن ال�شعور باالن�سجام العام ال يتغري حتى بعد ال�صدمة ،لذا فلم جند الفرق بني
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املجوعتني .ولكن من ناحية �أخرى فاملراهقون الذين هدمت بيوتهم �صرحوا عن �شعور باالن�سجام
العائلي �أقل من املجموعة ال�ضابطة� .أي �أنهم �شعروا ب�أن الأحداث التي متر بها العائلة و�أ�سلوب حياتها
هم �أقل فهما ،و�أ�صعب تدبريا ،و�أقل معنى مما �صرح عنه املراهقون يف جمموعة ال�ضبط .وهذه
حام له�ؤالء املراهقني،
النتيجة ت�شري ب�شكل مبا�شر �إىل تغيري جذري يف حياة العائلة كوحدة ذات طابع ٍ
حيث �أ�صبحت وظيفة العائلة يف �إعطاء �إمكانية وفهم ما يجري ،وامل�ساعدة يف تدبري الأمور ،و�إعطاء
معنى للأ�شياء� ،أقل تلبية لأبنائها.
الدعم االجتماعي :املراهقون الذين هدمت بيوتهم ي�شعرون ب�أنهم يتلقون دعما اجتماعيا من البيئة
املحيطة �أقل مما ي�شعر به املراهقون يف املجموعة ال�ضابطة .وهذه النتيجة تتما�شى مع فر�ضية فقدان
العائلة دورها املهم يف �إعطاء الدعم لأفرادها ،ب�سبب كونها م�صدومة .كذلك فان املقابالت �أ�شارت
�إىل ابتعاد الأقرباء عن العائلة املنكوبة“ ،بتح�سيهم (القرايب) بعدو اكرت ،حتى الإخوة بجو�ش عليكي”
(الأم ،بيت حلم) .وذلك �إما خوفا من تبعات اقرتابهم من عائلة “م�شبوهة”� ،أو ب�سبب �شعور ال�شفقة
الذي ي�صعب على الآخرين التعامل معه ،لذا ميتنعون عن تقوية العالقة مع �أفراد العائلة املنكوبة.
يبد املراهقون يف كلتا املجموعتني �أي فارق ذي داللة �إح�صائية يف ا�ستعمال
�أ�ساليب التعامل :مل ِ
�أ�ساليب التعامل مع ال�ضغط� ،أي �أمن ا�ستعملوا الأ�ساليب املختلفة بنف�س املقدار ،كي يتعاملوا مع
�ضغوطاتهم اليومية� .إال �أن هذه الأ�ساليب مل تكن كافية كي توفر على ه�ؤالء املراهقني املعاناة النف�سية
املرتتبة عليهم جراء هدم بيوتهم.
التقييم الذاتي� :أما بالن�سبة للقيمة الذاتية فلم يكن �أي فارق ذي داللة �إح�صائية بني املراهقني
الذين هدمت بيوتهم واملراهقني يف جمموعة ال�ضبط .وعدم وجود الفارق كما يبدو ينبع من قدرة
املراهقني على �إعطاء معنى ملا يجري لهم ،وذلك عن طريق ن�سب م�أ�ساتهم �إىل ت�ضحية ذات قيمة
ايجابية ،وهكذا ي�ستطيع املراهق �أن يرى يف م�أ�ساته قيمة ايجابية ي�ستمد منها القوة .وهذه النتيجة
تتما�شى مع عدم وجود فارق يف ال�شعور يف االن�سجام بني املجموعتني ،ما ي�شري �إىل قدرة املراهقني
الذين هدمت بيوتهم على فهم وتدبري ،و�إعطاء معنى ملجريات حياتهم امل�أ�ساوية.

�أطفال دون � 12سنة
بالن�سبة له�ؤالء الأطفال ركزت الدرا�سة على مدى توتر جهاز العالقة مع الأهل وم�سببات هذا التوتر.
لأن الأطفال دون � 12سنة هم الأكرث تعلقا بوالديهم ،بعك�س املراهقني الذين ي�ستمدون م�صادرهم
النف�سية من البيئة الأو�سع ،مثل :الأ�صدقاء ،واحلي واملدر�سة.
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قائمة  :3اختبار  tمل�ؤ�شرات �ضغط الوالدية ملقارنة املعدالت بني جمموعة الهدم وجمموعة ال�ضبط
قيمة t

داللة �إح�صائية

2.747

3.071

-3.350

�أقل من 0.001

3.109
2.923
3.093
2.767
2.924
3.335
3.123
2.487
2.879
2.655
3.082
2.665
136.393
161.508

3.123
3.136
4.718
2.833
3.222
3.453
3.219
2.629
3.103
2.787
3.229
2.977
155.244
170.686

-0.126
-1.521
-1.176
-0.582
-2.430
-0.938
-0.871
-1.004
-1.827
-0.651
-1.630
-3.094
-1.772
-1.912

0.45
0.065
0.121
0.281
0.009
0.175
0.195
0.158
0.035
0.257
0.053
0.001
0.04
0.029

هدم ( 60طفل) �ضبط ( 56طفل)
ت�شتت وحركة زائدة
تعزيز للأهل
مزاجية
جمال الطفل
تقبل
ت�أقلم
تطلب
قدرة
تعلق
�ضيق الدور
ك�آبة
جمال الأهل
ال�شريك
عزلة
�صحة
جمال الطفل
جمال الأهل
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من خالل املقارنة بني جمموعة الأطفال الذين هدمت بيوتهم ،والأطفال يف جمموعة ال�ضبط ،تبني �أن
هنالك فارق ًا يف بع�ض املجاالت دون �أخرى:
الت�شتت :درجة الت�شتت واحلركة الزائدة لدى الأطفال الذين هدمت بيوتهم هي �أعلى من تلك التي
يعاين منها �أطفال جمموعة الهدم ،ما يزيد من توتر العالقة مع الأهل .وهذه النتيجة تتما�شى مع
املعطيات التي تلقيناها من قائمة �سلوكيات الأطفال ،التي �أ�شارت �إىل م�شاكل انتباه �أكرث عند الأطفال
الذين هدمت بيوتهم.
تطلب� :أهايل الأطفال الذين هدمت بيوتهم ي�شعرون ب�أن �أبناءهم �أكرث تطلبا مما ي�شعر به �أهايل
جمموعة ال�ضبط ،ما ي�سبب زيادة التوتر يف جهاز العالقة بني الطفل و�أهله .ومن خالل املقابالت
تبني �أن ق�سم ًا كبري ًا من ال�ضغط النابع عن التطلب مل ينبع من الطفل ذاته ،بل من عدم قدرة
الأهل على تلبية طلبات الأطفال كما يف ال�سابق ،ال�شيء الذي يرجع �إىل الظروف املادية ال�صعبة.
فمثال و�صلت الأمور ب�إحدى الأمهات �أن تقول“ :يا رب توقف املدر�سة ،حتى توقف م�صاريف
املوا�صالت وم�صروف الأوالد بعني اهلل” (الأم ،بيت حلم) .كذلك و�صف هذا التغيري يف قدرة
الأهل على تلبية طلبات الأطفال كما يلي “ :ما كنت متعود على هيك� ،إين ارف�ضلهم طلب ،لكن
ما يف اليد حيلة ،و�شعور م�ش حلو انو يطلبوا مني طلب ما اقدر البيلهم اياه ،انرفز� ،أبهدلهم� ،شو
�أ�سوي ،يعني الواحد م�ش ملحق” (الأب ،رام اهلل)“ ،طريقة تعاملنا مع الأوالد ،يوم بنتي تطلب
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�شيكل و�أنا ما معي ،اي�ش راح يكون �إح�سا�سي ،ما يف ،لو بدي �أعطيها �شيكل ت�شرتي فيه” (الأم،
رام اهلل).
الك�آبة :كما تبني النتائج بالن�سبة للأهل (�أنظر اجلزء الثاين) ،ف�إن الأهل الذين هدمت بيوتهم يعانون
من حزن وك�آبة �أكرث من البالغني يف العينة غري املري�ضة .وهذا االكتئاب ي�سبب توتر ًا يف عالقة الطفل
بوالديه ،وذلك ب�سبب قلة القوى النف�سية لدى الوالدين لتلبية حاجات الطفل ،حيث يبد�أ الأهل تف�سري
حاجات الطفل كثقل زائد ،وباملقابل ي�شعر الطفل �أن �أهله غري مبالني حلاجاته.
�صحة :كذلك ف�إن �أهل الأطفال الذين هدمت بيوتهم ي�شعرون بتوعكات �صحية �أكرث من �أهل جمموعة
ال�ضبط ،ما يجعل جهاز العالقة بني الأهل و�أبنائهم �أكرث توترا .ف�إن الوالد امل�شغول ب�صحته ،لي�س
لديه الفراغ العاطفي الكايف كي يكون متواجد ًا عاطفيا ل�صالح �أبنه .فقد و�صف ذلك الأهل بقولهم:
“و�ضعنا ال�صحي �صار �سيء ،حماتي اجنلطت بعد احلدث ،و�أنا �صار معي �سكري ،وزوجي عنده �ضغط
و�سكري ،واجنلط بعد الأو�ضاع� ،أنا ما توقعت انه ي�صري معي �سكري” (الأم ،رام اهلل)�“ ،صار عندي
وجع مفا�صل وخوف وزعل” (االم ،جنني)�“ ،أنا وقت الهدم كبتت ،ب�س بعدها بيومني ح�سيت وجع
برجلي �شديد� ،أنا عانيت منو �أربع �سنني” (الأم ،بيت حلم) .وقد و�صفت طفلة ت�أثري هذه التوعكات
ال�صحية على اجلو العائلي مبا يلي“ :ابوي اجنلط وقعد يف الفرا�ش و�صار ع�صبي ،بطل يتحمل حدا،
حتى عالقتنا بني �إخوتي وبيني اتغريت ،و�صرنا نحكي الفاظ عمرنا ما حكيناها” (االبنة ،رام اهلل)
خالل نظرة على معامالت الرتابط بني �أجزاء ا�ستمارة م�ؤ�شر �ضغط الوالدية ،ميكن االدعاء ب�أن التقبل
هو �أكرث م�ؤ�شر يعك�س التوتر النابع من جانب الطفل (معامل ترابط � .)0.946أما االكتئاب فكان الأكرث
عالقة مع التوتر النابع من جانب الأهل (� .)0.809أي �أن تقبل الأهل البنهم من جهة ،وانخفا�ض درجة
الك�آبة لديهم من جهة �أخرى ،ي�ضمن م�ستوى منخف�ض ًا من التوتر يف عالقة الأهل ب�أطفالهم.
اجلزء الثاين  -نتائج بالن�سبة للأهل
“�أ�صعب �شي واحد بيكون بدار و ي�صفي على الر�صيف ،اي�ش بدو يكون و�ضعه ،ف�ش �أواعي ،ف�ش م�صاري،
كيف الواحد بدو يح�س ملا ي�شوف نا�س قاعدة بت�شحده ،ف�ش م�صاري ن�شرتي �إ�شي” (الأم ،رام اهلل)،
“ب�أح�س انو �صدري بنخز علي وم�ش مرتاحة ،اي�ش بدي اعمل غري العياط و البكاءّ ،
بنف�ش بالعياط �شو
�أ�سوي �أروح” (الأم ،رام اهلل)“ ،الأم �إيل �صار عندها كوابي�س اتكون حتلم يف الليل ات�صرخ بن�ص
الليل “(الأب ،رفح)“ ،حياتي كلها ع�صبية ونرفزة ،خايفة �أموت من التفكري” (الأم ،بيت حلم)،
“اكرت ا�شي �أنا بظل عندي ع�صبية و�أع�صاب ونف�سيتي تعبانه و�أع�صابي متوترة “ (الأم ،جنني) .هذه
العبارات جت�سد معاناة الوالدين النف�سية بعد هدم بيتهم .فهم ،كما �أطفالهم ،ي�شعرون بالفقدان الكبري
الذي انتابهم ،ولكن عليهم تقع مهمة رعاية الأطفال ،بالإ�ضافة لتدبري الأمور غري القابلة للتدبري.
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وبح�سب املعايري التي ي�ضعها  DSM IVف�إن  92من �أ�صل � 95أم و�أب ممن هدمت بيوتهم يعانون
من �أعرا�ض ما بعد ال�صدمة .ويف بحث �سابق ا�ستخدمت نف�س الأداة ات�ضح �أن  56%من الأ�سرى
املحررين يعانون من ت�شخي�ص ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة ،وهذا الأمر ي�شري �إىل ن�سبة عالية جدا
من الأهل الذين يعانون من ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة ،وذلك باملقارنة مع فئات م�صدومة �أخرى.
وكي نكون �أكرث حتفظ ًا و�ضعنا معايري �أكرث �شدة يف الت�شخي�ص (�ضعف املعيار الأ�سا�سي كي نت�أكد
من م�ضايقة الأعرا�ض) ،فنق�ص عدد الذين يعانون من هذا اال�ضطراب �إىل  79من �أ�صل � 95أي
.86.2%
�إن �شدة �أعرا�ض ال�صدمة النف�سية �أبرزت عالقة قوية مع باقي الأعرا�ض النف�سية ،حيث كان معامل
الرتابط بني �شدة الأعرا�ض وم�ؤ�شر احلدة العام ( 0.708بداللة اقل من  .)0.001ما يثري الت�سا�ؤل حول
خ�صو�صية �أعرا�ض ما بعد ال�صدمة لهذا النوع من ال�صدمات .فهنالك معطيات ت�ؤكد �أن الآثار النف�سية
لهدم البيوت كانت �أكرث ات�ساعا من �أن حت�صر يف ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة النف�سية (�أنظر قائمة .)4
قائمة  – 4نتائج ا�ستمارة جرد الأعرا�ض الق�صرية،
وذلك ح�سب ن�سبة احلاالت التي تبعد عن املعدل بعدد االنحرافات املعيارية .مقارنة مع عينة مقننة من غري املر�ضى.
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امل�ؤ�شر
ج�سدنة
و�سوا�س قهري
ح�سا�سية بني �شخ�صية
ك�آبة
قلق
عدوانية
خواف (فوبيا)
�أفكار ا�ضطهادية (برانويد)
ذهانية
م�ؤ�شر احلدة العام

�أمهات )(52
اقل من من  SD 1-من SD 1
� SD -1إىل � SD 1إىل SD 3

�آباء )(43
�أكرث من اقل من من  SD 1-من � SD 1أكرث من
SD 3
�إىل � SD 1إىل SD 3
SD -1
SD 3

5.80

5.70

42.30 46.20

0.00

23.30

53.40

23.40

0.00

3.80

13.50 82.70

0.00

2.30

60.50

37.80

0.00

9.60

82.70

7.70

4.70

4.60

55.80

34.90

0.00

9.60

19.00 88.50

7.00

11.60

55.80

25.60

0.00

7.70

32.30 59.40

2.30

11.70

71.10

14.90

0.00

7.70

88.50

3.80

4.70

6.90

60.50

27.90

3.80

9.70

11.50 75.00

4.70

0.00

62.70

32.60

1.90

15.40

78.90

3.70

4.70

30.20

48.80

15.30

5.80

3.80

82.60

5.80

14.00

4.60

76.70

4.70

0.00

3.80

15.40 80.80

0.00

7.00

37.20

55.80

وعند مقارنة املعطيات التي مت جمعها يف هذه الدرا�سة مع العينة الطبيعية غري املري�ضة ال�ستمارة
جرد الأعرا�ض الق�صري ،تبني �أن �أكرث من ن�صف الأهل كانوا يف خطر لتطوير �أعرا�ض نف�سية مر�ضية
(بني � SD 1إىل  .)SD 3ون�سبة كبرية �أخرى ترتاوح ما بني  3.7و  42.7من الأمهات و  4.7و 55.8
من الآباء يعي�شون يف خطر كبري جد ًا لتطوير �أعرا�ض مر�ضية (�أكرث من  .)SD 3ومن خالل نظرة

�آثار �سيا�سة هدم املنازل على الأطفال الفل�سطينيني وعائالتهم

�سريعة على القائمة  4ميكن اال�ستنتاج ب�أن الآباء يعي�شون يف خطر �أكرب ،ن�سبة للعينة الطبيعية لتطوير
�أمرا�ض نف�سية .وميكن ن�سب ذلك �إىل �ضغوطات �أكرب ،حيث �أن توفري امل�أوى يقع على عاتق الأب يف
املجتمع الفل�سطيني ،بالإ�ضافة �إىل كونه املعيل الأ�سا�سي للعائلة.
عند فح�ص ت�أثري عمر الأهل ،تبني �أن عمرهم �شكل معامل ترابط �سلبي ذات داللة مع املتغريات
التالية :و�سوا�س قهري ( 0.244-بداللة  ،)0.017قلق ( 0.235-بداللة  ،)0.022خواف (0.325-
بداللة  )0.001و�أفكار ا�ضطهادية ( 0.235-بداللة �.)0.022أي �أن الأهل الأكرب عمرا كانوا يف خطر
�أقل لتطور هذه الظواهر املر�ضية النف�سية .لكن من املهم الإ�شارة �إىل �أن باقي امل�ؤ�شرات ومن �ضمنها
م�ؤ�شر احلدة العام مل ي�شكل �أي معامل ترابط ذي داللة �إح�صائية مع العمر .وبكلمات �أخرى ف�إن كون
الأهل �أكرب عمرا مل ي�ؤثر على ال�صحة النف�سية ب�شكل عام ،بل �أثر يف بع�ض الأعرا�ض املر�ضية اخلا�صة
بالقلق والأفكار املثرية للقلق.
وبالرغم من وجود الآباء يف خطر �أكرب من حيث مقارنتهم يف العينة املعيارية� ،إال �أن الأمهات ال زلن
يعانني من �أعرا�ض ب�شكل �أكرب من الآباء .ف�إن كل من :اجل�سدنة ،وح�سا�سية بني �شخ�صية ،وو�سوا�س
قهري ،وقلق ،و�أفكار ا�ضطهادية ،وذهانية ،كانت �أعلى عند الأمهات منها عند الآباء (انظر قائمة
 .)5كذلك فان م�ؤ�شر احلدة العام كان �أعلى عند الأمهات منه عند الآباء .ومن املثري لالهتمام �أن
الأعرا�ض التي ت�صرح بها الن�ساء �أكرث من الرجال هي نف�س الأعرا�ض التي تخف مع التقدم بالعمر.
ورمبا ميكن ن�سب هذا الفارق لكون الأمهات �أ�صغر عمر ًا من الآباء ب�شكل عام.
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قائمة  – 5مقارنة بني الآباء والأمهات بوا�سطة اختبار .t
الأب (� 43أب)

�أعرا�ض اقتحامية
�أعرا�ض امتناعية

9.77

3.68

10.38

3.33

-0.86

0.195

9.72

4.99

11.02

4.59

-1.32

0.095

يقظة زائدة

8.70

4.00

9.29

2.85

-0.81

0.21

جممل ال�صدمة النف�سية

1.658

0.585

1.805

0.537

-1.278

0.1

التعامل املركز بامل�شكلة

2.79

0.51

2.65

0.53

1.27

0.105

التعامل املركز بامل�شاعر

2.88

0.47

2.91

0.58

-0.29

0.385

االمتناع

2.31

0.52

2.35

0.70

-0.37

0.355

2.66

0.36

2.64

0.50

0.21

0.42

الدعم االجتماعي

4.86

1.18

4.54

1.48

1.14

0.13

�أعرا�ض ج�سدية

1.37

1.05

2.02

1.00

-3.08

اقل من 0.001

و�سوا�س قهري

1.84

0.78

2.30

0.82

-2.77

0.005

ح�سا�سية بني �شخ�صية

1.59

0.80

1.98

0.80

-2.42

0.01

اكتئاب

1.48

0.91

1.79

0.82

-1.70

0.045

قلق

1.71

0.87

2.38

0.95

-3.58

�أقل من 0.001

عدوانية

1.56

0.86

1.87

0.84

-1.78

0.04

قلق خوايف

1.39

0.83

1.70

0.99

-1.60

0.055

�أفكار ا�ضطهادية

1.24

0.85

1.60

0.89

-2.00

0.025

ذهانية

0.91

0.63

1.32

0.77

-2.78

0.005

�أعرا�ض �إ�ضافية

1.56

0.81

1.79

0.86

-1.33

0.095

م�ؤ�شر احلدة العام

1.47

0.64

1.89

0.69

-3.10

�أقل من 0.001

امل�ؤ�شر

جممل التعامل مع ال�ضغط
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الأم (� 52أم)

t

داللة �إح�صائية

معدل انحراف معياري معدل انحراف معياري

العالقة بني الوالدين
عندما حاولنا النظر �إىل الت�أثري املتبادل بني الوالدين ،ات�ضح �أن هنالك معامل ترابط �إيجابي ًا
( 0.317بداللة  )0.044بني حدة �أعرا�ض ال�صدمة النف�سية عند كلي الوالدين .كذلك الأمر بالن�سبة
مل�ؤ�شر احلدة العام حيث وجد معامل ترابط ايجابي بني م�ؤ�شر احلدة العام لكلى الوالدين (0.433
بداللة  .)0.005وبكلمات �أخرى ف�إن �إ�صابة �أحد الوالدين يرفع االحتمال لإ�صابة الآخر ب�أعرا�ض

�آثار �سيا�سة هدم املنازل على الأطفال الفل�سطينيني وعائالتهم

م�شابهة ،من حيث ال�صدمة� ،أو تدين ال�صحة النف�سي .وميكن ن�سب هذا الرتابط �إما مليزات م�شرتكة
يف ال�صدمة التي مر بها كال الوالدين �سوي ًا ،و�إما ن�سبها �إىل عدم قدرة الواحد على دعم الآخر ،ب�سبب
�صعوباته اخلا�صة ،ما ي�ضعف قدرته على الدعم املتبادل ،والذي بدوره ي�ستطيع وقاية كليهما من الآثار
النف�سية ال�سلبية.
كذلك فقد وجد معامل ترابط �سلبي مثري لالهتمام بني الدعم االجتماعي الذي يتلقاه الأب ،مع م�ؤ�شر
احلدة العام للأم ( 0.316-بداللة  )0.05و�آخر معاك�س بني الدعم االجتماعي الذي ت�شعر به الأم
وم�ؤ�شر احلدة العام للأب ( 0.328-بداللة  .)0.039وهذان املعامالن اللذان ي�شريان �إىل �أن ارتفاع
حدة املعاناة النف�سية عند �أحد الوالدين يرتبط بانخفا�ض يف �شعور بالدعم االجتماعي لدى الوالد
الآخر ،وهذا يدعم الفر�ضية الثانية التي ذكرت �سابقا ،ب�أن العالقة الطردية للو�ضع النف�سي لكلي
الوالدين نابع من انخفا�ض يف قدرة الواحد على دعم الآخر ،يف حالة معاناته من �آثار نف�سية �سلبية،
ولي�س بال�ضرورة ن�سب ذلك مليزات ال�صدمة امل�شرتكة.
اجلزء الثالث :العوامل احلامية واخلطرة ()protective and risk factors
جاء هذا اجلزء كي ي�شري �إىل العوامل احلامية والعوامل امل�سببة للخطر بالن�سبة لل�صحة النف�سية
للطفل وعائلته .و�أحد العوامل الأ�سا�سية ل�سالمة �صحة الطفل النف�سية هو و�ضع �أهله النف�سي.
وبح�سب ما ورد يف املعطيات التي مت جمعها من العائالت ،ف�إن و�ضع الأم النف�سي بات �أكرث ت�أثريا من
الأب .ومل تكن معامالت الرتابط ذات داللة �إح�صائية للم�ؤ�شرات ال�سلوكية للطفل مع م�ؤ�شر احلدة
العام �أو ال�صدمة النف�سية للأب ،ولكنها كانت ذات داللة بالن�سبة ملا يتعلق بالأم .ومعامالت الرتابط
ل�سلوكيات الطفل مع م�ؤ�شر احلدة العام للأم كانت كما يلي 0.332 :لالن�سحابية 0.315 ،لل�شكاوي
اجل�سدية 0.417 ،للقلق/اكتئاب 0.356 ،للم�شاكل االجتماعية .0278 ،مل�شاكل التفكري0.369 ،
لل�سلوكيات اجلنوحية 0.267 ،لل�سلوكيات العنيفة 0.417 ،لالنطوائية و  0.336لالنب�ساطية (جميعها
بداللة �أقل من  .)0.05وهذه العالقة وجدت لتكون �أكرث و�ضوحا بالن�سبة حلدة �أعرا�ض ال�صدمة لدى
الأم فكانت كما يلي 0.437 :لالن�سحابية 0.497 ،للقلق/اكتئاب 0.423 ،للم�شاكل االجتماعية0.375 ،
مل�شاكل االنتباه 0.371 ،لل�سلوكيات اجلانحة 0.361 ،لل�سلوكيات العنيفة 03.87 ،لالنطوائية و 0.477
لالنب�ساطية.
�إن وجود عالقة بني ال�صحة النف�سية للأم وال�صحة النف�سية وعدم وجودها بالن�سبة للأب ،ميكن
تف�سريه بطريقتني� .أو ًال رمبا تنبع هذه العالقة من كون �أغلب معبئي ا�ستمارات قائمة �سلوكيات
الأطفال هم من الأمهات ،ومن املحتمل وجود انحياز يف التقرير ،حيث �أثرت ر�ؤية الأم لطفلها بح�سب
و�ضعها النف�سي� .أما التف�سري الآخر ،وهو يعتمد على �أ�سا�س نظري ،هو كون الأم هي الراعي الأ�سا�سي
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للطفل ،خا�صة يف املجتمع الفل�سطيني ،حيث تكون هي احلاوي الأ�سا�سي مل�شاعره .ويف حالة �ضعف
قدرتها على االحتواء ،ب�سبب الو�ضع النف�سي ال�سيء� ،ستكون قدرتها على احتواء م�شاعر ابنها �أقل ،ما
�سي�ؤثر على �صحته النف�سية ب�شكل �أكرب.
وقد وجدت نتائج م�شابهة لتلك التي تخ�ص �سلوكيات الأطفال بالن�سبة ل�شدة �أعرا�ض ما بعد ال�صدمة
لدى املراهقني ،من حيث عالقة ذلك بالو�ضع النف�سي للأم .وقد �أ�شارت املعطيات �إىل معامل ترابط
ايجابي بني �شدة ال�صدمة النف�سية للمراهق وم�ؤ�شر احلدة العام للأم ( 0.373بداللة  .)0.018ووجود
هذا املعامل بني �صحة الأم النف�سية و�شدة �أعرا�ض ما بعد ال�صدمة النف�سية لدى املراهق كما �صرح
عنها هو بنف�سه ،ت�ضعف فر�ضية كون النتائج ال�سابقة نابعة عن انحياز يف الت�صريح ،وتقوي فر�ضية
كون العالقة نابعة من ت�أثري مبا�شر لو�ضع الأم النف�سي على �صحة ابنها النف�سية .وهذه النتيجة ت�شري
�إىل �أن ت�أثري الأم يف ال�صحة النف�سية للطفل ال يقت�صر على الأطفال دون � 12سنة� ،إمنا هو ذو ت�أثري يف
�أعمار �أكرب .هذا ومن املهم التذكري ب�أن معظم ه�ؤالء املراهقني قد كانوا �أطفا ًال �صغار ًا عندما واجهتهم
�صدمة هدم بيتهم ،ما يزيد من ت�أثري ما ت�شعر به الأم على الطفل يف الفرتة القريبة للهدم.
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ومن هنا ميكن اال�ستنتاج �أن احلفاظ على ال�صحة النف�سية للأم هو جزء مهم للحفاظ على ال�صحة
النف�سية للأطفال ،خا�صة يف ظروف �صادمة وم�أ�ساوية ،فهي املرجع الأ�سا�سي يف حلظات عدم
الأمان.
وبالرغم من عدم وجود عالقة مبا�شرة بني الو�ضع النف�سي للأب وبني الو�ضع النف�سي لطفله ،فهنالك
م�ؤ�شرات لت�أثريات غري مبا�شرة .وقد �أ�شارت املعطيات �إىل عامل ترابط �سلبي بني الدعم االجتماعي
الذي ي�شعر به الأب وال�شعور باالن�سجام العائلي عند املراهق ( 0.366-بداللة  .)0.033وهذه النتيجة
تلقي ال�ضوء على ت�أثري غري مبا�شر ،رمبا مل يتبني �إح�صائيا ب�سبب �صغر العينة ،بني ما يحدث مع الأب
وانعكا�سه يف العائلة .وقد �صرح املراهقون عن �شعور �أح�سن باالن�سجام العائلي ،كلما �شعر الأب بدعم
من البيئة املحيطة به .وبكلمات �أخرى ف�إن الدعم الذي يتلقاه الأب من داخل العائلة وخارجها يرجع
منتوجه �إىل العائلة ،حيث يعطي جو ًا �أكرث راحة ،ي�شعر فيه املراهق �أن العائلة الزالت من�سجمة ،رغم
الكارثة التي انتابتها .وهنا يجب التذكري ب�أن ال�شعور باالن�سجام العائلي كان �أحد العوامل احلامية
لل�صحة النف�سية للمراهق (انظر اجلزء الأول).
عندما ندخل يف التفا�صيل والآليات التي ي�ؤثر بها و�ضع الأهل النف�سي على �أطفالهم عن طريق بناء
جهاز عالقات والد-طفل متوتر ،نكت�شف �أن م�ؤ�شر احلدة العام للوالدين ،ك ّون ترابطات �سلبية مع
م�ؤ�شرات �ضغط الوالدية :معامل الرتابط بني م�ؤ�شر احلدة العام للأب وجمال الطفل هو 0.477-
(بداللة  ،)0.001ومع جمال الأهل هو ( 0.538-بداللة اقل من � .)0.001أما م�ؤ�شر احلدة العام
للأم فقد �شكل هو �أي�ضا معامالت �سلبية مع جمال الطفل ( 0.532-بداللة اقل من  )0.001ومع
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جمال الأهل ( 0.477-بداللة  .)0.001وهذا �إثبات مبا�شر للت�أثري املتبادل بني �صحة الأهل النف�سية،
وعالقتهم مع ابنهم .وتدهور ال�صحة النف�سية للوالدين ال يقت�صر على جمال الأهل ،بل يتعدى ذلك
�إىل جمال الطفل ،فمثال ي�شعر الأهل ب�أنهم يتقبلون ابنهم ب�شكل �أقل ،وي�شعرون �أنه �أكرث تطلبا مما
يجب.
�أما بالن�سبة ل�شدة �أعرا�ض ما بعد ال�صدمة ،فقد ات�ضح �أنها عند الأب مل ت�شكل عالقة ذات داللة
�إح�صائية مع �أي من م�ؤ�شرات �ضغط الوالدية ،ولكن �شدة �أعرا�ض ما بعد ال�صدمة للأم �شكلت
معامالت ترابط لها داللة �إح�صائية مع امل�ؤ�شرات التالية :مزاج الطفل ،وتعلق الأم ،والعزلة
( 0.365- ،0.488- ،0.444-على التوايل) ،ذلك بالإ�ضافة ملجال الطفل ( 0.421-بداللة )0.018
وجمال الأهل ( 0.378-بداللة  .)0.06وهنا �أي�ضا يوجد �إثبات �إ�ضايف لأهمية ال�صحة النف�سية للأم،
خا�صة بالن�سبة لأعرا�ض ما بعد ال�صدمة النف�سية .فالأم التي تعاين من ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة،
تعاين من عزلة ،وت�ست�صعب بناء تعلق �آمن مع ابنها ،وتثري مزاجية عند الطفل ،ب�سبب عدم ثبات
ردود فعلها .لذا ف�إن رعاية ال�صحة النف�سية للأم ،والك�شف املبكر عن �أعرا�ض ما بعد ال�صدمة ،هي
مبثابة تدخل واقٍ ل�صحة الطفل النف�سية.
الدعم االجتماعي
حام للمراهقني يف �أوقات ال�شدة،
�إن الدعم االجتماعي كما اتفقت عليه املواد النظرية ،هو عامل ٍ
فقد وجدنا معامل ترابط �سلبي بني �شعور املراهق بالدعم االجتماعي ،وبني �شدة �أعرا�ض ما بعد
ال�صدمة النف�سية ( 0.533-بداللة �أقل من  .)0.001وبالرغم من �إمكانية تف�سري هذه املعطيات ب�أن
الدعم االجتماعي هو نتيجة ل�صحة نف�سية جيدة� ،أال �أننا منيل �أكرث �إىل التف�سري الثاين ،الذي يطرح
كون الدعم االجتماعي هو عامل مي ّكن املراهق من ال�شعور بالأمان؛ كي ي�ستطيع جتاوز ال�صدمة،
والتخل�ص من �آثارها ال�سلبية عليه.
كذلك فان للدعم االجتماعي دور ًا يف حماية البالغني ،وهم الأهل يف هذه احلالة ،ومن الآثار النف�سية،
فقد تبني �أن هنالك معامالت ترابط �سلبية بني الدعم النف�سي الذي ي�شعر به الأهل مع كل من:
الأعرا�ض االمتناعية ( 0.211-بداللة  ،)0.043واالكتئاب ( 0.286-بداللة  )0.006والذهانية
( 0.213-بداللة � .)0.041أي �أن من تلقى الدعم االجتماعي من الأهل كان �أقل عر�ضة يف تطوير
اكتئاب و�أعرا�ض امتناعية لل�صدمة النف�سية .كذلك ف�إن الدعم االجتماعي كان عائق ًا �أمام تطوير
�أعرا�ض ذهانية .ومن املهم الإ�شارة �إىل �أن طريقة البحث ال ت�سمح لنا باجلزم حول �سببية هذه
العالقة� ،إال �إننا ن�ستطيع اال�ستنتاج ب�أن الدعم االجتماعي له ت�أثري ايجابي على ال�صحة النف�سية
للبالغني ،كما هو احلال مع املراهقني.
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�أ�ساليب التعامل مع ال�ضغط
�أ�ساليب التعامل مع ال�ضغط هي �إحدى �آليات احلماية التي من املمكن الت�أثري عليها عن طريق التدريب
و�إك�ساب املهارة .ويف هذه الدرا�سة تبني �أن �شدة �أعرا�ض ما بعد ال�صدمة عند املراهقني كانت بعالقة
عك�سية ،مع مدى ا�ستعمال �أ�ساليب تعامل ترتكز بامل�شكلة (معامل ترابط  0.353-بداللة ،)0.001
و�أ�ساليب التعامل التي ترتكز بامل�شاعر (معامل الرتابط  0.262-بداللة � .)0.015أما بالن�سبة
للأ�ساليب االمتناعية فلم تكن هناك عالقة مع و�ضع ال�صحة النف�سية للمراهق .وهذه املعطيات تطرح
الفر�ضية ب�أن ا�ستعمال �أ�ساليب تعامل ترتكز بوجود حل للم�شكلة ،وب�أ�ساليب ترتكز يف التعبري عن
امل�شاعر وتفريغها ،ت�ستطيع �أن حتمي املراهق من �آثار نف�سية �سلبية.
�أما بالن�سبة لعالقة �أ�ساليب التعامل مع ال�ضغط وعالقتها بالدعم االجتماعي ،فقد ظهرت عالقة
قوية بني ا�ستعمال املراهقني لأ�ساليب ترتكز يف امل�شاعر مع تلقي دعم اجتماعي �أكرب (معامل ترابط
 0.452بداللة �أقل من  .)0.001وعالقة �أقل قوة كانت مع �أ�ساليب التعامل املرتكز بامل�شكلة (معامل
ترابط  0.245بداللة  .)0.017وهذا ت�أكيد على �أهمية ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تعامل مع ال�ضغط يف
الوقاية من تدهور ال�صحة النف�سية ،وعالقة ذلك بالدعم االجتماعي ،ف�إن تدريب املراهقني على
ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات ناجعة� ،سيزيد من ح�صانتهم النف�سية �أمام �أعرا�ض نف�سية مر�ضية.
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ويف املقابل وجدنا عند الأهل معامالت ترابط ايجابية منخف�ضة ومتو�سطة بني حدة �أعرا�ض نف�سية مثل :ما
بعد ال�صدمة ،عدوانية ،و�سوا�س قهري ،وقلق ،ومدى ا�ستعمال الأفراد لأ�ساليب تعامل ترتكز بامل�شاعر .وهذه
املعامالت من املمكن �أن تنبع من ميل الأ�شخا�ص ال�ستعمال هذه الأ�ساليب؛ كي يتخل�صوا من �أعرا�ض نف�سية
ت�ضايقهم� .أي �أن ا�ستعمال هذه الأ�ساليب هو رد فعل لوجود �أعرا�ض م�ضايقة ،ولي�ست ال�سبب يف ذلك.
ومن املثري للت�سا�ؤل وجود معامالت ترابط �إيجابية بالن�سبة للو�ضع النف�سي للأهل مع �أ�ساليب التعامل،
بدال من املعامالت ال�سلبية التي تبينت بالن�سبة للمراهقني .ومن املمكن تف�سري ذلك ب�أن �أ�سلوب التعامل
مع ال�ضغط عند املراهق مل يلبث �أن يتبلور ،وهو ي�ستعمل تنوع ًا يف اال�سرتاتيجيات� .أما البالغون فهم
ي�ستعملون الأ�ساليب املعروفة لهم يف التعامل مع امل�شاعر ،ولذا ي�ستعملونها ب�شدة �أكرب كلما كان ال�ضيق
النف�سي �أكرب ،ما �سي�شكل خطر ًا لتطوير مناذج �سلوك مر�ضية (مثل ا�ضطرابات ال�شخ�صية) .هذخ
الفجوة بني املراهقني والبالغني ال زالت بحاجة اىل بحث �أعمق يف ابحاث قادمة.
�إن ال�شعور بالدعم االجتماعي لدى املراهق �شكل معامل ترابط ايجابي مع كل من التعامل املرتكز
بامل�شكلة  0.478والتعامل املرتكز بامل�شاعر ( 0.51كالهما بدالله اقل من � ،)0.001أما �أ�سلوب االمتناع
فقد كان بدون عالقة ذات داللة �إح�صائية .كذلك هناك عالقة م�شابهة تبينت بالن�سبة للقيمة الذاتية
التي �صرح بها املراهقون (تعامل مركز بامل�شكلة  ،0.639ومرتكز بامل�شاعر  ،0.6االمتناعية بدون
داللة) .وهذه املعطيات ت�شري مرة �أخرى �إىل �أهمية تطوير �أ�ساليب التعامل التي ترتكز يف حل امل�شكلة،
ويف التعبري عن امل�شاعر ،وتفريغها ،حيث �أنها ت�ستطيع التنب�ؤ بال�شعور بالدعم االجتماعي ،وهذا بدوره
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ي�ستطيع �أن ي�شكل عام ًال حامي ًا �أمام ال�ضغط النف�سي و�آثاره.
�إن ال�سلوك امل�شابه لكل من ال�شعور بالدعم االجتماعي وال�شعور بالقيمة الذاتية ،والذي يتم التعبري
عنه بو�ساطة معامل ترابط  ،0.537ي�صعب من عملية ا�ستنتاج ال�سبب والنتيجة� ،إال انه من الوا�ضح
وجود عالقة متينة بني كليهما واال�ضطرابات النف�سية لدى املراهقني .ومن املفرو�ض وجود عالقة
متبادلة بني الدعم االجتماعي والتقييم الذاتي ،حيث �أن ال�شعور بالدعم االجتماعي يغذي �شعور
املراهق بقيمته الذاتية ،وكذلك فان التقييم الذاتي االيجابي ي�سهل من عملية التوا�صل االجتماعي،
الذي بدوره يثري الدعم االجتماعي من البيئة املحيطة.

ال�شعور باالن�سجام العام
ادعى الكثري من الباحثني �أن ال�شعور باالن�سجام العام هو �أحد املقايي�س اجليدة للجلد (،)resiliency
حيث جاء هذا املقيا�س لقيا�س م�صادر مقاومة عامة ( .29 )GRRsوقد ا�شرنا �سابقا �إىل عدم وجود
فارق بني ال�شعور باالن�سجام لدى املراهقني الذين هدمت بيوتهم ،وبني املراهقني يف جمموعة
ال�ضبط ،ما ي�شري �إىل ثبات هذا املقيا�س �أمام ال�صدمة .لكن كان لل�شعور باالن�سجام قدرة على التنب�ؤ
بالو�ضع النف�سي بعد ال�صدمة ،حيث �شكل معامالت ترابط �سلبية ذات داللة �إح�صائية مع م�ؤ�شرات
نف�سية .وال�شعور باالن�سجام العام �شكل معامل ترابط �سلبي ( 0.449-بداللة �أقل من  )0.001مع
�شدة �أعرا�ض ما بعد ال�صدمة النف�سية للمراهق .كذلك كانت هنالك معامالت ترابط �سلبية مع
م�ؤ�شرات �سلوكية لقائمة �سلوكيات الأطفال (ان�سحابية  ،0.359-و�شكاوي ج�سدية  ،0.339-وقلق/
اكتئاب  ،0.447-و�صعوبات انتباه  ،0.356-وعنف  .)0.323-وجميع هذه املعطيات تعزز الفر�ضية
حول �أن ال�شعور باالن�سجام العام ذو قدرة على حماية املراهق من الآثار النف�سية ال�سلبية لل�صدمة
النف�سية ،فاملراهقون الذين يتمتعون بال�شعور باالن�سجام العام العايل ،هم �أقل عر�ضة لتطوير �أعرا�ض
ما بعد ال�صدمة النف�سية� ،أو تبعات نف�سية �أخرى لل�صدمة.
�أما بالن�سبة لعالقة ال�شعور باالن�سجام مع عوامل حامية �أخرى ،فقد ات�ضح �أنه ي�سلك �سلوك ًا م�شابه ًا
لكل من ال�شعور بالدعم االجتماعي والقيمة الذاتية .حيث �شكل معامالت ترابط ايجابية مع كل من
التعامل املرتكز بامل�شكلة والتعامل املرتكز بامل�شاعر ( 0.404و  0.367على التوايل) ،ومل ي�شكل �أي
معامل ترابط مع التعامل االمتناعي .وهذا الت�شابه يف العالقة مع املتغريات الأخرى يتما�شى مع
معامالت ترابط قوية مع كل من الدعم االجتماعي والقيمة الذاتية ( 0.5و  0.385على التوايل).
وبهذا ي�ضاف �إىل قائمة العوامل احلامية لل�صحة النف�سية كل من الدعم االجتماعي ،والقيمة الذاتية،
وال�شعور باالن�سجام العام.
Antonovsky, A. (1993). The structure and properties of the sense of coherence scale. Social Since
and Medicen, 36, p 725-733
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تلخي�ص
تعود هذه املعطيات لت�ؤكد �إحدى فر�ضيات البحث الأ�سا�سية ،وهي �أن ال�صحة النف�سية للأهل بكل ما
فيها من مركبات  ،مثل� :أعرا�ض ،دعم اجتماعي و�أ�ساليب تعامل مع ال�ضغط ،ت�شكل عام ًال حامي ًا
لل�صحة النف�سية للطفل .وهذا الت�أثري يحدث بو�ساطة �آليات لها ارتباط بعالقة والد-طفل ،حيث
تن�صب فيها �صدمة كليهما ،كي تزيد التوتر يف جهاز العالقة والد-طفل .ومن املمكن تو�سيع هذه
النظرة لتحتوي على املثلث �أب�-أم-طفل ،حيث ت�أخذ الأم دور ًا �أكرث مبا�شر ًة وت�أثري ًا يف نقل الت�أثريات
النف�سية البنها� ،إال �أنها هي بدورها تت�أثر بالو�ضع النف�سي للأب.
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الفصل الرابع

تلخي�ص وا�ستنتاجات
الهدف من هذه الدرا�سة لي�س مناق�شة م�شروعية �أو عدم م�شروعية �سيا�سة هدم املنازل التي تنتهجها
�سلطات االحتالل الإ�سرائيلي يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،بل �إنها تتعدى ذلك هذه املرة ،كونها
ا�ستندت �إىل القناعة بعدم م�شروعية هذه ال�سيا�سات ،يف �ضوء املعايري املن�صو�ص عليها يف االتفاقيات
واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان ،وقواعد و�أحكام القانون الدويل الإن�ساين ،كما �أظهرته ع�شرات
الدرا�سات احلقوقية التي �أجراها فقهاء القانون ،وم�ؤ�س�سات دولية وحملية ،نا�شطة يف جمال حقوق
الإن�سان.
وقد �أجريت هذه الدرا�سة بهدف �إبراز حياة ال�ضحايا املبا�شرين لهذه ال�سيا�سة ،وحتديد ًا الأطفال
منهم ،وو�صف الظروف املعي�شية واحلياتية الناجمة عنها ،وانعكا�ساتها عليهم .كما ناق�شت الدرا�سة
الآثار النف�سية بعيدة املدى املرتتبة عن هدم املنازل على كال الفئتني :الأطفال و�أهلهم ،وذلك من
منطلق �أنه من غري املمكن التحدث عن الطفل بدون التطرق لوالديه ،وظروف حياته العائلية.
ومبا يتنا�سب مع حجم االنتهاكات ،كانت الآثار النف�سية ال�سلبية على الطفل و�أفراد عائلته .وبالرغم
من �أن هدم املنزل يقف وراء ال�صدمة الأ�سا�سية التي يواجهها الطفل� ،إال �أن �شح امل�صادر ،املنعك�س يف
حجم اخل�سائر ،يجعل من �إمكانية التعامل مع الفقدان �شبه م�ستحيل .بد ًال من �أن نرى ديناميكية تعامل
مع حدث �صادم واحد ،نرى ه�ؤالء الأطفال يتعاملون مع �صدمة م�ستمرة ،ومتكررة ،حيث �أن الفقدان
يواجههم يف كل مكان .و�أهم ما يفقده ه�ؤالء الأطفال هو احت�ضان الأهل لهم ،وحمايتهم وتن�شئتهم،
ب�صفتهم والدين (والدية �أهلهم لهم) .ومن خالل حتليل النتائج ،تبني �أن ال�صحة النف�سية للوالدين
كانت مرتدية جدا ،و�أكرث من ثلثهم كانوا يف خطر لتطور �أعرا�ض نف�سية مر�ضية .كما �أن تردي و�ضع
الوالدين النف�سي جعل الأطفال يعي�شون يف موقف �صعب جدا ،متثل بفقدان الأمان العاطفي ،بعد �أن
فقدوا الأمان البدين �أو اجل�سدي.
و�ضع الأطفال الذين هدمت منازلهم ،كما تبني من النتائج ،كان �أ�سو�أ بكثري من �أقرانهم .وهذا ال�ضرر
مل يقت�صر على �آثار ما بعد ال�صدمة ،بل �أ�صاب �صحة الطفل النف�سية مبجملها ،فت�ضمنت االن�سحاب
االجتماعي ،وم�شاكل يف الت�أقلم مع الأقران ،و�سلوكيات عنيفة ت�صل �أحيانا للجنوح ،وقلق كبري ،ومزاج
مكتئب ،و�صعوبات يف االنتباه والرتكيز ،وم�شاكل يف التفكري .وات�ساع نطاق الآثار النف�سية ي�ؤكد �أن
هدم املنزل له �آثار نف�سية م�شابهة ل�صدمة متوا�صلة� ،أكرث من جمرد م�شابهتها حلادث �صادم وحيد.
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ومعظم عمليات هدم املنازل ت�سببت يف تهجري قاطنيها .وا�ستمرارية فرتة الهجرة الق�سرية يعود لإمكانيات
العائلة املادية ،وامل�ساعدات التي يتلقونها ،و�إمكانية الرجوع لنف�س املنطقة بعد الهدم .وعادة ما ي�ؤدي هذا
التهجري �إىل تغريات كثرية� ،أهمها االبتعاد عن العائلة املمتدة ،و�ضع�ضعة احلياة الروتينية .ومن املهم
الإ�شارة �إىل �أن العديد من العائالت توجهت لل�سكن يف �أحد بيوت العائلة املمتدة� ،إال �أن هذا الو�ضع قد
يولد توتر ًا �أكرب يف العالقة بني العائلة النووية و�أع�ضاء العائلة املمتدة ،ب�سبب تغيري �أ�سا�سي يف نظام حياة
كلتا العائلتني .ويف كلتي احلالتني ،االبتعاد �أو التقرب الزائد ،يحدث خلل يف عملية الدعم االجتماعي
اخلارجي لأفراد العائلة ،وبالأخ�ص البالغون منهم .وهذا اخللل يزداد ت�أثريا يف ظل نتائج البحث ،التي
ت�شري �إىل كون هذا الدعم ي�شكل عام ًال حامي ًا لل�صحة النف�سية لدى الأهل ،وبالتايل لدى �أطفالهم .فعملي ًا
“حرمان” الأ�شخا�ص حقهم يف تلقي الدعم االجتماعي يف وقت الأزمة ،يزيد من �أزمتهم النف�سية.
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وقد �أ�شارت الدرا�سة �إىل وقوف بع�ض الآليات داخل العائلة وراء ا�ستمرار الآثار ال�سلبية ،والتي حتول
دون �إمتام عملية �إعادة ت�أهيل �أفراد العائلة جراء �صدمة هدم منزلهم .وتتمركز هذه الآليات يف التوتر
املرتاكم يف جهاز العالقة (والد-طفل) ،حيث ت�أخذ الأم دور ًا مبا�شر ًا �أكرب يف “احلفاظ” على الآثار
النف�سية ال�سلبية لدى �أطفالها ،وذلك لعدم �إمكانية الطفل من التغلب على �أزمته النف�سية وال�شفاء
منها مب�ساعدة �أمه ،ونتيجة ان�شغالها ب�ضغوطاتها الذاتية� .أما دور الأب فهو لي�س �أقل �أهمية ،بالرغم
من كونه غري مبا�شر .ف�سالمة الأب النف�سية توفر جو ًا عائلي ًا �أكرث راحة ،ما ميكن الأم و�أطفالها من
تخطي الأزمة ب�شكل �أكرث جناعة .لذا فان �سالمة الطفل النف�سية مرتبطة ب�سالمة والديه.
ومن خالل الدرا�سة تبني لنا �أن معاناة الأ�سر والأطفال مل تقت�صر على عملية الهدم وما بعدها ،بل �إنها
�سبقتها يف العديد من الأحيان .ف�إخطار الهدم من جهة ،وحاالت الهدم اليومي يف مناطق م�ستهدفة
من جهة �أخرى ،بثت الذعر ،و�سببت تغيرّ منط حياة العائلة يف ظل انتظارهم لوقت الهدم .ومبوجب
ما �أفادت به �أحدى العائالت يف رفح� ،أنها �شعرت بنوع من اال�ستقرار واالرتياح بعد الهدم� ،إذ �أن
ترقب الهدم ت�سبب بحالة من عدم اال�ستقرار ،تفوق تلك التي عا�شوها بعده .لذا ف�إن مرافقة العائالت
املهددة بالهدم و�إر�شادها ،من �ش�أنها �أن تخفف من املعاناة التي يعي�شونها �أثناء انتظارهم للهدم.
منوذج مقرتح للتدخل
من خالل معاينة املعلومات التي مت جمعها ،بالإ�ضافة �إىل امل�شاهدات واملقابالت ،وا�ستنادا �إىل
الأدبيات اخلا�صة بالتدخل وقت الأزمات ،نقرتح منوذج ًا ميثل ظروف حياة العائالت �ضحايا هدم
املنازل بعد هدم منزلهم .ويعتمد هذا النموذج على ثالث مراحل يف التعامل مع �آثار الهدم من
الناحية الفيزيائية ،والنف�سية واالجتماعية:
 .1املرحلة الفورية :وتقت�صر على الأ�سابيع الأوىل من الهدم ،حيث يت�صرف �أفراد العائلة
-وبالأخ�ص الوالدان -ب�شكل يحاول �إرجاع الروتني ال�سابق ب�أ�سرع وقت ممكن ،وذلك عن طريق
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تدبري �أمور احلياة الأ�سا�سية ،مثل امل�أكل وامل�شرب وامل�سكن ،وتعي�ش الأ�سرة يف �شعور من ال�شتات
وانعدام اال�ستقرار التام.
 .2املرحلة ق�صرية املدى :وتقت�صر على الأ�شهر الأوىل بعد الهدم ،حيث حتاول العائلة بناء روتني
جديد ،بح�سب الظروف املعي�شية اجلديدة .وتعي�ش العائلة حتت �شبح الفقدان املادي واملعنوي
للمنزل ،وحتاول تدبري نف�سها مب�ساعدة امل�صادر املتوفرة ،خا�صة و�أن الدعم ي�أخذ باالنقطاع.
 .3املرحلة بعيدة املدى :وت�ستمر بعد ن�صف ال�سنة الأوىل للهدم ،حيث جترب العائلة على نظام حياة
جديد ،مت�أثر مبا�شرة بالتنقالت املتكررة بعد التهجري الق�سري ،وقد تبني من خالل املعطيات
�أن جميع جماالت احلياة كانت �أ�سو�أ من تلك التي �سبقت الهدم حتى بعد فرتات طويلة.
وكي يتم تو�ضيح فكرة هذا النموذج� ،أنظر القائمة  ،6حيث تو�ضح ظروف كل مرحلة على م�ستوى
املجاالت املختلفة
قائمة  – 6منوذج ثالثي املراحل
املجال

املرحلة الفورية

املرحلة ق�صرية املدى

املرحلة بعيدة املدى

الفرتة

 30 – 1يوم

� 6 – 1أ�شهر

�أكرث من � 6أ�شهر

و�ضعية
العائلة

و�ضعية م�صدومة

و�ضعية الناجي :تبحث عن بقائها
وحدة واحدة.

ا�ضطرابات مزمنة يف حياة
العائلة.

امل�سكن

ملج�أ م�ؤقت :عادة ما يكون
خيمة ،كنتيرن ،مدر�سة �أو
مبنى عمومي �آخر .العديد
يتوجهون �إىل بيوت �أقارب،
ونادر ًا ما يتدبرون �أمورهم
يف بيت م�ست�أجر.

م�سكن م�ؤقت :ي�سكنون يف بيوت
م�ست�أجرة �أو يف بيوت الأقارب� ،أو
تابعة للعائلة املمتدة .قلة منهم
ينتهون من ترميم البيت املهدوم
والعودة �إليه.

م�سكن بديل :حوايل ن�صف
العائالت تعود �إىل البيت بعد
ترميمه� .أما الباقون فيبقون يف
بيوت م�ست�أجرة �أو تابعة للعائلة
املمتدة.

الطعام
وامللب�س

االعتماد على م�ؤ�س�سات
الإغاثة :توفري ما يكفي
للمحافظة على احلياة من
طعام وماء .نق�ص يف املالب�س
ب�سبب تلفها خالل الهدم.

االحتياجات فقط :يتحول االعتماد
�إىل معونات ثابتة �إذا وجدت ،وعلى
م�ساعدات �أخرى توفر احلاجات
الأ�سا�سية من طعام .نق�ص يف
اللبا�س.

حياة فقر� :أغلب العائالت تعاين
من و�ضع اقت�صادي مرتدٍ جد ًا،
ما يجعل الطعام واللبا�س متوفر ًا،
ولكن ب�شكل ب�سيط .وبع�ض
الأطفال يعانون من �سوء تغذية.

النظافة
وال�صحة

دمار :حياة يف بيئة مدمرة
مليئة بالركام ،كثريا ما
تت�ضرر �شبكات ت�صريف
مياه املجاري.
�إهمال للحاجات ال�صحية،
مثل الدواء للأمرا�ض
املزمنة ،وذلك لعدم توفره
ولكونه غري موجود يف
ر�أ�س �سلم الأولويات.

باكتظاظ :تعي�ش العائلة يف ظروف
عال يف امل�سكن امل�ؤقت،
اكتظاظ ٍ
ما ي�سبب تدني ًا يف النظافة والو�ضع
ال�صحي.
تدهور الو�ضع ال�صحي للمر�ضى
املزمنني.

م�سكن «جديد» :يتح�سن و�ضع
العائلة بعد ت�أقلمها مع الو�ضع
اجلديد� ،إال انه ال زال �أقل راحة
من املنزل املهدوم.
نف�سج�سدية،
ظهور �أعرا�ض
وتردٍ
يف الظروف ال�صحية العامة.
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خدمات
�صحية

االعتماد على م�ؤ�س�سات
الإغاثة التي توفر
خدمات �صحية �أ�سا�سية
يف موقع الهدم ،خا�صة
يف حاالت الهدم
اجلماعي.

تلقي اخلدمات ال�صحية املتوفرة
يف الأرا�ضي الفل�سطينية (وزارة
ال�صحة ،وكالة الغوث ،الخ).

توفر اخلدمة ،ولكن دون
ا�ستغاللها ب�سبب الو�ضع
االقت�صادي ال�سيء .ال يوجد
موارد مادية ل�شراء الدواء وتنفيذ
الفحو�صات.

العمل والو�ضع
املادي

توقف م�ؤقت :يتوقف
رب العائلة عن العمل؛
كي ي�ستطيع تدبري �أمور
�أ�سرته ،ومرافقتها
ب�شكل متالزم يف الفرتة
احلرجة.

عودة للعمل :يعود �أفراد العائلة ممن
عمل يف ال�سابق �إىل عمله ،خا�صة
املوظفني منهم� .أغلب �أ�صحاب
العمل يتفهمون الو�ضع امل�أ�ساوي.

بعد مرور فرتة على الهدم يفقد
بع�ض �أرباب الأ�سر عملهم؛ نتيجة
لو�ضع نف�سي �سيء� ،أو نتيجة
النتقالهم لل�سكن يف منطقة
�أخرى� .أولئك الذين اعتمدوا يف
�أعمالهم على �أعمال حرة ،هم
الأكرث ت�ضرر ًا ،ب�سبب اخل�سائر
املادية اجل�سيمة.

التعليم
واملدار�س

انقطاع م�ؤقت :يتغيب
الأطفال ب�ضعة �أيام عن
املدر�سة ،ليبقوا ب�صحبة
�أهلهم .يف العديد من
احلاالت يف املناطق
التي مت بها تنفيذ هدم
جماعي تغلق املدار�س
�أي�ضا.

عودة للمدر�سة� :أغلب الأطفال قد
عاد �إىل الدوام املدر�سي بعد فرتة
ق�صرية ،وذلك �إما يف املدر�سة
ال�سابقة �أو يف مدر�سة جديدة،
يف حال انتقال الأ�سرة للعي�ش يف
منطقة �أخرى.

بالرغم من انتظام الدوام بعد
الهدم ،ف�إن العديد من الأطفال قد
عانوا من تدنٍ كبري يف التح�صيل
العلمي ،بالإ�ضافة مل�شاكل �سلوكية
جدية .ويف بع�ض احلاالت و�صل
الو�ضع �إىل ت�سرب ه�ؤالء الأطفال
من املدر�سة.

�إ�شكاليات الدرا�سة
تعاين هذه الدرا�سة من بع�ض الإ�شكاليات املتعلقة بطريقة البحث وطبيعة امليدان .فهي تعاين �أو ًال من
عدم ع�شوائية العينة ،وثاني ًا من �إ�شكالية كونها درا�سة مقطعية لي�س با�ستطاعتها ادعاء ال�سببية ،بل
تكتفي بالو�صف احلايل للو�ضع.
نظرا لل�صعوبات يف بناء قوائم لأخذ ال�شريحة ب�شكل ع�شوائي� ،أجربنا على ا�ستعمال نظام كرة الثلج
يف اختيار ال�شريحة ،خا�صة و�أن بع�ض املعايري الختيار العائالت مل يكن بالإمكان فح�صه �إال بعد
االت�صال بالعائلة .وهذه الطريقة يف اختيار ال�شريحة قد ت�سبب �إ�شكاليات يف قدرتنا على تعميم
النتائج ،فيما �إذا كان هنالك �أي انحياز يف �صريورة كرة الثلج .وبعد �إلقاء النظر على عينة الدرا�سة،
يت�ضح �أن مبد�أ تق�سيم ال�شريحة �إىل مناطق يحول دون �إمكانية هذا االنحياز ،حيث عمل طاقم البحث
جاهد ًا كي يتو�صل �إىل اكرب عدد ممكن من معطي املعلومات ،ال�شيء الذي حال دون انحياز ال�شريحة
لفئة ذات طابع خا�ص ،عدا كونها عائالت هدم بيتها ،ولديها �أطفال بني  6-18عام ًا يوم الزيارة.
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كذلك مل يكن با�ستطاعة الدرا�سة تعميم ميزات دميغرافية ،واجتماعية واقت�صادية حول “العائلة
التي هدم منزلها” ،بل حاولنا طرح عدة مناذج لهذه العائالت ،من حيث تركيب العائلة ،و�صريورة
�إعادة ت�أهيلها يف بيت جديد .وعدم القدرة على بناء بروفيل لهذه العائالت ،ال مي�س قدرة الدرا�سة
على التو�صل ال�ستنتاجات حول �آثار الهدم النف�سية واالجتماعية ،على من يعي�ش هذه التجربة من
�أطفال وعائالتهم.
لكن بالرغم من �صعوبة جمع املعطيات من حقل كثري التنوع ،ب�شكل ميكننا من التعميم ،ف�إن احلاجة
لهذه الأبحاث تزداد؛ لأنها تعك�س الواقع ،حتى ولو كان الأمر جزئيا .ومن ال�صعب على هذه الدرا�سة
الوقوف يف معايري �أكادميية ،ب�سبب كرثة املتغريات التي من �ش�أنها �أن مت�س باال�ستنتاجات� .إال �أنه لي�س
بالإمكان حتويل امليدان �إىل خمترب ،كي نتحكم بجميع امللوثات .فيقع علينا ،نحن العاملني يف امليدان،
�أن ندر�سه كما هو ،حتى و�إن كان ذلك على ح�ساب �ضعف اال�ستنتاج النظري.
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الفصل الخامس

تو�صيات
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الفصل الخامس

تو�صيات
العمل على منع الهدم
• ال�ضغط على �إ�سرائيل ،ال�سلطة القائمة باالحتالل ،لإنهاء احتاللها للأرا�ضي الفل�سطينية ،وحتى
ذلك احلني ،ت�أمني احلماية للفل�سطينيني يف الأر�ض املحتلة ،وحتديد ًا الأطفال ،يف مواجهة
ال�سيا�سات الإ�سرائيلية ،وب�ضمنها هدم املنازل ،مبا يتطابق مع املعايري املن�صو�ص عليها يف
املعاهدات الدولية .ف�إن منع الهدم هو �أح�سن طريقة لعالج �آثاره.
• منظمات حقوق الإن�سان الدولية :ا�ستحداث وتطوير حمالت �ضغط ومنا�صرة ،ت�ستهدف املجتمع
الدويل ،من �أجل ال�ضغط على �إ�سرائيل لوقف انتهاكات حقوق الإن�سان يف الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة ،وحتديد ًا تلك التي مت�س بالأطفال و�أ�سرهم ،وذلك عرب التلويح باملقاطعة ،و�سحب
اال�ستثمارات ،والإقدام على تنفيذ ذلك يف حال عدم ا�ستجابتها.
التوثيق
• ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية :ر�صد وتوثيق �أعمال هدم املنازل يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة،
مبا يف ذلك القد�س ،وحاالت التهجري الق�سري الناجمة عنها ،وتقييم الأ�ضرار املادية واملعنوية
التي ت�سببت بها.
• منظمات حقوق الإن�سان :مراقبة ور�صد حاالت التهجري الق�سري الداخلي يف الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة ،الناجمة عن انتهاكات حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك �سيا�سة هدم املنازل ،و�إجراء درا�سات
بخ�صو�صها ،وا�ستحداث وتطوير م�شاريع عينية يف جماالت احلماية وامل�ساعدة لل�ضحايا.
• بالن�سبة للم�س�ؤولني عن قاعدة البيانات ،يجب �إتباع الن�صائح التالية:
 .1ا�ستحداث نظام توثيق م�شرتك للبيانات واعتماده ،بهدف توحيد املعطيات والإح�صاءات،
لتال�شي الت�ضارب يف املعلومات ،والرفع من م�صداقيتها.
 .2اعتماد لغة موحدة لبع�ض التعريفات وامل�صطلحات ،مثل :منزل/وحدة �سكنية ،عائلة/
قاطنون ،نوع الهدم� :أمني/عقابي/بدون ترخي�ص ،هدم كلي/هدم جزئي� ،أخطار م�سبق/
بدون �إخطار م�سبق ...الخ ،وذلك لتال�شي الت�ضارب ،حر�ص ًا على امل�صداقية.
 .3اعتماد الفرد ك�أ�سا�س لتوثيق احلالة بدال من الوحدة ال�سكنية ،حيث يتحول مفهوم املهجرين
ق�سريا جلزء ال يتجزء من عملية هدم البيوت .كذلك تفعيل نظام متابعة دوري ،للتحقق من
و�ضع ال�ضحايا ب�شكل دوري ،كي يت�سنى للجهات املعنية تقدمي امل�ساعدة لهم ،بعد مرور فرتة
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على الهدم ،بالتو�صل �إىل ال�ضحايا ،وذلك على �ضوء نتائج البحث التي ت�شري �إىل �آثار بعيدة
املدى للهدم.
 .4التحقق من املعطيات املجموعة من �صاحب البيت �أو من ينوب عنه ،وعدم االكتفاء بتوثيق
احلقائق بو�ساطة �شهود عيان� ،أو معارف العائلة املنكوبة.
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الإغاثة والت�أهيل
• ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية :ت�أمني امل�ساعدة الالزمة ل�ضحايا �سيا�سة هدم املنازل ،وخا�صة
الأطفال ،مبا يف ذلك �إعادة ت�أهيلهم ودجمهم يف املجتمع ،وذلك يف �إطار دعم �سالمة ووحدة
الأ�سرة الفل�سطينية.
• تقدمي العون ب�أ�سرع وقت ممكن� ،آخذين بعني االعتبار عدم ف�صل �أفراد العائلة عن بع�ضهم،
و�إبقاءهم يف �أقرب مكان للبيت املهدوم ،حيث تتوفر البيئة االجتماعية الأكرث �صحة لإعادة ت�أهيل
ال�ضحايا.
• تزويد ال�ضحايا باحلاجات الأ�سا�سية ،من طعام و�شراب وملب�س ،و�إجراء تقييم �صحي جلميع
ال�ضحايا ،للت�أكد من عدم انقطاع الدواء ملن يتناول �أدوية لأمرا�ض مزمنة ،و�أخ�ص بالذكر
الأمرا�ض الأقل حدة ،لأنها عادة ما تهمل يف ظروف الأزمة ،ما ي�ؤدي �إىل م�ضاعفات �صحية.
• توفري الأطر التعليمية للأطفال ب�أ�سرع وقت ممكن ،لإبعادهم عن جو الفقدان ،وحماولة �إرجاعهم
ب�أ�سرع وقت ممكن �إىل الدوام املنتظم.
ال�صحة النف�سية واملجتمعية
• زيارات دورية لل�ضحايا ،لتفح�ص الو�ضع النف�سي العام للأفراد .وهذه الزيارات يجب �أن ت�ستمر
لب�ضعة �أ�شهر بعد حادثة الهدم.
• تقدمي الدعم االجتماعي للأمهات خالل الفرتة الأوىل بعد الهدم ،لأنهن الأكرث ت�أثريا على
ال�صحة النف�سية للعائلة.
• حماولة الك�شف املبكر عن حاالت القلق واالكتئاب بني الوالدين ،ومعاجلتها ب�أ�سرع وقت ممكن،
لتفادي م�ضاعفات مت�س بال�صحة النف�سية للأطفال.
• تقدمي العون النف�سي الأويل عن طريق املدار�س ،مب�ساعدة املر�شدين واملربني ،مع احلفاظ على
متابعة التغريات االجتماعية والأكادميية للأطفال الذين هدمت بيوتهم .ويف وقت احلاجة يجب
التحويل �إىل عالج نف�سي �أو �إر�شاد عائلي.
• حث امل�ؤ�س�سات املجتمعية لبناء �أن�شطة ذات طابع مانع ،للتدخل مع الأطفال والأهايل الذين
هدمت بيوتهم.
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ملحق  .1قائمة بالأ�سر التي متت زيارتها
رقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

مكان
خميم جنني
خميم بالطا
نابل�س
نابل�س
خميم ع�سكر
رقني
يامون
يعبد
طمون
تل
قباطيا
طول كرم
خميم جنني
خميم جنني
بيت حنينا
كفر عقب
�صور باهر
بيت حنينا
خميم �شعفاط
عناتا

�سنة
الهدم

رقم

2002
2002
2002
2002
2006
2002
2003
2004
2006
2002
2004
2003
2002
2002
2003
1994
2002
2005
2004
2004

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

مكان
بيت حنينا
�سلواد
بيت حلم
خميم الدهي�شة
بيت جاال
بيت �أمر
اخلليل
اخلليل
اخلليل
دورا
بيت حلم
يطا
يطا
غزة
جباليا
بيت حانون
بيت حانون
قرارة  /خان يون�س
دير البلح
بيت الهيا

�سنة
الهدم

رقم

مكان

2004

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

خان يون�س
خان يون�س
رفح
رفح
رفح
خان يون�س
خان يون�س
رفح
رفح
رفح
رفح
رفح
رفح
غزة
رفح
رفح
خان يون�س
خان يون�س
دير البلح

2004
2006
2002
1992
2000
2003
2002
2003
2004
2004
2003
2001
2006
2006
2006
2000
2000
2006

�سنة
الهدم
2003
2003
2003
2003
2003
2000
2002
2004
2003
2001
2004
2004
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2002
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