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�سكر وتقدير

ما كانت هذه الدرا�شة لتنجز ل�ال م�شاعدة العديد من اال�شخا�س وامل�ؤ�ش�شات.

 اأوال اأ ت�جه بال�شكر للم�ؤ�ش�شات التي دعمت  اعداد الدر�شة وهي: املركز الفل�شطيني للر�شاد، 
م�ؤ�ش�ش�شة انقاذ الطفل – اململكة املتحدة، وم�ؤ�ش�شة التعاون. 

 كذلك اأت�جه بال�شكر للم�ؤ�ش�شات التي �شاعدت يف جمع ااملعطيات، وهي: م�ؤ�ش�شة امليزان، م�ؤ�ش�شة 
احلق، بت�شيلم، اللجنة اال�شرائيلية ملناه�شة هدم البي�ت. وكذلك العديد من ال�زارات واملجال�س 

املحلية اًمن �شاعدوا يف ال��ش�ل اىل العائلت التي هدمت بي�تهم.

 كذلك اأت�جه بال�شكر الع�شاء اللجنة امل�جهه للدرا�شة وت�شم:
رنا ن�شا�شيبي من املركز الفل�شطيني للر�شاد. 	•

جنيفر م�رهد من م�ؤ�ش�ش�شة انقاذ الطفل – اململكة املتحدة. 	•
تفيدة جرباوي من م�ؤ�ش�شة التعاون. 	•

رميا ع��س من املركز الفل�شطيني للر�شاد. 	•

 كذلك اأتقدم بجزيل ال�شكر اىل فريق البحث الذي عمل بجد وواجه ال�شع�بات يف امليدان وهم:
للدرا�شة. القان�ين  امل�شت�شار  اأي�ب  نزار  	•

حبيب وعزام ال�شقا يف فريق البحث يف غزة. �شمية  	•
ونهاية عطاطرة يف فريق البحث يف �شمال ال�شفة الغربية. ملي�شة  �شلح  	•

و رانية �شبحة يف فريق البحث يف و�شط ال�شفة الغربية. عبيدات  خالد  	•
اأب� دية ورويدة ع�شاف يف فريق البحث يف جن�ب ال�شفة الغربية. ن�ر  	•

وبيت حلم. اللة  رام  يف  العائلت  قابل  َمن  ب��شية  ن�شرين  	•
ندين ن�شا�شيبي،  املعطيات:  اأدخل�ا  الذين  للر�شاد  الفل�شطيني  املركز  متدربي  وفريق  	•

ي�شمني اأب� رميلة، اأكرم مت�يل، وحممد الط�يل.

واأخريا، َمن ي�شتحق جل ال�شكر والتقدير هم العائلت الل�اتي حتمل�ا ظلم االحتلل وخ�شروا بي�تهم 
وعان�ا الكثري من ويلت االحتلل.

      مع ال�شكر
    عنان �سرور

 رئي�س فريق البحث
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المقدمة
هدم املنازل ه� اإحدى ال�شيا�شات التي تنتهجها ال�شلطات االإ�شرائيلية لتنفيذ خمططاتها الهادفة اإىل 
ترحيل الفل�شطينيني، واقتلعهم من اأر�شهم، وف�شلهم عن جمتمعهم. ويربر االإ�شرائيلي�ن هدمهم 
للبي�ت الفل�شطينية باأ�شباب عديدة، ومتن�عة، جميعها تتعار�س مع القان�ن الدويل، وم�اثيق حق�ق 
�شببه  عن  النظر  بغ�س  نف�شه،  للهدم  املدى  بعيد  التاأثري  فح�س  اإىل  البحث  هذا  ويهدف  االإن�شان. 
املزع�م. ويعترب انتزاع االإن�شان من منزله ب�ا�شطة هدمه حدثًا �شديد التاأثري على حياته يف خمتلف 
املجاالت: االقت�شادية، واالجتماعية، وال�شحية، والنف�شية والرتب�ية، ما يجعله انتهاكًا خطريًا حلق�ق 

االإن�شان.

ت�ا�شلت �شيا�شة هدم املنازل بعد احتلل اإ�شرائيل للأر�س الفل�شطينية عام 1967. ومع بدء االنتفا�شة 
الثانية �شرعت �شلطات االحتلل بانتهاج �شيا�شة هدم منازل الفل�شطينيني على نطاق وا�شع، وذلك 
اأثناء قيامها بعمليات ع�شكرية، وخلل االجتياحات التي تق�م بها ق�ات االحتلل ل�شائر التجمعات 
االأمن  بحجة  املنازل  على هدم  االحتلل  ق�ات  تقدم  الفل�شطينية. حيث  واملدن  القرى  ال�شكانية يف 
)�شرورات ع�شكرية(، وكاإجراء عقابي، اأو بدع�ى عدم وج�د تراخي�س البناء. لذلك، ميكننا الق�ل، 
باأن �شيا�شة هدم املنازل متثل اأحد اأ�شكال العق�بات اجلماعية1 التي تتبعها ال�شلطات االإ�شرائيلية على 
التي تنتهك حق�ق  انت�شارًا على �شعيد املمار�شات  االأو�شع  الفل�شطينية املحتلة، وهي  االأرا�شي  نطاق 

االإن�شان، ومن اأ�شدها ق�ش�ة، واإرهابًا، وانتقامًا.

البيتية،  اإىل هدم احلياة  اأن الهدم ال يت�قف عند املبنى، بل يتعدى ذلك  وما مييز هدم املنازل ه� 
امل�شهلت  ي�شم  فاملنزل  والبيت،  املنزل  البحث مييز بني مفه�م  االأ�شرية. وهذا  البيئة  مبا يف ذلك 

بالكرامة  حاٍط  نح�  على  اأ�شخا�س  على  تفر�س  اجلماعية  العق�بات  فاأن  االأحمر،  لل�شليب  الدولية  للجنة  طبقًا    1

اأفعال مل يقرتفها ه�ؤالء االأ�شخا�س. القان�ن الدويل املعا�شر يحظر اللج�ء اإىل العق�بات اجلماعية،  االإن�شانية، عن 
اأفعال قام بها غريهم، واإمنا  وممار�شتها، وذلك ال يقت�شر على العق�بات املادية التي تفر�س على االأفراد ردًا على 
ي�شمل جميع االإجراءات والتدابري التي قد تنط�ي على اأي ن�ع من اأن�اع التهديد واالإرهاب، التي متار�س �شد االأفراد 
الدويل  القان�ن  امل�شتقبل. وال يجيز  تنفذ يف  اأعمال قد  اأي  الطريق على  العق�بات اجلماعية، لقطع  اإجراءات  �شمن 
اأفراد على اأعمال مل يقرتف�ها، وين�س على مبداأ امل�ش�ؤولية اجلنائية الفردية ب�شفته مبداأًً  ل�شلطة االحتلل معاقبة 
فعل  اأي فرد عن  والذي يحظر معاقبة  االإن�شان،  الدويل حلق�ق  والقان�ن  الدويل  االإن�شاين  القان�ن  ت�شمنه  اأ�شا�شيًا، 
مل يقم به ه� �شخ�شيًا. فال�شخ�س م�ش�ؤول عما يق�م به من اأفعال، وذلك مب�جب املادة 50 من الئحة الهاي املتعلقة 
�شد  غريها،  اأو  مالية  جماعية،  عق�بة  اأية  اإ�شدار  ينبغي  »ال  اأنه  على  تن�س  حيث  الربية،  احلرب  واأعراف  بق�انني 
ال�شكان ب�شبب اأعمال ارتكبها اأفراد ال ميكن اأن يك�ن ه�ؤالء ال�شكان م�ش�ؤولني عنهم ب�شفة جماعية«. كذلك املادة 33 
من اتفاقية جنيف الرابعة التي تن�س ب�شكل وا�شح و�شريح على اأنه »ال يج�ز معاقبة اأي �شخ�س حممي عن خمالفة مل 
يقرتفها ه� �شخ�شيًا. وحتظر العق�بات اجلماعية وباملثل جميع تدابري التهديد اأو االإرهاب. وحتظر تدابري االقت�شا�س 

من االأ�شخا�س املحميني وممتلكاتهم«.
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الن�شيج  اإىل  ذلك  فيتعدى  البيت،  مفه�م  اأما  اجلغرايف،  ومكانه  املبنى  حيث  من  للبيت  الفيزيائية 
االجتماعي الذي يكّ�نه وج�د البيت، من حيث تركيز العائلة الن�وية حتت �شقف واحد، واإدارة حياتها 
يف ظل عائلة ممتدة تغني الن�شيج االجتماعي للأ�شرة. كما يح�ي مفه�م البيت البيئة العامة، من حيث 

طريقة املعي�شة والن�شيج االجتماعي االأو�شع.

اإن كلمة بيت اأو دار يف اللغة العربية تعك�س مدى اأهمية البيت حلياة الفل�شطيني. فباالإ�شافة للمنزل 
فهي تعني العائلة املمتدة اأو احلم�لة التي تاأخذ دورًا هامًا يف م�شاعدة الفرد اأو االأ�شرة وقت ال�شيق، 
يتاأ�ش�س على  تقليدي  بيت يف جمتمع  التحدث عن هدم  فان  لذا  واحلزن.  الفرح  وقت  وت�شاركها يف 
علقات الدم، ياأخذ اأبعادا اأكرث تعقيدا، حيث يك�ن للتهجري وقع اأكرث جدية منه يف جمتمعات تتاأ�ش�س 

على خدمات الدولة.

وياأتي هذا البحث كي يحاول اإعطاء �ش�رة حقيقية عن العائلت التي هدمت بي�تها يف ال�شابق. ويرتكز 
على تاأثري الهدم على االأطفال وعائلتهم على املدى املت��شط والبعيد. وهنالك حماولة لتقييم قدرات 
هذه العائلت على اإعادة تاأهيل ذاتها يف جمتمعها االأ�شلي اأو االنتقال اإىل جمتمع جديد. كما يحاول 
االعتبار  بعني  االأخذ  مع  التاأهيل.  اإعادة  عملية  امل�شاعدة يف  والع�امل  العقبات  على  ال�ق�ف  البحث 
حق�ق الطفل املنتهكة خلل الهدم وما بعده. كما اأن �شع�بة الظروف التي تعي�شها العائلت بعد هدم 
اأن فر�شية ك�ن الطفل مركز اهتمام العائلة  اإمكانية انتهاك حق�ق الطفل، حيث  منازلها تزيد من 

ت�شقط، لي�شبح الطفل كائنًا يبحث عن بقائه يف ظل هذه الظروف ال�شعبة والقا�شية.

وقد اأجريت العديد من الدرا�شات القان�نية بخ�ش��س �شيا�شات هدم املنازل يف االأر�س الفل�شطينية 
املحتلة، وب�شمنها مدينة القد�س. غري اأن معظم تلك الدرا�شات2 ات�شمت بالطابع الفقهي-القان�ين 
اخلال�س، واعتمدت امل�اءمة بني املنهج النظري، االأكادميي اأو املكتبي، واملنهجان ال��شفي والتحليلي، 
يف حني اإنها اأغفلت املنهج العملي اأو التطبيقي اإىل حٍد كبري، واأهمية امل�شح امليداين، ومل تقرن النظرية 
حتديد  �شبيل  يف  ال�شحايا،  على  املاأ�شاوية  واآثارها  الظاهرة،  هذه  ت�شخي�س  من  للتمكن  بالتطبيق 
م�اطن ال�شعف يف الت�شريعات املعم�ل بها )خا�شة فيما يتعلق مب�شت�ى ان�شجامها مع املعايري الدولية 
حلق�ق االإن�شان(، وذلك لغر�س تعديلها وتط�يرها، مبا ي�فر �شمانات للحماية من االنتهاكات. ي�شاف 
اإىل ذلك، اأن غالبية هذه الدرا�شات متح�رت ح�ل اأ�شباب الهدم )�شرورات ع�شكرية، البناء بدون 
ترخي�س، عقاب جماعي(، ومدى م�شروعية هذه االأفعال يف �ش�ء اأحكام القان�ن الدويل االإن�شاين، 
معظمها  اأدرجت  حيث  االإن�شان،  حلق�ق  الدولية  وامل�اثيق  االتفاقيات  يف  عليها  املن�ش��س  واملعايري 
�شمن نطاق ومدل�ل جرائم احلرب، واالنتهاكات اخلطرية حلق�ق االإن�شان، ويف مقدمتها احلق يف 

ال�شكن امللئم.

2  راجع الهام�س رقم 13.
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ومل ت�ِل تلك الدرا�شات االهتمام الكايف واملطل�ب الآثار �شيا�شات هدم املنازل على احلق�ق اجلماعية 
واالقت�شادية  وال�شيا�شية  املدنية  احلق�ق  العميق  بالتحليل  تتناول  ومل  للفل�شطينيني،  والفردية 
احلق  واإن�شانية،  بكرامة  العي�س  يف  )احلق  الهدم  �شيا�شة  جراء  تنتهك  التي  والثقافية  واالجتماعية 
يف املاأوى، واحلق يف الطعام، واحلق يف التنمية االجتماعية، واحلق يف العي�س يف بيئة اأ�شرية �شليمة، 
واحلق يف العمل، واحلق يف التعليم وتلقي اخلدمات ال�شحية وال�شمان االجتماعي، وغريها الكثري(. 
ي�شاف اإىل ذلك عدم وج�د الدرا�شات احلق�قية التي تتناول اآثار �شيا�شة هدم املنازل على حق�ق فئات 
العلقة،  ذات  االإن�شان  حق�ق  اتفاقيات  يف  عليها  املن�ش��س  الن�شاء(  )االأطفال،  حمددة  اجتماعية 
كاتفاقية حق�ق الطفل لعام 1989، واتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة لعام 1979، 

واتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز العن�شري لعام 1965، وغريها.

اأما من الناحية النف�شية، فقد كتب الكثري عن ال�شدمة النف�شية واآثارها على االأطفال اأو على البالغني، 
لكن معظم الكتابات تركزت على ال�شخ�س مقابل ال�شدمة، دون لفت االنتباه اإىل البيئة امل�شدومة، 
وخا�شة العائلة. ففي حالة هدم املنازل فاإن ال�شدمة ال تنتهي عند اآثارها املبا�شرة على االأفراد، اإمنا 
جترب الفرد امل�شدوم على اأن يتعامل مع �شغ�طاته يف ج� عائلي م�شدوم، ما ال يتيح الرعاية اللزمة 
لكل فرد من ال�شحايا. وهذا اجل� �شعب على االأطفال، خا�شة فيما يتعلق بتجاوزهم للمرحلة احلرجة 
ملا خ�شره  عملية احلداد  اإمتام  الطفل يف  الإمكانية  هنالك حجبًا  واأن  ال�شدمة، خا�شة  من  للخروج 

ب�شكل �شليم مب�شاعدة البالغني يف العائلة.

عندما نتحدث عن قدرات الطفل على التعامل مع ال�شغ�طات، فل بد من لفت االنتباه اإىل ال�الدين، 
ففي  ال�شدمة.  بعد  حدثت  التي  والتغريات  ال�شدمة،  قبل  كنفهما  حتت  الطفل  ون�شاأة  حياة  ومقارنة 
ال��شع الطبيعي عندما مير طفل ب�شدمة، فاإن اأهله ي�فرون له احلماية ب�شكل اأكرب، ما يعيد له ال�شع�ر 
باالأمن ويعزز له ال�شع�ر باأنه مرغ�ب، واأن هنالك من يعتني به. اأما يف حالة ال�شدمة امل�شرتكة، مثل هدم 
املنزل، فاإن الن�شيج العائلي، وباالأخ�س اأداء االأهل، يت�شرر ويتده�ر، نتيجة لل�شغط الذي يعان�ن منه، 

ويحاول�ن التعامل معه. وبالتايل هم لي�ش�ا متفرغني ب�شكل كاٍف للنتباه حلاجات اأبنائهم وتلبيتها.

فاالكتئاب مثل ه� اأحد االأعرا�س االأكرث انت�شارا بعد ال�شدمة، خا�شة اإذا كانت مرفقة بفقدان. ففي 
اأحد االأبحاث القليلة التي ن�شرت عن االآثار النف�شية لهدم املنازل تبني اأن هنالك ميًل لدى االأمهات 
يف هذه العائلت لتط�ير اأعرا�س اكتئاب3. والعديد من االأبحاث اأي�شا تداولت اآثار اكتئاب االأهل على 
اأبنائهم، نتيجة النغما�شهم يف حاجاتهم،  اأن عدم جتاوب االأهل مع احتياجات  االأطفال، حيث تبني 

يدفع الطفل اإىل ا�شطرابات �شل�كية وعاطفية عديدة4.
3  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
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وكما ذكرنا �شابقا، �شترتكز هذه الدرا�شة على اجلانب النف�شي الآثار �شيا�شة هدم البي�ت. يف البداية 
ثم  البي�ت،  هدم  �شيا�شة  جراء  الناجتة  اللن�شان  حلق�ق  االنتهاكات  وحجم  مقدار  فح�س  �شنحاول 
القان�نية،  اآثارها  الهدم، و�شنربز  الناجمة عن  الق�شرية  الهجرة  التحقق من نطاق وحجم  �شنحاول 
والنف�شية، واالقت�شادية، واالجتماعية على االأطفال واأ�شرهم، وذلك يف �ش�ء تقاع�س املجتمع الدويل 

واملنظمات الدولية عن وقف هذه االنتهاكات، ومعاجلة نتائجها.

اأما اجلانب النف�شي ف�شيرتكز على االآثار النف�شية الناجمة عن ال�شدمة جراء هدم املنزل لدى الطفل 
ووالديه، حيث �شنحاول قيا�س مدى ثبات االأعرا�س ال�شلبية بعد مرور فرتة على الهدم، وطرح ال�ش�ؤال 
ح�ل قدرة ه�ؤالء االأطفال وعائلتهم على اإعادة تاأهيل اأنف�شهم. كذلك �شنحاول التعرف على الع�امل 
النف�س-اجتماعية التي من �شاأنها اأن ت�شاعد ه�ؤالء ال�شحايا يف التغلب على تبعيات ال�شدمة، والتعرف 

على الع�امل ذات التاأثري ال�شلبي، والتي تقف دون متكني ال�شحايا من اإعادة تاأهيل اأنف�شهم.

و�شتعتمد الدرا�شة منهجية البحث امليداين، حيث ا�شتعملت م�اد كمية ون�عية خمتلفة؛ للتعرف على 
البيتية،  الزيارة  على  تعتمد  البحث  واآلية  وعائلتهم.  الفل�شطينيني  االأطفال  على  البي�ت  هدم  اآثار 
عائلة   59 مع  ا�شتمارات  تعبئة  خللها  مت  منزلية،  زيارة   65 اأجريت  حيث  العائلة،  اأفراد  ومقابلة 
حلاجات البحث الكمي، ومتت مقابلة اأفراد من 6 عائلت اأخرى. وجميع املعطيات التي مت احل�ش�ل 
عليها، باالإ�شافة اإىل م�شاهدات الباحثني امليدانيني، وت�شريحات بع�س امل�ؤ�ش�شات املعنية، مت حتليلها؛ 
لفح�س حجم االنتهاكات حلق�ق الطفل جراء الهدم، وقيا�س مدى معاناة اأفراد العائلة، التي كما يبدو 

ت�شتمر لفرتات ط�يلة بعد الهدم.

ومن �شاأن هذه الدرا�شة اأن ت�شد بع�س ج�انب الفراغ احلا�شلة على �شعيد اآثار �شيا�شة هدم املنازل 
واإدارة حملت �شغط  اإطلق  املعنية من  واأ�شرهم، ومتكني اجلهات  الفل�شطينيني  االأطفال  على فئة 
التي حلقت  املعاناة  واإبراز مقدار وحجم  ال�شيا�شات،  الدفاع عن �شحايا هذه  اإىل  ومنا�شرة تهدف 
بهم على كافة امل�شت�يات، املادية واملعن�ية، والدفاع عن حق�قهم وحمايتها، وت�شهيل مهمتها يف ت�فري 
يف  االإ�شهام  اأجل  من  وذلك  اأ�شرهم،  والأفراد  االأطفال،  له�ؤالء  وامل�شتدام  املنتظم  الدعم  وا�شتقدام 
اإعادة تاأهيلهم، وممار�شتهم املنتظمة لنمط حياتهم. وي�شار اإىل اأننا �شنحاول يف �شياق هذه الدرا�شة 
بالت��شيات امللئمة  العلقة، واخلروج  الدولية ذات  وامل�اثيق  النق�س يف االتفاقيات  حتديد ج�انب 
لتط�يرها، وج�شر الفراغ القان�ين فيها، مبا يف ذلك على �شعيد الق�ش�ر يف االآليات الدولية اخلا�شة 

باإعلء �شاأن هذه احلق�ق واإهمالها.



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

11

الفصل األول 

خلفية عامة عن هدم املنازل يف الأرا�سي 
الفل�سطينية املحتلة



12



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

13

الفصل األول 
خلفية عامة عن هدم املنازل يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

انتهجت ال�شلطات االإ�شرائيلية �شيا�شة هدم املنازل التابعة للفل�شطينيني منذ عام 1948. وقد م�ر�شت 
هذه ال�شيا�شات ب�شكل تع�شفي، وعلى نطاق وا�شع، وت�ا�شلت على اأيدي ق�ات االحتلل االإ�شرائيلي بعد 
احتللها للأرا�شي الفل�شطينية عام 5.1967 ومنذ بداية االنتفا�شة الثانية وحتى نهاية عام 2006 
مت هدم 7287 منزال يف غزة، ب�شكل جزئي اأو كلي، تاركا 68692 م�اطنا فل�شطينيا بدون ماأوى، من 
�شمنهم 34902 طفل. اأما يف ال�شفة الغربية فيقدر عدد املنازل التي هدمت بح�ايل 3302، واأدت 
لتهجري ح�ايل 16510 اأ�شخا�س6. ومن اجلدير ذكره اأن هذه ال�شيا�شة تدخل �شمن نطاق املمار�شات 

التع�شفية والعق�بات اجلماعية االأو�شع انت�شارًا يف االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة.7 

ال�شلطات  تدعي  حيث  االطلق،  على  مقنعة  غري  التع�شفية  ال�شيا�شات  لهذه  املعلنة  االأ�شباب  اإن 
االإ�شرائيلية باأن االحتياجات الع�شكرية واالأمنية تفر�س عليها القيام بهدم املنازل، اإ�شافة لعدم وج�د 
اأ�شر  ترخي�س بناء. لكن ما ثبت، وب�ش�رة قاطعة، اأن الهدف االأ�شا�شي لهذه ال�شيا�شات ه� معاقبة 
الفل�شطينيني املتهمني ب�شن هجمات على اأهداف اإ�شرائيلية، و�شد اإ�شرائيليني، اأو من يخطط للقيام 
والطرق  امل�شت�طنات  عن  بعيدة  حمددة  مناطق  يف  الفل�شطينيني  وح�شر  جماعي،  ب�شكل  بهجمات 
االلتفافية. ومب�جب التقرير الذي ن�شرته م�ؤ�ش�شة »بيت�شيلم« عام )2004(، فقد قامت اإ�شرائيل خلل 
االأع�ام االأربعة التي �شبقت ن�شر التقرير بهدم ما يزيد عن 4100 منزل فل�شطيني يف االأر�س املحتلة. 

اإ�شرائيل خلل حرب 1948 على تهجري ح�ايل 750 األف من الفل�شطينيني -�شكان البلد االأ�شليني- من  5  اأقدمت 

اللأرا�شي التي اأقيمت عليها دولة اإ�شرائيل، وذلك يف �شياق �شيا�شة تطهري عرقي وا�شعة النطاق، وا�شت�لت على بي�تهم 
تطهري  مت  فقد  بابيه،  اإيلن  امل�ؤرخ  يق�ل  ما  وبح�شب  بتدمريها.  وقامت  الفل�شطينية،  والقرى  املدن  يف  وممتلكاتهم 
التي  دالت)د(«  »اخلطة  منهجية  خلطة  وفقًا  واملدنية  الريفية  الفل�شطينية  املناطق  وتدمري  �شكانه،  من  باأكمله  بلد 
اأعدتها منظمة الهاغاناه. راجع بهذا اخل�ش��س: اإيلن بابه، التطهري العرقي يف فل�شطني، اإ�شدار م�ؤ�ش�شة الدرا�شات 

الفل�شطينية، بريوت 2007، ال�شفحة 5-3.
 Save the children- UK fact sheet, Jun 2007  6

7  وفقًا للمعطيات املت�فرة لدى جلنة مناه�شة هدم البي�ت يف اإ�شرائيل، فاأنه منذ عام 1967، مت هدم ح�ايل 18000 

منزل يف �شائر اأنحاء االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، وب�شمنها القد�س، منها ح�ايل 6000 منزل، هدمت بعد احلرب 
القد�س  القدمية يف  البلدة  ال�اقع داخل  املغاربة  اإ�شافة حلي  ويال�،  ن�با،  وبيت  اللطرون وعم�ا�س،  مبا�شرة يف قرى 
ال�شرقية، حيث قامت ق�ات االحتلل باإجبار �شكان هذه ااملناطق على االنتقال الق�شري اإىل اأماكن اأخرى داخل ال�شفة 
الغربية. كما اأمر اأرئيل �شارون عام 1971 بهدم 2000 منزل يف قطاع غزة، وذلك بهدف تعزيز ال�شيطرة الع�شكرية 
فيه، ثم امر بهدم 1500 منزل يف القطاع بعد اأن مت انتخابه رئي�شًا لل�زراء. وطبقًا الإح�شاءات اللجنة، فقد هدم ح�ايل 
اإبان االنتفا�شة الفل�شطينية االأوىل، و 1700 منزل هدمتها االإدارة املدنية يف االأر�س املحتلة بني عامي  2000 منزل 

1993-2000، وذلك بعد الت�قيع على اتفاقية اأو�شل�. 
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اإ�شرائيل »عمليات  %60 من هذه املنازل يف �شياق ما تعتربه  التقرير، فقد مت هدم ح�ايل  وبح�شب 
وجريان  اأ�شر  معاقبة  بهدف  و15%  ترخي�س،  بدون  �شيدت  اأنها  بدع�ى  و25%  والتعرية«،  الك�شف 
الفل�شطينيني املتهمني بال�شل�ع يف عمليات ع�شكرية وتفجريية8. وطبقًا ملعطيات منظمة مراقبة حق�ق 
االإن�شان )Human Rights Watch(، فقد هدم اإبان االنتفا�شة الثانية التي انطلقت يف العام 2.000 
ح�ايل 5.000 منزل يف االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، وذلك خلل العمليات الع�شكرية، منها 2.500 

منزل يف قطاع غزة، ما ت�شبب يف جعل ح�ايل 50 األف فل�شطيني بدون ماأوى9.

وغالبًا ما تلجاأ هذه الق�ات لهدم واإغلق منازل الفل�شطينيني؛ بحجة ارتكابهم ملخالفات اأمنية، وذلك 
بالرغم من ثب�ت عدم حتمل اأ�شحاب املنزل الذي مت هدمه امل�ش�ؤولية عن املخالفة يف غالبية االأحيان، 
و انعدام العلقة بني املنزل الذي مت هدمه واملخالفة املرتكبة. وقد خل�س تقرير م�ؤ�ش�شة “بيت�شيلم” 
اإىل ان �شيا�شة الهدم ال ت�شتهدف املتهمني مبا�شرة، وال مت�س بهم، الأنهم ال يت�اجدون اأثناء الهدم يف 
هذه البي�ت، وال يقيم�ن فيها. ووفقًا ملعطيات “بيت�شيلم”، فقد كان %32 منهم معتقلني لدى ال�شلطات 

االإ�شرائيلية اأثناء الهدم، و%21 كان�ا مطل�بني وملحقني، و%47 مل يك�ن�ا بني االحياء10.
االحتلل  ق�ات  انتهجتها  التي  الفل�شطينيني  منازل  هدم  �شيا�شة  م�شروعية  عدم  من  وبالرغم 
االإ�شرائيلي، اأو اإغلقها، اإال اأن امل�ؤ�ش�شة الر�شمية االإ�شرائيلية تنفذها ب�شكل منهجي، وغالبًا ما تلقى 
التاأييد من قبل املحكمة العليا االإ�شرائيلية، التي ت�شادق عليها وتعتربها »م�شروعة«. وي�شار اإىل اأنه 
و�شل االأمر باملحكمة العليا اإىل درجة تربير �شيا�شة هدم املنازل دون �شابق اإنذار، ما حرم ال�شكان 
اإعلمهم م�شبقًا؛ كي  اأو  الهدم،  املبا�شرة بعملية  ببياناتهم قبل  االإدالء  املنازل من فر�شة  واأ�شحاب 

يتمكن�ا من اإخلء املنازل واملباين املزمع هدمها، لتمكينهم من اإخراج ممتلكاتهم منها.
وقد اأبرزت بع�س الدرا�شات والتقارير ال�شادرة عن امل�ؤ�ش�شات غري احلك�مية، املحلية والدولية، حجم 
املاأ�شاة التي حلقت باالأ�شخا�س الذين كان�ا يقطن�ن املنازل املهدمة. وقد اأظهر التقرير الذي اأ�شدرته 
ت�شرين  وحتى   ،2000 اأيل�ل/�شبتمرب  يف  االنتفا�شة  بدء  منذ  اأنه   ،2004 عام  »بيت�شيلم«  م�ؤ�ش�شة 
الثاين/ن�فمرب 2004، اأقدمت ق�ات االحتلل االإ�شرائيلي، يف �شياق “عمليات الك�شف والتعرية” على 
 3983 يقطنها  منزاًل،   628 على هدم  واأقدمت  �شخ�س،   23.000 يقطنها  كان  منزاًل،   2.540 هدم 
�شخ�شًا لغر�س العقاب. كما اأظهرت الدرا�شة التي اأجرتها م�ؤ�ش�شة بديل الفل�شطينية باال�شرتاك مع 
مركز ر�شد التهجري الداخلي، اأن العملية الع�شكرية التي ابتداأت يف حزيران 2006، والتي حملت ا�شم 
“اأمطار ال�شيف” اأدت اإىل تهجري اأكرث من 3.500 الجيء فل�شطيني اإىل مناطق اأخرى يف قطاع غزة 

ال�اقع حتت االحتلل11. 
8  » �شيا�شة هدم البي�ت بهدف العقاب يف انتفا�شة االق�شى« بت�شيليم ، ت�شرين الثاين 2004.

9  Human Rights Watch, Razing Rafah, October 2004

10   » �شيا�شة هدم البي�ت بهدف العقاب يف انتفا�شة االق�شى« بت�شيليم ، ت�شرين الثاين 2004.
11   راجع بهذا ال�شدد: �شيا�شة هدم البي�ت بهدف العقاب يف انتفا�شة االأق�شى، اإ�شدار م�ؤ�ش�شة »بيت�شيلم« 2004. مهجرون 
اإ�شدار بديل- املركز  الغربية املحتلة،  الناجم عن بناء اجلدار والنظام املرتبط به يف ال�شفة  الق�شري  التهجري  بفعل اجلدار، 

الفل�شطيني مل�شادر حق�ق امل�اطنة واللجئني ومركز ر�شد التهجري الداخلي/ IDMC واملجل�س الرنويجي للجئني، 2006.
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هدم املنازل لحتياجات ع�سكرية ول�سرورة الأمن
بارتكاب  املتهمني  اأو  ال�شالعني  الفل�شطينيني  منازل  بهدم  قيامها  االإ�شرائيلية عند  ال�شلطات  ت�شتند 
اأفعال من �شاأنها اأن ت�شكل خطرًا على االأمن على اأحكام املادة 119)1( من اأنظمة الدفاع )الط�اريء( 

لعام 1945، والتي اأقرتها احلك�مة الربيطانية اإبان عهد االنتداب الربيطاين على فل�شطني.12 
ومن �شمن ما ه� من�ش��س عليه يف املادة 119)1( ما يلي: “... يج�ز الأي قائد ع�شكري اأن ي�شدر 
اأمرًا يق�شي فيه مب�شادرة اأية دار اأو بناية اأو اأر�س اإذا كان لديه ما يحمله على اال�شتباه باأن عيارًا ناريًا 
اأطلق منها ب�ش�رة غري قان�نية، اأو اأن قنبلة اأو قذيفة اأو مادة متفجرة اأخرى اأو مادة حمرقة األقيت 
منها ب�ش�رة غري قان�نية، اأو اأية دار اأو بناية اأو اأر�س واقعة يف منطقة اأو مدينة اأو قرية اأو حملة اأو 
�شارع، اإذا اقتنع باأن �شكان تلك املنطقة اأو املدينة اأو القرية اأو املحلة اأو ذلك ال�شارع اأو بع�شًا منهم، قد 
ارتكب�ا جرمًا، اأو حاول�ا ارتكاب جرم ينط�ي على العنف اأو التخ�يف، اأو ارتكب�ا اأو حاول�ا ارتكاب اأي 
جرم من اجلرائم التي ت�شت�جب املحاكمة اأمام حمكمة ع�شكرية، اأو �شاعدوا اأو اأعان�ا على ارتكابه، اأو 
كان�ا �شركاء يف ارتكابه بعد وق�عه، واإذا �ش�درت الدار اأو البناية اأو االأر�س على ال�جه املذك�ر اأعله، 

يج�ز الأي قائد ع�شكري اأن يهدم الدار اأو البناية، اأو يتلف اأي �شيء مزروع اأو ناٍم يف االأر�س”. 
وتعترب �شيا�شة هدم املنازل اأحد اأ�شكال العق�بات اجلماعية، فغالبًا ما تطبق بحق اأ�شخا�س ال علقة 
تاأييدًا  وتلقي  مت�ا�شلة،  املنازل  اإجراءات هدم  اأن  نرى  ذلك  وبالرغم من  املرتكبة.  باملخالفة  لهم 
املتهم  ال�شخ�س  اإدانة  عن  مبعزل  تطبق  اأنها  علمًا  االإ�شرائيلية،  الر�شمية  امل�ؤ�ش�شة  قبل  من  وتغطية 
مرتكب  قبل  من  هدمه  املن�ي  املنزل  ا�شتخدام  ثبات  اأو  حمكمة،  قبل  من  اأمنية  خمالفة  بارتكاب 
املخالفة، وبالتايل فانها تاأخذ طابع العق�بة اجلماعية، ومتار�س على نح� تع�شفي، وذلك على اأ�شا�س 
الر�شمية  امل�ؤ�ش�شة  كانت  ما  وغالبًا  لتنفيذها.  املنازل  وا�شتخدام  اأمنية،  خمالفات  بارتكاب  ال�شك 
االإ�شرائيلية، مبا فيها املحكمة العليا، تعرتف وت�شرح بان االأهداف املن�ي حتقيقها من هدم املنازل 
تتمثل يف ردع الفل�شطينيني عن القيام بهجمات حمتملة، والتاثري على اأ�شرهم لثنيهم عن ذلك، الأنهم 

�شيدرك�ن حينها اأن اأقرباءهم هم من �شيدفع الثمن يف حال نفذوا مثل تلك الهجمات. 13

12  Defence (emergency) Regulations, 1945, [1945] Palestine Gazzete (No. 1442), Supp. No. 2, 1055.
13  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 Infor-
mation Sheet, Betselem, November 2004.

- Policy of Destruction: House Demolition and Destruction of Agricultural Land in the Gaza Strip 
Information Sheet, Betselem, February 2002.
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هدم املنازل بدعوى عدم وجود رخ�س بناء
منذ احتللها للأر�س الفل�شطينية عام 1967، متار�س ال�شلطات االإ�شرائيلية �شيا�شة تخطيط قائمة 
على التمييز العن�شري جتاه �شكان االأر�س املحتلة الفل�شطينيني، كما ه� احلال بالن�شبة للم�اطنني 
الفل�شطينيني داخل اإ�شرائيل )اأرا�شي 1948(. وهذه ال�شيا�شة تهدف اإىل اإعاقة عملية التط�ير والبناء 
بالن�شبة للفل�شطينيني، وجعلها يف احلدود الدنيا، يف حني اأنها تطلق العنان للم�شاريع اال�شتيطانية عرب 
لرت�شيخ  امل�شت�طنني  ت�شرف  حتت  وو�شعها  وامل�ارد،  االأرا�شي  من  وا�شعة  م�شاحات  على  اال�شتيلء 

اال�شتيطان اليه�دي، وت��شيعه اإىل اأق�شى حد ممكن. 
اأمام خيارات �شعبة، من �شمنها  ال�شيا�شات يف خنق املجتمع الفل�شطيني، وو�شعته  وقد �شاهمت هذه 
جل�ء اآالف الفل�شطينيني ال�شتنفاذ كافة ال��شائل والطرق للح�ش�ل على تراخي�س للبناء على اأر�شهم. 
لكن يف �ش�ء املع�قات التي ت�اجههم، ورف�س ال�شماح لهم بالبناء، ي�شطرون يف املح�شلة للبناء دون 
احل�ش�ل على ترخي�س. ذلك ه� ال�شبيل ال�حيد الذي ميكن ب�ا�شطته ال�فاء بحاجات ال�شكن الإي�اء 
القد�س  يف  خا�شة  م�شب�قة،  غري  واكتظاظ  ت�شييق  حالة  يف  تعي�س  اأ�شحت  التي  الفل�شطينية  االأ�شر 
ال�شرقية، ما ي�شطر الكثريين اإىل الهجرة الق�شرية داخل وطنهم، اأو مغادرة بلدهم ب�شبب امل�شاعب 
 2004 �شنة  بني  فما  بت�شيلم،  ووفق معطيات  ماأوى.  لبناء  ترخي�س  ي�اجه�نها يف احل�ش�ل على  التي 
184 منها يف  الغربية،  ال�شفة  325 منزال بحجة عدم الرتخي�س يف  2007، مت هدم  وحتى منت�شف 

القد�س14.
وتتبع �شلطات االحتلل خمتلف ال��شائل ملحا�شرة الفل�شطينيني، ومنعهم من التمتع بحقهم االأ�شا�شي 
والقرى  والبلدات،  املدن،  يف  التخطيطي  ال��شع  جتميد  خلل  من  وذلك  وملئم،  مريح  �شكن  يف 
الفل�شطينية، حيث يجري العمل مب�جب اخلرائط الهيكلية التي مت اإعدادها منذ ما يزيد عن اخلم�شني 
عامًا، وغالبًا ما يتم رف�س امل�شادقة على طلبات الفل�شطينيني للح�ش�ل على تراخي�س بناء على هذه 

اخلرائط الهيكلية15. 

لقد دفعت هذه الظروف املاأ�شاوية ع�شرات اآالف الفل�شطينيني القاطنني يف القد�س املحتلة اإىل ترك 
املدينة واالنتقال اإىل ال�ش�احي القريبة منها، اأو الهجرة اإىل اخلارج. كما اأن الكثري من الفل�شطينيني 

ي�شطرون للبناء دون احل�ش�ل على ترخي�س؛ لكي ي�فروا ماأوى لهم والأفراد اأ�شرهم. 

ع��شًا عن وفاء اإ�شرائيل، ال�شلطة القائمة باالحتلل، بالتزاماتها وفق ما تن�س عليه اأحكام القان�ن 
االإن�شاين الدويل، وحتديدًا اتفاقية جنيف الرابعة، واملتمثلة ب�شد احلاجات الي�مية ل�شكان االأرا�شي 
املحتلة، وت�فري امل�شائل االأ�شا�شية الكفيلة ب�شمان اأمنهم، و�شلمتهم، ورفاهيتهم، نرى اأنها حتر�س 
اأويف ب�شدد �شيا�شة التخطيط، راأجع: �شيا�شة التخطيط االإ�شرائيلية وهدم املباين يف ال�شفة الغربية،  14   ملعل�مات 

را�شم حمي الدين خماي�شي، القد�س 1989.
המידניות לאוח ירושלים.  קרסה  כך  סנדרום ירושלים:  מ. (2007).  15  ملراجعة مف�شلة بالن�شبة للقد�س راجع עמירב, 

ירושלים: כרמל.
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على انتهاج �شيا�شات ت�شاهم يف تردي اأو�شاعهم، وتفاقم من االأزمات وامل�شاكل التي ت�اجههم، ومن 
�شمنها ال�شع�بات الكثرية التي حت�ل دون ا�شت�شدار الفل�شطينيني لرخ�س بناء امل�شاكن. ويف ظل 
اأن �شلطات االحتلل متعن يف م�ا�شلة �شيا�شة هدم  للبناء دون تراخي�س، نرى  الفل�شطينيني  جل�ء 

البي�ت، وتنتهجها على نطاق وا�شع. 

الغربية، ما عدا القد�س، بحجة  3.399 منزال يف ال�شفة  بت�شيلم فقد مت ت�ثيق هدم  وح�شب معطيات 
عدم الرتخي�س16. ومقابل اآالف البي�ت التي هدمتها �شلطات االحتلل منذ بداية االحتلل بحجة عدم 
حيازة مالكيها على تراخي�س بناء، داأبت �شلطات االحتلل على ن�شر امل�شت�طنات وت��شيعها يف كافة 
170 م�شت�طنة، ووطنت فيها ما  اأكرث من  اأقامت  القد�س، حيث  االأرا�شي املحتلة، وحتديدًا يف  اأرجاء 

يزيد عن 400.000 م�شت�طن يه�دي، مت نقلهم اإليها من داخل اإ�شرائيل، اأو ا�شتقدم�ا من اخلارج.

هدم املنازل دون اإنذار م�سبق
تندرج �شيا�شة هدم املنازل يف االأرا�شي املحتلة �شمن ممار�شات العق�بات اجلماعية االأو�شع انت�شارًا. 
ولعل ما مييز هذه ال�شيا�شة، املتغريات التي جترى عليها بني احلني واالآخر، وم�ا�شلة العمل ملعاقبة 

الفل�شطينيني و"اإرهابهم".

ويف البداية كانت ق�ات االحتلل تلجاأ اإىل هدم منازل االأ�شخا�س املتهمني بالقيام مبخالفات تتميز 
لتطال  املمار�شات  نطاق هذه  بت��شيع  االأوىل  الفل�شطينية  االنتفا�شة  با�شرت خلل  اأنها  اإال  بالعنف، 
االأ�شخا�س الذين كانت ت�جه اإليهم تهم بارتكاب خمالفات اأقل خط�رة. وبلغت هذه املمار�شات ذروتها 
خلل االنتفا�شة الفل�شطينية الثانية، فاأ�شحت متار�س على نطاق وا�شع، ودون ت�جيه اإنذارات م�شبقة 
ل�شكانها،17 ما اأ�شفر عن م�ت اأ�شر بكاملها حتت اأنقا�س املباين التي هدمتها اجلرافات االإ�شرائيلية، 

دون اأن يتمكن �شكانها من مغادرتها.18 

املحكمة العليا الإ�سرائيلية و�سيا�سة هدم املنازل
القان�ن  من  كجزء  الربيطانية  )الط�اريء(  الدفاع  اأنظمة  مع  اإ�شرائيل  يف  العليا  املحكمة  تتعاطى 
املحلي االإ�شرائيلي، بدع�ى اأن هذه االأنظمة كانت نافذة عند االإعلن عن قيام اإ�شرائيل عام 1948. 
وبعد احتلل االأرا�شي الفل�شطينية عام 1967، با�شرت �شلطات االحتلل بتطبيقها، علمًا باأن �شلطات 

16  امل�قع االلكرتوين مل�ؤ�ش�شة بت�شيلم

17  وفقًا لعينة البحث، فاإن معظم عمليات الهدم متت بدون ت�جيه اإنذار م�شبق. فقط عائلة واحدة من اأ�شل 59 تلقت 

اإنذارًا قبل الهدم. كذلك فان 34 منزال قد هدم ليًل بدون �شابق انذار.
18  اأقدمت جرافات ق�ات االحتلل االإ�شرائيلي، اإبان اجتياحها ملدينة نابل�س، يف اوا�شط عام 2002 على هدم منزل 

اأفراد االأ�شرة مت�اجدين داخله، ما ادى ال�شت�شهاد ثمانية  اأ�شرة ال�شعبي، ال�اقع داخل البلدة القدمية، بينما كان 
اأفراد، ب�شمنهم �شتة اأطفال. 
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االنتداب الربيطاين كانت قد األغتها بعيد ان�شحابها من فل�شطني.19

وبالرغم من اإدراك ق�شاة املحكمة حلجم ال�شرر الذي �شيلحق باأفراد عائلة ال�شخ�س املتهم بارتكاب 
اأنهم  اإال  فيه،  �شركاء  لي�ش�ا  عمل  جراء  لهم  عقابًا  يعترب  والذي  املنزل،  هدم  جراء  اأمنية  خمالفة 
التي  اجلماعية  العق�بات  اأ�شكال  اأحد  ب�شفتها  املمار�شات،  هذه  �شرعية  بعدم  االإقرار  يرف�ش�ن 

يحظرها القان�ن الدويل. 

اإن ال�شيا�شات التي تنتهجها املحكمة العليا على �شعيد النظر يف النزاعات النا�شئة بني �شكان االأرا�شي 
الفل�شطينية املحتلة وبني �شلطات االحتلل االإ�شرائيلي، تثبت عجز وتقاع�س املحكمة عن الدفاع عن 
�شريان  املحكمة على عدم  ق�شاة  اإ�شرار  وذلك يف �ش�ء  للفل�شطينيني،  والفردية  احلق�ق اجلماعية 
رف�شت  وقد  املحتلة.  االأرا�شي  على  االإن�شان  حلق�ق  الدولية  واالتفاقيات  الدويل  االإن�شاين  القان�ن 
الدويل  والقان�ن  الدويل  االإن�شاين  القان�ن  الأ�ش�س  وفقا  الفل�شطينيني،  التما�شات  يف  النظر  املحكمة 
هذه  كافة  وردت  واالنتقائي،  ال�شكلي  الطابع  على  اأحكامها  مع  تعاطيها  واقت�شر  االإن�شان،  حلق�ق 
الدعاوى بحجة عدم انطباق القان�ن الدويل على االأرا�شي املحتلة، واالمتناع عن التدخل يف اعتبارات 
وبناء  اال�شتيطان،  وم�ا�شلة  وم�ا�شلتها،  البي�ت  هدم  �شيا�شة  بتنفيذ  يتعلق  فيما  الع�شكريني  القادة 

اجلدار، واال�شتيلء على االأرا�شي، ما ي�شكك يف جدوى رفع الدعاوى اإىل هذه املحكمة.

19  نظرت املحكمة العليا يف مئات االلتما�شات التي تقدم بها الفل�شطيني�ن بخ�ش��س هدم ق�ات االحتلل ملنازلهم. 

وقد انتهجت املحكمة ت�جهًا يتما�شى مع �شيا�شات ال�شلطات الع�شكرية على هذا ال�شعيد، حيث ا�شتقر راأي الق�شاة على 
اعتبار هدم املنازل اإجراًء »�شرعيًا« وذلك وفق اأحكام املادة 119)1( الأنظمة الط�ارئ.
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الفصل الثاني 

منهجية البحث
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الفصل الثاني 
 منهجية البحث

يعتمد هذا البحث على امل�اد التي مت جمعها عن طريق ثلثة اأ�شاليب خمتلفة من البحث:
ا�شتمارات مبينة لفح�س االآثار النف�شية للطفل ووالديه.  .1  

ا�شتمارات �شبة مبينة تهدف جلمع املعل�مات عن حادثة الهدم، وظروف احلياة ما بعد ذلك   .2  
حتى الي�م.

مقابلت مفت�حة مع عائلت مرت بتجربة الهدم، بهدف ال�ق�ف على املعاين التي يعطيها االأفراد   .3  
لهدم بيتهم، وللتهجري، وللتغريات التي حدثت يف حياتهم جراء الهدم. كما �شتك�ن هذه املقابلت 

م�شدر معل�مات اإ�شافيًا ح�ل م�ا�شيع اأخرى مل يتم التطرق اإليها من خلل اال�شتمارات.

عينة الدرا�سة
مت جمع املعل�مات من 59 عائلة هدمت بي�تها على يد �شلطات االحتلل االإ�شرائيلي، وجميعها عدا 
اثنتني مت فيها الهدم بني �شنة 2000 و 2006. ومن هذه العائلت مت ا�شتهداف 106 اأطفال بني عمر 5 
وحتى 18 عامًا )61 ذكر و 45 اأنثى(. كذلك مت تعبئة ا�شتمارات نف�شية عن 42 اأب و 53 اأم. باالإ�شافة 
االأطفال من  اأنثى(. ومعدل عمر   42 و  96 طفًل �شابطًا )54 ذكر  تعبئة اال�شتمارات ل-  لذلك مت 
العائلت التي مت هدم بيتها ه� 12.05 �شنة مقابل 11.63 �شنة الأطفال ال�شبط، حيث ال ي�جد فارق 

ذو داللة اإح�شائية من حيث العمر اأو اجلن�س بني اأطفال الهدم واأطفال ال�شبط.

وباالإ�شافة لهذه العائلت فقد مت اإجراء مقابلت مفت�حة مع اأفراد من �شبع عائلت خمتلفة: مقابلة 
لعائلة ب�شكل جماعي من رفح، ومقابلة ل�الدين ولطفلني بنف�س العائلة من رام اهلل، ومقابلة الأم وطفلة 
من بيت حلم، ومقابلة الأب من بيت حلم، ومقابلة لطفلني من عائلتني خمتلفتني، واأم من عائلة ثالثة 

من خميم جنني.

الأدوات
اأ. ال�ستمارات املبينة

خلل البحث مت ا�شتعمال العديد من اال�شتمارات املقننة التي متت ترجمتها من اللغة االجنليزية اإىل العربية.

قائمة �سلوكيات الأطفال )CBCL(20: وهي مك�نة من 112 بندًا يتم تدريجها بني 0 – 2 بح�شب 

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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للطفل:  النف�شية  لل�شحة  م�ؤ�شرات  عدة  تعطي  اال�شتمارة  وهذه  املذك�رة.  ال�شل�كيات  ظه�ر  وترية 
انتباه  وم�شاكل  تفكري،  وم�شاكل  اجتماعية،  وم�شاكل  واكتئاب،  وقلق  ج�شدية،  و�شكاوي  ان�شحابية، 
وهما  اإ�شافيان  م�ؤ�شران  هنالك  لذلك  باالإ�شافة  عنيفة.  و�شل�كيات  جن�ح،  و�شل�كيات  وتركيز، 
االنط�ائية واالنب�شاطية. وهذه اال�شتمارة معدة للأطفال ما بني 4 وحتى 18 عامًا، وقد مت تقنينها على 

عينات �شخمة. ويف هذه الدرا�شة ا�شتعملنا الن�شخة املخ�ش�شة للأهل.

جرد الأعرا�س الق�سري )BSI(21: وهي قائمة من 53 بندًا تدرج على �شلم من 0 وحتى 4 بح�شب 
وترية ظه�ر هذه االأعرا�س. وهذه اال�شتمارة معدة للبالغني، وقد مت تقنينها على عينات خمتلفة من 
املر�شى وغري املر�شى. ومن خلل هذا اجلرد ميكن ا�شتخل�س امل�ؤ�شرات التالية: ج�شدنة، و�ش�ا�س 
وذهانية.  ا�شطهادية،  اأفكار  خ�ايف،  قلق  عدوانية،  قلق،  اكتئاب،  �شخ�شية،  بني  ح�شا�شية  قهري، 
والذي   ،)GSI( العام م�ؤ�شر احلدة  مثل  العامة،  امل�ؤ�شرات  بع�س  ا�شتخل�س  لذلك ميكن  باالإ�شافة 

يعك�س �شدة االأعرا�س املر�شية التي يعاين منها ال�شخ�س. 

موؤ�سر �سغط الوالدية )PSI(22: هذه اال�شتمارة تهدف اإىل قيا�س الت�تر يف جهاز العلقة طفل-
والد. وهي مك�نة من 101 بندًا )مت اإلغاء بن�د 120-102 املتعلقة ب�شغ�طات احلياة(. وهذه اال�شتمارة 
على  والقدرة   ،)DI( الزائدة  واحلركة  الت�شتت  ويت�شمن:  الطفل  جمال  الت�تر:  من  جمالني  تقي�س 
التكيف )AD(، والتعزيز للأهل )RE(، والتطلبية )DE(، ومزاجية )MO(، وتقبل )AC(. وجمال 
ال�الد ويت�شمن: كفاءة )CO(، عزلة )IS(، تعلق )AT(، �شحة )HE(، �شيق الدور )RO(، اكتئاب 

.)SP( ال�شريك ،)DP(

�سلم ت�سخي�س ما بعد ال�سدمة )PDS(23: وه� عبارة عن 17 عر�شًا متثل اأعرا�س ما بعد ال�شدمة 
النف�شية ح�شب DSM IV ويتم تدريجها على �شلم من 0 – 3، وذلك بح�شب وترية ظه�ر هذه االأعرا�س. 
وميكن ا�شتخل�س ثلثة اأن�اع من االأعرا�س: اقتحامية )intrusive(، امتناعية، واإثارة زائدة. كذلك 

.DSM IV ميكن احل�ش�ل على ت�شخي�س بح�شب معايري

موؤ�سر ا�سطراب ال�سغط ما بعد ال�سدمة )PSDI(24: هذه اال�شتمارة ت�شم 22 بندًا يتم تدريجها 
من 1 اإىل 5 بح�شب وترية ظه�ر االأعرا�س املذك�رة. وهذا املقيا�س خم�ش�س للأطفال واملراهقني، 

.DSM IV ولديه معامل ترابط عاٍل، مع ت�شخي�س ا�شطراب ما بعد ال�شدمة بح�شب

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 Asses-
ment Resource, Inc
23  Foa, E., Cashman, L., Jaycox, L., & Perry, K. (1997). The validation of self report measure of posttrau-
matic 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 اأ�ساليب التعامل مع ال�سغط )CSQ(25: وهي مك�نة من 30 بندًا يتم تدريجها من 1 اإىل 
اأ�شاليب تعامل مع  4 بح�شب مدى ا�شتعمال هذه الطريقة يف حل امل�شاكل. وميكن ا�شتخل�س ثلثة 

ال�شغط وهي: مرتكزة يف امل�شكلة، مرتكزة يف امل�شاعر، واالمتناعية.

موؤ�سر الدعم الجتماعي )SSI(: وه� عبارة عن 12 بندًا يتم ا�شتعمالها لقيا�س مدى �شع�ر الفرد 
باأنه يتلقى دعمًا من االأ�شخا�س املحيطني به. وكل بند يتم تدريجه من 1 وحتى 7 بح�شب مدى �شع�ره 

باأن اجلملة املذك�رة تنطبق على االأ�شخا�س املحيطني به.

باالن�شجام  ال�شع�ر  ال�شتمارة  املخت�شرة  الن�شخة  وه�   :26)SOC-13( العام  بالن�سجام  ال�سعور 
النت�ن�ف�شكي. وهي مك�نه من 13 عبارة على الفرد تدريجها من 1 اإىل 7، بح�شب االإجابات املطروحة. 
وميكن  لل�شدمة.  نتيجة  مر�شية  اأعرا�س  تط�ير  اأمام  للجلد،  جيدًا  مقيا�شًا  تعد  اال�شتمارة  وهذه 

ا�شتخل�س ثلثة مركبات من ال�شع�ر باالن�شجام: الفهم، والتدبري واملعنى.

ال�سعور بالن�سجام العائلي)FSOC(27: وهي عبارة عن 12 بندًا حتاول فح�س ال�شع�ر باالن�شجام 
داخل العائلة، وهي تط�ير لفر�شيات اال�شتمارة ال�شابقة يف امل�شت�ى داخل العائلة. فهي مك�نة من 12 

جملة، على الفرد تدريجها من 1 اإىل 7 بح�شب االإجابات املطروحة.

م�افقة  مدى  بح�شب   4 اإىل   1 من  تدريجها  يتم  جمل،  ع�شر  من  مك�ن  وه�  الذاتية:  للقيمة  قيا�س 
ال�شخ�س مع املق�لة املذك�رة. وهذا مقيا�س ق�شري للقيمة الذاتية، ويتم ا�شتعماله مع املراهقني.

ب. ال�ستمارات �سبه املبينة
لقد اأعدت هذه اال�شتمارة لقيا�س ما يتعلق مببنى العائلة: الهدم، اأ�شبابه واإجراءاته، وظروف حياة 

العائلة بعد الهدم، وو�شع العائلة حاليا. وتت�شمن اال�شتمارة االأق�شام التالية:

معل�مات عن ال�الدين واالأبناء: اأعمار، تاأهيل اأكادميي ومهني، و�شع �شحي، واأي ملحظات اأخرى.  اأ. 
ال��شع االقت�شادي: دخل ثابت وغري ثابت، خم�ش�شات، ممتلكات من اأر�س وبناء، تعليم االأبناء   ب. 

يف جامعات اأو مدار�س خا�شة.
ويتم  عقابي.  اأو  ترخي�س  بدون  اأو  اأمني،  اإىل:  االأ�شباب  تق�شم  وهنا  الهدم:  واإجراءات  اأ�شباب   ج. 

تف�شيل االإجراءات القان�نية التي اتبعتها �شلطات االحتلل.
عملية الهدم: اآليات الهدم، احلا�شرون وقت الهدم، اإ�شابات وخ�شائر.  د. 

25  Carver, M., Scheier, J. & Weintraub, J. (1989). Assessing coping stratigies: a theoretically based ap-
proach. 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 

27  لقد ط�رت هذه اال�شتمارة على يد Segal على ا�شا�س النم�ذج ال�ش�ل�ت�جيني النت�ن�ف�شكي.
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املبنى املهدوم: و�شف املبنى املهدوم وتكاليفه، واالأثاث الذي متت خ�شارته.  ه. 
املراحل التي مرت بها العائلة بعد الهدم: من خلل هذا الق�شم يق�م رب العائلة بتق�شيم مراحل   و. 
التنقل وال�شكن منذ الهدم وحتى الي�م. وتتم تعبئة جدول ي�شم اأ�شئلة عن ظروف املعي�شة يف كل 
مرحلة. وهذا اجلدول ياأخذ بعني االعتبار بن�د معاهدة حق�ق الطفل، حيث ميكن ال�ق�ف على 

االخرتاقات التي يعي�شها الطفل، نتيجة لظروف حياته اجلديدة.

ج.  املقابالت
جميع املقابلت مت عقدها مع عائلت مل تكن جزءًا من البحث الكمي، حيث بداأت املقابلة بالتعريف 
على ال�شخ�س، ثم يطلب منه �شرد ق�شة الهدم. وقد طلب من منفذي املقابلت اأن ي�شاأل�ا اأقل عدد 
ممكن من االأ�شئلة يف البداية، وعليه ت�جيه اأ�شئلة ت��شيحية فقط. ويف بع�س املقابلت كان االأ�شخا�س 
الهدم.  التي جرت منذ  بالتغريات  تتعلق  اأ�شئلة  اأن ي�جه  املقابلة  الكلم، ولذا طلب من منفذ  قليلي 
ومقابلت االأطفال كانت االأكرث �شع�بة، ب�شبب عجزهم عن التعبري عن ذواتهم، ولكنها كانت اأكرث 
اإليهم  الت�جه  مت  ممن  العديد  اأن  اإىل  االإ�شارة  املهم  ومن  االأ�شياء.  جتميل  حماولتهم  لعدم  �شدقا، 

للمقابلة قد رف�ش�ا ذلك، ولذا مت ا�شتبدالهم باآخرين من عائلت اأخرى. 

اإجراءات البحث
البي�ت ب�شكل خا�س مثل:  االإن�شان ب�شكل عام وهدم  مب�شاعدة معطيات من م�ؤ�ش�شات تعنى بحق�ق 
بت�شيلم، واحلق، وامليزان، ICAHD، ووزارة االأ�شغال، واملحافظات واملجال�س القروية، مت جمع معطيات 
2006. وبناًء على هذه املعطيات مت بناء �شريحة  2000 وحتى  عن البي�ت التي مت هدمها منذ عام 
بحث مطابقة لها من حيث تركيبتها، حيث كانت الن�شبة بيتًا من كل 60 بيتًا مهدومًا. وقد مت تق�شيم 
البي�ت اإىل اأربع مناطق: �شمال ال�شفة الغربية، وجن�ب ال�شفة الغربية، وال��شط )رام اهلل( والقد�س، 

وقطاع غزة. ويف كل منطقة متت ملءمة عدد البي�ت من مدن وقرى وخميمات. 

مع هذه العينة خرجت ط�اقم العمل امليدانية للبحث عن البي�ت التي تت�فر فيها ال�شروط التالية:
مت الهدم بني 2000 وحتى 2006.  .1  

هنالك اأطفال ما بني عمر 5 اإىل 18 �شنة، واحد على االأقل ويف�شل اثنان.  .2  
مت الهدم يف فرتة كانت فيها العائلة ت�شكن البيت املهدوم.  .3  

معرفة  اأ�شا�س  على  اأ�شخا�س،  اأو  حملية  جمال�س  ومب�شاعدة  اأعله،  املذك�رة  امل�ؤ�ش�شات  طريق  عن 
زيارة  ولكل  بيتية.  زيارة  تن�شيق  ومت  العائلت،  باأرباب  ات�شال  و�شيلة  على  احل�ش�ل  مت  �شخ�شية، 
كانت  االأحيان  بع�س  ويف  املطل�بة.  اال�شتمارات  وعبئت  �شخ�شني،  من  املك�ن  البحث  طاقم  ح�شر 
هنالك حاجة للرج�ع اإىل البيت الإكمال اال�شتمارات، ب�شبب �شيق ال�قت، اأو عدم وج�د اأحد االأفراد 
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امل�شتهدفني يف البيت.

حاول الطاقم ال��ش�ل اإىل اأطفال ال�شبط يف نف�س ي�م الزيارة، وذلك عن طريق ال�ش�ؤال عن اأطفال 
من نف�س العمر يف احلي الذي متت زيارته. وللأ�شف فاإن هذه العملية مل تنجح مع جميع العائلت، 

ولذا مت البحث عن اأطفال ملئمني، من حيث مكان ال�شكن، والعمر، واجلن�س يف وقت الحق.

نظام البحث
يف كل عائلة متت تعبئة ا�شتمارة الهدم )ا�شتمارة �شبة مغلقة( مع اأحد ال�الدين. كما طلب من كل 
ال�الدين تعبئة ا�شتمارة عن ذاتهما حتت�ي على ما يلي: �شلم ت�شخي�س ما بعد ال�شدمة )PDS(، جرد 
االأعرا�س الق�شري )BSI(، ا�شتمارة اأ�شاليب التعامل مع ال�شغط )CSQ(، وم�ؤ�شر الدعم االجتماعي 
)SSI(. كذلك طلب من اأحد ال�الدين )املف�شل االأم( تعبئة قائمة �شل�كيات االأطفال )CBCL(، لكل 

طفل من امل�شرتكني يف الدرا�شة.

12 �شنة  االأطفال دون  12 �شنة ومراهقني. وب�شبب عدم قدرة  اأطفال ما دون  اإىل  االأطفال  مت تق�شيم 
على تعبئة اال�شتمارات ل�حدهم، فقد متت تعبئة ا�شتمارة م�ؤ�شر �شغط ال�الدية )PSI( من قبل اأحد 
والديهم. اأما املراهق�ن، فتمت تعبئة اال�شتمارات التالية معهم ب�شكل مبا�شر: م�ؤ�شر ا�شطراب �شغط ما 
 ،)FSOC( وال�شع�ر باالن�شجام العائلي ،)SOC-13( وال�شع�ر باالن�شجام العام ،)PTSDI( بعد ال�شدمة

وا�شتمارة اأ�شاليب التعامل مع ال�شغط )CSQ(، وم�ؤ�شر الدعم االجتماعي )SSI(، والقيم الذاتية.

املخ�ش�شة  اال�شتمارات  تعبئة  ومتت  الطريقة،  بنف�س  تق�شيمهم  مت  فقد  ال�شبط،  الأطفال  بالن�شبة 
الأطفال دون 12 �شنة من قبل اأحد ال�الدين )مف�شل االأم(، وا�شتمارة للمراهق ملن هم اأكرب من 12 
عامًا. باالإ�شافة اإىل ذلك متت تعبئة قائمة �شل�كيات االأطفال )CBCL( لق�شم من اأطفال ال�شبط، 

وذلك يتعلق بظروف تعبئة اال�شتمارة من حيث ت�اجد االأهل ووقتهم.

حتليل املعطيات
للتحليل   SPSS لربنامج  املغلقة  �شبة  اال�شتمارات  من  واأجزاء  املغلقة  اال�شتمارات  جميع  اإدخال  مت 
االإح�شائي. واعتمد التحليل االإح�شائي على اختبار داللة الفروق بني املعدالت ملجم�عة الهدم مقابل 
ال�شبط والفروق بني اجلن�شني، وذلك ب�ا�شطة اختبار t. باالإ�شافة لذلك مت ح�شاب معاملت الرتابط 
بني متغريات خمتلفة. وق�شم من معاملت الرتابط تخ�س نف�س ال�شخ�س، حيث فح�شت معاملت 
كان  اآخر  وق�شم   ،)protective/risk( حامية/خطرة  وع�امل  نف�شية  �شحة  م�ؤ�شرات  بني  الرتابط 

يفح�س العلقة بني م�ؤ�شرات نف�شية لدى اأفراد خمتلفني يف نف�س العائلة.
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الفصل الثالث 

حتليل النتائج
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الفصل الثالث
حتليل النتائج

الباب الأول: و�سف عينة البحث
كما ذكر اأعله زار طاقم البحث 59 عائلة من خمتلف مناطق قطاع غزة وال�شفة الغربية، مبا فيها 
و�شعهم  اأعمارهم،  العائلة،  اأفراد  تخ�س:  مف�شلة  معل�مات  على  منها   58 من  وح�شلنا  القد�س. 
االجتماعي، تاأهيلهم العلمي واملهني، وظروفهم ال�شحية. وفقط من 56 منها ح�شلنا عن معل�مات 
اأ�شل  من  ح�شابها  مت  املئ�ية  الن�شب  اأن  اىل  اال�شارة  املهم  من  املهدوم.  والبيت  الهدم  عن  مف�شلة 

املعل�مات املت�فرة ولي�س بال�شرورة من اأ�شل 56 عائلة.

وتبني من املعطيات ما يلي:

عند الزيارة
242 طفًل منهم: 122 ذكرًا و 120 اأنثى و230 بالغًا منهم:  العائلت  هذه  �شمت  الزيارة  ي�م  	•

111 ذكرًا و 119 اأنثى.

22 عائلة من مدن، 14 عائلة من قرى، و 23 عائلة من خميمات الجئني. 	•
%37.5 ي�شكن�ن يف مدن، 23.8 ي�شكن�ن يف قرى )مبا يف ذلك حارات القد�س(، %38.8 ي�شكن�ن  	•

يف خميمات الجئني.
متت زيارتها هنالك 52 اأعزبًا، 162 متزوجًا، 5 اأرامل و 9  التي  العائلت  يف  البالغني  بني  من  	•

اأفراد مت�فني.
مت�فيان و ثلثة متزوج�ن )ذكر واأنثيان(. اثنان  �شمنهم  من  فكان  للأطفال  بالن�شبة  اأما  	•

 14 البالغني  بني  ومن    .4.42 معياري  انحراف  مع   10.82 هي  للبالغني  التعليم  �شن�ات  معدل  	•
اأميًا، 15 اكت�شب�ا التعليم ابتدائي، 59 اكت�شب�ا التعليم االإعدادي، 63 انه�ا الثان�ية، و 42 ما بعد 

الثان�ي.

عند الهدم
الرج�ع لي�م الهدم كان هنالك 237 طفًل دون 18 �شنة منهم: 123 ذكرًا و114 اأنثى، و198  عند  	•

بالغًا منهم: 98 ذكرًا و100 اأنثى.
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ي�شكن�ن البيت ي�م الهدم كان 8.2، ومن �شمنهم 5.4 دون 18  كان�ا  الذين  االأفراد  عدد  معدل  	•
عامًا.

ال�شاد�س،  ال�شهر  بعد  ما  ح�امل  ثلث  منهن:  ح�امل  ن�شاء  ع�شر  هنالك  كان  الهدم  ي�م  يف  	•
وخم�س ح�امل ما بني ال�شهرين الثالث وال�شاد�س، واثنتان يف بداية حملهما.

االأطفال يف ي�م الهدم كان هنالك ثلثة اأطفال دون ثلثة اأ�شهر، و ثلثة اأطفال بني  �شمن  من  	•
ثلثة اأ�شهر ون�شف �شنة، و ثمانية اأطفال بني �شتة اأ�شهر و�شنة.

الو�سع ال�سحي لل�سحايا
ي�م الهدم كان هناك خم�شة اأطفال ذوو حاجات خا�شة: طفل بعمر ن�شف �شنة مع م�شاكل تط�رية  	•
يف الع�شلت، طفلة بعمر �شت �شن�ات مع م�شكلة يف الكلى، طفل بعمر ع�شر �شن�ات مع م�شكلة 
�شمع، طفل بعمر اأربع ع�شرة �شنة يعاين من تخلف عقلي، و �شاب كفيف يبلغ من العمر 16 �شنة. 

كذلك هنالك اأربعة بالغني يعان�ن من اأو�شاع �شحية واإعاقات حرجة: اثنان يعانيان من �شعف  	•
نظر �شديد، احدهما يعاين من تخلف، واالآخر مري�س بال�شرطان.

	باالإ�شافة للإعاقات واالأمرا�س املزمنة هنالك اثنا ع�شر �شخ�شًا يعان�ن من اإ�شابات ناجمة عن  	•
االحتلل االإ�شرائيلي. ت�شعة منهم يف اأحداث ال تخ�س الهدم، و ثلثة اأ�شيب�ا خلل هدم بيتهم.

اإحدى الن�شاء ت�فيت نتيجة االإ�شابة خلل هدم بيتها. كذلك فاإن اأحد اأبناء العائلت التي متت  	•
مقابلتها قتل خلل هدم البيت.

الو�سع القت�سادي
%2 من العائلت فقط عّرفت و�شعها االقت�شادي باأنه ممتاز، %10 عرف�ا و�شعهم باأنه جيد،  	•

%41 عرف�ه باأنه مت��شط، %20 و�شف�ه بفقري، و%27 و�شف�ه باأنه فقري جدًا.

يتلق�ن م�شاعدة من م�ؤ�ش�شات خارجية )من �شمنها حك�مية(، و8  14 فقط  العائلت  من بني  	•
يتلق�ن م�شاعدة من طرف العائلة.

بالن�شبة لل�شكن حاليا، فاإن 25 عائلة ت�شكن يف بي�ت ملك، 21 يف بي�ت م�شتاأجرة، 6 ال تزال ت�شكن  	•
يف بي�ت تخ�س العائلة املمتدة، و4 عائلت ت�شكن يف بي�ت تابعة ل�كالة الغ�ث.

ن�شبة العاطلني عن العمل من بني البالغني الذك�ر هي %19.8. وكانت ن�شبة العاطلت عن العمل  	•
%4.1 وذلك الأن %73.1 من الن�شاء عرفن اأنف�شهن كربات منازل.

�شبعة اأطفال ممن هم دون 18 �شنة يعمل�ن. 	•

عملية الهدم
اأ�شباب الهدم املزع�مة لعينة الهدم كانت كما يلي: 23 على اأ�شا�س اأمني، 7 ب�شبب عدم الرتخي�س،  	•
15 كاإجراء عقابي، اأما الباق�ن وعددهم 11 عائلة، فكانت هناك �شع�بة يف حتديد ال�شبب، الأنه 
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كان هناك دمج بني العقابي واالأمني.
يف 22 عملية هدم كانت هنالك اإ�شابات. وكانت هناك 7 عمليات ت�شمنت اعتقاالت. 	•

�شبع عائلت فقط اأعطيت فر�شة تفريغ البيت من املحت�يات. 	•
من بني 59 عائلة 29 بيتًا هدمت كجزء من عملية هدم جماعي. 	•

ما بعد الهدم
من بني العائلت التي متت زيارتها، 24 منها عادوا اإىل البيت املهدوم بعد ترميمه. 	•

من بني العائلت التي مل ترجع اإىل املنطقة ال�شابقة: 10 عائلت مل ترجع ب�شبب عدم ت�فر االأمن  	•
يف تلك املنطقة، 15 مل ترجع ب�شبب منع ق�ات االحتلل الرج�ع لل�شكن هناك، عائلتان مل ترجعا 
ب�شبب اإيجاد فر�س عمل اأف�شل، عائلة واحدة مل ترجع ب�شبب املع�نات، واأخرى ب�شبب االرتباط 
العائلي. وثلث اأخريات الأ�شباب اأخرى، من �شمنها واحدة ب�شبب ال��شع النف�شي ال�شيء للأب، 

الذي ي�شعر بال�شيق عندما يزور البيت املهدوم. 
عدد التنقلت التي عا�شتها العائلة منذ الهدم كان كما يلي: 2 مل يتنقل�ا، 14 مرة واحدة، 20  	•

مرتان، 12 ثلث مرات، 5 اأربع مرات، عائلتان 5 مرات، واأخرى 7 مرات.
فرتة عدم الثبات للعائلت منذ هدم البيت وحتى وج�د �شكن ثابت، تق�شمت كما يلي: 4 اقل من  	•
�شهر، 10 من �شهر حتى ن�شف �شنة، 6 من ن�شف �شنة حتى �شنة، 10 من �شنة حتى �شنتني، 4 من 
�شنتني اإىل ثلث �شن�ات، 8 من 3 اإىل 4 �شن�ات، 9 عائلت عا�شت اأكرث من 4 �شن�ات من التنقل، 
واأغلبهم ال زال غري م�شتقر من ناحية ال�شكن. اأما باقي العائلت فلم نتمكن من ح�شاب فرتة عدم 

ا�شتقرارها.
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الباب الثاين: نتائج البحث النف�سي
“راحت الدار وراح اخلري معها، راحت �شحتنا، اأوالدنا خرب�ا، بعدها داميًا بتيجي يف بالنا” )الزوجة 
رام اهلل(. هذه العبارات التي قالتها اإحدى االأمهات التي هدم بيتها، تعرب عن مدى اآثار الهدم على 
العائلة، حيث اأ�شابت االأهل واالأطفال، وذلك بعد فقدان مادي ومعن�ي كبريين جدا. كذلك هنالك 

تعبري عن احلنني للحياة ال�شابقة التي دارت يف طيات البيت املهدوم.

يف هذا الق�شم �شيتم نقا�س املعطيات الكمية التي مت جمعها ب��شاطة اال�شتمارات النف�شية املغلقة، مع 
تدعيم ذلك باقتبا�شات من املقابلت التي مت اإجراوؤها مع العائلت. و�شنتطرق يف هذا الق�شم اإىل 

امل�ا�شيع التالية:

النتائج التي تخ�س االأطفال ب�شكل مبا�شر.  .1  
النتائج التي تخ�س االأهل ب�شكل مبا�شر.  .2  

الع�امل احلامية وع�امل اخلطر لكل الفئتني والعلقة بينهما.  .3  

اجلزء الأول - النتائج بالن�سبة لالأطفال
�سلوكيات الأطفال

يعتمد هذا التحليل يف االأ�شا�س على معطيات من قائمة �شل�كيات االأطفال )CBCL(، حيث يعترب مقيا�شًا 
معتمدًا عامليا ل��شع االأطفال النف�شي. ب�شبب عدم وج�د عينة مقننة للأطفال الفل�شطينيني، لذا ا�شتعنا 

مبجم�عة ال�شبط كي نتعرف على االآثار النف�شية املبا�شرة للهدم على االأطفال )انظر قائمة 1(

قائمة 1: اختبار t للفارق بني اأطفال جمموعة الهدم وجمموعة ال�سبط

دللة اح�سائيةقيمة t�سبط )60 طفل(هدم )92 طفل(
اقل من 5.1412.7836.3250.001ان�شحابية

اقل من 1.5220.7173.8460.001�شكاوي ج�شدية
اقل من 10.3265.7176.3720.001قلق/ كاآبة

اقل من 5.4132.7006.0660.001م�شاكل اجتماعية
اقل من 2.9891.2675.6820.001م�شاكل تفكري
اقل من 7.9464.4336.3160.001م�شاكل انتباه

اقل من 6.0222.7335.5690.001جن�ح
اقل من 16.66311.3834.2130.001عنف

اقل من 20.44011.0677.4460.001اإنط�ائية
اقل من 22.68514.1175.0350.001اإنب�شاطية

اقل من 12.0115.8176.2460.001اأعرا�س اأخرى
- يجب الإ�سارة اإىل اأن النحرافات املعيارية بني عينة الهدم وعينة ال�سبط مل تكن مت�ساوية يف جميع املوؤ�سرات.
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كما يظهر يف القائمة اأعله، هنالك فرق، ذو داللة اإح�شائية يف جميع م�ؤ�شرات ال�شحة النف�شية عند 
االأطفال، بني االأطفال الذي هدمت بي�تهم وبني اأطفال ال�شبط. وهذا الفرق ي�شري اإىل �شحة نف�شية 
اأ�شهر من الهدم.  اأكرث من �شتة  اأكرث �ش�ءًا، لدى االأطفال الذين عان�ا من هدم بي�تهم، وذلك بعد 
ال�شحة  جماالت  جميع  يف  م�شتدميًا  طابعًا  اأخذ  النف�شية  ال�شحة  على  التاأثري  فاإن  اأخرى  وبكلمات 
النف�شية لدى االأطفال، ومل يتل�َس خلل الفرتة الق�شرية التي تلت ال�شدمة، كما ه� مت�قع باحلالة 

الطبيعية. وميكن تلخي�س امل�ؤ�شرات التي مت فح�شها مبا يلي:

االأطفال الذين هدمت بي�تهم اأظهروا �شل�كيات ان�شحابية اأكرث من باقي االأطفال، مثل  ان�سحابية: 
تف�شيل البقاء وحيدا، اأو تف�شيل عدم الكلم اأمام االآخرين.

اأكرث من باقي االأطفال من م�شاكل ج�شدية،  بي�تهم  الذين هدمت  ي�شك� االأطفال  �سكاوي ج�سدية: 
مثل: الدوخة، اآالم يف مناطق خمتلفة، �شيق تنف�س، وذلك بدون اأي �شبب ع�ش�ي معروف. هكذا جاء 
اأجي من املدر�شة اعيط الأمي  “كنت  )االبن، رام اهلل(،  “بح�س اإين خمن�ق”  على ل�شان االأطفال: 
واحكيلها اإن� بطني ب�جعني واأبكي، وما اأر�شا اآكل وال اأ�شرب” )االبنة، رفح(، “اأنا معي روماتزم �شار 

معي اأزود بعد الهدم و�شجن اأب�ي” )االبنة، بيت حلم(.

القلق  من  االأطفال  باقي  من  اأعلى  درجة  من  بي�تهم  هدمت  الذين  االأطفال  يعاين  واكتئاب:  قلق 
واالكتئاب، فهم يكرثون من البكاء، ويخاف�ن الذهاب اإىل املدر�شة، وي�شعرون اإنهم غري حمب�بني، اأو 
اأن االآخرين يكيدون لهم ال�شر، وي�شعرون بالذنب، وهم ع�شبي�ن و�شديدو الت�تر. فقد قال اأحد االآباء 
ي�شف ابنته: “بطلت �س. ن�شيطة زي اأول، تلعب زي زمان، حركتها زادت عن اأول اإ�شي ملفت للنظر” 
)االأب، رفح(. كذلك و�شف االأطفال م�شاعرهم هكذا: “ قلبي �شار ل�نه ا�ش�د” )االبن، رام اهلل(، 

و"حا�شني بحزن، �شرت اعيط" )االبنة، رام اهلل(.

م�ساكل اجتماعية: من املعطيات الكمية وجدنا اأن االأطفال الذين هدمت بي�تهم يعان�ن اأكرث من باقي 
االأطفال من م�شاكل اجتماعية، مثل وج�د �شع�بة يف التعامل مع االأطفال االآخرين، والتعلق بالكبار، 
والت�شرف ب�شكل يلئم �شنًا اأ�شغر، وتف�شيل املك�ث مع اأطفال اأ�شغر �شنًا. خلل املقابلت قال اأحد 
االآباء وا�شفًا ابنته: “وعندها كمان عزلة” )االأب، رفح(، وو�شفت اإحدى الفتيات �شع�رها بق�لها: 

“ما بحب ا�شمع �ش�ت عايل اأو �ش�ت �شغار، اأنا بحب اقعد حلايل واأنام” )االبنة، بيت حلم(.

م�ساكل تفكري: االأطفال الذين هدمت بي�تهم يعان�ن من م�شاكل تفكري اأكرث من باقي االأطفال، فمثل 
هم ي�شت�شعب�ن التخل�س من االأفكار ال��ش�ا�شية وال�شل�كيات القهرية، ووج�د اأفكار اأو �شل�كيات غريبة 
جدًا. وت�شف اأحدى االأمهات عدم �شفاء ذهن ابنتها للدرا�شة بق�لها: “بتق�يل بنتي: اأنا بحفظ بحفظ، 
ب�س يف االمتحان ملا ي�شاألني االأ�شتاذ بن�شى” )االأم، بيت حلم(. كذلك قد تظهر بعد االأفكار ال��ش�ا�شية 
تنهد، وب�شل  الدار وهي  البلف�ن  “ اأنا �ش�رت على  املهدم مثل  بالبيت  املتعلقة  القهرية  وال�شل�كيات 
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اأيام حل�ة”  اأيام زمان  اأتذكر هديك الدار، بتذكر  اأ�ش�فها عل�شان  اأعيدها واأ�ش�فها وهي ت�قع، بحب 
)االبن، رام اهلل(، “بي�شلهم يتذكروا احلدث ويحك�ا كتري عن البيت” )االأم، بيت حلم(.

�سعوبات انتباه: و�شف اأحد االأطفال �شع�بته يف الرتكيز كما يلي “ ما بركز بالدرا�شة وللي�م يعني 
ما بركز وال بحب الدرا�شة” )االبن، رام اهلل(. اأما االأهل فاأ�شاروا هم اأي�شا ل�شع�بات اأبنائهم يف 
الرتكيز: “املعلمات بيق�ل�ا عن� ان� ف��ش�ي وبتحرك كتري” )االأم، بيت حلم(، “بي�ش�ف�ا �ش�ر الهدم 
ما يف تركيز، البنت كانت ت�جيهي ور�شبت ما يف جمال للدرا�شة، وال ي�جد مكان للدرا�شة” )االأم، 
اأ�شارت املعطيات الكمية اإىل اأن االأطفال الذين هدمت بي�تهم يعان�ن من �شع�بات  رام اهلل(. فقد 
مندفع�ن،  احلركة،  وكثريو  زائدًا  ن�شاطًا  يبدون  فهم  االأطفال،  باقي  من  اأكرث  والرتكيز  االنتباه  يف 
يرتبك�ن ب�شرعة، يفقدون الرتكيز وي�شرح�ن. واأحيانًا تعرب هذه االأعرا�س عن اكتئاب االأطفال، ولي�س 

بال�شرورة م�شاكل انتباه على اأ�شا�س ع�شبي.

اأكرث ميل للجن�ح من باقي االأطفال، فمثل  االأطفال الذين هدمت بي�تهم هم  �سلوكيات جنوحية: 
مي�ش�ن مع اأطفال كثريي امل�شاكل، يكذب�ن وي�شرق�ن، وال ي�شعرون بالذنب عند اخلطاأ، ويهرب�ن من 
“اأخلقهم  اأبنائهم:  املنزل. فمن خلل املقابلت �شمعنا بع�س االأهايل ي�شتك�ن من تغري �شل�كيات 
تغريت، ي�شرب�ا بع�شهم، بطل حد يتحمل الثاين ح�شا�شني كثري وعنيفني مع بع�س” )االأم، رام اهلل(، 
“كانت داميا عادية، ب�س من �شنتني �شارت �شقية ا�ش�ي، ت�شرب االأوالد، برة ال�شف عاملة ع�شابة 

باملدر�شة” )االأب، رفح(.

�سلوكيات عنيفة: كذلك فان االأطفال الذين هدمت بي�تهم يبدون �شل�كيات عنيفة اأكرث من باقي االأطفال، 
مثل عدم الطاعة يف البيت واملدر�شة، اإتلف وتك�شري ممتلكاته اأو ممتلكات االآخرين، ق�ش�ة على االآخرين، 
برد�س علي  “م�شيبني،  بق�لها:  االأمهات و�شفت ذلك  اإحدى  االنتباه.  لفت  البحث عن  املتكرر،  ال�شجار 
باملرة، بياخد كل اإ�شي ب�شياح وعياط” )االأم، بيت حلم(، اأما ابنتها فقالت: “اأنا ب�شري اأ�شرخ، ب�شربهم 

)للأخ�ة( واأنا ما كنت هيك زمان... �شرت ع�شبية برنفز ب�شرعة “ ) االبنة، بيت حلم(.

تب�ل  بع�شهم  “ كان عند  )االأب رفح(،  بفمها”  ايدها  بتظل  �شيئة  “عندها عادة  اأخرى:  اأعرا�س 
الاإرادي عند االأوالد اإيل بال�شف االبتدائي” )االأب رفح(، كان من املمكن اأن ت�شمع الكثري من هذه 
ال�شكاوي يف العائلت االأخرى. فاملعطيات الكمية ت�شري اإىل وج�د اأعرا�س اإ�شافية اأكرث عند االأطفال 
الذين هدمت بي�تهم من باقي االأطفال، مثل التب�ل اللاإرادي، والتربز، وم�س االأ�شبع، و�شل�كيات 

جن�شية غري مقب�لة. 

هذه االأعرا�س هي م�ؤ�شر ق�ي لل�شائقة النف�شية التي مير بها ه�ؤالء االأطفال. فاآثار �شدمة هدم البيت 
هي عميقة لدرجة اأنها اأثرت على جميع املجاالت وال�شل�كيات لدى الطفل. لذا فل عجب اأن ن�شاهد 
ترديًا يف ال��شع التعليمي له�ؤالء االأطفال. وللأ�شف فاإن فرتة جمع املعطيات للدرا�شة يف �شيف 2007، 



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

35

اأغلب  عانى  وقد  واأهلهم،  االأطفال  اأق�ال  بح�شب  ولكن  املدار�س،  من  املعل�مات  جمع  من  متكننا  مل 
ولكن  منهم على فرتة حمددة،  لق�شم  الرتدي  واقت�شر هذا  العلمي،  ترٍد يف حت�شيلهم  االأطفال من 
العائلت:  من  ال��شع  و�شف  هكذا  املدار�س.  من  لت�شربهم  اأدى  حتى  اآخرين  مع  ا�شتمر  ال��شع  هذا 
“ال�لد طلع من املدر�شة الأن� م�س عارف يدر�س، و �شار يحكي ان� بدو يجيب م�شاري، مع اإين حاولت 
ادخله دورة كمبي�تر” )االأم، رام اهلل(، “باملدر�شة �شرت ما اأجيب علمات، اإخ�تي م�س �شاطرين وما 
بدر�ش�ا كمان” )االبن، رام اهلل(، “م�س عارف اأدر�س، علماتي زي الزفت، �شارت ترتاجع” )االبنة، 
نقلنا من  وملا  لل�شبعينات،  نزل معديل  “يعني  )االأب، رفح(،  بالدرا�شة”  اتاخروا  “كلهم  رام اهلل(، 
هناك عدت ثلث م�اد، احل�شاب واالجنليزي والتكن�ل�جيا” )االبن، رفح(. “اأنا تراجعت بدرو�شي، 

اأولها بطلت ادر�س، وبطلت اأركز بالدرا�شة، ب�س �ش�ي �ش�ي �شرت اأحت�شن” )االبنة، بيت حلم(.

املفاجيء يف االأمر اأنه مل يكن هناك اأي فارق يف م�ؤ�شرات ال�شل�كيات التي ت�شري اإىل تردي ال�شحة 
النف�شية لدى الطفل، بني االأطفال الذين �شاهدوا عملية الهدم، والذين مل ي�شاهدوا ذلك. ومن املهم 
االإ�شارة اإىل اأن %80 تقريبا من االأطفال �شاهدوا هدم بيتهم )82 �شاهدوا مقابل 21 مل ي�شاهدوا(. 
هي  عليه  املرتتبة  واخل�شارة  نف�شه  الهدم  ك�ن  اإىل  ين�شب  اأن  ميكن  املت�قع  الفرق  هذا  وج�د  وعدم 
العامل الذي �شبب تردي �شحة االأطفال النف�شية. فالت�شرد من البيت مل يكن اأقل تهديدا على احلياة 

من م�شاهدة الهدم باأعينهم.

كذلك مل جند اأي فارق يف م�ؤ�شرات �شحة االأطفال النف�شية تن�شب جلن�شهم، حيث كان التاأثري م�شابهًا 
واالأطفال يف  بي�تهم،  الذين هدمت  االأطفال  العينتني:  كلتا  تبينت يف  النتيجة  لكل اجلن�شني. وهذه 
اأ�شارت  والتي  طبيعية،  عينات  بحثت  التي  واالأبحاث  يتنافى  فارق  وج�د  وعدم  ال�شبط.  جمم�عة 
الذين  واالأطفال  فل�شطني عامة،  اأطفال  يعي�شها  التي  الظروف  اأن  يبدو  ما  لكن على  معينة،  لف�ارق 
هدمت بي�تهم خا�شة، من �شغط وتهديد على احلياة ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر، �شببت تل�شي هذه 
تقنني  ا�شتعملت يف  التي  التقنني،  عينة  اأ�ش�اأ من  نف�شي  و�شع  ال�شبط يف  عينة  كانت  الفروق، حيث 

ا�شتمارة قائمة �شل�كيات االأطفال28.

خمتلف  مع  اإح�شائية  داللة  ذات  علقة  له  يكن  مل  الهدم،  وقت  عمره  اأو  الزيارة  ي�م  الطفل  عمر 
امل�ؤ�شرات لل�شحة النف�شية، اأي اأن االأطفال االأكرب عمرا مل يك�ن�ا اأكرث ح�شانة نف�شية مقابل �شدمة 
الهدم، وذلك بعك�س الت�قعات. اإن �شدمة هدم البيت كانت اأكرث ق�ش�ة من اأن يك�ن عمر الطفل عامًل 
م�شاعدًا يف تخطيها، حيث اأن ال�شدمة اأحاطته باخل�شائر املرتتبة عنها، ومنعت ا�شتعمال امل�شارات 
اإنها حطمت ق�شمًا كبريًا من م�شادر التعامل مع  اإذ  الطبيعية يف التغلب على ال�شغط ب�شكل ناجح، 

ال�شغط مثل: والدين حمت�يني، وم�شادر مادية، وعدم ا�شتقرار يف ال�شكن.

28  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
لل�شتفادة من ك�ن املراهق ي�شتطيع التعبري عن نف�شه، مل نكتِف ب�ش�ؤال االأهل، واإمنا ف�شلنا اأن ناأخذ 
باحل�شبان ما ي�شعر به املراهق�ن ب�شكل مبا�شر. وال�ش�ؤال املبا�شر للمراهقني �شي�شاعدنا يف التخل�س 
من االنحيازات املتعلقة بت�شريح االأهل، خا�شة واأن االأهل يف هذا العمر ي�شبح�ن اأقل اطلعا على 
خفايا حياة طفلهم. وهنا اأي�شا �شنقارن بني املراهقني الذين هدمت بي�تهم ومراهقي ال�شبط )انظر 

قائمة 2(.

t قائمة 2: مقارنة املراهقني الذين هدمت بيوتهم وجمموعة ال�سبط بوا�سطة اختبار

الدللة الإح�سائيةقيمة t�سبط )42 مراهق(هدم )42 مراهق( 
اأقل من 2.8612.1444.1380.001اأعرا�س ما بعد ال�شدمة

1.4960.07-4.2424.591�شع�ر باالن�شجام العام
2.6750.004-3.4233.853�شع�ر باالن�شجام العائلي

1.1680.123-2.6042.755الرتكيز بامل�شكلة
0.4850.315-2.8602.922الرتكيز بامل�شاعر

0.9460.173-2.2372.328امتناع
1.1180.134-2.5672.668ا�شتمارة اأ�شاليب التعامل

2.5530.007-4.7395.344الدعم االجتماعي
1.0420.15-2.6392.768القيمة الذاتية

اأعرا�س ما بعد ال�سدمة: املراهق�ن الذين هدمت بي�تهم يعان�ن من اأعرا�س ما بعد ال�شدمة 
النف�شية اأكرث �شدة من جمم�عة ال�شبط. حيث اأن ه�ؤالء املراهقني يعان�ن من ا�شطراب ما بعد 
ال�شدمة بن�شبة اأكرب من باقي اأقرانهم. وهذا االأمر لي�س غريبا، حيث اأن ال�شدمة التي عا�شها 
ه�ؤالء املراهق�ن تعد �شدمة كبرية التاأثري، اإذ اإنها تهدد احلياة ب�شكل مبا�شر. واملهم هنا اأن اآثار 
 .)chronic( م�شتدمية  �شبغة  اأخذت  اإنها  اأي  اأ�شهر،  �شتة  من  اأكرث  بعد  حتى  تزل  مل  ال�شدمة 
وبدهم  الدار  على  اأجا  اجلي�س  ان�  كتري  “بحلم  يلي:  كما  االأعرا�س  هذه  املراهق�ن  و�شف  فقد 
ي�شرب�ين... اأنا ما بعرف�س اأنام مرات واأنا اأتذكر البيت” )ابن رام اهلل(، “�شرنا ن�شعر باخل�ف 
بعد الهدم كنا ما نعرف ننام، كنت اأخاف ان� اأحيانا واإحنا ناميني اأالقي ان� البيت انهدم ف�قي، 
“بحلم ان� ب�ش�ف اليه�د  )االبنة، رفح(،  كنت داميا يف حالة ت�تر وانزعاج وداميا كنت ابكي” 
طفل 1، جنني(، “ف�س اأمان ومع هذه االأو�شاع �شرت اأخاف” )طفل 2،  داخلني بهدم� بي�ت” ) 

جنني(.

ال�سعور بالن�سجام العام: مل يتبني اأي فرق يف ال�شع�ر باالن�شجام بني االأطفال الذين هدمت بي�تهم 
واأطفال ال�شبط، وذلك ي�شري اإىل ك�ن ه�ؤالء االأطفال ذوي م�شادر نف�شية م�شابهة للآخرين. كما ه� 
وارد يف االأدبيات، فاإن ال�شع�ر باالن�شجام العام ال يتغري حتى بعد ال�شدمة، لذا فلم جند الفرق بني 
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باالن�شجام  �شع�ر  بي�تهم �شرح�ا عن  الذين هدمت  فاملراهق�ن  اأخرى  ناحية  من  ولكن  املج�عتني. 
العائلي اأقل من املجم�عة ال�شابطة. اأي اأنهم �شعروا باأن االأحداث التي متر بها العائلة واأ�شل�ب حياتها 
وهذه  ال�شبط.  جمم�عة  يف  املراهق�ن  عنه  �شرح  مما  معنى  واأقل  تدبريا،  واأ�شعب  فهما،  اأقل  هم 
النتيجة ت�شري ب�شكل مبا�شر اإىل تغيري جذري يف حياة العائلة ك�حدة ذات طابع حاٍم له�ؤالء املراهقني، 
حيث اأ�شبحت وظيفة العائلة يف اإعطاء اإمكانية وفهم ما يجري، وامل�شاعدة يف تدبري االأم�ر، واإعطاء 

معنى للأ�شياء، اأقل تلبية الأبنائها.

الدعم الجتماعي: املراهق�ن الذين هدمت بي�تهم ي�شعرون باأنهم يتلق�ن دعما اجتماعيا من البيئة 
املحيطة اأقل مما ي�شعر به املراهق�ن يف املجم�عة ال�شابطة. وهذه النتيجة تتما�شى مع فر�شية فقدان 
العائلة دورها املهم يف اإعطاء الدعم الأفرادها، ب�شبب ك�نها م�شدومة. كذلك فان املقابلت اأ�شارت 
اإىل ابتعاد االأقرباء عن العائلة املنك�بة، “بتح�شيهم )القرايب( بعدو اكرت، حتى االإخ�ة بج��س عليكي” 
اأو ب�شبب �شع�ر ال�شفقة  )االأم، بيت حلم(. وذلك اإما خ�فا من تبعات اقرتابهم من عائلة “م�شب�هة”، 

الذي ي�شعب على االآخرين التعامل معه، لذا ميتنع�ن عن تق�ية العلقة مع اأفراد العائلة املنك�بة.

ا�شتعمال  اإح�شائية يف  داللة  فارق ذي  اأي  املجم�عتني  كلتا  املراهق�ن يف  يبِد  التعامل: مل  اأ�ساليب 
مع  يتعامل�ا  كي  املقدار،  بنف�س  املختلفة  االأ�شاليب  ا�شتعمل�ا  اأمن  اأي  ال�شغط،  مع  التعامل  اأ�شاليب 
�شغ�طاتهم الي�مية. اإال اأن هذه االأ�شاليب مل تكن كافية كي ت�فر على ه�ؤالء املراهقني املعاناة النف�شية 

املرتتبة عليهم جراء هدم بي�تهم.

املراهقني  بني  اإح�شائية  داللة  ذي  فارق  اأي  يكن  فلم  الذاتية  للقيمة  بالن�شبة  اأما  الذاتي:  التقييم 
الذين هدمت بي�تهم واملراهقني يف جمم�عة ال�شبط. وعدم وج�د الفارق كما يبدو ينبع من قدرة 
املراهقني على اإعطاء معنى ملا يجري لهم، وذلك عن طريق ن�شب ماأ�شاتهم اإىل ت�شحية ذات قيمة 
ايجابية، وهكذا ي�شتطيع املراهق اأن يرى يف ماأ�شاته قيمة ايجابية ي�شتمد منها الق�ة. وهذه النتيجة 
تتما�شى مع عدم وج�د فارق يف ال�شع�ر يف االن�شجام بني املجم�عتني، ما ي�شري اإىل قدرة املراهقني 

الذين هدمت بي�تهم على فهم وتدبري، واإعطاء معنى ملجريات حياتهم املاأ�شاوية.

اأطفال دون 12 �سنة

بالن�شبة له�ؤالء االأطفال ركزت الدرا�شة على مدى ت�تر جهاز العلقة مع االأهل وم�شببات هذا الت�تر. 
12 �شنة هم االأكرث تعلقا ب�الديهم، بعك�س املراهقني الذين ي�شتمدون م�شادرهم  الأن االأطفال دون 

النف�شية من البيئة االأو�شع، مثل: االأ�شدقاء، واحلي واملدر�شة.
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قائمة 3: اختبار t ملوؤ�سرات �سغط الوالدية ملقارنة املعدلت بني جمموعة الهدم وجمموعة ال�سبط

دللة اإح�سائيةقيمة t�سبط )56 طفل(هدم )60 طفل(

جمال الطفل

اأقل من 3.3500.001-2.7473.071ت�شتت وحركة زائدة
0.1260.45-3.1093.123تعزيز للأهل

1.5210.065-2.9233.136مزاجية
1.1760.121-3.0934.718تقبل
0.5820.281-2.7672.833تاأقلم
2.4300.009-2.9243.222تطلب

جمال االأهل

0.9380.175-3.3353.453قدرة
0.8710.195-3.1233.219تعلق

1.0040.158-2.4872.629�شيق الدور
1.8270.035-2.8793.103كاآبة

0.6510.257-2.6552.787ال�شريك
1.6300.053-3.0823.229عزلة
3.0940.001-2.6652.977�شحة

1.7720.04-136.393155.244جمال الطفل
1.9120.029-161.508170.686جمال االأهل

من خلل املقارنة بني جمم�عة االأطفال الذين هدمت بي�تهم، واالأطفال يف جمم�عة ال�شبط، تبني اأن 
هنالك فارقًا يف بع�س املجاالت دون اأخرى:

الت�ستت: درجة الت�شتت واحلركة الزائدة لدى االأطفال الذين هدمت بي�تهم هي اأعلى من تلك التي 
اأطفال جمم�عة الهدم، ما يزيد من ت�تر العلقة مع االأهل. وهذه النتيجة تتما�شى مع  يعاين منها 
املعطيات التي تلقيناها من قائمة �شل�كيات االأطفال، التي اأ�شارت اإىل م�شاكل انتباه اأكرث عند االأطفال 

الذين هدمت بي�تهم.

تطلب: اأهايل االأطفال الذين هدمت بي�تهم ي�شعرون باأن اأبناءهم اأكرث تطلبا مما ي�شعر به اأهايل 
جمم�عة ال�شبط، ما ي�شبب زيادة الت�تر يف جهاز العلقة بني الطفل واأهله. ومن خلل املقابلت 
تبني اأن ق�شمًا كبريًا من ال�شغط النابع عن التطلب مل ينبع من الطفل ذاته، بل من عدم قدرة 
االأهل على تلبية طلبات االأطفال كما يف ال�شابق، ال�شيء الذي يرجع اإىل الظروف املادية ال�شعبة. 
م�شاريف  ت�قف  حتى  املدر�شة،  ت�قف  رب  “يا  تق�ل:  اأن  االأمهات  باإحدى  االأم�ر  و�شلت  فمثل 
امل�ا�شلت وم�شروف االأوالد بعني اهلل” )االأم، بيت حلم(. كذلك و�شف هذا التغيري يف قدرة 
االأهل على تلبية طلبات االأطفال كما يلي: “ ما كنت متع�د على هيك، اإين ارف�شلهم طلب، لكن 
ما يف اليد حيلة، و�شع�ر م�س حل� ان� يطلب�ا مني طلب ما اقدر البيلهم اياه، انرفز، اأبهدلهم، �ش� 
اأ�ش�ي، يعني ال�احد م�س ملحق” )االأب، رام اهلل(، “طريقة تعاملنا مع االأوالد، ي�م بنتي تطلب 
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�شيكل واأنا ما معي، اي�س راح يك�ن اإح�شا�شي، ما يف، ل� بدي اأعطيها �شيكل ت�شرتي فيه” )االأم، 
رام اهلل(.

الكاآبة: كما تبني النتائج بالن�شبة للأهل )اأنظر اجلزء الثاين(، فاإن االأهل الذين هدمت بي�تهم يعان�ن 
من حزن وكاآبة اأكرث من البالغني يف العينة غري املري�شة. وهذا االكتئاب ي�شبب ت�ترًا يف علقة الطفل 
ب�الديه، وذلك ب�شبب قلة الق�ى النف�شية لدى ال�الدين لتلبية حاجات الطفل، حيث يبداأ االأهل تف�شري 

حاجات الطفل كثقل زائد، وباملقابل ي�شعر الطفل اأن اأهله غري مبالني حلاجاته. 

�سحة: كذلك فاإن اأهل االأطفال الذين هدمت بي�تهم ي�شعرون بت�عكات �شحية اأكرث من اأهل جمم�عة 
اأكرث ت�ترا. فاإن ال�الد امل�شغ�ل ب�شحته، لي�س  ال�شبط، ما يجعل جهاز العلقة بني االأهل واأبنائهم 
لديه الفراغ العاطفي الكايف كي يك�ن مت�اجدًا عاطفيا ل�شالح اأبنه. فقد و�شف ذلك االأهل بق�لهم: 
“و�شعنا ال�شحي �شار �شيء، حماتي اجنلطت بعد احلدث، واأنا �شار معي �شكري، وزوجي عنده �شغط 
و�شكري، واجنلط بعد االأو�شاع، اأنا ما ت�قعت انه ي�شري معي �شكري” )االأم، رام اهلل(، “�شار عندي 
وجع مفا�شل وخ�ف وزعل” )االم، جنني(، “اأنا وقت الهدم كبتت، ب�س بعدها بي�مني ح�شيت وجع 
برجلي �شديد، اأنا عانيت من� اأربع �شنني” )االأم، بيت حلم(. وقد و�شفت طفلة تاأثري هذه الت�عكات 
ال�شحية على اجل� العائلي مبا يلي: “اب�ي اجنلط وقعد يف الفرا�س و�شار ع�شبي، بطل يتحمل حدا، 
حتى علقتنا بني اإخ�تي وبيني اتغريت، و�شرنا نحكي الفاظ عمرنا ما حكيناها” )االبنة، رام اهلل(

خلل نظرة على معاملت الرتابط بني اأجزاء ا�شتمارة م�ؤ�شر �شغط ال�الدية، ميكن االدعاء باأن التقبل 
ه� اأكرث م�ؤ�شر يعك�س الت�تر النابع من جانب الطفل )معامل ترابط 0.946(. اأما االكتئاب فكان االأكرث 
علقة مع الت�تر النابع من جانب االأهل )0.809(. اأي اأن تقبل االأهل البنهم من جهة، وانخفا�س درجة 

الكاآبة لديهم من جهة اأخرى، ي�شمن م�شت�ى منخف�شًا من الت�تر يف علقة االأهل باأطفالهم.

اجلزء الثاين - نتائج بالن�سبة لالأهل
“اأ�شعب �شي واحد بيك�ن بدار و ي�شفي على الر�شيف، اي�س بدو يك�ن و�شعه، ف�س اأواعي، ف�س م�شاري، 
كيف ال�احد بدو يح�س ملا ي�ش�ف نا�س قاعدة بت�شحده، ف�س م�شاري ن�شرتي اإ�شي” )االأم، رام اهلل(، 
“باأح�س ان� �شدري بنخز علي وم�س مرتاحة، اي�س بدي اعمل غري العياط و البكاء، بنف�ّس بالعياط �ش� 
بن�س  ات�شرخ  الليل  اتك�ن حتلم يف  ك�ابي�س  �شار عندها  اإيل  “االأم  رام اهلل(،  )االأم،  اأروح”  اأ�ش�ي 
بيت حلم(،  )االأم،  التفكري”  اأم�ت من  ونرفزة، خايفة  كلها ع�شبية  “حياتي  رفح(،  “)االأب،  الليل 
“اكرت ا�شي اأنا بظل عندي ع�شبية واأع�شاب ونف�شيتي تعبانه واأع�شابي مت�ترة “ )االأم، جنني(. هذه 
العبارات جت�شد معاناة ال�الدين النف�شية بعد هدم بيتهم. فهم، كما اأطفالهم، ي�شعرون بالفقدان الكبري 

الذي انتابهم، ولكن عليهم تقع مهمة رعاية االأطفال، باالإ�شافة لتدبري االأم�ر غري القابلة للتدبري. 
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يعان�ن  بي�تهم  هدمت  ممن  واأب  اأم   95 اأ�شل  من   92 فاإن   DSM IV ي�شعها  التي  املعايري  وبح�شب 
االأ�شرى  %56 من  اأن  ات�شح  االأداة  ا�شتخدمت نف�س  �شابق  ال�شدمة. ويف بحث  بعد  اأعرا�س ما  من 
ن�شبة عالية جدا  اإىل  ي�شري  االأمر  ال�شدمة، وهذا  بعد  ت�شخي�س ا�شطراب ما  يعان�ن من  املحررين 
من االأهل الذين يعان�ن من ا�شطراب ما بعد ال�شدمة، وذلك باملقارنة مع فئات م�شدومة اأخرى. 
نتاأكد  االأ�شا�شي كي  املعيار  الت�شخي�س )�شعف  اأكرث �شدة يف  اأكرث حتفظًا و�شعنا معايري  وكي نك�ن 
اأي   95 اأ�شل  79 من  اإىل  يعان�ن من هذا اال�شطراب  الذين  االأعرا�س(، فنق�س عدد  من م�شايقة 

.86.2%

معامل  كان  حيث  النف�شية،  االأعرا�س  باقي  مع  ق�ية  علقة  اأبرزت  النف�شية  ال�شدمة  اأعرا�س  �شدة  اإن 
الرتابط بني �شدة االأعرا�س وم�ؤ�شر احلدة العام 0.708 )بداللة اقل من 0.001(. ما يثري الت�شاوؤل ح�ل 
خ�ش��شية اأعرا�س ما بعد ال�شدمة لهذا الن�ع من ال�شدمات. فهنالك معطيات ت�ؤكد اأن االآثار النف�شية 

لهدم البي�ت كانت اأكرث ات�شاعا من اأن حت�شر يف ا�شطراب ما بعد ال�شدمة النف�شية )اأنظر قائمة 4(.

قائمة 4 – نتائج ا�ستمارة جرد الأعرا�س الق�سرية،
وذلك ح�سب ن�سبة احلالت التي تبعد عن املعدل بعدد النحرافات املعيارية. مقارنة مع عينة مقننة من غري املر�سى.

املوؤ�سر

اآباء )43(اأمهات )52(
اقل من 
SD -1

 SD 1- من
SD 1 اإىل

 SD 1 من
SD اإىل 3 

اأكرث من 
SD 3

اقل من 
SD -1

 SD 1- من
SD 1 اإىل

 SD 1 من
SD 3 اإىل

اأكرث من 
SD 3

5.805.7046.2042.300.0023.3053.4023.40ج�شدنة

0.003.8082.7013.500.002.3060.5037.80و�ش�ا�س قهري

0.009.6082.707.704.704.6055.8034.90ح�شا�شية بني �شخ�شية

0.009.6088.5019.007.0011.6055.8025.60كاآبة

0.007.7059.4032.302.3011.7071.1014.90قلق

0.007.7088.503.804.706.9060.5027.90عدوانية

3.809.7075.0011.504.700.0062.7032.60خ�اف )ف�بيا(

1.9015.4078.903.704.7030.2048.8015.30اأفكار ا�شطهادية )بران�يد(

5.803.8082.605.8014.004.6076.704.70ذهانية

0.003.8080.8015.400.007.0037.2055.80م�ؤ�شر احلدة العام

وعند مقارنة املعطيات التي مت جمعها يف هذه الدرا�شة مع العينة الطبيعية غري املري�شة ال�شتمارة 
جرد االأعرا�س الق�شري، تبني اأن اأكرث من ن�شف االأهل كان�ا يف خطر لتط�ير اأعرا�س نف�شية مر�شية 
)بني SD 1 اإىل SD 3(. ون�شبة كبرية اأخرى ترتاوح ما بني 3.7 و 42.7 من االأمهات و 4.7 و 55.8 
من االآباء يعي�ش�ن يف خطر كبري جدًا لتط�ير اأعرا�س مر�شية )اأكرث من SD 3(. ومن خلل نظرة 
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�شريعة على القائمة 4 ميكن اال�شتنتاج باأن االآباء يعي�ش�ن يف خطر اأكرب، ن�شبة للعينة الطبيعية لتط�ير 
اأمرا�س نف�شية. وميكن ن�شب ذلك اإىل �شغ�طات اأكرب، حيث اأن ت�فري املاأوى يقع على عاتق االأب يف 

املجتمع الفل�شطيني، باالإ�شافة اإىل ك�نه املعيل االأ�شا�شي للعائلة. 

املتغريات  مع  داللة  ذات  �شلبي  ترابط  معامل  �شكل  اأن عمرهم  تبني  االأهل،  عمر  تاأثري  عند فح�س 
التالية: و�ش�ا�س قهري )-0.244 بداللة 0.017(، قلق )-0.235 بداللة 0.022(، خ�اف )-0.325 
بداللة 0.001( واأفكار ا�شطهادية )-0.235 بداللة 0.022(.اأي اأن االأهل االأكرب عمرا كان�ا يف خطر 
اأقل لتط�ر هذه الظ�اهر املر�شية النف�شية. لكن من املهم االإ�شارة اإىل اأن باقي امل�ؤ�شرات ومن �شمنها 
م�ؤ�شر احلدة العام مل ي�شكل اأي معامل ترابط ذي داللة اإح�شائية مع العمر. وبكلمات اأخرى فاإن ك�ن 
االأهل اأكرب عمرا مل ي�ؤثر على ال�شحة النف�شية ب�شكل عام، بل اأثر يف بع�س االأعرا�س املر�شية اخلا�شة 

بالقلق واالأفكار املثرية للقلق. 

وبالرغم من وج�د االآباء يف خطر اأكرب من حيث مقارنتهم يف العينة املعيارية، اإال اأن االأمهات ال زلن 
يعانني من اأعرا�س ب�شكل اأكرب من االآباء. فاإن كل من: اجل�شدنة، وح�شا�شية بني �شخ�شية، وو�ش�ا�س 
اأعلى عند االأمهات منها عند االآباء )انظر قائمة  قهري، وقلق، واأفكار ا�شطهادية، وذهانية، كانت 
5(. كذلك فان م�ؤ�شر احلدة العام كان اأعلى عند االأمهات منه عند االآباء. ومن املثري للهتمام اأن 

االأعرا�س التي ت�شرح بها الن�شاء اأكرث من الرجال هي نف�س االأعرا�س التي تخف مع التقدم بالعمر. 
ورمبا ميكن ن�شب هذا الفارق لك�ن االأمهات اأ�شغر عمرًا من االآباء ب�شكل عام. 
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.t قائمة 5 – مقارنة بني الآباء والأمهات بوا�سطة اختبار

املوؤ�سر
الأم )52 اأم(الأب )43 اأب(

tدللة اإح�سائية
انحراف معياريمعدلانحراف معياريمعدل

0.860.195-9.773.6810.383.33اأعرا�س اقتحامية

1.320.095-9.724.9911.024.59اأعرا�س امتناعية

0.810.21-8.704.009.292.85يقظة زائدة

1.2780.1-1.6580.5851.8050.537جممل ال�شدمة النف�شية

2.790.512.650.531.270.105التعامل املركز بامل�شكلة

0.290.385-2.880.472.910.58التعامل املركز بامل�شاعر

0.370.355-2.310.522.350.70االمتناع

2.660.362.640.500.210.42جممل التعامل مع ال�شغط

4.861.184.541.481.140.13الدعم االجتماعي

اقل من 3.080.001-1.371.052.021.00اأعرا�س ج�شدية

2.770.005-1.840.782.300.82و�ش�ا�س قهري

2.420.01-1.590.801.980.80ح�شا�شية بني �شخ�شية

1.700.045-1.480.911.790.82اكتئاب

اأقل من 3.580.001-1.710.872.380.95قلق

1.780.04-1.560.861.870.84عدوانية

1.600.055-1.390.831.700.99قلق خ�ايف

2.000.025-1.240.851.600.89اأفكار ا�شطهادية

2.780.005-0.910.631.320.77ذهانية

1.330.095-1.560.811.790.86اأعرا�س اإ�شافية

اأقل من 3.100.001-1.470.641.890.69م�ؤ�شر احلدة العام

العالقة بني الوالدين

اإيجابيًا  ترابط  معامل  هنالك  اأن  ات�شح  ال�الدين،  بني  املتبادل  التاأثري  اإىل  النظر  حاولنا  عندما 
)0.317 بداللة 0.044( بني حدة اأعرا�س ال�شدمة النف�شية عند كلي ال�الدين. كذلك االأمر بالن�شبة 
مل�ؤ�شر احلدة العام حيث وجد معامل ترابط ايجابي بني م�ؤ�شر احلدة العام لكلى ال�الدين )0.433 
باأعرا�س  االآخر  الإ�شابة  االحتمال  يرفع  ال�الدين  اأحد  اإ�شابة  فاإن  اأخرى  وبكلمات   .)0.005 بداللة 
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م�شابهة، من حيث ال�شدمة، اأو تدين ال�شحة النف�شي. وميكن ن�شب هذا الرتابط اإما مليزات م�شرتكة 
يف ال�شدمة التي مر بها كل ال�الدين �ش�يًا، واإما ن�شبها اإىل عدم قدرة ال�احد على دعم االآخر، ب�شبب 
�شع�باته اخلا�شة، ما ي�شعف قدرته على الدعم املتبادل، والذي بدوره ي�شتطيع وقاية كليهما من االآثار 

النف�شية ال�شلبية.

كذلك فقد وجد معامل ترابط �شلبي مثري للهتمام بني الدعم االجتماعي الذي يتلقاه االأب، مع م�ؤ�شر 
احلدة العام للأم )-0.316 بداللة 0.05( واآخر معاك�س بني الدعم االجتماعي الذي ت�شعر به االأم 
وم�ؤ�شر احلدة العام للأب )-0.328 بداللة 0.039(. وهذان املعاملن اللذان ي�شريان اإىل اأن ارتفاع 
حدة املعاناة النف�شية عند اأحد ال�الدين يرتبط بانخفا�س يف �شع�ر بالدعم االجتماعي لدى ال�الد 
النف�شي لكلي  لل��شع  العلقة الطردية  باأن  التي ذكرت �شابقا،  الثانية  الفر�شية  االآخر، وهذا يدعم 
ال�الدين نابع من انخفا�س يف قدرة ال�احد على دعم االآخر، يف حالة معاناته من اآثار نف�شية �شلبية، 

ولي�س بال�شرورة ن�شب ذلك مليزات ال�شدمة امل�شرتكة.

)protective and risk factors( اجلزء الثالث: العوامل احلامية واخلطرة

النف�شية  لل�شحة  بالن�شبة  للخطر  امل�شببة  والع�امل  الع�امل احلامية  اإىل  ي�شري  جاء هذا اجلزء كي 
النف�شي.  اأهله  و�شع  ه�  النف�شية  الطفل  �شحة  ل�شلمة  االأ�شا�شية  الع�امل  واأحد  وعائلته.  للطفل 
وبح�شب ما ورد يف املعطيات التي مت جمعها من العائلت، فاإن و�شع االأم النف�شي بات اأكرث تاأثريا من 
االأب. ومل تكن معاملت الرتابط ذات داللة اإح�شائية للم�ؤ�شرات ال�شل�كية للطفل مع م�ؤ�شر احلدة 
العام اأو ال�شدمة النف�شية للأب، ولكنها كانت ذات داللة بالن�شبة ملا يتعلق باالأم. ومعاملت الرتابط 
0.315 لل�شكاوي  0.332 للن�شحابية،  ل�شل�كيات الطفل مع م�ؤ�شر احلدة العام للأم كانت كما يلي: 
 0.369 التفكري،  مل�شاكل   .0278 االجتماعية،  للم�شاكل   0.356 للقلق/اكتئاب،   0.417 اجل�شدية، 
لل�شل�كيات اجلن�حية، 0.267 لل�شل�كيات العنيفة، 0.417 للنط�ائية و 0.336 للنب�شاطية )جميعها 
بداللة اأقل من 0.05(. وهذه العلقة وجدت لتك�ن اأكرث و�ش�حا بالن�شبة حلدة اأعرا�س ال�شدمة لدى 
االأم فكانت كما يلي: 0.437 للن�شحابية، 0.497 للقلق/اكتئاب، 0.423 للم�شاكل االجتماعية، 0.375 
مل�شاكل االنتباه، 0.371 لل�شل�كيات اجلانحة، 0.361 لل�شل�كيات العنيفة، 03.87 للنط�ائية و 0.477 

للنب�شاطية.

للأب، ميكن  بالن�شبة  وج�دها  وعدم  النف�شية  وال�شحة  للأم  النف�شية  ال�شحة  بني  وج�د علقة  اإن 
�شل�كيات  قائمة  ا�شتمارات  معبئي  اأغلب  ك�ن  من  العلقة  هذه  تنبع  رمبا  اأواًل  بطريقتني.  تف�شريه 
االأطفال هم من االأمهات، ومن املحتمل وج�د انحياز يف التقرير، حيث اأثرت روؤية االأم لطفلها بح�شب 
و�شعها النف�شي. اأما التف�شري االآخر، وه� يعتمد على اأ�شا�س نظري، ه� ك�ن االأم هي الراعي االأ�شا�شي 
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للطفل، خا�شة يف املجتمع الفل�شطيني، حيث تك�ن هي احلاوي االأ�شا�شي مل�شاعره. ويف حالة �شعف 
قدرتها على االحت�اء، ب�شبب ال��شع النف�شي ال�شيء، �شتك�ن قدرتها على احت�اء م�شاعر ابنها اأقل، ما 

�شي�ؤثر على �شحته النف�شية ب�شكل اأكرب.

وقد وجدت نتائج م�شابهة لتلك التي تخ�س �شل�كيات االأطفال بالن�شبة ل�شدة اأعرا�س ما بعد ال�شدمة 
لدى املراهقني، من حيث علقة ذلك بال��شع النف�شي للأم. وقد اأ�شارت املعطيات اإىل معامل ترابط 
ايجابي بني �شدة ال�شدمة النف�شية للمراهق وم�ؤ�شر احلدة العام للأم )0.373 بداللة 0.018(. ووج�د 
هذا املعامل بني �شحة االأم النف�شية و�شدة اأعرا�س ما بعد ال�شدمة النف�شية لدى املراهق كما �شرح 
عنها ه� بنف�شه، ت�شعف فر�شية ك�ن النتائج ال�شابقة نابعة عن انحياز يف الت�شريح، وتق�ي فر�شية 
ك�ن العلقة نابعة من تاأثري مبا�شر ل��شع االأم النف�شي على �شحة ابنها النف�شية. وهذه النتيجة ت�شري 
اإىل اأن تاأثري االأم يف ال�شحة النف�شية للطفل ال يقت�شر على االأطفال دون 12 �شنة، اإمنا ه� ذو تاأثري يف 
اأعمار اأكرب. هذا ومن املهم التذكري باأن معظم ه�ؤالء املراهقني قد كان�ا اأطفااًل �شغارًا عندما واجهتهم 

�شدمة هدم بيتهم، ما يزيد من تاأثري ما ت�شعر به االأم على الطفل يف الفرتة القريبة للهدم.

ومن هنا ميكن اال�شتنتاج اأن احلفاظ على ال�شحة النف�شية للأم ه� جزء مهم للحفاظ على ال�شحة 
عدم  حلظات  يف  االأ�شا�شي  املرجع  فهي  وماأ�شاوية،  �شادمة  ظروف  يف  خا�شة  للأطفال،  النف�شية 

االأمان.

وبالرغم من عدم وج�د علقة مبا�شرة بني ال��شع النف�شي للأب وبني ال��شع النف�شي لطفله، فهنالك 
م�ؤ�شرات لتاأثريات غري مبا�شرة. وقد اأ�شارت املعطيات اإىل عامل ترابط �شلبي بني الدعم االجتماعي 
الذي ي�شعر به االأب وال�شع�ر باالن�شجام العائلي عند املراهق )-0.366 بداللة 0.033(. وهذه النتيجة 
تلقي ال�ش�ء على تاأثري غري مبا�شر، رمبا مل يتبني اإح�شائيا ب�شبب �شغر العينة، بني ما يحدث مع االأب 
وانعكا�شه يف العائلة. وقد �شرح املراهق�ن عن �شع�ر اأح�شن باالن�شجام العائلي، كلما �شعر االأب بدعم 
من البيئة املحيطة به. وبكلمات اأخرى فاإن الدعم الذي يتلقاه االأب من داخل العائلة وخارجها يرجع 
منت�جه اإىل العائلة، حيث يعطي ج�ًا اأكرث راحة، ي�شعر فيه املراهق اأن العائلة الزالت من�شجمة، رغم 
الكارثة التي انتابتها. وهنا يجب التذكري باأن ال�شع�ر باالن�شجام العائلي كان اأحد الع�امل احلامية 

لل�شحة النف�شية للمراهق )انظر اجلزء االأول(.

عندما ندخل يف التفا�شيل واالآليات التي ي�ؤثر بها و�شع االأهل النف�شي على اأطفالهم عن طريق بناء 
اأن م�ؤ�شر احلدة العام لل�الدين، كّ�ن ترابطات �شلبية مع  جهاز علقات والد-طفل مت�تر، نكت�شف 
م�ؤ�شرات �شغط ال�الدية: معامل الرتابط بني م�ؤ�شر احلدة العام للأب وجمال الطفل ه� -0.477 
العام  م�ؤ�شر احلدة  اأما   .)0.001 اقل من  االأهل ه� -0.538 )بداللة  0.001(، ومع جمال  )بداللة 
ومع   )0.001 اقل من  الطفل -0.532 )بداللة  �شلبية مع جمال  اأي�شا معاملت  �شكل ه�  فقد  للأم 



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

45

جمال االأهل -0.477 )بداللة 0.001(. وهذا اإثبات مبا�شر للتاأثري املتبادل بني �شحة االأهل النف�شية، 
وعلقتهم مع ابنهم. وتده�ر ال�شحة النف�شية لل�الدين ال يقت�شر على جمال االأهل، بل يتعدى ذلك 
اإىل جمال الطفل، فمثل ي�شعر االأهل باأنهم يتقبل�ن ابنهم ب�شكل اأقل، وي�شعرون اأنه اأكرث تطلبا مما 

يجب.

اأنها عند االأب مل ت�شكل علقة ذات داللة  اأعرا�س ما بعد ال�شدمة، فقد ات�شح  ل�شدة  بالن�شبة  اأما 
�شكلت  للأم  ال�شدمة  بعد  ما  اأعرا�س  �شدة  ولكن  ال�الدية،  �شغط  م�ؤ�شرات  من  اأي  مع  اإح�شائية 
والعزلة  االأم،  وتعلق  الطفل،  مزاج  التالية:  امل�ؤ�شرات  مع  اإح�شائية  داللة  لها  ترابط  معاملت 
)-0.444، -0.488، -0.365 على الت�ايل(، ذلك باالإ�شافة ملجال الطفل -0.421 )بداللة 0.018( 
وجمال االأهل -0.378 )بداللة 0.06(. وهنا اأي�شا ي�جد اإثبات اإ�شايف الأهمية ال�شحة النف�شية للأم، 
خا�شة بالن�شبة الأعرا�س ما بعد ال�شدمة النف�شية. فاالأم التي تعاين من ا�شطراب ما بعد ال�شدمة، 
اآمن مع ابنها، وتثري مزاجية عند الطفل، ب�شبب عدم ثبات  تعاين من عزلة، وت�شت�شعب بناء تعلق 
ردود فعلها. لذا فاإن رعاية ال�شحة النف�شية للأم، والك�شف املبكر عن اأعرا�س ما بعد ال�شدمة، هي 

مبثابة تدخل واٍق ل�شحة الطفل النف�شية.

الدعم الجتماعي
ال�شدة،  اأوقات  للمراهقني يف  النظرية، ه� عامل حاٍم  امل�اد  اتفقت عليه  كما  االجتماعي  الدعم  اإن 
بعد  ما  اأعرا�س  �شدة  وبني  االجتماعي،  بالدعم  املراهق  �شع�ر  بني  �شلبي  ترابط  معامل  وجدنا  فقد 
ال�شدمة النف�شية )-0.533 بداللة اأقل من 0.001(. وبالرغم من اإمكانية تف�شري هذه املعطيات باأن 
الدعم االجتماعي ه� نتيجة ل�شحة نف�شية جيدة، اأال اأننا منيل اأكرث اإىل التف�شري الثاين، الذي يطرح 
ال�شدمة،  ي�شتطيع جتاوز  كي  باالأمان؛  ال�شع�ر  من  املراهق  عامل ميّكن  ه�  االجتماعي  الدعم  ك�ن 

والتخل�س من اآثارها ال�شلبية عليه.

كذلك فان للدعم االجتماعي دورًا يف حماية البالغني، وهم االأهل يف هذه احلالة، ومن االآثار النف�شية، 
من:  كل  مع  االأهل  به  ي�شعر  الذي  النف�شي  الدعم  بني  �شلبية  ترابط  معاملت  هنالك  اأن  تبني  فقد 
والذهانية   )0.006 بداللة   0.286-( واالكتئاب   ،)0.043 بداللة   0.211-( االمتناعية  االأعرا�س 
اأقل عر�شة يف تط�ير  اأن من تلقى الدعم االجتماعي من االأهل كان  اأي   .)0.041 )-0.213 بداللة 
اأمام تط�ير  اكتئاب واأعرا�س امتناعية لل�شدمة النف�شية. كذلك فاإن الدعم االجتماعي كان عائقًا 
هذه  �شببية  ح�ل  باجلزم  لنا  ت�شمح  ال  البحث  طريقة  اأن  اإىل  االإ�شارة  املهم  ومن  ذهانية.  اأعرا�س 
النف�شية  ال�شحة  على  ايجابي  تاأثري  له  االجتماعي  الدعم  باأن  اال�شتنتاج  ن�شتطيع  اإننا  اإال  العلقة، 

للبالغني، كما ه� احلال مع املراهقني.
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اأ�ساليب التعامل مع ال�سغط
اأ�شاليب التعامل مع ال�شغط هي اإحدى اآليات احلماية التي من املمكن التاأثري عليها عن طريق التدريب 
واإك�شاب املهارة. ويف هذه الدرا�شة تبني اأن �شدة اأعرا�س ما بعد ال�شدمة عند املراهقني كانت بعلقة 
 ،)0.001 اأ�شاليب تعامل ترتكز بامل�شكلة )معامل ترابط -0.353 بداللة  عك�شية، مع مدى ا�شتعمال 
بالن�شبة  اأما   .)0.015 بداللة   0.262- الرتابط  )معامل  بامل�شاعر  ترتكز  التي  التعامل  واأ�شاليب 
للأ�شاليب االمتناعية فلم تكن هناك علقة مع و�شع ال�شحة النف�شية للمراهق. وهذه املعطيات تطرح 
التعبري عن  وباأ�شاليب ترتكز يف  للم�شكلة،  ب�ج�د حل  تعامل ترتكز  اأ�شاليب  ا�شتعمال  باأن  الفر�شية 

امل�شاعر وتفريغها، ت�شتطيع اأن حتمي املراهق من اآثار نف�شية �شلبية.

فقد ظهرت علقة  االجتماعي،  بالدعم  وعلقتها  ال�شغط  مع  التعامل  اأ�شاليب  لعلقة  بالن�شبة  اأما 
ق�ية بني ا�شتعمال املراهقني الأ�شاليب ترتكز يف امل�شاعر مع تلقي دعم اجتماعي اأكرب )معامل ترابط 
0.452 بداللة اأقل من 0.001(. وعلقة اأقل ق�ة كانت مع اأ�شاليب التعامل املرتكز بامل�شكلة )معامل 

ترابط 0.245 بداللة 0.017(. وهذا تاأكيد على اأهمية ا�شتخدام ا�شرتاتيجيات تعامل مع ال�شغط يف 
على  املراهقني  تدريب  فاإن  االجتماعي،  بالدعم  ذلك  وعلقة  النف�شية،  ال�شحة  تده�ر  من  ال�قاية 

ا�شتخدام ا�شرتاتيجيات ناجعة، �شيزيد من ح�شانتهم النف�شية اأمام اأعرا�س نف�شية مر�شية.

ويف املقابل وجدنا عند االأهل معاملت ترابط ايجابية منخف�شة ومت��شطة بني حدة اأعرا�س نف�شية مثل: ما 
بعد ال�شدمة، عدوانية، و�ش�ا�س قهري، وقلق، ومدى ا�شتعمال االأفراد الأ�شاليب تعامل ترتكز بامل�شاعر. وهذه 
املعاملت من املمكن اأن تنبع من ميل االأ�شخا�س ال�شتعمال هذه االأ�شاليب؛ كي يتخل�ش�ا من اأعرا�س نف�شية 

ت�شايقهم. اأي اأن ا�شتعمال هذه االأ�شاليب ه� رد فعل ل�ج�د اأعرا�س م�شايقة، ولي�شت ال�شبب يف ذلك. 

ومن املثري للت�شاوؤل وج�د معاملت ترابط اإيجابية بالن�شبة لل��شع النف�شي للأهل مع اأ�شاليب التعامل، 
بدال من املعاملت ال�شلبية التي تبينت بالن�شبة للمراهقني. ومن املمكن تف�شري ذلك باأن اأ�شل�ب التعامل 
مع ال�شغط عند املراهق مل يلبث اأن يتبل�ر، وه� ي�شتعمل تن�عًا يف اال�شرتاتيجيات. اأما البالغ�ن فهم 
ي�شتعمل�ن االأ�شاليب املعروفة لهم يف التعامل مع امل�شاعر، ولذا ي�شتعمل�نها ب�شدة اأكرب كلما كان ال�شيق 
النف�شي اأكرب، ما �شي�شكل خطرًا لتط�ير مناذج �شل�ك مر�شية )مثل ا�شطرابات ال�شخ�شية(. هذخ 

الفج�ة بني املراهقني والبالغني ال زالت بحاجة اىل بحث اأعمق يف ابحاث قادمة.

التعامل املرتكز  ايجابي مع كل من  املراهق �شكل معامل ترابط  بالدعم االجتماعي لدى  ال�شع�ر  اإن 
بامل�شكلة 0.478 والتعامل املرتكز بامل�شاعر 0.51 )كلهما بدالله اقل من 0.001(، اأما اأ�شل�ب االمتناع 
فقد كان بدون علقة ذات داللة اإح�شائية. كذلك هناك علقة م�شابهة تبينت بالن�شبة للقيمة الذاتية 
بدون  االمتناعية   ،0.6 بامل�شاعر  ومرتكز   ،0.639 بامل�شكلة  مركز  )تعامل  املراهق�ن  بها  �شرح  التي 
داللة(. وهذه املعطيات ت�شري مرة اأخرى اإىل اأهمية تط�ير اأ�شاليب التعامل التي ترتكز يف حل امل�شكلة، 
ويف التعبري عن امل�شاعر، وتفريغها، حيث اأنها ت�شتطيع التنب�ؤ بال�شع�ر بالدعم االجتماعي، وهذا بدوره 
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ي�شتطيع اأن ي�شكل عامًل حاميًا اأمام ال�شغط النف�شي واآثاره.

اإن ال�شل�ك امل�شابه لكل من ال�شع�ر بالدعم االجتماعي وال�شع�ر بالقيمة الذاتية، والذي يتم التعبري 
عنه ب��شاطة معامل ترابط 0.537، ي�شعب من عملية ا�شتنتاج ال�شبب والنتيجة، اإال انه من ال�ا�شح 
املفرو�س وج�د علقة  ومن  املراهقني.  لدى  النف�شية  واال�شطرابات  كليهما  متينة بني  وج�د علقة 
�شع�ر  يغذي  االجتماعي  بالدعم  ال�شع�ر  اأن  حيث  الذاتي،  والتقييم  االجتماعي  الدعم  بني  متبادلة 
املراهق بقيمته الذاتية، وكذلك فان التقييم الذاتي االيجابي ي�شهل من عملية الت�ا�شل االجتماعي، 

الذي بدوره يثري الدعم االجتماعي من البيئة املحيطة.

ال�سعور بالن�سجام العام
 ،)resiliency( ادعى الكثري من الباحثني اأن ال�شع�ر باالن�شجام العام ه� اأحد املقايي�س اجليدة للجلد
حيث جاء هذا املقيا�س لقيا�س م�شادر مقاومة عامة )GRRs( 29. وقد ا�شرنا �شابقا اإىل عدم وج�د 
جمم�عة  يف  املراهقني  وبني  بي�تهم،  هدمت  الذين  املراهقني  لدى  باالن�شجام  ال�شع�ر  بني  فارق 
ال�شبط، ما ي�شري اإىل ثبات هذا املقيا�س اأمام ال�شدمة. لكن كان لل�شع�ر باالن�شجام قدرة على التنب�ؤ 
بال��شع النف�شي بعد ال�شدمة، حيث �شكل معاملت ترابط �شلبية ذات داللة اإح�شائية مع م�ؤ�شرات 
مع   )0.001 اأقل من  بداللة  �شلبي )-0.449  ترابط  �شكل معامل  العام  باالن�شجام  وال�شع�ر  نف�شية. 
مع  �شلبية  ترابط  معاملت  هنالك  كانت  كذلك  للمراهق.  النف�شية  ال�شدمة  بعد  ما  اأعرا�س  �شدة 
م�ؤ�شرات �شل�كية لقائمة �شل�كيات االأطفال )ان�شحابية -0.359، و�شكاوي ج�شدية -0.339، وقلق/

اكتئاب -0.447، و�شع�بات انتباه -0.356، وعنف -0.323(. وجميع هذه املعطيات تعزز الفر�شية 
ح�ل اأن ال�شع�ر باالن�شجام العام ذو قدرة على حماية املراهق من االآثار النف�شية ال�شلبية لل�شدمة 
النف�شية، فاملراهق�ن الذين يتمتع�ن بال�شع�ر باالن�شجام العام العايل، هم اأقل عر�شة لتط�ير اأعرا�س 

ما بعد ال�شدمة النف�شية، اأو تبعات نف�شية اأخرى لل�شدمة.

اأما بالن�شبة لعلقة ال�شع�ر باالن�شجام مع ع�امل حامية اأخرى، فقد ات�شح اأنه ي�شلك �شل�كًا م�شابهًا 
لكل من ال�شع�ر بالدعم االجتماعي والقيمة الذاتية. حيث �شكل معاملت ترابط ايجابية مع كل من 
اأي  0.367 على الت�ايل(، ومل ي�شكل  التعامل املرتكز بامل�شكلة والتعامل املرتكز بامل�شاعر )0.404 و 
مع  يتما�شى  االأخرى  املتغريات  مع  العلقة  يف  الت�شابه  وهذا  االمتناعي.  التعامل  مع  ترابط  معامل 
الت�ايل(.  0.385 على  و  الذاتية )0.5  والقيمة  الدعم االجتماعي  ترابط ق�ية مع كل من  معاملت 
وبهذا ي�شاف اإىل قائمة الع�امل احلامية لل�شحة النف�شية كل من الدعم االجتماعي، والقيمة الذاتية، 

وال�شع�ر باالن�شجام العام.

29  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�س
تع�د هذه املعطيات لت�ؤكد اإحدى فر�شيات البحث االأ�شا�شية، وهي اأن ال�شحة النف�شية للأهل بكل ما 
واأ�شاليب تعامل مع ال�شغط، ت�شكل عامًل حاميًا  اأعرا�س، دعم اجتماعي  فيها من مركبات ، مثل: 
حيث  والد-طفل،  بعلقة  ارتباط  لها  اآليات  ب��شاطة  يحدث  التاأثري  وهذا  للطفل.  النف�شية  لل�شحة 
ت��شيع هذه  املمكن  ومن  والد-طفل.  العلقة  الت�تر يف جهاز  تزيد  كي  كليهما،  فيها �شدمة  تن�شب 
النظرة لتحت�ي على املثلث اأب-اأم-طفل، حيث تاأخذ االأم دورًا اأكرث مبا�شرًة وتاأثريًا يف نقل التاأثريات 

النف�شية البنها، اإال اأنها هي بدورها تتاأثر بال��شع النف�شي للأب.
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الفصل الرابع 

تلخي�س وا�ستنتاجات
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الفصل الرابع 
 تلخي�س وا�ستنتاجات

الهدف من هذه الدرا�شة لي�س مناق�شة م�شروعية اأو عدم م�شروعية �شيا�شة هدم املنازل التي تنتهجها 
�شلطات االحتلل االإ�شرائيلي يف االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، بل اإنها تتعدى ذلك هذه املرة، ك�نها 
ا�شتندت اإىل القناعة بعدم م�شروعية هذه ال�شيا�شات، يف �ش�ء املعايري املن�ش��س عليها يف االتفاقيات 
ع�شرات  اأظهرته  كما  االإن�شاين،  الدويل  القان�ن  واأحكام  وق�اعد  االإن�شان،  حلق�ق  الدولية  وامل�اثيق 
الدرا�شات احلق�قية التي اأجراها فقهاء القان�ن، وم�ؤ�ش�شات دولية وحملية، نا�شطة يف جمال حق�ق 

االإن�شان. 

اإبراز حياة ال�شحايا املبا�شرين لهذه ال�شيا�شة، وحتديدًا االأطفال  اأجريت هذه الدرا�شة بهدف  وقد 
منهم، وو�شف الظروف املعي�شية واحلياتية الناجمة عنها، وانعكا�شاتها عليهم. كما ناق�شت الدرا�شة 
واأهلهم، وذلك من  االأطفال  الفئتني:  املنازل على كل  املدى املرتتبة عن هدم  بعيدة  النف�شية  االآثار 

منطلق اأنه من غري املمكن التحدث عن الطفل بدون التطرق ل�الديه، وظروف حياته العائلية.

ومبا يتنا�شب مع حجم االنتهاكات، كانت االآثار النف�شية ال�شلبية على الطفل واأفراد عائلته. وبالرغم 
من اأن هدم املنزل يقف وراء ال�شدمة االأ�شا�شية التي ي�اجهها الطفل، اإال اأن �شح امل�شادر، املنعك�س يف 
حجم اخل�شائر، يجعل من اإمكانية التعامل مع الفقدان �شبه م�شتحيل. بداًل من اأن نرى ديناميكية تعامل 
مع حدث �شادم واحد، نرى ه�ؤالء االأطفال يتعامل�ن مع �شدمة م�شتمرة، ومتكررة، حيث اأن الفقدان 
ي�اجههم يف كل مكان. واأهم ما يفقده ه�ؤالء االأطفال ه� احت�شان االأهل لهم، وحمايتهم وتن�شئتهم، 
ب�شفتهم والدين )والدية اأهلهم لهم(. ومن خلل حتليل النتائج، تبني اأن ال�شحة النف�شية لل�الدين 
كانت مرتدية جدا، واأكرث من ثلثهم كان�ا يف خطر لتط�ر اأعرا�س نف�شية مر�شية. كما اأن تردي و�شع 
ال�الدين النف�شي جعل االأطفال يعي�ش�ن يف م�قف �شعب جدا، متثل بفقدان االأمان العاطفي، بعد اأن 

فقدوا االأمان البدين اأو اجل�شدي. 

و�شع االأطفال الذين هدمت منازلهم، كما تبني من النتائج، كان اأ�ش�اأ بكثري من اأقرانهم. وهذا ال�شرر 
مل يقت�شر على اآثار ما بعد ال�شدمة، بل اأ�شاب �شحة الطفل النف�شية مبجملها، فت�شمنت االن�شحاب 
االجتماعي، وم�شاكل يف التاأقلم مع االأقران، و�شل�كيات عنيفة ت�شل اأحيانا للجن�ح، وقلق كبري، ومزاج 
اأن  ي�ؤكد  النف�شية  االآثار  وات�شاع نطاق  التفكري.  والرتكيز، وم�شاكل يف  االنتباه  مكتئب، و�شع�بات يف 
هدم املنزل له اآثار نف�شية م�شابهة ل�شدمة مت�ا�شلة، اأكرث من جمرد م�شابهتها حلادث �شادم وحيد.
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ومعظم عمليات هدم املنازل ت�شببت يف تهجري قاطنيها. وا�شتمرارية فرتة الهجرة الق�شرية يع�د الإمكانيات 
العائلة املادية، وامل�شاعدات التي يتلق�نها، واإمكانية الرج�ع لنف�س املنطقة بعد الهدم. وعادة ما ي�ؤدي هذا 
الروتينية. ومن املهم  العائلة املمتدة، و�شع�شعة احلياة  اأهمها االبتعاد عن  اإىل تغريات كثرية،  التهجري 
االإ�شارة اإىل اأن العديد من العائلت ت�جهت لل�شكن يف اأحد بي�ت العائلة املمتدة، اإال اأن هذا ال��شع قد 
ي�لد ت�ترًا اأكرب يف العلقة بني العائلة الن�وية واأع�شاء العائلة املمتدة، ب�شبب تغيري اأ�شا�شي يف نظام حياة 
االجتماعي  الدعم  الزائد، يحدث خلل يف عملية  التقرب  اأو  االبتعاد  كلتي احلالتني،  العائلتني. ويف  كلتا 
اخلارجي الأفراد العائلة، وباالأخ�س البالغ�ن منهم. وهذا اخللل يزداد تاأثريا يف ظل نتائج البحث، التي 
ت�شري اإىل ك�ن هذا الدعم ي�شكل عامًل حاميًا لل�شحة النف�شية لدى االأهل، وبالتايل لدى اأطفالهم. فعمليًا 

“حرمان” االأ�شخا�س حقهم يف تلقي الدعم االجتماعي يف وقت االأزمة، يزيد من اأزمتهم النف�شية. 

وقد اأ�شارت الدرا�شة اإىل وق�ف بع�س االآليات داخل العائلة وراء ا�شتمرار االآثار ال�شلبية، والتي حت�ل 
دون اإمتام عملية اإعادة تاأهيل اأفراد العائلة جراء �شدمة هدم منزلهم. وتتمركز هذه االآليات يف الت�تر 
املرتاكم يف جهاز العلقة )والد-طفل(، حيث تاأخذ االأم دورًا مبا�شرًا اأكرب يف “احلفاظ” على االآثار 
اأزمته النف�شية وال�شفاء  اإمكانية الطفل من التغلب على  اأطفالها، وذلك لعدم  النف�شية ال�شلبية لدى 
منها مب�شاعدة اأمه، ونتيجة ان�شغالها ب�شغ�طاتها الذاتية. اأما دور االأب فه� لي�س اأقل اأهمية، بالرغم 
من ك�نه غري مبا�شر. ف�شلمة االأب النف�شية ت�فر ج�ًا عائليًا اأكرث راحة، ما ميكن االأم واأطفالها من 

تخطي االأزمة ب�شكل اأكرث جناعة. لذا فان �شلمة الطفل النف�شية مرتبطة ب�شلمة والديه.

ومن خلل الدرا�شة تبني لنا اأن معاناة االأ�شر واالأطفال مل تقت�شر على عملية الهدم وما بعدها، بل اإنها 
�شبقتها يف العديد من االأحيان. فاإخطار الهدم من جهة، وحاالت الهدم الي�مي يف مناطق م�شتهدفة 
من جهة اأخرى، بثت الذعر، و�شببت تغرّي منط حياة العائلة يف ظل انتظارهم ل�قت الهدم. ومب�جب 
اأن  اإذ  الهدم،  بعد  واالرتياح  اال�شتقرار  من  بن�ع  �شعرت  اأنها  رفح،  يف  العائلت  اأحدى  به  اأفادت  ما 
ترقب الهدم ت�شبب بحالة من عدم اال�شتقرار، تف�ق تلك التي عا�ش�ها بعده. لذا فاإن مرافقة العائلت 

املهددة بالهدم واإر�شادها، من �شاأنها اأن تخفف من املعاناة التي يعي�ش�نها اأثناء انتظارهم للهدم. 

منوذج مقرتح للتدخل
اإىل  وا�شتنادا  واملقابلت،  امل�شاهدات  اإىل  باالإ�شافة  جمعها،  مت  التي  املعل�مات  معاينة  خلل  من 
االأدبيات اخلا�شة بالتدخل وقت االأزمات، نقرتح من�ذجًا ميثل ظروف حياة العائلت �شحايا هدم 
من  الهدم  اآثار  مع  التعامل  يف  مراحل  ثلث  على  النم�ذج  هذا  ويعتمد  منزلهم.  هدم  بعد  املنازل 

الناحية الفيزيائية، والنف�شية واالجتماعية:
العائلة  اأفراد  يت�شرف  حيث  الهدم،  من  االأوىل  االأ�شابيع  على  وتقت�شر  الف�رية:  املرحلة   .1 
-وباالأخ�س ال�الدان- ب�شكل يحاول اإرجاع الروتني ال�شابق باأ�شرع وقت ممكن، وذلك عن طريق 
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تدبري اأم�ر احلياة االأ�شا�شية، مثل املاأكل وامل�شرب وامل�شكن، وتعي�س االأ�شرة يف �شع�ر من ال�شتات 
وانعدام اال�شتقرار التام.

املرحلة ق�شرية املدى: وتقت�شر على االأ�شهر االأوىل بعد الهدم، حيث حتاول العائلة بناء روتني   .2 
جديد، بح�شب الظروف املعي�شية اجلديدة. وتعي�س العائلة حتت �شبح الفقدان املادي واملعن�ي 
للمنزل، وحتاول تدبري نف�شها مب�شاعدة امل�شادر املت�فرة، خا�شة واأن الدعم ياأخذ باالنقطاع. 

املرحلة بعيدة املدى: وت�شتمر بعد ن�شف ال�شنة االأوىل للهدم، حيث جترب العائلة على نظام حياة   .3 
جديد، متاأثر مبا�شرة بالتنقلت املتكررة بعد التهجري الق�شري، وقد تبني من خلل املعطيات 

اأن جميع جماالت احلياة كانت اأ�ش�اأ من تلك التي �شبقت الهدم حتى بعد فرتات ط�يلة.
6، حيث ت��شح ظروف كل مرحلة على م�شت�ى  القائمة  اأنظر  وكي يتم ت��شيح فكرة هذا النم�ذج، 

املجاالت املختلفة
قائمة 6 – منوذج ثالثي املراحل 

املرحلة بعيدة املدىاملرحلة ق�سرية املدىاملرحلة الفوريةاملجال
اأكرث من 6 اأ�شهر1 – 6 اأ�شهر1 – 30 ي�مالفرتة

و�شعية 
العائلة 

و�شعية الناجي: تبحث عن بقائها و�شعية م�شدومة
وحدة واحدة.

ا�شطرابات مزمنة يف حياة 
العائلة.

ملجاأ م�ؤقت: عادة ما يك�ن امل�شكن
خيمة، كنتيرن، مدر�شة اأو 

مبنى عم�مي اآخر. العديد 
يت�جه�ن اإىل بي�ت اأقارب، 
ونادرًا ما يتدبرون اأم�رهم 

يف بيت م�شتاأجر.

م�شكن م�ؤقت: ي�شكن�ن يف بي�ت 
م�شتاأجرة اأو يف بي�ت االأقارب، اأو 

تابعة للعائلة املمتدة. قلة منهم 
ينته�ن من ترميم البيت املهدوم 

والع�دة اإليه.

م�شكن بديل: ح�ايل ن�شف 
العائلت تع�د اإىل البيت بعد 

ترميمه. اأما الباق�ن فيبق�ن يف 
بي�ت م�شتاأجرة اأو تابعة للعائلة 

املمتدة.

الطعام 
وامللب�س

االعتماد على م�ؤ�ش�شات 
االإغاثة: ت�فري ما يكفي 

للمحافظة على احلياة من 
طعام وماء. نق�س يف امللب�س 

ب�شبب تلفها خلل الهدم.

االحتياجات فقط: يتح�ل االعتماد 
اإىل مع�نات ثابتة اإذا وجدت، وعلى 

م�شاعدات اأخرى ت�فر احلاجات 
االأ�شا�شية من طعام. نق�س يف 

اللبا�س.

حياة فقر: اأغلب العائلت تعاين 
من و�شع اقت�شادي مرتٍد جدًا، 

ما يجعل الطعام واللبا�س مت�فرًا، 
ولكن ب�شكل ب�شيط. وبع�س 

االأطفال يعان�ن من �ش�ء تغذية.
النظافة 
وال�شحة

دمار: حياة يف بيئة مدمرة 
مليئة بالركام، كثريا ما 

تت�شرر �شبكات ت�شريف 
مياه املجاري.

اإهمال للحاجات ال�شحية، 
مثل الدواء للأمرا�س 

املزمنة، وذلك لعدم ت�فره 
ولك�نه غري م�ج�د يف 

راأ�س �شلم االأول�يات.

باكتظاظ: تعي�س العائلة يف ظروف 
اكتظاظ عاٍل يف امل�شكن امل�ؤقت، 

ما ي�شبب تدنيًا يف النظافة وال��شع 
ال�شحي.

تده�ر ال��شع ال�شحي للمر�شى 
املزمنني.

م�شكن »جديد«: يتح�شن و�شع 
العائلة بعد تاأقلمها مع ال��شع 

اجلديد، اإال انه ال زال اأقل راحة 
من املنزل املهدوم.

ظه�ر اأعرا�س نف�شج�شدية، وترٍد 
يف الظروف ال�شحية العامة.
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خدمات 
�شحية

االعتماد على م�ؤ�ش�شات 
االإغاثة التي ت�فر 

خدمات �شحية اأ�شا�شية 
يف م�قع الهدم، خا�شة 

يف حاالت الهدم 
اجلماعي.

تلقي اخلدمات ال�شحية املت�فرة 
يف االأرا�شي الفل�شطينية )وزارة 

ال�شحة، وكالة الغ�ث، الخ(.

ت�فر اخلدمة، ولكن دون 
ا�شتغللها ب�شبب ال��شع 

االقت�شادي ال�شيء. ال ي�جد 
م�ارد مادية ل�شراء الدواء وتنفيذ 

الفح��شات.

العمل وال��شع 
املادي

ت�قف م�ؤقت: يت�قف 
رب العائلة عن العمل؛ 

كي ي�شتطيع تدبري اأم�ر 
اأ�شرته، ومرافقتها 

ب�شكل متلزم يف الفرتة 
احلرجة.

ع�دة للعمل: يع�د اأفراد العائلة ممن 
عمل يف ال�شابق اإىل عمله، خا�شة 

امل�ظفني منهم. اأغلب اأ�شحاب 
العمل يتفهم�ن ال��شع املاأ�شاوي.

بعد مرور فرتة على الهدم يفقد 
بع�س اأرباب االأ�شر عملهم؛ نتيجة 

ل��شع نف�شي �شيء، اأو نتيجة 
النتقالهم لل�شكن يف منطقة 

اأخرى. اأولئك الذين اعتمدوا يف 
اأعمالهم على اأعمال حرة، هم 
االأكرث ت�شررًا، ب�شبب اخل�شائر 

املادية اجل�شيمة.
التعليم 

واملدار�س
انقطاع م�ؤقت: يتغيب 

االأطفال ب�شعة اأيام عن 
املدر�شة، ليبق�ا ب�شحبة 

اأهلهم. يف العديد من 
احلاالت يف املناطق 

التي مت بها تنفيذ هدم 
جماعي تغلق املدار�س 

اأي�شا.

ع�دة للمدر�شة: اأغلب االأطفال قد 
عاد اإىل الدوام املدر�شي بعد فرتة 

ق�شرية، وذلك اإما يف املدر�شة 
ال�شابقة اأو يف مدر�شة جديدة، 

يف حال انتقال االأ�شرة للعي�س يف 
منطقة اأخرى.

بالرغم من انتظام الدوام بعد 
الهدم، فاإن العديد من االأطفال قد 

عان�ا من تدٍن كبري يف التح�شيل 
العلمي، باالإ�شافة مل�شاكل �شل�كية 

جدية. ويف بع�س احلاالت و�شل 
ال��شع اإىل ت�شرب ه�ؤالء االأطفال 

من املدر�شة.

اإ�سكاليات الدرا�سة
تعاين هذه الدرا�شة من بع�س االإ�شكاليات املتعلقة بطريقة البحث وطبيعة امليدان. فهي تعاين اأواًل من 
عدم ع�ش�ائية العينة، وثانيًا من اإ�شكالية ك�نها درا�شة مقطعية لي�س با�شتطاعتها ادعاء ال�شببية، بل 

تكتفي بال��شف احلايل لل��شع.

نظرا لل�شع�بات يف بناء ق�ائم الأخذ ال�شريحة ب�شكل ع�ش�ائي، اأجربنا على ا�شتعمال نظام كرة الثلج 
بعد  اإال  فح�شه  باالإمكان  يكن  مل  العائلت  الختيار  املعايري  بع�س  واأن  خا�شة  ال�شريحة،  اختيار  يف 
تعميم  على  قدرتنا  يف  اإ�شكاليات  ت�شبب  قد  ال�شريحة  اختيار  يف  الطريقة  وهذه  بالعائلة.  االت�شال 
النتائج، فيما اإذا كان هنالك اأي انحياز يف �شريورة كرة الثلج. وبعد اإلقاء النظر على عينة الدرا�شة، 
يت�شح اأن مبداأ تق�شيم ال�شريحة اإىل مناطق يح�ل دون اإمكانية هذا االنحياز، حيث عمل طاقم البحث 
جاهدًا كي يت��شل اإىل اكرب عدد ممكن من معطي املعل�مات، ال�شيء الذي حال دون انحياز ال�شريحة 

لفئة ذات طابع خا�س، عدا ك�نها عائلت هدم بيتها، ولديها اأطفال بني 18-6 عامًا ي�م الزيارة.
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“العائلة  واقت�شادية ح�ل  واجتماعية  تعميم ميزات دميغرافية،  الدرا�شة  با�شتطاعة  يكن  كذلك مل 
بل حاولنا طرح عدة مناذج لهذه العائلت، من حيث تركيب العائلة، و�شريورة  التي هدم منزلها”، 
اإعادة تاأهيلها يف بيت جديد. وعدم القدرة على بناء بروفيل لهذه العائلت، ال مي�س قدرة الدرا�شة 
التجربة من  يعي�س هذه  واالجتماعية، على من  النف�شية  الهدم  اآثار  ال�شتنتاجات ح�ل  الت��شل  على 

اأطفال وعائلتهم. 

لكن بالرغم من �شع�بة جمع املعطيات من حقل كثري التن�ع، ب�شكل ميكننا من التعميم، فاإن احلاجة 
لهذه االأبحاث تزداد؛ الأنها تعك�س ال�اقع، حتى ول� كان االأمر جزئيا. ومن ال�شعب على هذه الدرا�شة 
ال�ق�ف يف معايري اأكادميية، ب�شبب كرثة املتغريات التي من �شاأنها اأن مت�س باال�شتنتاجات. اإال اأنه لي�س 
باالإمكان حت�يل امليدان اإىل خمترب، كي نتحكم بجميع املل�ثات. فيقع علينا، نحن العاملني يف امليدان، 

اأن ندر�شه كما ه�، حتى واإن كان ذلك على ح�شاب �شعف اال�شتنتاج النظري.
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الفصل الخامس 
تو�سيات

العمل على منع الهدم
ال�شغط على اإ�شرائيل، ال�شلطة القائمة باالحتلل، الإنهاء احتللها للأرا�شي الفل�شطينية، وحتى  	•
م�اجهة  يف  االأطفال،  وحتديدًا  املحتلة،  االأر�س  يف  للفل�شطينيني  احلماية  تاأمني  احلني،  ذلك 
يف  عليها  املن�ش��س  املعايري  مع  يتطابق  مبا  املنازل،  هدم  وب�شمنها  االإ�شرائيلية،  ال�شيا�شات 

املعاهدات الدولية. فاإن منع الهدم ه� اأح�شن طريقة لعلج اآثاره.
منظمات حق�ق االإن�شان الدولية: ا�شتحداث وتط�ير حملت �شغط ومنا�شرة، ت�شتهدف املجتمع  	•
الدويل، من اأجل ال�شغط على اإ�شرائيل ل�قف انتهاكات حق�ق االإن�شان يف االأرا�شي الفل�شطينية 
و�شحب  باملقاطعة،  التل�يح  عرب  وذلك  واأ�شرهم،  باالأطفال  مت�س  التي  تلك  وحتديدًا  املحتلة، 

اال�شتثمارات، واالإقدام على تنفيذ ذلك يف حال عدم ا�شتجابتها.

التوثيق

ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية: ر�شد وت�ثيق اأعمال هدم املنازل يف االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة،  	•
مبا يف ذلك القد�س، وحاالت التهجري الق�شري الناجمة عنها، وتقييم االأ�شرار املادية واملعن�ية 

التي ت�شببت بها.
منظمات حق�ق االإن�شان: مراقبة ور�شد حاالت التهجري الق�شري الداخلي يف االأرا�شي الفل�شطينية  	•
املحتلة، الناجمة عن انتهاكات حق�ق االإن�شان، مبا يف ذلك �شيا�شة هدم املنازل، واإجراء درا�شات 

بخ�ش��شها، وا�شتحداث وتط�ير م�شاريع عينية يف جماالت احلماية وامل�شاعدة لل�شحايا.
بالن�شبة للم�ش�ؤولني عن قاعدة البيانات، يجب اإتباع الن�شائح التالية: 	•

واالإح�شاءات،  املعطيات  ت�حيد  بهدف  واعتماده،  للبيانات  م�شرتك  ت�ثيق  نظام  ا�شتحداث   .1  
لتل�شي الت�شارب يف املعل�مات، والرفع من م�شداقيتها.

عائلة/ �شكنية،  منزل/وحدة  مثل:  وامل�شطلحات،  التعريفات  لبع�س  م�حدة  لغة  اعتماد   .2  
اأخطار م�شبق/  اأمني/عقابي/بدون ترخي�س، هدم كلي/هدم جزئي،  الهدم:  ن�ع  قاطن�ن، 

بدون اإخطار م�شبق... الخ، وذلك لتل�شي الت�شارب، حر�شًا على امل�شداقية.
اعتماد الفرد كاأ�شا�س لت�ثيق احلالة بدال من ال�حدة ال�شكنية، حيث يتح�ل مفه�م املهجرين   .3  
ق�شريا جلزء ال يتجزء من عملية هدم البي�ت. كذلك تفعيل نظام متابعة دوري، للتحقق من 
و�شع ال�شحايا ب�شكل دوري، كي يت�شنى للجهات املعنية تقدمي امل�شاعدة لهم، بعد مرور فرتة 
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على الهدم، بالت��شل اإىل ال�شحايا، وذلك على �ش�ء نتائج البحث التي ت�شري اإىل اآثار بعيدة 
املدى للهدم.

بت�ثيق  االكتفاء  ين�ب عنه، وعدم  اأو من  البيت  املجم�عة من �شاحب  املعطيات  التحقق من   .4  
احلقائق ب��شاطة �شه�د عيان، اأو معارف العائلة املنك�بة.

الإغاثة والتاأهيل
وخا�شة  املنازل،  هدم  �شيا�شة  ل�شحايا  اللزمة  امل�شاعدة  تاأمني  الفل�شطينية:  ال�طنية  ال�شلطة  	•
اإطار دعم �شلمة ووحدة  تاأهيلهم ودجمهم يف املجتمع، وذلك يف  اإعادة  االأطفال، مبا يف ذلك 

االأ�شرة الفل�شطينية.
بع�شهم،  العائلة عن  اأفراد  االعتبار عدم ف�شل  بعني  اآخذين  وقت ممكن،  باأ�شرع  الع�ن  تقدمي  	•
واإبقاءهم يف اأقرب مكان للبيت املهدوم، حيث تت�فر البيئة االجتماعية االأكرث �شحة الإعادة تاأهيل 

ال�شحايا.
تقييم �شحي جلميع  واإجراء  وملب�س،  و�شراب  من طعام  االأ�شا�شية،  باحلاجات  ال�شحايا  تزويد  	•
بالذكر  واأخ�س  مزمنة،  الأمرا�س  اأدوية  يتناول  ملن  الدواء  انقطاع  عدم  من  للتاأكد  ال�شحايا، 

االأمرا�س االأقل حدة، الأنها عادة ما تهمل يف ظروف االأزمة، ما ي�ؤدي اإىل م�شاعفات �شحية.
ت�فري االأطر التعليمية للأطفال باأ�شرع وقت ممكن، الإبعادهم عن ج� الفقدان، وحماولة اإرجاعهم  	•

باأ�شرع وقت ممكن اإىل الدوام املنتظم.

ال�سحة النف�سية واملجتمعية
دورية لل�شحايا، لتفح�س ال��شع النف�شي العام للأفراد. وهذه الزيارات يجب اأن ت�شتمر  زيارات  	•

لب�شعة اأ�شهر بعد حادثة الهدم.
على  تاأثريا  االأكرث  الأنهن  الهدم،  بعد  االأوىل  الفرتة  خلل  للأمهات  االجتماعي  الدعم  تقدمي  	•

ال�شحة النف�شية للعائلة.
القلق واالكتئاب بني ال�الدين، ومعاجلتها باأ�شرع وقت ممكن،  املبكر عن حاالت  الك�شف  حماولة  	•

لتفادي م�شاعفات مت�س بال�شحة النف�شية للأطفال.
املدار�س، مب�شاعدة املر�شدين واملربني، مع احلفاظ على  االأويل عن طريق  النف�شي  الع�ن  تقدمي  	•
متابعة التغريات االجتماعية واالأكادميية للأطفال الذين هدمت بي�تهم. ويف وقت احلاجة يجب 

التح�يل اإىل علج نف�شي اأو اإر�شاد عائلي.
الذين  واالأهايل  االأطفال  مع  للتدخل  مانع،  طابع  ذات  اأن�شطة  لبناء  املجتمعية  امل�ؤ�ش�شات  حث  	•

هدمت بي�تهم.
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ملحق 1.  قائمة بالأ�سر التي متت زيارتها

�سنة مكانرقم
الهدم

�سنة مكانرقم
الهدم

�سنة مكانرقم
الهدم

2003خان ي�ن�س200441بيت حنينا200221خميم جنني1
2003خان ي�ن�س42�شل�اد200222خميم بلطا2
2003رفح200443بيت حلم200223نابل�س3
2003رفح200644خميم الدهي�شة200224نابل�س4
2003رفح200245بيت جاال200625خميم ع�شكر5
2000خان ي�ن�س199246بيت اأمر200226رقني6
2002خان ي�ن�س200047اخلليل200327يام�ن7
2004رفح200348اخلليل200428يعبد8
2003رفح200249اخلليل200629طم�ن9

2001رفح200350دورا200230تل10
2004رفح200451بيت حلم200431قباطيا11
2004رفح200452يطا200332ط�ل كرم12
2003رفح200353يطا200233خميم جنني13
2003غزة200154غزة200234خميم جنني14
2003رفح200655جباليا200335بيت حنينا15
2003رفح200656بيت حان�ن199436كفر عقب16
2004خان ي�ن�س200657بيت حان�ن200237�ش�ر باهر17
2004خان ي�ن�س200058قرارة / خان ي�ن�س200538بيت حنينا18
2002دير البلح200059دير البلح200439خميم �شعفاط19
2006بيت الهيا200440عناتا20
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