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 الملخص باللغة العربية

 يف القطاع العاملةالفلسطينية ىذه الدراسة للوقوؼ على الدكر الذم تلعبو اؼبؤسسات غَت اغبكومية  جاءت

على تشكيل كتأثَت ىذا الدكر  اؼباكبة،اليت ربصل على سبويلها من اعبهات  الفلسطيٍت،النفسي يف اجملتمع الصحي 

ربت كطأة االحتبلؿ االسرائيلي االستيطاشل كفبارساتو  االستعمارم،يف ظل السياؽ  الفلسطينية،صورة عن الذات 

توفَت السعي اذل اليت غلب على طابعها  أكسلو،ؽ مرحلة ما بعد يف سيا الفلسطيٍت،القمعية حبق أبناء الشعب 

 . االسرائيلي إثر العدكاف كالعنف السياسي كالعسكرم لؤلفراد،كجىٍلد نفسي ؾبتمعي  "حصانة نفسية"

 اؼبستخدمة،فحص طبيعة اػبدمات النفسية كالتوجهات العبلجية  على امتداد صفحات الدراسة جرل

اليت تفرزىا على مفهـو الذات  كاالسقاطات النفسي،كخطاهبا  اػبدمات،ا كراء ىذه باإلضافة اذل البحث فيم

. لدل االنساف الفلسطيٍت الذم يتلقى ىذه اػبدمات

الفصل األكؿ إشكالية الدراسة كأنبيتها كاإلطار النظرم فيما عرض  فصوؿ،جاءت ىذه الدراسة يف أربعة 

اعبانب اذل الثالث  جرل تكريس الفصل. البياناتاؼبستخدمة عبمع  تطرؽ الفصل الثاشل ؼبنهجية الدراسة كاألدكات

آلية  التمويل،قضية  النشأة،التناقضات حوؿ  اؼبركز،تعريف : أبوابالتحليلي للدراسة كالذم اشتمل على سبعة 

اػبطاب  كإفرازات االستعمار،اإلسقاطات النفسية لعمل اؼبركز كمناىضة  النفسية،التوجهات  اؼبركز،عمل 

.  كاالستخبلصاتكاختتمت الدارسة بالفصل الرابع كاألخَت بالنتائج . الستعمارم كأثره على الصحة النفسيةا

فلسطينية  حكوميةمن خبلؿ دراسة حالة ؼبؤسسة غَت  الكيفي،اؼبنهج  باتٌباعقامت الباحثة  ذلك، لتحقيق

كرؤساء ( النفسيُتاألخصائيُت ) كظفُتادل مع كاؼبقاببلت متنوعة أدكاتباستخداـ كذلك  ،تعٍت بالصحة النفسية

كذلك للتعرؼ على مبلمح  اؼبركز؛كاؼببلحظة باؼبشاركة كربليل اؼبضموف لؤلدبيات الصادرة عن   باؼبؤسسة،الدكائر 

مفاىيم يف تغييب  ،ةالنفسيؾباؿ الصحة العاملة يف الفلسطينية اؼبؤسسات غَت اغبكومية  بوالدكر الذم تقـو 

بتجريد من البعد النضارل  ركيز عملها على تأىيل كعبلج ضحايا العنف كالتعذيب يف اجملتمعكت كالنضاؿ،الصمود 

 .الوطٍت التحررم



 د
 

 

بالعبلج النفسي  اؼبتعلقةالنفسية  الصحة مات خداليت تقدـ  الفلسطينية خلصت الدراسة إذل أف اؼبؤسسات 

تيظهر صورة سلطات االحتبلؿ االسرائيلي من قبل  بعقب تعرضو للعنف كالتعذم الفلسطيٍت، لبلنساف كالتأىيلي

اك متقبلة ػبضوعو للتعذيب كربملو  لو كفعل /غَت مقاكمة كغَت مدركة ك ضحية بوصفوعن االنساف الفلسطيٍت 

الذم ينكر  التقليدم،الرؤية الليربالية يف العبلج النفسي  تتبٌت بالكامل نضارل كطٍت فلسطيٍت تلك الصورة اليت 

على ربويل كتفريغ   -براؾبهامن خبلؿ  -  تعملبذلك فاف ىذه اؼبؤسسات  صامدة كاؿقاكمة كادلنفسية اؿبنية اؿ

، الوطٍت الذكات من ىذا االطار السياسي يف قالب الضحية كذات مسلوبة اإلرادة حباجة اذل بناء   كتضعها اؼبقاـك

تسليع " كومية الفلسطينية يف حبيث يكمن الدكر اغبقيقي للمؤسسات غَت احل   .اؼبموؿكوبددىا  مقومات يراىا

 .  الذكات الفلسطينية للدكؿ اؼباكبة يف ظل السياؽ االستعمارم"  كتسويق

عن قصد أك غَت ) اف ىذا التوجو لدل اؼبراكز غَت اغبكومية الفلسطينية اليت تعٌت بالصحة النفسية لبلنضماـ 

احملضة بعيدا عن السياؽ الوطٍت الكفاحي اؼبقاـك  الفردية كالنزعة االنسانية النفسيةاالستعمارم السوؽ اذل ( قصد

 حيث افقيم جديدة،  " استدخاؿ" بغية ىذااالستعمارم الزائفة بوجهها " الصحة النفسية"ثقافة  كتعزز  زبلق

مع اؼبشركع االستيطاشل تواطؤ اؼبموليُت النضالية كالصمود اؼبناىضة لبلستعمار ال تناسب حقيقة الوطنية القيم 

اك تستوعب الذات النضالية /تلغي كاف  تستطيعال كحيث أف ىذه القول اؼبتواطئة . الصهيوشلارل التوسعي الكولوشل

ؼبراكز اؼبدركس بعناية كدعمهم  ابتكار طريقة جديدة من خبلؿ سبويلهم ال بد من، كاف الوطنية الكفاحية اؼبقاكمة

ناىج علم النفس التقليدم اليت ىي باألساس دل توظيفهم الذكي ك الفلشسطينية غَت اغبكومية  الصحة النفسية

كللنظاـ العاؼبي اؼبتنكر غبقوؽ الشعوب يف اغبرية  توجهات االيديولوجية للكياف االستعمارماؿخلقت لتخدـ 

 .كاالستقبلؿ كاالنعتاؽ من التبعية
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This research was conducted to examine the role of Palestinian Non-

Governmental Organizations (NGOs) working in the mental health sector . It has 

examined the impact  of these organizations, that have received funding from 

donor states, in shaping Palestinian subjectivities in the colonial context of Israeli 

colonial  occupation and oppressive practices against the Palestinian People . The 

changes in such  organizations has occurred  in the context of post-Oslo 

agreement . This  was dominated in providing the so called  “Psychological 

immunity” for the Palestinian individuals, suffering from  the Israeli Military  

aggression and Israeli  political violence. 

In this research , the nature of the psychological health services and the use of 

therapeutic approaches were investigated. In addition, this thesis has explored the 

psychological discourse that formed  such services, and its effects on the 

production of subjectivities of the Palestinians who have  received such services. 

The research‟s case study was   The  Treatment and Rehabilitation Center for Victims 

of Torture (TRC)  and presented in four chapters: 

 Chapter (I) has outlined the scope of  The Research , its importance, and the 

theoretical framework. 

 Chapter  (II)  has described the methodology and  its  tools employed in  the data 

collection. 

 Chapter ( III ) was devoted to data analysis and comprised in seven sections: the 

definition of the organization; the historical contradictions regarding  the 

development of the organization; funding issues the organization‟s working ; the 

psychological approaches; the psychological  impact of the organization; anti-

colonialism; and the has resulted of colonial discourse, and its impact on the 

psychological health of beneficiaries.  

Chapter ( IV)  has revealed the results, recommendations and conclusions.  

The researcher has utilized a qualitative methodology to study a Palestinian Non-

Governmental Organization. They have worked to promote psychological/mental 

health wellness. A range of instruments were used in data collection, such as 

interviews with TRC employees (psychologists) and TRC heads of departments.  

The researcher had also used participant observation and content analysis of 
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literature published by the center  to identify how certain features of Palestinian  

Non-Governmental Organizations work in the psychological health services. To 

marginalize, and/or ignore, and/or undermine concepts and values of resistance  

Via has  focused on the „treatment‟ and „rehabilitation‟ of victims, violence,  

torture,  ignorance and/or marginalizing the national liberation/resistance 

dimensions  from the work as an inspiring motive for tortured survivors. 

The research has concluded that Palestinian Non-Governmental Organizations  

have  offered  psychological health services related  to treatment and rehabilitation 

of Palestinian individuals.   After being exposed to violence and torture by the  

Israeli occupation ,have revealed and produced an image of the Palestinian 

individual as a passive victim of torture. This  image entirely has adopted the 

liberal perspective of traditional psychological  treatment  which, in turn, has 

denied the psychological structure of resistance and resilience.  Thus  such  

organizations have worked (through their programs) on converting and emptying 

Palestinian subjectivities from the national liberation resistance, and put/set them 

in  the mold of victim – a subjectivity/self deprived of will. This has occurred 

through a need to construct the elements that have met donor targets . The  actual 

role of such non-governmental organizations therefore have involved the  

"marketing and  commoditization" of Palestinian subjectivities to the requirements 

of donor states in the colonial context.  

This approach of Palestinian Non-Governmental Organizations, working in 

psychological health sector, has aimed (intentionally or unintentionally)  to join  

the colonial market, and apply the psychological  individual humanistic modality 

purely away from the national militant resistant context , in which they reinforced  

and created fake "psychological health" in its colonial face. Thus has resulted  in 

creating  and  "obtrusion" new values, whereas the national, anti colonial resistant. 

Resilience values have not fit the reality of the  collusion and cooperation of the 

donors with expansive  colonial  Zionist project. As  long as these collusion 

powers  cannot eliminate or accommodate the national  militant resistance 

subjectivity will be necessary to invent a new way through their deliberate 

funding.  To support  Palestinian in working in psychological health centers, and 
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through brilliant implementation  of traditional psychological curriculum ,it will 

be  mainly created to serve the ideological orientations of the colonial entity  and  

its global system that has denied the people of Palestine. 
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الفصل االول 

  المقدمة

 ان صباىَتم ان اؼباضي أخذت طابع يف لكنها.  جديدة ظاىرة اؼبؤسسات غَت اغبكومية يف ؾبتمعنا الفلسطيٍت ليستاف 

، حيث كجدت ىذه اؼبؤسسات أك اعبمعيات لتساعد يف عملييت النمو كالتطور جملتمع كاكب العديد من ان ؾبتمعي

 ،بأعماؽبا الطوعية كاػبَتية ىذه اؼبؤسسات، استطاعت .الصهيوشلاالستعمار ربت نَت التحديات كالصعوبات 

حزاب السياسية اليت جنبان إذل جنب مع األ ،لشعبية احملتاجةتقدصل الكثَت من اػبدمات كاؼبشاريع اجملتمعية للفئات ا

يف فًتات تارىبية ـبتلفة، كقد كانت مهامها تنصب على تلبية إحتياجات أساسية أكلية  بعضها مولت أعماؿ

 ."إتفاقيات اكسلو"اليت تعرؼ بإسم  ؛للناس يف إطار سياسي قبل اإلتفاقيات الفلسطينية االسرائيلية

طابعان ـبتلفان مع  ،تسم عملها بالطابع اعبماىَتمااليت  ،سفة كإسًتاتيجية العمل ؽبذه اؼبؤسساتزبذت فلالقد  

كباألخص  ،(1999 خليل الزبن،)تغَتات اغبقل السياسي اليت مر هبا اجملتمع الفلسطيٍت يف صراعو مع االحتبلؿ 

إذل  ،كذلاالنتفاضة األ اباف (272)ية من الغرب إذ ارتفع عدد اؼبنظمات غَت اغبكومية يف الضفة ؛بعد مرحلة أكسلو

، )غداة توقيع اتفاقيات أكسلو  (444)يقارب الضعف أم حوارل ما  ((. 2012بكَت،: أكرد يف. )2002قسـو

 .مرجع ثانوم

أما خبصوص اؼبؤسسات غَت اغبكومية العاملة يف اغبقل النفسي فقد عملت  كتعمل على صياغة مفهـو الذات   

ك غَتىا مرتبط بشكل أك اجتماعية أم ىوية كطنية أاف تشكل إذ .  ألفراد بعيدان عن سياقها العاـكاؽبوية اعبديدة ؿ

اذل اخرل بناء على  زبتلف كتنتقل من حالةحيث   للمجتمعالظركؼ االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية بمباشر 

فاؽبوية  . تأثرىا نتيجة ىذه الظركؼك كيفية تشكل ىويتهاأبدا يف اغبالة الفلسطينية ال زبتلف اف  . ىذه الظركؼ

كربمل اؽبوية الفلسطينية يف . الفلسطينية ككجودىا يتأثر بالعوامل السياسية اليت تعرضت كما زالت تتعرض ؽبا

 عليو ندصل ركحانا أطلقـبتلف االحداث اليت مرت هبا فلسطُت أك ما  حوؿالركاية كالذاكرة اعبماعية طياهتا 



2 
 

 

 الفلسطينيةكالذات تشكل اؽبوية ىي اليت شكلت كاف ؾبمل ىذه الظركؼ حيث   1"سطيٍتالضمَت اعبماعي الفل"

 .(2013أبو مطر، )

 اكثيق ايؤثر على سيكولوجية األفراد بداخلو، فنرل أف ىناؾ ارتباطينعكس كاجملتمع يدكر من أحداث يف كل ما اف 

ة لؤلفراد، فبل يبكن تفسَت األمراض النفسية أك اغبالة جملتمع كبُت البنية النفسيؿبُت البنية االقتصادية كاالجتماعية 

 دكف التطرؽ كالتنبو للبعد اإلنتاجي كاالجتماعي فيو على حد تعبَت عادل النفس إيرؾ فرـك ماالنفسية جملتمع 

عملية من خبلؿ  على كل ما ىو نفسي كفكرم كمعنوم بالضركرة  عكسف، فكل ما ىو مادم م(2011صبعة،)

دفعنا لرؤية اؼبشهد الفلسطيٍت ماألمر الذم بدأ من اؼبادم كتعود إذل اؼبادم حبلقة تأثَت متواصلة، جدلية دائرية ت

كامبا اؼبادية،  العواملعٍت بتاتان أننا ننفي كجود عوامل غَت تال لكن ىذه الرؤيا . اقتصادية اجتماعية  زاكيةببعد ك

من خبلؿ تسليط الضوء على اػبدمات النفسية عامة دراسة ىذه العوامل اذل   -عرب ىذه الدراسة  –نسعى 

أك دخيلة على /يتم استخداـ قيم جديدة ىجينة كتفسَت ؼباذا ؿباكلة ك اؼبقدمة لؤلفراد يف اؼبؤسسات غَت اغبكومية 

 كيرفض التطبيع مع االحتبلؿ كيناضل  من كاف يقاـك كعلى سبيل اؼبثاؿ يبدك غريبا اف. ثقافة اجملتمع الفلسطيٍت

اعبهات " ضحية حباجة لتدخل نفسي كاجتماعي من قبل يصبح اليـو  التحرر كفبارسة الكفاح اؼبسلحكينادم ب

 ".اؼبتخصصة علميا كمهنيا 

هنائيان عن  ىيتها اػباصة، ال تنفصلك اؼبواضيع دباأاليت تتميز عن باقي الذكات الذات اؼبتشكلة أف ابن خلدكف يرل 

ما وبيط هبا من كاقع سياسي اقتصادم ثقايف كتتأثر بكل  جدلية،  بعبلقة تفاعلية ترتبط هبا كوهنا كيةالو

  .(2013ابو مطر، ) بعبلقتو مع ىذه الذاتبدكره يؤثر كيتأثر   اخل..اجتماعي

التارىبي  يف السياؽ الفلسطينية اتاليت طرأت على اؽبوية كالذيهتم ىذا البحث بقراءة التشكبلت كالتحوالت 

قيد الدراسة يف  ىذا على الذكات   (مرحلة ما بعد أكسلو) فهم التشكبلت اغبالية كنحتسليط االىتماـ سعيا اذل 

 .البحث

                                                           
 لوؿ السياسيةاؽبوية الوطنية الفلسطينية كاحل: انظر ندصل ركحانا 1
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بالنهاية  ىو طاشلاالسرائيلي االسيت من قبل االحتبلؿ اؼبمنهجعنف السياسي اؿكذلك كرسات اؼبتواصلة اؼبمااف 

الفرد كاعبماعة هبدؼ خلق حالة ستول على مم اؼبادية كالنفسية طمس اؽبوية الفلسطينية كاستدخاؿ اؽبزيبة ينشد

 .عن الواقع اغبقيقي ؽبماغًتاب 

لبعض  تبسط لديو شعور من الراحة كالسكينة حىت كلو اإلنساف اؼبقهور كافة اآلليات اليت من اؼبمكن أفيبارس 

الوقت كاالنكفاء على الذات كعدـ تقبل أم شيء خارجي، أك اللجوء للعنف األفقي داخل اجملتمع بدالن من 

غبل أم إشكاليات العنيفة  العنف اجملتمعي كالقتل كاؼبشاكل كالنزاعاتتزايد عامودم على اؼبستًعمر، من خبلؿ اؿ

لكن سرعاف ما تبطل مفعوؿ ىذه اآلليات عند ( 2005 حجازم،)بو  بسيطة، أك التماىي مع اؼبتسلط كالتشبو

أحداث قد ربدث أمامو كتبُت من خبلؿ فةى إما صد كيتأتى ذلكبالوعي  ربطهااكتشاؼ اإلنساف ذاتو البلكاعية ك

عندىا (  2005 فريرم،) الثورية باجملتمعأصحاب الرسالة  ا يقـو بويتكإما من خبلؿ اغبوار كالتوعية اؿعجزه، 

. عقلو كيديو اليت تكبلقهره كينتفض بقوة ؿبطمان كل األصفاد التارىبية فيتصدل ؿيقف اإلنساف أماـ ذاتو، كيعيها 

كىو فلسطيٍت البرط يف النضاؿ  (خ، ب)الوعي كالتحوؿ ؼبفهـو الذات كاؽبوية الفلسطينية يقوؿ يف سياؽ ىذا 

أنو كعلى الرغم من  : خبلؿ مقاببلت البحث كاصفان ىذا التحوؿ يف تشكل الذات الوطنيةالفلسطيٍت  شلالوط

لسجوف االسرائيلية ما قبل عدـ كجود ما ىو مطلق فيما يتعلق بالشخصية النمطية للمعتقلُت الفلسطينيُت يف ا

كلغاية إتفاقيات أكسلو، بوصفهم  1967أكسلو، إال أف غالبية الصورة النمطية كانت ترل يف اؼبعتقلُت من عاـ 

أك كظيفي، ك من كاف يشذ عن /مناضلُت حرية يعملوف بنكراف مطلق للذات كدكمبا إنتظار ألم مردكد مارل ك

الوطٍت بل كإذل أبعد من ذلك، جرل تصنيف البعض منهم على أهنم ىذه الصورة كاف يعترب خارجان عن الصف 

ىبدموف سلطات االحتبلؿ إذل درجة كصلت إهتاـ بعضهم بالعمالة كالقياـ بتصفيتهم جسديان داخل السجوف 

 .كاؼبعتقبلت االسرائيلية
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ؿ النفسي بشكل الفلسطينية بشكل عاـ كتلك العاملة يف اجملا يتناكؿ ىذا البحث ظاىرة اؼبنظمات األىلية

مع األخذ باغبسباف أف عمل . ا كخصوصيتها يف السياؽ الفلسطيٍتببنيتها كدكرىا كسبويلها كتبعيتو خاص،

.  تقاطع عملها مع منظمات الصحة النفسية العاؼبيةاؼبنظمات الفلسطينية اؼبتخصصة يف اجملاؿ النفسي م

يف عملية ( ىا التابعة كاالعتماديةتببٍت)نظمات تتبع ككشف الكيفية اليت تعمل هبا ىذه ادلإذل يهدؼ البحث 

فلسفة العبلج  من خبلؿ ،أمباط الشخصية أك الذكات يف السياؽ الفلسطيٍت حوؿتشكيل ؾبموعة من اؼبفاىيم 

ال وباكي الواقع الذم تقليدم اؿغريب باستخداـ اؼبنهج النفسي اؿالنفسي كإسًتاتيجيات التدخل كقت األزمات 

ستكمل بعملية نقدية لتي  ،عمل ىذه اؼبنظماتؿ ستند البحث إذل الرؤية النقدية كمن ىنا م .شلاالجتماعي الفلسطي

تأكيد أف ىذه النظريات بغية  ؛تفحصية للنظريات النفسية الغربية كالتوجهات يف العبلج اؼبتبع يف ىذا اإلطار

، كيتم (أك اهبابية/سلبية ك) صورة عن الذات الفلسطينية كالتوجهات حوؿ تشكل الذكات اػباضعة للعنف تعكس

هتدؼ الدراسة ك . الفلسطينية اذل العادل بطريقة مشوىة ىذه الصورة كنقلها من قبل اؼبنظمات غَت اغبكومية تبٍت

، األكؿ عمل اؼبنظمات االىلية كخطاهبا كالثاشل النظريات النفسية اؼببنية ينؿكيف أف ىذين اجملاأيضا اذل إظهار 

من خبلؿ بصمة أك ؼبسة  ج اؽبيمنة كالسيطرة االستعماريةمدخبلن مفاىيميان لبناء مباذ ، يشكبلفمعلى أساس فرد

 .إنسانية نفسية ككأهنا  تبدك

 

: إشكالية الدراسة

تتمحور إشكالية الدراسة حوؿ كجود مؤسسات تعمل يف ؾباؿ الصحة النفسية كتعٌرؼ نفسها على أهنا 

ة ألفراد اجملتمع تقدـ ىذه اؼبؤسسات خدمات نفسيك مؤسسات غَت حكومية ظهرت بعد إتفاقيات أكسلو،

من دكرات توعوية كتركهبية حوؿ الصحة النفسية كحقوؽ اإلنساف كانتهاكاهتا،  اؼبختلفة؛ شرائحوبالفلسطيٍت 

. اخل...كخدمات عبلجية إرشادية كطبية
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نية، حيث أف لفلسطيرغم قدـ القضية ا ،نوعان ما ،إذل ىذه اؼبؤسسات لوجدنا أهنا حديثة لو نظرنا بعمق

كنشوء  1948سرائيلي ضد االنساف الفلسطيٍت بدأت ما قبل هتجَت الفلسطينيُت يف العاـ فبارسات االحتبلؿ اإل

اليت كانت يف ؼبقابل فإف اؼبؤسسات اػبدماتية، اكب . 1948الكياف الصهيوشل، كلكنها ازدادت بعد نكبة العاـ 

 ، الثمانيناتمطلع العمل منذ بشرعت   ،ؼبتلقي اػبدمةالصرؼ م الغالب تقتصر يف عملها على اعبانب اغبقوؽ

 لتمتد كتشملخدماهتا اغبقوقية كالقانونيةكتعدت اؼبؤسسات اػبدماتية ىذه إزداد كجود  ،كبعد اتفاقية اكسلو بينما

يتأقلم مع ؾبتمعو عقب تعرضو للعنف أك  كيخدمات تتعلق بالدعم النفسي كالتأىيلي لئلنساف الفلسطيٍت 

.  2التعذيب

ذل عبلج كتأىيل ضحية حباجة إ بوصفونساف الفلسطيٍت اإل سلطت ىذه اؼبنظمات الضوء على ،ىنا من

لعنف اؼبمارس ضده من نساف الفلسطيٍت زبطي آثار اكيف استطاع اإل: ؿ الذم يطرح نفسوالسؤاك .نفسي

بعد إتفاقيات أكسلو، عندما فهذه اؼبؤسسات كلدت !  ؟يهاقبل كجود ىذه اؼبؤسسات كالتغلب علاالستعمار 

فعلى الرغم من إفتتاح ىذه . اجملتمع الفلسطيٍت إذل إلقامة مشاريعهم كضخ أمواؽبم ربت األبواب أماـ اؼبمولُتؼي 

 ف خبلؿ توفَتمب ،إذل حد ما ،كالتخفيف من البطالة بُت اػبرهبُت يف اجملتمع ،اؼبؤسسات كتشغيل أيدم عاملة

كلبت براؾبها كمشاريعها كفقان ألجندة اؼبموؿ،  أف ىذه اؼبؤسسات كضعت كؽى فرص عمل يف ىذه اؼبؤسسات، إال

 ؽبا إذل بنية نفسيةمربوالساعية اذل مة كلبنية النفسية اؼبقاكً اؼبتنكرة ؿككفقان لرؤية ؿبددة للذات كالتكوين النفسي، 

كيضعها يف قالب االنساف  ضعيفة حباجة اذل بناء ضمن مقومات يراىا اؼبموؿ،غيسيسة كغَت مسلحة ايديولوجيا 

كفقان ؼبعايَت كمقاييس الًتكيض للبنية النفسية يف ظل  ،قالضعيف الذم وبتاج إذل البحث عن مصادر قوتً 

 .االستعمار

تشكيل  ذلإ (خبطابو التنموم)الذم يسعى عرب ىذا التمويل ريع تتطابق مع كجهة نظر اؼبموؿ، ىذه اؼبشااف   

أخرل من الذكات،  تيقصي أشكاالن  ؛كىذه الرؤية ىي رؤية ليربالية فردانية بامتياز .ارؤية ؿبددة حوؿ الذات كطبيعتو

                                                           
مركز عبلج كتأىيل ضحايا التعذيب، كصبعية الشباف اؼبسيحيُت، كمركز اإلرشاد الفلسطيٍت، كأطباء ببل حدكد، كصبعية الدعم : أمثلة على ىذه اؼبؤسسات 2

 .النفسي االجتماعي للشباب
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ىذه اؼبفاىيم لتشكيل ذكات خارجة عن الذكات اليت تشكلت ضمن سياؽ ثقايف شرقي مناىض  ادخاؿكرباكؿ 

الة االستعمارية كىذا التشكيل يسٌوؽ احل. لئلستعمار قائم على القيم اعبماعية السائدة يف ؾبتمعنا الفلسطيٍت

كاسب رمزية دل ان كيتناكلو بإعتباره مدخبلن ؼبكانة لو كربقيقالصهيوشل حسب رؤيتو، اؼبتجسدة يف اإلستعمار 

الذم يعتاش على أكجاع كنكبات اإلنساف الفلسطيٍت  ،العاؼبي 3كاجتماعية كاقتصادية كسياسية يف سوؽ االرتزاؽ

.  أينما تواجد

ستعمارية تًتؾ أثران على حياة ككاقع اإلنساف الفلسطيٍت كمفاىيمو كصحتو النفسية أف اغبالة اال فيو شك فبا ال

أك عدـ  ،كمستعمىر، كلكن ما ىو شكل ىذا التأثَت؟ ككيف يتم سبثيلو؟ كما اؼبعاشل اؼبرتبطة بو يف حاؿ كجود

!  مقاكمة؟ يبقى ىذا ؿبور السؤاؿ البحثي ،كجود

ريف تؤثر البنى والتوذهات األيديولوذية الليبرالية : لبحثالسؤال الرئيسي ل يتبلور ىناوبالتالي، 

العاملة في المجال النفسي  لى تمثيل وتشكيل  الفلسطينية والبرامج والمشاريع لدى المنظمات األىلية

ال تتد م في ثناياىا مقومات الفعل  ،رذوات مسلوبة اإلرادة ،في السياق االستعماري ،الذوات الفلسطينية

المواذهة؟  فن ية الصمود والمقاوم ونفس

 ،ؽبذا الغرض البحثي ةمن خبلؿ حالة دراسية منتقا ،تاليةكاألسئلة الفرعية اؿ ،مت دراسة السؤاؿ البحثيسوؼ ت

حيث سوؼ يتم توضيح كتربير سبب إختيار اؼبركز كعينة للدراسة  .كىي حالة مركز عبلج كتأىيل ضحايا التعذيب

 .يف الصفحات القادمة

 

                                                           
جتماعية كالثقافية احمللية؛ من خبلؿ تقبلها للتموبل الغريب اؼبشركط، حبيث االرتزاؽ ىنا دبعٌت الكمربادكر الثقايف، الذم يعمل على زبريب اؼبفاىيم كالقيم اال 3

 .تكوف اؼبؤسسة غَت اغبكومية ككيبلى للمؤسسات االجنبية الرأظبالية يف البلد
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 : ث الفر يةأسئلة البح

 كالرؤل اليت تتبناىا ىذه اؼبؤسسات يف صياغة اؼبشاريع التمويلية؟  ىاـما ىي ادل 

  ضدىا العنف من أجل اغبصوؿ  سيبارى  يتاؿ ،يف تسويق صورة الذات اؼبعنفةكيف توظف ىذه الرؤل كالرسائل

 على اؼبوافقة على اؼبشركع من اعبهات التمويلية؟ 

 اجملتمع الفلسطيٍت بناء على حاجة كخصوصية اجملتمع الفلسطيٍت يف  اءأبن ىل تعمل ىذه اؼبؤسسات مع

 اؼبشاريع اليت سبوؽبا؟ 

  تعمل فيو؟ ذمكالسياسية للمجتمع الفلسطيٍت اؿىل ىذه اؼبؤسسات على كعي تاـ باػبصوصية الثقافية 

 ية كتعاملهم مع خصائيُت كالعاملُت يف ؾباؿ الصحة النفسجنيب على رؤية األكيف يؤثر خطاب التمويل األ

 الفلسطينيُت اؼبتضررين من العنف االستعمارم؟ 

 نيُت من قبل مؤسسات غَت حكومية كيف يتم رؤية كسبثيل كاستخداـ أثر العنف االستعمارم على الفلسطي

 عاملة يف اجملاؿ النفسي؟ 

 سات العاملة ما ىي مظاىر كتأثَتات التدخل النفسي على تشكيل صورة الذات الفلسطينية ضمن إطار اؼبؤس

 يف ىذا اجملاؿ تبعان للربامج كاالسًتاتيجيات التمويلية من الدكؿ اؼباكبة؟

 الفرد اؼبتضرر من العنف االستعمارم؟/كيف يبارس التدخل النفسي كأداة عنف رمزم ضد الذات 

  كيف يتم تناكؿ الذات يف إطار السوؽ التمويلي؟ 

كمن أين  ،لية كآليات عملها، ككيف نشأت كتأسستسيقـو البحث بداية دبعاعبة ظاىرة اؼبنظمات األه

، بالتارلك .اليت تنظم رؤيتها اكلوجيربصل على سبويلها، ككيف ربافظ على استمرارية تدفق التمويل، كما ىي األيدم

كمن ىي الفئة اؼبستفيدة من عملها،  ،ما ىي األسس أك الرؤل اليت تتبعها عند كتابة اؼبشاريع كاػبطط اإلسًتاتيجية

من مث سيقـو البحث دبعاعبة نقدية لؤلطر اؼبفاىيمية اليت ك.  كيف تؤثر على اؼبستفيدين أك اؼبنتفعُت من خدماهتاك
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ككيف يتم تبٍت كنقل كسبثل ىذا النموذج يف  ،تشكل ؾباؿ علم النفس الغريب الفردم، كتشكيلها للذكات اإلنسانية

. ذه اؼبفاىيم على السياؽ الفلسطيٍتاؼبيكانيكي لويق تطباؿفلسطُت الواقعة ربت االستعمار لتبياف إشكالية 

 

 أىمية البحث

عبلقتها بضحايا العنف يعد ىذا البحث إضافة لئلنتاج اؼبعريف حوؿ ظاىرة اؼبؤسسات غَت اغبكومية ك 

مت فيها صياغة األعراض النفسية يف تلكيفية اليت تكمن أنبية البحث يف كونو يبحث يف اككما  .االستعمارم

 .كسلعة يتم تسويقها للدكؿ اؼباكبة من أجل اغبصوؿ على الدعم اؼبارل يف سوؽ التمويل ،ؽ االستعمارمالسيا

ئج البحث آفاقان حبثية لباحثُت آخرين يف ىذا اجملاؿ، كما كستضيف اؼبمارسة البحثية حافزان ضركريان كبو كستفتح نتا

كما خلفتو من تأثَتات على  ،بية االستعماريةخلق كفبارسة علم نفس ربررم، يتخلص من ترسبات العقلية الغر

تصوير كتشكل الذكات كذات مستضعفة سبارس عليها أدكات اؽبيمنة اغبديثة، لتصبح ذكات فاعلة كمستقلة سبتلك 

. حريتها كمصَتىا

ر، كغَتىا من دكؿ العادل الثالث اؼبستعمىر اليت زبلصت من االستعمار العسكرم اؼبباش ،إف ذبربة الدكؿ العربية

البحث االستفادة من ذبارب بعض الدكؿ  ىذا كوباكؿ. ركتتماىى مع عقلية اؼبستعمً  ،تؤكد أهنا ال تزاؿ تعاشل

قد راسة أهنا كمن أنبية ىذه الد. اؼبستعمىرة يف التحرر من أدكات اؽبيمنة االستعمارية كعقليتها اليت تكبل طاقتها

فيما ىبص العبلج النفسي يف السياؽ  ،النفسية لعاملُت يف ؾباؿ الصحةلدل اتساىم يف تطوير الوعي 

االستعمارم، فبا يساعدىم على تقدصل خدمة نفسية تتوافق مع السياؽ الثقايف الفلسطيٍت الذم ينبغي أف يركز 

القادرة على زبطي آثار كـبلفات العنف االستعمارم على حياهتم  ،على تعزيز الذات الفلسطينية اؼبقاكمة اؼبناضلة

جملاؿ دراسة علم النفسي   كوهنا تساعد يف بناء إدراؾ كاعو كأخَتان تأيت أنبية ىذه الدراسة يف.  عهاكالتعامل ـ

الذم يرل أف االخصائي النفسي هبب أف يكوف ككيبلن للحراؾ كالتغيَت االجتماعي ؼبمارستها يف  ،اجملتمعي

. اؼبستقبل
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االطار النظري 

د لنا من بي  ال ،الًتاكمية الذاتية كاعبماعية للشعب الفلسطيٍتيتسٌت لنا فهم الذات الفلسطينية كاؽبوية كي 

ضمن إطار السياؽ االستعمارم الصهيوشل الذم ينتج عنو  ،كضعها يف سياقها االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي

للحالة  أثر يف صقل كتشكيل معادل البنية السيكولوجية كاالجتماعية للفرد يف بيئتو احملاطة هبذا الواقع االستثنائي

خبلؿ فًتة السبعينيات  ،كلقد طور الشعب الفلسطيٍت يف كل من الضفة الغربية كقطاع غزة .االستعمارية

 ،اللجاف الشعبية :مثل ،قاعدة شعبية مًتابطة تركزت على شبكة من اؼبنظمات الشعبية كاحمللية ،كالثمانينات

 ان ، حبيث لعبت دكر(كفف كمدرسككمهٍت كطبلب كنساءعماؿ )كاربادات كمنظمات ؼبختلف الفئات الشعبية 

كعملت على  ،من تدخل نفسي كاجتماعي لؤلفراد كاػبدمات اجملتمعية ،يف تقدصل اػبدمات اجملتمعية ان أساسي

يف ظل غياب ىيكل حكومي يبثل الشعب  ،ترسيخ التماسك اجملتمعي كتعزيز النسيج االجتماعي اؼبًتابط

 . الذم نبش إحتياجات اجملتمع احملليكيف ظل االستعمار الصهيوشل ،الفلسطيٍت

كالذم أقبب  ،إذل أف جاء ـباض ما يعرؼ باتفاقيات أكسلو ،التوليدية ،استمر اغباؿ على ىذه الوتَتة

عرؼ بالسلطة الوطنية الفلسطينية، يعتمد على إغراؽ اؼبؤسسات غَت اغبكومية يف إطار كجود ىيكل حكومي مي 

كيل الغريب الرأظبارل اؼبشركط الذم اخًتؽ اجملتمع برمتو، مشكبلن بذلك حلقة اجملتمع الفلسطيٍت كمؤسساتو بالتم

(.  2009مكاكم، )استمرارية مكملة للحالة االستعمارية، كلكن بنكهة كجهود فلسطينية 

على أف اؼبنظمات غَت اغبكومية قد لعبت دكران سلبيان يف الشعور النفسي كاجملتمعي  (2012بكَت، )كقد أكدت 

من خبلؿ اعتماد ىذه اؼبؤسسات هنج التمويل األجنيب اػبارجي الذم ىبدـ أجندات اؼبموؿ  ،كة اجملتمعيةكاؼبشار

من خبلؿ  ؛كيعمل على تفتيت اللحمة اعبماعية ،كيهدؼ إذل تدمَت البنية التحتية اجملتمعية كالنفسية ،السياسية

. قيمة االقتصادية مقابل القيمة الوطنيةكإحبلؿ اؿ ،تعزيزه للمصاحل الفردية كالعمل الوظيفي البَتكقراطي
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الرؤية النقدية للمؤسسات غير الحكومية 

النقدية للمنظمات  النظرم كاؼبفاىيمي ؽبذه الدراسة على الرؤية :فطارماإليف  ،بشكل كبَت ت الباحثة،أعتمد

-لعلم النفس الفردمالنقدية  ككذلك الرؤية. األىلية، كعلى كجو اػبصوص تلك العاملة منها يف اجملاؿ النفسي

الغريب النموذج اؼبتبع فيها؛ كذلك لتبياف عبلقة ىذين اإلطارين كأثر عملهما معان على تشكيل كتبٍت صورة ؿبددة 

 . للذات الفلسطينية

، فائدة جيدة (2006) كسارم حنفي كليندا طرب (2011) خليل لبلة تقدـ إسهامات كل من ؛لذا

كليست ؿبض  ،مربيقيةإذل معطيات إندة اؼبعاعبات اؼبيدانية اؼبستأىم االعماؿ من ف ىذه كذلك أل ؛للدراسة

. 4ذل مفهـو أقبزة اجملتمع اؼبدشلإ تتطرؽ يتاؿ ،(2011ك 2003)ظبارة ذل مسانبة إ باإلضافة. مرجعيات نظرية

حمللية على كبُت اؼبنظمات ا ،توضح ىذه األعماؿ طبيعة التشابك اغبقيقي بُت اؼبنظمات غَت اغبكومية الدكليةكما 

كما تفرضو من أجندات كبرامج  ،أرض الواقع كمن ذبارب ملموسة، كتشرح عبلقة التمويل اػبارجي معها

لكي تعيد إنتاج خطاب جديد معودل،  ؛كتوجهات أيديولوجية، كما تستدخلو من آثار على طبيعة عملها كخطاهبا

بعقلية كدكر إدارة  احمللية اؼبنظمات يرسم اػبطط كاألىداؼ، كتعمل Master Mindتعمل فيها كعقل مدبر 

كيوضحو يف ظل شبكة العبلقات بُت اؼبنظمات غَت اغبكومية كالدكلية ( 2011) التنفيذ، كىذا ما يراه لبلة

دبيات لتغدك أدكات لتنظيم التبعية غبساب دكؿ اؼبركزػ كىذا جل ما تفًتضو دراسيت يف ضوء األ ،كاحمللية

. دثت حوؿ اؼبوضوعمربيقية اليت تحكالدراسات اإل

 ؛على اؼبؤسسات غَت اغبكومية العاملة يف اجملاؿ النفسي الباحثةتركز  ،كالنظرية اؼبرجعيةاستكماالن ؽبذه األطر ك 

كذلك ألهنا تتبٌت  ،الفلسطينية يف ىذا السياؽيف عملية بناء كتشكيل الذكات  عن كيفية مسانبتهاللكشف 

كبسبب تبعية ىذه اؼبنظمات  .م منظومة علم النفس الفردم التقليدمكه ،منظومة معرفية معينة حوؿ علم النفس

                                                           
دخاؿ ىذه اؼبفاىيم كمن مث حضورىا كبيٌت كإ ،يف مفهـو اجملتمع اؼبدشل كاألقبزة يف اؼبنظمات األىلية كالقاعدية( األقبزة)إدخاؿ مفهـو اؼبنظمات غَت اغبكومية  4

 (.2011ظبارة، ) يف جدؿ التحررين الوطٍت كاالجتماعي
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سخ كنقل ؼبنهجها التطبيقي غَت اغبكومية العاملة يف اجملاؿ النفسي ؼبؤسسات غربية تتعاكف معها كتدعمها، ىناؾ فى 

 .  يف علم النفس من قبل ىذه اؼبؤسسات األىلية للسياؽ كالواقع الفلسطيٍت

من حيث اؼبكونات كالصياغة كالعبلقات  اف،ات غَت اغبكومية كطبيعة عملها يعيدكعليو، فإف دكر اؼبنظم

بإعتبار  ،خطاب ليربارل استعمارم جديد، من خبلؿ توظيف علم النفس الفردم الغريب كالليربالية الداخلية، إنتاج

كساـ رفيدم، )االجتماعية كتدير الظهر للكلية  ،تذرير اجملتمع ذلإكهتدؼ  ،األخَتة ايديولوجية تتمحور على الفرد

مع الفئات اؼبهمشة فيما يقدمو من خدمات يف الصحة النفسية  تعمل اؼبنظمات غَت اغبكوميةك ،(2010

كاجملتمعية على إستدخاؿ العقلية االهنزامية، كتسليع األمراض النفسية كالنشاط السياسي، كاليت ػبص ؿبمد فرج 

عمل ىذه : "، بالقوؿ(اؽبيمنة اعبديدة الرأظبالية كأمباط)ابو حوؿ عمل اؼبنظمات غَت اغبكومية بشكل عاـ يف كت

اذل ربويل اؼبقاكمة اذل عمل مفاكض ناعم غَت ضاغط، ككأف الفقَت  ،يف هناية اؼبطاؼ ،اؼبنظمات دبنهج يؤدم

 (.61: 2011فرج، " )كالناىب كاؼبستلب طرفاف يود كل منهما اآلخر كيرغب يف مساعدتو

 

مية   المنظمات غير الحكو

فو آدـ ظبيث دبجتمع اؼببادالت التجارية عرٌ الذم مي  ،أهنا جزء من اجملتمع اؼبدشلبرؼ اؼبنظمات غَت اغبكومية تعَّع 

. الذم يقـو فيو اعبميع بنشاطهم التجارم دكف قيود، كالدكلة فيو تكوف اؼبراقب كاغبارس للمصاحل اػباصة ؛اغبرة

أما تعريف اجملتمع اؼبدشل يف . ة ربكمها فلسفة اغبق كاالخبلؽكنظر ىيغل للمجتمع اؼبدشل على أنو أسرة كبَت

فهو عبارة عن مؤسسات غَت حكومية تتبٌت برامج تطوير اجتماعية كتصدر تقارير عن كضع : المفهوم الليبرالي

أهنا ظاىرة مستوردة من ( 2012بكَت،: كما أكرد يف( 2002)قسـو  ليريف حُت (. 2011فرج، )البلد 

ت حديثان من شبكة من اؼبشاريع اؼبمولة كاليت يشار إليها دبؤسسات اجملتمع اؼبدشل اليت تعمل بشكل اػبارج، تشكل

 .رئيسي يف بلداف العادل الثالث
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متيازات كمساعدات تقدـ للفلسطينيُت هبدؼ اإلذعاف كاػبضوع ألجندة اأهنا ( 2011) يعرفها لبلة بينما

كيراىا . كتضع االجياؿ القادمة رىينة الديوف السابقة ،سبع بأسرهفهي تكبل اؼبج ،ىمعلي ةكبرنامج سياسي مفركض

 ،ليسوا حزبان كال نقابة كال طبقة ،حيث يعتربىا قياـ فرد أك حفنة من األفراد ،بصورة أخرل( 2003) ظبارة

 ،دىاباالتصاؿ دبنظمة حكومية تتموؿ من حكومتها لتقـو اؼبنظمة األجنبية غَت اغبكومية بتجنيد األمواؿ من ببل

على أهنا منظمات غَت رحبية، بينما ىي يف  اؼبنظمات غَت اغبكومية كتعرؼ نفسها ،كىي دائمان بلد غريب رأظبارل

عينية إال أهنا تلعب دكران  كإف دل تكن ،الواقع التطبيقي اؼبمارس تعمل على أجندة رحبية من خبلؿ ربقيق مكاسب

عن طريق  ،كاجتماعي كمكانة رمزية 5قيق رأظباؿ مادم كمعنوميف االرتزاؽ من خبلؿ إستفادة العاملُت فيها من تح

كعلى كجو اػبصوص . ضمن سوؽ العنف كاػبطاب التمويلي ،الرحبلت كالركاتب كتشبيك عبلقات ؿبلية كعاؼبية

حيث تعمل من خبلؿ إستدخاؿ ىذه اؼبفاىيم اذل تشكيل رؤية  ،تلك اؼبؤسسات العاملة يف القطاع النفسي

.  دبا يتناسب مع رؤيتها الغربية الليربالية ،الذات كطبيعتها كصورة ؿبددة عن

 

نشتة المنظمات األىلية في السياق االستعماري 

 ،خَتة من القرف العشرينبدأت خبلؿ العقود األ إذل نشأة اؼبنظمات غَت اغبكومية كاليت( 2003) ظبارة يشَت

بر كجودىا جزء من سياسة اغبرب الباردة للمركز الرأظبارل اليت ىي جزء من فًتة ما بعد اغبرب العاؼبية الباردة، كيعت

الكتلتُت الذم تولد يف فًتة التوازم مع التغيَت يف ميزاف السيطرة كالقول االجتماعية داخل كبُت  ،االمربيارل

، فيما يتعلق باؿ ،الرأظبالية كاالشًتاكية دكر حيث حظيت اؼبنظمات غَت اغبكومية باىتماـ عاؼبي خاص هبا كمفهـو

كشرط كأساس للتنمية  ،الذم تؤديو، كجاء كجودىا يف سياؽ عاؼبي رأظبارل يشجع على اػبصخصة كحرية السوؽ

يف دكؿ العادل الثالث، كيتم الًتكيز يف االطار اعبديد على إعادة النظر يف دكر الدكلة، كإمكانيات تقليص ىذا 

كأف يقتصر دكرىا على تقدصل أك هتيئة بيئة  ،نُتالدكر حبيث تتخلى عن تقدصل خدمات اجتماعية أساسية للمواط

                                                           
 -9.، ص8ؾبلة اضافات العدد . حبث يف نظرية اؼبمارسة لدل بيَت بورديو: ما بُت الفعل كالبناء االجتماعي( 2009أضبد، )للمزيد انظر بدكم،  5
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كىنا يتم التعامل مع اؼبنظمات غَت . ساسيةاػباص باعتباره أداة التنمية األ قانونية كبنية ربتية مبلئمة لنمو القطاع

لفهم شكل العبلقات بُت ك ،لذا(. 2001لداكدة كآخركف، )اغبكومية كشريك رئيسي يف عملية التنمية اؼبزعومة 

هبب كضعها يف السياؽ االستعمارم، كذلك ألف تأسيس كإنشاء أم  ،نظمات غَت اغبكومية كالدكؿ اؼباكبةادل

أم ؾبتمع، كزبتلف بٌت كرؤل ىذه  ايعيشو يتكاالقتصادية اؿمؤسسة مرتبطة بشكل مباشر يف الظركؼ السياسية 

ا للذات، كيف حالة مؤسسات اجملتمع اؼبؤسسات بناء على تغيَت ىذه الظركؼ اليت تنعكس على آلية عملها كرؤيتو

. كيفية تشكلها كبتأثرىا يف ىذا السياؽيف الفلسطيٍت ال زبتلف 

 

تاريخ المنظمات غير الحكومية في فلسطين 

يرجع كجود اؼبنظمات غَت اغبكومية يف فلسطُت إذل سنوات عديدة كاجهت فيها العقبات كالتحديات يف ظل 

حقوقها الب يث جاءت ىذه اؼبنظمات لتليب كتستجيب إلحتياجات الناس كتطاغبكم الغريب كأنظمتو اؼبختلفة، ح

كتعترب ىذه اؼبنظمات من  .بق للناس شيئان يف ظل االحتبلؿ اإلسرائيلي العسكرم الذم طاؿ األرض كاؼبوارد كدل مي 

اقيات السياسية يف ظل غياب التنمية ككجود االتف ،أكائل النشطاء الذين أخذكا على عاتقهم كبادركا يف اؼبساعدة

(. 2006حنفي كطرب، )اليت تعًتؼ بوجود منظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيٍت إلنشاء منظمات أىلية 

لتقدصل اؼبساعدات كاػبدمات يف كل من  ؛أسس ما يعرؼ باؼبنظمات غَت اغبكومية ،كيف ىذه البيئة كالظركؼ

الوطنية كفصائلها السياسية اؼبختلفة نظران لظركؼ الضفة الغربية كقطاع غزة، كارتبطت ىذه اؼبنظمات باغبركة 

فتح، كاغبزب الشيوعي، كاعببهة الشعبية لتحرير فلسطُت، كاعببهة الديبقراطية لتحرير فلسطُت، كقاـ  :مثل ،النشأة

منظمات اؼبرأة كالطبلب كالعماؿ،  :مثل ،كل فصيل أك حزب بػتأسيس منظمة خاصة بفئة معينة يف اجملتمع

بية كالزراعية كىكذا، كقامت منظمة التحرير الفلسطينية بدكر مركزم يف ضم كل من ىذه االربادات كاللجاف الط

 .اؼبختلفة لتنضوم ربت لوائها
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مستفيدين بذلك من قوة  ،استعاف النشطاء األكائل باألحزاب السياسية ػبلق كبناء معابر للتحرؾ االجتماعي

اطاهتا لتصل ؼبساعدة اعبمعيات اػبَتية كالتطوعية اليت تشكل أقدـ اغبركة الوطنية يف تلك الفًتة، لكي تتوسع نش

 هناية كعقب إهنيار االرباد السوفيييت يف(. 2006حنفي كطرب، )منظمة غَت حكومية فلسطينية شهدهتا فلسطُت 

فبا  ،قيلميإلثر هبا الوضع اعلى اغبالة العاؼبية تأ يف أكائل التسعينات، حدث تغَت كذل، كحرب اػبليج األالثمانينات

أدل إذل تراجع اغبركة الوطنية الفلسطينية باإلضافة اذل بعض اؼبسلكيات الفردية االنتهازية داخل الفصائل إذل تغَت 

بٌت كأطر كفبارسات اؼبنظمات اليت سانبت يف عملية التحوؿ يف خطاهبا، من خطاب كطٍت إذل خطاب تنموم 

 .طٍت الفلسطيٍتالذم ردبا أدل إذل ىذا الًتاجع يف العمل الو

تفكيك خطاب كبرامج  ذلإسلسلة الدراسات التنموية اليت تسعى  تو ضمنيف دراس( 2011) يتناكؿ صبيح

التنمية للمنظمات غَت اغبكومية كالفاعلُت هبا يف األراضي الفلسطينية، حيث تكمن أنبية الدراسة يف رؤية ىذا 

يركز صبيح على مقاطع ؼعاملُت يف الربامج التنموية، دية للالسياؽ اؼبؤسسايت اؼبموؿ كانعكاسو على اؼبسارات الفر

كيتتبع التغَتات اليت طرأت عليهم بعد اكسلو، ككيف  ،تارىبية من حياة العاملُت اؼبتنفذين يف ىذه اؼبؤسسات

استدخلوا مفاىيم جديدة سواء تنموية أك مهنية يف اػبطاب اؼبستخدـ لتنفيذ ىذه الربامج، ليكشف  هبذا عن 

ت العمل كاػبطاب الفكرم اعبديد الذم انعكس على اؼبستول اؼبؤسسايت، كيبُت كيف انسلخت اؼبنظمات آليا

غَت اغبكومية عن األحزاب أك الفصائل السياسية الفلسطينية اليت نبعت منها ما قبل اكسلو، ككيف غَتت مفاىيم 

  .خدماتية أك مهنية ؛ما بعد اكسلو الوطنية كأصبحت تنادم دبفاىيم أخرل

كاليت عاعبت موضوع مهننة  ،2006ىا عاـ ؤجراكاعتمدت دراسة صبيح على نتائج مقاببلت نوعية مت إ

اغبقل اجملتمعي، كمن مث عمل على ربليل مشركع تنموم متعدد األطراؼ، ليخرج بنتائج مفادىا، أف التنمية كىىم 

من فساد كشخصنة باسم  ،من ذلكأك عقيدة بٌت ميطعمة خبطاب ينادم باؼبعرفة، كلكنو يؤسس كيرسم ألبعد 

 (. 2011صبيح، )الشفافية كبناء اؼبؤسسات 
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عن اعبدؿ كالتغيَت الذم ساد حالة مؤسسات اجملتمع (  1999)يتحدث الزبن  ة،كيف ىذا اإلطار مقالة شبيو

بعد  على بنية كىيكلية العمل لكي تتناسب مع متطلبات مرحلة ما ان اليت أحدثت تغيَتك ،كسلوأبعد  الفلسطيٍت

كعليو، ال بد من فهم التسلسل التارىبي لعمل ىذه اؼبنظمات يف سياقها السياسي كاالقتصادم، للكشف . أكسلو

. عن عبلقتها بالدكؿ اؼباكبة كرؤيتها كتشكيلها للسياؽ الفلسطيٍت كالذكات الفلسطينية

 

 مستلة التمويل

 ،اؼبدشل على التمويل القادـ من اػبارجإعتماد كبَت من منظمات اجملتمع  الفلسطيٍت يسود داخل اجملتمع

ىا أك حىت ؿً بى طبيعة اػبدمات اؼبقدمة من ؽً  من خبلؿكخاصة من دكؿ اإلرباد األكركيب كمن أمريكا، كىذا ينعكس 

يف مؤسسات اجملتمع اؼبدشل الفلسطيٍت، مع اإلشارة إذل  -الغربية الرأظبالية–كبالتارل تتغلغل أجندهتا  ،يف براؾبها

لوثيق بُت الغرب كبُت العدك الصهيوشل يف اؼبصاحل، كىذا لو دكر يف تشكيل طبيعة اؼبساعدات أك التشابك ا

التمويبلت القادمة ؽبذه اؼبؤسسات، من حيث تشكيل كاشًتاط التمويل دبا يتناسب مع مصاحل اؼبموؿ أم عدـ 

كلة من تركيزىا على قيم كىذا ما نلحظو يف اؼبشاريع اؼبم(. 2011ظبارة، )التناقض مع الكياف الصهيوشل 

ادؽ، كمأكوالت فن"الديبقراطية كحقوؽ اإلنساف كاألغراض النفسية، كصرؼ ميزانيات طائلة على أمور ثانوية 

كطرح مشاريع شكلية حوؿ التنمية كاإلعمار، كاالبتعاد كل البعد عن مشاكل اجملتمع  ،"لورش العمل كغَتىا

! فأم عملية تنمية تلك اليت تتم كشعب يرزح ربت  االستعمار؟ .رفضوحتبلؿ كمقاكمتو كالرئيسية اليت تتعلق باإل

 !كأم عملية ديبقراطية جملتمع دكف كجود دكلة يبارس فيها اؼبواطن حقوؽ اؼبواطنة كاملة؟

ح كالتحوالت يف السياؽ اؼبموؿ أك اؼبافببصورة مباشرة التطور التارىبي للمؤسسات غَت اغبكومية ارتبط 

حجم التمويل زاد حجم اؼبساعدات كالنشاطات اؼبقدمة، كمع ىذه الزيادة كزخم األعماؿ  كلما زادالسياسي، 

تفًتض الدكؿ اؼباكبة كجود ىيكلية منظمة إدارية كمالية للتعامل معها، كعمل ذلك على ربوؿ كتغيَت اؼبنظمات إذل 

ف طبيعة عبلقاهتا بالقاعدة فبا أدل اذل إبعاد ىذه اؼبنظمات ع ،مراكز أك مؤسسات مهنية ذات عبء بَتكقراطي
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من تقاليد الرأظبالية  ان جديد إف ىذه البَتكقراطية ليست سول شكبلن (. 2004لبلة، )الشعبية كاغبركة الوطنية 

منظمات غَت "يف كتابو  "باألقبزة"االكركبية اليت يبشر هبا يف العادل العريب كما عرب عنها ككصفها عادؿ ظبارة 

قد كضح فيها بشكل مفصل طبيعة معظم النشاطات اليت تقـو هبا اؼبنظمات غَت ؿ "حكومية أـ قواعد لآلخر؟

اغبكومية كاليت تقع ضمن اجملاالت الثقافية كاػبدماتية كليست للتنمية أك التجذير اجملتمعيُت، حيث يعمل الناس 

كظائف كأعماؿ باء ىذه اؼبنظمات مدريقـو  العاديُت يف ىذه اؼبنظمات ألهنم يبحثوف عن فرص عمل، يف حُت 

كما أف اؼبنظمات غَت اغبكومية تقدـ ؽبذه الكوادر ركاتب عالية فبا هبعلها  ،طبقان ؼبا يريده اؼبمولوف األجانب

كىذه البنية اؼبؤسساتية اليت تشكلت ضمن (.  2003ظبارة، )تساىم يف خلق شروبة ؾبتمعية جديدة يف اجملتمع 

اغبكومية يف العادل الثالث كفلسطُت عبارة عن إطار للتحكم يف التوجو  السياؽ العاؼبي الغريب لتمويل اؼبنظمات غَت

 .لتشكيل اؼبعرفة كالذات

فإف  ،من البضاعة حىت اإلنساف كمشاعره كرغباتو اإلنسانية ،كؼبا كانت السوؽ الرأظبالية تسلع كل شيء

حبيث أصبح بتسليع المرض مت التمويل كفق منظمومة اؼبفاىيم الليربالية، أم مفاىيم السوؽ الرأظبارل، قد قا

 .إلستجبلب التمويل( متلقي اػبدمة) تيعرض فيو البضائعسوق للعنف،  لدينا

تدار فيو األمواؿ بُت اؼبؤسسات غَت اغبكومية كالدكؿ  ذمىي عبارة عن اغبيز اؿسوق العنف، والحال ىذا، 

الفلسطينيُت اؼبتضررين من حالة العنف  مقابل تقدصل ىذه اؼبؤسسات اػبدمات يف اجملاؿ النفسي لؤلفراد ،اؼباكبة

كىذه السوؽ كغَتىا من أسواؽ العنف، زبضع ؼبعايَت العرض كالطلب الرأظبالية، فإذ تنشط . السياسية القائمة

فهنا يزداد العرض كبالتارل تنهاؿ طلبات  ،عمليات التعذيب مثبلن يف موقع ما أك تتسبب اغبركب بأزمات للضحايا

كلكنها زبتلف يف الطريقة اليت يتم سبويلها بطريقة تزعم اإلنسانية كتبغي الصحة ! دمات النفسيةالتمويل لتقدصل اخل

كيكفي النظر لدكر اؼبنظمات غَت اغبكومية يف السنوات ! فالتمويل أصبلن سوؽ. النفسية كتقـو دبناصرة ؾبتمعية

عرض العديد من ت تالسوؽ ىناؾ باتلندرؾ أف  ،ليبيا كالعراؽكالثبلث اؼباضية كاليت مبت كالفطر يف سوريا 

 (.اخل...التعذيب، اؼبرأة، الديبوقراطية كحقوؽ اإلنساف)اؼبوضوعات اليت تستجلب التمويل 
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سلعة يتبارل حبيث تتحوؿ اؼبآسي اإلنسانية كنتاج للتعذيب كالقمع إذل  ؛تسليع المرض يؤدم السوؽ إذل

منافسة ذبارية يبكن مبلحظتها يف سلوؾ اؼبنظمات غَت ف لشرائها، أم اغبصوؿ على سبويل ؽبا، كتلك كاؼبتموؿ

كاؼبكاف الذم تتم فيو عملية التسويق ىو مشاريع . اغبكومية اؼبتشاهبة يف براؾبها كتوجهاهتا كفئآهتا اؼبستهدفة

ة ، كألف عملي(للتنمية)كمقًتحات التمويل يف اؼبؤسسات غَت اغبكومية اليت تفتح أبواهبا كمشاريعها للمموؿ ساعية 

اليت سبثل الوسيط  اؼبؤسسات غَت اغبكومية :ىو الطرف األولفإف  ،التجارة كالتسويق حباجة لطرفُت يف اؼبعادلة

أك  ان كالوكيل أك السمسار يف ىذه السوؽ، كبالنتيجة تفرز ؾبموعة من اؼبستفيدين من ىذه اغبالة، سواء أفراد

التمويل  كيف ىذه اغبالة ق والسوق(.  ة السبلـلعملي)الدكؿ اؼباكبة كدعمها : ىو والطرف الثانيمؤسسة، 

اؼبنتفعوف من اػبدمات النفسية أك اؼبرضى نفسانيان، كبالنتيجة  ىذه السوق العنفية فهم مستهلكيأما . كخطابو

ة كالبلتنمية، كتبٍت كإستدخاؿ العقلية عيالة التبكأدكات من شأهنا ترسيخ ح ان فهذه العملية يف التبادؿ زبلق آثار

 . عماريةاالست

ال يبكن ؽبذه اغبالة التبعية إال أف تنتج تنمية يف إطار منظومة عبلقات ؼ ،طاؼبا أف العملية ىي فبوؿ كمتموؿ

من خبلؿ لعبو يف أكراؽ  ،اليت تشمل اؼبنتج اؼبستفيد الذم ىبلق كيصنع إحتياجات اآلخر اؼبستهلك  ،االنتاج

 .يف حالة التسويق النفسي كىذا ما ينطبق ،العرض كالطلب يف السوؽ الرأظبارل

 

 حجم التمويل

الذم أعطى فيها صورة شاملة إلذباىات  حسب دراسة حنفي ،من التمويل% 81ربصل الضفة الغربية على 

 ،، حيث ال يتناسب التمويل مع حجم السكاف كاالحتياجات الظاىرة1998-1995التمويل خبلؿ السنوات 

  .لتدخبلت إغاثية أكثر من الضفة الغربية كربتاج ،يف حُت أف االحتياجات يف غزة أكرب

أف اجملتمع الدكرل تعهد  كضحيف رصد اذباىات التمويل، أ( 2004) لبلةقاـ هبا  ة،كيف دراسة مشابو

من أجل إعادة اإلعمار كالتنمية يف فلسطُت خبلؿ  مليوف دكالر أمريكي 162مليار ك 5بتخصيص مبلغ كقدره 
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يثبت ىذا اف البنك الدكرل يدعم اؼبنظمات غَت اغبكومية   .2001العاـ كمنتصف  1994الفًتة الواقعة بُت 

 (.2003ظبارة، )كال سيما يف اؼبناطق اػباضعة للسلطة الوطنية  ،بشكل قوم

تشكيل بيئة  إذلبدكرىا  فسعت، %92كمي من اؼبساعدات حوارل بلغ نصيب السلطة الوطنية كجهازىا اغبك

قانوف اعبمعيات اػبَتية ليكوف بيئة مبلئمة كمنظمة  جاءير اغبكومية  خبلؽبا، كدستورية كقانونية تعمل اؼبنظمات غ

 ؛كاؼو إلنشاء عبلقة بُت السلطة كبُت اؼبنظمات األىلية الفلسطينية لتطوير بيئة حكم عامة كمشاركة، كلكنو غَت 

يش دكلة ذات سيادة كحكمان اليت ىي بصدد حالة إنتقالية بُت ؾبتمع يع ،لعدـ توفر اغبد األدسل من البيئة العامة

 (. 2001لداكدة كآخركف، )ؿبدكد الصبلحيات على األرض 

جاء اػبطاب الًتكهبي للديبقراطية كحقوؽ االنساف نتيجة اتفاقيات اكسلو، حيث دعمت الدكؿ اؼباكبة لقد 

فعاؿ من سهامات دكر مهم كحيوم ك، ككاف ؽبذه اإل"عملية السبلـ"اؼبنظمات غَت اغبكومية من أجل ترسيخ 

كبالتارل تنعكس على مفهومهم لذكاهتم بطريقة  ،حياة األفراد تؤثر يف ،شأنو أف يستدخل مفاىيم فردانية ليربالية

كتعيد تشكيل الذات اؼبقاكمة اليت تشكلت يف  ،زبدـ اؼبشركع االستعمارم يف اؼبنطقة يف ظل العنف االسرائيلي

. ذل صورة الذات كما يصورىا علم النفس التقليدمإطار سياسي نضارل مقاـك يف فًتة الثمانينات، إ

 

مجتمع المانحين  

ربظى اؼبنظمات غَت اغبكومية برعاية كاىتماـ الدكؿ القائمة على التنمية قي بلداف العادل فيما ىبص اؼباكبُت، 

لكي  ؛ةديق خاصحيث أنشأت الدكؿ اؼباكبة صنامبائي، الثالث، مثل البنك الدكرل كبرنامج األمم اؼبتحدة اإل

على تطويرىا، كىذا ما حصل يف الضفة الغربية كقطاع غزة كيف جنوب إفريقيا، كسياسة  تعملتدعم نشاطاهتا ك

إذ قامت ىذه اؼبنظمات يف الضفة كالقطاع  ،صناديق اػباصة بو يف ىذه البلدافاشًتطها اؼبموؿ يف فتح اؼبكاتب كاؿ

جزءان من النسيج اجملتمعي، حبيث توفرت ؽبا البيئة  على تغطية جوانب مهمة من إحتياجات اجملتمع، كأصبحت

بل كشريك  ،الدكلية كالدعم لتأخذ مكاهنا إذل جانب السلطة بعد اكسلو، ليس كشريك فقط يف العملية التنموية
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فعلى الرغم من أف ىناؾ ذبارب ملموسة تارىبيان لدكر اؼبنظمات غَت اغبكومية اليت قامت . يف اؼبشركع الوطٍت أيضان 

جنوب إفريقيا كأمريكا البلتينية، كاليت شكل دكرىا مواجهة مهمة لصد : مثل ،دكار هتدد ىيبة السلطة السياسيةبأ

يف فلسطُت، دل تتأثر شرعية كجودىا كتقبل  ىذه التجارب اؽبيمنة االستعمارية كأنظمة اغبكم الديكتاتورية، إال أف

 (.2001لداكدة كآخركف،)د ؼبؤسسة السلطة السياسية اجملتمع الفلسطيٍت ؽبا، كوهنا تقـو بدكر تكميلي مساف

قائم على رؤية مسبقة من  ،ف ىذا التمويل اػبارجي من ؾبتمع اؼباكبُت للمنظمات غَت اغبكومية الفلسطينيةإ

العبلقة القائمة بُت اؼبموؿ ك اؼبموؿ نفسو لبلحتياجات الفلسطينية اؼبتقاطعة مع أىداؼ ىذه اؼبنظمات يف اؼبنطقة،

مواؿ كفق أجندة اؼبموؿ، كطبيعة ىذه العبلقة م األمبنية على أساس تلقٌ  يف الغالب تكوفغَت اغبكومية  ظماتكاؼبن

ىذا السياؽ قدرة اؼبنظمات غَت اغبكومية  ، حبيث تكوف يفتبُت أف اعبهات اؼباكبة قادمة بأىدافها اػباصة اؼبعلنة

ألهنا زبضع للسوؽ الرأظبارل اؼبفركض  ؛قدرة ؿبدكدةم تغيَت جدم فيما يتعلق بعملية التنمية ىي أ على إحداث

الذم سعى إذل توظيف التنمية دبفهومها  ،عليها يف زمن العوؼبة الذم ظهرت خبللو مؤسسات اجملتمع اؼبدشل

  .التقليدم للمنهج الليربارل الفرداشل القائم على ربقيق اؼبساكاة كاغبرية كحقوؽ االنساف كالسوؽ اغبر

أف اغبكومية يف السياؽ الفلسطيٍت  الذم يتوجب على اؼبنظمات غَت ، أف مفهـو التنميةيف حُتهبرم ىذا، 

الذم يكابد العيش يف السياؽ  ،هبب أف يقـو على التنمية الثورية كربقيق الصمود يف ؾبتمعنا ،تقـو بتوظيفو

نتج ؿبدكدية الدكر ؽبذه فبا م ؛كهبذا ال تلتقي أىداؼ اؼبموؿ مع السياؽ الفلسطيٍت. االستعمارم االسرائيلي

. اؼبنظمات بإحداث أم تغيَت تنموم إال ضمن السياؽ التمويلي

 

  لم النفس التقليدي داخل السياق االستعماري

سيقـو ىذا  ،بعدما مت التطرؽ إذل اػبطاب التمويلي الذم تتبناه اؼبنظمات غَت اغبكومية يف اعبزء السابق  

كاليت  ،مة من قبل ىذه اؼبنظمات غَت اغبكومية العاملة يف اجملاؿ النفسياعبزء بالوقوؼ على نقد اػبدمات اؼبقد

تتبٌت النموذج الغريب القائم على تشكيل ذكات فردية يف سياقها االجتماعي االقتصادم، بعد أف مت التطرؽ لنقد 
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ا كمصدرىا، لكي اؼبنظمات من ناحية عبلقتها باآلخر كخطاهبا التمويلي كصوالن إذل طبيعة اػبدمة النفسية نفسو

وبشكل خاص ىنا أف اؼبعرفة بشكل عاـ ىي أداة للسيطرة على الشعوب،  (1973فانوف، )توضح لنا حسب 

كعلم النفس بشكل خاص بأسلوبو التقليدم ىو أيضان أداة للسيطرة يف  ،كما لدل إدكارد سعيد ،6المعرفة سلطة

كالسياسية كاالقتصادية اليت يتم فرضها على السياؽ االستعمارم، حيث يعمل على ترسيخ التبعية الفكرية 

عرب منظورىا الفكرم اؼبتمثل يف الطمس اإلجبارم  ا،لكي تزيد الشعوب غرقان كاضطهادن  ،ؾبتمعات العادل الثالث

كإتباع مناىج معرفة غربية فريرم  ،ؼبواىب اإلنساف، كقتل ركح اإلبداع من خبلؿ سياسة التجهيل كالتبعية

(Freire, 1993)السيطرة كالتحكم، لصب االنساف يف قوالب مرسومة سبكنها  منهاذه األدكات القصد ، كه

.  من جعلو طوع إرادهتا يتقبل كل شيء كال يقاـك للتغلب على عوامل قهره كاضطهاده

 

تعريف  لم النفس التقليدي وميادينو 

يعٌت هبا قبل التطرؽ إذل التطبيقات يتناكؿ ىذا اعبزء علم النفس من حيث التعريف كاجملاالت أك اؼبيادين اليت   

مشتقة من الكلمة اليونانية  ،((Psychologyعلم النفس تعٍت باللغة االقبليزية . كاستخدامات علم النفس

كتعٍت دراسة، كبناء على ىذين الفرعُت فإف علم  Logosكتعٍت العقل أك الركح، كالكلمة  Psychosالقديبة 

 . ـ كالنفسالنفس يتكوف من مفهومُت نبا العل

لقد تعددت التعريفات اليت تناكلت مفهـو علم النفس، كذلك لتعدد مدارسو ككجهات النظر اؼبختلفة اليت 

كما يتم تداكؽبا يف علم  ،فالنفس. إذل أف أصبح علمان مستقبلن  ف تواكب التطورات اليت طرأت عليوحاكلت أ

بر كل ما يصدر عن الفرد من قوؿ أك فعل يستطيع تتضمن السلوؾ كالعمليات العقلية، كالسلوؾ ىنا يعت ،النفس

اليت  ،الدارس لعلم النفس مبلحظتو بشكل مباشر، يف حُت أف العمليات العقلية تشَت إذل اػبربات الذاتية الداخلية

                                                           
 لبناف-ترصبة كماؿ أبو ديب، مؤسسة األحباث العربية، بَتكت. تشراؽاالس( 1978)  للمزيد انظر سعيد، أدكارد 6
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ال يبكن مبلحظتها بصورة مباشرة، إذ تنقسم العمليات العقلية هبذا الصدد إذل عمليات معرفية كعمليات إنفعالية 

 .إخل... تشتمل على اإلدراكات، كاألفكار، كاؼبعتقدات، كاإلحساساتكاليت

كلكن دراسة ككصف العمليات العقلية ىي عملية  ،هبذا فإف دراسة السلوؾ الظاىر تعترب عملية سهلة كفبكنة

قطامي )تتم بطريقة إستنتاجية، كىذه اإلستنتاجات قد تكوف صحيحة كقد تكوف خاطئة كزبتلف من فرد إذل آخر 

كأنبها الظواىر السلوكية اليت  ،إذ أف الظواىر اليت يسعى علم النفس لدراستها ـبتلفة كمتعددة(. 2002كعدس، 

إكبراؼ كاضح  ا يبلحظ فيويتلفتت إنتباه علماء النفس يف البداية، كمن أبرزىا ظاىرة االضطراب النفسي اؿ

التعلم، كالنمو كالتطور، : ا أيضان علم النفسىتم بولسلوؾ اؼبضطربُت عن السواء، كمن الظواىر األخرل اليت م

كظاىرة الفركؽ الفردية، حيث أف األفراد ىبتلفوف فيما بينهم يف جوانب عدة، منها القدرات كاالستعدادات 

ليو ىو كصف الظاىرة النفسية إلوصوؿ إذل كاؽبدؼ األساسي الذم يسعى ىذا العلم . كأساليب التفكَت كالتعلم

 (.2002قطامي كعدس، )ا كالتحكم هبا كتفسَتىا كالتنبؤ بو

يهدؼ إذل التحكم كالتنبؤ  ،أنو علم السلوؾ كاػبربة، بما كراء تعريف علم النفس اغبديثكىناؾ من يرل 

صبح من الظواىر العلمية إذل أف أتاريخ طويل من تطور الفكر االنساشل كالعلم، كيعود ؿ ،كالضبط للسلوؾ البشرم

 ،علـو أخرلتفسَتات فلسفية ك خر القرف التاسع عشر، كقد أسهم يف تطوره كنشأتو اليت نشأت يف أكا ،اغبديثة

االطب النفسي كالعلـو الطبيعية، حبيث أخذكا يتأثركف يف مباحثهم النفسية دبكتشفات العلـو الطبيعية اؼببهرة  :مثل

 إستقبلؿ العلـو كاليت ساعدت بشكل مباشر يف ،على أعماؽبم  Naturalism النزعة الطبيعية اليت سادت

هبذه النزعة كأخذت  ،كما زالت ،الطبيعية عن الفلسفة، كعندما بدأت اعبهود اغبديثة لفهم طبيعة اإلنساف تأثرت

تدرس اإلنساف كما لو كاف ظاىرة طبيعية مثل اعباذبية كاغبركة كاإلشعاع، وباكلوف فهمو كتفسَته كالتحكم بو 

ال زبتلف كثَتان عن اؼبهاـ اليت يتوخى كل علم  ،ربقيقها ذلإاليت يسعى ، كىذه األىداؼ كاؼبهاـ (2003الوقفي، )

 .ربقيقها
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يهدؼ إذل إنتاج اؼبعرفة كإكتشاؼ القوانُت اليت ، بشقيو اإلنساشل كالطبيعي ،شأف باقي العلـو ،علم النفس

 ؛ىو اجملاؿ التطبيقي ربكم السلوؾ البشرم كتعمل على تطوير النظريات، كاجملاؿ الثاشل الذم يهتم بو علم النفس

كمن األمثلة على ىذه اجملاالت كاؼبيادين . تطبيق كل من القوانُت كالنظريات يف ؾباالت ؿبددة ذلإالذم يسعى 

الذم يدرس الكيفية اليت يتفاعل هبا األفراد مع بعضهم البعض سواء كانوا أفرادا أك  ؛علم النفس اإلجتماعي

اػبضوع كالقيادة كاإلمتثاؿ كالتنافس، كؾباؿ آخر يسمى علم النفس صباعات، كيهتموف بقضايا مثل الطاعة ك

كالذم يهدؼ إذل تطبيق األساليب كنتائج األحباث النفسية غبل اؼبشكبلت اليت تظهر يف  ؛الصناعي كالتنظيمي

 كاالستعدادات إلختيار العماؿ ككضعهم يف ،ؾباؿ الصناعة، ففي البدايات كاف يتم إستخداـ إختبارات الذكاء

قطامي ك )األماكن اؼبناسبة حسب قدراهتم، كما يعمل على تنمية مهارات التواصل الفعالة بُت الرؤساء كاؼبرؤكسُت 

(. 2002عدس، 

 

 االستخدامات السياسية لعلم النفس

يف إطار السيطرة على األفراد  ،عند ىذه النقطة سوؼ يتم توضيح كيف يتم توجيو علم النفس سياسيان 

 معينة، بتتبع تطور ىذا العلم تارىبيان بعد إنتهاء اغبرب العاؼبية الثانية، حبيث شكلت اغبربكضبطهم يف بيئات 

بزعامة أمريكا منذ العقد اػبامس حىت مطلع التاسع  ،من اإلرباد السوفيييت كاؼبعسكر اإلمربيارل الباردة اليت قامت

باؼبنافسة العلمية كتطوير األسلحة كالتقدـ  رباد السوفيييت، مرحلة اتسمتمن القرف اؼباضي كصوالن الهنيار اإل

ذبربة زمباردك ك.  الصناعي كالتسابق الفضائي، دبا فيها التجارب يف حقل علم النفس مثل ذبارب ميلجراـ كزمباردك

إذ قاـ هبا  ،ىدفت لدراسة اإلستجابات النفسية االنسانية لؤلسر ،"بتجربة السجن"تعرؼ  اليت 1971عاـ 

، 7دكر السجناء يف بيئة رباكي بيئة السجن سبامان ب مثىل كعاش دكر اغبراس كجزء قاـعُت، جزء ؾبموعة من اؼبتطو

                                                           
يبكنكم أف تولدكا إحساسان باػبموؿ لدل السجناء كدرجة من اػبوؼ، من اؼبمكن أف توحوا بشء من " قدـ زيبباردك اعبمل التالية للحراس خبلؿ ملخص 7

سنسلبهم من شخصياهتم . ذل حياهتم، سوؼ لن تكوف ؽبم خصوصيات كال خلواتالتعسف هبعلهم يشعركف بأنكم كبأف النظاـ كبأننا صبيعان نسيطر ع
 ".هبذا الشكل تكوف لنا السلطة اؼبطلقة كلن تكوف ؽبم أم سلطة. بالنتيجة سيقود كل ىذا اذل الشعور بفقداف السيطرة من طرفهم. فرديتهم دبختلف الطرؽ
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اليت عنيت بدراسة مدل إنصياع األفراد للسلطة، كىدفت لقياس مدل إستعداد  1961كذبربة ميلجراـ عاـ 

 .8اؼبشاركُت إلطاعة سلطة تأمر بتنفيذ ما يتناقض مع ضمائرىم

كىي عبارة عن إتفاقيات بُت اغبكومة الكندية كككالة اؼبخابرات اؼبركزية ،  MK ULTRA كأيضان ذبارب

 .نساف بطرؽ نفسية كليست سوسيولوجيةضع اإلأىم اآلليات اليت تيخ ذلإالتوصل  ىدفها كاف،(CIA)االمريكية 

ف علم ىذا أ يثبتك .9الشبح كالعزؿ االنفرادم جارب نتائج طبقت يف التعذيب مثلمن الت تكبالتارل، خرج

يبارس يف دكؿ العادل  مر الذم ال يزاؿ األ ،أستخدـ من أجل السيطرة على األفراد ،هبذه الصيغة التقليدية ،النفس

 .يشكل فيها نظاماً معرفياً لضبط الذات والسلوك الثالث بصورة

ككرامتو  نسافإلا م كاختباراتو ال هتتم بإنسانيةيعترب بعض السياسيُت أف علم النفس التقليدم ىو علم برجواز

اغبكم يف بل كحياتو، كأف مثل ىذه التجارب زبرج أسوأ ما يف النفس البشرية، كتثبت أف االنظمة اؼبستبدة كالفردية 

من خبلؿ القمع البوليسي كاالعتقاالت كالسجوف  ؛قد تقتل صبيع أفراد شعبها من أجل السلطة كاغبكم

ؾبتمعاتنا العربية، حبيث تشكل الثقافة الذكورية  ذل، إبصورتو األصلية ،كينقل ىذا التوجو .10البلانسانية

 .بيئة غنية ؽبا للممارسة كالتطبيق 11كالبطريركية

 

                                                           
8 (https://en.wikipedia.org/wiki/Milgram_experiment) 
9( http://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKUltra) 

 : ........ص. 242ؾبلة نيويرؾ تايبز عدد . ذبربة السجن( 1974)زيبباردك، فيليب  . 10
 : .......ص. مركز دراسات الوحدة العربية. يف تغيَت األحواؿ كالعبلقات حبث: اجملتمع العريب يف القرف العشرين( 2000)للمزيد انظر بركات،حليم  11

http://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKUltra
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKUltra
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 أبرز المفاىيم المتداولة في  لم النفس التقليدي والتعاطي مع الصدمة النفسية 

 ،14ظرية اؼبعرفيةكالن 13كالنظرية السلوكية 12دبا فيها نظرية التحليل النفسي ،لقد حاكلت النظريات النفسية

إياىا لعوامل بيولوجية كعصبية كغَتىا، كرأت أف ىذه مع فبيزات  ةمعزم ،مراض النفسيةإعطاء تفسَتات لؤل

يبكن أف زبلق معان ظرفان يهيئ غبدكث إضطراب نفسي، كظهور ، اليت الشخص الوراثية كعملياتو البيولوجية كخرباتو

كلكن ىذه . توتر كاإلجهاد اليت يواجهها الفرد يف حياتواإلضطراب يعتمد على عوامل اؿ -أك عدـ ظهور-

ألف ىناؾ عوامل ثقافية  ؛التفسَتات كالنظريات ال تستطيع كحدىا تفسَت كل أشكاؿ االضطرابات النفسية

كاليت تعترب الوسط للسلوؾ حبيث يتضمن ىذا  ،كاجتماعية تؤثر يف ربديد كتشكيل السلوؾ السوم كغَت السوم

 .القيم كالتوقعات كاجملاالت التارىبية كمواقف مادية الوسط عوامل مثل

األسلوب الذم يهدؼ إذل مساعدة اؼبرضى على تعديل كتغَت اؼبنغصات ىو فإف العبلج النفسي  ،كفقان لذلك

الخدمات النفسية أو الععج عن طريق  ،اليت تعيقهم من التقدـ يف حياهتم اليومية بشكل طبيعي

العبلج السلوكي، كالعبلج اؼبعريف كغَته من : أساليب العبلج النفسي كمن.  Psychotherapyالنفسي

اليت تعمل يف  ،كلكن اػبدمات اؼبقدمة من قبل اؼبؤسسات غَت اغبكومية. (2010مليكة، )أساليب العبلج 

 اجملاؿ النفسي تعمل على استدامة التبعية كاػبضوع للحالة االستعمارية، كذلك من خبلؿ إحبلؿ العبلج النفسي

حل كتغيَت الظركؼ اليت أدت لؤلمراض  ذلإكال هتدؼ  ،(كالعنف االستعمارم)بدؿ اعطاء االشياء مسمياهتا، 

 Nelson)النفسية  يف األساس، كال تعمل على مواجهتها، بل تقـو بدكر ترقيعي ربسيٍت مؤقت 

&Preilletensky, 2005 .) 

                                                           
السلوؾ االنساشل  هتتم باعبانب البلشعورم من النفس اليت تعد احملرؾ االكؿ للسلوؾ كتعترب اؼبسلمة االكذل فيها حوؿ النظرة الطبيعية االنسانية حبيث اف 12

 .(2003الوقفي، ) ؿبكـو بغرائز فطرية ال شعورية 
مثل الدكافع تعٌت بدراسة السلوؾ بإعتباره تلك االستجابات على اؼبنبهات فاستثنت اؼبدرسة كل السلوكيات اليت ال زبضع للمبلحظة كالقياس اؼبباشرين  13

 .كاؼبشاعر كاألفكار كغَتىا
نشطة اليت يقـو هبا، فاالنساف هبذا اؼبنظور لديو القدرة الذاتية تعد النظرية مبوذجان بيولوجيان ينظر اذل االنساف على انو بناء ذايت التنظيم كىو مصدر كل اال 14

 (.2003الزغلوؿ، )على إعادة تنظيم نفسو كىو ليس ؾبموعة من اؼبدخبلت كاؼبخرجات كما تراه اؼبدرسة السلوكية 
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للطاقات البشرية،  ىدرىو  ،هبذه الصورة ،اؿ النفسيكومية العاملة يف اؼبجفإف عمل اؼبنظمات غَت احل ؛بالتارل

ألف عملها هبذه الشاكلة ال يعيد التوازف النفسي لؤلفراد، بل يعاملهم كعناصر خارج ؿبيطهم  ؛كمضيعة للوقت

 كال ،كىذا ما يعزز اػبموؿ كاالهنزاـ. يف ظل االستعمار الغريب للمنطقة العربية( اإلستيطاف اإلسرائيلي)االستعمارم 

تعزيز ركح اؼبقاكمة كالصمود، بل يرسخ حالة الضعف كيبقي الناس يف خانة الضحايا، ألف فلسفة عمل  ذلإيسعى 

ف هبا ال تسعى إذل مساعدة األفراد على تفسَت كالعامل فيوف النفسكاألخصائي( يتبناىا)ىذه اؼبؤسسات اليت ينفذىا 

ع يشكل حالة الضحية يف سياؽ العنف االستعمارم، بإعتبارىا ـبرجات لنظاـ سياسي اجتماعي تاب ،مشكبلهتم

ألهنم ضحايا ذكاهتم  ،ـبرج على أهناذل تفسَت حالة الضحية إفراد كإمبا تعمل ىذه الفلسفة على توجيو كترسيخ األ

 .كسلوكهم الفردم بعيدان عن السياؽ الذم يعيشوف فيو

النفسي الذم يقـو على أدكات التقييم  فإف ىذه اؼبؤسسات غَت اغبكومية تعتمد العبلج ،كيف ىذا السياؽ

كىو مقياس  ،Psychometricاإلختبارات النفسية أو القياس النفسي  باستخداـ ؛لبلضطرابات النفسية

.  كيساعد األخصائي النفسي يف التشخيص كالعبلج كاإلرشاد ،لفحص سلوؾ الفرد يف موقف معُتموضوعي 

(. 2011اػبطيب كأضبد اػبطيب، )عن شخصية الفرد  فهي مصدر يساعد يف اغبصوؿ على معلومات ىامة

غازل، )اإلكتئاب، كقياس الذكاء كغَتىا  :كالقياس النفسي ىو عملية القياس اليت تقـو هبا ألم ظاىرة نفسية، مثل

كما ىو الشكل الذم  ،(الشرقي)للفرد ( الغريب)كىذه االختبارات اؼبعموؿ هبا تنصب ضمن رؤية اآلخر(. 2007

كهبذا فإف إشكالية . ف عليو، بناء على اؽبندسة اؼبعرفية للنظاـ الغريب االستعمارم للببلد يف الشرؽهبب أف يكو

ىا يف سياؽ ؤأهنا إشكالية يف سياقها الغريب، باإلضافة اذل أهنا قد مت بنا دبعٌت ،أدكات القياس أهنا موحدة كجامدة

(. ـبتلف)خاص كيتم تبنيها يف سياؽ آخر
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الصدمة 

 اتكيف الدراسختبارات النفسية إذل التقييم من أجل التدخل كالعبلج مع األفراد أك اجملموعات، هتدؼ اال 

حيث كثرت األحباث النفسية اليت تدرس  ،مثاؿ على نوعية األحباث اليت ذبرل يف الضفة الغربية كقطاع غزة التالية

العملية دل تبدأ ىر عنف سياسية، كىذه موضوع أعراض ما بعد الصدمة النفسية لدل االفراد الذين يتعرضوف ؼبظا

بصورة تراكمية كمبطية معينة، حيث تدرس كتفحص تأثَتات نفسية كاجتماعية لؤلطفاؿ  خَتةالفًتات األيف سول 

الفلسطينيُت كطرؽ تكيفهم مع االحداث، كجاء ذلك نتيجة تصاعد العنف العسكرم من قبل قوات االحتبلؿ 

عقب  ،نساف كال اعبمادلقرل كاؼبخيمات كدل يسلم منها اإلطالت كل من اؼبدف كا ك اليت ،االسرائيلي بصورة سريعة

األمر الذم أعطى مساحة للتدخبلت اػبارجية أف ترسم سياساهتا كتنشئ . (2004لبلة، )ما يسمى باكسلو 

ية عبلقات جديدة من خبلؿ سبويل اؼبنظمات غَت اغبكومية كإنشاء عبلقات فيما بينها كبُت السلطة الوطن

 . الفلسطينية

كدل زبتلف خصائصها اليت ظهرت يف  ،أجريت الدراسات مع ؾبموعة من الباحثُت الفلسطينيُت كاألجانبلقد 

خرل يف العادل، كذلك ألهنا تستند لنفس اإلطار النظرم العاـ كتنطلق من أماكن فلسطُت عما كانت عليو يف أ

 (:  2003كناعنة كنتبلند، )نفس فرضياتو، كىذا ما يؤكده 

أف دراسات تأثَت العنف على الصحة النفسية، عاؼبيان، كيف اجملتمع الفلسطيٍت بشكل خاص، ىي "

يف غالبيتها العظمى دراسات إحصائية ذبرل على عينات أك ؾبموعات ؿبدكدة من السكاف الذين 

ار ىذه الدراسات تشكل، بأسلوهبا كمنهجها، العمود الفقرم كاؼبعي. تعرضوا أك يتعرضوف للعنف

الرئيسي لتعامل األخصائيُت النفسيُت مع ضحايا العنف، حىت على اؼبستول العيادم كالعبلج 

 ". الفردم
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 Post Traumatic stress and Psychiatric)بعنواف  15(2008فيفياف، )دراسة  يفك

disorders in Palestinian adolescents following intifada related injuries. )

الذم  ،االذباه الطيب يف تصنيف األمراض كاؼبشاكل النفسية مدم ذذل نظريات علم النفس التقليارتكز البحث ع

كىذا التطبيق للتوجو . شأنو االىتماـ بالفرد كفرد، كال يتعامل مع مشاكل األفراد كجزء من صباعة يف اجملتمع

غَت فعاؿ، كغَت  ان كره سليبالنظرم يقـو على الفاعل كىو الباحث كعلى اؼببحوث كمفعوؿ بو، حبيث يكوف د

ليختربكا نظرياهتم اليت تعتمد على  ،للباحثُت ان خصب ان مشارؾ يف عملية إحداث تغيَت يف بيئتو، بل يشكل ميداف

كاعتمدت منهجية دراسة فيفاف، على استخداـ اؼبنهج الكمي لدراسة . دراسة الفرد كوحدة كليس اجملتمع

ل لفحص عدة متغَتات للصدمة، كىي متغَتات قبل الصدمة مثل اؼبوضوع، كانطلقت بعد صياغة فرضية تسع

، كمتغَتات (ىل الصدمة حادث عابر أـ متعمد كىادؼ)، كمتغَتات خاصة بالصدمة (العمر، اؼبنطقة اعبغرافية)

 (.الدعم االجتماعي، كااليباف بالقدر)أظبتها ما بعد الصدمة 

ىذه الفرضية زبتزؿ ؼ ،كمنطلقة من فلسفتها كمنهجها ،دبا أف دراسة فيفياف ىي كفق ىذه النظريات الغربية

نساف ؾبموعة من العناصر اؼبادية كاؼبتغَتات، ككأف اإل ، دراسة العلـو الطبيعيةنسانية بتشاهبها يفالتجربة اإل

 ،اليت تعترب من أىم العوامل األساسية يف خلق كعي ذايت ،كاألدكات اؼبستخدمة ال تقاـ على أساس حوار مع الغَت

ما أشار باكلو فريرم اؼبنظر عبذكر علم النفس التحررم، ألف اؼبعرفة تتشكل من خبلؿ إشراؾ الناس كتشكيل ؾ

كليس لفحصها لكي تتطابق مع النظريات اؼبوضوعة يف سياؽ  ،النظريات يف سياؽ الشراكة اغبقيقية يف اؼبيداف

. اقتصادم اجتماعي ثقايف آخر

نو مت العمل هبذا النسق أل ؛ لدراسة االطفاؿ كنفسياهتم ليس بغريبإف ما وبصل يف فلسطُت من ىجـو باحثُت

علم النفس  :التحرر منو كنقده كإنتاج علم ربررم،  كمن اقبازاهتم ىناؾ كلكن استطاعوا ،مريكا البلتينيةأيف 

زبص أف كل األحباث اليت  ، كىيشارة لنقطة مهمةاإلكال بد من .  نساف يف سياقوالذم يدرس اإل ،اجملتمعي
                                                           

15  Khamis, V. (2008). Post- traumatic and psychiatric disorders in Palestinian adolescents 

following intifada- related  injuries. Elsevier 67,1199-1207. 
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 ،كىي تفحص .اضطراب ما بعد الصدمة يف امريكا فحصت على جنود متضررين نفسيان كجسديان من حرب فيتناـ

اغبدث الصادـ على أطفاؿ يعتربكف من عامة الشعب، يف غبظة تكوين ىوية أك  ،بذات االختبار كاؼبفهـو النظرم

يف ؾباؿ التفريق كالتحويل  ان أساسي ان ؿبور شكلت ،كغَتىا يف اغبقل ،ىذه الدراسات. دكر لوجودىم يف بيئة حرب

. بُت ظاىرة العنف االستعمارم يف السياؽ الفلسطيٍت، كأثرىا كسبثيبلهتا كبُت خطاب الصدمة كتأثَتاتو

بناء على ما تطرقت إليو الدراسة السابقة فإف اؼبوجة الغربية العامة لئلىتماـ بالصحة النفسية لؤلفراد يف 

كذلك ألهنا تدعي أهنا تستطيع أف تقدر االحتياجات الشخصية  ،16ع ىي أمر زائفؾبتمعات يتخللها الصرا

اجة ح)كأهنا أقدر من الفرد ذاتو يف تقدير تلك االحتياجات، كىذا ما ينتج عنو صناعة ثقافة  ،كالنفسية للفرد

لنفسية حاجة فردية كدبمارسة هنج علم النفس التقليدم، يصبح االىتماـ بالصحة ا .للعبلج كالدعم النفسي( زائفة

  .لسياؽ العاـكال يربطها با ،، حيث يأخذ فيو كل فرد أمر صحتو دبنحى شخصيان صباعي ان كليس مطلب

عن التفكَت بالقضايا  كففراد بأسلوب نفسي غَت مباشر للًتكيز على أنفسهم، حبيث يبتعديتم توجيو األ ؛هبذا

فراد كهبذا يتم إعادة ترتيب أكليات األلتصبح قضية أكلوية،  لتحوؿ نبـو األفراد كمشاكلهم ـ،اجملتمعية احمليطة بو

 من خبلؿ التذرير، (Nelson & Preilletensky, 2005)ضمن ىذا اػبطاب النفسي االستعمارم 

  .كالتجزئة للخدمة النفسية كالفرد

جتمع يف دكؿ ىذا ما تعمل بو اؼبنظمات غَت اغبكومية، كوهنا ال تعٌت بإحداث تغيَت على الصحة العامة للم

ستبدؿ من العادل الثالث، بل تعٌت بصناعة ثقافة النظاـ الرأظبارل كاغبفاظ على السياسات اػبارجية القائمة، اليت تي 

ثقافة التطبيع مع احملتل كعقلية اؼبستعمر، عرب الربامج اؼبمولة بكمة يف اغبالة الفلسطينية خبلؽبا ثقاقة الصمود كاؼبقا

بطريقة تبعدىم  ،(يااإلنتلجنسى )ذل حصر فئة اؼبثقفُت إندهتا كسبويلها السخي باألساس أجاليت هتدؼ يف كغربيان 

إبراىيم، )اؼبصَت  تقريركتشتتهم عن اإللبراط كاؼبشاركة يف حركة اعبماىَت يف صراعها لتحقيق العدالة كحق 

 السياؽ االجتماعي هبذا التوجو العيادم الفردم بدكف كضعهم يف ،، حبيث تعمل مع  الفئات اؼبتضررة(2009

                                                           
الفصل اغبادم غشرمدرسة . الكويت   -244عادل اؼبعرفة عدد . النظرية االجتماعية من بارسونز اذل ىابرماس( 1999)للمزيد انظر  إياف، كريب  16

 البحث عن ـبرج لؤلزمة ترصبة ؿبمد حسُت غلـو: فرانكفورت
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 ،كسوؼ ينظر لكل فرد أك صباعة .السياسي، فإف العبلج سوؼ يغيب هبذه الطريقة كيفرغ ؿبتواه من ىذه األنبية

من صدمة يف ماضيهم بشكل فردم دبجرد إختفاء الصدمة أك العنف  ىبتفي معو مسبب  ،عانوا أك يعانوف

ىناؾ فرؽ بُت الضحية الناجية من جريبة إغتصاب  ، حبيث ال يصبح(تارىبهم)الصدمة، أم التاريخ كيشوه 

 (. Fassin & Rechtman, 2007)كضحية ناجية من جريبة تطهَت عرقي 

كحقوؽ االنساف اليت زبرج صورة جديدة للفلسطيٍت  النفسية كما تتبٌت ىذه اؼبؤسسات خطايب الصدمة

 ذلإكحباجة  ،طباء كأخصائيُت نفسيُتكلؤلسَت بوجو خاص، على أنو ضحية غَت مسيسة، كفردية حباجة لعبلج أ

" تشاركاف التسمية تللصدمة كحقوؽ االنساف  اؼبنظومتاف الفكريتافاالنساف، كإنقاذ من قبل نشطاء يف حقوؽ 

، اليت ربتاج لتدخل من اؼبهنيُت يف اجملاؿ النفسي، كبذلك هبب عليها إكتساب بنية نفسية عاؼبية متبنية "الضحية

 .(2015 لينا ميعارم،)نفس الفردم يف التعامل مع اؼبشاكل من خبلؿ التوجهات العبلجية لعلم اؿ النمط الغريب

الذم هبرد اإلنساف من  ،(Dehumanization) 17مفهوم العانسانييةىذا ما هبسد يف جوىره 

لنفس علم اكيتم  ىذا من خبلؿ فبارسة .  حريتو يف االختيار كحقو يف العيش كما يريد ىو، ال كما يريده اآلخر

يف اجملتمعات النامية مع الفئات اؼبستضعفة، فهو ىبدـ بصورة غَت مباشرة  (NGOs)الػ  تعمل بو ذمالتقليدم اؿ

كىذا من أىم مبادئ اؼبدرسة السلوكية . ىذه األىداؼ للحفاظ على التشكيل اغبديث سعيان لبلستقرار

كغَتىا من األساليب التطبيقية، ( ذبابة الشرطيةاؼبثَت الشرطي كاالس)اليت تسعى باالشراط  ،الكبلسيكية كاغبديثة

 .تقنع بو الفرد مدل مساحتو على التحرؾ كالتحكم بظركؼ بيئتو اػبارجية احملدكدة ان ضيق ان أف زبلق حيزإذل 

. ق من أجل حفظ ىذا النظاـ كعدـ مقاكمتوتراىيمنة بتشكيل عادل كفقان ؼبا هبذا تقـو ؾبموعة من الطبقة ادل

ضوخ ؽبذا اػبطاب هبعل نظرة اؼبنتفعُت من للخدمات النفسية للحياة االجتماعية نظرة سلبية، ألهنا كعليو فاف الر

أال كىو توجو  ،ظهر علم النفس التقليدم بذلك توجهو اغبقيقيالناس بإتباعو، كمي  لزـى مي  ان خارجي ان ظهر كاقعبذلك تي 

كجو سياسي كت ،(Parker, 2007) غرضيسياسي يدعم االقتصاد السياسي دبدارسو اؼبختلفة كالوظيفية كاؿ

                                                           
 . دار التنوير للًتصبة كالتوزيع كاؼبركز الفلسطيٍت لقضايا السبلـ كالديبقراطية.  مازف اغبسيٍت: ت.نظريات يف تربية اؼبعذبُت يف  االرض(. 2002)كفريرم، باكؿ 17
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فراد يف بيئات معينة يستطيعوف التنبؤ هبا، كتوجيهها حبيث تصبح قيمة البيئة يف تشكيل بنظرياتو اليت تضبط األ

 .السلوؾ كتشكيل الذكات من خبلؿ فكر كفبارسة علم النفس التقليدم فحسب

 قكالوريس، كالذم يبارسنية يف برامج البس يف اعبامعات الفلسطيدرَّع الذم مي بعلم النفس فيما يتعلق 

ىو نوع كشكل آخر من العلـو  ،ف يف اؼبنظمات غَت اغبكومية اليت تقدـ اػبدمات النفسيةكف النفسيكماالخصائ

اليت دخلت مع االستعمار الغريب الذم تولد نتيجة عبلقة القوة بُت اؼبستعًمر كاؼبتسعمىر، كالذم يعيد كيساىم يف 

 اؼبصادر كالقول، حبيث ال كاعية عن قرب بواقعها، كال يساعدىا على فهم سوء التوزيع يفتشكيل ذكات غَت 

اؼبرضى أك اؼبنتفعُت كالعاملُت طبيعة العبلقة بُت تشكيل اؼبعرفة كالقوة كبُت العبلقة بُت الفرد كاجملتمع، كبُت  يدرؾ

سعي األفراد كاعبماعات كبو  ذلإاؼبطاؼ  هنايةيف االضطهاد كعبلقتو بوعي األفراد لظركؼ معيشتهم، الذم يؤدم 

 ,Nelson & Preilletensky)اغبراؾ كالتغيَت االجتماعي، بل بأسلوهبم وبافظوف على الوضع القائم 

2005 .) 

ؼبة لتقبل سبثيل ذات فلسطينية خانعة كمستس إذل فإف علم النفس اؼبدرس كاؼبمارس يف فلسطُت يؤدم ؛هبذا

يلي على نفسها كحياهتا، فبا يزيد من فرص إصابتها باالمراض النفسية نتيجة صعوبة سرائآثار العنف السياسي اإل

، كىي (النضاؿ كالصمود) بغياب عناصر تشكل اعبهاز اؼبناعي لتقبلهم ؽبذه اآلثار ،التكيف مع االحداث اؼبؤؼبة

كغَتىا من  ،بل ىي .فنساف الذات ك اؽبوية ليست بعناصر تولد مع اإلأل ذلك ،طارىذا اإلذات غَت كاعية  يف 

فراد لذكاهتم، كما تتأثر بالقيادة سباعية، كتؤثر على كيفية رؤية األتتأثر بظركؼ اجملتمع السياسية كاالج؛ الظواىر

العامة، كيف اغبالة الفلسطينية فإف القيادة ىي السلطة الوطنية الفلسطينية؛ حيث تكمن أنبية التأثر بالقيادة العامة 

 فإهنا تنعكس أنبيتها على األفراد يف رغبتهم لقيادة حياهتم الشخصية، إذ أف اجملتمع يهىء يف السياؽ الفلسطيٍت

كىذه العبلقة بُت . بشكل تنموم كفعاؿ فيو أك الدكر الذم يسمح ؽبؤالء االفراد دبمارسة حياهتم ،كىبلق السياؽ

ىر عوامل القوة كالضعف اليت تتيح الفرد كانعكاسها على نفسو كذاتو كاجملتمع كفعاليتو تشكل الفضاء الذم يظ

 . لؤلفراد بإدراكها
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صعب عليهم اؿ من فراد من ىذه الفرصة، حبيث يصبحاأل الفردم اؼبمارس هبرد / لكن علم النفس التقليدم

إظهار نقاط قوهتم يف ؾبتمع رازح ربت اإلحتبلؿ يف ظل القيادة الرخوة، كال وبقق رغبتهم بالتحرر منو، بل يتم 

 .النقاط بشكل يعزز الذات الفردانية بعيدان عن الذات اعبماعيةتوجيو ىذه 

سياؽ الكوالنيالية تعاشل من ذباذب يف اؽبوية كتبدد يف الشخصية يصعب فانون أن الذات في فرانك يرى 

من خطورة  ،يف العديد من اؼبرات ذر،يح فإنو ؛لذا.  كبا أك العادل الرأظبارلمقاربتها بأدكات طبقت يف أكر

دكف التماس الفوارؽ الوجودية  ،اطات اليت يقـو هبا الكثَت من األطباء النفسيُت يف البلداف اؼبستعمرةسقاإل

 تكوف قد كقعت ،ىلية يف العبلج النفسيكعمل اؼبنظمات األ ،الة الفلسطينيةكلكن يف احل. كاالقتصادية كالنفسانية

ألهنا تتبٌت اػبطاب النفسي  ؛لذم حذر منو فانوفيف الفخ ا اؼبؤسسات غَت اغبكومية العاملة يف اجملاؿ النفسي

حبيث تعتمد على االستعارة النسخية غَت اؼبشركطة من الطب،  ،التقليدم يف منهجها العبلجي كالتشخيصي

ف مع اغباالت النفسية اؼبتأثرة من ككالباحث كفخصائياألكؽبذا يعمل  ،ةكيصبح علم النفس ىو علم األمراض النفسي

 ؛أمراض ينبغي تشخيصها كمعاعبتها، حبيث يتم  التعامل مع الشخص اؼبعٍت على أنو مريض العنف، على أهنا

(. 2003كناعنة كنتبلند، )كبالتارل يتم التعامل مع سلوكو كمشاعره كأفكاره على أهنا مرضية 
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 توظيف المؤسسات غير الحكومية لعلم النفس التقليدي الستمرارية الحالة االستعمارية

( 2010) كعليو فإف االستعمار الثقايف كما يطرحو رفيدم ،االستعمارية لتطاؿ الثقافة يف اجملتمعات سبتد اغبالة

يف دراستو ال يشًتط فيو االستعمار اؼبادم أك االخضاع العسكرم فقط، كال ىيمنة تتحكم بآليات التطور 

ء من ثقافتها، فيصبح النموذج االقتصادم، بل هبيمنة ثقافية تتبدل يف استدخاؿ الشعوب لثقافة اؽبيمنة كجز

دبعٌت  ،للحقوؽ ليربارلات االقتصادية، كالفهم اؿالغريب الرأظبارل ىو النموذج الذم وبتذل بو يف رسم السياس

كهبذا تتمثل بتوظيف خطاب استعمارم ليربارل جديد ال وبتاج لوجود . اؼبساكاة أماـ القانوف لكل اؼبواطنُت

 .قيم ؾبتمعية بديلة، كيشكل مفاىيم تساعده يف التغلغل االمرببارلمن أجل أف يعيد رسم  ،اؼبستعمر

كمن خصائص ىذا اػبطاب الثقايف اؼبعودل الذم يعمل على إدخاؿ االستعمار بأسلوب بطيء كىادلء 

ج ؽبا يف خطاب الصحة كحسب رفيدم كشرحان لعبلقة االستعمار بالتنمية اؼبركَّع )كخبيث بصورة غَت مباشرة، 

فإف " ،(يف قضية علم النفس التقليدم( اؼبفهـو االقتصادم للضحية)يركز على مفهـو الزبائنية  النفسية الذم

إما أنو يتوجو للفرد، بغرض سبكُت الفرد كرفع قدراتو، كإما يستعيض  ،حسب ىذا اػبطاب ،اؼبفهـو الليربارل للتنمية

تستهدؼ فك  ،لية مرتبطة بالتغَت االجتماعيكعم ،كهبذا فإف التنمية. لتنمية دبفهـو النمو االقتصادمعن مفهـو ا

ككل ذلك يتناقض مع . عبلقات التبعية كربقيق االستقبلؿ االقتصادم، كإقباز التحرر االقتصادم كاالجتماعي

 ". التوجو الليربارل

فإف اليت هتدؼ إذل فردنة اجملتمع، كبناء على ذلك  ،الرؤل الليربالية تلكعلم النفس التقليدم الفردم ىبدـ إف 

كلكن ليس بتنمية  ،كبناء القدرات اليت تنتهجها اؼبؤسسات غَت اغبكومية يف رؤيتها كعملها ،عملية التمكُت

مرتكزة على الناس كما أظباىا لبلة، بل بتنمية لقدرات كمهارات أفراد ككفاءات، بعيدان عن التنمية اؼبرتبطة بالكل 

اسية للحراؾ االجتماعي كالثقايف يف اجملتمعات كي يتم كألف التنمية عملية أس. االجتماعي كالتحرر النفسي

. فإهنا حباجة للموارد اؼبالية ،سبكينها لبلعتماد على مواردىا الذاتية



33 
 

 

فوذ ككبلنبا موسوماف ببسط الن ،يف حالتنا الفلسطينية اؼبوارد اؼبادية تتدفق من دكؿ الغرب كمن أمريكا

فإف االمواؿ اليت تصل ؼبؤسسات  ، تشكل مطمعان ؽبذه الدكؿكدبا أف فلسطُت .االستعمارم على الشرؽ األكسط

ألف التمويل يكوف ضمن مشاريع  ؛اجملتمع اؼبدشل من خبلؽبا تعيدىا من جديد إذل قبضة اؼبخططات االستعمارية

. "كيف تريد أف ترل اجملتمع الفلسطيٍت على شاكلتو"ػ تتوافق مع أىداؼ كرؤل كـبططات ىذه الدكؿ اؼبمولة ؿ

 

 نظمات غير الحكومية العاملة في المجال النفسي في فلسطينالم

العاملة يف ؾباؿ تقدصل اػبدمة النفسية ألبناء الشعب الفلسطيٍت، ىي نفسها اؼبنظمات  اؼبنظمات غَت اغبكومية

دمات النفسية، كجاء ذلك اخل ىيأك دائرة جديدة داخلها  ان كلكنها أضافت قطاع ،السابقيف اليت ربدثنا عنها 

الذم انعكس على ك ،عقب اتفاقيات اكسلو ،ربوالت السياسية االقتصادية اليت شهدىا اجملتمع الفلسطيٍتهبة نت

عمل يف  ، حيث شهد اجملتمع الفلسطيٍت انتعاشان كبَتان 2000-1993عمل اؼبؤسسات األىلية للفًتة ما بُت 

الثقايف كاػبدمايت، كمنها خدمات الصحة  جديدة لعملها على اؼبستويُت ان آفاؽربت ىذه اؼبنظمات كدكرىا، إذ ؼي 

 آثار لكي تعاجل ؛النفسية، حيث أتت ىذه اػبدمات على قاعدة االستقرار السياسي الذم صممو ؾبتمع اؼباكبُت

. العنف العسكرم االسرائيلي

انصب عمل ىذه اؼبنظمات يف تقدصل خدمات يف ؾباؿ التدريب كالتأىيل، كعقد دكرات تأىيل مهٍت لقد 

يف صبيع أكباء الضفة كقطاع غزة، كعقد برامج الصحة النفسية  ،عبلجية ككقائية ،ب، كتقدصل خدمات صحيةللشبا

جاءت كل ىذه ك(. ت. أبو علبة، د)لؤلطفاؿ كالنساء ككبار السن، كإقامة كرش كندكات صحية كاسعة كعديدة 

 ذلإؼبتعرضُت لو، كبالتارل فإهنم حباجة العنف السياسي ال ينتج سول السلبيات ؿ بناءن على االعتقاد بأفاػبدمات 

 تدخل من أجل زبفيف آثار ىذا العنف، كخطط كبرامج التدخل من زبصص علم النفس باألساس، الذم يعٌت

 .قنساف يف ؿبيطبدراسة ذبارب اإل
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ممارسة  لم النفس يف فإف كجود اؼبؤسسات غَت اغبكومية يف ؾبتمعنا الفلسطيٍت يلعب دكران رئيسيان  ؛هبذا

ج اؼبفركضو عليو لبلستفادة من الرباـ للفرد الذىٍت التطويعمن خبلؿ رنظام معرفي لضبط الذات والسلوك، 

إرادتو كحرية اختياره، كتفرض عليو منهجية ذىنية إلدارة حياتو من  الفرد اغبقيقة تسلب منيف كخدمات،  لكنها 

مع العلم أف ىذه الربامج  .(عنف االستعمارمالناجي من التعذيب أك اؼبتضرر من اؿ)قبل اآلخر كليس من ذاتو 

الذم يبثل اغبلقة  ،ىي موضوعة ضمن تنبؤات كتوقعات كـبططات اؼبموؿ ،اليت تدعي التنمية البشرية ،اػبدماتية

كبناء على ما .  كيقع ىذا ضمن منظومة اؽبيمنة االستعمارية للكل العاؼبي ،مت االشارة اليها سابقان االستعمارية اليت 

افظة على مبط ؼبح اذلإ، يف جذكره كتطوره كمظاىره، يسعى كبشدة (التقليدم)فإف علم النفس الفردم  ،ضيحومت تو

باعتباره النموذج األمثل الذم هبب أف تسَت  ،الذم يعكس اغبياة االجتماعية ككل ،الغربيف اغبياة الرأظبالية 

عرب دعم كسبويل  ،حيث رباكؿ القوة الرأظبالية. ةباختبلؼ ثقافاهتا كسياقاهتا التارىبي ،خرلعليو اجملتمعات األ

يؤثر  شطتها، لتحولو من إنساف اجتماعيكخرطو بأف القياـ بدمج اإلنساف بشىت الطرؽ  ،اؼبؤسسات االنسانية

كيتأثر، يتفاعل كيتغَت، كيعمل على ضبط الظركؼ البيئية الطبيعية احمليطة فيو كيسخرىا ؼبصلحتو، إذل فرد 

كيستقبل اؼبنظومة الذىنية اؼبفركضة عليو من خبلؿ ىندسة التطويع النفسي كاالجتماعي  يستهلك ؛بيولوجي

. مندكبان عن الكياف االستعمارم شكلاليت تي  ،اؼبمارس من قبل اؼبنظمات غَت اغبكومية

 

نماوج بديلة تحررية في السياق االستعماري 

مارس يف بلداف العادل الثالث الواقعة ربت ظهر علم النفس اجملتمعي كعلم بديل عن علم النفس الغريب ادل

غبرية كالتطور كربقيق العدالة  ذلإاؼبباشر كغَت اؼبباشر، كذلك غباجة ىذه اجملتمعات  ؛االستعمار بوجهيو

، يف البداية يف أمريكا البلتينية كجنوب افريقيا (علم النفس اجملتمعي)كلقد بدأ ىذا النموذج البديل . االجتماعية

كمن  .ل ظهوره كاستقبللو كعلم حبد ذاتوبناء على عوامل كظركؼ تلك الببلد اليت ساعدت عل ،لبلدافكغَتىا من ا

الذم يتعامل مع الفرد بعد  ،انتقاده لعلم النفس التقليدم علم النفس اجملتمعي أىم العوامل اليت اعتمد عليها
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كالعبلج، فجاء علم النفس  كاعتماده على ذبميع عوارض مرضية للتشخيص ،حدكث اغبدث الصادـ اؼبؤدل

من أجل سبكينهم ليصبحوا فاعلُت كمشاركُت يف عملية تغيَت  ؛اجملتمعي ليتعامل مع األفراد كجماعات يف اجملتمع

 ،اليت ىي اؼبسبب باألساس ؼبعاناهتم النفسية، كما اىتم ىذا العلم بالتطبيق على أرض الواقع ،ظركفهم االجتماعية

 .دمكليس فقط كتنظَت بديل كنق

أمريكا البلتينية من أكائل البلداف اليت ظهر فيها علم النفس اجملتمعي، فهي ببلد متعددة  بلداف كتعترب

كوستاريكا، الربازيل، األرجنتُت، كوبا، : الثقافات، كاللغات، كاالثنيات، كمن البلداف التابعة لقارة امريكا البلتينية

الدكؿ أهنا تشًتؾ يف التجربة االستعمارية اليت استنزفت مواردىا كما يبيز ىذه . اخل...تشيلي، البَتك، فنزكيبل

ؽبذا كانت اغباجة إذل تطور علم نفس ؾبتمعي يهدؼ إذل تغيَت أكضاع . كجعلتها تابعة للدكؿ اؼبركزية ،االقتصادية

ؿ حيث أف االخصائيُت النفسيُت يقوموف بالتطبيق من خبل. كيساعد يف عملية اغبراؾ االجتماعي ،اجملتمع

باكلو  :فبارستهم للمهنة اليت بطبيعتها تنشأ عنها عبلقات جيدة مع الناس، كقد اثرت أعماؿ كفلسفات كل من

كللتخلص من النظرية  ،فريرم ككَتت لوين ككارؿ ماركس يف عملية االنطبلؽ من مستول النظريات اذل اؼبمارسة

اقتصاد أجنيب كسياسات  مع باع ركابطتٌ اسبد على االعتمادية اليت تنص على أف االقتصاد العاؼبي ربت التطور يع

(. Montero & Diaz, 2007) تولد على مركز القوة

حيث اىتمت يف تطبيق علم النفس اجملتمعي يف اؼبؤسسات غَت  ،كقد كاف لشيلي ذبربة فبيزة يف ىذا اجملاؿ

ضافة القانونية كاؼبدنية، باإل ـقوقوبح من أجل زيادة كعيهم  ،ط السياسياغبكومية مع الفئات الواقعة ربت الضغ

إذل الوعي بالصحة النفسية اجملتمعية كللدكر االجتماعي الذم يعزز مشاركة الناس، حبيث مت تعريف الدكر 

شراؾ الناس ال تتم عملية اغبراؾ كالتغيَت اجملتمعي، إنو بدكف أل االجتماعي على أنو االلتزاـ بالتغيَت االجتماعي؛

ربت رقابة  ىذا العملكاف ك. بُت التطبيق كالنظرية كااللتزاـ بالتغيَت حلقة الوصلاجملتمعي بذلك علم النفس  ليصبح

كجزء من أجندهتا العملية من أجل  ،اغبكومة على اؼبؤسسات غَت اغبكومية اليت كانت تطبق علم النفس اجملتمعي

 ،بديلتاريخ علم نفس يف ة كعلمية قوية مريكا البلتينية مسانبة عمليأل كيف النهاية كاف. اغبرص على القياـ بدكرىا
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العديد من األخصائيُت  ةمواجو ىو الذم ساعد يف ذلكاألمر كاديبي أك التطبيقي، كسواء على الصعيد األ

كذلك نتيجة السياؽ االجتماعي  ،النفسيُت الكثَت من التحديات، من خبلؿ القياـ بعملهم بالشكل اؼبطلوب

 تفحيث عا متفاكتة، يو التخلف كالتبعية كينتشر فيو الظلم كاالضطهاد بدرجاتالذم يتمثل ؼ ،كاالقتصادم العاـ

(. Montero & Diaz, 2007)من ىذه الظركؼ أغلبية الشعوب 

 

تجربة ذنوب افريقيا لممارسة  لم نفس تحرري مجتمعي  

من االستعمار  ابسبب معاناتو ة؛كاؼ عترب جنوب افريقيا بيئة خصبة للمعاناة كاالضطهاد كالقهر بأشكالوت

السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية لعقود من الزمن، كأخضع شعبها  ؛الذم مشل صبيع جوانب اغبياة ،االكركيب

حيث عمل  ،لتقوية اؼبركزانية االكركبية يف العادل ،كقاـ على استغبلؿ كاستنزاؼ مواردىا الطبيعية ،للحكم االكركيب

 ،ماديان كايديولوجيان  اؼبستعمرةعبعلو أكثر إرتباطان بالدكلة  ؛البلد اؼبستعمر ملة الثقافية ؼبجعلى إعادة تشكيل اؼبنظـو

ال  ؛ذا خرج اؼبستعمر كعاد لوطنو األصل يظل الشعب متخبطان فإلًتسيخ العقلية االستعمارية لدل الشعوب، 

تشكل فيها علم النفس فهم الطبيعة اليت على  العاـ التارىبيالسياؽ  يساعدنا ىذاك. يستطيع االعتماد على نفسو

 .اجملتمعي من حيث جذكره ككيفية تطوره كمظاىره اؼبختلفة

بيض الليربارل العنصرم، جنوب افريقيا ىي حكومة الرجل األ كانت اغبكومة اؼبسيطرة يف 1994فقبل عاـ  

، فاؽبيمنة كن ىناؾ مفاكضات بُت العرقُتتكدل  حيث دل يكن ىناؾ سبثيل للسود أك اؼبلونُت داخل ىذه اغبكومة،

، اسي كاالجتماعي كاؼبشاركة فيوالسود مغيبُت عن الواقع السي كاف بينما ،كالسيطرة كانت مطلقة للرجل األبيض

ففي تلك الفًتة كاف علم النفس السريرم أك العبلجي ىو اؼبسيطر . كوهنم يشكلوف األغلبية البشرية على الرغم من

كليس علم نفس ؾبتمعي ربررم، ككانت السيطرة  ،دل نفس فردمعلى الساحة، حيث كاف الًتكيز على فبارسة ع

بدالن من  ،كاف يدرس السوؽ كحاجاتو إذل أنوضافة عليو كعلى مفاىيمو من قبل التوجهات اؼبعرفية الغربية، إ
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 ،ؽلزيادة االنتاج كالتسوم ،أك يف دكؿ العادل الغريب ،اإلنساف كحياتو كحاجاتو، لذا كاف يستخدـ يف جنوب افريقيا

 .( Naidoo, ND)كاالبتعاد عن الدكر اغبقيقي اذباه اؼبضطهدين 

كتدكر حوؿ أنبية اػبركج من ىذا النمط التقليدم االستعمارم لعلم  طرحالفًتة بدأت التساؤالت تي ففي تلك 

التوجهات كالتطبيق كاؼبوضوعات اليت يف حبيث ىبتلف عن اػبطاب الغريب   ،كطرح خطاب علمي بديل ،النفس

 بسبب تعامل ؛ىا، كالقيم اليت يستند إليها، كربط الصحة النفسية مع السياؽ االجتماعي كالسياسي للدكلةيعاجل

، كغَتىم السود مناؼبظلـو كاؼبقهور ك اعبماعية للمجتمع اغبالة كليس بُت البيض،علم النفس مع اغبالة الفردية 

برزت اغباجة لوجود  ؛من ىنا. سودة احتكاكو مع اؿجنيت بيضشاكل النفسية اليت يتعرض ؽبا اؿكتركيزه على حل ادل

حبيث ال  ،يكوف باألساس فيها إنتاج معريف لدكؿ العادل الثالث اؼبستعمرة ،علم نفس بديل وبمل منطلقات بديلة

 ،كيسعى كبو ربريرىا من عوامل األضطهىاد اؼبختلفة ،تطبق كتستورد اؼبناىج الغربية دبناىجها كتوجهاهتا النفسية

كىي أداة مهمة يف تعلم كمعرفة كيفية العمل مع  ،أنبها ذات كاعيةداكات مغايرة كمتعددة كبديلة لديو أ كيصبح

 .(Naidoo, N. D) اجملتمعات من أجل تغيَت أكضاعها

، تعكس التمايز الطبقي كالعرقي كاغبضارم الريفي ،اليت كانت موجودة يف تلك الفًتة ،ف اػبدمات النفسيةإ

اؼبقابل كاف ىناؾ كب، مع الناس الغربيُت اـ ؽبا خدمات راقية تراعي مساكاتوكانت دائمان تقدَّع فقد ضاء قلية اليبألاأما 

 ان عدا عن أف علم النفس التقليدم كاف يأخذ أبعاد. إنباؿ كبَت للخدمات العقلية كالنفسية للسود يف جنوب افريقيا

غيَت، فبا يعٍت انتكاس الفرد أك اجملموعات كل فًتة نتيجة ال تسعى للتكقائية كربسينية  أبعادان  عبلجية عيادية، كليس

أبعاد األستعمار بشكل آخر؛ بأف االستعمار اؼبوجود إذل كأدت ؾبمل ىذه االمور إذل النظر . ىذه السياسات

ر ثأك بشكل أؾ ،ف يبثلوف عبيد السلطةيوف النفسيوكاالخصائكعلماء النفس  ،كهيكلية اقتصادية سياسية اجتماعية

. يدان ىم خداـ الفصل العنصرم يف تلك اغبالة، كخاصة يف تركيز عملهم على البعد النفسي الفردم لؤلفرادربد

 عادًل، 8000 يف جنوب افريقيا حوارل من علماء كفبارسُت ؛كقد بلغ حجم العاملُت يف ؾباؿ علم النفس

مقارنة بُت علم نفس تقليدم كعلم  ،ربع مليوففيها  كاف مريكا اليتأمع  باؼبقارنة ،الدائرة الرظبيةيف مسجلُت رظبيان 
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نفس ربررم، كمع ذلك تعطينا ىذه االسباب كاللمحات فرصة إلقامة ركابط كتعزيز شبكات اليت ربمل اؼبمارسة 

على الطريق ػبارطة علم النفس  جنوب افريقيا مثاالن كتعد  ،كذبعلها اكثر فعالية للمقاكمة ،النفسية شكبلن آخر

عل من فبارستها كجها لوجو ؼبواجهة االستعمار، كالعنصرية، كمن مث التوجو من ىذه اؼبرتكزات اذل السائدة اليت تج

كتعزيز الوعي للبحث عن بدائل حاظبة لقلب  ،اؼبقاكمة العاؼبية اؼبتمثلة باالستغبلؿ الرأظبارل كالليربالية اعبديدة

 (Painter & Terre,N.D). التواطؤ االيدكلوجي العاؼبي كخلق منافذ للمقاكمة

كتوفَت اػبدمات كتسجيل صوهتا كصوت مركزم  ،فإف ؿباكلة تصحيح نظم علم النفس يف جنوب افريقيا ؛هبذا

تستعرض القول االجتماعية كالتطورات الوطنية اليت كلدت للمجتمع الدكرل، اليت  علم النفس يف أدبياتيقع 

النفس اجملتمعي اؼبعاصر القائم على مبادئ تطور علم كساىم يف نشوء ك ،كأنتجت علم نفس بديل كربررم

كعليو، فإف (. Seedat & Lazarus, 2011)الشمولية كاؼبساكاة كالعدالة االجتماعية يف جنوب أفريقيا 

اليت تقدـ اػبدمات النفسية كاالجتماعية  ،معرفتنا هبذه النماذج كاقبازاهتا يساعدنا يف نقد اؼبؤسسات غَت اغبكومية

ال ىبتلف  ،بسماتو كأىدافو ،إال أف اؼبستعمر .حىت لو اختلفت الظركؼ كتركيبة اجملتمع ،فلسطُتألبناء شعبنا يف 

 .بل يتغَت كيتلوف حسب ما ىبدـ كجوده

 

 

 

 

 



39 
 

 

الفصل الثاني 

المنهجية 

من خبلؿ أسلوب دراسة حالة ؼبنظمة فلسطينية غَت حكومية تعمل يف  ،الباحثة منهج البحث الكيفي اتبعت

النفسية، لوصف كربليل برامج كمشاريع كتوجهات اؼبؤسسة اليت مت اختيارىا لفحص عملها كما  ؾباؿ اػبدمات

تًتكو من أثر على تشكيل الذكات يف ظل العنف االستعمارم، بالًتكيز على اػبدمات النفسية اليت تقدمها كقد مت 

ف دراسة اغبالة منهجية يتم ككما ىو معركؼ فإ. كحالة دراسية( مركز عبلج كتأىيل ضحايا التعذيب)اختيار 

للكشف عن صبيع جوانبها  دراسة مفصلة كمستفيضة لوحدة كاحدةكىي فيها على كحدة اجتماعية بعينها، الًتكيز 

كذلك بقصد الوصوؿ إذل تعميمات تطبق على غَتىا من الوحدات اؼبتشاهبة من  ،18اؼبنهج اؼبونوغرايفحسب 

حبيث اشتملت . (2003حسُت، )اؿ يف تقدصل اػبدمات النفسية اؼبؤسسات غَت الرحبية اليت تعمل بنفس اؼبج

. منهجية البحث على األدكات البحثية التالية كذلك لتحقيق الشمولية كاؼبصداقية لدراسة اغبالة

 

تحليل المضمون 

يعرؼ ربليل اؼبضموف بأنو االسلوب الذم يهدؼ اذل الوصف اؼبوضوعي اؼبنظم الكمي الظاىر لبلتصاؿ، 

كىو بذلك  ،(الكلمة أك الصوت أك الصورة أك الرسم)التصاؿ كل اؼبعاشل اليت يعرب عنها بالرموز اؼبختلفة كيعٌت با

(. 2004أضبد، )خرل  أذلإئة ؼ من كأ ،آخر ذلإعلومات كاالذباىات من شخص يشَت اذل انتقاؿ االفكار كادل

كماذا كؼبن يقوؿ؟  ،من الذم يقوؿ: مثل أسئلة ذلالجابة عاداة يف البحث، ؿباكلة  األ كاؽبدؼ من استخداـ ىذه

تعريف اؼبركز عن نفسو يف الربكشورات استخداـ ىذه الطريقة لتحليل كما ىي اآلثار اؼبًتتبة على ذلك؟ كقد أردت 

يف اجملتمع عرب صفحتو  ة اؼبركزرح من قضايا كتعريفات عن مساىمككذلك لتحليل بعض ما يط ،الصادرة عنو

                                                           
اللفظي يعٌت يف ؾبالُت إف البحوث اؼبونوغرافية ىي حبوث يف العلـو االجتماعية كتتأطر ضمن اغبقل اؼبعريف اػباص دبجاؿ االنثركبولوجيا، كيف تكوينو  18

Mono الشيء الواحد، كGraphie التعبَت أك التشكيل اػبطي، كيستند ىذا التوجو على اؼبقاربة االثنوبولوجية اليت تدرس الظاىرة بشكل مشورل .
http://khadhraoui.unblog.fr/2011/01/09/3/ 5/11/2014الدخوؿ  ، تاريخ 

http://khadhraoui.unblog.fr/2011/01/09/3/
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ربليل  :حصرت يف بعض الكلمات، مثلفقد  ،أما كحدات ربليل اؼبضموف. العنكبوتية االلكًتكنية على الشبكة

 (. عبلج، كتأىيل، ضحايا، التعذيب)اسم اؼبركز 

رمزم معُت، كاليت ذبتمع من خبلؿ عدد من  ذل معٌتن إ تعترب الكلمة أصغر كحدة يف ربليل اؼبضموف، كقد تشَت

 ،اؼبركز اسم ىذه اؼبعاشل اليت قد يعكسها(. 2004أضبد، )عُت اؼبصطلحات كاؼبفاىيم اليت تعكس معٌت خاص ـ

كاستخداـ طريقة التحليل للمضموف يبكننا من معرفة القيم اليت وبملها  .ؿبددة تكوف ؾبتمعة يف أىداؼ كغايات

الفئات اليت يعمل معها، كسوؼ نكشف عن ىذه القيم من  يفذل نشرىا داخل اجملتمع احمللي كأك يسعى إ ،اؼبركز

.  ف فيو لتحقيق غاياهتم كرؤاىمكخبلؿ السلوكيات أك اؼبمارسات اليت يتبعها اؼبركز كالعامل

 

 المباشرة المعحظة

فراد يف ؼ إذل دراسة سلوؾ األاؼببلحظة اؼبباشرة كاؼببلحظة باؼبشاركة تعترباف كسائل عبمع البيانات، اليت هتد 

هنا تقدـ للباحث معلومات ردبا عندما يسأؿ عنها بطريقة بأ اؼببلحظةتاز كمتي  .بصورة يومية بيئة عملهم بشكل أك

لطريقة كهبذه ا .نتيجة انشغاؽبم بعملهم ؛ك عدـ تعاكهنم مع الباحثأ ،الجابةؿشرة يزيد من مقاكمة اؼببحوثُت مبا

 كهبذا يبكن أف ،ألهنم غَت مدركُت أهنم موضع مبلحظتو ؛ماـ الباحثأفإف العاملُت ال يزيفوف طبيعة عملهم 

كتعرؼ اؼببلحظة اؼبباشرة على أهنا . يستنتج عن رضا العاملُت يف اؼبركز من أخصائيُت عن الفئة اليت يعملوف معها

اليت تناسب طبيعة الوحدة اؼبدركسة كتتبلءـ  ،اؼبشاىدة الدقيقة لظاىرة ما، مع استخداـ كسائل أخرل يف البحث

أضبد، )كن استخدامها الستنباط معرفة جديدة كاليت هتدؼ إذل الكشف عن بعض اغبقائق اليت صل ىا،مع

2004 .) 

 حيثماصبع البيانات ؽبذه الدراسة،  يف حاالت متعددة خبلؿ مرحلة اؼبباشرة كقد مت استخداـ أسلوب اؼببلحظة

مبلحظة التفاعل االجتماعي العبلجي بُت اؼبنتفعُت  :خرل غَت اؼببلحظة فيها، مثلأال يبكن استخداـ طرؽ 

يف اؼبركز يف جلسات العبلج سواء الفردية أك األسرية، كمبلحظة تفاعل متلقي كرشات التدريب كاألخصائيُت 
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كما مت استخداـ اؼببلحظة يف مشاىدة تطبيق بعض من  .لفة من طبلب كعاملُت مع اؼبدربُتحوؿ اؼبواضيع اؼبخت

 ؛باحثة كاجملتمع اؼببلحظ اؼببحوثبتنوع الظركؼ بالنسبة لل ،ىاؤاجراك ،كقد تنوعت اؼببلحظة. االختبارات النفسية

دعاءات اك اإلفًتاضات،يف التحقق من اؼبباشرة الباحثة كقد ساعدت اؼببلحظة . كذلك كفقان لعوامل الزماف كاؼبكاف

دل تكن . كاختبارىا كاحدة تلو االخرل، كاستبعاد أم من الفركض اليت ال زبدـ غرض الدراسة ،كفحصها ،الدراسة

بتدكين اؼببلحظات بنقاط ـبتصرة كقت  الباحثة متاحيث االجراء مبلحظة منظمة، بل ؽ من اؼبباشرة اؼببلحظة

. كالػتأكد من طبيعة اؼببلحظات من العاملُت فيما بعد باستخداـ اؼبقابلة ،حدكثها

 

المقابلة 

استخدامها يف  كاليت مت ،اؼبقابلة كسيلة ال يستغٌت عنها يف مراحل صبع البيانات اليت يتبعها الباحثُت االجتماعُت

ىذه الدراسة يف اؼبراحل االكذل من الدراسة للمساعدة على ربديد أبعاد مشكلة الدراسة مرحلة استكشافية أكلية، 

كنوع اؼبقابلة اليت مت اتباعها يف البحث ىي اؼبقابلة الفردية مع اؼببحوثُت، كدل تكن االسئلة مصاغة قبل توجو 

 ،مساحة لصياغة االسئلة خبلؿ اؼبقابلة حبريةللباحثة فبا أتاح  ؛ابلة مفتوحةحبيث كانت اؼبق  ،الباحثة إذل اؼبركز

كىذا  ،لكي تبلئم السياؽ العفوم التلقائي ألفكار الشخص اؼببحوث ؛كإعادة صياغتها بصورة تبدك منطقية حينها

. (1999عقيل، )ما أعطاىا طابعها األساسي الطابع اؼبرف التاـ 
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 ينة البحث 

كىي مؤسسة فلسطينية غَت رحبية تأسست   ؛"مركز عبلج كتأىيل ضحايا التعذيب" اؼبنتقاة ىي إف عينة البحث

يت األحداث الصادمة كعائبلهتم اؿ، بناء على اػبربات اؼبًتاكمة مع قضايا كاحتياجات ضحايا 1997يف العاـ 

للمجتمع ت متنوعة اؼبركز بشكل تصاعدم كمستمر ليقدـ خدما ااؼبعاناة، كمن ىذه اػبصوصية زلتشاركهم 

 .19ذل أعداد كبَتة من ضحايا التعذيب يف فلسطُتإمن خبلؿ كصولو  ،احمللي

نابع من أف اؼبركز مؤسسة نفسية تعمل كمؤسسة غَت  عينة للدراسةؾمن استخداـ اؼبركز  األكؿ اؽبدؼإف 

لق من موقف نقدم كاؽبدؼ الثاشل أف البحث ينط .كىو اؼبوضوع العاـ للدراسة ،حكومية تقدـ خدمات ـبتلفة

أم مع  ،أف عملو ربديدان مع ضحايا التعذيب من حيث ،ؼ هبا نفسوعرٌ بسبب اؼبنهجية كالرؤل اليت مي  ؛ذباه اؼبركز

كاليت ربتاج اذل تدخل نفسي  ،كاالعتقاالت اؼبتكررة يف السجوف ،ضحايا العنف الناتج عن فبارسات االحتبلؿ

م يتطلب التدخل من أجل شكل صدمة مؤؼبة، األمر الذمب الذم حسب رؤيتهم، نتيجة تعرض اؼبعتقلُت للتعذم

مع اغبياة مرة اخرل بعد حياة السجن، فهو حاليان يوفر خدمات الرعاية الطبية كالنفسية  "الضحايا" أف يتكيف

  . عائبلت ىؤالء الضحايا، إضافة إذل كاالجتماعية لضحايا التعذيب كالعنف اؼبنظم

 شاملة لكل شخص يصل من التخصصات دبا يتيح للعاملُت تقدصل خطط عبلجيضم اؼبركز ؾبموعة متنوعة 

للتمكن من التعامل  ،ؼبركز طلبان للمساعدة، كيتم فيها ربديد خطة عبلج فردية تفصيلية كخاصة لكل شخصا إذل

ق كخططو طبيعة العمل يف اؼبركز كتوجهاتو كبرامج دراسة كهبذا فإف. مع احتياجاتو الطبية كالنفسية كاالجتماعية

سبب آخر إلختيار اؼبركز ينبع من كوف الباحثة قد  .للبحثسوؼ تساعد على اإلجابة على السؤاؿ اؼبركزم 

لت كظيفة غى لتحاقها بربنامج اؼباجيستَت، حيث شى ايف بداية  أشهرؿ يف ىذه اؼبؤسسة ؼبدة أربعة قامت بالعم

ف الباحثة من ىل كسب الثقة ككسر اغبواجز، كمكٌ مساعدة تدريب يف دائرة البحث كبناء القدرات، األمر الذم س

ظة كمتلقية يف نفس الوقت، كاؼبساعدة يف الًتصبة عند ؾبيء الوفود األجنبية لئلطبلع دخوؿ كرش العمل كمبلحً 

                                                           
 /http://www.trc-pal.org : عبلج كتأىيل ضحايا التعذيبانظر اؼبوقع االلكًتكشل ؼبركز  19

http://www.trc-pal.org/
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أف ىذا اؼبركز  ،كاألىم. على طبيعة العمل، ككذلك الدخوؿ اذل غرؼ العبلج الفردم كاعبماعي مع األخصائي

 .فبا يربر اختياره كحالة دراسية ؛ىم اؼبراكز يف الضفة الغربيةيعترب من أكرب كأ

حًتاـ آراء ا: "كىيأال من كاجب الباحثة كالبحث العلمي االلتزاـ هبا،  مسألة مهمة إذل يقتضي ىنا التطرؽ

ء ا، حبيث تكمن قيمة ىذا البحث يف تبٍت النقد اللٌ "اؼبستهدفة من ىذا البحث كاؼبشاركُت فيو كحقوؽ اعبهة 

إطار اؼبؤسسات غَت اغبكومية اؼبمولة يف ظل السياؽ يف يادة الوعي حوؿ اػبدمات النفسية من أجل ز ،االهبايب

 . ساءةاؼبؤسسة كالعاملُت فيها الضرر كاإل تنبرم للشعب الفلسطيٍت احملتل، كتجاالستعما

الصدؽ الكامل يف نقل  منها ،عند الكتابة كالتحليل عدة اعتبارات ،الباحثة بعُت االعتبار  تكما أخذ

إذل بالرجوع قامت  فقد ،لسبب ما ،عدـ اكتماؿ معلومة معينةكيف حاؿ نقص أك  ،البيانات كاؼبعلومات كما ىي

كاالتصاؿ اؽباتفي لبلستفسار عن  ،كالربيد االلكًتكشل ،مستخدمة كسائل االتصاؿ االجتماعية اغبديثة ؛ؼبشاركُتا

 ،كما حرصت على سبلمة العاملُت اؼبهنية يف البحث. ل افًتاضات كظنوفبٌت التحليل علكي ال مي ؛ نقطة معينة

 ،ـ باػبجل يف موضوع البحثككذلك دل تقم الباحثة بإحراجهم أك اشعاره ،ىم برموزئحبيث مت تغيَت أظبا

. ف توجو الباحثة من موضوعات كمفاىيم العبلج النفسي نقديةأخصوصان 

 

 خطوات الدراسة

 أىداؼ، كأنبية، كإطار نظرم  :ث يعترب األساس الذم بنيت عليو تفاصيل الدراسة منالتوجو النظرم يف البح

كمراجعة األدبيات السابقة كصياغة مشكلة البحث، كتساعد يف ربديد األدكات كالوسائل  ،كمفاىيمي

 .كتشمل العينة ككيفية اختيارىا، ككسائل صبع البيانات

 كذلك ضمن مساؽ يطرحو 2013/2014لفصل الثاشل عملية صبع البيانات سبت كمرحلة سبهيدية يف ا ،

، كالذم يعد من اؼبساقات الرئيسة "811تدريب ميداشل " برنامج علم النفس اجملتمعي كمتطلب للتخرج 

ف فيها، إذ يشكل العبء للتخرج، كيهدؼ ىذا اؼبساؽ اذل دراسة األفراد يف الفئات االجتماعية اليت يتواجدك
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سبوعيان يف اؼبؤسسة اليت يتم إختيارىا من قبل الطالب كيوافق عليها أساعات  (8)ؿ التدرييب ؽبذا اؼبساؽ معد

 .  اػبربة يف اجملاؿ مربت إشراؼ أحد مقدمي خدمات الصحة النفسية ذككيتم التدريب مدرس اؼبساؽ، 

  زاد يث ح ؛الفرصة لتحقيق اؽبدؼ اؼبرجو من اؼبساؽ للباحثة "مركز عبلج كتأىيل ضحايا التعذيب"كقد أتاح

من خبلؿ االلبراط كاؼبشاركة بالنشاطات اليت يقدموهنا على ل العاملُت يف اؼبركز بآلية العمل لد ىامن معرفت

. يف العمل ااالستفادة من ذبربتو اكبو حقق لو

 ـي  الباحثة متاؽ لينا ميعارم، كأبلغت . د: ظباح جرب، كمشرفة الدراسة. د: سة اؼبساؽدرِّر بالتنسيق اؼبسبق مع 

القدرة على تطبيق  ىارأت يف نفس ا، كذلك ألنومعنايف آف  ،قـو بالتدريب كصبع البياناتتسوؼ  اأنوبفُت الطر

سنتُت، كقبلت  للمواد اليت طرحها الربامج على مدل ىااؼبعارؼ كاؼبهارات اليت اكتسبتها من خبلؿ دراست

على البيانات  البو ذلك من حصولوكما يتط ،إلسباـ متطلب التدريب ،الدراسة ىذا الطرحب اؼبؤسسة اؼبعنية

 .اليت ربقق الغرض إلسباـ البحث ،كافة

 ػبطط كمع اؽبيئة اإلدارية اليت تضع ا ،مقاببلت شبو منظمة مع العاملُت كاؼبنتفعُت الباحثة أستخدمت

 كاسع،مت بإستخداـ اؼببلحظة باؼبشاركة بشكل اؾبلس األمناء، كما ؽ أحد أعضاء االسًتاتيجية للعمل، كمع

 .كذلك لوصف كتصوير حيثيات سلوؾ كفبارسة كأنشطة اؼبركز كاألخصائيُت يف ؿبيطهم الطبيعي كاالعتيادم

 باالعتماد عليها يف مادة التحليل كمرحلة أكلية،  الباحثة متايف الدارسة، كقد ؽ ان مهم ان تعترب اؼبقاببلت ؿبور

لكشف ؿالفرصة   ؽبا أكضح، كأتاحت على ربديد أبعاد موضوع الدراسة، كربديد اؼبشكلة بشكل اكساعدتو

 .  عن االطر اؼبرجعية اؼبوجودة يف أذىاف اؼببحوثُت

 أف ال  على اغبرصإلجراء اؼبقاببلت فيو، مع كونو البيئة الدراسية للبحث ؿمت اختيار اؼبركز : إجراءات اؼبقابلة

العدكؿ عن قوؿ شيء  إذلأفكاره كيدفعو  كي ال يؤدم ذلك إذل تشويش ؛ف حوؿ اؼببحوثكيكوف أفراد آخر

ة ماؼبعلومات اليت كانت ناقصة كضركر ضركرة استكماؿ بعض نابعان منسئلة كاف توجيو األكما أف . ما
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كذلك حرصان على  ؛بعد أخذ اؼبوافقة على التسجيل ،"صوتيان " مت بتسجيل إجابات اؼببحوثُتاؽك. للبحث

. ثناء اؼبقابلةأاؼبعلومات اليت يتم االستماع اليها 

 

في المقابعت  ونمبحوثال

أخصائيُت نفسيُت كمدراء كمنسقي دكائر العمل  من ؛إف اؼبشاركُت يف اؼبقاببلت ىم من العاملُت يف اؼبركز

حيث أف الفركع ال  ؛باؼبوظفُت يف الفركع األخرل الباحثة لتقً تكدل  .موظفُت يف اؼبركز الرئيسي يف راـ اهللكاؼبختلفة، 

 "أخصائي اجتماعي"كتًتاكح اؼبسميات الوظيفية لؤلخصائيُت بُت  .يُت فقطسبل إال على أخصائيُت نفستش

كلكن  ،يقوموف بنفس العمل يف التدخل النفسي ،باختبلؼ اؼبسميات ،مع العلم أهنم فقط "نفسي إكلينيكي"ك

 ."أخصائي نفسي اكلينيكي"االغلب وبمل مسمى 

 ككانت ،كذلك ألسباب شخصية ،ين منهاتعدا اثن ما ،اؼبقاببلت صبيعها يف راـ اهلل يف اؼبركز لقد أيجريت

كاء حيث سبت اؼبقاببلت يف أج ،، بعد مراعاة ظركؼ كأكقات عملهماؼببحوثُت اؼبواعيد كاألماكن ربدد من قبل

؛ لت صبيع اؼبقاببلت باستثناء ثبلثجالباحثة الشخصية السابقة بالعاملُت، كسي  كذلك حبكم معرفة ؛مروبة ككدية

 يعودك، دقيقة كساعة كنصف (40) تراكح بُتمدة اؼبقابلة تككانت رغبة اؼببحوثُت بالتسجيل، كذلك بسبب عدـ 

نظره كموقفو من  ةيس عن كجوأف بعض اؼببحوثُت قد كجد يف موضوع الدارسة مساحة للتنف إذلسبب يف ذلك اؿ

ما كصل اليو على  ،ةاؼبمزكجة باحملب ،اؼبركز كسياسة العمل فيو، حبيث كانت تظهر بشكل جلي مشاعر الغضب

 .فيودارية اؼبركز كالسياسية اإل

 ،يف الدراسة ةىم الشخصيائاسم  هنم دل يوافقوا على استخداـأل ؛شارة اذل اؼببحوثُت برموزسوؼ يتم اإل

جراء مقابلة إال بعد أف إخصائيُت دل يوافقوا على ف األأمع العلم  ،العتبارات تتعلق بالعمل كاػبوؼ من االدارة

. قد حصلت على موافقة خطية كموقعة من االدارة على اجراء ىذا البحث كعمل اؼبقاببلت الباحثة أف من تأكدكا

كلقد قمت بتوضيح السبب  مفتوحة، كإمبا كانت مقاببلت ،مسبقان  ميعدان سئلة من األ ان فاؼبقاببلت دل تعتمد مبوذج
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لت فيها الفصحى كالعامية، كلكن تركت مع العلم أف اؼبقاببلت تداخ .جراء يف الصفحات السابقةمن ىذا اإل

. الباحثة اللغة كما مت التعبَت عنها يف اؼبقاببلت لؤلمانة البحثية كذلك لتعكس كلمات اؼبتقابلُت

 

تحليل المقابعت 

ع اؼبشاركُت، حيث كانت بقراءة النصوص أكثر من مرة عبمي الباحثة متامت تفريغ البيانات، كؽ ،يف البداية

كبناء على ذلك مت تبويب كترميز  ،ليها اؼبقاببلتإساسية اليت تتطرؽ اكلة ربديد القضايا األكذل محاػبطوة األ

 ،اعبوانب اؼبشًتكة اليت يتم االتفاؽ عليها من صبيع اؼببحوثُت يفكالبحث  ةضايا اؼبختلفة لكل مقابلة على حدالق

أكثر من غَتىا، حبيث اعتمد  كاليت اشتملت على إضافات كتوضيحات ،خرل اليت دل يكن فيها اتفاؽكاأل

ضموف لبعض النصوص الصادرة ادلكمن ربليل  ،من اؼبقاببلت صىتخلؾبموعة من القضايا اليت استي التحليل على 

 اؼبعٍت مناء الذم حصلت عليو من عضو اجمللسدبراجعة كتاب االستقالة جمللس األالباحثة مت اعن اؼبركز، كما ؽ

. نفسو
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الفصل الثالث 

تحليل مدخل لل

ىذا الفصل عرض القضايا كاحملاكر اليت مت تناكؽبا لتحليل حالة اؼبركز كربطها بالقضايا النظرية، حيث  مت يفسي

يف ربليل  من التحدم انوعن  كثَتة كمتنوعة كمتداخلة، األمر الذم شكل مت صبعهاأف البيانات كاؼبعلومات اليت 

، كقد تطلب ذلك تصنيف البيانات حسب إليهالتطرؽ ضايا اؼبختلفة اليت مت اكتفسَت العبلقات بُت الق

العمل يف اؼبركز إذل أبواب كأجزاء،  كما مت تصنيف مكونات. ليلاؼبوضوعات اؼبتشابة من أجل تسهيل عملية التح

كتلخيص كربليل ىذه اؼبوضوعات قائم على  ،ك آلية كجودىا على النحو الذم ىي عليوأتفسَت كيفية كل عنصر ك

: يننقطتُت مركزيت

. ليةالًتابط بُت بنية اؼبؤسسة كآلية عملها كالرؤل اليت تتبناىا يف ضوء عبلقتها باعبهات اػبارجية التموم :كذلاأل

ثر عمل اؼبؤسسة كانتاجها اؼبعريف من دراسات ككتيبات على فهمنا للسياؽ االستعمارم أقائمة على  :الثانية

فاىيمية اليت تشكل ؾباؿ علم النفس التقليدم الغريب، ككيف بالفرضية اليت تساعدنا على التعرؼ على األطر ادل

 ،يساىم يف تشكيل الذكات االنسانية، ككيف يتم تبٍت كنقل ىذا النموذج إذل فلسطُت الواقعة ربت االحتبلؿ

 ان اخرل من الذكات كتنتج ذكات قصي أشكاالن اليت تي  ،لتبياف إشكالية تطبيق ىذه اؼبفاىيم على السياؽ الفلسطيٍت

 .ير مناىضة لبلستعمارغ

عن نفسو عرب موقعو االلكًتكشل  للتعريف اؼبركز يستعملهااليت  األكؿ لتعدد كاختبلؼ التعريفات يتطرؽ الباب

بصفتو مفهومان مركزيان يف رؤية كعمل  كاعبدؿ القائم حولو كمنشوراتو، كما يتطرؽ لتعريف اؼبركز ؼبفهـو التعذيب

أما يف  .ركايات تأسيس اؼبركز كنشأتو هبدؼ إظهار التناقض يف الركايات إذل تطرؽكيف الباب الثاشل يتم اؿ. اؼبركز

افظ ككيف يح ؟من أين وبصل اؼبركز على سبويلو :سئلة أكليةأعلى  اإلجابةيتم طرح قضية التمويل كؼ ،الباب الثالث

ات اؼبشاريع كاػبطط كما ىي األسس أك الرؤل اليت يتبعها عند كتابة مقًتح ؟على استمرارية تدفق التمويل

الفئة اؼبستفيدة من عمل  ىذا الباب يتناكؿ ؟ التعاكف اؼبهٍت بُت اؼبؤسسة كاعبهات اؼباكبة  ؟ كما ىواالسًتاتيجية
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يؤثر العمل على اؼبستفيدين أك اؼبنتفعُت من خدماتو ككيف  ،من رؤل كأىداؼ اؼبركز اليت يتبعهااؼبركز، كاآللية 

كيبُت العبلقة بُت الرؤل  ،خصائيُتديات العمل اؼبيداشل من منظور األمس كاقع كتحكيطرح الباب اػبا. اؼبتنوعة

نسانية بتسجيل االنتهاكات القانونية كاإلكما كيطرح ىذا الباب قضية التوثيق اليت هتتم  .كالعمل يف الواقع اجملتمعي

ختبارات من أدكات كا ،ية اؼبتبعةمل الباب السادس على التوجهات النفستيش ك. اليت تقع على االنساف الفلسطيٍت

ضتو على كالباب السابع يدرس إسقاطات عمل اؼبركز كمناه. العبلج النفسي للفئات اؼبستهدفة تستخدـ يف عملية

 ،خصائيُت كاؼبؤسسة بقضية الثقافة الفلسطينية كخصوصيتها يف السياؽ االستعمارماالستعمار، كيتطرؽ لوعي األ

اػبطاب تناكؿ إفرازات كالباب الثامن كاألخَت م. ىذا السياؽ االستعمارم العنيفيف كماذا نعٍت بالصحة النفسية 

. جهوهنا يف اطار عملهمااالستعمارم كأثره على العاملُت يف اؼبؤسسة كالتحديات اليت يو
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 تعريف المررك: الباب األول

بفلسفة خطاب  ،لكًتكنيةع اإلالعديد من اؼبنشورات كاؼبواؽيقدـ مركز عبلج كتأىيل ضحايا التعذيب نفسو يف 

ركرة كتأيت ض .الوقوؼ عليها يف الصفحات التاليةكاليت سوؼ يتم  ،متباينة تعكس ؿبددات ـبتلفة للتعريف باؼبركز

حيث تكمن األنبية يف  ،البحث عن فلسفة اػبطاب اليت يستخدمها اؼبركز من أجلعرض التعريفات كنقاشها 

كاالتصاؿ مع ؼبركز عن نفسو يف كوهنا اسلوبان لغويان يستخدمو اؼبركز للتواصل عرض ـبتلف التعريفات اليت يقدمها ا

كذلك ألف اؼبعاشل أك الكلمات ربمل يف طياهتا  ،سواء كانوا من اعبهة اؼبنتفعة أك اعبهات اؼبمولة ،خريناآل

. االذباىات كاألفكار اليت يبغي اؼبركز إيصاؽبا

 ،الية ىذهوباكؿ اؼبركز قولو يف كسيلتو االتص ليط الضوء على مالتمعن يف ىذه التعريفات ىو تساؽبدؼ من ا

 متاكقد ؽ  ،ثار اليت يبكن أف تًتتب على ذلكمعرفة اآليف كما يفيد ىذا الطرح  .كؼبن يوجو خطابو ،كماذا يقوؿ

ؾ ككذؿ ،باستخداـ ىذه الطريقة لتحليل كل من تعريف اؼبركز عن نفسو يف الربكشورات الصادرة عنو الباحثة

. نًتنتلكًتكنية على اإلعرب صفحتو اإل ،لتحليل بعض ما يطرحو من قضايا كتعريفات عن مسانباتو يف اجملتمع

تشَت ، كقد (عبلج، كتأىيل، ضحايا، التعذيب)كينحصر العرض يف بعض الكلمات، مثل ربليل تسمية اؼبركز 

 ان معُت ان خاص فاىيم اليت تعكس معٌتن ذبتمع من خبلؿ عدد من اؼبصطلحات كادل ذمالكلمة إذل معٌت رمزم، كاؿ

سيتم ربليل مغزاىا يف  أىداؼ كغاياتىذه اؼبعاشل اليت قد يعكسها اؼبركز قد تكوف ؾبتمعة يف (. 2004أضبد، )

 .ىذا الباب

مؤسسة أىلية غَت " :حسبما كرد يف الربكشورات اليت يصدرىا اؼبركز ىو ،مركز عبلج كتأىيل ضحايا التعذيب

ف حقوؽ اإلنساف، تتمثل مهمتها التنموية يف الوصوؿ إذل ؾبتمع خارل من التعذيب كالعنف اؼبنظم، رحبية للدفاع ع

كمن أجل ربقيق ذلك يعمل اؼبركز على توعية اجملتمع كنشر اؼبعرفة حوؿ مواضيع حقوؽ اإلنساف كالتعذيب 



50 
 

 

لتعطيل على اغبواجز، كضحايا فئة األسرل، اعبرحى، أىارل الشهداء، ضحايا اعبدار العنصرم كا)كالعنف اؼبنظم 

 20."كيقدـ اؼبركز خدمات نفسية كؾبتمعية كطبية لضحايا التعذيب كالعنف اؼبنظم ،(اخل...اعتداءات اؼبستوطنُت

ث مربليلها فيما بعد، بح ذلإإبراز النقطة أك النقاط اؼبركزية اليت هندؼ يف عرض التعريف السابق ىو  يهمنا ما

من خبلؿ خدمات التأىيل النفسية  ،على دكر اؼبركز التنموم اجملتمعي قبد من ىذا التعريف أنو يقف

سيتم تفصيلو يف ىذا الباب لفهم خطاب التنمية من خبلؿ نشاطات اؼبركز  ذلك الدكر الذمك ،كاالجتماعية

. اؼبختلفة

 

  لى أنو يقدم نفسو إن المرركف للمررك، وحسي الموقع االلكتروني

تقدـ خدمات إنسانية جليلة كضركرية كملحة للمواطن الفلسطيٍت ... صبعية أىلية غَت رحبية" 

دبا فيهم األسرل كعائبلهتم كاعبرحى كأىارل الشهداء كالفئات  ،اؼبتضرر من فبارسات االحتبلؿ

الفقَتة كاؼبهمشة األخرل، تيعٌت دبناىضة التعذيب كالعنف اؼبنظم، تقٌدـ خدماهتا اؼبختلفة للضحايا 

خدماتنا تتلخص بتقدصل اؼبساعدة النفسية كاالجتماعية كالطبية . تكاملكأسرىم بشكل تنموم ـك

األكلية باإلضافة إذل رزمة متكاملة أخرل من اػبدمات يف ؾباؿ التدريب كبناء القدرات كالبحث 

العبلج كالتدخل يتم من خبلؿ عيادات اؼبركز أك الزيارات لغَت القادرين على الوصوؿ  .العلمي

يوجو اؼبركز خدماتو بشكل مباشر للمتضررين كأسرىم مثل األسرل احملررين . نيةللمركز كصبيعها ؾبا

كأسرىم، كاعبرحى كاؼبعاقُت، كأىارل الشهداء، كضحايا اعبدار العنصرم، ضحايا اعتداءات 

اخل، ككذلك يعمل اؼبركز على توعية اجملتمع كنشر اؼبعرفة حوؿ ...اؼبستوطنُت، كمناطق التماس

سية كالوقاية من الصدمات النفسية كحقوؽ اإلنساف كمناىضة التعذيب مواضيع الصحة النف

. 21"كالعنف اؼبنظم كغَتىا إضافة إذل نشر األحباث كالدراسات

                                                           
 . مركز عبلج كتأىيل ضحايا التعذيب: ، بعنواف( بدكف سنة اصدار)بركشور تعريفي صادر عن اؼبركز  20
 /http://www.trc-pal.org: ؼبركز عبلج كتأىيل ضحايا التعذيباؼبوقع االلكًتكشل  :انظر 21

http://www.trc-pal.org/
http://www.trc-pal.org/
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يؤكد على دكره التنموم الذم يتكامل مع اػبدمات  ،ىنا أيضان  ،عندما نتمعن يف ىذا التعريف قبد أف اؼبركز

كرزمة  ، كما يوضح أنو يعمل على بناء القدرات كالبحث العلمي كالتوثيقالنفسية كاالجتماعية كالطبية بصورة ؾبانية

الفردم كاجملتمعي للوقاية من  ينخرل من اػبدمات، حبيث يعمل على التطوير اؼبعريف كالوقائي على الصعيدأ

رر تضرج الفرد ادلف خطاب اؼبركز من خبلؿ خدماتو ييخأ ،يف اطار ىذا التعريف ،كما نفًتض .الصدمات النفسية

حبيث يًتصبها اذل لغة خطاب  الضرركيعيد صياغة كتعريف  ،سي العاـالسيا سياؽمن فبارسات االحتبلؿ عن اؿ

كىذا ما سيسلط عليو الضوء يف . رج االحتبلؿ من سياقو االستعمارمييخككذلك الصحة النفسية بطابعها الليربارل، 

. القراءة التحليلية ؽبذا اػبطاب التعريفي

 

 :ذليكية حسي الموقع االلكترونيي تعريف المررك باللغة االنورما ورد ف

"The Treatment and Rehabilitation Centre for Victims of 

Torture... aims to promote Human Rights in Palestine by 

researching and disseminating information regarding the plight of 

the torture victims...TRC has become a forerunner for the 

promotion and dissemination of information regarding human 

rights throughout the West Bank and Gaza. 

TRC also works to reduce the traumatic and devastating physical 

and psychological consequences of torture and politically 

motivated violence, as well as the retaliatory behavior of the 

victims   through its Treatment and Rehabilitation Program. 

Through this, TRC offers the victims and their families‟ 

comprehensive medical, psychiatric, physical, and psychosocial 

care –that is completely free of charge, in a safe and comfortable 

atmosphere. TRC also works to combat systematic torture and 

violence throughout the West Bank. It also aims to tackle the 

belief of impunity that often the perpetrators feel, as well as the 

complete feeling of hopelessness often experienced by the 
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victims. It aims to do all this through its training, research and 

advocacy programs".
22

  

تشكل  العتبار أف كل صبلة كذلك ،مع اختصارات طفيفة ،مت عرض التعريف السابق باللغة االقبليزية كامبلن 

. كقد مت الوقوؼ عليها بالتفصيل ،نقطة مهمة كمركزية يف التحليل

 

ذوىر االختعف في التعريفات  ن المررك 

عرب اؼبوقع االلكًتكشل كالربكشورات،  الذم يقدمو عن نفسو  ،تعريف اؼبركزؿابق نبلحظ من خبلؿ العرض الس 

ربليبلن لدكر  عكس يف مضمونوم ؼاالختبل ذاتعرؼ هبا اؼبؤسسة عن نفسها، كه يف الكيفية اليت اأف ىناؾ اختبلؼن 

 .اؼبؤسسة يف تسويق نفسها للمموؿ كاعبهات اؼبستفيدة

إذل اجملتمع احمللي كالفئة اؼبستهدفة، دبا أف التعريف اؼبعركض يف الكتيبات أك الربكشورات باللغة العربية موجو 

لعمل معها، كطبيعة  ذلإاليت يسعى  اؼبستهدفة ف ىي الفئةفهو تعريف مقتضب كموجز يشتمل على رؤية اؼبركز، كـى 

دكف اػبوض  ،اػبدمات اليت يقدمها ؽبذه الفئة، باإلضافة إذل اعبانب التوعوم بقضايا حقوؽ اإلنساف كالتعذيب

اليت " األحداث الصادمة"طبيعة اآلثار الناصبة عن  كأكنوعية الطاقم اؼبقدـ للخدمة  ،نفسيةيف طبيعة اػبدمة اؿ

ىو معركض يف تعريف اؼبركز باللغة  كما ،اػبدمة يقدـ بو ذمفة، كال عن طبيعة اعبو العاـ اؿمرت هبا الفئة اؼبستهد

، اؼبوجو للمجتمع الدكرل كاإلقليمي قبليزيةباإل التعريف الواسع الفضفاض فهذا ،سب اؼبوقع االلكًتكشلاالقبليزية ح

أف اؼبركز ىو صاحب الدكر  علىاؿ الضغط كاؼبناصرة كالبحث، كعلى كجود طاقم من اػبرباء كاؼبهنيُت يف مج أكد

يضيف اؼبركز قطاع غزة مع كىنا . الريادم يف نشر اؼبعلومات حوؿ حقوؽ اإلنساف يف الضفة الغربية كقطاع غزة

ؾبتمع الضفة الغربية  على كامبا تقتصر اػبدمات اليت يقدمها ،جد أم نشاط للمركز يف قطاع غزةال يو أنوالعلم 

 اللغة االقبليزية؟بكردبا نتسائل ىنا ما الغاية من كراء ذكر قطاع غزة يف التعريف 

                                                           
 /http://www.trc-pal.org: اؼبوقع االلكًتكشل ؼبركز عبلج كتأىيل ضحايا التعذيب :انظر 22

http://www.trc-pal.org/
http://www.trc-pal.org/
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ترصبة ت الباحثة بقاـكقد كمباشرة يف الفقرة التعريفية التالية يعرج اؼبركز على توضيح اآلثار الناصبة عن الصدمة، 

على أنو يعمل للتخفيف من اآلثار النفسية كاعبسدية : "اعبزء اؼبتعلق بتعريف اؼبركز عن نفسو يف النسخة االقبليزية

 ،الدافع السياسي، ككذلك السلوؾ االنتقامي الثأرم للضحايا ممرة الناذبة عن التعذيب كالعنف ذالصادمة كاؼبد

ىيلية، كما يهدؼ إذل معاعبة االعتقاد باإلفبلت من العقاب الذم غالبا ما كذلك خبلؿ براؾبو العبلجية كالتأ

يشعر بو اعبناة، فضبل عن الشعور باليأس الكامل يف كثَت من األحياف الذم يعيشو الضحايا، من أف اعباشل 

يب إذل القياـ بكل ىذا من خبلؿ برامج التدراؼبركز حيث يهدؼ . سيفلت من العقاب دكف أف تتم ؿباسبتو

". كالبحث كاؼبناصرة

كبالتارل فإف الناجُت من  ،فإف اؼبؤسسة تفًتض أف ىنالك نتائج مدمرة للعنف السياسي كالتعذيب ؛كعليو

 .جل تأىيلهمأحباجة إذل برنامج عبلج كتدخل من  (ضحايا التعذيب)التعذيب 

ؼ تفهم ىذه القضية التعذيب تًتؾ آثارا على نفسية الشخص الذم يتعرض لو، كلكن كي ذبربةال شك أف 

 كفبُت؟ ككيف يريسعى اؼبركز إذل تطبيقها على فئة اؼبعذَّع  يتف العبلج النفسي كخطة التدخل اؿضم ،حوؿ التعذيب

كبالتارل  ،رهبم النضالية ضد االستعمار الصهيوشلاعملية التأىيل اليت ىم حباجة إليها؟ ىل ىي عملية تأىيل من تج

ذكات تعاشل  ، على أهنمػبلق صورة أك ذات جديدة عنهم ؛كمةصمود كاؼبقاعمليان ىي عملية تفريغ كتغييب اؿ

! ؟ديهمف تعزيز قصص النضاؿ كاؼبقاكمة ؿـ كضعيفة كحباجة ؼبساعدة سريعة كماسة، بدالن 

 ،، ككأف فلسطُت دكلة مستقلة"العنف السياسي"قد مت طرح اغبالة القائمة على أهنا تقع ضمن مفهـو ؿ

ش حالة صراع أفقي سياسي عنيف مع طرؼ مساكم ؽبا، كالصراعات الدينية كالعرقية كتعي ،دبجتمعها اؼبدشل

 .الذم تعيش يف ظل سطوتو ،كالطائفية دكف كضعها يف سياقها االستعمارم

الناذبة عن التعذيب  النفسية اعبسمية اؼبدمرة إذل أنو يسعى يف عملو إذل زبفيف األعراض اؼبركز كما أشار

ف ىذا السلوؾ أضحايا العنف اؼبستهدفُت، ك لدل الذم ينجم عنو سلوؾ انتقاميك ،ياسيالدافع الس مذكالعنف 

كهبذا . يتم التخفيف منو عن طريق برامج العبلج كالتأىيل اؼبستخدمة يف اؼبركز ،الذم يشَت إليو اؼبركز ،االنتقامي
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كاالجتماعي مع االشخاص من خبلؿ التدخل النفسي  ،نبلحظ اف السلوؾ االنتقامي قد يقع يف قالب الًتكيض

كيتعرضوف لؤلسر أك االصابة أك  ،اؼبتضررين من االحتبلؿ، كالذين ىم االشخاص الذين يقوموف دبقاكمة االحتبلؿ

كىو اؼبفهـو ( ضحايا التعذيب)االستشهاد، حبيث تتشكل صورة يف إطار اؼبفهـو السابق العبلج كالتأىيل ؽبا 

تعاشل من عيوب  ةالغالب صورة ذىنية لذات مشوهيف كىي  ،ؿ يف اؼبركزكالتشغيالذم يتم استخدامو مع اؼبموؿ 

 .تشكيل كتأطَت إعادة كحباجة لعملية ،نفسية

كىذه النقطة تستدعي ! أف اػبدمات اؼبقدمة تتم يف جو آمن كمريح التعريف باللغة االقبليزية، دعيكما كم

ؼبيداف يف بيوت الناس، كبيوت الناس ىي اؼبستهدفة األكؿ، إف جلسات الدعم النفسي غالبنا ما تتم يف ا: تساؤلُت

 ؛أف اؼبركز نفسو يقع يف السياؽ االستعمارم: كاعبانب الثاشل. من قوات االحتبلؿ، إذف فهي ال سبثل اؼبكاف اآلمن

للمبٌت  تودبدانبة اؼبركز كجزء من مداىم 2011كبذلك ىو مكاف غَت آمن أيضان، حيث قاـ اعبيش اإلسرائيلي عاـ 

يف منازؿ  -ردبا يتوفر جزئيان -ال يتوفر  ،يف ظل السياؽ االستعمارم ،فإف مفهـو اعبو اآلمن ؛كعليو. الن كاـ

األشخاص، كبناء منشأة اؼبركز، ألف السياؽ العاـ ىو سياؽ هتديد كقضية األمن فيو ىي قضية نسبية غالبان ال 

 .تتحقق

من  :صعيدينؼبتعلقة باإلفبلت من العقاب على يعمل على معاعبة اؼبفاىيم ا"اؼبركز للتعريف أنو  يضيفك

أف الضحايا يفلتوف من العقاب، كجانب اعباشل، أف اعبناة يشعركف أنو لن تتم ؿباسبتهم على أفعاؽبم، كبالتارل 

 على أنو يعمل اؼبركز كيدعي .ة سيحاسبوف يومان ما على أفعاؽبماعبنا من أف ،كف باليأس يف كثَت من األحيافيشعر

كعرب إيصاؿ قضاياىم لنشطاء حقوؽ  ،كلكن بطريقة مؤسساتية ، سيحاسب خبلؿ العبلج النفسياعباشلأف 

 . االنساف، األمر الذم مت الوقوؼ عليو مفصبلن يف االبواب التالية

اإلشارة  تيف الوقت نفسو، فإف تعريف اؼبركز باللغة العربية على اؼبوقع االلكًتكشل ال يتطرؽ إذل القضايا اليت مت

الفئات الفقَتة  أيضان تشمل  أف الفئة اؼبستهدفة " :ا يف التعريف باللغة االقبليزية على ذات اؼبوقع، كإمبا يضيفإليو
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أسرل كجرحى : كاؼبهمشة يف اجملتمع، إضافة إذل ذكره بالتفصيل مىن ىم ضحايا التعذيب يف اجملتمع الفلسطيٍت

 ."الفصل العنصرم كمناطق التماس كأىارل شهداء كضحايا اعتداءات اؼبستوطنُت كضحايا جدار

وبقق االستفادة من القيمة الرمزية لذكر اؼبسميات  ،من خبلؿ ذكره ؽبذه الفئات بالتفصيل ،فإف اؼبركز ؛كعليو

ن ىم ضحايا التعذيب
ى
دعم الصمود على كسلو أ، حيث انصب التمويل ما قبل للجمهور الناطق بالعربية ؼب

العراؽ  ،على سبيل اؼبثاؿ)خصوصان من الدكؿ العربية  ،االحتبلؿ ىتورضو يف مواجأللشعب الفلسطيٍت على 

طرؽ إذل ذكرىم تاؿدكف  ،كمفهـو عاـ ،ضحايا التعذيبيقتصر على ذكر ؼباللغة االقبليزية  أما التعريف، (كليبيا

قليمي يبيل إذل الًتكيج اللغة العربية من اجملتمع احمللي كاإلب أف اػبطاب اؼبوجو للقارئُت إذل إشارة كيف ىذا. بالتفصيل

ذات  ،ضاياللبعد الوطٍت كاستثارة العواطف، فغالبان ما ينجذب اؼبموؿ العريب إذل بذخ عطفو كتعاطفو مع ىذه الق

ؿ عليهم التمويل من احينما يتعلق األمر بالشأف الفلسطيٍت، كبالتارل قد ينو ،خرلأالبعد الوطٍت أك ؼبآرب 

 .إف صح التعبَتدبد يد العوف،  -اعبهات اؼبعنية 

للمجتمع احمللي كالعريب، كآخر للمجتمع  ان إذ يبلك خطاب ؛اؼبركز خطاب سبويلي مزدكج كاضحل لد قبد أنو

لتحايل على اؼبموؿ كاستجبلب من أجل ا ىو ىل ىذا االختبلؼ: كلكن السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا. الغريب

يف ىذا  اسًتاتيجيات عملو؟ كىل يستخدـ يتبناىا يفمعها ك كيتماىى اؼبركز أـ ىو فعبلن الصورة اليت يتبناىا ،رضاه

يعيد تشكيل  إنو يف ىذه اغبالة األخَتة كيتبناىا؟ ذه اؼبصطلحاتأـ مقتنع بو ،طلحات اؼبموؿ الغريباػبطاب مص

على تأصيلها صورة الذات الفلسطينية اليت تتوافق مع الرؤية الغربية الفردانية للفرد ذات األبعاد الليربالية اليت تعمل 

 .يف اجملتمع

على ذكر الفئات اؼبستهدفة بالتفصيل، كىذا أيضان فيو  ،يف خطابو للمجتمع العريب كاحمللي اؼبركز، كما يعمل

يف حُت أف ىذه القيمة يتم  ،لبعد الوطٍت للقضية الفلسطينية، ؼبا يف ذلك من صدل لدل اؼبموؿ العريبا إذل إشارة

ف ذكر ىذه القيمة قد يشكل أباعتبار  ،اب موجو للمموؿ األجنيبكخط ،االقبليزيةيف التعريف باللغة  ىاؤاستثنا

ألف ذكرىا يعكس صورة الذكات الفلسطينية الصامدة  ؛يف اغبصوؿ على التمويل من اعبهات األجنبية ان عائق
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األىداؼ  اليت تتطلب مقاكمتو كالتصدم لو، كىذا ال يتناسب مع ،كاؼبتضررة من أفعاؿ االحتبلؿ اإلسرائيلي

 ذلع كيف ما يلي نورد مثاالن . دعم عملية السبلـ كالتنمية يف األراضي الفلسطينية ذلإاليت تسعى  ،التمويلية الغربية

شركة جواؿ، : )توجو اؼبركز إذل ،هبذا اػبصوص ،، كنذكراعبهات العربية كاحملليةكيفية اغبصوؿ على التمويل من 

تغطيو نفقات اؼبخيمات الصيفية اليت يقدمها اؼبركز يف للمسانبة  ؛(كيونيباؿ، كركياؿ، كشركات خاصة أخرل

 .ألطفاؿ األسرل كالشهداء، كىي عبارة عن حقائب مدرسية كأحذية كقرطاسية كغَتىا من اؽبدايا كالوجبات

تتمثل عمل اؼبؤسسة مهمتها يف )كما تطرقت التعريفات اؼبختلفة إذل مفهـو التنمية أكثر من مرة، يف موضع 

تقدـ خدماهتا اؼبختلفة للضحايا كأسرىم بشكل تنموم )كيف آخر  ،(من التعذيب كؿ اذل ؾبتمع خاؿو الوص

 فإف ،كيف ىذا السياؽ .فهم معناىايتوجب علينا كضعها يف سياقها العاـ ؿ ،"التنمية"كعند قراءة (. كمتكامل

اسي م مرحلة ذات طابع سيكه ؛كسلوألتدخل يف فلسطُت ما بعد اتفاقية مرحلة من مراحل اتشكل  التنمية

ؿ رحلة ما بعد االحتبلدلتؤسس كي ؿ ،كسلو اليت تعمل على خلق بيئة مناسبةأكمن ـبرجات اتفاقية  ،باألساس

ارتبطت تلك التدخبلت التنموية دبصطلحات سياسية ؿبددة يف حياة الشعب ؼ ،(ككأمبا االحتبلؿ انتهى)

أك لشراء  ،سواء مشاريع لدعم الصمود ،ىات اؼباكبة اػبارجيةمن اجل شل، حيث أف طبيعة التمويل اؼبقدـالفلسطي

كلكن التمويل اؼبقدـ من اعبهات الغربية  .كالءات سياسية ترتبط غالبان بالدعم اؼبقدـ من مصادر كجهات عربية

استدخاؿ مفاىيم جديدة للذكات  على الذم يتم العمل من خبللوك ،مرتبط باػبطاب اؼبعودل حوؿ الصحة النفسية

اب كآخركف، كتٌ )ما بعد االحتبلؿ عقب اتفاقية اكسلو  (أك عقلية)كيرسخ مرحلة  ،لفلسطينية اػباضعة لبلحتبلؿا

2010 .)

 

 اقتصاد الصدمة

قضية الصدمة كما ال يوجد تطرؽ ؿ اللغة العربيةبيف التعريف  ، أنوا كرد يف تعريفات اؼبركز عن نفسونبلحظ مم

كيعمل على تقدصل العبلج  ،اللغة االقبليزية هبـز بوجود الصدمة يف التعريفؼ ؼ باللغة االقبليزية،التعرميف ىو 
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يعمل على نشر  إذل أف اؼبركزاللغة العربية يتطرؽ يف طرحو بريف التع أف للتخفيف من عوارضها اؼبدمرة، يف حُت

 يربزىا كما أبرزىا ال قكلكن ،من أجل الوقاية من الصدمات النفسية ؛اؼبعرفة كالوعي حوؿ مواضيع الصحة النفسية

 . اللغة االقبليزيةبالتعريف يف 

تقنيات خطاب تتناسب مع الربامج  ؼبراعاةن  ؛للمموؿ الغريب اموجون  اخطابن يظهر من خبلؿ التحليل أف ىنالك 

كبالتارل قد يتسٌت للمركز اغبصوؿ على فرصة التمويل، حيث يوضح  ،اليت يعمل اؼبموؿ الغريب على طرحها

يًتتب عليها كجود  نتيجة العنف السياسي الذم يفرز الصدمات النفسية اليت قد ،الفلسطيٍت خصوصية الواقع

موجو اذل كما يعمل اؼبركز على استخداـ خطاب  .فسيشخاص كمرضى نفسيُت حباجة اذل العبلج النأ

ف الشعب أ على ىذا اػبطاب نصم القارئ العريب، حيثإذل ك أيتم العمل معهم  ذينشخاص الفلسطينيُت اؿألا

لصدمات ؿالصحة النفسية كي ال يقع فريسة  كوبتاج اذل توعية يف ؾباؿ ،الفلسطيٍت يعاشل من نَت االحتبلؿ

 . النفسية

 (أك إف صح القوؿ أيديولوجية خطاب)أف ىنالك لغة خطاب  ،لعلو يتضح من خبلؿ ما سبق االشارة إليو

على اؼبشاريع اؼبمولة من اعبهات اؼبختلفة، كهبذا  تسخدمها اؼبؤسسات غَت اغبكومية يف سعيها للحصوؿ ،مزدكج

دمة، اقتصاد ىي عبارة عن اقتصاد للص كالتوجهات النفسية اليت تعمل هبانستنتج أف بٌت اؼبؤسسات غَت اغبكومية 

كيعزز كيربز  ،(الذات اؼبقاكمة اؼبناضلة)خرل من الذكات أ ساس، حبيث يقصي اشكاالن استعمارم إقصائي باأل

 . تعاشل من الصدمةالذات اليت

كفقان آللية  ،العبلج كالتأىيل ىي خدمة غَت مدفوعة الثمن كىي ؾبانية بالكامل أف اؼبركز تعريفاتكرد يف 

كهبذا  .كاليت يتبٌت فيها التوجو العملي لتقدصل اػبدمة النفسية من خبلؿ الزيارات اؼبنزلية ،العمل اليت يتبعها اؼبركز

كىي نفس األطر  ،مت من خبلؿ أطر كمناىج التوجو الغريب التقليدمتالعبلجية  ارسة التوجهات النفسيةفإف مم

يتم نقلو كاستَتاده غبل شكالية، كإيوجد فيو  ،سياقو األصلي حبد ذاتوكالذم خلق يف  ،كىذا التوجو نفسو. اؼبمولة

يص اآلثار النفسية ربت العنف االحتبلرل، دبعٌت أف عملية تشخ قابعةنية اؿفراد كالذكات الفلسطيمشاكل األ
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ا افرزتو ،ليست نقاشا جدليان حبد ذاهتا حوؿ قيامها أـ ال، حيث أف النماذج الغربية اؼبطبقة ىي قوالب جاىزة

كيتم استجبلهبا كتطبيقها كما ىي على اجملتمعات العربية  ،فراد يف ؾبتمعاهتاضبط األ ذلإحاجة النظاـ الرأظبارل 

 . النماذج احمللية اليت تفرزىا حاجة الواقع الفلسطيٍت كليست ،(الفلسطيٍت اجملتمع كمنها)

 خبدمة مقابل ىذه اػبدمة اجملانية اليت تصل ،كؿ، ترل ما ىو السعر الذم يتم دفعو حقان األ :تساؤلُتيربز  ؛ىنا

ليدية للمناىج الغربية التق كالثاشل، ىذا التبٍت. رغم صعوبتها ،(Delivery) ذل البيوت يف اؼبناطق كافةاإليصاؿ إ

طران ؼبمارسة أتشكل  ،ارنا اذل خرباتذل افتقإشارة إىل وبمل يف مضمونو  ،يف العبلج النفسي يف سياقنا الفلسطيٍت

 بع من سياقنا الفلسطيٍت؟فتوجهات نفسية عبلجية ت

نو فإ كاليت سيتم الوقوؼ عليها كفحصها يف األبواب القادمة، ،من خبلؿ اتباع اؼبركز ؼبناىج علم النفس الغريب

من أسرل كأىارل شهداء كغَتىم من الفئات االخرل اؼبتضررة من  ،الضبط االجتماعي على اؼبنتفعُت بذلك يبارس

غَت كعي العاملُت يف اؼبركز من  كعن ،اؼبموؿ قبل فبنهجة كمدركسة من ذه اؼبناىجفو ،االحتبلؿ االسرائيلي

كلكن كسيلة نفسية  ،من كسائل الضبطتؤدم كظيفة اجتماعية، كوسيلة بذلك  ، كىيخصائيُت أك مدراءأ

 يكمن كتعمل على إبعاد اعبماىَت أك الفئات عن اؼبرغوب عنو، كهبذا ،عبلجية، حبيث تغرس ما ىو مرغوب فيو

اشل من مشاكل نفسية مع اليت تع ،يف تعزيز قيم النضاؿ كالصمود كغرس مفاىيم التحرر كدمج الذات اؼبرغوب عنو

 اؼبرغوب فيوأما   .من مناىضة االحتبلؿ كالسياسي كتارىبها الطويلجتماعي خرل يف سياقها االالذكات األ

اعبماعي حسب مناىج  مبعيدان عن األنا الكل ،كتعزيز ركح األنا لدل األفراد ،يكمن يف غرس قيم الفردانيةؼ

. كبالتارل تكوف بعيدة عن السياؽ االستعمارم ،ظهر ىذا اعبانبكاليت تي  ،العبلج اؼبستخدمة

 

 ية التعذييقض 

يعترب اؼبركز أف اؼبتضررين بشكل مباشر من فبارسات  من ىم  حايا التعذيي حسي رؤية المؤسسة؟ 

كأىارل  ،كاعبرحى ،األسرل كعائبلهتم كمن ضمنهم ؛ذك الدكافع السياسية ضحايا العنف اؼبنظم :كىم ،االحتبلؿ
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كالفئات الفقَتة كاؼبهمشة  ،ءات اؼبستوطنُتكضحايا اعتدا ،العنصرم الفصل كاؼبعاقُت، كضحايا جدار، الشهداء

  .ضحايا التعذيب ، صبيعنا،ىمك .األخرل

الذين تعرضوا  ،يًتكز تعريف اؼبركز لضحايا التعذيب على فئة األسرل احملررين من السجوف اإلسرائيلية ىكذا؛

 /مصطلح األسَتأف اؼبركز يتناكؿ  ىي كلكن نقطة اعبدؿ ىنا. لتعذيب نفسي كجسدم خبلؿ فًتة احتجازىم

 : بقولو ،(خ، ب)األسرل كليس اؼبعتقل، كىذا ما ىبتلف معو عضو ؾبلس األمناء 

يرزحوف ربت  فكف مدشلكمعتقل أنا بعتقد أهنم ىم ؛ع مصطلح  أسرلال أتفق ـ ،كأنا باؼبناسبة"

. ربابعة اؼبتعلقة حبماية اؼبدنيُت كقت احلكربميهم معاىدة جنيف الر ،كجرل اعتقاؽبم ،االحتبلؿ

.  ..."الذم يبارس عمبلن عسكريان كيأيت من خارج الببلداألسَت ىو ذلك 

ـى  ،اؼبركز يف البداية امؤسسسوعند التمعن يف ىذا اؼبفهـو قبد أف دالالتو تربز اؼبعٌت الذم حرص  ف كالحقان 

، للداللة بشكل حذر ككاعو  ئو؛على انتقا ،العمل يف اؼبركز ؿى اصى كى  اعتبار  أنو يف دبعٌت اليت وبملها ىذا اؼبفهـو

ربط األمر بوجود ذل إشارة إ "ليةمسرائلبلسر يف السجوف اإل فالتعذيب ىم األسرل الذين يتعرضو ضحايا"

 .ىي اليت تنتج ضحية التعذيباالحتبلؿ ف اؼبمارسات اليت يقـو هبا أك ،رضاالحتبلؿ على األ

لذا فإف اجملتمع الفلسطيٍت يشكل يف ك ،فإف فلسطُت ليست بدكلة كليس ؽبا جيش نظامي ،يف ىذا الصدد

فاألسَت هبذا الطرح الذم تتناكلو اؼبؤسسة يعٍت اؼبقاتل أك اعبندم . جنيف الرابعة ةربميو اتفاقي ان مدشل ان تواجده ؾبتمع

النزاع  بلده بعد انتهاء حالة إذل الذم يتم القبض عليو من قبل العدك، كال ىبضع األسَت للتحقيق كاحملاكمة، كيعود

أىلو بعد أف ينهي فًتة  إذل كيعود ،سلح بُت األطراؼ اؼبتعادية، يف حُت أف اؼبعتقل يتم التحقيق معو كؿباكمتوادل

 .ؿبكوميتو

 ؛كليسوا أسرل حرب ،ف الذين يقبعوف يف سجوف االحتبلؿ معتقلُتكعترب السجناء الفلسطيٍتبناء على ذلك، مي 

 23عتقلُت السياسيُت، فهم صباعات كذبمعات زبوض النضاؿتنطبق عليهم بعض بنود اتفاقية جنيف الرابعة للم

                                                           
23 www. almltaka.net  
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 .24كالتخلص من االستعمار األجنيب ،الذم أقرتو األمم اؼبتحدة يف بنودىا يف مبدأ حق الشعوب يف تقرير مصَتىا

جل اغبفاظ أمواثيقها كمبادئها اليت رظبت من كلكن يف اغبالة الفلسطينية تقف األمم اؼبتحدة عاجزة عن تطبيق 

األمن كالسبلـ العاؼبي، كالذم هبعل من األمم اؼبتحدة منظمة غَت حكومية عاؼبية تعمل من أجل أنظمة على 

سبوؿ أعماؽبا كمشاريعها كزبدـ أيديولوجيتها باألساس؛ فهي السوؽ الكبَت هبذا اؼبوضع، كالسلعة  ،سياسية رأظبالية

ككذلك اؼبؤسسات غَت اغبكومية العاملة يف  ،اؼبتحدةتكوف اؼبنظمات غَت اغبكومية اؼبصغرة عنها، لتظهر لنا األمم 

إذل ا، كلكنها تقف متفرجة ؿبايدة على أهنا تتدخل بعد كقوع األزمات كاغبركب، فهي ال ربد منو ،اجملاؿ النفسي

كمن ضمنها اتفاقية جنيف الرابعة، بوصفها جزء من القانوف  ،كيظهر لنا كل ذلك أف االتفاقيات. ئهاانتها حُت

(. 2006حنفي كليندا، ) ؿلفلسطيٍت كإسرائيالعبلقة بُت الشعب ا كإعادة مهمتها تأطَت ،اإلنساشل الدكرل

                                                           
ف كفاح الشعوب الواقعة ربت السيطرة الكولونيالية ك االحتبلؿ أ  :الصادر عن اعبمعية العامة ينص على 1973لعاـ  3013دة رقم قرار االمم اؼبتح  24

شوقي، عيسى .  االجنيب كاالنظمة العنصرية، من اجل ربقيق حقهم يف تقرير اؼبصَت كاالستقبلؿ، ىو شرعي كينسجم كليا مع مبادمء القانوف الدكرل
  http://www.shawqiissa.org : ؟انظر، اؼبوقع االلكًتكشل!رل حرب أـ معتقليُت مدنيُتأس( 2013)

http://www.shawqiissa.org/
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 مفهوم التعذيي

النفسي كاعبسمي الذم كفقان الرتباطو بقضية التعذيب  ،يف تسمية اؼبركز يف البدايات ،جاء مصطلح التعذيب

لتعذيب على اغبالة الحقان دل يعد يقتصر مصطلح ا كلكن ،السجوف اإلسرائيليةيف سرل الفلسطينيُت يتعرض لو األ

كىو أحد اؼبركز،  مناءأؾبلس  اءعضأحد أخرل، حيث أكضح أكإمبا مشل جوانب  ؛سرائيلية فقطالفلسطينية اإل

كوف من مألنو فبكن أف  ،التعذيب (يتم) دل ىبصصوا من أم جهة: "بقولو ،ىذه القضية ،اؼبؤسسُت للمركز

كيبارسو ذباه شخص خاضع  ،التعذيب ىو من يبلك السلطة .الفلسطيٍت أك داخلي ؾبتمعيرل أك اعبانب اإلسرائي

 ق؛كؼ أف الضحية بتفرقش مُت ارل ضربي بش"لكن أنا . لو حسب التعريف الذم كرد يف اتفاقية مناىضة التعذيب

. "شرطي عشاف أظبيو تعذيب االأبوه ك

التعذيب اؼبمنهج كاؼبنظم اؼبتبع كفقا  ىو ،ة التعذيباقية مناىضكفقان إلتف ،التعذيب بناء على ما كرد فإف

 ،كيف إشارة اخرل( ان حكومية أك دكلة كليس أفراد)، أم تنفذه جهو رظبية ان لسياسة كغاية معينة كالذم يكوف فبيىأسس

انو عندما اختار مصطلح التعذيب دل وبدد جهة التعذيبػ، كعليو  ،حسب ما كرد يف مصطلح التعريف لدل اؼبركز

ىذا ردبا يكوف ىناؾ ليبس  كيف ،(من قبل أفراد)نو قد يشمل التعذيب الذم قد يرد يف إطار العنف غَت اؼبنظم إؼ

 ،بُت اؼبعذب الفلسطيٍت كاؼبعذب اإلسرائيليمن حيث أنو يساكم التعذيب الواردة يف تسمية اؼبركز ،  تعريف يف

 ؛ من خبلؿسياؽ التعذيب االستعمارميب من رج اػباضع للتعذكارثية، فهي تيخ ىي يف رأيي كىذه اؼبساكاة

فالذم يضربو أباه ىبتلف عن  ،أم تاريخ اغبالة اليت تعرضت للتعذيبأيضان، التاريخ،  اؼبساكاة بُت الطرفُت، كتشوه

. ذلك اؼبعذب يف زنازين االحتبلؿ، كيف أقبية اؼبخابرات

حينما سبثلها مؤسسة السلطة  ،كة نفسيان ب أشد ضراأف ىوية اؼبعذِّر نظره،  ةكقد أكضح أحد األخصائيُت كج 

العمل  :أيهما أصعب عنالفلسطينية دبمارستها للعنف اؼبنظم يف سجوهنا، حيث يعمل مع اعبهتُت، عند سؤالو 

: كاف جوابو كالتارلؼ ؟ر النفسيسجوف السلطة من ناحية األث يف أـ ،مع اغباالت اؼبعذبة يف سجوف االحتبلؿ
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كرب بكثَت كعبلجو أطوؿ مع ضحايا التعذيب أديد العدك كاالذباه، كلكن األثر النفسي تح ؛عند اإلسرائيلي أسهل"

   ."يف سجوف السلطة

، دبعٌت أف سطينيةالسجناء يف سجوف السلطة الفل ،أيضان  ،أصبح يشمل "ضحايا التعذيب"قبد ىنا أف مفهـو 

اعبهاز الذم يقـو دبمارسة التعذيب  بغض النظر عن أف ىذا ،جهة التعذيب أصبحت مرتبطة أيضان جبهاز السلطة

على ضحية  ثر النفسيفإف األ كبالتارل .حبق اؼبواطنُت الفلسطينُت يقع ضمن إطار الكياف االسرائيليي االستعمارم

ذل اػبركج ع( ضحية التعذيب)قدرة  فإفيلي سرائإأما إذا اؼبعذب  ان،فلسطيٍت اؼبعذِّرب ف كافإ يكوف أشد التعذيب

 .تكوف أكربطي االزمة كتخ ثر النفسيمن األ

من خبلؿ براؾبو يف  ،يعمل على مناىضة التعذيب من خبلؿ التصريح بأنويتناكؿ اؼبركز قضية التعذيب  كما

 ،إتباع خطاب حقوؽ االنساف كاؼبواثيق الدكليةبكعلى كجو اػبصوص  ،ؾباؿ التوعية كالبحث كالضغط كاؼبناصرة

ثار اليت كاآل ،ت التعذيب حبق ضحايا التعذيبكفبارسا ،نتهاكاتالعن ا ان كتشكيل قاعدة بيانات تعترب مصدر

حسب  ،يكمن اؼبركز حيث أف دكر ،كل النفسي كاالجتماعي كاالقتصادمتنجم عن ىذه اؼبمارسات على اؼبست

:  يف ئرة البحث كبناء القدراتما أكرده مدير دا

 ،كذبرصل كربرصل التعذيب ،يةالربامج التوعوية كالتدريب حوؿ مواضيع ذات عبلقة بالصحة النفس"

 ،كالقانوف الدكرل اإلنساشل ،كالربكتوكوؿ االختيارم ،اتفاقية مناىضة التعذيب :حسب ما كرد يف

ف ىناؾ أل ؛ستهدؼ األجهزة األمنيةاليت ت ،كاألشياء القانونية األخرل اؼبًتتبة على التعذيب

كىذا يتوجب  ،التعذيب كالعنف عرفوف ما ىو التعذيب، كىناؾ خلط بُتمستشارين أمنيُت ال مى 

يف تقديرم ال يوجد  ،إحنا عندنا قاعدة بيانات... لتقليل ظاىرة التعذيب التغلب عليو علينا

مثيل ؽبا يف الدكؿ الغربية بتقدمها، يف التقييم كاؼبراقبة كالتوثيق للعمل، كقياس النتائج بطريقة 

أخرل، بناء  ذلإمن فًتة كا التعذيب، علمية، نكاد نكوف اؼبؤسسة الوحيدة اليت تعٌت يف ضحام

رج عدد ضحايا التعذيب كفق كثيقة اسطنبوؿ اليت تيخ ،إحصائيات كمباذج صدرف ،على البيانات
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كتكراره كتركيزه كنوع التعذيب كتأثَته على اؼبستوم النفسي كاالجتماعي كاالقتصادم، باإلضافة 

 ."ـإذل التوثيق لضحايا التعذيب من أجل اغبفاظ على حقوقو

ف يف برنامج إحصائي على كاالت اليت يتعامل معها االخصائيىذا العمل من خبلؿ إدخاؿ عدد احل يتم

إدخاؿ بيانات اغباالت كعدد أم  ؛قـو هبذا الدكرت ىاأثناء عمل الباحثة نتاكلقد ؾ ،اغباسوب بشكل إسبوعي

ؼبراقبة كتتبع عمل  ،راج التقاريراعبلسات كاألنشطة اليومية لدائرة العبلج، كقد كاف يتم آخر الشهر إستخ

من كل فرع عمل جلسات بعدد معُت، على سبيل اؼبثاؿ  فيها كفق اػبطة السنوية اليت كاف يطلب ،االخصائيُت

. جلسة، كلكن الفرع الرئيسي يشكل ضعفي ىذه اعبلسات (1200)كفرع نابلس  جلسة( 1200)فرع اػبليل 

عدد  ظهرالذم مي  ،25(2009) ير اإلحصائي السنوم لعاـتوضيح ىذه النقطة من خبلؿ التقريتم كؼ كس

اعبلسات العبلجية الفردية كاعبماعية، حبيث شكلت عدد اغباالت الفعالة اليت يتم العمل معها خبلؿ السنة 

( 680)كما زالت ربت قيد العمل معها  ،كعدد اغباالت القديبة اؼبأخوذة من السنوات السابقةحالة،  1172

كنأخذ بعُت  حالة،(1942)تشكل  ،رؤية اغبالة ؼبرة أك مرتُت فقط؛ أم ت االستشارية الفردية، كعدد اغباالحالة

أربع أطباء نفسيُت  ذلإباإلضافة  ،كأخصائية ان ثبلثُت أخصائي خصائيُت كافاالعتبار يف تلك السنة أف عدد األ

بُت اعبلسات اؼبكتبية ما  جلسة؛ (17535)حبيث شكلت عدد اعبلسات لتلك السنة . موزعُت على فركع اؼبركز

كالفئة األكرب . (3857)كاالستشارات الفردية  (9654)كالزيارات اؼبيدانية  (4024)ذل إعددىا  صلالذم ت

 .(442)اليت مت العمل معها ىي فئة ضحايا التعذيب، حبيث شكل ؾبموع عدد اغباالت 

يشًتط ؼ ،ة اليت تأيت مع اؼبشركع اؼبموؿيقرر ضمن اػبطة السنوم ة،أك صباعي ةفردم، ف عدد اعبلسات كنوعهاإ

مشًتطة  كتكوف الفئة اؼبستهدفة ،كوبدد مسبقان طبيعة األنشطة اليت يقدمها طاقم األخصائيُت ،اؼبشركع اؼبموؿ

كلكن بعد  .حات مشاريعو ؽبذا العملمقًت دداؼبركز كيح من أجلوالذم قاـ بناء على اؽبدؼ  ،كىم االسرل ،مسبقان 

 . سرل األطفاؿيع اؼبمولة بفئة األ، اىتمت اؼبشار2000يف العاـ  الثانية طينيةالفلس االنتفاضة

                                                           
25 Statistical Report for the year of 2009 
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ع اؼبمولة بإستهداؼ ؼباذا تقـو اؼبشارم: تساؤؿاؿالوقوؼ عليو كطرح  الًتكيز على فئة األطفاؿ األسرليستدعي 

حسب  ،ربة السجنأدل تج كفيف سن يتشرب األطفاؿهنم يأخذكف بعُت االعتبار أل اعبواب ىو برأيياالطفاؿ؟ ك

 ،طور التشكيل كالتطور اعبسماشل كاؼبعريف كاالجتماعي نص على أف الطفولة ىيسيكولوجية األطفاؿ اليت ت

كبالتارل فإف بنيتهم  ،سرائيليةالتعذيب النفسي داخل السجوف اإل ذبربةاألكثر عرضة للمعاناة من  األطفاؿ ىمك

كغَت  ،اؼبؤطرة أيديولوجيان  نظران ألهنم يف الغالب الفئة غَت ،موؿكحباجة لعبلج ضمن ما يفًتضو ادل ،ةالنفسية ىشٌ 

لتجربة  احيث أف ىذه الفئة عندما تتعرض لتجربة العبلج كالتأىيل النفسي بعد تعرضهم ،سياسيان كتنظيميان  اؼبعبأة

ال يعودكف  كبالتارل قد  ،ف استكماؿ التعليمذل قناعة أف ذبربة السجن حرمتهم ـإالسجن، هبعل بعضهم يصلوف 

. نشاط النضارلؼبمارسة اؿ

بعيدان عن اؽبوية )كىو اؽبوية الفردانية  ؛ تشكل مفهـو عن الذات حسب ما يريده اؼبموؿمهبذه الذىنية قد 

ظبات الشخصية اؼبناىضة من ك ،تفريغ الذات من ؿبتواىا النضارل من أجل اليت تسعى أجندة اؼبموؿ (اعبماعية

طواؿ سنوات من العمل اؼبقاـك كالسعي  ،تاريخ كاإلرث النضارل لؤلجياؿ السابقةلبلحتبلؿ اليت تشكلت من اؿ

رقمية حسب كأمبا ربولت لقضية  ،حصائي لقضية التعذيبا نبلحظ تسليط الضوء على الكم اإلكما أنن. للحرية

 .قضية التعذيبإذل يفية اؼبناىضة اك آلية اؼبناىضة شارة اذل اؼبناىضة الفعلية أك ؾالتقرير السنوم دكف اإل



65 
 

 

 التناقضات حول النشتة: الباب الثاني

يف سياقها  ،كيتتبع أكجو االصباع كالتناقض حوؿ ركاية النشأة ،يتناكؿ ىذا الباب الركايات اؼبتعددة لنشأة اؼبركز

العاـ الذم تأسست فيو، كذلك هبدؼ ربليل التحوالت على رؤية اؼبركز لذاتو، كتتبع خطاب الصحة النفسية 

. كالت عليو كذلككالتح

 

السياق العام الذي تتسس فيو المررك 

من الناحية  "شركة غَت رحبية"ربت اسم  إنشائوؿ ضحايا التعذيب يف بداية لقد مت تسجيل مركز عبلج كتأىي

القانونية يف دكائر اإلدارة اؼبدنية اإلسرائيلية، ككاف اؽبدؼ من ذلك التسجيل التحايل على االحتبلؿ لتفادم 

كبعد تأسيس . ككاف ىذا يف أكاسط التسعينات ،ة من قبل سلطات االحتبلؿ اإلسرائيلية لدفع الضرائباؼببلحق

طالبت فيو اؼبؤسسات  الذم ،قانوف اعبمعيات اػبَتية كاؼبنظمات األىلية 2000السلطة الفلسطينية أقرت يف عاـ 

 . ترتيب أمورىا القانونيةب

يف أكاخر  فًتةتلك الفًتة؛ إذ اتسمت  السياسي القائم يف عن السياؽ ان بعيدىذا التحوؿ فهم ال يبكن 

رسم أكرل لبيئة دستورية كقانونية، كىو الشكل اؼببلئم كاؼبنظم إلنشاء عبلقة بُت السلطة الوطنية بالتسعينيات 

غَت الفلسطينية كبُت اؼبؤسسات غَت اغبكومية للعمل معان لتطوير بيئة حكم عامة كمشاركة، كلكنو يعترب على أنو 

 دكلة ذات سيادة كحكميف حالة انتقالية بُت ؾبتمع يعيش  يفمن البيئة العامة  لعدـ توفَت اغبد األدسل ، كذلككايف

 (.2001لدادكة كآخركف، )ؿبدكد الصبلحيات على األرض 

 ىذه الفًتةتعترب ، ككترسيخهابُت بزكغ الفكرة ما  1997-1993كقعت فًتة اإلنشاء للمركز بُت عامي  لقد

اتفاقيات بُت السلطة الفلسطينية كبُت سلطات  نابعان من إذ كاف طابعها ؛صلية يف تاريخ القضية الفلسطينيةمف

، االنسحاب من غزة كأروبا لتأسيس سلطة ذلكأساس على  مت،كقد ". اكسلو"عرؼ بماالحتبلؿ اإلسرائيلي دبا 
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ع تفاصيل انتخابات اجمللس التشريعي يف كاشنطن مت كض 1995كيف عاـ . كطنية فلسطينية يف الضفة الغربية

 (.2000الشوا، )كانتخابات الرئاسة للسلطة، كمت إقرار العديد من القوانُت من ضمنها قانوف اعبمعيات اػبَتية 

يضعنا يف الصورة لفهم البنية العامة اليت تشكلت فيها اؼبراكز غَت اغبكومية يف ظل السياؽ  قؿيضعنا ىذا ؾ

كبناء على إتباع النموذج الغريب لبناء ؾبتمع  ،قرار القوانُت التنفيذية للسلطة خارج فلسطُتاالستعمارم، حبيث مت إ

تدخبلت "ربت شعار ( عملييت التنمية كالسبلـ)بغض النظر عن اؼبدرسة الفكرية، كذلك من أجل دعم  ،مدشل

الدكؿ اؼباكبة اؼبنعقد يف  من خبلؿ مؤسبر)اجملتمع الدكرل  فيها اليت تعهد ،يف مرحلة ما بعد أكسلو "تنموية

من أجل إنعاش االقتصاد  1998-1994بليوف دكالر خبلؿ طبس سنوات  (204)تقدصل مبلغ ب، (كاشنطن

باشر على العملية التنموية كذراعها التنفيذم اؼبتمثل باؼبفوضية األكركبية أك االرباد الفلسطيٍت، كالذم سوؼ مي 

سيط بُت الدكؿ اؼباكبة كاؼبؤسسات غَت اغبكومية، من أجل بناء كيشكل الو ،األكركيب، الذم يبوؿ اؼبشاريع

، كاليت (2004لبلة، )كلرفع مستول حياة األفراد  ،القدرات اؼبؤسساتية كالتدخبلت لدعم كزارات السلطة الوطنية

 .كفرت الفرصة كاؼبساحة للزيادة من حجم التمويل

على الرغم من صغرىا اعبغرايف، كبٌُت  ،مواؿ الوفَتةأغرقت الدكؿ اؼباكبة الضفة الغربية كقطاع غزة باأل كقد

عن حجم ىذه اؼبساعدات من  1999يف دراسة تفصيلية أجراىا عاـ  ،سارم حنفي حجم ىذه اؼبساعدات

أكثر إذل كصلت اؼبسانبات آنذاؾ ؼنظمات عن األرقاـ كالبيانات، رغم عدـ إفصاح عدد من ادل ،اعبهات اؼباكبة

 (.2006حنفي كطرب، )يان مليوف دكالر سنو 60من 

ربقيق تنمية اجملتمع عرب تقدصل اػبدمات  ذلإق يسعى أفكرؤيتو  ،تعريف اؼبركز عن نفسو  كما الحظنا من خبلؿ

الذم وباكؿ  ،كلفهم خطاب التنمية يف اغبالة الفلسطينية. التوعية حوؿ حقوؽ اإلنسافنفسية كاجملتمعية كالطبية كاؿ

فاجملتمع الفلسطيٍت  ؛عن السياؽ العاؼبي لتنمية اجملتمعات اؼبمكن فصل ىذا اػبطاب من غَت ،اؼبركز تبنيو كإتباعو

ليربارل اؼبعودل، الذم تدعمو -ليس اجملتمع الوحيد الذم عاسل كيعاشل من انعكاسات كإسقاطات اػبطاب النيو
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ىو أداة  ،ا اإلطاريف ىذ ،ث أف خطاب التنميةاؼبؤسسات الدكلية كوسيلة للتدخل يف دكؿ العادل الثالث، حي

  .ده أف يكوف عليهاكبالصورة اليت يرم ىذا اػبطاب ؿ فلسطُت كدكؿ الشرؽ حسب ما يراهىيمنة غربية لتشكي

تصبح التنمية اؼبصَت احملتـو للشعوب، كما على الشعوب "يف إطار ىذه اؼبنظومة  قأف (2011) كيرل صبيح

، حبيث تصبح التنمية أقرب إذل العقيدة، إذ أهنا ربدد السلوؾ لبلوغ ىذا اؼبصَت إال استخداـ الوصفات اؼبعدة سلفان 

يف حاؿ توافق ىذا السلوؾ مع الوصفات اليت أعدهتا اؼبؤسسات  ،الفردم كاعبمعي، كتصف مستقبل البشرية

 (.2011صبيح، )كاليت ما زالت ربت االستعمار  ،الدكلية، كربديدان للدكؿ كالشعوب اؼبستعىمرة سابقان 

 ان،إسبلمي ان عريب فبعضها كاف سبويبلن  كانت متنوعة؛ كسلو نرل أف مصادر التمويلأاليت سبقت  خبلؿ الفًتة

 الصحة النفسية كمن اعبهات اؼباكبة، كلكن دل يكن اغبديث عن التنمية  ان مقدـ ان غريب سبويبلن  كاف كبعضها اآلخر

لتحقق تنمية يف كقتها ألهنا كانت ربت كدل تكن األمواؿ من اؼبصادر العربية كاالسبلمية  ،قضية أكلويةآنذاؾ 

ىذا السياؽ حبد ذاتو ىو عمليان يف  دعم الصمود ، ؼ(2010كآخركف،  ابكتٌ " )دعم الصمود"الشعار اؼبعلن 

 ان مهم للقضية الفلسطينية، األمر الذم يشكل عامبلن  إسبلميريب كعبارة عن تقدصل دعم نفسي معنوم كتضامن ع

د النفسي كالقدرة على التحمل كتعزيز الذات كااليباف ؿى على االحتبلؿ كبناء اجلى للتخفيف من اآلثار اؼبًتتبة 

 .بالقضية، حبيث ارتبط الدعم النفسي بالسياؽ السياسي العاـ

جعل اغبياة اليومية ربت االحتبلؿ اكثر  ىو ،شركط كالتوجهات النفسيةالتمويل اػبارجي ادلإف القصد من 

غَت ىدافو يف اؼبنظمات أؿ التدخل اؼبباشر يف تطوير اجملتمع اؼبدشل كتوظيف كىذا ال يتم إال من خبل ،الن تقبٌ 

خلق شرائح كفئات منتفعة من تلك اؼبساعدات، ربت شعارات الدعم النفسي يف ، مهمتهااغبكومية لتؤدم 

قاء كعبلج ضحايا التعذيب كغَتىا، يف الوقت الذم يتم فيو تفكيك القضايا ذات اؽبم اعبماعي العاـ عرب إؿ

خر ليس فقط عبعل اغبياة اكثر ربمبلن آير كإعطاء تفس ،الضوء على  اؼبشكلة  كتعزيزىا أك الصدمة النفسية الفردية

 (. اؼبنتفع النفسي)ربجيم مقاكمتو مستقببلن ؿ كذلكربت االحتبلؿ 
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 ؛كسلوأد اختلفت بع ،يف السياؽ الفلسطيٍتكخطاهبا  ،ف التحوالت اليت طرأت عل اؼبؤسسات غَت اغبكوميةإ

جندة يبنة الفكر الليربارل اعبديد كاألمع ق ان كالذم جاء متزامن ،العمل النضارل كالوطٍتحبيث أدت اذل تراجع 

نتاج عبلقات االستعمار السياسي كاالقتصادم يف اجملتمع الفلسطيٍت، كيعمل إالرأظبالية الغربية، بشكل يعيد فيها 

من خبلؿ  ؛مقاكمة االحتبلؿ كالنظاـ العاؼبي الذم يدعموكلتصدم ا علىتكوف قادرة  ،قول ثورية ةعلى احتواء أم

اليت تكوف من حيث البنية االعتمادية تابعة إذل النظاـ العاؼبي الذم تسيطر  ،توظيفها يف اؼبؤسسات غَت اغبكومية

كأف يدعمو  ،ممع ىذا اػبطاب العادل ئناعليو األنظمة الرأظبالية، كبالتارل، هبب أف يكوف اػبطاب النفسي متواط

(. 2010كتاب كآخركف، )كيتم هتيئة االفراد نفسيان لتقبلو كبديل 

 

التحوالت  لى رواية النشتة 

تبلورت فكرة تأسيس اؼبركز ليكوف مؤسسة  1997يف العاـ : "حسب ما كرد يف الربكشور التعريفي للمركز

ـ، ككاف ذلك دبثابة تتويج للخربات تقدـ خدماهتا لضحايا التعذيب كالعنف اؼبنظ ،أىلية مستقلة غَت رحبية

اؼبًتاكمة يف التعامل مع قضايا كاحتياجات التعذيب، كأسرىم، كمن ؽبم عبلقة هبم بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة، 

كتعود جذكر اؼبركز إذل منتصف الثمانينات حُت . كيشاركوهنم يف اؼبعاناة اؼبًتتبة عن األحداث اؼبؤؼبة اليت مركا هبا

يقدموف خدماهتم للمعتقلُت الفلسطينيُت يف  ،من مهنيُت كعاملُت يف ؾباؿ الصحة النفسية ،تطوعُتكاف بعض ادل

 ."كانت تسمح بو الظركؼ آنذاؾ ذمؼبعتقبلت اإلسرائيلية بالقدر اؿا

ذل أف ركاية النشأة ع ةالحظـ، نستطيع للمركزااللكًتكشل كفقان ؼبا كرد يف الركاية باللغة االقبليزية على اؼبوقع 

كلكن دكف ذكر اعبذكر التارىبية  ،نفس التعريف الذم قبده يف الربكشور التعريفي ترتكز على الصفحة العربية

: ترصبتها كالتارل ة ـبتلفةنبلحظ أف ىنالك ركام يف اللغة االقبليزية على اؼبوقع كعند قراءة تاريخ النشأة. لئلنشاء

على يد االستشارم يف الطب  1997مركز عبلج كتأىيل ضحايا التعذيب عاـ  لءأنش"

االنتهاكات  على إثرت فكرة إنشاء كتطوير اؼبركز النفسي دكتور ؿبمود سحويل، حيث جاء
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حيث الحظ  .ان على مدار طبسُت عاـ ،اليت ارتكبها االحتبلؿ اإلسرائيلي لؤلراضي الفلسطينية

تنقصها اؼبعرفة  الدكتور ؿبمود سحويل أف اؼبؤسسات القائمة ؼبساعدة ضحايا التعذيب كانت

فكرة الربط بُت التعذيب كالصدمة النفسية اليت ىبتربىا الفرد، كمن ؿفركج الدكتور ؿبمود كاػبربة، 

ؼبناقشة كتفريغ مشاكلهم  اللعديد من الضحايا مكافن  ئوعملية توظيف أفكاره عرب إعطا مث بدأ

ب يف التعاكف مع كيف أكاخر التسعينات بدأ مركز عبلج كتأىيل ضحايا التعذم. ألكؿ مرة

كاف قادران على إنشاء  ،26(SDG) كبعد ما تلقى سبويل من. منظمات أخرل ؼبناىضة للتعذيب

ؾبلس األمناء، كبعدىا بدأت ظبعة مركز عبلج كتأىيل ضحايا التعذيب كمنظمات حقوؽ 

 ، تغَتت2000كبعد االنتفاضة الثانية يف العاـ . يف فلسطُت بالنمو كالتطور اإلنساف الرائدة

األجواء السياسية إذل حد كبَت، كأصبح العمل يف اؼبركز أداة ضركرية لضماف الصحة النفسية 

اليت  كقد أدخلت من بعدىا فكرة اؼبناصرة كمشاريع األحباث . للعديد من اؼبواطنُت الفلسطينيُت

من شأهنا ليس الًتكيج فقط لعمل مركز عبلج كتأىيل ضحايا التعذيب فحسب، كإمبا أيضا 

 كقد كاصل عمل اؼبركز بالنمو، كعمل.  ر النفسية الناصبة عن التعذيب  اليت تلحق باألفرادلآلثا

على تعزيز عملو الفريد يف كل أكباء فلسطُت، حبيث أصبح اؼبركز العبا رئيسيا يف قطاع  اؼبركز

 اسىباؽن  TRCإذ أصبح  –العبلج كإعادة التأىيل، من خبلؿ العمل يف ؾباؿ الضغط كاؼبناصرة 

. "ضغط كاؼبناصرة كاألحباث كبناء القدرات يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف ككللل

 :رواية أخرى للنشتة

 : ، حيث قاؿخرى للنشتةأذاءت رواية  ،أحد المؤسسين مع مقابلة في

ضحايا التعذيب ىي باألساس بزغت من مؤسسة مانديبل لرعاية  فكرة إنشاء مركز عبلج كتأىيل"

ة الفلسطينية األكذل كاف عدد اؼبعتقلُت الفلسطينيُت يتزايد بدرجة يف االنتفاض... شؤكف اؼبعتقلُت

                                                           
 

26 SDC( SWISS AGENCY FOR DEVELOPMENT AND COOPERATION) 
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ألف معتقل يف حقبة زمنية كاحدة، يف  40كبَتة حىت كصل يف فًتة من الفًتات إذل ما يزيد عن 

دل  ،ىذا االعتقاؿ الكبَت للفًتة األكذل من االنتفاضة... ـبتلف السجوف كاؼبعتقبلت اإلسرائيلية

من السجن، يف  "طلعوا"إال بعد ما  ،عيات نفسية تعود على اؼبعتقلُتنكن كبن نلمس أم تب

 "ىؤل" ...البداية الكم الكبَت من اؼبعتقلُت تعرضوا ألساليب تعذيب سواء كانت جسدية أك نفسية

كأنا كنت عضو ؾبلس أمنا، كاف يف ىديك الفًتة أحد  ،يف مؤسسة مانديبل بالنسبة إلنا إحنا 

كاف دكتور ؿبمود  ،يف زيارة السجوف من ضمن األطباء العاملُت بساعدكنا اللياألشخاص 

الزيارات كاف يقـو  يففالدكتور ؿبمود سحويل كاف يقـو بزيارات منتظمة إذل السجوف ك. سحويل

ىؤل الدكتور ؿبمود سحويل كاف يأتينا . دبعاينة األسرل اؼبوجودين يف داخل السجوف اإلسرائيلية

صار  لليالتقارير يف جزء كبَت من األشخاص يعانوف مشاكل نفسية ؼبتقارير كيقوؿ أنو يف ىام 

إحنا طرأت فكرة أنو نبدأ نعمل مركز، الف مؤسسة مانديبل ىي مؤسسة تقـو بزيارة السجوف،  إفُّن 

كاستلهمنا ذبربة من جنوب .. لكنها بعد ما ينتهي عمل السجُت يطلق سراحو ما إؽبا دخل فيو

م حكينا فيو مع ؿإؿ "مرحلة اغبرية" قسمإكأصدرنا كتيب  ،اح اؼبعتقلُتأفريقيا عندما جرل إطبلؽ سر

تعديل كبَت ذبربة اؼبعتقلُت الذين أطلق سراحهم يف جنوب أفريقيا ككيف تعايشوا كعودهتم لبللبراط 

   ".يف اغبياة العائلية ؾبددا

ثار النفسية كاآل طاب النفسيف اخلأ يات، حبيثاكمن ىنا نستطيع قراءة التحوالت على ركاية النشأة منذ البد

ـي  قبل مرحلة  ضمن خطاب القضية السياسية العامة ان سمَّع سى لدل االسرل الفلسطينيُت يف السجوف االسرائيلية كاف 

حبد ذاتو  ان كقائم ان منفرد ان كسلو أصبح اػبطاب النفسي خطابأ فًتة ما بعد أنو كسلو كغَت منفصل عنها، يف حُتأ

سياسية د عن الرؤية األمر الذم انعكس على العمل كابتعاأل ،اؼبنطقة يفالعاـ  اػبطاب السياسي كبعيد عن

. للتأسيس اليت استلهمت من ذبربة جنوب افريقيا فيما ىبص جانب اؼبعتقليُت
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من خبلؿ تأسيس علم  ،كىي إحدل دكؿ العادل الثالث ،ذبسدت ذبربة جنوب افريقا يف فبارسة علم النفس

كالسياسي، كالذم عرؼ  س اؼبشكبلت النفسية كيفهم الفرد يف إطار سياقو االجتماعيالذم يدر ،النفس التحررم

كقادرين على  ،النفس اجملتمعي كالذم يهدؼ من خبلؿ فبارستو إذل سبكُت األفراد كجماعات ؾبتمعية فاعلة دلبع

ذا عن علم النفس دت معاناهتم النفسية، حيث برز علم النفس البديل قتغيَت ظركفهم االجتماعية اليت كىؿَّع 

ة عن قضية النضاؿ من أجل حقوؽ التقليدم يف فًتة التسعينات من القرف العشربن، حبيث ال تنفصل ىذه اؼبمارس

ليت صنعها علماء النفس للمجتمع، كىي ا إذل إعادة البناء القمع، كضمن خطاب يسعى نساف كضد اإل

بإعتبارىم القوة االجتماعية اليت تعزز اغبالة  ،االفريقيف أنفسهم للعمل يف سياقهم االجتماعي الثقايف كاالجتماعي

. الوطنية القائمة على مبادلء اؼبساكاة كالعدالة االجتماعية يف جنوب افريقيا

كما أشار أحد اؼبؤسسُت  ،الذم تأسس على غراره مركز عبلج كتأىيل ضحايا التعذيب النموذج  ىو فهذا 

االفريقي من ناحية ذل أرض الواقع مبوذجا ربرريان على شاكلة النموذج يف حديثو السابق، كلكن ىل كاف اؼبركز ع

كفقان  ،عمل على تكريس استمرار اػبطاب االستعمارم اؼبستورد من اػبارج دكف تنقيح ـ ىل؟ أمارسةالتطبيق كادل

. ات القادمةلذىنية كإرادة كأجندات اؼبموؿ الغريب؟ كىذا ما سوؼ يتم إلقاء الضوء عليو كالتحقق منو يف الصفح

 

 وفيها شرح  ن سبي توسيع الفئات المستهدفة ،والتي ينشرىا المررك  ن نفسو ،الرواية السائدة للنشتة

كاألكثر شيوعان كاؼبتداكلة بُت  ،يف حديثو عن الركاية الدارجة يف اؼبركز مدير دائرة البحث كبناء القدرات ذكر

: ما يلي العاملُت يف اؼبركز،

 ،كجاء تأسيسو بناء على حاجة كوننا شعب ربت االحتبلؿ ،1997تأسس اؼبركز عاـ " 

بشكل متواصل كمتنوع كمستمر، كبالتارل ىذا يؤثر على كل  ،كىناؾ تواصل يف تلقي الصدمات

ربتم على اؼبركز من بداية االنتفاضة الثانية بتوسيع الفئات ك ،فئات الشعب الفلسطيٍت

فئة ضحايا التعذيب كأصبحت ألسرىم ؽبؤالء الفئة مقتصر فقط على  (ؿطَّع بى )اؼبستهدفة، حبيث 
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 bereavedالشيء اآلخر أف أصبح لدينا شروبة كبَتة من العائبلت الفاقدة أم ... اؼبعذبة

family  الذين تعرضوا إلعاقات كىم يف مقتبل العمر، كبالتارل ما يف تقبل ؽبذا ... كاعبرحى

اعبانب اآلخر . أف يستأنفوا حياهتم الصدمة كأصبح ىناؾ حاجة لتقدصل دعم نفسي من أجل

اعبدار كما يًتتب عليو من فقداف لؤلرزاؽ كاألرض كاؼبدخرات اليت تعترب مصدر أساسي للناس، 

كل ىذه العوامل سانبت أك عملت لكي نوسع الشروبة اليت نستهدفها، كبالتارل نتيجة لكل 

قديرم ىو برنامج العبلج النفسي ىذه العوامل يوجد يف اؼبركز أربعة برامج أكؽبا كأنبها حسب ت

كاالجتماعي الذم يتشكل من فريق من األخصائيُت النفسيُت كطبيب نفسي كأخصائي 

". اجتماعي

إنشاء برامج  ذلإكاغباجة  ،أف نبلحظ االستجابات السريعة للتدخل النفسي بعد االنتفاضة الثانية ىنا نستطيع

 & Fassin)باء النفسُت، كىذا ما أطلق عليوطخصائيُت كاألجديدة مع ؾبموعة من األ دعم نفسي

Rechtman, 2007)   مفهـو القيمة اؼبضافة للصحة النفسية(Added Value) كرد يف تقرير عن  كقد

اؼبستشفيات يف األراضي الفلسطينية أصبحت ؾبهزة  أف 2000يف العاـ  "ء ببل حدكدأطبا"اؼبدير العاـ ؼبنظمة 

باألخص يف  ،ال نستطيع إضافة قيمة جديدة ،كعليو .كفاءات عالية األطباء ذامن  ان كسبلك طاقم ،ذبهيزان جيدان 

 علىهبب أف يكوف  ،حسب كصفو ،النطاؽ ، كالًتكيز يف ىذاان الببلد اليت يكوف فيها نظاـ الرعاية الصحية متطور

 ". الصدمة النفسية"قضية 

تعٌت بالتدخل النفسي يف مناطق الصراع  نسانية اليتمن اؼبنظمات غَت اغبكومية اإلىذا اؼبفهـو  لناكص لقد

ادمة حداث الصاأل كقوعكلكن بعد أشهر أك أسابيع من  ،يف يوغسبلفيا سابقان  عملت هبذا االذباهكاغبركب، كقد 

كلكن يف اغبالة الفلسطينية يف كل من الضفة الغربية كقطاع غزة، كاف نشطاء  .قبل طرح فكرة التدخل النفسي

أك  يلة من ىدـ منزؿ أك استشهاد طفلبعد انقضاء ساعات قل ،يتواجدكف يف اغبدث فككالعاملالصحة النفسية 
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عرؼ باضطراب ما بعد الصدمة، كطبيعة العمل لتطور ما مي  ان اطبلؽ النار على اؼبدنيُت، حبيث ال يتوفر أصبلن كقت

 .  (Fassin & Rechtman, 2007)ىذه كانت غَت مألوفة

 Crisis)  "آليات التدخل كقت األزمات"يسمى  ،ك قالب جاىزأ د مسبقنا،مع مبوذج يعمل كفق اؼبركزأم أف 

Intervention Protocol)حبيث يشرح أفراد الطاقم ردكد الفعل الطبيعية للضغط النفسي لبلفراد، كتتم  ؛

لتفريغ شحنة التوتر الناجم عن اغبدث  ؛آلية التدخل استخداـ خبلؿ الساعات االكذل من اغبدث الصادـ

 ،(Debreifing)كيتبعها آلية إعادة اؼبركر باغبدث الصادـ يف ظركؼ آمنة  ،(Defusing)ػ ركؼ بكاؼبع

 . 27كاؽبدؼ منو تقليل احتماؿ تطور أزمات نفسية فيما بعد

 تعاملسة الصدمة النفسية اليت يتم اؿسياؿىو عبارة عن تنفيذ  ،ىذا االطاريف كغَته من فلسفة العمل  ،ف ىذاإ

كتعطي  ،كتستخدـ نفس اللغة ،بنفس الطريقة ،ت اؼبتضررة من أم نوع من اغبدث الصادـمعها مع كل الفئا

عن عوارض للحدث اؼبؤدل لكي اليت ىي عبارة  ،من قلق كخوؼ كفزع ؛لتجارب الناس مصطلحات الطب النفسي

يز اغباجة لدعم لكي تبقى ح ،تعبَت فيها عن ردة فعلهم الطبيعةللك اؼبساحة اؼبسموحة أاغبيز  األخصائيوف ىبلق

. لعمل ام نشاط اك فعل مناىض ؼبسببات االحدث الصادـ من البداية تونفسي كال تتحوؿ لًتجم

                                                           
 من إصدارات اؼبركز" كقت األزماتالتدخل " للمزيد أنظر كتيب  ربت عنواف  27
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التناقض في رواية النشتة 

تنامت فكرة إنشاء مركز عبلج كتأىيل ضحايا التعذيب من خبلؿ ذبربيت أثناء : "28الدكتور سحويل قوؿم

خصائي كمستشار نفسي يف مستشفى األمراض النفسية زيارات السجوف اإلسرائيلية، حيث كنت أعمل كأ

كبعد أف يتعرض العديد من اؼبعتقلُت  ،فقد الحظت أثناء توجهي للسجوف أنو... كالعقلية يف مدينة بيت غبم

." فإهنم يعانوف من تأثَتات سلبية طويلة األمد ،الفلسطينيُت للتعذيب

تعود إذل مؤسسة  إذل أف جذكره كانت ،د للنشأةئيف الطرح السا ،سحويل دل يتطرؽ. دنبلحظ فبا كرد أف 

ف أعمل مع األسرل داخل السجن فقط، كمانديبل، كأف اؼبركز افتتح  كدكر تكميلي ؽبا، الف مؤسسة مانديبل ت

خرل لتجربة اؼبعتقلُت تستند الركاية األك. تدخل نفسي مع احملررين من األسرؿ اجةاحلفكرة اؼبركز جاءت بناء على 

نبلحظ أهنا غَت كاردة يف مقالتو  ،يف تعايشهم كالبراطهم يف اغبياة ؾبددا بعد التحرر من األسر ،ريقيامن جنوب أؼ

الصادرة عن اؼبركز، كما أكد سحويل على كجود آثار نفسية سلبية طويلة األمد للمعتقلُت الفلسطينيُت، طويلة 

ضحايا )اليت قد يعاشل منها بعض  ،ؼبرض النفسيك اأذل حالة االضطراب النفسي إدبعٌت تطور االثر النفسي  االمد،

 مر الذمف عبلجهم يطوؿ، األللعمل مع من يعانوف أل، كهبذا فإنو ضمنيان يتوجب كجود مؤسسات (التعذيب

لعبلجهم  كينشر مفاىيم متعلقة باالسرل ،ج يف اجملتمعالذم يركٌ  ،(عبلج كتأىيل)نقد تسمية اؼبركز إذل قودنا م

سياقهم الوطٍت  يف من أجل التحرر سرل ال ينظر ؽبم كمناضلُت كعاملُت كناشطُتف األكتأىيلهم، كبذلك فإ

كىذا لو داللة ؿببطة  ،عبلج كتأىيل ذلإ كفسرل جراء االعتقاؿ كالتعذيب وبتاجدبعناه الفلسطيٍت، بل يفيد أف األ

هبذه الداللة النفسية العبلجية  بو كيتبناه بل كاجملتمع يتطبع ،يف تراكم تكوين نفسي لدل االسَت ان حيث يلعب دكر

. ؤثرة سلبيان ادل

إنشاء  إذل ىو اؼببادر "ؿبمود سحويل. د"يشَت إذل أف  ،حسب اؼبوقع االلكًتكشل ،كما أف تعريف النشأة

يعمل يف  ان نفسي ان ال يظهر يف التعريف اعبهود اعبماعية للنشأة، إذ أف ؿبمود سحويل كاف طبيب ىو مااؼبؤسسة، ك

                                                           
 ".معاعبة الصدمة اليت ىي ليست ماضيان قد مر"يف كرقة لو مقدمة يف كتيب صدر عن اؼبركز بعنواف 28
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ربت إطار مؤسسة  كاف يقـو بزيارات منتظمة إذل السجوفكاض النفسية كالعصبية يف بيت غبم، مستشفى األمر

كعليو، فقد قاـ صبع من العاملُت من مؤسسة  .أف ىناؾ معاناة نفسية لدل األسرلمانديبل، كمن ضمن توصياتو 

يف إطار جهود  ركزنشاء ىذا ادلإ فكرة مانديبل بأخذ ىذه التوصيات على ؿبمل اعبد، كبالتارل تبادرت إذل أذىاهنم

. صباعية كليست فردية

الصفحة االلكًتكنية باللغة االقبليزية، ألف اؼبموؿ  فبا كرد علىالنشأة  حوؿكيبكن تفسَت اختبلؼ الركايات 

اؽبرمية كاألمور البَتكقراطية  تفادم لكي يسهل ،كليس اعبماعة ،كاعبهات اؼباكبة ترغب يف التعامل مع الفرد الواحد

. رؤيتها الليربالية الفردانية حسبصباعة  التعامل مع اإلدارية؛ ألف التعامل مع الفرد أسهل من

الركاية اؼبوجودة على  تلقت عن فكرة كتاريخ اإلنشاء استفسارىاند عك يف اؼبركز، كموظفة سابقة الباحثة،

كعند تقدصل اؼبركز للوفود  ،ة تدريبيةكيف كل دكر باؼبؤسسُت اآلخرين كدكرىم ظبع أبدان ت، كدل االلكًتكنية الصفحة

 . ىذه ىي الركاية اليت يتم تقديبهاؼاألجنبية 

أف إذل اؼبوقع باللغة العربية كباألخص اللغة االقبليزية،  فية إلنشاء اؼبركز عيرجع سبب تغييب اعبذكر التاريخقد 

فًتة السبعينات كالثمانينات من الدعم الذم كاف يقدـ للمؤسسات غَت اغبكومية عرب اؼبنظمات األكربية خبلؿ 

القرف اؼباضي، كاف من أجل إبداء التعاكف كالتضامن مع القضية الفلسطينية، حيث ركز الدعم على النشاطات 

حدث ربوؿ على فقد  ،ذات الطابع اإلغاثي كاغبقوقي، كلكن مع التحوالت السياسية على القضية الفلسطينية

يًتكز عمل اؼبنظمات فيو  ،جملتمع يعاشل من االحتبلؿ العسكرم ،شلمن خطاب تضامٍت كتعاك ،اػبطاب العاـ

كقتها على األعماؿ التطوعية كتقدصل أنشطة مزجت بينها كبُت األىداؼ االغاثية كالتنموية كالتوجو الوطٍت يف كقت 

كيبعدىا  كاحد، ليحولو إذل خطاب تنموم يدعم منظمات اجملتمع اؼبدشل من أجل أف يرسخ كيركج لعملية السبلـ،

 ىو، حيث أف ىدؼ التمويل (2004(لبلة فًتة الثمانينات كىذا ما يبينو  يف ان عن التوجو الوطٍت الذم كاف سائد

كجعلها تتبٌت خطايب حقوؽ اإلنساف  ،إبعاد ىذه اؼبنظمات عن طبيعة عبلقاهتا مع القاعدة الشعبية كاغبركة الوطنية

. كذلككخطاب الصحة النفسية  ،التنميةك
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قضية التمويل : الثالث الباب

جل قيامها أساسية من حدل اؼبقومات األإباعتباره  ،تستند اذل جلب التمويلؤسسات اجملتمع اؼبدشل ـف إ

ليتو الذاتية، باعتباره ما عن استقبل ،اذل حد ،كاستمراية عملها، كلكن ىذا العمل اؼبموؿ يقع يف فخ التبعية كيتخلى

كؽبذا فإف قضية التمويل تستحق البحث  .التمويلية هتااكبة تبعا لرباؾبها كسياسادل سبية التمويل من اعبهاتحلىبضع 

باعتباره مؤسسة  ،ثار على استقبللية اؼبركزآؼبا تعكسو من تداعيات ك ؛كالتمحيص يف أبعادىا كأثرىا على اؼبركز

 اؼبشركط، مشكبلن حلقة فمع ؾبيء أكسلو الذم أغرؽ اجملتمع الفلسطيٍت بالتمويل الغريب. زبدـ اجملتمع احمللي

اليت اعتمدت   ،"اؼبنظمات غَت اغبكومية"عن طريق ما يسمى  ،مكملة لبلستعمار الغريب جبهود فلسطينية

كىبًتؽ اجملتمع الفلسطيٍت ليدمر  التمويلية، الذم ىبدـ أجنداهتا السياسية ،بالدرجة االكذل على التمويل اػبارجي

 تفتيت اللحمة اعبماعية، من خبلؿ تعزيز اؼبصاحل الفردية كالوظيفية اليت تعمل كيسعى اذل ،بنيتو النفسية كاجملتمعية

على إحبلؿ القيمة االقتصادية بديبلن عن القيمة الوطنية اليت كانت الركيزة االساسية للمنظمات الوطنية 

 (. 2012بكَت، )اليت قدمت خدمات إغاثية كانسانية للمجتمع الفلسطيٍت يف سنوات ما قبل اكسلو  ،الفلسطينية

الذم سعى اذل هتميش  ،شركط التمويل الغريبؿخضع مركز عبلج كتأىيل ضحايا التعذيب ، كفقان ؽبذه الرؤية

كتذكيب القيمة الوطنية للعمل النفسي كاالجتماعي للمجتمع الفلسطيٍت يف السياؽ االستعمارم كما يتضح يف 

. الصفحات القادمة

 

 بدايات التمويل

بدايات التمويل األكلية، كبدايات  شارحان  مركز عبلج كتأىيل ضحايا التعذيب مؤسسي أحد ؛(خ، ب) قاؿ 

بدأنا نعاجل بعض القضايا يف مركز مانديبل، كأعطينا مكتب صغَت : "قمنها اؼبركز ليستقل بنفس العمل اليت تطور
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ع مانديبل لبلمور تب29 (core fund)ػ جزء من مؤسسة مانديبل للعمل لعبلج ضحايا التعذيب كأعطينا من اؿ

 ...."اللوجستيك

من خبلؿ ىذه الكلمات ىنا، نبدأ برؤية العبلقة بُت التوجو كالتمويل؛ فبل سبويل ببل أجندة سياسية  

 ؛صباعات، بل تدعم جهات نظَتة ؽبا كأ اكأيديولوجية، فمؤسسات التمويل ليست صبعيات خَتية، كال تدعم أفرادى 

كما أف جهات التمويل  .اليت تتطلبها اػبدمات اؼبؤسساتيةمية كالبَتكقراطية لكي يسهل عليها التعامل ضمن اؽبر

مؤسسات التمويل الوسيط حكوماهتا، كتشكل  لكماهتا كزبدـ باألساس أىداؼ كرؤىي مؤسسات تابعة غبك

 نرل جدلية العبلقة يف التوجو ىكذا. ال يبكنها التدخل بشكل مباشرللتدخل يف شأف اجملتمع؛ ألف اغبكومة 

لنشأة اؼبركز يف إطار مؤسسة  مانديبل من أجندة حقوقية، كىذا يعكس أيديولوجيا سياسية، على اعتبار أف 

كوحدة ل أف اؼبركز كاف يف بدايتو التدخل النفسي ىو حق من حقوؽ اإلنساف هبب الدفاع عنو، كىذا يدؿ عل

. متصلة دبؤسسة مانديبل كليس جسما منفصبل عنها

مش  ،ألف دكالر 26 قأك ضعف ألف دكالر 13كاف  قأكؿ سبويل جبتي : "... ليقوؿيثو، حد( خ، ب)كيكمل 

ؤسسة مبباؼبقر أم   اكدخلوا كعملو ،ككظفنا آنذاؾ خضر رصرص كميسر صبيح بشكل جزئي... ذكر الرقمتـ

كاف خضر يعمل يف مستشفى بيت غبم مع .... "كعبلج ضحايا التعذيب تأىيل"كقمنا بتسميتو  ،مانديبل

 أاؼبرضى كىكذا شيئا فشيئا بد اقنا على أياـ ؿبددة أهنم يستقبلوككانت ميسر أيضان ىناؾ، أجو عندنا كاتفالصحة 

..." العمل

ىناؾ بداية لتشكيل  تمبلمح االنفصاؿ عن مؤسسة مانديبل، بأف أصبح من خبلؿ ىذا اغبديثتتضح 

ألشخاص يف السجوف نفس اػبطاب اغبقوقي ؿ على منفصل عن مؤسسة مانديبل كمستند جسم جديد

يظهر ك. كلكن يضيف عليو اػبطاب النفسي الذم يتقاطع يف مضمونو مع خطاب حقوؽ اإلنساف ،اإلسرائيلية

                                                           
                      .The MEDA democracy Program (EU):                              جهات سبويل مؤسسة مانديبل كقتها كاف من 29

The Westminster Foundation 
The United Nations Voluntary Fund For Victims of Torture 
The British Partnership Schema 
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 ،ؽبا خططها كبراؾبها كرؤيتها اؼبستقلة هتاذابستقبلؿ كمؤسسة قائمة االاالنفصاؿ كفكرة نو أتيحت للمركز ىذا أ

التمويل يلعب دكرا رئيسا كمركزيا يف توليد مؤسسات يف ىياكل حينما أتيحت ؽبا فرصة التمويل، كعليو فإف ىذه 

 . متعددة كربقق استقبلليتها من خبللو

خبلفيات نفسية تتعامل مع األفراد على  ،ىي توظيف عاملُت جدد ،اليت تبينت يف اغبديث ،طة الثانيةكالنق

، كىذا يعكس الصورة (عصبيةتوظيف موظفُت يعملوف يف مستشفى األمراض العقلية كاؿ)أهنم مرضى نفسيُت 

نو أ، على (الفئة اؼبستهدفة للمركز) الذىنية اليت وبملها العاملُت اعبدد خبلفياهتم األيديولوجية النفسية عن اآلخر

ضمن اؼبنظومة القيمية الوطنية االجتماعية يف  كمعتقبلن  ان أسَتكليس ضحية تعذيب أك  ان،شخص مريض نفسي

 . السياؽ الفلسطيٍت

ظبية على كعندما أطلقت الت ،التحوؿ أيضا، عندما طرحت فكرة إنشاء اؼبركز من الناحية النظريةكما نرل 

فراد الرؤية النظرية تصف النظرة أل ، حيث كانت"مركز عبلج كتأىيل ضحايا التعذيب"اؼبركز الذم أصبح يسمى 

آلية عمل أصبحت ؾ الفكرة ذيب كعنف منظم، يف حُت عندما بدأ تطبيق اؼبستهدفة على أهنم ضحايا تع الفئة

، كىذا يوضح التناقض بُت نظرة التأسيس كنظرة التطبيق من أجل كسب (نفسيُت) "مرضى"ربمل مسمى 

. حسب الرؤية العملية للمركز ان نفسي ان التمويل، كهبذا نرل أف األسَت احملرر أصبح مريض

 ،تنمية يف األراضي الفلسطينيةـ كاؿكعليو، فقد القت الفكرة استحساف اؼبمولُت الذين يدعموف عملية السبل

جل التخفيف من حالة الصراع مع االحتبلؿ اإلسرائيلي، كيأيت ىذا الدعم ضمن اؼبدرسة الفكرية الرأظبالية أمن 

الليربالية اليت من شأهنا ترسيخ فكرة الفردانية كتسليط الضوء على الصحة النفسية لؤلفراد بعيدان عن اعبماعات من 

.  ا عنها بعيدا عن السياؽ الوطٍت التحررمأجل أف ينشغلو

 (: خ، ب)كيتضح ذلك يف قوؿ 

يف غزة مركز للصحة النفسية كيف الضفة  نوبدىم يشوفوا أل donersبدأ االىتماـ من "... 

يف أكسلو كما بدىم ييشوفوا يف اشي مع تعاظم عمليات اطبلؽ سراح اؼبعتقلُت يف الصفقات  
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فحصلنا على دعم مصارم أكرب من مؤسسة مانديبل . انية للدعميف إمك بعد أكسلو، فصار أفُّن 

كألينا أنو مانديبل ال تستطيع أف تكوف حاضنة كمن األفضل انو يطلعوا خارج  مانديبل كيصَت 

، مانديبل تعمل شغلها كإحنا مش بدنا نفرخ مؤسسات بدنا نعمل  separateأشي مستقل

غلط أنو مؤسسات حقوؽ . ة يف شغلهامركز  focusإشي يكوف حقيقي لذا خلي مانديبل

اإلنساف تدعي أهنا ىي أبو حقوؽ اإلنساف كتصَت ىي إرل مفحجة على كل شي، فبلـز إحنا 

..." نركز على اؼبعتقلُت

حبيث ال يدعم جهود اؼبؤسسة الواحدة  ،عن مؤسسة مانديبل منفصبلن  ان أصبح اؼبركز كياف ،كيف ىذا اإلطار

كإمبا يعزز يف انسبلخو كربنامج منفرد كقائم حبد ذاتو يف مؤسسة خاصة،  ،طاركبرناؾبها اعبديد ربت نفس اال

تنموم باؼبسمى كلكن على الصعيد  مشركع كبالتارل تعمل على ربقيق. االمر الذم يساىم يف التذرير اؼبؤسسايت

لفكر كاؽبىم التنموم يعمل على التذرير للجهود البشرية كالتوجهات األيديولوجية لؤلشخاص الذين وبملوف ا

 ،ضمن برامج ـبتلفة ألكثر من مؤسسة ،كهبذا قبد أف نفس الفئة تعمل عليها أكثر من مؤسسة يف اجملتمع. الوطٍت

سواء على صعيد حقوؽ اإلنساف  ،ىو سلعة للتداكؿ بُت اؼبؤسسات اؼبختلفة( ضحية التعذيب)ككأف الفرد األسَت 

طار توجهاتو االيديولوجية على انتاج خطاب إػبارجي يف حيث عمل التمويل ا، النفسيةالصحة  أك على صعيد

لبلة، )أدكات تعبئة لصاحل دكؿ اؼبركز ؾستغل اؼبنظمات غَت اغبكومية يعيد إنتاج اػبطاب االستعمارم الذم م

2011  .)

 فانو تطور ،كعملية إدخاؽبا كجزء من اجملتمع اؼبدشل كقطاع ثالث ،كيف الركاية عن اؼبؤسسات غَت اغبكومية

كاليت  ،مع تغَتات اقتصادية مع هناية اغبرب الباردة مع ازدياد ىيمنة اػبطاب الليربارل اعبديد، الذم ترافقدكرىا 

كثر اؼبناطق بعدان عن اؼبركز الرأظبارل الغريب، أ ذل عوؼبة رأس اؼباؿ كاغبد من االشًتاكية كإدخاؿ الرأظبالية إذلإتسعى 

ألمم اؼبتحدة بعد اغبرب العاؼبية الثانية، كأداة استعمارية جديدة ربت كمت سبثيل ذلك من خبلؿ إعطاء الدكر ؿ

.  مسميات كزعامة ادخاؿ التنمية اذل ؾبتمعات دكؿ العادل الثالث
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، كالذم يعمل على ذبميل الوجو قيادتوـ بو كالدكر الذم كظفت فيو اؼبؤسسات غَت اغبكومية  للقيا ذلك

كيشكل نظاـ مراقبة على الدكؿ اليت رباكؿ اف تنتهك قيم كقواعد ىذه حبيث يضع قيودا  ،اغبقيقي لبلمربيالية

جزء منو  األنو ؛خطاب اؼبؤسسات غَت اغبكومية العاملة يف القطاع النفسي على ىذا الكيافوبافظ ك .النظاـ

كتاب كآخركف، )كلكن بآليات نفسية  ،ثبط أم ؿباكالت النتهاكو كانتهاؾ اؼبشركع الصهيوشلتاكؿ أف تحك

2010.) 

 االدعاء بأنوكتركيج  ،كاثرىا ػبدمة نفس الفئةالرؤية يف بنية انتاج اؼبؤسسات غَت اغبكومية كتكتتجسد ىذه 

فإف ىذا  التارلكب ا،لوال كجود جهة فبولة لواػبدمات االنتفاع من ىذه بإمكاف ضحايا التعذيب  كفىذه لن يك

(. اؼبموؿ)عزز تبٍت حالة العجز العتماده على اآلخر الطرح يعمل على ذبميل صورة النظاـ الرأظبارل اؼبهمُت كم

عمل اؿ يعٍتقد  ،لو تفسَت ة اؼبركزالطبيب النفسي رئاسكما أف خركج أحد اؼبؤسسُت من قيادة اؼبؤسسة كتورل 

على خدمة ربقيق أىداؼ دكؿ اؼبركز كمنظومة تسعى اذل إبعاد أم ؿباكالت ثورية تناىض القيم كاؼبثل الليربالية، 

اذل نضاؿ مؤسسات غَت حكومية يف ؾبتمع مكوف  ،الطابع فهي ربوؿ فكرة نضاؿ اؼبنتفعُت ضد االستعمار كهبذا

ـ الذين يربطوف ؾبتمعات العادل معا يف حلقة تدكر يف فلك النظا ،من ؾبموعة من اؼبهنيُت كاؼبثقفُت كالربجوازيُت

(. 2010كتاب كآخركف، )بٍت قيمو كتطبيقها كتعزيزه من خبلؿ ت ة ذلك النظاـكاليت تعمل على خدـ ،الرأظبارل
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 ذهات التمويل

ال تستطيع  اعتمد اؼبركز على اؼبصادر التمويلية األكركبية منذ بداية عملو، كاعتمد عليها بشكل أساسي؛ إذ

فًتة )االعتماد على التمويل اػبارجي من جهات ـبتلفة كمتعددة  اؼبؤسسة أف تبدأ أك تكمل دكرىا بدكف

 : 30كىذه اعبهات ىي ،(الدراسة

European Union ( EU)ممولرئيسيللمركسوغالبيةالميسانيةتأتيمنو  

Spanish Agency of international cooperation for development (AECID) 

UN Voluntary Fund for Victims of Torture (UNVFVT) 

Netherlands Representative Office (NRO) 

Swiss agency for development and cooperation (SDC)  

International Rehabilitation council for torture survivors (IRCT). 

ة قياـ اؼبركز بكتاب من خبلؿ ،تقـو ىذه اعبهات بإخضاع اؼبركز سنويان لعملية تقييم لؤلداء اؼبهٍت كـبرجاتوك 

ىم  تكليف أشخاصب ، كما كتقـو اعبهات اؼباكبةاالسًتاتيجية كمن ضمنها اػبطط االتقارير السنوية اليت تقدـ لو

بتقييم اؼبركز كعملو كقياس أثر اػبدمات اليت يقدمها على اؼبنتفعُت، ككذلك تقييم سبل  اكفبثلُت عنو فيهاأعضاء 

أنشطة القضايا اؼبالية كبنية كؼبتابعة  (خبلؿ مدقق اغبسابات)صرؼ ميزانية الدعم اؼبخصصة لنفقات اؼبركز من 

تكاليف ضيافات، ككرش العمل، كلقاءات التوعية، كاؼبؤسبرات كمصركفات  :مثل، ـبتلفة مع الفئات اؼبستهدفة

يتم نقاش كربديد  كبركشورات تثقيفية ،الفتات جداريةطباعة  :اؼبكاتب كالسفريات، كيأيت ضمن ىذه اؼبصركفات

قـو دبساعدة تيف اؼبركز أف  ىاكتدريب ىااء عملأثن الباحثة فلقد طلب من. موضوعها من قبل اؼبشركع اؼبموؿ

 اللقاءات استفسارات أغلب كزبللت ،عند ذبواؽبم يف اؼبركز كحديثهم مع اؼبوظفُت ؽبم الًتصبةك شخاص اؼبراقبُتاأل

 .كيان عن الكيفية اليت يتم هبا العمل يف برامج كدكائر اؼبركز اؼبختلفة، كعدد اغباالت اليت يستقبلها اؼبركز سن تفصيلية

                                                           
؟ ......اؼبرجع 30
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 التعاون المهني مع الجهات المانحة

 بدليل كجود دائرة ،عمل يف إطار اؼبدافعة كاؼبناصرة مقابل اػبدماتإذل اؿ يتم دفع اؼبؤسسة من قبل اؼبموؿ 

ان قصَت عمرىاكبرنامج خاص باؼبركز يعٌت هبذا اعبانب فقط، حيث تقلص اؼبيزانية ؽبذه اؼبشاريع ليكوف  خاصة

إسًتاتيجية للموازنات  31على اؼبدل القصَت كليس بشكل تراكمي، لذا تبقى اؼبدافعة كاؼبناصرة ان ربدث أثر كحبيث

  .كال يتم من خبلؽبا إحداث تأثَت حقيقي على الناس ،القصَتة

يتم ؛ من خبلؿ إطار ىذا العمل بتوجيو النقد لؤلعماؿ اإلسرائيلية كانتهاكات يف إطار حقل حقوؽ اإلنساف

القوانُت الدكلية اإلنسانية كجعلها يف سياؽ عيدان عن السياؽ االستيطاشل االستعمارم، ب طينيةالقضية الفلس ربويل

 ،من الدكائر النشطة جدان بعد دائرة العبلج النفسي يف اؼبركز ىي كدائرة التوعية كاؼبناصرة(. 2006حنفي كليندا، )

 ارس كاعبامعاتمثل اؼبد ،اجملتمع اؼبختلفةحبيث تقـو باستمرار بالتنسيق مع ؾبالس البلديات كالقرل كمؤسسات 

كىي  ،كالتعذيب كالعنف كانتهاكات حقوؽ االنساف ،عمل كندكات توعية حوؿ مواضيع ـبتلفة اتلعمل كرش

. من نساء كطبلب مدارس كجامعات جتماعيةحلقة كصل دائمة مع الفئات االبذلك تشكل 

. ـ)لتمويل كأجندتو السياسية كأثرىا على العمل، أفادت فهم العاملُت يف اؼبركز لطبيعة العبلقة بُت ا خبصوصك

 (: ز

 حنا اؼبوظفُت بنشتغل على أساس خدمة الوطن كانوإة ما كاف ىبطر ببارل ىيك ربليل، بالبدام"

يبكن كنا  .انت عينية مقارنة بركاتب اؼبدراءف الركاتب النا ؾأمصدر رزؽ الشغل كماف، مع العلم 

سنا زينا زم باقي العاملُت، بس يف شي مش مريح صار يف السنوات حساإيبكن تعاملنا ب ،ؿبي قي 

كانو هبيب مدربُت من إسرائيل عشاف تدريبات  ،كصار عنده استعداد للتشبيك ،األخَتة للمركز

بناء القدرات للموظفُت، كىاد كاف يثَت التساؤؿ كاعبدؿ، ألنو كاف اؼبفركض ىيك طرح فبكن 

                                                           
بر احدل ذيب، كتعتالتوعية كاؼبناصرة دائرة متخصصة اليت تعٌت بالتثقيف حوؿ مواضيع التعذيب من خبلؿ التواصل الدائم مع الفئات اجملتمعية اؼبتعرضة للتع 31

من قبل طاقم الركائز اليت قاـ هبا اؼبركز بتطويرىا يف ؾباالت الصحة النفسية كاالجتماعية كحقوؽ االنساف،حيث تعمل كفق استاترهبيات كخطط فبنهجُت 
 .اؼبركز
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أعد اؼبركز لدبلـو يف السيكودراما كالتحليل  2012سنة ك. ينفهم انو تطبيع مع االحتبلؿ

 قهبيب قـبتص يف اؼبوضوع ككاف اؼبركز بد كاف من ضمن الربنامج بركفيسور إسرائيلي... اعبماعي

عشاف من جهة ىو قيمة علمية كخبَت كثانيان موجود يف البلد كبيوفر تكاليف، إرل صار بعدىا 

ذبوا أف يتم تدريسهم على أيدم إسرائيلية، كاتوقف اؼبوضوع اجملموعة أنو أعضاء من اؼبتدربُت اح

نسق اؼبركز يف احد التدربيات أف يتم تدريب  2011-2009كما بُت . بعد االعًتاض عليو

ؾبموعة  2011األخصائيُت يف القدس الغربية ككانت بعنواف العبلج اؼبوسيقي، كنسقوا يف 

خصائيُت مٍت ما راحوا كلكن بعض من األتدريبات يف تل أبيب كلكن يف منهم جاءىم رفض ا

" .ذىبوا كاخذكا التدريب

أم من اعبهات اؼبمولة اليت مت ذكرىا قد فرضت حبكم  حوؿمن اغبصوؿ على معلومات  الباحثة كنمتتدل 

 ،يةكقد كاف يعاشل كقتها من أزمة ماؿ ،ذكر حادثة مر هبا اؼبركزت ىابصورة مباشرة، كلكنمعها  ان مهٍت ان التعامل تعاكف

اؼبنظمات اليت  إحدل، حيث عبأ اؼبركز لبلستعانة ب2012حبيث مت تقليص عدد اؼبوظفُت على أثرىا أكاخر عاـ 

العبلج  أف تدفع ركاتب مدريب تلك اؼبنظمة كانت تدعمو كتقدـ كرشات عمل حوؿ العبلج الركائي، إذ اقًتحت

كي ال يتم االستغناء عنهم يف األزمة اؼبالية، ،كاملةالركائي الذين حصلوا على دبلـو عارل يف ىذا اجملاؿ ؼبدة سنة 

أف اؼبنظمة سعت يف مراحل  ،من خبلؿ اغبديث مع اؼبدربُت ،عت االستنتاجاكلكن استط. ككاف عددىم ثبلثة

أف تستدرج اؼبركز كاؼبدربُت للموافقة على لقاء مدربُت إسرائيليُت أنداد  إذل معينة من ىذا التعاكف العلمي كالعملي

لتقدـ كرب من اأكىم على درجة  ،م يف الثمانيناتكوف العبلج الركائي دخل إسرائيل كعبلج نفس ،يف اجملاؿ ؽبم

 .جل تبادؿ اػبربات كاؼبعارؼأكاف االقًتاح أف يتم اللقاء من ككالتطور يف ىذا اجملاؿ، 

، "دراما-السيكوك العبلج اعبماعي"آخر ربت مسمى  ان قدـ اؼبركز دبلـوكيف حادثة أخرل شبيهة باؼبوضوع 

، حبيث كاف يستقبل مدربُت أجانب 32(دراما-للسيكو)بالتعاكف مع اعبمعية العاؼبية  2011حيث نظمو سنة 

                                                           
32 .International  association for group psychotherapy and group processes (IAGP) 
     www. iagp.com  
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. ـ من مهنيُت كأخصائيُتلكي يعطوا التدريب لطاقم اؼبركز كغَتىم من اؼبهتمُت يف اغبصوؿ على ىذا الدبلو

يقـو اؼبركز بتغطية تكاليف السفر كاإلقامة كلفلسطينية، مع القضية ا كفاألجانب ىم متطوعوف متضامن كفكاؼبدرب

 كافق اؼبدير التنفيذم للمركزؼ ،صبوعة اؼبدربُت من اعبانب اإلسرائيليييستبدلوا مبأف بكقد كاف ىنالك اقًتاح . ؽبم

 على أنو نابع من ؛كعة اليت زبضع للتدريب آنذاؾللمجم على ىذا االقًتاح كسعى إذل ربقيقو، كاكضح السبب

، الوضع اؼبادم الصعب للمركز، كأف ىذه اػبطوة كي يوفر على اؼبركز تكاليف دفع رسـو للمدرب اإلسرائيلي

ىذا  موعةكقد رفضت اؼبج. يوميان من تل أبيب إذل راـ اهلل دكف اغباجة لئلقامة السفركيستطيع  ان كونو متطوع حبكم

. من أشكاؿ التطبيع ألنو يعترب شكبلن  ؛ذل يد إسرائيلي، ككاف ؽبا موقف من تلقي التدريب عرفضان قاطعان  االقًتاح

.   دربُت أجانبدلكحينما رفضت اجملموعة خضع اؼبركز لرغبة اؼبتدربُت كقاـ بإعطاء الورشات 

نتيجة  ؛اقًتاحات ةأف اؼبركز على استعداد أف يقبل أم الستنتاج ،يع االستفادة من اؼبثالُت أعبلهكعليو، نستط

اؼبطلب الوطٍت الذم ينادم  تتعارض مع ،كىو ضغط لو عواقب كظبات سياسية !م ىبضع لوالضغط التمويلي الذ

كما أف اؼبموؿ يدفع . دبقاطعة التطبيع مع العدك اإلسرائيلي على كافة األصعدة دبا فيها اؼبقاطعة األكاديبية كاؼبهنية

 مع اؼبؤسسات اؼبثيلة ؽبا اليت تعمل ىاكاقممع اؼبؤسسات غَت اغبكومية كطكوباكؿ أف يج ،باذباه لعب دكر اغبيادية

 . اجملاؿ النفسي من اجل اؼبناقشة كالتبادؿ العلمي كاؼبعريف يف

باؼبوسيقى مع اإلسرائيليُت،  العاملُت يف اؼبركز دكرة تدريب حوؿ العبلج ؾبموعة من تتلقفقد حصل أف 

البلدة القديبة،  القدس يف فندؽ بكاف معظم التدريب يف: "قاؿ ،أحد اؼبشاركُت عن مكاف التدريب كعند سؤاؿ

" يافا-اللي بعيش فيها عرب كيهود غرب القدس على طريق القدس (كاحة السبلـ) "نفيو شالـو"كيبكن مرتُت يف 

جندات كالعمل على ابطاؽبا من خبلؿ عمل ىنيُت يف ؿباكلة التصدل ؽبذه األكىنا يربز الدكر الفٌعاؿ للعاملُت كادل. 

. "كجهود صباعية

االسرائيلية اليت تلعب دكران يف طبيعة  جنداتين أجندات اؼبموؿ الغريب كاألران لتشابك اؼبصاحل ما بكنظ

كي ال تتناقض مصاغبها مع بعضها البعض يف قضايا كمشاريع الديبقراطية  ،اؼبساعدات اؼبقدمة للمؤسسات
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يعمل على إغراؽ ىذه اؼبؤسسات  الذم بدكره ،التمويل زيادة، يتم العمل على كحقوؽ االنساف كالعبلج النفسي

(.   2004لبلة، )باألعباء البَتكقراطية كإبعادىا عن عبلقتها بالقاعدة الشعبية كاغبركة الوطنية 

 :خرل حدثت يف اؼبؤسسةأطرح إشكالية ب حديثها( ـ.ف) األخصائية تأنفكتس

ؼبدربُت الركائيُت مع أف يلتقي طاقم اإذل  سعى ،"دكلتش"مركز االسًتاليُت  2007كيف اؼبقابل يف "

ىو  قيف الرفض مع أف ااؼبدير كاف متشددن ك ،بغرض األىداؼ العلمية ؛الفريق اإلسرائيلي الركائي

 2012، اؼبدربيُت رفضوا كلكن يف 2012نفسو الذم عرض فكرة الربكفسور يف السيكودراما يف 

كاف نلتقي ألغراض علمية مع يصَت يف لقاء كلبتار أف يكوف يف القدس  صار عندنا ليونة كقررنا افُّن 

كجزء من التغيَت قي الرأم أهنم أقول يف ؾباؿ العبلج الركائي  "االسًتاليُت"تواجد الطرؼ الثالث 

 .ظبع كيف ىم بطبقوه كىم اؼبعتديُتأكحبيت ، 2004كاحنا يف التجربة بلشنا يف ، 1986من 

ككانت مساعي كدل يتم اللقاء  ،كاف عندم ىاد الفضوؿ كما زاؿ، كاف اؼبوضوع كلو فحص للنوايا

ما ينطرح كال يتم التفكَت فيو كخصوصا انو الفئة اللي بشتغل معها اؼبركز  ، كانتهى اؼبوضوع افأبدا

اؼبركز رفض يوقع على  ككماف ىاد الشي بتناا مع افَّع . لةفئة حساسة كىيك معلومة مش سو

قة ضايعة كمش مفهومة نو يف حلإ، بتشعر USAID اتفاقية اإلرىاب كرفض أم سبويل من

بلحظة من اللحظات، يعٍت مركز كطٍت كؼبصلحة كطنية كخدمة ؾبتمع ينهار ىيك فجأة كيتوقف 

كليش لليـو مش  ؟فيو لغز، شو الطرح اللي انطرح كليش كقف التمويل 2012عنو التمويل ب

 ؟حد باؼبركزقادرين يسًتدكا حاؽبم، كصاركا يفكركا باللجوء للتمويل العريب عشاف يستمر أكم كا

كثَت تساؤالت ما  ؟شو اػبلل اللي صار يف خطاب اؼبؤسسة كبطل يقنع اؼبموؿ الغريب كاألكركيب

."  ؽبا إجابة بأذىاف كل اؼبوظفُت اللي استغٌت عنهم اؼبركز مع العلم أهنم كفاءات مهنيةإ

فبا اضطرىا  ،مويلالت ؤسسات غَت اغبكومية اذل انقطاعتعرضت العديد من ادل 2012نو منذ عاـ أنبلحظ 

كلؤلجندات السياسية اليت  ،كما تعرض لو اؼبركز جاء من ضمن السياؽ العاـ لؤلزمة االقتصادية ،ذل توقيف عملهاإ
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إف عملية دعم كسبويل اؼبنظمات غَت . كاليت ال تزاؿ قائمة اذل يومنا ىذا ،تواجهها اؼبؤسسات غَت اغبكومية

كبالتارل مع  ،التبعية السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية مع الدكؿ اؼباكبة اغبكومية ىي عملية باألساس تعٌت بتوطيد

 كبُت ،ماعية ـبتلفة كمؤسسات فلسطينيةرباكؿ ترسيخو بُت فئات اجت ذمعرب التطبيع اؿ ،حتبلؿ كمؤسساتواال

ف االحتبلؿ ف تثبط اؼبقاكمة كرفض التبعية كالتحرر ـأجل أكبالتارل تعمل من  ،ؾبموعة من مؤسسات االحتبلؿ

(. 2010كتاب كاخركف، )

بطرح أسئلة استيضاحية، لكي  يف اؼبركز كؿ كتابة اؼبشاريع التمويليةؤمع مس ة الباحثةاتسمت مقابل لقد

كالكيفية  ،ستفهم عن طبيعة اؼبقًتحات اليت تكتب يف اؼبقًتحات للمشاريع اليت تقدـ للمموؿ كعلى أم أساست

الذم ك ،يلية، كعن شعور اؼبوظفُت بعدـ األماف الوظيفي يف الفًتات األخَتةـ فيها ذلك كاعبهات التموتماليت 

 ان ، كما يعكسو ذلك على أدائهم، كوف التمويل كقتها كاف شحيحيف اؼبركزالحظتو يف الفًتة اليت عملت هبا 

 . ان كمتقطع

ة شلال يرتبط يف بماف ف الشعور باألأأتضح  ،حبكم أسلوب اغبوار ،اليت كانت على عجل من خبلؿ االجابات

ماف أساس مشاريع ال تضمن كال توفر األفهي مؤسسات تبٌت على  ،اؼبؤسسات غَت اغبكومية اؼبمولة من اػبارج

 . صعب استنتاجو يف البدايةمن اؿالوظيفي، كال يبكن البحث عنو فيها، األمر الذم كاف 

من  ىذا أف اضح لوفات، قارير السنويةعن أسباب كتابة التاالستفسار  الباحثة، يف تلك الفًتة، كما حاكلت

. لضماف تدفق سبويلها كحرصها على رؤية آلية الصرؼ للميزانية ،ساسيات العمل مع اعبهات اؼباكبةأشركط ك

ؼباذا نعمل كفق طريقتهم يف كتابة ىذه األسس كالتقارير كلكن على أرض الواقع نطبق ما نراه  :كعندما سألتو

 ،اؼبلح لؤلفراد؟ حيث أف اؼبموؿ ال يلحق األخصائي إذل اؼبخيمات كبيوت اؼبرضى مناسبا أكثر ككفقا لبلحتياج

 :قاؿ

أك العملي،  ف ؾبلس األمناء كغَتىم من صانعي القرار ال يتحلوف باعبرأة كهبذا التفكَت الناقدإ"

من كوهنم يركزكف على الشفافية كاؼبهنية كغَتىا من األمور اليت يركف أهنا من أساسيات اؼبأسسة ك
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اف كركاحملا".  أجل ضماف استمرارية التمويل، كلكي ال ىباطركف أماـ اؼبقيمُت للمركز من األجانب

 ".يوضحاف كيف يؤثر اػبطاب التمويلي على رؤية كعمل اؼبؤسسة التالياف

 

رؤية وأىداف المررك 

لتعذيب كالعنف ؾبتمع خاؿو من اإذل عبلج كتأىيل ضحايا التعذيب كرؤيتو يف الوصوؿ تتمثل مهمة مركز 

 :33كما تنصب أىداؼ اؼبركز يف أربعة نقاط رئيسية. اؼبنظم

. االستمرار يف تقدصل اػبدمة النفسية االجتماعية كالعبلج كالتأىيل لضحايا التعذيب كالعنف: أكالن 

كرل اإلنساشل بناء ثقافة ؾبتمعية عامة مبنية على احًتاـ القيم كاؼببادئ اإلنسانية اؼبنبثقة عن القانوف الد: ثانيان 

. كالقانوف الدكرل غبقوؽ اإلنساف كاتفاقيات مناىضة التعذيب

اؼبسانبة يف تناقل اػبربات كاؼبعارؼ من خبلؿ قياـ اؼبركز بالتدريب لبناء قدرات اؼبؤسسات كالعاملُت يف : ثالثان 

. سية كمنع كذبرصل التعذيباجملاالت اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف كالصحة النف

على استمرارية تقدصل اػبدمة للضحايا من خبلؿ اغبفاظ على استدامة العمل يف اؼبؤسسة عن طريق  العمل: رابعان 

. بناء إسًتاتيجية كىيكلية إدارية توفر ذلك

 

 التخطيط االستراتيجي

كتتبع  ،تساعدىا على االستمرار ،تعتمد اؼبؤسسات غَت اغبكومية على خلق كتبٍت كتنفيذ خطط إسًتاتيجية

لفًتات ىذا يتطلب مراجعة مستمرة لرؤيتها كرسالتها كأىدافها بشكل سنوم، كباألخص يف ىذه اسَت العمل، ك

عملية اإلدارة عملية صعبة، فبا دفع الكثَت من  ، كىذا األمر جعل منفيو الشح كالتمويل أ اليت تشهد انقطاع

(. 2013شويكي كاخركف، ) ؽالعمل كتفاديان لئلغبلاؼبؤسسات إذل تبٍت التخطيط االسًتاتيجي لضماف استمرار 

                                                           
 .بركشور تعريفي للمركز 33
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بدءنا من  ،كيعترب التخطيط االسًتاتيجي الطريقة اليت سبكن اؼبسئولُت كصناع القرار يف اؼبراكز من توجيو اؼبؤسسة

اإلدارة اليومية كمواجهو األزمات اليت تواجهها، كاؼبؤسسة اليت ال ترسم خططان كتنوع من خدماهتا تكوف عرضة 

الحتياجات كمتطلبات اجملتمع احمللي الذم تستهدفو، كيكوف الثمن لعدـ تطبيق لفقداف الفرصة باللحاؽ با

.  (سابقاؿرجع ادل)التخطيط االسًتاتيجي السليم ىو الركود كالًتاجع 

يتم العمل كتنفيذ رؤية اؼبركز  بأنورؤية اؼبركز كالطريقة اليت يعمل هبا، كيوضح أحد العاملُت يف اؼبركز معلقان على 

الذم طوره اؼبركز للمرة األكذل بالشراكة مع أعضاء ؾبلس اإلدارة كاؼبوظفُت سنة  ،إلسًتاتيجيةحسب مفهـو ا

 .ػبركج بأفضل النتائج كأنسب اػبططؿ ،ؿباكلُت بذلك ربليل كل من البيئة الداخلية كاػبارجية معهم، 2008

ل ألكؿ مرة بالشراكة مع شركة كعلى الرغم من أف عمر اؼبؤسسة ذباكز العشر سنوات إال أف ىذا التخطيط قد جر

 :من خبلؿ اؼبقابلة العملية( ز .ـ)، حيث أكضحت إحدل العامبلت كليد مبورإدارة بقيادة 

عم يفكر شو بصراحة كاف فيها بالبداية كالفريق  2008حضرت إسًتاتيجية عاـ أنا " 

ة كسهلة كبو ؾبتمع الرؤيا كانت كاضح ،يتبناىا استغرؽ كقت كبَت بالتفكَت قاالسًتاتيجية اللي بد

 الكل علق يف نص خاؿ من التعذيب، بس الرسالة استغرقت كقت كبَت بزيد على ساعتُت

نو كليد إاللي صار . اؼبركز الرسالة كاضحةتكوف من بدايات تأسيس  األصوؿ افُّن  الرسالة، مع افُّن 

ات كمفاىيم تكوف مبور اؼبسئوؿ عن ىالورشة اإلسًتاتيجية ىو كاؼبدراء كانوا بفكركا كل مرة بكلم

ركزكا يف النص . كاضحة كما فيها أم ليبس يف خطاهبا للمموؿ، ألنو الـز تكوف مقنعة للمموؿ

يعٍت الطرح لوجود اؼبركز كاف كلو مبٍت على انو ... على إبراز تاريخ اؼبركز كحاجة اجملتمع لوجوده

 اليهم كالشهداء، كافُّن ا األسرل كأهإحنا ؾبتمع ؿبتل كشعب بعاشل نتيجة كجود االحتبلؿ كخصوص

األسرل بعد ما يتعرضوا للسجن اإلسرائيلي بتأثركا نفسيا كبنعكس ىاد اغباؿ على أىاليهم 

كأكالدىم، كبالتارل ىم حباجة ؼبساعدة مهنيُت نفسيُت عشاف يساعدىم يقدركا يتوازنوا كيتأقلموا 
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كماف  مسرأاعي ككف مش بس على صعيد فردم كجمكانو الـز التدخل يك. مع اغبياة من جديد

." الـز يشمل اجملتمع كخصوصا مراكز التحقيق يف السلطة كاألجهزة األمنية

كمن مث نص للرسالة كالرؤية  ،اؼبركز آنذاؾ تبدأ بقائمة اؼبشاركُت يف كضعها كضعهافاػبطة اإلسًتاتيجية اليت  

 كالتوقعات كاؼبخاطر اليت يتنبأ كفيها شرح مفصل للخطة كالنشاطات كاألىداؼ ،كاؼببادئ اليت يتبناىا اؼبركز

حبيث ينفرد اؼبركز بتفعيل دائرة خاصة تتابع أمور التخطيط كالتطوير، من أجل  ،حبصوؽبا خبلؿ العمل على تنفيذىا

كتقـو بالتشبيك مع كسائل اإلعبلـ، باإلضافة للتواصل مع  ،الربامج كاألنشطةك اػبطط اإلسًتاتيجية متابعة تنفيذ 

. ضماف االستمرارية كذبنيد التمويل البلـز لديبومة قياـ اؼبركز دبهامو التنموية كاإلنسانيةاعبهات الداعمة ؿ

إال أهنا رغم  ،ساسية ؼبأسسة اؼبركزعملية التخطيط االسًتاتيجي ىي إحدل العمليات األ كعلى الرغم من أف

 ،عمل هباتة  كاػبدمات اليت ياؽ عمل اؼبؤسسإعادة ىيكلتها للمركز دل تنجح يف إحداث أم تغيَت جوىرم على س

 :34استقالة اجمللس يؤكد على ذلك النص الذم كرد يفك .كإمبا قادت اذل إهنياره

لقد حاكلنا . يف السابق دل ينجح مركز عبلج كتأىيل ضحايا التعذيب يف أف يتحوؿ اذل مؤسسة"

كز، كعلى الرغم أثناء عضويتنا يف ؾبلس االدارة أف نعمل على كضع اللبنات الصحيحة ؼبأسسة اؼبر

دارة العليا للمركز إلمن أننا كنا نلقى كل عبارات الًتحيب، اال أف اؼبمارسة على أرض الواقع من ا

بعمل تقييم كخطة اسًتاتيجية " ادارة"كعلى الرغم من قياـ شركة .  ذل عكس ذلكإكانت تشَت 

ال أننا إػبطة االسًتاتيجية اؼبركز كفقا ؿعادة ىيكلة إذل الرغم من أهنا تعكف االف على للمركز، كع

مع )ال نتوقع مطلقا أف يكوف ىناؾ أم تغيَت جوىرم كبو مأسسة اؼبركز طاؼبا أف اؼبدير العاـ 

" .مؤسسة الفرد الواحد"سا لعقلية بقي حيب( االحًتاـ لشخصو الكرصل

                                                           
 2009كتاب االستقالة  موقع من رئيسة ؾبلس اإلدارة كأمُت السر بتاريخ   34
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رد بعقلية ا ؼبد من الوقوؼ عندىا، كىي أف اؼبؤسسة حسب الرؤية أعبله أصبح يقوده تربز قضية ال ،كىنا

أصبح  اؼبركزفإف  ،كمن ىذا اؼبنطلق .بغي اؼبصلحة اعبمعيةالذم مؤسسايت ادل النهج توجو فردم كليسبفردية، 

. طاريف العديد من القضايا يف ىذا اإل كليست مؤسسة أىلية، كردبا حباجة اذل اعادة النظر ان خاص ان قطاع

على اؼبسانبة يف تناقل اػبربات كاؼبعارؼ من  ،لسابقحسب ما ذكر يف ا ق،ملت رؤية اؼبركز كأىداؼتشإكلقد 

خبلؿ قياـ اؼبركز بالتدريب لبناء قدرات اؼبؤسسات كالعاملُت يف اجملاالت اؼبتعلقة حبقوؽ االنساف كالصحة النفسية 

يشكل كحدة حيوية من  ذماؿ ،اؽبدؼ ألحد اؼبؤسسُت مستفسرة عن ىذا ة الباحثةكعند مقابل. كمنع التجرصل

(: خ، ب) قاؿ ،ركز تسمى  بدائرة البحث كبناء القدراتعمل ادل

العاملُت يف اجملاؿ ألننا ال   training of trainersتدريب اؼبدربُت كاف ىديف " 

ف ىذا فوؽ طاقة اؼبركز، بل ىديف كاف أف ة الكل كفتح فركع يف كل الضفة ألنستطيع معاجل

 ىذا اجملاؿ أك ىذه الرؤية، كلكي ننقل ينتشر التدريب ليغطي كل قرية كمدينة كـبيم كمكاف يف

ذبربتنا للعادل، كبن مبلك ذبربة ميدانية حيث نعاجل اغباالت اػبارجة من سجوف السلطة أك 

القابعة فيها يف الوقت اغباضر، كىديف كاف أف نؤسس اؼبركز كي ال تكوف مؤسسة الرجل 

 40ع كبعدىا مت دؼ ،ىداؼالتخطيط االسًتاذبي دل يغطي أم من ىذه الرؤل أك األ. الواحد

.    "مدير الشركةجل كتابة اؼبخطط االسًتاتيجي من قبل أألف دكالر ؼبؤسسة إدارة من 

أف مىٍن يضع التخطيط  يف تلخص ،كقد كلفتو مبالغ طائلة ،فشل اػبطة االسًتاتيجية اليت قاـ هبا اؼبركز آنذاؾ

. كيضعها ؼبن ىم جاىزكف للقولبة كفق ذات التوجو "ؤسسات غَت اغبكوميةادل"االسًتاتيجي مقولب كفق ليربالية 

بصياغة خطة اسًتاتيجية  "بعد اربع سنوات"كلقد قاـ اؼبركز ؾبددان  كىذه صفة عاؼبية يف اؼبنظمات غَت اغبكومية

قد ربققت من اؼبدير التنفيذم من اؼبوضوع حبيث استأنف العبلقة مع نفس الشركة كنفس الشخص، ك ،جديدة

. إعادة ؿباكرة للقديبة كإمبا أم تغيَت؛عليها  طرأملُت يف اؼبركز أف اػبطة اعبديدة دل مككاف رأم العا
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 آلية وتنفيذ العمل: الباب الرابع

كالتقييم للفئات اليت  ابتداء من قيامها بعملية اؼبسح ،يتتبع ىذا الباب بالتفصيل ؾباالت العمل يف اؼبؤسسة

كقيامها بعملية التوثيق النتهاكات التعذيب، ككذلك التطرؽ لبعض من  رؤيتها من العمل اؼبيداشليتم تستهدفها 

منشورات اؼبركز من بركشرات كأحباث علمية ؼبا يف ذلك من أنبية بالغة لفهم بنية اؼبؤسسة كعملها يف السياؽ 

. االستعمارم على تشكيل صورة الفئة اليت تعمل معها

 

مجاالت  مل المررك 

التوعية دبجاؿ الصحة النفسية كانتهاكات حقوؽ  ؿ ضحايا التعذيب علىيًتكز عمل مركز عبلج كتأىي

عبلج نفسي كتأىيلي للمتضررين من عنف االحتبلؿ، كباألخص فئة األسرل احملررين كأىاليهم،  اإلنساف، كتقدصل

النفسية  ؾباؿ الصحةيف  دكرات ككرش عمل لتطوير العاملُت عيادة نفسية لتقدصل العبلج الدكائي، كتنظيم تشغيل ك

عمل يشمل ككما . جل ربضَتىم للعمل يف اؼبيدافأمعيُت لصقل مهاراهتم العملية من كدكرات تدريبية للطلبة اعبا

ىداء كاؼبتضررين من ـبيمات صيفية يف اؼبدارس، حبيث يستهدؼ األطفاؿ من أبناء األسرل كالش اؼبركز تنظيم

كمن  ،كذلك حسب ما يتطلب اؼبشركع ،قضد العنف كغَت إضافة إذل تقدصل دكرات توعية  للنساء ،العنف اؼبنظم

. ا ىو اؼبوضوع اؼبطلوب تغطيتوـك ،ىي الفئة اؼبستهدفة

 

 فلسفة العمل 

على فلسفة العمل اؼبيداشل كالزيارات اؼبنزلية، حبيث يسعى ألف يصل للناس يف منازؽبم  باألساس يستند اؼبركز 

ة للصحة النفسية كالعبلج لدل األفراد كاعبماعات كعند ذىاب نظران لوجود كصمة اجتماعي: لعدة أسباب منها

عندما يبدأ األخصائي بالتعريف بنفسو  ،األخصائي لبيوت اؼبنتفعُت ىبفف من الوصمة للعبلج النفسي لديهم

م ال يكوف اعبانب لك كمن اعبهة االخرل من جهة، ىذا كدكره كطبيعة عملو، كيعرض اػبدمات اليت يقدمها اؼبركز
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تصادم معيقان لتلقي الناس للخدمة، إف كاجهتهم مشكلة التنقل كاؼبواصبلت من جهة أخرل، كيف أحياف االؽ

العمل اؼبيداشل يعمل على نشر  فإف بوجود اؼبركز كبالتارل الفئة اؼبستهدفة على معرفةأخرل، قد ال يكوف األفراد من 

يف عملية كصوؿ األفراد لو من خبلؿ كصولو ىو رسالة اؼبركز ككجوده ػبدمة الفئة اؼبستهدفة، كبالتارل يسعى 

 (:ز. ـ)كعن ىذا ربدثت . إليهم

تواجدنا يف منازؽبم يعترب أماـ الغَت نوع  من التكرصل، ألف تواجدنا باألساس ىو بسبب إف يف "

  ."حدا أسَت أك شهيد يف العائلة

 

المسح والتقييم 

لتوضيح فلسفتو حوؿ  ،ينطلق منها اؼبركز إذل اؼبيداف اليت ،سوؼ يتم يف ىذا اعبزء تناكؿ فلسفة كآلية العمل

. دعم نفسي ذلأاإلنساف اؼبعذب أك األسَت أك أم شخص لو عبلقة هبما، ىذا الشخص الذم قد يكوف حباجة 

. إذل اؼبيداف يف زيارات منزلية حبثان عن حاالت لكي يتم التعامل معها كفيتوجو األخصائي ،من ىذه الرؤية كانطبلقان 

 (: ز. ـ)التوجو للعمل اؼبيداشل، توضح األخصائية كحوؿ 

كبصل على قائمة بأظبائهم من ؛ إذ سركا أك استشهدكاأالناس الذين إذل من السهولة أف نصل  "

ؼ عن حالنا كنعمل تقييم احتياجات، إذا توفر رقم ىاتف نتصل نادم األسَت، كننزؿ ميداشل كنعرٌ 

دل يتوفر نسأؿ الناس احمليطيُت ألف أىل األسرل  ككبدد موعد قبل الذىاب إذل اؼبنزؿ كإذا

". كالشهداء معركفُت

 كيتم ربويلهم غباالت، يعلق عرض تقدصل مع  تتجاكب األغلبيةحسب إصباع األخصائيُت  ،كيف العادة

 :بقولو على آلية العمل( ع. ـ)األخصائي 

 ،ين يف الفًتة األخَتةننزؿ إذل ـبيم أك قرية غريبة كمنعمل جرد كمسح لعدد األسرل احملرر" 

كنزكرىم يف بيوهتم ككبصل على اؼبعلومات كالعناكين من اغبارة أك أم ذبمع موجود نسأؿ فيو أك 
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نتواصل مع رئيس اجمللس القركم أك البلدية كنعرض على األسَت خدمتنا بعد ظباع قصو أسره 

ف نرل اغباالت يف بيئاهتم كسياسية اؼبركز أ. كنعمل تقييم إذا حباجة أك مش حباجة للعبلج النفسي

اف سياسية اؼبركز تعمل على تقدصل العبلج النفسي ضمن  إذل ،  كاالشارة ىنا..."أم بيوهتم

. "الزيارات اؼبنزلية كالعمل اؼبيداشل كليس يف مبٌت اؼبركز

، حسب مدير دائرة البحث كبناء ىم للمركز طلبا للخدمة ذين يتوجهوفاؿ أف االفراد ،كالبعد الثاشل

 :35قدراتاؿ

نتيجة الرضا كاالكتساب اعبيد للتدخل عادة يوجهوف أقارب كمعارؼ كأصدقاء، دبعدؿ حوارل "

من مؤسسات حاالت ربويل مثل كزارة األسرل كالشؤكف % 10كيف . حاالت% 30-40

ىي حاالت % 5-3بطبيعة اغباؿ الفئات اؼبستهدفة يكوف حوارل . كمؤسسات ذات عبلقة

ىذه للفقراء كاغباالت اليت اجت للمركز كنعاعبها، اثر مسؤكليتنا  social caseاجتماعية تسمى

اجملتمعية كاألخبلقية نقـو على مساعدهتا حباؿ كجودىا إما أف نقـو بتحويلها ؼبراكز أخرل أك نقـو 

من اغباالت % 12-10إضافة لؤلدكية اليت تشكل غالبا نسبة تًتاكاح بتذبذب بُت . دبساعدهتا

 ". بقى ىو غالبا عبلج نفسيحباجة ألدكية كما ت

 : هبذا اػبصوص( ز. ـ)كما أضافت  

 ."دكتور ؿبمود سحويل حبوؿ كماف حاالت من عيادتو للمركز"

 

                                                           
مىت أجريت اؼبقابلة؟  35
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 التوثيق

أساليب التعذيب كأبعاده اعبسدية كالنفسية " :بعنواف ،يتم التوثيق من خبلؿ تعبئة استمارة أنواع التعذيب

 ،سرلد األساليب التعذيب اليت تتبعها سجوف االحتبلؿ ضلسنوم ألتركز على الفحص ا اليتك ،"كاالجتماعية

قد طور ك .كتعمل على قياس شدة االثر النفسي كاالجتماعي كاعبسمي كالوظيفي على حياة ىؤالء االشخاص

ربت إشراؼ كمراجعة كتدقيق مستشار الطب النفسي دكتور   ،2007طاقم من اؼبركز يف العاـ  ىذه االستمارة

كؿ منها يغطي اؼبعلومات الديبغرافية كعدد اعبزء األ :ارة طبسة أجزاء رئيسيةحبيث مشلت االستم. ؿؿبمود سحوم

، كاعبزء الثاشل يلخص (إسرائيلالسلطة الفلسطينية أك  جهاز)االعتقاالت اليت تعرض ؽبا الشخض كجهة االعتقاؿ 

ب كشدتو، كاعبزء الثالث يتناكؿ طريقة ث التعذمكأنواع التعذيب اؼبختلفة اليت يلجأ اليها اعباشل كتكرار حد

تقيس ك اآلثار النفسية  غطيركز االحتجاز، كاعبزء الرابع مالتعذيب أثناء االعتقاؿ قبل الوصوؿ اذل اؼبعتقل أك ـ

اػبامس ، كاعبزء قبل كأثناء كبعد تعرضو لتجربة االعتقاؿ ،حالة الشعور أك ردات الفعل لدل ضحية التعذيب

لفهم أبعاد عملية  ؛من العبارات الواردة يف االستمارة ابعضن   كسنعرض. ر اعبسدية للتعذيبيقيس اآلثاكاألخَت 

: التوثيق يف خطاب اؼبؤسسة النفسي كربليلها

 ؟دـ قدرتك على التأقلم يف اجملتمعىل تعاشل من ع"

 ؟رغب يف ىجرة مكاف السكن أك الوطنىل ت 

 ؟ىل تشعر بالذنب اذباه عائلتك بسبب اعتقالك 

 ؟لديك شعور بالثأر كاالنتقاـ تشعر بأف ىل 

 ؟ىل لديك شعور اغبقد كالغضب 

 ؟يف التعذيب ان فبنهج ان ىل تشعر بأف السجانيُت اتبعوا اسلوب 

 ؟ىل تشعر بالقدرة على مساؿبتهم 
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ذر ىل تشعر بضركرة شعور اعتذار عاـ لضحايا التعذيب من اعلى جهة خاصة باؼبعتديُت كأف يعت 

ئيس الوزراء؟ رئيس الدكلة أك ر

" خرين؟ آلىل تشعر يف نفسك بالرغبة أك النزعة يف فبارسة العنف اذباه ا 

 .عملية التوثيق عملية مهمة جدان ببل شك للحاالت اليت تعرضت للتعذيب، من أجل تداكؿ قضية اؼبعتقلُت

 ، حقوؽ اإلنسافتقـو على كصف اؼبمارسات اإلسرائيلية بصفتها انتهاكات لقوانُت ،من حيث التوثيق ،كلكنها

ف حقوؽ اليت تغطي كل جوانب مناحي اغبياة كليست كانتهاكات للقانوف الدكرل اإلنساشل، كهبذا يكوف دفاعها ع

مساعدة أك  احداث تغيَت  ذلإلك ألهنا ال تسعى بذ ؛عن اجملتمع كبناه كمؤسساتو اؼبختلفة االنساف كمفهـو خارج

ىدفها منصبة على توثيق االنتهاكات ربت شعار كخطاب حقوؽ بل تبقي مهمتها ك ،فراد للتحرر النفسياأل

 (.2010كتاب كآخركف، )كبذلك تكوف اسًتاتيجيتها مدفوعة هبذا االذباه  ،االنساف بعيدا عن الواقع اؼبعاش

التوثيق  تكمن يف أف اؼبشكلة إال أفكقت اغبارل ىذا االذباه ال مانع من أف تأخذ اؼبنظمات غَت اغبكومية يف اؿ

يع بديل عن تنفيذ مشار،ؾساب حقوقهم اعبماعيةعلى ح لؤلسرل الفردية قوؽاحلؿ من أجل اغبفاظ على يسجَّع 

. اؼبطالبة حبقوقهم بأنفسهم ساعدىم علىكسب اؼبهارات اليت تف سبكن ىؤالء األفراد ـ

عبماعات ؿ مع قضية التوثيق حبيث ترل نفسها فبثبلن  ،على أرض الواقعتتعامل،  اغبكومية لكن اؼبؤسسات غَت

بل كترل نفسها بديبلن عن السياسة ك اػبارجية، أأماـ اعبهات سواء احمللية  ،امن التعذيب كسبثل مصلحتواؼبتضررة 

على اؼبستول  ،ذبمعهاك. حبيث تطرح نفسها على أهنا نابعة من بدائل قاعدية على اؼبستول احمللي ،الدكلية العاؼبية

زىا لتكوف حركة اجتماعية عاؼبية تتحدل القول العاؼبية على نفس القضايا اليت العديد من القضايا اليت ربف ،العاؼبي

كتركت دكف معاعبة من قبل االمم اؼبتحدة، لكن اغبركة ال تعمل خارج النظاـ العاؼبي، بل ىي يف  ،مت تناكؽبا

 ،ليربالية أحسن حاؿ كمع كل اعبهود كالفعاليات اليت تبذؽبا ىي حركات اصبلحية تقـو على مبادلء كأسس

كتاب كآخركف، )يتشكل ىدفها العاـ من اجل خدمة كإبقاء النظاـ الرأظبارل كيكوف ضمن عوؼبة اغبقوؽ 

2010.) 
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نسانية اليت تقدـ خدمات من قبل اؼبنظمات اإل ،عرب السنُت دالء الشهادة كالتوثيقاغباجة اذل إلقد تطورت 

كيف القرف  .دكف تقدصل الرعاية اؼبطلوبة ؽبم ،اؼبعارؾ اعبرحى يفثر احتجاجها على موت اعبنود ، إطبية أكلية

 ،ذل تقدصل بعض التنازالتإفبا اضطرىا  ،العديد من التحديات نسانيةشرين كاجهت ىذه اؼبنظمات اإلالع

بالقرب من  االت يف سبيل القبوؿ بتواجدهىذه التناز قدمتك .االرباد السوفيييت كأؼبانيا النازية عهدباألخص يف 

 . للمساعدة كاالغاثة الضحايا

 ،الشهادة اؼبسموعة كذلك ألف ؛قضات أك عواقببدكف تنا ،جل التوثيقأاغباجة اذل الشهادة من ال تأيت ك

 & Fassin)بل صوت اؼبتحدثُت الرظبيُت باظبهم   ،ىي ليست صوت الضحية يف العادة، كاليت يتم تدكاؽبا

Rechtman, 2007) . الذين يتداكلوف قصص كذبارب  ،لرظبيُت للمراكزىذه اغبالة ىو صوت اؼبدراء اكيف

الطريقة اليت يتم فيها التوثيق يف اؼبؤسسات غَت اغبكومية كما أف . ؼبناىضة التعذيبالضحايا يف اؼبؤسبرات الدكلية 

، كاالسلوب (كيف حاالت تكوف مناقضة لو)جنبية اؼبمولة، فهي منفصلة عن ؾبتمعها كمفاىيمو بالقول األ ان مرتبط

فهو يأخذ طابع ربقيقي كـبابرايت حسب الثقافة السياسية الفلسطينية، فهذه  ،بع يف توثيق االنتهاكاتاؼبت

ذل قضايا إعندما ربوؿ تسجيل اغباالت  ،اؼبؤسسات ال زبدـ ؾبتمعها الذم تدعي أهنا سبثلو يف القضايا السياسية

من خبلؿ  ،بالنسبة للجمهور اػبارجي عرب عبلقاهتا كموقعها اػبارجي ذلك فردية، كلكن ىي ترل أهنا تفعل

 (.2010كتاب كآخركف، )التقارير كالبيانات اليت ترسلها 

 (: ز. ـ)كعن ىذا ربدثت األخصائية 

ق ضحية مضطهدة، كانو إنساف مريض أك مضطرب نفسيان غَت أفيتم التعامل مع الفرد على "

كاجتماعيا كحباجة إذل دعم  متوازف كعرضة لبلنتكاسات الدكرية، كأنو شخص غَت متوافق نفسيا

كإسناد، كىاد الشي عند البعض برسخ ثقافة الشعور بالعجز كاالعتمادية على اؼبؤسسات كاآلخر، 

يعٍت بكفي انو بتم التعامل معو على أساس مسمى انو . كقد يهدر كرامة الفرد يف مواقف ثانية

 ،كب للبيانات اػباصةعلى نظاـ اغباس ((Codeكبتم إدخالو ضمن رمز " منتفع"أك " حالة"
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ؼبا هبي اؼبموؿ يعمل تقييم بآخر السنة بشوؼ أرقاـ لعدد اغباالت  ،ركباآلخً  .يعٍت بتحوؿ لرقم

بس ما بشوؼ كال بعرؼ قصص كال أظباء كثَتة كنضاالت كربديات كصراع بقاء ككجود ؽبام 

 "".األرقاـ"األظباء 

 

واقع العمل الميداني  

 ؛ساسيةاألخصائي ؾبموعة من اؼببادلء األ ف يبتلكأفراد دمة النفسية لؤليف ؾباؿ تقدصل اخليتطلب العمل 

 ،حكاـ اؼبسبقة اليت وبملها الناسالقدرة على تغيَت  األلتبادؿ اػبربات اؼبعرفية األساسية مع اؼبنتفعُت يف اؼبيداف، ك

كسوؼ نعرض . سيكذلك من أجل زبفيف الوصمة اؼبرتبطة بالعبلج النف ،من خبلؿ الفهم اػباطىء للتخصص

: طبيعة ككاقع العمل مع الناس من اؼبيداف من خبلؿ ذبربة األخصائيُت ذلع مثاالن 

يشرح أحد األخصائيُت سوء نساف بطبيعتو كل متكامل كمشكبلتو ذات صلة هبذا الكل إف اإل 

األخصائي  سوؽ يعاجل كل مشاكل (: "ر.ـ)الفهم لدل الناس حوؿ طبيعة عمل األخصائي 

بسبب قلة الوعي لدل األفراد كاعبماعات لفهم دكر األخصائي النفسي، مثاؿ على  الفرد كىذا

حالة لدم، أسَت كاف يشرح رل عن مشكلة مالية ؽبا دخل بالشؤكف االجتماعية، ىذه ؽبا عبلقة 

يف ف لؤلخصائيُت ألهنم أحيانا يتدخلوبالوصمة النفسية كاإلعبلـ كبعض من اؼبمارسات اػباطئة 

" . هبب اكثر ممحياة اغبالة أ

 :قولوخصائي من خبلؿ نظرة األشخاص لؤل( ر. ـ)كما يوضح األخصائي 

كرب من قدرة الفرد نفسو، أاػبدمة  بيجي يقدـ لو الليتوقعاتو من الشخص  ،صاحب اؼبشكلة"

 الليإنساف  قر ينظر إذل األخصائي النفسي ككأفدبعٍت خربيت دبجاؿ عملي ؼبا كنا نزكر أسَت ؿبر

ىذا لو بعدين إف . يف كاقع ـبتلف سباما قبعاشل منها كوبط الليلصو من كل اؼبشاكل هبي يخ قبد

عبلقة باؼبوركث السليب  قؿإالفهم الكايف كىذا موضوع كبَت الناس ما عندىا الوعي كالنضج ك
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كالوصمة االجتماعية كغَتىا من األمور، ككماف يف بعض اؼبمارسات اػباطئة ىي مش خاطئة 

. "اكؿ أف يساعد خارج صبلحياتوكلكن األخصائي يح

خرين بصورة خصائي القدرة على التعامل مع اآللب من األيتط ،كمن أجل ـبرجات عمل أفضل

 مناقشة أفكارىم كمشاعرىم كسع لتصرفاهتم كمشاعرىم كردكد أفعاؽبم، كالقدرة علىجراء الفهم األ ،أفضل

سياقها السياسي كاالجتماعي كمعرفة أف ثقافة يف  كلكن بوضعها  ،اؼبتعلقة باؼبشاكل اليومية كاغبياتية

من ؼ ؛لذاك .ة كمستدخلة على الشعب الفلسطيٍتالصحة النفسية كالعبلج النفسي ىي ثقافة جديد

. يغَتهسره كؾأف م خصائي اؼباىر يف لؤلمطية عن ىذا العبلج كىذا يبكن ف تكثر الصور النأالطبيعي 

 

األدبيات الصادرة  ن المررك 

كنشر اؼبواضيع ذات  ،على توعية اجملتمع ،"كبو ؾبتمع خاؿو من التعذيب"يف سبيل ربقيق رؤيتو  ،يعمل اؼبركز

على معلومات تثقيفية يف  ،يف ظاىرىا ،ربتوم ىذه اؼبنشوراتك .كعي كاؼبعرفة حوؿ مواضيع التعذيبلزيادة اؿ صلةاؿ

نوشل خاص ة إذل تثقيف حقوقي قاالقلق كاالكتئاب كالفقداف، إضاؼ :مثل ،ؾباؿ علم االضطرابات النفسية

، كاالتفاقيات العاؼبية اؼبناىضة للتعذيب كالتقارير السنوية، كيتناكؿ التثقيف يف ؾباؿ حقوؽ باؼبعتقلُت األطفاؿ

 .احملتجزين يف سجوف السلطة الفلسطينية

عن الصراع  الناتج ،تتأرجح اؼبوضوعات كاالىتمامات حسب سوؽ الطلب للعنف اؼبنظم يف اجملتمع الفلسطيٍت

حبيث  كذلك، الفلسطيٍت-لة الصراع الفلسطيٍتحا ؛2007بعد عاـ  نتقل ليشملالفلسطيٍت اإلسرائيلي، إذل أف م

اصبحت تتناكؿ قضايا ؽبا عبلقة بظركؼ االحتجاز السياسي يف مراكز االحتجاز يف السلطة الفلسطينية، كتسلط 

 .الضوء على اؼبوضوعات ذات الصلة يف ىذا السياؽ

، كىل أف لكشف عن اؼبعٌت الضمٍتاىا اؼبركز ىو ؿباكلة لغرض من طرح كفحص اؼبنشورات اليت يصدرف اإ

سرد معاناتو كطرؽ تكيفو، أـ تك ،اؼبواضيع اؼبطركحة كاؼبطبوعات تتحدث بصوت الفرد الفلسطيٍت اؼبستهدؼ
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كما " الضحية"ينية، أك لتشكيل صورة ؿبددة عن الذات الفلسط ؛ربت اػبطاب الًتكهبي ىذه اؼبنشورات تندرج

 !؟يطلقوف عليها، كالًتكيج النتهاكات حقوقها يف ؾبتمع مدشل ربت االحتبلؿ

عها بشكل كيتم توزم ،غَت مستخدمة نسخكدسة بادلك ،أف ـبازف اؼبؤسسة مغرقة باؼبطبوعات من اعبدير بالذكر

يع مكررة ذبًت اؼبعلومة بتدفق فائض ألهنا مواض ؛النفاياتقد ينتهي هبا اغباؿ يف سلة ك .للتخلص منها ؛عشوائي

اختبلؼ اللوف كالطبعة كلكن ب ،كبنفس الطريقة كاألسلوب ،كضوعاتمن اؼبنشورات اليت تتناكؿ نفس ادل

جملتمع كي تصدر لو ا حتياجاتىل تقـو اؼبؤسسة بدراسة ا :كىنا يربز تساؤؿ. للمؤسسات غَت اغبكومية اؼبختلفة

 ؟(الربكشور)ـ ىي فقط آلية لصرؼ اؼبيزانية اؼبخصصة للمشركع أ ف اؼبنشوراتىذا اغبجم الفائض ـ

طلب من العاملُت بيع اغبقب التدريبية يف ؾباؿ الصحة يف اؼبركز أنو كاف مي  ىاأثناء عمل الباحثة كقد الحظت

مع  ،ليةرض كبضاعة يف اؼبؤسبرات اؼبحعى كما أهنا تي  .النفسية كالتدخل كقت األزمات كحقوؽ اإلنساف للطلبة اؼبتدربُت

هبدؼ بيعها للمشاركُت، كىذا يعكس ذىنية ذبارية لبلستفادة من إعادة تدكير األمواؿ اؼبصركفة من  ،تسعَتة فوقها

وباكؿ التخلص  ا يظهر مدير اؼبؤسسة كصاحب دكافللمركز، مم Pocket Moneyكاستخدامها ؾ  ،جديد

 .من البضاعة

كؽ االنساف كالصحة بات كاليت تندرج ربت مصنفُت حقمن ضمن اؼبواضيع اؼبعنونة يف الربكشورات كالكيت

:   ما يليالنفسية 
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  عقة بمو وع حقوق االنسانالالمنشورات وات 

 36اتفاقية مناىضة التعذيب  

 اليت تسعى لضماف مساكاة الرجل كاؼبرأة يف حق التمتع : اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة

.  كاالجتماعية كالثقافية كاؼبدنية كالسياسيةجبميع اغبقوؽ االقتصادية 

 مادة، الغرض منها النشر للمؤل بوصفو اؼبثل األعلى اؼبشًتؾ  30ينص على : اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف

كيفما يسعى صبيع األفراد يف اجملتمع كىيئاتو، كاضعُت ىذا . الذم ينبغي أف تبلغو كافة الشعوب ككافة األمم

 . هنم على الدكاـ، كمن خبلؿ التعليم كالًتبية يتم توطيد احًتاـ ىذه اغبقوؽ كاغبرياتاإلعبلف نصب أعي

 علنت يفأمم اؼبتحدة ف األأذل إكاليت تشَت  ،مادة مت االتفاؽ عليها (54)ينص الربكشور على : حقوؽ الطفل 

ىي سرة ف األأىا بمن ف للطفولة اغبق يف رعاية كمساعدة خاصتُت كاقتناعأاالعبلف العاؼبي غبقوؽ االنساف 

 .مبو كرفاىية افرادىاساسية للمجتمع كالبيئة اجملتمعية ؿالوحدة األ

 كىو دليل إرشادم مهمتو تعزيز ثقافة حقوؽ اإلنساف كصوف : اغبقوؽ كاغبريات يف ضوء القانوف األساسي

 .  اغبقوؽ كاغبريات العامة

 م حسب التشريعات الدكلية اؼبتعلقة دبناىضة كىو عبارة عن دليل ارشاد ؛اؼبرشد الوطٍت ؼبناىضة التعذيب

كضماف تطبيق القوانُت كاؼبواثيق الدكلية  ،كالوقاية منو ،التعذيب من أجل رفع الوعي دبوضوع مناىضة التعذيب

 .اػباصة حبقوؽ االنساف

 للعمل يف جل التنمية، كاليت يتمثل ىدفها االسًتاتيجي أسبانية للتعاكف الدكرل من نشرة تعريفية للوكالة اإل

التنمية )إقامة دكلة فلسطينية قابلة للحياة من خبلؿ ؿباربة الفقرب، 1967األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عاـ 

تعزيز القيم الديبقراطية ، كتعزيز بنية اؼبؤسسات العامة، كدعم اجملتمع اؼبدشل يف ؾباؿ (االقتصادية كاالجتماعية

مشركع دكلتُت كشعبُت كعاصمة مشًتكة، حبيث  تؤيد ،اػبطابهبذا هبذه الطريقة ك ا،إنوؼ ؛كعليو. كالسبلـ
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األرض من  بى حى سى  ان كتسعى للتنمية بغرض يبعد عن القضية األساسية، كىي أف مستعًمر ،رباكؿ ؿباربة الفقر

 .ربت أقداـ السكاف األصليُت

 قيق الفلسطينية، كىذا كىو دليل موجو لؤلشخاص يف مراكز االحتجاز كالتح: دليل إرشادم غبقوؽ احملتجزين

يوضح أجندة اؼبموؿ األكركيب الذم يستهدؼ احملتجزين يف مراكز السلطة بالتساكم يف النظرة كاؼبفهـو للعنف 

 .من قبل اؼبستعًمر ضد اؼبستعمىر مع األسرل يف السجوف اإلسرائيلية

 ليب ذل توعيتهم بأساكيعمل ع ،توعيتهم حبقوقهم داخل السجنؿ طفاؿبركشور يستهدؼ األ: من أجل البقاء

 ككيفية التعامل معها التحقيق

 

 منشورات الصحة النفسية

 االكتئاب كأشكالو. 

 أبناؤنا كالًتبية اعبنسية. 

 اردمالتبوؿ الئل.  

 القلق النفسي. 

 الضغط النفسي. 

 التعامل مع حاالت الفقداف. 

 التدخل كقت األزمات. 

 نساف كالصحة النفسيةالدليل التدرييب يف حقوؽ اإل. 

مواضيع تثقيفية حوؿ  ربتوم على أهنا ،من خبلؿ التمعن يف مضموف اؼبنشورات الصادرة عن اؼبركز ،حظنبل

كما الذم  ،فلسفة اؼبركز كآلية عملو ىذه اؼبنشوراتكتعكس  .الصحة النفسيةكؾباؿ حقوؽ االنساف، : نباؾبالُت 

 ذلإمفاىيم اجملتمع كقيمو كبنيتو كال تسعى كصبيع ىذه اؼبواضيع ؾبردة كخارجة عن . ترسيخو يف اجملتمع ذلإيسعى 
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رابطة إياىا بعملية التغَت كالتحرر، بل تبقى فائدة ىذه ( للشعب احملتل أك اؼبستعمىر)نشر ثقاقة الصحة النفسية 

 يفات تقع ربت بنوده، كيكمن ىدفها اؼبنشورات ضمن مهمة مشركع فبوؿ سبت اؼبوافقة عليو، كطبع منشور

. نوعان ما عن ربط الصحة النفسية بالتحرر الوطٍت االنفصاؿ كاغبيادية

كيكوف  ،عن احتياجات اجملتمعطار كة ىذه اؼبنشورات خارجة عن ىذا اإلتكوف ىدؼ كاسًتاتيجي ؛بالتارل

كمؤسسة ضمن مفاىيم كمعايَت اقتصادية رأظبالية تركج للربامج ق فعاليت ددطار الليربالية الذم يحإعمل اؼبركز ضمن 

كىي ربرص  ،كفق سوؽ اؼباؿ الرأظبارل القائم( الزبوف أك اؼبنتفع النفسي)عمل على إعداد اؼبستهلكُت اؼبختلفة كت

أف يكوف دكر اؼبؤسسات غَت اغبكومية دكرا ال وبقق أم تغيَت بنيوم يف اجملتمع بل يضمن استمرار اغباؿ كما ىو 

 (. 2010كتاب كآخركف، )

حيث أهنا ال تتحدث بصوت الفلسطيٍت اؼبتضرر من  ؛اتبعد فحصنا ؼبضموف اؼبنشور ،ىذا ما نبلحظو

فبارسات االحتبلؿ كطرؽ تكيفو، كإف فعلت فإهنا تركز على اعبوانب السلبية للتكيف على الصعيد النفسي 

تسلط الضوء على الفلسطيٍت حيث  .لذات الفلسطينينةاسبثيل  هبا كىذه ىي الطريقة اليت يتم ،كاالجتماعي

. ات تعاعبو كتنادم حبقوقوكجود برامج كمؤسس ةكعيو بأنبي هتدؼ إذل زيادة كبالتارل ،"الضحية"

 

 الدراسات التي قام بها المررك

لسطيٍت، قاـ اؼبركز بإجراء حبث لرصد ظاىرة العنف يف اجملتمع الف :2005دراسة لرصد ظاىرة العنف سنة  (1

ة؛ كذلك إلعطاء مؤشر على الفئة البحثية اؼبستهدؼ 18-14من عمر  طفاؿ الفلسطينيوفحبيث شكل األ

مدرسة، بلغ عدد الطبلب اؼببحوثُت يف  (67) ، مشلت الدراسةـحاؿ من ىم دكهنم عمران أك يكربكنو

 . موزعُت على ؿبافظات الضفة الغربية ،كطالبة ان طالب (2299)الصفوؼ 

لبا كدائما، بُت غا% 47.5أظهرت بعض النتائج أف مدل اؼبعاناة النفسية لدل الطبلب من أشكاؿ العنف 

تًتاكح بُت دائما كغالبا، كما أظهرت أف نسبة التوتر كانت عالية بنسبة % 36كمشاركة الطالب يف العنف 
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، كأخَتا %21، كشدة اغبساسية %9، كأعراض جسمانية ذات منشأ نفسي %19االكتئاب ك، 18%

اعبنود اإلسرائيليُت سواء تأثركا نفسيا نتيجة مشاىدة العنف اؼبمارس من قبل % 66.6أظهرت النتائج أف 

. اعتقاؿ، أك منع ذبوؿ أك دىم اؼبنازؿ كغَته من أشكاؿ العنف اؼبنظم

، كاليت ىدفت للكشف عن 2009سنة " الوصمة االذتما ية لألمراض النفسية"دراسة ثانية بعنواف  (2

األحداث  كثرة على الرغم من ،األسباب يف تدشل اإلقباؿ على اػبدمات النفسية على الرغم من أهنا ؾبانية

الصادمة اليت يتعرض ؽبا الشعب الفلسطيٍت، كميل األفراد يف تقبل أك رفض اػبدمات النفسية، كما ىدفت 

، كبلغت ضرارىذه األلدراسة حجم األضرار النفسية يف اجملتمع كمعرفة السلوؾ الذم يتبعو األفراد للتعامل مع 

 .الضفة الغربية فرد بالغ، يقيموف يف مناطق ـبتلفة يف (600)العينة 

عانوا من إجهاد نفسي % 19عانوا من اضطراب ما بعد الصدمة، % 41أف  النتائج إليوىم ما توصلت أ

إذل  ان متوسط ان يعانوف اكتئاب% 18من النوع اؼبزمن، كما أظهرت أف % 10عانوا من النوع اغباد، % 8حاد، 

، (SCL90)حة النفسية اؼبعركؼ بيعانوف من مؤشرات على الذىاف على مقياس الص% 12ف أشديد، ك

من افراد % 6يعانوف من العدكانية كاألعراض ذات اؼبنشأ النفسي، كما أظهرت الدراسة اف أقل من % 10ك

؛ بسبب الوصمة االجتماعية كالنظرة السلبية للمرض النفسي كاػبدمات خدمات نفسيةسبع توجهوا لتلقي اؼبج

. النفسية

إذل ،  هتدؼ 2007دمة في السجون اإلسرائيلية وتتثيراتها سنة أساليي التعذيي المستخدراسة عن  (3

دراسة األدكات كاألساليب اؼبستخدمة كتكرار فبارستها على األفراد، كمناطق اعبسم اليت يتم الًتكيز عليها، 

إعداد أداة قياس خاصة  أسَت ؿبرر، كمت (600)مشلت الدراسة  .عذيبكالتأثَتات اعبسدية كالنفسية للت

، باإلضافة إذل مقاييس عدة للكشف عن معتقل ؿبرر (100)كثر من باالعتماد على مقابلة أ صيٌممىت

 . PTSD, BECK Depression Inventory, SCL90التأثَتات النفسية كاالجتماعية مثل 
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 أف ىنالك عبلقة بُت اغبالة االجتماعية كالتأثر يف اإلصابة يف: توصلت الدراسة إذل العديد من النتائج منها

PTSD كاف األشخاص الذين يتلقوف دعمان من ؿبيطهم بنسبة أعلى تقل احتمالية إصابتهم ،

ف نسبة االضطراب تقل عند أتأثرا من العازبُت كاؼبطلقُت، ك باالضطراب، كما ىو اغباؿ لدل اؼبتزكجُت األقل

. رة كاحدةاؼبعتقلُت الذين تكرر اعتقاؽبم أكثر من مرة مقارنة مع اؼبعتقلُت الذين اعتقلوا ـ

الضحايا "اإلسرائيلية  السجون في الفلسطينيين المعتقلين سرأُأ   لى اال تقال تتثير عن 2011دراسة  -4

الدراسة للكشف عن أىم االنتهاكات اليت تتعرض ؽبا األسرة الفلسطينية  ىذه سعت ."الثانويين للتعذيي

 ، إذة عن اعتقاؿ اؼبتزكجُتتصادية الناجمة االعتقاؿ، كأىم مشاكلهم النفسية كاالجتماعية كاالؽسياسجراء 

، لذم يبثل السلطة الضابطةال تؤدم كظائفها يف ظل غياب األب ا اليتاىتمت بدراسة كظيفة األسرة، 

. عائلة من األسر اليت اعتقل احد أفرادىا كمتزكج (358)كلتحقيق اؽبدؼ مت توزيع استمارة على 

 بعد العميق النـو كقت يف معظمها كبَتة بأعداد ؼبنزؿا يف سبت تاالعتقاال من %92أظهرت النتائج 

 تعرضها كنتيجة مضاعف، بشكل األسرة على نفسية كمعاناة إذل ضرر يؤدم الذم األمر الليل منتصف

االعتقاؿ، كغَتىا من اآلثار النفسية كاالجتماعية  تصاحب عملية اليت االنتهاكات جراء من اؼبباشرة للصدمة

 .كباألخص حالة الزكجة النفسية يف ىذا السياؽ يف ظل غياب الزكجكاالقتصادية لؤلسرة، 

اتبعت اؼبنهج الكمي يف البحث كىذا عليو مأخذ؛  إذ انو معٍت يف  أهنا كلهاتعليقان على الدراسات أعبله، قبد 

من ىذه  ؛ فهو منهج وبوؿ الظواىر اذل أرقاـ كيعمل على إقصاء اغبقائق مستفيداباألرقاـأم  رصد الظاىرة عددان 

حباجة لتدخل كمساعدة ررين من العنف كالتعذيب، كمن اؼبتض ان كبَت ان بعرضها أماـ اؼبموؿ ليظهر عدد ،االرقاـ

 نو دل يتم التطرؽ كلو ؼبرة لفهم كدراسة طرؽأكما نبلحظ . مفتوحة للعملأبواب اؼبركز كىذا ما يبقي  نفسية،

كثقافة ؿبلية للناس، دبعٌت ثقافة التأقلم كالتكيف مع  كي يعكسها؛ هبابيةإتكيف األسر أك األسرل من ناحية 

كليس فقط ثقافة الصحة النفسية اليت تركز ( ضحايا العنف اؼبنظم)االحداث الصادمة اليت يتعرض ؽبا االشخاص 

 .على أنبية العبلج النفسي للتمتع بالصحة النفسية
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العاؼبية كاحمللية اؼبناىضة للتعذيب، كىذه  كما يتم استخداـ ىذه النتائج كالدراسات لعرضها يف اؼبؤسبرات 

. الدراسات كغَتىا من طرؽ التوثيق يتم فيها استخداـ قصص األسرل كمعاناهتم الستجبلب التمويل

حوؿ مدل أخبلقية ىذا الطرح من منظور كطٍت كثقافة اؼبقاكمة كالنضاؿ،  ساؤؿنا إال التال يسع ؛كهبذا

، اليت ال ننكر عليها التأثَتات النفسيةػ كلكن من خبلؿ ىذا الطرح طينيةتشكيل صورة عن الذات الفلس يتمككيف 

كعليو يبكننا  ،من خبلؿ ىذا الطرح قضية أف يتم تصويرىا كتعميمها على أهنا سبثل صبيع أفراد الشعب الفلسطيٍت

 !(يةالضح)ات النفسية اؼبقاكمة، كلكنو يعزز الذات السلبية أف اؼبركز يف عملو ال يدعم لل القوؿ

قياس الصدمة  يف ،اعتمدت ىذه الدراسات اف مبلحظةعن اؼبركز، نستطيع  بعد التعمق يف الدراسات الصادرة

مراض ذباه الطيب يف التشخيص كتصنيف األعلى نظريات كمفاىيم علم النفس التقليدم كاال ،سيةكاآلثار النف

أف بث انطلقت اذل اؼبيداف لتخترب فرضيتها كاؼبشاكل النفسية،  كىي تعترب أدكات جاىزة كمنقولة كمقولبة حبي

 . حياتو يفاف للصدمة مكبد من كجود  ال ،الذم يعيش يف ظل سياؽ سياسي عنيف ،الشعب الفلسطيٍت

بوين كاؼبنطقة العمر كالدخل كمستول تعليم األ :ثلـ ،فحص متغَتات للصدمة على كما ركزت يف القياس

من خبلؿ تطوير استمارات تتم تعبئتها من خبلؿ العاملُت يف  متحبث تق الطريقة يف الدراسة كاؿىذاعبغرافية، ك

نو مصدر أظر للمشارؾ على غبوار بُت الباحث كاؼببحوث، كيني ؿحبيث ال تعطي مساحة  ،طوعُتاؼبركز كبعض اؼبت

ليت ا ،خرل للذكاتأكذبارب  شأنو اف يقصي أشكاالن  من ربقيق، كىذااؿستخرج منو اؼبعلومات بأسلوب بيانات تي 

. حداث الصادمة ربت االحتبلؿزبترب كتعيش األ

فرضية اليت براد  ذلذبيب ع( اىزةلغة التعبَت عن الصدمة ج)حبيث تقيس مؤشرات  ،كما أف االستمارة مطورة 

خرل بأبعاد ـبتلفة، إذ أف اؼبشاعر كاألحاسيس ىي مكونات داخلية لئلنساف، أشكالية إ ظهرت ؛كىنا .فحصها

ة اليت تناسبة كاليت تكوف بإسلوب شائع كمتعارؼ عليو كمقبوؿ يف اجملتمع احمليط بالفرد، فكلمة يعرب عنها بالطريق

 ،كىي حاالت ـبتلفة يعيشها اإلنساف كالفرح، كاغبزف، كالكآبة، كالسعادة ،ربمل يف طياهتا مفاىيم عدة "مشاعر"

ساف ليتفاعل ىو معها، كيفهم احمليطُت فهي يف كاقع األمر مصطلحات لغوية أطلق على اغباالت اليت يعيشها اإلف
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كىذه اؼبشاعر كاللغة اؼبستخدمة للتعبَت . بو اغبالة اليت يعيشها الفرد بناءن على طريقة التعبَت عن حالتة كمشاعرة

كال يصح إسقاط لغة االستمارة عليها غبصرىا كتضييقها،  ،أخرل ذلإآخر كمن ثقافة  ذلإعنها زبتلف من ؾبتمع 

. لسياؽ العريب كالفلسطيٍتؿا اؼبًتصبة كاليت سبت مواءمتها ج االستمارة أكال كثانيان لغتوالستخدامها نو
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التوذهات النفسية  : الباب الخامس

 لصحة النفسية إلى ااألدوات المستخدمة في المررك وتبيان النظرة 

ؿ كفقان لسياسة اؼبركز، كىل اؼبسمى بالعبلج كالتأىي ،سوؼ يتم يف اؼبرحلة التالية الًتكيز على اػبط العبلجي

توافق كما سيتم البحث يف مدل . اؼبموؿ ىذا التوجو يتناسب مع اؼبأثور الشعيب أـ أنو إسقاط أجنيب مستورد من

من خبلؿ  ىذه النقاطسوؼ يتم نقاش ك. كانسجاـ رؤية اؼبركز مع الرؤية الوطنية للمقاكمة كالتحرر من االستعمار

.  مها اؼبركز كىي العبلج كالتأىيل النفسيُتعرض برامج اػبدمات اليت يقد

تعترب دائرة العبلج من أىم دكائر اؼبركز كىي الدائرة اػبدماتية األكسع فيو، إذ يعٌت عملها بتقدصل العبلج اؼبتنوع 

لضحايا التعذيب كلعائبلهتم، فاؼبركز يقدـ خدمات العبلج الطيب كالنفسي كالطيب األكرل، إضافة إذل خدمات 

كاإلرشاد النفسي اإلكلينيكي كاالجتماعي لضحايا التعذيب كالعنف اؼبنظم كأسرىم، كيتم ذلك من خبلؿ العبلج 

اؼبعريف مثل )ث التقنيات يف العبلج كالتدخل عرب استخداـ أحد ،طاقم العمل اؼبتخصص بتقدصل ىذه اػبدمات

 (.كغَتىا EMDR السريعة السلوكي كالعبلج الركائي كالتدخل كقت األزمات، كعبلج عن طريق حركة العُت

اؼبنتفعُت كاؼبراجعُت داخل كخارج اؼبركز يف ـبتلف ؿبافظات ( أك تعبئة اجملتمع)يتم ذلك من خبلؿ استقباؿ 

 كاليت من شأهنا اؼبسانبة يف الوصوؿ بالسرعة القصول ،الضفة الغربية، كاستحداث برامج اػبدمات العبلجية اؼبنزلية

ككأهنم مصابُت بوباء أك )ية كتقدصل العبلج السريع كتسريع عملية تعايف اؼبتضررين ، للوقاإذل اغباالت اؼبتضررة

يف إطار سياسة تقدصل اػبدمات اليت  وىذا يعكس التوذو الطبي للمررك ،(كس حباجة للقاح نفسي كطيب فورمفَت

.  يتبعها
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  لم النفس في السياق االستعماري

األخص العاملة منها يف القطاع النفسي، تٌسوؽ اغبالة الفلسطينية كب ،إف دعم كسبويل منظمات اجملتمع اؼبدشل

أنو شعب منكوب مفعوؿ بو كليس على ك (Victimhood)حالة الضحية كالشعب الفلسطيٍت يف صورة 

.   فاعبلن صانعان لتارىبو كحالتو ككجوده

ا ىمم؛ كذلك الف كلتوضيح  الفرؽ بُت الطب النفسي كالعبلج النفسي ،أكالن  ،كلفهم حالة الضحية هبب

اليت العبلجية  دكيةكوباكؿ أف يعطي األ ،ا األعراض، فالطبيب النفسي يدرس بيولوجييعمبلف ضمن ىذا الفكر

كيعطيها زبفف من األعراض، أما اؼبعاجل أك األخصائي النفسي فإنو وباكؿ أف يفهم العرض أك ؾبموعة األعراض 

كيتم ذلك من خبلؿ ما يعرؼ . بالطبيعي أك غَت الطبيعيأك جديد، كال يكتفي  معٌت آخر، أك معٌت بديل

بالعبلج السقراطي نسبة إذل الفيلسوؼ سقراط يف العبلج النفسي، إذ وباكؿ أف ىبلق ركاية بديلة عند الناس ذبعل 

. ان ركايتهم األصلية أقل جدلية، كأقل تطرؼ

سية سواء كانت على مستول أفراد أك يف العبلقة العبلجية النف ان أساسي ان كما يتوجب علينا أف نفهم عنصر

ؾبموعات، كىي عبلقة بُت اثنُت، عبلقة غَت متساكية، كغَت متكافئة، كتتميز بوجود عنصر السلطة 

Authority أف  حبكمخص كاحد كليس الطرفُت حبيث زبلق مساحة للتفريغ، كاؽبدؼ منها مساعدة ش

.  الشخص اؼبتلقي للعبلج ىو الذم يسعى للخدمة كيطلبها

رغم الفركقات بُت الطب النفسي كالعبلج النفسي، فإف كبل اؼبنهجُت يستنداف إذل نفس اػبلفية النظرية 

كاؼبفاىيمية، كتنطلق من فرضيات كخطاب الصدمة، الذم ال يقتصر على عادل الطب النفسي كمفرداتو، بل 

غة جديدة للتعامل مع األحداث يتجسد يف االستخدامات اليومية كالتفسَتات يف العبلج النفسي، إذ انو خلق ؿ

(.  Fassin & Rechtman, 2007)اؼبؤؼبة 

 ،القطاع النفسي يف سياقنا الفلسطيٍت اؼبؤسسات غَت اغبكومية يف ىذه ىي النظرة االكلينكية اليت تعمل هبا 

 كلؤلسَت الفلسطيٍت ين،من خبلؿ خطاب كل من الصدمة كحقوؽ اإلنساف، اليت زبرج صورة جديدة للفلسطيٍت
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يُت كحباجة أف يدافع عنهم غَت مسيسة، كفردية حباجة لعبلج أطباء كأخصائيُت نفس فردية بوجو خاص،  ضحية

يف حيث أف كل من اؼبنظومة الفكرية للصدمة النفسية كحقوؽ اإلنساف، تتشاركاف . يف حقوؽ اإلنسافنشطاء 

ف اؼبهنيُت كاؼبختصُت يف اجملاؿ، كما ، اليت ىي حباجة لتدخل نفسي ـ"الضحية"كىي  ؛نفس اؼبوضوع أك التسمية

اكتساب بنية نفسية  الضحية هبب على ضمن ىذه اؼبمارسات تكوف ملغية، كبذلك( اؼبستعمر)أف فكرة اآلخر 

(. 2012ميعارم، )عاؼبية متخيلة متبنية النمط الغريب يف التعامل مع اؼبشاكل من خبلؿ التوجهات العبلجية 

 

 النفسي التوذهات النفسية في الععج 

. يقدـ ىذا اعبزء حملة تارىبية لآلليات اؼبتبعة اليت يقدمها اؼبركز لؤلفراد اؼبنتفعُت من خدمات العبلج النفسي

البداية على علم النفس التجرييب متبوع بالتطور البلفت يف اعتمد ىذا النهج :  الععج المعرفي السلوري -1

خلل ذىٍت،  كإماة تصنف على أهنا إما خلل أدائي فسيككانت معظم اؼبشاكل الن ،على علم النفس الذىٍت

فهو عبلج نفسي قصَت اؼبدل يقـو بو . النهاية على اؼبزج بُت التوجهُت السلوكي كاؼبعريفيف حبيث استقر 

كىو . اؼبعاجل كاؼبريض بدكر نشط، كىذا النوع أكثر شيوعان يف العبلج الفردم كلكن يبكن تطبيقو يف اجملموعات

 ان للمركز ألنو يرل أف الناجي من التعذيب يعاشل من ضعف يف آليات التكيف كوبمل أفكارمنهج أساسي 

كمعتقدات سلبية ذباه الذات، باإلضافة إذل السلوكيات التجنبية كلـو الذات كالشعور بالدكنية كفقداف 

كضركرم  رد فعل طبيعيكىي ب، عذمالسيطرة، كيقـو على تشجيع اؼبنتفع بالتفكَت بأف سلوكهم ربت الت

بالدكنية كقلة اغبيلة، كما يسعى للتعرؼ إذل اؼبعتقدات  عذَّعبمن أجل إشعار ادل صمم التعذيب إفللبقاء، 

 15-12كيستغرؽ بُت . كإمكانية ربويلها إذل معتقدات صحيحة نتفعالفًتاضات اػباطئة من قبل ادلكالقيم كا

. 37عُت اؽبائل الذم يتعامل معو اؼبركزجلسة فالعبلج بو ؿبدد بالوقت كاؽبدؼ كيتبلءـ مع كم اؼبنتف

على يد  Non-pathologizing مت تطوير منهج العبلج الركائي كمنهج غَت مرضي :الععج الروائي -2

كل من مايكل كايت كدافيد ابستوف، إذ يعرؼ العبلج بأنو عملية سبكُت تعاكنية، فاألشخاص يبتلكوف 
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كىو عبارة عن . يبكن أف تساعدىم على تغيَت مسار حياهتمالكفاءات الطبيعية كاؼبهارات كاػبربات اليت 

أسلوب عبلج يعمل على فصل الشخص عن اؼبشكلة، كيشجع األشخاص على االعتماد على ؾبموعة 

ففي كل مراحل اغبياة، تتحوؿ اػبربات . مهاراهتم الذاتية للحد من اؼبشاكل اؼبوجودة يف حياهتم اليومية

سل كتساعد الشخص على تكوين ىويتو، حبيث يستخدـ قوة الشخصية إذل قصص شخصية ذات مع

كما يهدؼ إذل تغيَت آثار اؼبشكلة من خبلؿ رؤية قصص . القصص الذاتية لؤلشخاص ليكتشفوا ىدفهم

الذم يؤثر على الطريقة اليت نرل أنفسنا كقصصنا من  ،اؼبشكبلت يف سياقها االجتماعي كالسياسي كالثقايف

  38(Morgan, 2002) .خبلؽبا

 1987ىو عبلج نفسي حديث اكتشف عاـ : EMDRالععج من خعل حررة العين السريعة  -3

كيفًتض مبدأ عملها أف  ،كأبدل العبلج قباحو مع اغباالت اليت تعاشل من اضطراب ما بعد الصدمة ،بالصدفة

عر غَت مروبة حبيث تنغلق كتستمر يف تغذية الدماغ دبشا ،الصدمة النفسية زبزف يف جزء من الدماغ القدصل

 ،كيتم من خبلؿ استثارة الدماغ. كأفكار سلبية األمر الذم يبنع النشاط الوظيفي للدماغ بصورة طبيعية

باستخداـ اليدين يبينان كيساران بالتواصل مع عيوف اؼبنتفع كحركة النقر، كاؽبدؼ منو اؼبركر بالصدمة كالعودة إليها 

جلسة  (12)جلسات للصدمات البسيطة ك (6-3)تاج من كاختبارىا مرة أخرل كلكن يف مكاف آمن، كيح

. 39كيأخذ الطابع الفردم ،للصدمات اؼبتعددة

ىو عبارة عن ؾبموعة من الربكتوكوالت اليت يقـو هبا طاقم متخصص فور انتهاء : التدخل وقت األزمات -4

ستخدامها يتم يف ، الف ا2002اغبدث الصادـ، كاستخدـ اؼبركز ىذه الطريقة مع أىارل ؾبزرة جنُت عاـ 

حاالت اغبركب كالصراعات كالكوارث، كاآلليات تبدأ بعملية اإلخبلء، أم إبعاد اؼبتضررين عن اغبدث 

كتتلوىا  Defusingالصادـ، كمن مث البدء يف التدخل لتفريغ شحنة التوتر الناجم عن اغبدث دبا تعرؼ 

.  Debriefingمرحلة إعادة اؼبركر باغبدث الصادـ يف ظل ظركؼ آمنة 
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من خبلؿ ما تقدـ قبد أف التوجهات النفسية اليت يعمل هبا اؼبركز يف دائرة العبلج النفسي تتبٌت اؼبنهج 

مثل   Postcolonialialالتقليدم يف سياقو االستعمارم، كمؤخران أصبح يتبٌت اؼبناىج ما بعد االستعمارية  

اؼبنهج التقليدم، كاؼبنهج  يف اؼبمارسة اؼبهنية يوظفكاقع كعلى أرض اؿ لكنك .عبلج الركائي من الناحية النظريةاؿ

كىذه ، عمارم كالتحررم يف كبل النموذجُتنفس االسلوب دكف الوعي للبعد االستب ،"ما بعد االستعمارم"

كتزيد اجملتمع غرقان كاضطهادا من منظورىا الفكرم ىذا، حيث أهنا  ،اؼبمارسة بدكرىا تطمس اؽبوية التارىبية

ذل السيطرة كالتحكم بالفرد إج اؼبعرفية الغربية، كاليت هتدؼ اسة التجهيل كالتبعية من خبلؿ اؼبناهتتمحور حوؿ سي

اكمة رادة اؼبقإادتو لتقبل خرباتو الصادمة كطمس ككضعو يف قوالب جاىزة للتعبَت عن صدمتو يف حيز يزيد تطويع إر

 (. 1993فريرم، ) ضطهاد اليت أنتجت معاناتو النفسيةللتغلب على عوامل القهر كاإل

كمن  ،اؼبناىج التطبيقية لعلم النفس التحررم ما بعد االستعمارم، إال أنو حدأ ىو رغم أف العبلج الركائي

حدل اعبلسات إذا اؼبنهج يف لو خصائيات اؼبمارساتحدل األإمت دبرافقة اعندما ؽ ة الباحثةالحظخبلؿ ـ

كاليت  ،ساسية اليت يتنباىا ىذا اؼبنهجفجوة ما بُت البنية األ حظت كجودالعبلجية يف زيارة منزلية عند أـ شهيد، ال

كربطها يف سياقها االجتماعي  ،تعزز القيمة كاؼبعٌت لبلهبابية للخركج من الصدمة من خبلؿ اعادة تأليفها

من  ان خصائية دل توظف أمألإال أف ا .جتماعية كحقوؽ االنسافكما لو من عبلقة يف مفهـو العدالة اال ،كالسياسي

يف ( كالدة الشهيد)كامبا كانت ربقيقاهتا يف الًتكيز على اغراؽ اؼبنتفعة  ،ىذه اؼبفاىيم يف جلستها العبلجية

كمعٌت قيمة اغبياة كمفهـو  ،الصدمة اعبماعية للمجتمع الفلسطيٍتب معاناهتاربط  علىكعدـ مساعدهتا  ،صدمتها

 ان فإف األخصائية اؼبعاعبة تتبٌت منهج ؛كهبذا. عامة لة نضاؿو من مفاىيم اؼبقاكمة كاستمرارية العبلقة مع الشهيد كحا

ؼبمارسة علم نفس ربررم، فأم تناقض ز على ذىنية علم النفس التقليدم كامبا ترتك ،غَت كاضح ؽبا يف فكرىا

ككاقع سس اؼبنهج العلمية أما بُت  ،هبذه العقلية اؼبتناقضة نتاجهاإالذات أك القصة اليت سيتم إعادة ىذا؟ كما ىي 

. ؟فبارستو يف اؼبيداف
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 النقد  لى ىذه التوذهات

فلسفة العبلج قصَت  منكتنبع  ،لطابع الفردم يف العبلجا أغلبية اؼبنهجيات، على اؼبستول اؼبمارسة، تأخذ

 جلسة كأكثر مع اغباالت اؼبتضررة من العنف، 12اذل  6اليت سبتد من  ،من خبلؿ اعبلسات العبلجية ،اؼبدل

الصراع اؼبسبب  عنق يف مفاىيم الناس كمعتقداهتم يغَتكف حوؿ ماذا العبلج يف موضع شك عل قالذم يج األمر

عاعبة باألخص عندما يتم للحدث الصادـ يف حياهتم، كبالتارل ما ىي  القيم اليت تتسرب ؽبؤالء ضمن ىذه ادل

 (. تشخيص نفسي طيب)عطاء مسميات ؼبعاناهتم دبصطلحات نفسية إ

حياة  بدكره بالًتكيز على الصدمة يف( من ىو ؟؟؟؟؟)فإنو يقـو  ،عبلج اؼبقدـ هبذه الطريقةعند اغبديث عن اؿ

خربة الناس عن الصراع احمليط اؼبتشكل يف سياقنا الفلسطيٍت القائم يف ظل السياؽ  إبرازىا، كترصبةاالفراد ك

إضفاء الطابع من خبلؿ  ،كأساسية ذ مبلمح ـبتلفةأختفإف ـبرجات ىذا العمل  ،كبالتارل .االستعمارم االسرائيلي

بعاد النفسية الناذبة عن عبلقة الفرد بالعنف مع تركيزىا صدمة يف حياة الفرد، كتكشف عن األالشخصي لتاريخ اؿ

. دكف ربطها بالصدمة اعبماعية كالبنية السياسية االجتماعية يف ظل السياؽ االستعمارم ،على اعبوانب العاطفية

بل -، إال اهنم يفضلوف نتيجة االحتبلؿ ،سطينيُت يعانوف من ـبتلف مظاىر االضطهادعلى الرغم من أف الفل 

لعنيف، كما ىذه ىي الصورة اليت يركهنا عن ذكاهتم يف ىذا السياؽ ا .س ضحايامناضلُت كرل -أنفسهم  عتربكفم

 ،كمباذج للصمود كاؼبقاكمة سرائيلي اؼبتكررة كاليومية عبارة عن صورماـ انتهاكات العدك اإلأف صمودىم أهنم يركف أ

كما أف نظرهتم للماضي كاؼبستقبل غَت . كليست معاناة نفسية بالنسبة ؽبم ،بدؿ التسليم باالمر الواقع كاػبضوع لو

 كفالنفسي كفخصائيعندما يتحدث األفقد الحظت الباحثة، كمبلًحظة مباشرة، أنو . 40طة بالصدمةمثبتة كمرتب

هنم ركاية االحداث الصادمة اليت مركا هبا كبالتارل ما يشعركف بو، ال هبربكهنم على كيطلبوف ـىؤالء اؼبناضلُت،  مع

كالوحيدة للتعبَت عن  ف ىذه ىي الطريقة اؼبثلىأوباكلوف اقناعهم كجعلهم يصدقوف  كلكن ؛تكرار كسرد حكايتهم

السرد يتم الًتكيز على  كمن خبلؿ. ىذا النوعمن صاؽبا للمجتمع الدكرل الذم يهتم بقضايا إمجل أمن  ،الصدمة
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ف من خبلؿ الًتكيز على إ( اؼبنظمات غَت اغبكومية)عتقدين طار ـلنفسية الناذبة عن اغبدث هبذا اإلاالعراض ا

ستجبلب اؼبزيد من التمويل، كىكذا ىي إعاطف مع القضية العامة كبالتارل اعبوانب اؼبؤؼبة سوؼ يتم استثارة الت

 . (Fassin & Rechtman, 2007) السوؽ

كالذين يتبنوف ىذه التوجهات العبلجية  ،خصائيُت العاملُت يف اؼبركزشارة إذل أف األبد من اإل كما أنو ال

يبثلوف اؼبنظومة  كإمبا ،ىا من جهات خارجية، ىم ال يعكسوف توجهاهتم الفردانيةكيتم تدربيهم علي ،اؼبختلفة

بناء بيهتم  أف اؼبركز اؼبباشرة، من خبلؿ اؼببلحظة للباحثة، قد تبٌُت ؼ ،كعليو .اؼبؤسساتية للمركز بتوجهاهتم اؼبختلفة

تدربيهم على ىذه النماذج  عن طريق ؛ين يف ؾباؿ العبلج النفسيخصائيُت العاملقدرات الطاقم اؼبهٍت من األ

ثلها ىذه دكف أدسل إدراؾ للفلسفة العبلجية اليت مت ،ايطبقوهنا غالبن  -يف حقيقة األمر-كلكنهم  ،العبلجية اؼبستوردة

 . كتدريبات حركة العُت السريعة ،كما ىو اغباؿ يف تدريبات العبلج الركائي. اؼبناىج اؼبستنسخة

تساىم يف  ،العاملة يف القطاع النفسي يف الواقع الفلسطيٍت ،ف بنية اؼبؤسسات غَت اغبكوميةأ نستنتج فبا سبق

مطبقة  ،كعيهم ؼبا كراء بنية اؼبناىج النفسية اعباىزة ذبهيل كتغييب الذىنية الواعية لؤلفراد العاملُت من خبلؿ عدـ

دكف أدسل كعي ؼبا يتوافق أك ال يتوافق مع ؛ للمشاريع اليت يتم تنفيذىا ةالسوؽ التمويلي الدارج "موضة"بذلك 

. ما يشاءيكها من خبلؿ السوؽ التمويلي كيفاغبالة الفلسطينية، متشكلة بذلك دمية يتم ربر
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 سقاطات النفسية ومناىضة االستعمار اإل: الباب السادس

االختبارات النفسية المستخدمة التي تشكل إحدى األدوات التي تستخدم من أذل التشخيص والتقييم  

 : ؿ اؼبركز، بقولويتحدث اؼبدير التنفيذم عن االختبارات النفسية اؼبستخدمة يف عم

رل ختبارات مسح أكإؼبركز، كيوجد لدينا دة كلها يف اسقاطية كالعادية العاؼبية موجواالختبارات اإل"

، كيف أشخاص بكوف غراض التسعُت كبيك كيب يت اس دمزم اختبار قائمة األ ،لكل الناس

ف الفرضية تاعتنا أف كبن شعب مصدـك كمكتئب كبالتارل معظم األشخاص أل ،كاضح التشخيص

. أخوىا، أك ابنها معتقلالذين نعمل معهم إال أف نبلقي للصدمة مكاف يف حياهتم يا أـ، ابن، 

الثانية مثل الذكاء نعمل  اتكاالختبار ،تقيس االضطرابات األشهر التسعة 90قائمة األعراض 

االختبار حسب الطلب مثل ربويلو من اؼبدرسة كاالختبارات الثانية مثل اـ اـ يب اس  متعدد 

عب كمعقد كال اؼبراحل متعدد الشخصيات، كأيضا يف اغباالت اليت يكوف فيها التشخيص ص

" .عدة غبسم التشخيص يف اذباه معُتنستطيع ربديد اؼبرض من أكؽبا نعمل اختبارات مسا

ف االفراد يعانوف من أك ،من األمر فيها كمفركغ ،االفًتاض بأف الصدمة موجودة :اؼبدير التنفيذم ما كرد يف ىمأ

للحصوؿ على تشخيص مرضي  ؛االفًتاض ابيق االختبارات النفسية ىبضع ؽبذف تطأك ،اضطرابات الصدمة النفسية

يف خطاب  ،ذا سبعنا يف ىذا الطرحإك .تلقائيان  كجودهالذم يفًتض اؼبركز  ،طرابيتناسب مع الصدمة كاالض

شخاص الذين يعيشوف يف سياؽ سياسي ف األبأ اإلفًتاض مبٍت علىقبد أنو   ،اؼبؤسسات غَت اغبكومية اؼبمولة

. كي يتمتعوا دبفهـو الصحة النفسية باؼبعايَت الغربية ؛حباجة اذل عبلج نفسيك ،مرضى نفسيُت -حتمان –عنيف ىم 

 : أف (ر.ـ) يقوؿيف حُت 

 ،عامة معموؿ هبا  عاؼبيان  الليىي عبارة عن تقليد لبلختبارات االختبارات اليت يعمل هبا اؼبركز "

ؤخذ بعُت االعتبار أف كم ،اجملتمع كالًتكيبة ،السياؽ ؛ف األصل فيها أف تراعي خصوصية اجملتمعأل

مثل اعبزء اؼبتعلق بالثقافة اعبنسية باالختبار من باب اؼبمارسة . يف بند يطرح فكرة الثقافة اعبنسية
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غلب االختبارات ال تتواءـ مع ؾبتمعنا كىي عبارة عن أ ان ىا يف ؾبتمعنا قد تسبب مشكلة، إذكغَت

هبب أف نقنن االختبار  .ؿ ترصبة حرفيةكبن ال يوجد لدينا تقنُت، ب. امتداد لبلختبارات األخرل

اختبار بيك مثبلن بعض . حبيث يتبلءـ مع ؾبتمعنا باألخذ باالعتبار العوامل النفسية كاالجتماعية

يف بعض  ئمأهنا ال تبلمن بنوده ال تناسب عادات كتقاليد ؾبتمعنا، من ذبربيت الشخصية شفت 

ف بالتأكيد يقيس كل جوانب اؼبشكلة كلكلذا ىو ال  ،بنودىا سياقنا ىي فبكن تعطينا توضيح

" .يساعد بشكل أك بآخر

 : هبذا الشأف( ز.ـ)كتضيف 

ا اؼبريض ذىاشل أك عصايب، ، الذم وبدد إذSL90أال كىو  ،أحد االختبارات اؼبطبق يف اؼبركز"

ذك موضع شك بالناحية اؼبوضوعية ألنو يعتمد على ذبميع نقاط كمؤشرات عامة، فبا يدؿ  اختبار

."  اؼبعطيات أهنم يتبعوف النموذج الطيب اعبامدحسب 

 

 (: ك، س)، ربدث حول االختبارات النفسية رتداة من أدوات التقييم النفسيك

اختبارات كمقاييس  على كنتيجة ىذا التقييم األكرل الذم يستند ،إف عملية التقييم زبضع للفريق"

ت عارل من ناحية قياس كحدة اؼبشكلة كأيضا تستند إذل مصداقية كثبا. ىي غالبا مقاييس عاؼبية

كاالضطراب الذم يعانيو الشخص كبالتارل نتيجة ىذه اؼبعاينة للشخص الذم يعاشل، إما ربوؿ 

غبالة مرضية كيصبح ؽبا ملف كحباجة لعبلج كمتابعة أك ربوؿ غبالة استشارية أك االكتفاء بتوثيق 

.  "اغبالة ضمن الفئات اؼبستهدفة اليت مت ذكرىا سابقا
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 : التدخل لبعض الحاالتحوؿ طبيعة ( ك، س)كما يضيف 

حسب  .برنامج العبلج يستند يف التدخل حسب طبيعة اغبالة كتشخيصها للتدخل اؼبناسب"

من اؼبرضى حباجة لعبلج يزيد عن سنتُت كأكثر % 9تقريبا يوجد ما يعادؿ   2012تقييمنا يف 

حالة  100ذه النسبة تقريبا تعادؿ كشوزفرنيا كه, psychotic كىذه اغباالت تندرج ربت

ألهنا حاالت يظل العبلج مستمر معها  ،حباجة لرعاية طبية كنفسية كاجتماعية بشكل متواصل

الف احتمالية االنتكاس كاردة لكن ىذه اغباالت حبكم متابعتها يكوف ىناؾ عملية ضبط كؼبا 

حصوؿ ذلك، يعٍت  تواصل يبنعالعبلج كالتقييم ادليصَت االنتكاس ما بصَت باغبدة الكبَتة الف 

من حالتنا ىذه من ضمن اغباالت % 20 لدينا ما يقارب. اس اآلخرينفبكن أف تصَت من الن

 chronicكىذه اغباالت تكوف ـبتلطة بُت  ،تصل غبد تكوف متوسطة لشديد ىكذا التوصيف

ptsd ,severe depression ,bipolar  ألزمة يكوف ا ، ىذه غالبية اغباالت كىذه تقريبان

كما يبيز ىذه اغباالت أهنا ترجع كتؤدم عمل منتج . تاعتها سنة كاحدة كأحيانا تتعدل أكثر

كيصبح عندىا اندماج كتكيف مع االضطراب كتبلشي لغالبية األعراض اؼبرضية كاحتمالية 

نتوقع رؤيتهم من % 3-2االنتكاسة يف ؽبا احتمالية قليلة كلكن يف نسبة من العشربن باؼبية فبكن 

ما تبقى لدينا . ... كل ثبلثة شهور من إخراجهم  follow upجديد كبالتارل  نعمل ؽبؤالء 

اقل أك أكثر  تكوف حاالت عرضية أك حاالت تعاشل من  70%من حاالت تًتاكح بُت 

 ocd, agora phobia, acuteاضطراب، ع سبيل اؼبثاؿ ما بعد الصدمة أك ـباكؼ مثل 

stress disorder  إذا منحكي عن تصنيف اغباالت اؼبوجود باؼبركز . ف متوسطكاكتئاب كلك

ىي حاالت تعاشل من ضغوط ما بعد الصدمة حبكم أف الغالبية منهم ىم % 55يوجد ما يعادؿ 

إذا أخذنا باؼبعدؿ اضطراب اؼبزاج . ضحايا تعذيب كىذا العرض ىو األكثر شيوعا كانتشارا بينهم

كبشكل ثانوم من االكتئاب الذم يندرج ربت بند  يف نسبة تعاشل من اضطراب ما بعد الصدمة
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ىي إما أعراض الذىانية أك صار عندىم % 20-15كيف نسبة بقدرىا من . اضطرابات اؼبزاج

 ."مرض ذىاشل

 أين التعليق على ما سبق؟؟

 

 حقيقة االختبارات 

ضطرابات معرفية أف االضطرابات االكلينيكية تنشأ على أساس ا :تصاغ االختبارات النفسية على افًتاض 

كىذه  حبيث تتصف ىذه البٌت اؼبعرفية بالتشويو بدرجات ـبتلفة، ،على اؼبستول االدراكي كالسلوكي كاؼبعريف

على أهنا استنتاجات عشوائية كذبريدات  كصفكت ،غَت اؼببلئم للمعلومات مٌثلالتشوىات ىي شكل من التى 

يف دراستو اليت ىدفت اذل تقنُت مقياس  (اريخرضواف، بدكف ت) كيوضح ذلك  ،انتقائية كتعميمات مفرطة

 .امعيُت يف سوريااجلاالكتئاب على الطبلب 

تابعة  ؛دكات اؼبستخدمة يف ؾباؿ تقدصل اػبدمة النفسيةكغَتىا من األ ،ؿ هبا يف اؼبركزإف االختبارات اؼبعمو

االختبارات  ة ترجممتق كما أف .رةالذم وباكؿ فرض نفسو على كاقع اجملتمعات اؼبتسعمى  ،للمنهج الفكرم اؼبسيطر

يف سياؽ  (ك تبٌتأ)دل توضع  ألهنا ؛فحص ذلإىي حباجة ؼكبالتارل  ،لعربيةإذل امن االقبليزية  -حرفيان -النفسية 

يف كسياؽ احتبلؿ يفرض نفسو كيؤثر على ؾبريات اغبياة اليومية لؤلفراد كاعبماعات، بل كضعت  ،عنيف قائم

ختبارات صحيحة اإل قض سكاهنا ؽبذه الظاىرة، فكيف ستكوف اؼبصداقية يف ىذرال يتع دكؿ غربية رأظبالية،

على سبيل -الذم يقيس االكتئاب  ،"بيك"اختبار ؼ! خبلقية يف سياقنا الفلسطيٍت عند تطبيقها؟أك حىت أكعالية 

نية كحالتها النفسية نسانية الفلسطياختزاؿ التجربة اإلم تقـو بأ ؛ىي ثنائية التفرع ،ختباراتكغَته من اإل -اؼبثاؿ

 . ك االجابة على اختيار بُت متعددأ ،ال/ نعم :جابةباال

ىل يأيت تساؤؿ  ،كىنا .تقع ضمن اؼبقياس العاؼبي للصحة النفسية الغربية النفسية األعتماد على اؼبقاييسإف 

ألمريكاف كما يفهمو االثقافات؟ ىل نفهم ىنا االكتئاب  على كل نطبقعايَت العاؼبية موحدة لكل البشر كتىذه ادل
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عما ىو موجود يف  ،سياقها الثقايف كالفكرم، يف باألساس تعد كذبهز يف ببلد زبتلفمثبلن ؟ فهذه اؼبقاييس 

مة ىذه االختبارات للبيئة احمللية الفلسطينية، ال ينبغي فقط ءعند اغبديث عن موا ؛لذا .ؾبتمعنا ككاقعنا الفلسطيٍت

بل األجدر إعادة صياغة كتقوصل  ،تتناسب مع لغة اؼبتحدثُت يف اؼبناطق اؼبختلفةكي  ،متها لغويان اك ؽبجيان ءمبل

. تطبيقها من األساس أك إلغاء ،السياسياختبارات عربية مبلئمة للسياؽ االقتصادم ك

اؼبعركفة باالختبارات اؼبستخدمة يف اؼبراكز النفسية، على أساس اهنا  ،صممت أدكات القياس النفسيلقد  

ختبارات من ىذه اإلؼ ؟حياناأكيف يناقض علم النفس نفسو   :جدؿارات كالثقافات، كىنا تربز قضية للعابرة للق

بشكل سليب كتؤثر على حداث الصادمة اؼبؤثرة لؤل فف البشر يستجيبوأعلى أساس  ،ف تكوف عاؼبيةأاؼبفًتض 

البيئة ىي اليت  أم أفج بيئتو، نساف نتاف اإلأخر من علم النفس وباجج ق اآلحياهتم كتوافقهم النفسي، كالوج

كتئاب، أك إك أحباط إك أكينتج عنها قلق  ،ليت تعكر مزاجناحداث اؼبؤؼبة اطرؽ تعاملنا كاستجابتنا لؤلتشكل 

ف أل. دعاءف تصاغ على ىذا االأكالتوجهات النفسية العبلجية هبب دكات اؼبستخدمة كاأل ،خرلأردات فعل 

ة معاناة طفل يف الواليات اؼبتحدة نتيج، ليست ؾكدكره يف النضاؿ كالصمود طفل أسَت كىو مدرؾ للقضية معاناة 

 . ةكجوده يف بيت للرعاية البديل

كليان عن ما يبارس بو يف مناطق  ف العبلج ىبتلفأإال  ،فرادشخص فيها األظهرت اؼبؤشرات اليت تي حىت لو  ان،ذإ

عن احملتول الثقايف  ،م اؼبنتفعُتأ ،ذبرد اؼبشاركُت ، فهيكاؼبقاييس ال تعطي التجربة حقهادكات كىذه األ. خرلأ

صباعتو اليت  ا العاـ كربصرىا يف الفرد خارجا زبرج اؼبشكلة النفسية اليت يعانوف منها من سياقونوأل ؛كالفكرم

. تتعرض ؼبمارسات عنيفة جراء االحتبلؿ

ساس كتعابَتىم اس كدالالهتا باأليكوف كلمات الن هبب أف ،عتماد عليواإل الذم هبب ،ف االختبار اغبقيقيإ 

ف ىذه االختبارات أل .كاعبماعي ،الذايت :كيتهم بشقيهاحسب سياقهم االجتماعي كه ،الثقافية بعمقها عندىم

ف اللغة كالتعبَت إذ أ .ف يعرب عنها اؼبنتفع عن نفسو بوصف خاص كمًتجم كليس العكسأهبب اليت  ،تفرض اللغة

. ؿ صحتو النفسيةىي اليت تعطي مؤشرات للقياس حو
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تحويل الحاالت 

 مصدر التحويلاذل ( ك، س)أشار  ،اػبدمات ؽبا دصلكإهباد اغباالت اليت يتم تق ،يلفيما يتعلق دبسألة التحو 

: بقولو للحاالت

مصدر التحويل يأيت باذباىات متعددة كىذا بصَت بتحوؿ كل سنة يعٍت التدخل من خبلؿ " 

من اغباالت ىي اليت يتم ربويلها من اؼبيداف، % 50، كتقريبا اؼبيداف أك حاالت تأيت إذل اؼبكتب

يعمل على نوع من اؼبسح كالتقييم  ،كيوجد لدينا طاقم عاملُت بقدـ ىذه اػبدمة للفئات اؼبتضررة

لؤلشخاص الذم يتم إطبلقهم من داخل السجوف كبالتارل نتيجة ىذه اؼبعاينة يتم التحويل 

" .ت اليت حباجة للخدمةللحاال

  :وبمل داللتُت ، فإنواغباالت يتم ربويلها من اؼبيداف نصفقيبان على أف تع 

ذل تغيَت يف الوصمة االجتماعية حوؿ مفهـو الصحة إشارة فبا يساىم يف اإل ؛اػبدمة النفسية نو يتم تقبلأ :كذلاأل

لؤلشخاص الذين  جتماعيخصائيُت يف السياؽ الثقايف كاالكذلك من خبلؿ تواجد األ ،خل النفسيالنفسية كالتد

  .كيعملوف على تسهيل الوصوؿ اليها ذل ىذه اػبدمةإىم حباجة 

كبالتارل تكوف الداللة  ،عدـ كضوح مفهـو اػبدمة النفسية لؤلشخاصحالة يف  ،قد تشكل خطران  :كالداللة الثانية

كيعرضوف  ،سيةالتسويق للخدمة النف يبخصائيُت يعملوف عمل مندكف األأحيث  ؛ داللة زائفة ككنبيةاالكذل

النفسي الذم يركجوف لو  باؼبنتجشخاص كي يقنعوا األ ،هبايبإ دبفهـو ،لغة معينةاستخداـ هبابيتها كوباكلوف إ

. كعليو يبقى التساؤؿ مفتوح حوؿ مدل مهنية كأخبلقية التدخل النفسي هبذه الطريقة ،(السلعة النفسية)

 ،كاف يتم بشكل فردم، أـ صباعيإذا ما  :ل الععذيطبيعة العمألحد األخصائيُت حوؿ  الباحثة كعند سؤاؿ

ـبتصران للوقت كاعبهد العمل على اجملموعات اؼبتجانسة ب ،يف بعض األحياف ،أسهل ردبا لؤلخصائي األخَت  كوف

 (: ـ، ع)كالطاقة كغَته من األمور، يقوؿ 
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كب فيو العمل على ىذا التوجو ليس بأيدينا كبن ننفذ حسب ما يطلبو اؼبشركع، إذا اؼبشركع مطل"

 15أك  10ؾبموعات منعمل ؾبموعات، كعددىا يكوف ؿبدد مسبقان ؾبموعات مشكلة من 

."  كعدد كالفئة ؿبددة سابقان أطفاؿ أـ نساء أـ أسرل

 افالعبلج أك اػبدمة، كوهنما االثنمتلقي ك ىو ،يكوف دكره سليب (لنفسيأك العامل ا)أف األخصائي  نرل ؛هبذا

اػباصة؛ ألف الربنامج وبدد طبيعة عمل األخصائي كبناء عليو يعمل األخصائي مع  اهتمال يتحكماف دبساح

.   اؼبنتفع

 (: خ، ب)كحوؿ قضية العبلج يضيف 

فهم أنا أف العبلج أىو اؼبخطط االسًتاتيجي، كلكن  أدل الهنيارهالذم ك ،ما حصل يف اؼبركز"

اغبالة للعبلج الدكائي ىذا بالنسبة رل  النفسي ىو عبلج طويل كحباجة ؼبتابعة كطاقم عمل، ربويل

أصبح التوجو أكثر باؼبركز للدكاء ألنو يعطي مفعوؿ أسرع كلكن  .قضى عليو، كىذا ما وبدث

انتكاس متكرر كقريب، كإذا حصل كاستلـز الدكاء فهو هبب أف يكوف دبعدالت أك جرعات 

كيف ف نريد من اؼبنتفع أف يتبالنهاية نح. منخفضة كمتابعة مستمرة بالتزامن مع العبلج النفسي

ب من اغبالة عرب زبديره رغب خبلق راحة نفسية لؤلىل كاجملتمع القرمأكيندمج حبياتو الطبيعية، ال 

ذباىي كاف الرغبة يف تطوير العبلج الفردم كالعائلي كاعبماعي كالركائي، على الرغم من إ .باألدكية

قل اؼبوجو، شعرت العبلج بوقتها يأخذ منحٌت الع مـ من ذكأف العاملُت ىم مهنيُت جدا إال أنو

."  أكثر من الوسائل العبلجية األخرل ،العبلج الفردم كالدكائي

حسب  قإطار بنية اؼبؤسسة، كذلك ألفيف كائي كل منهما يعكس داللة معينة إف منحى العبلج الفردم كالد  

تسجل يف نظاـ البيانات على  عضوان  (15-10)من نظاـ التسجيل للحاالت فإف تسجيل اجملموعات اليت تتكوف 

ؿ جلسة متسج ق يتمفأل ؛أكثر عائدا من الناحية الرقميةف العبلج الفردم أأهنا جلسة عبلجية كاحدة، يف حُت 

 . اؼبركز كالتسويق الستجبلب التمويل جو الفردم يضمن استمراريةفإف التو ،كعليو .كل فردمع  كاحدة
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مع اغبفاظ على اػبدمة  ،حسب شركط اؼبموؿيتم تنفيذىا  امج كىذه الرببربامج جديدة  اؼبركز يأيت ؛هبذا

 ،النظر العلمية كالعملية ةمن كج كما أنو. باعتباره اغباجة اؼبلحة كالضركرية ،ساسية للتدخل النفسي الفردماأل

بالتارل يتم كعبلج ؾبموعة من االشخاص يف كقت كاحد، ك ،من العمل اجملتمعي االعمل مع اجملموعات جزءن  يعترب

أما العبلج الفردم فيعمل على  .ختصار الزمنإفراد كتعمل على ػبدمة يف كقت كاحد جملموعة من األربقيق ا

، دبعٌت أف العبلج ذل مراحل التغَتإمد كي تصل ذل تدخل طويل األإصغر، عبلج الفرد كبنية ربتاج األالدائرة 

أما العبلج اعبماعي  .ؤسسات غَت اغبكومية لفًتات أطوؿارية ادلكبالتارل استمر ،ذل مدة زمنية طويلةإالفردم وبتاج 

 كغبمة ان ف العبلج اعبماعي ىبلق ركحأ فناىيك ع. اذا مت اعتماده كمنهج ؽبذه االستمرارية ان يشكل هتديدؼ

حبيث تكوف لديها  ،كوبدث ؽبا انتقاؿ عبلجي ،سيعتماد على اؼبعاجل النففيها ربرر من اإل ،اجتماعية نفسية

. عن اؼبعاجل النفسي( الغالبيف )كيتم االستغناء  ،كمجموعة داعمة فراد على بعضهم البعضاأل عتمادلة من احا

كبالتارل خلق ضركرة لوجود  ،فسيعلى األخصائي الن الفردم يعمل على تكريس االعتمادميف حُت أف العبلج 

صاحل يف ما يصب  كىذا ،ليهاإتاج ؼبساعدة اليت يحالفرد على ا حصوؿجل أمن  ،ئي النفسي كاؼبركزخصااأل

. اؼبؤسسات غَت اغبكومية اؼبمولة

نسبة ؿبدكدة  ذين يشكلوفكاؿ ،شخاص الذين يرتادكف عيادة الطب النفسي يف اؼبركزؿ حوؿ األؤكما يربز تسا

من كتتم متابعتهم  دكيةأسي ؽبا، خاصة الذين وبتاجوف اذل من ؾبمل اغباالت اليت يتم تقدصل خدمة العبلج النف

ف ىذه النسبة أكىنا يتبُت  ،شخاص الذين يعانوف من االضطرابات النفسية اؼبزمنةاأل -الغالبيف -ـ ق ،قبل اؼبركز

احملدكدة تشكل دخبلن ؽبذه اؼبؤسسات الف االمراض اؼبزمنة تعٍت حاجة مستمرة للمتابعة الدكائية كمراجعة العيادة 

كىم بطبيعة اغباؿ من ) ستقباؿ ىذه اغباالت لديو كتقدصل اػبدمة ؽبم النفسية، كاليت ردبا تفسر ؼباذا يوظف اؼبركز ا

من قبل عيادات  قكفر كيتم تغطيتتئي للحاالت النفسية اؼبزمنة ـف العبلج الدكاأمع العلم  ،(اليت يتابعها اؼبركز الفئة

نو يتم ربويل فإفصل ذكره يف مكاف اخر من ىذا اؿ ككما مت. الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية

كاليت تعود ملكيتها ألطباء نفسيُت  ،بعض اغباالت ليتم متابعتها يف اؼبركز عن طريق عيادات نفسية خارجية
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نو أق الفئات اؼبزمنة، كبذلك نستنتج خر لفحول تقدصل اػبدمة ؽبذآكردبا يف ىذا تفسَت  ،اؼبركز نفسيعملوف يف 

. لردبا ىناؾ تقاطع يف اؼبصاحل

 

التحديات والثغرات :  مل في المرركواقع ال

كتعرب عن حالة من عدـ الرضا  قبل العاملُت، لتندد بثقل العمل أصبح ىنالك أصوات ترتفع من

الذم كانت تصلو ( خ، ب)كعن ىذا ربدث  .د التغيَت كربقيق نوع من العدالةالوظيفي، كتنش

األخصائيُت يف اؼبيداف يف أهنم بدأت اؼبشاكل تظهر من : "الشكاكم عرب بريده االلكًتكشل اػباص

ملزمُت بعدد حاالت معينة باألسبوع هبب أف يغطوه، كىذا يعكس على نوعية العبلج الذم 

يبارسو األخصائي، كلكن اؼبركز ركز على عدد اغباالت اليت يراىا األخصائي بغض النظر عن نوع 

االت ليس ألهنا حاالت بل اف ربدد عدد احل)العبلج اؼبقدـ لو، كلكن ىذا من متطلبات اؼبموؿ 

. تسجيل عدد اغباالت اؼبستفيدة( ألف اؼبموؿ يطلب رقم لتغطية سبويلو كذبديده كإال فبل أمواؿ

اعًتضنا على . أصبحت اؼبسألة عبارة عن حسبة كم عدد من السحارات مت بيعها أك تسويقها

.  "ذلك كقلنا إف اغبالة هبب أف تأخذ كقتها كىذا كاف كجو اػببلؼ

كم  ؿدارة اؼبؤسسة أكلت االىتماـ ؿإف أ :اف الذم دفع بأصوات العاملُت اذل االرتفاع كاالعبلف ،ا سبق، ممظنبلح

كدل تأخذ بعُت االعتبار الطاقة النفسية كاعبسمية كاؼبهنية لؤلخصائيُت يف القدرة  ،جندة اؼبشاريعأاؼبطلوب ضمن 

فتحمل العاملُت فوؽ طاقاهتم حسب الشكول  ،اؼبرىقيف ظل خصوصية العمل اؼبيداشل  ،على القياـ هبذا العمل

 : ؾبلس األمناء هبذا الشأفحوؿ اإلجراءات كاػبطوات التنفيذية من قبل ( خ، ب)ضاؼ كقد أ .اؼبذكورة

ربدثنا مع رئيس اؼبركز بذلك إما أف يتفرغ للمركز كإما يستقيل، كما طلبنا منو أف ال يوظف "

أف اؼبموؿ ىدفو تنميط العبلج الفردم كالدكائي يف ىذا  ققحيث قمت بتنيب. األقرباء كالنسايب
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نتيجة لذلك قدـ كل منهم االستقالة أماـ اؽبيئة  ،البلد كأنت زبدـ أىدافو كاؼبركز باذباه الفشل

." العامة

يستفيد  يتكاؿ ،ة ؼبؤسسة الفرد الواحدىذه التجاكزات كربويل اؼبؤسس أكد ما كرد يف كتاب االستقالةكما ك 

 ،ظهر أف اؼبدير العاـ غَت متفرغ، ككذلك نائب اؼبدير العاـ ليس متفرغا أيضان كقد  ،الناس دكدة منفئة مح امنو

نشاء عبلقات إ ذلإحباجة  اؼبركز بأف ؛ذلكلو  اإلدارة مربرة ،كيقـو بالتدريس يف اعبامعة ،كىو اؼبدير اؼبهٍت يف اؼبركز

األمر , ر العاـ عاؿ جدا، ككذلك راتب نائب اؼبدير العاـأف راتب اؼبدم"ىذا الكتاب كأكضح نص . مع اعبامعة

كقد برزت اشكاليات . على كشوفات الركاتب لسنوات ـبتلفة ىاطبلعامن خبلؿ الباحثة منو الذم ربققت 

أف "عنو  حُت ييسأؿ اعبواب السائد حبجةكذلك كثرة تواجد اؼبدير العاـ يف عيادتو اػباصة، : خرل، منهاأكقضايا 

كمع غياب اؼبدير العاـ يف اػبارج يقـو أحد أطباء  ،"عيادتو قد هتيج فاضطر اذل مغادرة اؼبركز بسرعةمريضا يف 

. اؼبركز بالدكاـ يف عيادتو اػباصة

كطبقة  ،العامل اؼبهدكر كاؼبقهور نسافطبقة اإل : اغبكومية تفرز طبقتُتاف اؼبؤسسات غَت أعبله يتبُت فبا كرد

ما وبق للطبقة االدارية أف كزبلق لنفسها حالة االستثناء، دبعٌت  ،قق رأظباؿ رمزمخرل مستفيدة من مكانتها كتحأ

كتعزيز اؼبلكية الفردية اػباصة  ،قارب كاؼبعارؼتشغيل األ :منها ،دة ؽبا أكجو عديدةكىذه االستفا ،ال وبق لغَتىا

أك العمل يف  ،احل اػباصةصالعمل يف ادلبكقت اؼبؤسسة   ىدارإك ،ؽبذه اؼبؤسسات ككأهنا ملك الفرد الواحد

كلكنهم يستفيدكف من  ،بوظيفة كاملةهنم القائموف على اؼبؤسسة ضمن كصفهم الوظيفي أ حيث ،خرلأكظائف 

نو يتم أذل إة ضاؼإخرل، أكن عمل ماأخرل يف ألوف مناصب ككظائف جزئية ىذه الوظيفة الكاملة بأهنم يشغ

كموا بأعماؿ يف خدمة مصاحل الفئة اؼبستفيدة يف عملها اػباص ليق ،استخداـ بعض العاملُت اؼبشغلُت يف اؼبؤسسة

. مهاـ عمل كظيفتهم منا جزء ككأنو ،خارج اؼبؤسسة

ة الفردية يف باب ربقيق اؼبنفع تنضوماليت  ،ف ىذه اػبركقاتأمع العلم  ،اذل ربالفات مصاحل معينةيشَت ىذا  

 :ية يف فلسطُت، حيث كرد يف كتاب استقالة اجمللسيتوافق مع قانوف سلوؾ اؼبؤسسات األىل ال ،داخل اؼبؤسسة
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اـ، لكن اؼبركز لقد فعل اؼبركز خَتا عندما قبل استقالة اؼبراقب اؼبارل الذم ىو أخ زكجة اؼبدير الع"

  ".ؿباسب اؼبركز الذم يرتبط بصلة قرابة باؼبدير االدارم عُتسرعاف ما 

 : مؤكدة على ىذه التجاكزات ،(ز. ـ)خصائية كأضافت األ

ككظف ابن خالتو كعينو يف  ،كاف مدير دائرة التخطيط كالتطوير مستفيد من مركزه من اؼبؤسسة"

ف بتجمعهم أل( اؽبيئة االدارية... )نسيق مع منصب اؼبدير اؼبارل، كأكيد ىذا اؼبوضوع مت بالت

ير اؼبد: "نص استقالة اجمللس كفبا يؤكد ىذه اإلدعاءات ما كرد يف". مصاحل كبغطوا على بعض

ال أف إقصارل جهده يف العمل يف اؼبركز، دارم وبمل شهادة لغة اقبليزية، كرغم أنو يبذؿ اإل

االنطباع السائد بُت اؼبوظفُت أنو يتصرؼ بتناغم مع اؼبدير العاـ كدبزاجية مع ىذا اؼبوظف أك 

". ذاؾ

غَت رحبية يعمل يف الواقع قبد اف مركز عبلج كتأىيل ضحايا التعذيب بصفتو منظمة  ،كبناء على ما كرد أعبله

رتزاؽ من ربقيق رأظباؿ مادم كمعنوم االك ،التطبيقي اؼبمارس على أجندة رحبية من خبلؿ ربقيق مكاسب عينية

 .(2003ظبارة، )كاجتماعي كمكانة رمزية ؿبلية كعاؼبية ضمن سوؽ العنف كاػبطاب التمويلي 

 

الو ي بالخصوصية الثقافية للمجتمع الفلسطيني 

كعي  ف اؼبؤسسات غَت اغبكوميةأ، من خبلؿ عرض البيانات كربليلها يف ىذا الفصل، كثر من موقعأ كرد يف 

الف  ال توظف ىذا الوعي يف عملها، ىاتعمل فيو، كلكن ذمكالسياسية للمجتمع الفلسطيٍت اؿباػبصوصية الثقافية 

ثقافة  :فعلى سبيل اؼبثاؿ.  افة الفرديةثقستدخاؿ ثقافتها كمفاىيمها اػباصة اليت تعزز اؿإأجندة اؼبموؿ تعمل على 

الثقافة اؼبستدخلة ىي ثقافة الصدمة كاؼبرض  أف يف حُت ،لد كالصموداجملتمع الفلسطيٍت مبنية على ثقافة اجلى 

. النفسي
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سياؽ العمل حسب خربتو اؼبيدانية فيما يتعلق بالوعي كاؼبعرفة بالثقافة الفلسطينية يف ( ـ، ع)كيف حديث 

 : ذل ؾبمل أبعاد ما يتعلق يف حالة الوعي باػبصوصية الفلسطينية، بقولوإركز، أشار النفسي للم

بشوؼ أف  اؼبراكز مش كاعية خبصوصية الثقافة الفلسطينية، كإذا كاف ىناؾ كعي فهو فردم،  قأف"

ب غلأف مصادر اؼبمولة دبعٍت ما بتكوف ر إؽبا ـصدٌ ألف اؼبراكز ىي أصبل تتعامل مع اؼبشاريع اليت تي 

بناء على االحتياج اؼبوجود على  رض الواقع كإحنا منعمل مشركعأ ذلحتياج عإاؼبشاريع مبنية على 

غلب اؼبؤسسات اليت تعمل يف ؾباؿ الصحة أ ،مش كلها ،ىي يف غالب األحياف .رض الواقعأ

كبالتارل ىذا الذم ىي تشتغل بناء على مشاريع تصدر إليها من اػبارج،  ،خلينا نقوؿ ،النفسية

فيو  ا ؼبا تركح على اؼبيداف نبلقي افُّن غلب اػبدمات اليت يقدمها اؼبركز خصوصأف ىبلق مشكلة؛ أل

رض الواقع، فا األصل دائما ؼبا بدنا نعمل أتتناسب مع االحتياج اؼبوجود على اػبدمة اؼبقدمة ما ب

كيتم بناء خدمات كلبدـ شرائح ـبتلفة من اجملتمع، األصل أف يتم دراسة اؼبشكلة يف ؾبتمعها 

ىم  الليراد مع مراعاة السياؽ الثقايف خطة تدخل بناء على االحتياج كالبيئة اؼبوجود فيها األؼ

ف إحنا يف نفس اجملتمع نبلقي اختبلفات من قرية ألخرل كمنبلقي يف اختبلفات موجودين فيو أل

رل، كالشيء الشيء اؼبقبوؿ يف منطقة معينة غَت مقبوؿ بأخ. من مدينة ألخرل كمن ـبيم آلخر

كىكذا ينطبق من مكاف ؼبكاف كمن ثقافة ألخرل،  ،اؼبباح يف منطقة ىو ؿبـر يف منطقة أخرل

يتعامل ىو  قلسفة كرؤية اؼبركز كيف اؼبركز بديتبع ؼ قم النفسي يف اؼبركز مقيد فهو  بداألخصائ

." يتقيد فيو قبد
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 إسقاطات  مل المررك  لى مناىضة االستعمار

باستخداـ خطاب  ،يف سياؽ تنفيذ العمل للتدخل النفسي تتمثل اإلشكالية أفنبلحظ  ،بناء على ما سبق 

ليتمتع األفراد بالصحة النفسية، من كجهة نظر  للعلل النفسية اليت هبب معاعبتهاحقوؽ اإلنساف كالًتكيج 

كاليت يعرفها  ،فلسفة اؼبقاكمةنتيجة  ؛دة للعنفمفهومها اؼبطبق يف السياؽ العاؼبي، باعتبار أف اغبالة الفلسطينية كاٌل 

 .اجملتمع الغريب على أهنا فلسفة االنتقاـ كالثأر يف السياؽ االستعمارم اؼبفركض على كاقع اغبياة للشعب الفلسطيٍت

 : 41تعريف اؼبؤسسة يتطرؽ إذل تناكؿ السلوؾ االنتقامي كفلسفة االنتقاـ، كيف ىذا الصدد يقوؿ اؼبدير التنفيذمؼ

... جي كالنفسي ال ينفصل عن الًتكيج غبقوؽ اإلنساف كالدفاع عنها يف اؼبنطقة إف نشاطنا العبل"

إنٍت ال أدعو إذل احًتاـ حقوؽ اإلنساف لئلنساف الفلسطيٍت فحسب، بل احًتاـ حقوؽ اإلنساف 

كإنٍت أتعاطف مع األبرياء الذين يقتلوف لدل كبل الطرفُت، كما كأتعاطف مع كافة ... للجميع 

".  نشدكف العيش كاؼبضي حبياهتم الطبيعية رغم التأثَتات اؼبركعة للعنف كالصدماتأكلئك الذين م

كلكن ىذا اػبطاب  ،كثر قبوالن أكىو  ،نساشلإف اػبطاب اؼبستخدـ ىو خطاب أىذا اغبديث  منيتبُت  

اؼبستعًمر، معاناة الطرؼ اآلخر  منرع شَّع كمي  ،ركح اؼبقاكمة كحق األرض يتنصل منك ،يساكم بُت اعببلد كالضحية

.  لكي يقنعو باستمرارية التمويل ؛كىذا خطاب موجو للمموؿ

أحد كتيبات اؼبركز اؼبنشورة يف ( العبلقة بُت العبلج النفسي كحقوؽ االنساف)كيستكمل القارلء ؽبذه اؼبقالة 

خارجة عن سياؽ العنف  ،على طرح مفاىيم مثل العنف السياسي أك عنف بشكل عاـ يف نصها اشتملت أهنا

الذم ينفي صفة العنف عنو، حيث ككليس بوضعو ضمن اطار حالة اؼبقاكمة يف السياؽ الفلسطيٍت  ،االستعمارم

مصدر للعنف، فعندما يتعرض الرجاؿ إذل ننا نسعى إذل أف ال يتحولوا ىم أنسفهم أ :اؽبدؼ الثاشل: "قبد يف اؼبقاؿ

يفرغوا ذلك العنف الذم "يف االىتماـ هبم كي ال  كالنساء إذل العنف كاالعتقاؿ أك العنف السياسي، فإننا نرغب

..."  يف عائبلهتم" تعرضوا لو

                                                           
 2014مقالة أصدرت لو يف كتيب يف العبلج الركائي (. العبلقة بُت العبلج النفسي كحقوؽ اإلنساف)مقالة   41
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 : اؼبقالة ضيفتا فيما يتعلق دبسألة االنتقاـ، ؼأـ

نسعى إذل فتح اآلفاؽ للناس كي يتفهموا أنو لو قاـ أحدىم بتعذيبك فإف ذلك ال يشكل ىوية "

أف أمنح فضاء ألم فبن تعرضوا للتعذيب أك كأنٍت ألجد يف ذلك مسؤكلية أخبلقية، ب. األمة برمتها

التنكيل كي يستشعر بأف اآلخرين أيضا يعانوف من األزمة اليت تعصف باؼبنطقة كأهنم أيضا لديهم 

كإذا ما أردنا أف يقر بآالمنا كصدماتنا، يتوجب علينا أف مبتلك  صدماهتم النفسية اػباصة هبم

كبن نسعى جاىدين من خبلؿ عملنا أف نوطد ك. الشجاعة كاغبكمة الكافية لئلقرار بصدمتهم

نساشل للمؤسسات غَت ف اػبطاب اإلأخرل كتأكيد على أكيف ىذا داللة  ." فلسفة االنتقاـ

كلست . الواقع ذللطرفُت من حيث القوة كالسلطة كاألاغبكومية يعكس يف ثناياه خطورة مساكاة ا

ذا ما كقعت اماـ ناظرىم أك إئيلي سراق العبارات على ضحايا التعذيب اإلىذ أدرم ما ىو كقع

!  ترددت على مسامعهم؟

يتم التعامل  ،كبالتارل(. Post Colonial) كبذلك يتم ربويل القضية الفلسطينية إذل ما بعد االستعمار 

على  ،على عمل األخصائيُت اليت تنعكس ،مع الذكات يف اؼبراكز اليت تقدـ خدمات الصحة النفسية هبذه العقلية

 . ككأف احملتل يف بلد ككبن يف آخر ،إطار ما بعد االستعماريف  Mind Setذىنية ق اؿتثبيت ىذ

، كبعيدا عن فكر (2011لبلة، )يكوف عمل اؼبؤسسات بعيدا عن التنمية التحررية اؼبرتكزة على الناس  ؛هبذا

ؿ ربييد السوؽ كالتعامل من خبل ؛إذ تسعى ىذه السياسيات اغبالية إذل ترسيخ االحتبلؿ ،اؼبقاكمة كالنضاؿ الوطٍت

 إليو، أم أهنا تسعى نو شريك يف التنمية االقتصادية كاالجتماعية، كىذا ما تسعى الدكؿ اؼباكبةأمع االحتبلؿ على 

من  تنتهج ىذا اؼبنطق ،يف اجملاؿ النفسيكمن ضمنها العاملة  ،اغبكومية كغَت اغبكومية ،إذل جعل ىذه اؼبؤسسات

فيها الطرفُت الفلسطيٍت كاإلسرائيلي شريكاف يف كضع خطة أك تنفيذ مشركع خبلؿ نشاطات تطبيعية يكوف 

(. 2011لبلة، )
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كلكن لشديد األسف، فإننا يف كضع ال يبكننا من : "كيستكمل اؼبدير التنفيذم قولو فيما ىبص ؿباسبة اعبناة 

ا كي يوثقوا ما حصل معهم، متاحة للضحام إحضار منفذم ىذه األفعاؿ إذل العدالة، لكننا كباكؿ أف نوفر سببلن 

ككباكؿ أف قبد أشكاالن لئلقرار دبا تعرض لو ىؤالء األشخاص ككباكؿ أف قبد فضاء لفهم أنبية ربط العدالة 

." بالشفاء بدالن من التفكَت باالنتقاـ كاؼبزيد من العنف

 

  النظرة إلى الذات ومعنى الصحة النفسية في السياق االستعماري المعمول بو في المررك

 ،التطرؽ إليو يف الصفحات السابقة، قبد أف ثقافة اؼبركز يف العمل تتبٌت هنج اؼبماطلة جرلمن خبلؿ ما 

كيسعى من  ،يأيت بو اؼبموؿ للظركؼ العامة احمليطة، كىو اػبطاب الذم -نوعان ما-كتعكس فلسفة االستسبلـ 

من  ،نساف كاآلخرالدراؾ للصورة اؼبثالية عن اإلة اكحرية التعبَت كعقبلشل ،نسافذل ترسيخ احًتاـ حقوؽ اإلإخبللو 

ؽبا بأف ال حوؿ  ؛هبذا اػبطاب صورة معينة عن الذات من كزبرج. جل ربقيق العدالة االجتماعية كالتنمية اجملتمعيةأ

ركز كلذا مطلب ربقيق العدالة عملية طويلة األمد كؽبا تداعياهتا، كيًتؾ ادل ،كال قوة سبلكها من أجل اؼبطالبة حبقها

تسعى لذلك، كىذا ليس بغريب كوف خطاب اؼبؤسسة  اأف السلطة الوطنية اليت سبثلننفسو من ىذه العملية بقناعة 

ت الطويلة، الذم ينادم باغبل السلمي كاؼبفاكضاك ،مع اػبطاب السياسي العاـ يف اؼبنطقة -بل متعاكف-متأثر 

كفق مضموف  ،تثبيط مشكلة الفرد بأسلوب معُت على هبذه  الطريقة يف أف اؼبركز يعملكلكن اػبطورة تكمن 

... العبلج التقليدم اؼبًتكز على الفرد كال يسعى ؼبقاكمة الظلم كاالضطهاد كاالستعمار بل يرسخ اغبالة كالوضع

 ،كوباكؿ أف يضعو يف قالب معُت لكي يعرب عن آالمو ،كيسلب من الفرد أدسل طرقو لنكرانو العنف اؼبوجو ضده

. ج اآلخر أم اؼبستعمر الصهيوشلبطريقة ال تزع

رأم نقدم يف ىذا اؼبوضوع  عند سؤاؽبا عن الرؤية اليت يتبناىا اؼبركز، ( ز. ـ)ككاف لؤلخصائية  

بعتقد اؼبركز انو اللي بتعرض للعنف بصَت عنيف كدبارس العنف على غَته كبظل : "حيث قالت

يصَت عندىم سباىي مع اؼبعتدم، عنده رغبة بالثأر كاالنتقاـ كبعض األشخاص اؼبعنفُت يبكن 
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هبام الطريقة عقلية اؼبركز كالذىنية اللي . كبالتارل سلسلة العنف بظلها مستمرة من كجهة نظرىم

ككأنو العبلج كالتوعية . كاف يفكر فيها بلحظة من اللحظات كأنو ساكل ما بُت الضحية كاعببلد

باعتقادم إحنا كشعب فلسطيٍت يف . النفسية كاالجتماعية عملية تركيض إف اإلنساف يبطل عنيف

التعامل مع االحتبلؿ الـز كبافظ على عقلية عنيفة مش نتجرد أك نتعرل منها ألنو العنف يف 

حالتنا يبكن بعكس اضطراب نفسي بس من جهة ثانية ىو أداة مهمة كسبلح قوم يف اغبفاظ 

احملتل كصفينا نتقبل كل شي على ركح اؼبقاكمة كإذا ما احتفظنا جبزء من ىالعدكانية كالعنف مع 

بكوف صعب علينا  ،بصَت على انو عادم علشاف نكوف يعٍت أصحاء نفسيُت على سبيل اؼبثاؿ

الذىنية السلمية ما بتبٍت كطن بعد التجارب، كخلينا مرضى أحسن إلنا من مفهـو  .كبرر أرضنا

م بعد ما صرت يلك ىاد اغبكأنا حبك .احتبللنا كيكرسو كإحنا مش داريُتصحة يبكن يعيد 

 ." لوإكاعية 

أف تطبيق مفهـو الصحة النفسية من منظور  مفادهي  من أبرز القضايا اليت سبت االشارة اليها ىو استخبلص

من كيشكل أداة استعمار جديدة،  ،رطىء مع اؼبستعًمر ضد اؼبستعمى عاؼبي يف السياؽ الفلسطيٍت يلعب دكر اؼبتوا

أصبحت رىينة بأيدم اؼبموؿ الذم يوجو مشاريعها  اغبالية بنيتهاف دكر اؼبؤسسات غَت اغبكومية بأ حيث

 .اؼبختلفة، الف كجود ىذه اؼبؤسسات مرتبطة بتدفق اؼباؿ اػبارجي اؼبشركط

التسليع يتم من )فإف معاناة الشعب الفلسطيٍت يتم تسليعها  ،كفقان ؼبا مت التطرؽ إليو من مفهـو حالة الضحية

ير احتبلؿ نتيجة الرزكح ربت ف ؛(االستعمارية كليس من خبلؿ اؼبقاكمةخبلؿ حالة الضحية للممارسات 

كالذم   على أنو ذاؾ الفقَت ،صادماغبيايت كالنفسي كاالجتماعي كاالقت الفرد الفلسطيٍت كانعكاساتو على كاقع

 . االستعمارات اؼبختلفة  يف السوؽ الرأظبارل البلانساشل العاؼبيمن وبتاج إذل إسناد 

ىو اؼباء كاؽبواء كالفضاء، فكيف سيضحى حاؿ  أنو من أىم بٌت الصحة النفسية يف أم ؾبتمعإذا علمنا 

ق حينما يكوف االستعمار ليس غبريتو كأرضو فقط، كإمبا لكل يفالذم وبيا  ،طيٍت يف سياقو احملتلاإلنساف الفلس



130 
 

 

.  رضأم بقعو أخرل على ىذه األ يف ليتمتع بالرفاه النفسي الذم يتمتع بو أم إنساف آخر افضاءاتو اليت وبتاجو

 من باعتقادم أف ما ينجم عن ىذا الواقع من اؼبعاناة  اليومية  اليت تصنف على أهنا اضطرابات نفسية أك ينظر إذل

ردكد فعل طبيعية لواقع غَت طبيعي، كىذا كفقا للمنظور العاؼبي لبلضطرابات ) يعانوف منها على أهنم ضحايا

ىو رد فعل طبيعي لواقع كل ما  ،(DSM5مريكية العامة لؤلمراض النفسية يف كتاهبا النفسية حسب اعبمعية األ

مصائب قـو عند قـو "كحيث أف . مقومات الصحة النفسية فيو ليس لو صلة باغبالة الطبيعية كال ينسجم مع

ث عن ظبسار إذل البح ،ستفيدكف منهاادلكاؼبصائب  كباألساس صانع ىم يسعى أكلئك الرأظباليوف الذين "فوائد

، للخدمات اليت وبتاجها اإلنساف (ربت ما يسمى أجندات كظباسرة  التمويل حسب لبلة)ثقايف جديد، 

اليت  ،"الضحية"يتم كضعهم يف خانة  ،ضمن مفاىيم الًتكيج التمويلية الرازح ربت  االستعمار، كالذينالفلسطيٍت 

على خلفية تضحياهتم كمقاكمتهم  ،اقعهم كمعاناهتمىي حباجة إذل انتشاؿ كمساعدة من التأثَتات الناصبة عن ك

    .لبلستعمار

الذم  ،اليت تعتمد علم النفس التقليدم الفردم ،ؼبنظومة اؼبعرفية اليت تتبناىا اؼبؤسسات غَت اغبكوميةباتٌباع ا

ء كتشكيل حبيث تكوف عملية بنا ،يف السياؽ كالواقع الفلسطيٍت -نصان كحرفان  -تعمل ىذه اؼبؤسسات على تطبيقو

الذكات الفلسطينية كفقا للسياؽ الغريب كليس كفقان للسياؽ الفلسطيٍت، فبا يعزز أيديولوجية الفردانية دكمبا النظر 

، حبيث تصيغ خطاب فبنهج يهدؼ اذل ربويل خطاب اؼبقاكمة للذات اذل (2010رفيدم، )للكلية االجتماعية 

   ( .2011فرج، )خطاب لذات مستكينة حباجة للمساعدة 



131 
 

 

 إفرازات الخطاب االستعماري وأثره  لى العاملين في المؤسسة :الباب السابع

 نو يهتم بالقضاياأأك الرؤية العامة لو  اؼبركز حد أىداؼأيبكن االستنتاج أف  ،اؼبركزيف  بعد إجراء اؼبقاببلت 

الكثَت من الباحثُت ىتماـ بإ وبظى ، كال شك أف ىذا  الصراعبالدرجة األكذل بالصراع السياسي ةصلاؿذات 

تأثَتاتو على األطفاؿ كالنساء، كالشروبة اؼبهمشة  من حيث كالعاملُت يف ؾباؿ اػبدمات النفسية، خصوصان 

ؼبتعلقة كىو تبٍت اؼبركز للنموذج الطيب دكف التعمق بفحص القضايا ا ،مهم أمراستطعت مبلحظة  كلقد. ؾبتمعيان 

 ألف ؛الصراع السياسي من كجهة نظر أك سياؽ تارىبي اجتماعي األطفاؿ الذين يعيشوف لدلباآلثار النفسية 

التعرض للعنف السياسي  نتيجة ،فهم الضحايا كاألزمة النفسية علىذل يصبوف االىتماـ بالدرجة األك األخصائيُت

كما أف خطط تدخلهم مع األطفاؿ يف !! على افًتاض أف الصحة النفسية لؤلطفاؿ يف خطر كبَتكنتائجو، 

بناء  ،الصيفية السنوية ىي ؼبعاعبة ردكد أفعاؿ األطفاؿ لواقعهم على أساس أهنا مرضية يف تشخيصها اؼبخيمات

.  على معايَت الصحة النفسية العاؼبية كليست خاصة أك عادية نتيجة الظركؼ احمليطة

 

 الععقة بين صانعي القرار في المؤسسة والعاملين فيها

أعضاؤه  يف ازباذ القرارات، كيكوفالبلعب الرئيسي  ،ف من تسعة أعضاءاؼبكو ،ؼبؤسسةايعترب ؾبلس أمناء     

 كما أف ؾبلس األمناء. ككتابة رؤية كأىداؼ اؼبركز ،متابعة اإلسًتاتيجية كاػبططك ،على إطبلع بإسًتاتيجية اؼبركز

ىذا  عكسف، كمربصيل األمواؿ ذلإعقلية رأظبالية تسعى  مذك كأعضاؤه ،الذم يصمم اإلسًتاتيجية كاؼبشاريع ىو

كوهنم يرظبوف اػبطط أحيانا بعيدان عن  ،ف عن الناس كاحتياجاهتمكبرامج اؼبقدمة للناس؛ ألهنم بعيدعلى اؿ

لق فجوة بُت األفكار اؼبطركحة من هبذا كاػبصوصية الثقافية للمجتمع الفلسطيٍت الذم يتم العمل فيو باألصل،  زبي

ات اؼبقدمة للدكؿ اؼباكبة، كبُت األخصائيُت الذين ينفذكف ىذه الذم يعتمد على اػبطط كاإلسًتاتيجي ،اجمللس

اػبدمات كيشرفوف عليها، مع العلم أف معظم اؼبوظفُت يف اؼبركز دل يلتقوا بأعضاء ؾبلس األمناء،  كحلقة الوصل 

.   بينهم ىو اؼبدير التنفيذم للمركز
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اؼبركز يف حُت أف األخصائيُت ىم اؼبنفذيُت؟ ؼباذا يعمل ؾبلس األمناء كسلطة تشريعية يف : يربز السؤاؿ ؛ىنا

اؼبيداف؟ فهم الذين ينزلوف إذل يف امج حسب االحتياجات اليت يراىا للمنفذ بأف يشرع الرب ف ىناؾ دكراؼباذا ال يكو

اؼبيداف كيتعاملوف مع أفراد الشعب الفلسطيٍت، كبالتارل ىم أدرل باحتياجاهتم كنوع اػبدمة اليت وبتاجوهنا 

فهذه ىي  ،أننا نعمل مع الصدمة النفسية الناذبة عن االحتبلؿ ،كما أف أىم ظبة للثقافة الفلسطينية. كزبدمهم

كبعد القياـ بتنفيذ ىذه اػبطة كالعمل مع . اػبصوصية اليت سبيز اجملتمع الفلسطيٍت، فهو ؾبتمع متعدد الصدمات

،  قلص الدعم فأهنار اؼبركز كمت تقليص عدد ضحايا االستعمار الصهيوشل كفقان الحتياجات اؼبنتفعُت من اؼبركز

تدخل زبتلف عن أجندة اؼبموؿ كتتواءـ مع احتياجات خطة  كفقعندما مت العمل  قفنفهم من ىذا أف. اؼبوظفُت

اجملتمع، قلى الدعم اؼبارل للمركز فبا دعا اؼبركز لتقليل عدد العاملُت فيو، كتقليل اػبدمات اليت يقدمها للمجتمع، 

.  2012هناية عاـ   يف ذا األمرحيث حدث ق

توفر  ألهناز غَت اغبكومية يعملوف فيها ف العاملُت يف اؼبراؾأ، يتضح (2003)ظبارة، باالستناد اذل دراسة 

زبلق فجوة طبقية  ؛كيتقاضوف ركاتب عالية ،فرص عمل، يف حُت أف اؼبدراء يعملوف كفقان إلرادة اؼبموؿ االجنيب

. مزدكج لتشكيل اؼبعرفة كالذات للعاملُت يف نفس اؼبؤسسةتوجو ليتشكل بذلك  ،ؼبؤسسةبُت العاملُت كاؼبدراء يف ا

فإف العاملُت كاألخصائيُت البد من اإلشارة إلى نقطة مهمة وىي دور العاملين في ىذه المؤسسات، 

الدراسة ليس كلكن ما تركز عليو ىذه  ،النفسيُت يف فبارستهم للمهنة تكوف نواياىم حسنة كصادقة مع اؼبنتفعُت

ألف عملهم ينصب ضمن اػبطط كالفعاليات اؼبرتبطة باألىداؼ اؼبرسومة من قبل  ،النوايا اغبسنة كتقييم العاملُت

اؼبنظمة دبا تعرؼ خبلق كتنفيذ اػبطة االسًتاتيجية للحفاظ على استمرارية اؼبؤسسة، بل اؼبمارسات كإسقاطاهتا 

لة فهم اؼبنطق الذم يربر سلوكهم كنشاطهم يف العمل، كبالتارل اػبطاب كطرؽ سبثيلها للذات الفلسطينينة، عرب ؿباك

. الذم يؤثر يف عملهم مع اؼبنتفعُت

 

نظرة العاملين للفئة المستهدفة ولذواتهم والتحديات التي يواذهونها  
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من اؼبهم فهم كيف يرل العاملُت أنفسهم يف حقل العمل الذم يقوموف بو، كمعرفة مدل تأثَت اػبطاب 

يعرب أحد  .تضررين من العنف االستعمارمجنيب للمموؿ على رؤية األخصائيُت يف تعاملهم مع الفلسطينيُت ادلاأل

سنوات أمضاىا باؼبركز كشاىد الكثَت من التغَتات على طبيعة العمل،  العاملُت عن شعوره يف العمل بعد شباشل

 (: ر.ـ)بقولو 

اؿ النفسي كالواقع زم دكتور البنج بكوف عندم بشٌبو العامل يف اؼبج ،نظرم ةبشوؼ من كجأنا "

إبرة خبفف األدل كبعد فًتة برد يرجع، كثَت يف أشياء كنا كباكؿ  بس هبي أعطيو ،مشكلة بعاعبهاش

شي فهو بشكل فردم مش إبالكثَت من العقبات، كإذا غَتت  نغَتىا كلكن كنت اصطدـ

  ."مؤسسايت

ذل التغيَت اؼبؤسسايت، كاقتصار التغيَت على اعبانب الفردم كىنا يربز مفهـو يعكس العجز كعدـ القدرة ع

 .فقط

 (: ـ، ع)كما يضيف 

 كيوميان هبب علينا أف نرل أربع ،األخصائي باؼبركز مقيد بعدد من اغباالت اليت هبب عليو رؤيتها"

كىنا يطرح ." حاالت ع األقل، فاآللية اليت نعمل هبا بتخلينا أشخاص مربؾبُت على نظاـ معُت

كس ذلك عليو كيع ان كبَت، كىو حجم العمل الكبَت جدا برأيو كيشكل ضغط ان ألخصائي ربدما

حاالت  4الطريقة اليت اعمل هبا مرات مطلوب مٍت : "، إذ يقوؿمعهاعلى اغباالت اليت يعمل 

كىذا عبء آخر  ،كانزؿ أحيانا ميداشل على بلد معُت كيكوف فيها مشاكل مًتاكحة بُت األشخاص

مع ." على حيايتباالحًتاؽ الوظيفي كينعكس على نفسييت كأخصائي نفسي كيؤثر  فبا يشعرشل

كمفهـو آخر يربز ىنا عن . كمتفاشل يف عملو كلكن ال يقدر عليو ق ـبلص جدان أفنو يذكر أالعلم 

حجم  ربت كفل نظاـ عمل آرل لدرجة أهنم غارؽعل ان أهنم ركبوتات مربمج ،ذات االخصائيُت
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 نتاجها يف نطاؽإؿبًتقة كظيفيان كبالتارل يصبح عملها ك ان اءه، اليت تنتج ذاتالعمل اؼبطلوب كأعب

. "للخدمة اؼبقدمة ان كنبي ان نتاجإالعبلج 

 حبيث ال يشتمل عل مساحة  ،فكاؼ اؼبهٍت الذم يتبلقاه االخصائيىنالك إشارة  إذل كجود خلل يف االشر

ك من طبيعة العمل مع اغباالت بصدماتو اؼبعقدة، فبا أالغارقُت هبا سواء من عبء العمل ربرريهم من مشاعرىم ؿ

 على حيث يطرح مشكلة عدـ كجود إشراؼ كايف ،يًتتب عليو تشكيل ذات تعاشل من الضغط النفسي

 : حيث يقوؿ ،األخصائيُت

وبصل اإلشراؼ من داخل الطاقم كليس من خارجو حبيث ال يوجد إشراؼ خارجي من خارج "

فقط يوجد إشراؼ مهٍت ؼبناقشة اغباالت كنقاش تقدـ أك ربديات  اؼبوظفُت على األخصائيُت،

العبلج، أما إذا شعر األخصائي انو مضغوط سواء من أمور شخصية أك عملية ال يوجد إشراؼ 

". عليو لكي ينزؿ إذل اؼبيداف كيتعامل مع اغباالت يف أحسن كجو

 (: ز. ـ)كيف ىذا الصدد تضيف 

نت قضية مهنية من ناحية التعامل مع اغباالت ككيفية الشغل قضية اإلشراؼ عندنا باؼبركز كا"

باؼبقابل، إحنا . اغباالت اؼبعقدة، شيء كاف مفيد  مؤسبر عرض حالة لنقاشمعها، ككاف يصَت

األخصائيُت بنعيش يف كاقع عمل مع اغباالت بأثر علينا كببلمس حياتنا يف كثَت من األحياف، 

بنكوف فيو جزء من العملية التفاعلية كبنتأثر فيو، كما تنسي كطبيعة الشغل تاعنا مع الناس إحنا 

الواحد منا بكوف  لتعامل مع اؼبؤسسةك من اأك من حالنا أبتضغط سواء من اغباالت  طبيعة العمل

يش باآلخر بكوف مديره ىو اللي إسو ىبنق اؼبدير ؼبا يضغطو، كقاؿ ـبنوؽ مش طايق حالو كنف

".  كما بريح، بالعكس بزيد الضغط بعملو اإلشراؼ، ىاد شي مش مهٍت

العديد من القضايا اؼبهمة اؼبتعلقة بسياسة اؼبؤسسة حوؿ موضوع االشراؼ الذم تقدمو ( ـ، ز)كأبرزت  

 ان زبلق ذات ،يف ؾبملها ،كىذه النقاط .اؼبركز يف كالذم ىو جزء ال يتجزأ من الربنامج العبلجي ،للعاملُت هبا
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مع العلم اف االشراؼ اؼبهٍت الفردم ىو حق مهٍت للعاملُت يف )دخل النفسي معها كحباجة ردبا اذل الت ،ةمستنزؼى 

 : ، حيث قالت(تلقيهم االشراؼ اعبماعي معالصحة النفسية، جنبان اذل جنب ؾباؿ 

مع العلم إننا طالبنا كثَت بضركرة كجود مشرؼ خارجي إلنا كمجموعة عاملُت بعيدا عن التعامل "

ية، حبيث يصَت إشراؼ إلنا فردم كصباعي نشعر فيو بالتحرر كالتطور مع اؼبدراء كالبَتكقراط

قد "النفسي، بس لؤلسف اؼبؤسسة كل مرة كانت تعطي ذاف طرشة لطلبنا ككأهنم ما ظبعوا، 

، بعرفش ليش، يبكن كانوا ما بدىم يدفعوا "أظبعت إذ ناديت حيان لكن ال حياة ؼبن تنادم

اخلي اإلشراؼ جزء من مهامو الوظيفية اللي تلقائيا تكاليف ؼبشرؼ خارجي ألنو اؼبشرؼ الد

كىيك بكوف شوية توفَت مادم من جهة، كمن جهة  ق،ندفعلبتقاضى راتب عليها كما يف داعي م

ثانية يبكن أك غالبا خبافوا ما بدىم إيانا كبكي كنفضفض ؼبشرؼ خارجي، ألنو مهم اؽبم نظل 

 بالتفكَت يف ضغطنا كيف كيف بدنا لبلص مضغوطُت ببلش نرتاح كتفتح عيننا، بنظل مشغولُت

عبء اؼبهاـ اؼبطلوبة، كبنصل ؼبرحلة من الشعور كأننا ركبوتات ما بنحس، يعٍت إحنا طز بنفسيتنا، 

اؼبهم الشغل مع اغباالت كبس، مع العلم يعٍت ىذا بشكل خلل يف التدخل النفسي مع الناس، 

هتا النفسية كإحنا نفسنا مضغوطُت كماكلُت ألنو زبيلي كيف بدنا نساعد الناس تتحرر من ضغوطا

 ."ىوا، مستحيل إال يكوف يف خلل مهما كنا ـبلصُت يف عملنا مع اغباالت

أك  ان مراقب الشخص إذا كاف ،القلق العاـ من العمل مع بعض اغباالت: كمن التحديات اليت تواجو األخصائيُت

إذ  ،نة قد يكوف مشكوؾ فيها كطبيعة عملو مشكوؾ فيها، فأحيانا النظرة احمللية لؤلخصائي يف بيئة معيان مطارد

ال نعرؼ ما قاـ بو  أف األسَت احملررك يبكن أف يقاؿ انو يسرب معلومات سرية أك يتعامل مع االحتبلؿ، خصوصان 

كلكن ال يقوؿ شيئا حفاظا على  ،أف بعض اغباالت ىم عمبلءب األخصائي نو يف العمل يشكأكما . بالضبط

 (: ر. ـ)الصدد يقوؿ ، كيف ىذا سبلمتو الشخصية
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من رل سبلميت كإذا حصل كاعتقل الشخص أك تعرض لؤلذل، إذا سربت معلومات ضاؼبركز ال م"

لسرية العالية ككتم ما يقاؿ يف ا، كوف كظيفيت ربتم علي عنو ىبوف فيها الوطن قد ادفع أنا الثمن

بعاد عن أم شيء غبديث كاآلحاكؿ يف اعبلسة تفادم ااعبلسات فبا يدخلٍت يف حالة صراع كأ

يتعلق باألشياء األمنية كالسياسية، مثاؿ إذا انسجنت اغبالة اليت اعمل معها بعد عدة جلسات 

".  ف باألخصائيكضع نفسي يف موضع خطر كيشكك اآلخرأ

 (: ز. ـ)كهبذا الشأف تضيف 

ق يؤثر يف خلق إف كقوع األخصائي أحيانا يف عملو يف منظار أخبلقيات اؼبهنة نفسها، قبد اف"

ضغوط نفسية، ألهنم ؾبربكف على اغبفاظ على السرية حىت يف اغباالت اليت تسبب إحراج، أك نوع 

".  من التوتر، أك اػبوؼ

اليت  ،كعلى صورهتا االجتماعية كأخبلقياهتا اؼبهنية ،قلقة على أمنها الشخصي  ان كتنسج ىذه التحديات ذات

ىذا على عملية التدخل  ك قد يؤثر .رات كاؼبخاكؼ اؼبرتبطة هبذه القضاياذبعلها دائما تعاشل من صبلة من التوت

كىبرجوف منو كىم متعاكنُت مع الكياف  ،سرائيليةسر يف السجوف اإلالنفسي مع االشخاص الذين يقعوف يف فخ األ

ذم يسعى بد من مواجهتها يف أجندة السياؽ االستعمارم اؿ كىذه نتيجة ال ،(العصافَت-العمبلء)االستعمارم 

. كتدمَت اؽبوية النفسية ؽبا ،كتشويو معاؼبها الوطٍت ،ل ىدـ الذات الفلسطينية ذلإكافة  بالطرؽ

غَت راضية كال تتمتع بالرضى  ان فإف العمل يف ىذا السياؽ اؼبليء هبذه التوترات كاؼبخاكؼ ينتج ذات ،كعليو

خبلقيات التقبل كصورة الذات أؾ اؼبهٍت بُت على اؼبح ا ذات تقفه اغبقيقي عن أدائها كتشعر بعدـ العدالة كانو

نساشل اؼبهٍت كبُت اػبطاب الوطٍت احمللي يف طاب اإلذات تعاشل من التناقض بُت اخل ،الوطنية يف السياؽ الفسطيٍت

. السياؽ االستعمارم الفلسطيٍت
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س يف األداء، أف حالة عدـ الرضا لؤلخصائي كأثره على تقدصل اػبدمة ينعك( ز. ـ)ذكرت األخصائية فقد 

عدـ كجود ركاتب مرضية، كعدـ كجود إشراؼ مهٍت، كغَتىا، ألهنم أشخاص كغَتىم يبركف بنفس التجربة  :مثل

 : التارىبية، كجزء من الثقافة يتأثركف هبا، حيث تقوؿ

يف حاالت خاصة من نوعها مثل العميل أك اعباسوس الذم يأيت للمساعدة أك يذىب "

فعند معرفة األخصائي هبذه اؼبعلومة فإهنا تشكل لديو حالة من  ،األخصائي عنده يف اؼبيداف

الصراع الداخلي، كتناقضات بُت اذباىو اؼبهٍت كاألخبلقي للوظيفة كبُت اذباىو للقضية الوطنية، 

حيث يشعر انو غَت ؿبمي كأخصائي من اؼبركز أك اجملتمع إذا تعرض لئلساءة نتيجة عبلجو 

العميل يعترب ضحية نتيجة االحتبلؿ لذا يتوجب عليك كمهٍت  كلكن هبب أف ندرؾ أف. للعميل

أف تعمل بأخبلؽ اؼبهنة كتستقبلو، فكل األشخاص الذين يعانوف من الصدمات ىم جزء من 

لذا يتحتم أف يتم تفهم كضعو كاف يتجرد األخصائي من إطبلؽ األحكاـ على اآلخرين  ،اجملتمع

ف اجملتمع باػبارج هبلد العميل، كتصبح اؼبزاكدات اغباالت بغض النظر عن كل شيء، ألى  كتقبل كل

كبَتة، كلكن إذا جاء بصفتو حالة حباجة إذل مساعدة نفسية كقاـ هبذا العمل اؼبخالف للثقافة 

النضالية هبب عليك أف تساعده، كىذا الشيء ىبلق لدينا نوع من التناقض كاالضطراب الداخلي، 

ىٍت كتربيتك الوطنية، فقد ننسلخ عن أنفسنا أحيانان فيما كإنساف تقع يف فخ الصراع بُت عملك ادل

." كراء اػبطاب اإلنساشل الذم نستخدمو كعاملُت يف ؾباؿ الصحة النفسية

خبلؿ  كمن ،أهنا اشتغلت مع أحد العمبلء لدل سلطة االحتبلؿ" :كتضيف مثاالن من عملها، حيث قالت 

، كناقشت معو معاناتو يف السجن، كبعد أربع لقاءات (إلسرائيليالعميل ا)بيت األسَت إذلزيارهتا اؼبيدانية دخلت 

فهي كأخصائية . كأف جل صدمتو النفسية مرتبطة بعملو مع االحتبلؿ كليس االعتقاؿ ،اعًتؼ ؽبا انو عميل

كلكن أكملت عملها معو على الرغم من زبوفها على ظبعتها كنفسها من الًتدد على بيت  ،امتعضت من الفكرة
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عصفور ) ػؾ قفقد يكوف اعتقالو ؾبددا من أجل أف يواصل القياـ بعمل ؛نو اعتقل مرة ثانية، كال تدرمعميل، كلك

 : تارة تشعر بالتوتر كالقلق، إذ تقوؿ ؛اؼبطرقة كالسندياف ، كأف ىذا األمر كضعها بُت(ؿيف سجوف االحتبل

مقرؼ بصراحة، يعٍت أنت بتكوف مفكر حالك بتشتغل مع أسَت كباآلخر بطلع عصفور، شعور "

كبعمل توتر كثَت عارل، ىذيك الفًتة كانت من أصعب الفًتات من الضغط النفسي بالنسبة إرل، 

كشغلنا بصراحة اؼبيداشل كزيارات البيوت فيو ـباطرة كبَتة كأنا بعتربه مش عمل آمن كغالبا ما حبقق 

". أخصائيُتمفهـو السبلمة كاألمن كاغبماية النفسية كالثقافية كاالجتماعية إلنا ؾ

 

 طبيعة الععقة مع السلطة الوطنية الفلسطينية 

ككزارة الشؤكف  ،كزارة األسرل، ككزارة الداخلية، ككزارة الصحة :مثل ،ت السلطة الفلسطينيةايعمل اؼبركز مع كزار

كحقوؽ  ،نفسيةؿباضرات توعية يف ؾباؿ الصحة اؿ جراءيف إطار الدخوؿ إل ؛ككزارة الًتبية كالتعليم ،االجتماعية

مناطق منتشرة يف الضفة الغربية، إضافة إذل التدخل كقت األزمات مع الطبلب يف حاؿ يف  ،اإلنساف يف اؼبدارس

سواء متعلقة بالصراع العاـ القائم  ،نتيجة األسر كاالستشهاد أك يف حاؿ حدكث أم حوادث ،فقداف أحد الطلبة

مات فيو أطفاؿ  ذمحادث باص الركضة اؿ :مثل، عؿ مركأك نتيجة كوارث طبيعية مت فيها فقداف أشخاص بشك

كيظهر الشكل اغبقيقي للعبلقة مع السلطة على أنو ال يوجد  ،(رحلة مدرسية يف منطقة جبع ذلإ طريقهم يف

كال يوجد شراكة يف اؼبشاريع اؼبمولة من العاملُت، كتبقى  ،تنسيق يف التخطيط كالتفاكض يف السياسات العامة

ؾباؿ تقدصل كربويل حاالت صحية للمركز من قبلهم أك تسهيل بعض اؼبهاـ للمركز أك حضور العبلقة ؿبصورة يف 

.  خرلاألتشريفي كتكريبي لفعاليات اؼبركز االحتفالية من مؤسبرات كمناسبات كغَتىا من األمور 
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 : العبلقة مع السلطة خبصوص( خ، ب)يقوؿ  

كيكوف مرجعي فقط معاىدة جنيف الرابعة أنا ؼبا أجت السلطة الوطنية ما بقدر أتعامل معها "

كبدكرىا ىذا تقـو بتنظيم سلوؾ احملتل على اؼبدشل اػباضع  ،اليت تتعلق حبماية اؼبدنيُت كقت اغبرب

ىي اليت نصت  لذا ىي ليست مرجع لنا ىذه اؼبعاىدة كلكن القوانُت اؼبرجعية لنا ،ربت االحتبلؿ

القانوف الدكرل  كأيضان  ،كيف قطاع غزة القانوف اؼبصرم ،قبل االحتبلؿ أم القانوف األردشل يف الضفة

حبيث أكد على أف دكرنا يف اؼبؤسسات أف ال ننتظر غبُت يتم اخًتاؽ ىذه اؼبعاىدة .  اإلنساشل

كلكن للمسانبة يف تدريب األجهزة األمنية على حقوؽ اإلنساف ككاف ىذا منتقد باألكؿ خوفان من 

مع العلم أف اؼبركز حاليا ككل مؤسسات حقوؽ اإلنساف تقـو  مسؤكلية اؼبركز أماـ أم انتهاكات

." هبذا الدكر التوعوم

 

 اشكالية السلطة ومواقفها

كؿباكالت اؼبؤسسات غَت اغبكومية  ،االحتبلؿ ىو أحد كأىم االسباب الذم يضرب دبفهـو الصحة النفسية

ط، كاليت ربوؿ دكف بناء مقومات الصحة اغبائعرض اؼبموؿ كتدخبلهتا  كفق أجندات ،العاملة يف اجملاؿ النفسي

النفسية، ألف الصحة النفسية يتم تناكؽبا كمعاعبتها بعيدا عن السياؽ االقتصادم كالسياسي، فأم معٌت للحديث 

ىو ادعاء زائف  ،كىذه اغباجة ،فالعمل هبذا اؼبنطق !ىنا عن الصحة النفسية يف كاقع تصادر فيو مقومات اغبياة

الف البيئة اغباضنة ؽبذا اؼبشركع بيئة رخوة، كوف السلطة الفلسطينية  ؛كعملية ؾبهضة ،ريةكمضيعة للجهود البش

أخفقت يف خلق أم فرص حقيقية للسعى للتنمية، فهي ال سبلك رؤية كبرنامج لرسم مبلمح الدكلة اؼبستقلة كذلك 

 . حملدكدية قدراهتا السياسية كاالقتصادية يف االطار اؼبموؿ

الربامج يف  ىو عملية ربالف اؼبؤسسات غَت اغبكومية مع السلطة ككزاراهتا اؼبختلفة يف تنفيذ ،كاعبانب الثاشل

ىذا من أحد أكجو  ىا مثل تقدصل اػبدمة النفسية كالعبلج للسجناء داخل سجوف السلطة،يفالقطاعات اليت تعمل 
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اند يف دعم السلطة ف تكوف اؼبشارؾ كاؼبسأق اؼبؤسسات ترل نفسها كدكرىا يف ف ىذالتحالف كذلك أل

ف العبلقة بُت اؼبؤسسات غَت أذل إكال بد من االشارة . دمات بنفسهاغَت القادرة على تقدصل كافة اخل ،الفلسطينية

اليت بدكرىا تقرر دكر كل  ،اغبكومية كالسلطة الفلسطينية ىي عبلقة يتم فرضها من اعبهات اػبارجية كالدكؿ اؼباكبة

جندة الدكلية التنموية على خط كاحد لكي تسَتاف كفق األ ؛تنسيق بينهمااؿكما كتقرر درجة  ،من االطراؼ

(. 2010كتاب كاخركف، )

خر بُت األخصائيُت اجملتمعيُت كالنفسيُت يف اؼبيداف آلق توجو كعليو، يبكن ربقيق التوافق كالتعاكف خل

بيعة عملهم ربتاج إلنشاء ف طأل ،كوهنم ناشطُت يف تكوين حركة اجتماعية ،كاؼبؤسسات يف التشبيك كالربط

أف  علىيعمل العبلج النفسي اليت  ،ير ظركفهمميف عملية تغ كفليكونوا ىم اؼبشارؾ ،دة مع الناسعبلقات جي

السياؽ يف دكف كضعها  ،ف معاناهتم كحدىاأل .ؼ اعبوىرية اليت يراد ربقيقهامعها، كفهم األىدا كاكيتعايش كايتكيف

ىي اليت  ،بل زيادة كعيهم لؤلسباب االجتماعية كالسياسية، كبالتارل النفسية ،ليست كافية لتوليد العمل، العاـ

  .تؤدم إذل ربررىم

كىذا ما كبتاجو لكي لبلق أك نعيد صورة  ،اديةقبل أف يتحوؿ لؤلشياء ادل ،التحرر يبدأ من الذات أكال

تأثرة من العنف كوبتاج لعبلج الفلسطيٍت لنفسو، الصورة اؼبقاكمة كاؼبناضلة كالصامدة كليست صورة الذات ادل

اليت يستدخلها بطريقة فبنهجة التمويل  ،اخل، صورة ذات تتطابق مع صورة الذات الليربالية الرأظبالية..نفسي سريع

.  للمراكز، كبالتارل تنعكس على عمل األخصائيُت النفصامهم يف سياقهم الثقايف

السياسي االقتصادم العاـ اؼبتمثل بالتنازالت  تتأثر باػبطاب ،الوقت الراىن يف ،فالذات الفلسطينية

لسابق يف فًتة من الفًتات يف اكغَتىا، كما تأثرت  "اكم الدكليةكاسًتجع حقك بالقانوف كاؼبح"كاؼبفاكضات 

ىي كغَتىا تتأثر بالبنية السياسية . كباألخص فًتة السبعينات كالثمانيات خبطاب الثورة كالنصر، الشهادة كاؼبوت

 أف حبيث ،نصاهباإذل يعيد اؼبوازين  ،ال شعوريان  ،، كلكن يف توجو علم النفس اجملتمعي يف العمل فانواالقتصادية

إذا مت العمل  .بشكل ؾبموعات ،الذات ببنيتها النفسية ىي اليت سوؼ تقلب البٌت السياسية االقتصادية ؾبتمعة
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ىا على تفتيتها من خبلؿ خطاهبا اؼبوجو ضد اليت عملت اؼبنظمات كغَت ،على إعادة ركح اعبماعة كالقيم اعبماعية

 . حالة اؼبقاكمة كاغبق الفلسطيٍت يف سياساهتا االزدكاجية اؼبمنهجة اليت سبارسها على أرض الواقع
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الفصل الرابع 

 اإلستخعصات والنتائج

ز عبلج كتأىيل ىذا البحث، إذ يتم إستعراض نشوء مؤسسة مرؾ توصل اليها الفصل النتائج  اليتيعرض ىذا 

رسم ؿ ىدمت اذنبية من جانب التطبيق ف مناقشة النتائج ؽبا أا. ضحايا التعذيب كتوضح أسباب كجوده كأنبيتو

فأنٍت أرل إف  كعلى صعيد آخر .النفسي يف اؼبؤسسات غَت اغبكوميةكزبطيط رؤية جديدة آللية العمل يف اعبانب 

. مستقببليف ىذا اجملاؿ ة البحث لزيادىذا البحث سوؼ يثَت اىتماـ باحثُت آخرين 

كىو  ،(لتعذيبالضحايا )يعمل مركز عبلج كتأىيل ضحايا التعذيب على تقدصل خدمة العبلج النفسي 

 ،الربنامج األكرب الذم يستند إليو يف عملو، كمن خبللو يساىم يف انسبلخ الذات الفردية عن ذاهتا الفلسطينية

يف إطار ما يسمى حقوؽ  ،ندات التمويل كخطاب اؼبموؿ الرأظبارلمبط العبلج النفسي ىبضع ألج عرب توظيف

 اعمل على ربريرىم كلكنوتك دافع عن حقوؽ ىؤالء االشخاصت اٌدعي أنوة اليت تاالنساف كالصحة النفسية الليربارل

ة كتوطيدىا رمغبالة االستعمااؿ االجتماعي كالنفسي كاستمرارية أداة تعزز من سلبية العم اتعدل كونوتيف اغبقيقة ال 

من أجل ربقيق  ؛الحتبلؿالرازاح ربت كطأة اا يسمى اجملتمع اؼبدشل سبويل ـؿ "سوداء اسوؽن "، كما أنو يشكل 

ك تغيَت ؾبتمعي يف اقع أم نتيجة أكال وبقق على أرض الو ،اؼبنفعة االقتصادية جملموعة من االشخاص أك اعبهات

. كصمة االضطراب النفسي أك اؼبرض النفسي مفهـو العبلج كالصحة النفسية كربرير الذات من

فهم ظاىرة اؼبؤسسات غَت اغبكومية ككيف تقـو ببنيتها االعتمادية على مصادر  ىذه الدراسة حاكلتلقد 

ردبا .  التمويل اػبارجي من الدكؿ اؼباكبة يف تبٍت رؤية ؿبددة عن الذكات الفلسطينية يف ظل السياؽ االستعمارم

لكن يف حالتنا الفلسطينية اليت صحيحا  "ع االنسافيضيٌ كنسانية، تعمار يشوه الطبيعة اإلإف االس" :فانويكوف ؽ

فيها  فيها التنمية كالتطوير، فبوالن  ان أخرل مدعي ألوافيتلوف االستعمار اعبديد بزبضع لبلحتبلؿ االسرائيلي، 

  .النفسييف اجملاؿ  كبضمنها تلك اليت تعملاؼبؤسسات غَت اغبكومية يف كافة قطاعاهتا 
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بغض النظر عن عدـ امتبلكهم  ،للنهوض كالتنمية لتجمع البشرم الساعي ف القوة اغبقيقية تكمن يف اإ

لتخلص من با كفلُت ؼبصادر اقتصادية توازم فيها الدكؿ الرأظبالية كاؼبسيطرة، كلكن إرادة الشعوب ككعيها

 ،لتحرر من االستعمارب يف ا ذبربتها يف قبحتلك من خبلؿ ذبارب الدكؿ اليت ذ  دؿ علىاالستعمار، كنست

نساف اؼبضطهد كاؼبظلـو ىو أكرب هتديد أف كعي اإل باعتبارعلمت دكؿ اؼبركز فيها  حيثمثل اؽبند كاعبزائر كفيتناـ 

.  لرأظباليتها كمركزيتها

: فسيكمنها العاملة يف اجملاؿ الن ،(2003)، حسب ظبارة "ظاىرة األقبزة"اؼبؤسسات غَت اغبكومية  أك ؼ  

 الناس ف تقيأهنا كجدت من أجل أ حيث تدعي ىذه اؼبؤسسات ،عبارة عن تسلل االستعمار إذل أذىاف الناس

من النقد  ان ، كىي يف نفس الوقت ال تتقبل أممن قبل قوات االحتبلؿ من أضرار العنف احمليط الذم يتعرضوف لو

ر على تقدصل حيث يعمل اؼبموؿ اؼبستعمً  ،لتمويلال ينقطع عنها اكي  ،لناسؿبرامج اليت تقدمها اؿكالتغيَت على 

اليت تعمل على تقدصل اػبدمة النفسية بالطريقة التقليدية اؼبتبعة  ،تأخذ شكل االمتيازات هبذه اؼبؤسسات "صدقة"

كي  نتفع أك متلقي ىذه اػبدمةادلكسبٌكن  عززائفة؛ ألهنا ال تقـو على أسس تد يف ماىيتها خدمات نفسية زعى اليت تي 

يف ؿبيطو كيف حياتو، كي ال يبقى حبيس ( فاعل اجتماعي)ط فعاؿ منساف نشإمن متضرر من العنف إذل  لوكتح

ككي ال تشخص عوارضو بأظباء كتصنيفات مرضية، بل عوارض احتبلؿ أك امراض  ،االحتياج للخدمة النفسية

.  استعمارية، فهذه ىي التسمية الصحيحة اليت هبب أف يتم فهمها يف سياقها

شل كقع االلكًتعلى اؼبو تعريفو عن نفسوف اؼبركز يتعدد يالتعريف عن نفسو، أ عطيات البحثيةبُت من خبلؿ ادلت 

ؼبفهـو  ذكر ال يوجدؼ. باللغة االقبليزية على اؼبوقع ذاتو سوذلك الذم يقدمو عن نف الذم ىبتلف عنباللغة العربية 

عليها كما ىو يف التعريف من حيث إبرازىا كالتأكيد  ،صيغةيف تعريفات اؼبركز باللغة العربية بنفس اؿ" الصدمة"

ـ الًتكيز بل يت ،يف العمل فيما يتعلق بقضية التعذيب( اعببلد) يتم ربديد جهة اؼبعذب  مث أنو الك .اللغة االقبليزيةب

الصورة يف  بدكف كضع مبلمح اؼبعذب ،التجربة ثار اؼبًتتبة على ىذهيب التعذيب النفسية كاعبسدية كاآلساؿأعلى 

  .العبلجية
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حسب  ،حصاء كاغباسوبرقاـ يف برامج اإلأذل إالتجارب الفلسطينية مع التعذيب  يتم  تقنُت كربويل ىكذا؛

ذل إحبيث يشار  ،كما تظهر النتائج أف ىناؾ ىيمنة للطب النفسي يف العمل مع اغباالت. عمل اؼبركز التوثيقي

لفحص التكيف بدء العمل يف التشخيص كالتقييم كاؼبسح  من ،لطب النفسيعراض دبصطلحات كمفاىيم ااأل

فهناؾ ركاية أصلية كركاية سطحية ال يصرح  ،ذل العديد من التناقضاتإكتطرقت ركاية النشأة للمركز . سيالنف

إذ يعتمد اؼبركز بشكل اساسي على التمويل اػبارجي من الدكؿ .  لسفتها بالعبلج اؼبعموؿ بوكال تعكس ؼ ،عنها

حبيث يقـو اؼبركز باعتماد كاستخداـ اختبارات  ،كيتبع اؼبناىج النفسية التابعة لعلم الننفس التقليدم الغريب ،اؼباكبة

 .نفسية عاؼبية للمساعدة بالتشخيص كالعبلج

حبيث يتم تشكيل قطاع  ،يبكن ربديد مبلمح اقتصاد الصدمة ربت االحتبلؿ كفقان ؼبخرجات البحث ؛كعليو

نستدؿ  كبالتارل ،حتمية الصدمة يف اؼبناطق اليت يوجد فيها عنفد ذاهتا تعٌت بافًتاض ت قائمة بحمن اؼبؤسسا

اجملاؿ النفسي  يف من خبلؿ كجود قطاعات كمؤسسات غَت حكومية تعمل ،ح ىذا االقتصاد اعبديدمبلـ على

ين كاجتماعُت، يدم العاملة من أخصائيُت نفسيتشغل العديد من األ ،يف اؼبدف الرئيسية يف الضفة كقطاع غزة

رية عملها، كالتنسيق كالتعاكف اؼبهٍت مع مؤسسات غربية ساسي الستمراأادىا على التمويل اػبارجي كمصدر كاعتم

. "اػبربات"لتبادؿ 

ىو خطاب سبويلي  ،من أجلو كوبافظ على كجوده لءـ عليو اؼبركز كالذم أنشالذم يقو طابفإف اخل ؛هبذا

 عبة كمساعدة الفئة اؼبتضررة من التعذيب بكافو أشكالو كأنواعو، كيطمح برؤيتونو يريد معاأ يدعي ،نفسي ليربارل

كلكن عند العمل  ،مر يسعى اؼبركز لذلككيف حقيقة األ. خاؿ من التعذيبإيصاؿ اجملتمع الفلسطيٍت جملتمع  إذل

س شخيص الناالذم يهدؼ إذل ت ،يستخدـ خطاب كلغة كمصطلحات علم النفس التقليدم كالطب النفسي

األساس، كىذه الطريقة يف العمل سوؼ تؤدم إذل تغيَت اػبطاب كالثقافة اؼبناىضة  اكقياس عوارضهم على ىذ

جديدة كىجينة على ذكاتنا كىويتنا  ان ، كبالتارل تستدخل مفاىيم كقيماحملض لبلستعمار إذل خطاب الصحة النفسية
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سية كأمراض حباجة اذل العبلج كتصبح العبلقة عبلقة الفلسطينية اليت تعتز بنضاؽبا، كربولو إذل خطاب كمفاىيم نف

. مريض كمعاجل خارجة عن السياؽ السياسي كاالجتماعي اؼبعاش

أنو خطاب يف النهاية نستنتج ؿ ،كآلية عملو ،نستطيع أف نفكك خطاب اؼبؤسسات غَت اغبكومية لذا

 مح كالتكوينات النفسية اليت تشكلتف اؼببلػببلص من العنف بل يستفيد منو، ألالسماسرة، الذم ال يسعى اذل ا

سسات غَت اغبكومية، كما خبلؿ اؼبؤاال من ال يبكن اػببلص منو  ،على العنف يف سياؽ عنيف كسياؽ قائم

ىذه اؼببلمح اليت ذبعل من االنساف ال يقاـك مصادر عنفو؛ إلهنا زبشى تأكيد العبلج النفسي ىو يف تعمل بو 

 ىذه ،عماقهم كذكاهتمأمر يف يدركوف جيدان كيشعركف باألالذين تعرضوا للعنف  داالفراالعنف كال تريده، حيث أف 

. اغبقيقة

حيث  يريد استبعاد ام ردكد عنيفة  ،يعرؼ اؼبموؿ ىذه اغبقائق من خبلؿ سبويلو للمؤسسات غَت اغبكومية

 اكاقف تنشد فيوعن خطابات كدكرات ـك سسات غَت اغبكوميةاؼبؤال يزيد نشاط  كهبذا ،من قبل ضحايا العنف

ال يكتفي . يف فلكوف تتحرؾ أاغبيز الذم يريدىا اؼبموؿ  كق اىاكاهتا كغَتىا من اؼبواضيع، فهذحقوؽ االنساف كانت

هبعلهم ك( شعوريان أك ال شعوريان )بل كيبعدىم عن القضية الوطنية  ،اؼبموؿ بأف وبوؿ طبقة اؼبثقفُت عن اؽبم الوطٍت

ينصحهم بالبلعنف، ك( التطبيع)ف يدؾبهم بنشاطات مشًتكة أب ،(االحتبلؿ)ناة بُت اؼبتضررين كبُت اجل ان كسيط

. مركز عبلج كتأىيل ضحايا التعذيب ، كمنهاكىذا ما كقعت فيو بعض اؼبراكز أك كادت

 هنا تتواطأ بصورة غَت كاعيةأعلى  -مريف كاقع األ-تعدكا كومية ال حغَت مؤسسات ىناؾ  فإف ناء على ذلك،ب

مع جبلديو يف ىذه ( ضحايا التعذيب)اليت تسميهم  ،لسطيٍت اؼبتضرر من العنف االستعمارمالشعب الف ضد

 ،ف تتشكل ؼبناىضة االحتبلؿأفراد قبل فهي ذبهض أم ؿباكالت نفسية لؤل ؛ (بالتنمية كالسبلـ)اؼبرحلة اؼبتمثلة 

. ليهمع مناىج غريبة تستخدـ فيها تسوية نفسية كجلساتمن خبلؿ  ؛اكتسقطها قبل آكانو

عادل الدكلة دلط اؽس، إاستخداـ العبلج النفسي اؼبتبٌت من الغرب كالوسيط لو، من يف ىذا النهج ترل الباحثةك 

اليت تنتج من قبل االحتبلؿ  ،بكل ىذه العواؽأف  ك اؼبؤسسة على مشاعر كعواطف الناس كردكد افعاؽبم؛ حبيث أ
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ىدفو االكؿ  ،يف سياؽ استعمارم نفسي ،ذاهتا اؼبقاكمةكيتم العمل على تركيضها كاخضاع  ،طار اؼبؤسسةإضمن 

حبيث  ؛كتقويض معادل اؽبوية كالذات الفلسطينية ،كالكياف الصهويوشل ،اغبفاظ على اغبالة االستعمارية :كاألخَت

فعل مأسسة حسب القالب  ردكد ،الذين يكابدكف االحتبلؿ ،تصبح ردكد فعل االشخاص اؼبقموعُت كاؼبضطهدين

.  ماالستعمار

حاالت "كيصنفوف ضمن مسمى أك كصف  ،يف اعبلسات العبلجيةعندما يتم دمج ضحايا االحتبلؿ  

كبالتارل للمؤسسة اليت  ،جكيعطونو للمعاؿً  ،حقهم يف التعبَتكعن  ،عن ملكية كلمتهميتنازلوف  إف األفراد، ؼ"مرضية

 اؼبؤسبرات الدكلية كاحمللية اليت تنادم أماـ اؼبموؿ كيف سبثلهمكعلى مآسيهم كآالمهم لكي تعتاش على أكجاعهم 

.  دبناىضة التعذيب

نتيجة تعرض الناس للعنف، كبالتارل فإف اؼبشاكل  ،حسب اؼبموؿ ىو سلوؾ عنيف ،اؼبقاكمة كالنضاؿإف  

كيسعى اذل  ،نساف يدرؾ بالفطرة مفهـو العدالةاؽ سوؼ تنتهي من فورىا، إذ أف اإلالنفسية اليت خلقها ىذا السي

. قها من خبلؿ اغبصوؿ على حقوقو اليت قد يسلبها منو السياؽ الذم يعيش فيوربقي

س ال نو باألساىو عبارة عن كىم كحقيقة مزيفة أل أف هنج اؼبؤسسات غَت اغبكومية الذم يدعي التنمية 

  اغبكوميةكبالتارل فاؼبؤسسات غَت  على اؼبموؿ كتبقى قيد سلطتو، تابع كاعتمادم كسبتلك مقومات التنمية، بل ق

كليست متجهة كبو انتاج معرفة تساعد على النهوض كالتحرر النفسي من االستعمار  ،هبذا اؼبعٌت ،متخلفة

ؤسسة للتجديد كالنهوض، بل تكتفي ادل ان كال نىفس ان كما أف مدراء كرؤساء ىذه اؼبراكز ال يبتلكوف حس. العنيف

تغيَت الوضع النفسي للفئات اليت تسعى اذل أف ىا كرسالتها كهبذا ال تكوف رؤيت دكر الوكيل، بلعبكاؼبتنفذين فيها 

 تلعب دكر الوسيط من حيث أهنامنها، كإمبا تعمل أك أف تعزز قيم النضاؿ كاؼبقاكمة لديها كسبكنها  ،تعمل معها

دببلمح نفسية  ؛الذم يضع على كجهو قناع االستعمار اعبديد ،عل بُت الناس كبُت اؼبموؿ الرأظبارلجي  الذم

اليت تقصي الفرد عن قضيتو  ،هتدؼ اذل  ترسيخ ثقافة العجز كاستدخاؿ مفاىيم الليربالية الفردانية ،نسانيةكإ

. التارىبية كعن دكره النضارل
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د من نضاؿ شعبها الذم عاسل كناضل كقاـك ستمى وبب أف تي  ،كمقوماهتا كتكوينها ،سطيينةؿفالنفسية الف

ىذه ىي النفسية اليت . كقتل من ىدـ كتشريد ،سرائيليحتبلؿ اإلاإل ترفهااليت اؽ كافةأشكاؿ القمع لسنوات طويلة 

/ ف يوضع يف سياقو التارىبي، كىذا ىو اغبقلأف يعيد للفرد توازنو بأالذم هبب كىذا ىو الدكر  ،ززَّع عى ف تي أهبب 

ف كاف كعي إك، ملُت يف اؼبؤسسات غَت اغبكوميةف يكوف بو هنج االخصائيُت العاأالذم هبب  ،الصعيد النفسي

 الؾحقهم يف امت يسلبهممع الناس ىذا الوقت يف خصائيُت عمل األؼ . العاملُت ال يلتقي مع أجندة اؼبموؿ

ؼبصاغبهم لكي ( يستعَتكهنا)، فهم "ضحايا التعذيب"كصفها اليت مت  ،سر كالنضاؿأم ذبربتهم يف األ ،(الكلمة)

.  صوؿ على التمويل من اعبهات اؼباكبةجل احلأمن  ،ملية تسويقهم للذكات اؼبعنفةتوظف يف ع

ثقافة  الفراد، فاهنا زبلقمن أبواهبا على نفسيات كذكات ا اؼبراكز االنسانية النفسية اليت تدخل النزعةكهبذه 

الزائفة بوجهها ىذا، الهنا تريد استدخاؿ قيم جديدة، الف القيم النضالية كالصمود اؼبناىضة " الصحة النفسية"

كوهنم ال يستطيعوف اف يلغوىا كال  ،اسب حقيقة تواطئهم مع اؼبشركع االستيطاشل الصهيوشللبلستعمار ال تن

يستوعبوىا، فما كاف ؽبم اال ابتكار طريقة جديدة من خبلؿ سبويلهم ؼبراكز الصحة النفسية، كباستخدامهم ؼبناىج 

. ياف االستعمارمتوجهات االيديولوجية للكاؿعلم النفس التقليدم اليت ىي باألساس خلقت لتخدـ 

ف على اؼبستعمرة أف تناضل ضد نفسها من أجل اف تناضل ضدنا، أك قيل اف ىذين إ: "قاؿ جوف بوؿ سارتر

 ،ذل نقد اؼبؤسسات غَت اغبكوميةإ ،ساساأل، ب ىذا البحثفقد ىدؼ كعليو، ". ليسا اال نضاال كاحدا النضالُت

ل ارضنا كعلى شعبنا، إذ أف ىذا النقد يأيت من اجل زيادة كنقد اؼبناىج التقليدية يف علم النفس اليت سبارس عل

كلكن بوجهو اعبديد الكاذب حوؿ اػبدمات اليت يبوؽبا  ،الذم كبن بصدده ،كعي العاملُت للسياؽ االستعمارم

ة ة كآرلسياستصدينا ؿنو إذ ما اء نظرة بديلة كنظربة كفبارسة؛ ألعطإجل أل كجاء ىذا النقد. لتقديبو العبلج النفسي

النضاؿ االكرب بتحرير الذات  كبوتعمل على سبكُت االفراد كاجملتمع   ةسياسربوؿ  اذل  كي ،عمل ىذه اؼبؤسسات

.  أكال كربرير االرض ثانيان ككبلنبا توجو كاحد
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تتبع  حبلتها ىذه، ما ىي اال أداة من أدكات التزييف للوعي باستخداـ أداة نفسية ،اؼبؤسسات غَت اغبكومية

إذ أف ىذه اؼبؤسسات تدخل بيوت الناس، كتقًتب منهم، ليسمعوا منهم كيبحثوا . لتقليدية يف العبلجالتوجهات ا

ربت شعارىا  ،؛ كي ربتضنو كربميو(اؼبؤسسات غَت اغبكومية)كىذا التواجد يهيؤنو لوكالتهم  ،يف مصائرىم

يف ىذا السياؽ ال وبتاجوف اليها، ، كمن اجل العمل على التوثيق بأف ضحايا التعذيب "العبلج النفسي كالػتأىيل"

 ،لكي وبتفظ هبا بسجبلت كيتم ربويلها اذل ارقاـ ،دبعٌت ال وبتاجوف اذل توثيق قصصهم كال ذبربتهم االليمة

إف شهادات ضحايا .  ربت خطايب حقوؽ االنساف كالصحة النفسية الدكلية كتنادم هبا اؼبنظمات االنسانية

من خبلؿ معاناهتم كقيود  االستعمارم ىي شهادات موثقة؛ إذ أهنم يعرفوهنا التعذيب كضحايا العنف االستيطاشل

. ، كىذا ما هبعل شهادة الضحايا صادقة كحقيقية اكثر من اف توثق يف استمارات لكي ربصى كميا كرقميااطفاؽبم

اكؿ التدخبلت كما تح( اؼبستعمر)فهم حباجة الف يتذكركهنا دائما كاف تكوف امامهم نابضة؛ كي ال ينسوف اآلخر 

. نساشلإتنسيهم اياه أك تلونو ؽبم بلوف  النفسية اف

كىم  ،إذا خجل االخصائيُت هبذا العمل قكاؼبغزل من ذلك أف  ،"عاطفة ثورية"كما قاؿ ماركس  ،اػبجل"أف  

الة اليت ألف التغيَت يبدأ من الذات، كىذه ىي الرس. اكؿ بوادر التغيَت( اػبجل)صوصية ىذه الثقافة فإنو خلكاعُت 

إيصاؽبا، كىو العمل مع االخصائيُت العاملُت يف اؼبيداف كالدراسُت جملاؿ علم النفس يف  ذلإتسعى ىذه الدراسة 

اليت يسعى  ،اف يكوف لديهم كعي كادراؾ للركاسب النفسية االستعمارية مع ضركرة  ،اؼبستقبليف ك ،اعبامعة حاليا

ىا مسميات ال تتوافق مع اغبالة االستعمارية اليت نعيش ئعلى اعطاكامبا يعمل  ،كي ال تثور ؛اؼبموؿ اذل طمسها

فاف نقطة االنطبلؽ تكوف ادراؾ اؼبغزل الذم يقبع ما كراء التمويل الذم يتخذ من االنسانية  ،كبالتارل .فيها

كنتبناه  كعقولنا ،الذم يتسلل اذل انفسنا ،كحقوؽ االنساف حججا تربر تدخلو االستعمارم اؽبادلء اػببيث الناعم

! االستعمار اعبديدمن أدكات  دكف اف نشعر، فتكوف ىذه اؼبؤسسات غَت اغبكومية ىي أداة

يف سياقنا الفلسطيٍت الذم ال يعاشل بالدرجة  ،كإذا أردنا االستفادة من مفاىيم كفلسفة فريرم حوؿ التعليم

العمل على ربويل العاملُت كاألخصائيُت  االكذل من ارتفاع االمية، كتعليم الناس القراءة كالكتابة، كلكن يف نطاؽ
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ليكوف دكرىم فعاؿ كنشط من اجل اؼبسانبة يف عملية التغيَت، هبب اف يكونوا على كعي  ،النفسيُت كاجملتمعيُت

تسعى  ،فئات مقهورةؾبتمع  ؾبتمعنا على أنو ذلإالذم تسلل  ،ثقايف كبَت بطبيعة السياؽ االستعمارم كالرأظبارل

فيقبعوف ربت هتديد مستمر للوجود يف ظل  ،شل من التفاكت الطبقي كاستبلب ارضهم ككرامتهميش كتعاعللقمة اؿ

لذا يتوجب . اك أف يضعهم يف مناطق ؿبددة ،وباكؿ التخلص من السكاف االصليُت ،كياف صهيوشل عنصرم

فيما تعرؼ  ،ـاف يعملوا على سبكُت اؼبقهورين من انفسو ،من خبلؿ العمل كفق اليات التدخل النفسي ،عليهم

كلكنها عملية تتطلب اكثر من  ،اليت تشكل مفهـو اساسي يف فلسفتو التحررية ،حسب فريرم ،بصَتركة الوعي

من قراءة كاقعهم ككتابتو بأنفسهم، فهم ( ضحايا التعذيب)تعليم الناس القراءة كالكتابة، كإمبا سبكُت اؼبقهورين 

اك تعمل على تغريب  ،االضطرابات كاؼبشاكل النفسية اليت تعيقاالىم  من اجل الوصوؿ اذل ربرر نفسي من صبيع 

. الفرد عن كاقعو يف ىذا االطار

لكي تتخلص  ؛اف اثر العنف الذم رباكؿ اف تعاعبو ىذه اؼبؤسسات هبذا النهج التقليدم ىو الوقود كالطاقة

مضامُت النضاؿ  ربافظ على خضوعهم كذبردىم من ذكاهتم كمنكؿ حتبلؿ؛الاكىو ( العنف اغبقيقي)من 

مع االحتبلؿ، كيتم ( ذبارهبم)كيتم العمل على ذلك من خبلؿ إحبلؿ لغة علم النفس ؿبل لغاهتم . كاؼبقاكمة

كتعزيز االقباؿ عليو عوضان عن تعزيز  ،العمل على تفعيل كتنشيط ثقافة العوز النفسي من خبلؿ خلق اغباجة لو

على تركيض نفسي من اجل اف وبوؿ االفراد الشخاص هتتم  كترسيخ النسيج اجملتمعي، بعملو  ،ثقافة الصمود

(. نفسياال اللهم )بذكاهتم فقط 

فالعبد ىنا ىو اؼبؤسسات غَت  .كبنفس عقلية الرجل االبيض ،كعليو، فاف معادل السيد كالعبد ما زالت قائمة

تعمل هبا اؼبؤسسات على إعادة اليت  ،كهبذه الطريقة. كالسيد ىو اؼبموؿ بطريقة غَت مباشرة كال شعورية ،اغبكومية

تقـو  ،يف اؼبقابل ،كلكنها .طبلقان من أهنا تعمل على عبلج الناس من اثر العنف اؼبمارس ضدىمفتدكير العنف، ا

أدكات احملتل كاؼبستعمر ( اؼبناىج كالقوالب اعباىزة)دبمارسو العنف من خبلؿ استخدامها أدكات عنف أخرل 

كتركج  ،كهبذا فاف الوصفة التقليدية النفسية تبٍت عنف على عنف(. صدرادل دبعٌت أف السم كاللقاح من نفس)



150 
 

 

كلكنها يف حقيقية االمر تستدخل ادكات نفسية  ،للعنف كاؼبعنفُت كالذم تسعى لعبلجو كالتخفيف من حدكثو

ف العبلج دبعٌت أ ،(عنفهم بعنفهم)فاف ىذا العبلج ىو عبارة عن عبلج  ،كهبذا .عنيفة تعمل على تراكمية العنف

تعزز فبارسة العنف بشكل  ،اؼبقدـ لبلشخاص الذين تعرضوا للعنف اؼبباشر يتم من خبلؿ استخداـ أدكات نفسية

كما يقوؿ ابو نواس؛ الف اؼبموؿ الذم يقدـ التمويل للمؤسسات غَت ( داكيها باليت كانت ىي الداء)غَت مباشر 

ىو ذات اؼبموؿ الذم  ،اؼبتضررين من االحتبلؿ اغبكومية من اجل اف تعمل على تقدصل اػبدمات لبلشخاص

. االحتبلؿ الذم يقـو دبمارسة العنف حبق الشعب الفلسطيٍت( ؼاعباشل اؼبعنِّر )يدعم 
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