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 � ��   7       ربـع الغـه مـي ومقاربتـم العربـي العالـات فـالج الصدمـع: ددــة العــإفتتاحي�

 � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��              أبــو بكـــــر خولــــة�
 � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �             
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12121212    

 

 < <
 � �

>         وعالجهـا يـم العربـي العالــوء فــة اللجــرب وصدمــة الحــر صدمــأث  <13  

>          أبــو بكـــــر ـةـخولـ                              <  

>         ةـد الصدمـداد ما بعـحات إرصـان ـاء شبكــة لتحديــد مستويــو بنـــنح  <22  

>        رضـــــوان زقــــــار                              <  

>         يـللتعاف رةـاألس و المجتمع وةـق زـتعزي: الكبرى الكوارث الصدمي و دانـالفق  <32  

>         فرومـــــا وولــــــش                              <  

>         نـفي إعادة التوطي ةـالالجئ رـلألس ةـالنفسي ةـللصح ةـالوقائي التـالتدخ رـتطوي  <47  

>         ـن ميريلوايــــنـستيفيـ                            <  

>         ـــــــــئــــــة الالجــــة لصدمــــالتبعــــــات العائليــــ  <61  

>        زمــالءه & نـن وايــستيفي                              <� �

>         ةـة النفسيـة للصدمـكاستجاب راتـدالمخ على نـللمدم ةـدينامي النفسو اتـالسم  <69  

>          هـــالل دــعب ة بنــفوزي                              <  

>          ةـالمجتمعات العربي يـي فـاب الجنسـة االغتصـي لصدمـم النفسـات الدعـمعوق  <78  

>          ـادي الشــــــواـهنــ                              <� �

>         ةـــــالمغتصب رأةـــــللم ريــــــالجزائ عـــــالمجتم رةــــــنظ  <82� �

>         راويـــــزك ةــــحسين                              <� �

>          قــــراءات فــي الملـــــف  <88  

>          حــــــــب الرضـــــــــرب عقـــــراب الكــــإضط      <88  

>          مهــا سليمــان يونــــس                              <  

>          اءـــــــــــــــــــــج الشفـــــــــــــــــبرنام      <89  

>          اـــــد الرضـر أحمــعم                              <  

>          ــــزةـــــن غــــــدات مـــمشاهــ: 2014ـرب ـــحــ      <91  

>          ال الغصيــــنسائـدة جمـ                              <  

 < <
� �

< << << <� �
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>  ــــنـــــــــــة التديـــــــــــــــــــسيكولوجيــــــ  << << << <<< <94 

 < << << << << << << << << << << << << << >    بشيــــــر معمريــــة> << << <<< <  
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>ـي ــــــاء االجتماعــام والذكـــــاء العــــن الذكـــة بيـالعالقـــ  << << << <<< <122 

 

 < << << << << << << << << << << << << << > نافــذ نايــف يعقـــوب> << << << <<< < 

>  يــــــف المدرســـــالعنـا بــــو عالقتهـة ــــالنفسي وطــالضغــ  << << << <<< <137 

 < << << << << << << << << << << << << << >  ـــا حبــــــاس مهـــ> << << << <<< < 

 < << << << << << << << << << << << << << >  أيـــــــاد الحـــــالق> << << << <<< < 

 < << << << << << << << << << << << << << >  خلــــــود الدجانــــي> << << << <<< < 

 < << << << << << << << << << << << << << >  ـتعبــد العزيـــز ثابــ> << << << <<< < 
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  :ددـــة العـــإفتتاحي

  :ربــع الغــه مـــي ومقاربتــم العربــات في العالــالج الصدمــع
  إقتراحات مناسبة ثقافيا لرفع الحصانة النفسية واألسرية لدى العرب

  

  ةـة الغربيـي، باقـة القاسمـرة في أكاديميـة؛ محاضـية وأسرـة زوجيـمعالج -رـــة أبوبكــخول. د.أ
khawla.abubaker@gmail.com  

     
  

  

وهو يحتاج لهذا األمن واألمان لتطوره السليم الجسدي، النفسي، . يسعى اإلنسان السوي للعيش في حياة آمنة

ى يتحقق هذا هنالك ضرورة لتظافر الجهود بين ثالث حلقات لمنظومات يعيش وحت. العاطفي واالجتماعي

ضمن الحلقة األولى يتعاون . تحيط بها حلقة الدولةالتي تحيط بها حلقة المجتمع ووالتي األسرة : ضمنها وهي

واألمان توزيع األدوار فيما بينهم حتى يتم توفير شعور األمن على الوالدان واألقارب في األسرة الموسعة 

وفي الحلقة الثانية توفر المجتمعات بواسطة المبنى . ألفرادها، كل حسب سنه، حاجاته الخاصة ومرحلة تطوره
وفي الحلقة الثالثة، تزود الدولة . الديني وآليات التكافل االجتماعي حاجات األمن واألمان المجتمعيوالثقافي 

  .شعور األمن واألمان للمواطن –انونية والعسكرية خاصة اإلقتصادية، الق - بواسطة مؤسساتها المتعددة 

تؤدي  .المجتمع أو الدولة يتحول هذا الحدث لصدمةوعندما يمس شعور األمن واألمان داخل األسرة 

  .الحروب، األعمال اإلرهابية واإلغتصاب السياسي لشعور الصدمة ولمتالزمة كرب ما بعد الصدمة

النفسية  التداعياتفي موضوع  النفسيةة العربية للعلوم المجلمن  45هذا العدد رقم ملف يتخصص 

 يحوي. ويضع بين يدي المعالجين العرب موادا نظرية وعملية لعالج أثر الصدمة واللجوء للصدمة واللجوء

  :تنقسم المقاالت تحت فئات. مقاالت نظرية، تجارب عيادية ميدانية وتجارب شخصية للمعالجين  العدد

  بب الحرب وآثارها على الفرد، األسرة والنسيج االجتماعيصدمة اللجوء بس) أ( 

  صدمة الكوارث الطبيعية) ب( 

  فردية مثل اإلغتصابجماعية مثل اإلغتصاب السياسي أو صدمات ) ج( 

  .كضحية لصدمة الحرب وسبل تشافيه السريعة بهدف مساعدة اآلخرين النفسي المعالج) د( 

والحاالت العيادية أو التجارب الميدانية في الجزء األول، ثم تم ترتيب المقاالت بحيث عرضت األبحاث 

نالحظ في جميع المقاالت الربط بين الحالة . عرضت المقاالت النظرية والتجارب الشخصية في الجزء الثاني

وتساعد نفسها وأفرادها على  المرونة والتسامحة، تتبنى عماود فهي إما مسعفة. النفسية للفرد ودور األسرة

 ف الضحيةإضعاوإما تساهم في ) مثل في حاالت الحرب والتعامل مع العدو( قلم اإليجابي بعد الصدمةالتأ

  .نفسيا واجتماعيا كما في حاالت رد الفعل على اإلغتصاب اوسحقه

  :من أهم إستنتاجات العدد

  .بهدف تحقيق نجاح في عالج صدمة الحرب واللجوء يجب إنهاء وتوقف الحدث الصادم تماما .1

ولذا يجب التدخل السريع لتوفير  .للفرد المصدوم تراكم الصدمات غير المعالجة يسيء .2

 .دعم نفسي أولي عند إندالع الحرب والعودة للعالج العميق الجذري بعد إنتهائها

 

يسعى اإلنسان السوي للعيش في حياة 

وهو يحتاج لهذا األمن واألمان . آمنة

لتطوره السليم الجسدي، النفسي، 

  .االجتماعيالعاطفي و
 

  

ضمن الحلقة األولى يتعاون الوالدان 

على واألقارب في األسرة الموسعة 

توزيع األدوار فيما بينهم حتى يتم 

توفير شعور األمن واألمان ألفرادها، 

كل حسب سنه، حاجاته الخاصة ومرحلة 

  .تطوره
 

  

بهدف تحقيق نجاح في عالج صدمة 

الحرب واللجوء يجب إنهاء وتوقف 

 .ادم تماماالحدث الص

  

  

 تراكم الصدمات غير المعالجة يسيء

ولذا يجب التدخل  .للفرد المصدوم

السريع لتوفير دعم نفسي أولي عند 

إندالع الحرب والعودة للعالج العميق 

 .الجذري بعد إنتهائها
 

  

يجب توفير التأهيل لجمهور العاملين 

في الصحة النفسية بواسطة السكايب 

السريع واإلنترنت بهدف اإلنتشار 

 .للتأهيل وخفض التكاليف
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 وأدواتها مدارسها على المهنيين لكوادر الصدمة في عالج الالزمة التخصصاتتنقص  .3

يجب توفير التأهيل  .اإلسالمية أو/و العربية الثقافة ضمن أو األقصى الشرق في الغرب أو في القائمة

لجمهور العاملين في الصحة النفسية بواسطة السكايب واإلنترنت بهدف اإلنتشار السريع للتأهيل 

 .تكاليفوخفض ال

الدعم النفسي الفوري لجمهور العاملين في الصحة النفسية الذين تعرضوا للصدمة  توفير .4

 .مباشرة أو من خالل تغلغل أثر تجارب الضحايا إليهم

  .مناسبة للثقافة العربية تدخل وعالج سريع إضافة للبرامج العالجية طويلة المدى بناء برامج .5

  .عموا باقي أفراد المجتمع في أسعافات نفسية أوليةتدريب كوادر إيجابية من الناجين ليد .6

ضرورة تمكين األسرة والعمل على تحصينها نفسيا وتوفير اإلمكانيات لها للعودة لدورها  .7

  .البنّاء في حياة أفرادها

تشجيع األفراد على سرد رواية الصدمة في نطاق رواية العائلة ضمن توجه به محو  .8

 .بناء الذاتإعادة نتقام وتأكيد على نظرة التسامح وللعداوة والتنازل عن الحاجة لإل

 في ينجحون لدى من إضافة لألثر السلبي، من الممكن رصد آثار إيجابية للصدمات .9

 و الحياة، في مهم هو ما الفقدان مثل إكتساب القوة وتفجير مواهب نفسية واجتماعية توقظ معالجة

 إلى األعمال االلتفات في المبادرة والتخاذ يات،ترتيب األولو إلعادةو تعريف الهوية إلعادة تساعد

 .اآلخرين تفيد التي

 المساعدة وجمعيات ضرورة التعاون بين الحكومة، المؤسسات التخصصية، الدينية، .10

  .الالجئين ومجتمعات والجمعيات المهنية، واألكاديميين والشركات، المتبادلة،

الجتماعي لضحايا اإلغتصاب السياسي واالجتماعي للدعم النفسي وا تجنيد اإلطار الثقافي .11

 .اإلغتصاب من قبل أفراد المجتمعو) زنا المحارم(داخل األسرة واإلغتصاب 

  .العدد سيتم هنا إستعراض مضامين المقاالت وفق ترتيب عرضها في

يطرح " أثر صدمة الحرب وصدمة اللجوء في العالم العربي وعالجها"خولة أبوبكر تحت عنوان . د.مقال أ
عند اندالع . ا مركبة تتعلق بالحروب التي حصلت في العالم العربي مسببة تحويل مواطنين آمنين لالجئينقضاي

الحرب ينظر للجوء على أنه أفضل حل مؤقت المتوفر للمحافظة على البقاء من ويالت الحرب، ولكنه حاال ما 

إلقتصادي، اإلساءات الجنسية، شعور يصبح مشكلة مزمنة يزيد في تعقيدها الفقر المرافق للجوء، اإلستغالل ا

يبرز المقال إلى . أم الدولة المضيفة) الدولة الوطنية(سواء دولة األم  –فقدان األهلية الوالدية وعدم الثقة بالدولة 

يجعل مشكلة الالجئين مشكلة فردية يالم  ،أن غياب الخدمات النفسية في العالم العربي، في حالتي السلم والحرب

يسبب اإلنسان . ها فيصبح اللجوء وكل ما يتبعه من تداعيات تهمة يحملها الالجئ ويورثها ألبنائهالالجئ علي

  .صدمة الحروب وتطغى على المتضرر شعور الغضب والحاجة لإلنتقام

 اإلختبارات الصدمة في بعد ما حداد إرصان مستويات لتحديد شبكة بناء نحو"رضوان زرقار . مقال د

يقدم أداة تشخيصية يوفر إستخدامها اإلمكانيات للمعالج النفسي في  "الموضوع وتفهم الرورشاخ :االسقاطية

 حداد ما بعد عرض المقال ظاهرة . الناتجة عن الكوارث PTSDتشخيص تناذر ضغط ما بعد الصدمة 

 

 

الدعم النفسي الفوري لجمهور  توفير

العاملين في الصحة النفسية الذين 

ن خالل تعرضوا للصدمة مباشرة أو م

 .تغلغل أثر تجارب الضحايا إليهم

 

 

  

ضرورة تمكين األسرة والعمل على 

تحصينها نفسيا وتوفير اإلمكانيات لها 

للعودة لدورها البناء في حياة 

 .أفرادها

 

  

تشجيع األفراد على سرد رواية 

الصدمة في نطاق رواية العائلة ضمن 

توجه به محو للعداوة والتنازل عن 

وتأكيد على نظرة  الحاجة لإلنتقام

 .بناء الذاتإعادة التسامح و

 

  

واالجتماعي  تجنيد اإلطار الثقافي

للدعم النفسي واالجتماعي لضحايا 

داخل اإلغتصاب السياسي واإلغتصاب 

اإلغتصاب من و) زنا المحارم(األسرة 

  .قبل أفراد المجتمع

  

  

عند اندالع الحرب ينظر للجوء على أنه 

حافظة على أفضل حل مؤقت المتوفر للم

البقاء من ويالت الحرب، ولكنه حاال ما 

  يصبح مشكلة
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 كل إنيؤكد الباحث . له يشير إلى أهمية اإلنتباهو في الجزائر بومرداس زلزال الصدمة لدى المراهقين جراء

 عنفا في حاالت الفقدان وأشد حدة يصبح أكثر الصدمة بعد ما حداد أن غير صدميا طابعا يكتسي تقريبا حداد

 في الشأن هو كما إنساني، عدوان جراء أو عن كوارث طبيعية ناتجا انك سواء استثنائي، عدوان نتيجة المفاجيء

إستخدام التقنيات اإلسقاطية  الكاتبيقترح  .التكنولوجية األخطاء أو اإلرهابية االعتداءات الحروب أو حالة

 حصر العيادي فيه التقنية ساعد هذحيث ت للتوصل لمؤشرات تميز مستوى اإلرصان النفسي للتجربة الصدمية

  .النفسي ومستوى اإلرصان للمصدوم، النفسي الجهاز في الصدمة عمق

المقاالت الثالث التالية والتي تعكس تجارب عالجية ناجحة لصدمة الحرب واللجوء يعاد نشرها في اللغة 

وذلك لكشف المعالجين العرب على هذه  Family Processالعربية باتفاق مع الدورية العالمية الهامة 

  .لعالجيةالتدخالت ا

يقدم  "للتعافيواألسرة  المجتمع قوة تعزيز: ىالكبروالكوارث  الصدمي الفقدان"فروما وولش . مقال د

يقارن المقال بين التعامل . شرحا مفصال حول مفهوم الصدمة، أنواعها وميزات التعامل الصحي معها

ت العنف المجتمعي، الكوارث، والذي يقود للصمود والتعافي مقابل التعامل غير الصحي في حاال -الصحي 

تقترح وولش آليات لتسهيل عملية الصمود والتعافي تتبع نظم . الحرب، اإلرهاب، اإلبادة الجماعية واللجوء
قدم المقال أمثلة . ر من تلك التي تعرقل التكيف وتزيد من المخاطرالمعتقدات وأنماط تنظيمية مناسبة وتحذّ

ي، األسري والجماهيري الذي تم تقديمه بعد التفجير في أوكالهوما ألساليب الدعم النفسي الفوري الفرد

  .والتفجير في مركز التجارة العالمي في نيويورك واألثر اإليجابي الذي تركه هذا التدخل

ينقل  "التوطين إعادة في الالجئة لألسر النفسية للصحة الوقائية التدخالت تطوير"ميريلواين  ستيفين.مقال د

 المعاد لالجئين الوقائية العقلية الصحةالالجئين من البوسنة في الواليات المتحدة ويؤكد على أن  تجربة إستيعاب

ألمراض تسيء  بعد إعادة توطينهم من كل الفئات العمرية معرضون الالجئين أن تدرك حقيقة أن يجب توطينهم

. ل المبكر، اإلنحراف اإليدز وما أشبهاإلكتئاب، تعاطي المخدرات، الحم العنصرية، لصحتهم العقلية نتيجة للفقر،

  .األنسب للحوار حول الحدث الصادم وتداعياته وسبل التغيير CAFESيقترح ميريلواين برنامج 

تركز في موضوع الصحة النفسية لألسرة  "الالجئ لصدمة العائلية التبعات"، زمالؤهواين و مقال ستيفين
. فق وترعي الالجئ بعد تدمير البيوت، المجتمعات والبلداتالالجئة والتي تبقى المؤسسة الوحيدة التي ترا

تم . كاغويمن البوسنة لش هاجرت مع أسر CAFESستعمال فكرة قدموا نماذج إضافية الواين وزمالؤه 

يوصي . أسر يدير الحديث فيما بينهم مختص 9ضمن مجموعات أسر تتكون من حوالي  التدخل العالجي

اسية الثقافية، الدينية واللغة وأن تقدم نصائح عملية قابلة للتنفيذ الفوري بضرورة مراعات الحس معالجونال

تلك التي : أشارت الدراسة إلى ضرورة اإلنتباه لطبقتي الصدمة. الذي يرفع التكيف اإليجابي لدى الالجئين

تمزيق  حدثت قبل اللجوء ونتيجة لتجربة الحرب، وتلك التي حدثت نتيجة للجوء والهجرة وتداعياتهما مثل

أكدت الدراسة أن تعليم الالجئين التوجه اإليجابي . نسيج األسرة وبعثرتها بين الدول وأحيانا بين القارات

لعالقات وللتواصل السليم يرفع من إمكانية النجاح النفسي والمادي واألسري وبالتالي من إمكانية لللحياة و

  .إلى تحسين أحوال الجميع التواصل العائلي ودعم المحتاجين من أفرادها وبالتالي،

: النفسية للصدمة كاستجابة المخدرات على للمدمن دينامية النفسو السمات"بن عبد اهللا فوزية . مقال أ

. تأثير الصدمة غير المعالجة على إستخدام المخدرات من خالل دراسة نفسو دينامية ستعرضت" حالة دراسة

 على أن  تركز اكما وأنه. ب العالج بواسطة عرض حالةاستخدم الباحث الطريقة الديناميكية وشرح أسلو

 

 

أن غياب الخدمات النفسية في العالم 

يجعل  ،العربي، في حالتي السلم والحرب

مشكلة الالجئين مشكلة فردية يالم 

الالجئ عليها فيصبح اللجوء وكل ما 

يتبعه من تداعيات تهمة يحملها الالجئ 

  ويورثها ألبنائه

  

  

 طابعا يكتسي باتقري حداد كل إن

 الصدمة بعد ما حداد أن غير صدميا

عنفا في حاالت  وأشد حدة يصبح أكثر

 عدوان نتيجة المفاجيء الفقدان

  استثنائي

  

  

 لالجئين الوقائية العقلية الصحةأن 

 تدرك حقيقة أن يجب توطينهم المعاد

من كل الفئات العمرية  الالجئين أن

ألمراض  بعد إعادة توطينهم معرضون

 لصحتهم العقلية نتيجة للفقر، تسيء

اإلكتئاب، تعاطي  العنصرية،

المخدرات، الحمل المبكر، اإلنحراف 

  .اإليدز وما أشبه

  

  

أشارت الدراسة إلى ضرورة اإلنتباه 

تلك التي حدثت قبل : لطبقتي الصدمة

اللجوء ونتيجة لتجربة الحرب، وتلك 

التي حدثت نتيجة للجوء والهجرة 

ق نسيج األسرة وتداعياتهما مثل تمزي

وبعثرتها بين الدول وأحيانا بين 

  القارات
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  ة واللجــــوءـة للصدمـــــات النفسيـــالتداعيــ: الملــــــف
 

  

الحرب طويلة المدى، مثل حرب لبنان، ترفع من نسبة إستخدام المخدرات، إضافة إلى أن الصدمة الجنسية 

  .ترتفع في الحرب ويتلوها إرتفاع في إستعمال المخدرات من قبل الضحايا

الثاني يتطرق األول لصدمة اإلغتصاب السياسي و. يتطرقان لصدمة اإلغتصاب المقاالن التاليان
  .لإلغتصاب الفردي الناتج عن إنحراف أو تسلط الجاني

يتركز " معوقات الدعم النفسي لصدمة االغتصاب الجنسي في المجتمعات العربية" الشوا هنادي. مقال د
في اإلغتصاب السياسي أثناء الحرب والثورات تكون نتيجته أن تقع الضحية فريسة الحاجة للتمرد والمقاومة 

يزيد من صعوبة . ن ناحية وبين شعور العجز والحاجة للحفاظ على الذات من ناحية أخرىضد المغتصب م

يتفاقم شعور الرفض والنقمة  امواجهة الضحية لوضعها في أن الصدمة ال تتوقف عند الخبرة الراضة، وإنم

تقترح . وتلتهديد الم -  وليس الجاني -  الجنس والعالقات الحميمة وأحيانا تتعرض الضحيةومن من الجسد 

المعالجة تجنيد اإلطار الثقافي واالجتماعي للدعم النفسي واالجتماعي للضحية وإلى حمل النفسانيين مسؤولية 

  .هذا التثقيف

الشوا في وصـف  . يتفق مع مقال د"المغتصبة للمرأة الجزائري المجتمع نظرة"زكراوي  حسينة . مقال أ

داعـم ومناسـب ثقافيـا     اإلشارة لغياب عالج فوري، التعامل الصادم للمجتمع مع ضحية اإلغتصاب وفي

لدى اإلناث وامتالك األسرة " العرض والشرف"يؤكد المقال على دور القيم المجتمعية حول مفهوم . واجتماعيا

األولى هي إعتداء الجاني : ةفي تحويل إغتصاب اإلناث لصدمة مزدوج" شرعية العالقة الجنسية"الحكم على 

وأحيانا علـى  ( تهادون موافقتها، والثاني إعتداء األسرة والمجتمع المحيط على نفسي ىنثعلى حرمة جسد األ

يشير المقال إلى أن اإلغتصاب . فقدان العذرية خارج إطار الزواج جراءبسبب مفاهيم فقدان الشرف ) حياتها

مـع الجسـد،    يتسبب في وجود إسقاطات نفسية وسلوكية قصيرة وطويلة المدى تنال مفهوم الذات، التعامل

ولكن األسرة الجزائرية، تعاقب الضـحية فـي   . شعور األمان في العالقات والقدرة على إقامة أسرة سليمة

توقعها بأن المرأة تبات معطوبة إذا ما فقدت غشاء البكارة وال تساعدها على الزواج المتساوي بل وترغمها 

ما عالجا مهنيا مناسبا للنساء الضحايا، ضحايا كال الصدمتان ال تجدان له. أحيانا على الزواج من المغتصب

  .اإلغتصاب وضحايا أسرهن

  .هي مقاالت نظرية حول موضوع الصدمة ومتالزمة كرب ما بعد الصدمةالمقاالت الثالث التالية 

شرح الخلفية التاريخية لتطوير نظريـة متالزمـة    "إضطراب الكرب عقب الرضح"يونس مها . د.مقال أ
 PTSD- Post Traumatic Stress -سمى أيضـا كـرب مـا بعـد الصـدمة      تو(كرب عقب الرضح 

Disorder ( أكدت الكاتبة إلى أن الصدمة تظهر غالبا بعد الحرب أو . بداية الثمانينات من القرن العشرينمنذ

نوعا من التلخيص النظري للمقـاالت التـي تـم     من الممكن إعتبار المقال. األسر أو اللجوء أو اإلغتصاب
  .قبلهعرضها 

يعكس تجربة ميدانية في عالج صدمة الحرب عقب حركات " برنامج الشفاء"عمر أحمد الرضا . مقال د

من مدرسة علم النفس اإليجـابي   -به المقالاعقأوفي -ينطلق العالج . الربيع العربي في ليبيا ثم في سوريا

 النفسـية  والصـالبة  المرونـة  زيادة التجارب الصادمة بعد العالج مثل إيجابيات بعض علىويسلط الضوء 

 سـبعة  مـن  مشروع تدخل هوو "الشفاء برنامج"تم إستعراض برنامج عالجي تنفيذي  .اإلجتماعي والترابط

يقترح المقال بناء برامج مشابهة حيث الحاجة في العالم . مع الناجين في ليبيا وسوريا بنجاح تطبيقه تم محاور

 

 

أكدت الدراسة أن تعليم الالجئين 

لعالقات لجه اإليجابي للحياة والتو

وللتواصل السليم يرفع من إمكانية 

النجاح النفسي والمادي واألسري 

وبالتالي من إمكانية التواصل العائلي 

ودعم المحتاجين من أفرادها 

  .وبالتالي، إلى تحسين أحوال الجميع
 

  

الحرب طويلة المدى، مثل حرب أن 

لبنان، ترفع من نسبة إستخدام 

إضافة إلى أن الصدمة  المخدرات،

الجنسية ترتفع في الحرب ويتلوها 

إرتفاع في إستعمال المخدرات من 

  .قبل الضحايا

  

  

اإلغتصاب السياسي أثناء الحرب 

والثورات تكون نتيجته أن تقع 

الضحية فريسة الحاجة للتمرد 

والمقاومة ضد المغتصب من ناحية 

وبين شعور العجز والحاجة للحفاظ على 

  .احية أخرىالذات من ن
 

  

يزيد من صعوبة مواجهة الضحية  

لوضعها في أن الصدمة ال تتوقف عند 

يتفاقم شعور  االخبرة الراضة، وإنم

الجنس ومن الرفض والنقمة من الجسد 

والعالقات الحميمة وأحيانا تتعرض 

لتهديد  - وليس الجاني - الضحية

  الموت
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  ـة للصدمـــة واللجــــوءــات النفسيـــالتداعيــ: الملــــــف
 

  

عالم المقروء، العربي ويقدم توصيات لنشر الصحة النفسية عقب صدمات الحروب منها بواسطة إستخدام اإل

المسموع والمرئي والشبكات اإلجتماعية، ومنها إجراء عالجات جماعية متعددة األهـداف، ومنهـا إجـراء    

تشـبه  . وإنشاء خط دعم هاتفي لمساندة متضرري العنف الجسـدي عالجات بواسطة الفن واللعب لألطفال 

ا تلك التي تم إقتراحها في معالجة الحلول المقترحة في المقال، خاصة تأهيل مجموعات ناجين لدعم الضحاي

وفي أوكالهومـا ونيويـورك    )واين وزمالؤه(وفي البوسنة ) أبوبكر(متضرري الحرب في الضفة الغربية 

  ).وولش(

كتب عقب تجربـة شخصـية    "غزة من مشاهدات: 2014حرب "سائدة جمال الغصين . المقال الثالث أ

رة التي كان عليها تجنيد كل وقتهـا وطاقاتهـا المهنيـة    لمعالجة نفسية عانت بنفسها صدمة الحرب في الفت

في  ةمهم ةجماعي تتبرز الكاتبة إلى أن الحرب المتواصلة على غزة استهدفت مكونا. والنفسية لدعم الضحايا

علـى   ودمرتهـا  بيوتهم في اآلمنين للمواطنين وصلت القذائف بشكل مباشر .والبيت األسرة يوهحياة الفرد 

لم يستطع البالغون حماية أفراد األسرة أو الممتلكات وعـانوا مـن    .بأكملها عائالت أبادتو ساكنيها رؤوس

عانت المعالجة من شعور العبء النفسي . شعور الضيق واإلحباط والحساسية المفرطة من أصوات القذائف

 الجة توصياتقدمت المع. والقلق ومن صعوبة في الذهاب للعمل ومساندة اآلخرين المشابهين لها في حالتها

  .من الحقل ساندت مرحلة التعافي من الصدمة

لعالج أطفال غزة من أثر الصدمة كنموذج ) كاليمن وزمالئه(يرفق لهذا العدد كراس أعد من قبل مختصين 

 .لرفع الحصانة النفسية في المناطق المهددة باندالع الحروب والكوارث وكأداة لعالج األطفال المصدومين

تمعية حول مفهوم دور القيم المج

لدى اإلناث " العرض والشرف"

شرعية "وامتالك األسرة الحكم على 

في تحويل إغتصاب " العالقة الجنسية

  ةاإلناث لصدمة مزدوج

  

  

أن اإلغتصاب يتسبب في وجود 

إسقاطات نفسية وسلوكية قصيرة وطويلة 

المدى تنال مفهوم الذات، التعامل مع 

الجسد، شعور األمان في العالقات 

. والقدرة على إقامة أسرة سليمة

  

  

األسرة الجزائرية، تعاقب الضحية في 

توقعها بأن المرأة تبات معطوبة إذا 

ما فقدت غشاء البكارة وال تساعدها 

على الزواج المتساوي بل وترغمها 

 أحيانا على الزواج من المغتصب
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  العــدد  تنزيـــل كامـــل  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs11/eJbs11.rar 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs11/eJbs11.pdf  

  دليــل األعــداد السابقـــة 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm 
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 مقاربة نفسية اجتماعية... ظاهرة العنف في المجتمع العربي  الملف 

 

 

 

 

 

 

 

 تنزيـــل كامـــل العــدد  

 http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=44 

  ةـــاإلفتتاحي
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ44/apnJ44First&Editorial.pdf  

  ة ـــداد السابقــل األعــدلي
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm  
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