Success Story: Case Study
Date of Report: 20/6/2016
Code: GF14.p171
***
أسرة ( م  /ب ) تتكون من  8أفراد األب و األم و 2ولد و  4بنت :
األب م  ، 35 :األم ا  38 :شييدة
االبنة ي  ، 12 :االبنة ح  ، 9 :االبنة أ  7 :شييدة  ،االبن ب  ، 5 :االبن ع  ، 3 :االبنة أ  3 :شيور شييدة .

أسرة فمسطينية تتكون  8أفراد تسكن ( معسكر الشاطئ ) في مدينة غزة تمك المنطقة الساحمية التي تعرضت خالل ( حرب  2114عمى
غزة ) لمجازر بشعة لم ترحم شجر و ال حجر و ال بشر.
في الرابع من شير أغسطس  2114أعمن عن تيدئة إنسانية في قطاع غزة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً  ،كانت أسرة ( )M/ B
تحضر نفسيا إلعداد طعام الفطور  ،وما أن دخمت التيدئة حيز التنفيذ باغتتيم طائرات االحتالل في الساعة العاشرة وخمس دقائق
باستيداف منزليم المكون من أربع طوابق ودمرتو بشكل كامل بدون أي إنذار مسبق.
حضرت طواقم الدفاع المدني واإلسعاف حيث رائحة الموت والدمار تمأل المكان و 4أسر مفقودين تحت أنقاض منزليم  ،بعد فترة من
البحث والتنقيب تم العثور عمي  5جثث لمشيداء  ،ثالث أطفال والعم واألم واصابات مختمفة الخطورة لجميع أفراد األسرة  ،وبرغم الجراح
وبين بكاء وصرخات الناس بمستشفى الشفاء يبحث األب المصاب ( م ) عمى من تبقي من أسرتو  ،فيجد ابنتيو ( ي – ح ) بين الحياة
والموت  ،ينيار األب ويسقط أرضاً فيستفيق فيجد ابنتو ( ي ) في قسم الحروق مصابة بحروق كبيرة في انحاء جسدىا و ابنتو ( ح )
تغادر القطاع إلي تركيا لصعوبة حالتيا.
تمر األيام بين ألم وذىول وصدمة وبقايا أسرة مشتتة بين من يتمقى الرعاية الطبية بالمستشفى وبين أطفال يبحثون عن ممجأ يحتمون بو
بعدما فقدوا األمن واألمان دون بيت أو أب مشغول برعاية ابنتيو بالمستشفى.
بانتياء العدوان حاول من تبقى من ىذه األسرة أن يجمعوا شمميم فاستقروا في غرفة واحدة ( األب وابنتيو و طفمين والجد والجدة ) ىنا
بدأت المعاناة والتفكير بيول ما أصابيم فكانت جروحيم تنسييم فقدان ثالثة من أسرتيم ( األم والطفمتين أسيل  7سنوات  ،أسماء ثالثة
شيور ) ومحاولة األب توفير الحاجيات األساسية الستمرار الحياة في ىذه األسرة  ،بدأت الطفمة ( ي ) بفيم الواقع الجديد الذي فرض
عمييم من فقدان األم التي كانت توفر الرعاية لألسرة واألطفال برغم صغر سنيا إال انيا أخذت مكان األم فتحممت الطفمة ( ي ) مسؤولية
أختيا وأخوييا الصغيرين ولكن كان ىذا يسبب ضغوط كبيرة بالنسبة لطفمة في مقتبل العمر تنظر لصديقاتيا يعيشون حياة طبيعية بالمقابل
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ىي تقوم بميام األميات من تمبية احتياجات المنزل ورعاية إخوتيا وتذكرىا أميا وأختيا ذات الثالثة شيور وشعورىا بالفقدان والخسارة ،
كل ىذه الضغوط خمقت لدي الطفمة ( ي ) مشكالت نفسية كالكوابيس المزعجة  ،الخوف  ،القمق  ،كذلك الخوف من فقدان ما تبقى من
أسرتيا و العزلة وتقصيرىا الدراسي وتحصيميا العممي بالمدرسة تأثر سمباً ومن أكثر المشكالت التي أثرت عمييا خوفيا من فقدان ما تبقى
من أفراد أسرتيا وشعورىا بالموم لعدم إنقاذىا أختيا أسماء  3شيور التي كانت تحمميا بين يدييا وقت قصف المنزل عمييم.

قام فريق تعزيز صمود األسرة الممول من االنتربال بمندن (طبيب نفسي ،أخصائي نفسي ،أخصائي اجتماعي ،منشط أطفال)  ،بزيارة
مازلت تعيش بجانب الردم وأنقاض منزليما رغم أن
األسرة من أجل تقديم العالج و الدعم النفسي واالجتماعي  ،الحع الفريق بأن األسرة ا
مازلت األسرة تعيش فصوال وألوانا
الحرب قد انقضت منذ عام كامل ،ولكن بسبب البطء الشديد في إعادة بناء غزة ومنازليا الميدومة  ،ا
متعددة من العذاب صباح مساء  ،وىذا يزيد من غضبيم وحرقة ألميم عمى ىذا الحال.
أجرى فريق تعزيز صمود األسرة تقييماً لألسرة  ،فتبين أن االبنة (ي  ) 12 :تعاني من مجموعة من األعراض النفسية مثل( :الخوف و
الشعور بالضيق لمجرد االحساس بوجود شيء يرمز لمصدمة ( كصوت الطائرات ) ،استرجاع قيري لمحدث  ،فزع ليمي و األحالم
المزعجة بالحدث الصادم  ،حالة من األرق  ،الشعور بالوحدة و الغرابة عن االخرين  ،الشعور بالذنب لشعورىا بعدم قدرتيا عمى انقاذ
حياة أختيا أسماء ابنة الثالثة أشير  ،تدني في التحصيل الدراسي .
تم تشخيص حالة الطفمة ( ي )  ،حيث كانت أكثر أفراد األسرة يعاني من أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة

.

حظيت ىذه األسرة بثالث عشر زيارة (جمسة) ما بين عالج نفسي ودعم وتثقيف نفسي واجتماعي لمتغمب عمى المعاناة والصدمات التي
تعرضت ليا اثناء العدوان األخير عمى غزة ،وتنوعت ىذه الجمسات ما بين جمسات عالجية فردية وجماعية خالل الفترة (– 2115/8/24
 ، ) 2116/3/2وأجرى فريق العمل جمسات لمتعرف عمى شجرة العائمة والعالقات األسرية والتعرف عمى مصادر القوة والضعف لدى
األسرة ،خصصت إحدى الجمسات لتقديم تثقيف لألسرة حول موضوع الصدمة (فقدان االم و طفميتيا ،و اصابة االخرين ) حيث تم
استعراض مراحل الصدمة وتوعية األسرة في أي مرحمة ىي االن وماذا عمييا فعمو لتجاوز الحادث لموصول الى مرحمة التكيف ،وجمسة
المكان اآلمن (المكان المريح) لتطوير مصدر األمل من أجل التغمب عمى المعاناة النفسية .
كذلك تم التدخل الفردي مع بعض أفراد األسرة وخاصة مع االبنتين  ،وتم تعميميم استخدام بعض األساليب و الميارات التي من شأنيا
التخفيف من حدة األعراض والمعاناة النفسية من خالل استخدام أسموب التعريض ) (exposureوىو أحد أساليب العالج المعرفي السموكي
 ،C.B.Tأيضا تم استخدام التركيز  focusingمن خالل االستماع الجيد وتجزئة المشاعر السمبية  ،و نشاط الصمود النفسي ( الغصن
األخضر و اليابس ) لتعزيز صمود األسرة لمتغمب عمى الصعاب رغم استم ارريتيا ،أيضا تم استخدام عالج العقل و الجسم من خالل تنفيذ
Page 2 of 4

نشاط المكان األمن(  safe placeالمكان المريح) لمساعدة الطفمة (ي) في استشعار مكان مريح أو مكان آمن في عالميا الداخمي أو
المحيط بعد حالة الدمار التي حل في المنزل الذي كان بمثابة االمان واالستقرار لألسرة  ،من أجل مساعدتيا عمى احداث حالة من
التوافق النفسي.

كان من ثمار ونتائج العمل مع ىذه األسرة ما يمي :


وصمت األسرة لحالة من التوافق النفسي واالجتماعي ،حيث عادت االسرة لممارسة حياتيا بالشكل الطبيعي ،ومواجية مخاوفيا
واتضح ذلك من خالل حديث االب :الحظت مدى التحسن عمى أبنائي حيث عادوا لممارسة حياتيم بشكل طبيعي يمعبوا و
يمرحوا سويا .



شعور األب بالرضا كونو يرعى أبنائو بعد فقدان والدتيم واحساسو بكبر حجم المسؤولية الواقعة عمى كاىمو.



بالنسبة لالبنة ( ي ) فيناك تحسن ممحوظ لدى الطفمة و خاصة عمى الصعيد االجتماعي حيث االنتقال من حالة العزلة و
االنطواء الى حالة من االندماج و التفاعل مع األطفال في مثل سنيا بعد كانت رافضة الخروج من المنزل خشية من سماعيا
لعبارات السخرية و االنتقاد نتيجة االعاقة في يدىا اليمنى التى نتجت عن اصابتيا خالل حرب  2114عمى غزة  ،حيث يقول
األب  " :استطاعت ابنتي ( ي ) العودة الي حياتيا الطبيعية  ،و أصبحت تذىب الى المدرسة برفقة صديقاتيا بعد أن كانت
ترفض الذىاب الي المدرسة خوفا من استيزاء األطفال بيا نتيجة االعاقة " .



و عمى الصعيد الدراسي فيناك تحسن ممحوظ لدى الطفمة و بدا ذلك خالل اىتماميا بحل وواجباتيا المنزلية  ،و المجوء لبعض
أقاربيا لمساعدتيا بحل الواجبات .



استطاعت الطفمة ( ي ) و برغم االعاقة نتيجة االصابة خالل الحرب استعادة يناعتيا كطفمة حيث المعب و المرح مع األطفال
بعد تخطييا لصدمة فقدان والدتيا .



الشك أن الدعم االجتماعي من قبل المحيطين بالطفمة ( ي ) اضافة الى جمسات الدعم و المساندة النفسية كان لو الدور
الداعم ليذه الطفمة بأن تعقد العزم إلرادتيا و تتحدى المستحيل بإرادة و عزيمة قوية تستمدىا من حمم والدتيا الشييدة  ،لتستعيد
لمذات قوتيا و تتمكن من اختراق قيود المعيق لترسم بنفسيا و لنفسيا والدة جديدة لمحياة و بمستقبل أفضل.

*سيتم متابعة األسرة ىاتفيا مرة كل شير ،و كذلك سيتم متابعة األسرة بزيارة أسرية كل شير لمدة ثالث شيور.
مالحظة  :ما زالت الطفمة ( ي ) بحاجة لتمقي الرعاية الصحية كونيا ما زالت تعاني من بعض األعراض الصحية نتيجة لكسر مفصل
اليد أثر اصابتيا خالل حرب  2114عمى غزة  ،كذلك الطفمة (ح ) لعممية تجميل لمتخمص من اثار الحروق عمى جسدىا .
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ُمعد التقرير :سمر عوض  ،أحمد الطويل مشروع تعزيز صمود األسرة والمجتمع  ،تمويل مؤسسة االنتربال في لندن
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