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 ،بعد التحية

 

  في مؤسسات التعليم في العيسوية ةالعالجي تعزيز فوري للخدمات: ضوعوالم

 

 يةإسفنج نتيجة اصابته برصاصةيسى البالغ من العمر تسع سنوات ك علام يوم على إصابة الفتى بعد مضي   

المستشارين عمل زيادة ساعات تعزيز فوري  وأهالي الحي ب باسم لجنةفي العيسوية، نناشدكم  ي  شرط أطلقها

 بسبب هذا التعزيزنطالب بواألخصائيين االجتماعيين في مؤسساتها التعليمية.  يين،النفساألخصائيين و

لتواجد في العيسوية في أعقاب ا فتياناألطفال وال ظهر علىالتي ت ةية وعالمات الصدمنفساالضطرابات ال

نطوي تي توال الشرطة منذ وقت طويلالمستمر للقوات الخاصة وحرس الحدود، والممارسات التي تفرضها 

 :من األحيان على عنف ضد القاصرين، كما هو موضح أدناه في كثير

. تنعكس 2019منذ تموز العيسوية بالقدس الشرقية بال كلل حي الشرطة في  تتواجد، هو معلومكما  .1

قنابل الغاز القاء لمنازل ولالليلية  داهماتوالم اليومي   التواجدفي الحي من خالل طة شرالسياسة 

من بين المعتقلين مئات االعتقاالت.  إضافة الى تحرير مخالفات وتنفيذ، والرصاص المطاطي

ن يدنون من جيل لقاصرين والشبيبة، جزء منهم قاصرووالخاضعين للتحقيق هناك العشرات من ا

، شخص في الحي في األشهر األخيرة 700تم اعتقال أكثر من المسؤولية الجنائية. نحن نقد ر بأنه 

 توجيه اتهامات. لم يتم معظم الحاالتوفي 

اا صغار   -حتكاك اليومي مع السكانشرطة المستمر والمتواصل في الحي واالوجود ال سببي   .2  -وكبار 

لم حتى لو لم يتعرضوا للعنف المباشر من قبل الشرطة أو  ؛األطفال والمراهقين لدىصدمة مستمرة 

 .يتم توقيفهم
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مع المعلمين وأولياء أمور و، الحياألهالي في مع أعضاء لجنة التي أجريناها المحادثات من خالل  .3

، بدءا  من األطفال في أوساط ةوالصعب ةالعميق نفسي ةال لضائقةقاتمة لالصورة ال ضح لناين، تالقاصر

 .تهمفي جميع مناحي حيا جلىهذا يت، والثانوية رحلةطالب الموصوال  الى سن مبكرة 

يخشون مغادرة آخرون أطفال و، الكوابيسبأن أطفالهم يجدون صعوبة في النوم بسبب  هاليفيد األي .4

عادة ما  هنا بأن الشرطة رذك  نلذهاب إلى المدرسة )حتى بهدف اع وحدهم لشارالمنزل والخروج ل

 قالوالتركيز.  ةمن المؤسسات التعليمية( وقلالطالب خروج تقوم بدوريات في الحي أثناء دخول و

ا  األهالي  بع  ل  هم الى ل ألعابحو  وت، األطفال ان والعصبية لدىهيجسبب التن األصوات المرتفعة اأيض 

ناهيك ، وتقليد تصرفات حرس الحدود الشرطة، وإطالق النار واالعتقاالتممارسات كي أدوار تحا

تحدث األهالي عن طفلة . المحيطة البيئة الهم تجاهسلوكهم وردود افع ح من خاللاضالوالخوف عن 

تساقط شعرها وأخرى تمت معالجتها في المستشفى بعد تعرضها ألزمة نفسية صعبة نتيجة مداهمة 

.أطفال يتها ليال، وعن الشرطة لب يخشون إنهم  األهالييقول العديد من  يعانون من التب ول الليلي 

الد الصبي مالك عيسى و .إلى المدرسةالذهاب ، بما في ذلك الشارع الىالسماح ألطفالهم بالخروج 

لت حياة": هآرتس باألمسقال لصحيفة  بسبب المشاكل الموجودة في القرية،  سجن  لأطفالي  حو 

، أمنعهم من فتح الباب وحدهم، لكن مع كل محاوالتي للحفاظ عليهم أمنعهم من الخروج، أخاف عليهم

מעיסאוויה נפגע בפניו מכדור ספוג שירו  9בן )مقالة نير حسون،  ".ذلك نيلم يساعد

  (15.2.2020، שוטרים

وانخفاض كبير والحماس للدراسة، انعدام االنضباط والهدوء، غ المعلمون عن انخفاض في الدافع بل   .5

الطالب، والتعبير  في أوساطنوية، وفقدان التركيز، والتعب المستمر في نتائج االختبارات نصف الس

دة هناك زيايظهر األمر لدى الطالب والطالبات على حد سواء، و، وصعوبات التعلم. خوفالعن 

يحدث خارج جدران  فيماالطالب باستمرار  وانشغال، اولفظي   ادي  ملحوظة في الحوادث العنيفة جس

حيث يراقب الطالب ما يجري في الخارج من والثانوية؛  اإلعداديةالمراحل في الصفوف المدرسة. 

قوات الشرطة إلى لدخول كل تتوقف الدراسة مع  ؛التواصل االجتماعيوشبكات تقارير الخالل 

 القرية.

في المنزل وفي المؤسسات التعليمية.  ظاهرة كسر سلطة البالغينوالمعلمين عن  هاليغ كل من األبل   .6

الذين ي نظر إليهم على أنهم أشخاص  تجاهلقوات الشرطة  ةالمهين لتصرف للمعاملةنسبوا هذا القد 

ل في النزاعات بين الطالب المعلمين الذين حاولوا  شاهدمسؤولون: وبالغون  الشباب وقوات التدخ 

السماح لهم الشرطة  من عندما طلبوا إليهميتعرضون لإلهانة والدفع ولم يتم االستماع الشرطة 

حرس قوات نتيجة مداهمة . استيقظ األطفال في منتصف الليل االشتباكاتمحاولة السيطرة على ب

وما ، األكبر سنا   واألخوةاآلباء وتقييد ف يتوقيتم ، ورأوا كيف منازلهمل والقوات الخاصة الحدود

الثقة و شعور باألمانا تأثير سلبي قوي على مستوى العنف. هذه أحداث مؤلمة له احب ذلك منيص

 في حياتهم. الصالحيةالمكانة وأصحاب ذات الشخصيات  تجاهالتي يكتسبها األطفال 
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ح االخصائيون .7 ن اطفال والمراهقين ما بعد الصدمة لدى األحاالت الصدمات و نلجوالذين يعا يوض 

، وخاصة ة الطفلمة في حيااطفية للشخصيات المهيعتمد بشكل أساسي على الحالة الع ينفسالشفاء ال

المنتظم  الروتين أسرع ما يمكن الىعودة الوأن العامل الحاسم في الشفاء من الصدمة هو  .األهللدى 

 دقف  الذي لشعور بالسيطرة واستعادة ا ، مما يساعد على االستجابةفي البيت والبرنامج اليومي المحدد

، فقدان األمن في البيئة المباشرة عندما تكون الصدمة ناتجة عن ؛خالل الحدث الصادم. ومع ذلك

ل الدما يفقد المعلمون سلطتهم وعنو، ون الوالدان أنفسهم في محنة وضيقعندما يك ى ال واقعيتحو 

 فإن هذا غير ممكن.حالي ا؛ مثل تلك التي تميز العيسوية  ؛فوضى

. األطفال ةبيية للشبنفسلصلة بين عنف الشرطة والصحة الإلى ا مرموقةتشير هيئة أبحاث  .8

بشكل مباشر أو  ؛قوات الشرطةمن قبل التهديد  أنماطوالمراهقون الذين يتعرضون ألي نمط من 

 اصابةقد يعانون من  ؛(لهم أقرباءوتوقيف او اعتقال ف العنغير مباشر )على سبيل المثال من خالل 

اد احتمال إصابتهم دزا، كان االحتكاك مع الشرطة أكثر قرب ا. كلما ةعاطفيالو ةيدراكفي القدرات اإل

التنميط و المبني ة على الوصمالشرطة . المواجهة مع 1 القلق وأعراض ما بعد الصدمة اتباضطراب

 كذلكية. نفسلها تأثير دائم على صحتهم ال؛ الحتجازاباألمر  ينته  حتى لو لم ؛ على أساس العرق

 - المحيطة البيئةتجاه نطوي على القوة تي تالشرطة ال ممارساتل ؛تقريب ا يومي  ؛ اللض المطو  التعر  

ويتم اعتقال العديد  في الحي  وبالتأكيد يحدث هذا عندما يصاب أطفال   -كما هو الحال في العيسوية

 من الشباب.

المؤسسات التعليمية  ن فيلجياعمالوالمهنيين تواجد تعزيز وعاجل التدخل بالب لاطن ما ذكر؛بسبب كل  .9

ال  نيذذوي الدخل المنخفض، والمن سكان الحديث عن أن  ،ذكرن. عملهمساعات في الحي وزيادة 

٪ من أطفال القدس الشرقية تحت 80. يعيش حوالي بأنفسهمتمويل العالجات النفسية لألطفال  هميمكن

، باإلحصائياتعندما يتعلق األمر  .9 مؤشر الرعاية المدرسية في العيسوية أعلى من 2خط الفقر. 

األحياء وكذلك في  ،يالمؤسسات التعليمية في الح   العالجية في لكاتالمناسب زيادة عدد الممن 

 واقعال، يجب أن يتم ذلك عندما يكون . بالطبعكأمر اعتيادي ودائم، األخرى في القدس الشرقية

بيئة  ونشط بصورة تخلقأحيان ا عنيف ا ، هامطول للشرطة واالحتكاك اليومي معال مرتبط ا بالتواجد

 .ةبيمعيشية مؤلمة لألطفال والشب

 
الحي قد الى  حرس الحدود والقوات الخاصةقوات  دخول، نشدد على أنه حتى إذا كان في الختام .10

ا ) ، فإن (من المؤكد ان هذا لم يحدثتقلص قليال  خالل األسبوعين الماضيين، وحتى إذا توقف تمام 

                                                 
1 Geller A, Fagan J, Tyler T, Link BG. Aggressive policing and the mental health of young urban men. 

Am J Public Health. 2014;104(12):2321–2327 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4232139/) -   

  2019ירושלים המזרחית, עובדות ונתונים, דו"ח האגודה לזכויות האזרח מאי  2
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معظم  ، وفيالضرر وتفاقمالصدمة  لقد حدثت الحاجة إلى تدخل عالجي.يعة تقلل من ليس ذرهذا 

. نل -الحاالت  يتم التخلص منه دون تدخل عالجي 

 

 

 

 نشكر ردكم السريع،

   

         
 باحترام        

 المحامية طال حاسين        
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