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  المساندة الصحية والنفسية بعثة تقرير

  لضحايا الحرب في الجنوب اللبناني
  )مصر(ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف ) لبنان(مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب 

    

  

قام مركز الخيام بالتعاون مع مركز النديم بزيارة لعدد من قرى الجنوب اللبناني في الفترة ما بين 

  . وتتبع أقضية مرجعيون، صور وبنت جبيل٠٧/٠٩/٢٠٠٦ و٠٣/٠٩/٢٠٠٦

  

  :والقرى التي تم زيارتها هي

  .المنصوري، عيتا الشعب، صديقين، زبقين، جبال البطم، دير سريان، الطيبة، ودير قانون النهر

  

  :وقد خلصت البعثة للنتائج التالية

  :وضع السكن

ثة على ما تبقى من منازلها ومتاعها، بعد وقف إطالق النار عادت الكثير من األسر لقراها باح

ولكنها لم تجد إال الركام، بل أن هناك مناطق بكاملها قد أزيلت بالجرافات حتى أصبح من العسير 

  .معرفة أين كان المنزل وما هي حدود األرض التي يمكن البناء عليها من جديد

  

وقد . يش بين ركام منزلهاألسر تتجمع في المساكن النصف مهدمة والمهدمة جزئياً والبعض يع

أعرب األهالي عن مخاوفهم من قرب وصول الشتاء حيث تمطر في الجنوب من شهر تشرين األول 

  . أكتوبر–

  

كما شاهدت البعثة القذف الذي أصاب خزانات المياه العمومية التي تغذي القرى وكذلك محطات 

لبعثة لم تكن أياً من تلك الخدمات وحتى تاريخ زيارة ا. الكهرباء ومحطات التزود بوقود السيارات

ويحصل المواطنون على المياه مما بقي من آبار أو من بعض . األساسية قد عادت للحياة بعد

اإلمدادات التي تقدم من قوات الطوارئ حيث شاهدنا في أحد القرى سيارة مياه تابعة لألمم المتحدة 

ضروري إال أنه يحمل مخاوف على صحة وعلى الرغم من هذا الجهد ال. تزود المواطنين بالمياه

 Beirut – Lebanon – Mobile: 00961 3 379612 – Facsmile: 00961 1 701692 – http://www.khiamcenter.org 
                   P.O.Box: 14-5843 Email:krc@khiamcenter.org / khiam_center@hotmail.com 



 Khiam Rehabilitation Center for    مركز اخليام لتأهيل ضحايا التعذيب

The Victims Of Torture (KRC)  ١٤٣علم وخرب -٢٠٠٠تأسس سنة 
     

 2

وال يغنى عن أهمية إصالح خزانات المياه وتطهيرها حماية . المواطنين من طرق تخزين المياه

  .لصحة المواطنين

  

  .ومما هو جدير بالذكر أن مراكز الشؤون اإلجتماعية بالقرى ال زالت مغلقة رغم وقف إطالق النار

  

  :الوضع الطبي العضوي

ات األهالي والفحص الطبي الذي قام به األطباء المساهمين في البعثة علمنا أنه ال من خالل شهاد

  .توجد مراكز رعاية صحية كافية في غالبية القرى الجنوبية وهذا الوضع موجود من قبل الحرب

فالنظام الصحي في لبنان يعتمد على التأمين الصحي للعاملين بالدولة والشركات وعبر شركات تأمين 

 أما المستشفيات الحكومية فتتمركز في المدن وتبعد مسافات طويلة عن طالبي الخدمة .خاصة

وتقدم المستشفيات الحكومية خدمة شبه مجانية شريطة تقديم ما يثبت عدم وجود خدمة . الطبية

وتمثل تلك العوامل مجتمعة عقبة . تأمينية وما يثبت أن الوضع اإلقتصادي ال يسمح بالعالج الخاص

ق وصول الخدمة الطبية لمستحقيها، كما إزدادت األمور صعوبة في ظل الحرب وما نجم في طري

ومن األمور الهامة غياب سيارات اإلسعاف بالقرى تقدم الخدمات العاجلة أو تنقل . عنها من دمار

ولمست البعثة أهمية تقديم الرعاية . ذوي الحاالت الحرجة والمصابين الجدد بسبب القنابل العنقودية

الصحية والعالج حيث وجدنا أن الكثيرين يعانون من أمراض حادة ونسبة كبيرة تعاني من أمراض 

مزمنة وتطلب تكرار العالج بعد أخذ الدواء لعالجها وإضطرت للحياة بال عالج ومن تلك األمراض 

مرض البول، السكري، زيادة إفراز الغدة الدرقية، إرتفاع ضغط الدم، أمراض القلب "المزمنة 

والشريان التاجي، الربو الشعبي المزمن، أمراض العظام والمفاصل والفقرات، تقرحات المعدة 

  .واإلثني عشر، هذا بجانب بعض األمراض النفسية التي تستدعي عالجاً طويل األمد

أما عن الحاالت الحادة وتلك التي عن سوء الوضع الصحي وتلك الناتجة عن التكدس في المالجئ 

واء فكان أكثرها إنتشاراً اإللتهابات الخاصة بالجهاز الهضمي، إلتهابات الجزء ومعسكرات اإلي

العلوي من الجهاز التنفسي، الحساسية الجلدية، الضعف العام وكان األطفال هم األكثر تضرراً في 

  .تلك الفئة من األمراض
 المستشفيات إن غياب شبكة صحية، متكاملة في الجنوب ال ينتقص من الدور الهام الذي لعبته

  .والمراكز الصحية أثناء العدوان
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  :الوضع الصحي النفسي

أثناء زيارة الوفد للقرى، وجدنا بعض الجهات األهلية التي تقدم خدمات صحية أو معونات غذائية، 

بينما كانت خدمة المساندة النفسية لبعثة الخيام والنديم هي األولى لقرى الجنوب اللبناني منذ وقف 

والتقت البعثة العديد من المعتقلين السابقين ضحايا التعذيب حيث ضاعفت الحرب . رإطالق النا

  .معاناتهم وكان هاجسهم أثناء القصف الخوف من إعادة اعتقالهم مرة ثانية

وقد عاينت البعثة حاالت كثيرة في أكثر من عشر قرى جنوبية تعاني من أعراض كرب ما بعد  

P.T.S.Dاألطفال كان أغلبهم من النساء و.  

وكانوا يحتاجون إلى مختلف أنواع الدعم النفسي وحتى العالج الدوائي، ويزداد هذا اإلحتياج إلحاحاً 

في حاالت األطفال وأقارب الشهداء وضحايا الحرب الذين يحتاج عالجهم نفسياً إلى أنواع من 

بعثة ضرورة إستمرار التنظيم الجماعي لمجموعات اللعب أو الموسيقى أو التمثيل والرياضة وترى ال

خدمات الدعم النفسي بكافة أشكاله، خاصة في حاالت متابعة العالج الدوائي لمن إستدعت حالتهم 

  .التدخل بالعقاقير الطبية

  

  الخالصة

خلصت البعثة إلى أهمية تضافر جهود كافة القوى الرسمية واألهلية والدولية في معالجة آثار 

 يعتمد إعادة تأهيل ضحايا الحرب على آلية مجتمعية العدوان على الجنوب اللبناني وأن

Community Based Rehabilitation.  

" حق السكن"كما خلصت إلى األهمية القصوى لتوفير الخدمات اإلنسانية الضرورية لتلك المناطق 

  .Hygeric Servicesالخدمات الصحية العالجية منها والوقائية شاملة ما يختص بالصحة العامة 

  

  :رح التوصيات التاليةونقت

  

  .سرعة تنظيف المناطق المنكوبة من ركام المنازل الذي قد يكون تحته بقايا حيوانات نافقة  -١

  

وإمداد المساكن بالخدمات ... سرعة بناء المساكن المهدمة كلياً وترميم المساكن المهدمة جزئياً  -٢

  .األساسية المياه، الكهرباء، الصرف الصحي
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للرعاية الصحية األولية، أو تزويد كل قرية أو مجموعة قرى متقاربة بسيارة بناء مراكز   -٣

أو /و.. إسعاف مجهزة للتعامل مع الحاالت البسيطة ونقل ما يستدعي للمستشفى الحكومي 

  .يعلن عن مواعيد زيارتها للقرى) عيادات متنقلة(إعداد سيارات معدة لتقديم الخدمة الطبية 

  

 – أخصائيين نفسيين –أطباء "لطبي النفسي للمناطق األكثر تضرراً توفير خدمة الدعم ا  -٤

  ".أدوية

  

  .توفير أماكن للدعم النفسي الجمعي للمعلمين واآلباء واألمهات وكل من يقوم برعاية األطفال  -٥

  

  .تدريب من يقومون على رعاية األطفال على أعراض الصدمة وطرق التعامل معها  -٦

  

  .ها على المدارس والمواطنين بشكل عامإصدار كتيبات وتوزيع  -٧

  

تزويد المدارس بأجهزة تعليمية سمعية وبصرية وطرق تعليم شيقة قادرة على إجتذاب إنتباه   -٨

عدم التركيز، ضعف "األطفال للتغلب على المشكالت النفسية الناتجة عن صدمة الحرب 

  .إلخ"... اإلستيعاب، فقدان الدافعية

  

للتعامل مع ... ة رياضية، موسيقية، أدوات رسم وما يلزم الفنون اليدويةتزويد المدارس بأجهز  -٩

  .مشكالت العزلة واإلنطواء والميول العدوانية

  

توفير قطع من األراضي تصلح لإلعداد كنوادي لألهالي وخاصة لألطفال والمراهقين   -١٠

  ...يةوتزويدها بما يسمح بتوجيه طاقاتهم ألنشطة إبتكارية رياضية وفنية وثقاف

  

دعم المراكز غير الحكومية وتنشيط وتحفيز التطوع في األنشطة المجتمعية المختلفة خاصة   -١١

 .تلك الموجودة بالجنوب اللبناني وتلك التي تعمل في مجال مناهضة العنف والتعذيب
 

ان الحرب لم تقتصر أضرارها على البنية التحتية بل أدت الى شلل اجتماعي وتدمير مجتمعي مما 

تطلب القيام بجهود موازية لورشة اإلعمار وذلك بإعادة تأهيل ضحايا الحرب ومواجهة الصدمات ي
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النفسية، وان مركز الخيام يدعو الى خطوات عاجلة معلنين إنشاء الخط الساخن للمساندة النفسية 

  ٠٣- ٧٠٦٤٠٦على الرقم 

  

  

                  ١٢/٠٩/٢٠٠٦  

  )لبنان(مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب 

  )مصر(مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف و
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