
 

لهذا العام لسنوي العالجات السلوكية و المعرفية مؤتمرها الجمعية االوربية لتعتبر الشبكة البريطانية الفلسطينية للصحة النفسية عقد 

العالم مصدوما  في وقت مازال نينيتجاهال صارخا لعذابات الفلسطي سرائيلية للعالجات المعرفية السلوكيةفي القدس برعاية الجمعية اال

اطعة ملة المقالحرب التي ارتكبت العام الماضي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة. و في استجابة غير مسبوقة لح من حجم جرائم

 هاة نشرتي رسالف االوربيين و العالميين بعقد المؤتمر في القدسبارزين العلماء الو ندد المئات من االخصائيين  الشبكة التي نضمتها

 في شهر يوليو الماضي.  صحيفة االندبندت البريطانية

المؤتمر علي أنه محفل لتعزيز سبل التواصل في زمن الصراعات مستغلة بعض الحضور الفلسطيني تصور الدعاية االسرائيلية إن 

تستمر  و أو تحقيق للعدالة الدولية. ن حسابفي حين  يقتل و ينكل احتاللهم بالفلسطينيين علي مدار الساعة دو من داخل الخط األخضر

الية لعقد ينة المثقائمة علي التجانس و المساواة بين االعراق و الثقافات و ان القدس هي المد دولة حديثةكاسرائيل  في تقديم  الدعاية

 ود.افي و الديني منذ عقللتطهير الثقالمؤتمر في حين تخضع اسرائيل المدينة و سكانها األصليين 

في   غزة. ل في قطاعطف 500شخص بينهم  2200قتل االحتالل االسرائيلي  2014سالة الموقعة أشار الموقعون " في صيف في الر

ية الجمعية األوروب تدعوالمذبحة  و الوجع الذي يمر به من فقدوا أحبائهم بعد انتهاء ناة تخيل المعا عليغير قادر  العالم  مازلوقت 

ا في القدس بحضارة اسرائيل كدولة قائمة علي النجاح و االبداع متجاهلة االثار النفسية الحتاللها الذي  مزق المشتركين أن يستمتعو

 حياة شعب بأكمله".

الفلسطيني ممثال بنقاية االخصائيين النفسيين و  طلبلجابة ليصر الموقعون و الشبكة علي دعوة الجميعة بالغاء المؤتمر است 

و العديد من قيادات العمل الصحي و المجتمعي الحكومي و االهلي في  طين للعالجات السلوكية و المعرفية ، رابطة فلساالجتماعيين

 ة واقع قمعي مفروضشرعن ليسو ع و أدواته فلسطين. ان العمل العالجي في جوهره هو عمل أخالقي يقوم علي حماية األفراد من القم

 . ادئ حقوق االنسان و المعاهدات الدولية يثة دون إكتراث لمبحدع قمأدوات ب علي الضحية 

  الفلسطينية للصحة النفسية  انيةشبكة البريطللاللجنة القيادية  
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