
4- ابــدءوا باحلــوار مــع األطفــال األكبــر ســنًا، عــادة مــا يخفــي األطفــال 
األكبــر ســنا مشــاعرهم ويخفــون مخاوفهــم ويظهــرون عكس ما يشــعرون، 
لــذا يجــب علــى االهالــي ان يتحــاورو ويتواصلــوا معهــم ويتحدثــوا إليهــم 

ويســمحوا لهــم يف التعبيــر عــن مشــاعرهم ومخاوفهــم.

وأخيرا 
· بالصحــة 	 واالهتمــام  ولطفلكــم  لكــم  الســليم  بالغــذاء  اهتمــوا 

اجلســدية للطفــل وأخــذه إلــى الطبيــب حتــى يطمئــن/ وتطمئنــوا 
انــه ال يعانــي مــن أي مــرض جســدي.

·  أعيــدوا الروتــن إلــى حيــاة الطفــل، ســاعدوه علــى االســتمرار 	
بالقيــام بنفــس األشــياء التــي كان يقــوم بهــا قبــل األحــداث.

· يف حــال لــم يســتطع الطفــل الرجــوع إلــى وضعــة الطبيعــي يجــب أن 	
يقــوم األهــل مبراجعــة مرشــدي املــدارس أو أخصائيــن يعملــون يف 

هــذا مجــال الصحــة النفســية. 
· أمــا األهــل الذيــن يعملــون وميكنهــم تــرك أطفالهــم لوحدهــم يف 	

البيــت، عليهــم أن يوفــروا ألطفالهــم شــبكة دعــم وتواصــل مــن 
اجليــران واألصدقــاء يف فتــرة الغيــاب عــن البيــت وان يتواصلــوا 
معهــم علــى املســتوى العاطفــي حــال رجوعهــم للبيــت وذلــك مــن أجل 
ــم.  ــان له ــر األم ــق وتوفي ــن اخلــوف والقل ــف م مســاعدتهم يف التخفي

· علينــا أن نذكــر أن األعــراض املرافقــة للصدمــة هــي ردة فعــل 	
طبيعيــة علــى األحــداث وهــي تأخــذ وقتهــا وتختلــف مــن طفــل إلــى 
آخــر، وكثيــر مــن األعــراض ســتزول وحدهــا حــال توقــف احلــدث، 
أمــا إذا اســتمرت األعــراض فيجــب الرجــوع إلــى األخصائيــن يف 

املجــال. 

مهـــــــــــم!
عندما تكون هناك مشاهد صعبة على شاشات التلفاز،

استمعوا إلى األخبار عن طريق اإلذاعة بداًل منه

املــركــز الفلـسطينـي لإلرشـاد
The Palestinian Counseling Center

طفال  إرشادات للتعامل مع االٔ
وقت االٔزمات

Website: www.pcc-jer.org
 Email: pcc@palnet.com

رام اهلل، تلفون: 2989788-2-972 | نابلس، تلفون: 972-9-2335946
عزون، تلفون: 972-9-2902462

اورجن: 0545923468 | جوال: 0595210794 | جوال: 0595883974

رغــم حــدة وصعوبــة األحــداث التــي تواجهنــا إال أن معظمنــا 
يســتطيع جتــاوز هــذه األحــداث بدعــم وتفهــم واحتــواء العائلة 
واألصدقــاءـ  لكــن مــن املمكــن أن يحتــاج البعــض الــى مســاعدة 
الفلســطيني  للمركــز  التوجــه  عندهــا ميكنكــم  متخصصــة، 

لإلرشــاد علــى العناويــن املوضحــة يف هــذه النشــرة.



إرشادات للتعامل مع األطفال وقت األزمات 
أوقــات احلــروب واألزمــات،  ُيعتبــر األطفــال األكثــر تأثــرًا باألحــداث يف 
ويتــراوح عمــق تأثرهــم باألحــداث تبعــًا لبعدهــم أو قربهــم منهــا، \كذلــك 
فــإن فقــدان الشــعور باألمــن واحلمايــة علــى صعيــد املجتمــع يزيــد مــن 
تعقيــد األمــور. كمــا أن ردة فعــل األطفــال تتأثــر بــردة فعــل األهــل )األب 
ألطفالهــم  منوذجــًا  األهــل  يشــكل  حيــث  األحــداث،  هــذه  جتــاه  واألم( 

للتعامــل مــع الضغوطــات ســواًء كان ســلبيًا أو إيجابيــًا.

أهم األعراض التي قد يعاني منها األطفال يف مواجهة األزمات:

.االنطواء والعزلة .التبول الاإرادي  
.اخلوف من املوت .الشعور بالذنب  

.فقدان الشهية للطعام .صعوبة يف النوم  
. الشرود الذهني والسرحان .صعوبة يف التركيز  

.قضم األظافر  .االنطواء والعزلة  
.رؤية األحام املزعجة والكوابيس 

.التعلق الزائد باألهل والشعور بالغضب والضيق
.جتنب التواجد يف األماكن التي يكون فيها كثير من الناس وجتنب   

    املشاركة بالفعاليات اجلماعية
.التعلق الزائد باألهل والشعور بالغضب والضيق

.اإلحساس باخلوف والشعور بالتهديد.
.الشعور باإلعياء والشكوى من اآلالم اجلسدية

يجــب أن نذكــر األطفــال أن هــذه مرحلــة عابــرة لــن تســتمر، وان 
مشــاعرهم وردات أفعالهــم طبيعية.

كيفية التعامل مع األعراض التي تظهر على الطفل:
هنالــك الكثيــر مــن األمــور التــي ميكنكــم كأهــل تنفيذهــا مــع أطفالكــم 
وقــت احلــروب واألزمــات، ومــن أجــل توفيــر اإلحســاس باألمــان لهــم، 

ــور: ــم، ومــن أهــم هــذه األم ــة عليه ــار الضائق ــن آث ــف م والتخفي

وفروا املعلومات ألطفالكم:
1- أجيبــوا علــى أســئلة الطفــل حتــى ولــو كانــت صعبــة أو مزعجــة. علــى 
أن تكون اإلجابة بلغة بســيطة وســهلة وذلك حتســباً ملنع تفســير األطفال 

الذاتــي لألحــداث بطريقــة غيــر صحيحــة. 

إن ردة فعــل األطفــال النفســية والســلوكية تكــون تقليــداً وانعكاســاً لــردة 
فعــل البالغــن واألهــل يف أغلــب األحيــان، لذلــك فــإن إعطــاء معلومــات 

لألطفــال يخفــف اخلــوف والقلــق لديهــم.
جتنبــوا اإلســهاب يف األوصــاف املفرطــة باإلثــارة عــن األحــداث الصعبــة 

مثــل األســلحة املســتعملة أو اإلصابــات الشــديدة، ومــدى تأثيرهــا. 

2-  شــجعوا أطفالكــم علــى احلديــث عــن مشــاعرهم، قبــل احلديــث مــع 
األطفــال عــن األوضــاع الصعبــة وعــن مشــاعرهم، كونــوا علــى وعــي وفهم 

ملشــاعركم، تقبلوهــا وال تخفوهــا. 
· ــة 	 ــره يخــاف أيضــا، واعطــي للطفــل أمثل اشــرحوا لطفلكــم أن غي

علــى أشــخاص مقربــن منــه مثلــك كأب أو أم أو جــد أو أصدقائــه 
مــن الذيــن يشــعرون أحيانــا باخلــوف والغضــب.

· وضحــوا لطفلكــم أنــه يســتطيع أن يلجــأ إليكــم إذا راودتــه مشــاعر 	
غيــر ســارة وإنكــم مســتعدون دائمــا للتحــدث إليــه عنهــا.

· عليكــم التعامــل مــع انطــواء طفلكــم، قومــوا مبشــاركته يف األنشــطة 	
املختلفــة، وأخرجــوه مــن عزلتــه.

· عليكم تفهم خوفه ومساعدته على التعبير عن نفسه. 	
· فــور حصولهــا 	 الطفــل علــى احلديــث عــن جتاربــه  ال ترغمــوا 

انــه ينطــوي علــى نفســه علــى غيــر عادتــه. وخاصــة إذا الحظــت 

3-  ابقــوا علــى تواصــل عاطفــي مــع أطفالكــم، وذلــك مــن خــال حضنهــم 
وإشــعارهم باألمــن.

· واللعــب حتــى ال 	 األكل  مثــل  بنشــاطات جماعيــة  معهــم  القيــام 
بالوحــدة. يشــعروا 

· شــاركوا أفكاركــم ومعتقداتكــم مــع طفلكــم وشــجعوه طفلكــم علــى 	
احلديــث عــن مشــاعره.

· اشــركوا الطفــل يف أنشــطة بدنيــة وألعــاب مــن أجــل توفيــر مجــال 	
للتخفيــف مــن حــدة التوتــر والضغــط النفســي لديــه. 

· أغمــروا طفلكــم باحملبــة والتقديــر، القــرب، الــدفء اجلســدي مهــم 	
جــداً يف هــذه الفتــرة.

· ســاعدوا الطفــل للتعبيــر عــن املشــاعر مــن خــال الرســم، القــراءة 	
وكتابــة القصــص فهــذا يســاعد الطفــل علــى التعبيــر عــن مشــاعره 

ومخاوفــه.
· احمــوا أطفالكــم مــن تكــرار مشــاهدة الصــور واألحــداث العنيفــه 	

حيــث أن األطفــال يفتقــرون ملفهــوم التكــرار فكلمــا شــاهدوا احلدث 
فإنهــم قــد يعيشــوه مــن جديــد.

· دعــوا أطفالكــم يشــاركون األطفــال اآلخريــن املتضرريــن بشــكل 	
مباشــر أو غيــر مباشــر، كأن يقومــوا بجمــع التبرعــات أو كتابــة 

الرســائل أو الرســم ومــا إلــى ذلــك.

الـــمـــركــز الفلـسطينـي لإلرشـــــــاد
The Palestinian Counseling Center



إرشادات للتعامل مع األطفال وقت األزمات 
أوقــات احلــروب واألزمــات،  ُيعتبــر األطفــال األكثــر تأثــرًا باألحــداث يف 
ويتــراوح عمــق تأثرهــم باألحــداث تبعــًا لبعدهــم أو قربهــم منهــا، \كذلــك 
فــإن فقــدان الشــعور باألمــن واحلمايــة علــى صعيــد املجتمــع يزيــد مــن 
تعقيــد األمــور. كمــا أن ردة فعــل األطفــال تتأثــر بــردة فعــل األهــل )األب 
ألطفالهــم  منوذجــًا  األهــل  يشــكل  حيــث  األحــداث،  هــذه  جتــاه  واألم( 

للتعامــل مــع الضغوطــات ســواًء كان ســلبيًا أو إيجابيــًا.

أهم األعراض التي قد يعاني منها األطفال يف مواجهة األزمات:

.االنطواء والعزلة .التبول الاإرادي  
.اخلوف من املوت .الشعور بالذنب  

.فقدان الشهية للطعام .صعوبة يف النوم  
. الشرود الذهني والسرحان .صعوبة يف التركيز  

.قضم األظافر  .االنطواء والعزلة  
.رؤية األحام املزعجة والكوابيس 

.التعلق الزائد باألهل والشعور بالغضب والضيق
.جتنب التواجد يف األماكن التي يكون فيها كثير من الناس وجتنب   

    املشاركة بالفعاليات اجلماعية
.التعلق الزائد باألهل والشعور بالغضب والضيق

.اإلحساس باخلوف والشعور بالتهديد.
.الشعور باإلعياء والشكوى من اآلالم اجلسدية

يجــب أن نذكــر األطفــال أن هــذه مرحلــة عابــرة لــن تســتمر، وان 
مشــاعرهم وردات أفعالهــم طبيعية.

كيفية التعامل مع األعراض التي تظهر على الطفل:
هنالــك الكثيــر مــن األمــور التــي ميكنكــم كأهــل تنفيذهــا مــع أطفالكــم 
وقــت احلــروب واألزمــات، ومــن أجــل توفيــر اإلحســاس باألمــان لهــم، 

ــور: ــم، ومــن أهــم هــذه األم ــة عليه ــار الضائق ــن آث ــف م والتخفي

وفروا املعلومات ألطفالكم:
1- أجيبــوا علــى أســئلة الطفــل حتــى ولــو كانــت صعبــة أو مزعجــة. علــى 
أن تكون اإلجابة بلغة بســيطة وســهلة وذلك حتســباً ملنع تفســير األطفال 

الذاتــي لألحــداث بطريقــة غيــر صحيحــة. 

إن ردة فعــل األطفــال النفســية والســلوكية تكــون تقليــداً وانعكاســاً لــردة 
فعــل البالغــن واألهــل يف أغلــب األحيــان، لذلــك فــإن إعطــاء معلومــات 

لألطفــال يخفــف اخلــوف والقلــق لديهــم.
جتنبــوا اإلســهاب يف األوصــاف املفرطــة باإلثــارة عــن األحــداث الصعبــة 

مثــل األســلحة املســتعملة أو اإلصابــات الشــديدة، ومــدى تأثيرهــا. 

2-  شــجعوا أطفالكــم علــى احلديــث عــن مشــاعرهم، قبــل احلديــث مــع 
األطفــال عــن األوضــاع الصعبــة وعــن مشــاعرهم، كونــوا علــى وعــي وفهم 

ملشــاعركم، تقبلوهــا وال تخفوهــا. 
· ــة 	 ــره يخــاف أيضــا، واعطــي للطفــل أمثل اشــرحوا لطفلكــم أن غي

علــى أشــخاص مقربــن منــه مثلــك كأب أو أم أو جــد أو أصدقائــه 
مــن الذيــن يشــعرون أحيانــا باخلــوف والغضــب.

· وضحــوا لطفلكــم أنــه يســتطيع أن يلجــأ إليكــم إذا راودتــه مشــاعر 	
غيــر ســارة وإنكــم مســتعدون دائمــا للتحــدث إليــه عنهــا.

· عليكــم التعامــل مــع انطــواء طفلكــم، قومــوا مبشــاركته يف األنشــطة 	
املختلفــة، وأخرجــوه مــن عزلتــه.

· عليكم تفهم خوفه ومساعدته على التعبير عن نفسه. 	
· فــور حصولهــا 	 الطفــل علــى احلديــث عــن جتاربــه  ال ترغمــوا 

انــه ينطــوي علــى نفســه علــى غيــر عادتــه. وخاصــة إذا الحظــت 

3-  ابقــوا علــى تواصــل عاطفــي مــع أطفالكــم، وذلــك مــن خــال حضنهــم 
وإشــعارهم باألمــن.

· واللعــب حتــى ال 	 األكل  مثــل  بنشــاطات جماعيــة  معهــم  القيــام 
بالوحــدة. يشــعروا 

· شــاركوا أفكاركــم ومعتقداتكــم مــع طفلكــم وشــجعوه طفلكــم علــى 	
احلديــث عــن مشــاعره.

· اشــركوا الطفــل يف أنشــطة بدنيــة وألعــاب مــن أجــل توفيــر مجــال 	
للتخفيــف مــن حــدة التوتــر والضغــط النفســي لديــه. 

· أغمــروا طفلكــم باحملبــة والتقديــر، القــرب، الــدفء اجلســدي مهــم 	
جــداً يف هــذه الفتــرة.

· ســاعدوا الطفــل للتعبيــر عــن املشــاعر مــن خــال الرســم، القــراءة 	
وكتابــة القصــص فهــذا يســاعد الطفــل علــى التعبيــر عــن مشــاعره 

ومخاوفــه.
· احمــوا أطفالكــم مــن تكــرار مشــاهدة الصــور واألحــداث العنيفــه 	

حيــث أن األطفــال يفتقــرون ملفهــوم التكــرار فكلمــا شــاهدوا احلدث 
فإنهــم قــد يعيشــوه مــن جديــد.

· دعــوا أطفالكــم يشــاركون األطفــال اآلخريــن املتضرريــن بشــكل 	
مباشــر أو غيــر مباشــر، كأن يقومــوا بجمــع التبرعــات أو كتابــة 

الرســائل أو الرســم ومــا إلــى ذلــك.

الـــمـــركــز الفلـسطينـي لإلرشـــــــاد
The Palestinian Counseling Center



4- ابــدءوا باحلــوار مــع األطفــال األكبــر ســنًا، عــادة مــا يخفــي األطفــال 
األكبــر ســنا مشــاعرهم ويخفــون مخاوفهــم ويظهــرون عكس ما يشــعرون، 
لــذا يجــب علــى االهالــي ان يتحــاورو ويتواصلــوا معهــم ويتحدثــوا إليهــم 

ويســمحوا لهــم يف التعبيــر عــن مشــاعرهم ومخاوفهــم.

وأخيرا 
· بالصحــة 	 واالهتمــام  ولطفلكــم  لكــم  الســليم  بالغــذاء  اهتمــوا 

اجلســدية للطفــل وأخــذه إلــى الطبيــب حتــى يطمئــن/ وتطمئنــوا 
انــه ال يعانــي مــن أي مــرض جســدي.

·  أعيــدوا الروتــن إلــى حيــاة الطفــل، ســاعدوه علــى االســتمرار 	
بالقيــام بنفــس األشــياء التــي كان يقــوم بهــا قبــل األحــداث.

· يف حــال لــم يســتطع الطفــل الرجــوع إلــى وضعــة الطبيعــي يجــب أن 	
يقــوم األهــل مبراجعــة مرشــدي املــدارس أو أخصائيــن يعملــون يف 

هــذا مجــال الصحــة النفســية. 
· أمــا األهــل الذيــن يعملــون وميكنهــم تــرك أطفالهــم لوحدهــم يف 	

البيــت، عليهــم أن يوفــروا ألطفالهــم شــبكة دعــم وتواصــل مــن 
اجليــران واألصدقــاء يف فتــرة الغيــاب عــن البيــت وان يتواصلــوا 
معهــم علــى املســتوى العاطفــي حــال رجوعهــم للبيــت وذلــك مــن أجل 
ــم.  ــان له ــر األم ــق وتوفي ــن اخلــوف والقل ــف م مســاعدتهم يف التخفي

· علينــا أن نذكــر أن األعــراض املرافقــة للصدمــة هــي ردة فعــل 	
طبيعيــة علــى األحــداث وهــي تأخــذ وقتهــا وتختلــف مــن طفــل إلــى 
آخــر، وكثيــر مــن األعــراض ســتزول وحدهــا حــال توقــف احلــدث، 
أمــا إذا اســتمرت األعــراض فيجــب الرجــوع إلــى األخصائيــن يف 

املجــال. 

مهـــــــــــم!
عندما تكون هناك مشاهد صعبة على شاشات التلفاز،

استمعوا إلى األخبار عن طريق اإلذاعة بداًل منه

املــركــز الفلـسطينـي لإلرشـاد
The Palestinian Counseling Center

طفال  إرشادات للتعامل مع االٔ
وقت االٔزمات

Website: www.pcc-jer.org
 Email: pcc@palnet.com

رام اهلل، تلفون: 2989788-2-972 | نابلس، تلفون: 972-9-2335946
عزون، تلفون: 972-9-2902462

اورجن: 0545923468 | جوال: 0595210794 | جوال: 0595883974

رغــم حــدة وصعوبــة األحــداث التــي تواجهنــا إال أن معظمنــا 
يســتطيع جتــاوز هــذه األحــداث بدعــم وتفهــم واحتــواء العائلة 
واألصدقــاءـ  لكــن مــن املمكــن أن يحتــاج البعــض الــى مســاعدة 
الفلســطيني  للمركــز  التوجــه  عندهــا ميكنكــم  متخصصــة، 

لإلرشــاد علــى العناويــن املوضحــة يف هــذه النشــرة.


