
حتويــل املصابــن إلــى ابطــال والتوقــع منهــم التصــرف علــى 	 
هــذا األســاس - خاصــة األطفــال منهــم.

ــام 	  ــن باألســئلة واالستفســارات والقي ــات املصاب ــر عائ غم
بزيــارات ال نهائيــة لهــم دون األخــذ بعــن االعتبــار حاجتهــم 

ــة والراحــة. للخصوصي
تصويــر أســر العائــات املصابــة وهــم يف أشــد حاالتهــم املــا 	 

دون االســتئذان منهــم.
نشــر صــور خاصــة ومؤملــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 	 

دون مراعــاة مشــاعر املصابــن، خاصــة يف احلــاالت التــي 
بهــا تنكيــل واصابــات شــديدة.

الشــباع 	  االعاميــة  الناحيــة  مــن  املصابــن  أهالــي  غمــر 
االهــل. ملشــاعر  مراعــاة  دون  الصحفيــة  احلاجــات 

نشــر االشــاعات، والتجــاوب معهــا أو االجنــرار خلفهــا وهــي 	 
وغيــاب  واألزمــات  التوتــر  حالــة  عــادة يف  تــزداد  ظاهــرة 

املعلومــة الصحيحــة.
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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 للبالغين للتعامل
 مع األزمات



إرشادات للبالغني للتعامل مع األزمات

الشــخصية  الناحيــة  مــن  ضاغطــة  بأحــداث  جميعــا  منــر 
واملجتمعيــة والتــي قــد تزعــزع مســار حياتنــا االعتيــادي وتؤثــر 
كبيــر,  بشــكل  والســلوكية  والذهنيــة  النفســية  حالتنــا  علــى 
خاصــة حــني يتعلــق االمــر بقضايــا لــم نتخيــل يومــا انهــا قــد 
حتــدث. فأحــداث كتلــك ومنهــا مــا يحصــل لشــعبنا يف الفتــرة 
االخيــرة، قــد تــكاد حتطــم معتقداتنــا االساســية جتــاه الشــعور 

باالمــان وقدرتنــا التحكــم مبصيرنــا وحمايــة أحبائنــا.

أهم األعراض التي قد يعاني منها البعض يف مواجهة األزمات:
· الشعور بالتوتر والعصبية والقلق.	
· الشعور بعدم القدرة على التحكم.	
· فقدان القدرة على التركيز والتشتت.	
· عــدم القــدرة علــى ممارســة النشــاطات احلياتيــة االعتياديــة 	

يف العمــل والبيــت واملجتمــع.
· صعوبات يف النوم.	
· االرهاق اجلسدي.	
· ــب أو الظهــر أو 	 ــآالم جســدية كآالم املعــدة أو القل الشــعور ب

الــرأس.
· تغييرات يف الشهية للطعام.	
· صعوبــة حتمــل األصــوات خاصــة تلــك الصــادرة عــن االطفال 	

وحركتهم النشــطة.
· فقدان الطاقة.	
· االنشغال ساعات طوال بالتلفاز واالحداث اجلارية.	

كيفية التعامل مع األعراض:
تقبــل ردود أفعالنــا وتلــك اخلاصــة مبــن حولنــا أو اعطــاء ( 1

أنفســنا وغيرنــا الشــرعية للتفاعــل والتألــم والتغيــر الســلوكي 
املؤقــت.

محاولــة القيــام بامــور تخرجنــا مــن دائــرة العجــز والشــعور ( 2
بعــدم الســيطرة, كتقــدمي املســاعدة لعائــات الضحايــا أو 

ــال. االطف
محاولــة القيــام بالفعاليــات احلياتيــة االساســية يف البيــت ( 3

ــى خطــر. ــم ينطــو االمــر عل وخارجــه ان ل
متابعة التلفاز واالخبار بشكل مقنن وبدون مبالغة.( 4
جتنب العزلة بل التواصل مع االسرة واالصدقاء.( 5
عــدم أخــذ قــرارات مهمــة بينمــا نكــون يف حالــة االنفعــال ( 6

العاطفــي.
تخصيص وقت للراحة والهدوء والنوم الكايف ان امكن.( 7
العناية باالطفال يف االسرة والتجاوب مع حاجاتهم.( 8

التعامل مع أهالي املصابني والشهداء:
رغــم كــون غالبيــة ردود أفعالنــا وقــت األزمــات شــرعية ورغبــة 
ــع مــن  ــا تنب ــا بتقــدمي العــون واملســاعدة لعائــات الضحاي جميعن
نوايــا طيبــة، إال إننــا وبشــكل غيــر مقصــود قــد نقــوم بســلوكيات 
لهــا اثــر ضــار للمــدى القريــب والبعيــد علــى تلــك االســر وعلينــا 

أيضــاً، ومنهــا:
الطلــب مــن أهــل املصــاب االمتنــاع عــن التعبيــر االنفعالــي أو 	 

البــكاء أو الصــراخ.
ــي املصابــن مبحرمــات 	  ــدى أهال ربــط املشــاعر الشــرعية ل

ــة. ــة رجعي ــة أو ثقافي ــة أو مجتمعي ديني

الـــمـــركــز الفلـسطينـي لإلرشـــــــاد
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