التعامل مع الأطفال
(وقت الأزمات)

التعامل مع األطفال
( وقت األزمات )

مقدمة

ينمو كثري من الأطفال يف معظم �أنحاء العامل -مع الأ�سف  -يف جو من العنف

والإرهاب والنزاعات الع�سكرية .وال �شك �أن تدور يف �أذهانهم الكثري من الأ�سئلة امللحة حول

الأزمات التي نواجهها مثل احلروب و�أ�سباب النزاعات وموقف الإن�سان منها .وميكن لهذه
الأ�سئلة والأفكار �أن ت�ؤثر كثريا ً على منو الأطفال وفهمهم لأنف�سهم ولغريهم وللعامل من

حولهم .وال غرابة �أن ي�س�أل الأطفال يف وقت احلروب �أ�سئلة معقدة و�صعبة ،ويتعقد املوقف
�أكرث يف هذا الوقت �إذ تعج و�سائل الإعالم �صباح م�ساء ب�أخبار هذه النزاعات واحلروب ،مع نقل

ال�صور الفورية ،والأ�صح �أن و�سائل الإعالم هذه تنقلنا و�أبناءنا �إىل موقع احلدث �أو االنفجار �أو

القتل.

ومما يقلق الآباء واملعلمني واملربني هو كيفية حماية �صغارهم من الت�أثريات ال�ضارة

لكل هذه الأحداث ،فنجد الآباء ي�س�ألون عن الطريقة املثلى للتعامل مع الأبناء وال�صغار يف

هذه الظروف ال�صعبة ،وعن املعلومات التي يفيد �إطالعهم عليها.
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تفاعل األوالد مع الحروب والنزاعات

تختلف ردود �أفعال ال�صغار لأخبار احلروب والنزاعات وال�صور املرافقة لها ،ب�سبب

عوامل كثرية مثل عمر الطفل و�شخ�صيته والتجارب التي مر بها يف حياته ،وعالقته مبن
حوله كالوالدين وغريهما .و�أكرث ما يزعج الأطفال ال�صغار قبل املرحلة املدر�سية هي املناظر

الدوي واالنفجارات.
املرعبة وامل�ؤملة وكذلك �أ�صوات
ّ

ولي�س ُم�ستغربا ً �أن يخلط �أطفال هذه ال�سن بني احلقيقة وبني خياالتهم ،ويف تقديرهم

حلجم الأخطار والأذى الذي قد يلحق بهم �أو بغريهم .ومن ال�سهل �أن ت�سيطر م�شاعر اخلوف
والقلق على ه�ؤالء الأطفال ،في�صعب عليهم �إدراك حقيقة الأمر ،و�إبعاد الأفكار املخيفة عن

�أذهانهم.

وبينما ميكن لأطفال املرحلة املدر�سية التفريق بني احلقيقة واخليال� ،إال �أنه ي�صعب

عليهم يف بع�ض الأوقات الف�صل بينهما ،فقد يخلط الطفل بني م�شهد من فيلم خميف
وبني منظر من مناظر الأخبار ،مما يدفعه �إىل املبالغة يف حقيقة الأخبار .وقد ال ينتبه الطفل

�إىل �أن بع�ض امل�شاهد الإخبارية يعاد عر�ضها مرات ومرات ،وال يدرك �أنها تتكرر من جديد.
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وب�سبب و�ضوح ال�صور املنقولة فقد ي�شعر الطفل �أن احلدث قريب منه كثرياً ،ورمبا يف ال�شارع

الذي ي�سكنه.

�أما �أطفال املرحلة الإعدادية و�شباب الثانوية فنجدهم �أكرث اهتماما ً بالنقا�شات

املتعلقة بحالة الأزمة احلالية.

وميكن ل�شخ�صية الطفل وطبيعته املزاجية �أن ت�ؤثر كذلك يف تفاعله مع احلدث،

فبع�ض الأطفال �أكرث عر�ضة للخوف والقلق ب�سبب طبيعتهم النف�سية ،بالتايل يحرك

ِ
اخلطر م�شاعر اخلوف واال�ضطراب.
عندهم اخلرب

و ال نن�سى �أن الأطفال يتفاوتون كذلك يف طبيعة عالقتهم مع الأزمات الواقعة

وخا�صة احلرب �أو النزاع ،فقد يكون لبع�ضهم �أقارب �أو �أنا�س من نف�س اجلن�سية �أو الهوية �أو

الديانة لهم تدخل مبا�رش يف احلرب �أو القتال الدائر ،وال �شك �أن ه�ؤالء الأطفال �أكرث عر�ضة

للت�أثر بالأحداث الدائرة .وقد مييل الأطفال الكبار �إىل ربط �أخبار احلرب �أو القتال ب�أمورهم
وظروفهم ال�شخ�صية وك�أنها تتعلق بهم مبا�رشة.
ومن �أكرث ما ي�شغل ذهن الأطفال ال�صغار

هو اخلوف من االفرتاق عن الوالدين ،ومفهوم اخلري

وال�رش ،واخلوف من العقاب .وقد ي�س�أل الطفل
ال�صغري فيما �إذا كان �سلوكه ح�سن �أو �سيء،
معتقدا ً �أن احلرب قد وقعت على الأطفال الذين

ي�شاهدهم يف الأخبار ب�سبب �أن �سلوكهم مع

والديهم مل يكن ح�سناً ،لذلك فاحلرب عقاب
لهم!
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وب�سبب اهتمام الأبناء الكبار بق�ضايا ال�سيا�سة والأخالق واملبادئ فقد يعمدون

�إىل الت�أمل والتفكري يف الق�ضايا الفل�سفية والأخالقية العامة ،ويف طبيعة احلكومات
وال�سيا�سات واخلدمة الع�سكرية .ومن الأطفال من ي�أخذ املوقف املعاك�س في�صبح غري مبال

مبا يرى �أو ي�سمع من �أخبار االقتتال اوالدمار .وقد يكون ذلك ب�سبب كرثة املعلومات وال�صور

ح�س اخلدر .وب�سبب انت�شار �ألعاب
والأخبار التي تعر�ض على ه�ؤالء مما ي�صيبهم ب�شئ من
ّ

احلا�سوب الإلكرتونية وغريها فقد ال ي�شعر الطفل �أنه �أمام مناظر حقيقية و�ضحايا ودماء
وقتلى.

كيفية التعرف على أفكار ومشاعر األبناء وقت األزمات...
قد ال يكون من ال�سهل معرفة ما يدور يف ذهن
الأطفال عندما يكونوا حتت ت�أثري �صدمة �أخبار
�شديدة �أو مزعجة ،وقد يرتدد الطفل يف احلديث عن
خماوفه ،خا�صة �أنه قد ال يكون قد انتبه �إىل مدى
ت�أثري الأخبار عليه.
و ميكن للأطفال �أن ي�شعروا مبخاوف متعددة وب�شكل يخالف توقعات الأهل ،فقد
يخاف الطفل من ركوب احلافلة بعد �أن ر�أى يف الأخبار حافلة تنفجر مثال� ،أو يخاف من
الذهاب �إىل املدر�سة بعد �أن �شاهد مدر�سة تتعر�ض للق�صف .وميكن للآباء �أن يتنبهوا �إىل
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امل�ؤ�رشات التي توحي بكيفية تعامل الطفل مع مثل هذه الأحداث والأخبار .ولي�س بال�رضورة
�أن يكون لعب الأطفال لألعاب القتال واحلروب م�ؤ�رشا ً �إىل م�شكلة نف�سية عندهم ،فهذا �أمر
طبيعي عند ال�صغار ،وقد يزداد هذا النوع من اللعب وقت احلروب ،فيحاول الأطفال حماكاة
ما ي�شاهدونه� ،أو القيام ب�أعمال االنتقام ،معتقدين ب�أنهم ي�ساهمون يف حل بع�ض النزاعات
التي يرونها �أمامهم.

ومن المؤشرات القوية لتأثر األطفال بالحرب والقتال:
•تراجع الطفل �أو نكو�صه �إىل �سلوك طفويل كان قد منا وجتاوزه يف مرحلة من
مراحل عمره ال�سابقة ،مثال اخلوف من النوم منفرداً ،والتبول الال�إرادي ،وم�ص
الإ�صبع وغريها من ت�رصفات مت ّيز من هم �أ�صغر منه �سناً.

•التعلق الزائد ب�أحد والديه �أو كليهما ،وقلقه �إذا ابتعد عنهما ولو لوقت ق�صري.
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•االنطواء ال�شديد الذي ال ين�سجم مع طبيعة نف�سيته ال�سابقة.
•ا�ضطراب النوم والكوابي�س الليلية.
•التعلق الو�سوا�سي القهري ب�أمور احلرب كتكرار الأ�سئلة املتعلقة بهذه احلرب.
•اخلوف من �أمور مل يكن يخافها من قبل كالظلمة والليل.
•ال�سلوك العدواين من ال�رضب واالعتداء على
الأ�شقاء �أو غريهم.

كيفية التحدث مع األبناء عن الحروب واألزمات األخرى...

ثمة معتقد خاطئ عند النا�س مفاده �أن احلديث عن احلرب �أو القتال �أو �أي �أزمة �أخرى مع

الأطفال من �ش�أنه �أن يزيد لديهم املخاوف والقلق ،ولكن العك�س هو ال�صحيح ،و�إن كان

الأمر يتوقف وحلد كبري على طريقة احلديث واحلوار معهم .والأخطر من احلديث املبا�رش
وال�رصيح هو �أن يحتفظ الطفل مبخاوفه اخلا�صة التي ال يتحدث عنها مع غريه.
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وكما هو احلال مع املوا�ضيع الأخرى يف احلياة ،يجب االنتباه للمراحل العمرية املختلفة

وملرحلة منو الطفل و مدى فهمه وا�ستيعابه للأمور .وبالرغم من �أن الأطفال ال�صغار وحتى

الذين يف الرابعة �أو اخلام�سة من العمر ميكن �أن يدركوا طبيعة �أعمال العنف� ،إال �أنه لي�س

بال�رضورة �أن يعرف كلهم كيفية احلديث عما ي�شغلهم ويقلقهم ،ولذلك فقد يحتاج الأهل
�أحيانا ً �أن يبد�ؤوا هم باحلديث مع �أبنائهم عن م�شاعرهم اجتاه هذه الأحداث ،مما ي�سهل على

الأطفال االنفتاح واحلديث عما بداخلهم �أي�ضاً.

وميكن �أن يبد�أ الوالدان ب�س�ؤال الطفل عما ميكن �أن يكون قد �سمع من �أخبار� ،أو عن

ر�أيه فيما يجري من �أحداث .وعلى الأهل �أن مي�سكوا �أنف�سهم عن حماوالت �إلقاء املحا�رضات

على الأطفال حتى يتعرفوا �أوال ً على الأمور املهمة التي ت�شغل بالهم ،فقد تكون غري ما
يتوقعه الأهل.

وميكن اال�ستفادة من بع�ض الظروف الطبيعية ومنها مثال ً عندما ي�شاهد اجلميع

ن�رشة الأخبار� ،أو عندما حتدث بع�ض الأمور كظهور املناق�شات على �شا�شة التلفاز� ،أو عند
جمع التربعات ل�صالح �ضحايا تلك الأزمات.

ولي�س من الطبيعي �أن يكون النقا�ش يف هذه املوا�ضيع امل�شحونة بالعواطف يف

جل�سة واحدة ،ولكن ال بد من زيارة املو�ضوع كلما دعت احلاجة .وقد ت�ستجد بني احلني والآخر
ق�ضايا وتفا�صيل جديدة ت�ستدعي احلديث جمدداً.

وميكن للأهل حماولة التو�سع يف فتح موا�ضيع �أخرى وثيقة ال�صلة مبا يجري كموا�ضيع

العدل وال�سالم والالعنف يف احلياة .وقد يتطلب الأمر يف بع�ض احلاالت التعر�ض ملعلومات

جغرافية عن منطقة معينة لها �صلة بالأزمة الواقعة� ،أو بع�ض املعلومات التاريخية� ،أو

احلديث عن ثقافة وتقاليد جمموعات من النا�س �أو ال�شعوب �أو الدول .وال ب�أ�س من حماولة ربط

ّ
مو�ضوع ّ
بحل النزاعات املحلية يف البلد الذي يعي�ش فيه الطفل،
حل النزاعات الدولية مثال

�أو اخلالفات الب�سيطة التي تن�ش�أ بني الأطفال ،وكيف ميكنهم ّ
حل هذه اخلالفات بطريقة
�سلمية.
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وعلى الأهل احرتام رغبة الطفل �إن مل يُرد احلديث يف املو�ضوع يف بع�ض الأوقات عندما

ال يكون مرتاحا ً للأمر .وعلى الأبوين االنتباه لبع�ض امل�ؤ�رشات الكالمية وغري الكالمية التي

ترافق حديث الأطفال ،ومنها:

•تعبريات وجه الطفل.

•حركات ج�سم الطفل وما يحاول التعبري عنه.
•�سلوك الطفل يف اللعب.
•طبقة �صوت الطفل.
•التعابري والكلمات التي ي�ستعملها الطفل
للتعبري عما يف نف�سه.

يدرك معظم النا�س الآن �أن املعلومات والأخبار �أ�صبحت �أكرث انت�شارا ً و�أ�سهل يف
احل�صول عليها ،و�أنها متاحة لل�صغار والكبار �سواءً من التلفاز �أو ال�شبكة االلكرتونية �أو
ال�صحف واملجالت وغريها ،ويجب االنتباه هنا �إىل نوعية وكمية الأخبار التي يتلقاها الأطفال
وخا�صة ال�صغار منهم ،ف�إنه ال يُن�صح �أن يطلع الأطفال على كثري من هذه الأخبار �أو على

امل�شاهد املخيفة من الأحداث .وقد يحتاج الأهل احل ّد من كمية هذه الأخبار ونوعيتها،
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و�سن�أتي �إىل هذا املو�ضوع بعد قليل .املهم �أن ي�ساعد الأهل �أبنائهم على ا�ستيعاب هذه
املعلومات وفهمها لإدراك احلقائق وت�صحيح �سوء الفهم لديهم �إن وجد ،ومتكنهم من
اخلروج منها مبا يعطيهم الأمل يف امل�ستقبل .والبد من التعر�ض مل�شاعر الأطفال بالن�سبة
لهذه الأخبار �أو الأحداث ،ولي�س جمرد االهتمام باجلانب الفكري �أو املعريف .وال نن�سى �أن مثل
هذه املوا�ضيع تتيح فر�صة طبيعية ليتحدث الوالدان عن نظرتهما ور�أيهما يف �أمور متعددة
مرتبطة باملو�ضوع كالعدل والظلم� ،أو الع�صبية واملو�ضوعية� ،أو الت�سامح والكراهية� ،أو
العنف والالعنف� ،أو املواقف النمطية عند النا�س ،وغريها من �أمور احلياة.
ومن املفيد التحلي باحلوار ال�رصيح واملنفتح ،دون �أن يقدم الأهل �آراءهم على �أنها
حقائق مطلقة .ويجب �أن يتيح احلوار فر�صة الختالف الآراء والتعبري عنها .و�إن �إ�شعار الطفل
بخط�أ �أفكاره �أو م�شاعره قد يدفعه لين�سحب من احلوار والنقا�ش� ،أو قد يجعله ي�شعر ب�أنه
طفل �سيء �أو �أنه ال يح�سن الت�رصف.

نصائح بسيطة ومهمة في جلسة الحديث مع أبنائك
•ا�ستمع وا�ستمع ،وا�ستمع من جديد ملا يقوله �أبنائك.
•�أظهر احرتامك البنائك حتى ولو مل توافقهم على ما يقولون ،حيث ميكن الرد
على �أحدهم بالقول�" :أنا �أحرتم ر�أيك هذا".
•حاول قدر الإمكان النظر يف عيني طفلك �أثناء احلوار.
•ت�ص ّيد الظروف املنا�سبة ل�رشح بع�ض الأفكار الأ�سا�سية.
•قل احلقيقة.
•يتعلم الأبناء مبراقبة الآخرين ،فكن قدوة ح�سنة لهم.
•اق�ض مع �أبنائك وقتا ً م�شرتكا ً وحرا ً من دون قيود �أوتعليمات.
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•�أظهر �أنك مهتم حقا ب�أبنائك.
•حاول �أال تنتقد �أي �أحد من �أبنائك.
•�أعط �أبنائك كل انتباهك وتركيزك.
•تذكر �أنك تتحاور مع �أبنائك بالكلمات والتعابري واحلركات جميعاً.
•ذكر كل �أبنائك ب�أن لهم مكانا ً خا�صا ً عندك.
•�شجع ابنائك على احلديث عن م�شاعرهم ،مثل �أن تقول البنك" :يبدو �أنك منزعج،
حدثني عما ي�شغلك".
•�شارك �أبنائك �أفكارك ومعتقداتك ،ك�أن تقول لهم�" :أنا �أ�شعر� ..أنا �أرى."..

كيف يمكن أن تطمئن أبنائك؟
من املفيد جدا ً �أن يظهر الأهل للطفل ب�أنهم يدركون م�شاعره ،وعليهم جتنب التقليل
من قيمة هذه امل�شاعر ،ف�إن هذا ،مثل االنتقاد �أو غريه قد ي�شعر الطفل باحلرج .ومن �ش�أن
احلديث عن العواطف وامل�شاعر �أن يخفف من �شعور الطفل بالقلق واخلوف.
وميكن للوالدين تطمني الطفل بتقدمي معلومات وحقائق عما هو متوفر حلماية النا�س
ومنهم الأطفال ،كوجود رجال ال�رشطة والأمن ،ومن خالل ما ميكن �أن يقوم به الطفل يف حال
خوفه كحديثه مع �أحد الكبار كوالديه .وليحاول الأبوان جتنب و�ضع االحتماالت واالفرتا�ضات
�أمام الطفل ،والأف�ضل منها هو تقدمي املعلومات احلقيقية ،ولكن الب�سيطة والوا�ضحة.
ومن الأمور املهمة �إدخال الطم�أنينة �إىل نف�س الطفل والأ�رسة جميعا ً عن طريق احلفاظ

قدر الإمكان على د�أب الأ�رسة يف تفا�صيل حياتها اليومية ،فهذا مما يعيد �شيئا ً من ال�شعور
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بالأمن ال�سابق للأزمة احلا�صلة ،ويتم هذا عن طريق ا�شرتاك �أفراد الأ�رسة يف �أداء الأعمال
اليومية الب�سيطة كتناول وجبات الطعام ،والنوم امل�شرتك ،والذهاب �إىل املدر�سة ،وغريها...
فكل هذه الأعمال تعطي الطفل �شعورا ً ب�أن العامل من حوله ي�سري ب�شكل طبيعي كاملعتاد.

و�إذا كان �أحد �أفراد �أ�رسة الطفل �أو قريب له يف نف�س املنطقة التي حدثت فيها الأزمة

من حرب �أو غريها ،ف�إن ذلك قد يعر�ضه �إىل املزيد من القلق واخلوف .ومما يفيد هذا الطفل هو
معرفة معلومات حقيقية عن هذا القريب وظروف حياته .ويف�ضل �أن يت�صل الطفل بقريبه

بالهاتف �أو باملرا�سلة �إن �أمكن ذلك ليزيد اطمئنانه .وال �شك �أن مما يعني دوما ً هو التقاء املرء

وحديثه مع الذين يعي�شون ظروفا ً مثل ظروفه ،فهذا يخفف عن اجلميع من خالل امل�شاركة
باملعلومات والتجربة وامل�شاعر.

ومن الأمور املطمئنة للأطفال �أي�ضا �أن يروا الكبار من حولهم ي�شعرون بالأمن
واالطمئنان ،ومن خالل تلقي الدعم النف�سي وامل�ؤازرة من قبل ه�ؤالء الكبار .ال �شك �أن هذه
فر�صة منا�سبة ل�رشح مفهوم التوكل على اهلل مع اتخاذ الأ�سباب ،و�أن ال�شعور بالأمان ي�أتي
من اليقني ب�أنه "لن ي�صيبنا �إال ما كتب اهلل لنا".

11

التعامل مع الأطفال
(وقت الأزمات)

نصائح عامة تتعلق بحالة الحرب أو أي أزمة أخرى
•من نعم اهلل تعاىل �أنه و�ضع يف الأطفال قدرة عالية على حتمل ال�صدمات ،فبالرغم من
�إ�صابتهم باالنزعاج ال�شديد وقت الأزمات �إال �أنهم قادرون مع الزمن ،ومع فر�ص التعبري

عن م�شاعرهم ،على العودة �إىل احلياة الطبيعية ب�شكل �أ�رسع منا نحن الكبار .وقد ال
ي�ستفيد الأطفال من جل�سات طويلة مليئة بالأ�سئلة ،و�إمنا يفيدهم �أكرث معلومات
ب�سيطة مبا�رشة ووا�ضحة على ت�سا�ؤالتهم ،و�أن يُ�ستمع �إليهم �إذا رغبوا بالكالم.

•يجب عدم الإ�رساع يف افرتا�ض ما ميكن �أن يكون قد فهمه الأطفال من الأحداث ،وعدم
االفرتا�ض ب�أن م�شاعرهم �أ�شد من م�شاعرنا نحن الكبار .فردود فعل الأطفال للأحداث
تختلف كما ذكرنا �سابقا ً بح�سب �أعمارهم ،وقربهم من الأحداث ،و�شخ�صياتهم،

وجتاربهم يف احلياة ،وما قد �سمعوه عن الأحداث ،و�أ�سلوب �أ�رسهم يف احلوار واخلطاب.

وقلة امل�شاعر التي قد تظهر على الطفل ال تعني بال�رضورة �أنه يخفي حقيقة م�شاعره.

•من �أف�ضل ما يعني الطفل عندما يطرح �س�ؤاال علينا هو �أن نفهم متاما ً �س�ؤاله قبل
الإجابة عليه .وقد ي�شري ال�س�ؤال �أحيانا ً �إىل م�شاعر معينة �أو فكرة يحملها الطفل.

والأمثل �أن نتفهم الدوافع التي تقف وراء �س�ؤاله ،وخا�صة عندما يكون ال�س�ؤال �صعباً.

وميكننا عندها �أن ن�س�أل الطفل مثالً" :وما الذي يجعلك تفكر يف هذا؟" �أو "�أخربين مب
كنت تفكر لتطرح هذا ال�س�ؤال!" وعندما نعرف مغزى ال�س�ؤال �سن�ستطيع عندها

تقدمي الإجابة الفعالة واملر�ضية بالن�سبة له.

•قد يطرح الأطفال �أ�سئلة ال ي�ستطيع �أحد الإجابة عنها ،وقد جتعل الأهل ي�شعرون
باالرتباك واالنزعاج ،ويقلقون لأن الأطفال لن ي�شعروا بالأمان �إذا مل يجابون بالإجابات

املنا�سبة .وعادة ما يرتاح الأطفال واملراهقني ،مثلنا نحن الكبار ،للحديث املبا�رش

وال�رصيح ،لذا يف�ضل الرد مثال ب�أن نقول له" :ال �أدري!" �أو "�س�أحاول �أن �أبحث لك عن

جواب".

•يجب �أن ال نرتدد يف حزمنا للأمور عندما ن�شعر باحلاجة للحزم ،فقد يكون �أحيانا هو اخليار
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الأن�سب ،كالتقليل مثال من �أوقات متابعتنا لن�رشة الأخبار وال�صور امل�ؤثرة التي يتكرر

عر�ضها على التلفاز.

•قد ت�ضطر الأ�رسة �أحيانا �إىل تغيري نظامها احلياتي املعتاد لبع�ض الوقت ،لذلك يجب
احلر�ص على �إعادة منط هذه احلياة �إىل طبيعتها املعتادة ،ملا يف ذلك �إدخال �شيء من
االطمئنان �إىل حياة الأ�رسة والأطفال ،كما ذكرنا �سابقاً.

ترشيد التعامل مع وسائل اإلعالم
تكرث يف هذه الأيام الن�رشات الإخبارية والبث الإعالمي وقت الأزمات ،فهي على مدار

ال�ساعة .وت�سبب الكثري من هذه املعلومات وال�صور املرافقة االنزعاج والأمل للكبار ،فمن باب

�أوىل �أن ت�ؤثر يف ال�صغار .وقد تزداد ح�سا�سية بع�ضهم ملثل هذه املعلومات وال�صور .وميكن

للآباء واملعلمني واملربني احل ّد من الت�أثريات ال�سلبية لو�سائل الإعالم مبتابعة ما يتعر�ض له
ال�صغار من هذه الو�سائل.

د من تلك الت�أثريات ال�سلبية:
والإر�شادات التالية قد تعني يف احل ّ
•ال تفرت�ض �أن الأطفال ال يعرفون ما يجري من �أحداث

من امل�ستحيل تقريبا ً يف هذا الع�رص �أال يالحظ الأطفال ما يدور من �أحداث ،فكثري

منهم يرون وي�سمعون �أكرث مما نتوقع ،ومن هنا ت�أتي �أهمية �س�ؤالهم عما ر�أوه �أو �سمعوه،
وعن م�شاعرهم حول هذه الأحداث.
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•تنبه �إىل عالمات �إ�صابة الأطفال بالقلق

بع�ض الأطفال �أكرث عر�ضة للإ�صابة بالقلق من غريهم عندما يتابعون ن�رشات الأخبار،

وذلك بح�سب �أعمارهم ومزاجهم .ويزداد احتمال تعر�ضهم للقلق �إذا كانوا هم �أنف�سهم
�ضحايا للعدوان �أو الأذى يف ال�سابق ،كحرب �أو عنف �أو غريها� ،أو �إذا كان لهم �أقرباء و�أ�رس

تعي�ش يف نف�س املنطقة التي حدثت فيها الأزمة� ،أو �إذا كان لهم �أقرباء يف اجلي�ش �أو خدمات
الإ�سعاف �أو ما ي�شابه.

•انتبه ملا ي�شاهده الأطفال

حاول حماية الأطفال من ال�صور امل�ؤثرة واملعلومات املزعجة يف بع�ض الربامج

املعرو�ضة .وحاول �أال ترتكب اخلط�أ الذي ترتكبه بع�ض الأ�رس عندما يبقون التلفاز �أو املذياع
يعمل طوال الوقت ،حتى ولو مل يكن �أحد ي�شاهد �أو ي�ستمع ،وجتنب متابعة بع�ض م�شاهد

التدمري والعدوان التي تكررها و�سائل الإعالم مرات ومرات.

•�ساعد �أبنائك الكبار على حتليل بع�ض امل�شاهد الإخبارية

فهذه فر�صة منا�سبة ليتعلم الأبناء كيفية عمل و�سائل الإعالم ،فيمكنك م�شاهدة

بع�ض الن�رشات الإخبارية مع الأبناء الكبار ثم احلديث عنها وحتليلها ،وا�رشح لهم كيف �أن
الإعالم مهنة ،و�أن القائمني عليه ي�سعون �إىل ك�سب العدد الأكرب من الزبائن وامل�شاهدين،
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ولذلك ي�ستعملون و�سائل متعددة ت�ؤثر يف الإخراج الفني لهذا الإعالم.
•و�سع دائرة املعلومات

حاول �أن تنوع و�سائل الإعالم التي ت�أتيك بالأخبار بني التلفاز وال�شبكة االلكرتونية

وال�صحف ،مما ي�ضمن بع�ض احليادية للمعلومات ،ورمبا حتتاج �أحيانا ً �إىل الرجوع �إىل كتب
التاريخ و�أطل�س اخلرائط.

•�أكد على مبد�أ العدل واحرتام احلياة

ا�رشح لأبنائك كيف تثري بع�ض الأخبار يف الإن�سان الكثري من عواطف وم�شاعر القلق

واخلوف والغ�ضب ،و�أنها قد تكون موجهة �إىل جمموعة من النا�س �أو �إىل بلد ما .ونبههم �إىل

املواقف النمطية التي يتخذها النا�س ،وكيف �أن هذه املواقف هي جمرد تب�سيط كبري لأمور
متعددة ،وكيف �أنها قد تكون خطرة و�ضارة ،وا�رشح لهم كيف �أن العدل وال�سالم �أف�ضل من

احلقد واالنتقام والعدوان.

•�أكد على الإيجابيات التي ميكن �أن تن�ش�أ عن الأزمة

ا�رشح لأبنائك كيف �أن الأزمات ال �شك �أنها ت�سبب عواطف احلزن وم�شاعر املوا�ساة

مع ال�ضحايا و�أ�رسهم ،و�أن كل هذا ين�شئ بني النا�س م�شاعر التعاطف والت�ضامن والتكافل.
•ا�ستحث العزمية لدى الأطفال عو�ضا ً عن ال�شعور بالعجز

حث الأطفال على �أداء عمل �إيجابي يف نطاق

الأزمة الواقعة كاحلرب �أو النزاع �أو غريها ،كجمع التربعات
وح�ضور ندوات احلوار ،فهذا �أنفع لهم ،ولنا نحن الكبار

�أي�ضا ،من جمرد التعاطف وال�شعور بالإحباط والعجز عن

تقدمي ما ينفع.

15

التعامل مع الأطفال
(وقت الأزمات)

مؤلف الكتيب
الدكتور  /م�أمون مبي�ض

ا�ست�شاري الطب النف�سي ،مدير �إدارة الربامج –مركز الت�أهيل االجتماعي "العوين" ،ع�ضو
جلنة الدعم النف�سي –الهالل الأحمر القطري ،حما�رض يف جامعة امللكة يف بلفا�ست – اململكة
املتحدة.
يعمل د .م�أمون يف املعاجلات النف�سية وال�سلوكية منذ �أكرث من ع�رشين �سنة ،وله خربة وا�سعة
يف تقدمي الدعم النف�سي وقت الأزمات ،وخا�صة بعد احلروب والكوارث ،حيث زار مناطق منكوبة عديدة
مثل ال�ضفة الغربية وغزة يف فل�سطني ،وك�شمري بعد زلزال  ،2005ولبنان بعد الهجوم اال�رسائيلي
 ،2006وخميم نهر البارد يف لبنان عام  ،2007وتون�س وباك�ستان  ،وغريها...
ويدعو د .م�أمون دائما �إىل �رضورة االهتمام بتقدمي اخلدمات الطبية والنف�سية لكل �إن�سان حرم
حريته ،وله مقاالت ودرا�سات نف�سية عديدة ومن�شورة يف املجالت املتخ�ص�صة ،كما له العديد من
الكتب واملطبوعات ،منها:

•ال�صدمات النف�سية والإجهاد النف�سي عقب ال�صدمات.
•دور الإميان يف عالج الإجهاد النف�سي عقب ال�صدمات.
•املر�شد يف الأمرا�ض النف�سية وا�ضطرابات ال�سلوك.
•دليل تربية الآباء يف تربية الأوالد.

•�أوالدنا من الطفولة �إىل ال�شباب.
•هوية الطفل.

•التفاهم يف احلياة الزوجية.

•الذكاء العاطفي وال�صحة العاطفية.

•العقل فوق العاطفة (ترجمة).

•معني الآباء يف الرتبية اجلن�سية للأبناء.

للتوا�صل �أو اال�ستف�سار:
الربيد االلكرتوينMobayed@hotmail.com :
املوقع االلكرتوينwww.mmobayed.com :
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