
· العودة للروتن والنظام تدريجيا.	
· تغطيــة 	 حالــة  يف  االعــام  وســائل  مشــاهدة  بتحديــد  قــم 

اعاميــا.  الفقــدان 
· تواجــد أحــد البالغــن والــذي يثــق بهــم الطفــل أثنــاء مشــاركتة 	

مبراســم وطقــوس العــزاء. 
· مســاعدة الطفــل يف التعبيــر عــم مشــاعرة مــن خــال القيــام 	

بطقــوس تعبيريــة مثــل الرســم أو كتابــة رســالة للفقيــد والصاق 
صــور وغيرهــا مــن األمــور.

· تقبــل أن احلــداد لــدى األطفــال متقطــع وقــد يكــون بعــدة 	
نوبــات حــزن وتغيــرات، فقــد يعتقــد األهــل أن الطفــل قــد عــاد 
الــى طبيعتــه ولكــن بعدهــا يتفاجئــون بعــودة ظواهــر احلــداد، 
ــون  ــال تك ــد األطف ــرة احلــداد عن ــي ألن فت وهــذا األمــر طبيع

ــد البالغــن.  أطــول مــن فترتهــا عن
· مــن 	 لفتــرة طويلــة  أطفالكــم  لــدى  األعــراض  اســتمرت  اذا 

ال  املوضــوع  مــع  التعامــل  يف  صعوبــة  واجهتكــم  أو  الزمــن 
تتــرددوا باالتصــال والتوجــة لطلــب املســاعدة مــن اجلهــات 

املختصــة. 

على أمل ان يحظى جميعنا وأطفالنا 
بحياة مديدة وسعيدة مع من نحب

املــركــز الفلـسطينـي لإلرشـاد
The Palestinian Counseling Center

إرشادات لألهل لفهم والتعامل 
مع أطفالهم في حاالت موت

أو فقدان قريب

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.



إرشــادات لألهــل لفهــم والتعامــل مــع أطفالهــم يف 
حــاالت مــوت أو فقــدان قريــب

ميــر علــى أطفالنــا ظرفــًا قاســيًا للغايــة يف هــذه األيــام نتيجــة 
كمــا  واالطفــال  فلســطني،  يف  واألمنيــة  السياســية  األحــداث 
البالغــني يتأثــرون مبــا يجــري مــن أحــداث، وخاصــًة إذا تعلــق األمــر 
مبــوت أو استشــهاد أحــد أقربائهــم، وقــد يغفــل األهــل عــن مــرور 
طفلهــم بحالــة حــداد مثلــه مثــل باقــي أفــراد العائلــة البالغــني.

يختلف الطفل عن البالغ بتعبيره عن الفقدان 
· ال ميتلــك الطفــل اللغــة ولديــه صعوبــة يف التعبيــر عــن طريــق 	

الــكام، ولهــذا فهــو يعبــر بتصرفاتــه وســلوكياته.  
· ال ميتلك الطفل الفهم املنطقي لألحداث. 	
· قد يعتقد الطفل أنه تسبب يف املوت لآلخرين.	
· قد يدرك الطفل املشاعر وليس األسباب التي أّدت إلى الوفاة. 	

ردود الفعل التي قد يظهرها الطفل جتاه الفقدان: 
· اخلوف من النوم والظام، أو االبتعاد عن البيت. 	
· احلركة الزائدة. 	
· الغصب والعصبية الزائدة.	
· غضب على الفقيد بأنه ذهب وتركه. 	
· العودة لسلوكيات كانت موجودة يف مرحلة عمرية سابقة. 	
· تراجع يف القدرة على التركيز والدراسة.	
· الامباالة جتاة الكثير من األمور. 	
· توجيه أسئلة كثيرة حول املوت، ناجتة عن مخاوفه.	
· االنعــزال وتغيــر يف الروتــن املعتــاد. )تغيــر يف عــادات الطفــل 	

احلياتيــة بــدون  تدخــل ظــرف خارجــي(.
· وليــس 	 األطفــال  لــدى  طبيعــي  واحلــزن  احلــداد  أن  تذكــر 

دورنــا منعهــم، بــل األهــم ان نكــون بقربهــم حــن يعبــرون عــن 
مشــاعرهم.

يتعّلق رد فعل الطفل جتاه الفقدان بعمره باألساس 
وبتجاوب األسرة مع موضوع احلداد.

· األطفــال حتــت ســن الثانيــة يشــعرون بتغييــر الروتــن نتيجــة 	
الفقــدان وليــس فهــم للمــوت.

· األطفــال مــا بــن ســن الثانيــة واخلامســة يخلطــون بــن املــوت 	
ــُه، وأيضــاً ال  ــوت ال عــودة من ــأن امل ــم ب ــم لديه ــوم، وال فه والن
قــدرة لهــم علــى فهــم أســباب املــوت وقــد يُفســرون مــا حــدث 

ــه نتيجــة ســلوكياتهم هــم. أّن
· األســباب 	 يســتوعبون  قــد  العاشــرة  عمــر  لغايــة  األطفــال 

احلقيقيــة وراء املــوت، وأن ال عــودة منــه، لكــن ال يربطــون 
حتميــة. كظاهــرة  املــوت 

يجــب أن تتــاءم تفســيراتنا كأهــل مــع قــدرة أطفالنــا علــى الفهــم، 
اإلدراك، واملرحلــة العمريــة التــي ميــرون بهــا.

نستطيع أن نساعد، من خالل: 
· قــل احلقيقــة للطفــل وفســر أســباب الوفــاة مبنطــق يفهمــه 	

الطفــل.
· ــوازن. وادعــو الطفــل للمشــاركة 	 شــارك مبشــاعرك بشــكل مت

مبشــاعره.
· استخدم لغة بسيطة وواضحة. 	
· قم باالصغاء للطفل ودعة يشعر ويحس بذلك. 	
· ساعد الطفل على استرجاع ذكريات جميلة عن الفقيد.	
· اختــار طقــوس مناســبة ملشــاركة الطفــل احلــداد، مثل املشــاركة 	

يف بيــت العــزاء او األدعيــة والشــعائر الدينية 
· أعطي شرعية للمشاعر ووقت احلداد. 	

الـــمـــركــز الفلـسطينـي لإلرشـــــــاد
The Palestinian Counseling Center
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· العودة للروتن والنظام تدريجيا.	
· تغطيــة 	 حالــة  يف  االعــام  وســائل  مشــاهدة  بتحديــد  قــم 

اعاميــا.  الفقــدان 
· تواجــد أحــد البالغــن والــذي يثــق بهــم الطفــل أثنــاء مشــاركتة 	

مبراســم وطقــوس العــزاء. 
· مســاعدة الطفــل يف التعبيــر عــم مشــاعرة مــن خــال القيــام 	

بطقــوس تعبيريــة مثــل الرســم أو كتابــة رســالة للفقيــد والصاق 
صــور وغيرهــا مــن األمــور.

· تقبــل أن احلــداد لــدى األطفــال متقطــع وقــد يكــون بعــدة 	
نوبــات حــزن وتغيــرات، فقــد يعتقــد األهــل أن الطفــل قــد عــاد 
الــى طبيعتــه ولكــن بعدهــا يتفاجئــون بعــودة ظواهــر احلــداد، 
ــون  ــال تك ــد األطف ــرة احلــداد عن ــي ألن فت وهــذا األمــر طبيع

ــد البالغــن.  أطــول مــن فترتهــا عن
· مــن 	 لفتــرة طويلــة  أطفالكــم  لــدى  األعــراض  اســتمرت  اذا 

ال  املوضــوع  مــع  التعامــل  يف  صعوبــة  واجهتكــم  أو  الزمــن 
تتــرددوا باالتصــال والتوجــة لطلــب املســاعدة مــن اجلهــات 

املختصــة. 

على أمل ان يحظى جميعنا وأطفالنا 
بحياة مديدة وسعيدة مع من نحب
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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.


