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منظمة أنقذوا األطفال والصليب األحمر والكنيسة السويدية
تتعاون معا ً لدعم و مساعدة المهاجرين:
منظمة أنقذوا األطفال منظمة لحقوق األطفال مستقلة سياسيا ً ودينياً .ومنذ
تأسسنا منذ  100عام تقريبا ً والدعم المقدم لألطفال الفارّين جزء مهم من
عملنا .نحن موجودون في موقع الحدث وعلى طول الطريق  -من مناطق
الحرب وبمحاذاة طرق الفرار وهنا في السويد .ونعمل إلحداث تغييرات
مستدامة وطويلة األجل
والصليب األحمر هي أكبر منظمة للتعامل مع الكوارث في العالم .ونعمل
يوميا ً في مناطق األزمات والكوارث والصراعات في جميع أنحاء العالم.
ونتكون من ماليين المتطوعين الموجودين في موقع الحدث قبل الكارثة
وأثناءها وبعدها لمساعدة اآلخرين .نحن موجودون في موقع الحدث وبمحاذاة
طريق الفرار كامالً .ونكافح انطالقا ً من المعارف المحلية واإلنسانية كي يُترك
أحد بمفرده في الكارثة.
رعاية االنسانية هي مهمة ومسئولية الكنيسة السويدية
تحاول الكنيسة السويدية مساندة الالجئين عبر كل رحلتهم الطويلة ،فهي تعطي
المساندة الطارئة من خالل عملها الممتد اليجاد عالم ينعم بالسالم و العدل،
كنائسنا في السويد تسعي نحو الدعم االنساني والمجتمعي
الكنيسة السويدية هي اكبر الطوائف الدينية إذ يبلغ عدد أعضائها  6.3مليون
عضواً وأكثر من  3000كنيسة في جميع أنحاء البالد اهم جانب في الهوية
المسيحية هو الترحيب بالجميع بصرف النظر عن الخلفية والدين
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الشعارات نحن نتعاون معا ً لدعم و
مساعدة المهاجرين:

svenskakyrkan.se

raddabarnen.se

redcross.se

إلى أصدقائنا الجدد
في السويد
 -نصائح يمكنك العمل بها لمساعدة نفسك واآلخرين

عندما يضطر اإلنسان لمغادرة وطنه فيجد نفسه في وضع جديد يشكل
تحديا ً كبيراً في حياته .وقد يعاني عدة صعوبات .ونقدم لكم هنا أمثلة على
ردود الفعل الشائعة وما يمكنك القيام به لمساعدة نفسك واآلخرين.
ردود الفعل الشائعة في الظروف الصعبة:

عاطفياً:
خوف – عدم القدرة على التصرف – القلق –
الحزن الشديد – اإلنكار – الشك – اليأس – الوحدة
– فقد السيطرة على العواطف – الحيرة – فرط
الحساسية والغضب – التمكن– فرح – راحة
جسدياً:
التعب – آالم الصدر – ضيق التنفس – خفقان
القلب – الضعف البدني – الدوخة – أنواع مختلفة
من األلم في الجسم –القوة والطاقة.
سلوكياً:
زيادة الشهية أو نقصها  -احتمال زيادة إقبال على
السجائر أو الكحول أو المخدرات واألدوية أو
التمرين – اضطرابات النوم أو عدم القدرة على أخذ
قسط من الراحة – السلوك األناني أو العدواني -
ويعني السلوك ،الذي إما أن يكون مفرطا ً اجتماعيا ً
أو بعكس ذلك ،أن الشخص يبتعد عن اآلخرين.
ذهنياً:
صعوبة اتخاذ القرارات واستيعاب المعلومات
والتركيز – صعوبات التعلم – صعوبات التذكر.
ردود الفعل هذه:
 عادية في حالة الشعور بالضغط ويمكن أن تصيبأي شخص.
 يمكن أن تظهر خالل فترات مختلفة (فيما بعدذلك فوراً أو بعد ذلك بفترة تتراوح بين األيام إلى
الشهور).
 قد تستمر من بضعة أيام إلى أشهر ،أو حتى لفترةأطول .ويعتمد ذلك على مدى درجة الضغط.

 ويتناقص بواسطة تفهم األشخاص المحيطينورعايتهم ودعمهم.كما أنها ستتناقص عندما تشعر
باألمان واالرتياح.
 إذا كنت تشعر بالقلق على نفسك أو على أحد منمحيطك يمكنك طلب المساعدة من المركز الطبي
لتقييم وضعك,وتقديم العالج المناسب.

ساعد نفسك واآلخرين –  10خطوات
بسيطة
 .1تذكر أنه من الطبيعي أن تشعر بالحزن على
فقدان األقارب واألحباء وكذلك على األرواح التي
أزهقت .امنح أطفالك مجاالً للحِداد.
 .2حتى إن كنت غير قادر على السيطرة على
الوضع برمته اآلن ،فإنه من المفيد أن ُتوجد
بعض الروتينات اليومية التي تقررها بنفسك.
 .3كن لطيفا ً مع نفسك وانظر بايجابية إلى عدد
المشاكل التي عالجتها.
 .4وفر الدعم ألقاربك وأصدقائك واآلخرين الذين
تلقاهم.
 .5تذكر أن الناس من حولك يتأثرون أيضا ً
بالوضع.
 .6ساعد نفسك و اآلخرين من خالل المشاركة في
األنشطة التطوعية مثالً.
َ .7جرّبْ أنشطة جديدة .خذ قسطا ً من الراحة بما
ترتاح إليه ،مثل الموسيقى والطهي وقنوات بلدك
التلفزيونية.
 .8امنح الراحة والتعافي وقتهما.
 التق بأشخاص آخرين كل يوم. ابحث عن األنشطة والمجاالت التي تحبها ،مثلالنوادي الرياضية والمقاهي وأماكن العبادة.

 امنح نفسك الوقت للتفكير بشكل منفرد إن كانهذا يمنحك الطمأنينة.
 احرص على التوازن بين النشاط والراحة. .9اعتن بصحتك.
 تجنب شرب الكثير من القهوة أو الشاي. تحرك ،عبر المشي مثالً .فهو يخفف اإلجهادالنفسي.
 تناول وجبات طعام منتظمة ومتنوعة. .10قم بما كنت تقوم به من أنشطة دينية ترتاح بها،
مثل الصالة أو غير ذلك.

ساعد أفراد عائلتك:
 حافظ على تماسك األسرة قدر اإلمكان. خصص وقتا ً لألسرة واجعل الجميع يشارك فيحواراتكم عما جرى وعن المستقبل.

ساعد األطفال في محيطك:

ولألطفال ،مثل الكبار بالضبط ،ردود أفعال تختلف
من طفل آلخر لدى تعرضهم لصعوبات شديدة.
ً
هشاشة لكونهم معتمدين على
إال أن األطفال أكثر
البالغين اآلخرين .كما يتأثر األطفال بردود فعل
وأفعال .الوالدين أو األشخاص اآلخرين البالغين
المقربين من الطفل.
• أهم ما يمكنك القيام به باعتبارك أحد الوالدين أو
شخصا ً آخر بالغا ً مهما ً للطفل ،في حالة شعور
طفل بالقلق ،هو توفير الهدوء واآلمان وعدم نقل
قدر أكبر من الالزم مما قد يعتريك من قلق إلى
الطفل .وعندما ُنطلق نحن البالغون نظام قلقنا،
مثالً لدى مشاهدة الصور التليفزيونية القاسية،
فقد يكون لقلقنا تأثير أقوى على الطفل من
الصورة نفسها.
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-
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طمأن عائلتك وأطفالك وشريك الحياة فهذا يجعلك
ويجعلهم تشعرون بالهدوء.
ابق على التواصل مع أقاربك ومعارفك.اذا كان
ذلك يساعدك .حافظ على عادات األسرة وكن
منفتحا لعالقات وتقاليد جديدا.
حافظ على ذكرياتك مع أحبائك البعيدين و ابق
على صور من فقدت منهم بالقرب منك إذا كان
ذلك يساعدك.
اسمح لنفسك ولعائلتك باالستراحة في نشاط
ممتع وبالضحك معا ً وباللعب وبزيارة مكان ممتع
وباالبتكار وباألعمال اليدوية.
عُد ،عندما يكون ذلك ممكناً ،إلى القيام باألنشطة
التي كنت معتاداً على القيام بها مع األسرة قبل
األزمة ،على سبيل المثال تناول الطعام معا ً أو
الصالة أو وسائل المرح المشتركة.
حاولوا إيجاد سبل جديدة لالحتفاء ببعضكم بعضاً.

• وقد يكون الطفل القلق بحاجة إضافية للقرب
والرعاية .كن متسامحا ً ولبِّ احتياجات الطفل
عندما يرغب على سبيل المثال في الجلوس في
حضنك أو يطلب قربك على نحو آخر.
• واجعل إجاباتك عمّا يتساءل الطفل عنه بسيطة
وعملية قدر اإلمكان .وال ُت ْغ ِرقه في بحر تفاصيل
ال يفهمها إال الكبار ،وتذكر أن التمييز بين
مشاعرك ومشاعر طفلك أمر مهم.
• ووضح أن هناك من البالغين من يعمل لجعل
األمور أفضل وامنح الطفل فرصة الوثوق بعالم
الكبار .وتنبني هذه الثقة من خالل كون الكبار
المحيطين بالطفل صادقين ،ولكن ال يصح في
الوقت نفسه تخويف الطفل بإعطائه معلومات
تفوق مستوى نضجه أو ما يطلبه .ولهذا فإنه من
المهم االستماع إلى ما لدى األطفال من أسئلة،
حتى تلك التي ال ُتطرح .ويمكن بدالً من ذلك التعبير
عن األسئلة بطرق أخرى ،من خالل اللعب مثالً.

