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، سيتم تذكير المروعةمأساة حريق برج غرينفيل على بينما نقترب من التاريخ الذي يصادف مرور عام واحد 

 األطفال مساعدة للبالغين يمكن كيف األطفال بقوة بردود أفعالهم تجاه الحريق وكيف شعروا في ذلك الوقت.

تم  السنوية؟ الذكرى في أفعالهم ردود أو شعورهم الكيفية التي يجب أن يكون عليها حول المزيد فهم في

تجميع المعلومات الواردة أدناه باالستناد إلى تجاربنا في دعم األطفال خالل األحداث المأساوية والمخيفة 

. تتوفر أيًضا قائمة بتفاصيل االتصال iوباالعتماد على المنشورات والبحوث ذات الصلة في هذا المجال

 المعلومات. بالمنظمات التي يمكنها المساعدة في النهاية للحصول على مزيد من

 

 ؟"السنوية الذكرى في الفعل رد"هو  ما 

أي ذكرى مؤلمة. وهذا هو المعروف باسم "رد الفعل في من الطبيعي والشائع جدًا أن يكون لديك رد فعل سلبي 

فكرهم عن ذكريات الحريق  إبعاد". وبصرف النظر عن مدى نجاح األطفال في محاولة السنوية الذكرىفي 

 بالحادث. تذكيًرا قويًا لهمفقط، فستكون الذكرى السنوية  في ذلك وعدم التفكير فيها إال عند رغبتهم

يمكن أن تحدث االضطراب النفسي لما بعد الصدمة أسى وأعلى مستويات أعراض أشد تشير البحوث إلى أن  

رد فعل لكل شخص يتعرض أنه ليس بالضروري أن إلى وتجدر اإلشارةالصدمة.  الذي حدثت فيهخالل الشهر 

 مفيدًا. أمًرا مسبقًا قد يكون تحديد التوقعات، ومع ذلك فإن السنوية الذكرىفي 

 

 ؟"السنوية الذكرى في فعل رد" يحدث لماذا 

جزًء رد الفعل هذا إيعد  إلى أننا ما زلنا نعمل على تخطي صدمة التجربة. السنوية الذكرىفي يُشير رد الفعل 

 حيث يعيدنا عقلنا إلى أنماط التفكير القديمة التي تستثير العواطف المؤلمة. .األسىمن مرحلة  طبيعيًا
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أفضل، )على الرغم من التذكير المرئي  رد الفعل هذا بشكل  التعامل مع بالبدء في شعورحتى إذا كان لدينا  

أو الذكرى السنوية  قبلبأعراض غريبة الشعور فقد نبدأ في  المؤلم الذي يحدث عند رؤية البرج(،والمستمر 

أي مشاعر متعلقة بالقدرة على تحطيم بأيام أو أسابيع بدون أن نعرف ما يحدث لنا. وقد يؤدي ذلك إلى  بعدها

 المضي قدًما، لذا من المهم لنا أن نفهم ردود أفعال عقولنا وأجسادنا.

 

 نتوقعها؟ يمكن أن التي الفعل ردود نوع ما 

 ،واالستجابات الجسدية ،صدمة كبيرة في تكرار المشاعرعلى عام  مرور يتمثل رد الفعل األكثر شيوًعا بعد

 في وقت الحادث. طرأتواألفكار التي 

من المرجح أن تؤدي الفترة المحيطة بالذكرى السنوية إلى ف، المتضرر من المأساةوبالنسبة للمجتمع المحلي 

تتمثل في الخوف واأللم غير العاديين اللذين عانيهما المجتمع المحلي: تذكر مشاعر  ذكريات أقوىاستعادة 

 إحباط  شعور ب. قد يكون هناك جديد عاطفي وجسديمن أسى معاناة وال ،والغضب ،والصدمة ،واليأس ،العجز

 ذلك على مشاعر التعافي. تأثيرشديد يتعلق، على سبيل المثال، باإلقامة في مساكن مؤقتة، و

المحتملة خالل فترة الذكرى السنوية، على سبيل المثال، بداية شهر األحداث المحفزة قد يكون هناك الكثير من  

من مايو(، وبالطبع  21من مايو(، واالستعالم العام ) 16-14رمضان )سيتم تأكيد التاريخ ولكن ربما سيكون 

 نفسها. السنوية تاريخ الذكرى

لدرجة أنه قد يكون من الصعب النوم أو التركيز. وقد يشعر بعض األشخاص  قد تصبح الذكريات شديدة وقوية 

بالتوتر والقلق، أو قد يصبحون سريعي الغضب ومتقلبي المزاج. وقد يشعر أشخاص آخرون بأن عليهم أن 

 يكونوا أكثر حذًرا لحماية أحبائهم من معاناة مزيد من األسى.  

 

 طفلي؟ فعل رد كونيمكن أن ي كيف

. السنوية بطرق غير متوقعة في تاريخ الذكرىفعل  ردود حدثتتختلف ردود فعل األطفال من طفل آلخر، فقد 

. وقد يتفاجأون بأنهم ذلكيشعرون بالغضب واإلحباط بدالً من الحزن قد فقد يتوقعون أن يشعروا بالحزن، ولكنهم

 ليس لديهم أي شعور على اإلطالق، وقد يشعرون بالذنب نتيجة لذلك.

زمالءهم أو  ،أو منازلهم ،الشعور بالخوف والقلق، أو الحزن، حيث يتذكرون ممتلكاتهممن قد يعاني األطفال  

 الذين فقدوهم.وأحباءهم في الصف 

 ،والخوف ،عودة ردود الفعل العاطفية الشديدة، وقد يشمل ذلك الشعور بالعجزمن األطفال يعاني وقد 

. األسرةوعدم الرغبة في قضاء بعض الوقت بعيدًا عن أفراد  ،والكوابيس ،والتبول الالإرادي ،واضطراب النوم

 بشكل خاص.التعلم وقد يجدون صعوبة في النوم، و صعوبة في التركيز على 

 من ، لذا فقد تكون هناك احتمالية متزايدة في معاناة طفلكالصدمات  وكذلك عقولنا يمكن أن تتذكر أجسامنا

 بعض األمراض الجسدية خالل فترة الذكرى السنوية.
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رينفيل، أو األشخاص المرتبطين بمأساة غ ،أو المواقف ،أو األماكن ،قد يرغب األطفال في تجنب األحداث 

لى الكثير المشاعر التي تثيرها الذكرى السنوية قد تكون مسيطرة عليهم. وقد يحتاج بعض األطفال إأن حيث 

لتي تلت الحريق اوالدعم العاطفي للتعامل مع هذه الفترة مثلما فعلوا خالل الفترة والفهم،  ،والصبر ،من الوقت

 .مباشرةً 

 

 للمساعدة؟ فعله للبالغين يمكن الذي ما

 التعافي في ومساعدتهم بداخلهم، األمل وبث االستجابة سرعة على األطفال حث محاولة هي"مهمتنا 

 1"بالكامل

ى السنوية قدر اإلمكان. خصص وقتًا للتحدث عن اقتراب الذكر التحضير والتخطيط مسبقًاقد يكون من المفيد 

يحدث وكيف يمكن أن يساعد شعورهم في التخلص من بعض القلق  تحدث عما قد -مع األطفال  لتحدثل

 والضغط المحيطين بهم.

ي ذلك الوقت عندما يحدث حادث ُمري    ع، مثل حريق غرينفيل، تظل ذكرى ا 
 
لحادث وما حدث وشعورنا ف

 
 
 بأذهاننا وجسمنا.  ا عالق

ي أوقات  
 
ا للغاية أو مزعجة للغاية. ولكن ف

 
ي بعض األحيان أن الذكريات قد ال تكون قوية جد

 
وقد تالحظ ف

ء ما  ي
ر ش 

ِّ
ا مثل رائحةق -وجسمنا بما حدث ذهننا أخرى، يذك ا صغير 

 
أو صورة أو  ،أو ضجيج ،د يكون شيئ

ا من جديد. قد تشعر وكأن هذه الذكريات  وستصبح الذك -حتى كلمة "غرينفيل" 
 
ريات المؤلمة قوية جد

ي تتحطم فوقك. 
ة التى  كالموجة الكبير

ي التواري    خ المرتبطة بالحريق
 
ا ف

 
ي امثل الذكرى  -ومن المرجح أن يحدث هذا أيض

 
يونيو.  14لسنوية األوىل ف

ي الحريق،مما قد يشعرون بهبالقلق  سيشعر الكثير من األشخاص
 
ا ف  . حتى لو كنت غير قادر عىل التفكير كثير 

ب فعندما   تاري    خ الحادث، قد ال تعرف ما يحدث لمشاعرك.  يقيى

ا قد تشعر  
 
ء عىل اإلطالق غير مبال  تكون بالغضب واالنزعاج، أو القلق والخوف. وقد حق ي

 . أو ال تشعر بأي ش 

من المهم أن تفهم أن هذه المشاعر  كارثة مروعة. عىل  عام مرور وكل هذه المشاعر تعتير مشاعر طبيعية بعد 

ا 
 
ا عوسيكون هذا الوقت  -لن تدوم أبد ي الشعور بتحسن بعد أسبوع أو صيب 

 
ولكن من المحتمل أن تبدأ ف

 . "أسبوعير  من تاري    خ الحادث

ن المعتاد ما مع طفلك. سيالحظ األطفال أنك وبقية األشخاص الموثوق بهم في حياتهم أكثر استياًء كن صادقً 

السنوية ذكرى لاخالل هذه الفترة. ال مانع من مشاركة بعض ردود أفعالك والقلق معهم. طمأنهم بأن الفترة خالل 

تحديد  فياعرك الخاصة لمساعدتهم . شارك مشم  وهُ ، ولكنك ستكون بخير أنت عصيبًالحادث قد تكون وقتًا ل

ظهار إ. إن األطفال يتعلمون من مشاهدة والديهم وهذا يمكن أن يساعدهم على وتصنيفها مشاعرهم الخاصة

 .ومشاركتها عواطفهم الخاصة

ووسائل  ،واإلنترنت ،انتبه إلى أنه سيكون هناك الكثير من الصور المؤلمة التي تظهر مرة أخرى على التلفزيون

لديهم. ابحث عن واألسى اإلعالم. حاول أن تحد من تعرض طفلك للمشاهد المحزنة ألن هذا قد يزيد من القلق 

                                            
 (2011جيمس جوردون، مركز لطب الجسم والعقل )1
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، وشجع األطفال على طرح 2مواقع الويب أو البرامج اإلخبارية التي تقدم صوًرا وأخباًرا بطريقة مناسبة للعُمر

 األسئلة ومناقشة ما رأوه وسمعوه.

 ،رينوالتم ،تعلم طرق صحية وإيجابية للتعبير عن أنفسهم ومشاعرهم من خالل الرقص ساعد األطفال على 

 وما إلى ذلك. ،والكتابة ،والفن ،والموسيقى ،واللعب ،والرياضة

ينما قد يختار ظهر بعض األطفال اهتماًما بقد يُ فبطريقتهم الخاصة.  يتفاعلون مع الذكرى السنويةدع األطفال 

النصب  آخرون محاولة تجاهل الذكرى السنوية للحادث. ال تجبر األطفال على المشاركة في االحتفاالت أو

 ال يوجد رد فعل واحد صحيح.التذكارية، وال تفرط في تزويدهم بالمعلومات. انتهج سلوك طفلك. 

 

 :مفيدة تكون أن يمكن التي واألنشطة الطقوس 

هذه الطقوس هي مجرد روتين و - يكون مفيدًايمكن أن  طقوسبعض الل يجد بعض األشخاص أن التخطيط

ذا كانت هناك ما إ فاسعى إلى معرفة، بمثل هذه األنشطة تكرره بمناسبة الذكرى السنوية. إذا كان طفلك مهتًما

حتفاالت ين وأعضاء المجتمع )مثل االأحداث تجري في المجتمع المحلي لالحتفال بالحدث مع األطفال اآلخر

ضاء المجتمع الدينية أو الروحانية(. وهذا يمكن أن يكون بمثابة وسيلة مفيدة لتعزيز مهارات التعامل مع أع

 الداعم.

 وقد تتضمن الطقوس األخرى التي قد يجدها طفلك مفيدًا ما يلي:

  معينة أغنية إلى االستماع 
 يبكون أو يضحكون يجعلهم فيلم مشاهدة 
  لغناءوا ،والحياكة ،الدراجات وركوب ،والجري ،الطهي مثل مشترك، نشاط في األصدقاء مع التعاون، 

 واليوغا ،والرقص
  المأساة وقوع قبل بحياتهم يذكرهم مكان زيارة 
 المأساة بعد ساعدهم شخص دعوة 
  األشجار أو الزهور زراعة 
 المأساة وقوع فور رعايتهم في ساعد شخص زيارة 

 

لعام الماضي. ااألطفال على التفكير في التحديات غير العادية التي تجاوزوها )وتجاوزتها( في أن تساعد حاول 

 ،عطفهمو ،ابحث عن طرق تسمح لألطفال بمعرفة األشياء التي الحظتها وتقدرها، على سبيل المثال، شجاعتهم

 إلى ذلك.، وما واستعدادهم دائًما لتقديم المساعدة ،وروح الدعابة لديهم

)مثل الرسم على الورق ثم الشطب المؤلمة األطفال على إيجاد طرق الستبدال بعض ذكرياتهم أن تساعد حاول 

طويالً حتى يتمكنوا من استعادة قدرتهم الكاملة على الصمود، ولكن في نهاية  اعليه(. قد يستغرق األمر وقتً 

ل، من خالل محاولة تذكرها من مسافة كأنها المطاف سيبدأون في جعل الذكريات أصغر )على سبيل المثا

يشاهدونها من وراء الشاشة(، ومحاولة اختيار الذكريات التي يودون تذكرها. اسأل األطفال عما إذا كانوا 

إذا كان باستطاعتهم أن يتذكروا شيئًا  ما نمت لديهم منذ وقوع المأساة، أوقد بنقطة قوة تكونيستطيعون إخبارك 

                                            
2E.g. Newsround وCBBC وFirst News 
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الً طيبًا ساعدهم حقًا هذا العام. فسوف يساعدهم ذلك على البدء في التخلي عن بعض التفاصيل شخًصا ما أو فع /

 األكثر إيالًما وإزعاًجا.

ل أسبوع أو ومن المرجح أن يشعروا بتحسن خال .مؤقتًا يكون ما دائًما العصيب الوقت هذا بأن األطفال ذّكر 

في نهاية النفق يمكن أن يجعل النفق ضوًء أن هناك  معرفةف -أسبوعين، وستتالشى األعراض من تلقاء نفسها 

ن تطلب أيمكنك ف، أسى عاطفي كبيرمن يبدو مخيفًا بدرجة أقل. إذا كنت أنت أو طفلك ال تزاالن تعانيان 

 المساعدة المتخصصة )انظر أدناه(.

والشجاعة ...  ،والعناية ،مثل الفهم - الجيدةبعض األشياء  تتعلم منهايمكن أن  الرهيبة"حتى األشياء  

 3في األوقات العصيبة" بخير تكون وكيف

 

 :لألطفال مفيدة مصادر

"Relax أونيل كاثرين من تأليف (Catherine O’Neill)  " تعرف )لعبة الطفل(. يساعدنا هذا الكتاب في ال

استخدام تمارين بمعها في حياة األطفال، ويعل ِّم األطفال كيفية التعامل  التوتر النفسي وأعراضهعلى أسباب 

 بسيطة وممتعة.

"When Something Terrible Happens "هيجارد مارج من تأليف (Marge Heegaard)   وودالند(

طرق لألطفال تطوير  -سنة 12-6الفني لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين للنشاط بريس(. كتاب 

 وانعدام األمن الناجم عن األحداث الصادمة. ،واالرتباك ،الستكشاف مشاعر الخوف

 "Muddles, Puddles and Sunshine "بواسطة Winston’s Wish.  يقدم دعًما عمليًا ودقيقًاللنشاط كتاب 

 عليهم. أشخاًصا أعزاءً  لألطفال األصغر الذين فقدوا  فائق القيمة

"Things That Can Help " إدارية مناطق ثالث تديرها التي التربوية النفسية االستشارات دائرة تجميعمن 

(Triborough EPCS). تعامل مع الوالترابط للمساعدة في  ،واالكتفاء الذاتي ،كتاب مرجعي لألنشطة التي تعزز التهدئة

إذا كنت ترغب في الحصول على نسخ إضافية، فيمكنك سنة.  16-5لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  التوتر النفسي

 الخاص بك. التربوي المتخصص في علم النفس تطلب ذلك منأن 

 

 :االتصال جهات 

كل مدرسة لديها متخصص في علم النفس التربوي كجهة اتصال، باإلضافة إلى عامل في  :المدارس 

الدعم المستهدف  واللذان يقدمان( كجهة اتصال، CAMHSخدمات الصحة النفسية لألطفال والمراهقين )

جهة االتصال العليا لخدمات علم النفس التربوي  لجميع المدارس المتضررة من الحادث.

( CAMHSومدير خدمات الصحة النفسية لألطفال والمراهقين ) Helen.kerslake@rbkc.gov.ukهي

 David.bailey4@nhs.net.هو

(" NHSالخدمة الوطنية الصحية )" الستجابةيتوفر رقم خدمة مخصص  (:NHSالخدمة الوطنية الصحية )استجابة 

األسبوع  طوال أيامساعة  24وكذلك المعلومات والمشورة على مدار النفسية حيث يمكنك الحصول على خدمات دعم الصحة 

( NHSتقدم الخدمة الوطنية الصحية ) tr.spa@nhs.net-cnw .أو البريد اإللكتروني  0800 0234 650من خالل الرقم 
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ثنين إلى الجمعة من اإل Curve Community Centre ،4 Bard Road ،W10 6TPخدمة الدخول بدون موعد في مركز 

مساًء، لمساعدة  6صباًحا وحتى الساعة  11لساعة مساًء، ومن السبت إلى األحد من ا 8صباًحا وحتى الساعة  10من الساعة 

 .النفسيةاألشخاص الذين يرغبون في التحدث إلى شخص ما حول دعم الصحة 

 
 األخرى؟ والمنظمات األطفال من الفاقدين مؤسسات وشبكة Winston’s Wish تساعد أن يمكن كيف 

يحتوي الموقع اإللكتروني الخاص بشبكة مؤسسات الفاقدين من األطفال على دليل لخدمات الوصول المفتوح المحلية 

)www.childhoodbereavementnetwork.org.uk/directory(  التي تدعم األطفال والشباب الذين فقدوا

صالحيات وطنية لدعم أولئك الذين وباإلضافة إلى ذلك، فإن المنظمات التالية لها  عليهم. أشخاًصا عزاءً 

 يساعدون األطفال والشباب الذين مروا بتجربة موت أو فقدان شخص عزيز عليهم.

Winston’s Wish 

عليه. كما أنها تقدم أيًضا شخًصا عزيًزا فقد طفالً والمعلومات ألي شخص يرعى  ،والدعم ،تُقدم التوجيه

 عليهم جراء القتل العمد أو القتل الخطأ. أعزاءً أشخاًصا دعًما خاًصا لهؤالء الذين فقدوا 

 . خط المساعدة المجاني: Royal Crescent، Cheltenham،UK   ،GL50 3DA 17المكتب الرئيسي، 

مساًء.  5صباًحا وحتى الساعة  9ثنين إلى الجمعة، من الساعة متاح من اإل – 08088 020 021

 info@winstonswish.org.ukالبريد اإللكتروني:   + 44(0) 1242 515157 االستفسارات:

www.winstonswish.org.uk 

 

Child Bereavement UK 

 .عليه شخًصا عزيًزافقد طفالً والمعلومات ألي شخص يرعى  ،والدعم ،تُقدم التوجيه

 

 مساءً  5صباًحا وحتى الساعة  9ثنين إلى الجمعة، من الساعة متاح من اإل - 0800 02 888 40خط المساعدة:

 info@childbereavement.org.ukالبريد اإللكتروني: 

www.childbereavement.org.uk 

 

Cruse 

خالل إحدى شبكات المجموعات  عليهم، بما في ذلك من أشخاًصا أعزاءً لدعم لألشخاص الذين فقدوا ا تقدم

 .المحلية

 مساءً  5حتى الساعة صباًحا  9.30ثنين إلى الجمعة، من الساعة متاح من اإل – 0844 477 9400

  helpline@cruse.org.uk: اإللكترونيالبريد 

 www.cruse.org.uk 
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 الطفل وفاة مساعدة خط

 طفل من أي عمر متضرر من وفاةخط مساعدة متاح ألي شخص 

986 282 0800 

www.childdeathhelpline.org.uk 

 

 "Compassionate Friendsمنظمة "

 وفاة طفل من أي عمر وألي سبب. من تقدم الدعم لآلباء الذين فقدوا أبناءهم والذين عانوا

 0845 123 2304الهاتف:

 info@tcf.org.ukالبريد اإللكتروني: 

www.tcf.org.uk 

 

  (Child Line) الطفل خط

متاح على مدار ، 0800 1111 24، وهو خط مساعدة لألطفال مخصص للتحدث عن أي شيء يثير قلقهم

  .الساعة كل يوم

www.childline.org.uk 

 

 

 

i :مع اإلشارة إلى ما يلي 

i) ،2016فبراير  ردود الفعل في الذكرى السنوية: نتائج بحث هامبلين وفريدمان واشنور 

ii) 12  2017للتعامل مع صدمات الذكرى السنوية يناير مفتاًحا 

iii)  2003لألطفال، نصائح لألسر النفسية المركز الوطني لإلجهاد الناجم عن صدمات األطفال واتحاد األسر لدعم الصحة 

iv)  2011 الذكرى السنوية للحادث: إراحة الذاكرة. ماثيو إيرليش ولويد سدررفي السيطرة على رد الفعل 

v) 5  .طرق للتعامل مع ردود الفعل في الذكرى السنوية. إلين هندريكسن، مركز جامعة بوسطن للقلق واالضطرابات ذات الصلة

 2016سبتمبر 

vi)  2011ذكرى زلزال هايتي. جيمس جوردون. مركز لطب الجسم والعقل يناير في ردود الفعل 

                                            

mailto:info@tcf.org.uk
http://www.childline.org.uk/

