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بقلوب ملٌئة باإلٌمان باهلل عز وجل ،وراضٌة بقضائه وقدره ،نتقدم باحر التعازي وأصدق المواساة ألهل
المتوفى الغالً على قلوبنا الطالب "" ،والذي قضى..
إن كل إنسان فً هذا الكون معرض لخوض تجارب صادمة ،التً تؤثر سلبا فً نفسه وجسده وشعوره .فإنه
ل من المفضل عمله ،هو تقبل الحدث ومواجهته ،من خالل تناوله والتحدث عما جرى وكٌف أثر بأنفسنا .كً
نتشارك بما قد جرى بداخلنا ،من مشاعر وفكر وسلوك ،فذلك أفضل لصحتنا النفسٌة ،حٌث انه ٌقٌنا من
تطوٌر اضطرابات نفسٌة.
أن كتمان المشاعر فً داخلنا ،دون اإلفصاح عنها ودون مشاركة اآلخرٌن بهاٌ ،ؤثر فٌنا سلبا وٌحدث فٌنا
كثٌرا من التغٌٌرات .وغالبا ما ٌغٌب عن المرء بأن التغٌٌر الحاصل بعد خوض تجربة صادمة ،هو نتٌجة
حتمٌة لعدم المشاركة وإبقاء االمر كما هو دون التدقٌق به .هذا وفً الحاالت الصادمة تكون التغٌٌرات على
شكل ردود أفعال نفسٌة :مثل تغٌٌر دون قرار منا بعادات األكل ،النوم ،التواصل واالتصال ،الفكر ،ناهٌك
عن مشاعر القلق ،التوتر ،الحزن ،الضغط والعصبٌة .كذلك قد تحدث ردود أفعال جسدٌة غٌر واعٌة ،مثل:
اإلحساس بجفاف فً الفم ،تعب ،اشمئزاز ،إغماء ،رجفة ،تقٌؤ ،دوران ،وهن ،صعوبة بالتنفس وآالم
مختلفة.
ان كل ما تقدم هو بعض مما زودونا به علماء نفس الطوارئ .اما مما زودنا به مفكرٌنا االسالمٌٌن

فنستذكر ما قاله اإلمام علً بن أبً طالب طٌب الذكر" ،إن هبت شٌئا فقع علٌه (فٌه) فإن شدة توقٌه أعظم
من الوقوع علٌه " .وها هو ٌنصح بمواجهة ما هو مخٌف ،فالتجارب الصادمة هً تجارب غٌر سارة وتدفعنا
غرٌزتنا أن نبتعد عنها ،واإلسراع بالتوجه لما هو سار ،ولكن األفضل هو مواجهتها والتدقٌق بها.
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ان إحدى الطرق المتبعة بالعالج النفسً للمصدومٌن نفسٌا ،هو عٌش التجربة ،أي من خالل التحدث عنها
تفصٌال وترك الذات بأن تشعر وتحس التجربة ،دون وقف أو إنكار .وبناء علٌه نعلمكم جمٌعا ،أننا
سنخصص أول ثالث حصص من الدوام ،كً نتناول موضوع الحادثة وما ترتب علٌها .خاصة ما قد وقع
بنفوسنا ،جراء ذلك المصاب األلٌم .وعلٌه ،لقد قررنا نحن القائمون والعاملون فً المدرسة والمجلس المحلً
فً البلدة ،بعد استشارة االختصاصٌٌن النفسٌٌن بمركز الخدمات النفسٌة فً بلدتنا الغالٌة  ،..بناء وتنفٌذ
برنامج تدخل نفسً مع المعلمٌن والطالب ،وذلك لما فٌه الخٌر للجمٌع.
وبذلك ٌتم تحقٌق الهدف من التدخل النفسً  -وهو القٌام بعمل وقائً مع الطالب ومع المعلمٌن ،لٌساعدهم
على أال ٌطوروا اضطرابات نفسٌة ،كرد فعل نفسً على الصدمة .نضٌف لذلك تحقٌق أهداف أخرى منها:
المساعدة على التفرٌغ النفسً والتخلص من شحنات انفعالٌة سلبٌة ،إعادة التوازن النفسً ،المشاركة
الوجدانٌة ،التقلٌل من القلق والخوف ،إعطاء الرسائل أن الجمٌع مهتم بهم ولٌسوا أفراد غٌر مهتم بهم،
وبالتالً التسرٌع من إعادة التكٌف فً البٌئة وفً المدرسة.

خ ّفف هللا عنكم مصابكم ،وأحسن عزاءكم ،وأخلف لكم األفضل
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