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معاناة الحرب والتخ ّلص من آثارها

ّ
یتأثر األشخاص الذین عاشوا مآسي الحرب وویالتها بصور مختلفة .إذا
یکون ر ّد الفعل مختلفا ً من شخص إلی آخر .البعض مثالً تکون ردود
شخص
أفعالە مباشرة بعد معاناتە مآسي الحرب ،بینما تأتي ردود أفعال
ٍ
آخر بعد مرور عدة سنوات .کما تختلف ردود األفعال هذە بإختالف
األعمار .إذ تکون لدی األطفال غیرها لدی الکبار .وإذا کنت قلقا ً نتیجة
تصرّ فاتك أو تصرّ فات أحد المقرَّ بین فیجب أن تعلم أنَّ ردود األفعال هذە
بسبب الحروب ومآسیها تعتبر طبیعیة جداً.

عدم التأ ّثر ُیعد بمثابة تصرف غیر طبیعي

إنَّ تفهم بعض ردود األفعال هذە سیکون مجدیا ً من أجل التخلص من
اآلثار التي تترکها الحروب .سیعالج هذا الکتیّب أنواع ردود األفعال
المتفرقة واستراتیجیة التغلب علیها خاصة لدی البالغین الذین مرّ وا
في تجارب حروب قاسیة.

کیف یکون ردّ فعل اإلنسان؟
تکون ردود األفعال الفوریة نتیجة معاناة مأساة الحرب مختلفة،
مثال هناك الصدمة ،عدم التصدیق ،العجز عن الکالم ،اإلنکفاء
و الجحود .فیما بعد قد یشعر المرء بأ ّنە غاضب ،منفعل ،خائف،
حزین ،محتار ،مذنب ،محبط وغیرها من األحاسیس .وعلی الرغم
من أنّ ردود األفعال هذە فردیةّ ،إل أ ّنه توجد أحاسیس وردود أفعال
مشترکة لدی ضحایا العنف ،خاصّة الذین تعرَّ ضوا مراراً وتکراراً
للعنف .إنَّ المعاناة نتیجة تجربة الحرب قد ّ
تٶثر علی کیفیة عمل
الفرد وعلی تفکیرە ومشاعرە وتصرّ فاتە وأداءە الجسماني ،وربّما
علی طریقة تعاملە مع اآلخرین أيضاً .ما یلي قائمة بالتأثیرات
العادیة والشائعة التي تخلّفها تجارب الحرب علی حیاة الفرد الیومیة:

تأثیرات علی األفکار
•صعوبة في تذ ّکر بعض األشیاء
•صعوبات الترکیز
•صعوبة في اتخاذ القرارات
•الحیرة
•لوم النفس
•کثرة األفکار في وق ٍ
ت واحد
•التفکیر باإلنتحار
•ذکریات تنزل نزول “الصاعقة”
•مشاهد تتکرَّ ر طیلة الوقت

تأثیرات علی المشاعر
•الشعور بالعجز وبأنَّ المرء ال حول وال قوّ ة لە
•الحزن العمیق
•صعوبة في تحسّس المشاعر الذاتیة
•الخوف أوالهلع أوالقلق علی النفس
•القلق ممّا یفکر بە اآلخرون
•الخوف من التعرّ ض مجدداً للعنف أو اإلرهاب
•الشعور بالذنب
•الشعور بالهشاشة وعدم اإلستقاللیة
•الغضب أوالهیجان
•تأرجح العواطف بین القاع والقمة
•الکوابیس
•اإلحساس بالدونیة
•الشعور بالعزلة
•الشعور بعدم القدرة علی التحکّم بالحیاة الشخصیة

تأثیرات علی األداء الجسماني
•الخمول
•تبدّل وتیرة النوم
•نقصان الشهیة
•مشاکل في المعدة
•المعاناة من التقیٶ أو اإلسهال
•نوبات تعرّ ق حادّة وارتفاع في النبض
•أوجاع في الصدر
•أوجاع في الرأس
•أوجاع في الظهر والرقبة
•سهولة اإلصابة بالزکام واالنفلونزا

تأثیرات علی التصرّ فات
•اإلدمان علی الکحول والمخدرات واألدویة
•ردود أفعال حادّة علی تبدالت بسیطة في المحیط (مثل
األصوات ،الزوار الخ)...
•تج ّنب األشیاء التي تذکر بالتجارب المریرة
•إنحسار في درجة اإلهتمام باألشیاء التي کنت مهتما ً بها في
السابق
•عدم القدرة علی انجاز مهمات کان یمکن انجازها من قبل

تأثیرات علی العالقة باآلخرین
•عدم الثقة باآلخرین
•تبدالت في الحیاة الجنسیة
•الصعوبة في إقامة عالقة حمیمة مع الغیر
•مواقف سلبیة تجاە اآلخرین
•اإلحساس بالغربة بین أفراد العائلة واألصحاب والزمالء
•الشعور بالوحدة
•اإللتصاق والتعلّق ببعض الناس

الشعور بالذنب  -ر ّد فعل عادي
من بین ردود األفعال العادیة بعد تجربة حرب مریرة هو الشعور
بالذنب .هذا الشعور الذي ال تستطیع الناس في الغالب فهمە .قد
تشعر بالذنب نتیجة ما حصل معك ،أو أل ّنك لم تحافظ بصورة أفضل
علی نفسك أو علی المقرّ بین منك ،أو أل ّنك لم تالحظ أو لم تکترث
للمٶشرات التحذیریة أو أل ّنك نجوت بنفسك – أ َّنە شعور بتحمل
مسٶولیة ما حصل معك.

ماذا یمکنك أن تفعل لنفسك؟
ال توجد وصفة جاهزة لما هو أفضل أو أسهل ،أيّ علیك أن تنطلق من
ذاتك ومن احتیاجاتك ومن الوضع الذي أنت فیه .ولکن مع ذلك ال بد من
ذکر بعض التدابیر التي تبیَّن أ َّنها ساعدت البعض:

استعادة السیطرة علی حیاتك
أيّ مجهود تبذلە من أجل استعادة شعور السیطرة علی الحیاة هو مهم.
أن تتخذ قراراً شخصیا ً کلّما سنحت لك الفرصة من شأنە أن یساعدك
علی استرجاع احترام الذات والمکانة .حتی ولو کانت هذە القرارات
عبارة عن تحمّل مسٶولیات بسیطة في الحیاة الیومیة ،مثل عندما تقرِّ ر
الذهاب بنزهة أو تقرِّ ر من ترید أن یشارکك في تناول فنجان قهوة،
تعتبر من الخطوات البسیطة في هذا االتجاە.

جعل لنفسك عادات یومیة
•
•
•
•
•

تناول الطعام بصورة منتظمة قدر االمکان .قلّل من شرب الكحول أو
حاول التحکّم بالکمیّة.
حاول أن تأخذ قسطا ً کافیا ً من الراحة ،و ُی َفضَّل أن تکون ّ
منظمة.
ز ّج بنفسك في نشاطات بدنیة.
الحرکة برکة ،العب األطفال وقم بنزهات منتظمة.
ضعّ نصب عینیك أهدافا ً بسیطة وواقعیة من أجل التعامل مع
المصاعب ،مثالً استعادة الروتین الیومي لك ولعائلتك.

الحرص علی احتیاجاتك العاطفیة
ّ
الحق والوقت کي تحزن.
•أعط لنفسك
•تقب ّل عواطفك کما هي .أن تشعر بالغضب مثالً ال یعني أ ّنك ترید
أن تٶذي أحداً .أن تشعر بنفسك خارج السیطرة ال یعني أ ّنك
ستفقد وال ب ّد السیطرة أو أ ّنك مقبل علی الجنون .أن تشعر بأنَّ
ال حول وال قوة لك ال یعني أ ّنك عاجز.
• حاول أن تستخدم ما کنت قادراً علیە في فترات األزمات

•
•

•

•
•

والمصاعب.
کنّ علی عالقة بعائلتك أو بأصدقاء أو أشخاص تشعر
باألمان معهم.
قد یکون مهما ً للغایة أن تتحدَّث عن معاناتك بسبب
الحرب وتجاربك فیها .أ َّنك دون شك ستستفید من مشاطرة
األشخاص الذین تأتمنهم في األمور التي تعاني منها والتي
علمتك إیاها تجارب الحرب.
کنّ حذراً في انتقاء األشخاص الذین ترید أن تشاطرهم
معاناتك .هناك أشخاص یساهمون بمساعدتك عن طریق
اإلصغاء إلیك ،وهناك أیضا الذین یجعلونك تشعر بأنك أکثر
وحدة وحیرة.
تجارب الحرب قد تٶثر علی رغباتك الجنسیة .تکلّم مع
شریكك/شریکتك عن مدی القرب الذي ترغبانە مع بعضکما
البعض کي تشعران باإلرتیاح کالکما.
بعض الحاالت أو المناسبات أو التواریخ المهمّة في حیاتك،
أو مثالً المعلومات التي تحصل علیها من خالل الرادیو
أو التلفزیون أو األنترنت ،قد تهیّج فیك ذکریات ألیمة .هذا
سیحصل دائما ً بطریقة أو بأخری ،لکن حاول أن تستدرك
ذلك وأن تکون مستعداً.

عندما تتفاقم المشاکل بشکل کبیر
علی الرغم من إحساسك بأنّ هذە المصاعب َّ
یتعذر التغلب علیها في
الوقت الحاضرّ ،إل أ َّنك یجب أن تتذکر بأنَّ هناك الکثیر من
األشخاص في مثل حالتك تمکنوا بالفعل من خلق معنی لحیاتهم بعد
مرور فترة من الزمن .أمَّا إذا تفاقمت ردود األفعال بعد تجارب
الحرب إلی درجة کبیرة وصارت تهدّد أدائك الیومي ،أو إذا دامت
وبقوّ ة لفترة شهر أو أکثر ،ینبغي علیك أن تستعین بخبرات
األخصائیین .أتصل بطبیبك الثابت الذي بدورە یحیلك إلی أخصائیین
لدیهم خبرات طویلة في تقدیم هذا النوع من المساعدة والعون.
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