ما هو الموقف الذي يجب اتخاذه؟
• حافــظ عــى الهــدوء وضبط النفــس .من
خــال إحــكام الســيطرة عــى مشــاعرك،
لن تســمح لنفســك باالنســياق إىل اســتفزاز
غالبــا مــا يبحــث عنــه ش�يكك.
ً
ش
مــؤ�ات بدايــة المشــاعر
• تن ّبــه إىل
الســلبية لــدى ش�يــكك (كالتوتّــر،
والغضــب ،...وســواهما) وحــاول القيــام
بخطــوات ت
اســراتيجية يمكنهــا ،وفقًــا
كالتحــدث
لتجربتــك ،تهدئــة الوضــع:
ّ
أ
بصــوت منخفــض ،الصــاة ،عــزل الوالد
وتهدئتهــم ،وتج ّنــب العنــف رغــم كل
الضغوطــات.
• تو ّقــع المواقــف أو مواضيــع النقاشــات
حدتهــا
المؤججــة للــن ز اع للتخفيــف مــن ّ
ّ
وتج ّنــب تصاعــد الكبــت والغضــب
والعنــف.

• عندمــا يبــدأ ش�يكك باللوم أو الســخرية
تحصن نفسـ ّياً
أو إالهانــة ،إحـ ِـم نفســكّ .
بالتعابــر المهينــة
وحــاول أال تتأثــر
ي
تعتــر هــذا النــوع مــن
والمدمــرة ،وال
ب
ّ
ـخصياً .بــل عــى العكــس ،ال
الرســائل شـ ف ّ
ش
تجــب ،ور ّدد ي� داخلــك ّأن غضــب �يكك
هــو الــذي يتك ّلــم ،ومــا يقولــه ال يحـ ّـدد ما
أنــت عليــه ح ًقــا.

اليجابيــة بــدل
• إســتخدم الرســائل إ
اللــوم .عــى ســبيل المثــال قــل لــه:
«أفهــم معاناتــك و مــا تفعلــه ف ي� ســبيل
ـإن
عائلتــك» بــدال ً مــن أن تــرخ وتتوتــر فـ ّ
يؤمــن
ترصفــك لــن يحــل المشــكلة و لــن ّ
مــا نحتــاج اليــه.
ـخصا أو أكـ ثـر مــن
• إذا كنــت فتعــرف شـ ً
المؤثريــن ي� ش�يــكك ،شأ�كهــم بطريقــة
ـا�ة أو غـ يـر مبـ ش
مبـ ش
ـا�ة لمحاولــة توجيهــه
أو تهدئتــه.

• إذا كان ش�يــكك يتنــاول أدويــة ،فتأكــد
مــن حصولــه عــى الجرعــة ف ي� موعدهــا.
راجــع طبيبــه عنــد الـ ضـرورة.
تنبــه إىل ّأن تعاطــي المخــدرات أو تناول
• ّ
الكحــول يمكــن أن يزيد مــن العدائية.

ما الذي ينبغي التنبه له؟
• حافــظ عــى نشــاطك :قــم بتنظيــم
وبرمجــة يومــك بالكامــل ،وحافــظ عــى
روتـ ن أ
المكان.
ـ� النشــطة والعــادات قــدر إ
ي
الماكــن أ
• حــدد أ
القــل خطــورة أ
والكـ ثـر
أمانًــا ف ي� م�ن ز لــك.
• ابــق عــى اتصال مــع عائلتك والشــبكة
االجتماعيــة قــدر إالمــكان .تفكيكهــا هــو
عامــل يزيــد مــن حــدة العزلــة والعنــف.
• ثــق بحدســك وبحكمــك عــى خطــورة
الموقــف .ال تســتخف بالحقائــق.
• إحــم أ
الطفــال قــدر إالمــكان مــن جميع
ِ
أشــكال العنف ومــن ضمنها مشــاهدته.

• اتفــق مــع شــخص موثــوق عــى
رس» إلبالغــه بمــا يجــري وطلــب
«كلمــة ّ
ف
مســاعدته ي� حــال الخطــر.
• احفــظ رقــم منظمــة أو جمعيــة ف ي�
مجــال الحمايــة مــن العنــف أ
الرسي.

• اتصــل بهــا إن أمكــن لتقييــم درجــة
الخطــر ومعرفــة الخيــارات المتاحــة
أمامــك.
ـر خطــة عمــل لتطبيقهــا أثنــاء أو
• حـ ض ّ
بعــد الحجــر.
تخــر
• إذا قــررت مغــادرة المــن ز ل ،ال ب
ش�يــكك .فــردود الفعــل ممكــن أن
تَع ُنــف أكـ ثـر عنــد مشــاركته هــذا النــوع
مــن القــرارات.
• عنــد التخطيــط لمغادرتــك ،ال تنــى
حــزم حقيبــة تتضمــن أوراقــك الثبوتيــة،
هويتــك وأوراق أ
الطفــال وبعــض النقــود

والغــراض الشــخصية أ
أ
والدويــة .ضــع
أيضــا المســتندات المهمــة
ف ي� الحقيبــة ً
أ
ت
الــ� قــد تحتاجهــا
كالوراق إ
الداريــة ي
ونســخة عــن مفاتيــح المــن ز ل.
ـف هــذه الحقيبــة ف ي� انتظــار فرصــة
• إخـ ِ
المغادرة.
ف
الصابــة بكدمــات وعالمــات
• ي� حــال إ
عنــف عــى جســدك ،مــن ض
الــروري
مراجعــة طبيــب ش�عــي ت ز
ل�ويــدك
ـ� يمكنــك اســتخدامه الح ًقــا.
بتقريــر طـ ب ّ ي
ج�ال بأ� ي ن
إعداد ي ز
شاه�.
ي

للمزيــد مــن المعلومــات ،االستفســار أو الحصــول عــى أيّــة استشــارة
أو دعــم ال تـ تـردد باالتصــال بالرقــم آ
المــن لمنظمــة أبعــاد:

81788178
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