خيوط الشمس

العدد السابع | كانون أول 2011

مجلة دورية تصدر عن املركز الفلسطيني لالرشاد
دائرة الصحة النفسية الوقائية ،برنامج حماية الطفولة

إعداد:

أعزائي األطفال،

نطل عليكم من جديد بعد غيابنا لعامني في عدد آخر من مجلة خيوط الشمس.
تعودنا في السنوات املاضية وبجهود الطاقم واملتطوعني الناشطات والناشطني أن تصدر املجلة سنوياً،
وتتناول في كل عدد موضوع نعتقد أنه يهمكم وأحيانا ً يؤرقكم ،لنناقشه معكم ،وباجلد واللعب نتواصل
عبر صفحات املجلة لنجد قصة او لغز أو صورة تعزز املعرفة ،املهارة لكي تتعلموا كيفية التعامل مع
قضايا تهمكم.
ً
ً
ً
سنتناول في هذا العدد موضوع لعله جديد ،ولكنني أعتقد أننا جميعا كبارا وصغارا في وطننا نحتاج إليه،
وهو «كيف نحمي أنفسنا من األذى» .ومع أهميته لكل أطفال العالم إال أنه قد يكون له أبعاد مميزة ألطفال
فلسطني احلبيبة .فالطفل الفلسطيني عامة واملقدسي خاصة مخاوفه ال تقتصر على االعتداء واالستغالل
االجتماعي واالقتصادي بل تتعداه لالعتداء السياسي على ذاته ووطنه .فاالحتالل الصهيوني يعتدي
علينا وينتهك كافة حقوقنا ،ويحرمنا أطفاال وكبارا من التمتع بأهم شيء وهي احلرية والعدالة.
أحبائي أنكم جميعا ً تستطيعون أن متيزون بعض التصرفات أو األعمال التي يقوم بها بعض األشخاص
وتسبب لنا اخلوف واحلزن واأللم .فمن يعتدي علينا بالضرب أو الشتم أو التجريح فهو/هي يسببون
لنا األذى .ومن يتقرب منا ويلمس جسدنا بطريقة سيئة فهو/هي يسبب لنا األذى .كذلك املعاملة السيئة،
واإلهمال أو املعاملة بإهمال ،أو االستغالل مبا في ذلك التجاري ،يؤدي إلى أذى لصحة الطفل اجلسدية
والنفسية وبقاءه ،ومنائه وكرامته .أشكال األذى متنوعة سنتعرف عليها لكي نحصل على املعلومة
واملهارة باملعرفة التي هي أساس احلماية .املعرفة قوة إذا متلكناها متلكنا القدرة على التصدي والدفاع
عن أنفسنا.
إن العنف أو األذى ضد األطفال يأخذ معاني ومصطلحات كثيرة ،وسأعرف لكم بعض منها ،فحسب
برنامج حماية الطفولة في املركز مت تعريف العنف بأنه االستخدام املتعمد للقوة أو الطاقة اجلسمية
أو التهديد بها ضد أي طفل من قبل شخص أو جماعة ،تؤدي إلى ضرر لصحة الطفل أو بقاؤه على قيد
احلياة أو منوه أو كرامته.
ستجدون في هذه املجلة مجموعة من األمثلة التي ستعرفكم ما هو العنف واألذى ،وتعلمكم كيف
تستطيعون ان حتموا أنفسكم منه ،من خالل رفض جميع أشكال األذى ،أو طلب مساعدة األخرين لنا
مثل آبائنا ،أمهاتنا ،أصدقائنا ،معلمني املدرسة ،وغيرهم ممن نثق بهم ،في حالة تعرضنا ألذى أو عنف
من قبل شخص أخر ال نستطيع مواجهته لوحدنا.
امتنى لكم أن تعيشوا جميعا بأمان وأن تستمتعوا بطفولتكم مع عائالتكم ،كما أمتنى أن تنال هذه املجلة
اعجابكم وأن تستفيدوا منها قدر اإلمكان ،وأعلمكم بإننا في املركز موجودون خلدمكتم وحمايتكم ،فال
تتردوا بأن تأتوا إلينا في حال حاجتكم ألية مساعدة أو استشارة.
نشكر معكم كل املرشدات واملرشدين ..املتطوعات واملتطوعني األفاضل ،الذين لوالهم ملا نعمنا بهذا
العدد .وأخص بالذكر طاقم ومتطوعني برنامج احلماية في املركز عام ًة واملرشدة إميان أبو عيد خاص ًة،
مدير الدائرة الوقائية ،ومنسق العالقات العامة واالعالم ..كما أشكر الشركاء والداعمني للمركز.
مديرة املركز
رنا النشاشيبي

إميان أبو عيد
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ملى الترزي
سناء بليدي

شارك باإلعداد:
مهدي الشلودي
إيناس جابر
إميان أبو عصب
مجد سميرة
محمد الطويل
منى اجلوالني
نفني التميمي
والء املغربي
صبحي عسيلة
عبد الله أبو صبيح

مع حتيا

تح
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تصميم وطباعة:

مؤسسة امرزيان  -القدس

print@emerezian.com

هل تعلمون يا أطفال أن:

الطــفل

كل إنسان عمره أقل من ثمانية عشر عاماً.

هـــذا أنــا
أكره أن

أحب أن

•فكم عمرك أنت

الحق:
حصولي على ما يحصل عليه بقية أطفال العالم.
•اذكر/ي بعض حقوق األطفال

الحماية:

أقول ال عندما

أقول نعم عندما

حفظي من كل ضرر وتوفير حاجاتي املختلفة ومن ّوي بشكل سليم.
•ما هي األضرار التي يتعرض لها األطفال؟

•كيف ميكن أن نحمي أنفسنا كأطفال من األخطار؟

•من يستطيع أن يساعدنا؟ وملن نلجأ؟

من حقي احلصول على اسم وجنس ّية

بطاقة هوية
صورتي
الشخصية

االسم :
العمر:
السكن :
اجلنس :

برنامج حماية الطفولة

طريقنا للحماية..

نحن األطفال نحب السير بال خطر دون إيذاء
بطريق أكثر حماية واقل اعتداء

أنا طفل /طفلة من حقي
عدم تمييزي ،وعدم اإلساءة
يف معاملتي بسبب إعاقتي ،أو
لون بشرتي ،أو جنسي،
أو طبقتي االجتماعية ،أو ديني
أو لغتي أو أصل أسرتي سواء
أكانت فقرية أو غنية

أوال من هنا سنبدأ:
هيا بنا يا أطفالنا األبطال نسير بخط صغير مع
سعدون بالطريق لنصل إلى درع احلماية

أحتبون أن تتعرفوا على برنامج حماية الطفولة

برنامج حماية الطفولة يا أطفال :هو برنامج يتكون من مجموعات من األطفال تتراوح
أعمارهم  14-6سنة ذكور وإناث.
نعمل مبناطق عديدة لتصبح الفائدة كبيرة ونحمي أنفسنا كأطفال من أي خطر .......
نعمل مرشدون ومنشطون مع األطفال بتعليمهم مهارتي حماية الذات وتوكيد الذات ،من
خالل أساليب ممتعة وشيقة كال ِقصة والدراما واملرح واملوسيقى وكل أدوات التعبير.

سيء

عمل
يضر
بصحة

ثانيا :هيا نضع
مع سعدون
كلمات تعرف
االعتداء بالقمامة

ويعمل مرشدون مختصون مع األهل ،لتصبح معلوماتهم أكثر حتى نقلل من اإليذاء.
ونعمل أيضا ً مع مجتمعنا الفلسطيني كي تَع ُم الفائدة ونعلم أن احلماية مسؤولية اجلميع.

النفسية

األطفال
واجلسدية

االعتداء اجلنسي
االهمال

احذر
اهرب

هيا جنمع
درع احلماية
لنحمي
سعدون

االعتداء اجلسدي

اصرخ

اثق
بنفسي

أقول ال

االعتداء اللفظي

ثالثا:هيا نكسر مع سعدون قضبان
االعتداء باحلديث عنه (ال للصمت)
ونضعها بالفراغات التالية:
 .1االعتداء اجلسدي.
 .2االعتداء ال ـ ـ ـ
.3
.4

أبحث عن
املساعدة

إذا االعتداء أمر خطري ومؤذي

العنف الجسدي

هيا يا أطفال منيز بني أنواع العنف
بالعبارات التالية ،ونضع دائرة حول الكلمة
التى تسبب االيذاء والضرر واأللم:

1

2

3

أنا طفل  /طفلة
حقي بالبقاء والنمو
والعيش يف بيئة
آمنة وسعيدة

معلمة سعدون ضربته باملسطرة اخلشبية على يده

سعدون طفل صغير كباقي األطفال
عمره  8سنوات،
يسكن سعدون بحارة املهلبية،
وهي احدى حارات بلدة السكرية.

سعدون ضرب الكرة باملضرب على صديقته بطه
صديق سعدون دفعه عن الدرج
سعدون دفع األرجوحة عاليا ً
هدد املعلم سعدون باحلبس في غرفة الفئران
حبس جار سعدون حصانه في اإلسطبل حتى موعد السباق

4

سعدون يتعرض للعنف
الجسدي ( الضرب)

سكبت أمي املاء املغلي في الوعاء لصنع اجللي
سكبت أم بطه عصيرها املفضل في املرحاض عقابا لتأخرها عن البيت

ما رأيكم أن منيز بني أنواع السلوك الذي يسيء لنا؟ والسلوكيات التي
تعتبر تصرفات عادية من خالل العبارات السابقة...

أنا طفل  /طفلة من حقي
يا ماما وبابا ما تهملوني،
وحاجاتي أعطوني،
أنا بحبكم حبوني ،ومن
جميع أنواع العنف
واالستغالل أحموني

آه!! من هم هؤالء األطفال؟؟
نظرات عيونهم غير مريحة.
لعلها مشكلة ستؤخر سعدون
عن ممارسة حياته الطبيعية!
إنهم األوالد األكبر سنا
يتربصون لسعدون
في زقاق حارة املهلبية،
هم دائما ً يسخرون من اسمه
وهو يتجاهلهم يوميا ً
فقرر باألمس أن يشكوهم
للمرشدة جورية.

يستيقظ سعدون في الصباح الباكر لينطلق
مسرعا ً إلى مدرسته «مدرسة أطفال احلرية».
فيسير على أقدامه ليصل قبل
دق اجلرس بدقائق ليتكرر احلال يومياً.

فأنذرت املرشدة جورية األوالد الكبار ،وبدل
أن يكفوا عن االستهزاء والتهديد ،انتظروا
سعدون بعد املدرسة وأحاطوه وبدأوا يسبوه
ويضربوه ،إضافة إلى التهديد والوعيد،
سعدون لم يستخدم الضرب ،ووجد احلل
بالهرب ،ليصل إلى مكان آمن أو ليعثر على
شخص كبير ليساعده بهذا املوقف اخلطير.

وحلسن حظ سعدون أنه كان من البيت قريب،
فأسرع يقول ألمه عن األمر املريب ،عندما عاد
سعدون إلى املنزل والدم من أنفه يسيل ذهلت أم
سعدون من املنظر .فسعدون تعرض إليذاء جسدي
من األوالد الكبار ،وهذا األمر ال يعقل ،وال يجوز
عنه السكوت ،ويجب التدخل باحلال حتى يحاسب
املعتدي على سلوكه اخلطير.

واتهم سعدون أنه مشاكس
كبير ورمبا أنه شتمهم وبدأ
بالسب والتهديد ،هؤالء أطفال
واملزاح بينهم أكيد.
أما أم سعدون لم يعجبها احلال
ورفضت أن تسكت عن تعنيف
ابنها فهذا محال ،وستقوم
بفعل أكثر من األقوال وسترفع
املوضوع إلى التربية والشرطة.

فحملت األوراق واحلقيبة وانطلقت بسرعة إلى وزارة التربية والتعليم ،وعندما علم سعدون باألمر
أخبر أمه أنها تستطيع أن تستعني بالشهود ولو وصل األمر للشرطة يجب أن ال تسكت عن حق
سعدون وحق األطفال اآلخرين لو تعرضوا للعنف البتة.
فشهدت املرشدة جورية مع الطفل سعدون ،وقالت له أنا معك يا عزيزي الصغير ،فأنت كنت
شجاع وهؤالء األطفال جبناء وسينالون عقاب كبير ،وأيضا املدير سيأخذ جزائه ألنه لم يدافع عن
حقك بالشكل الصحيح.

فأخذت سعدون الصغير إلى الطبيب ووعدت أن ال تسكت على الوضع
الرهيب .فأخذت الفحوصات الطبية وصور االشعة ،وركضت إلى املدير
لتخبره مبا جرى لسعدون الصغير؛ من ركل وضرب وتكسير .فلم يعطي
املدير أي اهتمام باألمر أو تقدير ،ولم يعترف بأن هؤالء األطفال من مدرسته
“مدرسة أطفال احلرية”

وفي نهاية القصة،
اعتذر الطالب الذين اخطئوا في حق سعدون امام اجلميع وتعهد املدير بأن يكون اكثر حذرا
وحرصا ً في هذه االمور وان يعاقب كل من يقوم بعمل خطأ.

أسئلة القصة:

ما هو نوع العنف الذي تعرض له سعدون؟
عنف جسدي  .2عنف لفظي  .3إهمال  .4عنف جنسي

العنف اللفظي
هيا نساعد صديقتنا بطة بالتوصيل ما بني الكلمة التي
تقال وشعور بطة يا أطفال:

ما هو حسب رأيك العنف اجلسدي؟
.....................................................................................................

•إن لم تعطني مصروفك سأضربك

هل تتعرض/ي للعنف اجلسدي؟
....................................................................................................

•أنت ذكية

من الذي يقوم بتعنيفك جسديا؟
....................................................................................................

•منظرك بشع ألن أنفك كبير

ممن تطلب/ين املساعدة في حال تعرضك للعنف اجلسدي؟
..................................................................................................

•عالمتك مبادة الرياضة ممتازة

ما رأيك بتصرف سعدون ،عندما تعرض للعنف اجلسدي؟ لو كنت مكان
سعدون كيف ستتصرف؟
...............................................................................................
هيا نعدد اخلطوات التي مر بها سعدون وأمه ملنع العنف ومعاقبة املعتدين؟
.............................................................1
............................................................2
..........................................................3
........................................................4

•اخرسي ايتها الكسولة
•شكرا ً ملساعدة الرجل الكفيف على عبور الشارع
•ال تخبري أحد ا ً بالسر وإال سأقتلك.
فكر/ي!
هل حصلت معك هذه املواقف؟ نعم ال
إذا كانت اإلجابة نعم كيف كان شعورك؟ ................................................
هل ناقشتم املوضوع مع أحد البالغني؟هيا نناقشه اآلن ....................................

الكلمة املخفية
هيا بنا يا شطار لنتحدى الكالم املسيء الذي يقال لألطفال
بالبحث عنه وشطبه .لنقول للكبار والعالم بأسره أن ______ (كلمة السر)
وهو نوع من أنواع العنف واالعتداء.
نشطب الكلمات السيئة واحلسنة ونفرق بينها ،من الصندوق لنحصل على الكلمة الس ّرية.

هيا منيز بني الكلمات السيئة والكلمات
احلسنة ،مما سبق:

أنا طفل/ة من حقي ما
أسمع كلمات سيئة بالدار،
بالشارع ،باملدرسة.
والكلمات معانيها تزعجني
وتضايقني.

الكلمات السيئة:

تافه ،ذكي ،قزم ،فارس ،شيطان ،كسالن ،أنيق ،غبي ،شاطر ،شرير ،لطيف ،وسخ،
سكر ،ملطشة ،جميل ،غريب ،خمخوم ،حلو ،جبان ،هزيل ،فائز ،ناجح.
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الكلمات احلسنة:

و

هيا نكمل الفعالية في الصفحة الالحقة

الكلمة السرية يا أطفال تعني نوع من أنواع العنف وهي:

ّ
بطة تتعرض لإلساءة الكالمية
ب ّطة صديقة سعدون ،تسكن بحارة تدعى أذن
القطة وهي أحد حارات بلدة السكرية.
جاءت بطة ذات صباح إلى املدرسة تبكي بألم
وحزن وكأمنا أصابها هم من الهموم.
فسألها صديقها سعدون :ما بك يا ب ّطة؟!
أجابت بطة باحلال لثقتها بسعدون دون
تردد عن السؤال :إنها ّ
شطة يا سعدون أختي
الكبيرة ،تقول عني؛ بلهاء حمقاء وأشبه رجال
الفضاء ،وهذا أمر يزعجني ويضايقني.
قال سعدون :ما بها أختك شطة يا بطة وملاذا
تقول كل هذا؟ األنها األكبر يا ترى؟ وهل
شكوت ألحد؟ حدثيني يا صديقتي بطة عما
جرى؟
بطة :نعم يا سعدون؛ شكوت ألمي هذه املرة ،فوبختني ألنني البنت الصغرى؛ ولم تكترث
ألمري فزاد إهمالها حزني .وقالت لي أمي يا بطة« :شطة أختك الكبيرة ،ويجب أن تسمعي
كالمها ،وال تزعجيها».
سعدون :ما رأيكم يا أصدقائي بأن نساعد صديقتنا بطة....

أسئلة:

هل حسب رأيكم شعور بطة باالنزعاج والضيق طبيعي؟

لو كنتم مكان بطة كيف ستشعرون؟ وكيف ستتصرفون؟
ما رأيكم أن نتشارك مع سعدون بالوصول حلل سلمي مناسب ،لنساعد صديقتنا بطة؟

هيا نستبدل مع سعدون كلمات تزعجنا بكلمات أخرى محببة لنا أكثر

1
2
3
4
5
6
7
8

قال املعلم للطالب :أنت كسول.
يجب على املعلم أن يقول للطالب« :عليك أن جتتهد».
قال الولد :أنت أعمى.
يجب أن يقول الولد  « :أنت كفيف».
قال فتوح لصديقه :أنت دب يا بنص.
يجب أن يقول فتوح لصديقه».................« :
قالت األم لبنتها :شعرك مثل املكنسة.
يجب على األم أن تقول»..........................« :
قالت مشمش عند وصف صديقتها :صديقتي عبدة.
يجب أن تقول مشمش».............................« :
لقب باسم صديقه لقب مزعج :يا زعبل
يجب أن يخاطب باسم صديقه باسمه»............ « :
بدل أن يقول حسن لصديقه همام يناديه شمام.
يجب أن يخاطب حسن صديقه بإسمه فيقول».........« :
قال طفل آلخر مستهزأ بعائلته :يا إبن أبو طنجرة.
يجب أن يقول الطفل دومنا استهزاء»................« :

ميكننا االستعانة بهذه الكلمات لتعبئة الفراغات :يا أحمد ،صديقتي بشرتها غامقة ،يا ابن أبو حنضلة،
همام ،أنت سمني ،شعرك خشن وجميل

من حقي يا أمي
وأبي ما تهملوني،
وحاجاتي تعطوني،
أنا بحبكم حبوني ،ومن
جميع أنواع العنف
واالستغالل أحموني

هرم احتياجات األطفال

هيا يا أطفال نرتب حاجاتنا حسب أولوياتنا
في الهرم

التعليم
مشاهدة
التلفاز
اللعب اآلمن

احلصول
على حقوقي

القراءة

متابعة برامج
مفيدة

مراجعة
الطبيب

تعلم
املوسيقى

«الال» ضحية
إهمال أمها «سولة»
بعد عطلة العيد ،عاد األطفال من جديد،
إلى حياتهم اليومية ،في مدرستهم «مدرسة
احلرية» .وها هي املعلمة بلحية ،تستقبل أطفال
الصفوف االبتدائية ،مرحبة بسعدون وبطة
وبقية أطفال البلدة.
لكن أين «الال»؟ تسأل املعلمة األطفال محتارة .فيجيب سعدون باحلال :أظن يا معلمتي أن
رجوع الال إلى املدرسة محال.
وتؤكد بطة قائلة :فأمها «سولة»؛ منعتها من القدوم إلى هنا ،من حارة البصارى.
فتستغرب املعلمة بلحية وتقول :التعليم حق أكيد لكل األطفال سويا ً ذكور إناث دون متييز
بسبب جنس أو عرق أو ديانة أو هوية.
واتفق األطفال مع معلمتهم بلحية معرفة أسباب غياب صديقتهم «الال» عن مدرستها
االبتدائية .وعندما ذهبت املعلمة إلى دار الال بحارة البصارى وجدتها تلعب باحلارة.
دون جزاء مع ثقب بنطالها وبلوزتها املهرية .فقالت املعلمة بلحية باستغراب :أين أمك
يا «الال» ،ومالك ال تأتي إلى املدرسة ،فأصدقائك بطة وسعدون ومورفو وعطوان لك
مشتاقون.
فردت بحزن «الال» :أمي «سولة» يا معلمتي متنعني من الذهاب إلى املدرسة ،وتتركني
لالعتناء بإخوتي الصغار ملا لديها من أعباء ومهام عمل رسمية.

فعالية

هيا جند أوجه االختالف بني الصورتان ونكتب احلق الضائع حتت الصورة

لتسرع املعلمة بلحية إلخبار املرشدة االجتماعية لتتدخل بحالة «الال» املأساوية إلنقاذها
من إهمال أمها «سولة» ،وإلعادتها للتعلم مبدرستها كباقي األطفال فاألعمال الشّ اقة
ليست من مهام االطفال األساسية.

األسئلة:
هيا يا أطفال نع ّرف اإلهمال

صغار أو كبار من
حقنا تحمونا من
العنف واإلساءة
واالستغالل

هيا نتعرف
على جسدنا

من حقي كطفل/ة
أرفض أن تلمسوا جسمي
من أي مكان
جسمي من حقي لحالي
ومش من حق أي انسان

ما هو احلق الذي حرمت الال منه؟
لو كنتم مكان الال كيف كنتم ستشعرون عندما حرمتها أمها من التعليم؟
ما رأيكم مبوقف املعلمة بلحية؟
هيا نتناقش مع أهلنا بقصة الال وإهمال أمها سولة ونعرف رأيهم؟

هيا نكتب أوجه الشبه واالختالف بني جسم سعدون وجسم بطة

واآلن أصدقائي األطفال ما رأيكم أن نلّون معا ً املناطق املختلفة في جسمنا
املناطق املسموح النظر اليها من ِقبل اآلخرين.
املناطق غير املسموح بالنظر اليها من ِقبل اآلخرين.
املناطق املسموح بلمسها من ِقبل اآلخرين.
املناطق غير املسموح بلمسها من ِقبل اآلخرين

يا اطفال الزم أهلنا يعرفوا كل اللي معنا صار...
حتى نعيش بال أخطار
وما يف بينا وبينهم اي اسرار

ما رأيك أن
نلعب سويا ً
يا سعدون؟

أهال يا أُم صاصا
وصاصا وأخوته..
تفضلوا ..كيف
احلال؟

الزيارة املزعجة والخطرية
بيت عمك
يا سعدون
سيزورنا بعد
قليل

أمي أنا ال أحب
اللعب مع صاصا

ال ال ال...ال احب
اللعب معك...

صاصا أكبر أوالد
عمك ،وهو ولد
مهذب ولطيف...
اسكت ،من الواضح
انهم وصلوا ،اذهب
وافتح الباب.

حاضر يا أمي...
ولكني ال أحب صاصا

ال تخف ..لن أقوم بلمس
جميع أعضاء جسمك
هذه املرة ،بل سنتسابق
من سيخلع ثيابه أوالً.

سأسأل أمي أوالً يا صاصا..
يجب أن يعلم أهلنا ما نفعله وال
يوجد أسرار بني األطفال وأهلهم،
هكذا تعلمت من أمي
فانا أخبرها بكل شيء

هذا سر بيننا يا
سعدون
قالها صاصا
وهو خائف أن
يفضح أمره

األسئلة:
ما رأيك مبا حصل مع سعدون؟

ملا يرفض سعدون اللعب مع صاصا؟

ركض سعدون نحو أمه وهو يصرخ:
أمي..أمي ..صاصا يريدني أن أخلع
ثيابي ..وال يريد أن أخبر أحد

ما هي صفات الشخص املعتدي؟

كيف تتصرف لو كنت مكان سعدون؟

فهرب صاصا ألن أمره فضح من قبل اجلميع
و سعدون كشف االعتداء من دون خوف وجنا
من االيذاء ،فهو بريء ،واملعتدي كان شخص
قريب ،ويريد أن يلعب بأسلوب غير مهذب

أغنية ابعد عني
ما تلمسنيش

النظرة السيئة
هيا نضع دائرة حول النظرة التي تشبه النظرة السيئة

ابعد عني ما تلمسنيـش
إلي ما خصنيش
جسمي ّ
العنف بأشكاله مرفوض
بيني وبينك خلّي حـدود
أنت غـريـب ال تـقـ ّرب مـنـّي
لو حتى قريب جسمي بخصني
شكل نظراتك مش عاجبني
لـمـسـت إيدك تضايقني
كلماتك هادي مش حلوة كـتيـر
ليش بتقول لي يا دبدوب يا صغيـر
بـوجـودك ال تـهـمـلـن ــي
اسمع في شخص بالحقني
أنا خـايـف بـدي أمـان
وهذا عنف مش حـنـان

اميان ابو عيد

هيا نوصل بني الصورة والظل ،ونضع × حول اللمسة اخلطأ.

نصائح صحية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ّ
سلطة التونة

1أتناول الفطور املفيد كل صباح
2أشرب املاء لتنشيط عمل جسمي
3ال أكثر من تناول احللويات
4شرب احلليب يوميا ً يقوي عظامي وأسناني
5تناولِي تفاحة كل يوم يغنيني عن الذهاب إلى الطبيب
6أجعل اخلضار والفواكه جزءا ً من وجبات طعامي
7ابتعد عن الشيبس والبمبه واألكل املعلب الذي يهدد حياتي

املقادير

علبة تونة | ملعقة كبيرة من احلمص |
عصير ليمونة واحدة | ملعقتني كبار ذرة
| رشة ملح | رشة فلفل أسود | رشة
كمون | حبة طماطم | حبة خيار | خسة
واحدة | شرائح من اخلبز.

صحتي يف غذائي
شعر :علي الرشيد
بغـذائـي تحَ لـو أيــامـي

ـون رشـيقـا ً ب َقـوا ِمـي
وأك ُ

منطلقا ً ال أعرف كسـال

ألحـقــقَ ك ـ َّل األح ــال ِم

أكــلي متــزن مائــدتـي

ِ
األصناف
تتضم ُن أشهى

لـحمـا ً فاكـهـ ًة وخضـارا ً

نب ص ِ
أكــوابا ً من ل ـ ٍ
ـاف

منتَ ِظما ً في وقت طعامي

أجتنب خط َر اإلس ــراف  
ُ

بغذائي ورياض ِة ب ــدني

ال أشكو م ْن ثق ِل الـ ِ
ـوزن

مرتاحا ً
منشرح الصــد ِر
َ

حـيو ّيـا ً متـق ـ َد الـ ـ ِذ ْه ـ ِن

الطريقة

نصفي التونة من املاء ونفتتها بامللعقة.
ثم نعاون أمنا بتقطيع الطماطم واخليار واخلس إلى قطع صغيرة.
وبعد ذلك؛ نضع جميع املقادير في وعاء ونخلطها معاً.
ثم نضعها بني شريحتني من اخلبز.

أممم ...يا له من طعا ٍم لذيذ ومفيد

نكت مضحكة
االبن :هل تعلم يا أبي أنني الوحيد
الذي أجاب على سؤال املعلم اليوم.
األب :وما هو السؤال؟
االبن :من الذي لم يكتب الواجب؟!!!

كنغر بسأل كنغرة وين
األوالد؟ قالتله بجيبتي!
قاللها :ههههه بالله جد وينهم؟

طلب جار جحا منه أن يعيره حماره ...اعتذر
جحا له قائالً :إن احلمار في البستان ...عندئذ
نهق احلمار  ...فعاتب اجلار جحا قائالً :اليس
هذا حمارك؟؟ّ!!! أجابه جحا :سبحان الله
اتكذبني وتصدق احلمار.

أوقف شرطي امرأة تقود
السيارة وقال لها ألم تقرئي
كلمة (قف) أجابت :قرأت (قف)
وليس (قفي)

سأل املعلم التلميذ:
ما هي أحب دولة لديك؟
التلميذ :تشيكوسلوفاكيا.
املعلم :أكتبها على اللوح...
فقال التلميذ :مبزح معك،
أنا بحب فلسطني.

وقفت منلة على كأس
عصير وقالت :أخيرا ً
رأيت البحر األحمر.

فواصل غنائية عن الحماية
ترن ترن رن اجلرس
ترن ترن يال يا ِمس
ترن ترن حان الدرس
ترن ترن ال تهددني باحلبس
مش بالعنف
ترن ترن العلم بندرس

يابا أوف يابا أوف
أنا طفل من بني ألوف
من حقي آخد حقوقي

بيب بيب ِعن ِعن ِعن
سوق بهدوء يا فهمان
بدي أعبر الشارع بأمان

وهدا الطبيعي واملألوف

خرطش خرطوش
ال ما تقولي بربوش
علمني كيف أبدأ
هادي الكلمة بضايقني
بحب تكون معي فرحان وفرفوش

شيي شيي شييييييي
بالفرشاي سناني بفرشي
أي سوسه على سناني ما بتمشي
بحارب خطرها
وما ببقى سوس وال شي

تيرا ريرا راه
لو كنت طفل أو طفلة
من حقي ألعب وأمرح
وأجري وأوقاتي مهم
تكون جميلة

فعالية املدينة اآلمنة

هيا يا أطفال نسير مع سعدون لنصل إلى املدينة اآلمنة بقص الصورة املوجودة جانبا ً
ولصقها فوق احلق املذكور.

حقوقنا إىل املدينة اآلمنة توصلنا
هيا يا آطفال نقص هذه الصور ونلصقها لنصل الى فلسطيننا االمنة

صورة سعدون يركب دراجة
احلق بالعيش مع أسرة

يحق لي أن أحظى بتوجيه والدي وأسرتي

يحق لي أن أعبر عن رأيي

يحق لي أن أفكر

يحق لي أن ألعب

يحق لي أن أتعلم

صورة سعدون بعيد عن احلرب

صورة سعدون بعيد عن املخدرات

صورة سعدون يذهب إلى الطبيب

صورة سعدون يتحدث

يحق لي أن أحظى باحلماية في زمن النزاعات
واحلرب

فلسطيننا اآلمنة

احلق باالسم

صورة سعدون يرتدي بلوزة مكتوب
عليها أنا سعدون

صورة سعدون مع عائلته

يحق لي احلماية من املخدرات اخلطرة

صورة سعدون يقرأ

صورة سعدون ووالده يعلمه ويوجهه

صورة سعدون يفكر

صندوق الخصوصية
هيا نصنع مع سعدون صندوق خاص لنصنع به حاجاتنا وأشيائنا وألعابنا اخلاصة

املواد املطلوبة
•علبة أحذية فارغة
•مقص
•شبر
•صمغ
•ورق ملون
•كبّاس

•قلم فلوماستر
•جرائد

خطوات العمل
•نفرد اجلرائد على الطاولة كي ال يتسخ املكان.
•نضع علبة األحذية الفارغة على األرض وننزع عنها الغطاء.
• نقوم بوضع الصمغ على العلبة من جميع اجلهات.
•نقوم بتغطية العلبة بالورق امللون ونتركه حتى يجف.
•نكتب بالقلم واأللوان اسمنا وأسماء األشياء التي نحبها على سطح العلبة.
•ثم نصنع من الشبر ربطة عنق ونلصقها في املنتصف على الغطاء الصندوق.
•وأخيرا ً نصنع من بقية الشبر زكزاك على جانب الصندوق بالشبر.
•ونقوم بحفظ أشيائنا اخلاصة بصندوق اخلصوصية.

مرحبا؛ أنا صديقتكم بطة من املركز الفلسطيني
لإلرشاد ،ببرنامج حماية الطفولة تعلمت أن
أصنع أفالم الكرتون (خطوات عمل أفالم
الكرتون موثقة بالصور).
وإليكم اخلطوات:

•تعلمت عن حقوقي.
•اخترت حق وكتبت عنه مبشاركة أصدقائي قصة جميلة.
•تشاركنا برسم القصة على لوحة خاصة بشكل متسلسل.
•تشاركنا برسم الشخصيات على كرتون ولو ّناه وقصصناها باملقص.
•تدريب مع أصدقائي على احلوار واألصوات.
•استخدمنا الصندوق والكاميرا والالب توب للتصوير.
•حصلنا على فلم قصير وجميل خلينا به حلق من حقوقنا.

صور أطفال بالربنامج

رسومات أطفال بالربنامج

خيوط الشمس

العدد السابع | كانون أول 2011

مجلة دورية تصدر عن املركز الفلسطيني لالرشاد
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