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كلمة العدد

من أطفال المركز الفلسطيني لإلرشاد
ين
ومرحبت� ش�فتونا يا أصحابنا
أهال وسهال
ويا نور الشمس ي ن
والع�،
مشارك� ف� برنامج حماية أ
ن
الطفال هون ف ي� المركز
نحنا رهف ورؤى وآدم أطفال
ي ي
أ
ف
ن
للرشاد نب�حب فيكم ي� مجلة خيوط الشمس مجلتنا إحنا كل الطفال،
الفلسطي� إ
ي
وبهمنا نحك لكم شوي عن أ
الل بنتعلمها مع بعض ف ي�
الشياء المفيدة والممتعة
ي
ي
لقاءاتنا ف� النادي أ
السبوعي والمجموعات لما نروح عىل المركز ،ألننا اكتشفنا أن
ي
الل مليانة
بتك� لما بنتشاركها مع بعض
الكب�ة ي
وبتص� زي الشجرة ي
ي
المعرفة ب
كت� ي
ثمار غنية ومفيدة للجميع.
الثمرة أ
الل قطفناها من الشجرة استفدنا منها كيف أنو من حقنا نحلم
الوىل
ي
أ
ف
ش
� بنصمم عليه.
ويكون لنا هدف ي� الحياة لنو بنقدر ننجز أي ي
ن
أص� العبة كرة
الل عىل الشجرة
علمت� نأ� أنا رؤى بقدر احلم و ي
الثمرة الثانية ي
ي
ت
أص� سواقة
نفس ي
قدم مح�فة وأنا آدم بحب أكون طباخ ماهر وأنا رهف كمان ي
سيارات رسيعة  ،المهم إنه من حق كل طفل يطور مهاراته و نؤمن كلنا بقدراته
وبأحالمه.
ف
كت� ورق ض
أخ� وقوي موجود عىل الشجرة ،ورقة كان مكتوب
بتعرفو كمان ي� ي
بتحك عن كيف نواجه العنف ونحمي حالنا
عليها أنواع العنف والورقة ثانية كانت ي
بتحك عن حقوقنا مثال انو حقنا نلعب ونتعلم
منه كأطفال ،والورقة جنبها
ي
ونعيش بعائلة ونعيش بوطن كله أمان وعن كيف الزم نقوم بواجباتنا كمان مثل
انو كيف الزم نحب ت
ونح�م بعض.
يال يا أصدقاء تعو معنا نفتش مع بعض عىل المعرفة الموجودة أ
باللعاب
الل موجودة بمجلتنا.
والقصص والفعاليات الحلوة والممتعة ي

Email: pcc@palnet.com
............
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رهف قطينة ،رؤى قطينة ،آدم قطينة
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زيارة المركز الفلسطيني لالرشاد

ين
كث� كان ي ز
مم� شاركنا فيه وهو معرض رسومات تحت عنوان حقي ف ي� الحياة ش
 4ف ي� ش
فلسط� ف ي�
بال�اكة مع أطفال غزه وأطفال
اي� ي
ي
و� أ
ف
ف
ت
وال� يفتقدها
الرض المحتلة عام  1948توحدت أقالمنا وألوانهم
ي
مخيمات لبنان ي
للتعب� عن حقنا ي� الحياة الحرة الكريمة ي
ن
الفلسطي� ف ي� جميع أماكن تواجده.
الطفل
ي
 5وكمان كان عندنا مبادرة من أطفال البلدة القديمة ف ي� نابلس ف ي� باب الساحة كان اسم المبادرة :
مبادرة "احياء ت
ال�اث والمحافظة عىل البلدة القديمة جميلة ونظيفة".

تضمنت الحفلة العديد من الفقرات منها كلمة المجموعة وكلمه حول تراث بلدة نابلس ومسابقات واسئله ،والعاب بهلوانيه،
ت
الع� والحكم.
س�ك ودبكة شعبية
وحكوا� قام برسد قصص نابلسية قديمه فيها العديد من ب
ي
ي
مم� وهو مخيم أ
ف
ت
ت
وكث� ي ز
أولوي� شارك بالمخيم  48طفل
حماي�
للطفال لمدة  3أيام تحت عنوان
كب� ي
 6وكان ي� نشاط ي
ي
ي
وطفله من القدس ونابلس وعزون ،المخيم تنفذ بقرية الزبابده ف� مركز الشهيد نعيم ض
خ� ،ونعمل زوايا فنيه إبداعيه دراما
ي
ومرسح ورياضه لتوصيل رسائل ومهارات الحماية أ
للطفال من أشكال العنف ،وتضمن المخيم مسارات ورحالت داخليه شملت
ن ف
الخ�ية وتعرفنا من خالل الجولة عىل الكنائس ف ي�
المتحف التاريخي ف ي� قرية حداد  ،جمعية
المسن� ي� القرية والجمعية ي
ي
الزبابده وعىل كث� من آ
الثار التاريخية ف ي� القرية وانتهى المخيم برحله ترفيهية للباذان وهناك بع�نا عن مدى استفادتنا من
ي
أ
المخيم وعن فرحنا بأننا بنينا صداقات جديد من كل المواقع وأنها كانت التجربة الوىل لنا لنتحمل المسؤولية الكاملة من حيث
إعداد الطعام والمحافظة عىل النظافة والشعور باالستقاللية ومشاركة آ
الخرين باللعب والمجموعات والمسارات.

سعدون وبطة قرروا زيارة المركز الفلسطيني لالرشاد والتعرف على برنامج حماية الطفولة
هيا أصدقائي نذهب معهم ونتعرف على البرنامج:
هو برنامج لالطفال من عمر  14 - 6عام يتعلم األطفال من هذا البرنامج مهارات اجتماعية وسلوكية
تساعدهم بتطوير الذات ،وتعطيهم مهارات وبدائل لحماية أنفسهم من األذى والخطر.

ال�نامج:
أهم انشطة ب
أ
ف
كث�ة تساعدنا كيف نتعرف عىل شو
 1مجموعات للطفال ي� القدس ونابلس وقلقيلية ،كانت مفيدة جدا وتعلمنا فيها مهارات ي
ن
يع� عنف وكيف نحمي حالنا ومن ي ن
م� نطلب مساعدة.
ي
لقاءات نادي أسبوعي وهي لقاءات أسبوعيه لفعاليات متنوعة تساعدنا عىل حماية ذاتنا من أ
الذى والعنف وكمان بنتعلم خاللها
2

عن شو هي حقوقنا وواجباتنا كأطفال.

ن
كت� ممتعة ،عملنا فعالية السلسلة ش
الب�ية بقرية عزون وهي من قرى محافظة
 3مشاركتنا بأنشطة يوم الطفل
الفلسطي� كانت ي
ي
ف
ن
الفلسطي� ،أيام مفتوحة ،فطور جماعي،
قلقيليه ،كمان كان رسم حر ي� نابلس والقدس وشاركنا بمهرجان يوم الطفل
ي
يوم صحي.

2

وبتقدروا تزورونا أحنا موجودين ف ي� القدس :البلدة القديمة – بيت حنينا ،نابلس :مقابل مصبنة الشكعه،
عزون :مقابل مدرسة يارس عرفات.
3

مرآتي
نظرت بطة على المرآة محتارة،
ولكنها قررت المغامرة ،ووقفت
بجدارة ،وقالت:

حنفية

الحياة

مرآتي يا مرآتي  ..قولي لي
من أنا وماذا أريد أن أكون

الكلمات:
أصدقائي
األطفال ساعدونا
لنضع الكلمات األساسية
للحق في الحياة على قطرات
الماء ألنها مهمة لنا
كأهمية الماء في
حياتنا

العيش بأمان ،الكرامة ،العالج ،الحريه ،مأكل
ومشرب وملبس ،مالعب آمنة ،رعاية ،بيت آمن،
طمأنينة ،وطن ،الرعاية ،الحب ،الحنان ،التنمية
النفسية ،التنمية البدنية ،األسرة ،عدم التعرض
لالذى من النزاعات المسلحة.
وهيا لنضع الكلمات
الثانوية على اجنحة
الطيور لتكون لوحتنا
أجمل

هيا أصدقائي
اعملوا مثلي ،اذهبوا إلى
مرآتكم واسألوها هذه
األسئلة:

إسمي........................................................ :
صفاتي المميزة.......................................... :
هواياتي....................................................... :
موهبتي..................................................... :
برنامجي اليومي المميز............................... :
....................................................................
أكلتي المفضلة........................................... :

4

وبعد ان أنهينا تعبئة الكلمات هيا نتعرف
على الحق في الحياة وهو ..................... :
.............................................................

5

وبعد أن تعرفت بطة على نفسها في
المرآة ،جاء دور سعدون

ت
فاكه� المفضلة
ي

هيا لنقوم بعمل دعاية ألنفسنا مثلما
عمل صديقينا سعدون وبطة

ويقول سعدون " أنا أكتب عن نفسي"
وعمل هذه المجموعة من األسئلة
هيا نعمل مثله ونجيب عنها في المكان
المخصص داخل األشكال:
أنا أجيد السباحة
أنا أحب كرة السلة
أصدقائي يحبونني ألنني أساعد اآلخرين
لقد حققت :تعلمت الخط العربي

ئ
أصدقا�
ي

ت
عائلـ�
ي

6

إسمي

أنا أجيد عزف البيانو
أنا أحب كرة القدم
أصدقائي يحبونني ألنني مرحة
لقد حققت :تفوقت في مدرستي

أحبا� أ
ئ
الطفال ماذا عنكم:
هيا ي

ألصق

صورتك\ي هنا

ن
لو� المفضل
ي

أنا طفل ،من حقي أن
تعاملوني بمساواة سواء
كنت ذكر أم أنثى ،واحترامنا
نحن األطفال

أنا أجيد.................................................................... :
أنا أحب................................................................... :
أصدقائي يحبونني ألنني........................................... :
لقد حققت.............................................................. :

هـل رأيتـم أصدقائنـا أ
إح�ام ذاتنـا ،ت
الطفـال بعدمـا تعرفنا على الصفات الجميلـة لدينا أنه علينـا ت
وإح�ام
وال ت
حرام إتجاه نفسـه فذلك يسـاعده عىل
النسـان الشـعور بالمحبـة إ
الـذات هـو الشـعور بالرضـا فعلى إ
الحباط.
مواجهـة إ
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وفي يوم من األيام ،كانت بطة في الحديقة ،وتبدو حزينه جدا ،رآها صديقها سعدون،
وذهب لها ودار بينهما الحوار التالي:

بطة تريد
النضماملفريق
إ

كرة القدم

كان يا مكان ،في هذا الزمان ،حتى كان ،صديقتنا
بطة الجميلة ،فتاة ذكية ،تحب مدرستها ومعلميها
جدا ،وتهتم بدروسها بشكل كبير ،تحب كرة القدم
والرياضة ،ولديها صديقها العزيز سعدون.

سعدون :شو مالك يا بطة ليش هيك زعالنه.

بطة:

وال اشي بس يا ريتني ولد كان أحسن.

سعدون :ليش عم تحكي هيك ،ولد أو بنت ما في فرق.
بطـة :الء يـا سـعدون فـي فـرق ،رحـت ع اسـتاذ الرياضـة وطلبـت منـه أكـون فـي فريـق المدرسـة لكـرة القـدم
ولكنـه رفـض وقـال لـي أنتـي بنـت ومـا بينفـع للبنـات المشـاركة فـي الفريـق .

سعدون:

هاد كالم مرفوض ،وانتي الك حق تلعبي كرة قدم ،ألنها هاللعبه مش بس لالوالد.

بطة :كيف بدنا نقنع األستاذ
سعدون :الزم كلنا نروح ونحكي معاه ونحكيلو هاد حق لكل طفل سواء كان ذكر أو أنثى.

اجتمع الطالب واتفقوا على الحديث مع االستاذ ،توجهو
اليه وقالوا له بصوت واحد" ،بدنا نلعب كرة قدم والد
وبنات ،النه ما في فرق بيناتنا "
اقتنـع األسـتاذ بذلك وسـمح لبطة باللعـب في الفريق،
وذلـك شـجع زميالتهـا البنـات وتوجهـن للمشـاركة في
الفريق .

1

اقترح عنوان آخر للقصة؟ .......................................................................................................

2

لو كنت مكان بطة ماذا كنت ستفعل ؟................................................................................

3

ما رأيك في تصرف االستاذ في بداية القصة؟ ........................................................................

4

هل تصرف سعدون واألصدقاء كان مناسبا ؟......................................................................

 5ماذا سيكـون شعـورك لو تعرضـت لتميـيز كمـا حصـل مع بطـة أو أي تميـيز آخر ؟ ومـاذا كنت
ستفعل ؟.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
8

9

من حقي أن أعيش بأمان ،في بلدي وفي كل مكان ،وأن يكون لي إسمي وجنسيتي
وهويتي ،هيا نصنع هويتنا كما نشاء ونضع فيها كل ما نريد:

ً

بطة :يا سعدون هيا نلعب سويا
سعدون :هيا بنا يا بطة نحن واألطفال

تعالوا يا أطفال نشكل هوية إللنا مثل ما بنحلم ومثل ما الزم تكون

بطة :هيا بنا نبحث عن الكلمة الضائعة من خالل توصيل
الحروف والحصول على الكلمات التي في الصندوق السحري باألسفل .
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ألصق

صورتك\ي هنا

ت
ال� يجب إيجادها:
الكلمات ي

حياة ،تعليم ،عالج ،حرية ،مأكل ،مسكن ،تمييز ،ولد ،بنت ،نوع اجتماعي ،أمان ،مشرب ،كرامة ،بيئة نظيفة،
ذكر ،أنثى ،حماية ،حق ،مبني ،اختالف.

الكنز عبارة عن كلمة من ( )6حروف............................................ :
الحصول على هذه الكلمة حق لكل طفل وطفلة ،ويجب الحصول على الفرص بالتساوي ودون تمييز مبني
على نوع أو عرق أو أي اختالف.
10

لو هاي هويتك شو بتحب تكتب فيها
11

الطريق اآلمنة
رفاق
السوء
إحتالل

أ
الصدقاء
مكان مهجور
مدرسة

شجار ي ن
ب�
ين
عائلت�
شخص
غريب ال
أعرفه

مركز رعاية
أطفال

ريق

ط
شارع عام
تز
من�ة
أطفال

وعرة
مضمار سباق
درجات

ذك وصلت بأمان
أنا طفل ي
نفس للخطر
دون أن أعرض ي
سعدون يبحث عن األمان ،فهو يريد طريق آمن ليصل إلى بيته ،دون إن يهدد حياته للخطر ،فلكل طفل
الحق في الحياة ،هيا أصدقائي األطفال نساعد سعدون للوصول إلى البيت بأمان .
12

13

الفرق بين الصورتين
سعدون :هيا يا أطفال نساعد صديقتنا بطة ،في
إيجاد الفروقات ال  10في الصورتين.

َّ
َّ
علــمــــوني حقوقــــــي علــمـــوني
بأنــــي أعيـــــش والزم يحمـــــوني
يسمعـــوا رأيي وكمـان يحبــــوني
يعطـــوني حقوقـــي ويحترمـــوني
******
خبــــروني عن وطـــني وخبــــروني
الزم بأرضـــــي أبـــــــقى
ومـــش من حقهـــم يهــــجروني
وال الجنــــود بالشـــارع يطـــخوني
وال مستوطنين بالحـارة باذونــي
أو على السجــن ظلم يأسرونـــي
ومن حقــــي بالحيـاة ما يحرموني

هل استمتعتم في إيجاد الفروقات !!
هيا نكتب ما نشاهد في الصورة............................................................................................ :
................................................................................................................................................
ما هو شعورنا تجاه ما يوجد في الصورة................................................................................. :

******
عن اخـــوي وأختـــي ما تميزونــــي
ولـــد أو بنت كلنا أطفال يا عيـوني
ما في سبب علشانه تستثنوني
ّ
وأكبر بمحبة وأمان بينكم خلوني

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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ث
تر يا� الجميل
سعدون يبحث عن أغاني تراثية ،وبطة تبحث
عن صور لرموز تراثيه ،هيا أصدقائي األطفال
نساعد سعدون وبطة في ذلك ولنكتب في
الوسط اغنية من التراث الفلسطيني.

حقوقي تنور حياتي
هيا يا أطفال نساعد سعدون لينير نجومه وتكون حياته سعيدة ،نختار الحقوق
التي تساعد سعدون للحفاظ على حقه في الحياة ،ونكتبها داخل النجمة حتى
تضيء وتكون حياته منيرة .

بطة :حول الصفحة تجدون صور لرموز
تراثيه هيا نكتب أسمائها في أسفل كل
صورة ؟
سعدون :ساعدوني اختار أغنية جميلة
من التراث الفلسطيني؟

الحرية

الحماية

أن يكون يل
هوية

البيت آ
المن

العيش مع
ت
أرس�
ي

الهمال
إ

أن يكون يل
أسم

الحياة

العيش
بكرامة

العتداء
إ

أن يكون يل
وطن

ض
ال�ب

الرعاية

العنف

هل هناك حقوق أخرى تودون إضافتها اكتبوها هنا............................................................................ :
......................................................................................................................................
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بطة تتمنى..
هناك من يتمنى ان يعيش بأمان ،وهناك من يتمنى أن يصبح فنان ،هيا
أصدقائي نشارك بطة ونكتب أمنياتنا داخل قارورة األمنيات ...

هيا نتعرف اىل أ
المور ت
ال� تهدد حقنا ف ي�
ي
الحياة وتعرضنا للخطر ،ونقوم بتوصيل
الكلمات بالصور
عدم تناول الطعام
النظيف
التواجد في اماكن خطرة
ومهجورة
التعرض للجنود
اللعب باألدوات الحادة
عدم تلقي العالج
البقاء لوحدنا في وقت متأخر
خارج البيت
الذهاب مع الغرباء

أ
ئ
ت
ال� كتبناها،
هيا
ي
أصدقا� نتشارك مع أصدقائنا وأهلنا ومعلمينا بالمنيات ي
ونسألهم كيف من الممكن أن نحققها لتصبح واقعية .
18

اللعب بأشياء ال نعرفها
وشكلها غريب

19

رسائل
األطفال
ال�وق أ
رسائل أطفال ش
للتعب�
والمل
ي
عن حقهم ف ي� الحياة  /غزة
حقي ف� الحياة "أعيش بأمان بال خوف"  ،سما كولك
حقي ف� الحياة "أسافر بحرية وأتنقل"  ،نورهان أبو جرادة
حقي ف� الحياة " أُ بع� عن ر ي يأ� وأشارك"  ،عبد هللا كولك

أكتب رسالتك وعبر عن
حقك في الحياة:

طفلةٌ أنا ،من حقي أن أعيش
بكل أمان واطمئنان
بكل حرية وسالم
ب� بنت أو ف�ت
التمي� ي ن
يز
بدون
أسود أو أبيض ما بيهم�ن
ي
ن
بهم� فقط أعيش بال أحزان
ي
ورصخت طفلة تهرب من الغرباء
من أ
ال ش�ار أهرب مثلها
ن
ولكن� لم أجد خيار فاختبأت
ف ي
ي� مكان
ف
بالد�ء
مكان كله أرسار ،وشعرت
بداخل ي
ي
خال من
وكأنما أصبح العالم ي
القسوة ويعيش فيه الكل سعداء
ن
يُ ن
جوال�
م�
ي

بأ� أمـي ،نحـن أطفـال مثـل بعض ،سـواء كنا ذكر أو أنىث  ،أرجوكم ال ي ز
ش
�ء يختلف ،نحـن مثل بعضنا،
ي
تمـ�وا بيننا ،فال ي
التمي� بيننا سـوف يخلق المشـاكل ي ن
وأن ي ز
الخوة .
ب� إ
ئ
أصدقـا� ،لـكل واحـد فينـا حـق دافعـوا عنـه ،يل الحـق ف ي� الحيـاة ،ويجـب إن احصـل عليه ،أن أعيـش حيـاة كريمة ،ف ي�
ي
بيـت نظيـف وآمـن ،أن احصـل على الكرامـة والتعليـم والعلاج وكل ما يضمـن يل الحيـاة الكريمة.
ين
الجع�
حن�
بي
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فرفش معنا
أ
ن
تساعد�
الخطاء
ي
عىل أن اتعلم

طرائف
1

أحجيات
هناك شيئان أ
الول  :كلما َ
طال ..
1
ن
والثا� كلما أخذنا منه بك� ما
َقرص،
ي
هما ؟؟
 2أمك ومرت أبوك ،وأخت خالك وأم
لهن ؟؟
أخوك كم أذن ّ
 3حيوان عظامه بالخارج وجسده
بالداخل ،ما هو ؟؟
 4بيت ليس له جدران وال حجرات ؟؟

2

3

4

5

6
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تبك قال إذا بك�و صديقاي العب مع
يبك سأله أبوه ليش ي
طفل ي
ين
م�؟ هههههههه
ف
ف
و� رعد ف ي� ولد دخل البيت
ي� أيام الشتاء كانت السماء أممطرة ي
ن
صورت� ،ت
م� ي ن
مبسوط ليش؟؟؟ الن قال :لمه السماء
بتب�
ي
ت
صور�؟ هههههههه
ي
ذهب طفل مع والديه إىل أحد المطاعم وطلبا ي ن
طبق� ....
أ
ت
ن
يأ� أوال،
الول دجاج
والثا� بيض ليعرف الطفل أيهما ي
ي
الدجاجة أم البيضة ؟ هههههههه
بنت أمها حامل قالت لو ن
أجت� بنت راح اسميها آسيا ،راحت
ي
عالمدرسة وسألتها المعلمة أين تقع قارة آسيا ،قالتلها ف ي� بطن
أمي يا أستاذة .هههههههه
ف ي� ولد قال ألبوه ،بابا اليوم ف ي� المدرسة االستاذ سأل سؤال
وبس أنا جاوبت! قال له أبوه وشو السؤال؟ قال ي ن
م� يال ما حل
الواجب .هههههههه
ف ي� رصصور يوم راح السينما أول ماجلس حطو دعاية بف باف
ياويل من بدايتها رعب هههههههههههههه
قال
ي

أستطيع ان
ش�ئ
أتعلم أي ي
أريده

أحب ان اتحدى
نفس دائماً
ي

أستطيع أن اطور
ت
قدرا�
ي

اثابر بشدة عندما
اتعرض ل إلحباط

انا اتعلم واتأثر
من أ
الشخاص
ين
الناجح�\ت

جهدي الذي
اقوم به يصنع
الفرق
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َ
من سوف
ُ
تخبر
قــرر ســعدون دعــوة بطــة ،لالحتفــال بعيــد ميالدهــا ،وقــرر
أن يفاجئهــا ف ي� الحلــوى المفضلــة لديهــا ،وذهــب ألمــه
واخ�هــا بأنــه يريــد مســاعده منهــا فهــو يريــد ان يعمــل
ب
الحلــوى وبحاجــة إىل مســاعده ،هــل تــودون أن تجربــوا عمــل
هــذه الحلــوى:

المقادير:
1
2
3
4

بسكوت شاي
جل فراولة
ي
كريم دريم ويب
موز

سعدون وبطة لجأو الى أهلهم حينما
حصل شيء معهم ،هيا أصدقائي
األطفال نحدد لمن نلجأ في حال حدوث
أي شيء معنا :

إذا شعرت بالحزن وتريد شخصا تتكلم إليه ،انت تريد شخصاً ليسمعك.

ت
ح� لو كان ذلك صعبا لتتحدث عنه ،هذا الشخص سوف يسمعك مهما كان ما تود إخباره،
وسوف يكون هذا الشخص هادئاً ليسمعك.
كب� وظيفته المحافظه عىل جسدك وأن يبقيك ف ي� آمان.
سوف يساعدك ويقف بجانبك ..إنه شخص ي
تخ�؟
فإذا شعرت أنك بحاجة اىل مساعدة من سوف ب
من هم ف ي� دائرة حماية جسدك؟

الطريقة:

نخفــق كريــم دريــم ويــب ،ف ي� وعــاء نضــع طبقــة مــن البســكويت ،ونضــع طبقــة مــن الكريــم المخفــوق ،ونعيدهــا مــرة أخــرى
ومــرة أخــرى حـ تـى يصبــح لدينــا  3طبقــات مــن البســكويت والكريــم ،ونضعهــا ف ي� الثالجــة حـ تـى تجمــد.
ت
ـ� ،ونقــوم تب�تيــب
ـ� حــى يتماســك ،ونقطــع مــوزه كبـ يـرة إىل دوائــر ،نخــرج البســكويت والكريــم ونضــع فوقــه الجـ ي
ـ� الجـ ي
نغـ ي
ـ�.
قطــع المــوز داخــل الجـ ي
نضعها ف� الثالجة مرة أخرى ت
ح� تجمد وتقطع وتقدم
ي

وصحة وعافية

كث�ا ،شكرت سعدون ووالدته وأكلو الحلوى ف ي� سعادة
جاءت بطة وتفاجأت وفرحت ي

24

دعونا نتكلم عن األشخاص الذين نثق بهم لمساعدتنا لنبقى في
آمان ،ولنكنتب أسمائهم في الدوائر او نرسم وجوههم.
25

صندوقي
الجميل
من المهم أن نشارك أهلنا في األمور التي تحصل
ً
معنا ،ولكن من الجميل أيضا أن يكون لدينا صندوقنا
الخاص لنضع فيه األشياء الخاصة بنا .
هيا نتعلم طريقة عمل الصندوق ونطلب مساعده
أحد الكبار ونعمل صندوقنا الخاص:

26
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شعر سعدون وبطة بأن حياتهم معرضه للخطر ،وهم أطفال لو حدث معهم شيء لن يتمكنوا من التصرف،
ولكن ما قاموا به كان صحيحا فقد عادو الى بيتهم وقاموا بإخبار أهلهم بما حدث معهم ،وكان دور األهل احتضان
أطفالهم وطمأنتهم واعالمهم بأنهم بأمان اآلن.

أريد أن أعيش
بأمان

حزنوا كثيرا ألن ذلك حدث معهم وخافوا ان يخرجوا في جولة مرة اخرى ،ولكن أهل سعدون وأم بطة تحدثوا
بالهاتف معا وتناقشوا باألمر الذي حدث ،وقالوا ان هذا األمر قد يحدث مع أي طفل في فلسطين ،وقرروا أن
يعملوا شيئا واتفقوا أن يخرجوا مع سعدون وبطة في جولة أخرى بعد ان تهدأ األوضاع.
عندما هدأ الوضع وذهب الجنود وفتحت الطريق ،استعد األهل  ،ورافقوا سعدون وبطة وعملوا الجولة التي خطط
لها األطفال ،وفرحوا كثيرا وشعروا باألمان ألنهم برفقة أهلهم وان معهم احد كبير يعرف أن يتصرف في حال حدوث
اي أمر خطير ،وقال سعدون نحن األطفال من حقنا أن نعيش بأمان .

في يوم جميل من أيام العطلة الصيفية ،قرر
سعدون وبطة الذهاب في جولة ،فاختاروا أن
يتجولوا في أرجاء البلدة القديمة ،السير في حارة
السعدية ،صعودا الى حارة الشرف ،ومن ثم
ً
عقبة السرايا ،وان يشتروا طعاما من سوق
باب خان الزيت ،وان يجلسوا في طريق الدباغه
المؤدي الى كنيسة القيامة ليأكلوا ويرتاحوا،
ومن ثم يعودوا الى بيوتهم من طريق الواد
المؤدي الى المسجد األقصى.
استعد االثنان جيدا ،وحملوا حقيبتهم الصغيرة
وضعوا فيها قارورة ماء وقبعة الن الشمس
قوية ،وبعض المسليات ليأكلوها في الطريق،
كانت بطة متحمسة لهذه الجولة ،وسعدون
ً
سعيد جدا فهو يحب المشي في البلدة
القديمة كثيرا ،وحان موعد االنطالق.

ما هو العنوان المناسب لهذه القصة ؟؟ .........................................................................................................
ولكن حدث معهم أمر لم يكن بالحسبان ،ففي
منتصف الطريق ،كان هناك جنود يغلقونها،
حاول سعدون وبطة المرور ولكن رفض
الجنود تركهم ّ
يمرون ،وقام الجنود بتفتيش
سعدون وبطة ،وفتشوا حقيبتهم الصغيره،
وعندما لم يجدوا معهم اي شيء رفعوا البارودة
في وجههم وقالوا لهم ان لم تعودوا الى بيتكم
سوف نطلق النار عليكم ،فخافوا كثيرا وعادوا
الى بيوتهم مسرعين.
28

هل يمكن أن يحدث معكم مثلما حدث مع سعدون وبطة ؟؟ ........................................................................
ما رأيكم بتصرف سعدون وبطة بعدما حدث ذلك معهم ؟؟ ............................................................................
لو حدث معكم مثلهم كيف ستتصرفون ؟؟ ...................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ما هو الحق الذي تتحدث عنه القصة ؟؟ ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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مبروك المولود !
1

2

3

4

حقي أن ألعب

ق
حقو� ف ي� الحياة ،هيا نقص الصورة ونركبها
هو أحد
ي
ف
لنحصل عىل لوحة الحق ي� الحياة:

بنت او ولد ما بيفرق ،المهم أنه أ
الم
والمولود صحتهم تمام.
30
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يال مع بعض نصنع
برواز لصورتنا

1

2

األدوات الالزمة
كرتون مقوى
فلين مضغوط
الصق ()Stick
مسطرة
مقص  +مشرط
صول

حقي أن ألعب
الخطوات
1
2
3
4
5
6
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ض
نح� الكرتون المقوى ونقوم بقصها عىل شكل مربع.
نقص قطعة مماثلة من ي ن
الفل� المضغوط ونأخذ  2سم من كل الجوانب
داخل فيها.
اىل الداخل ونرسم مربع
ي
الصغ�) بواسطة ش
الم�ط.
الداخل ( المربع
نفرغ الجزء
ي
ي
نلصق الشكل المتكون لدينا فوق المربع أ
الول ما عدا الجهة العلوية.
ض
نح� الصول ونقوم بقص مناظر واشكال هندسية و ورود كما نريد
الطار.
ونلصقها عىل إ
ال�واز.
نضع صورتنا بداخل ب

3

4

5
6
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نفكر خارج الصندوق

وممكن ان يحدث ذلك معكم أصدقائي األطفال هيا
نتشارك باألمور التي نحب أن نعملها :
أنا ولد أسمي  ...................................وأحب أن ...............................................................................
أنا بنت أسمي  ..................................وأحب أن ...............................................................................
جميل أن يقوم كل طفل بعمل األشياء التي يحبها ،ومن المهم يجب ان يكون هناك تفريق بينهم
على أساس الجنس ،فهذه التفرقة هي بسبب اختالف األدوار االجتماعية التي فرضها المجتمع ولم
تٌخلق معهم.
هيا نحدد األمور التي يحب األوالد القيام بها واألعمال التي يحبون العمل بها ......................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
هيا نحدد األمور التي يحب البنات القيام بها واألعمال التي يحبون العمل بها ................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

اجتمع سعدون وبطة وهم مستاؤون فقد حدث معهم أمر قد يحدث مع كل األطفال،
ّ
زهري اللون ،وبطة بنت وكانت تحب ان
فسعدون ولد وكان يحب أن يلبس قميصه
تلعب في الحارة وتتجول ،ولكنهم كانو يسمعو هذه الجملة باستمرار ( أنت ولد ممنوع
تعمل هيك ،واتني بنت ممنوع تعملي هيك).
العنف ن
الجتماعي
المب� عىل النوع إ
ي

أ
ضد إرادة الشخص ويستند إىل اختالفات منسوبة اجتماعياً ،من حيث النوع
مؤذ يُرتكَب ّ
عمل ٍ
هو مصطلح شامل ل ّي ٍ
االجتماعي ،ي ن
والناث.
ب� الذكور إ
34

عندما تمنعوني من القيام بما أحب ألنني ولد فأنني أشعر بــ .............................................................
......................................................................................................................................................
عندما تمنعوني من القيام بما أحب ألنني بنت فأنني أشعر بــ ..........................................................
......................................................................................................................................................

بعدما قمنا بتحديد األدوار هيا أصدقائي األطفال نتناقش مع أهالينا ونقول
لهم وجهة نظرنا ولماذا نحب القيام بهذه األمور .
35

مسابقة

خيوط الشمس
األولى

الطفال ف� المشاركة بمسابقة خيوط الشمس أ
ف� هذا العدد نتيح لكم الفرصة أصدقائنا أ
الوىل،
ي
ي
والمسابقة عبارة عن أفضل رسمة ،وأفضل فعالية ،وأفضل كتابة شعرية ،انظروا جيدا ف ي� مجلة
خيوط الشمس ،هذا العدد أ
والعداد السابقة ،وضعوا بصمتكم وارسلوا لنا مشاركاتكم ،وأفضل
المشاركات سيتم وضعها ف ي� المجلة العدد القادم.
أ
ف
ت
ال�
بطة وسعدون يقررون المشاركة ي� مسابقة خيوط الشمس ،لذلك بدأو يبحثون عن المور ي
يحبون المشاركة فيها ،لذلك سعدون قرر أن يرسل لنا رسوماته الجميلة ،وبطة قررت أن تكتب
وتألف شعر جميل.

ئ أ
ت
ال� ت
وأنتم
س�سلونها الينا !!
ي
أصدقا� الطفال ما هي مشاركاتكم ي
ش�وط المسابقة:

 1أن يكون عمر الطفل/ة ي ن
ب�  13 – 6عام.
 2إرسال المشاركة بشكل واضح.
 3أن تكون تتعلق بمواضيع حقوق الطفل.
 4آن تكون المشاركة من عمل الطفل/ة أنفسهم.

لمعلومات ث
ولرسال المشاركات يمكن التواصل
أك� إ
ال�يد إ ت ن
و�
بع� الهاتف رقم ،02 6562272 :وإرسالها بع� ب
اللك� ي
الخاص بمجلة خيوط الشمسkhyot.alshams@gmail.com :
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مذكــراتي

في هذه السنة

إسمي:

ئ
اصدقا�:
أسماء
ي
ت
فكر� المفضلة:
ي
أحىل ذكرى:
ض
ت
وق� ف ي�:
اق� ي
أحب ان ي
ن
لو� المفضل:
ي
ت
أكل� المفضلة:
ي
كتا� المفضل:
بي
ت
أغني� المفضلة:
ي
دائما أقول:
ف ي� السنة القادمة اود أن:
أتعلم:
أرى:
أكون أفضل بـ:
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رسومات

األطفال
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ثائر صديقي
كيف ما هوه !

كان يـا مـكان حكايـة مـش مـن كثر زمـان كان هنـاك ف� بلـدة صغرة عائلـة ليـس لهـا مثيـل تسـاعد آ
الخريـن
ي
ي
ي
والجميـع يقدرهـم ت
فك� ثائـر وحان
ويح�مهـم .ولـدى هـذه العائلـة طفـل
صغر اسـمه ثائـر ولـد بـدون أذرع ب
ي
الطفـال آ
و� المدرسـة اسـتغرب أ
ف
الخـرون وضـع ثائر  ،منهم مـن خاف منه ومنهم من اسـتهزأ
وقـت المدرسـة ..ي
منـه ومنهـم مـن عنفـه ممـا أدى إىل حز ثائـر وإعرابه عن عـدم رغبته للذهاب إىل المدرسـة وتخوفه مـن أ
الطفال
آ
الخريـن .وهنـا انتبهـت المعلمـة والمرشـدة وتعاونـوا سـويا لبنـاء عالقـة ايجابيـة ي ن
مابـ� أطفـال المدرسـة و ثائر
واح�امه وتقديـره كإنسـان وهنا بـادر أ
بالمـكان التكلـم معـه واللعـب معـه ت
الطفال
و انـه زميـل لهـم بالمدرسـة إ
الطفـال آ
الخريـن باللعـب مـع ثائـر وأصبـح صديقـا مع أ
آ
الخريـن يحبهـم ويحبونه.
ن
الطفلة ن
الجوال�
يم�
ي
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صور أطفـال المـركز

الفلسطيني لإلرشاد
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مجلة دورية تصدر عن المركز الفلسطيني لإلرشاد
دائرة الصحة النفســية الوقائيــة ،برنامج حماية الطفولة

بيت حنينا ،02 - 6562272 :البلدة القديمة بالقدس ،02 - 6562272 :رام الله02 - 2989788 :
نابلس ،09 - 2335946 :عزون09 - 2902462 :

www.pcc-jer.org ، Email: pcc@palnet.com

