
"أنا ليلى وهيدي قّصتي"



قّصة ليلى مستوحاة من عّدة قصص 
واقعّية ألطفال تعرّضوا للتنّمر اإللكتروين 

وتواصلوا مع فريق حماية للمساعدة.

هذا العمل هو مبادرة من برنامج الحصانة والمرونة يف جمعية حماية  وثمرة جهود وإعداد 

إختصاصيين عدة نًخص بهم:

• اإلختصاصية النفسية جوي ايب حبيب

• اإلختصاصية النفسية ماريا عازار

• اإلختصاصية النفسية مّيدا سالم

• اإلختصاصية النفسية لميا  فرحات

Dip To Color :تنفيذ •

• رسم: ِسنان حالق
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عقبال المّية سارة، وأخيًرا 
صار عمرك 14 متلي

جبت ميكآب جديد، تعي 
بكّير لنحّضر حالنا سوا

بس الزم خلّص درسي وبجي

هاهاها، بس بضلني 
أطول مّنك

حّضرت الموسيقى لليوم 
أحلى جّو ألحلى أخت

يا ليلى ما عرفتك 
كتير حلوة اليوم!!

مرسي... هاها...

مرسي جاد!

هاي جاد...
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كتير إتسلّيت معِك

الليلة بتبعتيلي 

صورتك حتى ما 

إنسى وجهك...؟

وصورتك مع 

الفستان األحمر

كان قلبها لليلى عم يّدق بسرعة، من 
زمان كتير بيعجبها جاد وما بدا تخسر 

إهتمامه ,ليلى محتارة إذا بتبعتلو 
الّصورة أو الء

ابعتيلي صورة إلِك هلّق

ما توّقعِتك ولد، كنِت مبينة غير 
بالسهرة

شو؟
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طول العطلة، كانو جاد وليلى عم يتواصلو على الواتساب وكانت ليلى مبسوطة

شو مين هاي على تلفونك؟ 

هيدي رفيقة أختي...

فرجيني!

بال حيا!!

معقول هيك بتعملي؟!

 ابعتيلي صورة إلك يا حلوة! 

رّديلي التلفون
هلّق!!!

هاها، بعتت 
الصورة على 

چروب الصف...
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ليلى كانت عم بتحّس بالخوف، القلق، اإلرتباك، الّصدمة والحزن. 
كانت كتير خجالنة من حالها

خّبرين جاد شو صار…
بس يلّلي عم يعملو غلط والزم يوّقف هلّق!!

ما فّيي روح على 
المدرسة… وما فّيي 

قول ألهلي بركي فّيي 
خّبر عّمتي هي رح 

تفهمني 

منيح إنو حكيتيني بسرعة حبيبتي ليلى!! إنت 
قاصر واللّي عم تتعرضي إلو هو تنّمر، ويف قانون 

بيحميِك...

أنا خايفة... والحّق
علّيي، أنا يلّلي بعتت 

الّصورة!

حّتى لو إنت أخدِت 
الّصورة، القانون 

بيحميِك و مسؤولّية 
مكتب مكافحة جرائم 

المعلوماتّية توّقف 
إنتشار الّصور وتمحيهم 
وتحاسب يلّلي تعرضو 

إللك بأيّ أذى

عنجد مش أنا!! هيدي روان 
بعتتها للّصف... بّدك تحكي 

مع أهلك؟ 

إنتهت حيايت! أهلي رح 
يقتلوين!!!

شو عملت؟؟!! 

أنا وثقت فيك!! 

كّل المدرسة عم 

تسّبني وتسّمعني 

كالم مؤذي!!! شو 

بعمل أنا هلّق؟؟؟ 



كلما واجهت وضًعا يجعلك تشعر بعدم اإلرتياح 
لديك الحق يف أن تقول ال وتطلب المساعدة.  
يف حال تعرّضك ألي نوع من العنف، يجب 
إبالغ أشخاص راشدين يمكنك الوثوق بهم، 

أو االتصال على رقم حماية:

03 414 964


