
"أنا رامي وهيدي قّصتي"



قّصة رامي مستوحاة من عّدة قصص 
واقعّية ألطفال تعرّضوا للعنف الجنسي 

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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كيفك يا رامي؟ 
اشتقتلك!

وأنا كمان عّمو

رامي مبسوط كتير، اليوم عيد ميالد إبن عّمه وليد
يا أوالد أنا بّدي حّضر عصير 
ليمون مين بحب يساعدين؟

أنا!أنا!

أنا!

أنا!

أنا بدي شخص 
واحد يساعدين، 
رح إختار رامي 

يال جيب الليمون 
لنعصرهن بالمطبخ
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برافو رامي

بّدي فل!
عم نلعب... رامي 

إنت المفّضل 
عندي، الزم نخلّي 
هيدي اللّعبة سّر 

بيناتنا!
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تعا لعاب معنا  يا رامي!

أل! عم يوجعني راسي!

بس عّمو ربيع قللي 
إنو سّر...

مّنك على بعضك 
lليوم! شو يف؟

رجعت كل العيلة مبسوطة بعد عيد ميالد وليد! إاّل رامي، يلّلي كان مخبا بقلبه 
سّر عم بوّجعو كتير!

مش جوعان...

ليه ما عم تاكل يا حبيبي؟ 
هيدا الحلو إنت كتير بتحّبو!
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بتعرف رامي...
علّمتنا جمعية "حماية" 
بالمدرسة إنو الّسر يلّلي 

بوّجعك أو بيئذيك، ما 
تخّبي، خبِّر عّنه

حط إيدو على جسمي 
بمكان حميم ما حدا إلو 

حق يلمسو، وحّسيت 
بكتير إنزعاج

رامي... كتير مهم 
نخّبر ماما وبابا  

ليساعدونا... 

بركي ما صّدقوين!

كيد رح  بال... أ
يصّدقوك!
ما تخاف!

ما تخاف يا ابني! مش الحّق عليك!

منيح إنّك خّبرتنا!! 
نحن حّدك ورح 

نحميك!

ما تحمل هّم ! رح نهتّم 
بالموضوع كلنا سوى!

بعد نصايح رنا، قّررت العيلة ُتقصد مركز “حماية” المتخّصص لِيتلّقو الّدعم 
الّنفسي واإلجتماعي. فّسرو اإلختصاصيين لرامي عن حقوقه، وشرحو للعيلة 

نوع الّدعم يلّلي فيهن يحصلو عليه تَيحمو رامي وغير اوالد ليه بعد ما نمتو؟ شو يف؟
ماما! بابا! يف موضوع كتير 

مهم الزم نخّبركن يا!



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


