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كيف أتحدث مع
طفلي عن الالجئين ؟

دليƠل للمرّبيƠƠن وأوليƠƠاء األمƠƠƠور

هــــــذا الدليــــل مــــن إصـــدار فريــق عمـــل يجــوب.
يجـوب هو أحـد مشاريـع حجـرة ورقـة مقـص وهي منظمـة اجتماعية

أسســت مــن أجــل تعميـــق التواصــــل بيننـــا عن طريـق اللـعـب



، ��عزيزي ا�ر
ــور  ــاء ا�م ــن أولي ــك م ــي أن ــف يعن أن تصــل إ� هــذا ا
ل
وا
ربــ� الذيــن لديهــم اهتــ�م  بتنشــئة طفــل ذو معرفــة 
ــ�ة  ــا الكب ــه � القضاي ــجاع يعــ� عــن رأي ــٌل ُش ــة، طف عا
ي
ــه مــن  بغــض النظــر عــن عمــره، متعاطــف مــع مــن حول
قصصهــم  ا¦خريــن  يشــارك  ا
ختلفــ�،  ا�شــخاص 
وتحدياتهــم، تأكــد بــأن وجــود مثــل هــذا الطفــل الصغــ� 
ــن. � ذات  ــال ا¦خري ــن ا�طف ــه م ــن حول 
ــا  ــدث فرقً يُح
ــك  ــ�م لراحت ــض ا¶هت ــي بع ــك أن تعط ــود من ــت ن الوق
ــن  ــق و أزح ع ــا عمي ــذ نفًس ــك خ ــر¼ ، لذل ــية كُم النفس
كاهلــك هــم النتيجــة واســتمتع بتفاصيــل الطريــق. نتمنــى 
أن يغمــر هللا قلبــك بالرحمــة التــي تُعينــك عــÀ مواجهــة 
ــب الســعي  ــرٍم و تســامح. حــاول تجن ــÆي بك النقــص الب
لتحقيــق معايــ� عاليــة مــن ا
ثاليــة والكــ�ل التــي تُفقــد 

التجربة عفويتها وبراءتها.

جاعة
ُ

أهالً بالعائلة الش



� رحلتكم هذه كُن ع� يق� بأن ...
١- أنــك شــجاع حقــاً �نــك اتخــذت  قــرار 
ا¶نغــ�س � هــذا العــاÉ بــكل مــا يحتويــه مــن 
جــ�ل ، جنــون ، مــآË ، وتعقيــدات مدهشــة 

¶ نهاية لها.

٢- ليــس مــن الســهل الخوض � هــذه ا
واضيع 
مــع ا�شــخاص البالغــ� ، فــ� بالــك بالصغــار؟ 
، لكنــك ســتكون متفهــً� Ðــا فيــه الكفايــة 

لتعطيهم مساحًة للتعب� والحوار والتساؤل. 

٣-الشــعور بالتخبــط ، الغضــب ، الضيــاع ، عدم 
مــا   Àعــ والحــزن   ، التعبــ�   Àعــ القــدرة 
يحــدث � هــذا العاÉ مســموح به بشــكل كامل 
 ًÔلــك ولطفلــك. بإمكانكــم أيًضــا التوقــف قليــ
ــة  
ــون مؤ ــد تك ــي ق ــق الت ــ� � الحقائ للتفك

وللتفّكر � ا�سئلة التي قد تكون حرجة . 



قــررت  ألنــك  شــكًرا  أخيــًرا، 
األكثــر  الطريــق  تســلك  أن 
الطريــق  مــن  بــدالً  وعــورة 
أن  واألضمــن،  األســهل 
ولطفلــك  لنفســك  تســمح 
أن تشــعرا باأللــم بخصــوص 
مشــاكل العالــم بــدًال مــن أن 
تهربــا  و  أنفســكما  تخــدرا 
قلــب  تفتــح  أن  منهــا، 
بــكل  العالــم  عـلـى  طفلــك 
أن  مــن  بــدالً  تناقضاتــه 

ُتفرط في حمايته وعزله. 

لنبدأ اآلن …



كيف أتحدث مع
طفلي عن الالجئين؟



ابدأ بالمهم
أوالً …

بحث صغ� يفي بالغرض
مــن الطبيعــي جــداً أن ¶ Ùلــك كل ا�جوبــة لــكل أســئلة طفلــك، 
ــا  ــة وضوًح ــ� واضح ــع الغ ــن ا
واضي ــÔً م ــورية مث ــرب الس الح
ــك  ــون لدي ــم أن تك ــن ا
ه ــن م ــار، لك ــن الكب ــا نح ــÔً  لن كام
ــك  ــع طفل ــا م ــدث عنه ــل التح ــا قب ــة حوله ــات ومعرف معلوم
.فهــم الصــورة العامــة لهــا قــد يســاعدك � إيجــاد طريقــة 

بسيطة لÆحها.
هنا بعض الروابط الصديقة لك � هذه الرحلة:

اضغط لفتح الرابط



بحث صغ� يفي بالغرض
مــن الطبيعــي جــداً أن ¶ Ùلــك كل ا�جوبــة لــكل أســئلة طفلــك، 
ــا  ــة وضوًح ــ� واضح ــع الغ ــن ا
واضي ــÔً م ــورية مث ــرب الس الح
ــك  ــون لدي ــم أن تك ــن ا
ه ــن م ــار، لك ــن الكب ــا نح ــÔً  لن كام
ــك  ــع طفل ــا م ــدث عنه ــل التح ــا قب ــة حوله ــات ومعرف معلوم
.فهــم الصــورة العامــة لهــا قــد يســاعدك � إيجــاد طريقــة 

بسيطة لÆحها.
هنا بعض الروابط الصديقة لك � هذه الرحلة:

ــرف  ــاذا يع ــف م اكتش
الحــرب  عــن  طفلــك 
الســورية قبــل أن تبــدأ 

ب�حها.
هنــا مقــا¶ت مصــورّة لÛطفال 

توضــح الحيــاة مــن وجهــة 

ــل ســوري ¶جــئ �  نظــر طف

مخي�ت الÔجئ� � لبنان:

 Àع Salam Neighbor بإمكانــك أيضاً مشــاهدة الفيلم الوثائقــي
شبكة NetÞix  والتحاور بعدها مع طفلك. 

اضغط لفتح المقال ٣

اضغط لفتح المقال ٢

اضغط لفتح المقال ١



عندمــا تتحــاور مــع طفلــك عــن الÔجئــ� 
مــن  جديــد   Éعــا  � ســيدخل   ، ومآســيهم 

ا
شاعر وا�فكار ا
ختلطة ،

التــي ســيقوم بطرحهــا عليــك � ســبيل إيجــاد 
لحــل  ح�ســه  و  فضولــه  يشــفي  جــواب 
ــا مــن هــذه  ــك بعًض ــا ل ــا جمعن ا
شــكلة ، هن

التساؤ¶ت وطريقة التعامل معها:

و ستƠƠƠراوده الكثيƠƠƠƠƠر
من األسئلة الوجودية



الســؤال : �ــاذا يوجــد الكثــ� مــن ا¥شــخاص الســيئ� � 

العا®؟ هل السيئ� أك¬ من الطيب� ؟

مــن ا
هــم أن يعــرف طفلــك أن هنــاك الكثــ� مــن الخــ� 

� العــاÉ وبــأن الــÆ ليــس هــو الغالــب فقــط، احــà لــه 

عــن ا
تطوعــ� لنجــدة النــاس وعــن ا
ؤسســات الخ�يــة 

اãغاثيــة وعــن الحمــÔت اãنســانية التوعويــة، احــà لــه 

عــن القــادة اãنســاني� الذيــن يســعون ليــل نهــار لتوفــ� 

بيئــة صحيــة وســعيدة �طفــال الحــروب. حــاول أن تــåد 

لــه القصــص التــي تحتــوي عــÀ أفعــال صغــ�ة أحدثــت 

فرقًا كب�ًا.

ــل  ــاس تُقت ــدث والن ــروب أن تح ــمح هللا للح ــاذا يس � 

وµوت؟ 

إن هللا عندمــا خلــق الكــون وخلقنــا، أعطانــا اãرادة وُحريــة ا¶ختيــار 

ــدرة  ــا الق ــا لدين ــا � هــذه ا�رض. فُكلن ــ� أفعالن ــا ويخت ــى يخت�ن حت

ــؤذي. ومــن يســتخدم  ــاعد أو أن ن ــي أو أن نهــدم، أن نُس عــÀ أن نبن

قدراتــه � التدمــ� والحــرب يفشــل � ا¶ختبــار ومــن ا
ؤكــد أن ربنــا 

سوف يحاسبه/يعاقبه � ا
ستقبل أو � الدار ا¦خرة. 



ــذه  ــ�. كُل ه ــة، الص ــزن، الرحم ــب، الح ــة : الُح ــاعر التالي ــل ا
ش تأّم

ا
شــاعر وكُل هــذه الصفــات الســامية É نكــن لنشــعر بهــا لــو¶ أن لدينــا 

ــن  ــا م ــا Ùكن 
ــا  ــامح� بطبعن ــا متس ــو ُخلقن ــار، فلُ ــÀ ا¶ختي ــدرة ع ق

 ،Æــ ــرَض بال ــأن هللا É ي ــك ب ــة. اçح لطفل ــف الصعب الغضــب � ا
واق

لكنه َسَمح به.

و�ن ا
ــوت حــق، وجميعنــا ســوف êــوت ¶ éكــن �ي فــرد أن يعيــش 

بشكل أبدي والحرب أحد أسباب ا
وت. 

�ن الحكايــة لــن تنتهــي فــوق ســطح ا�رض، و�نــه داëـًـا ســيكون هنــاك 

ــة كل  ــك معرف ــك ¶ éُكن ــك، لذل ــبة ل ــة بالنس ــن القص ــص م ــزء ناق ج

أجــزاء القصــة. ويجــب أن تتأكــد وتؤمــن يقيًنــا بأنــك اذا عرفــت القصــة 

الكاملــة، ســتكون مفهومــة وعادلــة. فالحيــاة مــاî وحــاí ومســتقبل، 

وا¦ن نحــن ¶ نــرى إ¶ الحــاí و¶ éُكننــا اســتيعاب إ¶ اللحظــة أمامنــا 

وقــد تكــون هــذه اللحظــة غايــة � ا�É، لكــن رÐــا تكــون هــذه اللحظــة 

ا
ؤ
ــة هــي بدايــة لخــ� � ا
ســتقبل وÙهيــد لحيــاة أفضــل بكثــ�. رÐــا 

ا�É ا
وجود � الحاí هو بذرة 
ستقبل جيد. 

ــة  ــة وقصــ�ة جــًدا مقارن ــاة التــي نعيشــها مؤقت ــأن الحي ــك ب ــر طفل ذكّ

ــاة  ــذه الحي ــة. ه ــة وطويل ــاة أبدي ــتكون حي ــي س ــرة والت ــاة ا¦خ بالحي

ــاس  ــة. فالن ــزل ودار مؤقت ــا من êــان وإ ــاË لðنس ــزل ا�س ــت ا
ن ليس

ــة �  ــة وجميل ــاة هانئ ــاة، رÐــا سيعيشــون حي ا
ظلومــ� � هــذه الحي

الجنة، والناس الظا
�، رÐا سيُكافئون Ðا عملوا � الدار ا¦خرة. 



الســؤال: مــاذا لــو قامــت حــرب � مدينتنــا ؟ هــل نحــن 

بأمان ؟ أنا خائف !

احرص عÀ أن يشعر طفلك با�مان، من الطبيعي أن 

يستخدم الطفل مخيلته � مثل هذه ا�مور . اçح له بأن 

ا�وضاع السياسية � بلدكم تختلف عن ا�وضاع السياسية 

� سوريا. 

السؤال : كيف بإمكا« تقديم ا�ساعدة؟ 

يقــول الســيد روجــرز عندمــا كانــت تــذاع أخبــار مخيفــة � 

التلفــاز كانــت تخــ�ò والــدñ داëــاً بــأن أنظــر إ� ا�شــخاص 

الذيــن يحاولــون تقديــم ا
ســاعدة. شــجع طفلــك وأخــ�ه أن 

ــارك  ــاعدة ليش ــو ا
س ــع مــن يقدم ــل م ــم التواُص بإمكانك

ــف  ــم كي ــتفå منه ــه. اس ــام ل ــدر إله ــوا مص ــم ويكون معه

بإمكانــك تقديــم ا
ســاعدة لÛطفــال الســوري� الذيــن تركــوا 

منازلهم ورائهم � سبيل إنقاذ أرواحهم.

يشــعر ا�طفــال بالتمكــ� وا�مــل عندمــا يكــون باســتطاعتهم 

ا
شاركة للتخفيف من آ¶م ا¦خرين. 

قوموا بعمل عصف ذهني سوياً واجمعوا فيه كل ا�مور 



التــي بإمكانكــم عملهــا لتقديــم ا
ســاعدة مثــل جمــع ا
ــال، 

إرســال الرســائل، التعبــ� عــن تضامنكــم � وســائل التواصــل 

ا¶جت�عــي، بإمكانكــم ايضــاً اقــõاح نشــاط بــازار مــدرË أو 

ماراثــون أو أي فكــرة إبداعيــة قــد تُنفــس عــن عواطفكــم و 

تع� عن  تضامنكم. 

مــن ا
ــؤÉ لنــا جميًعــا أن نتحــدث عــن أمــور كالحــرب 

الســورية، حتــى ولــو كنــا نقــوم بتقديــم ا
ســاعدة قــد يبقــى 

شعور ا�É مشتعÔً فينا.

ــه أمــٌر طبيعــي،  إذا اســتمر شــعورطفلك بالحــزن، أخــ�ه بأن

وأن حزننــا هــو أحــد طــرق ا
ســاعدة لهــم فنحــن نشــاركهم 

ــم  ــن معه ــا حاíي ــّ� إذا كن ــه بغــض النظــر ع الشــعور ذات

ــويًا  ــاء س ــوا بالدع ــك، قوم ــع طفل ــس م ــديًا أم ¶. اجل جس

لÔجئــ� أو قــم بزيــارة ا
ســجد الحــرام خصيًصــا لÔبتهــال إ� 

هللا أن يخفف عن الÔجئ� ويعينهم. 



الســؤال: أنــا ¾ أســتطيع تقب¿ــل حقيقــة بــأن عــ� هــؤ¾ء 

ــاة والظُلــم، إننــي غاضــٌب جــداً! ً  ا¥طفــال تحمــل ا�عان

اعــِط طفلــك حــق الشــعور بالغضــب، علمــه كيــف يبتكــر 

ــه  ــب من ــداع. اطل ــذا الغضــب بإب ــن ه ــ� ع ــرق للتعب ط

التعبــ� عــ� يــدور � ذهنــه برســمة، أو أن يقــوم بالتعبــ� 

ــّدث  ــا. تح ــاò وغنائه ــف ا�غ ــص أو تألي ــك بالرق ــن ذل ع

كالكتابــة  الســلمية  التعبــ�  وســائل  كل  عــن  معــه 

التعب�يــة التــي تُطالــب بالتغيــ�. تخيــل لــو طفلــك كتــب 

ــع  ــه م ــا عــن تعاطف ــٍل ســوري يخــ�ه فيه رســالة إ� طف

معاناته وتضامنه مع قصته؟



السؤال: كيف يعيش ا¥طفال الËجئ� بعد ترك منازلهم ؟

ــتمر  ــا لنس ــة تقّوين ــوة فطري ــاك ق ــأن هن ــك ب ــم طفل علّ

 àكُننــا مــن مقاومــة كل الظــروف الصعبــة، احــÙُبالحيــاة و

لــه عــن أن الرغبــة � البقــاء غريــزة موجــودة � كل 

الكائنــات تولــد معنــا وتســاعدنا عــÀ التعــا� مــن أقــ÷ 

تجــارب الحيــاة. اçح لــه بــأن أدمغتنــا تحتــوي عــÀ جــزء 

والــذي  اللــوز،  حبــة  يشــبه   Amygdala يســمى 

يعمــل عــÀ ح�يتنــا مــن ا
خاطــر و يدفعنــا لعمــل 

ــن  ــزء م ــذا الج ــاة، ه ــد الحي ــÀ قي ــى ع ــتحيل لنبق ا
س

أدمغتنــا هــو الــذي يدفعنــا للركــض بعيــداً عندمــا يقــõب 

مّنــا الخطــر. عندمــا يجــد الطفــل الÔجــئ بيئــة آمنــة، فــإن 

غريزتــه هــذه ستســاعده ليُكمــل حياتــه بغــض النظــر عــن 

عا
ــه  والرضــا �  الســعادة  ليجــد  وتدفعــه  صعوبتهــا 

الجديد.

ــه قصــة يــåى ماردينــي وســلمى  بإمكانــك أن تقــص علي

يوســف ُعمــر كمثــال لتضــح لــه الفكــرة أكــø، أو أن 

تشــاهدو ســويًا مــدارس الÔجئــ� � لبنــان وكيــف اســتطاع 

ا�طفــال فيهــا إكــ�ل دراســتهم وأصبــح لــكّل واحــٍد منهــم 

ُحلمه لحياٍة جديدة.





اختم
الحƠƠƠƠوار

باهتمام



ــة، التســاؤل،  ــات ا�عرف ــذه الجلس ــن ه ــدف م اله
التعاطف، ومحاولة إيجاد حلول إبداعية.

ــا ¶ نســعى  ــار أنن ــك مــن ا
هــم أن تأخــذ بعــ� ا¶عتب لذل
ــة توّجــس مــن ا
حــن  ــõك الطفــل بعــد الجلســة � حال ل
وا
صائــب. عنــد الوصــول لنهايــة الجلســة راقــب لغــة 
جســد طفلــك، إذا ¶ حظــت وجــود ســلوكيات توحــي 
ــج  ــك إ� نتائ ــيؤدي ذل ــه فس ــوف لدي ــق أو خ ــود قل بوج
عكســية. مــن ا
هــم أن يخــرج الطفــل مــن الجلســة 
ــل  ــÀ التعام ــدرة ع ــن والق ــعر بالتمّك ــو يش ــة وه الحواري
ــا  مــع مشــاعره. إذا É يــزل طفلــك قلًقــا أو حزيًنــا أو غاضبً
فــÔ تقلــق، أخــ�ه بأنــك موجــود داëــاً لتتحــدث معــه عــن 
ــرى،  ــرًة أخ ــث م ــه الحدي ــودü في ــت ي ــوع � أي وق ا
وض
دعــه يثــق بأنــك تهتــم وتســتمع داëًــا �فــكاره وخواطــره. 
قــم بتعليمــه كيــف يتعامــل مــع هــذه ا
شــاعر الجياشــة 
الــذات. قــم  والصعبــة. علمــه بعــض أســاليب ضبــط 
بتشــجيعه ليســتمر � ابتــكار طــرق لتقديــم ا
ســاعدة، أو 
ــة، أو  ــÆ ا
حب ــا ن ــن خÔله ــه م ــكار éكن ــن أف ــث ع البح
اخــõاع أســاليب تناســبه شــخصيًا ويحــب م�رســتها ليعــّ� 

من خÔلها عن مشاعره تجاه مآË ا¦خرين.



ــة، عــÀ تفك�كــم �  ــى النهاي نشــكركم عــÀ القــراءة حت
هــذه الكلــ�ت. ونتمنــى أن يُقــّر هللا أعينكــم بأبنــاء 

طيب� ومتعاطف� وخّ�ين ومصلح�.

طلب صغير وأخير/
ــا  ــا قربتن ــي �نه ــل ا¶جت�ع ــائل التواص ــ� لوس ــن ممتن نح
ــا-  ــا نشــعر – أحيانً ــا، إ¶ّ  أنن منكــم  وســّهلت انتشــار أفكارن
ــم و¶  ــÔ نســتطيع ســ�ع أصواتك ــراغ ف ــا نتحــدث � الف بأنن
ــم  ــر إ� وجوهك ــد النظ ــÿ.  نفتق ــكل فع ــا بش ــاس تأث�ن قي
لنعــرف ردة فعلكــم ونفتقــد للنقــاش ا
تبــادل ولÔنتقــاد 
ــب صغــ�  ــب منكــم طل ــك نطل ــر. لذل ــا للتطوي ــذي يدفعن ال
بــأن تراســلونا بأفكاركــم وآرائكــم  وبــأن تكرمونــا بتعليــق أو 

حتى انتقاد عÀ ال�يد ا¶لكõوò التا{:
 hello@yajoob.co

ا,
ً
وأخير



https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnews.un.o
rg%2Fen%2Fstory%2F20202%F062%F1066592&psig=AOvVaw18NS
TJ4_RYhh6hF2xlOOWO&ust=1592818029012000&source=images&c
d=vfe&ved=0CAQQjB1qFwoTCLD0ztrLkuoCFQAAAAAdAAAAABA

D
savethechildren.org/us/what-we-do/emergency-response/refugee-

children-crisis/refugee-stories

https://www.worldvision.org/refugees-news-stories/photos-syrian-
refugee-children 

https://www.amnesty.org/en/latest/education/201603//seven-fre
e-short-films-about-refugees-recommended-by-human-rights-educ

ators
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