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 2021كانون أول،   19 األحد  

الـ   حملة  والفتيات،  يوم    16ضمن حملة صدى،  النساء  االجتماعي ضد  النوع  ي عىل 
المبن  العنف  لمناهضة 

ي بلدة سبسطية  
"، ف  نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية نشاط باص الحكايا المتنقل "يال نحكي

نابلس، وذلك يوم األربعاء   ي محافظة 
ناجية من    50، وضم هذا النشاط ما يقارب  2021كانون األول    15ف 

النوع  العنف   ي عىل 
المبن  العنف  مع  الناجحة  تجاربــهن  ناقشن  الغربية، من خالله  الضفة  من كل محافظات 

  .االجتماعي 

ي جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أ.فتنة خليفة، بكلمة  
فة األنشطة االرشادية ف  افتتحت النشاط مشر

صص نجاح  ، وقللنساء وضحايا العنفئدات  ، بصفتهن قالناجيات وتقدير الجمعية لتجاربــهنباترحيبية خاصة  
ي عىل النوع االجتماعي 

ي مكانهن لوقف العنف بكما أكدت عىل أهمية  .  أمام العنف المبن 
جميع  تعزيز دور النساء ف 

ي تتضمن كلمات "شكاله، أ
ي رصخت بها   قوة،باإلضافة اىل فعالية الرصخة الخاصة بهن الن 

ارصار، تحدي"، الن 
ي مررنا بها 

ي تجاوز التجارب المؤلمة الن 
النساء المعنفات   القوة لكل، واعالء صوت الناجيات كمصدر لقوتهن ف 
 . ي
ي المجتمع الفلسطين 

 ف 

 



ي نشاط البطاقات، شاركن الناجيات تجاربــهن مع الحضور، وكيف كان لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية  
ف 

ي جعلهن يتخطي   هذه التجارب. إحدى هذه التجارب كانت تجربة الناجية أمل )اسم مستعار(  
للتنمية دور ف 

ي شاركت الحضور ما مرت به من تعنيف أرسي لقبول الزواج بعمر    24
، الن  عاما، وما    18عاما وهي أم لطفلي  

ي وجسدي ونفسي واقتصادي بعد الزواج
. وتحدثت أمل عن مساعدة تعرضت له هي وأطفالها من تعنيف لفظ 

الجمعية لها عىل تجاوز من خالل تمكينها نفسيا واقتصاديا مما جعل تخطيها لهذه التجربة أسهل. أرسلت  
ي نهاية عرض تجربتها رسالة للنساء المعنفات والناجيات من العنف تضمنت أن كل امرأة تحمل أجمل  

أمل ف 
ل  األمل  الحصول عىل  الكون، ومن حقها  ي 

ف  أو  ابتسامة  تتعرض  الذي  العنف  بعيدة عن  عيش حياة أفضل 
ي 
ي الماض 

 .تعرضت له ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطلقة  امرأة  رانيا   . العنف  ألشكال عديدة منبقصة طالقها من زوجها وتعرضها ، اسم مستعار() رانيا شاركت 
ي تربية اطفالها نظرا للقواني   الغي  منصفة لها وللمرأة،    عام،  11من  

واجهت الكثي  من الصعوبات والتحديات ف 
المجتمع    رانيا   واجهت  . مارس حياتها بشكل طبيعي وبشكل حر مطلقة وانه اليحق لها ان تك  المجتمع لها ونظرة  
 أوقررت  

 
ي  ن ت وتوقف العنف الموجه  أخذ حقها  ان ت  حياة  استطاعت  . نفسها   وتتطور من  بعد طالقها   طفالها أرب 

قبل  بقوتها  لها،   من  متواصل  واجتماعي  نفسي  دعم  العاملةوعي   المرأة  للتنمية  جمعية  ،  الفلسطينية 
( لكلمة  الوصمة  دائرة  من  الخروج  دائرة    ( مطلقةواستطاعت  أل ااىلي  قوية  ي 

وأل نن  نفسك    . طفالكا جل  جل 
ي استكمال دراستها والعمل    رانيا نجحت  

ي المجتمع وتعزيز دور المرأةف 
ي ر : "رانيا . تقول  واالنخراط ف 

لكل    سالن 
طلقةكلمة    ،النساء  ي قوي،  لن تستطيع ان توقف اي طموح ألي امرأة  م 

ي    ألجلك،   ةكوب 
ي ايجابية واثبن 

نفسك  كوب 

،  كما  ي
ي ان تكوب   ". وتحرري من قيود الظلم تحن 



بها األخصائية االجتم ي قامت 
الن  الناجيات  ومن خالل نشاط "تقدير"  قامت  العملة،  ريــهام  للجمعية  اعية 

لكي   حياتك  نمط  ي  غي  وأيضا  حولك،  من  وألجل  أوال  ألجلك  قوية  ي 
منها كوب  نذكر  تقدير،  رسائل  بكتابة 

امرأة   وأن كل  أو مستضعفة  معنفة  ي 
تبق  بداخلك وال  ي 

الن  القوة  ي  به، أخرج  ي 
مررب  ما  تجاوزي  أن  تستطيعي 

ي قوية ألن الحياة ال تقف عىل أمر معي   بحاجة اىل الحرية والحياة، ورسا
 .لة كوب 

للتنمية   الفلسطينية  العاملة  المرأة  جمعية  مديرة  قالت  اللقاء،  آمابنهاية  قدمتها   لأ.  رسالة  ي 
ف  خريشة، 

ي مررنا به المعنفات، وأن طاقة  
للناجيات: "القضية األساسية هي عدم االستسالم رغم كل األمور المؤلمة الن 

جميع النساء تقول انه ال يوجد استسالم أمام العنف، وأن مصطلح الناجيات من العنف هو تعي  عن قوتهم 
ي تخظي ما تعرضن له 

 . ف 

اكة مع هيئة األمم المتحدة لتمكي   المرأة والمساواة بي   الجنسي   ) (، ضمن  UN Womenهذا النشاط بالشر
ك الممول من حكومة كندا  ي  برنامج حياة المشي 

وع "تعزيز بيئة مستجيبة لمنظور النوع االجتماعي ف  ، ومشر
اكة مع مؤسسة "وي ايفيكت" السويدية  . WeEffect التنمية الريفية وقطاع التعاونيات"، بالشر

  

 

 

 


