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 نف من الع ناجيةامرأة  ،حياة قصة

 

ن  من دائرة العنف    والخروج  نقصصه  مشاركة  وتمكينهن منمن العنف    ات لناجيادعم النساء   جمعية المرأة العاملة بالتعاون ما بي 
وع  خالل  من  We Effectومؤسسة    للتنمية الفلسطينية ي التنمية الريفية والقطاع "  مشر

ن
تعزيز بيئة مراعية لمنظور النوع االجتماعي ف

ي 
ن دعم    حيث يتم   ". التعاونن  وجلسات العنف  بالتوعية    برامج   من خالل  القائم عىل النوع االجتماعي   الناجيات من العنف   النساء  وتمكي 
 . لناجيات ل الدعم

 
    أقوى وزادتومع اكتساب المهارات الجديدة، أصبحت  ،  واألمنخالل الجلسات، شعرت بالراحة    : " حياة  تقول

"ثقت   .  بنفس 
 

 عاما  - 4البالغة من العمر   حياة )اسم مستعار(
 
ضد  التوعية بالعنف  جلسات  خالل    المساعدة منوجدت    .ناجية من العنف،  ً

  تديرهامن العنف   اتلناجي ل  الدعم و المرأة 
امتلكت   ومن خالل هذه الجلساتللتنمية،  جمعية المرأة العاملة الفلسطينية  الت 

 .العزيمةو إللهام وتبدأ من جديد متحلية با، مؤذي الوضعها  لتصححالشجاعة الجرأة و  حياة



    حياة تجربة تبدأ 
  تعمل ف 

ب  ها  بالشهر الثالث، روضة بعد تعرضت لعنف جسدي قوي من قبل زوجها وهيا حامل  الت  قام بض 

. وإيذائها جسد
ً
 ولفظيا

ً
 ونفسيا

ً
  البيت بعدال   أستطعلم  ":  حياة تقول    يا

   ها، خرجت واطفال  ال بقاء ف 
، كنت اعان   بيت أهل 

 ". وصداع وعدم قدرة عل النوم   من الخوف والقلق وضيق التنفس

ة، بدأت        المشاركة  حياةوخالل هذه الفت 
  عقدتها  و المتاحة  والخدمات  العنف    من  للناجياتجلسات التوعية  مختلف  ف 

الت 

العاملة الفلسطينية   اكة    للتنميةجمعية المرأة  وع "تعزيز بيئة مراعية لمنظور    We Effect  مؤسسةمع  بالشر من خالل مشر

  
التعاون  والقطاع  الريفية  التنمية    

ف  االجتماع   وجماعية  ". النوع  فردية  جلسات  إل  انضمت  من  كما  بدعم    مرشدين ، 

ها من الناجي   ،ي   متخصص من خالل هذه الجلسات   . بعضهم البعض ا  ويدعمو   ا يلهمو ل  ،نقصصه  ات حيث شاركت ه  وغت 

، كما أن جلسات التفري    غ النفس  أعطتها القوة والدعم من اجل التواصل واكتساب أكتشعر بالراحة واالمان    حياة   أصبحت تر

المحيطة، وا  والبيئة  اض عل اي  مهارات جديدة للتعامل مع نفسها  المناقشة واالعت  الثقة بالنفس، والقدرة عل  يضا زيادة 

 التعامل  
ً
ا ء ال يعجبها، وأخت   

  تحدث معها   بإيجابيةشر
  ساعدتها  ان  : " تقول حياة  . مع نفسها ومع المواقف الت 

هذه القوة ه  الت 

 ". أطفالها  حلة معالمر تخط  هذه  عل 

بيت زوجها  رجعت حياة ل قبل عائلة الزوج واالرصار عل عودتها ال  البيت،    المستمرة منالتدخالت  عد انتهاء الجلسات وبعد ب

  بيت أهلها وبعدا انتهاء جميع الجلسات وخدمات الدعم النفس  واالجتماع  الخاص
، تقول  ة بها بعد أرب  ع شهور من بقائها ف 

، وضعت شر حياة: "  
 بحقوف 

ً
  و قررت العودة للبيت بعد أن أصبحت أكتر وعيا

  وط عل زوج   لضمان حق 
 لضمان نجاح حيان 

وط ه من ظروف. كل ما مررت ب  بعد   ". إيجان   بشكل  وافق زوج   عل جميع هذه الشر

وطها الخاصة لك  تضمن حياة    لحسن حظ حياة، استطاعت أن ترجع أقوى من قبل،
وتواجه زوجها من جديد وتفرض شر

  بيئة امنه وخالية من العن كريمة آمنه لها وألشتها. كما 
، وايضا اهمية  فاستطاعت ان تثبت للكل ان المرأة لها حق ان تعيش ف 

كت   عل نفسها وال    تساعدها لتكون اقوى من تمارين وانشطة. الت 
 ليات الت 

  الضفة الغربية وقطاع غزة، يقع    ،الوحيدةليست    قصة حياة
     30نحو  ف 

وجات ضحايا للعنف الجسدي    المئةف  من النساء المت  

   14و من جانب أزواجهن،
وجن وا من النساء الل المئةف    لم يت  

مسح  بي   أحدث ي . و ةاالش   د أحد افرا  من قبل تعرضن للعنف ن 

    ،أيضا نفس  مرتفع  العنف ال بأن    عن العنف
وجاتأكتر من نصف النساء    منه  يعان       40وما يقرب من    المت  

من النساء   المئةف 

  
وجن  لم    اللوان  ات  لدى  ذلك إل نقص معرفة    المساعدة، ويرجعالنساء  وال يطلب أكتر من نصف هؤالء  .  من قبليت   الكثت 

ات بسبب الخوف من التداعياتالتوجه اليه لل بالمكان الذي يمكنهنمنهن  قصتها الخاصة الن   اة حي تشارك  . مساعدة، وكثت 

  قريتها. 
 مع ناجيات أخريات، عل أمل إلهام ومساعدة النساء مثلها، وه  قدوة إيجابية للنساء ف 

 

 .هو اسم مستعار يستخدم للحفاظ عل الخصوصية والشية حياة*

 

  الدول  )سيدا(  من    بتمويل  
ضمن  ،  السويدية   وي إيفكت  ومؤسسةقبل الوكالة السويدية للتعاون اإلنمان 

  
  التنمية الريفية والقطاع التعاون 

وع "تعزيز بيئة مراعية لمنظور النوع االجتماع  ف   . "مشر
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