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مقدمةمنجمعية

wendepunkt

أيضا ملشروع
إنه من دواعي سرورنا كتابة مقدمة قصيرة لهذا الكتيب وبالتالي ً

.Mädchen * Zone

كلما مت تصميم وتنفيذ مشاريع أوسع نطاقا وأكثر تنوعا ملنع العنف ،زاد أيضا
عدد األشخاص الذين ميكن الوصول إليهم.
من الواضح أن مشروع  Mädchen*Zoneجنح بشكل رائع يف الوصول إلى
العديد من األشخاص من خالل مجموعة متنوعة من األساليب والطرق
املختلفة للغاية ،ميكن الوصول إلى املجموعة املستهدفة من الفتيات * مع
والديهن ومقدمي الرعاية .يف ظل ظروف (كوفيد  )19الصعبة  ،متكن
األخصائيني االجتماعيني من العمل بشكل مبتكر و مبدع .باإلضافة إلى
القنوات املجربة (البحث عن الشباب ,مكان لقاء الفتيات ،استشارة العيادات
اخلارجية) مت استخدام أدوات عبر اإلنترنت مثل  Zoomو  Instagramو غيرها.
من خالل هذه األساليب مت مناقشة هذه املواضيع :منع العنف ،العنف ،احلماية
من العنف واملساواة بني اجلنسني يف املنطقة.
نحن يف  wendepunktال نعمل مع الفتيات* لكن مع النساء البالغات وغال ًبا ما
ندرك يف عملنا أن مشاريع الوقاية املبكرة (العنف) مع الفتيات * ميكن أن متنع
أو تخفف بعض املشكالت يف مرحلة البلوغ .نحن نأمل بشدة أال يظل مشروع
" Girls * Zoneذبابة ملدة عام واحد"  ،بل ميكن توسيعه وتقدميه خارج منطقة 34
 Triestingtalو  Bad Vöslauو Kottingbrunn
كل التوفيق لذلك!
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ةيعمج نم ةمدقم Ju g e nd i n i t ia t ive

مقدمةمنجمعية

Jugendinitiative

يوفر الكتيب ً
أيضا معلومات حول هذا ويقدم لك نظرة عامة على مرافق
ً
االستشارة املتاحة لك مجانا وبدون الكشف عن هويتك!
نريد ً
أيضا أن مننحك الفرصة الستخدام متارين صغيرة للتفكير فيما ميكنك
القيام به إذا كنت يف موقف ال تعرف فيه ماذا تفعل أو لم تعد عالقتك على ما
يرام.
إذا كنت ترغب يف التحدث إلى شخص ما بشكل مجهول وسري  ،فنحن
جهة االتصال اخلاصة بك!

القراء األعزاء،
يسعدنا أنك وجدت طريقك إلى هذا الكتيب!
يف هذا الكتيب نود إطالعك على العنف يف العالقات احلميمة .م ًعا نريد
إيجاد طريقة للتعرف على العنف ومنعه يف مرحلة مبكرة.
رمبا
		
		
		
		
		

ةيعمج نم ةمدقم Jug en dinit iative

مبادرة الشباب اخلاصة بك Triestingtal
www.jugendinitiative.at

تكون قد طرحت بالفعل على نفسك األسئلة التالية:
كيف أريد أن أقود عالقة احلب اخلاصة بي؟ ما هو املهم بالنسبة لي؟
ماذا أحتاج من شريكي* شريكتي*؟
كيف نتحدث مع بعضنا البعض  ،كيف نتجادل مع بعضنا البعض؟ ما هو
االحترام بالضبط؟
ما هي حدودي ومتى أنهي العالقة؟

دائما
نحن نعلم أن اإلجابة على هذه األسئلة ليست سهلة ً
 .يهدف كتيب  Mädchen * zoneإلى تشجيعك على التفكير يف رغباتك اخلاصة
 ،وأين تكون حدودك  ،ويهدف إلى دعمك بوعي على إلقاء نظرة فاحصة على
العالقات احلالية أو السابقة والتفكير فيها.
الهدف هو أن تشعر بالراحة يف عالقتك وأن تكون قاد ًرا على التعرف بسرعة
على ديناميكيات العنف يف عالقتك!
أحيا ًنا يكون من املهم ً
أيضا احلصول على دعم خارجي.
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الرسوم

جدا,
إنهغيور ً
اليريدنيأنأرى
أصدقائي...
كيف اتعرف على العنف؟
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الرسوم

الرسوم
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الرسوم

الرسوم
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الرسوم

أسئلة حول القصة
كيف شعرت أثناء قراءة القصة؟

ماذا ستفعل لو كنت ياسمني؟

ما رأيك يف أن ماركوس يتواصل كثيرا مع ياسمني رغم
أنها تلتقى بأشخاص آخرين؟

ما هو الدعم الذي حتتاجه ياسمني؟ كيف ميكن تقوية
ياسمني؟
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 * 01العنف يف العالقات

*01العنف يف العالقات

أنواع العنف

هناك أشكال مختلفة من العنف تظهر يف القصة التي قرأناها يف
األعلى .ما هي أشكال العنف التي ميكن أن جتدها؟

العنف اجلسدي
العنف اجلسدي ميكن أن يكون ...
صفعة على الوجه
خنق
الضرب والركل والعض
القتل أو الشروع يف القتل

ع صديقته
لوكاس يصف جهها عندما
إيفانا على وملنزل يف وقت
تعود إلى ا
متأخر.

ميكنك احلصول على املساعدة من :مركز حماية العنف يف النمسا السفلى,

Verein Wendepunkt

يف القصة
،
ي
ر
ي
د
م
ا
حتى ي
ركوس
يتصل تمكن من فحص ها معرفة كل
م
ا
ت
م
ر
و
كما أن بها كثي ًرا  ،خاص ًة تفها اخللوي باستم ر ياسمني
ه
را
عن
االجتما يتحكم يف حساباتها دما تقابل أشخاص ر .كما أنه
ا
ع
ً
ي  ،حيث متكن م على وسائل التوا آخرين.
صل
ن الو
صول إليها.

العنف اإللكتروني

كما هدد بتسريب صورها العارية.
هذا ميكن ان يشير إلى العنف اإللكتروني .صديق ياسمني يسيطر على هاتفها
احملمول و يقيد حريتها.
ما تتعرض له ياسمني يف القصة ميكن وصفه بعنف الشريك أو العنف األسري.
ياسمني ليست الوحيدة.
تقريبا كل ثالث امرأة تتأثر بالعنف! ال فرق سواء كنت متعلما أو كم من املال
لديك.
يحدث عنف الشريك يف جميع الفئات العمرية  ،من جميع اجلنسيات واألديان
يف كل الثقافات ومن كل امليول اجلنسية!
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العنف اإللكتروني ميكن أن يكون ...
التحكم واملراقبة باستخدام األجهزة اإللكترونية
اإلذالل أو التهديد على وسائل التواصل االجتماعي
نشر صور عارية على اإلنترنت
التصوير أو التنصت سرا
ميكنك احلصول على املساعدة من:
مركز حماية العنف يف النمسا السفلى أو ( Verein Wendepunktإذا كان هناك عنف
يف العالقة) أو مركز املشورة » «Hass im Netzالتابع لـ  ، ZARAونصائح جيدة حول
استخدام الهاتف اخللوي على .saferinternet.at
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العنف اإللكتروني

العنف اجلنسي

يطلق عليه اإلساءة النفسية عندما يهددك شخص ما وميارس الضغط عليك أو
وقحا ومهينًا  /متهماً  /مسي ًئا ..
يصبح ً

هذا بالفعل شكل من أشكال العنف اجلنسي  ،ألن ممارسة اجلنس وملس بعضنا
البعض دائ ًما يتطلب موافقة واضحة من كال الطرفني

ناس
يقول جو " :بدوني ال
صديقته
ل ساوي شيئًا"
ت

ف يريد ماركوس فيه
يف القصة هناك موق
ني .تشعر بالضغط ثم
ينام مع ياسم
سمني هذا لتقدم له
أنسمح بذلك .فعلت يا
ت
معروفا.

ميكن أن يكون العنف النفسي ...
التخويف والتهديد
اعتداء لفظي
التهديدات بالقتل والتهديدات باالنتحار
»اإلرهاب النفسي«
املطاردة
النفسيGaslighting :

شكل آخر من أشكال العنف
التالعب العاطفي وغسيل املخ
ينشأ الشك الذاتي لدى الشخص املتأثر بالعنف
أمثلة :إنكار املشاعر  ،تقدمي ادعاءات كاذبة  ،إلقاء اللوم  ،التالعب
باألشياء أو البيئة االجتماعية

ميكن أن يكون العنف اجلنسي ...
االغتصاب
اإلكراه  /احلث على طقوس جنسية
الشتائم واإلذالل  ،على سبيل املثال »عاهرة«
ميكنك احلصول على املساعدة من :مركز حماية العنف يف النمسا السفلى أو
( Verein Wendepunktإذا كان هناك عنف يف العالقة)
Samara, Rat auf Draht

ميكنك احلصول على املساعدة من :مركز احلماية من العنف يف النمسا السفلى أو
( Verein Wendepunktإذا كان هناك عنف يف العالقة)
Rat auf Draht, Jugendinitiative Triestingtal
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 * 01العنف يف العالقات

لوم الضحية

ملخص:
تشترك أشكال العنف هذه يف العالقات يف شيء واحد :مرتكبو
العنف دائ ًما ما يهتمون بالسلطة والسيطرة! هذا هو هدفهم .إذا
كان شخص ما يريد دائ ًما قراءة جميع سجالت الدردشة اخلاصة
بشريكه  ،فهو ليس «مجرد غيور»  ،بل يتحكم فيه .ميكنك ً
أيضا أن
شخصا ما ،وهو يريد دائ ًما التحكم فيه
تقول إنه يريد أن ميتلك
ً
وف ًقا ألفكاره (التملك).
دائما .هناك ً
أيضا عالقات
العالقات العنيفة ليست هي نفسها ً
عنيفة لطيفة من وقت آلخر .حيث يعتذر اجلاني ويَعِ د بأنه لن
يفعل ذلك مرة أخرى .غال ًبا ما يأمل ضحايا العنف أن يكون هذا
صحيحا .لكن إذا لم يطلب املساعدة (على سبيل املثال  ،العالج) ،
ً
فمن املرجح أن يصبح عني ًفا مرة أخرى.
خطيرا بشكل خاص عندما تريد املرأة * أو الفتاة *
يصبح األمر
ً
املتضررة من العنف االنفصال .نظ ًرا ألن اجلناة يرون شركائهم على
أنهم ممتلكات يريدون دائ ًما السيطرة عليها  ،فال ميكنهم عاد ًة قبول
اختفاء هذه »احليازة« .لهذا السبب من املهم :احصل على مساعدة!
خطط جي ًدا إذا أراد شخص ما اخلروج من عالقة عنيفة!

ما هو شائع ج ًدا يف جميع أشكال العنف هو ما يسمى  ، Victim Blaimingوهو
ما يعني »إلقاء اللوم على الضحية«.
يبحث اجلاني عن سبب الفعل العنيف يف الشخص املتضرر من العنف.

خلاصة.
مثال :نشر الصور ا الشخص املعني على عدم
هنا  ،غال ًبا ما يُالمالتقاطها  ،بد ًال من حتميل
سال الصور أو
إرجلاني املسؤولية عن أفعاله
ا

هذا ما يعتقده الكثير
من الناس حول العنف يف
العالقات:
اجلاني يبدو خطيرا و طويل القامة و قوي
اجلاني غير معروف للضحايا ويترصد فجأة يف احلديقة املظلمة ...
العنف يؤثر فقط على األسر الفقيرة واملهاجرات* ...
العنف املنزلي هو مسألة خاصة .ال أحد يجب أن يتدخل ...
املرأة* "تثير" العنف أو »تستحقه« بطريقة ما.
شيوعا يف املنزل على انفراد!
لكن هذا خطأ! يحدث العنف األكثر
ً
وهذا ليس خطأ الضحية!
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عالمات العنف يف العالقات
ال يتمكن لعديد من املتضررين من الوثوق بأي شخص .يحاولون غال ًبا إخفاء
العنف الذي تعرضوا له عن اآلخرين .هذا ميكن أن يأخذ الكثير من الطاقة.
هل هناك أي مؤشرات على كيفية تصرف شخص * متأثر بالعنف من قبل
شريكه *؟
ما هي العالمات التي تعرفها؟

عالمات

ينسحب الشخص أكثر فأكثر
ً
مريضا وغال ًبا ال يأتي إلى املدرسة
غال ًبا ما يكون الشخص
يضحك الشخص بشكل أقل وعادة ما يبدو مكتئ ًبا
يتجنب الشخص االتصال بالعني
غال ًبا ما ينسى الشخص االتفاقات
يأتي الشخص أقل فأكثر إلى احلفالت أو االجتماعات األخرى
يبدو الشخص غير مركز وهذا يؤثر ً
أيضا على املدرسة
أن يكون الشخص خائ ًفا أو قل ًقا
الشخص مصاب بجروح
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ماذا أفعل إذا كانت صديقتي
يف عالقة عنيفة؟
خذ اإلشارات  /مشاعرك على محمل اجلد
اسأل صديقك عن مالحظاتك اخلاصة (تنبيه :رسائل أنا! »لقد
الحظت » «...أنا قلق«…  ...وإال ميكن فهمها بسرعة على أنها اتهام!).
طمأن الصديقة بأنني لن أخبر أي شخص آخر بقصتها.
حتمل إذا كانت صديقتك ال تريد التحدث عن ذلك (اآلن) استمر يف
إظهار اهتمامك.
حاول إقامة عالقات :اذهب يف رحالت أو إجازات إذا أمكن (بعي ًدا عن
املعتدي العنيف) أو افعل أشياء ممتعة إللهائ صديقتك ومنحها وقتًا ممت ًعا.
إعطاء صديقتك معلومات حول املكان الذي ميكنها فيه احلصول على
املشورة دون الكشف عن هويتها وباملجان :على سبيل املثال.
 Rat auf Drahtكنقطة االتصال األولى.
اسأل صديقتك عما حتتاجه منك اآلن لتجعلها تشعر بتحسن (حتى لو
لم تخبرك بأي شيء عن العنف).
إذا كانت الصديقة تتحدث بصراحة عن العنف الذي تعرضت له:
التشجيع! يتطلب األمر الكثير من الشجاعة لقول ذلك! ال تضغط من
أجل اخلطوات التالية! أطلب النصيحة!
اتصل بالشرطة فقط يف احلاالت احلرجة! خالف ذلك  ،ال تذهب إلى
الشرطة مبفردك مع صديقتك (لتقدمي شكوى)
اذهب إلى مؤسسة حماية الضحايا للحصول على املشورة مسب ًقا .ميكن
حتضير صديقتك جي ًدا وبهدوء للخطوات القادمة و االمكانيات.
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01 * العنف يف العالقات

عجلة العنف
جزء ا من عالقة مؤذية
فيما يلي أمثلة ميكن أن تكون
ً

ökonomische Gewalt
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he

Verbot
oder Zwang
Arbeiten zu gehen,
Geld zu teilen, verweigern oder wegnehmen,
ihr den Zugriff auf das Konto
verwehren, ihre Ausgaben
kontrollieren …

Ge
wa
lt

einschüchtern, beleidigen,
drohen, Angst machen, sie
für Gewalt verantwortlich
machen, ihr die Schuld
geben, sie vor anderen
demütigen und
erniedrigen …

isc

Vergewaltigung, sie
gegen ihren Willen zu
sexuellen Handlungen
nötigen, sie sexuell
anzugreifen,
als Sexobjekt
behandeln …

ps
ych

sexuelle Gewalt

Macht &
Kontrolle

Privilegien
ausnutzen, sie
wie eine Bedienstete behandeln. Entscheidungen ohne sie
oder für sie treffen, ihre
Kontakte einschränken
und überwachen …

alt
ew
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stoßen,
schlagen, treten,
würgen, festhalten,
fesseln, verbrennen,
Verletzungen zufügen,
mit Dingen nach ihr
werfen, Essensentzug …

Kontrollieren was
sie tut, mit wem sie spricht,
sie für verrückt erklören,
drohen die Kinder
wegzunehmen …

G
le
zia
so
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psychische Gewalt
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 * العالقات اجليدة02

 عالقة جيدةABC

*العالقاتاجليدة02

عجلة الشراكة

 التي تعتقد أنه يجب أن تكون، هنا ميكنك كتابة كلمة لكل حرف
.يف عالقة جيدة

ض

ف
ق

أ
ب
ت
ث
ج
ح
خ

ك
ل
م
ن
ه
و
ي

د
ذ
ر
ز
س
ش
ص

ط
ظ
ع
غ
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ما هي العالقة اجليدة برأيك؟

Verantwortungsvolle Elternschaft
Elterliche Verantwortung
teilen, positives
Vorbild für
Kinder sein
Nicht bedrohliches
Verhalten
Jede/r soll sich sicher
fühlen und ihre/seine
Bedürfnisse aussprechen
können
Rad

Nicht bedrohliches
Verhalten
Jede/r soll sich sicher
fühlen und ihre/seine
Bedürfnisse aussprechen
können
Ehrlichkeit/
Verlässlichkeit
Verantwortung für das
eigene Tun übernehmen;
Fehler zugeben; ehrliche,
offene Aussprache führen

der
Partnerschaft

Faire Verhandlung führen
Die Lebensziele der/des
Anderen unterstützen,
Recht auf eigene Freundinnen und Freunde;
Interessen und
WirtBeruf usw. zuschaftliche
gestehen
Partnerschaft
Finanzielle Entscheidungen gemeinsam
treffen, finazielle
Absicherung von
beiden planen
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Verantwortungsvolle Elternschaft
Elterliche Verantwortung
teilen, positives
Vorbild für
Kinder sein
Verantwortung teilen
Anfallende
Arbeiten fair
aufteilen, Familienentscheidungen
gemeinsam fällen

العالقات اجليدة * 02

 * 02العالقات اجليدة

اترك عالمة:

ما املسموح به يف عالقة احلب؟
يف عالقة حب ...
… .ميكنك ً
أيضا أن تقول ال إذا كنت ال تريد شي ًئا أو ال حتبه.

		
أوافق

ال أوافق

أوافق جزئ ًيا

 ...ميكنك ارتداء ما تريد.
		
أوافق

ال أوافق

أوافق جزئ ًيا

 ...ميكنك مقابلة األصدقاء دون طلب اإلذن أوالً.
		
أوافق

ال أوافق

أوافق جزئ ًيا

 ...ميكنك أن يكون لديك أسرار.
		
أوافق

ال أوافق

أوافق جزئ ًيا

 ...ميكنك مغازلة اآلخرين.
[مساحة للرسم والتلوين واللصق]
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أوافق

ال أوافق

أوافق جزئ ًيا
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فصل مواردي * 03

 * 03فصل مواردي

*03فصلمواردي

بيانو املوارد

ً
شيئا يساعدك عندما تشعر باإلحباط! يجب
اكتب على كل مفتاح
ملء كل زر!
(ميكن أن يكون أي شيءمثل ركوب الدراجات ,ألعاب الكمبيوتر أو االتصال
بصديق!)
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فصل مواردي * 03

 * 03فصل مواردي

حقيبة أدوات الطوارئ
الشخصية اخلاصة بي
مبن أتصل عندما أشعر بالسوء:

ما الذي يساعدني عندما أكون حزينًا:

ماذا أفعل عندما أشعر بالوحدة:

ما الذي يساعدني يف تخفيف التوتر:

نصا ئح
للتهد ئة :
انظر إلى صور بذكريات جميلة
مريحا بالفقاعات بزيت االستحمام املعطر
خذ حما ًما
ً
استمع إلى موسيقى جميلة مع ذكريات رائعة
انظر إلى السماء املرصعة بالنجوم
شم عطرك املفضل
ً
ً
اعكس مشاعرك احلالية :على سبيل املثال  ،شاهد شيئا مضحكا عندما
تكون غاض ًبا أو حزينًا
تناول الشوكوالتة املفضلة لديك
احتضن حيوانك
يف حالة التوتر احلاد:
		 استحم مباء بارد
امضغ ً
فلفل حا ًرا  ،وقم مبص قطعة حلوى حارة
ضع مكعب ثلج يف فمك
دحرج كرة التدليك على ذراعيك
ً
شريطا مطاط ًيا ينزلق على جلدك
دع
مزق الكتالوجات القدمية أو دفاتر الهاتف
ً
وهبوطا
اركض السلم سري ًعا صعو ًدا
اضرب مرتبتك مبنشفة معقودة أو مبضرب تنس  ،أو اضرب كيس املالكمة
استمع إلى املوسيقى الصاخبة من خالل سماعات اآلذن
اتصل بشخص ميكنك الوثوق به (ضع أرقام الهواتف يف حقيبةالطوارئ)
قم بتسمية  5أشياء تسمعها 4 -أشياء تراها 3 -أشياء تشعر بها
ابحث يف محيطك  ،عن اللون األحمر  ، 5xواللون األزرق
 ، 5xواألصفر  ، 5xبأسرع ما ميكن.
قرصا فوا ًرا غير منحل يذوب على لسانك
دع
ً
مارس الكثير من الرياضة
احمل شيئا ثقيال
اذهب للمشي
مصدر

http://dbt-shg-duisburg.de/borderline-und-dbt/skills
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04 * الدعم

 * الدعم04

أين ميكنني احلصول على
مزيد من الدعم؟
: املراهقني/ لألطفال
Rat auf Draht: 147 oder: www.rataufdraht.at/online-beratung

Kinder- und Jugendhilfe: (»Jugendamt«): 02742/9005 16416

: الفرص التاليةTriestingtal تقدم لك مبادرة الشباب

Safer Internet: www.saferinternet.at
Helpchat: jeden Tag 16.00–22.00 www.haltdergewalt.at
:Infos zum nachlesen und Videos zum anschauen
		

Kinder- und Jugendanwaltschaft: www.kija-noe.at

:للبالغني
24h Frauenhelpline: 0800 222 555

ماذا أفعل إذا حدث لي شيء
مشابه لـياسمني؟
 قمنا بتلخيص املنظمات املهمة بالنسبة لك والتي ميكن، يف الصفحات التالية
.أن تساعدك يف اإلجابة عن أسئلة مختلفة

:«Kinderschutzzentrum »Die Möwe
z.B: in Mödling): 02236/866 100 www.die-moewe.at/kontakt(	

www.gewalt-ist-nie-ok.at

*الدعم04

		

Verein Wendepunkt (in Wr. Neustadt): 02622/825 96
:Gewaltschutzzentrum NÖ
St. Pölten: Tel: 02742/319 66
Wiener Neustadt: Tel: 02622/24 300

		

https://gewaltschutzzentrum-noe.at/kontakt

		

 دردشة،  ورش عمل،  استشارات، لقاءات شبابية
!ميكنك التحدث إلينا مجا ًنا وسرية
ً ميكنك التحدث إلى األخصائيني االجتماعيني حول مخاوفك وسنساعدك
أيضا
 سنكون سعداء مبرافقتك إذا كنت.يف العثور على خيارات استشارية إضافية
!ترغب يف ذلك
ميكنك القدوم إلينا بدون اسم أو موعد والتحدث عما يدور يف ذهنك أو مجرد
! ال يلزمك أن تفعل شي ًئا. التعرف على الشباب اآلخرين/ االسترخاء وااللتقاء
.أنت تقرر ما ستقوله وما هي خطواتك التالية
Jugendinitiative Triestingtal
Leobersdorferstraße 42
Berndorf 2560
www.jugendinitiatve.at
verein_jugendinitiative
Jugendinitiative – Verein zur Förderung von Jugend_Projekt_Sozialarbeit

35

34

أنتدائمامن
.نقطة.يقرر
https://www.dasbiber.at/empowerment
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