
“مركز �ضئون �ملر�أة” كاَن �ضاحَب باٍع طويٍل يف �لتعريف بالعنف �لقائم 
على �لنوع �لجتماعي؛ تبعاً ملن�ّضقة تدريبات �لقدر�ت فيه “�ضريين �أبو 

ربيع” و�لتي قالت: “يلعب “�ملركز” دور�ً ريادياً يف متكني �لن�ضاء ومنا�رسة 

حقوقهّن، وحتقيق �مل�ضاو�ة يف عملية �لتنمية” م�ضريةً �إل �أّن “ور�ضات 

على مد�ر �ل�ضنو�ت  �لعمل و�لتدريبات �لتوعويّة �لتي نفّذها “�ملركز” 

�لفئات  جميع  ي�ضتهدف  �أنه  �إل  �إ�ضافة  زمن،  يحّده  مل  �ملا�ضية 

و�مل�ضتويات؛ كربّات �لبيوت وطالبات �جلامعة و�ملقبلني على �لزو�ج”.

ومن �أهّم �لدور�ت �لتي قّدمها “مركز �ضئون �ملر�أة” ور�ضاٍت توعويًة يف 

ق�ضايا �ملر�أة و�جلندر و�لعنف �لقانويّن وحقوق �لن�ضاء؛ من وجهه نظر 

�لقانون �لدويّل، ناهيَك عن حتويلها  بع�ش �حلالت للعيادة �لقانونية 

للتدريب  ومدرباٍت  مدربني  تاأهيل  كذلك  ��ضت�ضار�ٍت.  �أو  ق�ضايا  لرفع 

حو�ريًة  لقاء�ٍت  وتنفيذ   ،
ّ
�لجتماعي �لنوع  على   

ّ
�ملبني �لعنف  حول 

مو�ضعًة وحلقاٍت �إذ�عيًة م�ضتمّرة”.

وو�ضفت �ل�ضتجابة من �لن�ضاء �مل�ضتهدفات بـ”�لعالية” م�ضتدركًة: 

“ذلك ل يعني �أبد�ً �أّن ظاهرة �لعنف �نتهت، فهناك �لكثري من �حلالت 
�لتي مل ن�ضل لها، وتعاين �لأَمّرْين دوَن معرفتها حلقوقها”.

“�أزهار �أبو �ضعبان”  �مل�ضوؤول �لإد�ري يف “جمعية �لدر��ضات �لن�ضوية” 

�أكان  �ضو�ء  �حلريّات؛  �أنو�ع  لكّل  م�ضادٌ  فعٌل  هو  “�لعنف  �إّن  قالت 

نعي�ش يف  �أننا  وهو مرفو�ٌش؛ خ�ضو�ضاً  �لرجل،  �أو  �ملر�أة  �ضّد  موّجهاً 

جمتمٍع يرزح حتت �حتالٍل ميار�ُش عليها جميع �أنو�ع �لعنف”.

بكّل  جاهدين  �لن�ضوية”  �لدر��ضات  “جمعية  يف  “نعمل  تابعت: 

و�لفعاليات  �لأن�ضطة  من  �لعديد  تقدمي  يف  وطاقاتنا  �إمكانياتنا 

للتوعية مبخاطر �لعنف، فعلي مد�ر ثالث �ضنو�ت )ما بني2016-2018( 

موؤ�ض�ضاٍت  مع  بالتعاون  كان  ما  ومنها  �مل�ضاريع،  من  �لعديد  نّفذنا 

للدعم  ور�ضاٍت  �إل  وُق�ّضم   ”
ّ
�ل�ضحي �لعمل  جلان  و”�حتاد  زميلٍة 

وور�ضات  جامعياٍت،  خلّريجاٍت   
ّ
مهنٍي وتدريٍب   

ّ
و�لجتماعي  

ّ
�لنف�ضي

عمٍل يف �لتوعية �ل�ضحّية، وبرنامٍج ريا�ضٍي �ضامٍل مرتبٍط بالتوعية 

�ل�ضحّية �لبدنّية”.

��ضتهدفت �مل�ضاريع عدد�ً ل يقّل عن ثالثنَي م�ضاركاً -رجالً ون�ضاًء- 

“�لفئات  �أّن  �إل  �أ�ضارت  �لتي  “�ضعبان”  لـ  تبعاً  �لو�حد،  �مل�رسوع  يف 

تُركت مفتوحًة �أمام �جلميع، فا�ضرتَك جامعيون، وطلبة ثانوية عاّمة، 

مرةٍ،  كّل  يف  تزد�د  �مل�ضاركني  �أعد�د  كانت  وموظفون.  بيوٍت  وربّات 

 .”
ّ
 و�لجتماعي

ّ
ويُطالب �مل�ضاركوَن مبزيٍد من ور�ضات �لدعم �لنف�ضي

�أنه يرتبط باإح�ضا�ش �مل�ضاركنَي مب�ضوؤولية  وهو �لذي رّجحت “�ضعبان” 

للجانب  ومر�عاتها  �مل�ضتهدفة،  �لفئة  جتاه  �لجتماعية  موؤ�ض�ضتها 

�لإن�ضاين يف �ملعاملة، و�حرت�م خ�ضو�ضّية �حل�ضور.

جتاوزٌ لل�سعوبات

عّرفت �لعنَف بـ  “�ضمر حمد”  من�ّضق م�رسوع “خطوة نحو �لتغيري” 

�أو  نف�ضياً  عليه  ويوؤثّر  �آخر،  جتاه  فردٌ  مُيار�ضه  �لذي   
ّ
�ل�ضلبي “�ل�ضلوك 

ج�ضدياً” ذلَك �لتاأثري دفَع -من وجهة نظرها- مر�كز حقوقيًة خمتلفًة  

لتنفيذ فعالياٍت متعددةً وور�ضات توعيٍة مناه�ضٍة للعنف”.

يف  �لنز�عات”  وحّل  �لدميوقر�طية  “مركز  مع  �ضاهمت  �لتي  “حمد” 
تنفيذ م�رسوع دعم ومتكني �لن�ضاء �ملعّنفات، قالت �إن: “�لور�ضات �لتي 

��ضتهدفت �لن�ضاء �للو�تي تعّر�ضن للعنف تر�وحت بني 100 �إل 120 

للن�ضاء،   
ّ
و�لجتماعي  

ّ
�لنف�ضي و�لتمكني  �لدعم  على  رّكزت  ور�ضًة، 

يف  �لقانويّن  و�لتمثيل  �لقانونية،  �ل�ضت�ضار�ت  جلل�ضات  بالإ�ضافة 

�ملحاكم، بالإ�ضافة �إل �ل�ضت�ضار�ت عن بُعد؛ عن طريق خط �لت�ضال 

�ملجاين”.

تابعت: “كانت ربّات �لبيوت يرتّددن بالت�رسيح عن �لعنف �لذي يتعّر�ضن 

له، �إذ �عتربنه �ضاأناً خا�ضاً، لكن؛ بعد �لور�ضات �لإر�ضادية و�لتوجيهية 

بنَِت �أكرثَ قدرةً على مو�جهة حمامني و��ضت�ضاريني؛ و�حلديث ب�رس�حٍة، 

 يف ور�ضات �لعمل �لد�عمة”.
ّ
ولحظنا ذلَك �لتغرّي �جلَلي

وهو ما �تفقت معها عليه زميلتُها �ل�ضابقة يف “مركز �لدميوقر�طية 

خّلفت  “�مل�ضاريع  �أّن  �أّكدت  و�لتي  �ل�ضنو�ر”  “عبري  �لنز�عات”  وحّل 

ق�ض�َش جناٍح عظيمًة لن�ضاٍء متّكّن من �لوقوف يف وجه معّنفيهم، 

�ملجتمع  فيها  عرقَل  �لتي  �لجتماعية  �لعقبات  على  و�لتغّلب 

طموحاتهّن، وبنَت �ضاحبات ق�ض�ٍش يُحتذى بها، فمنهّن من �أكملت 

حياةً  بد�أت  وكذلك من  �خلا�ّش،  با�رست عملها  ومنهّن من  در��ضتها، 

جديدةً خاليًة من عنف �لزوج �أو �لعائلة.

�آية بلح

�أمام �ملوؤ�س�سات �لأهلية  �نت�سار �لعنف )�لقائم على �لنوع �لجتماعي دوَن متييز �لنا�ض له( كاَن د�فعاً قوياً 

لتكثيف جهودها ملحاربته، فجهُل �أغلب �لنا�ض باأن �ملقارنة �ملجحفة بنَي �لفتيات و�لفتيان يف �ملنازل هي 

�لجتماعي؛  �لنوع  على  قائٌم  عنٌف  هو  �إمنا  �ملنزل  يف  �لعمل  على  �أ�سقائهن-  -دوَن  �لبنات  �إجبار  و�أّن  عنٌف، 

�أُكلها..؟ وهل  و�ملرت�كمة  �ل�سخمة  �ملوؤ�س�ساتية  �آتت تلك �جلهود  له. فهل  ر�دع  ول  و��سحاً،  �نت�ساره  جعَل 

ميكن �لقول باأن م�ساريع مناه�سة �لعنف؛ و�لعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعّي؛ كانت ذ�ت نتيجٍة يُفتخر 

بهاّ..؟! يف هذ� �لتقرير؛ تر�سد “�لغيد�ء” �أهّم ن�ساطات �ملوؤ�س�سات؛ �لر�مية لتعريف �لنا�ض بالعنف؛ و�حلّد من 

�نت�ساره، وتبحث يف نتائج تلَك �لن�ساطات؛ وجدو�ها.

جهوٌد جيدة ونتائج ملموسة

جهود المؤسسات

 تجاه قضايا 

العنف ضد النساء..

 الجدوى.. والنتيجة؟
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العاملّي  الشهر  هو  ال��وردّي  أكتوبر   
عند  املبادرة  وجاءت  الثدي،  بسرطان  للتوعّية 
ازدياد حاالت اإلصابة بسرطان الثدي في الواليات 
النساء  صوت  بدأ  حيث   ،1985 عام  من  املتحدة 
حول  الوعّي  بزيادة  مطالباٍت  باالرتفاع  املصابات 
فى  األهلية  املؤسسات  بعض  فبدأت  املرض،  هذا 
الواليات املتحدة باالهتمام مببادرات التوعّية بجانب 
شهر  واختير  املرض،  هذا  من  والناجيات  املصابات 
أكتوبر؛ ليكون شهر التوعّية بهذا املرض تنطلق فيه 
املبادرات؛ للحّد من اإلصابة به.  ومّت اختيار اللون 
الوردّي أو الزهرّي رمزًا للنساء واألنوثة وحّب احلياة 

والتمسك بها. 
وهناك ما يقارب حوالّي 2مليون حالة سرطان ثدّي 
أكثر  من  الثدّي  سرطان  ومعتبرًا  عامليًا.  ُتكتشُف 
أنواع السرطان انتشارًا،  وأكثر األنواع سببًا للوفاة؛ 
يفقدون  الذين  املرض  هذا  ضحايا  عدد  ُيقّدُر  إذ 

حياتهم بسببه بحوالي 500 ألف سنويًا.
قطاع غزة.. تلك البقعة اجلغرافية األكثر كثافًة في 
اخلبيث،  املرض  هذا  من  نصيبها  لها  كان  العالم. 
أّي  ثديٍّ سنويًا،  350 حالة سرطان  اكتشاف  فتّم 
مبعّدل حالٍة في اليوم تقريبًا. وُيشّكل سرطان الثدّي 
ثاني أهم سبٍب للوفّيات لدى النساء فى غزة. وُيذكُر 
ليس  اكتشافها  يتّم  التي  احلاالت  من   %  45 أّن  
لديها معرفًة مسبقًة باملرض؛ مما ُيساهُم بشكٍل كبيٍر 
 20% إلى  لتصل  متأخٍر؛  بشكٍل  املرض  باكتشاف 
فقط، فى حني أّن من يتّم اكتشاف املرض لديهّن 

بشكٍل مبّكٍر تصل نسبة النجاة لديهن 80-90%.
يقدمون  من  أورام  ختّصص  أطباء  خمسة  فهناك 
غزة  قطاع  مؤسسات  كاّفة  فى   الطبّية  اخلدمة 

الصحّية احلكومية.
هذا املرض ال ميكن اكتشافه إال بالصدفة احملضة أو 
بشكٍل متأخٍر، وهنا يبرز تساؤٌل مهٌم: كيف ننتصر 

على هذا املرض اخلبيث؟
تهدف  والتثقيف  والبرامج  التوعية  كّل حمالت  إّن 
وآلية  بأعراضه  املجتمعّي  الوعي  نسبة  زيادة  إلى 
املرض؛  عن  املبّكر  الكشف  ثقافة  وتشجيع  عالجه، 
منه،  والتعافي  الشفاء  نسبة  برفع  يساهم  والذي 
عند  حتدث  التي  السلبية  األضرار  من  والتقليل 

التأّخر في اكتشافه.
الذاتّي  الفحص  تعّلم  املرض  هذا  على  ولالنتصار 
الشهرية  ال��دورة  من  االنتهاء  بعد  شهريًا  للثدّي 
بأسبوع، ووقوف السيدة أمام املرآة وتتحّسس ثدّيها 
بأصابعها، وتالحظ إن كان هناك أّية كتلة أو جسٍم 
غريٍب أو  تغّيٍر  فى شكل الثدّي أو احلجم أو لون 
اللون، وهذا  مادٍة سائلٍة غريبة  أية  نزول  أو  اجللد، 

 . يتطّلب استشارة الطبيب بشكٍل فورٍيّ
عند احلديث عن مرض سرطان الثدّي فإننا نتحدث 
عن عوامل وليس أسبابًا مؤديًة للمرض، فالسيدات 
فوق سّن األربعني أكثر عرضًة لإلصابة باملرض، وهذا 
اليعني أّن األقل من األربعني  ال ُتصنب به؛ ولكن 
بشكٍل أقّل؛ وذلك وفق مواصفات “منظمة الصّحة 

العاملية”.
ُتساهُم فى وجود املرض،  وهناك عوامل وراثيٌة قد 
باإلضافة إلى  السمنة الزائدة، العالجات الهرمونية 
الزائدة، التلّوث البيئّي واالستخدام املفرط لألدوية 
الكيماوية فى الزراعة واألغذية املعّلبة التي ُتستخدم 

فيها املواد احلافظة، النساء غير املرضعات والعوانس 
أكثر عرضًة لإلصابة. 

بهذا  اإلصابة  من  معفّيًا  لست  الرجل..  سيدي 
ولكن  الرجال؛  لدى  ثدٍي  سرطان  فهناك  املرض؛ 
ضرورة  يعني  وهذا  النساء،  من  بكثيٍر  أقل  بشكٍل 
أخذ احليطة واحلذر واالنتباه على أّية تغّيراٍت بشكل 
الثدّي أو  وجود كتلٍة غريبٍة حتتاج إلى املتابعة مع 
السمنة  ذوي  الرجال  وخصوصًا  املختّص؛  الطبيب 

الزائدة والتاريخ املرضّي للعائلة.
فى  األخيرة  سنوات  اخلمس  أّن  في  شٍك  من  ما   
من  كان  إن  ملحوظًا  نشاطًا  أخذت  غزة  قطاع 
وتزايد  الوردّي  بأكتوبر  والتفاعل  االهتمام  حيث 
الفعاليات فى هذا الشهر، أو من ناحية تزايد البرامج 
واملؤسسات احمللّية والدولّية الداعمة لبرامج الفحص 

املبّكر .
ملرضى  املساندة  األهلية  اللجنة  تشكيل  مّت  فقد 
ومقّرها  سنوات؛  عشر  حوالّي  منذ  الثدّي  سرطان 
“املستشفى األهلي العربي” بغزة، وتضّم العديد من 
في  الفاعلة  األهلية  واملؤسسات  الرمسّية  املؤسسات 
)املتحدّيات(  الناجيات  من  وعددًا  املوضوع،  هذا 
والتي تساهم بشكٍل كبيٍر في نشر الوعّي املجتمعّي 

حول سرطان الثدّي فى كافة مناطق القطاع.
“املستشفى  يفتح  عاٍم  كّل  من  أكتوبر  شهر  وخالل 
)املاموجرام(  املجانّي  الثدّي  لفحص  أبوابه  األهلي” 
أيام  باقي  العمل  مع  غزة؛  قطاع  في  أهلنا  لكافة 
لفحص  الشريكة  املؤسسات  مع  بالتعاون  السنة 

“املاموجرام” للسيدات فوق سّن األربعني.
التوعية،  بحمالت  الرجال  فئة  استهداف  ويتّم 
وذلك  احلمالت،  تلك  في  جماعٍي  بشكٍل  واألزواج 
تأتي  التي  احلاالت  من  العديد  في  اكتشافه  مّت  مما 
للفحص؛ أّن الزوج ال يساعد زوجته لعمل الفحص 
اكتشاف  عند  جّيٍد  بشكٍل  يساندها  وال  املبّكر، 
املرض اخلبيث.  وهناك كثيٌر من احلاالت تعّرضت 
تدفع مثن  املصابة  يجعل  مما  زوجها؛  لالنفصال عن 
مما  واالجتماعية؛  الشخصية  حياتها  من  املرض 
فحص  وعمل  للحضور  السيدات  من  الكثير  يدفع 
بّد  ال  كان  ولذلك؛  الزوج،  علم  بدون  “املاموجرام” 
من استهداف فئة الرجال في كاّفة حمالت التوعية؛ 

حتى ُيصبح الرجل أكثر وعيًا ودرايًة باملرض.
لم يعْد سرطان الثدّي في العالم هو األخطر، وفي 
التوعية  حمالت  لتكاتف  وذلك  األولويات،  سّلم 
نسبة  وازدي��اد  امل��رض،  جتاه  املجتمعي  والوعي 
الناجيات جّراء ذلك أيضًا؛ مع وجود تقنّياٍت جراحيٍة 
الثدّي  استئصال  دون  حتول  حاليًا  متوفرٍة  حديثٍة 
بشكٍل كامٍل، وحتافظ على الثدّي واملظهر اخلارجّي 
له؛ خصوصُا للسّيدات اللواتي يتّم اكتشافهّن بشكٍل 

مبكر.
ولذلك؛ يجب أال ُتشّكل كلمة “سرطان” هذه الهالة 
في مجتمعنا إذا تعاملنا معها بشكٍل صحيٍح؛ إال أنه 
املصابات،  قلوب  في  باحلياة  األمل  نزرع  أن  يجب 
النفسّي  والدعم  التلطيفّي  العالج  لهّن  ونقدم 
الذات  تعزيز  على  القائمة  واملساندة  واالجتماعّي 
والثقة بالنفس، فهناك العديد من املتحدّيات لهذا 
املرض أصبحن أصحاب رسالٍة هي من ُتقدُم الدعم 

والتوعية للمصابات.

غزة.. واأكتوبر الوردّي..!
حممد �لناقة ق�ّسة جناح..!

 
ّ
�لنف�ضي �لدعم  ور�ضات  عن جتربتها يف ح�ضور 

م�ضتعار(:   )��ضم  “منى”  قالت  ؛ 
ّ
و�لجتماعي

�رسيك  مع  �ضعيدةٍ  �أ�رسةٍ  ببناء  �أحلُم  “كنُت 
�أعرف  �أكن  ومل  خلطبتي،  تقّدم  �لذي  حياتي؛ 

�ملفاجاأة  كانت  تزّوجت  وعندما  �لقليل،  �إل  عنه 

بطاقًة  ويحمل   
ٌّ
نف�ضي مري�ٌش  باأنه  و�ل�ضدمة؛ 

فمرةً  �ملعاناة،  زو�جي-  -بعد  وبد�أت  ذلك،  تُفيد 

 �رسباً 
َّ
حمَل �ِضكيناً يريد قتلي، ومرةً �نهاَل علي

عائلتي  منزل  �إل  عدُت  كلما  ولالأ�ضف؛  وركالً. 

�أريد  �أنني  ُمّدعنيَّ  بال�ضتائم؛  ��ضتقبلوين  باكيًة 

حتى  عليهم،  و�لإثقاَل  زوجي،  �ضمعة  ت�ضويه 

�رسبني زوجي ب�ضكنٍي يف يدي �أثناء نومي، هربت 

على �إثرها ملنزل و�لدي و�لدماء تنزف من ذر�عي، 

فاقتنَع �جلميع باأنني �ضادقة؛ وُطلقت منه”.

 ومتكنٍي �قت�ضادٍيّ 
ٍّ
لدعٍم نف�ضي �حتاجت “منى” 

حماية  مر�كز  �أحد  يف  ووجدت  طالقها،  بعَد 

�ملر�أة �ضالتها، حيث دجُمت يف م�رسوٍع للتمكني 

�لقت�ضادّي، و�ضاعدتها �أخ�ضائيٌة نف�ضيٌة -تتبع 

عائلتها؛  وبني  بينها  �خلالفات  حّل  يف  للمركز- 

�أن  بعَد  ثانيًة؛  مرةً  حلياتها  �ل�ضتقر�ر  عادَ  حتى 

كادت تياأ�ش. وفق قولها.

م�ضتفيدةً  كانت  م�ضتعار(  )��ضم  “فاطمة” 
�لذي  �لقت�ضادّي  �لتمكني  بر�مج  من  ثانيًة 

للن�ضاء.  �لد�عمة  و�ملر�كز  �ملوؤ�ض�ضات  تنفذه 

عن  عبارةً  كانت  “حياتي  لـ”�لغيد�ء”:  قالت 

تفر�ش  �لتي  عائلتي؛  مع  م�ضتمرةٍ  م�ضاكل 

وحترمني  �لالزم،  من  �أكرث  م�ضوؤولياٍت   
َّ
علي

�أمتلكه من مري�ث،  ما  ب�ضبب  �لزو�ج؛  حّقي يف 

 و�جل�ضدّي من 
ّ
وكنت �أتعّر�ش للتعنيف �لنف�ضي

بعَد  بحياتي؛  يتحّكموَن  باتو�  �لذيَن  �أ�ضقائي؛ 

وفاة و�لدي، و�أجربوين على �لتنازل عما �أملك من 

�أر��ضي”.

تلجاأ  �أن  يوٍم  ذ�ت  قّررت  عاماً(   35( “فاطمة”   

�ملر�ضدة  عليها  فاقرتحت  للن�ضاء؛  حمايٍة  لبيت 

�لنف�ضية فيه �أن تّتجه ملوؤ�ض�ضٍة تُعنى بالتمكني 

خلق  من  بدلً  للن�ضاء؛   
ّ
�لنف�ضي و�لدعم  �ملادّي 

–�ملعروفة-  م�ضكالٍت ل ح�رس لها مع عائلتها 

جنوَب �لقطاع.

خا�ضًة  �لأف�ضل،  هو  �لقرت�ح  ذلك  “كاَن  قالت: 

�ضد�ٍم  يف  �لدخول  على  قادرةً  �أكن  مل  و�أنني 

�لذي  للمركز؛  توّجهت  لذ�؛  �أ�ضقائي،  مع  مبا�رسٍ 

دعٍم  على  ح�ضلت  وهناك  �مل�ضت�ضارة،  �قرتحته 

من  وبالرغم  �قت�ضادّي.  ومتكنٍي  وقانوينٍّ،   
ٍّ
نف�ضي

حتى  �أملكها  �لتي  �لأر��ضي  �أ�ضرتّد  مل  �أنني 

�ل�ضيئة  �لنف�ضية  �حلالة  جتاوزت  �أنني  �إل  �لآن؛ 

�لتي ع�ضتها، وعندي قدرةٌ على �ملحاربة جُمدد�ً 

ل�ضتعادة حقوقي”.

�أو  “�لغيد�ء”  قابلتها  �لتي  �لنجاح  ق�ض�ش 

��ضتعر�ضها “�ملركز” توؤكد على �أّن �لنتائج جّيدة، 

غري �أنها بحاجٍة ملزيٍد من �لوقت و�جلهود للتخّل�ش 

يف   
ّ
�لجتماعي �لنوع  على   

ّ
�ملبني �لعنف  من 

للدعم  م�ضتمرةٍ  بحاجٍة  فالن�ضاء  نهائياً،  غزة 

 و�لتمكني �لقت�ضادّي.
ّ
�لنف�ضي

ف
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