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«انتفاضة املليار» في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة :نظرة تأمل
بقلم :كاسي برانشيني،أ فيينا سريرام،ب أنوشريراي،ج كيري سكوت،د أنيتا ثوراكال

هـ

أ -طالب دكتوراه ،كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة ( ،)JHSPHبالتيمور ،مريالند ،الواليات املتحدة األمريكية،
للتواصلCabranch@jhsph.edu:
ب -طالب دكتوراه ،كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة ( ،)JHSPHبالتيمور ،مريالند ،الواليات املتحدة األمريكية
ج طالب ماجيستير في الصحة العامة ،كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة ( ،)JHSPHبالتيمور ،مريالند ،الواليات املتحدة
األمريكية
د -طالب دكتوراه ،قسم الصحة العاملية ،كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة ( ،)JHSPHبالتيمور ،مريالند ،الواليات املتحدة
األمريكية
هـ -طبيب ،طالب ماجيستير في الصحة العامة ،كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة ( ،)JHSPHبالتيمور ،مريالند ،الواليات
املتحدة األمريكية

ترجمة :باسنت حامد

في الفترة من  14-13فبراير  ،2013قام الطالب
والعاملون بكلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة
العامة في بالتيمور ،بوالية مريالند ،بالواليات املتحدة
األمريكية ،مبشاركة ماليني األشخاص حول العالم
املطالبة بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات .وقد
جاءت هذه احلملة ،املستوحاة من مسرحية للكاتبة
إيف أنسلر مناجاة املهبل ،إحيا ًء للذكرى اخلامسة
عشر لتأسيس حركة «في داي»  ،V-Dayإحدى
حركات النشاط العاملي ،التي ترمي إلى إنهاء أحد
أكثر أشكال العنف انتشارًا .وقد أقيمت فعاليات
هذا العام ،التي تعد األضخم في تاريخ احلملة ،في
 207دولة حول العالم .وللمرة األولى هذا العام ،يقوم
الطالب وأعضاء هيئة التدريس بتنظيم محاضرات
وندوات نقاشية ،وإعداد مقاالت مصورة ،ونشر
املعلومات ،وكذلك تقدمي عرض ميثل رقصة الفالش
موب الرسمية النتفاضة املليارOne Billion flash
 ،mob danceوذلك تضامنًا مع مئات من العروض
املشابهة حول العالم ،التي دعت األفراد إلى «اإلضراب
*الرقص* االنتفاض» ضد العنف القائم على النوع.
انعكاسا لهذه التجربة وكذلك
ويعتبر هذا املقال
ً
للدور األشمل ،الذي ميكن أن يلعبه طالب الصحة
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العامة في مكافحة العنف القائم على النوع.
عامليا
يعد العنف القائم على النوع االجتماعى وبا ًء
ً
ال تعيش أي من دول العالم مبنأى عنه .وعلى الرغم من
االعتراف بأنه مشكلة خطيرة من مشاكل الصحة
العامة ،فإنه لم يحظ باالهتمام الكافي بعد في
كلية جونز هوبكنز .بيد أننا نتبوأ مكانة فريدة تؤهلنا
ملعاجلة املوقف بوصفنا طالبًا دارسني للصحة العامة.
ولذلك ،اجتمع قادة الطالب وأعضاء هيئة التدريس
من األقسام كافة في أواخر يناير  2013لدراسة سبل
رفع الوعي بقضية العنف القائم على النوع فيما بني
أفراد كلية هوبكنز .وكان هذا التوقيت مبثابة اللحظة
احلاسمة التخاذ موقف؛ حيث تزامن مع وقوع العديد
من احلوادث ،التي هزت الرأي العام ووضعت القضية
نصب أعينهم ،مبا في ذلك االغتصاب اجلماعي لسيدة
في الثالثة والعشرين من عمرها ،وفتاة في السابعة
عشر عاما في جنوب أفريقيا ،وانتهى األمر بوفاة
الفتاتني متأثرتني بجراحهما .وقد لفتت هذه احلوادث
انتباه العالم مما جعل اتخاذ مواقف أمرًا ال مفر منه.
وخالل الفعاليات ،التي استمرت ليومني ،قمنا
بتوظيف قنوات عدة؛ مبا في ذلك وسائل التواصل
االجتماعي لتعزيز الفعاليات وتشجيعها ،حيث
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أنشأنا صفحة خاصة على الفيسبوك حتت عنوان
انتفاضة املليار-جامعة جونز هوبكنز للصحة
العامة ،كما قمنا بإنشاء خدمة لتبادل الرسائل فيما
بني الطالب املهتمني بهذه القضية .وقمنا بعرض «14
حقيقة حول العنف القائم على النوع» 5-1على هاتني
القناتني في األيام السابقة لبدء النشاط الفعلي.
ولتدشني األسبوع ،قمنا بإبراز هذه احلقائق اجلوهرية،
إلى جانب عرض صور من جميع أنحاء العالم على
حائط اإلعالنات والنشرات ،وعرض فيديو  12x7قدم
في القاعة الرئيسية للكلية.

القائم على النوع -سواء عن طريق التطوع في أحد
اجملموعات احمللية املعنية مبكافحة العنف القائم على
النوع ،أو عن طريق قيام مقدمي اخلدمات الصحية
بصقل مهاراتهم اخلاصة برصد اخملاطر احمللية .وقد
اختتمت هذه األنشطة الصباحية بالرقصة اجلماعية
(فالش موب) التي طال انتظارها ،حيث قام  35طالبا
بتأدية رقصة على أنغام «كسر القيود» «Break the
 »Chainالتي تغنيها تينا كالرك .وقد قام باختيار
الرقصة واألغنية كل من إيف انسلر وحملة انتفاضة
املليار ،ومت نشرها باجملان عبر شبكة اإلنترنت.

حلقة نقاش :من األبحاث إلى العمل الفعلي
في  13فبراير ،قمنا بتنظيم حلقة نقاش ،في وقت
الغذاء ،تركز على قضية العنف القائم على النوع
على مستوى العالم ،مع األخذ في االعتبار التدرج من
األبحاث إلى السياسات وصوال إلى العمل الفعلي.
ومن بني املتحدثني بحلقة النقاش؛ د .جاكلني كامبل،
أستاذ بكلية التمريض والرئيس املشارك مبنتدى منع
العنف العاملي التابع ملعهد الطب ،ومايكل مولوني
معا من أجل الفتيات،
كيتس املدير اإلداري ملؤسسة ً
وسالي هيس ممرضة متخصصة في الفحص
الشرعي للفتيات الناجيات من االعتداءات اجلنسية،
وتعمل في مجال وضع برامج حول العنف العائلي
في بالتيمور .وقد تناول أعضاء حلقة النقاش سبل
جمع البيانات حول العنف القائم على النوع وترجمة
النتائج إلى عمل فعلي ،كما قدموا اقتراحات حول
سبل مشاركة الطالب في هذا املوضوع .وقد جاءت
هذه احللقة النقاشية ،التي حضرها ما يقرب من 100
شخص ،لتمهد الطريق أمام يوم النشاط الفعلي.

اجتمع أكثر من  200من الطالب ،وأعضاء هيئة
التدريس ،والعاملون بكلية هوبكنز ملشاهدة العرض.
وقد أصبح طالب كلية هوبكنز ،من خالل أدائهم
للحركات الراقصة نفسها ،على أنغام األغنية
الرئيسية حلملة انتفاضة املليار «،»Break the Chain
جز ًءا من احلركة العاملية للمطالبة بإنهاء العنف
القائم على النوع .وقد ظل الرقص على مر التاريخ
ً
شكل من أشكال النشاط السياسي ،بيد أن الناس
لم يدركوا إال في اآلونة األخيرة تأثيره الفاعل في
النشاط العاملي .وحتى يومنا هذا ،التزال بعض
الثقافات شديدة التحفظ حول العالم متنع الرقص.
ويرجع سبب اخلوف منه إلى أنه يذكي األمر الوحيد
الذي ال ميكن أن تنتزعه من أي إنسان :األمل.

اإلضراب ،الرقص ،االنتفاض
بدأت فعاليات  14فبراير بتوزيع «عبوات احلب» ،وزهور
الواقيات املصنوعة من أوراق السيلوفان ،والواقيات
الذكرية ،وأنابيب تنظيف الغليون .وتضمنت كافة
النشرات ،التي مت توزيعها ،حقائق حول العنف القائم
على النوع ،وكذلك سبل املشاركة في إنهاء العنف

«أنا أنتفض ألنني»...
بعد انتهاء الرقصة اجلماعية ،قمنا بتوجيه احلضور
نحو القاعة الرئيسية باجلامعة حيث أقمنا كشكا
للصور الستخدامه في عمل مقال مصور .ومت تصوير
أكثر من  100طالب ،يحملون رسائل مخصصة لهذا
الغرض ،تبدأ بالكلمات التالية «:أنا أنتفض ألنني »...
أو «أنا مناصرة لقضايا املرأة ألنني .»...وقمنا بنشر هذه
الصور على صفحتنا اخلاصة على الفيسبوك .وقد
ً
مجال لالستكشاف،
أتاح كشك التصوير للطالب
كما ساعد على إبراز القضية بشكل أكبر .وقد
امتاز الطالب بالرؤية الثاقبة ،والصدق ،بل بالشجاعة
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البالغة ،في كثير من األحيان ،عند ذكرهم لألسباب
التي دفعتهم لالنتفاض.
«أنا أنتفض ألنه ..ال يجب أن يشعر أي شخص باأللم
الذي أحست به أختي»
«أنا مناصرة لقضايا املرأة ألن بنيتي اجلسدية األصغر
ال ينبغي أن يترتب عليها القلق باستمرار بشأن أماني
وسالمتي».
وقد شارك عدد كبير من الرجال حيث قال أحدهم:
«أنا مناصر لقضايا املرأة ألنني ...أنا أمي ،أنا
أخوتي».كما أضاف أحد عمداء اجلامعة قائال« :رمبا
يكون  %70من هذه الكلية من النساء ،ولكن هذه
القضية تؤثر على  %100من الكلية».
رابطا بني
وقد جاءت هذه االحتفالية لتشكل
ً
العاملني على املستوى احمللي في الواليات املتحدة
األمريكية ،والعاملني على املستوى الدولي ،فيما
يتعلق بأهمية النشاط السياسي والعمل ،كما
جاء الدعم احلاشد من هيئة الطالب تأكي ًدا آلمالنا
نحن منظمى االحتفالية .فعلى الرغم من اختالف
االهتمامات واملهارات املكتسبة ،فإن الطالب وأعضاء
هيئة التدريس واملوظفني بكلية جونز هوبكنز
للصحة العامة ،القادمني من جميع أنحاء العالم،
ترسخ لديهم اإلحساس بأن العنف ضد النساء
والفتيات يعتبر قضية بالغة األهمية من قضايا
الصحة العامة.
نواصل انتفاضتنا ألن...
باعتبارنا طالبًا في مؤسسة بحثية في املقام األول،
حتدثنا عن أهمية هذا األمر ومشاعرنا الشخصية
نحوه .ونحن إذ نؤمن إميانًا عميقً ا بأهمية البيانات
وقدرتها على إحداث تغيير ،إال أننا عادة ما نصارع
مع احلاجة إلى توفير بيانات بالغة الدقة من ناحية،
واحلاجة إلى تقدمي الدعم واتخاذ خطوات فعلية على
أرض الواقع من ناحية أخرى .ومن أهم التحديات،
التي واجهتنا في تنظيم هذه األنشطة ،عملية
حتفيز أعضاء هيئة التدريس واإلداريني ،الذين ال يبدون
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واضحا بقضية العنف .فقضية العنف
اهتماما
ً
ً
القائم على النوع من القضايا املركبة ،التي تتطلب
تضافر اجلهود من قبل قطاعات عدة .وإذا ما أخذنا في
االعتبار أن قضايا العنف القائم على النوع ال «محل»
لها في جامعة جونز هوبكنز للصحة العامة ،جند أن
حشد املؤيدين من مختلف األقسام كان ميثل حتديًا.
وفي ضوء الطبيعة اخلاصة لكلية جونز هوبكنز
للصحة العامة ،التي تعتمد على البيانات ،استطعنا
أن نستغل اإلحصائيات املتاحة في عمل الدعاية
جلذب مزيد من االهتمام قبل بدء الفعاليات .وبالفعل
حققنا جنا ًحا ملحوظً ا عندما حظينا بدرجة عالية
من االهتمام والدعم من قبل مجموعة من املنظمات
الطالبية بالكلية ،الذين أبدوا حماسا شديدا
للمشاركة معنا في تنظيم الفعاليات؛ األمر الذي
يعكس رغبة القائمني على مجال الصحة العامة في
املشاركة في تلك القضايا.
وإذا ما نظرنا إلى املستقبل ،فإننا نرى أن كلية جونز
هوبكنز للصحة العامة تتبوأ مكانة فريدة تتيح لها
دمج البيانات وممارسة النشاط؛ فنحن ،باعتبارنا اجليل
القادم من الباحثني واملمارسني والقائمني على مجال
الصحة العامة ،نستطيع أن جنمع بني شغفنا الدفني
بهذه القضايا من ناحية ،واحلاجة إلى توفير األدلة
والبيانات من ناحية أخرى ،حتى نستطيع التوصل إلى
القرارات الالزمة للتخفيف من وطأة العنف .كما أننا
مقتنعون بأنه من األهمية مبكان املشاركة في هذه
األنشطة من منظور حقوق اإلنسان وحتقيق املساواة.
إننا ندرك أن تأثير هذه االحتفالية كان محدودًا.
فالدور احلقيقي تقوم به املنظمات واجلماعات املوجودة
حول العالم ،التي ظلت تدعو لعقود عدة إلى حتقيق
إصالحات .ونحن نؤمن بقدرتنا على دعم اجلهود التي
تبذلها تلك اجلهات من خالل زيادة عدد الباحثني
والعاملني في مجال الصحة العامة ،الذين يبدون
اهتماما بهذه القضية .وفي ضوء الدور الذي تلعبه
ً
كلية جونز هوبكنز للصحة العامة في شبكات
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 علينا أن نرفع درجة االهتمام،الصحة العاملية
،باملوضوع فيما بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس
على أمل أن يدفعهم ذلك إلى إدماج مكافحة العنف
، وأخيرًا.ضد املرأة ضمن نشاطاتهم واسعة النطاق
طالبيا لهذه القضايا ومنبرًا
فإننا نود أن نقيم مقرًا
ً
.ميكن للطالب ممارسة النشاط من خالله
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