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الوالدة.. هل هي ضرورٌة أم هي شكٌل من  إلى جانب زوجته حلظة  الزوج  وجود   
أشكال إقحام الرجال في مهاٍم ليست من اختصاصهم؟..

نقرأ عن كثيٍر من الرجال في دول أوروبا وأمريكا ممن ُيرافقون زوجاتهم في غرفة الوالدة.. 
وقليٌل منهم من العالم العربّي. 

من  أنها  رغم  بامتياز؛  بالنساء  مهمًة خاصًة  ُتعتبُر  األطفال  وإجناب  الوالدة  مهمة  زالت  وال 
صنع اإلثنني معًا؛ في الوقت الذي تغّيرت فيه توّجهات الكثير من األزواج حنو ضرورة مرافقة 
زوجاتهم خالل مرحلة احلمل والفحص ومتابعة الدكتور؛ من باب القناعة أو من باب اخلوف 
عليها. وأيًا كانت األسباب؛ فالنتيجة لصاحل الزوجة، إال أّن مرافقة الزوج لزوجته عند الوالدة 
أمرًا الزال يثير الدهشة؛ فنادرًا ما يحدث أن يرافق الزوج زوجته حلظة الوالدة، وإن حدث 
ذلك؛ تكون حاالٍت قليلًة جدًا في عيادات األطباء اخلاصة، فاملستشفيات وأقسام الوالدة في 
قطاع غزة غير مهيئٍة الستقبال املرافقني؛ خاصًة من األزواج. أيضًا؛ ال تزال الثقافة السائدة 
تدعم فكرة أْن ال عالقة للزوج بهذا املوضوع، وإذا كان لهم عالفًة؛ فهم ُيحضرون الزوجة 
إلى املشفى، أو يقفون بانتظار والدتها.. ُيحضرون األّم واحلماة وأخرياٍت من النساء؛ ليكّن 

على جانبها. 
الزوج  مصاحبة  وراء  تكمن  التي  العظيمة  األهمية  عن  األزواج  عيون  َعَمْت  الثقافة  هذه 
لزوجته؛ فالكثير من األطباء يرونها ضرورًة وأمرًا في غاية األهمية لكال الزوجني، فهي تدعم 
لزوجها، يساندها، ويهّون  أمّس احلاجة  التي تكون فيها في  اللحظات  الزوجة نفسيًا؛ في 

عليها حلظات اخلوف واأللم. أيضًا؛ وجود الزوج ُينّمي شعوره باألبوة.
وعلى الرغم من أهمية هذا املوضوع؛ وأهمية احلرص على القيام به من قبل األزواج؛ إال أنه 
قد يجُد رفضًا من الزوجات، وال يعتبرن األمر ضروريًا، وقد يكون مبررهّن بأنهّن ال يرغنب أن 

يراهّن أزواجهن وهّن على هذه احلالة، ورمبا ألنهّن لم يجّربن ذلك من قبل. 
على أّية حال؛ فإّن اختالف اآلراء حول هذا املوضوع بني مؤيٍد ورافٍض ال ُيقلل من أهمية 
وجود الرجل إلى جانب زوجته عند الوالدة، لذا؛ البد من العمل على تغيير وجهات النظر، 
ورفع الوعّي جتاه هذا املوضوع، أيضًا؛ تهيئة العيادات العاّمة واخلاّصة الستقبال هذا التغيير. 

وأخبرًا؛ فإّن طفلًا ُوجد من زوجني؛ يجب أن يرى النور في وجودهما.

آمال صيام 

4/18/15 6:30 AMPen
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وأخيراً.. سيدخل الرجال إلى كشك الوالدة..!
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الصحة االنجابية�شماح �أب� دية

برنامج ناجح يحمي األم وينقذ جنينها
قد  اأمرا�ٌض  االأ�صنان..  واآالم  املتكرّر،  واالإجها�ض  اخللقية،  والت�صّوهات  وال�صكرّي،  ال�صغط 

تتهاون فيها الن�صاء املقبالت على احلمل، مما يُعرّ�صهن مل�صاكل جّمٍة خالل فرتة احلمل، وهو 

االأمر الذي ا�صتدعى �رضورة االهتمام بالن�صاء ورعايتهن قبل احلمل.

الرعاية ما قبل احلمل..
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غزة،  مدينة  �سكان  من  اإبراهيم”  “هدى 
مل ترتدد يف اتباع برنامج الرعاية ما قبل 

احلمل؛ الذي اأطلقته “وكالة غوث وت�سغيل 

الفحو�سات  فاأجرت  ــروا(  )الأن الالجئني” 

لتهيئة  وقائيًة  اإجراءاٍت  واتخذت  الالزمة، 

ذلك  على  �سّجعها  للحمل،  نف�سها 

معاملة الأطباء.

ما  “الرعاية  برنامج  يف  العمل  بداأ  وقد 

 )pre conception care - pcc( ”قبل احلمل

عيادة   يف  فعلياً  “الأونروا”  اأطلقته  الذي 

عام 2010، حيث تخ�سع فيه  “ال�سويدي” 
ال�سيدة ملجموعٍة من الإجراءات الوقائية 

حمٍل  حلــدوث  مهياأةً  بعدها  لت�سبح 

اخللقية  الت�سّوهات  من  خاٍل  طبيعٍي 

على  خطورة  اأيــة  يُ�سّكل  ول  للجنني، 

ن�سبة  من  التقليل  وبالتايل؛  الأم،  �سّحة 

يف  �سواًء  والأطــفــال؛  الأمهات  وفيات 

مرحلة احلمل اأو بعد الولدة.

وبداأت “اإبراهيم” باتباع توجيهات الطبيبة 

امل�رسفة عليها يف برنامج الرعاية، واتخذت 

الفحو�سات  لإجــراء  الالزمة  ــراءات  الإج

للعيادة  ذهابها  �سبب  اأّن  مبّينًة  كافة، 

واهتمامها بالربنامج هو رغبتها يف ولدةٍ 

ت�سّوهاٍت يف  وعدم حدوث  طبيعيٍة جداً، 

جنينها.

وعن معاملة الأطباء يف “برنامج الرعاية 

تقول باأّن معاملة الأطباء  ما قبل احلمل” 

يف  ال�ستمرار  على  كثرياً  �سجعتها  لها 

الذهاب و تطبيق كافة التوجيهات منهم.

ويقول مدير عيادة الأونروا الدكتور “جميل 

الربنامج  هذا  من  الهدف  “اإن  عليان” 

ما  الأم  �سّحة  وتقوية  تعزيز  يف  يكمن 

طبيعيٍة  لــولدةٍ  لتهيئتها  احلمل،  قبل 

واإجناب طفٍل خاٍل من الت�سّوهات، خا�سًة 

ت�سّوهات القنوات الع�سبية”.

واأكّد اأّن الربنامج يعمل على تقليل معدل 

الإ�سابة بالأمرا�س لالأم والطفل على حٍد 

اخلطرة  احلمولت  على  وال�سيطرة  �سواء، 

قبل دخول ال�سيدة يف مرحلة احلمل”.

اإر�سادات حلمٍل �سليم

وقد عر�ست م�سوؤولة التمري�س يف عيادة 

“نهلة  )الأونــروا(  لـ  التابعة  ال�سويدي 

التي  اخلطوات  من  جمموعًة  الأ�سدي” 

يجب على ال�سيدة اتباعها لتمّكنها من 

من  وخاٍل  واآمٍن  طبيعٍي  ب�سكٍل  احلمل 

الت�سّوهات.

-بح�سب  اخلطوات  هذه  اأوىل  وتتمّثل 

وتوعيتها  ال�سيدة  تعريف  يف  الأ�سدي- 

اأو  الكاتبة  خالل  من  الربنامج  باأهمية 

�سامٍل  طبٍي  فح�ٍس  اإجراءُ  ثم  املمر�سة، 

قبل  من  عاماً  فح�ساً  ي�سمل  لل�سيدات 

ويتم  ال�سيدة،  جل�سم  املخت�س  الدكتور 

اأخذ ال�سرية املر�سية ال�سابقة لها، للتاأّكد 

مثل:  مزمنٍة  باأمرا�ٍس  اإ�سابتها  عدم  من 

اأمرا�ٌس  لديها  اأو  ال�سكري  اأو  ال�سغط 

اأزمة  اأو  الدرقية  الغّدة  مثل: م�ساكل يف 

 اأو حدوث اإجها�ٍس 
ّ
ت�سيب اجلهاز التنف�سي

ل ترغبه ال�سيدة.

الثانية  “اخلطوة  فــاإّن  لالأ�سدي؛  ووفقاً 

تت�سمن قيام الطبيب اأو املمر�سة بتقدمي 

الالزمة  الطبّية  الإر�سادات  و  الن�سائح 

يتّم  حيث  حالتها،  ح�سب  �سيدةٍ  لكّل 

و�سع خطٍة عالجيٍة يتّم العمل بها على 

انتظام  ح�سب  اأكرث؛  ورمبا  �سهور   3 مدار 

ناحية  من  �سيدة  حالة  كّل  وا�ستجابة 

الفحو�سات؛  وباقي  وال�سغط  ال�سكر 

حتى يتّم عمل �سبٍط للحمل وال�سيطرة 

باحلمل  اخلا�سة  اخلطورة  عوامل  على 

ومعاجلتها. 

الثالثة؛  باخلطوة  البدء  يتم  ذلك؛  وبعد 

املخترب  اإىل  احلالة  حتويل  تت�سمن  والتي 

والتي  الالزمة؛  املخربية  التحاليل  لعمل 

والبول،  وال�سكر  الدم  فحو�سات  ت�سمل: 

ــوزن  وال ال�سيدة  دّم  ف�سيلة  وكذلك 

وال�سغط، ومن ثّم يتّم حتويلها اإىل عيادة 

والأ�سنان  الفم  �سّحة  لتقييم  الأ�سنان؛ 

اأيّة  وجود  حال  يف  والتدّخل  ومعاجلتها/ 

م�ساكل فيها.

وت�سيف احلكيمة “الأ�سدي”: “بعدها يتّم 

ا�ستبدال الأدوية ال�سارة باحلمل؛ وخا�سًة 

وال�سكري؛  ال�سغط  مبر�سى  يتعّلق  فيما 

مما قد يوؤثر �سلباً على احلمل اأو اجلنني”.

املقويات  احلالة  اإعطاء  “يتم  وتابعت: 

اأ�سيد  الفوليك  حم�س  ومنها:  الالزمة؛ 

“Folic Acid”، وهو نوع من اأنواع فيتامني 
 يف بناء ومنو الدماغ 

ٌ
و له دورٌ اأ�سا�سي  ”b“

واجلهاز الع�سبي لدى اجلنني، ويعطى قبل 

لأنه  احلمل؛  متابعة  بداية  من  �سهور   3
يف  اخللقية  الت�سّوهات  حدوث  من  يقّلل 

 والقلب والكلى وال�سفاه 
ّ
اجلهاز الع�سبي

واحللق عند اجلنني”.

وتوؤكد “الأ�سدي” اأّن “هذا احلم�س ي�ساعد 

على وقاية ال�سيدة من الإ�سابة ب�رسطان 

يحميها  وكذلك  والقولون،  الرحم  عنق 

باأخذه  وت�ستمر  الدم،  لفقر  التعّر�س  من 

ملدة 3 �سهور اأخرى بعد احلمل”.

ويف اخلطوة الأخرية؛ يتم توجيه الن�سائح 

ال�سلوك  لتعديل  لل�سيدة  والإر�سادات 

ال�سلبي خالل ما قبل احلمل، وبالتايل؛ ل 

يُ�سّكل خطورةً على �سّحتها وعلى �سهور 

الولدة واجلنني.

�صلوكياٌت �صلبيٌة

من  جمموعًة  “الأ�سدي”  عر�ست  كما 

اأن  يجب  التي  ال�سلبية  ال�سلوكيات 

ال�سيدة حلمٍل طبيعٍي خاٍل من  تتجنبها 

الت�سّوهات اخللقية، تتمّثل اأولها يف جتّنب 

ت�سبب  ال�سارة؛ حتى ل  الطبّية  الأ�سعة 

ت�سوهاٍت �سلبيًة للجنني.

الفورّي  التوّقف  “�رسورة  اأكّدت على  كما 

طفٍل  ولدة  اإىل  يوؤدي  لأنّه  التدخني؛  عن 

يف  منــّوه  على  يوؤثر  وهــذا  ــوزن،  ال ناق�س 

ما  يقّلل  وبالتايل؛  املتقدم،  العمر  مراحل 

ووفيات  مبكرة  ولدة   %5-7 من  ن�سبته 

املوت  من   24% بن�سبة  ويقّلل  اأطفال، 

املفاجئ حلديثي الولدة”.

تلقي  من  التاأكد  “اأهمية  اإىل  واأ�سارت 

تطعيم  �سّيما  ل  للتطعيم؛  ال�سيدة 

يف  والكزاز   )Rupella( الأملانية  احل�سبة 

فرتة ما قبل احلمل.

مبمار�سة  ال�سيدات  “الأ�سدي”  ون�سحت 

الن�ساطات الريا�سية وخ�سو�ساً ال�سيدة 

لل�سكّري  يعّر�سها  قد  هذا  لأّن  البدينة، 

وال�سغط يف فرتة احلمل.
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تناول  من  التقليل  “�رسورة  على  و�سّددت 

بع�س املواد الغذائية ال�سارّة مثل: الزيوت 

بتناول  مرحبًة  وال�سكريات”  والدهون 

اإن  واللحوم  واحلبوب  والفواكه  اخل�سار 

اأمكن، وذلك ح�سب حالتها.

الربنامج واملناطق املهّم�صة

قطاع  يف  والبعيدة  النائية  املناطق  يف 

 خمت�ٌس يف عيادة 
ٌ
غزة؛  يقوم طاقٌم طبي

لتقدمي  منزليًة  زياراٍت  بتنظيم  )الأونروا( 

يف  ل�سيما  كانوا،  اأينما  لالجئني  اخلدمة 

احلروب، كما يوجد فريٌق خا�ٌس للتطعيم 

)الأونروا(  اأطلقت  حيث  الولدة،  وحالت 

برنامج )Home visit( “زيارة املنازل” والذي 

اأيّة  وتقدمي  تطعيم،  اإجــراء  اإىل  يهدف 

ومنعتها  احلامل  حتتاجها  طبيٍة  خدمٍة 

زيارة  من  الجتماعية  اأو  املادية  الظروف 

مراكز تقدمي اخلدمة الرئي�سية، حيث يتّم 

بعد  اخلا�سة  ال�سحّية  املعلومات  حتديث 

والطفل  الأم  �سّحة  كتيب  يف  زيارةٍ  كّل 

ملخ�ٍس  مبثابة  وهو   )Mch Handbook(

ويفتح من  لل�سيدة،  املر�سية  ال�سرية  عن 

فرتة ت�سجيل ال�سيدة بالربنامج يف فرتة ما 

قبل احلمل وحتى اأن تلد ال�سيدة وتتلقى 

ق�سم  وتزور  الالزمة،  التطعيمات  كافة 

تنظيم الأ�رسة يف العيادة القريبة منها.

دور وزارة ال�صحة 

الأمومة  من جانبها؛ قالت مديرة �سحة 

ال�سحة  وزارة  يف  الإجنابية”  “ال�سحة 
قامت  “الوزارة  حل�س”:  “نهلة  الدكتورة 

جمتمعيٍة  توعيٍة  بعمل   2015 عام  يف 

الطواقم  وتدريب  �سحٍي  تثقيٍف  وندواٍت 

الإعالم  و�سائل  عرب  ال�سيدات  وتعريف 

متّ  التي  والبو�سرتات  واملن�سورات  املختلفة 

ن�رسها لتوعية ال�سيدات باأهمية امل�سورة 

احلفاظ  بهدف  احلمل؛  قبل  ما  واملتابعة 

على �سّحة الأم والطفل”.

بعمل  قامت  “الوزارة  اأّن  “حل�س”  واأكدت 

لتنفيذ  اإر�سادٍي  ودليٍل  خا�ٍس  بروتوكوٍل 

الربنامج مكوٍن من فريٍق عالجٍي لتحديد 

الفئة امل�ستهدفة”.

حل�س-  -بح�سب  الربنامج  تنفيذ  ويتّم 

التثقيف  ت�سمل:  مــراحــل  اأربـــع  عــرب 

عوامل  وتقييم  حتديد  وامل�سورة،  ال�سحي 

والفح�س  الأم  تاريخ فح�س  من  اخلطورة 

املخربية،  وال�ستق�سائيات  الكلينيكي 

املر�سي  ال�سلوك  وتغيري  العالج،  وتقدمي 

واأخرياً  �سحٍي،  �سلوٍك  اإىل  ال�سحي  غري 

ال�ست�سارة الطبية”.

اأن�ساأت  “الوزارة  اأّن  “حل�س”  واأ�سافت 

 )148( ي�سمُّ  تخطيطٍي  جودةٍ  م�رسوع 

الأولية؛  للرعاية  غزة  قطاع  يف  مركزاً 

واملوؤ�س�سات  ــروا  والأون احلكومة  ي�سمل 

الدولية )Ngo( حتت مظلة وزارة ال�سحة، 

ووقائيًة  وجميعها تقدم خدماٍت عالجيًة 

ورعايًة اأوليًة تخدم �سّحة الأم؛ ومعظمها 

احلكومية  املراكز  �َسَكلت  حيث  جمانية، 

ــروا  اأون  27% ون�سبة   73% ن�سبته  ما 

وموؤ�س�ساٍت دولية”.

يوجد  فاإنه  الأمومة؛  �سّحة  ملديرة  ووفقاً 

تقدم    25 منها  حكومياً؛  مــركــزاً   54
احلمل،  قبل  ما  وم�سورة  رعاية  لل�سيدات 

و15 مركزاً وعيادة لتنظيم الأ�رسة، ويوجد 

من  للتمّكن  �سيدةٍ  لكّل   
ٌ
ر�سمي ملٌف 

متابعة حالتها ال�سحّية من خالله”.

الوزارة يف  واجهت  التي  ال�سعوبات  وعن 

احلمل”  قبل  ما  “امل�سورة  برنامج  تنفيذ 

ب�سكٍل وا�سٍع، قالت: “اإن حدوث حمٍل غري 

للعديد من حالت احلمل هو من  متوّقع 

اأبرز امل�ساكل، بالإ�سافة اإىل جهل معظم 

الن�ساء اأو عدم اإدراكهّن لأهمية وا�ست�سارة 

الطبيب قبل احلمل، عدم اإدراج هذا النوع 

من امل�سورة حتت مظلة “خدمات ال�سحة 

الإجنابية املجانية”.

لدى  املتاحة  “الإمكانيات  اأّن  اإىل  ولفتت 

بحم�س  ال�سيدة  لتطعيم  تكفي  الوزارة 

البول  حتليل  وعمل  اأ�سيد”  “الفوليك 
كافيٍة  ميزانيٍة  توّفر  لعدم  نظراً  والدم 

لتنفيذ الربنامج ب�سكٍل كامل”.

مب�رض باخلري..!

وك�سفت نتائج خدمات ال�سحة الإجنابية 

اأنحاء  معظم  يف  متاحًة  اأ�سبحت  التي 

العديد  يف  ملحوظاً  حت�سناً  غزة  قطاع 

الرعاية  ومنها:  الرئي�سية  املوؤ�رسات  من 

ال�سحية لالأمهات اأثناء فرتة احلمل ورعاية 

الأمهات بعد الولدة.

واأ�سافت اأن “هناك 82 حالة اإجها�ٍس يف 

الأطفال   وفيات  عدد  بلغ  فيما  القطاع، 

وكالة غوث  اإح�سائيات  بح�سب  14حالة، 
لعام 2016”. وت�سغيل الالجئني “اأونروا” 

نظم  وحـــدة  اإح�سائيات  وبح�سب 

ال�سحة؛ فقد  بوزارة  ال�سحية  املعلومات 

بلغ عدد وفيات الأطفال اأقل من عام منذ 

اأقل  الأطفال  ووفيات  حالة   )633(  2015
)399( طفالً،  من 28 يوم “حديثي الولدة” 

بينما بلغ عدد وفيات الأمهات )خالل فرتة 

داخل  الوفيات  وعدد  �سيدة،   )15( احلمل( 

الرحم )240( حالة.

القانون يحمي االأم والطفل  

ويُعد “احلق يف احلماية والرعاية ال�ساملة” 

التي  الأ�سا�سية  احلقوق  �سمن  من 

الفل�سطيني  الأ�سا�سي  القانون  حّددها 

الأم  رعاية  احلق  هذا  وي�سمل   ،2003 عام 

قد  خماطر  اأيّة  من  وحمايتهما  والطفل 

توؤثر على �سحتهم اأو حياتهم.

“الئتالف  لدى  املحامي  اأكــده  ما  وهو 

“بكر  )اأمان(  وامل�ساءلة”  النزاهة  اأجل  من 

قانون  من   )24( “املادة  بــاأّن  الرتكماين” 

الطفل الفل�سطيني رقم )7( تن�ّس على 

التدابري  جميع  ال�سحة  وزارة  تتخذ  اأن 

املنا�سبة من اأجل تطوير قدراتها يف جمال 

والعالجية  الوقائية  ال�سحية  الرعاية 

ب�سّحة  املتعّلقة   
ّ
ال�سحي والإر�ــســاد 

الطفل وتغذيته وحمايته”. 

العامة  ال�سحة  “قانون  اأّن   
ّ

وبــني

البند  يف  ن�ّس   )20( رقم  الفل�سطيني 

خا�سة  وب�سفة  املراأة  رعاية  على  الثاين 

والر�ساعة  ــولدة  وال احلمل  فرتات  اأثناء 

وت�سجيع الر�ساعة الطبيعية”.

واأو�سح “الرتكماين” اأّن “اتفاقية “�سيداو” 

تنظيم  مو�سوع  لتدعم  جاءت  الدولية 

)12( على  املادة  ين�ّس مبداأ  الأ�رسة، حيث 

�رسورة توفري خدماٍت منا�سبًة فيما يتعلق 

باحلمل والولدة وفرتة ما بعد الولدة؛ بوجود 

وكذلك  القت�ساء،  عند  جمانيٍة  خدماٍت 

تغذيٍة كافية اأثناء احلمل والر�ساعة”.

بدورها؛ اأكدت امل�ست�سارة القانونية بعيادة 

النزاعات  “�سبب  اأن  “رجاء عيد”  )الأونروا( 

التي كانت حتدث ب�سكٍل كبريٍ بني الأزواج 

التفاهم  عدم  اإىل  الأوىل  بالدرجة  تعود 

لهذا  الأولد،  عدد  على  بينهم  والتفاق 

وجدت العديد من ال�سيدات راحتهن عند 

اتباع برنامج “امل�سورة ما قبل احلمل”.

ال�سيدات  اإحدى  ق�سة  “عيد”  و�رسدت 

اإن  قالت  حيث  العيادة؛  يف  عملها  خالل 

“الزوجة تُعّد الثانية وزوجها يجربها على 
تناول حبوب منع احلمل ويهددها باإجها�س 

جته�سني  اأجعلك  “�سوف   : قائالً  الطفل 

طفلك اإذا حملتي.. اأنا ل اأريد اأولداً”.

واأكدت اأّن “هذا ما يُعّر�س ال�سيدة للخطر، 

الفل�سطيني،  ال�سحة  قانون  ويخالف 

اإجها�س  يُحظر  املادة)8(:  يف  ن�ّس  الذي 

اإل  كانت  طريقة  باأيّة  حامٍل  امراأةٍ  اأيّة 

من  حياتها  انقاذ  ال�رسورة  ا�ستوجبت  اإذا 

اخلطر ب�سهادة طبيبني اخت�سا�سيني”.

على  احلمل  قبل  ما  رعايُة  تقت�رس  ل  اإذاً؛ 

لل�سيدة؛  ية  ال�سحِّ الرعاية  تقدمي  جمرَّد 

ذكرناه،  ما  بجميع  قيامها  ت�سمل  بل 

على  املحافظة  يف  فعالً  ترغب  كانت  اإذا 

�سّحٍة جيدةٍ لها ولطفلها.
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�شباح حمادة

يتعرضن لمخاطر صحية: عقارب 
وشمس حارقة..! تعذيب من 
نوع آخر للنساء الحوامل في 

الكرفانات 

تعرّ�صُت  �صهرٍ  فقبل  بيننا،  تعي�ض  وعقارب  وزواحف  “ح�رضاٌت 
للدغة عقرٍب كادت اأن تقتلني، ومل اأ�صتطع وقتها تناول االأدوية؛ 

كي ال اأعرّ�ض جنيني للخطر”.. 

)28 عاماً( من �سكان حي الزيتون -�رسق  بهذه الكلمات بداأت “حنان النقلة” 

مدينة غزة- حديثها، وهى اأٌم خلم�سة اأطفال، وتعي�س داخل كرفاٍن من ال�سفيح، 

وحامٌل يف �سهرها التا�سع، وتعاين من اأو�ساٍع �سحيٍة ونف�سيٍة �سعبة.

الن�ساء اللواتي يع�سن يف الكرفانات التي ُفر�س عليهن العي�س فيها بعد هدميِ 

�سعبًة يف كافة  يواجهن ظروفاً  غزة؛  الأخرية على قطاع  احلرب  منازلهّن يف 

جوانب حياتهن، وتزيد �سوًء يف فرتة حملهن، فاملراأة حتتاج اإىل عنايٍة خا�سٍة خالل 

فرتة احلمل، حيث تعترب تلك الفرتة من اأ�سعب واأحرج الفرتات التي متّر بها املراأة 

خالل حياتها، وت�سبح م�سئولًة عن طفٍل، وبالتايل؛ هي بحاجٍة اإىل بيئٍة اإجنابيٍة 

�سحيٍة تتوافر فيها كّل مقومات احلياة الأ�سا�سية، اإل اأّن العدوان الأخري على 

قطاع غزة فر�س واقعاً مريراً على �سكان الكرفانات. 

 للن�ساء 
ّ
“الغيداء” من خالل التقرير التايل ت�سلط ال�سوء على الو�سع ال�سحي

احلوامل اللواتي يع�سن داخل الكرفانات..

متوترةً  حياةً  “اأعي�س  جبينها:  من  ت�سبب  عرقاً  مت�سح  وهى  “النقلة”  وقالت 

اأ�سابني ال�سغط واأمل املفا�سل ووجع  واأ�سعر ب�سيق النف�س والختناق، وقد 

داخل  األ يحدث حمٌل يف ظّل حياتها  اأنها كانت حذرة  اإىل  م�سريةً  الأ�سنان” 

الكرفان، وو�سعهم املوؤمل، اإل اأّن اإرادة الله فوق كّل �سيء، واحلياة م�ستمرةٌ رغم 

كّل املاآ�سي التي مّر بها اأهل غزة”. 

وعدم  الكرفانات،  منطقة  يف  املفقود  البلديات  دور  عن  “النقلة”  ت�ساءلت 

“�رسورة  بـ  مطالبًة  املطلوب.  بال�سكٍل  املكان  بنظافة  قبلهم  من  الهتمام 

اأجل الق�ساء على احل�رسات والزواحف املنت�رسة يف املنطقة؛ التي  العمل من 

ت�سّكل خطراً على حياة الكبار وال�سغار”.
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التغذية  �سوء  من  تعاين  الكرفانات؛  �سكان  من  كغريها  “حنان”.. 
اآملًة  الأ�سا�سية،  احلياة  مقّومات  لأدنى  تفتقر  فاملنطقة  والفقر، 

اأن يتّم ت�رسيع الإعمار وبناء بيتها الذى ُهدم خالل العدوان الأخري، 

والعودة حلياتها ال�سابقة برفقة عائلتها وطفلها املنتظر.

م�صاكل �صحية 

ت�سكن  اأطفاٍل،  لثمانيةيِ  اأٌم  وهي  عاماً(   37( الكفارنة”  “�سريين 
وعائلتها يف كرفان يف منطقة بيت حانون -�سمال القطاع- تقول: 

“اأنا حامٌل يف ال�سهر الثامن، واأعاين من م�سكالٍت �سحيٍة منها: 
دوايل ال�ساقني، انتفاخ الأطراف، واحلّكة التي مل تفارقنيِ منذ بداية 

اأّن  اإىل  م�سريةً  امل�ستعل”  كاللهيب  فالكرفان  ال�سيف،  ف�سل 

جربوا 
ُ
ُفر�ست عليهم واأ حياتهم داخل الكرفان “بال طعٍم ول لون” 

على التاأقلم، بعد تدمري منزلهم ب�سكٍل كامٍل خالل عدوان 2014 

على القطاع. 

تُ�سيف “الكفارنة” والعرق يت�سّبب من كّل اأجزاء ج�سدها: “حياتنا 

تُعّجل  باأن  يومياً  الله  ندعو  للغاية،  ال�سناديق �سعبٌة  داخل هذه 

عملية الإعمار ونعود لبيوتنا وحياتنا ال�سابقة”.

“الكفارنة”.. والتي عاي�ست من قبل فرتات حمٍل �سابقٍة يف منزلها 
امل�ستقّل؛ توؤكد باأنها مل تكن تعاين من اأيّة م�ساكل �سحية خالل 

حملها، اإل اأن حياتها داخل الكرفان هو ال�سبب الأول والرئي�سي لكل 

معاناتها خالل حملها احلايل. 

قلٌق وتوتّر ..

�سابقتها،  عن  )24عاماً(  ب�سري”  “ي�رسا  معاناة  تختلف  مل  فيما 

فهي اأٌم لطفلني وحامٌل بطفلها الثالث يف ال�سهر الرابع، تقطن 

وعائلتها يف منطقة الكرفانات –�سارع القد�س- �سمال القطاع، 

قبل فرتةٍ وجيزةٍ واأنا يف ال�سهر الثاين من احلمل؛  تقول بنربةيِ حزٍن: “ 

على كافة اأجزاء ج�سدي، ب�سبب  عانيت من انت�سار الدّمل “خراج” 

باأنها  م�سيفًة  ال�ساخن”  ال�سفيح  هذا  داخل  املرتفعة  احلرارة 

جراحيٍة  لعمليٍة  للخ�سوع  الأندوني�سي  للم�ست�سفى  توّجهت 

داخل  املنت�رسة على ج�سدها، ومكثت  “الدمامل”  �ُسغرى؛ ملعاجلة 

امل�ست�سفى ملدة اأ�سبوع “واأكد الطبيب يل باأن حياتنا داخل الكرفان 

اأنحاء  على  الدّمل  انت�سار  يف  ال�سبب  هي  احلرارة  درجات  وارتفاع 

ج�سدي”. 

ت�ستكمل “ب�سري” حديثها: “نعاين الأمّرْين يف حياتنا داخل الكرفانات، 

اإ�سافًة للح�رسات املنت�رسة يف كّل مكان، وباءت كّل حماولتنا يف 

الق�ساء عليها بالف�سل، فالبيئة املحيطة بنا غري �سحّيٍة بتاتاً “.

ينتظره  وما  املنتظر،  طفلها  حياة  على  قلقها  “ي�رسا”  وتبدي 

خالل  املرتفعة  احلرارة  ظّل  يف  الكرفانات،  داخل  �سعبٍة  حياةٍ  من 

ال�سيف، والربد القار�س خالل ال�ستاء، وانت�سار احل�رسات باأنواعها يف 

الكرفانات، اإن مل تُعّجل عمليُة الإعمار”. 

وعلى الرغم من اأن القانون الفل�سطيني لل�سحة العامة رقم )20(

لعام 2004 قد كفل يف املادة اخلام�سة منه �رسورة توفري اخلدمات 

منو  ومتابعة  والأم،  الطفل  ب�سّحة  املتعلقة  والعالجية  الوقائية 

اأّن  اإل  الطفل،  رعاية  بكيفية  واملجتمع  الأ�رسة  وتوعية  الطفل، 

على قطاع غزة قد فر�ست  العدوان الخري التي �سنتها “اإ�رسائيل” 

هذا الواقع على اأولئك الن�ساء دون حلوٍل يف الأفق.

بيئٌة غري �صحية 

ا�ست�ساري طّب اأ�رسة يف وزارة ال�سحة  اأو�سحت د. “�سو�سن حماد” 

باأّن “الكرفانات غري مهياآةٍ للحياة اليومية للعائالت، اإل اأنها ُفر�ست 

كامٍل  ب�سكٍل  منازلها  فقدت  التي  الفل�سطينية  العائالت  على 

خالل العدوان الأخري على قطاع غزة، فاأ�سبحت اأمراً واقعاً”.

وت�سيف د. “حماد”: “الكرفان والبيئة املحيطة به غري �سحّية، ول 

تتوفر فيها مقّومات احلياة الأ�سا�سية، لذا؛ على �سكان الكرفانات 

باأمورهم  كبريٍ  ب�سكٍل  الهتمام  احلوامل-  الن�ساء  -وخا�سة 

ال�سحية”.

على  الأخري  العدوان  خالل  ا�ست�سهدن  امراأةً   250 نحو  اأن  وذكرت 

اأخرياٍت  اأربٍع  اإىل وفاة  اإ�سافة  القطاع، من بينهن 16 امراأةً حامالً، 

ب�سبب م�ساعفات ما بعد الولدة، وعدم تلقيهّن اخلدمة ال�سحية 

الالزمة. 

خماطر �صحية.. 

وحتدثت د. “�سو�سن” عن الأ�رسار املبا�رسة الناجتة عن نق�س التغذية 

اأثناء فرتة احلمل: “قد تتعر�س ال�سيدة احلامل لالإجها�س قبل اإمتام 

بالإ�سافة  مبكرةٍ،  ولدةٍ  عالمات  وترافقها  الـ28،  الأ�سبوع  اجلنني 

اأ�سبوع- فالأطفال  اأقل من  اإىل وفيات اجلنني ما بعد الولدة –يف 

الذين يقّل وزنهم عند  الولدة عن 1.5كجم هم اأكرث عر�سًة لذلك؛ 

لعدم اكتمال منو اجلهاز الع�سبي، الأمعاء، والرئتني، والغدة الدرقية 

من  املراأة  عاتق  على  تقع  الكربى  “امل�سئولية  اأّن  موؤكدةً  للجنني” 

 ب�سكٍل �سحٍي حتى ل يوؤثّر على 
ّ
خالل الهتمام بنظامها الغذائي

�سحتها وجنينها”.

اإر�صاداٌت ون�صائح.. 

للن�ساء  والن�سائح  الإر�سادات  من  جمموعًة  “�سو�سن”  د.  وقّدمت 

احلوامل  الن�ساء  طالبت  حيث  الكرفانات،  منطقة  يف  احلوامل 

باخلروج من داخل الكرفانات اأطول فرتةٍ ممكنٍة ب�سبب ارتفاع احلرارة، 

“الهتمام  اأّن  م�سيفًة  �سحٍي”  مركزٍ  اأقرب  يف  احلمل  ومتابعة 

ب�سكٍل  وال�ستحمام  ال�سخ�سية  والنظافة  ال�سليمة  بالتغذية 

يومٍي من القواعد الأ�سا�سية للن�ساء احلوامل”.

الن�ساء حلبوب منع احلمل، والعمل  “�رسورة ا�ستخدام  اإىل  واأ�سارت 

على تنظيم الأ�رسة يف ظّل الظروف البيئية غري ال�سحّية التي قد 

متر بها، خا�سة واأننا نعي�س يف منطقة اأحداٍث ملتهبة”.

واأكدت د. “�سو�سن”:  “من حّق املراأة احلامل احل�سول على اخلدمات 

كّل  وتوفري  احلروب،  فرتات  خالل  حتى  �رسيٍع؛  ب�سكٍل  ال�سحّية 

مقّومات احلياة الأ�سا�سية لها وجلنينها”.

اآثارٌ �صلبية.. 

احلوامل  �سحة  على  املرتتبة  والجتماعية  النف�سية  الآثار  وحول 

نف�سية  اأخ�سائية  �سعث”  “�سوزان  اأ.  اأو�سحت  الكرفانات؛  داخل 

واجتماعية اأّن “بيئة الكرفان بحّد ذاتها توؤثر �سلباً على �سكانها، مما 

قد يعر�سهم لالإ�سابة ببع�س الأمرا�س النف�سية”. 

وت�سيف اأ. “�سعث”: “املراأة احلامل ب�سكٍل خا�ٍس من �سكان الكرفان 

يف  وحّدةٍ  زائدة،  ع�سبيٍة  وانفعالٍت  نف�سيٍة  توتّراٍت  من  تعاين 

التعامل ب�سبب عدم تقّبلها للبيئة التي تتواجد فيها” م�سريةً اإىل 

اأّن “كل امل�ساعر التي تعي�سها احلامل تنتقل للجنني؛ مما يوؤثّر على 

�سحته ب�سكٍل مبا�رس”. 

ن�صائح 

وقدمت اأ. “�سوزان” جمموعًة من الن�سائح للمراأة احلامل من �سكان 

الكرفانات؛ اأهمها: التخفيف من ال�سغوطات النف�سية، واخلروج 

 والتعّر�س 
ّ
من الكرفان لأطول فرتةٍ ممكنٍة ل�ستن�ساق الهواء النقي

لأ�سعة ال�سم�س املفيدة ل�سحتها وجنينها. 

�س �سكان الكرفانات زاويًة بجانبهم،  وتابعت:” من اجلميل اأن يُخ�سّ

وزراعة بع�س الزهور والأع�ساب العطرية لإعطاء منظرٍ جمايٍل، ملنح 

العائلة الراحة النف�سية؛ خا�سًة للحوامل”.

ب�رسورة  احلوامل  للن�ساء  بن�سيحٍة  حديثها  “�سوزان”  اأ.  وختمت 

اخل�سار؛  على كمياٍت من  يحتوي  واأن   ،
ّ
الغذائي بالنظام  الهتمام 

لأنها تخفف من حّدة التوترات، و�رسب امل�رسوبات املهدئة؛ كالنعناع 

والين�سون”. 
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�صاحٍب  ووج��ٍه  ب�صيطٍة  ومالمح  ذاب��ل��ٍة  بعيوٍن 

غ��ائ��رةٍ  وع��ي��وٍن  ونحيٍف  ه��زي��ٍل  وج�صٍد  ُم�صفرٍ 

اخلم�ض  بناتُها  بها  وحُتيط  ترقد  املر�ض..  هّدها 

بجوارها  يجل�ض  حني  يف  اجلميالت،  ال�صغريات 

بيٍت  للعيان يف وجهه؛ يف  واملر�ض ظاهرٌ  زوجها 

يخلو من مقّومات احلياة االآدمية.

الع�رسينية  املواطنة  فيه  تقطن  الذي  املهرتئ  البيت  هذا 

“حليمة فتحي �ُسبُح” املعروفة بـ”اأم وعد” وامل�سابة بفريو�س 
من  يتبعها  وما  باحل�رسات،  يعّج  الوبائي”  الكبد  “التهاب 
مكاٍن  كّل  يف  بهم  حتيط  خميفٍة  وجرذان  وفئران  �رسا�سري 

وتنام بينهم، بال كهرباء ول ماء، ويعي�سون على ملبة الكاز اأو 

الك�ّساف يف منطقة بيت لهيا �سمال قطاع غزة.

�صحايا املر�ض

)كما اأو�سحت ملرا�سلة “الغيداء”( تزّوجت وهي يف  “حليمة” 
طريق  عن  املر�س  اإليها  وانتقل  عمرها،  من  ع�رسة  ال�سابعة 

زوجها امل�ساب، فلم تكن واعيًة اأو مدركًة مبا يكفي خلطورة 

الأمّية؛  تُعاين  حيث  لآخر،  �سخ�ٍس  من  نقله  وكيفية  املر�س 

اأكربهّن  بناٍت  خم�س  ولديها  الكتابة،  ول  القراءة  تعرف  فال 

الطفلة  �ستاأتيها  �سهــرٍ  وبعد  عمرها،  من  التا�سعة  يف 

�سعبـــًة  اقت�ســاديًة  ظروفاً  تعي�س  حيث  ال�ســــاد�سة، 

للغاية، فالـــزوج يعاين من املر�س، وغري قادرٍ على العمل.

نقل العدوى

اإىل اأنها حامل يف ال�سهر الثامن، ومل تكن  وت�سري “حليمة” 

لطفالتها  املر�س  عدوى  تنقل  قد  باأنها  كامٍل  وعٍي  على 

بع�س  باإجراء  قمت  الأول؛  حملي  “خالل  فتقول:  الربيئات، 

الكبد  التهاب  فريو�س  اأحمل  اأنني  اأظهرت  التي  التحاليل 

الوبائي، فكانت بالن�سبة يل �سدمًة كبرية”.

وحول كيفية و�سولها لهذه احلالة ال�سيئة؛ اأ�سافت “حليمة” 

اأنه مل يتم اإجراء التطعيم ال�رسورّي لها يف الوقت املنا�سب، 

من  ال�سديدة  معاناتها  فزادت  وحمله،  املر�س  لنقل  اأّدى  مما 

الوجع والأمل، وعدم قدرتها على جلب العالج الالزم لتح�سني 

�سحتها.

الأطباء  لكن  بناتها،  اإىل  انتقل  الفريو�س  اأّن  “حليمة”  وتبنّي 

من  �سيخفف  تناولنه  الذي  واللقاح  التطعيم  اأن  يقولون 

، و�سيكونوَن اأف�سل حالً منها.
ّ
و�سعهّن ال�سحي

وعالمات احلزن والأمل باديًة يف عينيها: “اأعلم  وتقول “�سبح” 

الإجناب يف ظّل و�سعي وحالتي ومر�سي وظرويف خطاأ،  باأن 

لكّن زوجي وعائلته يريدون مّني اأن اأجنب لهم ذكراً، وم�سيئة 

اأو�سح  اأن  يل  فكيف  ال�ساد�سة،  بالبنت  حامٌل  باأنني  القدر 

على حّد   لي�س بقدرتي اأو على كيفي” 
ّ
لهم اأن اإجناب ال�سبي

قولها.

نيفني �أب� �شّمالة

جهلها بفيروس “الكبد الوبائي” 
ُيصيبها وَيجني على بناتها الخمس..!

“إنجاب الولد” ُيدّفعها الثمن
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من  �سيئًة  معاملًة  “لقيُت  لت�سيف:  دمعتها  وم�سحت 

بـ  ينادونني �سوى  و�سلفاتي ل  زوجي، فحماتي  قبل عائلة 

وبذيئٍة؛  �سوقيٍة  باألفاٍظ  يعايرنني  ما  وكثرياً  البنات”  “اأم 
خا�سًة واأن لهم اأبناء ذكور، اأما اأنا فلي�س يل”.

اأّن كثرياً ما حاول  واحلزن يعت�رس قلبها اإىل  وت�سري “�سبح” 

لكن؛  القا�سية،  والظروف  املر�س  نتيجة  النتحار  زوجها 

بعد تدّخٍل من رجال الدين وال�سالح بداأت حالته تتح�سن 

وعطاء  بالقدر  وموؤمناً  وعياً  اأكرث  واأ�سبح  اأف�سل،  ب�سكٍل 

الله، فيقف بجانبها ويقول لها “اإللي من الله ما اأحاله”.

وت�سيف بح�رسةٍ: “اأعلم اأن زوجي كان يتمّنى اأن اأكون حامالً 

بالق�ساء  موؤمنون  لكننا  ت�سايق،  قد  باأنه  واأعلم  بولد، 

والقدر، و�سابرون واحلمد لله”. 

تطعيم �صد الفريو�ض

الأولية  بالرعاية  الأم  �سحة  دائرة  مدير  تقول  جانبها؛  من 

ما  اإذا  نتاأكد  اأن  “يجب  حل�س”:  “نهلة  د.  ال�سحة  بوزارة 

كانت هذه الأم م�سابًة حديثاً اأم قدمياً، وهل يوجد يف دمها 

م�سادٌ للجرثومة اأو الفريو�س؛ حيث ميكن اإعطاوؤهم تطعيم 

الولدة  بعد  ثم  الوبائي،  الكبد  للتهاب  “ميوبوجلبني” 
اأخذ تطعيم التهاب الكبد الوبائي كامالً، ثالث  ت�ستطيع 

جرعات من عمر �سفر حتى ثالثة �سهور”.

اأما بالن�سبة للطفل؛ فيتّم اإجراء الفحو�سات له ومعرفة 

مدى اإ�سابته، فاإن كان م�ساباً؛ يُقّدم له تطعيم “اللقاح” 

واذا كان حامالً للفريو�س؛ يُعطى “مينوجلوبني”.

ي الفح�س الكامل  على “�رسورة تق�سّ وتُ�سدد  د. “حل�س” 

لكّل اأفراد العائلة، واإعطاوؤهم التطعيم �سد فريو�س التهاب 

الكبد الوبائي؛ اإن مل يكونوا ُمطّعمني”.

الوقاية والتوعية

املر�س  لهذا   
ّ
ال�سحي “التثقيف  اأن  “حل�س”  د.  وت�سيف 

يجب اأن يتّم من خالل الور�س التوعوية، فمن ال�رسورّي على 

كّل مواطٍن اأن يعرف اأّن هذا املر�س معٍد، وينتقل عن طريق 

اجلن�س والتالم�س بالدم، ويف حالة معرفة املراأة احلامل؛ يجب 

اأن تاأخذ اجلرعة الالزمة من التطعيم”.

احليطة  واأخذ  الوقائي،  الطّب  متابعة  اأهمية  اأكدت  كما 

واحلذر من كّل �سيٍء، ومتابعة برامج التوعية وال�سّحة؛ من 

اأجل الوقاية من العدوى”.

 1993 عام  بداأت  ال�سحة  “وزارة  اأّن  اإىل  “حل�س”  د.  وت�سري 

برناجماً لتطعيم املواليد �سد فريو�س التهاب الكبد الوبائي؛ 

وذلك للحفاظ على �سّحة املواطنني وحمايتهم، ومن اأجل 

“جميع  اأّن  م�سيفًة  معافى”  �سليٍم  وجيٍل  اإجنابيٍة  �سّحٍة 

نون �سد هذا املر�س”. الأطفال دون �سن 18 عاماً حم�سّ
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لها  ولي�ض  العمليات  غرفة  من  خرجت  “ابنتي 
ويقولون  املمرّ،  يف  االأر�ض  على  نائمٌة  اإنها  �رضير، 

يل: لي�ض لها مكان”.. 

���رضخ��اٌت ع��ال��ي��ٌة اأط��ل��ق��ت��ه��ا اإح����دى امل��واط��ن��ات 

عمليٌة  ل��ه��ا  اأُج���ري���ت  ال��ت��ي  اب��ن��ت��ه��ا؛  وبجانبها 

قي�رضيٌة للتو يف ق�صم الوالدة مبجّمع “ال�صفاء” 

الطبّي.

كانت  ا�سمها-  عن  الك�سف  عدم  لت  ف�سّ -التي  املواطنة 

القي�رسية،  العملية  من  خرجت  التي  ابنتها؛  بيدّي  مت�سك 

الولدة  بعد  لكن؛  �رسيرٌ حمجوزٌ  لبنتي  “كان  للغيداء:  قالت 

اأذهب  اأين  ال�رسير..  لها  جند  ومل  العمليات  غرفة  من  خرجنا 

بها..؟!”.

�سيدةٌ اأخرى كانت تقف يف املكان؛ قالت: “اأختي كانت تتاأمّل 

جداً، وناديُت على “القابلة” لفح�سها؛ اإل اأنها رف�ست؛ بحّجة 

اأ�سبحت ت�رسخ من �سّدة  اأن  اإىل  ياأتييِ موعدها بعد،  اأنه مل 

يخرج،  اجلنني  يكاد  الولدة؛ حيث  و�سك  ووجدوها على  الأمل، 

فقاموا باإنزال �سيدةٍ كانت قد و�سعت يف ذلك الوقت، وقاموا 

 وهي يف حالٍة حرجٍة وتنزف، وو�سعوا 
ٍّ
بو�سعها على كر�سي

اأختي بدلً منها لتلد”.

قي�رسيٍة  لولدةٍ  تعر�ست  مرافقتها  اإّن  فقالت  اإحداهّن؛  اأما 

ب�سبب الإهمال الذي تعر�ست له يف امل�سفى، حيث قالوا لها 

اإنها �ستلد بعد 24 �ساعة، فواجهت م�سكلًة كبريةً، وانتهى 

عملية  باإجراء  اإف�ساده  متّ  ما  لإ�سالح  فا�سطروا  اجلنني؛  ماء 

ولدةٍ قي�رسية.

“جممع  الولدة يف  هذه جميعها حالٌت عانت خالل عملية 

الذي يُعّد اأكرب امل�سايف يف قطاع غزة، فيما   ”
ّ
ال�سفاء الطبي

الن�ساء من  ترتاده  اأق�سامها؛ والذي  اأهم  الولدة  يُعتربُ ق�سم 

تقوم جميع م�ست�سفيات  غزة، حيث  كّل حمافظات قطاع 

اخلطرة  الولدة  حالت  بتحويل  واخلا�سة  احلكومية  القطاع 

اإليه.

اإن  تقول لـ”الغيداء”  مديرة متري�س الولدة اأ. “ليلى امل�سارفة” 

الأق�سام يف م�ست�سفى  واأهم  اأكرب  الولدة من  “م�ست�سفى 
“ال�سفاء” حيث بلغت عدد حالت الولدة لعام 2015، 54.719 
؛ والذي يُقّدر بـ 42 األف حالًة 

ّ
حالًة من عدد الوالدات الكلي

من عدد الوالدات، حيث يتّم ا�ستقبال من 50–60 حالًة يومياً 

ولدةً طبيعية )اآمنة( اأي�ساً ما يقارب 20 حالة ولدةٍ قي�رسيٍة 

والتي  الأق�سام؛  داخل  املنّومة  احلالت  اإىل  بالإ�سافة  يومياً، 

حتتاج اإىل رعايٍة على مدار 24 �ساعة”.

اأّن “العمل م�ستمرٌ داخل امل�سفى؛ بالرغم  وتوؤكد “امل�سارفة” 

العاملة  القوى  نق�س  حيث  من  املحدودة؛  الإمكانيات  من 

الأجهزة،  وبع�س  ومرا�سالت(  متري�س  طاقم  قابالت،  )من 

وامل�ستلزمات الطبية الأخرى”.

اأنه  جرب”  اأبو  “احتاد  احلكيمة  تو�ّسح  الــولدة؛  ق�سم  وعن 

افتتاح  متّ  الآمنة؛ حيث  الولدة  غرفة  ق�سمني:  اإىل  “ينق�سم 
 ،2015 املن�رسم  العام  اآيار من  �سهر  الآمنة يف  الولدة  غرفة 

وهي تتعّلق باحلالت التي ل تُعاين من اأيّة م�ساكل �سحية، 

مدرباٌت  قانونياٌت  قابالٌت  الن�ساء  توليد  عن  امل�سئول  ويكون 

مرمي م�شلم

 “أرواح” تخرج من “أرحام”
 عانت اإلهمال وغياب الرحمة

“كشك الوالدة”..!
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على توليد الن�ساء، ويوجد يف هذه الغرفة عدد 2 من الأ�رسّة 

للتوليد، و8 اأ�رسة للرعاية”.

م�رسفة  من جانبها؛ اأ�سافت احلكيمة “بثينة ال�سيخ خليل” 

يف ق�سم الولدة اأي�ساً اأّن “الق�سم الثاين هو الغرفة اخلطرة، 

حيث يوجد بها 11 �رسيراً للتوليد، وهناك غرفة عزٍل خا�سٍة 

بكافة  جمهزةٌ  معديًة،  اأمرا�ساً  يحملن  اللواتي  بالن�ساء 

الأجهزة والأدوات، وما يلزم ال�سيدة”.

وتوا�سل: “يف هذه الغرفة؛ يتّم ا�ستقبال احلالت اخلطرة التي 

تعاين من اأمرا�ٍس �سحّية )�سكر، �سغط، قلب.. الخ(”.

البكريات  “الن�ساء  اأّن  “اأبو جرب”  احلكيمة  بّينت  جانبها؛  من 

اللواتي يلدن لأول مرةٍ يتّم حتويلهّن اإىل الغرفة اخلطرة، وتكون 

حتت اإ�رساف الطبيب املخت�س”.

وعن ال�سعوبات التي يواجهها الأطباء اأثناء عملية التوليد 

تقول “ال�سيخ خليل”: “ال�سعور باخلوف والقلق ال�سديد لدى 

الن�ساء؛ خا�سًة البكريات منهن، والأفكار ال�سلبية ال�سابقة 

اأثناء  الن�ساء  تواجه  التي  وامل�ساكل  الن�ساء،  بني  املتداولة 

الولدة، واخلوف من الفح�س والتقييم والطلق والغرز، واأحياناً 

تكون ال�سيدة غري مدركٍة لآلية الولدة، كما اأّن مرافقة الأهل 

لل�سيدة –اأحياناً- تكون �سلبيًة؛ لعدم تعاونهم مع ابنتهم 

والتخفيف عنها”.

“اأبو جرب”  احلكيمة  بّينت  القابالت؛  لدى  الغ�سب  يُثريُ  وعما 

اأّن “نظام الفح�س يكون له وقٌت معنّي، لكن؛ هناك بع�س 

ال�سيدات كلما مّر على الفح�س 10 دقائق فاأقل، اأو �سعرت 

الفح�س  “تكرار  اأّن  مبينًة  الفح�س”  يطلنب  باأمل؛  ال�سيدة 

يوؤّدي اإىل حدوث م�ساكل �سحية توؤثّر على الأم وجنينها”.

ق�سم  يف  يومياً  يُ�ستقبُل  الذي  “العدد  اأّن  “اأبو جرب”  وبّينت 

التوليد �سخٌم جداً، يفوق عدد الأ�رسّة، ويف هذه احلالة؛ تكون 

للولدة على كرا�سي، ويف حالٍت  يتح�رسن  ال�سيدات  بع�س 

يلدن  ومنه  ال�رسير،  نف�س  على  �سيدتني  توليد  يتّم  خطرةٍ؛ 

وينمن على الأر�س”.

“يعمل  اأنه  خليل”  “ال�سيخ  احلكيمة  اأ�سافت  جانبها؛  من 

بعد  الن�ساء  ملتابعة  ال�سحة  لوزارة  تابٌع  فريٌق  امل�سفى  يف 

الطبيعية،  للر�ساعة  الأم  تهيئة  على  يعمل  حيث  الولدة، 

و�رسح امل�ساكل التي تواجهها بعد الولدة، وفريٌق اآخر للدعم 

يُ�سنب  الــولدة  بعد  ال�سيدات  بع�س  اأّن  حيث   ،
ّ
النف�سي

عنهّن  بالتخفيف  الفريق  فيقوم  وغريه،  والقلق..  بالإحباط 

ودعمهّن، وم�ساعدتهّن على فهم م�ساكل �سعوبات الولدة.. 

وغري ذلك”.

وامل�ساكل  ال�سعوبات  “اأهم  اأّن  خليل”  “ال�سيخ  واأو�سحت 

اإىل �سوء تقدمي  توّدي  والتي  الولدة؛  يُعاين منها ق�سم  التي 

الوافدات  تكفي  اأ�رسّةٍ  وجود  عدم  لن�ساء:  الالزمة  اخلدمات 

للق�سم، وعدم وجود اأ�رسّةٍ جّيدة؛ حيث اأّن الأ�رسّة املوجودة يف 

امل�سفى غري �سليمٍة وغري �سحّية، كما اأّن املياه املوجودة مياهٌ 

ماحلٌة جداً، بالإ�سافة اإىل عدم وجود عددٍ كاٍف من املرا�سالت، 

ف�سالً عن نق�ٍس يف طاقم التمري�س اخلا�ّس بق�سم  الولدة”.

وذكرت “ال�سيخ خليل” اأنهم يراقبون حالت الولدة، ويف حال 

 اأو اجل�سدّي اأو كان 
ّ
تعّر�ست اإحدى ال�سيدات للعنف اللفظي

يتّم حما�سبته  الأطباء؛  اأو  القابالت  من قبل  اأّي جتاوزٍ  هناك 

، اأو يتّم تقدمي ال�سكاوى من 
ّ
تلقائياً من قبل الإ�رساف الطبي

قبل الن�ساء، ويتّم اأخذها بعني العتبار وحّلها”.

حالت  اإحدى  “يف  اأنه  اإىل  خليل”  “ال�سيخ  احلكيمة  ونّوهت 

حالتها  وكانت  اإطالقاً،  متعاونٍة  غري  �سيدةٌ  كانت  الولدة؛ 

حتتاج اإىل ُغرز، وكانت ت�رسخ ول تريد غرز، فما كان من اإحدى 

القابالت اإل ال�رساخ عليها وذلك بوجود الطبيب امل�رسف، فتّم 

احلديث مع القابلة اأن تُهدئ من ال�سيدة وتتعاون معها، ويتّم 

تغريزها حتت بنٍج كامل، وتنتهي امل�سكلة”.

الولدة؛  م�ست�سفى  له  يتعّر�س  الذي  ال�سغط  ولتخفيف 

“متّ  اأنه  الولدة،  مدير م�ست�سفى  “منذر غزال”  الدكتور  يبنّي 

�رسق  منطقة  يف  بالولدة  خا�ٍس  حكومٍي   
ً
م�ست�سفى بناء 

املعّر�سة  غري  الآمنة  احلالت  توليد  على  يعتمد  حيث  غزة، 

للخطر، ويعمل يف امل�ست�سفى اأطباءٌ متخ�س�سون وقابالٌت 

قانونيات”.

وح�سب اإح�سائيات امل�ست�سفى؛ فقد بلغ عدد وفيات الأطفال 

اأثناء الولدة لعام 2016 حتى ال�سهر املا�سي ما يقارب من 

115 حالة وفاة، و�سيدة واحدة العام املن�رسم.
اإىل اأّن “موؤ�رس وفيات الولدة قّل ب�سكٍل  وهنا ي�سري د. “غزال” 

ملحوٍظ؛ حيث اأنّه متّ اإحداث حت�سنٍي لفهم وتطوير بروتوكولت 

العمل يف الولدة، حيث قامت امل�سفى بتغيرياٍت اإداريٍة وفنّية، 

وتطبيق الربوتوكول الدويل”.

بدورها؛ بّينت اأ. “هنا عبد العال” باحثٌة وميدانيٌة يف “الهيئة 

اأّن “الهيئة تتابع ال�سكاوى التي  امل�ستقلة حلقوق الإن�سان” 

يتّم ا�ستالمها من قبل النا�س؛ والتي تخ�ّس الولدة، وفق عّدة 

مراحل؛ و�سولً اإىل مرحلة مقا�ساة اجلهات الر�سمية يف حال 

عدم ال�ستجابة لهم”.

اأنّه “ومنذ مطلع 2016 حتى اليوم؛  واأو�سحت “عبد العال” 

و�سل عدد ال�سكاوى املتعّلقة بالولدة اإىل 5 �سكاوى”.

ق�سم  “حت�سني  اإىل  والن�ساء  احلكيمات  العال”  “عبد  ودعت 

وعدد  املرا�سالت،  عدد  وزيادة  الأ�رسّة،  عدد  حيث  من  الولدة 

طاقم التمري�س اخلا�ّس بالولدة، وحت�سني املياه؛ بحيث تكون 

اخلا�سة  النظافة  فرق  وزيادة  لال�ستخدام،  و�ساحلًة  نظيفًة 

بق�سم الولدة”.

وت�سيف “عبد العال” “تقّر املادة 10 من العهد الدويّل اخلا�ّس 

توفري  بوجوب  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق 

الو�سع  قبل  معقولٍة  فرتةٍ  خالل  لالأمهات  خا�سٍة  حمايٍة 

اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  “اتفاقية  اأكّدت  فيما  وبعده، 

الأطراف  الدول  تكفل  اأن  “�رسورة  على  املراأة”  �سد  التمييز 

وفرتة  والولدة  باحلمل  يتعّلق  فيما  منا�سبًة  خدماٍت  للمراأة 

القت�ساء،  لها خدماٍت جمانيًة عند  الولدة، موفرةً  بعد  ما 

وكذلك تغذيًة كافيًة اأثناء احلمل والر�ساعة”.

حقوق  وحماية  تعزيز  يف  مهامها  “ومبوجب  وتوا�سل: 

وبالتبعية  ال�سحة،  يف  احلّق  واقع  “الهيئة”  تتابع  الإن�سان؛ 

مو�سوعة ال�سّحة الإجنابية، يف اأبعادها الثقافية، والعملية، 

املراأة،  بحقوق  بالتوعية  “الهيئة”  تقوم  حيث  وامل�ستقبلية، 

الأخرى؛  واحلقوق  املراأة،  �سّحة  على  املبّكر  الزواج  وخماطر 

خ�سو�ساً احلّق يف التعليم واإكمال مراحله، ومعاناة الن�ساء 

اأثناء الو�سع الناجمة عن قّلة الإمكانيات واخلربات، وتداعيات 

ذلك على �سّحة املراأة الإجنابية”..

 م�سريةً اإىل تقريرٍ اأ�سدرته “الهيئة” قبل عّدة اأعواٍم حول وفاة 

مواطنٍة اأثناء الولدة يف اإحدى امل�ست�سفيات اخلا�سة.
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 �بت�شام مهدي

األف �صيدة من   100 بني  29حالًة من 
قطاع غزة، تعر�صن لالإ�صابة باملر�ض 

االأكرث انت�صاراً وفتكاً بني الن�صاء وهو 

“�رضطان الثدي” حيث ميّثل 30 % من 
ب��ني ح���االت ال�����رضط��ان امل��ن��ت�����رضة يف 

القطاع، لكّن ن�صبة الزيادة املّطردة 

ب�صبب  حقيقيٍة  وق��ف��ٍة  اإىل  حت��ت��اج 

رغم  املر�ض؛  هذا  مباهية  الوعي  قّلة 

ال��ع��دي��د م���ن ال���ربام���ج ال��ت��ي تُ��ن��ف��ُذ 

لتوعية املراأة باملر�ض.

الأرقام التي ح�سلت عليها جملة “الغيداء” 

من  العديد  ت�سع  املر�س؛  انت�سار  حول 

النت�سار  �سبب  حول  ال�ستفهام  عالمات 

عدد  يبلغ  حيث  الثدّي،  ل�رسطان  الكبري 

احلالت امل�سّجلة )وفق املتحدث با�سم وزارة 

حالة،   1283 القدرة”(  “اأ�رسف  د.  ال�سحة 

 ،25-44 عمر  بني  ما  حالًة   264 �سّجل  وقد 

حالت  اإجمايل  من   20% تقريباً  ن�سبته  ما 

ال�رسطان. 

الك�صف املبّكر 

وغالباً ما تظهر اأعرا�س املر�س لدى املراأة يف 

�سنٍّ مبكرةٍ؛ لكن ب�سبب قّلة الوعي مباهية 

اإىل  ت�سل  احلالت؛ حتى  تتطّور  املر�س؛  هذا 

مراحل متقدمٍة من املر�س.

على  توؤكد  فاإنها  ال�سحة؛  وزارة  وبح�سب 

اأهمية التوعية و�رسورة الك�سف املبكر عن 

الأوىل؛  مراحله  يف  وعالجه  الثدّي  �رسطان 

والذي يزيد من فر�س ال�سفاء بن�سبة 95%، 

مما مينح ال�سيدة خياراٍت اأكرث للعالج، وفر�سًة 

حلياةٍ �سحّيٍة اأف�سل.

من  العديد  هناك  الوقت؛  نف�س  يف  لكن؛ 

الن�ساء مازلن ل�سن على درايٍة بخطورة هذا 

ال�سّن.  ل�سغار  حتى  اإ�سابته  ومدى  املر�س؛ 

وتعزى قلة الوعي لعدد منهن )بعد حديث 

ُمعّدة التقرير معهن( اإىل قّلة املعرفة بهذا 

من  كنوٍع  به؛  التحّدث  من  واخلوف  املر�س، 

املزيد  ملعرفة  الت�سجيع  ونق�س  الت�ساوؤم، 

الطبية  الفحو�سات  اإجراء  حتى  اأو  عنه، 

املبكرة.

ق�سم  يف  الطالبة  احلــالت؛  هذه  بني  من 

ب�سكٍل  رّدت  والتي  جرب”  “مادلني  الهند�سة 

مبا�رسٍ على ُمعّدة التقرير )بعد �سوؤالها عن: 

ماذا تعرف عن مر�س �رسطان الثدي( اأجابت: 

بدك  �سريته؟  جتيبي  لي�س  عّنا،  يبعدو  “ربي 
نُ�ساب فيه، ل يوجد لدّي اأيّة معلومات عنه، 

ول اأرغب يف معرفته”.

رم�سان”  “هالة  املعلمة  على  ُفر�س  بينما 

)29 عاماً( اأن تتعّرف على املر�س؛ بعد اإ�سابة 

اكت�سفت  حيث  به،  ت�سغرها  التي  اأختها 

ت�سكو  تكن  “مل  وت�سيف:  بال�سدفة،  ذلك 

املرات  اإحدى  ويف  م�سكلة،  اأيّة  من  اأختي 

�رسطان  مر�س  عن  توعويًة  جل�سًة  ح�رست 

لتفح�س  ابنها؛  رو�سة  يف  قيمت 
ُ
اأ الثدي 

تكّتٍل  وجود  وتكت�سف  ال�سيدات،  املدربة 

يف �سدرها، مما جعلها تتوجه للم�ست�سفى 

وجًتري عمليًة لإزالته”.

اأنقذها  “هالة”  اأخت  حلالة  املبكر  الك�سف 

اأنه  كما  املر�س،  وتف�ّسي  ثديها  فقدان  من 

عن  البحث  اإىل  الأ�رسة  �سيدات  باقي  دفع 

معلوماٍت حول هذا املر�س، واإجراء الفح�س 

املبّكر، كذلك؛ الفح�س الدورّي كل �سهر.

ال�صحة تدرك اخلطورة 

اأدركت  ملر�س؛  بهذا  الإ�سابة  زيادة  ب�سبب 

“عايدة  الدكتورة  -وفــق  ال�سحة  وزارة 

حل�س”- خطورة هذا املر�س الآخذ يف الزدياد 

على امل�ستوى العاملي، حتديداً يف غزة؛ والذي 

يُعد الأكرث �سيوعاً بني اأنواع ال�رسطان التي 

ت�سيب الن�ساء، مما ا�ستدعى وزارتها من خالل 

2010م  العام  املراأة يف  وتنمية  دائرة �سحة 

الك�سف  برنامج  تنفيذ  اإىل  اليوم  وحتى 

حمالت  من  بدًء  الثدي،  �رسطان  عن  املبكر 

من  لل�سيدات  واملوجهة  املنّظمة  التوعية 

املر�س  طبيعة  لتو�سيح  الفئات؛  جميع 

الذاتي  بالفح�س  قيامهّن  وكيفية  واأهمية 

للثدي.

واأ�سافت: “تّوجت هذه الربامج باإن�ساء وحدة 

الرمال  �سهداء  “مركز  يف  الثدي  ت�سوير 

ال�سيدات  ت�ستقبل جميع  والتي   ”
ّ
ال�سحي

الثدي،  فح�س  لعمل  �سنة   40 عمر  فوق 

والتليفزيوين  املاموجرايف  الت�سوير  وعمل 

احلالت  ا�ستقبال  اإىل  بالإ�سافة  حتتاج،  ملن 

املحّولة من اأطباء ب�سبب �سكوى يف الثدي”.

ح�سب  احلالت  مع  التعامل  يتّم  واأنه  كما 

عينٍة  اأخذ  اأو  للجراحة  حتويٍل  من  حاجتهّن 

اخلدمات  هذه  “جميع  اأّن  منوهة  واملتابعة” 

، ورغم 
ّ
تاأمني �سحي جمانية وبدون ا�سرتاط 

تعّطلها؛  وتكرار  الأجهزة  ونق�س  احل�سار 

يف  م�ستمرةً  زالت  ل  ال�سحة  وزارة  اأّن  اإل 

يف  الكبري  اجلهد  وتوفر  احلالت،  ا�ستقبال 

توعية �سيدات قطاع غزة باأهمّية الك�سف 

املبّكر عن �رسطان الثدي”.

وعن عدد احلالت التي تتوجه ملركز �سهداء 

التوعية مبر�ض �رضطان الثدي..
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الرمال قالت د. “حل�س”: “يتوجه للمركز ما 

نف�س  ويف  �سنوياً”  حالة   1000 من  يقارب 

اجلهود  “وبرغم  اأنه  على  اأكــّدت  الوقت؛ 

املبذولة؛ اإل اأنه لزال هناك معاناةً من تاأّخر 

من  اخلوف  ب�سبب  احلالت؛  بع�س  اكت�ساف 

املر�س اأو رّد فعل املجتمع، اأو عدم معرفتهن 

بحيثيات هذا املر�س”.

بل  بال�سابق؛  ال�سحة  وزارة  تكتفيِ  ومل 

اإذاعيٍة  لقاءاٍت  عمل  على  اأي�ساً  حر�ست 

املجتمع  توعيٍة يف  وحمالت  املخت�سني  مع 

لن�رس  الأوقــاف  وزارة  من  واعظاٍت  وتدريب 

ثقافة الك�سف املبّكر؛ بالإ�سافة اإىل جهود 

داخل  الــوزارة  يف   
ّ
ال�سحي التثقيف  دائرة 

وفق  احلكومية”  واملراكز  امل�ست�سفيات 

الدكتورة “حل�س”. 

يف نهاية حديثها ملجلة  ووجهت د. “حل�س” 

“الغيداء” ر�سالًة لكّل �سيدةٍ؛ خا�سة اللواتي 
ب�رسطان  الإ�سابة  عائالتهّن �سجٌل يف  لدى 

الثدي: “األ تُهمل نف�سها، واأن تُ�سارك بدورها 

 الدوري للثدّي، وعدم 
ّ
بعمل الفح�س الذاتي

يف  الخت�سا�س  لذوي  التوجه  من  التخّوف 

حال وجود اأيّة عالمة خطر؛ لأّن �سّحتها من 

�سّحة املجتمع والوطن”.

وتتوّحد  جميعاً  اجلهود  تت�سافر  اأن  ومتّنت 

املجتمع   يف 
ّ
ال�سحي الوعي  زيادة  اأجل  من 

لواقٍع  و�سولً  املبكر؛  الك�سف  باأهمية 

حقوق  برنامج  �سمن  هذا  �سليم.  �سحٍي 

باحل�سول على  �سيدةٍ  كّل  حّق  الإن�سان يف 

املعلومات والو�سول لها ب�سهولٍة للحفاظ 

علي �سحّتها الإجنابية”.

على   
ّ
الفل�سطيني القانون  ن�ّس  ولقد 

احلّق  منها:  للمراأة؛  �سحيٍة  حقوٍق  عّدة 

اخلدمات  اإىل  والي�سري  ال�سهل  الو�سول  يف 

حياتها  مراحل  يف  حتتاجها  التي  ال�سحّية 

الإجنــاب  املراهقة،  )الطفولة،  املختلفة: 

حّقها  كذلك  ال�سيخوخة(  على  والأمــان 

احرتاٍم  مع  ال�سحية؛  اخلدمات  تلّقي  يف 

املعرفة  يف  وحّقها  املـــراأة  خل�سو�سية 

والختيار، وتلّقي فح�ٍس طبٍي دورّي”. 

يف  ــّق  احل للمراأة  القانون  اأعطى  كما 

ال�سيا�سات  و�سع  يف  الكاملة  امل�ساركة 

تنفيذ  على  والإ�رساف  ال�سحية،  والربامج 

ال�سيا�سات والربامج وتقييمها، وتوفري  هذه 

؛ لتلّقي 
ّ
الفر�س املتكافئة يف املجال ال�سحي

املختلفة،  الدورات  يف  وامل�ساركة  التدريب 

املعلومات  كّل  على  احل�سول  يف  واحلــّق 

الطبّية والعلمية التي ت�ساعدها على اتخاذ 

القرار.

حمالت توعية 

لرعاية  والأمل”  “العون  برنامج  اأطلق  وقد 

مر�سى ال�رسطان بداية اأكتوبر/ت�رسين الأول 

العام املا�سي حملًة لتعليم الن�ساء طريقة 

وور�سات  ندواٍت  ، عن طريق 
ّ
الذاتي الفح�ّس 

�ساأنه  من  ما  وهو  ميدانّية،  وزيــاراٍت  عمٍل 

حال  يف  النجاة؛  على  امل�سابات  م�ساعدة 

الكت�ساف املبكر. 

وتقول مديرة الربنامج “اإميان �سنن” اإن “الدول 

التي ل يوجد فيها برنامٌج للك�سف املبّكر 

�سّيما  ل  لنت�ساره،  عر�سًة  اأكرث  املر�س  عن 

من  الأوىل  املرتبة  يحتل  الثدّي  �رسطان  واأّن 

بني ال�رسطانات املوؤدية للوفاة عند الإناث يف 

فل�سطني”.

�سهر  فــاإّن  “�سنن”..  به  حتّدثت  ما  ووفــق 

يف  ملحوظاً  ازدياداً  �سهد   2015 يوليو/متوز 

 130 نحو  بلغ  اإذ  بال�رسطان،  امل�سابني  عدد 

حالًة، بينهم نحو 40 حالة �رسطان ثدي، وهو 

الذي  العام  عن   25% بن�سبة  زيادةً  ميثل  ما 

�سبقه. 

اآلف  ثالثة  لنحو  خدماته  الربنامج  ويقّدم 

امل�سابات  من  معظمهم  مري�ساً،  و750 

دعماً  لهّن  يقدم  حيث  الثدي،  ب�رسطان 

نف�سياً واأثداًء �سناعيًة وم�ساريع اقت�ساديٍة 

بدواء  امل�ست�سفيات  مُيّد  كما  لتمكينهّن، 

وعقد  لعالجهّن،  الــالزم  “تاموك�سيفني” 
لل�رسطان  موؤخراً �رساكًة مع مركز “احل�سني” 

يف الأردن مل�ساعدته يف ذلك. 

اللواتي  الن�ساء  من  العمرية  الفئة  وحول 

“اأحمد  الدكتور  اأو�سح  بال�رسطان؛  يُ�سنب 

)رئي�س ق�سم الأورام يف م�ست�سفى  ال�رسفا” 

امل�سابات  %50 من  اأّن حوايل  الأوروبي(  غزة 

اأعمارهّن 60 عاماً فما فوق، لكن؛ يف الآونة 

لدى  باملر�س  اإ�ساباٍت  وجود  لوحظ  الأخرية؛ 

اإناٍث اأعمارهّن ما بني الع�رسين والثالثني.”

لالأونروا  التابع  ال�سحة  برنامج  قام  ولقد 

من  فرباير   11 يف  “توا�سل”  مبادرة  باإطالق 

هذا العام؛ من اأجل اإجراء مزيٍد من التوعية 

ت�ساعد  التي  املعلومات  وتقدمي  للمجتمع 

الن�ساء على فهم كيفية حماية اأنف�سهن 

ت�سجيع  طريق  عن  الثدي؛  �رسطان  من 

التابعة  ال�سحة  مراكز  زيارة  على  الن�ساء 

لالأونروا، والقيام بالفح�س الدورّي. 

للن�ساء  �رسٍح  على  اأي�ساً  احلملة  وا�ستملت 

تغريٍ  باأّي  وعياً  اأكرث  يكّن  اأن  كيفية  حول 

امل�ساعدة  اأجل  من  اأج�سادهّن  يف  حمتمٍل 

مرحلٍة  يف  الثدي  �رسطان  اكت�ساف  على 

مبكرة. 

ما بني  وقد نّظمت الأونروا –يف املح�سلة– 

من  اأكرث  مار�س  ومنت�سف  فرباير  منت�سف 

مراكزها  يف  وتوعية  توا�سل  جل�سة   100
املجتمع  منّظمات  ويف  واملدار�س،  ال�سحّية 

املحلي. 

املهمة؛  احلملة  بهذه  الهتمام  ولإظهار 

يف  “الأونروا”  عمليات  مدير  نائب  قامت 

بح�سور جل�سٍة  غزة ال�سيدة “ميلندا يونغ” 

 ”
ّ
قيمت يف “مركز الرمال ال�سحي

ُ
توعويٍة اأ

التابع لالأونروا يف مدينة غزة. 

مع  “الأونروا”  تعاقدت  احلملة؛  من  وكجزء 

للبدء  غزة؛  قطاع  يف  م�ست�سفياٍت  عّدة 

جلميع  ال�سينية  بالأ�سعة  الت�سوير  باإجراء 

اإىل  اإ�سافًة  الثدي املحتملة؛  حالت �رسطان 

جميع الن�ساء فوق عمر 35 عاماً؛ خ�سو�ساً 

�رسطان  حلالت  �سجالً  العائلة  لدى  كان  اإذا 

الثدي.. ب�سكٍل جماين. 

وقامت اأي�ساً املراكز ال�سحية الـ21 التابعة 

للحملة  ون�رساٍت  مل�سقاٍت  بتوزيع  لالأونروا 

توزيع  اإىل  اإ�سافًة  التوعية  ــادة  زي حــول 

املتعّلقة  املعلومات  عليها  مطبوٍع  اأكواٍب 

باملو�سوع. 

يف  املوظفون  �سريتدي  احلملة؛  مّدة  وخالل 

ال�رسيط  ال�سحية  “الأونروا”  مراكز  جميع 

من  للتوعية   
ّ
العاملي الرمز  وهو  ــوردّي؛  ال

�رسطان الثدي. 

�صعف الوعي 

حُمّكم  علمٍي  بحٍث  نتائج  اأظهرت  ولقد 

عميد  مطر”  “عالء  الدكتور  فيه  �سارك 

حول  الإ�رساء”  “جامعة  يف  احلقوق  كلية 

“مدى وعي طالبات اجلامعات يف قطاع غزة 
اخلا�س  والعالج  والفح�س  اخلطورة  بعوامل 

اأظهرت �سعف وعي  الثدي”  مبر�س �رسطان 

الطالبات بعوامل اخلطورة ل�رسطان الثدي. 

وجاء يف النتائج اأن ما ن�سبته )%43.2( من 

بذلك،   
ٌ
وعي لديهن  فقط  املبحوثة  العّينة 

بالأعرا�س  الطالبات  معرفة  اأّن  تبنّي  بينما 

وعالمات الإنذار واخلطورة اخلا�سة بالإ�سابة 

وهي   )76.9%( اإىل  و�سلت  الثدي  ب�رسطان 

ن�سبٌة جيدة. 

كما اأظهر البحث وعياً متو�سطاً بالكيفية 

اأو   
ّ
الذاتي للفح�س  املنا�سب  والتوقيت 

اإىل  و�سلت  بن�سبٍة  للثدي؛   
ّ
الإكلينيكي

.)65.1%(

الطالبات  اأظهرت  اأي�ساً؛  جهتهن  من 

اإىل  اإيجابياً  ت�سوراً  البحث  يف  امل�ساركات 

من  وال�سفاء  العالج  اإمكانية  حول  ما  حٍد 

�رسطان الثدي. 

وعي  ن�سبة  رفع  “�رسورة  بـ  البحث  واأو�سى 

مبر�س  غزة  قطاع  يف  اجلامعات  طالبات 

�رسطان الثدي؛ خا�سًة فيما يتعّلق بعوامل 

اخلطورة، والفح�س الذاتي؛ للتاأكد من خلّو 

الفتيات من اأيّة اأعرا�ٍس لهذا املر�س اخلطري، 

يف  التاأّخر  وجتّنب  الإ�سابة،  فر�س  ولتقليل 

الت�سخي�س؛ حيث الكت�ساف املبّكر ل�رسطان 

الثدّي يرفع كثرياً من ن�سبة ال�سفاء التام.
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نرمني �جلدي

حل سحري لوالدة آمنة وحياة 
صحية وجسم رشيق

ريا�صة احلوامل..

اأمراً  احلامل  للمراأة  الريا�صة  تعْد  مل 

ما  وعلى جنينها  عليها  يُ�صّكل خطراً 

قبل الوالدة؛ بل اأ�صبحت مطلباً اأ�صا�صياً 

ور�صاقتها  �صّحتها  على  للحفاظ  لها 

حتتاج  الريا�صة  هذه  اأّن  اإال  الوالدة،  بعد 

ل�صمان  �صحيحٍة؛  و�صوابط  لقواعد 

قد  وم�صاعفاٍت  �رضرٍ  اأّي  اإحداث  عدم 

بها  قامت  ما  اإذا  وجنينها  ت�رضّها 

املتعارف  فاالعتقاد  ع�صوائّي؛  ب�صكٍل 

تُعطى  التي  الن�صائح  حول  عليه 

احلامل  املراأة  تقوم  “اأال  احلوامل  للن�صاء 

ببذل اجلهد والقيام بالتمارين الريا�صية 

حفاظاً على �صّحتها و�صّحة جنينها” 

بات  العلم؛  تطّور  فمع  �صائداً،  يعْد  مل 

الن�صاء  ين�صحون  واملخت�ّصون  االأطباء 

التمارين  مبمار�صة  والنفا�ض  احلوامل 

الريا�صية؛ حيث تثمر فائدةً لالأّم واجلنني 

الوالدة  اإىل  توؤّدي  وال  �صواء،  حٍد  على 

�صمن  ممار�صتها  متّت  ما  اإذا  املبّكرة 

لتجنيب  �صحيحٍة؛  وخطواٍت  �رضوٍط 

احلامل اأيّة م�صكالٍت  �صحّية.

جتارب �صابقة..

هي  )26عاماً(  اللداوي”  “اأ�سماء  ال�سابة 

الريا�سة  ميار�سن  اللواتي  الن�ساء  اإحدى 

اخلا�ّسة باحلوامل يف “مركز ال�سحة واملراأة” 

التابع جلمعية “الهالل الأحمر الفل�سطيني” 

تقول: “يف املرات املا�سية التي اأجنبت فيها 

اأطفايل؛ كانت حتدث معي م�ساعفاٌت اأثناء 

ريا�سًة  هناك  اأّن  اأعلم  اأكن  ومل  الولدة، 

للحوامل ميكن اأن تزيل هذه امل�ساعفات واأن 

تُخرج املراأة من مرحلة اخلطر اأثناء الولدة”. 

هي  “هذه  متب�سمًة:  “اللداوي”  وتتابع 

للمركز  فيها  اأح�رس  التي  الأوىل  املرة 

من  النتهاء  وبعد  الريا�سة،  اأمار�س  كي 

بالن�ساء  اخلا�ّسة  واليوغا  للريا�سة  ممار�ستي 

ون�سيت  نف�سيٍة؛  براحٍة  �سعرت  احلوامل؛ 

حويل.  من  �سيٍء  وكّل  ال�سغوطات  كّل 

م�سيفًة: “اإن �ساء الله؛ ربنا ي�سهل ميالدي 

واأفرح بقدوم طفلي الرابع”. 

الريا�سية؛  ال�سالة  يف  رفيقتها  اأما 

فتتحدث قائلًة:  الثالثينية “نعمة اأبو رفيع” 

“اأنا يف الأ�سهر الأخرية من حملي، وبف�سل 
حمٍل  م�ساعفاُت  معي  حتدث  مل  الله؛ 

ك�سابقاتها يف اأطفايل اخلم�سة؛ حيث كنت 

اأ�ساب ب�سغٍط وت�سّمم حمٍل وم�ساعفاٍت 

اأما يف هذا احلمل؛  �سيئٍة نهاية كل حمل، 

�سب ب�سيٍء بف�سل الله؛ لأين وا�سلت 
ُ
فلم اأ

ممار�سة الريا�سة لدى الأخ�سائية مها”. 

ال�سابع  اللقاء  هو  “هذا  رفيع”:  “اأبو  تتابع 

يل يف املركز ملمار�سة الريا�سة، لقد �سعرت 

دون  الأوىل  فرتات حملي  ملحوٍظ عن  بفرٍق 

ج�سمي  اأّن  دوماً  فاأ�سعر  الريا�سة،  ممار�سة 

مرتاحاً نتيجة الهتمام الذي اأحظى به يف 

املركز، ولريا�سة اليوغا دورٌ كبريٌ يف تخلي�س 

املراأة احلامل من كاّفة ال�سغوطات وجعلها 

على  الأكرب  واهتمامها  تركيزها  ت�سّب 

طفلها ونف�سها فقط”. 

حت�صني و�صعية الطفل

روايٌة  فلها  )28عاماً(  ظاهر”  “جيهان  اأما 

الريا�سة؛  �سالة  يف  زميالتها  عن  تختلف 

فرتوي قائلًة: “�سعوري يوازي �سعور زميالتي، 

ملمار�سة  للمركز  اأح�رس  كنت  حملي  اأثناء 

 
ّ
علي اأ�سارت  ح�سبما  الريا�سية  التمارين 

طبيبتي اخلا�ّسة؛ ب�سبب اأخذ اجلنني و�سعيًة 

جنب 
ُ
اأ اأن  من  وخوفاً  بطني،  يف  متعار�سًة 

لكن؛  “قي�رسية”..  بعمليٍة  الثاين   
ّ
طفلي

الريا�سية   التمارين  ونتيجة  الله؛  وبف�سل 

لو�سعه  طفلي  رجع  باحلوامل..  اخلا�سة 

الطبيعي داخل الرحم، واأكرمني الله بولدةٍ 

طبيعية”.

لأمار�س  املركز  يف  هنا  اليوم  “اأنا  وتتابع: 

الريا�سة ما بعد امليالد؛ كي تعمل على �سّد 
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البطن ورجوع الرحم اإىل و�سعه الطبيعي، 

ي�سيب  الذي  البول  �سل�س  من  والتخّل�س 

الن�ساء حديثات الولدة”. 

فوائد وممنوعات

يف  وامل�رسفة  الطبيعي  العالج  اأخ�سائية 

برنامج عالج العقل واجل�سم “مها ال�سامي” 

غزة  لقطاع  الأحمر”  الهالل  “جمعية  من 

يف  “املخت�سني  اأّن  “الغيداء”  لـ  تو�سح 

من  احلامل  املراأة  يحّذرون  كانوا  املا�سي 

ممار�سة الريا�سة، حيث يعللون ذلك باأنه يف 

حال ممار�ستها جتعل ج�سم احلامل يفرز مادةً 

الرحم،  تقّل�سات  حتّفز  اأن  ميكن  كيميائيًة 

لكن؛ مع  املبّكرة،  الولدة  اإىل  توؤّدي  وبالتايل؛ 

حول  اأبحاٍث  وعمل  وتقّدمه،  العلم  تطّور 

حالت كثريٍ من الن�ساء احلوامل؛ فقد اأثبتت 

النتائج عك�س ذلك”. 

اخلا�سة  “الريا�سة  اأّن:  “ال�سامي”  وت�سيف 

نظراً  كربى،  اأهميٌة  لها  احلوامل  بالن�ساء 

ومن  عنها؛  تنتج  التي  الكثرية  للفوائد 

حركة  اأّن  حيث  الع�سالت؛  تقوية  اأبرزها: 

مما  املرحلة؛  هذه  يف  ن�سبياً  تخّف  احلامل 

يوؤّدي اإىل �سعف الع�سالت يف املدى البعيد، 

احلامل  باأّن  ال�سائد  العتقاد  مع  خ�سو�ساً 

يجب اأن ترتاح، واأن تقّلل من احلركة” م�سريةً 

تقوية  على  ت�ساعد  “الريا�سة  اأّن:  اإىل 

احلامل  ي�ساعد  مما  عامًة؛  اجل�سم  ع�سالت 

على حتّمل الثقل الناجت عن احلمل”. 

كما ت�ساعد الريا�سة –ح�سب “ال�سامي”- 

اجل�سم على حرق كميٍة كبريةٍ من الوحدات 

احلرارية: “حيث اأّن احلامل تكون اأكرث عر�سًة 

لزيادة الوزن، ومبمار�سة الريا�سة؛ يزداد وزنها، 

اإ�سابتها  خطر  ويخّف  اأقّل،  بن�سبٍة  لكن 

عن  تنتج  وم�ساعفاٍت  كثريةٍ  مب�سكالٍت 

احلمل؛ كال�سكرّي وارتفاع �سغط الدم”. 

احلّد  الريا�سة يف  دور  “ال�سامي”  تُخفي  ول 

اأن  “خ�سو�ساً   :
ّ
النف�سي والتعب  التوتر  من 

احلامل تُعترب اأكرث عر�سًة للتوتّر وال�سغوط، 

وجتدر  الأوىل”  الأ�سهر  يف  خا�ٍس  وب�سكٍل 

الإ�سارة اإىل اأّن ممار�سة الريا�سة خالل احلمل 

بعد  ما  باكتئاب  الإ�سابة  خطر  من  حتّد 

الولدة. 

اأنه مل  الرغم من  “على  “ال�سامي”:  وتتابع 

يثبت علمياً اأّن الريا�سة  تخّفف  فعالً من 

احلامل   اأن  اإل  �سائع؛  هو  كما  الولدة  اآلم 

ا�ستعداداً  واأكرث  مرتاحة  تكون  الريا�سية 

قوةً  اأكرث  تكون  ع�سالتها  اأن  كما  للولدة 

�سغط  من  الولدة  تتطلبه  ما  لتتحمل 

و�سّد”.

خالل  الريا�سة  ممار�سة  “ت�ساعد  وت�سيف: 

ومنع  الدموية،  الدورة  حت�سني  على  احلمل 

عر�سًة  احلامل  تكون  التي  الدوايل؛  ظهور 

لها عامة”. 

الريا�صة االأن�صب

قالت  للحامل؛  الأن�سب  الريا�سة  وحول 

للحامل  الف�سلى  الريا�سة  “اإن  ال�سامي: 

كانت  فاإذا  قدراتها،  بح�سب  امل�سي  هي 

معتادةً على ممار�سة الريا�سة وامل�سي؛ ميكن 

اأن تتابع بالقوة نف�سها مبعّدل �ساعٍة واحدةٍ 

فتزيد  معتادةً؛  تكن  مل  اإذا  اأّما  اليوم،  يف 

الأق�سى  احلّد  تبلغ  اأن  اإىل  تدريجاً  القوة 

املمكن وامل�سموح به”. 

اأي�ساً  املنا�سبة  الريا�سات  “من  وتكمل: 

من  اأي�ساً  تُعتربُ  التي  ال�سباحة؛  للحامل 

نظراً  احلالة؛  هذه  يف  الف�سلى  الريا�سات 

املرحلة؛  هذه  يف  احلامل  وثقل  وزن  لزيادة 

الثقل؛  هذا  حتّمل  على  املاء  في�ساعدها 

ممار�سة  اأثناء  تاأثريٍ  اأّي  له  يكون  ل  بحيث 

الريا�سة يف املاء؛ على األ تزيد مّدة ممار�سة 

ريا�سة ال�سباحة عن ن�سف �ساعٍة اإىل ثالثة 

اأرباع ال�ساعة”. 

تقول  “اليوغا”  بريا�سة  يتعّلق  وفيما 

“ال�سامي”: “هي من الريا�سات التي نن�سح 
حيث  لأهميتها؛  نظراً  مبمار�ستها؛  احلامل 

الأع�ساب من  وراحة  ال�سرتخاء  دورٌ يف  لها 

جهة؛ وتقوية اجل�سم”.

الريا�سة  مدرّبة  فاإّن  ثانيٍة؛  جهٍة  من 

تن�سح احلامل األ تتعب نف�سها  “ال�سامي” 
لهذا  احلمل،  من  الأوىل  الثالثة  الأ�سهر  يف 

يف  “اليوغا”  متارين  تعديل  يتّم  ال�سبب 

الأ�سهر الأوىل؛ من خالل الرتكيز على متارين 

التي  “اليوغا”  حركات  من  بدلً  التنف�س 

تتطلب جهداً اأكرب. 

ويف هذه املرحلة؛ من املهّم اأن تتعلم احلامل 

خ�سو�ساً  ال�سحيح؛  بال�سكل  التنّف�س 

)ح�سب  احلمل  خالل  ي�سيق  النف�س  اأّن 

ال�سامي(. 

كثريةٌ؛  اليوغا  متارين  “فوائد  وت�سيف: 

وتوّفر  احليوية،  للحامل  تعيد  واأبرزها: 

الأك�سيجني يف  �سّخ  وت�ساعد يف  الطاقة، 

الدوار  مكافحة  يف  وت�ساعد  اجل�سم،  كّل 

ال�سباحي”. 

توؤّمن  “اليوغا  اأّن  اإىل  “ال�سامي”  وت�سري 

تُريح  كما  احلامل،  للمراأة  داخلياً  �سالماً 

اجل�سم؛ لتعرف احلامل ج�سمها جيداً، وتعي 

ج�سمها،  يف  تغيرياٍت  من  يح�سل  ما  كّل 

وعلى  ال�سرتخاء،  على  ت�ساعدها  فهي 

تهدئة اأع�سابها يف هذه املرحلة احل�ّسا�سة؛ 

الأمور  اإىل  بالراحة، ولتكون نظرتها  لت�سعر 

اأكرث اإيجابية”. 

“اليوغا”  اأهمية  من  “ال�سامي”  تقلل  ومل 

يف ليونة اجل�سم والر�ساقة، وتليني املفا�سل 

تعاين  احلامل  اأّن  خ�سو�ساً  وال�سرتخاء، 

كما  احلمل،  ب�سبب  كثريةً  مزاجيًة  تقلباٍت 

الفخذين  ع�سالت  تقوية  على  ت�ساعد 

احلمل،  اأثناء  الثقل  كّل  يحمالن  اللذين 

كذلك ع�سالت احلو�س؛ التي ت�سعف اأثناء 

احلمل والولدة. 

احلامل  املراأة  فيها  مُتنُع  التي  احلالت  اأما 

“ال�سامي”:  فتو�ّسح  الريا�سة؛  ممار�سة  من 

الريا�سة  األ متار�س  املراأة احلامل  “يجب على 
اأو  احلمل  اأثناء  دٍم  لنزيف  تعّر�سها  حال  يف 

ناهيك  بتواأمني،  حملها  اأو  �سديٍد  مغ�ٍس 

القلب  اأو  الدم  ارتفاع �سغط  عن م�سكلة 

من  متنعها  �سحيٍة  مل�سكلٍة  مواجهتها  اأو 

ممار�سة الريا�سة اأو اإ�سابتها مبر�س فقر الدم 

ال�سديد”. 

فوائد جّمة..

من جهته؛ اأكّد الدكتور “عمر البهن�ساوي” 

مدير مركز الأمل للن�ساء والولدة والخ�ساب 

املجهرّي اأّن “مُمار�سة الريا�سة مفيدةٌ ب�سكٍل 

عاٍم بالن�سبة للن�ساء احلوامل وغري احلوامل؛ 

لأنها تن�ّسط الدورة الدموية وتقلل من وجود 

تقوية  على  وتعمل  ال�ساقني،  يف  الدوايل 

ع�سالت البطن والظهر وال�ساقني؛ مما يزيد 

من قدرة املراأة احلامل على حتّمل الوزن الزائد 

بعد  وفقدانه  احلمل  اأثناء  تكت�سبه  الذي 

احلمل ب�سهولة، وتخفيف اآلم الظهر على 

املراأة احلامل وعمل اجلهاز التنف�سي ب�سورةٍ 

حيث  من  ج�سدياً  املراأة  وحت�سري  اأف�سل، 

تقوية ع�سالت الرحم، ونزول راأ�س اجلنني يف 

مكانه؛ مما ي�سّهل عملية الولدة”.

الدكتور  اأو�سى  التي  الريا�سات  اأف�سل  اأما 

مبمار�ستها؛  احلامل  املراأة  “البهن�ساوي” 
اأّن هناك متارين ريا�سيًة منا�سبًة  اإىل  فاأ�سار 

ليونة  على  حتافظ  احلامل  للمراأة  ومفيدةً 

دون  القلب  بتن�سيط  وتقوم  ج�سدها، 

وعلى  احلامل  املراأة  على  ب�سغٍط  الت�سّبب 

طفلها مثل ريا�سة امل�سي، حيث تُعترب من 

الريا�سات الآمنة التي ميكن ممار�ستها طوال 

فرتة احلمل؛ لأنها حتافظ على لياقة املراأة دون 

ال�سغط على الركبتني ب�سكٍل كبريٍ اأو جرح 

اأكرث  تُعّد  التي  ال�سباحة  كذلك  الكاحل. 

الريا�سات اأماناً بالن�سبة للحامل؛ لأنها مترّن 

كرب  وكّلما  الع�سالت،  من  كبريةً  جمموعًة 

الزائد  بالوزن  �سعورها  يقّل  اأكرث  املراأة  بطن 

اأخرى  ريا�ساٍت  عن  ف�سالً  ال�سباحة؛  اأثناء 

والتمّدد  واليوغا  كالرق�س  احلوامل  تفيد 

وحمل الأوزان اخلفيفة”.

املراأة احلامل،  واأو�سى الدكتور “البهن�ساوي” 

اأو خمت�ٍس  اأي طبيب  تتابع حالتها عند  اأن 

الريا�سة  ممار�سة  حول  واإر�سادها  ملتابعتها 

تهتّم  واأن   ،
ّ
ال�سحي و�سعها  تُنا�سب  التي 

والأغذية  والفاكهة  املفيد  الطعام  بتناول 

الغذائية؛  العنا�رس  كاّفة  على  حتتوي  التي 

مثل الكال�سيوم والربوتني وغريها”.
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امل���راأة قبل �صّن  اأن  ال��ط��ب-  امل��ع��روف -يف ع��امل  م��ن 

االأربعني تكون يف فرتةٍ حتميها من الكثري من االأمرا�ض، 

والتغريات  ال�رضايني  وت�صلب  القلب  اأمرا�ض  حتديداً 

من  اأنثويٍة  هرمونيٍة  ب��دروٍع  تتمتع  حيث  النف�صية، 

تلك  م��ن  تقيها  و”الربوج�صتريون”  “االأ�صرتوجني” 
التغرّيات.

االأنثوية  الهرمونات  تبداأ  االأرب��ع��ني؛  �صّن  بعد  لكن؛ 

خا�صًة   عنايًة  امل���راأة  م��ن  يتطلب  مم��ا  باالنخفا�ض، 

الغذاء،  ونوعية  الوزن،  يف  الزيادة  ومراقبة  بنف�صها، 

وممار�صة الريا�صة. 

Men - االأم��ان ( )�صن  احلي�ض  انقطاع  �صّن   ويُعرف 

ون��ه��اي��ة  للحي�ض  ال���دائ���م  االن��ق��ط��اع  ب��اأن��ه   pause
Fo -  اخل�صوبة واالإجناب؛ نتيجة توّقف تطّور اجلريبات

licle يف املبي�صني.
جتارب واقعّيٌة

بع�س  يف  “الأ�سرتوجني”  توقف  يت�سبب  اخلم�سني؛  �سّن  بداية  مع 

حالت الكتئاب و�رسعة �رسبات القلب، والن�سيان وت�ستت الأفكار، 

اإ�سافًة اإىل زيادة التعّرق وارتفاع درجة حرارة اجل�سم، وت�ساقط ال�سعر، 

فيما تزداد الرغبة يف النعزال، وتزداد حالة اخلمول لدى ال�سيدات. 

الرغبة  لدّي  تقول:”ازدادت  جتربتها؛  عن  تتحدث  )57عاماً(  “�سمر” 
 ،

ّ
الن�سفي ال�سداع  لدّي  وازداد  امل�ستقبل،  واخلوف من  النعزال  يف 

وكنت كثرية البكاء ودائمة ال�سكوى، وحاولُت اخلروج من هذه احلالة 

مبمار�سة ريا�سة امل�سي، والمتناع عن الأطعمة ال�سكريّة، والإكثار 

لتناول  بالإ�سافة  طويلة،  ملدة  والقراءة  والفواكه  اخل�رساوات  من 

اإ�سغال نف�سي  واأحاول  يوم،  النحل �سباح كّل  ملعقة من ع�سل 

لالطمئنان  �سنوياً  دوري  ب�سكٍل  الطبيب  وزيارة  التلفاز،  مب�ساهدة 

على و�سعي ال�سحي”.

مبظهرهّن  الهتمام  بزيادة  الن�ساء  من  مثيالتها  “�سمر”  وتن�سح 

لكنه بدايٌة  يف هذه ال�سّن، وتغيري امل�سّمى، فهو لي�س “�سن ياأ�س” 

ملرحلٍة جديدةٍ من العمر.

التي  امل�سكالت  اأكرث  “من  )52عاماً(:  “�سناء”  تقول  جهتها؛  من 

واجهتني: �رسعة الإح�سا�س بالتعب، و�سخونة حرارة اجل�سم املوؤدية 

العطاء  على  القدرة  وعدم  العام،  والتعب  القلق  كذلك  للتعّرق، 

، وامليل للعزلة يف بع�س الأوقات، كنت اأحاول دمج نف�سي 
ّ
املهني

مع اأبنائي حتى اأخرج من هذه احلالة.

مرحلٌة انتقالية

“ازدهار  الدكتورة  تو�سح  اخلم�سني؛  اأمرا�س  واأعرا�س  اأ�سباب  عن 

وزارة  يف  والعقم  والولدة  الن�ساء  اأمرا�س  اخت�سا�سية  الوادية” 

ال�سحة بغزة: “اإن انقطاع احلي�س الدائم والطبيعي )غري الناجت عن 

اأمرا�س( هو عبارةٌ عن عمليٍة بيولوجيٍة طبيعية، حتدث للن�ساء ما 

بني �سّن 45 اإىل 55 عاماً وقد �ُسجلت حالٌت و�سلت فيها املراأة �سّن 

انقطاع احلي�س يف عمرٍ مبكرةٍ )35 عاماً( اأو متاأخرة )60 عاماً(”.

وتتابع: “�سّن انقطاع احلي�س ل يعني بداية النهاية، فالو�سول اإىل 

وعلى   ،
ّ
اجلن�سي ولن�ساطها  املراأة  لأنوثة  حداً  ي�سع  ل  ال�سّن  هذا 

الذي  احلي�س؛  بانقطاع  يُرحنب  الن�ساء  من  العديد  فاإّن  النقي�س؛ 

يُحررهن من عناء احلي�س نف�سه من جهة، ومن الإجناب من جهٍة 

اأخرى”.

وعن عملية الت�سخي�س ت�سيف: “يجري ا�ستجواٌب وفح�ٌس ج�سديٌّ 

ت�سمل  هرمونيٌة  فحو�ساٌت  جُترى  كما  للمري�سة،  ودقيٌق  �سامٌل 

ل  املف�سّ ومن  ال�سهرية،  الدورة  اأثناء  اإجراوؤها  يتم  احلمل،  فح�س 

Pr - )حماولة حتفيز احلي�س بوا�سطة اأدوية حتتوي على بروج�سرتون 

)تركيز(  لن�سب  طبقا  امل�سكلة  م�سدر  حتديد  وميكن   )gesterone
الهرمونات املختلفة”.

ماهّية العالج

لي�س  احلي�س  انقطاع  “�سّن  “الواّديّة”:  تتابع  العالج؛  ماهّية  عن 

ف�سيولوجيٍة   – بيولوجيٍة  عمليٍة  عن  عبارة  لأنه  لعالج،  بحاجٍة 

طبيعيٍة، غري اأنه �رسوري التخفيف من الأعرا�س والعالمات املزعجة 

للمراأة اإىل حني تخطيها لهذه املرحلة النتقالية، واختفاء الأعرا�س 

تلقائياً ل حمالة”.

بالأدوية،  العالج  اأولهما:  عالجيني،  اأ�سلوبني  اإىل  العالُج  ويُق�ّسُم 

والدعم  احلّب  املراأة  منح  اإىل  اإ�سافة  احلياة،  منط  تغيري  وثانيهما: 

املعنوّي.

الهرمونات االأنثوية

املوؤقتة  الهرمونات  تتناول  �سيدةٍ  كّل  “الواديّة”  الدكتورة  تن�سح 

للثدي  اأ�سهر  الدورّي عند طبيبتها كّل �سّتة  بالفح�س  باأن تقوم 

والرحم باملوجات فوق ال�سوتية، وفحو�ساً معمليًة مثل م�سح عنق 

عن  ف�سالً  �سالمتها”،  من  والتاأكد  الأورام،  لتجّنب ظهور  الرحم؛ 

اأهمية ممار�سة الريا�سة وتناول الأغذية ال�سحّية وتطبيق العالجات 

م�سدراً  تُعتربُ  والتي  ال�سويا؛  تكوينها  يدخل يف  التي  الطبيعية 

طبيعياً لالأ�سرتوجني”.

التغذيّة ال�صحّية

�سّن  اأعرا�س  من  التخفيف  يف  ال�سحية  بالتغذية  يتعلق  وفيما 

اخت�سا�سي  علي”  ال�سيخ  “حممود  الدكتور  يقول  اخلم�سني؛ 

يف  هائالً  تاأثرياً  يوؤثران  والن�ساط  التغذية  اأ�سلوب  “اإن  التغذية: 

العمر البيولوجي للنا�سجني، ومن الطبيعي اأن تتغرّي احلياة واحلالة 

ال�سحّية تدريجياً مع مرور ال�سنوات.

 �آلء �لربعي

هل هو حقًا مرحلة انتقالية تبدأ عندها النهاية؟!
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خائفٌة، مضطربٌة، قلقٌة.. من حلظة امليالد، التي ُتشّكل حياًة جديدًة ملعظم    
األمهات، لكنها بالنسبة لي؛ ستكون حلظًة فارقة، حتمل معها فاجعًة جديدًة ستحّل 

بأسرتي، ُتضاف إلى فاجعة فقد البيت وتشّردنا على مدار أكثر من عامني..
“أم محمد” جتاوزت الُربع األول من عقدها الثالث، لديها ثالثة أبناٍء؛ بنتان وولٌد وضعته 
في مدرسٍة تابعٍة لوكالة الغوث في كانون ثاني من عام )2014( وسط ظروٍف صعبٍة 
وغير آمنة، لكنها ال ُتقاس مبا تتوقعه في املستقبل القريب لقدوم طفلها الرابع، في 

وضٍع جديٍد داخل كرفان املوت. وفق وصفها.
الوضع رغم وحشته،  الوضع، ومكان  آالم  “ال أخشى  لـ”الغيداء”:  تقول  “أم محمد” 
لكنني أخشى قدوم طفلٍة أنثى حتمل إعاقًة في الدماغ، وفق ما أظهره تصوير “السونار” 
وبشهادة عّدة أطباء تابعوا حالتي في عيادة بيت حانون التابعة لوكالة غوث وتشغيل 

الالجئني”.
مشاعُر متضاربٌة جمعت اخلوف والقلق واالضطراب، لهذا النبأ التي سيباغتها في أّية 
حلظة؛ ما بني أواخر آب اجلاري إلى أيلول القادم، تراقب فيها عقارب الساعة، ليس 

استعجالًا للحدث؛ بل العكس من ذلك، ختشى صدمة استقبال طفلتها املعاقة.
لم تدِر منذ بداية احلمل بأّن جنينها لديه إعاقٌة، وإال لكانت أجهضته مبوافقة زوجها، 
العيادة  في  مبتابعته  بدأت  حني  احلمل،  من  الرابع  الشهر  بعد  ظهرت  اإلعاقة  لكَن 

الصحية، واختلفت فتاوى األطباء حيال حترمي اجهاضه، نظرًا الكتمال منوه.
تقارير األطباء وفق قولها ترجح بأن “أم محمد” تعرضت خالل احلمل الستنشاق مواد 
شديدة الُسمية، حيث كان زوجها يرش مبيد احلشرات املعروف )K300( نافذ الرائحة 
وهي نائمة، ليقضي على احلشرات والقوارض التي كانت تقّض مضجعهم ليل نهار، عبر 
هذه الطريقة، عدا عن تعّرضها للسقوط داخل حفرٍة في الكرفان؛ لتصيب رأس اجلنني.

الزوج عاطٌل عن العمل جريٌح في احلربني السابقتني، فقد على إثرها الرؤية في إحدى 
عينيه، وإصابًة في األوتار والعصب تبقيه عاجزًا عن القيام بأّي عمل، ويحتاج لعالٍج 

في اخلارج.
حال الكرفان ال ُيوصف بكلمات، فهنا؛ خردة، وهناك؛ أواني املطبخ، ال أرضية له بعدما 
تهتكت بفعل عوامل الرطوبة، والَطرق عليها، ُتعشعش حتتها احلشرات والقوارض التي 
التقطتها كاميرا اجلوال، مكاٌن ال يصلح سوى إليواء احليوانات الضاّلة؛ فكيف بالبشر!.
ترافقنا  أصواٌت  الثعابني، هي  وفحيح  القطط،  مواء  الكالب،  ونبح  احليوانات  “صوت 
من  نومهم  في  يفزعون  أطفالي  النافذة،  من  جزٍء  ولو  لفتح  مجال  ال  ليلة،  كّل  في 
صفيح  ألواح  يخترق  الكالم  من  الهمس  حتى  مفقودٌة،  فاخلصوصية  األصوات،  تلك 
الكرفان.. لذا أظل مستيقظًة حتى يأتي زوجي، فال نوم إال بوجوده”. تضيف “أم محمد”
النوم،  للوراء قليلًا مستذكرًة آخر حدٍث تعّرضت له حينما فزعت من  تعود بذاكرتها 
بعدما رأت شيئًا ميشي على ذراعها، وإذا بحرباء. تقول: “فقدت القدرة على الكالم، 
زوجي يسألني وأنا أكتفي باإلشارة بيدي جتاه هذا اجلسم األخضر الذي تكّوم فجأة، 

توقفت أنفاسي حلظات، وقدماي تهاوتا حتتي، بعد فترٍة متكنت من رواية ما حدث”. 
وضٌع اقتصادٌي أكثر من صعب، ال مصدر دخل سوى مخصص زوجها اجلريح وفق قولها 
الصف  في  بنت  القادمة،  املستقبلية  االحتياجات  لتغطية  تكفي  ال  ( شيكل،   800(
األول، وطفلٌة على أبواب دخول الروضة، وآخر ينتظر النور، لم يحَظ بقطعٍة من القماش 

تستقبله بها.
مبشاعر “قلة احليلة” تقطعها ضحكٌة هستيرية، تتساءل “أم محمد”: “أين أذهب، بيت 
أهلي ُدّمر كليًا، وحالهم مثل حالي، والدي ووالدتي مسّنان أصّرا على العيش في غرفة 
زينكو في مكان البيت، ال مساحة لي، وال بديل سوى الوالدة في الكرفان شئت أم 

أبيت”.
“أم محمد” تتابع كّل أسبوٍع وضعها الصحّي بخطًى وئيدٍة، يحدوها األمل أن حتدث 
الطفلة  تفارق  أن  أو  أمانيها،  أقصى  هذا  وتنجب طفلًة سليمًة،  القدر  ويتغّير  معجزٌة 
وضٍع  في  بإعاقٍة  ُتولد  أن  لكَن  األنثى؛  مجيء  ختشى  ال  فهي  والدتها،  بعد  احلياة 
اقتصادٍي كارثيٍّ تنوء قدرة اجلبال على حمله، وحتتاج ملتابعٍة طبيٍة وتأهيليٍة؛ عدا عن 

أننا في  مجتمٍع ينظر للمرأة نظرًة قاصرًة، فما بالها إذا حملت إعاقتها معهَا؟!!

"اأم حممد".. واللحظة الفارقة..!

ماجدة �لبلبي�شي

اأنه “مع تقدم العمر؛  وي�رسّح د. “ال�سيخ خليل” 

يتناق�س حجم وقّوة الع�سالت ب�سورةٍ طبيعية، 

بعد  الإن�سان  عمر  �سنوات  من  عقٍد  كّل  ففي 

بلوغه �سّن الر�سد؛ يفقد تقريباً 7-6 اأرطال من 

بعد  املعّدل  هذا  ويت�سارع  الع�سلية،  الكتلة 

�سّن )45( وي�ساعد الن�ساط البديّن املنتظم على 

احتفاظ اجل�سم بحجم وقّوة ع�سالته، ومعّدل 

ا�ستهالك الطاقة يقّل مع التقدم يف ال�سّن”.

اإىل اأّن “م�ستوى  وي�سري الدكتور “ال�سيخ علي”  

الكول�سرتول يف الدم يتغرّي مع التقّدم يف ال�سّن؛ 

ويرتفع  )احلميد(   HDL م�ستوى  فينخف�س 

املنتظم  الن�ساط  ومع  )ال�سار(   LDL م�ستوى 

والتغذية الذكية فاإّن ذلك ي�ساعد على خف�س 

ورفع معدل   LDL ال�سار  الكول�سرتول  معدلت 

.”HDL  اجليد

�سّن  بعد  الغذائية  العنا�رس  اأهمية  وعــن 

اخلم�سني؛ ي�سيف: “اجل�سم يحتاج اإىل الربوتينات 

والكال�سيوم واحلديد والزنك واملاء. ولبد من تناول 

بالألياف؛  الغنية  الأطعمة  من  كافياً  مقداراً 

حتى ت�ساعد على اإمتام عملية اله�سم، وت�ساعد 

على الوقاية من م�سايقات الإم�ساك”.

الواقع ال�صحي والقانوين

�سئون  يف  خبريٌ  وهو  ال�ّسعار”  “علي  بح�سب 

عميقٍة  لآثارٍ  وجودٌ  “هناك  الإجنابية:  ال�سحة 

على  غزة  قطاع  على  الأخري  للعدوان  وفادحٍة 

خدمات  تراجع  منها:  للمراأة،  الإجنابية  ال�سحة 

حيث  كبري،  ب�سكٍل  الأولية  ال�سحية  الرعاية 

ال�سحية  الرعاية  مراكز  من  فقط   50% اأّن 

عملت اأيام احلرب؛ ب�سبب التدمري اأو عدم و�سول 

العاملني لأماكن عملهم، اإ�سافًة لتعّذر حركة 

.”
ّ
املراجعني ب�سبب الو�سع الأمني

كوادر  فــاإّن  ذلك؛  من  الرغم  “على  وي�سيف: 

الرعاية ال�سحية الأولية قد عملت على تعوي�س 

وعاملني  متطوعني  ت�سغيل  خالل  من  النق�س 

�سحيني من مقدمي خدمات اآخرين متواجدين 

خدمات  تراجعت  الإطار؛  هذا  ويف  املنطقة،  يف 

�سهر  يف   70% عن  تزيد  بن�سبٍة  احلوامل  رعاية 

الع�سكرية،  العمليات  ن�ساط  بالتزامن مع  متوز؛ 

خلدمات   60-90% بانخفا�س  ذلك  وت�ساحب 

تنظيم الأ�رسة لنف�س الفرتة”.
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ل��ل��م�����ص��ت�����ص��ف��ى  زي��������ارةٍ  اأول  “يف   

����ص���ارح���ن���ي ال��ط��ب��ي��ب ب�����ص��ع��وب��ة 

م���ر����ص���ي؛ وع�����دم ت���وّف���ر ع���الج���ه يف 

عنده  م��ن  ف��خ��رج��ت  امل�صت�صفى، 

ب��اأ���ص��دا���ض، ففوق  اأ����رضب اأخ��م��ا���ص��اً 

وال��وزارات  املوؤ�ص�صات  تزيد  معاناتي 

املعنية معاناتنا”.. 

املدهون”  “زهرة  اأج��م��ل��ت  ه��ك��ذا 

م��ع��ان��ات��ه��ا ج�����رّاء ن��ق�����ض اخل��دم��ات 

لذوات  ال�صحة  وزارة  تقّدمها  التي 

االإعاقة. 

حركياً  معاقًة  لي�ست  عاماً(   33( فزهرة 

فقط؛ لكنها اأي�ساً تُعاين من اأمرا�ٍس كثريةٍ 

 
ّ
احلكومي امل�ست�سفى  اإىل  تلجاأ  جتعلها 

اإىل  بحاجٍة  فهي  ــالزم،  ال العالج  لتلّقي 

خدماٍت �سحّيٍة ب�سكٍل م�ستمر.

تقول “زهرة”: “اأعاين من ت�سّخم يف الغّدة 

النخامية وورٍم �رسطايّن يف الرئة، بالإ�سافة 

الذي ظهر حديثاً، وه�سا�سة  ال�سّكر  ملر�س 

يف العظام؛ مما يدفعني اإىل زيارة امل�ست�سفى 

اأتعّر�س  يجعلني  ما  وهذا  دائــٍم؛  ب�سكٍل 

مواءمة  عدم  منها  امل�ساكل؛  من  لكثريٍ 

لالأ�سخا�س  كاٍف  ب�سكٍل  ال�سحية  املراكز 

ذوي الإعاقة، وعدم توّفر الدواء الالزم؛ حيث 

بتكلفٍة  ال�سيدليات  من  ل�رسائه  ا�سطرُ 

عاليٍة جداً”..

اإىل  يحتاج  مر�سها  اأّن  “املدهون”  وت�سيف 

املراكز  يف  متوفرٍ  غري  وهو  باحلقن،  عالٍج 

ح�سابها  على  ل�رسائه  فت�سطر  ال�سحّية؛ 

مرتفعٍة  وباأ�سعارٍ  ال�سيدليات  من  اخلا�س 

عن  التوّقف  اإىل  دفعها  ما  وهــذا  جــداً، 

كل  حتتاجه  اأ�سبحت  الذي  ــدواء  ال اأخذ 

ال�سئون  تاأمني  اأّن  مو�سحًة  �سهور،  �ستة 

الجتماعية الذي حتمله ل ي�ستطيع تغطية 

تكلفة ما حتتاجه من عالٍج اأو حتاليٍل طبيٍة 

يف حالة عدم توافره يف املراكز ال�سحية.

اخلدمات  قّلة  من  “املدهون”  وت�ستكي 

ال�سحة،  وزارة  من  املقّدمة  ال�سحّية 

بالإ�سافة اإىل عدم مواءمة املراكز ال�سحية 

من الداخل واخلارج ب�سكل كاٍف لالأ�سخا�س 

ذوي الإعاقة.

بالعمل  ال�سحة  وزارة  “املدهون”  وطالبت 

ذوو  الأ�سخا�س  يحتاُجُه  ما  توفري  على 

الإعاقة من عالٍج واأدواٍت م�ساعدةٍ ومواءمة 

مبا  واخلــارج  الداخل  من  ال�سحّية  املراكز 

يتنا�سب مع الأ�سخا�س املعاقني.

)32 عاما( فمعاناتها  اأما “رانيا ال�سحباين” 

من  تعاين  حيث  “املدهون”  عن  تقّل  ل 

ال�سحّية؛  اخلدمات  على  احل�سول  �سعوبة 

والأدوات  الأدوية  توّفر  فهي تعاين من عدم 

وزارة  يف  حتتاجها  التي  امل�ساعدة  الطبّية 

من  �رسائها  اإىل  يدفعها  مما  ال�سّحة؛ 

ال�سيدليات باأ�سعارٍ مرتفعة.

ت�سبح  اأن  القدر  لها  �ساء  التي  “رانيا”.. 
عٍل،  من  �سقوطها  بعد  حركياً  معاقًة 

غرفة  من  بداأت  طويلٍة  عالٍج  برحلة  مّرت 

العمليات؛ ومل تنته بتناول الأدوية الالزمة.

�سعبًة؛  جتربًة  “ع�ست  “ال�سحباين”:  تقول 

ب�سلٍل  �سبُت 
ُ
اأ عٍل  من  ال�سقوط  فبعد 

ثم  العمليات،  من  العديد  واأجريت  كامٍل 

بغزة لتلقي  ذهبُت اإىل م�ست�سفى “الوفاء” 

العالج الطبيعي والتاأهيل، واأ�سبُت كذلك 

اأ�سبح  اأن  الله  و�ساء  رجلي،  يف  بك�سورٍ 

بحاجٍة  يجعلني  ما  وهذا  حركياً؛  معاقًة 

اإىل عالٍج طبٍي وم�ستلزماٍت واأدواٍت �سحّية، 

بالإ�سافة اإىل الذهاب للم�ست�سفى ب�سكٍل 

دائم لإجراء الفحو�سات الالزمة”.

وزارة ال�سحة بـ “الهتمام  ونا�سدت “رانيا” 

بالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، وتوفري ما يلزمهم 

جماناً؛  م�ساعدةٍ  �سحيٍة  واأدواٍت  عالٍج  من 

معي�سيٍة  اأو�ــســاٍع  من  يعانون  لأنهم 

�سعبة”.

من جهتها؛ تقول “�سوزان اأبو خ�سم”: “رغم 

وجود عيادة املعاقني؛ اإل اأننا نعاين من نق�ٍس 

حادٍ يف الأدوية، فهي تكون متوفرةً اأول يوم 

من ال�سهر، لكن بعد ذلك؛ جند اأن كثرياً من 

الأدوية غري متوفرةٍ مما يدفعنا ل�رساء العالج 

على ح�سابنا اخلا�س”.

وت�سيف “اأبو خ�سم” )38 عاماً( اأّن “معاملة 

الإعاقة  ذوات  من  كن�ساٍء  لهم  الأطباء 

لن�ساٍء  معاملتهم  عن  كثرياً  تختلف  ل 

والولدة  احلمل  اأثناء  اأنها  مبينًة  اأ�سحاء” 

كانت تُعامُل ب�سكٍل طبيعٍي كاأية امراأة.

الأولد  من  ثالثًة  اأجنبت  اأنها  اإىل  ونّوهت 

احلركية  بالإعاقة  اإ�سابتها  قبل  اأولهم 

راأ�سها  على  لل�رسب  تعر�ّسها  عن  الناجتة 

اأجنبتهما  الآخرين  والإثنني  زوجها،  قبل  من 

بعد الإعاقة.

بدوره؛ يقول “عوين مطر” رئي�س الحتاد العام 

للمعاقني اأن “التاأمني ال�سحي الذي يحمله 

�سئون  تاأمني  هو  الإعاقة  ذوو  الأ�سخا�س 

والأدوية  العالج  تكلفة  يُغطي  اجتماعيٍة 

لوزارة  التابعة  احلكومية  امل�ست�سفيات  يف 

ح�سب   25% عن  تزيد  ل  بن�سبة  ال�سحة 

ما تن�ّس عليه املادة رقم 5 يف قانون املعاق 

الفل�سطيني”.

ي�سمل  ل   
ّ
ال�سحي “التاأمني  اأّن:  واأو�سح 

الذي  الأنابيب؛  اأطفال  زراعة  عالج  تكلفة 

يف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  حّق  من  يُعتربُ 

ح�سب ما يقول. تكوين اأ�رسةٍ” 

 
ّ
وبنّي اأّن “املادة 5 يف قانون املعاق الفل�سطيني

تن�ّس )على الدولة تقدمي التاأهيل باأ�سكاله 

زينات عياد

ذوات اإلعاقة: آالم ومعاناة يزيدها 
نقص الخدمات الطبّية 
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املختلفة للمعوق وفق ما تقت�سيه طبيعة 

 25% على  تزيد  ل  منه  ومب�ساهمٍة  اإعاقته 

ب�سبب  املعّوقون  ويُعفى  التكلفة،  من 

مقاومة الحتالل من هذه امل�ساهمة(.

الن�ساء  من  “كثرياً  اأّن  “مطر”  واأ�ساف 

)تعاين  والفتيات يعانني من اإعاقٍة مركبة” 

قدرة  عن  ُمت�سائالً  اآخر(  ومر�س  اإعاقة  من 

واخلدمات  الأدوية  جميع  توفري  على  الوزارة 

ال�سحّية التي حتتاجها ذوات الإعاقة.. وعن 

مدى تطبيق وزارة ال�سحة ملا جاء يف قانون 

املعاق الفل�سطيني رقم 4 لعام 1999؟؟.. 

وين�س القانون على ) ت�سخي�س وت�سنيف 

درجة الإعاقة لدى املعّوق، �سمان اخلدمات 

 
ّ
ال�سحي التاأميل  يف  امل�سمولة  ال�سحية 

كذلك  ولأ�رسته،  للمعوق  جماناً  احلكومي 

مبختلف  الالزمة  الطبية  الرعاية  اإعطاء 

اإعاقتهم، تقدمي وتطوير خدمات الكت�ساف 

املبكرة  ال�سحية  والرعاية  لالإعاقة  املبّكر 

واأ�رسهم  املعّوقني  الأ�سخا�س  مع  والعمل 

 
ّ
والوظيفي  

ّ
ال�سحي التدهور  منع  بهدف 

والأجهزة  الأدوات  توفري  املعّوق،  لل�سخ�س 

وتقدمي  املعّوق  مل�ساعدة  الالزمة  الطبية 

تهدف  التي  والعالجية  الوقائية  اخلدمات 

اإىل تقليل ن�سبة الإعاقة يف املجتمع، توفري 

املعمول  النظام  ح�سب  الالزمة  العالجات 

واجلراحية  الطبية  العمليات  واإجــراء  به، 

ويف  معّوٍق؛  �سخ�ٍس  لكّل  والت�سخي�سية 

ال�سحة  وزارة  تتكّفل  توفرها؛  عدم  حالة 

من  اخلدمة  �رساء  اأو  النفقات  بت�سديد 

اأو  الوطن  داخل  �سواًء  اخلا�س؛  القطاع 

خارجه(.

تعمل  “اأن  ال�سحة  وزارة  “مطر”  وطالب 

على مواءمة املراكز ال�سحّية والعيادات من 

اإمكانيات  مع  يتنا�سب  مبا  واخلارج  الداخل 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة وباملقايي�س واملعايري 

الدولية، بالإ�سافة اإىل توفري الدواء على قدرٍ 

من العدالة وامل�ساواة”.

 من 
ٌ
وي�سري اإىل اأنه يجب اأن يكون هناك وعي

ل  دواٍء  اأخذ  وعدم  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 

يلزمه ويرتكه لغريه.

من جهتها؛ تقول رئي�س ق�سم التاأهيل يف 

وزارة ال�سحة الدكتورة “عالية القي�ساوي”: 

من  جمموعًة  تقدم  ال�سحة  وزارة  “اإّن 
اخلدمات ال�سحّية لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة؛ 

�رسف  اجلراحية  العمليات  العالج،  ومنها: 

اخلارجية،  العيادات  يف  العالج  الأدويــة، 

الأدوات  تقدمي  الطبيعي،  والعالج  التاأهيل 

امل�ساعدة؛ وما حتتاجه ذوات الإعاقة، التحويل 

الت�سخي�س  وخدمة  ــارج،  اخل يف  للعالج 

 املجايّن”.
ّ
الطبي

اأما فيما يتعلق بدفع ر�سوم لالأدوية والتقرير 

تو�سح   
ّ
ال�سحي التاأمني  حلاملي  الطبي 

ن�سبة  ح�سب  “امل�ساهمة  اأّن  “القي�ساوي” 
“ن�سبة  اأّن  مو�سحًة   ”

ّ
ال�سحي التاأمني 

امل�ساهمة خلدمة “م�ست�سفى الوفاء” 95% 

لالأ�سخا�س حاملي تاأمنٍي �سحٍي اإلزامٍي اأو 

الأدوية؛  ر�سوم  اأما  اجتماعية،  تاأمني �سئون 

فهي م�ساهمة ل ميكن اإعفاوؤه كلياً منها؛ 

وذلك ح�سب ما جاء يف القانون مب�ساهمة 

مبا ل يزيد عن 25%”. 

تعمل  “الوزارة  اأن  اإىل  “القي�ساوي”  وت�سري 

امل�ست�سفيات؛  العمل يف  روؤية  على توحيد 

وذلك باإيجاد تقريرٍ موّحد ي�سدر اأنه �سخ�ٌس 

بع�س  لأن  اإعفاوؤه؛  ليتّم  الإعاقة؛  ذوي  من 

امل�ست�سفيات تعفيهم من الر�سوم والبع�س 

الآخر تعاملهم كمواطنني عاديني”.

تبنّي  ال�سحّية؛  املــراكــز  مــواءمــة  وعــن 

“القي�ساوي” اأّن “الوزارة تعمل على مواءمة 

احلكم  ح�سب  الإن�ساء  حديثة  الأماكن 

مبا  املهند�سني  ونقابة  غزة  وبلدية   
ّ
املحلي

ذوي  الأ�سخا�س  احتياجات  مع  يتنا�سب 

الإعاقة”.

من جهته؛ اأو�سح اأخ�سائي التاأهيل والعالج 

الطبيعي ومدير برنامج التدريب يف املركز 

الكرمي  “عبد   
ّ
املجتمعي للتاأهيل  الوطني 

اخلدمات  تاأمني  يف  املركز  “دور  اأّن  �ساهني” 

اأن  هو  الإعاقة،  ذوي  لالأ�سخا�س  الطبّية 

الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  مل�ساعدة  ي�سعى 

احلركية يف الو�سول للخدمات الطبية”.

الطبية  الرعاية  برنامج  “وجود  اإىل  واأ�سار 

خدماٍت  يقّدم  الذي  املنزلية؛  التاأهيلية 

 متكامٍل 
ٍّ
طبيًة من خالل فريق عمٍل طبي

يتكّون من طبيٍب واأخ�سائي عالٍج طبيعٍي 

واأخ�سائٍي نف�سٍي واجتماعٍي ومتري�س”.

واأ�ساف “�ساهني” اأّن “الربنامج يوؤّدي اخلدمة 

تدريب  على  ويعمل  البيت  داخل  للمري�س 

العالج  يف  الأخ�سائي  وخا�سًة  ــل  الأه

على  التمري�س  اأو  الوظيفي  اأو  الطبيعي 

كيفية عمل غيار للحالت التي تعاين من 

ذوي  الأ�سخا�س  ت�ساحب  اأو جروٍح  تقرحاٍت 

عّدة  اأو   
ّ
اليومي اجللو�س  نتيجة  الإعاقة؛ 

�ساعات”.

يوّفر  اأن  ي�ستطيع  ل  “املركز  اأّن  اإىل  واأ�سار 

هناك  لكن؛  اأ�سا�سٍي؛  ب�سكٍل  الأدويــة 

لالأ�سخا�س  توّفرها  ــرى  اأخ احتياجاٌت 

املتحركة،  )الكرا�سي  مثل  الإعاقة  ذوي 

البامربز..”  الطبية،  الفر�سات  العكازات، 

مبيناً اأّن املوؤ�س�سات الأهلية تعاين منذ عام 

لالأ�سخا�س  املوّفرة  اخلدمات  قّلة  2007 من 
ذوي الإعاقة؛ نتيجة احل�سار، وتوّجه املمّولني 

اإىل العمل يف مناطق اأكرث �سخونة.
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سّجلت فيديو بعد ساعات من خضوعها لعملية استئصال الثدي
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�رسطان  تهزم  اأن  ديربي�ساير”  “فيكتوريا  ا�ستطاعت 

املر�س  من  فجعلت  احلياة،  على  اإ�رسارها  بقّوة  الثدي 

باحلياة، حيث  و�سيلًة لإثبات ذاتها، وزادها املر�س ت�سبثاً 

�ساهد الآلف يوميات ال�سحافية ال�سجاعة “فيكتوريا 

ال�سجاعة،  منها  وا�ستلهموا  عاماً(   47( ديربي�ساير” 

الإعالم  و�سائل  على  “ديربي�ساير”  متابعي  اأّن  ويبدو 

الجتماعية لي�سوا فقط م�سجعي املذيعة امل�سهورة؛ 

حيث متّ اختيارها لتكون �سخ�سيًة مناف�سًة يف �سل�سلة 

هذا العام.

الثدّي ملدة  مع �رسطان  “ديربي�ساير”  ال�سيدة  و�سارعت 

من  تخّل�ست  اأنها  “ديربي�ساير”  وك�سفت  اأ�سهر،   10
املر�س من خالل ا�ستئ�سال الثدّي.

فيلم  من  جزٍء  يف  “ديربي�ساير”  ال�سيدة  و�سوهدت 

الربنامج  يف  بّثه  متّ  الذي   Miss Derbyshire’s BBC2
وهي ت�سري بعد جل�ستها النهائية الثالثني من العالج 

حمنتها،  بانتهاء  فرحاً  الدموع  وتذرف  الإ�سعاعي، 

حياتها،  بقية  ل�ستكمال  الوقت  لها  حان  اأنه  معلنًة 

تبع العالج الإ�سعاعي ياأ�سهرٍ من العالج الكيميائي؛ 
ُ
واأ

بعد عملية ا�ستئ�سال الثدّي، و�سّجلت كٌل منها يف 4 

مقاطع فيديو �سابقة.

الربامج  مقدمة  ديربي�ساير”  “فيكتوريا  واعرتفت 

وال�سحافية يف هيئة الإذاعة الربيطانية “بي بي �سي” 

نتيجة  �سعرها  فقدت  اأن  بعد  م�ستعارٍ؛  �سعرٍ  بارتداء 

العالج الكيميائي من �رسطان الثدي؛ والذي اأ�سابها يف 

يوليو/متوز املا�سي.

وهي  برناجمني عرب “بي بي �سي”  وقّدمت “ديربي�ساير” 

مرتديًة “الباروكة” لكن؛ مل يالحظ اأحٌد هذا الأمر، لكن؛ 

الأول  دي�سمرب/كانون  يف  م�سجٍل  متحّرك  فيديو  يف 

املا�سي، بعد 6 اأيام من اجلولة الثانية من العالج؛ اأزالت 

�سعرها امل�ستعار؛ للك�سف عن خّفة �سعرها، واأوقفت 

واأ�سافت  مبا�رسةً،  الكامريا  اإىل  النظر  قبل  الت�سجيل، 

اأنها “وجدت هذا الأمر �سعباً”.

كفاحها  كيفية  عن  اأي�ساً  ك�سفت  اللقطات؛  وخالل 

اعرتفت  كما  �سعرها،  فقدان  حقيقة  مع  لتت�سالح 

ويف  لكن؛  ثديها،  ا�ستئ�سال  بعملية  اأكرث  تاأثّرت  اأنها 

مقطٍع اآخر متّ ت�سويره يف ليلة عيد امليالد؛ قالت: “لقد 

وارتدت  ال�سعبة،  الفرتة  هذه  بعد  جديٍد  من  بداأت 

)الباروكة( كما اعرتفت اأّن التفكري يف  �سعراً م�ستعاراً” 

ارتداء واحدةٍ يف ال�سابق كان اأمراً “مرعباً” لكنها حالياً 

“مريحٌة جداً” واأ�سبحت متقّبلًة الو�سع.
بداأت  عندما  اإنها  قائلًة  الربامج  مقدمة  وحتّدثت 

اأحداً  تخرب  مل  اأ�سابيع؛  ب�سعة  قبل  الباروكة  ترتدي 

الوقت  القليل من  اإىل  العمل؛ لأنها كانت بحاجٍة  يف 

للتكّيف مع ذلك الو�سع، و�سّجلت يف الفيديو الثالث 

الثانية  اجلل�سة  بعد  بـ”الكتئاب”  ب�سعورها  اعرتافاً 

ال�سعوبة  من  فوجدت  الكيميائي،  العالج  من 

الت�سالح مع خ�سارة �سعرها، فقد فقدت من 

30 اإىل %50 منه.

واأ�سارت يف الكامريا اإىل فر�ساة �سعرها، وا�سفًة كمية 

“رغم  م�سيفًة:  بـ”املقلقة”  منها  املت�ساقطة  ال�سعر 

اأّن الأمر كان متوقعاً؛ لكن حدوثه يختلف كثرياً، كنت 

لت�سل  الربد،  قبعة  من  متقدٍم  نوٍع  من  قبعًة  اأرتدي 

اأنها  اأمل  على  التجميد؛  حرارة  درجة  اإىل  الراأ�س  بفروة 

متنع ت�ساقط ال�سعر.

وذكرت “ديربي�ساير” اأنها بداأت تفقد ال�سعر بعد نحو 3 

اأ�سابيع من اجلولة الأوىل من العالج الكيميائي، وارتدت 

امل�ستعار،  ال�سعر  ارتدت  لحقاً  ثم  مرتني،  الربد  قبعة 

وبداأت بالتكّيف معه.

اأكملت  “ديربي�ساير”  ال�سيدة  اأن  امل�سادر  اأحد  وبنّي 

تُعّد فيكتوريا على قائمة اأمنيات  عالجها، م�سيفاً: “ 

وتابع الكثري من النا�س يومياتها مع مر�س  هذا العام” 

حول  ونزاهتها  �سدقها  مبدى  النا�س  وتاأثّر  ال�رسطان، 

لها  اجلميل  من  �سيكون  والآن؛  املفتوحة،  معركتها 

الربنامج يف  ورمبا ي�ساعد  املتعة،  اأن حتظى ببع�ٍس من 

حتقيق ذلك لها”.

الن�ساء يف  بني  ب�سعبيٍة  “ديربي�ساير”  ال�سيدة  وحتظى 

كمقاتلة،  اإليها  يُنظرُ  حيث  واخلم�سينات؛  الأربعينات 

فاإنها  وبالتايل؛   Strictly برنامج  م�ساهدي  من  وهم 

�ستبلي بالًء ح�سنا يف الربنامج.

توؤدي  الكيميائي  العالج  من  خمتلفٌة  اأ�سكاٌل  وتوجد 

حّذرت  اإذ  متفاوتة؛  مب�ستوياٍت  ال�سعر  ت�ساقط  اإىل 

عدم  يف  ت�ساعد  التي  “اجلل�سات  اأّن  من  “ديربي�ساير” 
ما  عادةً  ج�سمها؛  اأجزاء  باقي  يف  ال�رسطان  انت�سار 

تت�سّبب يف فقدان ال�سعر على الوجه”.

العالج  من  جل�سات  لـ3  الربنامج  مقدمة  وخ�سعت 

امل�ستمّرة   
ّ
الإ�سعاعي العالج  الكيميائي، وجل�ساٍت من 

قبل انتهاء عالجها يف الربيع، وقالت اإنها تتوقع املزيد 

�سعر  من  اأجزاًء  تفقد  بداأت  كما  ال�سعر،  فقدان  من 

حاجبيها.

ون�رست بع�س الفيديوهات منذ بداية ت�سخي�س املر�س 

الفيديو  ويف  ال�رسطان،  من  العالج  اإجــراءات  وبع�س 

اأيام،   6 مدى  على  نف�سها  “ديربي�ساير”  �سورت  الأخري، 

العالج  بعد  الأيام  اأحد  يف  �سعرت  كيف  واأو�سحت 

ب�سعورها بالتوّعك.

�سجاعًة  نظرةً  اأعطت  املا�سي؛  �سبتمرب  اأيلول/  ويف 

عملية  من  فيها  ا�ستيقظت  التي  للحظات  وموؤثرةً 

ا�ستئ�سال الثدي، وبعد �ساعاٍت من العملية؛ �سّجلت 

اإزالة ثديها  فيديو من �رسيرها يف امل�ست�سفى؛ لإظهار 

الأمين، وك�سفت عن كدماٍت �سديدةٍ خّلفتها العملية، 

كجزٍء من يوميات فيديو موؤثّرة، تُ�سجل معركتها مع 

املر�س.

ويف لقطاٍت اأخرى؛ قالت “ديربي�ساير”: “اأنا ل اأ�سعر باأنني 

اأقاتل ال�رسطان، اأنا ل اأ�سعر اأنني اأكافحه، فاأنا بب�ساطة 

اأحتدث عما  اأن  اأردت  تتم معاجلتي منه، ولهذا ال�سبب 

حدث بالن�سبة يل، فاأنا �سخ�ٌس منفتٌح جداً”.
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�شافيناز �لل�ح

“النار” تحرق قدميّ ابنها فيعاقبها 
زوجها بما هو أشد..!

يف ليلٍة حالكة ال�صواد، زادت حلكتَها 

واملعي�صية  االقت�صادية  االأو�صاع  �صوءُ 

اأَملّت  الكهربائي،  التيار  وانقطاع 

ب�”اإ�صالم” )التي ترعى 5 من اأطفالها يف 

منزٍل لي�ض مبلكها ( م�صيبٌة لي�صت يف 

زوٍج  من  الثمن غالياً  دّفعتها  احل�صبان، 

اأمومتها  من  جرّدها  العمل  عن  عاطٍل 

وحّملها اإثماً لي�ض لها ذنباً فيه.

من  �صقطت  واحل�رضة  االأمل  فدموع 

عينيها اجلميلتني؛ لتالم�ض خّدها وردّي 

حكايتها  “ر�صم  “اإ�صالم  بداأت  اللون، 

على جدران الزمن؛ حمّدثًة اإياه عن مرارة 

ما اأمَل بها وبطفلها ال�صغري، جعلتها 

تدفع الثمن بال رحمة.

ففي خميم ال�ساطئ غرب مدينة غزة عاث الوجع 

واأ�رستها، وجعلها اأ�سرية منزل  ف�ساداً مبنزل “اإ�سالم” 

“عبد  طفلها  حادثة  بعد  ال�سهرين؛  قرابة  والدها 

يلتهم  اأن  قبل  واأحرقته؛  قلبها  اأوجعت  التي  الله” 

 طفلها ذي العامني. 
ّ
الطعام املطهو جلد قدمي

وردةٌ يف بيت مهجور..! 

اأبكتها  التي  طفلها؛  حرق  ق�سة  “اإ�سالم”  �رسدت 

هموم  حاملًة  بقربها؛  اجلال�سة  والدتها  واأبكت 

“قبل  قائلًة:  املكلوم،  كاهلها  على  كبدها  فلذات 

ثمانية اأ�سهر؛ كنت اأطهو الطعام يف وقت امل�ساء؛ 

ُفقطعت الكهرباء، وذهبت لأجلب �سمعًة كي اأنري 

املطبخ؛ حتى اأكمل عملي فيه”..  

حديثها  “اإ�سالم”  اأكملت  الأ�سود؛  وردائها  بعباءتها 

حول ماأ�ساتها التي مل تنتهيِ بعد؛ قائلًة: “كان ابني 

“عبود” يبحث عني بعدما ُقطعت الكهرباء؛ ب�سبب 
خوفه من العتمة، وذهب اإىل املطبخ؛ لعّله يجدين، 

لكنه فوجئ بطنجرة الطعام؛ فوقع فيها”. 

الغرفة،  يف  واأنا  ابني  �رساخ  “�سمعُت  ووا�سلت: 

يف  فوجدته  ال�سوت؛  �سدور  مكان  اإىل  فلجاأت 

ال�ساخن، حملته  الطعام  اإناء  داخل  �سورةٍ خميفٍة 

وو�سعته حتت حنفية املاء؛ لكنني �ُسدمُت مبا راأيته 

وما حدث لقدميه وحروقه من الدرجة الثالثة”. 

خباأت عينيها خلف يديها لتبكي بحرقٍة  “اإ�سالم “ 
على حال طفلها؛ الذي مل تكن �سبباً فيه، وب�سوتها 

اخلافت قالت: “ليتني اأنا من اأحرق ولي�س هو”..

قدره هو، وق�ساء الله؛ �ساء باأن   لكنه يا “اإ�سالم” 

يتاأمّل طفلُك وجعاً وتتاأملني حرقًة على اأمله األف مرة. 

ُطردت من منزلها.. 

الله  �سلى  “حممد”  الله  نبي  اأو�ّساه  الذي  زوجها 

ياأخذ  مل  بالقوارير(  )رفقاً  قال  حينما  و�سلم  عليه 

فعل  بل  و�سالمه،  عليه  الله  �سلوات  بو�سيته 
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الب�ساعة بحّق زوجته املكلومة واملغلوبة على اأمرها؛ ليطردها من 

احت�سنها  الذي  والدها؛  منزل  اإىل  به  اأملها  بخيبة  عائدةً  منزلها 

خالل فرتة مكوثها بقربه. 

فبعد اأن طردها زوجها؛ اأخذت طفلها ال�سغري املحروق حتت جناحيها، 

فيما تركت اأربعًة من فلذات كبدها وقلبها امللّوع معهم؛ دون اأن 

تكتحل عيناها بروؤيتهم كّل �سباح. 

“اأعيدي قدمي ابنك ثم عودي اإىل املنزل”..! 
يدها  متّد  وجعلتها  بالتعب،  “اإ�سالم”  حياة  اأنهكت  العبارة  هذه 

وتطلب م�ساعدة املوؤ�س�سات لتوفري العالج واملراهم الطبّية غالية 

الثمن؛ والتي ل ي�ستطيع زوجها توفريها ب�سبب و�سعه القت�سادّي 

ال�سيئ؛ ومكوثه يف منزل �سقيقه امل�سافر خارج اأر�س الوطن.             

برفقة  كرامتها  توؤّمن  كرميٍة  حياةٍ  عن  البحث  “اإ�سالم”  حتاول 

معاملها  وتر�سم  و�سقائها،  احلياة  َكبَديِ  من  لتقيها  كبدها؛  فلذات 

امل�ستقبلية التي حتلم بها بعي�سٍة هادئٍة ل اأمل فيها. 

اأخ�صائّي نف�صي 

اإّن:  قال  نف�سي يف قطاع غزة؛  اأخ�سائي  ال�ساعر”  “درداح  الدكتور 

عن  الناجمة  النف�سية  الآثار  لعالج  يتدّخل   
ّ
النف�سي “الطبيب 

العتداء اجل�سدّي على املراأة يف حالة العنف من قبل الزوج اأو اأهله؛ 

فيتدّخل لعالج تلك الآثار؛ واملتمّثلة يف ال�سيق النف�سي والإحباط 

والتوتّر ال�سديد والع�سبية وال�سدمة النف�سية.. وغريها”. 

الذهاب  املراأة  على  ت�ستنكر  الفل�سطينية  “الثقافة  اأّن:  واأ�ساف؛ 

قبل  من  لها  املوّجه  العنف  حالة   يف 
ّ
النف�سي الطّب  ملوؤ�س�سات 

الفل�سطيني”  املجتمع  ثقافة  لطبيعة  نظراً  عائلته؛  اأو  زوجها 

اأّن “ن�سبًة عاليًة جداً من الن�ساء املعّنفات يف قطاع غزة  موؤكداً 

 من اأجل الرعاية النف�سية واإعادتها 
ّ
ل يلجاأن اإىل الطبيب النف�سي

 قبل العتداء عليها”. 
ّ
لو�سعها الطبيعي

احلالت  هذه  مثل  يف  وجوده  من  بد  ل  القانوين  “ال�سّق  اأّن:  واأكد 

للجم وردع الزوج؛ الذي ميار�س العنف �سد زوجته؛ والواقع على املراأة 

ب�سكٍل عام”. 

اجلانب القانوين 

م�سئولة حمافظة  اخل�رسي”  “عاهدة  الرائد  اأو�سحت  من جهتها؛ 

غزة يف ال�رسطة الن�سائية اأّن: “الن�ساء املعّنفات يتّم التعامل معهّن 

عن طريق ا�ستقبال �سكواهم يف املراكز ال�رسطية ومتابعتها، ومن 

ال�سكوى، وما  ة؛ ملعرفة م�سمون  اإىل اجلهات املخت�سّ ثّم؛ حتويلها 

الذي تعانيه املراأة”. 

اإفادته، ومن ثّم؛  اأنّه “يتّم ا�ستدعاء الزوج واأخذ  وتابعت “اخل�رسي” 

تقوم ال�رسطة بعمل الالزم بخ�سو�س هذا املو�سوع، وما يحتاجه 

وتدّخٍل من قبل  اأو عالقاٍت عامٍة  اإ�سالٍح  رجال  اأو  نيابة  من حتويل 

اجلهات املخت�سة”. 

حقوقها  واإرجاع  املعّنفة،  املراأة  م�سكلة  حّل  “نحاول  واأكملت: 

امل�سلوبة من قبل الزوج؛ وما تعانيه يف حياتها الزوجية من ماأ�ساةٍ 

تتّم  املو�سوع  هذا  يف  ال�سكاوى  “اأغلب  اأّن  اإىل  م�سريةً  حقيقية” 

�رسياً؛ حفاظاً على الأ�رس الفل�سطينية من التهّتك والتفّكك”. 

وقالت: “نحن نحت�سن املراأة التي مُيار�س يف حّقها العنف، ونبحث 

عن م�سكلتها بكّل تفا�سيلها عن طريق العالقات العامة املوجودة 

يف ال�رسطة الن�سائية”. 

“الإجراءات  اأّن  “اخل�رسي”  اأفادت  القانونية؛  الإجراءات  حالة  ويف 

القانونية يف مو�سوع العنف �سد املراأة قد ت�رسّ باملراأة، لذلك؛ هناك 

الكثري من ال�سكاوى ل حتتاج اإىل اإجراءاٍت قانونيٍة؛ فيكون حّلها وّدياً 

بني العائالت عن طريق جلان الإ�سالح؛ حفاظاً عليها من الت�سّتت”. 

وتابعت: “يتّم اتخاذ الإجراءات القانونية بحّق الزوج يف حالة العتداء 

الكثري  ال�سكوى لدينا، فهناك  والتي قّدمت  زوجته؛  اجل�سدّي على 

اإلينا وعالمات العتداء اجل�سدّي العنيف ظاهرةٌ  ياأتني  الن�ساء  من 

الزوج على التعّهد بعدم امل�سا�س  ب�سكٍل ملحوٍظ؛ مما يجعلنا جنربُ 

بها والعتداء عليها”. 

على  والعتداء  التعّهد  باخرتاق  الزوج  قام  حال  “يف  اأنه:  واأ�سافت 

العامة  النيابة  وعر�سه على  توقيفه  يتّم  فاإنّه  اأخرى؛  مرةً  الزوجة 

اإطار ال�سيطرة  ملحا�سبته قانونياً؛ لأّن الأمور تكون قد خرجت عن 

لدى ال�رسطة بحّلها ودياً؛ وهذا يكون بطلٍب من الزوجة ولي�س من 

ال�رسطة”. 

لقت  التي  اخلطوات  اأكرث  هي  والندوات  “التوعية  اأّن  اعتربت  وقد 

تفهماً من قبل الكثري من الن�ساء والرجال، فال�رسطة تقوم بحملة 

توعيٍة كبريةٍ بهذا املو�سوع من اأجل اإنهاء معاناة املراأة التي تتعّر�س 

للعنف والعتداء اجل�سدّي”. 

ال�سكوى؛  تقدمي  يف  ترتدد  “األ  بـ  املراأة  “اخل�رسي”  الرائد  وطالبت 

لحت�سانها واإرجاع حقوقها امل�سلوبة والعي�س بكرامٍة اإن�سانية”.  

تها تُذّكر العامل  “اإ�سالم” لي�ست الوحيدة بني ن�ساء غزة؛ لكّن ق�سّ
الإن�ساين مبعاناة املراأة والعنف الواقع عليها، وحتميلها م�سئولياٍت 

اأكرب منها، واإلقاء اللوم على عاتقها دون �سفقٍة على حالها وما متّر 

به، فرفقاً بالقوارير اأيتها الب�رسية. 
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حال م�صلم

“�مل�شاحات �لآمنة �ل�شديقة للن�شاء و�لفتيات” ه� م�رشوع 
من  وبتم�يل  �لعام،  هذ�  مبيزته  ومنفرد  �لقطاعات  متعدد 

�ملتحدة  �لأمم  �شندوق  ودعم  �لدمناركية  �خلارجية  �ل�ز�رة 

�لتابع  �ملر�أة  �شحة  مركز  ل�شالح    ”UNFPA“ لل�شكان 

قطاع  �شمال  جباليا  مبنطقة  �لأحمر  �لهالل  جلمعية 

و�لعد�لة  �مل�شاو�ة  حتقيق  يف  م�شتمر  يز�ل  ل  و�لذي  غزة، 

ق�شاياهن،  ومنا�رشة  ودعم  �لن�شاء  ومتكني  �لجتماعية، 

ودمج �لرجال وتعزيز دورهم ملنا�رشة ق�شايا �لن�شاء.

يطلق  ما  �أو  �خلدمات  متعدد  بيت  مبثابة  �ملركز  ويعترب 

“One - stop shop  “ جممع و�حد؛ �أي مركز  عليه دولياً 

و�لفتيات  �لن�شاء  لكل  �لحتياجات  جميع  لتلبية  جامع 

�لناجيات من �لعنف �ملبني على �لن�ع �لجتماعي لدعمهن 

و  �حل��روب  وقت  يف  �أنف�شهن  حماية  على  وم�شاعدتهن 

�لأزمات .

�لنف�شية،  �ل�شدمات  غياب  �إىل  “�آمن”  م�شطلح  وي�شري 

و�ل�شغط و�لعنف �أو �خل�ف من �لعنف �أو �ش�ء �ملعاملة يف 

�ملتتالية  و�حلروب  و�ل�شدمات  �لغري م�شتقرة  �لظروف  ظل 

على قطاع غزة.

ملناه�شة  ي�م   16 حلملة  ��شتكمالً  �مل�رشوع  هذ�  ويُعترب 

�لعنف �شد �ملر�أة �إنهاءً لالحتالل و�إنهاء �لعنف حتت �شعار 

�لنا�ص، و�لي�م  �إقبالً كبري�ً من  و�لتي لقت  “وطني م�حد” 
هذه  �نتهاء  بعد  حتى  د�ئمة  �مل�شاحات  هذه  �أ�شبحت 

�حلملة. وهذه �مل�شاحة جاءت نتيجة حاجة ما�شة لتخلي�ص 

�لن�شاء مما يعانينه من حرمان وعنف بكل �أ�شكاله يف ظل 

ظروف �قت�شادية و�جتماعية �شيئة يعاين منها �لقطاع.

خالل  من  و�لن�شاء  �لفتيات  متكني  �ىل  �مل�شاحة  وتهدف 

�لختالط  خالل  من  وعنف  متييز  دون  �لفر�شة  �إتاحة 

باملجتمع و�إعادة بناء �ل�شبكات �لجتماعية، و�حل�ش�ل على 

�لدعم �ل�شحي و�لجتماعي و�لنف�شي و�لقان�ين، �كت�شاب 

�ملهار�ت �لعلمية و�ل��ش�ل �إىل �خلدمات �لآمنة و�ملخت�شة 

�لجتماعي،  �لن�ع  على  �لقائم  �لعنف  حلالت  بال�شتجابة 

�ملتعلقة  �مل�شائل  ب�شاأن  �ملعل�مات  �إىل  �ل��ش�ل  و�أخ��ري�ً 

بحق�ق �ملر�أة و�ل�شحة و�خلدمات.

�لفتيات  تُ�شعر  �أنها  �ل�شديقة  �لآمنة  �مل�شاحة  مييز  وما 

و�لن�شاء بالر�حة ومتنحهن بع�شا من �خل�ش��شية ويتمتعن 

�أو �لتحيز  �أنف�شهن دون خ�ف من �لأذى  بحرية �لتعبري عن 

�شدهن.

�أمل  نافذة  تعترب  فهي  متعددة  خدمات  �لآمنة  للم�شاحة 

�لإبد�عي  �لعمل  عرب  للتفريغ  �ملحرومات  �لن�شاء  �أمام 

و�ليدوي، و بع�ص �لزو�يا �لأخرى كالأعمال �لرت�ثية و�حلرفية، 

دعم  وجل�شات  يدوية،  وم�شغ�لت  و�خلياطة،  و�ل�ش�ف 

�لإبد�ع  وز�وية  و�لريا�شة،  بالقر�ءة  خا�شة  وز�وية  نف�شي، 

لذو�ت �لإعاقة �لذهنية، وكذلك �ملطبخ �ل�شعبي، و كذلك 

من  برزمة  للتمتع  �لعنف  من  �لناجيات  للن�شاء  تعطي 

�خلدمات �ل�شحية و�لقان�نية و�لنف�شية �لجتماعية.

ومن �لنجاحات �لتي حققتها هذه �مل�شاحة ما عربت عنه 

�ل�شابة نهى �لكحل�ت )27 عاماً( وهي �إحدى �مل�شاركات يف 

�مل�شاحات �لآمنة منذ �نطالقتها يف �لثالث من �أغ�شط�ص، 

من  تخرجها  بعد  �لثاين  بيتها  لها  بالن�شبة  �مل�شاحة  باأن 

فر�شة  �أي  على  ح�ش�لها  وعدم  �شن��ت  قبل  �جلامعة 

عمل كغريها من �خلريجات �لل��تي جلاأن للم�شاحة م�ؤخر�، 

فامل�شاحة منحتها بع�شا من �حلرية للتفريغ عن نف�شها 

�لنخر�ط  خالل  من  �أف�شل  م�شتقبل  نح�  و�لنطالق 

بالدور�ت وتعلم �شيء جديد كاخلياطة و�لتطريز و�لأعمال 

د�ئرة  وك�رش  �لتجديد  من  ن�ع  حياتها  �إىل  �أ�شاف  �ليدوية 

�مللل �لتي كانت تعي�شها يف �ل�شن��ت �ملا�شية.

�شبابية  مبادرة   15 �مل�شاحة  �طار  �شمن  �ملركز  ينفذ  و 

متن�عة تخت�ص بالأزو�ج منها تعليمية تثقيفية وت�ع�ية 

علية  �ملرتتبة  �ل�شلبية  و�لآثار  �ملبكر  �لزو�ج  م���شيع  يف 

تخت�ص  وم���شيع  و�جتماعية  نف�شية  �شحية  ناحية  من 

باملري�ث، وم���شيع تخت�ص بالعنف و�آثاره على �لأبناء وطرق 

م��جهته، و�لتفريغ �لنف�شي و�لعالج �لنف�شي للمت�رشر�ت 

ب�شبب �لعنف و�حلرمان بكل �أ�شكاله للن�شاء �شمال قطاع 

غزة.

"امل�صاحات الآمنة ال�صديقة"
م�رشوٌع لتمكني وحماية الن�صاء والفتيات وقت الأزمات
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رام الله/اأن�صار اطميزه

�صهدت ال�صنوات االأخرية تطوراً ملحوظاً 

ع��ل��ى م�صتوى  امل�����راأة؛  ���ص��ّح��ة  يف جم���ال 

�صّجلت  حيث  كافة،  الوطن  حمافظات 

اأرقاماً اأعلى يف ال�صحة االإجنابّية، والتمتع 

ذلك مل  اأن  اإال  ال�صحّية،  اخلدمات  بكافة 

وعلى  التحديّات؛  من  عددٍ  وجود  من  مينع 

راأ�صها �رضطايّن الثدّي وعنق الرحم اللذْين 

وامل�صتقبلية  احلالّية  التحديّات  من  باتا 

اأمام �صّحة املراأة الفل�صطينية.

مع  حواراً  “الغيداء”  مرا�سلة  اأجرت  ال�سياق؛  هذا  يف 

مديرة وحدة �سّحة املراأة يف وزارة ال�سحة “مها عواد” 

جمتمع  �سّحة  متري�س  بكالوريو�س  على  احلا�سلة 

و�سّحة عاّمة.

ال�صحة  وزارة  بها  تقوم  التي  االإجراءات  هي  ما 

ملنح املراأة حقوقها ال�صحية؟ 

ت�سعى الوزارة لتقدمي كافة اخلدمات ال�سحية للمراأة 

بح�سب قانون ال�سّحة العاّمة الفل�سطيني؛ وبكافة 

الرعاية  بتوفري  تقوم  حيث  املتوافرة،  الإمكانّيات 

الأوىل  الأ�سابيع  منذ  احلامل  للمراأة  الأولّية  ال�سحّية 

 
ّ
ال�سحي الو�سع  ومتابعة  الولدة،  وحتى  احلمل  من 

لها ولطفلها بعد الولدة، وتقدمي التطعيمات الالزمة 

�سمان  اأجل  من  ولطفلها؛  لها  الغذائية  واملكّمالت 

�سّحة اإجنابيٍة لالأم.

براجمها  خالل  -من  ــوزارة  ال فاإّن  لذلك؛  بالإ�سافة 

الن�ساء-  –خا�سًة  الأزواج  بتوعية  تقوم  التثقيفية- 

مبخاطر الزواج املبكر ال�سحّية والجتماعية.

الفحو�سات  بتقدمي  ال�سحة  وزارة  تقوم  ذلك؛  اإىل 

الدورية للمراأة لعّدة اأمرا�ٍس كالك�سف املبّكر ل�رسطان 

 
ّ
الثدّي وعنق الرحم؛ وغريها؛ من خالل الفح�س الذاتي

فوق  باملوجات  والت�سوير   
ّ
ال�سعاعي والت�سوير  للثدّي 

ال�سوتية اإذا لزم الأمر، ومن ثّم؛ تقدمي العالج للن�ساء 

امل�سابات.

كما تُقّدم الوزارة موانع احلمل املنا�سبة التي تختارها 

الأم ل�سمان �سحٍة اإجنابيٍة لها.

املديّن  املجتمع  موؤ�ص�صات  الأداء  تقييمك  هو  ما 

حول ما تقوم به يف جمال �صّحة املراأة؟ 

وزارة  لدور  املديّن مكمالً  املجتمع  موؤ�س�سات  دور  ياأتي 

الوزارة  عاتق  على  يقع  الأكرب  العبء  لكّن  ال�سّحة، 

به  تقوم  الذي  الدور  ننكرُ  ول  املراأة،  �سّحة  يف جمال 

العمل  كلجان  املجال  هذا  يف  ال�سحّية  املوؤ�س�سات 

وت�سغيل  غوث  ووكالة  الطبّية  والإغاثة   
ّ
ال�سحي

املوؤ�س�سات  بع�س  اأّن  اإل  وغريها،  )الأونروا(   “ الالجئني 

تقدم برامج وخدماٍت م�سابهًة لبع�سها، وملا تقّدمه 

وزارة ال�سحة، لذلك؛ يتوجب التن�سيق فيما بني هذه 

اخلدمات  تكرار  تفادي  اأجل  من  والــوزارة  املوؤ�س�سات 

والربامج التوعوية وغريها، وتغطية اأكرب قدرٍ ممكٍن من 

امل�ستفيدات يف عّدة مناطق.

انخفا�ض وفّيات املواليد 

على �صعيد ال�صّحة االإجنابية؛ ما هو التطّور الذي 

تو�ّصلتم اإليه يف هذه املجال يف االأعوام االأخرية؟ 

جمال  يف  ملحوظاً  تطوراً  الأخرية  الأعــوام  �سهدت 

الإجراءات  بكافة  الوزارة  قيام  بعد  الإجنابية؛  ال�سّحة 

الوقائية والعالجية لالأم وطفلها؛ حتى اأّن عدد وفيات 

املواليد انخف�س يف ال�سنوات الأخرية.

املراكز  يف  يلدن  الن�ساء  من   %99 حوايل  اأّن  كما 

مديرة وحدة صحة املرأة بوزارة الصحة: 
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ال�سحّية؛ وهذه �سمن الأرقام املتقّدمة يف دول العامل الثالث.

ال�صّحة  جمال  يف  اأقّل  اأرقاماً  ت�صّجل  غزة  يف  املراأة  تزال  ال 

الوزارة؛  لدى  خطٌط  هناك  وهل  االأ�صباب؟  هي  ما  االإجنابية؛ 

خا�صة يف قطاع غزة؟ 

براأيي؛ الفقر واحلرب على غزة من �سمن الأ�سباب الرئي�سية التي 

حترم املراأة يف غزة من بع�س حقوقها ال�سحية؛ فاحل�سار املفرو�س 

على غزة يعّمق من الفقر؛ الأمر الذي يوؤثّر ب�سكٍل عاٍم على ال�سحة 

للمراكز  الو�سول  اإمكانية  من  وحتى  والتغذية،  للمراأة  النف�سّية 

ال�سحّية والتمّتع باخلدمات ال�سحّية التي تقدمها طواقم �سحّية 

ذات كفاءةٍ عالية.

التي  ال�سحّية  اخلدمات  ذات  غزة  لقطاع  تقدم  الوزارة  اأن  كما 

اأن كاّفة الأدوية والتطعيمات  تقدمها يف ال�سفة الغربية؛ حيث 

والأجهزة ت�سل للقطاع عرب املعابر الإ�رسائيلية.

ال�سعيد  على  والتوليد  الن�سائية  برتوكول  بتوحيد  قمنا  كما 

 بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة؛ من خالل جلاٍن متخ�س�سٍة 
ّ
الوطني

يف عام ٢٠١٥.

ميكنهّن  كيف  �صحياً؛  تاأميناً  يحملن  ال  اللواتي  الن�صاء 

اال�صتفادة من اخلدمات ال�صحية؟ 

عقدت وزارة ال�سحة اتفاقيًة مع وزارة التنمية الجتماعية؛ حيث 

من  والتي  الجتماعية؛  للتنمية  طلٍب  تقدمي  الن�ساء  ت�ستطيع 

اإذا  �ستقّرر  وعليه؛  لها،   
ّ
والجتماعي املادّي  الو�سع  �سرتى  جانبها 

كانت بحاجٍة للتاأمني ال�سحٍي اأم ل.

خدماٌت �صحيٌة غري كافية.. 

الن�صاء القاطنات يف املناطق املهّم�صة واملهّددة بامل�صادرة.. 

هل تعتقدين اأن اخلدمات ال�صحية املقدمة لهّن كافية؟ 

من  بامل�سادرة  واملهددة  املهّم�سة  املناطق  يف  املقدمة  اخلدمات 

اأو  للوزارة  التابعة  -�سواء  اإليها  الوا�سلة  املتنقلة  العيادات  خالل 

املثال؛  الن�ساء، فعلى �سبيل  اأخرى- غري كافية لهوؤلء  موؤ�س�سات 

املراأة احلامل حتتاج لرعايٍة يف اأ�سهر احلمل الأوىل والأخرية، وهذا قد ل 

يتزامن مع تواجد العيادات املتنّقلة يف تلك املنطقة؛ مما �سيجربها 

لتواجه �سعوبة التنّقل نحو اأقرب مركزٍ �سحٍي، اأو رمبا قد ل تتابع 

الحتالُل  يُلحُقها  قد  خماطر  لأيّة  تفادياً  اأبداً؛   
ّ
ال�سحي و�سعها 

وم�ستوطنوه بها.

الرعاية  وتقدمي  الن�ساء  هوؤلء  لدعم  اجلهود  تكثيف  يجب  لذلك؛ 

ال�سحّية لهّن واملكّمالت الغذائية وغريها.

التحّدي الأكرب..! 

ما هي ال�صعوبات التي تواجه الوزارة يف جمال �صحة املراأة؟ 

تُعتربُ ال�سحُة النف�سيُة من امل�ساكل التي ل ميكن للوزارة معاجلتها؛ 

خا�سًة يف ظل الظروف الجتماعية التي نعي�سها، فالعنف �سد 

على  �سلباً  وتوؤثّر  بالأرقام،  ح�رسها  ميكن  ل  منت�رسةٌ  ظاهرةٌ  املراأة 

وتثقيٍف  توعيٍة  بتقدمي  الوزارة  تقوم  حيث  النف�سية،  املراأة  �سحة 

للن�ساء املعّنفات اللواتي ي�سلن للمراكز ال�سحية، وما خفي كان 

اأعظم.

الن�صاء  اأمام  االأكرب  التحّدي  هو  ما  2016؛  العام  يف 

الفل�صطينيات يف جمال ال�صّحة؟ 

بح�سب املعطيات والن�سب املوجودة؛ فاإّن ال�رسطانات التي ت�سيب 

الأكرب يف  التحدّي  فيعتربُ  الرحم؛  اأما عنق  الثدّي،  املراأة؛ ك�رسطان 

عام 2016؛ ورمبا الأعوام القادمة.

ويُعتربُ �رسطان الثدّي يف املرتبة الأوىل بني ال�رسطانات املوؤدية للوفاة 

عند الإناث يف فل�سطني؛ بن�سبة ٢٤.٤٪ من تلك الوفيات؛ بح�سب 

لعام 2016. الإح�ساءات التي اأعلن عنها “احتاد الأطباء العرب” 

اأما التحّدي الثاين؛ فهو ال�سمنة لدى الن�ساء وما يرتتب عليها من 

الأمرا�س املزمنة؛ كال�سّكري و�سغط الدم.. وغريها، ودور الوزارة يف 

�سة  املتخ�سّ التغذية  عيادات  نحو  الن�ساء  توجيه  هو  املجال  هذا 

الإر�سادات  واتباع  للوزارة،  التابعة  ال�سحّية  املراكز  يف  املوجودة 

املعطاة لهّن من اأخ�سائيي التغذية.
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 هد�ية �شمع�ن

ال��ن��ف�����ص��ي��ة  ال���ن���ا����ض  ����ص���ح���ة  حت�������ص���ني  اإن 

بالتغيري  وثيقاً  ارت��ب��اط��اً  يرتبط  وال��رف��اه��ي��ة؛ 

ينطوي  ال���ذي  ال��ع��ام؛  ال�صياق  يف  االإي��ج��اب��ّي 

االق��ت�����ص��ادي، ومت��ك��ني املجتمع  ال��ن��م��و  ع��ل��ى 

ال�صيا�صّي  واحل��ّل  الثقايف،  والتغيري  املحلّي، 

ا�صتنتجته  ما  هذا  الفل�صطينية،  للق�صية 

النف�صية  ال�صحة  يف  متخ�ص�صٌة  درا���ص��ٌة 

“خدمات  اأع���د م��ب��ح��ث:  واالج��ت��م��اع��ي��ة، وق���د 

ال�صحة النف�صية” د. “ب�صام حمد”.

اإىل  2014؛  اأّدى العدوان الإ�رسائيلي الأخري يف يوليو  فقد 

الأوجه؛  متعددة  النف�سّية  واملخاطر  التحديّات  تفاقم 

التي واجهت -ومازالت تواجه- ال�سكان يف قطاع غزة، 

يونيو  منذ  غزة  قطاع  على  املفرو�س  احل�سار  اأن  حيث 

تركت  العدوانات؛ قد  تكرار  املرتتبة على  والنتائج  2006؛ 
اإرثاً نف�سياً موؤملاً هائالً على الأطفال والأ�رس. 

ت�سميمها  يتم  التي  النف�سية  ال�سحة  خدمات  اإن 

ب�سكٍل مالئٍم، ميكن اأن ت�ساعد على تخفيف اآثار احلروب 

املت�رسرين،  ال�سكان  وال�ستجابة لحتياجات  وال�رساعات، 

وم�ساعدة النا�س للعودة اإىل حياتهم الطبيعية، ومع ذلك؛ 

عند و�سع ا�ستجاباٍت نف�سيٍة يف مرحلة ما بعد العدوان؛ 

فمن الأهمية مبكان وجوب اأن نفهم التقاليد واملمار�سات 

الثقافية املحلية، ويُعتربُ هذا املحور جزًء من درا�سٍة اأو�سع 

نطاقاً، ممولًة من وزارة التنمية الدولية الربيطانية، وتهدف 

اإىل فح�س وجود عالقاٍت بني ال�سحة/الرفاهية النف�سية 

والجتماعية، واملعايري الجتماعية والثقافية يف حالت ما 

بعد ال�رساع )يف قطاع غزة وكٍل من: ليبرييا، و�رسي لنكا( 

الفهم  اخلدمات من خالل  تلك  درا�سة مدى كفاية  مع 

وعدم  التفاعل  تاأثري  كيفية  وكذلك  لل�سياق،  املعّمق 

والثقافية  الجتماعية  والأعراف  اجلن�سني  بني  امل�ساواة 

على جتارب الفتيات املعّر�سات للتحديّات النف�سية.

احلالة ال�صحّية النف�صّية وال�صغوطات الرئي�صية 

التي تواجه الفتيات:

يعاين  التي  النف�سية  ال�سحة  م�ساكل  وانت�سار  حجم 

متاماً؛  معروفاً  لي�س  غزة  قطاع  يف  ال�سكان  منها 

والعمليات  فاحل�سار  قاعدية،  بياناٍت  وجود  لعدم  نظراً 

ال�سكان؛  من  كثرياً  �سدمت  قد  املتكررة  الع�سكرية 

ال�سدمة  بعد  ما  كرب  من  عاليٌة  م�ستوياٌت  فهناك 

)PTSD( مع اأعرا�ٍس مزمنٍة؛ مبا يف ذلك م�ستوياٌت عاليٌة 

من القلق وردود الفعل النف�سية اجل�سدية، حيث اأ�سارت 

الدرا�سات اإىل اأن الفتيان والفتيات يف قطاع غزة يعانون 

من: ا�سطرابات كرب ما بعد ال�سدمة، وغريها من اأ�سكال 

ا�سطرابات  الرتكيز،  نق�س  ا�سطراب  الكتئاب،  القلق، 

ال�سلوك، زيادة العنف، فقدان الأمل، الذكريات ال�سيئة، 

الكوابي�س، والتبول الالرادي.

يف فرتة ما بعد العدوان )2014 ( اأ�صارت نتائج 

الدرا�صة اإىل:

ال�رساع  وكان  زادت،  قد  املزمنة  النف�سية  ال�سغوط  اإن 

عامالً اإ�سافياً يف زيادة تعّر�س ال�سكان لتلك ال�سغوط، 

حيث اأ�سبحت الأ�رس م�سّتتًة، والبع�س يقطن يف منازل 

الأقارب، وغريهم يف مالجئ اأو يف املراكز املجتمعية، حيث 

وجد العديد من الفتيان والفتيات اأنف�سهم يعي�سون يف 

الكايف  الهتمام  اإىل  اإفتقارهم  مع  ماألوف،  غري  حميٍط 

وبالتايل؛ ال�سعور بعدم الأمان يوماً  من البالغني “اأمان” 

ومع  للفتيات،  خا�سٍة  كم�سكلٍة  هذه  وتبدو  يوم.  بعد 

قد  الفتيان  بينما  لهّن،  املمنوحة  اخل�سو�سية  انعدام 

يذهبون خارج البيت اأو النوم يف غرفة املعي�سة، بينما ل 

ميكن للفتيات اأن يفعلن ذلك؛ ب�سبب الأعراف الثقافية، 

وعليهّن تغطية الراأ�س واجل�سم يف جميع الأوقات )عادةً 

العمومة  اأبناء  وجود  حال  يف  فوق(  فما   12 �سن  من 

والأقارب اأو الغرباء يف املنزل.

الفتيان  يواجهها  التي  املركبة  بالتحديّات  يتعلق  وفيما 

والفتيات، ال�سعوبات القت�سادية التي لها التاأثري الأكرب 

على تدهور احلالة النف�سية للفتيان والفتيات، حيث ربط 

القت�سادي:  بالو�سع  امل�ساكل  من  العديد  امل�ستجيبون 

عدم  العلمي،  التح�سيل  انخفا�س  املنزيل،  العنف 

الأن�سطة الرتفيهية،  التن�سئة الجتماعية، قلة  فاعلية 

واآبائهم  /الفتيات  الفتيان  بني  املختلة  والعالقات 

بوجود  اأقررن  اخل�سو�س  وجه  على  الفتيات  واأمهاتهم. 

من  غريها  اأو  املالب�س  ميلكن  ل  عندما  �سلبية؛  م�ساعر 

الأ�سياء التي ميلكها اأقرانهن الأي�رس حالً، نق�س الكهرباء 

وغريها من اخلدمات الأ�سا�سية اأو البنية التحتية؛ اأوجدت 

مما  املجتمع؛  اأو�ساط  يف  ال�سغوطات  من  العديد  اأي�ساً 

يوؤثر على الفتيات بطرٍق حمددةٍ 

والفتيات  الفتيان  بني  كبريٍ  قلٍق  م�سدر  العنف  كان 

للعنف  عر�سًة  اأكرث  الفتيان  يكونوا  اإذ  املدر�سة؛  يف 

الفتيات  فاإّن  املالجئ؛  املنزل ويف  بينما يف  الفتيات،  من 

يكّن اأكرث عر�سًة للعنف القائم على النوع الجتماعي 

كونهن  مبعاقبتهن؛  الفتيات  بع�س  اأفادت  فقد   )GBV(

اخلوف  متاأخر،  وقت  يف  املوؤقتة  املالجئ  مكان  و�سلن 

اأي�ساً عامٌل �ساغٌط   هو 
ّ
التعّر�س للتحّر�س اجلن�سي من 

املناطق  يف  يقطنَّ  اللواتي  وخا�سًة  للفتيات،  بالن�سبة 

النائية وعلى مقربة من احلدود.

يوؤثر فقط على  بالتحر�س اجلن�سي؛ فال  يتعلق  اأما فيما 

�سمعة الفتاة اأو املراأة ال�سابة؛ لكن قد يوؤثر اأي�ساً على 

ملعايري  تخ�سع  عندما  وخ�سو�ساً  امل�ستقبلية،  فر�سها 

مبعايري  اللتزام  املحافظ،  املجتمع  داخل  قويٍة  اجتماعيٍة 

هو عامٌل �ساغٌط  وا�ستحقاقات مفهوم “�رسف العائلة” 

الإنتهاكات  واأّن  خا�سًة  �سناً،  الأكرب  الفتيات  على  كبري 

اأن  املفهوم ميكن  اإنتهاكات( لهذا  انطباع عن  )اأو وجود 

يوؤدي اإىل املوت.

ا�صرتاتيجيات التكّيف:

 اأ�سارت النتائج اإىل اأن ال�سكان مييلون اإىل العتماد على 

ا�سرتاتيجيات التكّيف؛ التي تركز على جانب امل�ساعر بدلً 

والفتيات  الفتيان  لأن  امل�سكلة؛  حّل  ا�سرتاتيجيات  من 

واآباءهم ل ي�ستطيعون حّل الأ�سباب اجلذرية للتحديات 

لل�رساع،  احلاّدة  املرحلة  اأثناء  يواجهونها  التي  الرئي�سة 

وقد الت�سق معظم النا�س )مبن فيهم الفتيان والفتيات( 

بالدين، وقراءة القراآن وال�سالة؛ حلمايتهم واأ�رسهم. كانت 

والفتيات  الن�ساء  بني  خ�سو�ساً  �سائعًة؛  ممار�سًة  تلك 

عندما كان هناك كهرباء، حيث �ساهد النا�س الأخبار يف 

التلفاز؛ مما زاد من خماوفهم، الرجال والن�ساء تكيفوا من 

النهار،  اأثناء  والنوم  )املذياع(  الراديو  اإىل  ال�ستماع  خالل 

ومع ذلك، فاإن الفتيات عملن يف التدبري املنزيّل، يف حني 

اأثناء  اأّن الفتيان كانوا يتفاعلون مع الأ�سدقاء والأقارب 

يف  املكوث  اأثناء  الق�سف،  حّدة  تخّف  عندما  النهار، 

خدمات الصحة النفسية االجتماعية، المقدمة للفتيات 
بعد فترة عدوان 2014

درا�صة حديثة ملركز �صوؤون املراأة
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مرمي �صقورة

األمّية اجلنسية.. أو ثقافة 
التابو.. 

عيب..ثقافة  مثل:  باليًة  مصطلحاٍت  تسمع  آذاننا  زالت  ما 
املواضيع  في  احلديث  عند  وذلك  أخالقي..  غربية..فساٌد 
ظّلت  لذلك؛  اإلجنابية،  والصّحة  اجلنسية  بالتربية  املتعلقة 
هذه املواضيع من التابوهات؛ بسبب البيئة احملافظة واملوروث 
توارثته األجيال، وبقي راسخًا؛ مما  الذي  الثقافي واألخالقي 
جعل أجيالًا متتاليًة تعيش حتت وطأة أمّيٍة جنسيٍة في غياب 

التربية اجلنسية. 
كثيرون يجهلون أّن حياتنا كّلها بحاجٍة لهذه الثقافة املوصومة، 
فمثلًا؛ علينا أن ندرك كيف نتزوج جسديًا وعاطفيًا، وكثيرون 

يحاطون باخلرس الزوجّي؛ في ظّل غياب هذه الثقافة.
من  للتحّقق  باإلحلاح  نبدأ  احلمل؛  عند حدوث  آخر؛  مثاٌل 
جنس املولود ذكٍر أم أنثى، وال ندرك أننا بدأنا التمييز على 
مع  التناسلية؛  األجهزة  باختالف  االجتماعّي  النوع  أساس 
قناعتي التاّمة بأن لكٍل منهما وظائفه وعملياته حفاظًا على 

النسل البشري. 
أبرزها  إن اإلنسان يتعّرض منذ صغره لتغييرات فيزيولوجية 
ما يظهر عليه في سّن البلوغ، ويحتاج الطفل في هذه املرحلة 
التي تقترن بسّن املراهقة من يساعده على حتليل وفهم وتقّبل 

ما يشهده جسده من تطورات.
واألمثلة عديدٌة من مشورٍة قبل الزواج إلى زواٍج وليلة زفاف 

وعالقٍة جنسيٍة إلى حمٍل ووالدٍة ووليٍد ورعايٍة واهتمام. 
ومن مراهقٍة لشباٍب ورجولٍة وكهولٍة كٌل له أدبياته ومعلوماته 

وتطوره؛ فاحلياة مستمرة.. 
تعّلم  بل  اجلنسية؛  العملية  تعّلم  تعني  ال  اجلنسية  الثقافة 
حقائق حياة وتعريف األفراد بالنمط اجلنسّي؛ حيث الوصول 
للمعلومات حٌق أصيٌل واملعرفة قوٌة وأنها مكّوٌن أساسٌي في 

حياة البشر.
ولكن؛ ما زلنا نؤكد أّن الكالم هنا عن احملّرمات االجتماعية 
ال عن احملّرمات الدينية؛ حيث -على سبيل املثال ال احلصر- 
االستئذان  ومواضع  العورة  حدود  اإلسالمي  الدين  وضح 
وهّذب  احمليض،  في  اإلتيان  وعدم  املضاجع  في  والتفريق 

العالقة اجلنسية بآداٍب راقيٍة تليق بالكينونة البشرية. 
وحتت ستار احلياء؛ ميتنع بعض األهالي عن اإلفصاح ألبنائهم 
املدرسني  من  الكثير  يجرؤ  ال  كما  أجسادهم,  تفاصيل  عن 

على شرح مواضيع اإلخصاب والتكاثر.
فهم  على  تقع  اجلنسي  التثقيف  استمرار  في  املسئولية  إّن 
األسرة وتقديرها لهذا اجلانب املهم، إذ أّنها هي أول املؤسسات 

االجتماعية، كما أّن املؤسسة التعليمية دوٌر فّعاٌل. 
ووفقًا ملنظمة الصحة العاملية؛ ترتبط الصّحة اجلنسية ببعض 
احلقوق األساسية لإلنسان من أهمها:  املساواة وعدم التمييز 
واحلّق في عدم التعّرض للتعذيب والتمّتع باخلصوصية وأخرى 

لها عالقة بالصحة االجنابية.
والتعبير.

املالجئ املوؤقتة، �ساركت بع�س الفتيات يف 

 التي كانت جتري 
ّ
جل�سات التفريغ النف�سي

هناك.

تقدمي اخلدمات: قّلة التن�صيق و�صعف 

التنظيم:

توجد اأكرث من 162 موؤ�س�سة تقدم اخلدمات 

بها  يتعلق  وما  والجتماعية  النف�سية 

ال�سحة  )وزارة  فقط  اثنتني  لكن  غزة،  يف 

توّفران  النف�سية(  لل�سحة  غزة  وبرنامج 

خدماٍت خمت�سٍة، لكن تلك اخلدمات التي 

ب�سوء  تت�سف  املوؤ�س�سات  تلك  تقدمها 

التن�سيق والتنظيم.

احلـــالت  يف  ــداف:  ــه ــت ــس ال� �سعف 

�سواء،  حدٍّ  على  ــات  والأزم “الطبيعية” 
نحٍو  على  تُ�ستهدُف  ل  غزة  يف  الفتيات 

اخلدمة.  مقدمي  قبل  من  ا�ستباقٍي 

اإىل  مييلون  والفتيات  الفتيان  الواقع؛  يف 

تركز  ما  غالباً  والتي  الربامج؛  تلك  جتّنب 

هناك  اأي�ساً  �سناً،  الأ�سغر  الأطفال  على 

التي  الوقائية  الأن�سطة  من  قليٌل  عددٌ 

اأن�سطة  اأو  والفتيات  الفتيان  ت�ستهدف 

املهّم�سة/ال�سعيفة  الفئات  لتحديد 

م�ساكل  حلدوث  اأكربٍ  خطرٍ  يف  هم  الذين 

ال�سحة النف�سية.

اأثناء احلرب الأخرية )يوليو 2014( ثم بعدها، 

النف�سية  ال�سحة  رعاية  خدمات  تاأثرت 

علقت  حيث  كبري؛  حــٍد  اإىل  الروتينية 

مراكز  تقدمها  التي  ال�سحية  اخلدمات 

الرتكيز  حتّول  مع  الأولية،  ال�سحة  رعاية 

للحياة،  املنقذة  الطارئة  التدّخالت  اإىل 

بعد انتهاء ال�رساع، نفّذت املوؤ�س�سات غري 

احلكومية املحلية والدولية 59 من الربامج 

يف  الأقــل  على  الجتماعية  النف�سية 

ال�سجاعية وحدها، والتي ا�ستهدفت اأكرث 

من 25600 طفل، التدخالت الأكرث �سيوعاً 

بعد ال�رساع: هي اأن�سطٌة جماعيٌة هادفة، 

الإ�سعافات الأولية النف�سية والجتماعية، 

التوعية، التفريغ، واأيام املرح.

يربز  ما  هناك  الدرا�سي؛  املبحث  ووفــق 

النف�سية  ال�سحة  ت�رسذم خدمات  مالمح 

الربوتوكولت  وجــود  عدم  مثل:  غزة  يف 

 اأو املبادئ 
ّ
املعتمدة على ال�سعيد الوطني

رعاية  مراكز  يف  اإل  التقنية،  التوجيهية 

ال�سحة الأولية التي تديرها وزارة ال�سحة، 

املعامل  وا�سح   
ٌ
عالجي اأمنــوذٌج  يوجد  ول 

يوجد  ول  ال�رسيرية،  املمار�سة  لتوجيه 

الرعاية”.  “ا�ستمرارية  ل�سمان  تنظيٌم 

توجهاً  هناك  لي�س  ــك؛  ذل على  ــالوة  ع

ا�سرتاتيجياً خلدمات ال�سحة النف�سية يف 

قطاع غزة.

التن�صيق: 

اأ�سارت النتائج اإىل اأّن هناك تن�سيٌق �سحٌل 

)وبالتايل حتدث الإزدواجية غري ال�رسورية( بني 

برامج ال�سحة النف�سية، ذلك ناجتٌ عن اأن 

وزارة ال�سحة ل تلعب دوراً تن�سيقياً كافياً 

مع خمتلف مقدمي اخلدمات، وعلى الرغم 

من وجود مناذج اإحالٍة يف املوؤ�س�سات؛ ال اأنه 

ل تتم اإدارة عملية الإحالة ب�سكٍل منا�سٍب 

معظم  اأفادت  وقد  منها،  ال�ستفادة  اأو 

اأنها  الدرا�سة  هذه  العاملة يف  املنظمات 

حتول امل�ستفيدين اإىل موؤ�س�ساٍت اأخرى، لكّن 

املوؤ�س�سات  من  تاأتي  التحويالت  معظم 

غري احلكومية التي حتّول احلالت للخدمات 

املخت�سة، وهناك عددٌ قليٌل من التحويالت 

يف الجتاه املعاك�س؛ مما يثري ت�ساوؤلٍت هامًة 

حول ا�ستمرارية الرعاية. متابعة التحويالت 

ب�سكل منتظم، وتبادل املعلومات اأمرٌ نادر 

احلدوث.

احل�صول على اخلدمات النف�صية 

واالجتماعية:

- م��ع��ي��ق��ات ال��ف��ت��ي��ان وال��ف��ت��ي��ات يف 

احل�صول على اخلدمات:

اأ�سارت النتائج اإىل اأنه على الرغم من وجود 

ال�سحية  اخلدمات  مقدمي  من  العديد 

التنظيمية  والعوائق  غزة؛  يف  النف�سية 

والثقافية والنف�سية غالباً ما متنع ال�سباب 

من احل�سول على تلك اخلدمات، وغالباً ما 

تقدم اجلهات املانحة الربامج النف�سية كرّد 

فعٍل وجزٍء من ال�ستجابة حلالت الطوارئ 

ب�سكٍل فورٍي بعد فرتةٍ من القتال املكثف، 

احتياجات  لتلبية  تكفي  ل  اخلدمات  تلك 

يف  مبادرة/ا�ستباقية  ولي�ست  ال�سكان، 

الختيار عموماً، وحتديد ودعم من هم يف 

اأ�سّد احلاجة اإليها، تلك الربامج متيل اإىل اأن 

والفتيان  والن�ساء  لالأطفال  متاحة:  تكون 

والفتيات، حيث كانت ن�سبة الفتيات اأعلى 

من الفتيان.

- الرتدد على اخلدمات النف�صية: 

نظراً لعدم وجود ا�ستهداٍف ا�ستباقٍي من 

قيِبل مقدمي اخلدمات ال�سحّية النف�سية 

ما  عادةً  نف�سها  الأ�رس  فاإّن  والجتماعية؛ 

بعد  اخلدمات،  يطلبون  وكيف  متى  تقرر 

من  يعاين  الأ�ــرسة  اأفــراد  اأحد  باأن  القــرار 

م�ساكل نف�سية، ويتّم اإ�رساك الأ�رس اأي�ساً 

يف خطة العالج من قبل مقدمي اخلدمة، 

وزيارات  املو�سوف  للدواء  المتثال  و�سمان 

امل�سورة  تقدمي  يف  ق�سورٌ  وهناك  املتابعة، 

للم�ستفيدين،  املعلومات  وتوفري  الكافية 

ت�سجع  التي  الرئي�سة  العوامل  ت�سمل 

ال�سحة  احل�سول على خدمات  النا�س يف 

)مثل:  ج�سديٍة  اأعرا�ٍس  وجود  النف�سية 

والكوابي�س  الليلي(  والتبّول  ال�رسع  نوبات 

املفرطة، وال�سعور بالعزلة.

باحل�صول  ترتبط  التي  العار  و�صمة   -

النف�صية  ال�����ص��ح��ة  خ���دم���ات  ع��ل��ى 

واالجتماعية:

و�سمة  هناك  تزال  ل  اأنه  الدرا�سة  اأكدت 

ال�سحة  باعتالل  مرتبطٍة  اجتماعٍي  عارٍ 

نطاق  يف  جليًة  تظهر  والتي  النف�سية، 

خدمات  مقدمي  بني  الأو�سع،  املجتمع 

ال�سحة  ومقدمي  العامة،  ال�سحة 

–ب�سكٍل عام- الإعالم  وو�سائل  النف�سية، 

اأكرث  يبدون  الن�ساء  اأّن  النتائج  واأ�سارت 

و�سمة  من  ومت�رسراٍت  للو�سم،  عر�سًة 

مل�ساكل  امل�ساعدة  التما�س  عند  العار 

اأن  الوا�سح  فمن  النف�سية،  ال�سحة 

ال�سدمة الناجمة عن ال�رساعات؛ وبالنظر 

احلاجة، قد �ساعدت  اإىل م�ستوى عاٍل من 

الك�سف  على  ال�سباب(  )وخا�سة  النا�س 

عن ومعاجلة ق�ساياهم. 
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فاأعلن  التفكري،  ياأخذ وقتاً طويالً يف  مل 

للتعليم  ابنته  ل�صفر  املطلق  رف�صه 

ال�صديد  بخوفه  ذل��ك  ُمعلالً  اخل��ارج،  يف 

بالذهاب  يفكر  الذي يجعله قد  عليها؛ 

عن  تزيد  ال  مل��دةٍ  تاأّخرها  عند  جلامعتها 

خ��م�����ض دق���ائ���ق، ف��ك��ي��ف ب��ال��درا���ص��ة يف 

اخلارج..!!

اإجابة املواطن “�س. ب” مل تك�سف عقلية رجٍل يخ�سى 

على ابنته فح�سب؛ بل �سّلطت ال�سوء على حقيقٍة 

الفل�سطينية؛  الطالبة  تعي�سه  وواقٍع مريرٍ  موؤ�سفٍة 

ا�ستثناءات،  تواجد  نُلغي  ل  حتى  اأغلبهّن،  لنقل:  اأو 

واقٌع يكّبل طموح واآمال الفتاة الفل�سطينية؛ بحكم 

عاداٍت وتقاليٍد متجّذرةٍ يف املجتمع.

ينظر  فهو  ذكورٌي؛  تقليدٌي  الفل�سطيني  املجتمع 

اإىل املراأة على اأنها �سعيفٌة وحتتاج دائماً اإىل احلماية، 

بالتايل؛ فر�ُس الرجل بال�سفر اأعلى، واأي�ساً املجتمع ل 

ينظر لطموح املراأة بعني امل�ساواة مع طموح الرجل؛ 

لأنه يعتربها تابعًة للرجل، فهي يف بيت والدها تابعٌة 

فاملجتمع  زوجها،  تتبع  ذلك؛  وبعد  واأخيها،  لأبيها 

نهاية  يف  اعتبارها  على  املراأة  حلياة  ينظر  التقليدّي 

املطاف ربّة منزٍل واأّم. 

“ب�سام  الدكتور  ل�سان  على  جاءت  ال�سهادة  هذه 

خمت�ٌس يف علم الجتماع. احلورتاين” 

من  العديد  ن�ستمّد  ال�سهادة؛  هذه  من  وانطالقاً 

الدكتور  عليه  ارتكز  ما  اأهمها  من  لعّل  احلقائق؛ 

حول م�ساألة التبعية التي تعاين منها املراأة؛  “ب�سام” 
والتي قّل�ست حدود تواجدها يف العديد من املجالت، 

لعّل اأبرزها -اأو لنقل بدايتها- جمال الدرا�سة.

تُكّبل  الرجل؛  مب�سري  م�سريها  بربطها  فــاملــراأة 

واهيٌة  تبدلٌت  وبالتايل؛  اأحالمها،  وتُعدُم  طموحاتها، 

حترم طالبًة متفوقًة من موا�سلة درا�ستها يف اخلارج 

يحاجونك  رجٌل،  لأنه  فقط  لطالٍب؛  احلّق  هذا  ومُينُح 

اإىل احلماية ول  باأّن املراأة كائٌن �سعيٌف يحتاج  فقط 

نف�س  هي  هذه  األي�ست  لوحدها،  ال�سفر  على  تقدر 

املراأة التي عرفنا لها العديد من البطولت يف مقاومة 

املحتّل الإ�رسائيلي، وتكافح وتربّي وتُن�سئ الأجيال.

وتك�سف التقارير الكثرية عن عدم تكافوؤ الفر�س بني 

للمراأة  املبا�رس  الظلم  عنه  ينتُج  وهذا  والرجل،  املراأة 

املجتمع  قيِبل  من  والتهمي�س  بالإق�ساء  و�سعورُها 

 “أنا مثلك؛ ويحّق لي”.. 

�شامي طلب

 الدراسة في اخلارج بني الرجل واملرأة 
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لقد احتّلت قضايا املرأة -في السنوات األخيرة- اهتمام جّل املدافعني عنها؛ حيث 
احتّلت مساحًة واسعًة من اهتمام الكّتاب واحلقوقيني؛ سواء أكان ذلك الدفاع خاصًا أو 
حتت مظّلٍة حكوميٍة أو غير حكوميٍة؛ كمؤسسات املجتمع املدنّي؛ التي تهتم بقضاياها؛ 

والتي كان على رأسها قضايا العنف بشّتى أشكاله.
فالعنف الذي مُيارُس على املرأة في مجتمعاتنا العربية )وفي فلسطني بالذات وبالتحديد 
في قطاع غزة( أشكاله كثيرٌة ومتعددٌة؛ سواء أكان ذلك من ناحية العنف األسري وما 
فيه  املتمادّية  الذكورّية  السلطة  راية  املرأة حتت  منها  عانت  أشكاٍل  من  ينضوي حتته 

ألبعّد احلدود.
لقد ُأطلق على هذا العنف املوّجه من الرجل كصاحب سلطٍة عليها اسم “العنف املبني 
على النوع االجتماعّي” وهذا ما سأستعرضه من خالل كتابتي لهذه االسطر القليلة؛ 
والتي سأقف من خاللها –بعيدًا عن طرح أسباب هذا العنف–ألنها معروفٌة ومرئيٌة في 
مجتمٍع كمجتمع غزة حتكمه العادات واملوروثات الثقافية البالية؛ والتي لم تُعْد تصلح 
قاٍس وحروٍب  احتالٍل  بعد سنواٍت طويلٍة من  إليه  الذي وصلنا  والوقت  الزمان  لهذا 
مدّمرٍة أجهزت على األخضر واليابس، وكان للمرأة دورًا ضليعًا في حتّمل املآسي واحملن.

إّن عدم التقدير لدور املرأة واحترامها؛ ُيعّد في حّد ذاته ُبعدًا عن الدين واألخالق؛ وإّن 
كرامة املرأة من كرامة الرجل، فديننا اإلسالمّي كّرمها، وحّث على احترامها تقديرها، 
معها،  التعامل  لكيفية  أُسسًا  لتضع  الكرمي؛  القرآن  في  “النساء”  سورة  نزلت  ولقد 

وإعطاءها حقوقها التي أمر اهلل بها.
العاملّي حلقوق اإلنسان”  أكّد “اإلعالن  ومن منطلق احلقوق اإلنسانية والدفاع عنها؛ 
تطّور  في  طويٌل  تاريٌخ  له  وأدبيًا  أخالقيًا  مركزًا  ميّثل  ألنه  وحرّيتها؛  املرأة  مكانة  على 
احلرّيات العاّمة عبر األجيال، وهو أوُل وثيقٍة حتمل قوًة معنويًة واعتباريًة حتظى باحترام 
أكّد  واأليديولوجية( حيث  واللغوية  الدينية  االختالفات  النظر عن  )بغّض  العالم  دول 
على حّق كّل إنساٍن بالتمّتع بجميع احلقوق واحلرّيات املذكورة في مواده دون متييز؛ ال 
سيما بسبب اجلنس, فعدم التمييز، واملساواة بني اجلنسني؛ كانت من أهم مواده؛ ألّن 
الكرامة اإلنسانية ال تتحقق إال بالقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز والتقييد، 

وما إلى ذلك في جميع مجاالت احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية...إخل.
لكن؛ وبالرغم من كّل ما سبق؛ ومن الدور الكبير الذي تقوم به املنّظمات احلكومية 
مازال  العنف  أّن  املرأة؛ جنُد  املوّجه ضد  العنف  إنهاء  العمل على  في  احلكومية  وغير 
ممارسة  في  احلّق  ُتعطيه  الغزّي  في مجتمعنا  للرجل  املمنوحة  السلطة  كون  مستمرًا؛ 

العنف بجميع أشكاله؛ ألنه يثُق ثقًة عمياء أن احلّق بيده.
لكن؛ لو توّجهنا للمرأة ذاتها بالسؤال عن موقفها من العنف املوّجه ضدها على مدار 
يطرُح  السؤال  أّن  االنتهاكات؛ جند  وأشّد  العذابات  مّر  ذاقت خاللها  سنواٍت  طويلٍة 
عنه  ينتُج  فعٍل  أّي  جّراء  مجتمعنا  في  املتبعة  الصمت  سياسة  ألّن  تلقائيًا،  إجابته 
والقبيلة  والعائلة  األسرة  الشديد من  باخلوف  املرتبط  بالصمت  تقابلة  أذًى لشخصها؛ 

واملجتمع بأسره.
لها  لها من عنٍف؛ فكيف  ُيوّجه  مبا  ذرعًا  فاملرأة ضاقت  ُيجدي،  يُعد  لم  الصمت  لكّن 
أن تعيش وحتيا وُتعطي وتكون شريكًة في كّل شيٍء؛ انطالقا من مبدأ املساواة وعدم 
التمييز –أن تكون شريكًة– في عملية النماء واإلمناء في مجتمٍع هو في أمّس احلاجة 

لها.
أن  العنف؛  أشكال  من  أّي شكٍل  من  ُتعاني  امرأٍة  كّل  إلى  أتوّجه  النقطة؛  هذه  ومن 
ترفضه، وخُترج نفسها من دائرة الصمت املعتادة، واملنضوية حتت ثقافة “العيب”.. فما 
العيب إال ما مُيارُس ضدك، فلم يُعد للتعّصب مكاٌن في مجتمٍع يتطّلع للبناء واإلمناء 
والكرامة  احلياة  احلّق في  لنا  أحرارًا  ُخلقنا  وأننا  ُحّرٌة  إنسانٌة  أّنك  وتذّكري  والتحّضر، 

اإلنسانية.
وللرجل أقول إّن املرأة شريٌك في احلياة، وإّن التنمية التاّمة والكاملة تتطّلب مشاركتها 

-على قدم املساواة- في كّل امليادين، فكفى ُعنفًا.. وتعصبًا.
وعليِك أيتها املرأة أن ختلعي ثوب الصمت، وتنفضي غبار العنف عن جلدك، وال تنظري 
خلفك، فقط؛ انظري لنفسك في مرآتها؛ فستجدين أنك تستحّقني األفضل؛ كوني حقًا 

أنِت..

اإخلعي ثوب ال�صمت.. 
لتكوين اأنت..!

كاميليا �أب� �شليم  كانت  واإن  املعاملة  وهذه  داخله،  تعي�س  الذي 

موجهاً  عنفاً  تُعتربُ  اأو غري مق�سودةٍ؛  مق�سودةً 

فيه،  تعي�س  الذي  املجتمع  قبل  من  املراأة  �سد 

اأن  ل  اأفراده  تتفاعل مع  اأن  املفرو�س  والذي من 

تُق�سى منه.

�سا�سعاً  فرقاً  “هناك  اأّن  راأت  . ق”  “هـ  املواطنة 

بني املراأة والرجل يف الدرا�سة يف اخلارج، فالرجل 

يحكمها  املراأة  لكّن  والتنفيذ،  القرار  حرية  له 

يتم  “مل  اإنه  وقالت  والتقاليد”  والعادات  الأهل 

ل�سوء  ولكن؛  الأهل  قبل  من  درا�ستها  رف�س 

كان  الذي  املعابر؛  واإغــالق  واحل�سار  الأو�ساع 

ال�سبب الرئي�سي يف عدم الدرا�سة يف اخلارج”.

الو�سع  ل�سوء  اخلارج  يف  اأدر�س  اأن  اأهلي  “رف�س 
املادّي والتحّجج بالعادات والتقاليد، فنحن نعي�س 

يف جمتمٍع ذكورٍي؛ بحيث ين�رس الرجل ويدعمه 

ويحبط املراأة ويُف�سلها، فريى اأنه من العيب �سفر 

املراأة للدرا�سة يف اخلارج” هذا ما جاء على ل�سان 

املواطنة “اإ. اأ”. 

تكهّناٍت  على  بناًء  املراأة  م�ستقبُل  يُحددُ  هكذا 

وخماوف ل اأ�سا�س لها من ال�سحة؛ بل م�ستمدةٍ 

توؤكده  ما  وهذا  املجتمع،  فر�سها  قيودٍ  من 

حيث قال: “م�ستحيل اأن  �سهادة املواطن “م. اأ” 

اأ�سفرها؟! فيه  اأنا  ابنتي، جمنوٌن  اأفكر يف �سفر 

عادات وتقاليد، ف�ّس عّنا هاحلكي هادا”..

و�سع  حتى  رف�س  مواطٍن  �سهادة  توؤكد  كما   

الذي  التوّجه  نف�س  ا�سمه  من  الأوىل  احلروف 

ال�ساهد  قال  حيث  البداية،  من  عليه  اأكدنا 

ولد  من  اإ�سي  معها  �سار  لو  “بالعربي؛  حرفياً: 

احلرام؛ وين اأروح اأنا..؟ و�سو اأعمل بحايل؟”.. 

الطالبة  اأن  ا�ستنتاجه  ميكن  ما  وبالتايل؛ 

الفل�سطينية تعي�س حتت رحمة املجتمع ونظراته 

تقريرنا  يُعّمم م�سموُن  ل  وحتى  لها،  الدنيوية 

على املجتمع؛ ولأّن لكّل قاعدةٍ ا�ستثناًء؛ فال�سيدة 

احلا�سلة على الدكتوراه يف  اأبو �سعبان”  “�سمر 
اللغة الإجنليزية، وهي اأ�ستاذٌ م�ساعٌد يف “جامعة 

الأزهر” ودر�ست الدكتوراه يف م�رس؛ قالت: “تغرّيت 

فاأ�سبح  قبل،  عن   
ّ
الفل�سطيني املجتمع  نظرةُ 

مدى الثقة بالبنت اأكرث؛ وخ�سو�ساً عند ذهابها 

اإىل املاج�ستري اأو الدكتوراه”.

التكنولوجي  التطّور  �ساعد  “لقد  واأ�سافت: 

عرب  الت�سال  خالل  من  املجال؛  هذا  يف  كثرياً 

الطمئنان  اأعطى  مما  و�سورة؛  �سوٌت  الإنرتنت 

يف  لبنتهم  امل�ستمرة  الأهل  زيارة  وثانياً؛  اأكرث، 

اخلارج، فاأ�سبحت نظرة املجتمع عادية”.

تغيري  اإىل  حتتاج  للمراأة  املجتمع  نظرة  تغيري  اإن 

 اأولً، كما حتتاج ملمار�سة 
ّ
نظام التعليم الأ�سا�سي

امل�ساواة يف احلقوق اأي�ساً، وهذا لي�س م�ستحيالً؛ 

النفتاح  لأّن  ف�سيئاً؛  �سيئاً  �سيح�سل  بل 

املجتمعية يف  الثقافة  �سيوؤثّر يف  التكنولوجي 

ب�سكٍل  يحدُث  فالتغري  فاأكرث،  اأكرث  امل�ستقبل 

بطيٍء؛ ولكنه يحتاج اإىل ثورةٍ ثقافيٍة وفكرية”.
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عبد �لله �أب� ح�شي�ص

نتائج ال حُتمد ُعقباها

“ال�صحة  تدري�ض  يف  التق�صري  اأو  التجاهل 

من  اأف�صل  يكون  ق��د  امل��دار���ض  يف  االإجنابية” 

والتقاليد،  وال���ع���ادات  ال��ع��ائ��ل��ة،  نظر  وج��ه��ة 

تو�صيل  كيفية  يف  ح��رج��اً  االأك���رث  وامل��در���ص��ني 

املعلومات احل�صا�صة، لكّن ال�صائع يف غياب 

اأكان  �صواء  الطالب؛  هو  احلقيقية  املعلومة 

االأب���واب مفتوحًة  وت��رك كافة  اأن��ث��ى،  اأو  ذك���راً 

الناحية  عن  بعيداً  املعلومة  لتلّقي  اأم��ام��ه 

الرتبوية ال�صحيحة. 

لل�صحة  انعكا�ٌض  هي  االإجنابية”  “ال�صحة 
الطفولة  منذ  الب�رضية  احلياة  مراحل  خ��الل 

للحالة  اإ�صافٌة  اأنها  كما  الكهولة،  وحتى 

ال�صحّية للمراأة والرجل؛ حتى يف �صنوات ما 

بعد االإجناب، لهذا؛ فقد حظيت باهتماٍم عاٍل 

االهتمام  عن  وغابت  بال�صحة،  املعنيني  من 

بها يف املناهج التعليمية.

اأجرت مقابالٍت وا�سعًة مع عّينٍة من  جملة “الغيداء” 

الطالب واملدر�سني وامل�رسفني يف املدار�س، حيث اأظهرت 

الوحدة  اأن  امل�ستطلعة-  للعينة  -وفقاً  النتائج 

تُدرّ�س  ل  تكاد  الإجنابية  بال�سحة  اخلا�سة  التدري�سية 

اإعراب  يف مدار�س قطاع غزة بال�سكل املطلوب، رغم 

الطالب عن اهتمامهم باحل�سول على معلوماٍت حول 

ال�سّحة الإجنابية.

تدري�س  باأهمية  فاعرتفوا  املدر�سني؛  يخ�ّس  فيما  اأما 

اأنّهم مل  اإل  الإجنابية؛  ال�سّحة  املراهقني مو�سوعات 

اأو التحّلي باملعرفة الكافية لتدري�س  ي�سعروا بالراحة 

هذه املو�سوعات؛ خا�سة للطالب من اجلن�س الآخر.

�صبغة اخلجل.. 

مل ي�ستطع  مدر�س الأحياء يف الثانوية العامة “هاين” 

اأن يدرّ�س الطالبات على النحو ال�سليم الدر�س اخلا�س 

بال�سّحة الإجنابية؛ ل�سعوره باحلرج اأمامهم، ورغم قّوة 

املادة،  تدري�س هذه  ميتنع عن  كان  اأنّه  اإل  �سخ�سيته؛ 

مو�سحاً اأنه بعد نقله ملدر�سٍة خا�سٍة بالطلبة الذكور 

-بعد قرار وزارة الرتبية والتعليم الف�سل بني اجلن�سني 

يف التعليم- اأ�سبح الأمر اأ�سهل؛ لكّن �سبغة اخلجل 

مل تنتهيِ بعد، فال يُعطى هذا الدر�س حّقه الكامل.

“هداية حل�س”.. طالبٌة جامعيٌة طلبت منهم ُمدرّ�سة 
الأحياء يف ال�سف الثالث الثانوي اأن يدر�سَن هذا الدر�س 

مبفردهن، وقالت: “هناك تق�سريٌ وا�سٌح يف املناهج فيما 

اأن هناك عدم فهٍم  الإجنابية، واملهم  يخ�ّس ال�سحة 

يُخت�رس  حيث  الإجنابية”  “ال�سحة  ملعنى  حقيقٍي 

بالعالقة اجلن�سية، وهذا املو�سوع من املحّرمات؛ والذي 

مُينُع تناوله”.

وتطابق �سوؤال اخلريجة “رندة مطلق” والطالب “حممد 

عكر” عن معنى ال�سحة الإجنابية الذي نق�سده، وهل 

التلقيح؟  حدوث  اأو  الإجناب  كيفية  ب�سوؤالنا  نق�سد 

عن  �سوؤالهم  متّ  ممن  )وغريهما  الإثنان  اقت�رس  فقد 

ال�سحة الإجنابية( املعنى يف �سيٍء حمددٍ دون معرفة 

تعّرف  من  وحتى  امل�سطلح،  لهذا   
ّ
احلقيقي املعنى 

املناهج  اأّن  بنّي  امل�سطلح،  هذا  معنى  من  جزٍء  على 

ذلك،  الدرا�سية ل حتتوي على معلوماٍت كافيٍة حول 

واأنه اإن وُجدت بع�س هذه املعلومات؛ مل يتّم تدري�سها 

بال�سكل املطلوب.

موقٌف حمرج..! 

الطالب يف تخ�س�س الطّب �سنة رابعة “هاين رجب” 

يف  “الدكاترة”  اأحد  قبل  من  حمرٍج  ملوقٍف  تعّر�س 

اأن  منه  طلب  فقد  الأوىل،  ال�سنة  يف  وهو  اجلامعة 

عجز  حيث  اأمه؛  بطن  اجلنني يف  يتنف�س  كيف  يذكر 

املناهج  تو�سيح  ال�سبب يف عدم  الإجابة، معلالً  عن 

الدرا�سية هذا الأمر لديه”.

كثريةً  اأبواباً  يل  فتحت  للطّب  “درا�ستي  واأ�ساف: 

خالل  عليها  اأح�سل  مل  معلوماٍت  على  للتعّرف 

و�رسوريٌة لأّي �ساٍب وفتاةٍ؛  اأنها مفيدةٌ  الدرا�سة؛ رغم 

يوجد  “ل  اأنه  اإىل  املراهقة. م�سرياً  خا�سًة يف مرحلة 
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يف  يت�سّبب  مما  املجال،  هذا  يخ�ّس  ما  اجلامعة  م�ساقات  حتى يف 

حدوث جهٍل كبريٍ مبعلوماٍت تُعترب اأ�سا�سيًة يف حياة ال�سخ�س”.

معرفٌة.. بطرٍق خاطئة..! 

 اآثر التعرّف على املعلومات بطريقته اخلا�سة، 
ٌ
“اأحمد” طالٌب جامعي

ال�سّحة  على  للتعّرف  الإنرتنت  ل�سفحات  توّجه  اأنه  اعرتف  حيث 

اجلن�سية، كذلك كيف يتم الإجناب من قبل الن�ساء، وطرق التلقيح، 

مرحلة  يف  ال�سحة  معلم  اأّن  م�ستذكراً  املعلومات،  من  والعديد 

املدر�سة طالبهم بدرا�سة در�س ال�سّحة الإجنابية يف املنزل.

)وخا�سة يف  ال�سباب  لدى  الإجنابية  ال�سحة  عن  الدرا�سات  اأغلب 

�سّن املراهقة وقبل النتقال للمرحلة اجلامعية( ك�سفت اأّن هناك 

ال�سحة  عن  �سيئاً  يعلمون  ل  والفتيات  ال�سباب  من  كبرياً  عدداً 

اجلن�سية اأو الإجنابية، وهو ما يوؤّدي اإىل الف�سل يف العالقة الزوجية 

م�ستقبالً.

يتّم  اأن  “�رسورة  على  �سّددت  “فداء عمر”  الجتماعية  الأخ�سائية 

طرح ال�سحة الإجنابية �سمن املناهج التعليمية من منظورٍ تربوٍي 

ودينٍي لرفع الوعي لديهم؛ حتى ل يلجاأوا ملعرفتها عرب طرق وو�سائل 

خاطئة”.

الإجنابية هي  ال�سحة  املتعّلقة مبناهج  “املو�سوعات  اأّن  واأو�سحت 

الرتكيز  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  ترغب  ول  ح�ّسا�سٌة  مو�سوعاٌت 

معلوماٍت  بو�سفها  املو�سوعات  هذه  باإدراج  تكتفي  بل  عليها؛ 

التقاليد الجتماعية  اللوم على  اإلقاء  اإىل  بالإ�سافة  عامٍة فقط، 

لأولدهم؛  املواد  هذه  لتدري�س  الأهايل  بع�س  ومعار�سة  املتحفّظة 

بو�سفها معّوقاٍت حتول دون تدري�س هذه املو�سوعات الدرا�سية على 

النحو ال�سليم”.

عن  الكثري  ملعرفة  يحتاجون  املراهقة  فرتة  “ال�سباب يف  اأّن  وبّينت 

التي  الأبحاث  وكافة  ي�ساألونه،  من  يجدون  ول  اجلن�سية  ال�سّحة 

جريت حول ال�سحة الإجنابية من عام 1994 اإىل 2010 و�سلت اإىل 
ُ
اأ

93 درا�سًة فقط، حيث اأن الباحثني يجدون �سعوبًة يف التوا�سل مع 
املبحوثني”.

وتعط�ساً  املعلومات  يف  كبرياً  نق�ساً  “هناك  اأن  الدرا�سات  واأثبتت 

بني ال�سباب للمعرفة، ويجب الهتمام بتدري�س مو�سوعات ال�سحة 

على  قادرٍ  جيـــٍل  خللــــق  التعليميــــــة؛  املناهج  يف  الإجنابية 

وفق “عمر”. البحوث املنهجية حول ال�سحة الإجنابية” 

نتائج ال حُتمد ُعقباها..؟! 

يتعّر�س  التي  وال�سحّية  الجتماعية  امل�سكالت  “عمر”  وعزت 

ال�سّحة  حول  ال�سحيحة  باملعلومات  “جهلهم  اإىل  ال�سباب  لها 

وهى  ال�سكان،  ن�سف  ميّثلون  “ال�سباب  اأّن  اإىل  م�سريةً  الإجنابية” 

ن�سبٌة ل يُ�ستهان بها، ويجب الهتمام بها �سحياً واجتماعياً”.

ال�سباب على كاّفة  بتوعية  الهتمام  “�رسورة  على  “عمر”  واأكدت 

لهم  املعلومات  ونقل  ال�سحّية،  اأو  الجتماعية  �سواء  امل�ستويات؛ 

غري  بطريقٍة  املعلومة  عن  يبحثون  ل  حتى  �سحيحٍة؛  بطريقٍة 

�سحيحٍة؛ وهو ما يوؤّدي اإىل نتائج ل حُتمد ُعقباها”.

لتحقيق  َمطلباً  اأ�سبح  الإجنابية  بال�سّحة  “الوعي  اأّن  وذكرت 

ال�سالمة ال�سحّية، و�سبيالً ملواجهة الق�سايا وامل�سكالت ال�سحّية 

التي تُهدد الإن�سان يف العامل اأجمع”.

تفاقم  مدى  بو�سوٍح  يلم�س  املختلفة  الإعالم  لو�سائل  املتتبع 

وما  ال�سعوب،  منها  تعاين  التي  ال�سحية  وامل�سكالت  الق�سايا 

يرتتب عليها من تبعاٍت �سحيٍة خطرةٍ تتمّثل يف التزايد ال�سخم 

واملت�سارع يف اأعداد امل�سابني بالإيدز AIDS، وتزايد ن�سب من يعانون 

من اأمرا�ٍس وراثيٍة متعددة.

بـ “تكاتف اجلهود التوعوية ملواجهة هذه الق�سايا  وطالبت “عمر” 

وامل�سكالت ال�سحية املعا�رسة، من خالل الربامج التثقيفية؛ لدعم 

الرعاية ال�سحّية وزيادة فّعالية اأدوار املدر�سة واجلامعة والأ�رسة وغريها 

لدى  ال�سحّية  املعارف  باإثراء  العالقة  ذات  املجتمع  من موؤ�س�سات 

والجتاهات  ال�سليمة  ال�سحّية  العادات  واإك�سابهم  املجتمع  اأفراد 

الإيجابية نحوها.. فكلما ارتفع امل�ستوى التعليمي للفرد ازداد الوعي 

ال�سحي لديه، وبالتايل؛ يزداد اإملامه بامل�سكالت واملخاطر ذات العالقة 

اأكرث وعياً مبخاطر احلمل  املتعلمة تكون  الإجنابية، فاملراأة  بال�سّحة 

اجلنني،  ورعاية  التغذية،  واأهمية  الولدة،  مرات  عدد  وكرثة  املتكّرر، 

والولدة الآمنة، وغريها من املفاهيم التي توؤثر بالإيجاب اأو ال�سلب 

اإملاماً بكيفية  اأكرث  اأنها تكون  يف م�ستوى �سحتها الإجنابية، كما 

اأو بالعر�س على  التعامل مع امل�سكالت ال�سحّية؛ �سواء بنف�سها 

املتخ�س�سني لتلقي الرعاية ال�سحّية املنا�سبة”.
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ن�رهان �ملده�ن

اإجبار الزوجة على كرثة احلمل والوالدة، وعدم 

ي�صبب  االأ������رضة،  تنظيم  ب�صيا�صة  االأخ����ذ 

ويحرمها  و�صحية،  نف�صيًة  متاعب  للزوجة 

بل  وال�صحّي،  ال�صليم  احلمل  يف  حّقها  من 

م��ن حقه يف  الطفل  االأم���ر حل��رم��ان  وي��ت��ع��ّدى 

الرعاية واالهتمام.

الن�صاء  م��ن  جم��م��وع��ًة  ال��ت��ق��ت  “الغيداء”.. 
االإجن��اب  على  واأُج���ربن  املعاناة،  ذات  ت�صاركن 

املتكرّر دون فارٍق زمنٍي بني طفٍل واآخر.

اإجناب الذكر..!

جباليا  خميم  �سكان  من  عاماً(   22( “فاتن”  تقول 

الطفل  اإجناب  على  ُم�رسٌ  “زوجي  غزة:  قطاع  �سمال 

الذكر، رغم اإجها�سي مرتني، واإجنابي ثالث طفالت اإناث 

باأعمار متقاربة” م�سريةً اإىل اأّن طبيبة الن�ساء والتوليد 

حّذرتها من الإجناب؛ ريثما ت�ستعيد عافيتها.

وتتابع: “اأخاف غ�سب زوجي، وفى ذات الوقت؛ مل اأعد 

اأطفاٍل  فرتبية  والنف�سية،  اجل�سدية  الآلم  اأحتمل 

باأعمار متقاربٍة م�سئوليٌة كبرية”.

منها؛  تعاين  التي  ال�سحية  الآثار  اإىل  “فاتن”  وت�سري 

والأ�سنان،  املفا�سل  اآلم  من  املتكّرر،  الإجناب  بفعل 

وازدياد وزنها ب�سكٍل مفرط. 

تهديٌد واأعباءٌ مرتاكمة 

هذا  والولدة”  احلمل  عن  توقفتيِ  اإن  باأخرى  “�ساأتزوج 
)27 عاماً( وهي اأٌم خلم�سة اأطفال،  ما يردده زوج “رنا” 

من �سكان حي الزيتون �رسق مدينة غزة، مقارناً زوجته 

بوالدته؛ التي اأجنبت ت�سعة اأطفال ومل ت�سُك التعب 

والإرهاق.

جوارها  واإىل  الر�سيع  طفلها  حتت�سن  وهى  تقول 

بالهتمام  لن�سغايل  البيت؛  من  اأخرج  ما  “نادراً  اآخر: 

اإزعاج الغري بعددهم الكبري عند  باأطفايل، وخوفاً من 

تاأدية الزيارات العائلية”.

والتنظيف،  الرتتيب،  يف  نهاري  م�سي 
ُ
“اأ وت�سيف: 

وقتاً  اأجد  وبالكاد  اأطفايل،  ومتابعة  الطعام،  وجتهيز 

. للنوم والراحة، حتى بّت اأهمل نف�سي” 

اأنها مل تعد قادرةً على حتّمل اأعباء احلمل  ت�سري “رنا” 

والولدة، خا�سًة بعد اإ�سابتها بحّمى بعد ولدة طفلها 

الأخري، وارتفاع ال�سكر يف الدم اأثناء احلمل.

حمل بعد النفا�ض 

حي  من  )32عاماً(  “منى”  تواجهها  املعاناة  ذات 

عنف وأخطار نفسية وصحية 
تهدد األمهات

االإجناب املتكرر:
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اأطفال، ف�سلت كل  اأٌم ل�سبعة  ال�سجاعية �رسق مدينة غزة، وهي 

املحاولت والتدخالت لإقناع زوجها ب�رسورة تنظيم احلمل.

لوالديه،  الوحيد  الذكر  هو  “زوجي  قائلًة:  معاناتها  “منى”  ت�سف 

احلمل،  موانع  ا�ستخدام  من  ويحذرين  كبرية،  اأ�رسةٍ  بتكوين  ويرغب 

فكل ما يريده اإجناب الأطفال؛ دون مراعاةٍ ل�سّحتي وحاجتي للراحة 

والعناية”.

كتفها:  ت�سلق  واآخر  اأطفالها  اأحد  عليها  ارتكز  وقد  ت�ستكمل؛ 

من  اأقّل  يف  طفالن  لدي  فاأ�سبح  مبا�رسةً،  الأربعني  بعد  “حملت 
عامني؛ وكاأنهما تواأمان، اإ�سافة اإىل خم�سٍة اآخرين بحاجة اإىل رعايٍة 

واهتمام”.

اإيجابيات رغم ال�صلبيات

اأٌم ل�ستة اأطفال، يكربها زوجها  )40 عاماً( وهي  اأما عن “�سدوان” 

بع�رس �سنوات، ت�سكن حي الرمال و�سط مدينة غزة، تقول: “تزّوجت 

يف عمر الثالثني، وكان لزوجي �سغٌف بالإجناب املتكّرر، وفى اأقّل من 

�سبع �سنوات كان لدي �ستة اأطفال، �سعرت بالتعب والإرهاق من 

احلمل املتكرر واأعباء العناية والهتمام”.

جتربتي؛  “خالل  وجهها:  على  ابت�سامٌة  ارت�سمت  وقد  ت�ستاأنف 

الوا�سحة،  ال�سلبيات  رغم  اإيجابياٌت  له  الإجناب  هذا  اأّن  لحظت 

تتمثل يف اأّن املراحل العمرية والدرا�سية تتقارب بني الإخوة، فتعاين 

الأم من التعب مرةً واحدة، ومن ثم ترتاح وتتفرغ لنف�سها”.

راأي ال�رضع

يرى ف�سيلة الداعية د. “عماد حمتو” اأّن “احلياة الزوجية قائمٌة على 

امل�ساركة والتوافق” م�سرياً اإىل اأن “الإجناب يف الإ�سالم يهتم بالكيف 

من تربيٍة �سليمٍة وتوفري العناية والهتمام، ل بالكّم والأعداد”.

ذلك؛  لها على  الزوج  واإجبار  املتكرر،  لالإجناب  الزوجة  “رف�س  ويقول: 

، يحلل ويحرم، بل م�ساألة ترا�ٍس وقبوٍل بني 
ّ
ل يخ�سع لن�ٍس �رسعي

الطرفني”.

وي�سيف: “الزواج دون قدرةٍ على توفري املتطلبات الالزمة ل يحقق 

ال�سكينة، مما �سيزيد �سعوبة احلياة واأعباء الإعالة مع كرثة املواليد”. 

اأجازوا تنظيم الأ�رسة، وا�ستخدام  اأّن “الفقهاء  ويو�سح د. “حمتو” 

ينا�سب  مبا  احلمل؛  لتاأجيل  وماأمونٍة  م�رسوعٍة  لو�سائل  الأزواج 

ظروفهما ال�سحية والقت�سادية”.

خماطر �صحية

اأخ�سائية الن�ساء والولدة د. “�سوزان �سعت” توؤكد اأّن “احلمل املتكّرر 

ي�ستنفد طاقة املراأة اجل�سدية، ويوؤثّر على �سّحة الطفل وتغذيته 

من الر�ساعة الطبيعية، ويُفقد املراأة ن�سبًة كبريةً من الكال�سيوم، 

وقد يُعّر�سها م�ستقبالً له�سا�سة العظام”.

ال�سغط  لأمرا�س  الأم  تُعّر�س  املتتابعة  “الولدات  اأّن  وتو�سح 

“احلمل  قائلًة:  الدم”  وفقر  العام  بال�سعف  وت�سيبها  وال�سكري، 

املتكرر يوؤدي اإىل هبوط الرحم والتهابات عنق الرحم، وهناك بع�س 

امل�سكالت التي ميكن اأن تتعّر�س لها املراأة اأثناء احلمل والولدة مثل: 

ت�سّمم احلمل والنزيف وحّمى النفا�س”.

و�صائل تنظيم االأ�رضة

الأ�رسة،  تنظيم  و�سائل  الزوجان  يتبع  اأن  “�رسورة  اإىل  “�سعت”  تنوه 

واتخاذ قرار الإجناب مبا يتنا�سب مع و�سعهم ال�سحي؛ وخا�سة الأم”.

والعقلية،  اجل�سدية  الأم  احلمل حتمي �سحة  بني  “املباعدة  وتتابع: 

وتخّف�س من خماطر وفاة الأم والطفل على حٍد �سواء، وحُت�ّسن منو 

 والعقلي والفكري”.
ّ
الطفل اجل�سمي

مداها  حيث  من  الأ�رسة  تنظيم  و�سائل  اأنواع  اإىل  “�سعت”  وت�سري 

الزمني قائلة: “يوجد و�سائل ق�سرية املدى وتُ�ستخدم يومياً كاحلبوب، 

واأخرى طويلة املدى كاحلقن واللولب، ودائمة كربط الأنابيب”.

يقّل عن عامني  زمنٍي ل  فارٍق  وجود  ب�رسورة  “�سعت”  د.  ون�سحت 

ا�ستعادة عافيتها،  الأم من  واأخرى؛ مما مُيكن  ون�سف بني كّل ولدةٍ 

وي�سبح الفارق منا�سباً لالهتمام بالطفل”.

42 األف مولود
خالل  24،138 مولوداً  الوطني  والأمن  الداخلية  وزارة  لت  فيما �سجَّ

الن�سف الأول من العـام اجلاري 2016، مبعدل 132مولوداً يومياً.

وبلغ عدد املواليد ح�سب مكاتب الأحوال املدنية بداخلية حمافظة 

املواليد  عدد  بلغ  الو�سطى  وفى  مولوداً،   3280 غزة  قطاع  �سمال 

داخلية  مبديرية  املدنية  الأحــوال  �سجلت  حني  يف  مولوداً،   3414
حمافظة رفح 2990 مولوداً.

تاأثّر الزوجة 

من جانبها؛ فاإن الأخ�سائية الجتماعية ومدير عام برامج مكافحة 

اإجبار  تعترب  اخلزندار”  “ثناء  د.  الجتماعية  التنمية  وزارة  يف  الفقر 

الزوجة على الإجناب قمة العنف؛ مهما كانت اأ�سبابه ودوافعه.

وتقول: “ل يحّق للزوج اإجبار الزوجة على الإجناب املتكرر، وعليه حتّمل 

م�سئولياته لتنظيم الن�سل بالتعاون مع الزوجة”.

على  النف�سية  اآثاره  يرتك  املتكرر  “الإجناب  اأّن  اإىل  “اخلزندار”  وت�سري 

اجل�سمية  الأعباء  ويراكم  مري�س،  طفٍل  لولدة  ويعر�سها  الزوجة، 

بوجود اأطفاٍل بحاجٍة لرعايٍة واهتمام”.

وت�سيف: “قد تهمل املراأة ر�ساقتها واأناقتها ب�سبب الأعباء؛ مما يولد 

لديها قلقاً من عدم ر�سا الزوج والتفكري بزواجه باأخرى”.

تاأثّر الطفل

لعدم  الطفل  على  املرتتبة  النف�سية  الآثار  اإىل  “اخلزندار”  تنّوه 

تفّرغ  “عدم  قائلة:  اأ�سقائه،  وبني  بينه  منا�سٍب  زمنٍي  فارٍق  وجود 

لديه  ويولد  الطفل،  لدى  الإحباط  ي�سبب  الدائم  وان�سغالها  الأم 

العدوانية وامل�ساك�سة للفت النتباه، ورمبا يوؤذي الطفل الوليد”.

يف ختام حديثها ت�سيف “اخلزندار”: “على الزوجني تنظيم الإجناب؛ 

نف�سياً  وتهيئتها  عافيتها،  ل�ستعادة  كافياً  وقتاً  الزوجة  لإعطاء 

وج�سدياً ل�ستقبال مولودٍ جديد، ومنح الوليد فرتةً كافيًة ليح�سل 

. على احتياجاته بدون منازع” 

اأعباء مادية

ت�سري د. “اخلزندار” اإىل اأّن “تربية الأطفال مكلفة للغاية، فمع قدوم 

الطفل تبداأ امل�ساريف من حفا�سات، زيارات الطبيب، مالب�س، رعاية، 

تعليم، اإىل اآخره من امل�ساريف التي ل تنتهي”.

وتقول: “وجود اأكرث من طفٍل لن يوؤّدي اإىل اإفال�س الأ�رسة، ولكن كلما 

م�ستوى  ويزيد  الأ�رسة،  على  املادية  الأعباء  تقل  الأطفال  عدد  قّل 

الهتمام بكل طفل”.

اجلانب القانوين

وا�سٌح  قانوينٌ  ن�ٌس  يوجد  “ل  ح�سنية”:  “اإ�سالح  املحامية  تقول 

موؤكدةً  لالإجناب املتكّرر؛ واإمنا يخ�سع ذلك للقاعدة العامة للقانون” 

ومراعاة  بالأم،  ال�رسر  اإحلاق  وعدم  امل�سلحة،  حتقيق  “�رسورة  على 

.  ”
ّ
 والنف�سي

ّ
و�سعها ال�سحي

وت�سري اإىل اأّن “قانون ال�سحة العامة رقم 20 لعام 2004 يف املادة 

اخلام�سة منه اأكد على توفري اخلدمات الوقائية والعالجية املتعلقة 

ب�سّحة الطفل والأم”. 

املراأة  حّق  “من  قائلة:  ال�سحية  املراأة  حقوق  “ح�سنية”  وتو�سح 

الطفولة،  مرحلة  يف  ال�سحية  اخلدمات  اإىل  ال�سهل  الو�سول 

واملراهقة، والإجناب، والأمان على ال�سيخوخة”.

النف�سية  امل�ساعفات  من  للكثري  الأم  يُعّر�س  املتكرر  الإجنــاب 

وال�سحية، وبح�سب “منظمة ال�سحة العاملية”.. ل تزال معّدلت 

وفيات الأمومة مرتفعًة ب�سكٍل  كبري، فال ميّر يوٌم واحٌد اإلّ وي�سهد 

وفاة نحو 800 امراأة يف جميع اأنحاء العامل جّراء م�ساعفات احلمل 

والولدة. 

37



اآثار  من  وزوجها  “�صو�صن”  ت�صلْم  مل 

متعتهم  فيه  وج���دوا  ال��ذي  التدخني؛ 

الفانية، فكانت اأ�رضاره و�صلبياته اأكرب 

اعتادوا  التي  املتعة  حلظات  من  بكثريٍ 

عليها، خا�صًة؛ عندما ُحرموا يف بداية 

زواجهم ب�صببه من طفٍل يجوب اأنحاء 

هما  فالزوجان  ب�صحكاته،  منزلهما 

-وب�صكٍل  عانت  التي  احل���االت  اإح���دى 

وا����ص���ٍح- م���ن ان��ع��ك��ا���ص��ات ال��ت��دخ��ني 

االإجن��اب��ي��ة،  �صحتهم  على  ال�صلبية 

يف  وبوؤ�ٍض  قلٍق  م�صدر  ال�صجائر  وباتت 

حياتهما. 

ملحوظاً  تزايداً   
ّ
الفل�سطيني املجتمع  وي�سهد 

لظاهرة التدخني بني خمتلف فئات املجتمع، وهو ما 

اأكّدته اآخر اإح�سائيات وزارة ال�سحة الفل�سطينية؛ 

واأ�ــرساره  القبيح  وجهه  اإظهار  من  الرغم  على 

ال�سحية؛ التي ل تتوقف الأبحاث والدرا�سات عن 

اكت�سافها يوماً بعد يوم. 

االنعكا�صات ال�صلبية.. 

مع  جتربتها  عن  عاماً(   30( “�سو�سن”  تتحدث 

الأوىل  بدايتي  كانت  “باخت�سار؛  قائلة:  التدخني 

التقي  كنت  حيث  للجامعة؛  درا�ستي  اأثناء  معه 

ومل  بتجريبها،  وبداأُت  املقهى،  يف  و�سديقاتي  اأنا 

اأنقطع عنها منذ ذلك احلني، حيث حتّول الأمر من 

اأ�سعر  البداية  اإدمان.. كنت يف  اإىل  اإىل عادةٍ  جتربٍة 

اأ�سعر  بداأت  الوقت؛  مرور  مع  لكن؛  بال�سعادة، 

ترنيم خاطر

أزواج يبحثون عن المتعة في “التدخين” 
فيصطدمون بمشاكل ال ُتحمد ُعقباها

يُخف�ض فر�ض احلمل ويزيد احتمال االإجها�ض..
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اأقاربي  اأحد  تقّدم  مع  خا�سًة  بالقلق؛ 

للزواج مني”. 

الدرا�سة  اإنهاء  بعد  “تزّوجت  وتوا�سل: 

اأظنه  كنت  مدخٍن  رجل  من  مبا�رسةً 

�سريف�س تدخيني؛ اإل اأنه قام بت�سجيعي 

يف  وجتهيزها  ال�سي�سة  تدخني  على 

من  �سنٍة  مرور  وبعد  �سوياً،  لنا  البيت 

ليوؤّكدوا  لالأطباء؛  توّجهنا  الإجناب؛  عدم 

لنا اأّن من اأ�سباب تاأخر الإجناب لدينا هو 

وعلى   
َ
علي بال�سلب  اأثّر  الذي  التدخني؛ 

التدخني؛  الإقالع عن  منا  زوجي، وطلب 

حتى يت�سّنى لنا الإجناب”. 

على  فتوؤكد  عاماً(   36( “�سناء”  اأما 

م�سارّ التدخني؛ والذي جلاأت اإليه ب�سبب 

بعد  الأمــل؛  وخيبة  بالفراغ  �سعورها 

اأهلها،  من  مبرياثها  اخلا�ّسة  م�ساكلها 

اإ�سافًة اإىل ارتباطها برفيقاٍت جميعهّن 

ال�ستمرار  على  �سجعها  مما  مدّخنات، 

حاولت  اأو  نف�سها،  عاتبت  مهما  فيه؛ 

الإقالع، لكّن معاناتها مل تقف عند هذا 

املتكّرر،  لالإجها�س  تعّر�ست  حيث  احلّد؛ 

تعّر�سها  اإىل  طبيبها  عــزاه  ما  وهو 

من  املت�ساعد  للدخان  مبا�رسٍ  ب�سكٍل 

ال�سجائر. 

عاماً):   29( عي�سى”  اأحمد  “اأبو  ويقول 

“اأنا اأدخن ال�سجائر منذ �سنواٍت طويلة، 
بطفل،  الله  رزقني  زواجي؛  بداية  ويف 

ومع مرور خم�س �سنواٍت مل حتمل زوجتي 

�سهور   4 مرور  وبعد  واحدةٍ،  مرةٍ  �سوى 

على احلمل؛ هلك اجلنني، وبعد مراجعة 

الطبيب؛ اأكّد اأّن التدخني يوؤدي اإىل نق�س 

عدد النطف ب�سكٍل ملحوظ”..

حركة  قّلة  اإىل  التدخني  ــوؤّدي  ي كما   

احليوانات املنوية بن�سبة %20 عن الرجل 

اأو  تاأّخر  اإىل  يوؤّدي  املدخن، وكل ذلك  غري 

ن�سبة  ارتفاع  مع  احلمل؛  حدوث  عدم 

قد  املدخنني  بع�س  اأّن  الإجها�س، حيث 

ل حتدث عندهم هذه التاأثريات، والبع�س 

الآخر قد حتدث؛ نظراً لختالف رّدة فعل 

الأج�سام ومناعتها وبنيتها. 

التدخني وخ�صوبة الزوج 

فّتوح”  “حممد  الدكتور  ــد  اأك وقــد 

يف  وعقم  وولدة  ن�ساء  اأخ�سائي 

اأّن: “للتدخني اآثارٌ  “م�ست�سفى ال�سفاء” 
املنوّي،  احليوان  اإنتاج  على عملية  كبريةٌ 

 )13-17%( مبعدل  ن�سبته  تقّل  حيث 

باملقارنة بغريه من غري املدخنني، وبالتايل؛ 

فر�س  خف�س  على  يعمل  ذلك  ــاإّن  ف

كما  الإجها�سات،  فر�س  وزيادة  احلمل، 

التاأثري على �سكل  التدخني على  يعمل 

الراأ�س  ت�سّوهات  خا�سًة  املنوّي؛  احليوان 

منويًة  حيواناٍت  يُنتُج  حيث  الزوج؛  لدى 

غري طبيعيٍة لدى املدخنني؛ مقارنًة بغري 

املدخنني”. 

التاأثري  على  التدخني  يعمل  وي�سيف:” 

احليوان  نوعية  على  وا�سٍح-  -وب�سكٍل 

البوي�سة،  اخرتاق  على  وقدرته  املنوّي 

الـ  جتزوؤ  احتمال  من  يزيد  الأمر  وهذا 

زيادة  على  تعمل  والتي  فيها،   )DNA(

يف  والبي�ساء  احلمراء  الدم  ُكريّات  عدد 

التهاب  اإىل  توؤّدي  والتي  املنوّي؛  ال�سائل 

بدورها  توؤثّر  التي  التنا�سلية؛  امل�سالك 

يف  املنوّي  احليوان  نقل  عملية  على 

الأنابيب الناقلة”. 

اآثاره  للتدخني  “كما  “فتوح”:  ويتابع 

لكٍل  الإجنابية  ال�سحة  على  ال�سلبية 

الدخان  يعمل  حيث  والرجل،  املراأة  من 

ال�سي�سة  اأو  ال�سيجارة  من  املت�ساعد 

الفريو�سات  �سد  املناعة  اإ�سعاف  على 

والبكترييا، كما يعمل على اإفراز هرمون 

الأدرينالني؛ الذي يوؤّدي اإىل ارتفاع �سغط 

يوؤدي  وهذا  القلب،  �رسبات  وزيادة  الدم، 

اإىل انقبا�س الأوعية الدموية؛ مما يعرقل 

اجلنني،  اإىل  والأك�سجني  الدم  و�سول 

املراأة  لدى  الإجها�س  حدوث  وبالتايل؛ 

احلامل”. 

خماطر التدخني على املراأة 

الرجل؛  على  التدخني  تاأثري  يقت�رس  ول 

احلامل،  املراأة  على  البالغة  اأ�رساره  فله 

والــولدة  الن�ساء  دكتورة  تقول  حيث 

اأّن: “ارتفاع ن�سبة  “مي�ساء اأبو �سعبان” 
توؤّدي  ال�سجائر  الكربون يف  اأك�سيد  اأول 

الأك�سجني  اإىل حدوث نق�ٍس يف كمية 

املنتقل من دم الأم اإىل اجلنني، وهذا الأمر 

وزنه،  ونق�س  اجلنني  منو  تاأّخر  اإىل  يوؤدي 

والعيوب اخللقية، ويف كثريٍ من احلالت؛ 

اإحداث حالٍت من  التدخني على  يعمل 

والولدة  احلمل،  اأثناء   
ّ
الرحمي النزيف 

للم�سيمة؛  املبّكر  والنف�سال  املبكرة، 

وهذا الأمر يوؤّدي اأي�ساً اإىل الإجها�س”. 

اأ�ــرساراً  التدخني  “يُلحُق  وت�سيف: 

مبا�رسةٍ  بطريقٍة  اإما  الر�سيع؛  بالطفل 

جهازه  يف  النيكوتني  تاأثري  طريق  عن 

اله�سمي واإ�سابته بالقيء اأو الإم�ساك 

جهازه  يف  يوؤثّر  كما  البول،  احتبا�س  اأو 

؛ من خالل النزلت ال�سعيبية؛ 
ّ
التنف�سي

املت�ساعد  للدخان  ا�ستن�ساقه  اإثر  على 

من �سجائر اأمه اأو من �سجائر املحيطني، 

ب�سبب  مبا�رسةٍ  غري  بطريقٍة  يوؤثر  وقد 

الأم  لــدى  الر�ساعة  حليب  تقليل 

املدخنة”. 

“الن�ساء  اأّن:  �سعبان”  “اأبو  وتو�سح 

اأطفالً  ينجنب  املدّخنات  من  احلوامل 

اأقل ذكاًء من نظرائهم الذين تنجبهم 

اأكدته  ما  وهو  مدخنات،  غري  اأمهاٌت 

قبل  �سدرت  التي  الأمريكية  الدرا�سة 

اأّن  اإىل  خل�ست  والتي  اأ�سهر؛  ب�سعة 

عائلٍة  و�سط  يف  ن�ساأوا  الذين  الأطفال 

التدخني متّيزوا بن�سبة ذكاٍء  ل تتعاطى 

اأكرث من الأطفال الذين ن�ساأوا يف عائلٍة 

متار�س التدخني”. 

وجهة نظر القانون 

اأن:  ال�سيقلي”  “�سريين  املحامية  تقول 

يُقّر يف  الإن�سان  العربي حلقوق  “امليثاق 
التمتع  يف  املجتمع  حّق  على   39 املادة 

البدنية  ال�سحة  من  م�ستوى  باأعلى 

اخلطوات  ومن  بلوغه،  ميكن  والعقلية 

الدول  تتخذها  اأن  يجب  التي  والتدابري 

الأطراف مكافحة املمار�سات التقليدية 

اإىل  اإ�سافًة  الفرد،  ب�سّحة  ال�سارّة 

العقلية  واملوؤثرات  املخّدرات  مكافحة 

والتدخني واملواد ال�سارة بال�سحة”. 

وت�سيف: “كّل من اأ�رسّ بهذا احلّق يُجّرم 

قانون  يف  جاء  حيث  ــٍة؛  رادع بعقوبٍة 

العقوبات رقم 74 ل�سنة 1936يف املادة 

189 )كل من اأتى فعالً ل يُجيزه القانون 
عليه  يفر�سه  بواجٍب  القيام  اأغفل  اأو 

القانون؛ ف�سّبب بذلك �رسراً اأو خطراً اأو 

اأذًى عاماً 

للنا�س اأو اأعاقهم اأو �سّبب اإزعاجاً لهم 

اأثناء مبا�رسة حقوقهم العمومية.. يُعترب 

باحلب�س مدة  ويُعاقُب  ارتكب جنحًة  اأنه 

�سنٍة واحدةٍ وتُعرُف هذه اجلنحة بجنحة 

)املكرهة العامة(”. 

ال�سّحة  لوزارة  اإح�سائياٍت  اآخر  وح�سب 

ن�سبة  فاإّن  2013؛  عام  الفل�سطينية 

املدخنني ترتاوح بني %28-22 يف ال�سفة 

ال�سفة  ففي  غــزة،  وقطاع  الغربية 

الذكور  املدخنني  ن�سبة  بلغت  الغربية 

ون�سبة   ،37.6% عاماً(   65  –15( بني  ما 

فقد  غزة  قطاع  يف  اأما   ،4% املدّخنات 

ن�سبة  اأما   ،26% املدخنني  ن�سبة  بلغت 

املدخنات 0.5%.
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زهرة عريف

عمرها  يتجاوز  مل  التي  اجلميلة  الفتاة  تلك  “تهاين” 
الأبي�س  زفافها  بف�ستان  فرحت  ربيعاً،  ع�رس  اخلم�سة 

وت�سليط الأ�سواء عليها وكاأنها جنمٌة يف ال�سماء، لكن 

الذي  ال�ساّق  اليوم  هذا  فبعد  ينتظرها،  ما  تدرك  مل 

اعتربته -وهي تتذكر تلك الأيام- باأنه كان جمرد لعبة.. 

نف�سها  وجتد  عليها،  غريبٍة  لغرفٍة  بدخولها  انتهي 

يكربها  والذي  و�سفها..  حّد  على  “طفٍل”  اأمام  وحيدةً 

بعامني، وما كان يجول بخاطرها هو ما يتوجب عليهما 

القيام به، اإل اأن جهل كليهما جعلهما يف تلك الليلة 

يتعامالن كاإخوةٍ فقط..!

البحث عما يجب عليهما فعله ملا يطلق عليه “حياة 

لغياب  نتيجًة  يوميٍة  م�ساكل  يف  اأوقعهما  زوجية” 

الوعي باحلياة الزوجية وطبيعة العالقة اجلن�سية.

بعد  تدرك  مل  وهي  م�ستعار(  )ا�سم  “تهاين  تزّوجت 

حقيقة ما تعنيه كلمة “حياة زوجية” فحينها مل تكن 

كان  فقد  زوجها؛  اأما  ربيعاً،  ع�رس  اخلم�سة  جتاوزت  قد 

التا�سعة  يتجاوز  اأي�ساً مل  كما و�سفته، فهو  “طفالً” 
ع�رسة من عمره، مما اأوقعهما يف م�ساكل يوميٍة نتيجًة 

لغياب الوعي باحلياة الزوجية، وطبيعة العالقة اجلن�سية.

قبل االأوان..!

بعد  رَب  الكيِ عليها  بدا  حيث  “تهاين”  التقت  “الغيداء” 
عدة �سنوات من الزواج، وظهر ذلك وا�سحاً يف �سعريات 

ال�سيب التي غزت �سعرها؛ رغم اأنها بالكاد دخلت عقدها 

الثالث، مع ذلك؛ فهي اأٌم لثالثة اأطفال، اأي�سا؛ ما زالت 

تعاين من م�ساكل يف العالقة اجلن�سية مع زوجها، لتبداأ 

يف  “وُلدُت  املجتمعية”:  “املحّرمات  مع  تها  ق�سّ برواية 

عائلٍة تنجب كّل عاٍم طفالً؛ حتى بلغ عددنا 15 عدا اأبي 

وتوا�سل: “...اأنا اأو�سط اأخواتي البنات الع�رسة،  واأمي،...” 

فكانت اأمي تُر�سُع �سقيقي الطفل حينما هربُت نحوها 

خائفًة واأنا اأ�سعر باأّن �سيئاً دافئاً يتدفق بني قدمي، لكّن 

اأّمي نادت اأختي التي تكربين لتو�سح يل الأمر”.

اأختي  “�سحبتني  ت�سيف:  وهي  مبرارةٍ  “تهاين”  تتنهد 

الأمر،  يل  لتو�ّسح  البيت-  -ل�سيق  الدرج  بيت  حتت 

وقالت اإّن ما حدث هو الدورة ال�سهرية، واأنني اأ�سبحت 

موؤهلًة للزواج، مل اأ�ستوعب الأمر، لكن؛ �رسيعاً اأ�سبحت 

اأتلّقى توبيخاً كلما ُعدُت لأم�سك األعابي؛ بحّجة اأنني 

اأ�سبحت “�سبية” فوّدعُت األعابي ومعها طفولتي؛ دون 

اأن اأعرف ملاذا”..!

ل تدرك الكثري من العائالت التقليدية اأهمية التوعية 

اجلن�سية لالأبناء يف مرحلٍة مبكرةٍ من العمر، فاملعروف 

اأن “الرتبية اجلن�سية” اأو “التن�سئة اجلن�سية” كما يُطلق 

عليها البع�س، ت�سمل كل التغريات التي تبداأ بالظهور 

على املراهقني، و�سولً اإىل العالقة اجلن�سية والتنا�سل، 

اإىل  فهنا هي املرحلة التي يبداأ فيها الطفل بالتحّول 

اجلن�سني؛ حيث  بني  الوعي  ن�رس  نا�سج، فكان لبد من 

التوعية؛  هذه  يف  الأبرز  الدور  الأ�رسة  توؤدي  اأن  يُفرت�ُس 

تفادياً للقلق الذي يُ�سيب اأبناءهم.

زوجها  لتجد  �رسيعاً؛  تزّوجت  التي  “تهاين”..  اإىل  عودةً 

اأمها  قالته  ما  وكل  الزوجية..  العالقة  يجهل  اأي�ساً 

الثاين  اليوم  ويف  يطلبه،  فيما  زوجها  عليها طاعة  اأّن 

للزواج؛ �ساألتها حماتها )والدة العري�س(: “ماذا فعلتم؟ 

والدته  اأدركــت  وهنا؛  ال�رسير”..!  على  “مننا  لتجيب: 

امل�سكلة، فتهاين واأي�ساً ابنها ل يعرفان �سيئاً.

�رسح بع�س الأمور لبنتها، اأّما الزوج  حاولت “اأم تهاين” 

الأفالم  وم�ساهدة  اأقرانه،  با�ست�سارة  فبداأ  ال�سغري؛ 

الطاّمة،  كانت  وهنا؛  اأكرث،  ي�ستوعب  عّله  الإباحية؛ 

بالفتور يف عالقتها  �سيبت 
ُ
واأ ال�سدمة،  تلّقت  فتهاين 

مع زوجها، وكل هذا نتيجٌة حتميٌة لغياب الوعي لدى 

الزوجني.

العيب..!

اأزمة غياب الوعي  مل يختلف كثرياً، وجتربته يف  “نائل” 
 م�سابهة، فما اأن بلغ ال�ساّب عتبة الع�رسين من 

ّ
اجلن�سي

العمر، حتى اأ�رسّ والده على تزويجه، وبداأت اأمه -التي 

و�سعت طفلها ال�ساد�س- بالبحث عن عرو�س ت�ساعدها 

دون وعٍي منه حول م�سئوليات احلياة  يف “�سغل البيت” 
الزوجية.

يقول “نائل”: “كنت طالباً يف ال�سنة اجلامعية الثالثة، 

لتاأمني  الليل  واأعمل يف مطعٍم حتى وقٍت متاأخرٍ من 

لقمة العي�س لإخوتي ووالدي املري�س، مما جعل العائلة 

تنجب  عائلٍة  يف  كنت  لأيّن  لكن؛  زواجي،  يف  تتعّجل 

الكثري من الأطفال؛ مل يكن لديهم الوقت لي�رسحوا يل 

حقيقة ما يجري من تغرياٍت يف ج�سدي؛ بل وينهرونني 

اأنا  هل  اأت�ساءل:  فاأ�سبحت  ال�ستف�سار،  عند  بعنٍف 

كامل الرجولة؟!”.

�سغٍف  حالة  ال�ساّب  “العري�س”  انتابت  ما  �رسعان 

مب�ساهدة اأفالم الإثارة ملعرفة مكنونات ج�سده، فلجاأ اإىل 

 ،
ّ
الذهني اأ�سباب �رسوده  الذي طاملا �ساأله عن  �سديقه؛ 

بقوله:  يُعّلق  جداً،  حمافظٍة  بيئٍة  يف  يعي�س  فال�ساب 

الأ�سياء،  هذه  عن  ال�سوؤال  من  باخلجل  اأ�سعر  “كنت 
فاأعطاين  تزويجي؛  يف  اأهلي  برغبة  �سديقي  �سارحت 

روابط ملواقع جن�سيٍة لأتعلم”..!

ال ي�صبه الواقع..!

يكمل: “بعد اأن خطبت؛ ان�سغلُت بعرو�سي، وعمرها 17 

عاماً، ا�ستجمعُت قّوتي طول املرحلة املا�سية، ويف ليلة 

الواقع:  ي�سبه  اأّن كّل �سيٍء �سمعته ل  ات�سح  زواجي؛ 

“ويا للعار..! مل اأفعل �سيئا..!”..
هنا؛ كانت زوجتي �سيدة املوقف، وحاولت معاجلة الأمر 

�رسيعاً، وم�ساندتي ب�رسورة عدم التعامل مع املعلومات 

 
ّ
علي يتوّجب  التي  بال�سلوكيات  وتعريفي  بل  اخلاطئة، 

ولديها  �ساحلًة  زوجًة  كانت  اأنها  لله؛  واحلمد  اتباعها، 

ومن  ال�سحيح،  الطريق  اإىل  لرت�سدين  الكايف  الوعي 

اأبنائهم  اأن�سح الأهايل بالإجابة على ت�ساوؤلت  جتربتي؛ 

بالطريقة ال�سحيحة”.

ال�سبان  عند  اجلن�سية  التوعية  اأهمية  تتوقف  ل 

الذين يخو�سون جتربة الزواج؛ فحتى غري املقبلني عليه 

“نحن  “اأحمد”:  ال�ساب  يقول  ا�ستف�ساراتهم،  لديهم 

 يف كّل �سيء، 
ّ
العلمي والتطور  التكنولوجيا  يف ع�رس 

والثقافة اجلن�سية دخلت البيوت من خاللها، دور الأ�رسة 

“الثقافة اجلنسية”.. املمنوع مرغوب..!
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اإىل  ال�سباب  توّجه  قبل  مهٌم  –باعتقادي- 
الطريق اخلطاأ لك�سب املعلومات، الأهل لهم 

اأبنائهم،   يف زرع الثقة يف نفو�س 
ٌ
رئي�سي دورٌ 

من  حمايتهم  يف  ي�ساهمون  بذلك  وهم 

امل�ساكل امل�ستقبلية”.

“دور  على  اأكدت  التي  “اإميان”  ال�سابة  توؤيده 

مع  املتبادلة  والثقة  احلب  زرع  يف  ــرسة  الأ�

للتدريب  وتوجيههم  البداية،  من  اأطفالها 

بال�سباب،  تهتم  التي  ال�سبابية  املراكز  يف 

طريق  عن  الريا�سية  الأن�سطة  يف  ودجمهم 

ترعى  التي  واملوؤ�س�سات  وامل�ساجد  الأندية 

ذلك؛  من  والأهــم  الفل�سطيني،  ال�سباب 

التوعية اجلن�سية ال�سحيحة للمراهقني”.

تثقيٌف �صحّي..

من�سقة  التقت د. “�سما ال�سحار”  “الغيداء” 
على  اأكّدت  والتي  ال�سحة،  بوزارة  م�ساريع 

اجلن�سية  ال�سّحة  ملوا�سيع  التطّرق  اأهمية 

على  ذاته  الوقت  يف  موؤكدةً  للمراهقني، 

العديد  مع  بالتعامل  ال�سحة  وزارة  “قيام 
فئات  كافة  اإىل  وُجهت  والتي  الق�سايا؛  من 

الإجنابي  باجلهاز  يتعلق  ما  وكل  املجتمع، 

من  ع�سٍو  كّل  ووظيفة  ولل�سيدة،  للرجل 

الأع�ساء التنا�سلية”.

الور�س  من  “العديد  اأّن  “ال�سّحار”  وتو�ّسح 

غزة  جنوب  اإىل  ال�سمال  اأق�سى  من  نفّذت 

املراهقني،  لدى  اجلن�سية  بال�سحة  بالتوعية 

للعديد  ال�سّحة  وزارة  مل�ساركة  بالإ�سافة 

من املوؤ�س�سات املجتمعية للتثقيف اجلن�سي 

والنظافة ال�سحية بطريقٍة علميٍة مب�ّسطٍة، 

( يُ�رسف 
ّ
وذلك بت�سكيل )فريق تثقيف �سحي

عليه 40 موظفاً حكومياً من كل قطاع غزة، 

والرتكيز  والندوات  امل�ساجد،  مع  بامل�ساركة 

كالفي�س  الجتماعي  الت�سال  و�سائل  على 

واأدوات  الربو�سورات  وطباعة  وتويرت،  بوك 

الت�سال امل�سموعة واملقروءة”.

وح�سب “ال�سحار”.. فهذه الأن�سطة “تهدف 

التي  امل�ساكل  و�رسح  بيٍت،  لكّل  للو�سول 

املراهقة  مرحلة  يف  الطفل  لها  يتعّر�س 

باجلهاز  يتعلق  وما  القا�رسات،  والفتيات 

احلامل،  للقا�رس  الأولية  والرعاية   
ّ
التنا�سلي

الأم  وتزويد  ال�سحيحة،  الإر�ساع  وطريقة 

و�سائل  عن  التوعية  و�سائل  بكاّفة  املراهقة 

وكذلك؛  ــان،  الأم ومرحلة  ــرسة،  الأ� تنظيم 

لل�سباب؛  بالن�سبة  اأما  الإبا�سة،  مرحلة 

هو الأ�سعب، فهو  فكان تعاطي “الرتامادول” 

اأيقونة الأمان للخروج من امل�ساكل الوهمية 

اإجاباٍت  يتعّر�س لها من  اأن  املمكن  التي من 

مغلوطٍة وا�ستف�ساراٍت خاطئة. لذلك؛ اأخذت 

امل�سئولية،  هذه  عاتقها  على  ال�سحة  وزارة 

اإىل جانب الدعم 

 للو�سول بالطفل املراهق اإىل مرحلة 
ّ
النف�سي

الأمان”.

ت�سكيل )اللجنة  اأنه متّ  اإىل  وت�سري “ال�سّحار” 

الوطنية للتثقيف ال�سحي( والتي انطلقت 

الأ�رس  بدور  واأ�سادت  املحافظات،  كافة  يف 

باللقاءات  اندجمت  والتي  الفل�سطينية، 

ال�سيدات مفاهيم  لدى  فاأ�سبح  التثقيفية، 

متطورةٍ، فاأ�سبح مفهوم الزواج املبّكر معادلً 

لزواج القا�رسات، والتاأكيد على حقوق هوؤلء 

بالإ�سافة  “اجلندر”..  ومو�سوع  القا�رسات، 

، وكذلك 
ّ
 على النوع الجتماعي

ّ
للعنف املبني

بالإ�سافة  احلمل،  قبل  ما  عيادات  اإن�ساء 

لفح�س ما قبل الزواج، والإقبال ال�سديد لدى 

النوعية  النقلة  فكانت  للتوعية؛  ال�سيدات 

بالتوعية الفكرية لدى الأ�رسة الفل�سطينية”.

الرتبية  وزارة  “دور  على  “ال�سحار”  واأكــّدت 

للمعلومات  الــو�ــســول  يف  والتعليم 

املراهقة،  لفرتات  واملالئمة  ال�سحيحة 

العمرية  مرحلته  ح�سب  طفٍل  كّل  وتوعية 

من  تبداأ  والتي  والبيئة(  )ال�سحة  مادتي  يف 

ال�سف ال�ساد�س وحتى الثامن، وتتناول ال�رسح 

  لل�سحة اجلن�سية للمراهقني، لكن 
ّ
العلمي

بدون تفا�سيل اأعمق للمنهاج الدرا�سي؛ واإمنا 

ب�سورةٍ مب�ّسطٍة وعلمية”.

�صغٌف للمعرفة

يف  النف�سية  الأخ�سائية  بهادر”  اأمل   “ اأما 

والطفل”..  املــراأة  حلماية  عاي�سة  “جمعية 
فاأكدت اأّن “اجلمعية تقوم حالياً على م�رسوع 

تعزيز مفاهيم ال�سحة اجلن�سية للمراهقني، 

ويف الوقت ذاته؛ تو�ّسح اأهمية 

  عليهم”.
ّ
امل�رسوع لل�سباب، واأثر اجلهل اجلن�سي

خالل  عكفت  “اجلمعية  اأّن  “بهادر”  وتكمل 

من  كــادرٍ  تدريب  على   املا�سيني  العامني 

الأخ�سائيني النف�سيني على مدار 11 جل�سة؛ 

الأع�ساء  عن  مفاهيم  من  يت�سمنه  مبا 

ع�سو،  كّل  ووظيفة  والتنا�سلية،  اجلن�سية 

والتغرّيات اجل�سدية والنف�سية”.

لكّن “بهادر” مل تُنكر اأّن الأخ�سائيني اأنف�سهم 

التدريب،  اأثناء  البداية  يف  احلرج  ا�ست�سعروا 

يف  واندجموا  الأمر  اعتادوا  ما  �رسعان  لكن؛ 

 10 من  املراهقة  �سّن  تناول  الذي  التدريب؛ 

/13 �سنة، و�سّن 14/17 �سنة، مع العلم اأنه 

�سنة،   13 اإىل   10 �سن  من  املراهقني  دمج  متّ 

بحاجٍة  كانوا  ممن   14/17 من  اجليل  وف�سل 

ما�سٍة لهذه الدورة”.

على  عمل  “التدريب  ــاأّن  ب “بهادر”  تكمل 

لتقدمي  والطفل؛  الأم  بني  العالقة  توطيد 

الإجابة  خالله  ومتّت  ال�سحيحة،  املعلومات 

على ت�ساوؤلت الأطفال بال�رسح املف�سل عن 

وك�رس  اأج�سادهم،  يف  حتدث  التي  التغرّيات 

امل�ساركات  اإحدى  اأّن  لدرجة  اخلجل؛  حاجز 

انخرطت يف تعليم �سديقاتها وتوعية الأهل 

يف البيت حول التغرّيات اجل�سمية والنظافة 

ال�سخ�سية، اأي�ساً التغرّيات التي حت�سل على 

دماغ املراهق”.

التدريبات؛  نهاية  “يف  اأنه  “بهادر”  ت�سيف 

وت�سكيل   
ّ
اخلارجي املجتمع  اإىل  النطالق  متّ 

يعتربون  والأهايل  املجتمع  لأّن  اعتباريٍة؛  جلنٍة 

العيب  من  �رسباً  املو�سوع  هذا  يف  احلديث 

والرجال  املخاتري  جمع  لزاماً  فكان  واحلــرام؛ 

اجلن�سية  ال�سحة  مو�سوع  ل�رسح  والن�ساء 

عند املراهقني”.

ال�سعوبات  كّم  جمــدداً  “بهادر”  تنكر  مل 

�رسعان  لكن؛  الأمر؛  بادئ  يف  واجهوها  التي 

يف  والرغبة  للندوات،  الأهايل  ا�ستجاب  ما 

حل�سور  بالإ�سافة  املعلومات،  علي  احل�سول 

الأجهزة  وظائف  وتعليم  اأي�ساً،  الرجال 

الرجال  لدى  ع�سٍو  كّل  ووظيفة  التنا�سلية، 

والن�ساء واملراهقني؛ لدرجة اأّن هناك من تعّدى 

الأربعني ول يعرف وظائف هذه الأع�ساء”..!

تكمل “بهادر” اأّن “الن�ساء كّن يتعاملن مع هذه 

املوا�سيع بدرجٍة عاليٍة من الدّقة وا�ستق�ساء 

باليد-  “ال�ستمناء  اأ�رسار  ملعرفة  املعلومات؛ 

ومعنى  العادة ال�رسيّة كما ي�سميها العامة” 

الحتالم، وكذلك فرتة الأمان، وفرتة التبوي�س، 

بالإ�سافة  احلمل،  يتّم  وكيف  املانع،  ووقت 

علي  املعلومات  و�سياغة  ال�سور  مع  لل�رسح 

يف  ا�ستيعابها  يتّم  بحيث  ق�س�س؛  �سكل 

�سّن املراهقة، وكانت ال�ستجابة �رسيعة”.

يف نهاية حديثها اإىل “دور الأم  ت�سري “بهادر” 

الكبري يف ا�ست�سعار الثقة بني اأطفالها، واأن 

تعطي املعلومات ال�سحيحة دون مغالطات 

للمراهق؛ باعتبار اأنّه من حّق الطفل احل�سول 

على  والرتكيز  ال�سحيحة،  املعلومات  على 

وقدرةٍ  بحٍب  الفرتة  تلك  مرّت  فاإذا  الهتمام؛ 

حت�سل؛  التي  التغريات  مع  التكّيف  على 

ال�سطرابات  من  مباأمٍن  �سيكون  فحتماً 

وامل�ساكل، لكن اإذا متّت معاملته من منطلق 

العيب واحلرام دون مراعاة التغريات العقلية؛ 

فحتماً �سيعاين من ال�سطراب”.

بني  ما  وا�سعًة  فجوةً  هناك  تزال  ول  هذا 

اتفاقية حقوق الطفل وبني  حقوق ال�سحة 

من  العديد  جتاهل  اإىل  بالإ�سافة  الإجنابية، 

املوؤ�س�سات لق�سايا ال�سحة الإجنابية؛ والتي 

والتاأكيد  الق�سايا،  من  العديد  عن  متّيزها 

على  احل�سول  يف  املراهق  الطفل  حّق  على 

املعلومات.

حقوق  من  و)29(   )28( رقم  املادتان  وتوؤكد 

باحل�سول على  والأكيد  القوّي  باحلّق  الطفل 

اأن  اإل  مغالطات،  دون  ال�سحيحة  املعلومات 

هناك بع�س الدول تعترب اأّن التثقيف اجلن�سي 

�رسٌب من العيب، وهو ما يُعتربُ “انتهاكاً” حلّق 

الطفل، فت�سري بع�س الدرا�سات اإىل اأّن ن�سبة 

على  يح�سلن  الالتي  ال�سباب  اأو  الفتيات 

املعلومات ال�سحيحة ي�ستطعن اأن يتحكمن 

فر�س  يعزز  مما  حياتهّن،  يف  اأف�سل  بطريقٍة 

املعلومة  تلّقي  على  والقدرة  بالنف�س  الثقة 

اأكرث  الإجنابية بطريقٍة  بال�سحة  التي تتعلق 

ال�سحيحة؛  القرارات  واتخاذ  ا�ستيعابية، 

بعك�س ذوات التعليم املتو�سط.

والفتيات  املراهقني  تثقيف  يُعترب  لذلك؛ 

بال�سحة الإجنابية من الأهمية بحيث يُدرّ�س 

الدول  من  العديد  هناك  لكن؛  املدار�س،  يف 

التثقف  ن�رس  لعدم  تُكافح  واملوؤ�س�سات 

باعتباره  للمراهقني؛  الإجنابية  بال�سحة 

اجلن�سية  احلياة  مفهوم  ممار�سة  اإىل  �سيوؤدي 

مبكراً، بينما اأثبتت الدرا�سات العلمية تاأثرياً 

لتلك املعلومات؛ التي من �ساأنها اأن  خُمالفاً 

 يف الواقع.
ّ
توؤّخر الن�ساط اجلن�سي
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الذي  احلمراوين خيالي.. ظّلي  بعينيه  يترّبص  مازال هناك.. 
أسحبه بال جدوى, أدعو عليه بالقصر و املوت على أن يلمس 
اجلسد اآلخر املتنفس بشراسة الظلم, أيها الباكي في الزنزانة 
منه  خذ  ُيطُل؛  عندما  “إيكاروس”؟  عليك  أطّل  أما  املنفردة, 
لُنِرْحه  القسوة..  تراث  من  اآلخر  أنت  إنهبها  جناحيه,  شموع 
، ثم ألِق لي  من عناء اخلسارة والسقوط كنقطٍة في بحٍر جافٍّ

واحدًا من صحوة. 

أّن هذا املّدبب سيهّب من زاويته احلاّدة ليقتلع ما  إلّي  ُيخّيل 
ختّصني..  إنها  صّدقني؛  ختّصه..  ال  خواطر..  من  نفسي  في 
ختّص فاجعتي ووجعي.. ُأعلق رأسي بني قدمّي.. أحشو أذنّي 
أغلقوا وجوهكم  يا سادتي..  )سادتي  الطويل..  رأسي  بشعر 

بالدهشة والصمت.. لن نكّلفكم عناء املشاهد(..
صه.. ال تفكر.. ال ُتناِج.. ال تسمع.. إحلم مبوٍت لذيٍذ.. حنوٍن, 
ينقذك من املكان املوحش, ألم أقل لك أيها امُلسبل على قائمة 
أن تلقي بشباكك املنسوجة بصبر املتصّوفني  العدالة  انتظار 
الرابض غولًا..  أرجوك.. دعني أستمتع باصطياد ذاك  إلّي.. 
يسـّمنني.. يغّذيني بالذل.. والقهر.. يكسر فسيفساء روحي؛ 
ليقتات بي زهوًا, أمنو فيه جبروت سلطة.. ُأمثر داخله حقارة 
حشرٍة تتضّخم مرّوعًة البشر, لعنة اهلل على ظّلي الغبّي.. إنه 
يودي بي إلى جهنم.. يستطيل من ضوٍء بارٍد ال أدري من أين 
ني أبقى وحيدًا بال رؤية..  ـّ يأتي, ليتهم يقتلون كّل األضواء, عل
احلياة  -في  امللتوية  وجتربتي  املغامرة  ُأعيد  أن  لي  وكيف 
السوّية- التي تتناقض مع مفهوم االتزان والعقالنية, من قال 
أن املغامرة ال تبدأ بقراٍر متهوٍر قد ينجح أو يفشل لينهار كّل 
شيٍء أمام مجتمٍع فقد القدرة على الرفض واإلجماع.. ليكون 
التبّول  من  أكثر  يفعل  أن  ميكنه  ال  أبتٍر  نقيض  فيه  اإلنسان 
في فراشه حني تداهمه فكرة “الال مغفرة”.. أو يحلم بصرخٍة 

أخرى غير تلك التي أطلقها عند والدته.

احلمد هلل.. أخيرًا؛ حّلت الظلمة.. راحُة نفسي كبيرٌة.. أغفو مع 
ماٍء ال يحتوي على  الضير بكوب  أحالٍم مصّرح بها رمسيًا, ما 
جراثيم العالم الثالث ينساب إلى قديد جوفي.. أو أغفو على 
لوح خشب.. يفرد جسدي املشلول بانثناءاٍت قصريٍة تتناسب 
َسـل, وتدليٍك رقيٍق من يدّي  ـَ وشكل الرقعة أرضى بلوح املْغـت
احلانوتّي, بعد أن صرُت مربعًا متوائمًا مع فضاٍء يتّسع لكلٍب ال 
ينبح.. َهـــْو.. َهـــْو.. أعّض على بسمتي املرتعشة التي تهرب 
املرجتف  املسكني  أنا  الصفات..  بأقبح  ناعتًة شخصي  فجأة؛ 
ظٍل  مجّرد  أنا  سيدي؛  يا  صّدقني  هناك..  الكائن  هدير  من 
إلنساٍن فاٍن.. أنا مجرد فكرٍة بإمكانك قتلها وقطع لسانها.. 
املبادرة إلنهاء مسرحي..  ناٍر هادئة.. فقط خذ  وشّيها على 

إعدامي عليه.. إهدأ.. إذا كان هذا ال يروقك يا سيد التاريخ.. 
مازال أمامنا الكثير لنتقامسه حنن األبرياء.

اقذف صخرتك  ولو ملرٍة..  “سيزيف”..  يا  عنَك.. هاِت عنَك 
أخرى  محاولٍة  من  ستنجيك  ودمائي  بعضي..  على  املقّدسة 
يائسٍة؛ ألني سأطرد لعنة العذاب لألبد .. فُجّر على منحدرك 
الوِعِر حلمي.. قصة الثورة التي تنطفئ وتقلع عيون اخلارجني 
أّية  هنا..  أنا  ملاذا  قلت؟  ماذا  اجلدوى..  وما  القانون,  عن 
تآمرت..؟  أحرقت..؟  سلبت..؟  قتلت..؟  اقترفت؟  مصيبٍة 
احملقق جزم بأّني متورٌط؛ بينما أجزم أني شبه فقدت ذاكرتي, 
وما يصلها من إشـاراٍت يدعوني للتأكيد على استحقاقي لكّل 
هذا.. أنا مغضوب الوالدين.. لم أبّر بهما.. أحلقت عار احلقيقة 
أنانيتي..  علقم  في  احلبيبني  وجهيهما  مّرغت  بشيبتهما.. 
اخلونة  إال  إلى صفوفه  ينضّم  لم  أحمق  العالم..  أحرر  مضيت 
ظلٌّ  أنا  بالثائر..  لست  أنا  أعماله..  شّر  في  أوقعوه  الذين 

إلنساٍن فاٍن.

الرابض قبالتي في ذكرياتي.. يزجر هلوستي.. يهّب  يزمجر 
رغيف  على  بطيختي..  على  كاٍو..  بحديٍد  جديد  من  لتأديبي 
وجهي.. على درع رئتّي املثقوبتني باحلّمى, ما أجمل أن ُيغمى 
لتحّمل  أستحّق  التي  النعمة  إنها  التعذيب..  خضّم  في  علّي 
املزيد.. إذا لم أمت يا رّبي.. أوعز لعبادك الصاحلني لقتلي.. 
ليفقدوني عقلي إلى ما ال نهاية, فلن أشعر بعدها بذنوبي.. 
تبور خطاياي, وما لفائدٍة من البقاء حيًا إال إذا كنُت فأر جتارٍب 
وأفعل  التعذيب,  طرق  أجنع  باختبار  األولى..  الرتبة  من 
املبتكرة  الطعومات  تأثير  ومدى  املركّبة,  الكيميائية  األدوية 
على الفيروسات احملقونة في جسدي, إذن؛ لم عناء العزل إن 
لم أكن فأر جتارب..؟! من قال أّن املشنقة واملقصلة والرصاص 
والبوتاسيوم ليس عدلًا إنسانيًا.. إذا لم يكن املوت حقًا فهل 
اإلهانة والذّل وعذاب السعير و اجتراع اآلداب احليوانية بكّل 
“يا  املسمومة:  كاخلناجر  األجّش  الصوت  يأتي  حّق؟!  الرضا 
خنزير.. كفاك ثرثرًة وإال شطبت فمك من أذنك إلى األخرى، 

وأسلت دماغك من ثقٍب في حلقك املهووس باحلقوق”.
مساماتي,  اخلوف  عقد  حني  فضالتي؛  مع  أفكاري  أسلُت  و 
فلم تعد شعيرات بدني إلى مكانها الطبيعّي يومًا.. بل ظلت 
إبرًا تنخز اتكاءاتي احملصورة في مربعي اللعني.. أرتعُب من 
التفكير العابر مبغادرته, لئال ينقّض علّي املجتر .. املتسلط.. 
فيمزقني..  بادئًا  من جديد معاناة اجلراح التي ترقى ملستوى 

الذبيحة احلالل..

البصر عن  اإلنسان غّض  تكرارًا.. متى يستطيع  أسأل نفسي 
ألم اجلراح في غياب املسكّنات.. املورفينات.. واملميتات في 

ص
صو
ن

دولت �مل�رشي
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هند �أب� جنيلة

َسَعادٌة ِفْي الروْح..
ْن ِبَنْبِضَك ما اْرَتَوْيَت ِمَن احَلننْي.. َدوِّ

حتى تراوغ دمعتْك
ُلقياك ُحبُّ مدينٍة

لَوْى َوُتْكِسُرَها ُهَنا ال تْأِسُر السَّ
َن احلكايُة لوعتْك ى ُتلوِّ َحتَّ

غنِّ للحنك والرواية كاجلماْن
واسِق َكَوْرٍد أحمٍر عند املراْد

)مقلتْك(
ال تكتِو.. إن فاض مدمعهم بروحْك

وأعطهم عطرًا..
وازرْع بسمتْك

َهذا ُينيُر النبَض
إن حّنت لك الدمعات..

َحاِكْي وردتْك

الكابوسّي..  نومي  بوقت  ُيحسُب  وليٍل  استفاقتي..  بأوقات  تتجّسد  نهاراٍت 
يتوقف  تداهمني حني  والكارثة  قلبي،  دّقات  من  الثانية  وجزء  الثانية  أعرف 
النبض أو يبطئ أو يسرع؛ ألبدأ العّد من جديٍد في حساب الزمن, محنٍط بحاجٍة 

ملن يكتشف جّثتي املتشرنقة.. ملن يباغت ملحمتي..
بحجم  أنه ضاق حتى صار  أم  رحبًا..  الكون  مازال  “هل  تكرارًا:  نفسي  اسأل 
أّن   أم  يرفضون  يتكلمون..  يريدون..  حني  ميشون  هل  والناس؛  زنزانتي.. 

األقفاص زخرت بهم”..
ليمرق  باملاء  اخلبز  فتات  أبلل  جمجمتي..  يثقالن  الورم  من  املنتفخان  فّكاّي 
إلى جوفي بأيسر ما ميكن.. دون أن أزعج الكتل الزرقاء واخلضراء واملسامير 
والدمامل وبقايا أعقاب السجائر التي متنحني النيكوتني كسرٍّ من أسرار اخللود.. 
آواه.. آه  يا “أنكيدو”.. وما الفائدة من معرفة أسرار اخللود إذا كانت ال تستطيع 
حماية قوافيك احملّطمة, يا قراصنة املدائن.. ال تتاجروا بنبذ روحي.. ال تقامروا 
بحّصتي في الوجود.. تشتهون احلرب الطازجة.. وقطاف الفاكهة.. فاكهٍة من 
لنحّول  قلقًا  أتضّور  الفاخر,  الطراز  من  القبور  حفاّري  دائرة  في  املتعبني  حلم 
اجلبال التي حتّدني.. أتقيأ عبثًا روائح عبقًة بالزحام, مغموسًة برشاوى غبيٍة ال 
تورق إال أرضًا نائيًة وبعض الصامتني كصمت املقابر.. الطّيعني كموتى يتلّذذون 
كمحاربني  نستيقظ  أعمالنا..  إلى  الزنزانات  في  رفاقي  يا  لنعود  بالرثاء, 

أثخنتهم اجلراح وجعلوا هزميتهم دودًة.. دودًة.. أنا الدودة.

عند  خاويًة  فتحًة  ميلكون  الذين  أولئك  من  حارسًا  أَر  لم  مجهولٍة  فترٍة  منذ 
بتعليماٍت محّددٍة.. صارمٍة..  مبرمجًة  وأقراصًا صلبًة في جباههم  صدورهم.. 
جعلهم  الكامنة  فيروساتي  من  فيروسًا  لعّل  املتطّورة,  التكنولوجيا  نتاج  إنهم 
ُيَضّيعوا خريطة السرداب املؤّدي إلى الهياكل العظمية في رمقها األخير.. لكن.. 
حلظة.. ألتقط شيئًا غريبًا.. أصواتًا غاضبًة.. طرقاٍت رهيبًة.. مريعًة في صمت 
أصواٌت  كبرياءها..  العتمة  من  تنتزع  أضواٌء غريبٌة  تفتح..  البوابات  البؤرة.. 

تنادي كالشارات الضوئية: “ُأخرج.. أيها الغبّي.. أخرج”. 

وقد  املعتوهني,  لغواية  أستمع  لن  أنني  أطمئنه  بي..  املترّبص  الكائن  أراقب 
ختلّيت عن نزقي وطيشي حتى رضيت األرُض وما فيها عّني, كوني ال أزعج أحدًا 
بخطواتي وال بتّرهاتي, لكّن الصوت مازال ُيغلُق أذنّي بالصمم.. ُأخرج.. ُأخرج.. 
يقترب الضوء  والصوت من فّوهة احتضاري.. تتراقص القضبان احلديدية أمام 
خياراتي املنتهية.. أتأمل رفيق دربي الظالم في سجني.. أعتذر منه: ال تغضب 
الفقراء..  األغبياء..  أيها  اصمتوا  املتمدد.  ظّلي  ومن  املشركني..  الكفرة..  من 
حاضرًا  يكن  لم  سيدي  أّن  إال  الراقد,  سّيدي  تزعجوا  ال  توّقفوا..  املعذبني.. 
املتخمة  بأصابعي  عيوني  فتحُت  للظلمة..  خيٍط  آخر  انقشع  حني  ُأّبهِته  بكّل 
بروماتيزم التعّفن.. ناجيت سريرتي.. هل هذا ما كان ُيحدُق بي طيلة عهوٍد 
من الزمن.. ســــوٌط غبيٌّ أحمق.. معّلٌق في زاوية سجني يقطر دمًا, األصوات 
تصرخ.. ُأخرْج.. وأنا أبكي لوحدي بعد أن نسيُت مصطلح الدموع.. ووحدي لم 
أستطع إال أن أرحل عن صمتي الهزلّي وأقول لهم: “أنـا مـجـرد ظـٍل إلنـسـاٍن 

فـاٍن.. ال تـكـتـرثـوا لـبـكـائــه”..
........   ولــم َأخـــــــرج. 
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اإعداد / �صعاد اأبو ختلة

من هنا.. وهناك..!

طالبتا ثانويٍة عامٍة تبتكران جهازاً الإعادة 

تدوير النفايات البال�صتيكية 

اأبو  و”اإ�رساء  م�سعود”  “مي�سون  الطالبتان  ا�ستطاعت 

املخّلفات  حتويل  على  قادرٍ  يدوٍي  جهازٍ  ابتكار  �سايف” 

ال�ستفادة  ميكن  بال�ستيكيٍة  خيوٍط  اإىل  البال�ستيكية 

منها يف �سناعة العديد من الأدوات؛ واإدخالها يف جملٍة 

الطالبتان:  وقالت  اليومية.  احلياة  يف  امل�ستلزمات  من 

املواد  -وهي  خملفاتها  اأهم  من  البيئة  “تخلي�س  اإّن 

البال�ستيكية- �سّكل هاج�ساً لدينا؛ مما دفعنا اإىل التفكري 

ملياً يف م�رسوٍع ي�ساهم يف احلّد من انت�سار تلك املخّلفات 

من جهة؛ وال�ستفادة منها من جهٍة اأخرى”.

هي حالٌة من الرفاه ال�سحّية والذهنية والجتماعية؛ 

ولي�س فقط اخللّو من الأمرا�س والعتالل فيما يتعلق 

باجلهاز الإجنابي ووظائفه والعملية الإجنابية. 

احلياة  نوعية  حت�سني  اإىل  الإجنابية  ال�سحة  تهدف 

تقدمي  جمرد  لي�ست  وهى  ال�سخ�سية،  والعالقات 

امل�سورة والرعاية الطبية فيما يتعلق بالإجناب والأمرا�س 

. وميكننا حتقيق 
ّ
التي تنتقل عن طريق الت�سال اجلن�سي

ال�سحية  الرعاية  تقدمي  خالل  من  الإجنابية  ال�سّحة 

متام  اإىل  للو�سول  �سعياً  الإجنابي؛  للن�ساء يف عمرهّن 

ظروٍف  على  واحلفاظ  والعقلية،  اجل�سدية  ال�سّحة 

اجتماعيٍة مالئمٍة. 

وتهدف ال�سحة الإجنابية لـ

1  خف�س معّدل وفيات الأمهات. 
2  خف�س معدل وفّيات الأطفال.

3  مكافحة الأمرا�س املنقولة جن�سياً. 
4  الق�ساء على الفقر املدقع. 

5  حتقيق تعميم التعليم البتدائي. 
6  تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني. 

7  متكني املراأة. 
8  كفالة ال�ستدامة البيئية.
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مل تعرف كيف و�سلت لهذه احلالة، بينما ت�ستعد لعاٍم درا�سٍي جديد. بداأت ت�سعر باآلٍم 

�سديدةٍ اأ�سفل الظهر، ثم نزيٍف حاّد.. 

اأفراد؛  قوامها خم�سة  اأ�رسةً  تُعيُل  الزمن،  العقدين من  يقارب  ُمدر�سًة منذ ما  تعمل 

بنتان وثالثة �سبية؛ اأكربهم يف اخلام�سة ع�رسة  واأ�سغرهم يف الثالثة من العمر.

 وكونها مر�سدةً �سحيًة يف مدار�س "وكالة الغوث" جعلها تنظم حياتها وحياة عائلتها 

تنظيم  يف  اأطفالها،  يتناوله  ما  يخ�ّس  فيما  �سارمًة  كانت  ال�سالمة،  تقت�سيه  مبا 

الوجبات، النظافة ال�سخ�سية وتنظيم مواعيد الدرا�سة والنوم، كانت حتاول جهدها 

األ تتاأثر عائلتها بالأحداث التي ميرّ بها قطاع غزة، توؤهلهم ل�ستيعاب وقبول ما يطراأ، 

ّ ونزيف اعتقدت اأنها اأرهقت نف�سها 
التطلع للحياة باأمٍل وتفاوؤل. حني �سعرت باأمٍل حادٍ

يف عمل املنزل، واأّن يومني من الراحة كافيان، كانت يف الأربعني من العمر ومل تفكر 

اأمها  باأن  اأعرا�س دخولها يف مرحلٍة عمريٍة خا�سة، فطاملا كانت تتباهى  اأنها  لوهلًة 

اأجنبت اأخاها ال�سغري وهى يف اخلام�سة والأربعني..

اأخربتها الطبيبة بوجود األياٍف ملت�سقٍة بجدار الرحم، �ستقوم بعملية تنظيفات وينتهي 

الرحم.  ت�ستاأ�سل  اأن  الأطباء  وقّرر  ووهن ج�سدها،  النزيف،  ازداد   ، ينتهيِ لكنه مل  الأمر، 

تُكّفن  وكاأنها  اأنوثتها،  ت�ستاأ�سل  وكاأنها  ب�سدمة،  اأ�سابها  اخلرب  ال�سديد؛  اأملها  رغم 

روح املراأة، وكاأنها تدخل مرحلة �سيخوخٍة متقدمٍة.. كم �سعٌب اأن تدخل امل�ست�سفى 

اأطفالها، ونب�س قلبُها باحلب وال�سعادة وهم ميرحون هناك..  لتتخل�س من جزٍء حمل 

كاأنها تقتلع حديقتها املزهرة لت�سبح �سحراء جرداء.. وعّزز ذلك نظراُت ال�سفقة يف 

يدعمها،  من  جتد  مل  ن�ساًء  دعمت  طاملا  التي  ال�سحّية؛  املر�سدة  حولها.  من  عيون 

اأحٌد ما  اأخرى، مازال �ساباً.. مل يتفّهم  وتعالت الهمهمات حولها، حتماً �سيتزوج من 

تعد  وكاأنها مل  منك�رسةً  حزينًة،  خائفًة،  اأ�سبحت  تال�سى،  عنفوانها  بداخلها،  يجول 

انت�سلتها منها كلماٌت حنونٌة لزوٍج نا�سلت  اأ�سبحت ت�سعر بغربٍة �سديدةٍ  اأنثى، بل 

معه ل�سعادة عائلتهما:  

"�سي�سبح  من اجلميل اأن ن�سوم رم�سان القادم كامالً معاً".. 
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)يوليو-اأغ�صط�ض-�صبتمرب (  الثالثة  االأ�صهر  خالل 

نفذ “مركز �صوؤون املراأة” التايل: 

دوراٌت تدريبيٌة وور�صاُت عمل

تدريباً حول )مهارات املنا�رسة؛ واملنا�رسة الإكرتونية(  *عقد “املركز” 

ائتالف  موؤ�س�سات  من  برت�سيح  جامعي/ة  خريج/ة   26 مب�ساركة 

عدالة “ن�ساء من اأجل التغيري” وكانت اأهم املو�سوعات التي تلقوها 

خالل التدريب: مفاهيم املنا�رسة واآليات ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 

التدريب خللق  وياأتي هذا  املنا�رسة،  للتح�سيد لق�سايا  الجتماعي 

جمموعاٍت �سبابيٍة جديدةٍ لديها املهارة واملعرفة والفهم للمنا�رسة 

والت�سبيك وبناء التحالفات. 

ملناه�سة  “اأمل  لتحالف  دورية  اجتماعات  ثالثة  “املركز”  *ونّظم 

يوم)   16( حملة  لأن�سطة  التح�سري  وبداأ  الن�ساء”  �سد  العنف 

مناه�سة العنف �سد املراأة.

املنا�رسة  حلملة  التاأييد  لك�سب  لقاًء   )42( “املركز”  نفذ  *كما 

لقاء،  كل  يف  م�سارك/ة   )40( بح�سور  طفلة(  زلُت  )ل  الوطنية 

حيث كان اإجمايل احل�سور )1316( م�سارك/ة، )1058( ن�ساء، )258( 

نا�سطني/ات  بيوت،  ربات  خماتري،  بني  ما  الفئات  وتنوعت  رجال، 

جمتمعيني/ات، طالب جامعيني، طالبات مدار�س، واأولياء اأمور، حيث 

املكون من )32(  نظمت هذه احلملة بال�رساكة مع ائتالف “عدالة” 

حمافظات  م�ستوى  على  منت�رسة  ون�سويًة  جمتمعيًة  موؤ�س�سًة 

قطاع غزة. وهدفت هذه اللقاءات اإىل التح�سيد املجتمعي لك�سب 

التاأييد حلملة )لزلت طفلة( التي تهدف لل�سغط من اأجل تعديل 

ال�سن القانوين للزواج ليكون 18 عاما كحد اأدنى، حيث جاءت هذه 

اللواتي  الطفالت  على  الواقعة  الآثار  مبدى  الناقو�س  لدق  احلملة 

يتم تزويجهن مبكراً، ومدى التمييز والإجحاف املوجود يف القانون 

كمادةٍ  املادة  هذه  تُعترب  حيث  الزواج،  �سن  حتديد  مبيوعة  واملتعلق 

ما  وهذا  اأكرث،  والو�سوح  للتثبيت  وبحاجٍة  وا�سحٍة  غري  قانونيٍة 

ت�سعى احلملة لتحقيقه.

والتنمية”  الإن�سان  “حقوق  حول  م�ستديرةٍ  4طاولٍت  تنفيذ  *ومتّ 

مت�سمنة هذه النقا�سات رئا�سة جمل�س الإدارة والأع�ساء الإداريني 

ال�رسيكة مع  القاعدية  الن�سوية  املوؤ�س�سات  العامل يف  والطاقم 

“املركز”. 
لذوي/ات  ال�سامل  والنهج  املراأة  “متكني  حول  الأول  اللقاء  وكان 

الن�سوية  املوؤ�س�سات  مدراء  من  �سخ�سا   )41( ح�رسه  الإعاقة” 

وممثلني/ نف�سيني،  ،اأخ�سائيني  الإدارة  جمل�س  واأع�ساء  القاعدية، 

اللقاء  وتناول  الإعاقة،  ذوات  بتاأهيل  خا�سٍة  موؤ�س�سات  عن  ات 

تعريف الإعاقة ح�سب التفاقيات الدولية حلقوق الأ�سخا�س ذوي/

الإعاقة يف فل�سطني والعامل،  الإعاقة، واح�ساءات عن ن�سب  ات 

والأ�سباب التي جتعل من ق�سية الن�ساء ذوات الإعاقة حمل اأهمية.
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النتخابات  الن�ساء يف عملية  دور  “تعزيز  كان حول  الثاين  واللقاء 

الن�سوية  املوؤ�س�سات  مدراء  من  �سخ�سا   )41( ح�رسه  املحلية، 

القاعدية واأع�ساء جمل�س الإدارة، وخماتري، رجال اإ�سالح، حماميني/

املراأة يف  دور  اللقاء عن  اجتماعيني/ات، وحتدث  اأخ�سائيني/ات  ات، 

املجتمع، اإح�سائيات عن ن�سبة تعليم الن�ساء يف فل�سطني.

م�رسوع “الوقاية من العنف املبني على النوع الجتماعي”. 

من  “الوقاية  م�رسوع  من  الثالثة  املرحلة  من  “املركز”  *انتهى 

حيث مت تنفيذ )112( جل�سة  العنف املبني على النوع الجتماعي” 

نقا�س موزعة على )14( جمموعة يف )14( موؤ�س�سة قاعدية، )9( 

جمموعات ن�ساء و)5( جمموعات رجال، بح�سور )255( من الن�ساء 

والرجال، )174( امراأة و)81( رجال، ويهدف امل�رسوع املمول من وكالة 

الإ�سهام يف  اإىل  )الأونروا)  الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل  غوث 

الوقاية من العنف املبني على النوع الجتماعي من خالل تنفيذ 

يف  اجلن�سني  كال  ت�ستهدف  التي  النقا�س  جل�سات  من  العديد 

املناطق املهم�سة.

م�رضوع “تعزيز و�صول الن�صاء والفتيات ذوات االإعاقة 

للعدالة واالأمن يف قطاع غزة”. 

*اأعلن “املركز” نتائج درا�سٍة بعنوان “و�سول ذوات الإعاقة يف قطاع 

�سمن م�رسوع  غزة لنظام العدالة الر�سمي وغري الر�سمي 2016” 

والأمن يف  للعدالة  الإعاقة  ذوات  والفتيات  الن�ساء  “تعزيز و�سول 
املتحدة  الأمم  لربنامج  امل�سرتك  الربنامج  من  املمول  غزة”  قطاع 

العدالة  القانون:  املتحدة للمراأة، تعزيز �سيادة  الأمم  الإمنائي وهيئة 

نتائج  اأظهرت  حيث   ، )�سوا�سية(  الفل�سطيني  لل�سعب  والأمن 

75.5% من الن�ساء ذوات الإعاقة يرون اأهمية تفعيل  باأن  الدرا�سة 

ما  اأكدت  فيما  الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�س  اخلا�سة بحقوق  القوانني 

61.4% على اأهمية تطوير قوانني وت�رسيعات خا�سة، كما  ن�سبته 

مبوؤ�س�سات  اخلا�سة  الأنظمة  تطوير  اأن  منهن   %54.6 اأو�سحت 

العدالة الر�سمية وغري الر�سمية مهمة.

*واأ�سدر “املركز” ثالثة تقارير. التقرير الأول حول “حتليل اأدوار واأولويات 

الحتياجات  “حتديد  حول  الثاين  والتقرير  امل�سلحة”  اأ�سحاب 

“تطوير  حول  الثالث  والتقرير  الإعاقة”  لذوات  املقدمة  واخلدمات 

والقانونية  ال�سحية  اخلدمات  لتح�سني  وال�سرتاتيجيات  الأدوات 

والجتماعية املرتبطة بخدمة ذوات الإعاقة”.

اأربع  “املركز”   نفذ   2016 اجلاري  العام  من  �سبتمرب  �سهر  *بداية 

عنوان  يحمل  الذي  ال�سنوي  الإذاعي  الربنامج  من  اإذاعية  حلقات 

والفتيات  بالن�ساء  خا�سة  ق�سايا  لتناول  وذلك  واملجتمع”  “املراأة 

ذوات الإعاقة وحقوقهن والقوانني املحلية والدولية املتعلقة بهن، 

دعائي  بروم�سن  عمل  ومت  املحلية،  الإميان”  “اإذاعة  مع  بالتعاون 

امل�ستمعني/ات  لتذكري  الأ�سبوع  مدار  على  بثه  يتم  للربنامج 

-بالربنامج ول�سمان اأكرب عدد من امل�ستمعني/ات.

الإعاقة  ذوات  للفتيات  املجتمع  “نظرة  حول  الأوىل  احللقة  وكانت 

القانون  ن�س  بني  الإعاقة  ذوات  الن�ساء  “حقوق  حول  والثانية 

ذوات  للن�ساء  القت�سادية  “امل�ساركة  حول  والثالثة  والتطبيق” 

الإعاقة ومدى انخراطهن يف �سوق العمل” والرابعة حول “امل�ساركة 

ال�سيا�سية لذوات الإعاقة”.

)56( من جملة  العدد  امل�رسوع  نف�س  �سمن  “املركز”  اأ�سدر  *كما 

“حقوق ذوي  رئي�سي  املتخ�س�سة، حتت عنوان  الن�سوية  “الغيداء” 
 )900( توزيع حوايل  ومت  تواجههم”  التي  والتحديات  الإعاقة  وذوات 

باللغة  ملخ�س  على  نهايتها  يف  حتتوي  التي  املجلة  من  ن�سخة 

واملوؤ�س�سات  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  خمتلف  على  الإجنليزية 

الدولية والإعالمية.

م�رضوع “حت�صني امل�صاواة اجلندرية ومتكني الن�صاء وال�صباب 

باحلقوق االإجنابية “.

ومتكني  اجلندرية  امل�ساواة  “حت�سني  م�رسوع  بتنفيذ  “املركز”  *بداأ 

من  املمول  امل�رسوع  ويهدف  الإجنابية”  باحلقوق  وال�سباب  الن�ساء 

�سندوق الأمم املتحدة لل�سكان UNFP  اإىل رفع درجة الوعي حول 

ال�سبكات  ودعم  حقوقي،  منظور  من  الإجنابية  ال�سحة  مفهوم 

املجتمعية ملنا�رسة احلقوق الإجنابية للمراأة ومناه�سة العنف املبني 

على النوع الجتماعي للن�ساء والفتيات، وتطوير وبناء القدرات يف 

املهارات احلياتية وال�سحة الإجنابية.

املهنيني/ امل�رسفني/ات  تدريب  امل�رسوع  اأن�سطة  من  نفذ  ما  واأبرز 

ات يف مراكز الرعاية التابعة لوزارة ال�سوؤون الجتماعية من جميع 

ونظام  الجتماعي  النوع  على  املبني  “العنف  حول  املحافظات 

بواقع 15 �ساعة تدريبية على مدار ثالثة اأيام متتالية. الإحالة” 

*تدريب ال�سحفيني وال�سحفيات النا�سئني/ات حول العنف املبني 

على النوع الجتماعي بواقع 10 �ساعات تدريبية.

*تنفيذ لقاءين لـ25 �سحفي/ات حول “حقوق ال�سحة الإجنابية؛ 

�سورة املراأة يف الأعالم”.

امل�ساواة  حت�سني  م�رسوع”  “بتنفيذ  املراأة  �سئون  “مركز  قام 

الإجنابية”  احلقوق  يف  وال�سباب  الن�ساء  ومتكني  اجلندرية 

  UNFPA لل�سكان”  املتحدة  الأمم  “�سندوق  بدعٍم من  وذلك 
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-ب�سكٍل  يهدف  والذي  الدمنركية؛  اخلارجية  وزارة  وبتمويل 

ال�سّحة  مفهوم  حول  الوعي  درجة  رفع  اإىل   -
ٍّ
اأ�سا�سي

املجتمعّية  ال�سبكات  وبدعٍم   ،
ّ
حقوقي الإجنابية من منظورٍ 

 على 
ّ
ملنا�رسة احلقوق الإجنابية للمراأة ومناه�سة العنف املبني

القدرات  وبناء  وتطوير  والفتيات،  للن�ساء   
ّ
الجتماعي النوع 

يف املهارات احلياتية وال�سّحة الإجنابية، ويُنفُذ يف حمافظات 

القطاع اخلم�س.

وتخّلل تنفيذ امل�رسوع عّدة اأن�سطة نفّذها “املركز” بال�رساكة 

من  كان  حيث  الجتماعية؛  ال�سئون  وزارة  مع  والتعاون 

ال�رسورّي اأن تتم هذه الأن�سطة بالتعاون معهم، وبالتحديد؛ 

الجتماعية؛  ال�سئون  لوزارة  التابعة   
ّ
املهني التدريب  مراكز 

فما  عاماً   14 عمر  من  والفتيات  الفتيان  ت�ستهدف  والتي 

فوق، وهم فئٌة مهّم�سٌة تعاين من فقرٍ معريفٍّ حول موا�سيع 

قام  فقد  وال�سحية،  احلياتية  واملهارات  الإجنابية  ال�سحة 

 
ّ
بتدريب امل�رسفني املهنيني يف مراكز التدريب املهني “املركز” 
احلياتية  املهارات  دليل  حول   2015-2016 العامني  خالل 

 
ّ
لل�سّبان وال�سابّات، اأي�ساً نظام الإحالة حلالت العنف املبني

هو  ، واملق�سود هنا بـ “نظام الإحالة” 
ّ
على النوع الجتماعي

 على 
ّ
نظام ومناذج موحدةٌ لر�سد وتوثيق حالت العنف املبني

جلميع  التحويل  م�سارات  اأهم  وتو�سيح  ؛ 
ّ
الجتماعي النوع 

القطاعات )�سحية، نف�سية، قانونية واقت�سادية(.

يف  والجتماعيني  النف�سيني  الأخ�سائيني  تدريب  اأي�ساً؛ 

الوزارة؛ التابعني جلميع مراكز الرعاية )موؤ�س�سة الربيع، بيت 

 
ّ
النف�سي الدعم  دليل  حول   )

ّ
املهني التدريب  ومراكز  الأمان 

 واإدارة احلالة.
ّ
الجتماعي

ال�سابقة؛  املوا�سيع  الوزارة بجميع  العاملني يف  وبعد متكني 

املهارات  حول  املراكز؛  رواد  والفتيات  الفتيان  بتدريب  قاموا 

احلياتية وال�سحة الإجنابية.

وتعزيزاً لدور الفتيان والفتيات يف املجتمع ودعمهم ومتكينهم؛ 

بتوزيع حقائب مهنيٍة عليهم. قام “املركز” 

وبعد تنفيذ درا�سة تقييم احتياجات تطوير املراكز ال�سبابية 

والن�سوية التابعة لوزارة ال�سوؤون الجتماعية يف العام 2015؛ 

التو�سيات  بجميع  الأخذ  متّ  حيث  الوزارة؛  مع  املتابعة  متت 

واملقرتحات خالل اإعداد خططهم للعام 2016.

*تنفيذ تدريب لالأخ�سائيني/ات النف�سيني والجتماعيني ومراقبي/

حمافظات  جميع  من  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  يف  ال�سلوك  ات 

ونظام  احلالة  واإدارة  الجتماعي  النف�سي  الدعم  حول  غزة  قطاع 
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الإحالة حلالت العنف املبني على النوع الجتماعي بواقع 15 �ساعة 

تدريبية لعدد 30�سخ�سا على مدار 3 اأيام تدريبية. 

ملناق�سة  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  مع  اجتماعات  عقد  *ا�ستمرار 

الهتمام  ومدى  ال�سنوية  واخلطط  للوزارة  ال�سرتاتيجية  اخلطط 

بحالت العنف املبني على النوع الجتماعي ومدى ال�ستفادة من 

درا�سة حتديد الحتياجات التي نفذت لهم يف العام ال�سابق، حيث مت 

تنفيذ درا�سة حتديد احتياجات لوزارة ال�سوؤون الجتماعية، ومت اخلروج 

مبجموعة من التو�سيات واملقرتحات.

م�رضوع “ تعزيز التمكني القانوين للن�صاء يف املناطق 

املهم�صة يف قطاع غزة” .

* اختتم “املركز” لقاءين حواريني حول “و�سول الن�ساء ذوات الإعاقة 

 50 من  اأكرث  بح�سور  الر�سمي”  وغري  الر�سمي  العدالة  نظام  اإىل 

�سخ�سا يف كل من مدينة غزة ورفح، وذلك �سمن م�رسوع “تعزيز 

غزة”  قطاع  يف  املهم�سة  املناطق  يف  للن�ساء  القانوين  التمكني 

بدعم من برنامج الأمم املتحدة المنائي “�سوا�سية” الربنامج امل�سرتك 

تعزيز   : للمراأة  املتحدة  الأمم  وهيئة  الإمنائي  املتحدة  الأمم  لربنامج 

�سيادة القانون والعدالة والأمن لل�سعب الفل�سطيني. 

للمراأة  القانوين  التمكني  تعزيز  امل�ساهمة يف  اإىل  امل�رسوع  ويهدف 

والإجراءات  النظم  ا�ستخدام  على  وقدرتها  املهم�سة  املناطق  يف 

القانونية والإدارية للو�سول اإىل املوارد واخلدمات والفر�س املتاحة يف 

قطاع غزة.

وتناول اللقاءان عر�س اأهم نتائج وتو�سيات بحث مركز �سوؤون املراأة 

حول “واقع و�سول الن�ساء ذوات الإعاقة اإىل نظام العدالة الر�سمي 

واأهم   1999 لعام  الفل�سطيني  املعاق  قانون  و  الر�سمي”  والغري 

الأهلية  املوؤ�س�سات  عرب  الإعاقة  لذوي  تقدميها  يتم  التي  اخلدمات 

واحلكومية، ومت التباحث 

حول اآليات لتفعيل قانون املعاق وتنفيذ تو�سيات البحث لتمكني 

و�سول ذوات الإعاقة اإىل العدالة.

لقائني حواريني حول “تعزيز م�ساركة املراأة يف  *كما نظم “املركز” 

كل  يف  �سخ�سا   50 من  اأكرث  بح�سور  الفل�سطينية”  النتخابات 

من مدينة غزة وخانيون�س، وتناول اللقاءان عر�س لقانون النتخابات 

البلدية  النتخابات  واأهمية  املحلية  للهيئات  الفل�سطينية 

واملرجعيات القانونية حلق املراأة يف امل�ساركة، وما ن�ست عليه القوانني 

الدولية؛  الأ�سا�س والتفاقيات  والقانون  املحلية ووثيقة ال�ستقالل 

خا�سة قرار 1325 وجتربة املراأة الفل�سطينية يف النتخابات ال�سابقة 

ون�سبة متثيلها و دور الأحزاب واملجتمع املدين يف دعم م�ساركة املراأة 

يف العملية الدميقراطية و املعيقات املجتمعية والذاتية التي حتّد 

من م�ساركة املراأة يف احلياة ال�سيا�سية وكيفية تعزيز وحتفيز الن�ساء 

للم�ساركة ب�سكل فاعل يف العملية الدميقراطية.

*اختتم “املركز” اأن�سطة مبادرة “من حقي”.. من اأجل جمتمع عادل 

لذوات الإعاقة، وقد قام فريق من املحامني/ات باإعداد املبادرة والبدء 

ابتداأت  اأن�سطة  عدة  على  املبادرة  احتوت  وقد  اأن�سطتها،  بتنفيذ 

بتدريب 23 حمامي/ة  -من معدي املبادرة- على حقوق ذوي الإعاقة 

بني التفاقات الدولية والقوانني املحلية؛ ليقوموا بتنفيذ عدد 20 

ور�سة عمل توعوية مت تنفيذها يف ذات اليوم يف خمتلف حمافظات 

يف  العاملة  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  مع  بال�رساكة  غزة  قطاع 

ذوي/ات  الأ�سخا�س  “حقوق  حول  وذلك  الإعاقة  ذوي/ات  خدمة 

الور�سات  وا�ستهدفت  واملحلية”  الدولية  الت�رسيعات  يف  الإعاقة 

واأهلهــم  الإعاقة  ذوي/ات  الأ�سخا�س  من  �سخ�سا   400 من  اأكرث 

وممثلني/ات عن موؤ�س�سات املجتمع املدين التي تخدم هذه الفئات.

عن  ممثل/ة   35 من  اأكرث  بح�سور  حوارٍي  لقاٍء  عقد  متّ  ثّم؛  ومن 

تُعنى  التي  والئتالفـات  والتحالفات  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات 

بذوي/ات الإعاقة حول “حقوق ذوات الإعاقة يف العمل و مواءمة 

اآليات لل�سعي لتفعيل قانون  وذلك للخروج بتو�سيات و  الأماكن” 

العمل  بحق  يتعلق  فيما   ،1999 لعام   4 رقم  الفل�سطيني  املعاق 

واملواءمة. 

وتبع ذلك؛ طاولة م�ستديرة بح�سور اأكرث من 40 �سخ�سا ومب�ساركة 

كل من وزارة ال�سوؤون الجتماعية ووزارة ال�سحة ووزارة احلكم املحلي 

بذوي/ات  تُعنى  التي  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  من  ممثلة  وجلنة 

الإعاقة وجمموعة من ذوي/ت الإعاقة الذين متت توعيتهم، كانت 

لعام   4 رقم  الفل�سطيني  املعاق  قانون  لتفعيل  لل�سعي  تهدف 

1999 فيما يتعلق بحق العمل واملواءمة.
الإعاقة يف  ذوات  “حقوق  ناق�ست  اإذاعية  حلقة  بث  اأي�سا  مت  وقد 

مو�سع  ب�سكل  املبادرة  عن  وحتدثت  واملحلية”  الدولية  الت�رسيعات 

وعن اأهم امل�سكالت التي يعاين منها ذوو/ات الإعاقة يف قطاع غزة.

م�رضوع “تعزيز الدخل وفر�ض العمل للن�صاء املهم�صات 

معيالت االأ�رض واخلريجات اجلامعيات يف قطاع غزة” 

للن�ساء  العمل  وفر�س  الدخل  “تعزيز  م�رسوع  “املركز”  *اختتم 

املهم�سات معيالت الأ�رس واخلريجات اجلامعيات يف قطاع غزة” وكان 

اأبرز اأن�سطة امل�رسوع؛ عمل درا�سة بحثية لتحديد احتياجات وحتليل 

ال�سوق على الحتياجات والفر�س والتحديات التي تواجه امل�ساريع 

تو�سيات  واقرتاح  العمال،  رياديات  والن�ساء  للدخل  املدرة  ال�سغرية 

للتنفيذ يف  القابلة  ال�سغرية  التجارية  الأفكار  على  عامة  ونظرة 

قطاع غزة .

*تنفيذ تدريب ملدة )40( �ساعة لعدد 25 متدرب/ة ملدة ثمانية اأيام 

تدريبية لعدد من موؤ�س�سات الإقرا�س.

يف  ال�رسيكة  القاعدية  املوؤ�س�سات  مع  عمل  ور�سة   40 *تنفيذ 

املناطق املهم�سة يف قطاع غزة يف التنمية والتمكني القت�سادي.

* مت منح عدد )20( �سيدة مهم�سة من ذوات الدخل املحدود قر�سا 

ح�سنا، مت ا�ستهداف الن�ساء من جميع وخمتلف مناطق قطاع غزة 

من ذوات امل�ساريع البتكارية والتقليدية املدرة للدخل يف قطاع غزة.

م�رضوع “املراأة الفل�صطينية.. االحتالل والفقدان” 

الفاقدات  “الن�ساء  تدريب  من  مراحل  ثالثة  “املركز”  *اختتم 

وذلك  اأيام،  ثالثة  مدار  على  تدريبية  �ساعة   15 بواقع  الداعمات” 

املمول  والفقدان”  الحتالل  الفل�سطينية..  “املراأة  م�رسوع  �سمن 

الدرا�سات  بالتعاون مع مركز   ،Kvinna till Kvinna موؤ�س�سة  من 

الن�سوية-القد�س. 

امل�ستهدفات  الن�ساء  من  امراأة   24 الثالثة  التدريبات  وا�ستهدفت 

اأو  اأزواجهن  فقدان  جتربة  عانني  اللواتي  الن�ساء  وهن  امل�رسوع،  يف 

قطاع  على  الأخري  الإ�رسائيلي  العدوان  ب�سبب  بيوتهن  اأو  اأبناءهن 

غزة عام 2014، اأنهت 24 امراأة فاقدة ثالثة تدريبات بواقع 45 �ساعة 

تدريبية خالل 9 اأيام تدريبية، حيث �ساعدتهم هذه التدريبات على 

عانني  فاقدات  لن�ساء  داعمات  ن�ساء  لي�سبحن  مهاراتهن  �سقل 

التدريب مو�سوعات متنوعة منها:  وتناول  الفقدان مثلهن،  جتربة 

ومهارات  ال�سخ�سية  و�سمات  اجلماعي،  العمل  الذاتي،  التحفيز 

الدعم الفردي واجلماعي واجلماهريي، وكتابة التقارير.
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الفيلم  وسيناريو  عقود،  منذ  تتكرر  الصورة  ذات  هي   
ُيعاُد، والسؤاُل األول بعد الزواج لكل فتاة: “هل حملتي”..؟”هل 
كّلما  البنات”  “أم  تعاسة  هي  وكم  بنت؟”..  أم  “ولٌد  أجنبتي؟”.. 
ُعزف على مسامعها دعاٌء خبيٌث: “إن شاء اهلل بتخاويها”..  “ربنا 

يعطيكي” وكأن البنات لسن عطيًة من اهلل..!!
وجه  على  غزة  وقطاع  عمومًا  -كفلسطني  شرقٍي  مجتمٍع  وفي 
اخلصوص- ال  زال يسيطر هوس “الذكر” وهوس اإلجناب املتعدد 
و”كثرة اخللفة” يأخذ نصيب األسد من  حوارات النساء خصوصًا، 
بنتني  فقط:  أربعة  “سأجنب  تقول:  وهي  إحداهّن  من  غرابة  فال 
العقالنية -كما تعتقد- وهي بذلك أتت على  وولدين” فهذا قمة 
نفسها وهي حتدد كم من األطفال ستنجب، علمًا بأنها لو أجنبت 
ظهرها،  قصمت  ولو  الصبّي،  وراء  فستلهث  اإلناث  من  األربعة 
وأفنت زهرة شبابها، وأصابتها األمراض مبكرًا؛ حتى ال تعود قادرًة 

على تربية فلذات أكبادها..!
كّل املبررات قد تكون مقبولًة؛ من عاداٍت وتقاليد، سطوة اآلباء 
لكّن  األحفاد ألبنائهم،  الكثير من  رؤية  واألمهات، ورغبتهم في 
إحنا  للزمن..  “هاتيلك كمان ولد  تقول إحداهن لي:  أن  السابقة 
بغزة.. حروب وبلد على كّف عفريت، ما بتعرفي شو بيصير”.. في 
أفقد ولدي  يفتقر ألدني املشاعر اإلنسانية؛ الحتمالية أن  تلميٍح 

في أّية حرب؛ فيجب أن يكون هنالك “بديل”..
أيُّ تفكيٍر هذا؟! وأّي سخٍف؟! وكأن عشرًة من الذكور ميكن أن 

يعّوضوني شعرًة من رأس طفلي لو مّسه سوء..!
بيتنا  على  شرعناها  التي  النافذة  أّن  نكتشف  عندما  املصيبة 
اإلعالم- هي سبب رجعيتنا،  بوسائل  التطّور -ممثلًة  لنا  لتحقق 
للشأن  اإلعالمية  املساحة  من  األكبر  احلّيز  إعطاء  في  سواًء 

السياسّي وانعكاساته على الواقع العام أو من خالل ما ُينشُر من 
محتوًى ُيسّرب معتقداٍت باليًة لعقول املتابعني؛ دون إدراٍك ألهمية 
اقتصاديًا  مستقبليٌة  أبعاٌد  لها  مجتمعيٍة  قضايا  تناول  وضرورة 
واجتماعيًا كقضية الصّحة اإلجنابية، وكل ما يتعّلق بالبناء اأُلسرّي 
التنمية  مرتكزات  أحد  وُيعّد  املجتمع،  نواة  يشّكل  الذي  العائلّي 

االجتماعية واالقتصادية للمجتمع الفلسطينّي.
)على  الفلسطينية  اإلعالم  وسائل  تصل  ألم  نتساءل:  وهنا 
اختالفها املطبوعة واملسموعة واملرئية واإللكترونية وحتى مواقع 
التفاعل االجتماعي( ملرحلة أن ُتصبح قوًة محركًة  لتغيير السلوك 
املفاهيم  خصوصًا  والتقاليد؛  بالعادات  يتعّلق  ما  وكل  اإلنساني، 
املرتبطة بالصّحة اإلجنابية للنساء، وعدم االكتفاء بالقضية كحلقٍة 
غير  حديٍث  في  وإشارٍة  سؤاٍل  مجرد  أو  برنامج،  ضمن  واحدٍة 

متخّصص..
الصحفيات  متكن  كي  النسوية  املؤسسات  على  الواجب  من  لذا؛ 
والصحافيني من تغطية قضايا املرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، 
ومواجهة العنف ضدها.. عليها أن متكّنهم أيضًا من تغطية كّل ما 
يتعّلق بالصحة اإلجنابية، وأن تدعم إنتاج برامج إذاعيًة وتلفزيونيًة 
مبشاركة خبراء في املجال؛ يعملون مع الوقت على توعية النساء 
وراء  االنقياد  وعدم  اإلجنابية،  صّحتهن  على  احملافظة  بأهمية 
على  الذكور  تفضيل  من  بدًء  واالجتماعية،  الثقافية  املوروثات 
اإلناث، وكثرة اإلجناب؛ ملجرد إرضاء الغير، وترك صّحتها في نهاية 
سّلم أولوياتها وأولويات عائلتها وزوجها؛ حتى تكتشف أنها كانت 
لرغبات  مثنًا  أبنائها  حّق  وحتى  صّحتها،  دفعت  إنتاٍج  آلة  مجرد 
وصلت  لو  حتى  تفريٍخ؛  آلة  نظره  وجهة  من  املرأة  ُتعدُّ  مجتمٍع 

“املريخ”..!

“هاتيلك كمان ولد للزمن..!”

حنان اأبو دغيم
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Al Ghaidaa Health Corner 
describes the suffering of some wives whose 
husbands smoke and the severity of such habit 
on the pregnant woman as it can cause abortion 
sometimes, and reduce the chance of conception 

in other occasions.
Al Ghaidaa Culture Corner raises the topic of sex 
education, and how sometimes some Palestinian 
families, namely in the Gazan society, consider it 
as taboo or shame. 
The Genre Corner embraces literary texts for 
young female writers from Palestine. 

Al Ghaidaa Mosaic Corner 
includes creative success stories for female 
students, tips for women to enjoy a safe and sound 
pregnancy in addition to various health advices for 
women. 

Woman's Affairs Center's Events and News:
The issue concludes with a summary of the 
center’s news and events throughout July, August, 
and September of 2016 which included a number 
of educational workshops, training courses, in 
addition to a score of projects and events that 
targeted empowering women and promoting their 
abilities.
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Al Ghaidaa conducted interview with a wide-

ranged sample of students, teachers, and 

supervisors at schools. According to the target 

sample, the outcomes showed that the teaching 

unit about the reproductive health is hardly taught 

at schools in Gaza Strip although students have 

expressed their interest in acquiring information 

about the reproductive health. 

Al Ghaidaa Family Corner 
tackles repeated childbearing and the risks it 

holds on the mothers.

The report states, “Forcing the wife to repeatedly 

bear children and not following family planning 

policies cause massive psychological and health 

problems; they deny the mother of their right to a 

proper and healthy pregnancy, not to mention that 

they deny the baby itself of its right to care and 

attention. 

Al Ghaidaa met a group of women that shared 

the same suffering and were forced to repeatedly 

bear children without time lags between one child 

and the other.  

Giving Birth to a Baby Boy!

Twenty two year old Faten Maher of Jabalia 

Camp, North of Gaza Strip said, “My husband 

insists that I give him a baby boy although I have 

had three daughters who are relatively close 

in age, and despite the fact that I have had two 

miscarriages previously.” She also indicated that 

her gynecologist and obstetrician warned her of 

procreation until she recovers. 

She added, “I fear my husband’s rage, and, at the 

same time, I cannot endure the psychological and 

physical pain for bringing up children who are this 

close in age is a vast responsibility.”

Faten also talked about the health implications 

she is suffering from owning to her repeated 

pregnancies such as teeth and joints pain and 

excessive weight gain.  
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women in different places and situations. 
Al Ghaidaa Interview 
The magazine conducted a special interview with 
Director of Women’s Health Unit at Ministry of 
Health. 
The past few years have witnessed a notable 
development in the field of women’s health in all 
governorates of the country where higher rates 
of people benefitting from all health services in 
general and reproductive health in particular 
have been registered. Nevertheless, this did not 
prevent a number of obstacles such as breast and 
cervical cancers which have become the most 
prominent current and future challenges to the 
Palestinian woman’s health. 
In this context, Al Ghaidaa reporter conducted an 
interview with Maha Awad, Director of Women’s 
Health Unit at the Ministry of Health. Ms. Awad 
holds a Bachelor degree in Nursing, Public and 
Community Health. 

Al Ghaidaa Scoop 
discusses the discrimination between girls and 
boys in regards to opportunities to study abroad, 
and how this favoritism to the boys denies a 
lot of girls the chance to study abroad despite 
their academic excellence and the existence of 
scholarships. 

Al Ghaidaa Book 
displays the conclusions of “Mental Health 
Services”, a specialized study in mental and 
social health, prepared by Dr. Basam Hamad. 
The study concluded that improving people’s 
mental health and well-being is closely related to 
positive change in the overall context; this context 
includes the economic growth, local community 
empowerment, cultural change, and the political 
solution for the Palestinian cause. 
The last Israeli aggression in July, 2014 has 
exacerbated the various mental risks and 
challenges the people in Gaza Strip have faced and 
are still facing as the siege on the strip, imposed 
since June 2006, along with the implications of 
the recurrent aggressions have left tremendous 
and painful psychological impacts on families and 
children.
Mental health services that are designed properly 
could help lessen the effects of wars and conflicts, 
respond to the needs of the afflicted population, 
and help people resume their normal lives. 
Yet, it is vital to understand the local traditions and 
cultural practices when developing psychological 

responses in a post-aggression phase. 
This axis is considered as a part of a wider study, 
funded by the UK Department for International 
Development. It aims at examining the existence 
of relations between mental and social health and 
well-being on one side and the social and cultural 
norms in post-conflict situations (Gaza Strip – 
Liberia – Sri Lanka).

Al Ghaidaa Survey 
tackles a poll titled, “Lack of Knowledge about 
Reproductive Health in the Educational Curricula 
and Its Dire Consequences”. 
The poll states, “Neglect or absence of teaching 
reproductive health at schools is considered better 
for families, customs and traditions, and teachers 

who find delivering such sensitive information 
very embarrassing. However, the students have 
more to lose in this case whether they are males 
or females for they might seek such information 
without any proper parental guidance.”
“Reproductive health is a mere reflection to 
one’s health throughout childhood to elderliness. 
Furthermore, it is an accumulation to the man’s 
and woman’s health status even years after 
reproducing. Therefore, health workers are highly 
concerned with the reproductive health despite of 
its absence from the educational curricula. 
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“Women without Borders” Corner:
The report revolved around the BBC reporter who 
recorded a video a few hours after she had had a 
mastectomy. 
Victoria Derbyshire was able to defeat breast 
cancer with her strong persistence; she used the 
disease as a means to prove herself; in addition, 
being sick has made her more tenacious to live.  
Thousands of spectators watched the daily life 
of the brave reporter, Victoria Debyshire, 47 
years old, and were inspired by her courage. 
Furthermore, it seems that the brave reporter’s 
followers on social media are not just supporters, 
but they chose her to be a competing character in 
this year’s series. 
Derbyshire struggled with breast cancer for 10 
months to reveal to the world that she had gotten 
rid of the disease with a mastectomy.

 “Women in the Crowd” Corner 
This corner of Al Ghaidaa starts with the headline, 
“Islam… Her Son’s Feet are Burnt and Her 
Husband’s Punishment is Worse”
The report narrates, “In a pitch black night, which 
was darkened even more by the dire economic 
living conditions and the power outage that befell 
on the house sheltering Islam and her 5 children, 
she was stricken by an unexpected disaster; a 

disaster she was forced to pay the price for by 
her unemployed husband who denied her of her 
motherhood; he blamed her for something she 
was not guilty of.
Tears of pain and dropped off her beautiful eyes, 
running on her blushed cheeks. Islam told us her 
story. She spoke of the bitterness of what came 
upon her and her little boy and the price she had 
to mercilessly pay. 
Islam’s two year boy’s feet were burnt as she was 
cooking a meal. As a result, she spent two painful 
months at her family’s house at Beach Camp, 
West of Gaza City after Abdullah’s incident that 
burnt her heart. 

Al Ghaidaa Camera has captured 
for us photos of women receiving psychological 
support sessions, in addition to other photos for 
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that is, she does not read or write. Thus, she was 
unaware enough of the severity of the disease 
and how it transferred from one person to the 
other. She has five girls, the eldest is 9 years old, 
and she is giving birth to the sixth daughter in a 
month. Yet, she lives under very dire economic 
conditions since her husband is sick and unable 
to work.
A report entitled “Labor Booth… Souls Coming 
out of Wombs” discusses the neglect and lack 
of mercy surrounded by these booths. The 
report lists, “When my daughter came out of the 
operation room, there was no vacant bed for her. 
She is asleep on the floor in the hallway. They are 
telling me they have no room for her.”
A Palestinian citizen stood there beside her 
daughter; she was screaming out loud. Her 
daughter had just had a cesarean section at the 
Obstetrics Department of Al Shifa hospital.  
The Citizen, who preferred to remain anonymous, 
was holding her daughter’s hand after her 
cesarean. She told Al Ghaidaa, “My daughter had 
a bed reserved, but after the surgery we could 
not find the bed… Where should I take her?”
A diverse report sheds light on breast cancer, 
and how raising awareness about it could provide 
various alternatives for treatment as well as a 
chance for a better health. 
The report illustrates, “29 out of 100 women in 
Gaza Strip are diagnosed with breast cancer, the 
most deadly and most spreading disease among 
women, with a percentage of 30% of all cancer 
cases spread throughout Gaza Strip. However, 
this steady increase requires serious action 
due to the lack of awareness about this disease 
despite the numerous programs that are carried 
out for this matter.” 

The figures Al Ghaidaa magazine acquired about 
the spread of this disease raise a lot of questions 
regarding the rapid spread of breast cancer, since 
the number of registered cases has amounted to 
1283 cases, according Dr. Ashraf Al Qedra, the 
spokesperson for the Ministry of Health; 264 of 
these cases are between 25-44 years old, with a 
total percentage of 20% of all cancer cases. 
Another report highlights the importance of sport 
for pregnant women as it is the magic solution 
for a safe delivery, a healthy life, a fit body. 
The report states, “Sport no longer presents 
danger to pregnant women nor to her fetus; 
rather, it has become an essential requirement 

to maintain the woman’s health and fitness after 
labor. 
Nonetheless, this kind of sport needs suitable 
rules and restrictions in order to avoid any 
complications or risks that could harm the 
mother and the fetus had it been practiced 
randomly. Typical advices given to pregnant 
women that revolve around the common belief 
that pregnant women should not exert any effort 
or practice any sport in order to maintain their 
health as well as her baby’s health are no longer 
prevalent.” 

As science has evolved, doctors and specialists 
began to advise pregnant women and women in 
postpartum period to exercise for it benefits both 

the mother and the fetus equally; moreover, it 
does not cause premature birth given that it is 
practiced within correct steps and conditions so 
as to avoid any health hazards. 
Reports and Investigations of the Issue:
This issue also includes a number of varied 
reports and investigations related to reproductive 
health and gender-based violence in the Arab 
World in general and Palestine in particular.
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The Key File of the Issue 
The issue opens with an essential file entitled: 
“Preconception Care…. A Successful Program to 
Protect the Mother and Save the Fetus”. 
The report mentions that women seeking 
pregnancy might underestimate diseases such 
as high blood pressure, diabetes, teeth pain, 
repeated miscarriages, and congenital deformity. 
This leads to various problems during pregnancy. 
Thus, women must be taken care of and nurtured 
before the pregnancy. 
Huda Ibrahim of Gaza City did not hesitate to 
follow the preconception program launched by 
the UNRWA. So, she did her necessary checkups, 
and took preventive measures to prepare herself 
for pregnancy. She was also encouraged by the 
doctors’ treatment.   
The Preconception Care (PCC), a program launched 
by UNRWA, was first carried out at “Sweedy” 
clinic in 2010. There, women undergo a series of 
preventive measures in order to prepare them for 
a normal pregnancy clear of congenital deformity. 
These measures cause no threats to the mother’s 
health; on the contrary, they decrease death rate 
of mothers and babies be it during pregnancy or 
after birth. 
Conditions of pregnant women living in caravans 

and shelters, the health problems they suffer 
from, and the insects and scorpions they fear 
inside these caravans are all highlighted in a 
different topic. This report also illustrates these 
women’s demands from the responsible parties 
so as to have the minimum forms of a decent life. 
Another angle of the key file, “Paying the Price of 
Giving Birth to a Boy”, narrates the story of Halima 
who was infected with hepatitis C, and her five 
daughters who are equally negatively affected.
The report lists, “The disease has destroyed her; 
it left her with withered and sunken eyes, pal face, 
and slim and weak body. She sat there in a house 
that lacks the basic requirements of the humane 
life, surrounded by her five beautiful daughters 
whereas her husband sat next to her with signs of 
sickness very obvious on his face.
Halima Fayhi Sobhi, also known as Em Waaed, is in 
her twenties, and lives in a wrecked house in Beit 
Lahia, South of Gaza with no water or electricity, 
not to mention the fact that they share this house 
with insects, roaches, and rats that live with and 
sleep around them. They live on a kerosene lamp 
or flash light.
Halima told Al Ghaidaa reporter that she had 
gotten married at the age of 17, and that she had 
been infected by her sick husband. She is illiterate; 
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This issue of Al Ghaidaa Magazine includes a various collection of investigations, articles, 
and reports that shed light on issues related to reproductive health, gender-based 
violence, as well as women with disabilities, their different rights, and the challenges 

they face in a society that is unprepared to fully accept or intergrade them legally, socially, or 
psychologically. Furthermore, the issue focuses on a score of success stories for women. 
In the next few pages, we present a summary in English language to our readers as well as 
foreign readers, so that they could follow the articles published on our pages.
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