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ــى  ــات عل ــاس واملؤسس ــن الن ــد م ــاعد العدي ــد س لق
ــرب  ــود أن نُع ــع. ون ــى واق ــق إل ــذا امللح ــرة ه ــل فك حتوي
عــن تقديرنــا العميــق إلــى مركــز بحــوث التنميــة 
ــذا  ــل ه ــى متوي ــذي تول ــدا، ال ــي كن ــة )IDRC( ف الدولي
ــى  ــول عل ــل احلص ــك متوي ــي ذل ــا ف ــاص، مب ــدد اخل الع
طبعــة مفتوحــة مــن خــالل تقــدمي منحــة إلــى كليــة 

ــروت. ــي بي ــة ف ــة األمريكي ــة باجلامع ــوم الصح عل

ــب  ــام املكت ــة، ق ــة الدولي ــوث التنمي ــز بح ــل مرك وقب
اإلقليمــي ملؤسســة فــورد فــي القاهــرة بدعــم الشــبكة 
ــل املــدى كان مــن شــأنه متكــني  مــن خــالل التــزام طوي
الشــبكة مــن النمــو لتصبــح مــا هــي عليــه. كمــا وفــر 
مكتــب مجلــس الســكان فــي مصــر قاعــدة مؤسســية 

داعمــة خــالل الفتــرة املبكــرة مــن حيــاة الشــبكة.

ويجــدر توجيــه شــكر خــاص إلــى كليــة علــوم الصحــة، 
باجلامعــة األمريكيــة فــي بيــروت، لتوفيرهــا قاعــدة 
أكادمييــة مســاِعدة اســتخدمتها الشــبكة فــي تنســيق 

أعمالهــا منــذ تســعينيات القــرن العشــرين.

ــب  ــن، مبكت ــكا مارت ــى باثي ــا إل ــكر أيًض ــه بالش نتوج
ــي  ــاعدتها ف ــدن، ملس ــي لن ــة ف ــة اإلجنابي ــة الصح مجل
إنتــاج ونشــر هــذا العــدد؛ وإلــى غــادة ســعد، باجلامعــة 
ــف  ــرر الضي ــاعدت احمل ــي س ــروت، الت ــي بي ــة ف األمريكي
فــي عملــه. كمــا نتوجــه بامتناننــا القلبــي إلــى الزمــالء 
ــم  ــوا وقته ــن كرس ــاص، الذي ــدد اخل ــذا الع ــي ه مراجع
ــني  ــي حتس ــرًا ف ــاهمت كثي ــات س ــدمي تعليق ــرم لتق بك
جــودة األوراق املقدمــة. ونتوجــه بالشــكر، قبــل أي شــيء، 
ــذه  ــالل ه ــم خ ــة لصبره ــي األوراق البحثي ــى مؤلف إل
العمليــة، وإلــى أعضــاء الشــبكة الذيــن دعمــوا مؤلفــي 

ــروع. ــذا املش ــق ه ــى حتقي ــاعدتهم عل األوراق مبس

إلــى  املقــاالت  فــي  الــواردة  اآلراء  ترجــع مســؤولية 
املؤلفــني وحدهــم؛ وال تُعبــر بالضــرورة عــن آراء وقــرارات 

ــا. ــون إليه ــي ينتم ــات الت ــات املؤسس أو أولوي

الزمالء املراجعون
إليــف أكســيت، كمــران علــي، أالكا باســو، أكســو بــورا، 
ســاره تشــينوويث، إرنســتينا كوســت، ســانيي ديدوغلــو، 
كريســتوفر دول، روزا دومينجيــس، فيرونيــك فيليبي،أجنــل 
ــر،  ــا كينزل ــون، هان ــزا هينت ــدي، لي ــيرين حم ــتر، ش فوس
ــا  ــت، مارتين ــي بيتي ــدات، جول ــا عبي ــت، رن ــر نالبان هاس

ريكــر، جينــان أوســتا، ليــزا ويــن.
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ــية  ــوق اجلنس ــة واحلق ــض بالصح ــة، تنه ــر ربحي ــة غي ــي هيئ ــة ه ــة اإلجنابي ــة الصح مجل
واإلجنابيــة علــى املســتوى العاملــي. تنشــر مجلــة الصحــة اإلجنابيــة، التــي يراجعهــا الزمــاء، 
أبحاثًــا عاليــة اجلــودة، وحتليــات معمقــة، ومراجعــات نقديــة، حــول كافــة مجــاالت الصحــة 
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة، كمــا تعمــل علــى توليــد املعرفــة واألدلــة، وتُلهــم باجلديــد مــن 

التفكيــر والعمــل.

جتـــــري ترجمـــــة مقــــاالت مختـــــارة من مجــــلة الصحــــــة اإلجنـــابيـــــةإلى لغـــات 
أخرى، مبا فيهــــا اللغـــة العربيــــة. ملعــــرفة املزيــــد من املعلومــات حــــول مجلة الصحــة 
ــد  ــى البري ــوري عل ــة الدمنهــ ــورة هال ــة، يُرجــى االتصــال بالدكت ــة العربيــ ــابية باللغـ اإلجنـ
اإللكتــــروني التـــالي: hala.md123@gmail.com، وميكــــن الرجوع إلى املوقـــــع اإللكتــــروني: 

/http://www.rhmatters.org/our-journal-content-language/arabic

يضــم هــذا امللحــق جمللــة الصحــة اإلجنابيــة أوراقًــا بحثيــة كتبهــا أعضــاء مجموعــة عمــل 
ــاول  ــة متعــددة التخصصــات تتن ــة )www.rhwg.org(–وهــي مجموعــة بحثي الصحــة اإلجنابي
قضايــا الصحــة اإلجنابيــة، مــع التركيــز علــى البلــدان العربيــة وتركيــا. ويصــدر هــذا العــدد 
فــي عــام 2018، وهــو العــام الــذي يشــهد االحتفــال الثاثــن بالشــبكة التــي أسســتها فــي 
ــلن  ــبكة اآلن د. جوس ــيق الش ــة تنس ــى مهم ــا. تتول ــق وزماءه ــدى زري ــر، د. ه ــرة، مص القاه
ديجــوجن )jd16@aub.edu.lb(،بكليــة علــوم الصحــة باجلامعــة األمريكيــة فــي بيــروت، لبنــان، 
بدعــم مــن جلنــة استشــارية تضــم د. هيــام باشــور )ســوريا(، ود. عاطــف جريســي )تونــس(، ود. 
ريتــا جياكامــان )األراضــي الفلســطينية احملتلــة(، ود. بلجــن تكســي )تركيــا(، ود. هــدى زريــق 

)لبنــان(. وحتتــل نهــى جــاب اهلل، ومقرهــا مصــر، منصــب املديــر اإلداري للشــبكة.    
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إضفاء طابع النوع االجتماعي على األجسام واإلجناب
في البلدان العربية وتركيا

بقلم: جوسلني ديجوجن،)أ( شيرين حيدري)ب(

جوسلني ديجوجن Jocelyn DeJong: أستاذة وعميدة مشاركة، كلية علوم الصحة، اجلامعة األمريكية ببيروت، بيروت، لبنان.  )أ(  
jd16@aub.edu.lb :املراسالت

شيرين حيدري Shirin Heidari: مديرة ومحررة، مجلة شؤون الصحة اإلجنابية، لندن، اململكة املتحدة/جنيف، سويسرا. )ب(  

ترجمة: ???

للجغرافيــا  محــورًا  األوســط  الشــرق  كان 
السياســية منــذ نهايــة احلــرب البــاردة، وموقًعــا شــبه 
ــى  ــا. وعل ــا بينه ــدول وفيم ــل ال ــات داخ ــت للنزاع ثاب
الرغــم مــن االهتمــام املتزايــد باملنطقــة نتيجــة لهــذه 
النزاعــات، ركــزت التقاريــر غالًبــا – ســواء األكادمييــة أو 
الصحفيــة – علــى الســلطوية السياســية واحلــركات 
ــت  ــاغل، كان ــذه املش ــرًا له ــة. ونظ ــة املتطرف الديني
اخلطابــات املتعلقــة بالصحــة والرفــاه والعالقــات بــني 
اجلنســني توضــع، فــي كثيــر مــن األحيــان، فــي إطــار 
ــام  ــالء اهتم ــدم إي ــع ع ــي، م ــتوى الكل ــروف املس ظ
كاف بالســياق. عــالوة علــى ذلــك، انضمــت هــذه 
ــاج  ــتمر إلنت ــراق1 املس ــر االستش ــى تأثي ــات إل االجتاه
ــرن  ــن يفتق ــط باعتباره ــرق األوس ــاء الش ــورة لنس ص
إلــى الفاعليــة وفــي حاجــة إلــى الدفــاع عنهــن مــن 
جانــب الفاعلــني الغربيــني.2 وفــي الوقــت نفســه، كان 
ــا مــن حيــث  يجــري تقييــم صحتهــن ورفاههــن غالًب
املؤشــرات الكليــة منزوعــة الســياق التي تســتخدمها 
الــوكاالت الدوليــة وغيرهــا مــن الهيئــات. فقــد خصت 
ــبيل  ــى س ــط، عل ــرق األوس ــر الش ــذه التقاري ــل ه مث
ــة؛3  ــي اخلصوب ــر ف ــر الظاه ــاض املتأخ ــال، باالنخف املث
وانخفــاض االنتفــاع باخلدمــات الصحيــة األساســية؛4 
وارتفــاع معــدل انتشــار الســمنة واألمــراض غيــر 
املعديــة بــني النســاء؛5 أو املســتويات املنخفضــة علــى 
نحــو اســتثنائي فــي العمالــة النســائية علــى الرغــم 
مــن ارتفــاع حصولهــن علــى التعليــم.6 بيــد أن هــذه 
األوصــاف الكليــة ال تضــع وجهــات نظر نســاء الشــرق 

األوســط فــي االعتبــار، مبــا فــي ذلــك تصوراتهــن عــن 
ــن،  ــة له ــة املُقدم ــة الصحي ــن الرعاي ــن، وع صحته
وعــن كيفيــة إدارة التحديــات اليوميــة للحفــاظ علــى 
رفاههــن أو رفــاه أســرهن املعيشــية فــي ســياق تزايــد 
الفقــر وعــدم املســاواة، وفــوق كل شــيء االضطرابــات 

ــة.  اإلقليمي

يُعــد هــذا امللحــق أول إنتــاج جماعــي لعمــل 
ــة  ــة العربي ــمل املنطق ــة تش ــبكة بحثي ــاء ش أعض
ــة،  ــة اإلجنابي ــل الصح ــة عم ــي مجموع ــا، وه وتركي
ــة  ــن ثالث ــرب م ــا يق ــذ م ــاطها من ــدأت نش ــي ب الت
ــذ تأسيســها فــي عــام 1988  عقــود. وقــد وفــرت، من
كمجموعــة صغيــرة متعــددة التخصصــات البحثيــة، 
منبــرًا ألصــوات الباحثــني الذيــن يعيشــون أو يعملــون 
ــي  ــوع االجتماع ــا الن ــون قضاي ــة، ويتناول ــي املنطق ف
ــباب  ــال والش ــاء والرج ــة النس ــاه وصح )gender( ورف
مــن منظــور جغرافــي وإصالحــي وغيرهمــا. لقــد 
ــود  ــن القي ــم م ــى الرغ ــك، عل ــة بذل ــت اجملموع قام
العديــدة،  والسياســية  والبيروقراطيــة  العمليــة 
ــتقرار. ــدم اس ــية وع ــات سياس ــط نزاع ــا وس وغالًب

ــني  ــة ب ــي محادث ــق ف ــذا امللح ــرة ه ــأت فك نش
جلنــة اإلدارة اإلقليميــة للشــبكة خــالل مأدبــة غــداء 
ــح  ــة تكاف ــت اجملموع ــث كان ــان، حي ــال لبن ــي جب ف
ضــد حقيقــة أن البحــوث املالءمــة واملثيــرة لالهتمــام 
التــي قُِدمــت فــي اجتماعــات الشــبكة الســنوية ال 
ــى النشــر  ــان طريقهــا إل ــر فــي األحي جتــد فــي كثي
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ــى  ــق إل ــذا امللح ــدف ه ــة. ويه ــالت الدولي ــي اجمل ف
ــي  ــت ف ــي قُِدم ــاث الت ــر األبح ــدى لنش ــر منت توفي
ــه  ــى أوج ــوء عل ــليط الض ــات، وتس ــك االجتماع تل
تكامــل الدراســات الفرديــة. ومــع اإلدراك بــأن العديــد 
مــن الكُتــاب هــم طــالب أو خريجــون جــدد ونشــرهم 
تكليــف  جــرى  نســبيًّا،  جديــًدا  يُعــد  للبحــوث 
مستشــار مــن الشــبكة ملؤلفــي كل ورقــة بحثيــة، 
لتوفيــر الدعــم والتعليقــات البنــاءة قبــل تقدميهــا. 
اُختيــرت األوراق ذات الصلــة بوجــه خــاص مبجلــة 
ــاث  ــن األبح ــد م ــني العدي ــن ب ــة م ــة اإلجنابي الصح
التــي قُِدمــت علــى مــدار تاريــخ الشــبكة البالــغ 30 
ــي  ــواردة ف ــإن األوراق ال ــو، ف ــذا النح ــى ه ــا. وعل عاًم
ــات  ــي االجتماع ــت ف ــد قُِدم ــت ق ــق كان ــذا امللح ه
أو  الســنوية جملموعــة عمــل الصحــة اإلجنابيــة، 
حصــل بعضهــا علــى »املنــح الصغيــرة« التــي 
ــى  ــا عل ــل جميعه ــا حص ــة، كم ــا اجملموع تقدمه

ــبكة. ــن الش ــار م ــن مستش ــم م دع

واملقــاالت التــي يتضمنهــا هــذا امللحــق، ميكــن 
مواضيــع  فــي  واســع  نطــاق  علــى  تنظيمهــا 
كانــت تتكــرر أيًضــا فــي االجتماعــات العاديــة 
لشــبكة مجموعــة عمــل الصحــة اإلجنابيــة. ويــرد 
تاريــخ الشــبكة منــذ إنشــائها فــي ورقــة ديجــوجن 
وآخريــن. ومــن خــالل استكشــاف ســبب اســتمرار 
ــا  ــار إدارته ــة مس ــل الورق ــل، حتل ــة العم مجموع
والنهــج املتبــع فــي اإلرشــاد وبنــاء القــدرات، فضــالً 
عــن الــدروس ذات الصلــة بالشــبكات البحثيــة 
ــة  ــي الورق ــا تنتق ــرى. كم ــن أخ ــي أماك ــة ف املماثل
ثالثــة خطــوط معينــة مــن البحــوث متعــددة 
التخصصــات والبحــوث املقارنــة التــي أجراهــا 
أعضاؤهــا وتتنــاول االحتياجــات اإلقليمية، وتشــارك 
فــي الوقــت نفســه فــي املناقشــات العامليــة 

ــة. ــة بالصح املتعلق

وفــي أعقــاب هــذا االنعــكاس الفكــري التاريخــي، 
تتنــاول األوراق املتبقيــة ثالثــة مواضيــع رئيســية.

املوضوع 1: تصورات النساء حول صحتهن ورعايتهن 
الصحية

تركــز الورقــة األولــى، بقلــم كاباكيان-خاســوليان 
والزمــالء، علــى مــدى رضــا النســاء الالتــي أجنــن فــي 
ــوالدة،  ــة ال ــن عملي ــة ع ــة لألموم ــفى لبناني مستش
بنــاء علــى فتــرة طويلــة مــن البحــوث املتعلقــة 
بالــوالدة فــي املنطقــة، والتــي قُِدمــت فــي االجتماعات 
ــع  ــة. وم ــة اإلجنابي ــل الصح ــة عم ــنوية جملموع الس
ــوالدات  ــادة ال ــو زي ــي نح ــاه عامل ــة الجت ــاع املنطق اتب
ــاؤالت  ــة تس ــوث املهم ــذه البح ــر ه ــية، تثي املؤسس
ــاء،  ــا النس ــل عليه ــي حتص ــة الت ــة الرعاي ــول نوعي ح
وإلــى أي مــدى تؤخــذ فــي احلســبان تفضيالتهــن فــي 

ــة.  ــذه العملي ه

 Wick ــك ــا وي ــة األنثروبولوجي ــع عامل ــل، تتاب وباملث
ــي ورقتهــا املوضــوع نفســه، لكنهــا متضــي خــارج  ف
فــي  النســاء  املستشــفى إلجــراء مقابــالت مــع 
منازلهــن، وغالًبــا فــي مناطــق نائيــة مــن لبنــان، بعــد 
ــدد  ــوالدة ته ــات لل ــن مضاعف ــن م ــى أطفاله أن عان
ــوط  ــر خط ــة تأثي ــى كيفي ــا عل ــز ورقته ــاة. وترك احلي
الالمســاواة االجتماعيــة علــى كل مــن الوصــول إلــى 
الرعايــة الصحيــة واملــرور بخبرتهــا. كمــا تشــدد 
ــة، والتــي لــم  ــة أمــام الرعاي علــى احلواجــز االقتصادي

ــة. ــي املنطق ــوث ف ــبيًّا البح ــا نس تتناوله

أمــا الورقــة املقدمــة مــن ترزوجلــو وحمــودة، 
ــات  ــاء املصاب ــاة النس ــة حي ــول نوعي ــدور ح ــي ت فه
بســرطان الثــدي، وتعــرض الفرصــة غيــر العاديــة 
التــي وفرتهــا الشــبكة للمقارنــة بــني العالــم العربــي 
وتركيــا. وبدعــم مــن املنــح الصغيــرة التــي تقدمهــا 
مجموعــة عمــل الصحــة اإلجنابيــة، وجــد باحــث 
ــي  ــتركة ف ــة مش ــي أرضي ــث ترك ــطيني وباح فلس
بحوثهمــا النوعيــة حــول النســاء فــي هاتــني البيئتني. 
فســرطان الثــدي يُعــد مشــكلة صحيــة متزايــدة، وزاد 
انتشــاره فــي املنطقــة فــي الســنوات األخيــرة.7 وتعمل 
جماعــات اجملتمــع املدنــي فــي املنطقــة علــى تشــجيع 
فحوصاتــه باألشــعة. علــى أن النهــج عــادة مــا يركــز 
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علــى اجلوانــب الطبيــة لســرطان الثــدي، ويخفــق فــي 
ــرض والتعامــل معــه. دعــم النســاء ملواجهــة امل

اجلنسية،  واحلياة  االجتماعي،  النوع   :2 املوضوع 
واحلياة اليومية

تستكشــف ورقــة كان Can فــي هــذا العــدد 
طابــع النــوع االجتماعــي الــذي يســيطر علــى أماكــن 
ــر  ــو التصدي ــه نح ــو املوج ــاح النم ــزز جن ــل ويع العم
فــي تركيــا. وكمــا أشــرنا أعــاله، يجــري غالًبــا تصويــر 
منطقــة الشــرق األوســط باعتبارهــا خــارج الوجــود، 
ــدي  ــاركة األي ــود مش ــاض ورك ــق بانخف ــا يتعل ــي م ف
النســائية العاملــة علــى الرغــم مــن التقــدم الكبيــر 
ــى أن  ــم. عل ــاء بالتعلي ــاق النس ــي التح ــق ف املتحق
ــارب  ــفت جت ــبيًّا استكش ــة نس ــات قليل ــاك دراس هن
النســاء الالتــي ينضممــن إلــى القــوى العاملــة. 
وتستكشــف هــذه الورقــة خبــرات النســاء الفعليــة 
فــي ورش النســيج، حيــث تســود فــي الوقــت نفســه، 
علــى نحــو يبــدو متناقًضــا، صــورة جنســية الطابــع 

ــة. ــة العائلي ــتخدام اللغ ــع اس ــاء م للنس

تركــز ورقتــان فــي هــذا العــدد علــى احليــاة 
اجلنســية صراحــة وتضــع الرجــال فــي الصــورة، 
ســواء كأفــراد لهــم شــواغلهم اخلاصــة حــول احليــاة 
للخدمــات  أو كمســتهلكني محتملــني  اجلنســية 
البحــوث  علــى  غنّــام  ورقــة  تتأســس  اجلنســية. 
اإلثنوجرافيــة طويلــة املــدى فــي أحــد أحيــاء القاهرة،8 
وتبــني عمليًّــا كيــف يُشــكل البنــاء االجتماعــي 
ــال  ــي للرج ــن »األداء« اجلنس ــية كالً م ــاة اجلنس للحي
األفــراد والتصــورات املتعلقــة بذلــك. وتســتقي وجــود 
ــى  ــكارة األنث ــي بب ــغال االجتماع ــني االنش ــاط ب ارتب
ــة، وإن اتســمت  فــي مصــر والضغــوط األقــل عمومي
باألهميــة، التــي توضــع علــى كاهــل الرجــال فــي مــا 
ــي تعقــب عــدم  ــاألداء اجلنســي، واألزمــة الت ــق ب يتعل

ــط(. ــمى الرب ــا يُس ــه )م قدرت

ــجاًعا  ــورًا ش ــا Benˇová منظ ــة بينوف ــرح ورق تط
ــث  ــان، األردن، حي ــي عم ــات ف ــن احلان ــاد م ــر معت وغي

ــالت  ــرقية كعام ــا الش ــن أوروب ــات م ــل املضيف تعم
ــورات  ــف تص ــس مره ــة بح ــور الورق ــرات. تص مهاج
دوافعهــن،  عــن  فضــالً  النســاء،  هــؤالء  بعــض 
وتوقعاتهــن وخيبــة أملهــن فــي البلــد املضيــف 
ــا  ــي يواجهه ــود الت ــن القي ــالً ع ــل، فض ــة العم وبيئ
كل مــن الرجــال كرعــاة والنســاء كعمــالء فــي هــذه 
ــع  ــر طاب ــد كبي ــى ح ــا إل ــود فيه ــي يس ــة الت البيئ

النــوع االجتماعــي. 

املوضوع 3: النزاع والنزوح
فــي ظــل احلجــم غيــر املســبوق مــن النــزاع 
ــة  ــر الدهش ــة، ال يثي ــي املنطق ــري ف ــزوح القس والن
تكــرار اإلشــارة إلــى ذلــك فــي جميــع األوراق البحثيــة، 
ــة  ــى الصح ــدد عل ــا احمل ــر موضوعه ــن تأثي ــالً ع فض
والرفــاه، مبــا يشــغل مســاحة خاصــة مــن أوراق هــذا 

ــاص. ــدد اخل الع

كاباكيان-خاســوليان  ورقــة  وراء  الدافــع  وكان 
ــوريا  ــان وس ــن لبن ــالء م Kabakian-Khasolian والزم
خطــاب يتمثــل فــي خطــاب القلــق االقتصــادي 
والسياســي فــي لبنــان حــول ارتفــاع معــدل خصوبــة 
الالجئــات الســوريات الالتــي تدفقــن إلــى لبنــان منــذ 
الورقــة تصــورات  وتستكشــف هــذه  عــام 2011. 
ــة، وتقــدم  النســاء الســوريات حــول اإلجنــاب واخلصوب
تعارًضــا مرحًبــا بــه ملنظــور املســتوى الكلــي املعــروض 

ــالم. ــائل اإلع ــي وس ف

تأخذنــا همايــل وآخــرون فــي ورقتهــم إلــى األراضي 
ــدة  ــا جدي ــرت خطوًط ــة، حيــث أث الفلســطينية احملتل
ــى  ــات، وحت ــة األمه ــى صح ــي عل ــالل السياس لالحت
قّســمت اجملتمعــات احملليــة. تركــز الورقــة علــى كفــر 
عقــاب، حيــث يعانــي الفلســطينيون مــن قيــود 
ــال  ــك االنتق ــي ذل ــا ف ــم، مب ــى حركته ــدة عل متزاي
ــرة  ــن األس ــى تكوي ــر عل ــا يؤث ــوالدة، مب ــل ال ــن أج م
واملســتقبل الفــردي ألعضاءهــا. لقــد بــدأ هــذا العمــل 
ــل  ــة عم ــن مجموع ــة م ــرة مقدم ــة صغي ــن منح م
ــي  ــون ف ــح الباحث ــك جن ــد ذل ــة، وبع ــة اإلجنابي الصح
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ــرى،  ــادر أخ ــن مص ــي م ــل إضاف ــى متوي ــول عل احلص
ويشــكل هــذا العمــل اآلن األســاس ألطروحة دكتــوراه.

 ،Knox ــس ــم نوك ــة، بقل ــة النهائي ــاول الورق تتن
زواج الالجئــني الفلســطينيني املبكــر فــي مخيــم 
نهــر البــارد بعــد انتهــاء النــزاع فــي لبنــان، وتتحــدى 
ــري  ــاره يج ــر باعتب ــزواج املبك ــة لل ــرة التقليدي النظ
دائًمــا علــى نحــو »قســري«، بإدخــال منظــور ضــروري 
يتمثــل فــي مشــاركة الشــابات فــي املناقشــة. 
وتخُلــص الورقــة إلــى أن هــؤالء الشــابات علــى الرغــم 
ــدن  ــد أف ــًدا، فق ــرة ج ــن صغي ــي س ــن ف ــن زواجه م
ــي  ــى ف ــرار، حت ــع الق ــة صن ــي عملي ــاركتهن ف مبش
ســياق اجملتمــع األبــوي. وتكمــن الرســالة املهمــة 
التــي تنقلهــا هــذه الورقــة فــي أنــه علــى الرغــم مــن 
تكــرار التقاريــر عــن آثــار الــزواج املبكــر الضــارة، فلــم 
ــاة  ــارات احلي ــورات ومس ــول منظ ــل ح ــر إال القلي يُنش
البديلــة للفتيــات الصغيــرات فــي بيئــات النــزاع ومــا 
بعــد النــزاع. وتنتهــي الورقــة بحجــة مؤثــرة: أن هــؤالء 
الشــابات، مثلهــن مثــل جيلهــن كامــالً، كان يجــب أال 

ــزاع. ــرن فــي ظــل ظــروف الن يكب

النهايــة، ووســط هــذه االضطرابــات  وفــي 
ــو شــبكة مجموعــة عمــل  ــة، وجــد باحث اإلقليمي
الصحــة اإلجنابيــة قنــوات إبداعية لطــرح منظورهم 
حــول املشــكالت التــي يواجههــا النســاء والرجــال 
والشــباب فــي املنطقــة. وتتعــزز وجهــات نظرهــم 
الفرديــة وتُصقــل مــن خــالل مناقشــات داخــل 
الشــبكة مــع باحثــني آخريــن يعملــون فــي نفــس 
وأيًضــا مبقاســمة اخلبــرات  الســياق اإلقليمــي، 
املتنوعــة عبــر البلــدان العربيــة وتركيــا. ويُعــد هــذا 
ــوات  ــك األص ــمة تل ــرص مقاس ــدى ف ــق إح امللح
مــع جمهــور دولــي أوســع نطاقًــا، ونأمــل أن يقــدم 
رؤيــة أخــرى ملنطقــة غيــر ممثلــة جيــًدا علــى نطــاق 

ــع. واس
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سينثيا مينتي Cynthia Myntti: باحثة مستقلة. )ج(  

بلجني تكجي Belgin Tekçe: أستاذ، قسم علم االجتماع، جامعة بوجازيجي، اسطنبول، تركيا. )د(  
ريتا جياكامان Rita Giacaman: أستاذة، معهد اجملتمع احمللي والصحة العامة، جامعة بير زيت، بير زيت، فلسطني.  )هـ( 

هيام باشور Hyam Bashour: أستاذة، قسم طب األسرة واجملتمع احمللي، كلية الطب، جامعة دمشق. )و( 
عاطف جريسي Atf Ghérissi: أستاذ مساعد، جامعة تونس املنار، تونس العاصمة، تونس. )ز( 

نهى جاب اهلل Noha Gaballahh: مديرة البرامج، مجموعة عمل الصحة اإلجنابية، القاهرة، مصر )ح( 

موجز املقال: أُنِشئت مجموعة عمل الصحة اإلجنابية في عام 1988 في القاهرة، للنهوض باألبحاث في البلدان 
العربية وتركيا حول صحة النساء وفًقا لتعريفها على نطاق واسع. وتتناول هذه الورقة البحثية طرق مساهمة 
مجموعة العمل في مناقشات الصحة العاملية من خالل تقدمي ثالثة أمثلة لبحوث متعددة التخصصات أدت، 
بتركيزها على السياقات احمللية، إلى تغيير أو حتى حتدي املقاربات السائدة حول الصحة، وغالًبا ما أثارت قضايا 
جديدة متاًما. واألمثلة الثالثة املذكورة في الورقة هي: )أوالً( البحوث املبكرة التي أجرتها الشبكة حول األمراض 
التناسلية؛ )ثانًيا( مجموعة واسعة من الدراسات اجلارية حول الوالدة/صحة األم؛ و)ثالثًا( البحوث التي تظهر حول 
الصحة والنزاع. كما تناقش الورقة كيف ساهمت مجموعة عمل الصحة اإلجنابية في تعزيز القدرة البحثية في 

املنطقة، مع استكشاف أسباب طول ُعمر هذه الشبكة البحثية.

الكلمــات الرئيســية: الصحــة اإلجنابيــة، صحــة املــرأة، البحــوث متعــددة التخصصــات، فــرق العمــل متعــددة 
ــم  ــة، العال ــة العام ــة، الصح ــاليب اإلثنوجرافي ــة، األس ــوم االجتماعي ــة، العل ــبكات البحثي ــات، الش التخصص

العربــي، تركيــا.

مقدمة
أُنِشــئت مجموعــة عمــل الصحــة اإلجنابيــة فــي 
ــي  ــاث ف ــوض باألبح ــرة، للنه ــي القاه ــام 1988 ف ع
البلــدان العربيــة وتركيــا حــول صحــة النســاء، وفًقــا 
لتعريفهــا علــى نطــاق واســع، مــن منظــور إقليمــي. 
ــة،  ــة اإلجنابي ــل الصح ــة عم ــورت مجموع ــد تط وق
علــى مــدار حياتهــا ملــا يقــرب مــن ثالثــة عقــود، مــن 
ــبكة  ــى ش ــني إل ــن الباحث ــد م ــني العدي ــاون ب التع
ــن  ــني الذي ــن الباحث ــا م ــر تنظيًم ــا وأكث ــع نطاقً أوس
يتبادلــون ويقارنــون مقارباتهــم ونتائجهــم. بــدأت 

مجموعــة عمــل الصحــة اإلجنابيــة، كمــا يشــير 
ــة  ــاء اإلجنابي ــة النس ــى صح ــز عل ــمها، بالتركي اس
علــى نحــو يعكــس اخلطابــات احملليــة والعامليــة حــول 
الصحــة واحلقــوق اإلجنابيــة فــي الســنوات التــي 
ــة  ــكان والصح ــي للس ــر الدول ــاد املؤمت ــبقت انعق س
فــي القاهــرة عــام 1994. علــى أن هــذا التركيــز احملــدود 
ــة، واتســع نطاقــه مــع مــرور  قــد نوقــش منــذ البداي
ــالً  ــام، فض ــكل ع ــرأة بش ــة امل ــمل صح ــت ليش الوق
عــن حيــاة الرجــل،1 ومــدى تأثيــر الرجــال علــى صحــة 
اجملموعــات  تهــم  التــي  القضايــا  وإدراج  النســاء،2 
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املراهقــني،3  البيولوجية-االجتماعيــة األخــرى مثــل 
ــة  ــرة التالي والالجئــني،4 فضــالً عــن النســاء فــي الفت

ــاوات.6 ــاء العزب ــث،5 والنس ــاع الطم النقط

ــة اآلن  ــة اإلجنابي ــل الصح ــة عم ــع مجموع وتتب
»اللجنــة االستشــارية اإلقليميــة«، املكونــة مــن 
خمســة مــن قدامــى أعضــاء اجملموعــة )وهــم أيًضــا 
منســقة  ترتكــز  نشــطاء(.  وموجهــون  باحثــون 
)جوســلني  اإلجنابيــة  الصحــة  عمــل  مجموعــة 
باجلامعــة  الصحــة  علــوم  كليــة  فــي  ديجــوجن( 
األمريكيــة فــي بيــروت؛ ويوجــد أعضــاء اللجنــة علــى 
ــس،  ــوريا، وتون ــطني، وس ــان، وفلس ــي لبن ــي ف التوال
وتركيــا. وعضويــة اجملموعــة مفتوحــة أمــام الباحثــني 
واملمارســني فــي العالــم العربــي وتركيــا؛ وتضــم 
األنثروبولوجيــني، واالقتصاديــني، ومتخصصــي التربيــة، 
فــي  والعلمــاء  واألطبــاء،  واملمرضــات،  والقابــالت، 
ــة  ــال الصح ــي مج ــني ف ــكان، واألخصائي ــال الس مج
ــة  ــب مجموع ــى جان ــاع، إل ــاء االجتم ــة، وعلم العام
ــن  ــاء م ــم األعض ــرى. معظ ــات األخ ــن التخصص م
ــه وفــي  ــاد فــي حــد ذات ــر معت النســاء، وهــو أمــر غي
املنطقــة. يشــارك أعضــاء مجموعــة عمــل الصحــة 
ــذ  ــة وتنفي ــط وصياغ ــي تخطي ــاط ف ــة بنش اإلجنابي
ــم  ــة. تض ــتقبلية للمجموع ــة واملس ــداف احلالي األه
مفكــرة اجملموعــة فعاليــة رئيســية، وهــي اجتماعهــا 
ــي  ــاركًا ف ــي 45 مش ــره حوال ــذي يحض ــنوي ال الس
ــة  ــل مختلف ــي مراح ــا ف ــون بحوثً ــط، ويقدم املتوس
ــي  ــاركني ف ــث املش ــن ثُل ــرب م ــا يق ــور. م ــن التط م
االجتمــاع الســنوي هــم أعضــاء جــدد فــي اجملموعــة، 
ــاء  ــد إنه ــة بع ــى املنطق ــرًا إل ــاد مؤخ ــم ع وأغلبه

ــرى. ــن أخ ــي أماك ــوراه ف ــة الدكت دراس

لقــد جنحــت مجموعــة عمــل الصحــة اإلجنابيــة، 
ــة  ــي املنطق ــامات ف ــد االنقس ــن تزاي ــم م ــى الرغ عل
ــخي  ــط س ــق وس ــي خل ــات، ف ــن النزاع ــا م ومعاناته
ــم  ــدم له ــني ويق ــني املبتدئ ــب بالباحث ــني، يرح للباحث
الدعــم، فضــالً عــن النقــد البنــاء فــي جميــع مراحــل 
ــا مــن تقــدمي صــوت  ــوا مًع ــة؛ ومتكن ــة البحثي العملي

جماعــي ينطلــق مــن منطقــة تفتقــر إلــى التمثيــل، 
وغيــر مفهومــة بشــكل جيــد فــي مناقشــات الصحة 
العامــة العامليــة وتطويرهــا. وقــد واصلــت مجموعــة 
ــي- ــاج التاريخ ــو االندم ــا نح ــا انفتاحه ــل دوًم العم

احملليــة  باخلبــرة  واالهتمــام  للصحــة،  االجتماعــي 
ــل البحــوث متعــددة التخصصــات،  املعاشــة، وتفضي
ــة للتعــرف علــى اخملــاوف  مبــا يتيــح اتخــاذ طــرق بديل

ــة. ــياقات فعلي ــي س ــة ف ــة بالصح املتعلق

تتنــاول هــذه الورقــة، مــن خــالل اســتعراض 
ــور  ــة، املنظ ــة اإلجنابي ــل الصح ــة عم ــة مجموع جترب
الــذي نقلتــه اجملموعــة مــن املنطقــة إلــى املناقشــات 
العامليــة، مبــا يتجــاوز مجــال الصحــة اإلجنابيــة اآلخــذ 
ــى  ــة إل ــعى الورق ــا تس ــل. كم ــور بالفع ــي التط ف
ــبكات  ــبة للش ــة بالنس ــل أهمي ــألة مُتث ــة مس معاجل
ــتدامة  ــة االس ــم لقيم ــل تصوره ــام، مث ــكل ع بش
ــص  ــي تخ ــائل الت ــك املس ــن تل ــالً ع ــا، فض وحتدياته
ــاء  ــع البق ــتمرارية، م ــًدا – االس ــبكة حتدي ــذه الش ه
ــة فــي منطقــة  ــاة اليومي ــات احلي ــة بتحدي ــى صل عل
مضطربــة. وبعــد اســتعراض موجــز لتاريخهــا، نختــار 
ــاء  ــا أعض ــا أجراه ــة بعينه ــات بحثي ــة موضوع ثالث
الشــبكة؛ ثــم نناقــش فــي القســم األخيــر مــن 
ــي  ــاهمتها ف ــبكة ومس ــل الش ــة عم ــة كيفي الورق

ــوث. ــال البح ــي مج ــدرات ف ــاء الق بن

النهوض بالبحوث السياقية املهمة
منــذ ثالثــة عقــود، كانــت مجــاالت الســكان 
منفصلــة  أهــداف  ذات  غالًبــا  العامــة  والصحــة 
وتكوينــات مؤسســية رأســية، ممــا أثــر بوضــوح علــى 
البحــوث املتعلقــة باإلجنــاب. وعلــى الصعيــد الدولــي، 
طــورت البحــوث االعتمــاد بصــورة ســاحقة علــى 
والتركيــز  دميوجرافيــة،  ومســوح  أســاليب معــني، 
علــى أهــداف منفصلــة للخصوبــة والتحكــم فيهــا، 
وبقــاء الطفــل، وصحــة األم. وفــي أواخــر الثمانينيــات، 
الصحــة  وأنصــار  النســويات  الباحثــات  عارضــت 
ــة، وصاغــت أجنــدة  هــذه األهــداف الضيقــة املنفصل
موســعة للحقــوق والصحــة اإلجنابيــة، مبــا فيهــا 
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ــا  ــي. كم ــد العامل ــى الصعي ــية، عل ــة اجلنس الصح
ســاهمت إلــى حــد كبيــر فــي تشــكيل املؤمتــر الدولــي 
ــام  ــرة ع ــي القاه ــد ف ــذي ُعق ــة ال ــكان والتنمي للس

ــًدا.11-7 ــا جي ــخ توثيًق ــذا التاري ــال ه ــد ن 1994. وق

اجتمــع أول أعضــاء فــي مجموعــة عمــل الصحــة 
ــدان  ــن البل ــد م ــن العدي ــون م ــم باحث ــة – وه اإلجنابي
العربيــة وتركيــا - فــي القاهــرة عــام 1988 حتــت رعايــة 
ــه  ــرزت في ــذي ب ــت ال ــي الوق ــكان.* وف ــس الس مجل
وجهــات نظــر كليــة حــول اإلجنــاب وارتباطــه بالصحــة 
علــى الصعيــد العاملــي، شــددت اجملموعــة علــى وضــع 
ــا  ــرأة وحقوقه ــة امل ــل صح ــة لتحلي ــر مفاهيمي أُط
تشــمل  التــي  اإلقليميــة  احلقائــق  ســياق  فــي 
ــتبدادية،  ــة االس ــة، واألنظم ــلطة األبوي ــر، والس الفق
ــد  ــدة. وق ــة اجلدي ــة الليبرالي ــات االقتصادي والسياس
ســعت اجملموعــة إلــى وضــع تصــور للصحــة اإلجنابيــة 
مــن حيــث مســارات احليــاة داخــل مجــاالت العالقــات 
االجتماعيــة األوســع نطاقًــا، واعتمــدت التعريــف 

ــي: التال

ــة  ــن مرحل ــدًءا م ــش، ب ــى العي ــاء عل ــدرة النس ق
املراهقــة ومــا بعدهــا، فــي ظــل خيــار اإلجنــاب، 
ــة  ــة بدرج ــاة خالي ــح، وحي ــاب الناج ــة، واإلجن والكرام
ــراض  ــاء واألم ــراض النس ــر أم ــن مخاط ــة م معقول

عموًمــا.12

ــي:  ــو ثالث ــى نح ــا عل ــة مهمته ــددت اجملموع ح
ــة  ــة اإلجنابي ــول الصح ــياقية ح ــارف الس ــاج املع إنت
للنســاء فــي العالــم العربــي وتركيــا، وبنــاء القــدرات 
احملليــة فــي مجــال البحــوث الدقيقــة، والتأثيــر علــى 
السياســات واملمارســات فــي املنطقــة.13 وســعت 
اجملموعــة، كجــزء مــن هــذه املهمــة، إلــى تعزيــز 
البحــوث املبتكــرة ومتعــددة التخصصــات، التــي 
كانــت انعكاًســا للواقــع اإلقليمــي وشــواغله، لكنهــا 
ــات  ــع االجتاه ــات م ــالل النقاش ــن خ ــا م ــورت أيًض تط

ــة. ــة اإلجنابي ــال الصح ــي مج ــة ف ــة العاملي البحثي

وتقــدم هــذه الورقــة البحثيــة ثالثــة أمثلــة 
ــة  ــا هــذه اجملــاالت الثالث لبحــوث مبتكــرة. وقــد اخترن
ألنهــا مســتمرة بوجــه خــاص داخــل الشــبكة، عــالوة 
ــق  ــا يتعل ــي م ــا ف ــب أيًض ــا مناس ــى أن توقيته عل
ــواء.  ــد س ــى ح ــة عل ــة والعاملي ــات اإلقليمي باملناقش
كمــا أنهــا توضــح الكيفيــات اخملتلفــة التــي اتبعتهــا 
وتشــجيع  البحثيــة  القــدرات  لدعــم  اجملموعــة 
ــة  ــة احمللي البحــوث متعــددة التخصصــات ذات األهمي

ــة. والعاملي

ــة؛  ــة اإلجنابي ــالل الصح ــث األول اعت ــاول البح يتن
وهــو ميثــل جــزًءا ال يتجــزأ مــن اجلهــود التــي يبذلهــا 
ــات  ــر الثمانيني ــذ أواخ ــل من ــة األوائ ــاء اجملموع أعض
لوضــع أجنــدة بحثيــة، تركــز عمــًدا علــى جتــاوز 
األجنــدة الضيــق الســائدة فــي مجــال التحكــم 
فــي اخلصوبــة. لقــد بــدأ هــذا املوضــوع بدراســة فــي 
ــارب  ــذ جت ــي أخ ــل ف ــدد يتمث ــرض مح ــر، ذات غ مص
ــي  ــة ف ــامهن اإلجنابي ــن أجس ــن ع ــاء وتصوراته النس
ــات  ــن الدراس ــدد م ــن ع ــجع م ــام وتش ــار؛ بإله االعتب
احملــددة التــي اضطلــع بهــا مختلــف أعضــاء الشــبكة 
فــي بلــدان مختلفــة علــى مــر الزمــن. وقــد ســاعدت 
ــط  ــق شــعور بالتراب هــذه الدراســات بدورهــا فــي خل

ــة.  ــة اإلجنابي ــل الصح ــة عم ــل مجموع داخ

األم/ الثانــي، حــول صحــة  املوضــوع  ويوضــح 
األعمــال  بــني  اجلمــع  فــي  الشــبكة  دور  الــوالدة، 
املتوازيــة واملســتقلة التــي نشــأت فــي بلــدان مختلفة 
باملنطقــة. لقــد انبثــق هــذا املوضوع مــن القلق بشــأن 
ــة  ــال صح ــي مج ــة ف ــوث احلالي ــز البح ــدان تركي فق
األم علــى الصعيــد العاملــي، حيــث ينصــب اهتمامهــا 
علــى حــاالت احلمــل عاليــة اخلطــورة. وقــد أصبحــت 
هــذه اجملموعــة الفرعيــة مــن املبــادرات البحثيــة 
حــول صحــة األم جــزًءا مــن شــبكة مســتقلة تتعلــق 
ــت مرتبطــة مبجموعــة عمــل الصحــة  ــوالدة، وظل بال
ــَدم دراســاتها ســنويًّا فــي اجتماعاتهــا. اإلجنابيــة وتُق
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ــزاع  ــف والن ــول العن ــث، ح ــوع الثال ــرًا املوض وأخي
والصحــة، الــذي بــرز تلقائيًّــا مــن خبــرة معانــاة 
عليــه  التركيــز  لكــن  التاريخيــة،  الفلســطينيني 
أصبــح أكثــر حــدة عندمــا بــدأ العنــف يتخلــل 
ــا فــي أعقــاب حــرب العــراق،  املنطقــة بأســرها تقريًب
ــزوح  ــوريا، والن ــي س ــزاع ف ــة، والن ــات العربي واالنتفاض
اإلجبــاري الضخــم الــذي تشــهده املنطقــة. وقــد وجد 
الباحثــون وأعضــاء الشــبكة، الذيــن يجــرون دراســات 
ــة  ــة، أن مجموع ــة متبادل ــت ذات صل ــة وإن كان فردي
عمــل الصحــة اإلجنابيــة تُعــد مبثابــة منتدى لتقاســم 

ــتركة. ــات املش ــذه االهتمام ه

النفسية- والعلوم  احليوي  الطب  ارتباط  جوانب 
االجتماعية: البحوث حول االعتالل اإلجنابي 

ــة  ــة دراس ــي مبثاب ــي رئيس ــروع بحث كان أول مش
متعــددة التخصصــات، بــدأت فــي أواخــر الثمانينيــات 
حــول الصحــة اإلجنابيــة للنســاء فــي املناطــق الريفية 
باجليــزة، خــارج القاهــرة مباشــرة، مصــر. ضــم الفريــق 
البحثــي عاملــة أنثروبولوجيــا )خّطــاب(، وأســتاذ طــب 
التوليد/أمــراض النســاء )يونــس(، وأخصائيــة بــارزة فــي 
مجــال اإلحصــاء البيولوجــي )زريــق(.** شــملت األعمال 
ــي،  ــار املفاهيم ــة اإلط ــة صياغ ــة للدراس التحضيري
واختيــار موقــع الدراســة، واحلصــول علــى التراخيــص 
الرســمية. وقــد اســتغرقت حوالــي ســنة، مــع العمــل 
ــذه  ــمت ه ــرة 1989-1990. اتس ــالل الفت ــي خ امليدان
الفتــرة بقيمــة كبيــرة، أوالً فــي البــدء بتشــكيل فريــق 
بحثــي متعــدد التخصصــات بحــق، وثانًيــا فــي التعرف 
علــى اجملتمــع احمللــي. اعتمــدت الدراســة بدرجــة 
ــدت  ــي أك ــة، الت ــاليب اإلثنوجرافي ــى األس ــرة عل كبي
مركزيــة أولويــات النســاء وتصوراتهــن. وكان هــذا فــي 
وقــت ارتكــزت فيــه غالًبــا مــا يُطلــق عليهــا البحــوث 
متعــددة التخصصــات علــى الطــب احليــوي فــي 
نهجهــا، وفرضياتهــا، وأســاليبها، مــع اتخــاذ العلــوم 
ــوال.  ــن األح ــي أحس ــاعد ف ــدور مس ــة ل االجتماعي
أحدثــت دراســة االعتــالل اإلجنابــي فــي اجليــزة - كمــا 
أصبــح يُطلــق عليهــا – نوًعــا مــن التــوازن والصرامــة 

قــدم  علــى  باالســتفادة  وذلــك  البحــوث،  فــي 
املســاواة بالعلــوم االجتماعيــة والســكانية والطبيــة 
احليويــة. ونظــرًا الرتفــاع مســتويات ثقــة اجملتمــع 
ــة  ــة املتعلق ــوث النوعي ــختها البح ــي رس ــي، الت احملل
بتصــورات النســاء، متكــن الفريــق مــن حتقيــق معــدل 
ــث  ــات البح ــح ومكون ــي املس ــع ف ــتجابة مرتف اس
اإلكلينيكيــة.14 وجــدت الدراســة أن تفشــي االعتــالل 
ــات  ــة بالتهاب ــيما اإلصاب ــاء، ال س ــني النس ــي ب اإلجناب
ــى  ــل. وعل ــم واملهب ــوط الرح ــلي، وهب ــاز التناس اجله
األمــراض تضعــف  هــذه  أعــراض  أن  مــن  الرغــم 
النســاء، فقــد اعتبرنهــا جــزًءا عاديًّــا مــن حيــاة املــرأة 

ــة.19-15 ــة طبي ــب عناي وال يتطل

ســاهمت دراســة اجليــزة مباشــرة فــي املناقشــات 
العامليــة حــول كيفيــة التنفيــذ عمليًّــا ألجنــدة 
الصحــة اإلجنابيــة التــي ناقشــها املؤمتــر الدولــي 
ــيع  ــى توس ــة إل ــة احلاج ــة، وبخاص ــكان والتنمي للس
ــات  ــة احتياج ــة كاف ــة لتلبي ــات الصحي ــاق اخلدم نط
صحــة النســاء. كمــا ســاهمت الدراســة أيًضــا فــي 
تغييــر نظــرة األطبــاء لصحــة املــرأة، وتأثيــر البرامــج 
ــة  ــة اإلجنابي ــل الصح ــة عم ــت مجموع ــة. تعاون احمللي
مــع وزارة الصحــة املصريــة فــي ثالثــة مراكــز صحيــة 
ريفيــة، لتحســني تقــدمي الرعايــة الصحيــة مــن خــالل 
ــب  ــي صل ــع ف ــي تق ــية الت ــواغل الرئيس ــاج الش إدم

ــة.13 ــة اإلجنابي ــة الصح مقارب

ضمــت دراســة اجليــزة عــدة ابتــكارات: االســتعانة 
واإلشــارة  بحــق؛  التخصصــات  متعــددة  مبقاربــة 
ــروف  ــرأة والظ ــور امل ــن منظ ــم كل م ــرورة فه ــى ض إل
اإلكلينيكيــة، بغيــة تقييــم األمــراض التناســلية 
بدقــة؛ والتركيــز علــى النســاء واجملتمــع احمللــي إلنتــاج 
ــتخدام  ــدم اس ــباب ع ــول أس ــة ح ــدة ومهم رؤى جدي
ــي  ــام الصح ــع النظ ــاون م ــل بالتع ــات؛ والتدخ اخلدم
ــادة  ــات وزي ــة اخلدم ــني نوعي ــام لتحس ــاع الع بالقط
مباشــرة  اجليــزة  دراســة  أدت  منهــا.  االســتفادة 
ــل  ــة عم ــاء مجموع ــه أعض ــام ب ــل ق ــل مماث ــى عم إل
الصحــة اإلجنابيــة فــي مصــر، واألردن،20 ولبنــان،21 حــول 
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مــدى انتشــار حــاالت اإلصابــة باألمــراض التناســلية. 
كمــا ألهمــت أيًضــا العمــل علــى املشــاكل املتعلقــة 
اإلجنابيــة،22  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  بنوعيــة 
ــى  ــر عل ــي التأثي ــم ف ــام التعلي ــن دور نظ ــالً ع فض
مهــارات ومواقــف أخصائيــي التوليد/أمــراض النســاء، 
ــني الطبيــب  ــات ب ــة الكرامــة فــي العالق وكــذا أهمي
واملريــض. ألهمــت دراســة اجليــزة أيًضــا قيــام الزمــالء 
بعمــل  اجملموعــة  شــبكة  فــي  األنثروبولوجيــني 
ــدى النســاء فــي  ــة ل مهــم حــول التصــورات الصحي
املنطقــة،23 كمــا ألهمــت فريًقــا متعــدد التخصصــات 
فــي فلســطني لبــدء دراســة فــي نابلــس حــول 

ــة.24  ــن الصح ــاء ع ــورات النس تص

اجليــزة  دراســة  ذلــك، شــجعت  عــالوة علــى 
ــددة  ــة متع ــاريع البحثي ــن املش ــد م ــراء املزي ــى إج عل
ــة  ــق بصح ــرى تتعل ــع أخ ــي مواضي ــات ف التخصص
النســاء فــي املنطقــة، وقدمــت منوذًجــا لتعــاون 
متــوازن ومحتــرم بــني التخصصــات التــي يُنظــر إليهــا 

ــة. ــي املنطق ــي ف ــكل هرم ــرًا بش كثي

صحة األم: خبرة النساء في القلب من أبحاث الوالدة
يكمــن املثــال الثانــي الــذي يوضــح كيفيــة 
التداخــل املبتكــر بــني البحــوث احملليــة، التــي أجراهــا 
أعضــاء الشــبكة، والشــواغل العامليــة، في الدراســات 
ــوالدة.  ــة ال املتعلقــة بصحــة األم، وخاصــة فــي عملي
ــي  ــع ف ــي يرج ــث اإلقليم ــذا البح ــز وراء ه كان احلاف
ــالء  ــل والزم ــا كامب ــل أون ــى عم ــه إل ــر من ــزء كبي ج
فــي كليــة لنــدن للصحــة والطــب االســتوائي، حــول 
صحــة األمهــات علــى الصعيــد الدولــي؛ الــذي أشــار 
إلــى التركيــز العاملــي املتزايــد علــى تشــجيع النســاء 
ــة الصحيــة، علــى الرغــم  للــوالدة فــي مرافــق الرعاي
ــل.  ــون األمث ــد ال تك ــات ق ــذه اخلدم ــة ه ــن أن نوعي م
اهتــم الباحثــون فــي مصــر ولبنــان وســوريا بشــواغل 
ــا  مماثلــة حــول نوعيــة الرعايــة الطبيــة املقدمــة محليًّ
ــأن  ــاء بش ــارات للنس ــود خي ــدم وج ــوالدة، وع ــاء ال أثن
ــادة  ــل زي ــي ظ ــوالدة، ف ــاء ال ــفى أثن ــات املستش ممارس

الطابــع الطبــي علــى عمليــة الــوالدة، وقلــة الضغوط 
ــول  ــارات ح ــي االختي ــاء ف ــراك النس ــى إش ــة إل الرامي
ــة ال  ــي املنطق ــوث ف ــم البح ــى أن معظ ــوالدة. عل ال
تــزال تــدور حتــى اآلن حــول الــوالدات املنزليــة والقابالت 
ــى  ــع إل ــة الطاب ــات إثنوجرافي ــات، واملمارس التقليدي
ــرات  ــات وخب ــام مبمارس ــدم االهتم ــع ع ــر، م ــد كبي ح
دون  املهبليــة  الــوالدة  )أي  »الطبيعيــة«  الــوالدة 
تعقيــدات( فــي املرافــق الصحيــة، وهــو مجــال مهــم 
تتجاهلــه البحــوث.25 وعلــى ســبيل املثــال، أُجريــت في 
عــام 1997 إحــدى الدراســات املبكــرة - التــي توقعــت 
حــدوث تطــورات الحقــة - علــى 39 مستشــفى وطنــي 
فــي لبنــان، بهــدف توفيــر املعلومــات األساســية 
التــي يقدمهــا رؤســاء أقســام الــوالدة حــول ممارســات 
الــوالدة الطبيعيــة، ومــدى قــدرة النســاء على ممارســة 
حــق االختيــار فــي هــذه العمليــة.26 وقــد كــرر أعضــاء 
الشــبكة هــذه الدراســة الحًقــا فــي األردن،27 وألهمــت 

ــعودية.28 ــة الس ــة العربي ــي اململك ــرى ف ــات أخ دراس

وبعــد ذلــك، قــام عــدد مــن الباحثــني، مــن أعضــاء 
بتشــكيل  اإلجنابيــة،  الصحــة  عمــل  مجموعــة 
فريــق إلجــراء بحــوث فــي لبنــان، وســوريا،29 ومصــر،30 
ــات  ــة ممارس ــة31 لدراس ــطينية احملتل ــي الفلس واألراض
املستشــفيات خــالل احلمــل والــوالدة، وتقييــم النتائــج 
ــة؛ واألهــم  ــى األدل ــد اســتنادًا إل فــي مواجهــة التولي
مــن ذلــك، محاولــة لفهــم جتربــة الــوالدة »الطبيعية«، 
ليــس فقــط مــن خــالل وجهــات نظــر املمارســني، وإمنــا 
بوجــه خــاص مــن خــالل وجهــات نظــر النســاء. وقــد 
ــى  ــارض إل ــارَن – يتع ــه مق ــث – وبعض ــذا البح كان ه
ــني  ــدى املمارس ــائد ل ــام الس ــع االهتم ــر م ــد كبي ح
والدوائــر السياســية بشــأن الــوالدة »عاليــة اخلطــورة« 

ــة(.25 ــات طبي ــتتبعها مضاعف ــي تس )أي الت

اســتعانت هــذه الدراســات بتقنيــات بحثيــة 
مختلفــة ملعرفــة خبــرة الــوالدة فــي اإلطار املؤسســي: 
ــل االســتبيانات، وبعضهــا مــع جــداول لتســجيل  مث
ــي  ــرة ف ــة املباش ــات؛ واملالحظ ــرار املمارس ــدى تك م
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ــداث.  ــي لألح ــرد النوع ــر؛ والس ــوالدة والعناب ــة ال غرف
قــررت   ،2001 عــام  فــي  األنشــطة،  هــذه  وخــالل 
اجملموعــات متعــددة التخصصــات مــن الباحثــني مــن 
احملتلــة،  الفلســطينية  واألراضــي  ولبنــان،  مصــر، 
وســوريا، تكويــن شــبكة تســتند إلــى أبحاثهــم 
الســابقة، وبتمويــل منفصــل، بعنــوان »اخليــارات 
والتحديــات أمــام تغييــر الــوالدة«. ومــع مــرور الوقــت، 
ــث  ــوالدة، حي ــاوز ال ــا يتج ــى م ــبكة إل ــعت الش توس
شــملت اختبــار مقاربــات قياســية للرعايــة قبــل 

ــوالدة.32 ــد ال ــاء وبع وأثن

مجتمعــة،  الدراســات،  هــذه  حاولــت  لقــد 
ــري  ــي جت ــة الت ــى العملي ــكالي عل ــع إش ــاء طاب إضف
فــي املؤسســات ويُطلــق عليهــا طبيًّــا الــوالدات 
»الطبيعيــة«، فــي الوقــت الــذي متيــل فيــه البحــوث 
والسياســات إلــى تســليط الضــوء علــى طرفــي 
عمليــة الــوالدة، والــوالدة فــي البيــت، أو احلــاالت 
الــوالدة. فــي  شــديدة اخلطــورة، وحــاالت طــوارئ 
ــال،  ــبيل املث ــى س ــام 2000، عل ــن ع ــرة م ــرة مبك فت
قــام فريــق متعــدد التخصصــات - ضــم أطبــاء 
التوليــد، وطبيــب صحــة عامــة، وعالــم أنثروبولوجيــا، 
ــر  ــوالدة، وخبي ــي ال ــال حديث ــي األطف ــص ف ومتخص
إحصائــي – بإعــداد وإجــراء أول دراســة ملمارســات 
ــوالدة »الطبيعيــة« فــي أكبــر مستشــفى  اخملــاض وال
تعليمــي للــوالدة فــي مصــر، وهــو مستشــفى اجلــالء 
فــي القاهــرة. شــملت الدراســة تصنيــف أكثــر 
مــن أربعــني ممارســة للــوالدة الطبيعيــة، رصدهــا 
ــة  ــة مرجعي ــتخدام قائم ــدرّب باس ــة ُم ــق مراقب فري
ــذا  ــة ه ــة، ومقارن ــا للدراس ــت خصيًص ــة وُضع خاص
التوثيــق الدقيــق بالتوقعــات التــي وضعتهــا منظمــة 
ــة.30 وكان  ــوالدة الطبيعي ــول ال ــة ح ــة العاملي الصح
ــق:  ــا بح ــا جوهريًّ ــكارًا منهجيًّ ــة ابت ــر املالحظ عنص
ــى  ــز عل ــن التركي ــدالً م ــة ب ــوالدة كعملي ــق ال توثي
النتائــج اإلكلينيكيــة.33 ومــن الواضــح أن العديــد 
ــر  ــى نحــو غي ــل حــث اخملــاض عل مــن املمارســات، مث
مناســب، يشــكل مخاطــر صحيــة للنســاء، وأمكــن 

تعديــل بعــض تلــك املمارســات بعــد مناقشــة النتائج 
مــع مديــري املستشــفى. وفــي نهايــة املطــاف، وجدنــا 
أن العديــد مــن املمارســات ترتبــط بقيــود نظــام 
ــس  ــل، ولي ــص التموي ــاظ ونق ــل االكتظ ــة، مث الصح
ــذاك  ــات حين ــم املعلوم ــن تقاس ــال. لك ــرد اإلهم مج
أســهم فــي متكــني مديــري املستشــفى مــن حتســني 

الرعايــة املقدمــة.34،33،30

التــزم الباحثــون فــي هــذه اجملموعــة منــذ البدايــة 
ــوالدة  ــال ال ــي مج ــاء ف ــرات النس ــم خب ــة وفه مبعرف
ورعايــة األمومــة، وهــو مــا لــم يكــن قــد حظــي ســوى 
ــذا،  ــني. وهك ــك احل ــى ذل ــام حت ــن االهتم ــل م بقلي
كشــفت دراســة مبكــرة فــي لبنــان، عــن طريــق 
ــس  ــن )ولي ــي منازله ــاء ف ــع النس ــالت م ــراء مقاب إج
ــا(، أن  ــأن أهميته ــرددن بش ــث ت ــفى، حي ــي املستش ف
جوانــب كثيــرة مــن جتــارب الــوالدة كانــت غيــر مريحــة 
للنســاء.35 ذهــب الباحثــون الســوريون إلــى أبعــد مــن 
ذلــك، عــن طريــق اختبــار التدخــالت التــي مــن شــأنها 
ــارات  ــالل الزي ــن خ ــواء م ــاء، س ــارب النس ــني جت حتس
املنــزل بعــد الــوالدة،36 أو عــن طريــق حتســني مهــارات 

ــة.37 ــي الرعاي ــدى مقدم ــال ل االتص

ــة،  ــبكة البحثي ــأت الش ــو، نش ــذا النح ــى ه وعل
ــا  ــوالدة«، ولديه ــر ال ــام تغيي ــات أم ــارات والتحدي »اخلي
ارتبــاط ال يتجــزأ مــع مجموعــة عمــل الصحــة 
وكانــت  بينهمــا،  العضويــة  وتداخلــت  اإلجنابيــة، 
ــة  ــع جملموع ــبكة أوس ــي ش ــا ف ــرض دائًم ــج تُع النتائ
األخيــرة،  اآلونــة  وفــي  اإلجنابيــة.  الصحــة  عمــل 
ــت  ــي ُعِرض ــوث الت ــذ البح ــاء بتنفي ــع األعض اضطل
ــة،  ــة اإلجنابي ــل الصح ــة عم ــات مجموع ــي اجتماع ف
ــات.  ــددة التخصص ــات متع ــن املناقش ــتفادت م واس
وعلــى ســبيل املثــال، استكشــفت إحــدى الدراســات 
الفاعليــة احملليــة، فــي ثالثــة بلــدان عربية، للممارســة 
املراجعــة  عمليــات  بشــأن  عامليًّــا  بهــا  املوصــى 
ــرًا«  ــوت مؤخ ــاالت »امل ــني إدارة ح ــة لتحس اإلكلينيكي
)النســاء الالتــي توفــني خــالل احلمــل والــوالدة(.38 
ــا إذا  ــي م ــذ البحث ــر للتنفي ــروع آخ ــف مش واستكش
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ــي  ــاض )ف ــالل اخمل ــق خ ــاب رفي ــماح باصطح كان الس
املستشــفيات التــي ال تســمح بذلــك أو ال تشــجعه( 
فــي مصــر ولبنــان وســوريا، ســيكون فعــاالً ومقبــوالً 
ــة.39 ــي املنطق ــة ف ــفيات العام ــياق املستش ــي س ف

ــني أعضــاء مجموعــة عمــل  ــرز موضــوع ب ــد ب وق
الصحــة اإلجنابيــة، يتجــاوز فريــق الــوالدة، وهــو البحــث 
ــات  ــل للعملي ــة بالفع ــدالت املرتفع ــاع املع ــي ارتف ف
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــة.41،40 فعل ــي املنطق ــة ف القيصري
هــذا املوضــوع ميثــل مصــدر قلــق عاملــي، فإنــه يتســم 
بديناميــات إقليميــة وقُطريــة خاصــة. وجــدت إحــدى 
ــة  ــاء مجموع ــرًا أعض ــا مؤخ ــي أجراه ــات الت الدراس
ــات الســكانية  عمــل الصحــة اإلجنابيــة حــول اخلطاب
ــرون  ــني يعتب ــاء واملمرض ــض األطب ــا أن بع ــي تركي ف
التدابيــر الراميــة إلــى تقليــل الــوالدة القيصريــة 
جــزًءا مــن حملــة سياســية لتشــجيع اإلجنــاب التــي 
ــل  ــع جع ــب م ــى جن ــا إل ــة، جنًب ــا احلكوم تنتهجه
تنظيــم األســرة، مبــا فيــه اإلجهــاض، خدمــات يصعــب 
ــدم  ــون بع ــاء يوص ــرًا ألن األطب ــا. ونظ ــول إليه الوص
إجــراء أكثــر مــن والدتــني قيصريتــني، فقــد قيــل 
ــة  ــة اجلراحي ــذه العملي ــى ه ــة عل ــديد الرقاب إن تش
ــاب.41 ــجيع اإلجن ــة تش ــاء سياس ــا إحي ــيخدم أيًض س

وفــي اخلتــام، ميكــن القــول إن تلــك اجملموعــة 
الواســعة مــن املبــادرات البحثية املتعلقــة بصحة األم، 
اســتنادًا إلــى ســياق املنظومــة الثقافيــة والصحيــة 
فــي املنطقــة، قــد أســهمت فــي املناقشــات الدوليــة 
ــات  ــة لألمه ــة الصحي ــة الرعاي ــول نوعي ــة ح اجلاري

ــودة.42 ــم اجل ــي تقيي ــاء ف ــرات النس ــة خب وأهمي

احلروب، والنزاعات، واملعاناة االجتماعية 
فــي ظــل واقــع احليــاة اليوميــة املُعــاش فــي 
ــى  ــز عل ــة، كان التركي ــطينية احملتل ــي الفلس األراض
ــا مــن  العالقــة بــني احلرب/النــزاع والصحــة جــزًءا حتميًّ
ــي  ــطينيني ف ــني الفلس ــة للباحث ــات البحثي االهتمام
الشــبكة منــذ وقــت مبكــر. وقــد أدت هــذه الدراســات 

ــا  ــي م ــه ف ــاظ علي ــم واحلف ــد الزخ ــى تولي ــا إل جزئيًّ
ــة  ــى دراس ــاء، إل ــى النس ــز عل ــاوز التركي ــق بتج يتعل
نقديــة للمحــِددات االجتماعيــة والسياســية للصحة 
للجميــع. تســاءل الباحثــون كيــف ميكــن فهــم 
الصحــة اإلجنابيــة، أو بالطبــع الصحــة بشــكل أكثــر 
عموميــة، علــى نحــو منفصــل عــن عنــف وضغــوط 
ــف  ــاءلوا كي ــرائيلي. وتس ــكري اإلس ــالل العس االحت
ميكــن فهــم الصحــة اإلجنابيــة، أو فــي الواقــع الصحة 
بشــكل أعــم، علــى نحــو منفصــل عــن العنــف الــذي 
ــد  ــرائيلي. وبتأكي ــكري اإلس ــالل العس ــه االحت ميارس
أهميــة ربــط العافيــة اجلســدية باالعتبارات النفســية 
املعانــاة  مفهــوم  الباحثــون  أدخــل  واالجتماعيــة، 
ــا،  ــات بأكمله ــى مجتمع ــر عل ــي تؤث ــة الت االجتماعي
وليــس األفــراد فقــط، فــي إطارهــم املفاهيمــي. وقــد 
ضعــوا تدابيــر تســتند إلــى اخلبــرات احملليــة، مبــا فيهــا: 
ــان؛  ــري، واحلرم ــان البش ــدام األم ــرب، وانع اإلذالل، والك
مــع التشــديد علــى آثــار التعــرض للعنــف السياســي 

ــج.49-43 ــة النتائ ــدى صح ــاه وم ــى الرف عل

وهــم  الفلســطينيني،  الباحثــني  دراســات  إن 
أعضــاء أيًضــا فــي مجموعــة أبحــاث الــوالدة املذكــورة 
ــات  ــي مناقش ــا ف ــًدا مختلًف ــت بُع ــد طرح ــاله، ق أع
اآلثــار املترتبــة علــى النــزاع، مــع التركيــز علــى رعايــة 
ــي -  ــم املعرف ــذا التراك ــل ه ــوالدة. وميث ــة وال األموم
بشــأن حمايــة األمومــة، ال ســيما الــوالدة فــي ظــروف 
النــزاع واحلصــار – أهميــة كبيــرة، نظــراً للســياق 
احلالــي الــذي يشــهد تزايــد أعمــال العنــف فــي 
املنطقــة. توثــق هــذه الدراســات خبــرات النســاء فــي 
الــوالدة خــالل حــاالت النــزاع، وتُقــدم أدلــة ذات قيمــة 
ــل  ــي ظ ــوالدة ف ــل ال ــددة، مث ــكالت مح ــول مش ح
ــش  ــاط تفتي ــث نق ــرائيلي، حي ــكري إس ــالل عس احت
ــع،  ــا متن ــرًا م ــادة، وكثي ــئ ع ــرائيلي تُبط ــش اإلس اجلي
حركــة النســاء املتوجهــات خــالل اخملــاض إلــى املرافــق 
الطبيــة.50 وهنــاك دراســة أُجريــت عــن طريــق مقابلــة 
ــو  ــا باحث ــي يواجهه ــات الت ــرًا للصعوب ــة – نظ هاتفي
ــى غــزة – استكشــفت  ــة للوصــول إل الضفــة الغربي
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ــوالدة  ــي ال ــدن ف ــي اعتم ــاء الالت ــرات النس ــا خب أيًض
علــى القابــالت، خــالل الهجــوم اإلســرائيلي علــى غــزة 
فــي الفتــرة مــن 22 ديســمبر 2008 إلــى ينايــر 51.2009 
وتبــني هــذه الدراســة بوضــوح »خبــرات النســاء، فــي 
ظــل الضعــف والصدمــة، عندمــا ال يوجــد مــكان آمــن 
للــوالدة«، وكيــف كانــت القابــالت »غيــر مهيــآت ماديًّــا 
ونفســيًّا حلضــور الــوالدة خــارج بيئــة املستشــفى«.51 

ــوع  ــذا املوض ــار ه ــي إط ــاث ف ــملت األبح ــد ش وق
حتليــالت ألثــر العنــف فــي بيئــات مختلفــة، مــن حيــث 
ــاء  ــبل البق ــاة وس ــم واملعان ــة لألل ــكال اخملتلف األش
والتأقلــم، فضــالً عــن اجلهــود التــي تبذلهــا املنظمــات 
ــرًا  ــم. ونظ ــكان وحمايته ــاعدة الس ــانية ملس اإلنس
لتوســع موجــات النــزاع العســكري واالحتــالل والقتال 
بالوكالــة الــذي يجتــاح اآلن مســاحات شاســعة مــن 
املنطقــة، تشــارك اجملموعــة حالًيــا علــى نطــاق واســع 
فــي بحــوث حــول جتربــة الالجئــني، والرعايــة الطارئــة 
والعاديــة فــي أوقــات النــزاع، وعلــى أهــداف املســاعدة 
اإلنســانية وتنفيذهــا.52-54 وتتــردد اآلن أصــداء هــذا 
العمــل حــول النــزاع، داخــل مجموعــة عمــل الصحــة 
اإلجنابيــة، وقــادت باحثــني آخريــن فــي العالــم العربــي، 
ــزاع  ــع الن ــى وض ــة، إل ــن اجملموع ــزًءا م ــوا ج ــم يكون ل
ــباب  ــة أس ــي لدراس ــار أساس ــرب كإط ــف واحل والعن

ــاة البشــرية واالعتــالل والعجــز والوفــاة. املعان

اســتفادت املوضوعــات البحثيــة الثالثــة املذكــورة 
ــة  ــل الصح ــة عم ــل مجموع ــة عم ــن طريق ــاله م أع
اإلجنابيــة مــن حيــث توفيــر اإلرشــاد، والتغذيــة املرتــدة 
ــدالً  الداعمــة، وفــوق كل شــيء الفهــم الســياقي. وب
ــرت  ــا، وف ــد ذاته ــي ح ــة ف ــدة بحثي ــد أجن ــن حتدي م
ــوث  ــد البح ــوث، وحتدي ــر البح ــدى لنش ــبكة منت الش
الناشــئة فــي املنطقــة، وبذلــك ألهمــت القيــام مبزيــد 
ــاه  ــف أدن ــة. ونص ــع مماثل ــي مواضي ــوث ف ــن البح م
ــص  طريقــة العمــل هــذه، فــي ســياق عــرض اخلصائ
التنظيميــة واملســار التاريخــي للمجموعــة، مــن 
ــدرات  ــوض بالق ــي النه ــل ف ــا املتمث ــور هدفه منظ

ــة. ــي املنطق ــة ف البحثي

تعزيز القدرات البحثية
بــدأت مجموعــة عمــل الصحــة اإلجنابيــة حياتهــا 
فــي الثمانينيــات بتأثيــر مــن »جوائز الشــرق األوســط« 
ــية،  ــح تنافس ــح ملن ــج ناج ــو برنام )MEAwards(، وه
ــكان،  ــس الس ــرة جملل ــب القاه ــذاك مكت ــاه حين أنش
ــر  ــة فــي املنطقــة. يوف ــز القــدرة البحثي بغــرض تعزي
برنامــج »جوائــز الشــرق األوســط« التمويــل واإلرشــاد 
ــرور  ــع م ــا. وم ــي وتركي ــم العرب ــي العال ــني ف للباحث
الباحثــني  مــن  جماعــة  البرنامــج  أقــام  الوقــت، 
املنتمــني إلــى عــدة زوايــا تخصصيــة: االقتصــاد، وعلم 
ــخ،  ــا، والتاري ــا، واألنثروبولوجي ــاع، والدميوجرافي االجتم
والتخطيــط احلضــري، والصحــة العامــة. يهــدف 
البرنامــج إلــى بنــاء القــدرة البحثيــة مــن خــالل 
برنامــج جوائــز تقــوم علــى تنفيــذه جلنــة استشــارية 
ــم  ــة، وتنظي ــن املنطق ــطني م ــني النش ــن الباحث م
اجتماعــات صغيــرة ومكثفــة لكبــار وصغــار الباحثــني 
مــن عــدة تخصصــات ملناقشــة املســائل البــارزة وذات 
ــجيع  ــة، وتش ــة النظري ــث األهمي ــن حي ــة م األولوي
الدقــة املنهجيــة واالبتــكار.55 وجتــدر اإلشــارة إلــى أن 
ــدان  ــن البل ــني م ــط الباحث ــي يرب ــع إقليم ــود جتم وج
ــد  ــذاك، وق ــادًا حين ــن معت ــم يك ــا ل ــة وتركي العربي
ظهــر مــع مــرور الوقــت أن أوجــه التشــابه واالختــالف 
فــي هــذه الســياقات مثمــر بدرجــة كبيــرة ألبحاثهــم.

إن التطــور التاريخــي جملموعــة عمــل الصحــة 
ــا تكوينهــا اجلغرافــي. فالعديــد  اإلجنابيــة يُفســر جزئيًّ
ــاركني  ــوا مش ــني كان ــة املؤسس ــاء اجملموع ــن أعض م
نشــطني فــي برنامــج »جوائــز الشــرق األوســط«. 
ــني  ــالت ب ــاس للص ــج األس ــذا البرنام ــى ه ــد أرس وق
ــا  ــا مهًم ــل تراكًم ــا ميث ــة، مب ــر املنطق ــني عب الباحث
للروابــط اإلقليميــة، علــى عكــس النمــط الســائد في 
املنطقــة، حيــث حصــل معظــم الباحثــني البارزيــن في 
اجملــال علــى تدريبهــم فــي، كمــا تتجــه اهتماماتهــم 
البحثيــة نحــو، أوروبــا وشــمال احمليــط األطلســي. وقــد 
ــر  ــق أط ــا وخل ــي تلقوه ــرؤى الت ــدي ال ــأن حت ــروا ب أق
ــج  ــل برنام ــب، مث ــة يتطل ــة اإلجنابي ــدة للصح جدي
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»جوائــز الشــرق األوســط«، مجتمًعــا جديــًدا مــن 
ــة  ــوم االجتماعي ــني العل ــع ب ــى أن يجم ــني، عل الباحث
والصحيــة. وهــذا اجملتمــع، مثــل برنامــج »جوائــز 
الشــرق األوســط«، يجــب أن يكــون أكثــر إنتاجيــة، إن 
ــل  ــال، ب ــات واألجي ــر للتخصص ــط عاب ــن فق ــم يك ل
ــوا  ــا أدرك ــا. كم ــة وتركي ــدول العربي ــا ال ــمل أيًض يش
ــي  ــرة ف ــل خب ــني األق ــاد للباحث ــة اإلرش ــا أهمي أيًض
مراحــل البحــث. ونظــرًا ألن اجملموعــة نشــأت فــي 
ــرت  ــد تأث ــذا، فق ــر ه ــز املبك ــج اجلوائ ــة ببرنام عالق
األوســط  الشــرق  اإلقليمــي:  للنطــاق  بتعريفــه 
وشــمال أفريقيــا، مبــا فــي ذلــك تركيــا. ومبــرور الوقــت، 
ــة  ــتمرارية التاريخي ــه االس ــذي وفرت ــم ال ــور الزخ تط
داخــل مجموعــة عمــل الصحــة اإلجنابيــة، حيــث 
ــراك  ــرب واألت ــني الع ــا للباحث ــدى جذابً ــت منت أصبح
املهتمــني بتبــادل منظــورات التنميــة فــي هــذه 
املنطقــة واســعة النطــاق مــن خــالل االســتماع إلــى 
ــالً  ــادل، فض ــب التب ــاف جوان ــة واكتش ــوات محلي أص
عــن جوانــب االختــالف غيــر املتوقعــة فــي طــرق إنتــاج 
ــا، ال ســيما الصحــة اإلجنابيــة. إن مثــل  الصحــة محليًّ
ــذت  ــي اتخ ــوب، الت ــوب واجلن ــني اجلن ــط ب ــذه الرواب ه
ــر  ــة، توف ــل اخملتلف ــي احملاف ــكال ف ــن األش ــد م العدي
الســبل االبســتمولوجية واملؤسســية ملقاومــة عــدم 
ــة. ــور املعرف ــي تط ــوب ف ــمال واجلن ــني الش ــوازن ب الت

واألتــراك،  العــرب  الباحثــني  الشــتراك  ونظــرًا 
ــية  ــة الرئيس ــة اللغ ــة مبثاب ــة اإلجنليزي ــت اللغ أصبح
ــس  ــا، لنف ــط« وأيًض ــرق األوس ــز الش ــج »جوائ لبرنام
ــى  ــة. عل ــة اإلجنابي ــل الصح ــة عم ــبب، جملموع الس
أن االختيــار العمــدي للغــة اإلجنليزيــة املفهومــة 
ــت  ــي الوق ــي ف ــراك، كان يعن ــرب واألت ــني الع للباحث
نفســه صعوبــة حتديــد الباحثــني فــي شــمال أفريقيــا 
الفرانكوفونيــة الذيــن تكفــي لغتهــم اإلجنليزيــة 

ــادف. ــري اله ــادل الفك ــي التب ــاركة ف للمش

ــت بحمــاس مجموعــة عمــل الصحــة  لقــد رحب
والباحثــني  الدكتــوراه  طــالب  مبشــاركة  اإلجنابيــة 

ــه  ــي تواج ــات الت ــا بالتحدي ــرج، إلقراره ــي التخ حديث
ــد  ــا يج ــرًا م ــة. كثي ــي املنطق ــباب ف ــني الش الباحث
الباحثــون الذيــن أنهــوا الدكتــوراه فــي أوروبــا أو 
أمريــكا الشــمالية، صعوبــة فــي االنتقــال مــرة 
العمــل فــي املؤسســات اإلقليميــة.  إلــى  أخــرى 
فبعضهــم يجــد نفســه معــزوالً ألســباب سياســية 
أو اجتماعيــة، أو يكتشــفون أنهــم يفتقــرون إلــى 
زمالئهــم املقربــني الذيــن يشــاركونهم اهتمامــات 
مماثلــة. كمــا يخاطــرون باحلوافــز املاليــة والهيبــة 
ــة  ــاريع عاملي ــني ملش ــن محلي ــم كمنفذي ــد عمله عن
ــم  ــات تقيي ــراء عملي ــم إج ــد توليه ــة، أو عن أو محلي
ــة،  ــة الدولي ــا وكاالت املعون ــي تطلبه ــات الت االحتياج
أو  النظــري  البحــث  نطــاق  يتضــاءل  وبالتالــي 
االبتــكاري. كمــا تضيــف مســؤوليات العمــل واألســرة 
مزيــًدا مــن الضغــط. وهنــاك آخــرون يواجهــون املزيــد 
مــن التحديــات الصارخــة: كيــف يواصلــون أبحاثهــم، 
ــر أو  ــم للخط ــبل رزقه ــم وس ــرض حياته ــا تتع بينم

ــتقرار؟ ــدم االس ــزاع وع ــروف الن ــي ظ ــع ف تضي

وبالتفكيــر فــي الطــرق التــي غيــرت خاللهــا 
املشــاركة فــي الشــبكة حيــاة مشــاركيها كباحثــني، 
ميكــن حتديــد مســارات متعــددة. عــرف أوئــل األعضــاء 
فــي مجموعــة عمــل الصحــة اإلجنابيــة مــن بعضهــم 
بعًضــا أن العديــد منهــم كانــوا مشــاركني في دراســة 
اجليــزة متعــددة التخصصــات حــول االعتــالل اإلجنابــي. 
وقــد احتــرم األفــراد املشــاركني فــي الدراســة بعضهم 
بعًضــا علــى املســتوى الشــخصي، وكانــوا منفتحــني 
أمــام تعُلــم لغــة التخصصــات األخــرى، وتطويــر فهم 
ــات  ــك التخصص ــه تل ــن أن تقدم ــا ميك ــي مل أساس
ــى  ــدرة عل ــا الق ــبوا تدريجيًّ ــة. واكتس ــل اجملموع لعم
ــرة خــالل  إجــراء بحــوث متعــددة التخصصــات، واملثاب
عمليــة تتســم بالصعوبــة في بعــض األحيــان. خلقت 
العلــوم االجتماعيــة السياســية املباشــرة عــدم ارتياح 
ــا  ــون دائًم ــوا يفترض ــن كان ــة، الذي ــاء الصح ــني علم ب
إمكانيــة احليــاد العلمــي. كان إدخــال النــوع االجتماعي 
والفــوارق األخــرى بــني القــدرات فــي اإلطــار التحليلــي 
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ــل  ــن التفاع ــق، لك ــرة للقل ــدة ومثي ــة جدي ــد جترب يُع
ــه أدى  ــدد األوج ــة متع ــود البحثي ــي اجله ــل ف املتواص
مــع مــرور الوقــت إلــى تقليــص هــذه التوتــرات. وفــي 
ــبة  ــس مناس ــر ملقايي ــع أط ــه، كان وض ــت نفس الوق
ــا لعلمــاء االجتمــاع وبعــض الباحثــني فــي  يُعــد حتديً
مجــال الصحــة العامــة لبــذل جهــود مــن أجــل فهــم 
ــا،  ــة وأعراضه ــروف الصحي ــي للظ ــاس البيولوج األس
املفاهيــم  ترجمــة  صعوبــات  تقديــر  عــن  فضــالً 

ــة. ــة مختلف ــى أدوات رقمي ــة إل الهادف

ــل  ــور العم ــع تط ــعت م ــة وتوس ــورت اجملموع تط
وتوســعه. ونظمــت اجتماعــات ســنوية دعــت إليهــا 
احملليــة  الصحيــة  بالبحــوث  املهتمــني  الباحثــني 
متعــددة التخصصــات، مــن املغــرب إلــى العــراق، 
واليمــن، وســلطنة عمــان، ومــن الســودان إلــى تركيــا. 
ــح  ــر )من ــل الصغي ــات التموي ــاعدت مقترح ــد س وق
صغيــرة تقدمهــا الشــبكة( علــى الشــروع فــي 
ــة  ــرة للمتابع ــات الصغي ــرت االجتماع ــوث. ووف البح
البلــدان  فرًصــا لتصميــم دراســات مقارنــة فــي 
ــي  ــباب ف ــني الش ــاد للباحث ــني اإلرش ــة، ومتك اخملتلف
مختلــف املراحــل البحثيــة: طــرح الســؤال الصحيــح 
بالنســبة للبلــد والســياق، تصميــم الدراســة، البحث 
ــج  ــة النتائ ــات وحتليلهــا، وكتاب ــي وجمــع البيان امليدان
ونشــرها.  وفــي كل اجتمــاع ســنوي، كان باحثــون جدد 

ــبكة. ــى الش ــون إل ينضم

ــة  ــة اإلجنابي ــل الصح ــة عم ــرت مجموع ــد أث لق
ــة،  ــم املهني ــباب وحياته ــني الش ــات الباحث ــي توقع ف
ــر  ــون بتفكي ــا ويتمتع ــل محليًّ ــدون العم ــن يري الذي
أصبحــت  واآلن  العامليــة،  املناقشــات  جتــاه  نقــدي 
مجموعــة العمــل بالنســبة لهــم مبثابــة مجتمعهــم 
البحثــي احليــوي. لقــد تعرفــوا مــن خــالل مجموعــة 
عمــل الصحــة اإلجنابيــة علــى احلقائــق اإلقليميــة مبــا 
ــري عملهــم  يتجــاوز خبراتهــم الوطنيــة، وهــو مــا يُث
ــاد  ــال، اإلرش ــة احل ــث. وبطبيع ــس والبح ــي التدري ف
مــن مجتمــع يضــم كبــار الباحثــني الداعمــني، رغــم 
ــى  ــاالت عل ــن احل ــر م ــي كثي ــاعد ف ــد س ــه، ق خطورت

ــى  ــم عل ــم، وحصوله ــى دياره ــم إل ــير عودته تيس
االعتــراف والترقيــات، والنهــوض بحياتهــم األكادمييــة، 
احملليــة  األصعــدة  إلــى  املبتكــرة  الــرؤى  وجلــب 

ــة. ــة والدولي واإلقليمي

من  املستفادة  الدروس  وأهميتها:  الدائمة  الشبكة 
اخلبرة

ــى  ــات األول ــر االجتماع ــن حض ــن كل م ــم يك ل
اإلجنابيــة فــي مجلــس  جملموعــة عمــل الصحــة 
ــات بالقاهــرة، يتصــور  ــي أواخــر الثمانيني الســكان، ف
إن  الفتــرة.  أن حيــاة اجملموعــة ســتمتد كل هــذه 
اســتمرارية مجتمــع للمعرفــة، مثــل مجموعــة عمــل 
الصحــة اإلجنابيــة، ليــس باألمــر اليســير فــي منطقــة 
متفجــرة مثــل الشــرق األوســط؛ وميكــن تقــدمي بعــض 

ــة. ــيرات األولي التفس

أوالً وقبــل كل شــيء، لّبــت مجموعــة العمــل 
حاجــة ملموســة بقــوة بــني الباحثــني فــي املنطقــة 
ــام  ــمة االهتم ــن، ومقاس ــني آخري ــع باحث ــل م للتواص
بالصحــة والرفــاه فــي البلــدان العربيــة وتركيــا. 
تنامــت أهميــة هــذا التجمــع مــع التطــورات األخيــرة، 
والنزاعــات السياســية فــي املنطقــة التــي تزيــد مــن 
ــى  ــرف عل ــكان التع ــة مب ــن األهمي ــة. وم ــر العزل خط
ــراد  ــن األف ــة م ــتركة واخملتلف ــة املش ــب اإلقليمي اجلوان
ــن يجســدون املعرفــة املباشــرة؛ وال يوجــد ســوى  الذي
عــدد قليــل مــن املنتديــات التــي تتيــح ذلــك. يســهل 
علــى الباحثــني التواصــل مــع املوجهــني والزمــالء فــي 
أوروبــا أو أمريــكا الشــمالية أكثــر مــن املنطقــة، وتُعــد 
هــذه العزلــة الفكريــة أمــرًا ممكنًــا حتــى فــي الدوائــر 

ــخة. ــة الراس األكادميي

عــززت مجموعــة العمــل دائًمــا احلــوار حــول 
املوضوعــات التــي تبــرز علــى الصعيــد العاملــي، ولــم 
يقتصــر عملهــا علــى فرصــة التعلــم مــن املنطقــة. 
ــذ  ــني. فمن ــي بطريقت ــوار العامل ــذا احل ــد ه ــد جتس وق
البدايــة، كان أعضــاء اجملموعــة أنفســهم – الذيــن 
ينتمــون بالفعــل إلــى تقاليــد بحثيــة وتعليميــة 
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ــة.  ــة مختلف ــبكات عاملي ــن ش ــزًءا م ــة - ج مختلف
ــى  ــة إل ــاالت املهني ــكار واالتص ــك األف ــوا تل ــد جلب وق
ــى  ــة إل ــة. وباإلضاف ــة اإلجنابي ــل الصح ــة عم مجموع
ذلــك، عــزز املتحدثــون الرئيســيون اخملتــارون جيــًدا فــي 
ــا  ــي، مب ــري العامل ــل الفك ــنوي التواص ــاع س كل اجتم
فــي ذلــك مــع بلــدان اجلنــوب. وفــي الســنوات األخيــرة، 
تنــاول املتحدثــون الرئيســيون موضوعــات صعبــة، 
مثــل: الصحــة اإلجنابيــة فــي إطــار األهــداف العامليــة 
ــي  ــرة ف ــون األس ــالم وقان ــتدامة، واإلس ــة املس للتنمي
البلــدان العربيــة، والتحديــات التــي تواجههــا بحــوث 

ــة. ــي املنطق ــة ف ــوم االجتماعي العل

ــر  ــول عم ــي لط ــي والرئيس ــل الثان ــل العام يتمث
ــتمرارية  ــي اس ــة ف ــة اإلجنابي ــل الصح ــة عم مجموع
التمويــل. فقــد حصلــت مجموعــة العمــل علــى 
دعــم مالــي أساســي مــن مؤسســة فــورد، مــن عــام 
ــة  ــح متتالي ــي من ــع ثمان ــام 2007، م ــى ع 1988 حت
ــل  ــى التموي ــد غط ــا. وق ــي 20 عاًم ــدى حوال ــى م عل
البرنامجــي،  والدعــم  التنســيق  تكاليــف  األولــي 
ــة،  ــات املواضيعي ــنوية، واالجتماع ــات الس واالجتماع
مثــل  أخــرى  وأنشــطة  الدراســة،  ومجموعــات 
التبــادالت اإلقليميــة والتمويــل الصغيــر ملشــاريع 
ــد  ــا قائ ــقة بوصفه ــت املنس ــدة. تعامل ــة جدي بحثي
بحــث، حيــث قامــت بتعبئــة وإدارة مجموعــة العمــل، 
التــي شــارك كثيــرون منهــا فــي دراســة اجليــزة حــول 
ــح  ــتكمال من ــت، مت اس ــرور الوق ــة. ومب ــالل الصح اعت
مؤسســة فــورد بتمويــل مــن مصــادر أخــرى ملشــاريع 
بحثيــة وحضــور االجتماعــات. وعندمــا انتهــى متويــل 
مؤسســة فــورد، متكنــت مجموعــة العمــل مــن تأمــني 
اســتمرار التمويــل مــن اجمللــس الكنــدي لبحــوث 
ــا  ــودة حالًي ــل املوج ــي التموي ــة. يغط ــة الدولي التنمي
البرنامــج،  تقــدمي دعــم جزئــي للمنســق ومديــر 
ومصروفــات لألعضــاء لالجتمــاع واحملافظــة علــى 

ــوث. ــف البح ــض تكالي ــبكة، وبع الش

ويُعــد التمويــل األساســي أو التمويــل التشــغيلي، 

ال ســيما لدعــم املنســق واملســاعدين، أمــرًا حاســًما 
فــي الســنوات املبكــرة مــن الشــبكة، عنــد تأســيس 
ــن  ــني. لك ــني الباحث ــاالت ب ــل واالتص ــاليب العم أس
احلاجــة إلــى التمويــل التشــغيلي ال تنتــه أبــًدا، 
ــطة  ــة األنش ــن قيم ــون م ــس املمول ــا يبخ ــا م وغالًب
ــيع  ــات وتوس ــل االجتماع ــبكة، مث ــي الش ــة ف احليوي
العضويــة.56 وقــد أصــدرت منظمــة الصحــة العامليــة 
مؤخــرًا دراســة حتلــل العوامــل التــي تــؤدي إلــى جنــاح 
ــي  ــل ف ــدي املتمث ــدت التح ــة، وأك ــبكات البحثي الش
إيجــاد جهــات مانحــة مســتعدة لتمويــل هــذه البنيــة 

ــبكة.57  ــية للش األساس

ومــن هنــا ميكــن القــول إن االعتمــاد علــى التمويل 
ــية  ــف أساس ــة ضع ــد نقط ــتمر يُع ــي املس اخلارج
بالنســبة لشــبكات البحــوث. ففــي الوقــت احلاضــر، ال 
يُعتبــر متويــل شــبكات البحــوث مألوًفــا بــني املانحــني، 
ــدى  ــر امل ــوز قصي ــوط الف ــت ضغ ــون حت ــن يقع الذي
ــتغرق  ــني تس ــي ح ــذا، ف ــوس. ه ــر امللم ــرعة األث وس
ــار  ــم إظه ــاء، ويتس ــا للبن ــة وقًت ــبكات البحثي الش

ــد.  ــوس بالتعقي ــر امللم التأثي

فــي الســنوات األخيــرة، كان الكثيــر مــن العمــل 
التنظيمــي والتنســيق فــي مجموعــة العمــل يقــوم 
بــه أعضــاء راغبــني وقادريــن علــى التطــوع بوقتهــم، 
التــي  املرونــة  توفــر  مؤسســات  فــي  ويعملــون 
ــده  ــنوي وح ــاع الس ــط االجتم ــا. فتخطي يحتاجونه
يتطلــب ســاعات طويلــة مــن عمــل املنســق واللجنــة 
واللجنــة  املنســق  حالًيــا  ويُعتبــر  االستشــارية. 
االستشــارية مــن بــني كبــار أعضــاء مجموعــة عمــل 
الصحــة اإلجنابيــة، حيــث أصبــح العديــد منهــم 
ــدر  ــد ال يق ــد. وق ــن التقاع ــون م ــن أو يقترب متقاعدي
األعضــاء األصغــر ســنًا فــي مجموعــة العمــل علــى 
املشــاركة فــي حتمــل عــبء التنظيــم واإلدارة؛ فغالًبــا 
مــا يواجهــون قيــود العمــل لســاعات طويلــة بينمــا ال 
تدعــم بيئــات العمــل املؤسســي ذلــك، مــا يجعــل من 
الصعــب عليهــم منــح وقــت كاف جملموعــة العمــل، ال 
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ســيما دون تعويــض مالــي ملؤسســتهم. ولعــل مثــال 
مجموعــة عمــل الصحــة اإلجنابيــة يُشــجع املمولــني 
ــة  ــدرات البحثي ــز الق ــم تعزي ــى دع ــودة إل ــى الع عل
والبنيــة األساســية للشــبكات البحثيــة. وحتــى 
ذلــك احلــني يبقــى الســؤال: مــن الــذي ســيقوم بهــذا 

ــتقبل؟ ــي املس ــي ف ــي اجملان ــل التنظيم العم

يكمــن العامــل الثالــث الــذي يفســر طــول عمــر 
مجموعــة عمــل الصحــة اإلجنابيــة فــي قيادتهــا، التــي 
نتــج عنهــا روح جماعيــة قويــة ودائمــة. تتمتــع القيادة 
بأبعــاد تنظيميــة وفكريــة. كانــت هــدى زريــق املنســق 
املؤســس، وقــادت اجملموعــة ملــدة عشــر ســنوات )1988-

ــن  ــة م ــة متفاني ــذب مجموع ــي ج ــت ف 1998(. وجنح
الباحثــني واملمارســني املقتنعــني باحلاجــة امللحــة إلــى 
توجيــه انتقــاد إلــى األُطــر العامليــة لتعريــف الصحــة 
اإلجنابيــة، وتطويــر نظريــات وأســاليب مالئمــة لســياق 
ــك  ــالل تل ــكلت خ ــد تش ــا. وق ــي وتركي ــم العرب العال
وثقافتهــا  وقيمهــا،  اجملموعــة،  أولويــات  الفتــرة 
التنظيميــة. كمــا أن الرؤيــة الواضحــة التــي وضعهــا 
ــكيل  ــي تش ــا ف ــاهم أيًض ــد س ــة ق ــاء اجملموع أعض
التزامهــا بإعطــاء صــوت ملنظــور إقليمــي عــن طريــق 
ــد  ــى النق ــجع عل ــوث، وش ــال البح ــي مج ــوق ف التف
املوضوعــي والبنــاء، وأكــد الزمالــة والتضامــن، وليــس 
التنافــس، بــني األعضــاء. لقــد أخــذت مجموعــة 
ــى  ــاظ عل ــة للحف ــي البداي ــطء ف ــو بب ــل تنم العم
ــد  ــي تتعــارض بشــكل صــارخ والعدي ــروح، الت هــذه ال
مــن املؤسســات التــي عمــل فيهــا األعضــاء، وأدت إلــى 
ــت إدارة  ــام 1998، تول ــد ع ــا. بع ــن إليه ــذب العديدي ج
ــم  ــة تض ــارية إقليمي ــة استش ــرة جلن ــة لفت اجملموع
ــة  ــك صف ــى ذل ــد أضف ــة. وق ــاء اجملموع ــار أعض كب
رســمية علــى اإلدارة القائمــة علــى املشــاركة، لكنــه 
ــام  ــي ع ــق. وف ــني منس ــة دون تعي ــق فاعلي ــم يحق ل
2008، تســلمت جوســلني دينــج – وهــي عضــو بهيئــة 
التدريــس فــي اجلامعــة األمريكيــة فــي بيــروت – مهمة 
ــع  ــادت م ــرغ، وق ــدم التف ــاس ع ــى أس ــيق عل التنس
اللجنــة االستشــارية اجملموعــة وفًقــا للــروح األصليــة.

ــول  ــي ط ــر ف ــذي يؤث ــي ال ــل النهائ ــل العام يتمث
فــي  اإلجنابيــة  الصحــة  عمــل  مجموعــة  عمــر 
قواعدهــا املؤسســية الصلبــة. كان املكتــب اإلقليمــي 
لغــرب آســيا وشــمال أفريقيــا، جمللــس الســكان، فــي 
ــرة  ــالل الفت ــة خ ــتضيف اجملموع ــر، يس ــرة، مص القاه
ــر،  ــت احلاض ــى الوق ــام 2004 إل ــذ ع 1988-2004. ومن
اجلامعــة  الصحيــة،  العلــوم  كليــة  تســتضيف 
ــل.  ــة العم ــان، مجموع ــروت، لبن ــي بي ــة ف األمريكي
ــة  ــتقاللية الفكري ــتان االس ــجعت املؤسس ــد ش وق
واملاليــة جملموعــة العمــل. وفــي الوقــت نفســه، 
ســاهمتا كمؤسســتني دوليتــني راســخني فــي تيســير 
األمــور العمليــة اللوجســتية، وحمايــة اجملموعــة 
ــفت  ــة. واستكش ــية احمللي ــكالت السياس ــن املش م
ــها  ــيخ نفس ــة ترس ــا إمكاني ــالل عمله ــة خ اجملموع
ككيــان بحثــي محلــي وقائــم بذاتــه فــي لبنــان 
أو مصــر، أو أي موقــع آخــر فــي املنطقــة. لكنهــا 
اســتبعدت هــذا اخليــار فــي النهايــة، نظــرًا للتعقيدات 
التــي  السياســية،  الضعــف  وجوانــب  القانونيــة 
ــط.  ــرق األوس ــي الش ــرة ف ــا الصغي ــت بالقضاي ليس
وعلــى مــر الســنني، حصلــت مجموعــة العمــل علــى 
دعــم مؤسســي آخــر، مــع اســتمرار املســاعدة التــي 
ــرة  ــع بذاك ــد يتمت ــرد واح ــن ف ــون؛ م ــا املوظف يقدمه
مؤسســية )نهــى جــاب اهلل فــي مصــر(، وتوثيــق 
ــد  ــنوية )تقلي ــات الس ــي لالجتماع ــن التفصيل املقرري
ــجل ال  ــد س ــي، يوج ــي(. وبالتال ــينثيا مينت ــه س بدأت

ــة. ــور اجملموع ــن لتط ــدر بثم يُق

الفكرة النهائية حول »املركز-األطراف« في البحوث
اإلجنابيــة  الصحــة  عمــل  مجموعــة  نشــأت 
ــي  ــني ف ــني والصحي ــني االجتماعي ــة الباحث ــن رغب م
ــدة  ــة جدي ــاء معرف ــي بن ــا ف ــي وتركي ــم العرب العال
عــن الصحــة فــي منطقتهــم، معرفــة تســتند إلــى 
الواقــع والشــواغل اإلقليميــة ولكــن فــي تفاعــل مــع 
ــل  ــوح يتمث ــة. وكان الطم ــة العاملي ــات البحثي االجتاه
ــد،  ــات: النق ــدة صف ــم بع ــوث تتس ــاج بح ــي إنت ف
ــراء، الثقــة،  ــة، األســس، الصرامــة، الث االبتــكار، الصل
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التنــوع، التركيــز علــى النســاء، التعاونيــة، تعــدد 
التخصصــات. وعلــى مــدى مــا يقــرب مــن ثالثــة 
ــوث  ــم البح ــي دع ــا ف ــة جناًح ــت اجملموع ــود، حقق عق
التــي اتســمت بتلــك الصفــات، وتواصــل غــرس 
الثقــة واإلحســاس باجملتمــع احمللــي بــني الباحثــني ذوي 

ــة. ــي املنطق ــل ف ــر املماث التفكي

ــل  ــراف، مث ــدان األط ــي بل ــب ف ــه يصع ــى أن عل
بالنظــرة  البحــوث  تتســم  أن  األوســط،  الشــرق 
اإلقليمــي  التركيــز  يتطلــب  واالبتــكار.  النقديــة 
ــة،  ــة واحمللي ــة العاملي ــن املعرف ــن م ــليم التمك الس
ــة  ــات محلي ــداء مالحظ ــى إب ــدرة عل ــن الق ــالً ع فض
ذات مغــزى عاملــي، وعــدم تقدميهــا ببســاطة كانحــراف 
عــن العامليــة أو كحجــة تتعلــق باخلصوصيــة. وتتســم 
ــع  ــا تتقاط ــة حيثم ــة خاص ــارات بأهمي ــذه االعتب ه
الصحــة، والنــوع االجتماعــي، واألجســام؛ ألن هنــا 
ــوة  ــة بق ــة العاملي ــات التعميمي ــم النزع ــًدا تتس حتدي
ــات  ــى دراس ــة إل ــد حاج ــًدا توج ــا حتدي ــديدة، وهن ش
دقيقــة حــول األدوار التأسيســية املتبادلــة بــني البدنــي 

واالجتماعــي.

الصحــة  عمــل  مجموعــة  أعضــاء  يشــترك 
اإلجنابيــة فــي االلتــزام الصــارم بالبحــوث ذات الصلــة 
حــول النســاء، والصحــة اإلجنابيــة، والصحــة العامــة 
ــح  ــبكة مين ــي الش ــاركة ف ــن املش ــمل. لك ــه أش بوج
لألعضــاء مــا هــو أكثــر مــن مجــرد منصــة للشــحذ 
الفكــري مــن أجــل التقاســم والتعُلــم. إن بيئــة 
الزمالــة اجلماعيــة الداعمــة، التــي تطــورت فــي 

مجموعــة العمــل، تُعــد أيًضــا نقطــة جــذب رئيســية 
للعضويــة. هــذا، عــالوة علــى قواعــد التضامــن، ســواء 
ــات،  ــاء االجتماع ــال أثن ــة األطف ــي رعاي ــاركة ف باملش
ــوريا.  ــي س ــجعان ف ــالء الش ــوث الزم ــجيع بح أو تش
وكمــا الحظــت منــذ فتــرة طويلــة إحــدى العضــوات 
مــن فلســطني )ريتــا جياكامــان(: »يســاعد هــذا 
الدعــم األفــراد علــى التأقلــم فــي زمــن أصبحــت فيــه 

ــال«.13 ــة قت ــة جبه ــة الداخلي اجلبه

الهوامش:
* تأســس مجلــس الســكان فــي عــام 1952، 
ــا  ــس بحوثً ــري اجملل ــورك. يُج ــي نيوي ــره ف ــع مق ويق
تتنــاول القضايــا اإلمنائيــة والصحيــة املهمــة. ويوجــد 
جمللــس الســكان مكتــب إقليمــي فــي القاهــرة منــذ 
ــي  ــة ف ــة األمريكي ــت اجلامع ــد تأسس ــام 1978. وق ع
ــورك،  ــة نيوي ــي والي ــر ف ــا مق ــام 1866، وله ــروت ع بي
وهــي جامعــة بحثيــة تركــز علــى التدريــس، وتتمتــع 
العلــوم  مجــاالت  فــي  قويــة  بحثيــة  بتعاليــم 

االجتماعيــة والصحــة العامــة.

** شــغلت هنــد خطــاب، فــي الوقــت، موقــع مدير 
ــل  ــرة؛ والراح ــارات، القاه ــا لالستش ــي دلت ــوث ف البح
نبيــل يونــس، هــو أســتاذ طــب التوليــد وأمــراض 
ــدى  ــغلت ه ــرة؛ وش ــر، القاه ــة األزه ــاء، جامع النس
زريــق، فــي ذلــك الوقــت موقــع مســاعد أول باملكتــب 
اإلقليمــي جمللــس الســكان لغــرب آســيا وشــمال 

ــرة. ــا، القاه أفريقي
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ترجمة: ???

موجز املقال: يُعتبر رضا النساء وقدرتهن على التحكم أثناء الوالدة من السمات املهمة في خبرة الوالدة وفي 
نوعية مؤشرات الرعاية. يعرض هذا املقال نتائج مرحلة ما قبل التدخل لدراسة تتناول التنفيذ في مراكز متعددة 
في مصر ولبنان وسوريا، بغية إدخال منوذج مرافقة للمرأة احلامل أثناء اخملاض في هذه البلدان. وقد أجرى موظفون 
ميدانيون مؤهلون مقابالت مع عينة تضم 2620 امرأة أجننب في ثالثة مستشفيات تعليمية عامة خالل الفترة 
من نوفمبر 2014 إلى يوليو 2015 في بيروت واملنصورة؛ وخالل الفترة من نوفمبر 2014 إلى أبريل 2015 في دمشق. 
هذا، عالوة على استخراج معلومات إضافية من اجلداول الطبية. واسُتخِدمت صيغة معدلة من »مقياس ماكي 
لتصنيف الرضا أثناء الوالدة«، لقياس مدى رضا النساء، كما اسُتخِدمت الصيغة اخملتَصرة من »مقياس أجينتري 
للمخاض« )Labor Agentry Scale( لتقييم قدرة التحكم أثناء الوالدة. وكانت النتيجة اإلجمالية للرضا مرتفعة 
في جميع البلدان، مع تسجيل أدنى مستوى للرضا في مصر. ترتبط قدرة التحكم خالل الوالدة ارتباًطا مباشرًا 
بالرضا. وجتدر اإلشارة هنا إلى أن النساء ذات املستويات التعليمية املنخفضة شعرن مبستويات أعلى من الرضا 
عن الوالدة. أما النساء اللواتي لديهن عدد أقل من األطفال في مصر ولبنان، وأولئك اللواتي حصلن على رعاية من 
فريق من األطباء الذكور واإلناث في املستشفى السوري، فكّن أكثر استياء من نظيراتهن. وقد تُفِسر االختالفات 
البلدان الثالثة الفروق في مستويات الرضا امللحوظة. وثمة حاجة إلى مزيد من  إدارة الرعاية وتوفيرها بني  في 
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مقدمة
ــي  ــرًا ف ــدث تغيي ــا يُح ــا مهًم ــوالدة حدثً ــر ال تُعتب
احليــاة، كمــا تؤثــر خبــرات النســاء فــي الــوالدة علــى 
رفــاه املــرأة علــى املــدى الطويــل والقصيــر.1-3 وتشــير 
املراجعــات اخملتلفــة إلــى أن شــعور النســاء بالتحكــم 
أثنــاء اخملــاض يُعــد محــِددًا مهًمــا إلحساســهن 
بالرضــا فــي خبــرة الــوالدة،4،5 مبــا ميثــل مؤشــرًا مهًمــا 

ــة.6 ــة األموم ــات رعاي ــة خدم ــى نوعي عل

لقــد ثبــت أن رضــا املــرأة عــن جتربــة الــوالدة يؤثــر 
ــا  ــى احترامه ــع، وعل ــا الرضي ــا بطفله ــى عالقته عل
الذاتــي وصورتهــا الذاتيــة، كمــا يؤثــر علــى توقعاتهــا 
للــوالدة فــي املســتقبل.7،3،1 وقــد ثبــت أيًضــا أن القــدرة 
علــى التحكــم أثنــاء الــوالدة تُعــد أقــوى عنصــر فــي 
خبــرات النســاء فــي الــوالدة،8–11 وفــي ســلوكهم 
أثنــاء اخملــاض وتفاعلهــن مــع مقدمــي الرعايــة،10 
ــاء  ــعور النس ــي ش ــر ف ــد كبي ــى ح ــهم إل ــا يس مب
ــا  ــط الرض ــوالدة.12،10 يرتب ــد ال ــاه بع ــق والرف بالتحق
أيًضــا مبوقــف مقــدم الرعايــة، وحســن التواصــل مــع 
مقدمــي الرعايــة، ومــدى اســتجابة املوظفــني لتلبيــة 
احتياجــات املــرأة.13،5 ويشــير تقريــر إلــى أن عــدم الرضــا 
جتــاه الرعايــة والتصــورات املتعلقــة بنقــص الســيطرة 
أثنــاء عمليــة الــوالدة قــد أدى إلــى تفضيــل العمليــات 

ــتقبل.14 ــي املس ــرى ف ــي أي والدة أخ ــة ف القيصري

وقــد أفــادت األدبيــات عــن ارتبــاط عــدد مــن 
ــم واإلدارة،  ــات والتنظي ــة بالسياس ــل املتعلق العوام
علــى املســتوى الفــردي ومســتوى املنظومــة، باخلبــرات 
اإليجابيــة للــوالدة مثــل: مشــاركة النســاء فــي 
عمليــة صنــع القــرار، ومــدى الوصــول إلــى املعلومــات، 
ــاض،  ــاء اخمل ــم أثن ــة، والدع ــدم الرعاي ــع مق ــة م واأللف
ونــوع الــوالدة.5،11، 15-17 كمــا وجــد اســتعراض منهجــي 

ــم،  ــل التعلي ــة - مث ــل الدميوجرافي ــة العوام أن عالق
واحلالــة  االجتماعية-االقتصاديــة،  واحلالــة  والســن، 
ــا  ــرة، م ــت كبي ــوالدة ليس ــن ال ــا ع ــة – بالرض الزواجي
عــدا بالنســبة ملســتويات الرضــا األعلــى عنــد تكــرار 

ــا.9  ــم العلي ــتويات التعلي ــد مس ــوالدات5 وعن ال

ــة  ــد بأهمي ــراف املتزاي ــن االعت ــم م ــى الرغ وعل
اخلبــرات اإليجابيــة للنســاء فــي الــوالدة، كســمة 
أساســية لنوعيــة الرعايــة والعنايــة التــي تركــز علــى 
املــرأة،20-18 ركــزت أساًســا البحــوث املتعلقــة بنوعيــة 
رعايــة األمومــة علــى جتنــب اآلثــار الضــارة، ولكــن مــع 
إيــالء اهتمــام ضئيــل بخبــرات النســاء فــي الــوالدة.21 
وفــي عــام 2016، طرحــت منظمــة الصحــة العامليــة 
إطــارًا لنوعيــة رعايــة النســاء احلوامــل واألطفــال 
ــة  ــى أهمي ــوء عل ــليط الض ــع تس ــوالدة، م ــي ال حديث
ــاء  ــة أثن ــر الرفق ــمل توفي ــا يش ــاء مب ــرات النس خب
اخملــاض والــوالدة، وكفالــة تقــدمي رعايــة محترمــة 
ــركات  ــرة ح ــة األخي ــهدت اآلون ــا ش ــة.22 كم لألموم
ــج  ــز النه ــوالدة، وتعزي ــنة ال ــل أنس ــة - مث اجتماعي
ــة دون  ــى احليلول ــدف إل ــرأة - ته ــى امل ــز عل ــذي يرك ال
ــني  ــن حتس ــالً ع ــة، فض ــوء املعامل ــرام وس ــدم االحت ع
ــم  ــدمي الدع ــد تق ــة.23 ويُع ــع الرعاي ــرأة م ــرات امل خب
ــات  ــد مكون ــوالدة أح ــق ال ــالل مراف ــن خ ــي م العاطف

ــة.24،25 ــة األموم ــرام رعاي ــى احت ــوة إل ــاذج الدع من

يهــدف هــذه املقــال إلــى وصــف مســتويات الرضــا 
فــي خبــرة الــوالدة، وقــدرة التحكــم فــي الــوالدة لــدى 
نســاء أجنــن فــي مستشــفيات عامــة بثــالث دول 
عربيــة متوســطة الدخــل – مصــر، ولبنــان، وســوريا - 
ــعورهن  ــة بش ــة املرتبط ــدمي اخلدم ــل تق ــد عوام وحتدي
ــة  ــج مرحل ــات نتائ ــال بيان ــذا املق ــل ه ــا. ويحل بالرض
مــا قبــل التدخــل فــي دراســة تنفيــذ بحثيــة مبراكــز 

البحوث النوعية لتعميق فهمنا ملفاهيم التحكم والرضا في الثقافة العربية، وكذلك لتحديد العوامل املرتبطة 
بخبرات النساء اإليجابية في الوالدة وذلك إلفادة في تقدمي رعاية لألمومة عالية اجلودة.

الكلمات الرئيسية: الرضا أثناء الوالدة، تصور التحكم أثناء اخملاض، مصر، لبنان، سوريا.
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ــاء اخملــاض  ــر وإدخــال منــوذج رفقــة أثن متعــددة لتطوي
فــي املستشــفيات العامــة. وقــد حتــددت خــالل هــذه 
ــة مســتويات خــط األســاس للرضــا وتصــورات  املرحل
قــدرة التحكــم، بغيــة تنويــر تنفيــذ التدخــل وقيــاس 

ــذ. ــاء التنفي ــرات أثن التغيي

خدمات رعاية األمومة في البيئات الثالثة
البلــدان  نُُظــم الصحــة فــي  بنيــة  تختلــف 
ــاركة  ــوريا( املش ــان، وس ــر، ولبن ــة )مص ــة الثالث العربي
ــي  ــط ف ــدد، ينش ــذا الص ــي ه ــروع. وف ــذا املش ــي ه ف
مصــر وســوريا القطاعــان العــام واخلــاص فــي تقــدمي 
اخلدمــات. وفــي لبنــان، يهيمــن القطــاع اخلــاص. 
وتتســم الرعايــة فــي البيئــات الثالثــة بأنهــا مجــزأة، 
ــى  ــوالدة إل ــل ال ــدًءا مــن قب مــع عــدم اســتمراريتها ب
رعايــة مــا بعــد الــوالدة. وتتزايــد نســبة اإلنفــاق 
الشــخصي علــى الصحــة فــي البلــدان الثالثــة، علــى 
الرغــم مــن أن أفضــل نظــام للتأمــني الصحــي فيهــم 
يوجــد فــي لبنــان. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يؤثر اســتمرار 
عــدم االســتقرار السياســي فــي املنطقــة علــى تقــدمي 
ــا  ــول إليه ــير الوص ــة وتيس ــة الصحي ــات الرعاي خدم
ــي  ــع ف ــظ أن الوض ــة. ونالح ــدان الثالث ــذه البل ــي ه ف
ســوريا قــد تغيــر منــذ بدايــة النــزاع عــام 2011، حيــث 
أفــادت التقاريــر بإغــالق حوالــي نصــف مرافــق الرعايــة 
ــذر  ــة لتع ــا نتيج ــف عمله ــة أو توق ــة العام الصحي

ــة.26 ــة الصحي ــى الرعاي ــول إل الوص

ــر  ــي مص ــة ف ــة اإلجمالي ــدالت اخلصوب ــل مع تص
وســوريا إلــى حوالــي 3، بينمــا تبلــغ 1.5 فــي لبنــان.27 
ــذه  ــا ه ــا فيه ــة، مب ــة العربي ــهدت املنطق ــد ش وق
ــات  ــتويات وفي ــي مس ــا ف ــة، انخفاًض ــدان الثالث البل
ــاع  ــا بارتف ــرة،28 اقترانً ــود األخي ــالل العق ــات خ األمه
أحــدث  وتشــير  املاهــرات.29  القابــالت  مســتويات 
التقديــرات إلــى ســبعة مــن كل عشــرة مواليــد فــي 
ــن  ــر31 و98% م ــوريا30 ومص ــي س ــة ف ــق الصحي املراف
ــع  ــزداد الطاب ــان.32 ي ــفيات لبن ــي مستش ــوالدات ف ال
الطبــي للــوالدة فــي بيئــة املستشــفى بهــذه البلــدان 

ــني املمارســات  ــرة ب ــث توجــد فجــوة كبي ــة؛ حي الثالث
املتبعــة بشــكل روتينــي وأفضــل املمارســات فــي 
مجــال رعايــة األمومــة، عــالوة علــى عــدد مــن 
ــل:  ــارة، مث ــى الض ــة أو حت ــر الضروري ــات غي املمارس
ــق  ــرجية، وش ــن الش ــاض، واحلق ــث اخمل ــر ح ــدم ذك ع
املهبــل خــالل اخملــاض؛ ويجــري تطبيقهــا بشــكل 
ــي  ــة ف ــوالدات القيصري ــدل ال ــا أن مع ــي.33 كم روتين
هــذه البلــدان يســير وفــق تزايــد هــذه االجتاهــات فــي 
ــان34  ــم الكافــة؛ حيــث بلــغ 41% فــي لبن أنحــاء العال
بنــاء علــى دراســات تســتند إلــى املستشــفيات، 
و52% فــي مصــر35 وحوالــي 27% فــي ســوريا30 اســتنادًا 
إلــى الدراســات الســكانية. وتشــير دراســات ســابقة 
ــة  ــات وطني ــود سياس ــدم وج ــى ع ــة إل ــي املنطق ف
أو سياســات باملستشــفيات تدعــم الرفقــة أثنــاء 
ــارات  ــن أن خي ــالً ع ــدان، فض ــذه البل ــي ه ــاض ف اخمل
ــا  ــذ دائًم ــاض ال تؤخ ــاء اخمل ــة أثن ــود رفق ــاء لوج النس
ــار  ــي االعتب ــذ ف ــان، وال تؤخ ــي لبن ــبان ف ــي احلس ف
ــذي  ــر ال ــو األم ــوريا.33 وه ــر وس ــي مص ــا ف ــًدا تقريًب أب
ــرات  ــب خب ــم وجتن ــاء للدع ــاج النس ــض واحتي يتناق
اخلــوف والعزلــة املوثقــة ســابًقا فــي هــذه البلــدان.36

موقع إجراء الدراسة
مت اختيــار مستشــفى تعليمــي عــام فــي كل مــن 
ــق  ــان، ودمش ــي لبن ــروت ف ــر، وبي ــي مص ــورة ف املنص
فــي ســوريا، كمواقــع إلجــراء املشــروع. واملستشــفيات 
الثالثــة هــي مستشــفيات تعليميــة جامعيــة تقــدم 
ــتويات  ــى املس ــون إل ــن ينتم ــكان الذي ــا للس خدماته
واملتوســطة،  املنخفضــة  االجتماعية-االقتصاديــة 
كمــا تضــم عــددًا كبيــرًا مــن الــوالدات مقارنــة 
ــة.  ــم اجلغرافي ــي مناطقه ــرى ف ــفيات األخ باملستش
ــق  ــروت ودمش ــفيات بي ــا مستش ــدم أيًض ــا تخ كم
عــددًا كبيــرًا مــن الالجئــات الســوريات أو النســاء 
ــا. ويوجــد فــي مستشــفيات املنصــورة  النازحــات داخليًّ
ودمشــق قســم عــام وقســم خــاص، بينمــا ال يوجــد 
ــع  ــام. وم ــم ع ــوى قس ــروت س ــفى بي ــي مستش ف
ــم تشــمل هــذه الدراســة ســوى املشــاركات  ــك، ل ذل
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ــي يســتخدمن القســم العــام مــن مستشــفى  الالت
ــي  ــة ف ــا الرعاي ــورة. أم ــفى املنص ــق ومستش دمش
فتــرة اخملــاض، فتقدمهــا أساًســا، فــي جميــع املواقــع 
ــود  ــع وج ــات، م ــات واملقيم ــالت واملمرض ــة، القاب الثالث
ــى  ــة. تتول ــات اخملتلف ــني البيئ ــة ب ــات طفيف اختالف
كبيــرات املقيمــات رعايــة الــوالدة فــي ســوريا ومصــر، 
وتتولــى املقيمــات وأطبــاء التوليــد رعايــة الــوالدة فــي 
ــورة  ــق واملنص ــفيات دمش ــي مستش ــد ف ــان. توج لبن
غــرف تضــم كل منهــا مــن 4 إلــى 12 امــرأة فــي كل 
غرفــة، بينمــا غــرف اخملــاض والــوالدة فــي املستشــفى 
اخملُتــار فــي بيــروت ُمجهــزة لتضــم امــرأة واحــدة فقط. 
ال تســمح سياســات مستشــفيات دمشــق واملنصــورة 
ــون  ــدم العامل ــا ال يق ــاض، كم ــاء اخمل ــة أثن ــود رفق وج
ــمح  ــاض. تس ــرة اخمل ــي فت ــتمر ف ــم املس ــا الدع به
مستشــفى بيــروت بالرفقــة خــالل اخملــاض، لكــن هــذه 
ــا  ــا م ــع وغالًب ــية الطاب ــت مؤسس ــة ليس املمارس

ــة. ــدم الرعاي ــر مق ــرك لتقدي تُت

األساليب
ــل  ــا قب ــة م ــي مرحل ــة، ف ــي الدراس ــاركت ف ش
التدخــل، عينــة بلغــت إجمــاالً 2620 امــرأة )709 فــي 
املنصــورة، و705 فــي بيــروت، و1206 فــي دمشــق(، 
ــاب  ــارة. مت حس ــفيات مخت ــة مستش ــي ثالث ــن ف أجن
حجــم العينــة اســتنادًا إلــى نســبة تقليــص ُمقــدرة 
تبلــغ 4% فــي املتوســط مــن معــدالت العمليــات 
القيصريــة فــي البلــدان الثالثــة )35%(، والنــاجت األولــي 
ــوة  ــي ق ــر ف ــة، والنظ ــة التدخلي ــام بالدراس لالهتم
بنســبة 85% ومســتوى داللــة يبلــغ 5%. توجهنــا إلــى 
ــي  ــاركة ف ــى املش ــن عل ــن ووافق ــي أجن ــاء الالت النس
الدراســة خــالل الفتــرة مــن نوفمبــر 2014 إلــى يوليــو 
2015 فــي بيــروت واملنصــورة، ومــن نوفمبــر 2014 إلــى 
أبريــل 2015 فــي دمشــق. اســتمر االختيــار خــالل 
ــبوع.  ــام األس ــع أي ــي جمي ــة ف ــة مختلف ــرات زمني فت
اســتبعدنا مــن الدراســة النســاء الالتــي صنــف 
إلــى  الرعايــة حاالتهــن عنــد وصولهــن  مقدمــو 
ــني  ــي عان املستشــفى بأنهــا شــديدة اخلطــورة، والالت

مــن مــوت اجلنــني داخــل الرحــم، ومــن قلــت أعمارهــن 
عــن 18 ســنة. طبقنــا قيــود الُعمــر لتشــمل النســاء 
الالتــي ميكنهــن إبــداء موافقــة مســتنيرة دون احلاجــة 
ــى موافقــة وصــي، مــع األخــذ فــي  ــى احلصــول عل إل
ــل  ــي تق ــاء الالت ــي للنس ــي القانون ــبان أن الوص احلس
ــي  ــرًا ف ــون حاض ــد ال يك ــنة ق ــن 18 س ــم ع أعماره
وقــت االختيــار. وقــد بلــغ املعــدل العــام للرفــض %1.4 

ــة. ــع الثالث ــي املواق ف

تتولــى العامــالت امليدانيــات املُدربــات فحــص 
مــن  واالقتــراب  يوميًّــا،  والــوالدة  اخملــاض  ســجل 
ــوالدة قبــل  النســاء املؤهــالت للدراســة فــي جنــاح ال
خروجهــن مــن املستشــفى بفتــرة تتــراوح مــن 6 
ســاعات إلــى 48 ســاعة كحــد أقصــى بعــد الــوالدة، 
ــة  ــراء مقابل ــتنيرة وإج ــة مس ــى موافق ــول عل للحص
باســتخدام اســتبيانات هيكليــة. وقــد أمكــن تقييــم 
البيانــات االجتماعية-الدميوجرافيــة، ورضــا النســاء 
ــاء  ــم أثن ــن التحك ــن ع ــوالدة وتصوره ــرة ال ــن خب ع
اخملــاض، وذلــك مــن خــالل املقابــالت مــع النســاء 
ــى  ــك، تول ــى ذل ــة إل ــتبيان. وباإلضاف ــتخدام االس باس
ــداول  ــن اجل ــات م ــتخالص املعلوم ــني اس ــد املوظف أح
الطبيــة علــى أســاس يومــي باســتخدام منــوذج أعــده 
ــات  ــى معلوم ــول عل ــن احلص ــة. وأمك ــق الدراس فري
ــرة  ــول فت ــار، وط ــاس أبج ــوالدة، ومقي ــوع ال ــول ن ح

ــة. ــات الطبي ــن اخملطط ــاض، م اخمل

ولقيــاس رضــا املــرأة، اســتخدمنا مقيــاس ماكــي 
لتصنيــف معــدل الرضــا أثنــاء الــوالدة، وهــو مقيــاس 
مــن 34 بنــد بشــأن املوثوقيــة والصحــة، ويتكــون مــن 
ســتة أبعــاد فرعيــة تضــم اجلوانــب املتصلــة بالنفــس، 
والشــريك، والطفــل، واملمرضة/القابلــة، والطبيــب، 
ومقيــاس التصنيــف العــام.9 تشــير النســاء إلــى 
ــاس  ــتخدام مقي ــر باس ــي كل عنص ــا ف ــة الرض درج
ليكــرت املكــون مــن 5 نقــاط. مت تعديــل هــذا املقيــاس 
ــه  ــبق ترجمت ــذي س ــد، ال ــن 31 بن ــاس م ــى مقي إل
واســتخدامه باللغــة العربيــة فــي دراســة ســابقة.37 
كمــا متــت تعديــالت إضافيــة، تتعلــق بالصياغــة 
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ــي  ــود الت ــا البن ــة. أم ــذه الدراس ــة، له ــة العربي باللغ
النســاء،  توقعــات  تخــص  وكانــت  اســتبعدناها، 
ــياقات.  ــذه الس ــي ه ــاء ف ــة بالنس ــن ذات صل ــم تك ل
مواقــع،  ثالثــة  فــي  جتريبيًّــا  املقيــاس  اختبــار  ومت 
لفهــم الصياغــات املســتخدمة باللغــة العربيــة. 
ــة  ــي للموثوقي ــاق الداخل ــالت االتس ــاب معام ومت حس
ــتخدمة  ــات املس ــن البيان ــدل م ــاس املُع ــذا املقي له
ــاس  ــان37 )املقي ــي لبن ــت ف ــابقة أجري ــة س ــي دراس ف
الزوج/العائلــة 0.97؛  النفــس 0.93؛  اإلجمالــي 0.95؛ 
ــد  ــب 0.95(، ووج ــة 0.95؛ الطبي ــع 0.83؛ املمرض الرضي
أنــه قابــل للمقارنــة بتلــك التــي متــت اإلفــادة بهــا فــي 

ــة.9 ــة اإلجنليزي ــاس باللغ ــة للمقي ــة األصلي الصيغ

للمخــاض،  أجينتــري  مقيــاس  واســتخدمنا 
لتقييــم تصــور النســاء عــن التحكــم؛ وهــو مقيــاس 
ــود  ــن 10 بن ــرة م ــة مختص ــع صيغ ــد، م ــن 29 بن م
تقيــس التحكــم الشــخصي أثنــاء الــوالدة، مــع 
ــة  ــن الصح ــة م ــة ثابت ــيكولوجية قوي ــص س خصائ
ــالف  ــاق أو اخت ــة اتف ــاس درج ــم قي ــة.38 ويت واملوثوقي
ــن 7  ــرت م ــاس ليك ــى مقي ــد عل ــع كل بن ــاء م النس
ــود،  ــن 10 بن ــرة م ــة مختص ــتخدمنا صيغ ــاط. اس نق
ــرى  ــرة أخ ــم م ــة ث ــة العربي ــى اللغ ــت إل ــي تُرِجم الت
ــة،  ــة الترجم ــن دق ــد م ــة للتأك ــة اإلجنليزي ــى اللغ إل
ــس  ــة. ومت عك ــع الثالث ــي املواق ــا ف ــا جتريبيًّ ومت اختباره
الترميــز للبنــود التــي صيغــت بعبــارات ســلبية، 
بحيــث أصبحــت أعلــى درجــة علــى املقيــاس تعكــس 

ــى. ــخصي أعل ــم ش ــد حتك بن

األدبيــات  مــن  املســتقلة  املتغيــرات  حددنــا 
ومــن  الــوالدة(،  ونــوع  اإلجنــاب،  وكثــرة  )التعليــم، 
ــة  ــق الدراس ــا فري ــي أجراه ــة الت ــوث التكويني البح
النســاء  تفضيــل  لوحــظ  حيــث  التدخــل،  قبــل 
احلصــول علــى الرعايــة مــن اإلنــاث مقدمــات الدعــم.37

وحصلنــا علــى املوافقــة األخالقيــة مــن "مجلــس 
األمريكيــة فــي  باجلامعــة  املؤسســية"  املراجعــة 

املنصــورة،  وجامعــة  دمشــق،  وجامعــة  بيــروت، 
املراجعــة  و"جلنــة  بيــروت،  فــي  واملستشــفى 
األخالقيــة" التابعــة ملنظمــة الصحــة العامليــة. كمــا 
ــة  ــفيات الثالث ــاون إدارة املستش ــة وتع ــا موافق كفلن
اخملتــارة. وحصلنــا علــى موافقــات خطيــة مــن النســاء 

ــالت. ــراء املقاب ــل إج قب

ــرات  ــا للمتغي ــالً وصفيًّ ــة حتلي ــا بداي ــد أجرين وق
ــة بهــذه الدراســة. واســتخدمنا إحصــاءات  ذات الصل
ــل  ــار حتلي ــع كاي )Chi-squared statistics(، واختب مرب
ــة- ــص االجتماعي ــة اخلصائ ــن )ANOVA( ملقارن التباي

ــع  ــني املواق ــوالدة ب ــة بال ــك املتعلق ــة وتل الدميوجرافي
ــة  ــة. أنشــأنا درجــات فرعي ــدان الثالث ــارة فــي البل اخملت
لألبعــاد الفرعيــة ملقيــاس الرضــا، باإلضافــة إلــى 
درجــة الرضــا التــام. وأجرينــا حتليــل االنحــدار املتعــدد 
ــام  ــا الت ــدد الرض ــي حت ــل الت ــى العوام ــرف عل للتع
فــي هــذه العينــة. ولهــذا الغــرض، جمعنــا متغيــرات 
التعليــم والنــوع االجتماعــي )gender( ألطبــاء التوليد 
فــي متغيــرات ثنائيــة. ضــم انخفــاض مســتوى 
التعليــم فئــات األميــني والتعليــم األولــي، وضــم 
ــي  مســتوى التعليــم املرتفــع فئــات التعليــم االبتدائ
ــب  ــي لطبي ــوع االجتماع ــر الن ــا متغي ــى. جمعن وأعل
التوليــد باعتبــاره وجــودًا للجنســني فــي الفريــق 

ــط. ــد فق ــس واح ــود جن ــل وج مقاب

النتائج
ــي  ــوالدة ف ــد ال ــاء عن ــر النس ــط عم ــغ متوس بل
الغالبيــة  وأفــادت  عاًمــا،   26 املستشــفيات  هــذه 
العظمــى بأنهــن ال يعملــن خــارج املنــزل. كمــا تباينــت 
املســتويات التعليميــة للنســاء بــني املواقــع القطريــة 
املســتوى  ذات  النســاء  عــدد  زاد  حيــث  اخملتلفــة؛ 
ــورية  ــفيات الس ــي املستش ــض ف ــي املنخف التعليم
واللبنانيــة، وزاد عــدد النســاء ذات املســتوى التعليمــي 
ــع  ــري. م ــفى املص ــي املستش ــوي ف ــن الثان ــى م األعل
ــا أن  ــوي. ووجدن ــم الثان ــن التعلي ــى م ــتويات أعل مس
ــوريا )3.53(  ــي س ــى ف ــال أعل ــدد األطف ــط ع متوس
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ــدول 1(.  ــر )2.19( )اجل ــان )2.68( ومص ــي لبن ــه ف عن

أفــادت 33% مــن النســاء فــي لبنــان بوجــود أطبــاء 
مــن الذكــور واإلنــاث ضمــن فريــق تقــدمي رعايــة اخملــاض 
والــوالدة، بينمــا كان أغلــب أطبــاء التوليــد مــن الذكور 
فــي املوقــع املصــري )72.5%(، ومــن اإلنــاث فــي املوقــع 
ــة  الســوري )60.6%(. وبلــغ معــدل العمليــات القيصري

ــي  ــاه ف ــري )32.4%(، وأدن ــفى املص ــي املستش ــاله ف أع
املستشــفى الســوري )16.3%(. وأفــادت 14% فقــط مــن 
ــا  ــارات م ــع زي ــن أرب ــل م ــن أق ــر ع ــي مص ــاء ف النس
قبــل الــوالدة، بينمــا أفــادت بذلــك 23.7% مــن النســاء 
فــي لبنــان و32.5% مــن النســاء فــي املوقــع الســوري 

)اجلــدول 1(.

جدول 1: اخلصائص االجتماعية-الدميوجرافية واإلجنابية للنساء، وفقًا للمواقع القُطرية )العدد=2620(

سوريا
العدد=1206

لبنان
العدد=705

مصر
العدد= 709 اخلصائص

p -القيمة % العدد % العدد % العدد

0.663 )6.07( 26.08 1205 )5.56( 26.07 690 )5.18( 26.3 709 ))SD( العمر )متوسط

0.000 تعليم املرأة

35.0 422 29.5 208 11.4 81 أمية

33.5 404 33.9 239 20.6 146 أولي

14.8 179 22.6 159 32.7 232 ابتدائي

8.5 102 3.7 26 28.5 202 ثانوي

8.2 99 10.2 72 6.8 48 جامعي

0.000 تعمل

94.2 1130 95.3 672 88.7 629 ال

5.8 70 4.7 33 11.3 80 نعم

0.000 )2.02( 3.53 1206 )1.78( 2.68 676 )1.19( 2.19 709 ))SD( عدد األطفال )متوسط

0.000 نوع جنس الطبيب

60.6 721 36.2 255 27.1 192 أنثى

27.8 331 30.6 216 72.5 514 ذكر

11.5 137 33.2 234 0.4 3 اجلنسان في الفريق

0.000 نوع الوالدة

83.7 1010 80.7 569 67.6 479 طبيعية

16.3 196 19.3 136 32.4 230 قيصرية

0.000 )1.52( 8.52 1195 )0.7( 8.84 695 )1.78( 8.84 709 ))SD( درجة أبجار )متوسط

0.000 الزيارات السابقة على الوالدة

32.5 390 23.7 167 14.4 102 أقل من 4 زيارات

67.5 810 76.3 538 85.6 607 4 زيارات أو أكثر

مالحظة: قد ال يُضاف اإلجمالي بسبب القيم املفقودة.
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ــا  ــوالدة، وفًق ــن ال ــا ع ــة الرض ــط درج كان متوس
الــوالدة،  أثنــاء  الرضــا  ملقيــاس ماكــي لتصنيــف 
مرتفًعــا فــي العينــة مبجملهــا )X=113.3؛ يتــراوح بــني 
 ،)X=127.4; SD=22( كان أعلــى فــي لبنــان .)45-155
 ،)X=99.5; SD=20.5( ــر ــي مص ــط ف ــن املتوس ــل م وأق
وتختلــف   .)X=104.2; SD=16.2( ســوريا  فــي  وبلــغ 
ــى  ــن أعل ــة ع ــاد الفرعي ــا لألبع ــات الرض ــا درج أيًض

ــاد  ــرات واألبع ــني املتغي ــط ب ــاب الرواب ــا بحس قمن
الفرعيــة لدرجــة الرضــا، فضــالً عــن إجمالــي مســتوى 
ــرأة،  ــم امل ــا أن تعلي ــد وجدن ــوالدة. وق ــن ال ــا ع الرض
وعــدد األطفــال، وموقــع البلــد، ونــوع جنــس الطبيــب، 
وتصــور الســيطرة، ترتبــط إلــى حــد كبيــر بالرضــا عن 
ــوالدة  ــوع ال ــح أن ن ــم يتض ــا ل ــوالدة )p=.000(، بينم ال
يقتــرن إحصائيًّــا بالرضــا )p=.220(. أدخلنــا تعليــم 
املــرأة، ونــوع جنــس الطبيــب، وتصــور التحكــم، وعــدد 
ــد  ــة حتدي ــدد، بغي ــدار متع ــوذج انح ــي من ــال، ف األطف
العوامــل احملــددة للرضــا العــام بشــكل منفصــل لكل 

ــن  ــة م ــي العين ــا ف ــا عليه ــي حصلن ــات الت الدرج
لبنــان وأدنــى الدرجــات مــن مصــر، باســتثناء األبعــاد 
ــا  ــث وجدن ــة حي ــع واملمرضة/القابل ــة للرضي الفرعي
ــم  ــور التحك ــا تص ــوريا. أم ــي س ــتويات ف ــى املس أدن
أثنــاء اخملــاض، وفًقــا ملقيــاس أجينتــري للمخــاض، فقــد 
كان يــدور حــول درجــة متوســطة )X=44.9؛ تتــراوح بــني 

ــدول 2(. ــر )اجل ــي مص ــى ف 10-70(، وكان األدن

موقــع قُطــري؛ بينمــا أزلنــا نــوع جنــس الطبيــب مــن 
ــني  ــة. ويب ــع الثالث ــة املواق ــم عين ــذي يض ــوذج ال النم
اجلــدول 3 أن رضــا النســاء يزيــد فــي عينــة مصــر مــع 
زيــادة عــدد أطفالهــن )p<.01( وتصورهــن عــن التحكــم 
ــاء اخملــاض )p<.000(. حتــددت تنبــؤات مماثلــة لعينــة  أثن
لبنــان )p<.000(. أمــا بالنســبة لعينــة املوقــع الســوري، 
ــادة فــي مســتوى التحكــم املتصــور خــالل  تتنبــأ الزي
ــا  ــا )p<.000(، بينم ــتوى الرض ــي مس ــادة ف ــاض بزي اخمل
ــن  ــل م ــق يقل ــي الفري ــني ف ــن اجلنس ــاء م ــود أطب وج
ــد  ــوالدة )p<.05(. وعن ــن ال ــرأة ع ــا امل ــتويات رض مس

وفقًا  للمخاض(؛  أجينتري  )مقياس  اخملاض،  أثناء  التحكم  عن  وتصورهن  الوالدة،  عن  النساء  رضا  مستويات   :2 جدول 
للموقع القُطري )العدد 2620(

اجملموع سوريا
العدد=1206

لبنان
العدد=705

مصر
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)SD( العدد متوسط
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)3.2( 14.8 2356 )2.6( 14.4 1056 )3.9( 15.8 704 )3.1( 14.3 596 عام
النطاق )20-4(

)7.2( 31.0 2322 )5.4( 31.5 1042 )7.6( 33.8 704 )7.5( 26.5 576 الذات 
النطاق  )45-9(

)2.4( 6.7 2448 )2.0( 5.2 1163 )1.8( 8.9 690 )1.7( 7.1 595 الرضيع
النطاق  )10-2(

)6.3( 25.4 1719 )3.8( 22.6 389 )6.8( 28.9 703 )5.0( 23.3 627 ممرضة/ قابلة 
النطاق )35-7(

)5.5( 27.3 2470 )3.8( 26.8 1119 )5.6( 31.1 704 )5.3( 24.0 647 الطبيب
النطاق  )35-7(

)1.8( 7.7 2360 )1.2( 7.7 1057 )1.9( 8.7 704 )1.8( 6.3 599 الزوج/األسرة
النطاق )10-2(

)11.7( 44.9 2264 )12.9( 46.2 1078 )11.5( 46.5 696 )6.6( 40.0 490 مقياس أجينتري للمخاض
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ضــم عينــات جميــع املواقــع الثالثــة، يظــل التحكــم 
 )p<.01(وعــدد األطفــال ،)p<.000( املتصــور أثنــاء اخملــاض
ــا،  ــتويات الرض ــادة مس ــة لزي ــرات مهم ــل مؤش ، تظ
ــض  ــرأة. انخف ــي للم ــتوى التعليم ــى املس ــة إل إضاف

مناقشة
ــور  ــا وتص ــم الرض ــة بتقيي ــذه الدراس ــت ه قام
القــدرة علــى التحكــم أثنــاء الــوالدة بــني عينــة 
ــفيات  ــة مستش ــي ثالث ــدن ف ــاء يل ــن النس ــرة م كبي
عامــة فــي مصــر، ولبنــان، وســوريا. وكشــفت نتائجنــا 
ــط  ــتوى متوس ــا ومس ــن الرض ــة م ــة عالي ــن درج ع
مــن تصــور قــدرة التحكــم أثنــاء اخملــاض فــي كل بلــد 
ــن  ــي أجن ــاء الالت ــن النس ــة م ــة اإلجمالي ــي العين وف
ــم  ــة. وكان التحك ــة الثالث ــفيات العام ــي املستش ف
ــن  ــى حتُس ــا عل ــرًا مهًم ــاض مؤش ــاء اخمل ــور أثن املتص
مســتويات الرضــا بــني نســاء مواقــع الدراســة الثالثــة.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، كان الرضــا أقــل فــي حــاالت 
ــر  ــي مص ــي عينت ــال ف ــن األطف ــل م ــدد قلي ــود ع وج
ولبنــان، وتلقــي الرعايــة مــن فريــق يضــم أطبــاء ذكــور 

وإنــاث فــي املستشــفى الســوري.

مســتوى الرضــا 4.89 نقطــة للنســاء الالتــي يتمتعــن 
ــاء ذات  ــة بالنس ــم، مقارن ــن التعلي ــى م ــتوى أعل مبس

.)p<.000( ــض ــي املنخف ــتوى التعليم املس

أن عــدم وجــود خيــار للنســاء  املعــروف  مــن 
ــاض  ــاء اخمل ــا أثن ــن عليه ــي يحصل ــة الت ــي العناي ف
ــة،  ــارات البديل ــأن اخلي ــي بش ــص الوع ــوالدة، ونق وال
يــؤدي إلــى انخفــاض توقعــات النســاء أثنــاء الــوالدة39 
ــذي  ــا ال ــتوى الرض ــاع مس ــا ارتف ــر جزئيًّ ــد يُفِس وق
وجدتــه هــذه الدراســة عنــد النظــر فــي نــوع الرعايــة 
املقدمــة فــي هــذه املستشــفيات. كمــا أن إجــراء 
ــد  ــا بع ــرة م ــل فت ــي أوائ ــاء ف ــع النس ــالت م املقاب
الــوالدة فــي املستشــفى قــد ميثــل أيًضــا عامــالً فــي 
ارتفــاع مســتويات الرضــا التــي متــت اإلفــادة بهــا. أمــا 
الرضــا األولــي ومشــاعر الضعــف البدنــي والعاطفــي، 
فقــد أفــادت بهــا النســاء مســبًقا إلخفــاء أي مشــاعر 
ســلبية قــد توجــد لديهــن.20 وقــد كانــت هنــاك 
إفــادات مشــابهة حــول ارتفــاع مســتويات الرضــا فــي 
ــكا  ــي بلجي ــوالدة ف ــفى لل ــي مستش ــاء ف ــة نس عين

جدول 3: حتليل االنحدار البسيط ببمتغيرات التي تتنبأ بإجمالي الرضا عند الوالدة، وفقًا للبلد وللعينة في مجملها

اجملموع
سوريا

العدد=1206
لبنان

العدد=705
مصر

العدد=709 متغير
β SEB B β SEB B β SEB B β SEB B

***0.101− 1.07 4.89− 0.58− 1.47 2.00− 0.57− 1.42 2.58− 0.001− 2.08 0.04− تعليم منخفض

− − − *0.96− 0.79 1.79− 0.10 0.72 0.24 − − − أطباء من اجلنسني في الفريق

**0.067 0.31 0.94 0.02− 0.39 0.12− ***0.11 0.38 1.38 **0.137 0.78 2.30 عدد األطفال

***0.567 0.05 1.33 ***0.71 0.08 1.16 ***0.58 0.06 1.08 ***0.322 0.16 1.09 مقياس أجينتري للمخاض

0.37 0.50 0.37 0.12 R
²
b

*197.05 69.61 95.76 19.185 Fc

.p<.001; **p<.01; *p<.05***
a متت إزالة متغير نوع جنس الطبيب من حتليل عينة مصر، حيث أفادت ثالث نساء فقط بأنهن تلقني الرعاية من أطباء من اجلنسني.

b معامل حتديد مدى تناسب النموذج مع البيانات.

cF إحصائيات قياس مدى دقة قياس معامل االنحدار.
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ــا مــع  وهولنــدا باســتخدام نفــس املقيــاس.40 واختالًف
نتائجنــا، وجــدت دراســة فــي األردن مســتويات عاليــة 
مــن الرضــا عــن رعايــة األمومــة عنــد إجــراء مقابــالت 
ــي  ــة ف ــادات العام ــن للعي ــالل زيارته ــاء خ ــع النس م
ــت5  ــادل هودن ــوالدة.41 وجت ــد ال ــابع بع ــبوع الس األس
ــل  ــت األمث ــاره الوق ــن اعتب ــت ميك ــد وق ــه ال يوج أن
لقيــاس الرضــا عــن الــوالدة، وأن ذلــك يعتمــد إلــى حــد 
ــابًقا،  ــا س ــا ذكرن ــة. وكم ــرض الدراس ــى غ ــر عل كبي
ــد  ــي رص ــل ف ــة يتمث ــذه الدراس ــي ه ــا ف كان هدفن
ــط،  ــل اخملُط ــة للتدخ ــا نتيج ــي الرض ــات ف االختالف
ــا  ــادة به ــت اإلف ــي مت ــات الت ــتخدمنا البيان ــا اس كم
ــن  ــم م ــى الرغ ــاس. وعل ــط األس ــا خ ــا باعتباره هن
ارتفــاع درجــة متوســط الرضــا، كانــت هنــاك اختالفات 
ــو  ــة؛ وه ــع الثالث ــني املواق ــتويات ب ــي املس ــة ف طفيف
األمــر الــذي قــد يُعــزى إلــى اختــالف عمليــة الرعايــة 
ــى  ــاء عل ــل النس ــث حتص ــان حي ــفى لبن ــني مستش ب
غــرف منفــردة للمخــاض والــوالدة، ومستشــفى مصــر 
حيــث وجدنــا أن االكتظــاظ وانعــدام اخلصوصيــة هــي 
ــاء.36  ــا النس ــت عنه ــي أعرب ــية الت ــكاوى الرئيس الش
وميكــن أيًضــا تفســير هــذه االختالفــات بســياق النــزاع 
والنــزوح الــذي يؤثــر علــى ســوريا ولبنــان. تضــم 
ــة  ــمولني بالدراس ــن املش ــن البلدي ــفيات هذي مستش
ــك  ــا، ولذل ــات داخليًّ ــات والنازح ــات لالجئ ــدمي خدم تق
ــة  ــاد الرعاي ــي انتق ــاء ف ــردد النس ــع أن تت ــن املتوق م
ــان"  ــعرن "باالمتن ــا يش ــا بينم ــن عليه ــي حصل الت
ــع  ــل يتمت ــاب طف ــفى وإجن ــى املستش ــن إل لوصوله

ــة. بالصح

ــا أن قــدرة التحكــم املتصــورة أثنــاء اخملــاض  وجدن
تقــع علــى مســتوى متوســط فــي العينــة اإلجماليــة، 
ــن  ــوريا م ــان وس ــي لبن ــالً ف ــى قلي ــات أعل ــع درج م
ــخصي  ــم الش ــدرة التحك ــروف أن ق ــن املع ــر. م مص
ــادي  ــي أو الع ــم املهن ــر الدع ــا بتوفي ــن حتقيقه ميك
بهــدف متكــني املــرأة مــن حتمــل األلــم والشــعور 
باإلجنــاز والفاعليــة الذاتيــة.40،12،8،5،2 وفــي هــذا الصــدد، 
فــإن غيــاب فــرص املشــاركة فــي عمليــة صنــع القــرار 

ــم  ــاب الدع ــن غي ــالً ع ــات،33،41-43 فض ــذه البيئ ــي ه ف
ــوالدة،  ــاض وال ــاء اخمل ــتمر أثن ــادي املس ــي أو الع املهن
ــدرة  ــاء بق ــعور النس ــن ش ــد م ــي احل ــب دورًا ف يلع
التحكــم. وفــي الواقــع، ميكــن تفســير أعلــى الدرجــات 
ــة باملواقــع األخــرى،  ــان مقارن التــي لوحظــت فــي لبن

ــاض. ــاء اخمل ــادي أثن ــم الع ــر الدع بتوف

ــا إليهــا، مــن أن النســاء  ــي وصلن إن النتيجــة الت
ــدرة  ــن بق ــة ويتمتع ــذه الدراس ــملتهن ه ــي ش الالت
حتكــم أعلــى أفــدن مبزيــد مــن الرضــاح أثنــاء الــوالدة، 
إمنــا متاثــل مــا أفــادت بــه األدبيــات مــن حيــث تعريــف 
ــر  ــم مؤش ــا أه ــخصية باعتباره ــم الش ــدرة التحك ق
للرضــا خــالل الــوالدة فــي البيئــات اخملتلفــة. 1,2,8–10,12,40 
ــن  ــوالدة يتحس ــي ال ــاء ف ــا النس ــا أن رض ــد وجدن وق
مــع زيــادة عــدد األطفــال، ال ســيما فــي عينتــي مصــر 
ــرات ســابقة  ــان. فقــد مــرت هــؤالء النســاء بخب ولبن
ــة، ولذلــك تشــكلت توقعاتهــن  مــع منظومــة الرعاي
ــا لإلجــراءات املتبعــة فــي تلــك املرافــق.  بالفعــل وفًق
وميكــن أن نعــزو غيــاب هــذه العالقــة فــي عينــة 
ــوالدة فــي  ــرة ســابقة لل ــى عــدم وجــود خب ســوريا إل
ــق  ــن املناط ــات م ــاء النازح ــدى النس ــفى ل مستش
النــزاع  احلضريــة بســبب  املناطــق  إلــى  الريفيــة 

ــائد. الس

ــى  ــة إل ــذه الدراس ــي ه ــا ف ــات الرض ــل درج متي
ــت  ــم. كان ــتويات التعلي ــادة مس ــع زي ــاض م االنخف
النســاء ذات املســتوى التعليمــي املنخفــض أكثــر 
التعليمــي  املســتوى  ذات  نظيراتهــن  مــن  رضــا 
ــد  ــاه ال يُعت ــذا االجت ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــى. وعل األعل
ــا، فقــد لوحــظ أساًســا فــي عينــة املوقــع  بــه إحصائيًّ
اللبنانــي. وكمــا أشــرنا ســابًقا، ميكــن أن يُفِســر 
انخفــاض التوقعــات مــن منظومــة الرعايــة بــني 
ــالً  ــة، فض ــذه النتيج ــاء ه ــن النس ــة م ــذه اجملموع ه
عــن عــدم رغبتهــن فــي التعبيــر عــن عــدم الرضــا ال 
ســيما عندمــا جتــري املقابــالت فــي بيئــة املستشــفى. 
لقــد ســبق أن قمنــا بتوثيــق انخفــاض توقعــات 
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النســاء، وذلــك خــالل دراســة نوعيــة أُجريــت فــي تلــك 
املواقــع36 وكشــفت عــن أن النســاء يصلــن إلــى هــذه 
املستشــفيات مــع معرفتهــن بــأن املنظومــة العامــة 
ــن السياســات  ــي يقبل ــل، وبالتال ــر ســوى القلي ال توف
ــة  ــت دراس ــل، تول ــا. وباملث ــراءات دون معارضته واإلج
ســابقة فــي لبنــان توثيــق اتخفــاض توقعــات النســاء 
وعــدم رغبتهــن فــي اإلفــادة عــن عــدم الرضــا، حيــث 
ربطــت النســاء الرضــا بنتيجــة الــوالدة.44 تفيــد 
ــا ال  ــوالدة عندم ــي ال ــلبية ف ــارب س ــن جت ــاء ع النس
تتطابــق مــع توقعاتهــن وخبراتهــن الفعليــة.5 ونحــن 
نعتقــد النســاء فــي دراســتنا لــم يعانــني مــن عــدم 
ــة.  ــن األولي ــاض توقعاته ــرًا النخف ــذا، نظ ــق ه التطاب
ــا  ــات وفًق ــي التوقع ــات ف ــض االختالف ــد بع ــد توج ق
للمســتوى التعليمــي لهــذه الفئــة مــن النســاء التــي 
ــوع  ــا بن ــدم الرض ــث. إن ع ــن البح ــًدا م ــتحق مزي تس
ــات  ــض البيئ ــل بع ــة مياث ــذه الدراس ــي ه ــوالدة ف ال
األخــرى.46،45 ورمبــا شــكّل تزايــد العمليــات القيصريــة 
ــق  ــن طري ــاء، ع ــات النس ــة توقع ــدان الثالث ــي البل ف
تطبيــع هــذه املمارســة وزيــادة قبولهــا، وبالتالــي 

ــة.  ــوالدة املهبلي ــات ال ــاض توقع انخف

ــر  ــرًا آخ ــد متغي ــب التولي ــس طبي ــوع جن كان ن
وجدنــا أنــه يقتــرن برضــا النســاء عــن جتربــة الــوالدة. 
ــفيات  ــي املستش ــاء ف ــى أن النس ــارة إل ــدر اإلش وجت
ــن  ــن حقه ــس م ــة لي ــذه الدراس ــا ه ــي تناولته الت
اختيــار مقدمــي الرعايــة الصحيــة. وجدنــا فــي 
ــور  ــم الذك ــا تض ــوريا فرقً ــان وس ــفيات لبن مستش
واإلنــاث مــن أطبــاء التوليــد، واملقيمــني، وطــالب 
ــوالدة. وكان  ــرون ال ــن يحض ــض الذي ــب والتمري الط
ــي  ــاء ف ــني النس ــا ب ــدم الرض ــر ع ــل يثي ــذا العام ه
ــة مــن  ــة بتقــدمي الرعاي املستشــفى الســوري، مقارن
ــة  ــذه النتيج ــة ه ــب دراس ــة. ويج ــب أو طبيب طبي
ــاء  ــة النس ــة أن غالبي ــع حقيق ــب م ــى جن ــا إل جنًب
ــن  ــة م ــني الرعاي ــوري يتلق ــع الس ــة املوق ــي عين ف
ــة  ــات العربي ــي الثقاف ــاء ف ــل النس ــة. تُفض طبيب
ــر  ــهولة أكب ــعرن بس ــث يش ــد، حي ــات التولي طبيب

فــي التواصــل حــول املســائل الشــخصية واخلضــوع 
لالختبــارات املهبليــة.46،44 ويُعتبــر وجــود مقدمــي 
رعايــة مــن الذكــور فــي الفريــق، إلــى جانــب مقدمــي 
ــى  ــث عل ــي ال تبع ــور الت ــن األم ــاث، م ــة اإلن الرعاي
االحتــرام فــي هــذا الســياق ويؤثــر علــى رضــا النســاء 

ــة. ــن الرعاي ع

حــددت هــذه الدراســة عــددًا مــن القيــود. تعتمــد 
هــذه الدراســة علــى البيانــات التــي مت جمعهــا 
ملشــروع تدخــل، وهــو األمــر الــذي لــم يتــح لنــا 
املرتبطــة  العناصــر احملتملــة  استكشــاف جميــع 
ــح أن  ــن األرج ــك، م ــى ذل ــالوة عل ــاء. ع ــا النس برض
ــد  ــفى بع ــي املستش ــاء ف ــع النس ــالت م ــراء املقاب إج
ــل  ــى حتوي ــد أدى إل ــة ق ــام قليل ــاعات أو أي ــوالدة بس ال
الرضــا جتــاه مســتويات أكثــر تفضيــالً. ونحــن نوصــي 
ــال  ــذا اجمل ــي ه ــتقبلية ف ــاث املس ــتوعب األبح أن تس
التغييــرات املتوقعــة فــي خبــرات الــوالدة لــدى النســاء 
علــى مــر الزمــن. إن الدراســات النوعيــة، التــي تطــرح 
فهًمــا متعمًقــا ملفاهيــم التحكــم والرضــا فــي 
ــهامات  ــدم إس ــأنها أن تق ــن ش ــة، م ــة العربي الثقاف
مهمــة إلــى اجلهــود املبذولــة إلضفــاء طابــع إنســاني 
علــى إجــراء الــوالدة فــي مناطــق أخــرى،23 فضــالً عــن 
املســاهمة فــي اخلطــاب العاملــي حــول عــدم االحتــرام 

ــوالدة.47 ــالل ال ــة خ ــوء املعامل وس

ــار  ــددة األقط ــة متع ــة املقارن ــذه الدراس ــدم ه تق
نظــرة ثاقبــة إلــى خبــرات النســاء فــي الــوالدة ومــدى 
الدراســة  وتوفــر  العربيــة.  البلــدان  رضاهــن فــي 
ــاء  ــعور النس ــة ش ــول أهمي ــياقية ح ــات س معلوم
بالقــدرة علــى التحكــم فــي تشــكيل خبراتهــن 
بشــأن الرعايــة فــي فتــرة اخملــاض، ممــا قــد يســفر عــن 
آثــار مهمــة علــى السياســات، واملمارســات، والبحــوث. 
وهنــاك حاجــة إلــى إجــراء املزيــد مــن البحــوث لفهــم 
ــي  ــوالدة ف ــي ال ــاء ف ــرات النس ــة خلب ــاد اخملتلف األبع
ــم  ــق العال ــة ومناط ــة اخملتلف ــة الصحي ــم الرعاي نُُظ

ــة. اخملتلف
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شكر وتقدير
يــود املؤلفــون توجيــه الشــكر إلــى إدارة وموظفــي 
ــع  ــة املشــاركة، فضــالً عــن جمي املستشــفيات الثالث
ــرب  ــا يُع ــة. كم ــي الدراس ــاركن ف ــي ش ــاء الالت النس
املؤلفــون عــن تقديرهــم للدعــم التقنــي املقــدم 
مــن قســم صحــة األم والرضــع واألطفــال واملراهقــني 
التابــع ملنظمــة الصحــة العامليــة. ويتوجــه املؤلفــون 
ــخ  ــة النس ــك ملراجع ــورا وي ــيدة ل ــى الس ــكر إل بالش

املبكــرة مــن هــذا املقــال.
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موجز املقال:  وضعت منظمة الصحة العاملية تقريرًا حول األمهات واألطفال حديثي الرضع الذين جنوا من مضاعفات 
أثناء الوالدة، وحول نظام للتدقيق والتغذية املرتدة يهدف إلى حتسني نوعية الرعاية في فترة الوالدة وبعدها. وكجزء من 
دراسة مقارنة ألربعة مستشفيات في منطقة الشرق األوسط، يناقش هذا املقال خبرات األمهات الالتي عانى أطفالهن 
الرضع من مضاعفات خطيرة عند الوالدة في مستشفى رفيق احلريري اجلامعي، املستشفى العام الوحيد في بيروت. 
الرضع  الوالدة بعدة أسابيع، بهدف استكشاف خبرة جناة األطفال  إلى مقابالت منزلية متعمقة بعد  املقال  استند 
من تعقيدات الوالدة من خالل سرد األمهات عن ظروف الوالدة. ضمت الشواغل األساسية لهؤالء النساء الضعيفات 
واملهمشات: احلصول على رعاية لألطفال حديثي الوالدة، وكيفية التعامل مع بيروقراطية املستشفى، والديون. وجتادل 
الورقة بأن اجلوانب املالية والبيروقراطية للمضاعفات يجب أن تشكل جزًءا من نظام للتدقيق وصنع السياسة، إلى 

جانب املسائل الطبية، في السعي نحو حتقيق املساواة في احلصول على رعاية وإدارة جيدة قبل الوالدة.

ــرق  ــة، الش ــة الرعاي ــول، تكلف ــوالدة، احلص ــي ال ــال حديث ــة األطف ــرة، رعاي ــات خطي ــة: مضاعف الكلمــات الدال
ــط. األوس

مقدمة
فــي ســياق منطقــة تعانــي مــن عــدم االســتقرار 
السياســي، وتســتضيف أكبــر عــدد مــن الالجئــني في 
العالــم، فضــالً عــن عــدد كبيــر مــن األيــدي العاملــة 
األجنبيــة، جتــدر االســتعانة مبنظــور متعــدد الطبقــات 
حــول العالقــة بــني الصحــة، واحلصــول علــى الرعايــة 
ــة  ــي منطق ــة ف ــة الصحي ــم الرعاي ــة، ونظ الصحي
الشــرق األوســط. لقــد أولــت البحــوث مؤخــرًا اهتماًما 
ــني  ــة ب ــاج االجتماعــي للمــرض،1 والعالق ــا باإلنت خاًص
ــة.5،4  ــة،3،2 واحلوكم ــة الصحي ــني والرعاي ــرب والالجئ احل
ــات  ــف رواي ــات، نستكش ــذه األدبي ــى ه ــتنادًا إل واس
ــن  ــع م ــا الرض ــى أطفاله ــي عان ــر الت ــاء واألس النس
ــري  ــق احلري ــفى رفي ــي مستش ــرة ف ــات خطي مضاعف
ــروت.  ــي بي ــد ف ــام الوحي ــفى الع ــي، املستش اجلامع
ــم  ــؤدي فه ــن أن ي ــف ميك ــة: كي ــذه الورق ــأل ه تس
ــر  املــرأة للمضاعفــات اخلطيــرة فــي الــوالدة إلــى تنوي

ــة باخلطــر وإدارتهــا؟  ــا بأســباب األحــداث احملفوف وعين
وكيــف ميكــن أن يســهم فهــم أوســع ملســارات 
النســاء الضعيفــات فــي مســاعدة مقدمــي اخلدمــات 
وصانعــي السياســة علــى التغلــب علــى احلواجــز التي 
ــرض  ــوالدة؟6 تتع ــي ال ــدة ف ــة جي ــود رعاي ــرض وج تعت
ــان  ــي لبن ــات ف ــاء األجنبي ــرات والنس ــات الفقي الالجئ
ــة.  ــة الصحي ــى الرعاي ــول عل ــل احلص ــن أج ــر م خملاط
وتُعــد رعايــة الرضــع املُعرضــني للخطــر بعــد الــوالدة 
ــة  ــاع التكلف ــرًا الرتف ــة، نظ ــة خاص ــكالية بصف إش
وتوضــح  العاليــة.  التكنولوجيــة  الرعايــة  ونــدرة 
األدلــة أن التغطيــة الشــاملة للتدخــالت ذات مردوديــة 
التكلفــة مــن شــأنها خفــض اعتــالل ووفيــات حديثــي 
الــوالدة،7 بينمــا ميكــن أن يــؤدي ارتفــاع التكلفــة غيــر 
ــال  ــات أو األطف ــزة لألمه ــة املرك ــي العناي ــة ف املتوقع
حديثــي الــوالدة إلــى دفــع األســر نحــو الفقــر املدقــع.8
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مفهوم "املضاعفات اخلطيرة": حملة تاريخية موجزة 
ــى  ــن حت ــم يك ــة، ل ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ف
منتصــف التســعينيات أن ظهــرت كتلــة حرجــة مــن 
ــب  ــات الط ــف تخصص ــي مختل ــالمة ف ــوث الس بح
ــوالدة.9  ــات ال ــن مضاعف ــادة ع ــم لإلف ــكل نُظ لُتش
ــة  ــات منظم ــة وسياس ــج التنمي ــددت برام ــد ش وق
الصحــة العامليــة علــى "املناطــق اجلغرافيــة للصحــة 
ــني  ــط ب ــه التراب ــى أوج ــز عل ــع التركي ــة"،10 م العام
املؤسســات ومقدمــي اخلدمــات، وغيرهــم مــن أصحاب 
املصلحــة، فضالً عــن الســياق االجتماعي-السياســي. 
وقــد متثلــت إحــدى النتائــج فــي وضــع منظمــة 
الصحــة العامليــة ألســلوب التقاريــر عــن املضاعفــات 
اخلطيــرة التــي تعانــي منهــا األمهــات واألطفــال 
ــدة  ــة املرت ــق والتغذي ــام التدقي ــوالدة، ونظ ــي ال حديث
ــال  ــي مج ــودة واألداء ف ــني اجل ــى حتس ــدف إل ــي ته الت
ــق البحــث فــي سلســلة األحــداث  ــة عــن طري الرعاي
ــوث  ــرة.11 إن البح ــات خطي ــى مضاعف ــؤدي إل ــي ت الت
حــول حــاالت املضاعفــات اخلطيــرة لألطفــال حديثــي 
ــط  ــع فق ــات الرض ــاالت وفي ــول ح ــس ح ــوالدة ولي ال
ــد مــن املعلومــات  ــادرة(، ميكــن أن توفــر املزي )ظاهــرة ن
ــر،  حــول األخطــاء التــي حتــدث وذلــك ألن العينــة أكب
والوالديــن متاحــني إلعطــاء تغذيــة مرتــدة، كمــا ميكــن 
أن تســهم فــي قيــام هيئــة العاملــني املســؤولني عــن 
ــا  ــاتها، جتنًب ــني ممارس ــع بتحس ــة الرض ــد ورعاي التولي

ــوم.13،12 ــة الل لبيئ

بنــاء علــى األدبيــات املتعلقــة باإلنتــاج االجتماعــي 
ــى مفهــوم شــيرين حمــدي  للمــرض،15،14 واســتنادًا إل
فإننــي  للمــرض،1  السياســية"  "املســببات  حــول 
ــات  ــا للمضاعف ــع نطاقً ــم أوس ــل فه ــن أج ــادل م أج
اخلطيــرة التــي تشــمل عوامــل اجتماعيــة واقتصاديــة 
وبيروقراطيــة. يتمثــل أحــد الشــواغل الرئيســية لــدى 
ــني  ــن تأم ــز ع ــن العج ــم م ــي خوفه ــرة ف ــراد األس أف
األمــوال الالزمــة لعــالج الرضــع، والتكتيــكات اخملتلفــة 
املركــزة  الرعايــة  بشــأن  للتفــاوض  املســتخدمة 
لألطفــال حديثــي الــوالدة. لكــن مفهــوم "املضاعفــات 

العوامــل  فــي احلســبان  اخلطيــرة" حالًيــا يضــع 
ــائل  ــاب املس ــى حس ــا عل ــة أساًس ــة القريب الطبي
ــة وتكلفتهــا. وعلــى  املتعلقــة باحلصــول علــى الرعاي
ــرة  ــات اخلطي ــوم املضاعف ــاج مفه ــو، يحت ــذا النح ه
املســائل  ليشــمل  تركيــزه  نطــاق  توســيع  إلــى 
االجتماعيــة، والبيروقراطيــة، واإلداريــة، التــي تؤثــر 

ــوالدة. ــي ال ــال حديث ــاء واألطف ــاة النس ــى حي عل

ــا  ــة هن ــات املقدم ــى أن البيان ــارة إل ــدر اإلش وجت
ــة  ــوث املتعلق ــى البح ــة عل ــار منهجي ــن آث ــفر ع تس
بصحــة األم والطفــل. وفــي حــني يركــز هــذا املشــروع 
األعمــال  معظــم  مثــل  األمهــات،  جتــارب  علــى 
ــرض  ــي يتع ــرة الت ــات اخلطي ــول املضاعف ــابقة ح الس
قصــص  تطــرح  الــوالدة،  حديثــي  األطفــال  لهــا 
النســاء عــن الرضــع فــي املستشــفى أن اآلبــاء، فضــالً 
ــات  ــو اخلدم ــم مقدم ــفى، ه ــني باملستش ــن العامل ع
البحــوث  فــي  إدراجهــم  ولــذا يجــب  األساســية 

املســتقبلية.

ينقســم هــذا املقــال إلــى أربعــة أجــزاء. يعــرض، 
أوالً، دراســة احلالــة واألســاليب. ويصــف، ثانًيــا، ســياق 
النظــام الصحــي. ويضــم، ثالثًــا، ثــالث قصــص حــول 
ــرة. وينتهــي املقــال باجلــدال  ــرة املضاعفــات اخلطي خب
ــة واملاليــة علــى  ــا اإلداري حــول ضــرورة إدمــاج القضاي
ــفى،  ــي املستش ــل ف ــي تتفاع ــي، الت ــتوى اجلزئ املس
ــرة". ــات اخلطي ــدث "املضاعف ــن ح ــزًءا م ــا ج باعتباره

األساليب
كانــت هــذه الدراســة جــزًءا مــن دراســة مقارنــة 
ألربعــة بلــدان حــول حــاالت املضاعفــات اخلطيــرة 
التــي تعانــي منهــا األمهــات واألطفــال حديثــي 
ــرق  ــي الش ــة ف ــفيات عام ــع مستش ــي أرب ــوالدة ف ال
ــات  ــة أخالقي ــة مراجع ــن جلن ــرت كل م ــط. أق األوس
البحــوث مبنظمــة الصحــة العامليــة واللجنــة املناظرة 
باجلامعــة األمريكيــة فــي بيــروت، بروتوكــول الدراســة. 
فــي لبنــان، ُجِمعــت البيانــات مــن مستشــفى رفيــق 
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ــني  ــبوًعا، ب ــدت 41 أس ــرة امت ــي لفت ــري اجلامع احلري
1 أغســطس 2011 و31 مايــو 16.2012 مــن إجمالــي 
طفــل  و17  أمهــات،   4 حــاالت  حتــددت  والدة،   1178
ــع  ــة واحــدة ملضاعفــات أم-رضي ــوالدة، وحال ــث ال حدي
ــوع  ــم مدف ــق شــخص مقي ــك عــن طري ــرة، وذل خطي
األخــر جلمــع البيانــات وفًقــا ملعاييــر منظمــة الصحــة 
العامليــة، ومــلء اســتمارة منظمــة الصحــة العامليــة 
)ميكــن االطــالع علــى مزيــد مــن التفاصيــل فــي 
ــات  ــة املضاعف ــف حال ــرى تعري ــابق(. ج ــع الس املرج
اخلطيــرة لألطفــال حديثــي الــوالدة علــى أنهــا حالــة 
ــل  ــر: أق ــديد )املعايي ــالل ش ــن اعت ــى م ــع عان أي رضي
ــل،  ــن احلم ــبوًعا م ــن 31 أس ــل م ــم، أق ــن 1.5 كج م
ــق(  ــي 5 دقائ ــة ف ــن خمس ــل م ــار" أق ــدل "أبج أو مع
ــى  ــبعة األول ــام الس ــالل األي ــات خ ــن املضاعف ــا م وجن
مــن حياتــه. وضمــت املرحلــة التاليــة تدقيًقــا وتغذيــة 
مرتــدة علــى أســاس معيــاري، مــن خــالل اجتماعــات 
جماعيــة مصممــة، فــي بيئــة ال تلقــي باللــوم، 
ــرى  ــل.17 ج ــب التعدي ــي تتطل ــل الت ــد العوام لتحدي
االتصــال باألمهــات أوالً عــن طريــق إحــدى املمرضــات، 
وبعدهــا قمــت بترتيــب اجتماعــات فــي منازلهــن فــي 
أنحــاء لبنــان كافة، فــي األســابيع التاليــة. وكان هدفي 
ــع  ــي وض ــن ف ــروع يكم ــذا املش ــع ه ــاون م ــن التع م
ــا )في  مجموعــة دراســات احلالــة املوجهــة أنثروبولوجيًّ
مقابــل التوجــه اإلكلينيكــي الغالــب(، مســتقاة مــن 
األمهــات و/أو األطفــال حديثــي الــوالدة الذيــن تعرضــوا 
ملضاعفــات خطيــرة. طلبــت مــن هــؤالء النســاء 
إخبــاري بقصصهــن حــول املضاعفــات اخلطيــرة التــي 
ــاري  ــة، وإخب ــن املرضي ــف جتاربه ــا ووص ــن له تعرض
وجهودهــن  باملستشــفى،  والوجــود  الــوالدة،  عــن 
ــي  ــاس ف ــال الن ــدث، وردود أفع ــع احل ــل م ــي التعام ف
املستشــفى وفــي مجتمعاتهــن، وتأثيــر تلــك األحــداث 

ــن.  ــى حياته عل

أدرت املقابــالت املنزليــة املتعمقــة باللغــة العربية، 
وســجلتها، ونســخت أشــرطة التســجيل؛ وذلــك بعــد 
ــة أشــهر مــع  ــوالدة بفتــرة تتــراوح بــني شــهر وثالث ال

ثمانــي أمهــات لرضــع عانــوا مــن مضاعفــات خطيــرة 
ــراء  ــة وإج ــرح للدراس ــدمي ش ــد تق ــرهم، بع ــع أس وم
عمليــة تفصيليــة للموافقــة اخلطيــة املســتنيرة. 
ــي  ــجيل مالحظات ــت بتس ــك، قم ــى ذل ــة إل وباإلضاف
ــات  ــم اجملُيب ــت معظ ــارة. كان ــد كل زي ــة بع امليداني
يعشــن علــى مســافة ال بــأس بهــا مــن املستشــفى 
)1–2 ســاعة بالســيارة(. وعلــى الرغــم مــن أن انتقالــي 
إلــى منازلهــم كان يســتغرق وقًتــا طويــالً، فقد شــعرن 
بالراحــة للتحــدث خــارج املستشــفى، كمــا أن الفتــرة 
ــة  ــول كيفي ــم ح ــرت الفه ــوالدة أث ــد ال ــة بع الفاصل
تعامــل اآلبــاء واألمهــات مــع مضاعفــات الــوالدة. 
ــالث  ــى ث ــاعتني إل ــن س ــالت م ــتغرقت املقاب ــد اس وق
ســاعات. وفــي حــني طلبــت االجتمــاع مــع األم، فقــد 
ــث. وهكــذا،  ــى احلدي ــن إل ــراد األســرة اآلخري انضــم أف
كان الــزوج أيًضــا، فــي بعــض املقابــالت، يســرد روايتــه. 
ــا  ــتند أساًس ــا تس ــة هن ــص املُقدم ــى أن القص عل
ــي  ــاء. تنتم ــع النس ــت م ــي أجري ــالت الت ــى املقاب إل
ــني  ــكان املهمش ــاع الس ــى قط ــة إل ــات الثماني اجمليب
فــي لبنــان. كانــت خمســة منهــن ســوريات، وواحــدة 
ــاء  ــن قض ــني م ــا اللبناني ــن الرعاي ــان م ــة، واثنت إثيوبي
عــكار احملــروم مــن اخلدمــات. كانــت منازلهــن صغيــرة، 
تتــراوح مــن شــقق تضــم غرفتــني إلــى كــوخ ســابق 
ــاء. وقــد اقتصــرت فــي هــذه  ــز فــي موقــع بن التجهي
الورقــة علــى ثــالث قصــص نظــرًا حملدوديــة املســاحة، 
وأيًضــا ألن هــذه القصــص تُعبــر بشــكل أفضــل عــن 
مواضيــع القصــص الثمانيــة: الكفــاح مــن أجــل 
البقــاء، والتفــاوض بشــأن أســعار رعايــة املضاعفــات 
نفســه  الوقــت  فــي  االحتفــاظ  مــع  اخلطيــرة، 
باخلصائــص املميــزة للقضيــة املطروحــة. لقــد اختــرت 
حــاالت الســوريات الثــالث، نظــرًا ألن الصعوبــات التــي 
ــت  ــة كان ــة الصحي ــى الرعاي ــول عل ــا للحص واجهنه
أكثــر حــدة حتــى مــن حــاالت غيرهــن مــن املهاجــرات 
ــن  ــح حاالته ــك توض ــان، ولذل ــي لبن ــات ف واملهمش
تكتيــكات البقــاء واملفاوضــات بجــالء أكبــر. شــهدت 
إحــدى احلــاالت الثــالث وفــاة الرضيــع بعــد خروجــه من 
ــة اســتثنائية فــي هــذه  املستشــفى. ومــع أنهــا حال
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الدراســة، فــإن القصــة توضــح كيــف تُعتبــر تكلفــة 
للحــد مــن  واحلصــول عليهــا ضروريــني  الرعايــة 

ــراض. ــم باألم ــع وإصابته ــات الرض ــر وفي مخاط

ــة  ــن بداي ــوالدة م ــة ال ــرد قص ــن س ــت منه طلب
ــى خــروج الطفــل مــن املستشــفى. وهــو  احلمــل حت
مــا أظهــر "قصــص" الــوالدة ورعايــة أطفالهــن 

ــفى. ــي املستش ــع ف الرض

البيئة
فــي  يلــدن  أن  النســاء  معظــم  اعتزمــت 
مستشــفيات أخــرى، لكنهــن ذهــن إلــى مستشــفى 
بســبب  بيــروت  فــي  اجلامعــي  احلريــري  رفيــق 
املضاعفــات. لقــد أســفرت احلــرب األهليــة التــي 
طــال أمدهــا فــي لبنــان )1975-1990( عــن نظــام 
ــح  ــن لوائ ــى م ــد األدن ــوى باحل ــع س ــة ال يتمت للصح
الدولــة، ويتطــور كقطــاع خــاص دون معوقــات، ويضــم 
ــة  ــات باإلضاف ــي اخلدم ــن مقدم ــزأة م ــة مج مجموع
ــاع  ــن ارتف ــالً ع ــة، فض ــر احلكومي ــات غي ــى املنظم إل
ــى  ــاق عل ــن اإلنف ــي 39% م ــخصي )حوال ــاق الش اإلنف
الصحــة(.5 يحصــل أقــل قليــالً مــن نصــف املواطنــني 
اللبنانيــني علــى تغطيــة مــن خــالل برامــج الصحــة 
الوطنــي، ويعتمــد الباقــون علــى اإلعانــات التــي 
ــات  ــاع املنظم ــة وقط ــة العام ــا وزارة الصح تقدمه
غيــر احلكوميــة. يحــق للمواطنــني اللبنانيــني احلصــول 
علــى رعايــة فــي مستشــفى عمومــي بتكلفــة 
ــاة(.  ــفى ُمغط ــوم املستش ــن رس ــة )85% م منخفض
ــع  ــي ال تتم ــان الت ــي لبن ــة ف ــات املهمش ــا الفئ أم
بوضعيــة املواطــن - مثــل الفلســطينيني، والبــدو، 
والســوريني – فهــم يعانــون مــن قيــود كبيــرة للحصول 
ــة الصحيــة. كان بإمــكان البعــض، قبــل  علــى الرعاي
ــول  ــورية واحلص ــدود الس ــور احل ــورية، عب ــرب الس احل
ــي  ــوريني ف ــدد الس ــغ ع ــص.18 يبل ــات أرخ ــى خدم عل
ســكان  مــن   %25 ويشــكلون  مليــون،   1.5 لبنــان 
لبنــان، ينتشــرون فــي جميــع أنحــاء البلــد، مبــا 
ــكل  ــا يش ــو م ــانية.19 وه ــة اإلنس ــد إدارة املعون يُعق

ــا علــى اخلدمــات الصحيــة املضغوطــة بالفعــل.  عبًئ
تقتصــر اإلحالــة إلــى املستشــفى علــى حــاالت 
ــة األمم  ــي مفوضي ــد، وتغط ــة والتولي ــوارئ الطبي الط
ــد  ــة. وق ــن التكلف ــني 75% م ــؤون الالجئ ــدة لش املتح
ــى  ــة إل ــوالدة احملُال ــاالت ال ــن ح ــع م ــفرت 34% أرب أس
ــة.20  ــن والدات قيصري ــام 2015 ع ــي ع ــفى ف املستش
ــي  ــوالدة ف ــة ال ــط تكلف ــغ متوس ــك، بل ــالف ذل وبخ
أحــد املستشــفيات اللبنانيــة حوالــي 350 دوالرًا، وهــي 
تكلفــة باهظــة بالنســبة للعديــد مــن األســر. كمــا 
ــول  ــد الوص ــة عن ــداد وديع ــون بس ــب ملزم أن األجان
إلــى املستشــفى.21 وأفــادت النســاء بــأن احلواجــز أمــام 
ــل  ــة تتمث ــة اإلجنابي ــة الصحي ــى الرعاي ــن إل حصوله
ــني  ــاء ب ــود نس ــدرة وج ــافة، ون ــف، واملس ــي التكالي ف

ــة.22 ــة الصحي ــي الرعاي مقدم

ــي 64  ــري اجلامع ــق احلري ــفى رفي ــم مستش يض
ــة. وال  ــوالدة، و20 حّضان ــاء وال ــراض النس ــريرًا ألم س
ــص  ــن نق ــي م ــام تعان ــاع الع ــات القط ــزال مؤسس ت
التمويــل ونقــص العاملــني. كمــا يعانــي مقدمــو 
اخلدمــات مــن تدنــي الــروح املعنويــة. وقــد وجد مســح 
ــف  ــي نص ــوالدة أن حوال ــفيات ال ــن مستش ــي ع وطن
املستشــفيات يفتقــر إلــى وحــدة رعايــة مركــزة 
ــي  ــة حديث ــدو أن إحال ــوالدة. ويب ــي ال ــال حديث لألطف
الــوالدة إلــى العنايــة املركــزة يرتكــز علــى مفاوضــات 

ــاء.23 ــع األطب م

قصص عن الوالدات العسيرة 
يُعتبــر املوضــوع املشــترك األساســي فــي قصــص 
ــول  ــي للحص ــب املال ــو اجلان ــرة ه ــات اخلطي املضاعف
علــى الرعايــة، وكيــف تشــكل منــاورات التغلــب 
علــى نظــم ســداد رســوم املستشــفى عبًئــا مرهًقــا، 
مبــا يتضمــن وزارة الصحــة، واملنظمــات غيــر احلكومية 
ــرة أو  ــراد األس ــن أف ــة م ــروض املقدم ــة، والق أو اخليري
األصدقــاء. وتشــير القصــص اإلثنوجرافيــة الثــالث 
ــى  ــة، باإلضافــة إل ــى هــذه الشــواغل املالي ــة إل التالي
املســائل الطبيــة واالجتماعيــة. القصــص الثــالث 
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ــوا  ــان، كان ــي لبن ــوريني ف ــن س ــر مهاجري ــي ألس ه
ــة  ــة الصحي ــاء الرعاي ــى غط ــابًقا عل ــدون س يعتم
ــى  ــول إل ــرًا ألن الوص ــن نظ ــوريا، ولك ــي س ــوي ف الق
ســوريا أصبــح صعًبــا أو مســتحيالً منــذ احلــرب، فقــد 
وجــدوا أنفســهم فــي ظــروف محفوفــة باخلطــر. 
ــن  ــال م ــرة النض ــات اخلطي ــص املضاعف ــح قص وتوض

ــاء. ــل البق أج

قصة عزة وأحمد
أخبرتــه  أحمــد.  زوجهــا  ورد  بعــزة،  اتصلــت 
ــاالت  ــدرس ح ــة ت ــة بحثي ــن مجموع ــزء م ــي ج أنن
املضاعفــات اخلطيــر، وأود أن ألتقــي بزوجتــه ملناقشــة 
جتربتهــا مــع املضاعفــات التــي تعــرض لهــا الرضيــع. 
قابلتــه فــي اليــوم التالــي فــي مــكان عملــه. أحمــد 
مــن أصــل ســوري، ويعمــل منــذ طفولتــه فــي لبنــان 
ــرًا،  ــن أخي ــع. ومتك ــد املصان ــس بأح ــة املالب ــي حياك ف
ــارب  ــال مــن األق ــة، مــن جمــع امل بعــد ســنوات طويل
ويعمــل اآلن حلســابه اخلــاص فــي متجــر. اصطحبنــي 
إلــى منزلــه فــي جــزء فقيــر بحــي بــرج البراجنــة، يقــع 
فــي الضاحيــة اجلنوبيــة لبيــروت، علــى طريــق ترابــي. 
ــا  ــة والدته ــزة قص ــت ع ــزة. حك ــت بع ــاك التقي وهن
ــات  ــاء وبن ــى، فــي حضــور زوجهــا ورضيعهــا وأبن األول

ــا.  ــقيق زوجه ش

جاءهــا اخملــاض بعــد ســتة أشــهر ونصــف. كانــت 
قــد خططــت مــع زوجهــا العــودة إلــى قريتهــا قــرب 
حلــب، حيــث ميكــن أن تســاعدها الدايــة فــي الــوالدة. 
ــب أن  ــال لهــا الطبي ــا جاءهــا اخملــاض، ق ولكــن عندم
تذهــب إلــى مستشــفى رفيــق احلريــري اجلامعــي. 
وذهبــت إلــى هنــاك بدراجــة ناريــة مــع زوجهــا. 
ــيًئا  ــت ش ــاض، فطلب ــة مخ ــي حال ــا ف ــا أنه أخبروه
ــه.  ــن وقف ــه ال ميك ــا إن ــوا له ــم قال ــه، لكنه لوقف
ــات األوان،  ــوا "ف ــم؛ فقال ــف األل ــت شــيًئا لتخفي طلب
ــن  ــوف تلدي ــة، س ــذه املرحل ــي ه ــدة ف ــن فائ ــا م وم
قبــل أن يبــدأ تأثيــر عقاقيــر تخفيــف األلــم". أجنبــت 
ولــًدا بعــد نصــف ســاعة، وســمعت الطبيــب يقــول 
الرضيــع لــن يعيــش. لكــن  للممرضــات إن هــذا 

ــش.  ــوف يعي ــع س ــا أن الرضي ــاد وأخبره ــب ع الطبي
ــي، أخبرهــا املوظفــون أنهــا  ــوم التال وعــاش. وفــي الي
ــات ورأت  ــرى الرضيــع. دخلــت غرفــة احلّضان ميكــن أن ت
األطفــال الرضــع فيهــا، مبــا فيهــم ابنهــا. وعــادت إلــى 

ــه. ــوم نفس ــي الي ــزل ف املن

الــوالدة  تســاءلت عــزة وأحمــد عــن أســباب 
ــر  ــق األم ــا يتعل ــنًا، رمب ــد: "حس ــال أحم ــرة. ق املبك
بانتقالنــا مؤخــرًا إلــى هــذا البيــت، وبذلــت عــزة 
جهــًدا كبيــرًا فــي نقــل األشــياء إلــى هنــا، والعنايــة 
بأطفــال أخــي". كمــا تصــور أيًضــا أنهــا تعانــي مــن 
"تعــب نفســي"، بســبب النــزوح والعيــش مــع أســرة 
ــزوج:  ــال ال ــرى، ق ــة أخ ــي حال ــه. وف ــقيقه ووالدت ش

"تشــاجرنا فــي ليلــة والدتهــا املبكــرة". تعلمــون 
أن قــدرًا كبيــرًا مــن العمــل يقــع علــى عاتقهــا، ألننــا 
ســتة أفــراد نعيــش فــي هــذه الغرفــة، وكانــت زعالنــة 
ــد يكــون  ــن أن هــذا ق ــة. هــل تعتقدي ــك الليل فــي تل

ســبب والدتهــا املبكــرة؟".

ــي  ــًدا ف ــهرًا واح ــزة ش ــد وع ــل أحم ــى طف قض
ــله  ــا وترس ــن ثدييه ــن م ــخ الل ــت تض ــة. كان احلّضان
مــع زوجهــا إلــى املستشــفى كل يــوم. وفــي األســبوع 
الرابــع، لــم يُعــد لديهــا لــن. رأت الطفــل مرتــني فقط 
خــالل هــذه الفتــرة: فــي اليــوم األول، وبعــده بيومــني. 
ــر  ــأن تلمســه مــرة واحــدة، عبــر متري وســمحوا لهــا ب

يدهــا مــن نافــذة احلّضانــة. 

ــع  ــدوا جمي ــل دم، فحش ــزة نق ــل ع ــاج طف احت
ــر  ــن توفي ــوا م ــا ومتكن ــرتيهما وأصدقائهم ــراد أس أف
املطلــوب. وســألته مــن الــذي ســدد فاتــورة احلّضانــة. 
دوالر،   2000 دفعــت  الصحــة  وزارة  إن  أحمــد  قــال 
وجمعــوا مبلًغــا مماثــالً مــن صنــدوق الــزكاة اإلســالمي 
وثــالث منظمــات غيــر حكوميــة تقــع فــي الضاحيــة 
ــل  ــزب اهلل، بفض ــا ح ــيطر عليه ــي يس ــة الت اجلنوبي
دور  ويبــرز هنــا بوضــوح  اتصــاالت.  لديــه  صديــق 
ــا منتقــالً  ــات الشــخصية. فقــد أنفــق 26 يوًم العالق
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مــن مكتــب إلــى مكتــب ليطلــب املــال الــالزم 
لتغطيــة رســوم احلّضانــة. وفــي النهايــة، دفــع مبلــغ 
ــم  ــقيقه؛ فل ــن ش ــه م ــه اقترض ــن جيب 750 دوالرًا م
ــت  ــا أجنب ــالق عندم ــى اإلط ــود عل ــه أي نق ــن لدي تك

ــزة. ع

ــة  ــة أن التكلف ــي البداي ــفى ف ــم املستش أخبرته
تبلــغ 10,000 دوالر. فقــال: "حســنًا، لكننــا ال منلك املال، 
ــة ونتركــه ميــوت".  مــاذا نفعــل؟ نخرجــه مــن احلّضان
ــه بعــض املمرضــات مبــا يجــب أن يفعلــه. قلــن  أخبرت
ــا  ــؤوليته، وإمن ــى مس ــًدا عل ــع أب ــِرج الرضي ــه أال يُخ ل
ــه  عليــه أن يثيــر مشــكلة. وبالتالــي، أخــذ يصيــح أن
ــه  غيــر قــادر علــى الدفــع، وال يعــرف مــاذا يفعــل، وأن
ــفى:  ــي املستش ــال ملوظف ــل. وق ــد عم ــر، وال يوج فقي
"ليمــت الطفــل فــي املستشــفى بــدالً مــن أن ميــوت 
فــي منــزل أســرته ... أنــا ال أريــده. ســوف أتركــه 
ليمــوت بــني أيديكــم وليــس بــني يــدي. ســوف أرحــل، 
وليــس بإمكانــي أن أدفــع لكــم. إذا أردمت التخلــص مــن 
الطفــل وقتلــه، ميكنــك ذلــك، ولكــن ال تطلبــوا منــي 
أن أقــوم بذلــك". وبعــد أربــع وعشــرين ســاعة، قامــت 

ــى 5300 دوالر.  ــغ إل ــض املبل ــفى بتخفي املستش

ــى 50% أو %60  تغطــي وزارة الصحــة مــا يصــل إل
مــن التكلفــة لألجانــب احملتاجــني مثــل أحمــد وعــزة. 
ذهــب أحمــد إلــى الــوزارة وطلــب رســالة مــن الوزيــر، 
ــالث  ــغ 5300 دوالر املســتحق. وبعــد ث ــي مببل ســند إذن
زيــارات، ســلمه مستشــار الوزيــر رســالة توجــه 
ــري  ــق احلري ــفى رفي ــى مستش ــداد 3000 دوالر إل بس

ــي. اجلامع

قصة مرمي وهاشم
فــي  املعــرّة  مــن  زوجــان  ذلــك  بعــد  قابلــت 
محافظــة إدلــب، يعيشــان فــي الضواحــي الشــمالية 
ــاء  ــاع البن ــي قط ــم، ف ــزوج، هاش ــل ال ــروت. يعم لبي
فــي لبنــان منــذ أربــع ســنوات. وتعيــش معــه زوجتــه، 
ــي  ــوالدة ف ــط لل ــت تخط ــام 2012. كان ــذ ع ــرمي، من م

ــري اجلامعــي، وال يســتطيعان  مستشــفى رفيــق احلري
ــاض  ــا اخمل ــى 400 دوالر. جاءه ــد عل ــة تزي ــل تكلف حتم
ــا  ــرعت وزوجه ــل. أس ــن احلم ــن م ــهر الثام ــي الش ف
ــاء  ــي أثن ــق الطب ــتخدم الفري ــفى، واس ــى املستش إل
الــوالدة جهــاز شــفط الوليــد، ممــا أســفر عــن إصابــة 
رأس الطفــل. نُِقــل الطفــل إلــى غرفــة العنايــة 
املركــزة وظــل بهــا ملــدة 42 يوًمــا. وخــالل تلــك الفتــرة، 
ــا، ويُخصــم  كان هاشــم يذهــب إلــى املستشــفى يوميًّ
ــه عــن العمــل. ــه للتعويــض عــن غياب ــال مــن راتب امل

ــي  ــوع ف ــم والوق ــن اخلص ــن م ــابيع م ــد أس بع
أســر الديــون، فقــد هاشــم األمــل وأخبــر األطبــاء أنــه 
يريــد إخــراج الطفــل مــن املستشــفى ضــد املشــورة 

ــة. الطبي

ــا  ــداد وديونن ــا الس ــس بإمكانن ــل، لي ــاذا أفع "م
تــزداد يوًمــا بعــد يــوم، أريــد أخــذ الطفــل إلــى ســوريا. 
ــي 30  ــت ديون ــا، بلغ ــر يوًم ــي عش ــهر وأثن ــد ش بع
مليــون ليــرة لبنانيــة )20,000 دوالر(. متكنــت مــن 
تغطيــة 15 مليــون، وال زلــت مديونـًـا مببلــغ 15 مليــون".

لقــد طلبــت منــه املستشــفى ســداد املــال مــن 
ــة. ــه فــي احلّضان اللحظــة التــي أبلغــوه فيهــا أن ابن

ــات  ــة واملؤسس ــن وزارة الصح ــول م ــب أتس "ذه
ــون.  ــى، 5 ملي ــرة األول ــي امل ــوزارة، ف ــت ال ــة. غط اخليري
وفــي وقــت الحــق، منحــت الــوزارة واملؤسســات اخليرية 
ــا  ــروج يوميًّ ــى اخل ــاج إل ــت احت ــن. كن ــون آخري 5 ملي
للبحــث عــن املــال. وكنت أدفــع نفقــات االنتقــال، وهي 
ُمكِلفــة أيًضــا. اســتنفدت راتبــي وراتــب أخــي وراتــب 
ــورة  ــن فات ــزء م ــال، وج ــف االنتق ــي تكالي ــدي ف وال
ــا مببلــغ  املستشــفى. ثــم قالــوا لــي أننــي ال أزال مدينً
ــي  ــع اتفــاق أنن ــون )10 أالف دوالر(. قمــت بتوقي 15 ملي
ــديد  ــي تس ــى ينته ــهريًّا حت ــا ش ــع مبلًغ ــوف أدف س
الديــون. لكننــي ال أملــك أي شــيء. ال ميكننــي أن ادفــع. 
ــة وشــراء طعــام".  ــا الســتئجار غرف ــي ال يكفين راتب
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إلــى  ابنهمــا  أخــذا  يوًمــا،  و12  شــهر  وبعــد 
ــن  ــق وم ــن صدي ــرض م ــل ق ــب، بفض ــفى حل مستش
أحــد أفــراد األســرة. لكــن العمليــة التــي خضــع لهــا 
الرضيــع لــم تنجــح، فقــد أُصيــب بعــدوى وبــدأ رأســه 
ــن  ــان، لك ــى لبن ــودة إل ــًدا. أرادا الع ــرز صدي ــورم ويف يت
ــا فــي ذلــك  إحضــار األســر إلــى لبنــان لــم يكــن قانونيًّ
الوقــت، ولــذا اضطــروا إلــى دفــع املــال إلــى الســلطات 

الســورية مــن أجــل العــودة.

ــال  ــب أطف ــة طبي ــوا لرؤي ــم، ذهب ــد عودته وعن
ــام وزارة  ــوع أم ــرض املوض ــى ع ــاعدهم عل ــذي س ال
ــل  ــادة الطف ــة إع ــن تكلف ــة 50% م ــة لتغطي الصح
ــى رأس  ــذا عل ــفى )4000 دوالر(. "كان ه ــى املستش إل
مــا كلفتنــا إيــاه احلّضانــة، فضــالً عــن تكلفــة عودتنــا 
إلــى ســوريا". ومــرة أخــرى، ظــل هاشــم يبحــث ملــدة 
ثالثــة أيــام عــن ُســُبل لســداد تكلفــة العمليــة التــي 
ــارج،  ــن اخل ــني م ــد مانح ــرًا وج ــه. وأخي ــا ابن يحتاجه
ــة  ــة تغطي ــورية مانح ــة أملانية-س ــت هيئ ــث تول حي
مبلــغ 2000 دوالر املتبقــي. قــال هاشــم: "أنــا أشــكره. 
ــا مبغــادرة املستشــفى دون  ــوا ليســمحوا لن لــم يكون
ــدد 100  ــف سنس ــح كي ــغ، ودون أن نوض ــداد املبل س
دوالر شــهريًّا لتغطيــة الديــون الســابقة"  التــي تبلــغ 

دوالر.  10,000

"توقعنــا فــي البدايــة أن ندفــع 400 دوالر فــي 
ــم  ــى 600 دوالر ث ــل إل ــغ ليص ــع املبل ــم ارتف ــوالدة، ث ال
700 دوالر. وتدبرنــا األمــر. لكننــا لــم نُعــد قادريــن 
ــة  ــع ألحذي ــي مصن ــل ف ــا أعم ــتمرار ... أن ــى االس عل
ــن  ــهر. ال ميك ــي الش ــى 330 دوالرًا ف ــائية، واتقاض نس
ســداد تكلفــة احلّضانــة؛ إذ تبلــغ تكلفــة اليــوم 
الواحــد 330 دوالر. قالــوا لنــا إن اهلل ســوف يســاعدكم. 
ــاعدت  ــد س ــاعد، وق ــوف تس ــة س ــات اخليري واملؤسس

ــني". ــزال مديون ــا ال ن ــل، لكنن بالفع

قصة أمل
ــش  ــي تعي ــل الت ــة أم ــي قص ــرة ه ــة األخي القص
ــاء  ــع البن ــد مواق ــز بأح ــابقة التجهي ــة س ــي غرف ف

فــي بيــروت. يعيــش معهــا خمســة أقــارب مــن 
ــدة.  ــنة واح ــر س ــن العم ــغ م ــا البال ــور، وابنه الذك
ــوريا  ــي س ــا ف ــى بلدته ــودة إل ــط الع ــت تخط كان
فــي الشــهر األخيــر مــن احلمــل، لتلــد علــى يــد دايــة 
ــة فــي  ــدأت تشــعر بتقلصــات قوي محليــة. لكنهــا ب
ــب،  ــت بالطبي ــا. اتصل ــن حمله ــابع م ــهر الس الش
ــي  ــفى الت ــى املستش ــي إل ــا أن تأت ــب منه ــذي طل ال
يعمــل بهــا. دخلــت املستشــفى، ووجدتهــا مهجــورة. 
انتظــرت هــي وزوجهــا، وبحثــا فــي املبنــى ولــم يجــدا 
ــب  ــا أن الطبي ــيدة أخبرتهم ــدا س ــرًا وج ــًدا. وأخي أح
فــي غرفــة العمليــات. قالــت أمــل إنهــا ال تســتطيع 
االنتظــار، وتشــعر أن شــيًئا يســقط منهــا. أجابتهــا 
الســيدة قائلــة إن الطبيــب يطلــب منهــا الذهــاب إلى 
ــق  ــوف يلح ــي، وس ــري اجلامع ــق احلري ــفى رفي مستش
بهــا. ذهبــا إلــى مستشــفى رفيــق احلريــري اجلامعــي، 
وأخبرتهــا املمرضــة أنهــا فــي حالــة مخــاض، وأن 
ــة. ــى حّضان ــيحتاج إل ــرًا وس ــيكون صغي ــع س الرضي

ــت  ــة، وطلب ــات قوي ــعر بتقلص ــل تش ــدأت أم ب
ــي  ــا ف ــة أنه ــت املمرض ــا. أجاب ــة توليده ــن املمرض م
ــن  ــم يك ــني. ل ــع اجلن ــدم دف ــار وع ــى االنتظ ــة إل حاج
ــات قــد وصــل  طبيــب األطفــال املســؤول عــن احلّضان
ــت  ــار"، وقال ــتطيع االنتظ ــل: "ال أس ــت أم ــد. قال بع
ــن  ــار"، لك ــاء االنتظ ــار، برج ــك االنتظ ــة: "علي املمرض
ــاعدة:  ــة مس ــت املمرض ــت، وطلب ــم خرج ــاه الرح مي
ــن،  ــني آخري ــد تقلص ــوا!". بع ــوا، تعال ــوا، تعال "تعال
خــرج الرضيــع، صغيــرًا ولونــه أزرق، ويبكــي. قالــوا لها: 
ــا وحالتــه ليســت جيــدة، ويحتــاج  "لقــد أجنبــِت صبيًّ
ــع  ــوا الرضي ــم ألبس ــهرين"؛ ث ــدة ش ــة مل ــى حّضان إل
ــى  ــذوه إل ــق أخ ــس دقائ ــد خم ــجني، وبع ــاع األكس قن

ــة. احلّضان

ظــل الرضيــع فــي احلّضانــة ملــدة 18 يوًمــا. دفعــت 
أمــل وزوجهــا 300 دوالر للــوالدة، و330 دوالر ألول يــوم في 
احلّضانــة. ذهــب زوجهــا إلــى الــوزارة عــدة مــرات حتــى 
اســتطاع أخيــرًا أن يحصــل علــى بعــض الدعــم. عــاد 
ــيغطي  ــغ س ــوا إن املبل ــث قال ــفى، حي ــى املستش إل
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أول 15 يوًمــا، وعليهــم الســداد بعــد ذلــك، وهــو األمــر 
الــذي كان مســتحيالً.

"كنــا نخشــى أن يأتــي يــوم يرغموننــا علــى 
الســداد، ولــن نكــون قادريــن. لــذا قررنــا إخــراج 
الرضيــع مــن املستشــفى والتوجــه إلــى حلــب، حيــث 

تكلفــة الرعايــة رخيصــة".

ــع،  ــر الرضي ــن عم ــر م ــن عش ــوم الثام ــي الي وف
أبلغنــا الطبيــب أننــا ســوف نأخــذه إلــى ســوريا. وقــال 
الطبيــب إن ذلــك ليس مــن املســتصوب، ولكــن إن كان 
ضروريًّــا، فعلينــا أن نتوجــه مباشــرة إلــى مستشــفى 

حلــب بحيــث ميكــن وضعــه فــي حّضانــة".

ــدة  ــة مل ــي حّضان ــوه ف ــب، ووضع ــى حل ــوا إل وصل
ــى  ــادوا إل ــفى وع ــه املستش ــم أخرجت ــال، ث ــع لي أرب
ــه  ــد وعي ــل يفق ــدأ الطف ــا، ب ــد 15 يوًم ــا. وبع بلدته
ملــدة خمــس دقائــق أو نحــو ذلــك. ثــم بــدأ ذراعــه فــي 

ــورم. الت

ــال إن  ــذي ق ــفى ال ــب املستش ــى طبي ــا إل "عدن
الطفــل بصحــة جيــدة. قــال رمبــا ألبســتموه مالبــس 
ضيقــة أو شــيء مــن هــذا القبيــل. قلنــا طيــب، 
وعدنــا بــه إلــى البيــت. وبعــد بضعــة أيــام، بــدأ يلهــث 
للتنفــس أثنــاء الليــل. أخذنــاه إلــى املستشــفى، 
ووضعــوه علــى جهــاز التنفــس االصطناعــي، ودفعنــا 
حوالــي 400 دوالر. قالــوا لنــا رمبــا لــم يكــن متاًحــا لــه 
مــا يكفــي مــن األكســجني أثنــاء الــوالدة. ظــل هنــاك 
ــص  ــفى أرخ ــى مستش ــاه إل ــم نقلن ــبوع، ث ــدة أس مل
فــي بلدتنــا، حيــث مكــث ثــالث ليــال، وفــي الســاعة 
الواحــدة مســاء، فــي الليلــة الرابعــة، قالــوا لنــا إنــه 

ــات ...". ــه وم ــي رئتي ــف ف ــب بنزي أُصي

لــم تتوفــر هــذه املعلومــات فــي مستشــفى رفيق 
ــة  ــى املقابل ــت إل ــروت. ذهب ــي بي ــي ف ــري اجلامع احلري
ــع  ــي جمي ــت ف ــا فعل ــل، كم ــة للطف ــي هدي ومع
ــد ســماعي  ــي صدمــة عن ــالت األخــرى، وأصابتن املقاب

بوفــاة الطفــل. وبعــد خمســة أشــهر، أصبحــت أمــل 
ــن  ــن م ــهر الثام ــي الش ــر. وف ــل آخ ــي طف ــالً ف حام
ــع  ــالً يتمت ــت طف ــا وأجنب ــى بلدته ــادت إل ــل، ع احلم

ــة. ــاعدة داي ــة مبس بالصح

مناقشة
يســلط مفهــوم "املســببات السياســية" الضــوء 
ــد  ــي متت ــم الت ــباب مرضه ــى ألس ــور املرض ــى تص عل
إلــى مــا يتجــاوز املؤسســات الفاســدة، والــدول، وامليــاه 
امللوثــة، واألغذيــة غيــر املأمونــة، والنفايــات الســامة،1 
ــا ُمهًمــا  ــا كليًّ ويقــدم بُعــًدا كوســمولوجيًّا واجتماعيًّ
ــول  ــن احلص ــر، يكم ــع األم ــي واق ــرض. وف ــباب امل ألس
ــة  ــة واالقتصادي ــى االجتماعي ــي الُبن ــة ف ــى الرعاي عل
ــرًا مــا كان دور األنثروبولوجيــني يتمثــل  ــرة؛ وكثي الكبي
فــي ربــط خبــرة املرضــى بأمنــاط اجتماعيــة أكبــر. وأنــا 
ــة  ــأن االهتمــام باجلوانــب املاليــة واإلداري ــا ب أجــادل هن
علــى املســتوى اجلزئــي فــي قصــص املرضــى، باإلضافة 
األكبــر  واالجتماعيــة  السياســية  األســباب  إلــى 
ــالل  ــباب اعت ــا ألس ــع فهمن ــن أن توس ــرض، ميك للم
الصحــة إلــى مــا هــو أبعــد مــن اإلدارة الطبيــة. 
 Parkinson and 3وقــد جــادل باركنســون وبهــروزان
اجلزئــي  بالُبعــد  االهتمــام  أجــل  مــن   Behrouzan
حلصــول الالجئــني علــى الرعايــة الصحيــة فــي لبنــان، 
ــة والسياســية  ــى فهــم األبعــاد اخلطابي ــة إل باإلضاف
حلياتهــم. وتوضــح احلــاالت املذكــورة أن فهــم املرضــى 
ــى  ــر عل ــديد ال تقتص ــة الش ــالل الصح ــباب اعت ألس
ــة  ــرب، ووضعي ــل احل ــتبعاد )مث ــن االس ــر م ــاط أكب أمن
الالجــئ، والنــزوح، والفقــر، وكونهــم عمالــة أجنبيــة(، 
وإمنــا تتعلــق أيًضــا بالعمــل مــن أجــل تأمــني األمــوال 
نفســها.  املستشــفى  مؤسســة  فــي  والرعايــة 
وبعبــارة أخــرى، تكمــن العوامــل املســاهمة فــي 
ــتويات  ــة مس ــي ثالث ــرة ف ــات خطي ــداث مضاعف إح
ــر،  ــارات السياســية واخلطابيــة األكب مترابطــة: االعتب
"العوامــل الطبيــة القريبــة" التــي تضــم إدارة احلاالت، 
ــفى،  ــول املستش ــق بدخ ــي املتعل ــتوى املؤسس واملس

ــة.  ــم الرعاي ــات، وتنظي واملدفوع
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العديــد مــن  لبنــان  فــي  املهمشــون  يواجــه 
الصعوبــات للحصــول علــى رعايــة األمهــات واألطفــال 
حديثــي الــوالدة، والتعامــل مــع بيروقراطيــة منظومــة 
الصحــة. وتتطلــب الرعايــة الصحيــة مفاوضــات 
ــدوث  ــد ح ــاء، عن ــتراتيجيات للبق ــا واس ــة له ال نهاي
مضاعفــات طبيــة. وقــد أظهــرت بحــوث بلــدان أخــرى 
ــي  ــال حديث ــدان األطف ــن فق ــن م ــاجت ع ــزن الن أن احل
ــبب  ــي تس ــة الت ــاء املالي ــن األعب ــالً ع ــوالدة، فض ال
ــدث،  ــت احل ــي وق ــرة ف ــألم واألس ــديد ل ــق الش الضي
ــة  ــا عــن عواقــب نفســية واجتماعي ــد يســفر أيًض ق
طويلــة األمــد.25،24 وجتــدر اإلشــارة إلــى أن رســوم 
الرعايــة الصحيــة فــي القصــص املذكــورة أعــاله 
ــع  ــاج اجلمي ــد. يحت ــا بالتعقي ــم جميعه ــت تتس كان
ــي  ــاالت. ف ــن االتص ــا م ــوع م ــى ن ــاد عل ــى االعتم إل
ــى  ــول عل ــية احلص ــات السياس ــر العالق ــان، تُيس لبن
ــي  ــي احل ــق ف ــد صدي ــة.5 كان ألحم ــة الصحي الرعاي
الــذي يســكنه، جنــح فــي أن يحصــل لــه علــى متويــل 
ــر،  ــع األم ــي واق ــة. وف ــر احلكومي ــات غي ــن املنظم م
ــون  ــالت يعرف ــم مقاب ــت معه ــن أجري ــع م كان جمي
شــخًصا ميكنــه املســاعدة فــي احلصــول علــى مبلــغ 
مالــي مــن املنظمــات غيــر احلكوميــة أو صنــدوق 
ــة  ــن طريق ــزأ م ــزء ال يتج ــذا ج ــدو أن ه ــزكاة. ويب ال
متويــل الرعايــة الصحيــة للفقــراء، مــع الدعــم اجلزئــي 
ــي التنقــل  ــات متكــررة ف ــاك صعوب ــوزارة. وهن مــن ال
ــدام  ــا بانع ــرن أيًض ــال، وتقت ــب امل ــوزارات لطل ــني ال ب
ــد  ــن أحم ــم يك ــة. ل ــة التغطي ــدم كفاي ــن وع األم
ــا  ــدى قدرتهم ــان م ــال، يعرف ــبيل املث ــى س ــزة، عل وع
علــى دفــع رســوم احلّضانــة إلــى أن حصــال علــى 
ــني  ــرمي مثقل ــم وم ــل هاش ــر". وظ ــن الوزي ــالة م "رس
ــون ضخمــة. وشــعرت أمــل وزوجهــا باخلــوف مــن  بدي
هــذه الديــون الكبيــرة، فأخرجــا الطفــل مــن احلّضانــة 
وعــادوا إلــى بلــد مزقتــه احلــرب، مــا أســفر عــن نتائــج 
قاتلــة. وفــي الواقــع، مــن بــني الثمانيــة الذيــن أجريــت 
معهــم مقابــالت، كان املهاجــرون الســوريون هــم أكثر 
مــن يعيشــون حيــاة غيــر مســتقرة فــي ظــل ظــروف 
ــن  ــن املهاجري ــم م ــك أن أغلبه ــة؛ ذل ــة صعب صحي

اجلــدد، وكانــوا يعتمــدون ســابًقا علــى نظــام الرعايــة 
الصحيــة الســوري الــذي لــم يُعــد الوصــول إليــه اآلن 

ــهولة. ــا بس متاًح

ــول  ــني ح ــني منهجيت ــا قضيت ــا أيًض ــد تناولن وق
املضاعفــات اخلطيــرة. تتعلــق األولــى باختيــار اجملُيبــني. 
ــة  ــوث النوعي ــز البح ــتثناءات،26 ترك ــض االس ــع بع م
ــات  ــا األمه ــي تعانيه ــرة، الت ــات اخلطي ــول املضاعف ح
واألطفــال، علــى إجــراء مقابــالت مــع األمهــات. وفًقــا 
ــون  ــن يتول ــم م ــاء ه ــاء، كان اآلب ــع النس ــي م ملقابالت
لســهولة  والرضيــع  املستشــفى  مــع  التواصــل 
وصولهــم إلــى املستشــفى، ألن زوجاتهــم كانــت 
ــون مــن مناطــق  ــوالدة، أو ألنهــم يأت تســتريح بعــد ال
ــن  ــم م ــاء ه ــروت. كان اآلب ــي بي ــون ف ــة ويعمل ريفي
ــون  ــفى، ويركض ــى املستش ــا إل ــا وإيابً ــون ذهابً ينتقل
مــن مكتــب إلــى مكتــب ســعًيا للمــال. عــالوة علــى 
ذلــك، فــي حالتــني مــن حــاالت املضاعفــات اخلطيــرة، 
لــم تتذكــر الســيدتان أي شــيء ألنهمــا فقدتــا الوعــي 

ــات.  ــة باملضاعف ــالل اإلصاب خ

ثانًيــا، كان معــدل عــدم اإلجابــة مرتفًعــا، وهــو مــا 
ــا إلــى أن معظــم عينــة الدراســة  ميكــن أن يُعــزى جزئيًّ
كانــت مــن املهاجريــن. كانــت بعــض النســاء تعيــش 
بــني ســوريا ولبنــان، ويصعــب إيجادهــن. أمــا اآلخريــات 
ــد  ــة، فق ــر صحيح ــف غي ــام هوات ــني أرق ــي أعط الالت
ــال.  ــا للم ــفى طلًب ــن املستش ــل به ــني أن تتص خش
وجتــدر اإلشــارة إلــى ارتبــاط القصــص نفســها، فضــالً 

عــن عــدد عــدم اجمليبــات، بالقلــق علــى ســداد املــال.

اخلالصة
ــي  ــص ألخصائي ــذه القص ــرد ه ــاعد س ــد س لق
ــة  ــخ احلال ــف لتاري ــار مختل ــع إط ــى وض ــة عل الصح
ــن  ــالً ع ــي، فض ــي تدقيق ــج إكلينيك ــادة ولنه املعت
إضفــاء طابــع إنســاني علــى حــاالت املضاعفــات 
اخلطيــرة ووضعهــا فــي ســياقها. كمــا ميكــن أن 
ــدود  ــع ح ــي دف ــرات ف ــوات واخلب ــذه األص ــهم ه تس
مــا يفيــد سياســة الصحــة وتخصيــص مــوارد 
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املضاعفــات  تخفيــف  أمكــن  لقــد  املستشــفى. 
األمهــات  حصــول  تيســير  طريــق  عــن  واملعانــاة 
ــية  ــة األساس ــى الرعاي ــوالدة عل ــي ال ــال حديث واألطف
ــالل  ــن خ ــا م ــي، وأيًض ــع احملل ــتوى اجملتم ــى مس عل
املشــورة وضمــان الدعــم املالــي عندمــا يتطلــب األمــر 
ــا أن  ــة. كم ــي التكلف ــفى عال ــى مستش ــول إل الدخ
ــول  ــان احلص ــى ضم ــة إل ــات الرامي ــح السياس تصب
ــة  ــح عملي ــب أن تصب ــة يج ــة الصحي ــى الرعاي عل
ــكان  ــاج الس ــى إدم ــدف إل ــتمرة، ته ــة ومس دينامي
ــل  ــم بالتنق ــاة تتس ــتمرار حي ــون باس ــن يعيش الذي

ــني. ــداد املهمش ــد أع ــع تزاي ــتقرار، م ــدم االس وع

شكر وتقدير
تــود املؤلــف أن تتوجــه بالشــكر إلــى اجملُيبــات فــي 
ــي  ــاركوا ف ــن ش ــات الذي ــالت والباحثني/الباحث املقاب
دراســة الفقــدان مؤخــرًا لألمهــات واألطفــال حديثــي 
ــج  ــدان، ال ســيما جوســلني دين ــي أربعــة بل ــوالدة ف ال
ــام باشــور،  ــة لهي لقيادتهــا وبصيرتهــا. واملؤلفــة ممتن

لقراءتهــا املتأنيــة لهــذه املــادة. ولغــادة ســعد وبولــني 
خــوري لقيامهمــا بأعمــال التنســيق األساســية. 
وقــد قدمــت الكاتبــة نســًخا مــن هــذه الورقــة إلــى 
اجتمــاع مجموعــة عمــل الصحــة اإلجنابيــة فــي 
ــري  ــق احلري ــفى رفي ــام 2012، وإدارة مستش ــس ع تون
ــد فــي عــام 2013.  اجلامعــي ألمــراض النســاء والتولي
ووتوجــه الكاتبــة بالشــكر إلــى الباحثــني واألطبــاء ملــا 
ــني. ــي كال العرض ــات ف ــئلة وتعليق ــن أس ــوه م طرح

التمويل
حصلــت هــذه الدراســة علــى متويــل مــن منحــه 
 Implementation Research "ــوث ــذ البح ــر تنفي "منب
العامليــة  الصحــة  منظمــة  إدارة  حتــت   Platform
 )Implementation Research Protocol ID A65770(
ــة  ــة األمريكي ــة، اجلامع ــوم الصحي ــة العل ــى كلي إل
فــي بيــروت، لدراســة حــول أربعــة بلــدان تتنــاول 
ــة  ــفيات العام ــي املستش ــرًا ف ــات مؤخ ــدان األمه فق

ــوريا. ــطني، وس ــان، وفلس ــر، ولبن ــي مص ف
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التكيف مع تشخيص السرطان وعالجه: دراسة مقارنة عن املصابات بسرطان 
الثدي في تركيا واألراضي الفلسطينية احملتلة
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ترجمة: د. منى محمد أحمد

واألراضي  تركيا  في  الثدي  بسرطان  املصابات  قدمتها  التي  املرض  روايات  املقال  هذا  في  نستعرض  املقال:  موجز 
الفلسطينية احملتلة )oPt(، حيث نلقي الضوء على أوجه التشابه واالختالف في الطرق التي يستوعنب بها التشخيص، 
ويتكيفن بها مع عالج السرطان. يقوم املقال على أساس ثالثني، وخمس وثالثني مقابلة شبه منظمة أجريت في كٍل 
من تركيا واألراضي الفلسطينية احملتلة على التوالي. حيث رصدنا بالفعل بعض أوجه التشابه بني هاتني البيئتني. كما 
توصلنا إلى أن تشخيص االصابة بسرطان الثدي حدث درامي له مردود قوي بني أوساط الكثير من النساء في البيئتني 
املشار إليهما، مع تأكيد النساء في البيئتني على االرتفاع احلاد في حاالت اإلصابة بالسرطان. بيد أن امللفت للنظر أن 
هذا االرتفاع امللحوظ في انتشار سرطان الثدي بني النساء جعل السرطان يبدو وكأنه باإلمكان هزميته. كما ظهرت 
تفاوتات واضحة في مستوى املعاجلة الطبية وهيمنة اخلطاب الطبى في البيئتني، وأن اخلطاب الطبي هو األكثر شيوًعا 
في السياق التركي. فضاًل عن أن الفروق االقتصادية واالجتماعية كانت هى األكثر وضوًحا في السياق التركي، مبا لها 
التي  الثدي والطرق  التي اكتسبتها املصابات بسرطان  النتائج أن اخلبرات  الرعاية املقدمة. كما تؤكد  تأثير على  من 
يستوعنب بها تشخيصهن تتشكل إلى حٍد كبير في ضوء السياق الثقافي الذي يحيط بهن داخل وخارج الدولة، وكذا 

األوساط  الثقافية.

ــرق  ــة، الش ــة الطبي ــة، الرعاي ــة الطبي ــرطان، املعاجل ــع  الس ــف م ــدي، التكي ــرطان الث ــة: س ــات الدال الكلم
ــط األوس

مقدمة
الســرطان  مبــرض  االصابــة  معــدالت  ارتفعــت 
ــدول  ــم، الســيما فــي ال ــت حــول العال ــى نحــو ثاب عل
ذات الدخــل املنخفــض واملتوســط 1. حيــث أصبــح 
ــاة بعــد أمــراض القلــب  ــي أســباب الوف الســرطان ثان
ــم  ــه عظي ــذي كان ل ــر ال ــم، األم ــتوى العال ــى مس عل
األثرعلــى سياســات الصحــة محلًيــا، وقومًيــا، وعاملًيا 2. 
وتذهــب املؤرخــة الطبيــة جولــي ليفنجســتون إلــى أن 
الســرطان قــد أضحــى أكثــر األوبئــة شــيوًعا، الســيما 
فــي " العالــم النامــي"، الــذي ســجل أكثــر مــن نصــف 
ــا  ــنويًا 3. كم ــرطان س ــدة بالس ــة اجلدي ــاالت اإلصاب ح
ــا  ــن بينه ــة،  وم ــراض املزمن ــة باألم ــاع  اإلصاب أن ارتف

ــق  ــي حتقي ــي يقتض ــم النام ــي دول العال ــرطان ف الس
ــدول  ــي ال ــة ف ــاث الصحي ــي األبح ــة ف ــة محوري نقل
ذوات الدخــل املنخفــض واملتوســط 4. كمــا أن االرتفــاع 
العاملــي فــي متوســط العمــر املتوقــع املصحــوب 
ــى  ــوء عل ــى الض ــد ألق ــة ق ــاالت املزمن ــار احل بانتش
ــراض  ــاب األم ــة بأصح ــات اخلاص ــرض والرواي ــرات امل خب
املزمنــة ممــن يتعايشــون لعــدة عقــود مــع أمراضهــم 
ــة، والنفســية،  ــة ويتكيفــون مــع اخملــاوف البدني املزمن
1. كمــا  التــي يســتحضرها  املــرض  واالجتماعيــة 
ــا  ــتوعب به ــي يس ــرق الت ــى أن الط ــات إل ــير األدبي تش
األشــخاص واقــع التعايــش مــع املــرض تتشــكل مــن 
ــؤالء  ــط به ــي احملي ــي والثقاف ــياق االجتماع ــالل الس خ
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ــاء للمــرض  ــك تصــور النس ــي ذل ــا ف ــخاص 5،6، مب األش
ــه. ــة جتربت ــه ومعايش ــه، وفهم ــف مع والتكي

ســوف نقــوم بإلقــاء الضــوء فــي هــذه الدراســة 
ثــدي،    للمصابــات بســرطان  املــرض  روايــات  علــى 
ــا واألراضــي الفلســطينية  ــي تركي ــه ف ــات من والناجي
احملتلــة، حيــث نؤكــد علــى أوجــه التشــابه واالختــالف 
فــي الطــرق التــي تســتوعب بها النســاء تشــخيصهن 
باملــرض والتكيــف مــع عــالج الســرطان. لقــد شــهد 
الشــرق األوســط ارتفاًعــا حــادًا فــي معــدالت االصابــة 
بالســرطان منــذ الثمانينيــات 1،6. كمــا كانــت معــدالت 
ــرطان  ــة بس ــي االصاب ــة ف ــات مرتفع ــة والوفي االصاب
ــى وجــه اخلصــوص، وســرطان  ــني النســاء عل ــدي ب الث
مــن  أخــرى   بأنــواع  مقارنــة  الرجــال  بــني  الرئــة 
الســرطان 7. وبالرغــم مــن االنتشــار املتنامي للســرطان 
فــي الشــرق األوســط، إال أن أدبيــات اخلبــرات الفعليــة 
ــاء  ــيما النس ــرطان، الس ــى الس ــا مرض ــر به ــي م الت
املصابــات بســرطان الثــدي التــزال محــدودة حيــث كان 
ــة  تركيــز األدبيــات فــي معظمــه علــى عوامــل االصاب
باملــرض، والتشــخيص، وأوجــه الرعايــة الطبيــة 8،9. 
كمــا يستكشــف هــذا املقــال املفاهيــم االجتماعيــة 
ــاط  ــدى ارتب ــش م ــدي ويناق ــرطان الث ــة لس والثقافي
تلــك املفاهيــم باملعاجلــة الطبيــة املتناميــة فــي ضــوء 
الســياقني الثقافيــني، وكذلــك ارتباطهــا مبعيشــة 
ــير  ــه.  تش ــر برمت ــاه األم ــم جت ــى، وردود أفعاله املرض
الدراســات احلديثــة إلــى أن الــرؤى الطبيــة، والعلميــة، 
ــم  ــكيل املفاهي ــي تش ــا ف ــابك كله ــة تتش والديني
والروايــات اخلاصــة باملــرض بــداًل مــن اســتبعادها 

ــض 10،11. ــا البع لبعضه

ــاس  ــي األجن ــر ف ــي واخلبي ــم النفس ــب العال يذه
أرثــر كالينمــان فــي هــذا البحــث الرائــد حــول روايــات 
املــرض إلــى أن فهــم الطــرق التــي يقييــم بهــا املرضــى 
األهميــة  بالــغ  أمــر  يعتبــر  بأنفســهم  مرضهــم 
ــة  ــة صحي ــدمي رعاي ــل تق ــن أج ــب م ــبة للطبي بالنس
فعالــة وملموســة واخالقيــة. كمــا يوضــح أن تفاعــالت 

جانــب  إلــى  االجتماعيــة،  بيئتهــم  مــع  املرضــى 
ظروفهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة تعكــس الطريقــة 
ــات  ــون رواي ــم و يصيغ ــا مرضه ــتوعبون به ــي يس الت

ــم 12.  ــة به ــرض اخلاص امل

املعلومات األساسية والسياق 
ســرطان  مريضــات  وروايــات  خبــرات  تعكــس 
ــية  ــداث السياس ــة لألح ــر احملرك ــوة األكب ــدي الق الث
واالقتصاديــة باإلضافــة إلــى الفــوارق في كٍل مــن تركيا 
واألراضــي الفلســطينية احملتلــة، ومــدى انعــكاس ذلــك 
علــى قطــاع الصحــة. ووفًقــا لسياســات العوملــة 
والليبراليــة اجلديــدة املتبعــة منــذ الثمانينيــات، أصبــح 
هنــاك توجــه قــوي نحــو اخلصخصــة والترويــج التجاري 
لقطــاع الصحــة فــي تركيــا الــذي شــهد ارتفاع ســريع 
ــة  ــر أن الغالبي ــة. غي ــفيات اخلاص ــداد املستش ــي أع ف
ــات  ــي احتياج ــفيات يلب ــك املستش ــن تل ــى م العظم
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الطبقــة  مــن  املرضــى 
العليــا القــادرة علــى حتمــل تكاليــف التأمــني اخلــاص 
والتــي تشــكل مــا يقــرب مــن 15% مــن عــدد الســكان. 
أمــا باقــي املرضــى األتــراك فيتوجهــون للمستشــفيات 
العامــة التابعــة لتأمــني الدولــة، حيــث يواجهــون 
ــار  ــرات االنتظ ــي حج ــام ف ــق باالزدح ــكالت تتعل مش
ــة  ــال الدول ــبب إهم ــة، بس ــة املتردي ــة التحتي والبني

ــة 13. ــفيات العام للمستش

ــر  ــة، يعتب ــطينية احملتل ــي الفلس ــي األراض ــا ف  أم
هــو  الشــامل  واالقتصــادي  السياســي  الســياق 
مفتــاح فهــم أوجــه القصــور فــي اخلدمــات الصحيــة 
ــرطان.  ــة بالس ــة اخلاص ــى الرعاي ــاء عل ــول النس وحص
ــود  ــت القي ــة حال ــة الصحي ــتوى املنظوم ــى مس فعل
املفروضــة علــى قطــاع الصحــة الفلســطيني دون 
ــاالت  ــالج ح ــا ع ــا فيه ــة مب ــات الصحي ــر اخلدم تطوي
ــي  ــة الت ــطينية احملتل ــي الفلس ــي األراض ــرطان ف الس
أصبــح لهــا تاريــخ فــي االعتمــاد علــى نظــام اإلحالــة. 
باإلضافــة إلــى أن وجــود مثــل هــذه القيــود علــى 
ــعاع  ــالج باالش ــزة الع ــيما أجه ــزة الس ــول األجه دخ
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ــن  ــوع م ــذا الن ــى ه ــاعيات إل ــاء الس ــي أن النس يعن
ــدس  ــفيات الق ــى مستش ــن إل ــني إحالته ــالج يتع الع
ــرائيلية إذا  ــة أو االس ــفيات األردني ــرقية أو املستش الش
ــا  ــا. كم ــر تقدًم ــة أكث ــة طبي ــن رعاي ــب عالجه تطل
ــة الصحيــة فــي القــدس الشــرقية  أن خدمــات الرعاي
التــي كانــت فــي الســابق هــى أســاس النظــام الطبــي 
بالنســبة  املنــال  بعيــدة  أصبحــت  الفلســطيني، 
ألغلــب الفلســطينيني حيــث تضمــن االجــراءات تقــدمي 
ــى  ــول عل ــان احلص ــدف ضم ــة به ــتمارات مطول اس
ــح الالزمــة لدخــول القــدس الشــرقية ســواء  التصاري
مــن الضفــة الغربيــة أو مــن قطــاع غــزة، األمــر الــذي 
ــاء  ــول النس ــام حص ــات أم ــن العقب ــد م ــق املزي يخل
والعامــالت  النســاء  أشــارت  العــالج. كمــا  علــى 
ــى  ــن عل ــا يحصل ــا م ــن غالًب ــى أنه ــفيات إل باملستش
ــن  ــني له ــع املرافق ــني مين ــي ح ــن ف ــح مبفرده التصاري
مــن أســرهن مــن ذلــك، ممــا يعنــي أن النســاء عليهــن 
حتمــل مشــاق الســفر مبــا فــي ذلــك اخلبــرات املهينــة 
التــي ميــرون بهــا عنــد نقــاط التفتيــش املؤمنــة قبيــل 
ــرة.  ــراد األس ــن أف ــاعدة م ــالج دون أى مس ــب الع وعق

ــدس  ــى الق ــات إل ــاء القادم ــبة للنس ــا بالنس أم
ــتخراج  ــة اس ــإن عملي ــزة ف ــاع غ ــن قط ــرقية م الش
ــر  ــر  غي ــر أم ــوص يعتب ــه اخلص ــى وج ــخ عل التصاري
مأمــون، وذلــك ألنــه يتعــني علــى النســاء البقــاء فــي 
املستشــفى خــالل فتــرة العــالج بأكملهــا، مما يســتلزم 
ــرة،  ــابيع كل م ــرهن ألس ــن وأس ــن أبناءه ــن ع ابتعاده
أو رمبــا أكثــر مــن ذلــك. وفــي الضفــة الغربيــة يعقــد 
نظــام نقــاط التفتيــش االســرائيلي األمــور علــى  
ــني  ــي يتلق ــة الت ــي املدين ــات  ف ــر املقيم ــاء  غي النس
ــالج  ــز الع ــى مراك ــن وإل ــفر م ــا، إلن الس ــالج به الع
يزيــد مــن قلــق الرجــال عليهــن، الســيما إن كــن 
ــة  ســيقمن بالرحلــة مبفردهــن. وبالرغــم مــن محدودي
مجــال ونطــاق اخلدمــات والقيــود علــى التنقــالت، 
ــى  ــول عل ــن احلص ــني تضم ــط التأم ــض خط إال أن بع
ــا  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــة عل ــة الطبي ــن الرعاي ــدر م ق
تتطلــب فــي بعــض األحيــان أن تتكبــد النســاء عنــاء 

الرحــالت الشــاقة كــي يحصلــن علــى اخلدمــات. أمــا 
ــى  ــني القــادرات عل ــراء، أو مــن ب ــر ث عــن النســاء األكث
احلصــول علــى بعــض أمنــاط التأمــني اخلــاص، فيذهــن 
ــة ،  ــرائيلية أو االردني ــفيات االس ــى املستش ــا إل غالًب
خاصــة إذا كــن فــي حاجــة إلــى عــالج أكثــر تخصًصــا 
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املنهج
ــني  ــتني نوعيت ــى دراس ــال عل ــذا املق ــي ه ــز ف نرك
) فــي تركيــا واألرضــي الفلســطينية احملتلــة( كان 
ــن  ــر، م ــارن أكب ــروع مق ــن مش ــزء م ــا ج ــداد لهم االع
 ،)RHWG( ــة ــة االجنابي ــل الصح ــة عم ــل مجموع قب
ــاة  ــودة احلي ــي ج ــث ف ــة البح ــت مبهم ــي إضطلع الت
)QoL( التــي تعيشــها النســاء املصابــات بســرطان 
الثــدي فــي أربعــة دول شــرق أوســطية. نلقــي الضــوء 
فــي هــذا املقــال علــى املقاطــع التــي ركــزت الدراســات 
فيهــا علــى كيفيــة تكيــف النســاء مــع التشــخيص 
والعــالج فــي كٍل مــن تركيــا واألراضــي الفلســطينية 
احملتلــة. كان النهــج املتبــع هــو البحــث النوعــي بهــدف 
رصــد وجهــات نظــر املرضــى بشــكل عــام، باإلضافــة 
ــم  ــف وفه ــع تعري ــة وض ــى كيفي ــوف عل ــى الوق إل

ــالج. ــي الع ــن ف ــرض وخبراته ــح امل ــن مالم ــزى م املغ

كٍل  الدراســتني  هاتــني  إجــراء  مــن  وبالرغــم 
ــت  ــني قام ــي الدولت ــل ف ــرق العم ــدة، إال أن ف ــى ح عل
اآلراء  وتبادلــوا  البعــض  بعضهــم  مــع  بالتنســيق 
ــدم  ــالت والتق ــادي للمقاب ــل اإلرش ــص الدلي ــا يخ فيم
ــت  ــني تضمن ــي ح ــة. وف ــي الدراس ــرازه ف ــذي مت اح ال
األدلــة اإلرشــادية للمقابــالت لــكل دراســة بعــض 
األســئلة املعنيــة بالســياق، كانــت هنــاك بعــض 
فــي  البعــض  بعضهــا  مــع  املتداخلــة  األســئلة 
ــت  ــي تناول ــاث الت ــدرة األبح ــي ن ــر ف ــني. وبالنظ الدولت
جتــارب النســاء املصابــات بســرطان الثــدي فــي الشــرق 
األوســط، انصــب اهتمامنــا علــى فهــم اخلبــرات 
ــرطان  ــات بس ــاء مصاب ــتها  نس ــي عاش ــة الت الفعلي
الثــدي، باإلضافــة إلــى فهــم آثــاره النفســية، والطــرق 
ــع  ــف م ــاء للتكي ــا النس ــأت إليه ــي جل ــة الت اخملتلف
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مرضهــن، وكذلــك الدعــم واملــوارد املتاحــة لهــن، وهــو 
النهــج النوعــي الــذي يعــد األنســب لهــذه الدراســة. 
ــام  ــال أم ــح اجمل ــي يفس ــج النوع ــذا النه ــا أن ه كم
ــوها  ــي عاش ــد الت ــراد خبرات ــاة و األف ــق حلي ــم أعم فه

بالفعــل 16-14. 

ــبه  ــة ش ــني مقابل ــس وثالث ــني وخم ــا ثالث أجرين
ــا  ــن تركي ــي كٍل م ــوم ف ــه العم ــى وج ــة عل منظم
ــني  ــي ب ــى التوال ــة عل ــطينية احملتل ــي الفلس واألراض
يلــي  نناقــش فيمــا  و 2012. وســوف  أعــوام 2010 
املشــاركة و الطــرق املســتخدمة فــي كل مــكان علــى 

ــدة. ح

تركيا
أجــرى الفريــق التركــي ثالثــني مقابلــة شــبه 
ــني اعــوام 2010 و 2012 ، منهــا  ــا ب منظمــة فــي تركي
ــا  ــدن تركي ــر م ــطنبول، أكث ــي إس ــة ف ــرون مقابل عش
ازدحاًمــا بالســكان، وعشــر مقابــالت فــي أيديــن وهــي 
مدينــة صغيــرة فــي داخــل إقليــم إيجــة. تعتبــر 
إســطنبول هــى العاصمــة االقتصاديــة والثقافيــة  
ــية  ــة السياس ــا العاصم ــدم كونه ــن ع ــم م وبالرغ
ــفيات  ــن املستش ــم م ــدد ضخ ــا ع ــا، إال أن به لتركي
اجملهــزة بعنايــة والعيــادات املعنيــة مبرضــى الســرطان. 
ــات  ــر التفاوت ــى تأثي ــوء عل ــليط الض ــل تس ــن أج وم
اجلغرافيــة علــى الروايــات التــي يســردها مرضــى 
باجــراء مقابــالت  قمنــا  تركيــا،  داخــل  الســرطان 
ــي  ــر ف ــة أصغ ــد مدين ــي تع ــن الت ــي أيدي ــا  ف أيًض
املســاحة وأقــل متدنًــا مــع كونهــا أكثــر حتفًظــا، 
ــى  ــالج مرض ــة لع ــة الكافي ــأت الطبي ــر للمنش تفتق
الســرطان. كمــا كانــت املقارنــة ضروريــة الســتعراض 
فــي  واالجتماعيــة  الثقافيــة  التفاوتــات  بعــض 
التكيــف مــع مــرض الســرطان داخــل تركيــا.  إجريــت 
ــدى  ــي أح ــطنبول ف ــي إس ــة ف ــرة مقابل ــدى عش إح
ــا  ــل الكافيتيري ــة ) داخ ــة للدول ــفيات التابع املستش
ــالت  ــس مقاب ــت خم ــا أجري ــار(، كم ــرات االنتظ وحج
فــي مستشــفى خــاص، باإلضافــة إلــى مقابلــة أربعــة 

مــن املرضــى ممــن يعاجلــون فــي املستشــفى العــام  فــي 
ــن فكانــت املريضــات العشــر  منازلهــم. أمــا فــي أيدي
ــة أو  ــي املدين ــة ف ــفيات العام ــي املستش ــون ف يعاجل
ــالت  ــت املقاب ــث أجري ــة، حي ــر القريب ــة أزمي ــي مدين ف
ــفوية  ــة الش ــى املوافق ــول عل ــم. مت احلص ــي منازله ف
الواضحــة مــن النســاء املشــاركات فــي الدراســة. كما 
ــى  ــن عل ــي وافق ــاء الالت ــع النس ــالت م ــجلت املقاب س
ــل كل  ــث مت تفريغهــا مــن قب ــي حي التســجيل الصوت
ــن  ــي رفض ــاء الالت ــبة للنس ــا بالنس ــي. أم ــق بحث فري
التســجيل الصوتــي، فتــم تدويــن املالحظــات بالنــص 
احلرفــي بخــط اليــد مــن قبــل باحــث مســاعد مرافــق 
ــن  ــى موافقته ــول عل ــد احلص ــي بع ــث الرئيس للباح

ــك.  بذل

 اســتدعت معاييــر االختيــار أن تكــون النســاء على 
ــخيصهن  ــون تش ــن وأن يك ــخيص حالته ــم بتش عل
بســرطان الثــدي قــد مت قبيــل املقابلــة بثالثــة أشــهر. 
كمــا حرصــت فــرق البحــث علــى االســتعانة بنســاء 
مــن مختلــف اخللفيــات االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والدميوغرافيــة، متضمنــة الســن، واحلالــة االجتماعيــة، 
النســاء  أعمــار  تراوحــت  والوظيفــة.  والتعليــم، 
ــى 71  ــن 31 إل ــة م ــة التركي ــي الدراس ــاركات ف املش
عــام كــن قــد مت تشــخيصهن بفتــرة تتــراوح مــن 
ــة.  ــل املقابل ــنوات قب ــس س ــى خم ــهر إل ــة أش ثالث
ومــن بــني مــن شــملتهن الدراســة ســت مطلقــات أو 
غيــر متزوجــات، وســت عشــرة متزوجــات أثنــاء إجــراء 
ــتويات  ــت مس ــا تراوح ــل. كم ــة أرام ــالت، وثماني املقاب
ــى  ــي إل ــم االبتدائ ــن التعلي ــنتني م ــني س ــم ب التعلي
ــف  ــملت الوظائ ــوراة، وش ــة الدكت ــى درج ــول عل احلص
ــك،  ــي بن ــة ف ــزل، موظف ــة من ــا: رب ــن به ــي يعمل الت
مدرســة،  نظافــة،  عاملــة  محاســبة،  ســكرتيرة، 
ــاء  ــا النس ــد صنفن ــم فق ــن ث ــم. وم ــة مطع وصاحب
ــا  ــي، أو م ــم اجلامع ــن التعلي ــدر م ــى ق ــالت عل احلاص
ــي  ــاعد ف ــاص س ــني خ ــن تأم ــن لديه ــك، أو م ــد ذل بع
ــه  ــرطان أو كل ــالج الس ــن ع ــزء م ــى ج ــن عل حصوله
فــي مستشــفى خــاص، بأنهــن أفضــل مــن الناحيــة 
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االجتماعيــة واالقتصاديــة. أمــا بالنســبة لألوضــاع 
ــخصن  ــد ش ــن ق ــاء ك ــن النس ــة م ــة، فثماني املرضي
ــتة  ــك بس ــل ذل ــدي قب ــرطان الث ــات بس ــن مصاب بأنه
أشــهر، و تســع عشــرة منهــن خضعــن جللســات عــالج 
كيميائــي وإشــعاعي لفتــرة إســتمرت مــن 12 إلــى 18 
شــهر، وثــالث منهــن مت شــفاؤهن مــن مــرض الســرطان 

ــرة.  ــهر األخي ــتة أش ــي الس ف

األراضي الفلسطينية احملتلة 
وثالثــني  خمــس  الفلســطيني  الفريــق  أجــرى 
ــطينية  ــي الفلس ــي األراض ــة ف ــبه منظم ــة ش مقابل
احملتلــة بــني أعــوام 2010 و 2012 حيــث طبقــت نفــس 
معاييــر االختيــار واالعتبــارات األخالقيــة فــي هــذا 
ــفيات  ــي املستش ــالت ف ــت املقاب ــد أجري ــياق. وق الس
الثالثــة الوحيــدة العاملــة بالضفــة الغربيــة، مبــا فــي 
ذلــك القائمــة فــي القــدس الشــرقية احملتلة التــي كان 
عــالج الســرطان متاحــا بهــا فــي ذلــك الوقــت بهــدف 
رصــد التفاوتــات اجلغرافيــة واملؤسســية. تراوحــت 
مســتويات التعليــم للنســاء مــن املدرســة اإلعداديــة 
إلــى احلصــول علــى شــهادة إمتــام الدراســة اجلامعيــة، 
ــاركات  ــت املش ــا ضم ــة. كم ــن طبيب ــن بينه وكان م
فــي الدراســة الفلســطينية نســاًء أصغــر ســنًا عــن 
املشــاركات مــن تركيــا، بحيــث تراوحــت أعمارهــن مــن 
25 إلــى 71 ســنة. كانــت غالبيــة املشــاركات متزوجــات 
وقــت إجــراء املقابــالت باســتثناء امــرأة واحــدة عزبــاء، 

ــة. ــة أرمل ــة ، وثالث ــرى مطلق وأخ

لقــد أتاحــت  الدراســة امليدانيــة فــي املواقــع 
ــة الفرصــة للتعــرف علــى مجموعــات متنوعــة  الثالث
ــات  ــن املقيم ــا م ــا واقتصاديً ــاء اجتماعًي ــن  النس م
وبعــض  الغربيــة،  الضفــة  أرجــاء  مختلــف  فــي 
ــالج  ــن للع ــن يخضع ــزة مم ــاع غ ــي قط ــات ف املقيم
ــي مت  ــت كل النســاء الالت فــي القــدس الشــرقية.  كان
ــن  ــني م ــتحقات  للتأم ــرطان مس ــخيصهن بالس تش
خــالل وزارة الصحــة الفلســطينية، حيــث مت إيداعهــن 
مستشــفيات حســب أماكــن إقامتهــن، وحســب نــوع 
العــالج املطلــوب. كان  مستشــفى القــدس الشــرقية 

العــالج  يقــدم  الــذي  الوحيــد  املستشــفى  هــو 
اإلشــعاعي. أمــا عمــن لديهــن تأمــني خــاص، أو أمــوال 
ــر  ــة أكث ــى رعاي ــة إل ــي حاج ــن ف ــن، أو ك ــة به خاص
تخصًصــا، فعــادًة مــا كــن ينقلــن إلــى املستشــفيات 

األردنيــة أو االســرائيلية 14. 

لقــد  أجرينــا عشــر مقابــالت فــي شــمال الضفــة 
ــة فــي وســط الضفــة  ــالث عشــرة مقابل ــة، وث الغربي
الغربيــة )القــدس الشــرقية(، واثنتــي عشــرة مقابلــة 
ــم  ــالت تت ــت املقاب ــة. كان ــة الغربي ــوب الضف ــي جن ف
مــع النســاء داخــل املنشــآت، حيــث مت جتهيــز حجــرات 
خاصــة أو بعــض األركان لهــذا الغــرض، باالتفــاق مــع 
طاقــم التمريــض فــي املستشــفيات. أدار الباحــث 
ــاعد  ــث مس ــع باح ــتراك م ــالت باالش ــي املقاب الرئيس
كان يــدون املالحظــات أثنــاء املقابــالت. وبعــد االنتهــاء 
مــن املقابــالت، ناقــش الباحثــون النصــوص واملالحظــات 
للتأكــد مــن اســتكمالها وحتديــد اخلطــوات التــي 

ــل. ســتتبع فــي التحلي

ــوء  ــي ض ــة، ف ــزاء التالي ــي األج ــز ف ــوف نرك س
ــتان،  ــا الدراس ــرت عنه ــي أثم ــة الت ــات القيم املعلوم
الســرطان،  ملــرض  النســاء  تقبــل  كيفيــة  علــى 
ــرطان  ــخيصهن بالس ــي مت تش ــة الت ــًدا الطريق وحتدي
ــن  ــن ع ــن ومفهومه ــك تصوراته ــا؛ وكذل ــن خالله م
ســرطان الثــدي؛ باإلضافــة إلــى خبراتهــن فــي العــالج.  
ــز  ــث ترك ــج، حي ــى النتائ ــة عل ــزاء التالي ــد األج تعتم
ــاء  ــرات النس ــق بخب ــة تتعل ــاد مهم ــة أبع ــى ثالث عل
املصابــات بســرطان الثــدي وهــى: التشــخيص األولــي، 
ــرطان  ــتيعاب س ــخيص/ اس ــد التش ــال بع وردود األفع

ــة. ــة الطبي ــة والرعاي ــة الطبي ــدي، واملعاجل الث

النتائج
التشخيص األولي

ــلط  ــي يس ــخيص األول ــي التش ــدث ف ــا يح إن م
ــا  ــن تركي ــي كٍل م ــرطان ف ــرض الس ــى م ــوء عل الض
واألراضــي الفلســطينية احملتلــة.  فالســرطان، الســيما 
ســرطان الثــدي، قــد أصبــح  مــن بــني األمــراض التــي 
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القــت اهتماًمــا إعالمًيــا فــي تركيــا منــذ بدايــة األلفية 
الثانيــة، بفضــل نشــر عــدد مــن الشــخصيات العامــة 
ــة  ــي اإلصاب ــم ف ــاول خبراته ــي تتن ــب الت ــض الكت بع
معنيــة  مؤسســات  إنشــاء  وكذلــك  بالســرطان، 
ــم،  ــى وذويه ــض املرض ــد بع ــى ي ــدي عل ــرطان الث بس
باإلضافــة إلــى املسلســالت التلفزيونيــة التــي تكــون 
الشــخصيات الرئيســية فيهــا مــن مرضــى الســرطان. 
ــر شــائع  ــوع مــن االهتمــام اإلعالمــي غي كان هــذا الن
فــي الســياق الفلســطيني، بالرغــم مــن زيــادة حمــالت 
ــرة.  ــنوات األخي ــي الس ــص ف ــة والفح ــة العام التوعي

كانــت غالبيــة النســاء الالتــي شــاركن فــي هــذه 
ــفن  ــد اكتش ــن ق ــخيصهن ك ــن مت تش ــات مم الدراس
ــق الصدفــة وجــود خلــل مصحــوب بشــعور  عــن طري
ــادرًا مــا كان  باأللــم، أو تكتــل أو بثــور علــى الصــدر. ون
التشــخيص يحــدث أثنــاء الفحــص الــدوري أو تصويــر 
الثــدي باألشــعة الســينية. وفــي بعــض احلــاالت 
ــص  ــالل الفح ــن خ ــل م ــذا اخلل ــظ ه ــة، لوح القليل
الذاتــي الــدوري أو املعملــي الــذي تضمــن فحصــا 
ــاد االهتمــام اإلعالمــي مبــرض  للصــدر. وفــي ضــوء ازدي
ــن  ــوع م ــني أى ن ــط ب ــا، كان الرب ــي تركي ــرطان ف الس
ــا. فكمــا  ــواع اخللــل بســرطان الثــدي يحــدث تلقائًي أن
توضــح ســكرتيرة فــي اخلمســينيات مــن العمــر 

ــي:  التال

ــل  ــتقبال فص ــى الس ــز منزل ــوم بتجهي ــت أق "كن
ــل و  ــتاء الطوي ــل الش ــاء فص ــد انقض ــع بع الربي
أقــوم بعمليــة تنظيــف واســعة للمنــزل.. وبينمــا 
كنــت أعلــق الســتائر التــي انتهيــت مــن غســلها، 
اصطــدم الســير احلديــدي بصــدري وشــعرت بألــم 
حــاد حتــى كــدت أن أفقــد الوعــي. اســتمر األلــم  
ــدي  ــص الث ــك بفح ــر ذل ــى إث ــت عل ــني  قم ليوم
أمــام املــرآة حيــث وجــدت كتلــة غريبــة الشــكل 
علــى اجلانــب األميــن مــن الثــدي األميــن، فــي املــكان 
الــذي كنــت أشــعر فيــه باأللــم، كان أول مــا جــال 
ــى  ــدي. وحت ــرطان الث ــه س ــه ورم وأن ــري أن بخاط

قبــل ذهابــي للطبيــب قلــت لنفســي " لقــد 
ــا أعانــي مــن الســرطان وكنــت   قُضــي األمــر" فأن

ــواب." ــى ص ــف عل لألس

ــد  ــة فق ــطينية احملتل ــي الفلس ــي األراض ــا ف أم
عبــرت بعــض النســاء عــن إدراكهــن بأهميــة الفحــص 
ــد أن  ــه بع ــن ب ــن يقم ــن ك ــى أنه ــرن إل ــي، وأش الذات
ــة  ــارت رب ــا أش ــدي. فكم ــرطان الث ــن س ــمعن ع س
منــزل فــي الســتينات مــن عمرهــا تقيــم فــي شــمال 

ــة: ــة قائل ــة الغربي الضف

" حصلــت علــى دورات تدريــب تعليميــة حــول 
ــيحني...  ــبان املس ــة الش ــي جمعي ــدي ف ــرطان الث س
شــعرت بشــئ يشــبه الكتلــة وأفصحــت بذلــك 
إلبنتــي الطبيبــة التــي أخبرتنــي بــأن أذهــب لفحصهــا 
حيــث قامــوا ] الطاقــم الطبــي[ بأخــذ عينــة وأخبروني 

ــي". ــور بإصابت ــى الف عل

متيــزت هــذه اجملموعــة بــأن لديهــن وعًيــا أكبــر عــن 
ــم  ــن ث ــطينيات، وم ــن الفلس ــى م ــة العظم الغالبي
ــئ  ــة أى ش ــد مالحظ ــرف عن ــى التص ــادرات عل ــن ق ك
غيــر عــادي، ممــا أســفر عــن  تشــخيصهن فــي مرحلــة 

مبكــرة مــن املــرض.

سرطان  واستيعاب  التشخيص  عند  األفعال  ردود 
الثدي

فــي البيئتــني مثلهــم مثــل غيرهــم مــن األماكــن، 
يعتبرتشــخيص الســرطان فــي حــد ذاتــه جتربــة 
صادمــة. ففــي تركيــا تــرى كثيــر مــن املصابــات 
بســرطان الثــدي أن مجــرد التفكيــر فيــه أو حتــى 
ــى  ــرطان إل ــتدعي الس ــرطان يس ــة س ــظ بكلم التلف
ــم  ــتينات تقي ــي الس ــزل ف ــة من ــح رب ــن. توض حياته

ــي: ــن التال ــي أيدي ف

" عليــك أال تتلفــظ باســم املــرض ) ســرطان الثدي( 
ــرة  ــه بكث ــر في ــب التفكي ــك أن تتجن ــة. علي عالني
ــرطان  ــات بس ــع مصاب ــل م ــت طوي ــة وق أو متضي
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كانــت  األخيــرة  القاعــدة  تلــك  أن  الثدي.غيــر 
ــة  ــرب صديق ــي، ألن أق ــي حالت ــذ ف ــة التنفي صعب
لــي كانــت مصابــة بســرطان الثــدي. كنــت أحيانـًـا 
ــي  ــى حيات ــرض إل ــتدعيت امل ــد اس ــي ق ــعر بأن أش
بســبب الوقــت الطويــل الــذي كنــت أمضيــه مــع 

ــرض." هــذه الصديقــة نتحــدث عــن امل

ــن  ــام م ــوف الع ــا اخل ــة أيًض ــذه املقول ــح ه توض
مــرض الســرطان املتمثــل فــي مفهــوم ســونتاج اخلاص 
بالعــدوى األدبيــة 17، فــي إشــارة إلــى االنتشــار الهائــل 
واملــروع ملــرض الســرطان الــذي يتخطــى أيًضــا احلواجــز 
االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي أى مجتمــع، فضــاًل عــن 
ــو  ــرطان ه ــة بالس ــبب االصاب ــأن س ــل ب ــرأى القائ ال

الســلوكيات اخلاطئــة التــي يتبعهــا املرضــى.

ــة  ــا للمناقش ــورًا وطرح ــل ظه ــرطان أق كان الس
فــي أيديــن التــي تعتبــر أصغــر نســبًيا وأكثــر حتفًظــا 
ــر  ــرمي ذك ــع حت ــد طاب ــم جتس ــن ث ــطنبول ، وم ــن إس ع
الســرطان بشــكل أكبــر فــي املقابــالت التــي أجريــت 
هنــاك. تضــم إســطنبول عــددا ضخمــا مــن الســكان 
احملافظــني واملتدينــني، حيــث يرجــع الســبب فــي ذلــك 
جزئًيــا إلــى ارتفــاع معــدالت الهجــرة منــذ الثمانينيات، 
ــمح ألي  ــن ال تس ــي أيدي ــكان ف ــدد الس ــة ع ــن قل لك
ــكل  ــرف بش ــوال ، أو أن يتص ــل مجه ــأن يظ ــم ب منه
مختلــف عــن غيــره فــي ســياق مجتمعــي آخــر، علــى 
ــل  ــدد أق ــا ع ــن به ــا أن أيدي ــطنبول. كم ــس إس عك
نســبًيا مــن املستشــفيات عــن إســطنبول، ولذلــك فإن 
احليــاة اليوميــة بهــا ليــس لهــا نفــس الطابــع الطبــي. 
ــدة  ــن ع ــتغرق عالجه ــن يس ــاء مم ــت النس ــا جتنب كم
أشــهر اســتخدام كلمــة الســرطان فــي املقابــالت فــي 
ــرض  ــرض"، و" امل ــه بهــذا " امل ــث أشــرن إلي ــن، حي أيدي
ــتخدم  ــات أال تس ــاء املتعافي ــل النس ــث"، وفّض اخلبي
تلــك الكلمــة مبــا أن اســتخدامها رمبــا يســتدعي املرض 
إلــى حياتهــن. إن هــذه الرقابــة الذاتيــة الشــائعة 
ــات  ــى املصاب ــات أو عل ــى املتعافي ــواء عل ــة س املفروض
ــن  ــام م ــوف الع ــم اخل ــي تعاظ ــهم ف ــرطان تس بالس
مــرض الســرطان فــي اجملتمــع. كمــا أن طابــع التحــرمي 

ــي  ــيما ف ــوت، الس ــا بامل ــا وثيًق ــط ارتباًط ــرض يرتب للم
حــاالت التشــخيص املتأخــر وفــي حــاالت كبــار الســن.

ــاك  ــة فهن ــطينية احملتل ــي الفلس ــن األراض ــا ع أم
ــتخدام  ــدرة اس ــث ن ــن حي ــة م ــابه واضح ــه تش أوج
ــه  ــث، واإلشــارة إلي كلمــة الســرطان ذاتهــا فــي احلدي
عــادة بأنــه  " املــرض اخلبيــث". فكمــا تقــول ربــة 
منــزل فــي الثالثينيــات مــن عمرهــا :" إن االســم 
ــف  ــا أن وص ــوف". كم ــى اخل ــث عل ــه يبع ــد ذات ــي ح ف
ــخيص  ــد التش ــة عن ــال األولي ــردود األفع ــرات ل الكثي
مســتوحاة كلهــا مــن التشــبيهات املتعلقــة باملــوت. 
ــي  ــة ف ــزل أرمل ــة من ــول رب ــال تق ــبيل املث ــى س فعل

ــر:  ــن العم ــينيات م اخلمس

 " شــعرت بأننــي أقــف علــى أعتــاب  املــوت. 
أجهشــت بالبــكاء وكأن حولــى عشــرات القتلــى."

الســرطان،  مــن  اخلــوف  شــيوع  مــن  بالرغــم 
ــا  ــة تركي ــي حال ــاره ف ــام بانتش ــي الع ــي الوع وتنام
مقارنــة باألراضــي الفلســطينية احملتلــة، اإل أن النســاء 
ــرطان  ــني الس ــة ب ــدن مقارن ــن يعق ــني ك ــي البيئت ف
حدوثــه  تكــرار  إلــى  منهــن  كإشــارة  واإلنفلونــزا 
األراضــي  ففــي  بالعــالج.  املتعلقــة  واإلمكانيــات 
الفلســطينية احملتلــة اعتــاد  فريــق البحــث علــى 
ســماع مقولــة "إنــه يشــبه اإلنفونــزا، وميكــن عالجــه 
ــا(  ــة ذاته ــني )وللمتحدث ــد للباحث ــن التأكي ــوع م "كن
بــأن تشــخيص إصابتهــا مبــرض ســرطان الثــدي ليــس 
ــك  ــوت وذل ــا بامل ــي حكًم ــه ال يعن ــف، وأن ــر اخملي باألم

ــه. ــة عالج إلمكاني

ــاء  ــن النس ــى م ــة العظم ــهدت الغالبي ــد ش لق
ــات مت  ــاء أخري ــدي، نس ــرطان الث ــات بس ــراك املصاب األت
تشــخيصهن بالســرطان الســيما ســرطان الثــدي فــي 
محيطهــم االجتماعــي قبيــل تشــخيصهن. كمــا 
فقــدت اثنتــان منهــن أزواجهــن بســبب ســرطان الرئــة، 
ــة،  ــا أم، أو خال ــن إم ــاء كان لديه ــن النس ــبعة م وس
ــة  ــف صاحب ــدي. تص ــرطان الث ــة بس ــت مصاب أو أخ



54 

مطعــم فــي اخلمســينيات مــن عمرهــا هــذا االنتشــار 
ــة: ــرض قائل ــر للم الكبي

" إن الســرطان يشــبه االنفلونــزا، فهــو يحيــط بــي 
ــى  ــة عل ــمع أن ثالث ــام، أس ــني. وكل ع ــي كل ح ف
األقــل مــن بــني أفــراد عائلتــي أو صديقاتــي قــد مت 
تشــخيصهن بســرطان الثــدي. وبعــد تشــخيصي 
ــعر  ــد أش ــم أع ــات، ل ــخيص أخري ــه وتش ــا ب أن

ــار." ــذه األخب ــماع ه ــد س ــة عن ــول الصدم به

وجتربــة  الســرطان  مــرض  انتشــار  ادراك  إن 
ــا  ــادةً م ــه ع ــخص بعين ــد الش ــي جس ــخيصه ف تش
يســتدعي البحــث عــن األســباب فــي محاولــة البحــث 
عــن مغــزاه. فكانــت هنــاك بطبيعــة احلــال أســباب ال 
عالقــة لهــا بجســد املــرأة، ومنهــا العوامــل البيئيــة أو 
القــوى العليــا، وذلــك اعتقــادًا منهــا بــأن املــرض يأتــي 
مــن اهلل ممــا يجعــل التشــخيص أمــرًا ميكــن احتمالــه. 
فقــد حتدثــت إمــرأة غيــر متزوجــة تقيــم فــي مخيــم 
شــمال الضفــة الغربيــة عــن تلــوث البيئــة الطبيعيــة:

ــة بالســرطان  ــر مــن حــاالت اإلصاب  "توجــد الكثي
ــروات  ــون خض ــم يزرع ــك ألنه ــا؛ وذل ــي مخيمن ف
ويســتخدمون املبيــدات ) بالقــرب منهــا(. وعندمــا 
أتــت جلنــة للكشــف عــن ســرطان الثدي وســرطان 
ــا  اكتشــفت  عنــق الرحــم مــن أوجســتا فيكتوري

ثالثــني حالــة جديــدة."

فــي كل مــن البيئتــني، كان اإلميــان والروحانيــة هما 
ــزى  ــم املغ ــاء لفه ــبة للنس ــم بالنس ــني األه الطريقت
مــن الســرطان، وكذلــك فهــم مــا يحــدث لهــن، 
ــاء أن  ــن النس ــر م ــد رأت الكثي ــن. لق ــل مصيره وتقب
الســرطان هــو مشــيئة اهلل. كمــا أكــدن أيًضــا علــى 
ــاف  ــادة اكتش ــى إع ــاعدهن عل ــد س ــرطان ق أن الس
ــيدة  ــول س ــن. تق ــة بداخله ــة والديني ــور الروحاني األم
فلســطينية متقاعــدة فــي اخلمســينيات مــن العمــر 

ــة: ــة الغربي ــط الضف ــن وس م

ــئمت  ــد س ــى اهلل. لق ــري إل ــلمت أم ــد س " لق
ــي.  ــعر بآالم ــي أش ــي جتعلن ــور الت ــة األم ــن كاف م
ولكــن إن شــاء اهلل ســوف يثقــل ذلــك مــن ميــزان 

ــناتي." حس

ــذه  ــي ه ــرف ف ــا يع ــى اهلل، أو كم ــوكل عل إن الت
احلالــة بأنــه اليقــني بــأن " هــذا مــا منحنــي اهلل" وأن 
" املــرض هــو ابتــالء مــن اهلل" قــد ســاعد الكثيــر مــن 
ــن  ــزى م ــم املغ ــة وفه ــك احملن ــل تل ــى تقب ــاء عل النس
الصــراع لتحمــل املشــاق التــي يتطلبهــا العــالج 18،19. 
كمــا تلعــب الروحانيــات واإلميــان دورًا رئيســًيا فــي تقبل 
املــرض وكذلــك قــرار املوافقــة علــى العــالج، والكفــاح 
مــن أجــل النجــاة. ومــن ثــم فــإن التــوكل غيــر مرتبــط 
بحتميــة املصيــر، حيــث يتضمــن أفــكارا خاصــة ببنــاء 
املقاومــة وفعــل كل مــا هــو متــاح مــن أجــل محاربــة 
املــرض، ثــم االستســالم ملشــيئة اهلل حيــث نــرى 
ــر اهلل فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة بأنــه  تصوي
املســئول عــن املــرض والشــفاء علــى حــٍد ســواء. كمــا 
كان للدعــاء والشــعائر الدينيــة عظيــم األثــر فــي رفــع 
ــن  ــا م ــب كونهم ــى جان ــاء، إل ــة للنس ــروح املعنوي ال

مصــادر القــوة.

وباملثــل فــي تركيــا كانــت عمليــة إعــادة اكتشــاف 
ــان  ــول اإلنس ــأن يتح ــة ب ــان مرتبط ــات واالمي الروحاني
ــاء  ــب النس ــدت أغل ــا أك ــل. كم ــخص أفض ــى ش إل
العاطفيــة  الناحيــة  مــن  أقــوى  أصبحــن  بأنهــن 
ــا  ــا. كم ــتقاللية ذاتًي ــر اس ــن أكث ــن أن يصبح وتعلم
وصفــت امــرأة أخــرى القــوة واالســتقاللية التــي 
ــاذا، ومــن أى شــخص  ــى، ومل ــة مت ــي معرف تتجســد ف
تطلــب املســاعدة. كمــا أشــارت ربتــان منــزل مســنات 
ــا  تعيشــان فــي أيديــن بأنهــن قــد أصبحــن أكثــر تدينً
ــاب  ــن احلج ــدت إحداه ــا ارت ــخيصهن، كم ــب تش عق
وذلــك للهــدف العملــي وهــو تغطيــة شــعرها الــذي 

ــو: ــي النم ــرى ف ــرة أخ ــدأ م ب

ــارة أضرحــة األوليــاء   " إن التوجــه هلل بالدعــاء وزي
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أصبحــت مــن املمارســات املريحــة التــي جعلتنــي 
ــرة  ــان أصبحــوا  أقــل لفت ــأن اآلالم والغثي أشــعر ب
مــن الوقــت. لقــد كان هــذا هــو حالــي  قبــل 
ــا خــالل  تشــخيصي، ولكنــي أصبحــت أكثــر تدينً
ــه  ــعر بأن ــا أش ــرطان. كم ــن الس ــي م ــرة عالج فت
ــي  ــة بين ــة خاص ــاك صل ــون هن ــالة تك ــاء الص أثن

ــول." ــا أق ــكل م ــت ل ــه ينص ــني اهلل وبأن وب

وفــي إســطنبول قالــت موظفــة فــي الثالثينيــات 
مــن عمرهــا بأنهــا "إكتشــفت" اليوجــا خالل جلســات 
ــدوء  ــى اله ــاعدتها عل ــث س ــي حي ــالج الكيميائ الع
ــل  ــور أفض ــا منظ ــون لديه ــأن يك ــر، وب ــكل كبي بش
ــا  ــاة. كم ــا للحي ــن رؤيته ــة ع ــر روحاني ــط وأكث وأبس
ــيقى  ــد موس ــطنبول فوائ ــن إس ــان م ــرحت امرأت ش
ــعور  ــة والش ــا بالراح ــي احساًس ــي تضف ــي الت الرايك

ــة. ــالم والروحاني بالس

املعاجلة الطبية والرعاية الطبية
ــا فــي حيــاة   حتتــل الرعايــة الطبيــة جــزًءا محوريً
النســاء مــع كل تشــخيص لســرطان الثــدي. وبالرغــم 
مــن التفاوتــات فــي املفاهيــم الثقافيــة للتشــخيص، 
فــي البيئتــني، فــان حيــاة النســاء تأخــذ الطابــع 
الطبــي علــى الفــور عقــب التشــخيص. وتصبــح 
ــفيات  ــادات واملستش ــاء والعي ــب األطب ــارات ملكات الزي
جــزًءا ال يتجــزأ مــن حيــاة املــرأة اليوميــة، األمــر 
ــن  ــى حياته ــادهن،  وعل ــى أجس ــارًا عل ــرك آث ــذي يت ال
االجتماعيــة. ومــن خــالل املقابــالت توقفنــا عنــد 
التفاوتــات فــي الطــرق التــي اســتجابت بهــا النســاء 
أو تعاملــت فيهــا مــع واقــع  كونهــن مريضــات؛ كمــا 
تتجلــى هنــا االختالفــات امللومســة بــني البيئتــني 

التركــي والفلســطينية. 

كمــا الحظنــا أن الروايــات فــي البيئتــني تعكســان 
اختالفــات فــي الســياق الــذي يتــم التعامــل فيــه مــع 
الســرطان ومرضــى الســرطان علــى مســتوى انتشــار 
اخلدمــات الصحيــة وســريتها. ففــي تركيــا فــإن 
ــرطان  ــن الس ــث ع ــتخدمة للحدي ــالت املس املصطلح

ــًة باألراضــي الفلســطينية  ــة مقارن ــر طبي ــت أكث كان
احملتلــة حيــث يتــم احلديــث عــن الســرطان وكأنــه ابتالء 

ــه. ــالج وأهميت ــن توفرالع ــة ع ــه جمل ــن اهلل يعقب م

ــه  ــى وج ــطنبول عل ــة إس ــي مدين ــا وف ــي تركي ف
ــا  ــزء عاديً ــة ج ــات الطبي ــر املصطلح ــوص، تعتب اخلص
ــاة اليوميــة للمرضــى، واللغــة التــي  ــة مــن احلي للغاي
ــرض.  ــة وامل ــن الصح ــم ع ــتخدمونها ومفاهيمه يس
تبنــت معظــم النســاء لغــة الطــب حيــث اســتخدمن 
ــا  ــن. كم ــن مرضه ــث ع ــة للحدي ــات طبي مصطلح
أن اســتخدام  لغــة الطــب كان مرتبــط باملعرفــة 
ــات.  ــن املعلوم ــة م ــادر مختلف ــى مص ــول عل واحلص
ــن  ــت معه ــن أجري ــاء مم ــب النس ــدى أغل ــا كان ل كم
ــرطان،  ــي للس ــخ مرض ــطنبول تاري ــي إس ــالت ف املقاب
وفــي بعــض احلــاالت كــن قــد فقــدن أزواجهــن أو 
أحــد أفــراد األســرة لهــذا املــرض، ومــن ثــم كان هنــاك 
معرفــة مبختلــف مراحــل املــرض، فضــاًل عــن اخليــارات 
ــًة بأيديــن حيــث كانــت روايــات  املتاحــة للعــالج مقارن
النســاء ال تتســم بالطابــع الطبــي. وبالنســبة لبعــض 
النســاء فــي إســطنبول، ســاعدت هــذه املعرفــة  علــى 
ــال  ــيدة أعم ــة س ــح رواي ــرض. وتوض ــع امل ــح م التصال

ــال: ــذا املث ــن العمره ــات م ــي االربعيني ف

" كلمــا عرفــت شــيًئا عــن مرضــي كلمــا أدركــت 
ــئ  ــكل ش ــاص ب ــي خ ــح طب ــد مصطل ــه يوج بأن
مرتبــط باملــرض والعــالج. ومــن ثــم اتضــح لــي أن 
ــعة  ــاث موس ــوا بأبح ــد قام ــاء ق ــاء والعلم األطب
الــذي  األمــر  لســنوات،  املوضــوع  هــذا  حــول 
يشــعرني بالثقــة فــي معنــى كلمــة أني ســأصبح  

ــرطان." ــن الس ــة م ــام ناجي ــن األي ــا  م يوًم

ــذي  ــاب ال ــا للخط ــا متاًم ــر مخالًف ــذا األم ــد ه يع
ــي  ــن ف ــا به ــي التقين ــاء الالت ــم النس ــاه معظ تتبن
األراضــي الفلســطينية احملتلــة حيــث كان التركيز على 
أن الشــفاء التــام هــو مــن  اهلل؛ بالرغــم مــن اقتناعهــن 
بــأن األطبــاء والعــالج همــا مــن أهــم أســباب الشــفاء، 
ــا  ــاف م ــة املط ــي نهاي ــو ف ــفاء ه ــاح الش ــا أن جن كم
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حتــدده العنايــة اآللهيــة. وفــي األراضــي الفلســطينية 
احملتلــة بــدأ الوعــي مبــرض الســرطان فــي الزيــادة ولكــن 
ليــس بنفــس تســليط القــدر مــن االهتمــام اإلعالمــي 
والتأكيــد علــى اكتســاب املصطلحــات الطبيــة كمــا 
فــي حالــة تركيــا. فنــادرًا مــا كانــت النســاء يتتبعــن 
التطــور الطبــي احليــوي لتطــور املــرض، واعتمــدن إمــا 
علــى العبــارات املبهمة/العامــة علــى لســان األطبــاء، 
أو أشــرن إلــى التغييــرات فــي الوظائفــه احليويــة 
ــن  ــا ع ــد اختالًف ــا يع ــن، مم ــى التحس ــرات عل كمؤش
املقابــالت التــي أجريــت مــع النســاء فــي تركيــا. وفــي 
األراضــي الفلســطينية احملتلــة كان تبنــي لغــة الطــب، 
ــل  ــاالت، أق ــض احل ــي بع ــا ف ــن وجوده ــم م ــى الرغ عل
ــي  ــاء ف ــل النس ــر تدخ ــس، اقتص ــى العك ــرددًا. فعل ت
ــض  ــى دور املري ــام األول عل ــي املق ــة ف ــة الطبي العملي
ــون  ــز يك ــلبي أن التركي ــة س ــي بكلم ــلبي. نعن الس
ــاء،  ــه األطب ــذي يصف ــالج ال ــار الع ــع مس ــى تتب عل
دون محاولــة التدخــل ملعرفــة التفاصيــل الطبيــة 
ــي  ــدد ف ــوف يح ــأن اهلل س ــة ب ــع الثق ــة، م للعملي

ــان. ــفاء اإلنس ــة ش النهاي

وجتــدر اإلشــارة إلــى أن النســاء فــي األراضــي 
يتحدثــن  كــن  مــا  غالًبــا  احملتلــة  الفلســطينية 
ــى  ــول عل ــي احلص ــن ف ــي تواجهه ــاب الت ــن الصع ع
ــر  ــول دون تطوي ــي حت ــات الت ــة أو العقب ــة الطبي اخلدم
مــن  الفلســطينية  الصحيــة  الرعايــة  منظومــة 
توســيع اخلدمــات بســبب القيــود التــي يفرضهــا 
اجليــش االســرائيلي علــى دخــول النســاء إلــى املنشــأت 
العالجيــة، باإلضافــة إلــى أنــواع االجهــزة املتــاح 
ــر  ــت الكثي ــام أعرب ــياق الع ــذا الس ــي ه ــا. وف دخوله
مــن النســاء عــن ارتياحهــن لتوفــر العــالج الــذي 
ــا مــا أشــرن إلــى أنهــن يشــعرن  أصبــح متاًحــا، وغالًب
بالعرفــان بســبب الرعايــة املتوفــرة واجتهــاد الطاقــم 
ــة  ــرت الرعاي ــان إذا توف ــعرن باالمتن ــا يش ــي. كم الطب
ــون  ــي يقيم ــة الت ــس املدين ــي نف ــا ف ــي يحتاجونه الت
بهــا، أو تلــك التــي ال تتطلــب احلصــول علــى تصاريــح 
ــش  ــاط التفتي ــاز نق ــب اجتي ــي تتطل ــة، أو الت إضافي

للحصــول علــى اخلدمــات. وفــي الوقــت الــذي  يعتبــر 
ــع  ــي األوس ــياق السياس ــتفيض للس ــاش مس أى نق
ــاول  ــد تن ــام عن ــه ه ــال، إال أن ــذا املق ــاق ه ــارج نط خ
اختــالف التوقعــات بــني النســاء فــي تركيــا واألراضــي 
الفلســطينية احملتلــة. إن مطالــب النســاء وتوقعاتهــن 
ــطينية  ــي الفلس ــي االراض ــة ف ــة الصحي إزاء املنظوم
ــة  ــة املفروض ــود الصارم ــم القي ــر بادراكه ــة يتأث احملتل

ــرائيلي. ــالل االس ــل االحت ــن قب ــن م عليه

ــرورة  ــي بالض ــلبية ال تعن ــر أن الس ــر بالذك اجلدي
إهمــال مســتوى الرعايــة التــي يحصلــن عليهــا. فقــد 
أكــدت النســاء أثنــاء املناقشــات حــول الرعايــة الطبية 
املتعــددة  النواحــي  علــى  عليهــا  يحصلــن  التــي 
للرعايــة مبــا فــي ذلــك: الطريقــة التــي يتــم التعامــل 
بهــا معهــم مــن قبــل الطاقــم الطبــي؛ توفــر العــالج، 
ــى  ــة إل ــة؛ باإلضاف ــأة الصحي ــة للمنش ــوال املادي األح
قــرب املــكان مــن املنــزل ومــن األحبــاء. غيــر أنهــن لــم 
ــورة  ــالج بص ــة بالع ــل اخلاص ــي التفاصي ــن ف يتدخل
فاعلــة مــع مقدمــي اخلدمــة، ولــم يعربــن عــن رغبتهن 
فــي أن يعرفــن أكثــر مــن ذلــك. كمــا تركــزت أحاديثهــن 
علــى الطــرق التــي يتــم تقــدمي العــالج بهــا مــن قبــل 
طاقــم املستشــفى، وســمات املنشــأة العالجية..الــخ. 
تقــول ربــة منــزل مــن شــمال غــرب الضفــة الغربيــة:

ــى  ــر أن املبن ــدة. غي ــى اآلن جي ــور حت ــدو األم " تب
يجــب أن يتــم جتديــده ألنه قــدمي، فاحلالة النفســية 
للمرضــى ســوف تتحســن إذا أصبح املــكان أفضل، 
وأكبــر، ويطــل علــى منظــر جميــل. لكــن العــالج 
ــة  ــه أي ــم أواج ــخصًيا ل ــا ش ــد. فأن ــااًل جي إجم
ــة  ــض األدوي ــاج بع ــت أحت ــا كن ــكالت فعندم مش
ــر  ــتريها. غي ــت أش ــرة كن ــن متوف ــم تك ــي ل الت
أنــي  أســمع مــن مرضــى آخريــن بــأن هنــاك نقــص 
فــي األدويــة.. أمــا بالنســبة للطاقــم الطبــي هنــا 
فــال بــأس بهــم. كمــا أن املــكان نظيــف و معقــم،  
ــح.  ــا النص ــون لن ــم يقدم ــازة فه ــة ممت واملعامل
كمــا أن الطبيــب لطيــف للغايــة واملمرضــات 
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ــا." ــة عــن تواجــدي هن ــا راضي ــار عليهــن. أن الغب

قمــا قالــت امــرأة أخــرى فــي مستشــفى القــدس 
الشــرقية:

"إن املعاملــة الطبيــة هنــا جيــدة للغايــة. كمــا أن 
ــه يعامــل كل شــخص  الطبيــب لطيــف جــًدا إلن
ــم  ــم ] الطاق ــا أنه ــه؛ كم ــق ل ــض( كصدي )مري

ــه." ــل وج ــى أكم ــى عل ــون املرض ــي[ يعامل الطب

ــات  ــطينيات األخري ــاء الفلس ــض النس ــر أن بع غي
الســيما املقيمــات فــي جنــوب الضفــة الغربيــة كانــت 

لديهــن بعــض الشــكاوى:

ــة  ــكل مريض ــر ب ــون أكث ــط يهتم ــوا فق ــو كان "ل
ــوا  ــو كان ــر. ل ــت بخي ــا ليس ــا ألنه ــة هن مقيم
ــي  ــاء ق ــرأة عزب ــر؟"  )ام ــا كبش ــط يعاملونن فق

ــر( ــن العم ــينيات م اخلمس

لكــن  بهــا.  بــأس  ال  الطبيــة[  اخلدمــات  إن]   "
الشــفاء بيــد اهلل. أمــا لــو أراد االنســان أن يحصــل 
علــى شــئ فهــى أن  يكــون هــذا الشــئ  أنظــف 
وأفضــل وأن تكــون هنــاك أكثــر مــن ممرضــة واحــدة 
ــة  ــدة القائم ــة الوحي ــى املمرض ــارة إل ــي إش ] ف
علــى الوحــدة[، وذلــك ألن األمــور علــى هــذا النحــو 

ــة." ــة ومرهق فوضوي

" لقــد ذهبــت خمــس مــرات إلجــراء اجلراحــة، وكل 
مــرة أســمعهم يقولــون احضروهــا صائمــة، وفــي 
ــني  ــرير ويتع ــد س ــه ال يوج ــي بأن ــاء يخبرون املس

علــى أن آتــي فــي اليــوم التالــي."

ــة  ــات االقتصادي ــا فــإن التفاوت وعلــى عكــس تركي
واالجتماعيــة بــني النســاء داخــل نفس املستشــفى لم 
تبــدو وكأنهــا تلعــب أي دور رئيســي فــي الرعايــة التــي 
ــطينية  ــي الفلس ــي األراض ــاء ف ــا النس ــل عليه حتص
احملتلــة. فقــد بــدا مــكان وموقــع املنشــأة العالجيــة له 
ــة منشــأة صحيــة فــي  ــر. ففــي داخــل أي أهميــة أكب

األراضــي الفلســطينية احملتلــة يحصــل املرضــى عــادةً  
ــي  ــة الت ــودة الرعاي ــتوى ج ــوع أو مس ــس ن ــى نف عل
ــني  ــج التأم ــل برام ــن قب ــا م ــم تغطيته ــا يت ــا م غالًب
ــة  ــات املتعلق ــد التفاوت ــا توج ــة. كم ــي اخملتلف الصح
بجــودة الرعايــة داخــل املنشــأت العالجيــة، علًمــا بــأن 
ــة  ــر احلكومي ــات غي ــة للمنظم ــفيات التابع املستش
لديهــا بــاع أطــول فــي الرعايــة املتخصصــة والتمويــل 
بفضــل  األجهــزة  توفــر  إلــى  باإلضافــة  األفضــل 
التمويــل األجنبــي. كمــا أن املستشــفيتان احلكوميتــان 
ــا  ــة، كان بينهم ــة وزارة الصح ــت مظل ــان حت العاملت
بعــض االختالفــات فــي الســمات والنهــج الــذي تقــدم 
بــه اخلدمــة. فمستشــفى شــمال الضفــة الغربيــة بــه 
ــدد  ــاء وع ــال والنس ــة بالرج ــة خاص ــرات منفصل حج
أكبــر مــن املمرضــات الالتــي يعملــن فــي وحــدة العالج 
الكيميائــي ممــا إلــى احلــد مــن التزاحــم ومنــح املرضــى 
املزيــد مــن االهتمــام مــن قبــل طاقــم التمريــض. وفــي 
مستشــفى جنــوب الضفــة الغربيــة، وأثنــاء الدراســة 
امليدانيــة، رأينــا ممرًضــا واحــًدا فقــط كان يتفانــى فــي 
خدمــة املرضــى فــي حجــرة العــالج الكيميائــي التــي 
ــص  ــاك نق ــا كان هن ــاء. كم ــال والنس ــتوعب الرج تس
أيًضــا فــي األســرة والكراســي املريحــة التــي يجلــس 
ــن  ــر م ــى أن الكثي ــارة إل ــدر اإلش ــى. جت ــا املرض عليه
ــة  ــوب الضف ــي جن ــن ف ــني به ــي التق ــاء الالت النس
ــرة، ومــن  ــة فقي ــات اجتماعي ــني مــن خلفي ــة أت الغربي
ثــم كــن أقــل حًظــا فــي املطالبــة بتحســني املنظومــة 
الصحيــة. غيــر أن الوضــع لــم يكــن كذلــك بالنســبة 
ــارت  ــث أش ــة  حي ــة الغربي ــمال الضف ــفى ش ملستش
بعــض املريضــات إلــى أنــه كان فــي إمكانهــن الســفر 
إلــى األردن لتلقــي العــالج، إال أنهــن قــررن البقــاء فــي 
أماكنهــن  لرضاهــن عــن الرعايــة التي يحصلــن عليها. 
كمــا أن مستشــفى القــدس الشــرقية التابعــة إلحدى 
املنظمــات غيــر احلكوميــة كان بهــا مزيــج مــن املرضــى 
اخملتلطــني، حيــث كان العــدد األكبــر مــن وســط 
ــا  ــااًل اجتماعًي ــل ح ــم أفض ــن ه ــة مم ــة الغربي الضف
واقتصاديـًـا عــن نظرائهــم مــن جنــوب الضفــة الغربية.  
ــطيني،  ــياق الفلس ــي الس ــه ف ــى أن ــارة إل ــدر اإلش وجت
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ــااًل  ــل ح ــن أفض ــن ه ــاء مم ــعى النس ــا تس ــادةً م ع
ــي  ــة ف ــى الرعاي ــول عل ــا  احلص ــا واقتصاديً اجتماعًي
ــن  ــم م ــة. وبالرغ ــرائيلية أو األردني ــفيات االس املستش
أن العــدد كان قليــل بالنســبة للمشــاركات فــي هــذه 
ــا،  ــا واقتصاديً ــى اجتماعًي ــات أعل ــن خلفي ــة م الدراس
ــة  ــى الرعاي ــأن قرارهــن باحلصــول عل إال أنهــن أكــدن ب
كان مــن خــالل وزارة الصحــة الفلســطينية وذلــك 
ــا مــن منازلهــم،  إمــا بســبب تفضيلهــن البقــاء قريًب
ــد  ــا ق ــر أنن ــوها. غي ــي عايش ــة الت ــرة االيجابي أو للخب
ــي،  ــم عال ــى تعلي ــالت عل ــاء احلاص ــا أن النس الحظن
الســيما العامــالت منهــن فــي الصحــة، أو ممــن لديهــن 
أزواج يعملــون بالصحــة، كــن اكثــر وعًيــا بســبب توفــر 
املعلومــات املتاحــة عــن حالتهــن وعــن العــالج. وإجمااًل 
لــم تكــن هنــاك أيــة اختالفــات أخــرى فــي اخللفيــات 

ــاركات. ــة للمش ــة واالقتصادي االجتماعي

النســاء  ارتيــاح  درجــة  تنوعــت  تركيــا  وفــي 
بخدمــات الرعايــة الصحيــة، والتفاوتــات فــي املســتوى 
ــب  ــه يلع ــح بأن ــذي اتض ــي ال ــي واالجتماع االجتماع
ــة  ــي الرعاي ــاء ف ــرات النس ــكيل خب ــي تش ــام ف دور ه
ومســتوى  املــرأة،  وظيفــة  كانــت  كمــا  الطبيــة. 
التعليــم، ونــوع التأمــني )العــام أو اخلــاص(، محــل 
ــام  ــزي الع ــها وال ــف(، وملبس ــر/ الري ــة،) احلض اإلقام
هــي كلهــا مؤشــرات أساســية ملقدمــي الرعايــة 
ــت  ــا أوضح ــاء. كم ــة النس ــد خلفي ــة لتحدي الصح
أغلــب النســاء علــى أن مســتوى تفاعلهــن مــع 
ــى  ــا عل ــد أساًس ــة يعتم ــة الصحي ــي الرعاي مقدم
اخللفيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، وليــس علــى منــط 
املستشــفى الــذي يعاجلــن فيــه. تشــرح مريضــة 
ســرطان ثــدي فــي الثالثينيتــات مــن العمــر تعمــل فــي 

ــي: ــك التال بن

ــالج  ــب الع ــى أغل ــي أتلق ــن أن ــم م ــى الرغ " عل
ــي، إال أن  ــفى حكوم ــي مستش ــرطان ف ــن الس م
ــة  ــغ وعناي ــام بال ــي اهتم ــي يولون ــم الطب الطاق
خاصــة. كمــا أنهــم يعلمــون أننــي خريجــة 

جامعــة، ويالحظــون  الــزي الرســمي الــذي أرتديــه 
باإلضلفــة إلــى ســلوكي. ولهــذا يقومــون بشــرح  
التفاصيــل اخلاصــة بالعــالج ويعاملوننــي باحتــرام 
ــري مــن النســاء ممــن  ــة بغي ــة فائقــة مقارن وعناي
ــى  ــر احلاصــالت عل ليــس لهــن وظيفــة أو مــن غي
ــم  ــي. كان بعضه ــم األساس ــن  التعلي ــدر م أى ق
يعلــم أنــي يجــب أن أعــود إلــى العمــل بعــد 
الكيميائــي،  العــالج  جلســات  مــن  االنتهــاء 
ــف،  ــي الص ــار ف ــي االنتظ ــوا يجنبونن ــك كان وذل
ويســتقبلونني قبــل املرضــى اآلخريــن الذيــن كانــوا 
أتــوا مــن قبلــي! لقــد كانــوا يقــدرون بأنــي امــرأة  
ــاء   ــى أثن ــا حت ــن وظيفته ــى ع ــن تتخل ــة ل قوي

ــرطان." ــن الس ــالج م الع

ــن  ــراك، مم ــدي األت ــرطان الث ــات س ــن مريض ــا ع أم
ــن  ــة، فه ــاع الصح ــي قط ــون ف ــاء يعمل ــن أقرب لديه
يســتفدن أيًضــا مــن العالقــات االجتماعيــة التــي 
يحظــون بهــا فيمــا يخــص املستشــفيات. كمــا أنهــن 
فخــورات باألطبــاء، واملمرضــات، وحتــى الصيادلــة 
مــن بــني أقاربهــن،  ويؤكــدون علــى أنــه بفضــل 
ــل  ــة أفض ــى معامل ــوا عل ــخاص، حصل ــؤالء األش ه
ــام  ــكل ع ــة بش ــة الصحي ــي اخلدم ــل مقدم ــن قب م
وكانــت جترتهــم فــي املستشــفى أفضــل بكثيــر. فلــم 
ينتظــرن علــى ســبيل املثــال لوقــت طويــل للحصــول 
علــى موعــد مــع الطبيــب ولــم يواجهــن ســوى بعــض 

ــيطة.  ــة البس ــور البيروقراطي األم

اجتماعيــة  خلفيــات  مــن  النســاء  أن  غيــر 
واقتصاديــة فقيــرة، قــد أشــرن إلــى أن جتربــة مواجهــة 
ــن  ــة جعلته ــى جترب ــالج ه ــخيص والع ــة التش عملي
يشــعرن باإلقصــاء والدونيــة. كمــا أفــدن بأنهــن 
يشــعرن بأنهــن مهمشــات ويتــم التمييــز ضدهــن مــن 
قبــل األطبــاء واملمرضــات خــالل فتــرة العــالج، بالرغــم 
مــن  بذلهــن أقصــى مــا فــي وســعهن لفهــم شــروح 
األطبــاء وتنفيــذ مقترحــات األطبــاء. تقــول ربــة منــزل 
تقيــم فــي إســطنبول فــي الســتينيات مــن العمــر أن 
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األطبــاء واملمرضــات تعاملــوا معهــا علــى إنهــا "قرويــة 
جاهلــة" عندمــا قــرأوا فــي امللــف اخلــاص بهــا بأنهــا 

ــي: ــم االبتدائ ــة التعلي ــي مرحل ــم تنه ل

" لقــد فترضــوا علــى الفــور بأنــي ال أعــرف القــراءة 
باملستشــفيات  يتعلــق  شــئ  أوأي  والكتابــة 
أو الطــب، بالرغــم مــن أنــي تعلمــت القــراءة 
والكتابــة فــي برنامــج تعليمــي خــاص ولــدي 
طاملــا  ألنــي  وذلــك  باملستشــفيات،  معرفــة 
هنــاك..  إلــى  واحفــادي  أبنائــي  اصطحبــت 
ــول،  ــا أق ــة مم ــي أى كلم ــون ف ــم  ال يثق ــر أنه غي
ــئ  ــررون كل ش ــة ويك ــرات بغيض ــي بنظ ويرمقونن
ــة  ــة للغاي ــة بطيئ ــرات  بطريق ــالث م ــني أو ث مرت
برغــم تأكيــدي بأنــي أفهــم مــا يقولونــه فــي املــرة 

األولــى ."

االجتماعيــة  املكانــة  مــن  النســاء  أكــدت 
ــات  ــاء واملمرض ــى أن األطب ــرة عل ــة الفقي واالقتصادي
مستشــفيات  فــي  تفســيراتهن  فــي  يثقــون  ال 
الدولــة التــي يتلقــون أغلــب العــالج بهــا. كمــا 
ــى  ــيطرة عل ــدان الس ــرة فق ــن فك ــاء ع ــرت النس عب
ــاء  ــد منهــن مــن أن األطب أجســادهن واشــتكت العدي
ــي  ــص ف ــرات الفح ــي حج ــة ف ــون باخلصوصي ال يهتم
ــن  ــخص ميك ــى أن أى ش ــة حت ــفيات احلكومي املستش
ــة  ــى موافق ــول عل ــب احلص ــرة دون طل ــل احلج أن يدخ
بذلــك ويــرى  النســاء نصــف عاريــات أثنــاء الفحــص. 
أشــارن امرأتــان أن األطبــاء عــادةً مــا يحضــرن املتدربــني 
أخــذ  دون  صدورهــن،  "الستكشــاف"  الطــالب  أو 
ــن  ــتينيات م ــي الس ــزل ف ــة من ــول رب ــك.  تق اإلذن بذل
العمــر أن إحــدى املمرضــات قــد ارغمتهــا عمــًدا علــى 
ــي  ــا ف ــد له ــص مواعي ــالل  تخصي ــن خ ــار، م االنتظ
أوقــات الــذروة علــى الرغــم مــن تأكيدهــا بأنهــا تريــد 
ــن  ــك إلنهــا ل ان يتــم فحصهــا فــي أســرع وقــت، وذل
ــادة  ــبب اآلالم احل ــاًل  بس ــار طوي ــن االنتظ ــن م تتمك

ــا. ــي منه ــي تعان الت

املناقشة
ــرات  ــى اخلب ــال عل ــذا املق ــي ه ــوء ف ــي الض نلق
التــي متــر بهــا النســاء مــن املصابــات بســرطان 
الثــدي فــي بيئتــني شــرق أوســطيتني، وهمــا األراضــي 
الفلســطينية احملتلــة وتركيــا. إن هــذا النــوع مــن 
ــة  ــرق النوعي ــى الط ــد عل ــة يعتم ــات املقارن الدراس
ــا  ــح لن ــا تتي ــث إنه ــات، حي ــا األدبي ــر إليه ــي تفتق الت
ــياق  ــف أن الس ــوص كي ــة بخص ــرة متعمق ــاء نظ الق
الثقافــي يلعــب دورًا فــي جتــارب املــرض والشــفاء 
والروايــات عنهمــا. وبالرغــم مــن كوننــا الباحثــني 
الرئيســني  وكاتبــا هــذا املقــال، اال أننــا ال ندعــي 
ــا  ــن تعميمه ــا ميك ــا إليه ــي توصلن ــج الت ــأن النتائ ب
بالنســبة لــكل النســاء مــن املصابــات بســرطان 
ــة،  ــطينية احملتل ــي الفلس ــا واألراض ــي تركي ــدي ف الث
ــا  ــا إليه ــي توصلن ــج الت ــأن النتائ ــن ب ــا نؤم ــث إنن حي
واملناقشــات تعطــي فهــم أعمــق حــول كيفيــة اســناد 
ــدي والتكيــف معــه. وفــي حــني  ــى لســرطان الث معن
تظهــر الدراســات التــي قمنــا بهــا تفاوتــات ملحوظــة 
ــات،  ــذه البيئ ــي ه ــرطان ف ــات الس ــارب مريض ــي جت ف
ــض  ــد بع ــا جن ــالج، إال أنن ــص الع ــا يخ ــيما فيم الس
ــا  ــرار غيره ــى غ ــني. وعل ــني البيئت ــابه ب ــه التش أوج
ــدي  ــرطان الث ــخيص س ــد أن تش ــات، جن ــن الدراس م
يعتبــر حــدث درامــي يســتحضر ردود أفعــال قويــة فــي 

ــاء 7،20،21 . ــن النس ــر م ــاط الكثي أوس

وجــود  البيئتــني  فــي  النســاء  لقــد الحظــت 
ارتفــاع ملحــوظ فــي انتشــار الســرطان بشــكل 
ــني أن  ــي ح ــاص. وف ــكل خ ــدي بش ــرطان الث ــام، وس ع
ــادة  ــادة مرتبطــة بزي النســاء كــن يدركــن أن هــذه الزي
ــه كان مــن  معــدالت الســرطان فــي املنطقــة 1،9، إال أن
الالفــت للنظــر معرفــة أن هــذه الزيــادة امللحوظــة فــي 
ــدن  ــاء يعتق ــل النس ــد جع ــدي ق ــرطان الث ــار س انتش
ــا  ــه. كم ــم في ــكان التحك ــي االم ــح ف ــد أصب ــه ق بأن
قارنــت النســاء فــي البيئتــني  بــني الســرطان ومــرض 
ــح  ــأن الســرطان أصب ــذي يوحــي ب ــزا، األمــر ال االنفلون
ــا  ــف كم ــر مخي ــه غي ــر، لكن ــكل كبي ــر بش منتش
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اخلطــاب  اســتخدام  عــن  أمــا  الســابق.  فــي  كان 
الدينــى واملعاجلــة الطبيــة، فقــد كانــت هنــاك أوجــه 
تشــابه بــني الطــرق التــي تأقلمــت بهــا النســاء 
ــي  ــرات ف ــات الفقي ــاء التركي ــطينيات والنس الفلس
أيديــن مــن احلاصــالت علــى قســط بســيط مــن 
التعليــم األساســي واخللفيــة األكثــر حتفًظــا مــع 
الســرطان. كمــا لوحــظ بــأن التركيــز علــى االميــان فــي 
التكيــف مــع تشــخيص ســرطان الثــدي هــو الســمة 
الغالبــة فــي األدبيــات الســيما بــني النســاء فــي الــدول 
.فبالنســبة لهــؤالء   7،11،14،19،20 والعربيــة  اإلســالمية 
ــر،  ــالم للمصي ــه استس ــان بأن ــم االمي ــاء ال يترج النس
ولكنــه يعتبــر تأكيــد علــى مســئولية احلصــول 
ــي  ــام يأت ــفاء الت ــأن الش ــم ب ــع العل ــالج  م ــى الع عل
ــي  ــان دورًا  ف ــب االمي ــدد، يلع ــذا الص ــي ه ــن اهلل. ف م
ــي  ــاعدهن ف ــاء ويس ــية للنس ــة النفس ــة الناحي احلال

ــن.  ــم مرضه ــعيهم لفه س

كمــا توجــد تفاوتــات واضحــة فــي درجــة املعاجلــة 
الطبيــة وانتشــار اخلطــاب الطبي فــي البيئتــني. وبينما 
ال نــود ارهــاق أنفســنا باحلجــج وتعميــم النتائــج، 
ــول  ــي ح ــاب الطب ــأن اخلط ــول ب ــا الق ــا ميكنن إال أنن
ــي.  ــياق الترك ــي الس ــيوًعا ف ــر ش ــرطان كان أكث الس
واالقتصاديــة  اجلغرافيــة  التفاوتــات  تلــك  كانــت 
ــاء  ــت النس ــث كان ــا، حي ــر وضوًح ــة أكث واالجتماعي
ــر  ــا أث ــة مم ــردات الطبي ــات واملف ــتخدمن املصطلح يس
ايجابًــا علــى العالقــات مــع األطبــاء وخيــارات العــالج 
10. كمــا أن هــذه التفاوتــات االجتماعيــة واالقتصاديــة 
ــا  ــى رمب ــياق الترك ــوح الس ــس وض ــي نف ــن ف ــم تك ل
ــا  ــات االجتماعي ــن الطبق ــاء م ــع أن النس ــبب واق بس
واالقتصاديــة  األعلــى يحصلــن علــى العــالج فــي دول 
أخــرى. كمــا كانــت هنــاك حــاالت شــكوى مــن النســاء 
بأنهــن لــم يتــم معاملتهــن " كبشــر"، الســيما فــي 
إيــة مستشــفى يكــون بهــا تزاحــم للمرضــى يقابلــه 
عــدد محــدود مــن املمرضــات القائمــات علــى حجــرات 
ــل  ــدد قلي ــت ع ــد قارن ــي. وق ــالج الكيميائ ــدة الع وح
ــا  ــا مب ــن عليه ــي حصل ــة الت ــني الرعاي ــاء ب ــن النس م

ســمعنه عــن العــالج فــي األردن واســرائيل، فــي 
ضــوء عــدد املرضــى فــي املقــام األول وعــدد املمرضــات 
القائمــني علــى رعايتهــن. وفــي هــذه املستشــفى 
علــى وجــه التحديــد أثنــاء القيــام بالدراســة امليدانيــة 
كانــت هنــاك ممرضــة واحــدة عــادةً تقــوم برعايــة 
ــي ذات  ــض ف ــرين مري ــبع وعش ــى س ــرين إل ــن عش م
الوقــت ومبســاعدة متقطعــة مــن ممرضــة أخــرى. لــم 
يعكــس هــذا األمــر جتــارب النســاء فــي املستشــفيات 
ــع  ــي م ــل إيجاب ــارب وتعام ــن جت ــن كان لديه ــرى مم اخل
ــي  ــزل ف ــة من ــت رب ــا أوضح ــفى. كم ــم املستش طاق
ــي  ــرى ف ــفى أخ ــي مستش ــر ف ــن العم ــات م الثالثيني
ــوا يفكــرون  ــة بأنهــا هــى وزوجهــا كان الضفــة الغربي
ــالج،  ــي الع ــى األردن لتلق ــفر إل ــي الس ــة ف ــي البداي ف
ولكــن بعــد هــذه التجربــة اإليجابيــة قــرروا االســتمرار 

ــة.  ــة الغربي ــي الضف ــالج ف ــي الع ف

ــرات  ــني خب ــابه ب ــه التش ــت أوج ــني كان ــي ح وف
النســاء داخــل وخــارج البيئتــني قائمــة، إال أن النتائــج 
أوضحــت أيًضــا أن جتــارب النســاء ممــن لديهــن ســرطان 
فــي  تأثــرت  التشــخيص  اســتيعاب  وطــرق  ثــدي 
ــة  ــة واالقتصادي ــروف االجتماعي ــبب الظ ــاس بس األس
واحمليــط الثقافــي الــذي  يعيشــون فيهــا داخــل وخــارج 
ــاء  ــالل إالق ــن خ ــال م ــدف املق ــة. يه ــات الثقافي البيئ
ــات  ــن اخللفي ــاء م ــع النس ــل م ــى التعام ــوء عل الض
وجتــارب  للنســاء،  اخملتلفــة  والبيئيــة  االجتماعيــة 
املــرض، واخلطــاب اخلــاص باملــرض 12 ، إلــى اإلســهام فــي 
ــة  ــي اخلدم ــني مقدم ــل ب ــي التواص ــوة ف ــد الفج س
الصحيــة واملرضــى مــن خــالل مســاعدتهم عــي 
التعريــف مبعانتهــم النفســية واالجتماعيــة الــى 

ــدية.  ــاة اجلس ــب املعان جان

بالنســبة  هامــة  املقالــة  هــذه  تعــد  كمــا 
لدراســة  تاريــخ الصحــة واملــرض بوصفــه منــوذج نــادر  
ــة عــن مرضــى الســرطان  للدراســات النوعيــة واملقارن
ــة  ــاق املقارن ــيع نط ــط. إال أن توس ــرق االوس ــي الش ف
ــن  ــر م ــان ومص ــل لبن ــرى مث ــرى أخ ــمل دول كب ليش
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شــأنه توســيع دائــرة الفهــم حــول اخلبــرات وتشــكيل 
الثــدي فــي  الروايــات اخلاصــة مبريضــات ســرطان 
الشــرق الوســط. كمــا يتنــاول هــذا املقــال التفاوتــات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تؤثــر فــي جتــارب 
ــعى  ــي. يس ــياق الثقاف ــارج الس ــل وخ ــرطان  داخ الس
املقــال مــن خــالل إلقــاء الضــوء علــى هــذه التفاوتــات 
ومنهــا  املنتشــرة  املفاهيــم  لبعــض  التصــدي 
املعتقــدات الوجوديــة االســالمية عــن املــرض، والـــتأثير 
املنتشــر لإلســالم فــي تشــكيل خبــرات وروايــات 
الشــعوب فــي الــدول االســالمية. كمــا تعتبــر نتائــج 
ــم  ــي فه ــرؤى ف ــض ال ــفة لبع ــة كاش ــذه الدراس ه
ــم يتــم التطــرق لهــا فــي الشــرق  مجــاالت بحثيــة ل
ــة  ــني هام ــى مضام ــوي عل ــا تنط ــا أنه ــط، كم الوس
لتقــدمي اخلدمــات الصحيــة فــي ضــوء فهــم متعمــق 

ــا. ــرون به ــي مي ــاة الت ــى واملعان آلراء املرض

شكر وتقدير
االجنابيــة  الصحــة  عمــل  مجموعــة  أتاحــت   
)RHWG( الفرصــة للمؤلفــني بــأن يجتمعــوا فــي 
ينايــر 2011 فــي بيــروت، ويونيــو 2014 فــي إســطنبول 
لتنســيق عمليــة الكتابــة. ونتوجــه بخالــص الشــكر 

ــم  ــه لتوجيهاته ــني تيكي ــان وبيلج ــا جياكام ــى ريت إل
أثنــاء املشــروع وفــي املســاعدة فــي تنقيــح املســودات 
ــكر  ــا بالش ــه أيًض ــا نتوج ــال. كم ــذا املق ــة له اخملتلف
ــا  ــدة. كم ــا املفي ــوجن لتعليقاته ــلني ديج ــى جوس إل
ــني،  ــيريز ياس ــيم نس ــا، يس ــم كاي ــا أوزلي ــكر أيًض نش
ــي  ــث ف ــي البح ــهاماتهم ف ــي الس ــد ايكينج ومحم
تركيــا؛ وكذلــك هديــل دلــول وجريجــوار هيرفويــت زيبــر 
الســهاماتهم فــي البحــث فــي االراضي الفلســطينية 

ــة. احملتل

إقرار
ــن  ــح م ــي املصال ــارب ف ــاك أى تض ــن هن ــم يك ل

ــني ــل املؤلف قب

التمويل
ــة  ــل الصح ــة عم ــكر جملموع ــل الش ــه بجزي نتوج
ــة  ــة، متاح ــة أولي ــم منح ــة )RHWG( لتقدميه االجنابي
ــام بهــذا البحــث، فضــاًل عــن  ألعضــاء اجلمعيــة للقي
كونهــا منصــة أكادمييــة  ملناقشــة النتائــج التــي 
ــو  ــر، ويولي ــي مص ــو 2010 ف ــي يولي ــا ف ــا إليه توصلن
اجتماعــات  فــي   2014 وفبرايــر  تونــس،  فــي   2011

ــنوية. ــقط الس مس
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مقال بحثي:
مكان العمل اجلنساني واملرأة العاملة في قطاع صناعة املالبس في اسطنبول 

 Basa̧k Can بقلم: باشاك جان

أستاذ مساعد، قسم علم االجتماع، جامعة  كوتش Koç ، اسطنبول، تركيا. 
basakcan@ku.edu.tr :املراسالت

ترجمة: ترجمة: أ.د. سهير جمال محفوظ

موجز املقال: يفحص هذا املقال أحوال العامالت في قطاع صناعة املالبس في حي منخفض الدخل في إسطنبول، 
وجتاربهن العملية في جو العمل اجلنساني وذي الطابع اجلنسي داخل ورش املالبس. كما يدرس املالحظات التي 
العامالت. اتضحت  أولئك  الغرض، أجريت 20 مقابلة شبه منظمة مع  داخل مكان عملهن؛ ولهذا  تدوينها  مت 
من هذه الدراسة ثالثة مستويات مترابطة ترتكز عليها القضايا  اجلنسانية في قصص املرأة العاملة في قطاع 
املالبس. املستوى األول يصور األوضاع التي تعمل داخلها تلك املرأة من حيث الطابع اجلنسي القوي الذي  تصطبغ 
به، ويتعلق املستوى الثاني باستخدام مفردات عالقات القرابة وجتنب عالقات العمل غير الشخصية. وهذا يعني 
أن خبرات العامالت في مواقع اإلنتاج الرأسمالية تكون موضع استهانة ، وال ينظر إليها إال من املنظور اجلنسي 
ألجسادهن. كما يرد ذكر أساليب اخلطاب السائدة داخل األسرة كثيرا خالل روايتهن عن دورهن في مكان العمل. 
أما املستوى الثالث فيحلل استجابات النساء لهذه األساليب والصور التأديبية اجلنسانية، سواًء باخلضوع لها، 
أو تخريبها، أو مناقضتها ؛ أي األسلوب الذي يتبعنه في بناء ذاتيتهن. هذه املستويات الثالثة تشير إلى أمرين: 
يكمن أولهما في االفتراضات الثقافية املتعلقة بالزواج واحلياة اجلنسية للمرأة ودورات اإلجناب، وكيف تتجلى كل 
منها في مكان العمل. أما الثاني فيكمن في تبيان األمثلة اجلنسانية لهذه االفتراضات في بيئة عمل محددة، من 
خالل أدوارهن داخل األسرة )كابنة، أو زوجة، أو أم، أو أرملة( والتي تكون الدافع وراء خياراتهن اإلجنابية املستقبلية 
)سواء الزواج، أو إجناب طفل، أو الطالق، أوما إلى ذلك(. يوضح هذا املقال أن الطرق التي يتم بها تفسير اختالف 

املرأة والتعامل معها في قطاع صناعة املالبس هي جزء ال يتجزأ من قراراتها اإلجنابية.

DOI: 10.1080 / 09688080.2017.1378064
الكلمــات الرئيســية: املــرأة العاملــة، اجلســد، النظــرة اجلنســية، تركيــا، اإلجنــاب، مصانــع املالبــس املســتغلة 

للعامــالت )ذات األجــور الزهيــدة( 

مقدمة
املشــاركة  أي  العاملــة،5-1  القــوى  تأنيــث  إن 
املتزايــدة للمــرأة فــي أســواق العمــل، عمليــة متعــددة 
ــة  ــة العميق ــوالت الهيكلي ــس التح ــات، تعك الطبق
ــع  ــذا توزي ــي، وك ــتوى العامل ــى املس ــاج عل ــي اإلنت ف
الســلع واخلدمــات واســتهالكها. مــن بــني هــذه 
الطبقــات الهامــة عوملــة اإلنتــاج، والتــي تفتــح آفاقــا 
ــة  ــدان املنخفض ــي البل ــدة ف ــة جدي ــق صناعي ملناط

واملتوســطة الدخــل حتــت ضغــط املنافســة املتزايــدة.6 
ــى  ــة عل ــق الصناعي ــذه املناط ــد ه ــا تعتم ــا م غالب
العمالــة النســائية منخفضــة التكلفــة. ومــع ذلــك، 
ــي  ــر ف ــى التصدي ــة عل ــع القائم ــة التصني ــإن حرك ف
ــي  ــرن املاض ــات الق ــي ثمانيني ــدأت ف ــي ب ــا والت تركي
ــد  ــة.7 فبع ــوة العامل ــث الق ــا تأني ــم عنه ــم ينج ل
ــم  ــي، ل ــل الهيكل ــن التعدي ــود م ــة عق ــّي ثالث ُمض
ــة  ــوى العامل ــي الق ــرأة ف ــاركة امل ــبة مش ــغ نس تبل
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احلضريــة ســوى 22 % ، وهــي أقــل بكثيــر مــن غيرهــا 
ــارج  ــل خ ــطة الدخ ــة واملتوس ــدان املنخفض ــن البل م
ــن  ــا.8 لك ــمال إفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش منطق
ــات  ــي قطاع ــا ف ــد م ــى ح ــرة إل ــورة مغاي ــاك ص هن
النســيج واملالبــس حيــث تبلــغ نســبة مشــاركة املــرأة 
ــس  ــاع املالب ــي قط ــة 37% و 40% ف ــوى العامل ــي الق ف

ــر  ــو أكث ــط،9 وه فق

قطاعــات التصديــر ازدهــارا فــي تركيــا. ومــن 
أجــل البقــاء حتــت ضغــط املنافســة العامليــة، تتجــه 
ــة  ــن املوجه ــن الباط ــد م ــات التعاق ــبكات وترتيب الش
ــر فــي صناعــة املالبــس لالعتمــاد علــى  نحــو التصدي
العمالــة النســائية الرخيصــة مــن شــبكات األقــارب 

ــة.10  ــز احلضري ــراف املراك ــى أط ــة عل املقيم

مبصانــع  املتعلقــة  العلميــة  األبحــاث  تشــير 
العالمــات التجاريــة العامليــة فــي البلــدان املنخفضــة 
ــة  ــكار املتعلق ــار األف ــى انتش ــل إل ــطة الدخ واملتوس
ويتــم  ومرونتهــا.15-11  العاملــة  املــرأة  بطواعيــة 
اإلدارة  اســتراتيجيات  فــي  الطــرح  هــذا  توظيــف 
الراميــة إلــى جــذب رؤوس األمــوال األجنبيــة إلــى 
بلــد مــا، أو لتحقيــق االنضبــاط فــي صفــوف القــوى 
ــى  ــات، إل ــا للدراس ــدف ،وفق ــم، يه ــن ث ــة؛ وم العامل
تكويــن صــورة "نســاء العالــم الثالــث املطيعــة" 
التــي يســُهل توظيفهــا وكــذا اســتغاللها. ومــع 
ذلــك، فــإن اخلطــاب اإلداري الــذي يشــدد علــى الطاعــة 
واملرونــة التــي تتســم بهــا القــوى العاملــة النســائية 
مــن أجــل جــذب رؤوس األمــوال األجنبيــة غيــر شــائع 

ــا. ــي تركي ــس ف ــالت املالب ــاط عام ــي أوس ف

ولفهــم التنظيــم االجتماعــي لقطــاع إنتــاج 
ــة  ــاف الكيفي ــاج الستكش ــا، نحت ــي تركي ــس ف املالب
التــي يتــم بهــا اســتغالل عــدم املســاواة بني اجلنســني، 
ــد  ــه التحدي ــى وج ــة، عل ــارب الكثيف ــبكات األق وش
ــاظ  ــابات، للحف ــن الش ــة م ــة الرخيص ــوى العامل الق
ــال  ــي مج ــة ف ــوى العامل ــاط الق ــة وانضب ــى مرون عل
املالبــس. وهــذا بــدوره يتطلــب أمريــن؛  حتليــل اآلليــات 

جنســانية،  كوســائل  تُســتخدم  التــي  التأديبيــة 
ــات  ــذه اآللي ــا له ــرأة وفهمه ــتجابة امل ــك اس وكذل

التأديبيــة اجلنســانية.19-11،16

فــي ضــوء التركيــز علــى جتــارب الشــابات األصغــر 
ــض،  ــل املنخف ــرة ذات الدخ ــر املهاج ــن األس ــنا م س
والالتــي عــادة مــا يعملــن مقابــل أجــر زهيــد ، حيــث 
يعملــن بشــكل غيــر رســمي فــي ورش املالبــس، 
يســتطلع هــذا املقــال اخلطــاب اجلنســاني واملمارســات 
اجلنســانية للعامــالت، والتــي يتــم الترويــج لهــا 
ــي  ــريعة ف ــة وس ــة مرن ــوى عامل ــى ق ــاظ عل للحف
قطــاع إنتــاج املالبــس فــي تركيــا املوجــه نحــو 

ــر. التصدي

املنهجية
 يعتمــد هــذا املقــال علــى 20 مقابلــة شــبه 
منظمــة أجريــت فــي عامــي 2006 و2007 مــع عامــالت 
يعيشــن ويعملــن فــي حــي غــازي، وكذلــك املالحظــات 
ــا.  ــن فيه ــي عمل ــع الت ــي املصان ــا ف ــي مت رصده الت
ــا  ــان باش ــازي عثم ــة غ ــي بلدي ــازي ف ــي غ ــع ح يق
Gaziosmanpasa̧ التــي تعــد إحــدى مراكــز الصناعات 
ــطنبول  ــي اس ــة ف ــث العمال ــن حي ــة م ــر كثاف األكث
وتســتضيف العديــد مــن مصانــع املالبس اجلاهــزة ذات 
األجــور الزهيــدة.20 كانــت جميــع الســيدات مــن أســر 
ــة  ــق الريفي ــن املناط ــرت م ــل، هاج ــة الدخ منخفض
إلــى إســطنبول فــي الثمانينيــات أو التســعينيات مــن 
القــرن املاضــي. كانــت 15 امــرأة منهــن غيــر متزوجــات 
وحتــت ســن 35. جميــع النســاء ولــدن فــي اســطنبول 
ــق  ــن املناط ــرت م ــي هاج ــرهن الت ــع أس ــن م ويعش
الريفيــة إلــى إســطنبول. أمــا اخلمســة اآلخريــن فقــد 
ــن  ــراوح أعماره ــات وتت ــات أو مطلق ــا متزوج ــن إم ك
ــث  ــن حي ــبًيا م ــدم نس ــنة )أي أق ــني 30 و 50 س ــا ب م
ــر  اخلبــرة(. كل النســاء يعملــن فــي نطــاق صغيــر غي
رســمي، أو شــبه رســمي فــي مصانــع املالبــس زهيــدة 
األجــر اململوكــة لعائلــة مــا، والتــي توظــف مــن 20-

50  عاملــة فــي نفــس احلــي، أغلبهــن ال يغطيهــن أي 
ضمــان اجتماعــي.  يُذكــر أن هــذه املصانــع ذات األجــر 
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ــن. ــرهن وال أصهاره ــة ألس ــت مملوك ــد ليس الزهي

بعــد أن متكنــت مــن دخــول مصنــع مــن مصانــع 
املالبــس ذات األجــور الزهيــدة، أنتقيــت بعــض العامالت 
ــدت  ــج" وعق ــرة الثل ــة "ك ــة عين ــالل طريق ــن خ م
مقابــالت مــع كل منهــن فــي منزلهــا خــالل عطــالت 
ــا  ــل اجتماعي ــا بالتواص ــت أيض ــبوع. قم ــة األس نهاي
معهــن فــي املقاهــي واحلدائــق فــي اجلــوار. اســتغرقت 
ــئلة  ــرح أس ــدأت بط ــا. وب ــاعتني تقريب ــة س كل مقابل
مفتوحــة بشــأن قصــص احليــاة وجتــارب العمــل. 
كنــت مهتمــا فــي املقــام األول بــأن أفهــم كيــف تــرى 
العامــالت أنفســهن مــن واقــع األدوار التــي يقمــن بهــا 
ــم  ــت أن أفه ــزل. حاول ــي املن ــل وف ــكان العم ــي م ف
ــع  ــن، والوض ــة، والس ــة االجتماعي ــر احلال ــف تؤث كي
فــي العمــل علــى عالقاتهــن مــع الزميــالت والزمــالء ، 

وكــذا املشــرفني فــي مــكان العمــل. 

لهــذا  األخالقيــة  املوافقــة  علــى  حصلــت   
البحــث مــن مجلــس املراجعــة املؤسســية للبحــوث 
ــة  ــت املوافق ــي  Bog˘aziçi ومت ــة بوغازيج ــي جامع ف

املســتنيرة الشــفهية مــن جميــع املشــاركني. 

 )Nvivo( اســتخدمت برنامــج البحــث النوعــي 
ــي.  ــة ب ــات اخلاص ــم البيان ــة وتنظي ــز وفهرس لترمي
ــد  ــت بتحدي ــا، قم ــي مت جمعه ــات الت ــة البيان ملعاجل
املوضوعــات املشــتركة التــي ظهــرت فــي جميــع 
املقابــالت، واملصطلحــات التــي اســتخدمتها النســاء 
هــذه  ملعاجلــة  املقابــالت  معهــن  أجريــت  الالتــي 
املوضوعــات، حيــث حتدثــن عــن جتاربهــن احلياتيــة 
ــز  ــت بالتركي ــات، قم ــل البيان ــد حتلي ــة. وعن والعملي
ــة واألدوار  ــول األدوار العائلي ــذي دار ح ــاش ال ــى النق عل
املتعلقــة بنــوع اجلنــس، أو تعزيــز أو حتــدي تلــك األدوار 

ــدة. ــور الزهي ــس ذات األج ــع املالب ــي مصان ف

 النتائج 
حــددت هــذه الدراســة ثالثــة مســتويات مترابطــة 
تتضــح فيهــا األمــور اجلنســانية فــي روايــات عامــالت 

مصانــع املالبــس. املســتوى األول يتعلــق بهيمنــة 
ــورة  ــي والص ــاء اجلنس ــة ذات اإليح ــرات الذكوري النظ
العامــة لعامــالت املالبــس فــي ورش املالبــس. أمــا 
املناقشــات  بعمليــة  فيتعلــق  الثانــي  املســتوى 
اخلطــاب  أســاليب  مثــل  اجلنســانية،  واملمارســات 
الســائدة داخــل األســرة، والتحــرش اجلنســي، والقيــل 
تأديبيــة  كآليــة  العامــالت  عفــة  حــول  والقــال 
ــرا، يضــم  تســتخدم فــي تشــغيل ورش العمــل. وأخي
أو  باخلضــوع،  املــرأة  اســتجابة  الثالــث  املســتوى 
ــات  ــذه التقني ــة له ــل املناقض ــب، أو ردود الفع التخري

ــن. ــاء ذاتيته ــور، أي بن والص

النظرة الذكورية ذات اإليحاء اجلنسي والصورة العام 
لعامالت املالبس 

اجلنســي  الطابــع  ذات  التقليديــة  الصــور  إن 
لعامــالت املالبــس واملتداولــة فــي مــكان العمــل 
ــرق  ــني بط ــني العامل ــات ب ــم العالق ــي رس ــم ف تتحك
مختلفــة. فالصــورة املهينــة لعاملــة املالبــس، والتــي 
توحــي بأنهــا قــد تكــون ســيئة الســلوك، تقيــد 
ــالت  ــة للعام ــة والعملي ــات املنطقي ــكل العالق وتش
بــني بعضهــن البعــض، وأيضــا مــع العمــال الذكــور. 
ــر  ــي غي ــاً وه ــب ذات ال25 عام ــألت زين ــا س فعندم
ــع  ــا م ــن عالقاته ــال، ع ــبيل املث ــى س ــة، عل متزوج
العاملــني والعامــالت فــي مــكان العمــل، قالــت: "أنــا 
ــكان  ــي م ــرد ف ــرف كل ف ــف يتص ــدا كي ــرف جي أع
ــي  ــدث مع ــن يتح ــيئة، ل ــاة س ــت فت ــو كن ــل، ل العم
أحــد غيــر الرجــال؛ فســاعتها ســيقول الرجــال إنهــا 
ــم  ــا، ث ــات معه ــة عالق ــم إقام ــوب، ميكنه ــاة لع فت

ــا"  ــا يرمونه بعده

انهــا تؤكــد كيــف ينظــر إليهــا اجلميــع باحتــرام 
فــي مــكان العمــل. وفــي نفــس الســياق، متتلــئ 
ــات النســاء بتفاصيــل احليــاة فــي مــكان العمــل  رواي

ــرام:  ــى االحت ــير إل ــي تش والت

ــي  ــرن ف ــا ي ــرأة هاتفه ــرك امل ــب أن تت ــن العي "م
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ــل"  ــكان العم ــي م ــان ف ــن األحي ــر م كثي

"الضحــك بصــوت عــال ســلوك ال يتناســب مــع أي 
امــرأة محترمــة ".

 "مصادقــة املــرأة للعمــال الذكــور تــدل علــى أنهــا 
امــرأة لعــوب." 

تكشــف روايــات النســاء مــدى صعوبــة عملهــن، 
ــة  ــذر واليقظ ــى احل ــرأة أن تتوخ ــى امل ــب عل ــم يج وك
ــا  ــر عفته ــورة وتظه ــك الص ــن تل ــها ع ــأى بنفس لتن
وأخالقهــا مــن خــالل تصرفاتهــا وكلماتهــا. وغالبــاً مــا 
تقيــم العاملــة نفســها وزميالتهــا مــن خــالل املعاييــر 
األخالقيــة الذكوريــة. فالعنــف الرمــزي الــذي متارســه 
املــرأة علــى نفســها وعلــى النســاء األخريــات يتوافــق 
مــع خضــوع املــرأة لنظــرة الذكــور فــي مــكان العمــل. 
ــر  ــالت تتأث ــني العام ــات ب ــول أن العالق ــة الق وخالص
ــة  ــة االجتماعي ــاليب املعاقب ــه أس ــا متلي ــات مب بتوقع
ــع  ــن ، والوض ــا للس ــاء وفق ــى النس ــات عل ــن توقع م

ــة. ــة االجتماعي ــي، واحلال العائل

ــكان  ــي م ــدها ف ــي جس ــرأة ف ــم امل ــر حتك ال يتأث
العمــل بالصــورة الشــائعة ذات الطابــع اجلنســي 
احمليطــة بهــا فــي قطــاع املالبــس. لكنهــا تتأثــر أيضــا 
ــرف  ــور، أو املش ــال الذك ــن العم ــا م ــات زمالئه بتصرف
عليهــم. فمــن اللحظــة التــي تدخــل فيهــا العاملــة 
مــكان العمــل، يُنظــر إلــى جســدها وســلوكها. علــى 
ــر  ــن العم ــغ م ــي تبل ــابيش"، الت ــال، "س ــبيل املث س
ــال  ــي مج ــل ف ــة، تعم ــر متزوج ــي غي ــنة، وه 30 س
ــعر  ــف تش ــي كي ــنة، حتك ــذ 15 س ــوجات من املنس
ــم مــن  ــة ورصــد دائ ــا أن جســدها موضــع مراقب دائًم

ــال:  ــب العم ــور، ومراق ــال الذك ــل العم قب

ــاء  ــت االنحن ــول الوق ــي ط ــي عمل ــب من "يتطل
الضغــط  لهــذا  أتعــرض  فأنــا  الوقــوف،  ثــم 
النفســي الكبيــر حيــث ال أســتطيع العمــل 
ــي. ...  ــة مؤخرت ــزر( وتغطي ــة )املئ ــداء املريل دون ارت
فهــم يحملقــون فــّي بطريقــة تزعجنــي انزعاًجــا 

ملــا  وفقــا  عليــك  يحكمــون  فهــم  شــديًدا. 
ترتديــه." 

عائشــة، امــرأة أخــرى تــروي كيــف كان مــن 
الصعــب عليهــا ان تعتــاد علــى أن تكــون حتــت املراقبة 
باســتمرار وهــي تتنــاول غداءهــا، وكيــف كانــت كثيــرا 
ــي  ــة الت ــي الطريق ــا ف ــأ م ــاك خط ــن أن هن ــا تظ م
تــأكل بهــا طعامهــا. أوضحــت جميــع النســاء الالتــي 
قابلتهــن مــدى انزعاجهــن مــن الطريقــة التــي يُحــدِّق 
بهــا العمــال الذكــور واملالحظــني فيهــن أثنــاء العمــل، 
ــا  ــا م ــي. فدائم ــة واملش ــام، والدردش ــاول الطع أوتن
يكــون جســد املــرأة وتصرفاتهــا موضــع نظــر ومراقبــة 
ــس.  ــع املالب ــي مصان ــور ف ــال الذك ــب العم ــن جان م
هــذه النظــرة العامــة املوجــودة فــي ورش العمــل هــي 
حتمــا نظــرة ذات منطلــق جنســي، تصــور املــرأة رمــزًا 
ــرأة  فــي تلــك  ــإن عمــل امل ــر. وهكــذا ف ــة ال غي للرغب
ــا  ــأن كل أفعاله ــا ب ــه إدراكه ــد أن يصاحب ــورش الب ال
ــت. إذ  ــوال الوق ــة ط ــت املراقب ــتكون حت ــا س وأقواله
يتبــني أنــه أمــر حيــوي بالنســبة للتنظيــم اجلنســاني 
واالنضبــاط الــذي يحكــم التعامــل اليومــي فــي 

مــكان العمــل. 

ــر  ــورة أكث ــث ص ــذا البح ــدم ه ــي، يق ــا يل فيم
تفصيــال لنظــم التحكــم اإلداري اجلنســانية فــي 
مــكان العمــل، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى دور 

ــرية.  ــاعر األس ــر واملش ــرة والتعابي األس

احمللية  والوساطة  العاملية  العمل  مكان  أنظمة 
واملشاعر األسرية

ــي  ــاء اجلنس ــور ذات اإليح ــرة الذك ــتكمل نظ  تُس
والصــورة العامــة لعامــالت قطــاع املالبــس مــن خــالل 
انتشــار سلســلة مــن الشــبكات األســرية والتعابيــر 
ــاة اليوميــة فــي ورشــة املالبــس. الشــبكات  فــي احلي
ــاع  ــة قط ــاة عامل ــن حي ــزأ م ــزء ال يتج ــرية ج األس
ــي  ــة الت ــى الطريق ــط عل ــر فق ــي ال تؤث ــس؛ فه املالب
ــاذ  ــى اتخ ــه، أو عل ــر أو تترك ــل بأج ــا للعم ــدم به تتق
القــرارات املتعلقــة مبســار حياتهــا، ولكــن أيضــا 



67 

ــان  ــتراتيجيات لضم ــع اإلدارة االس ــف تض ــح كي توض
ــاب  ــاليب اخلط ــتخدام أس ــد اس ــاج. يع ــة اإلنت فعالي
الســائدة داخــل األســرة وجتنــب عالقــات العمــل غيــر 
ــل  ــة التعام ــان مرون ــه لضم ــى عن ــخصية ال غن الش
ــتدامة  ــان اس ــة، ولضم ــوى العامل ــوف الق ــني صف ب
ــر.   ــة للتصدي ــس املوجه ــة املالب ــي صناع ــة ف الربحي
يوضــح هــذا القســم كيــف أن حتليــل عالقــات اإلنتــاج 
فــي ورش عمــل املالبــس ال ميكــن القيــام به دون دراســة 
العالقــة الوثيقــة بــني األســرة، والشــبكات األســرية، 
واســتخدام أســاليب اخلطــاب الســائدة داخــل األســرة.

ــر  ــعب الكبي ــار والتش ــن االنتش ــم م ــى الرغ عل
أن  إال  املالبــس،  ورش  إنشــاء  فــي  الرســمي  غيــر 
هنــاك أكــوادا شــبه غيررســمية ولكــن مطبقــة 
ــع أنحــاء  ــك األماكــن املوجــودة ففــي جمي ــا لتل عاملي
اســطنبول. ويوضــح يــوروك 21 أن العمــل يُنظــم 
ــى فــي  ــاط فــي الوقــت حت بدقــة شــديدة مــع انضب
ورش املالبــس الصغيــرة، التــي عــادة مــا تكــون عبــارة 
عــن شــركات مملوكــة لألســرة، حيــث توظــف عمــاال 
غيــر مســجلني، وتضــم عــددا كبيــرا مــن أفراد األســرة 
واألقــارب واألصدقــاء. والطريقــة التــي يتــم بهــا 
ــم  ــر، وتنظي ــى األج ــاوض عل ــني، والتف ــني املوظف تعي
ســاعات العمــل متشــابهة فــي معظــم ورش العمــل 
ــي  ــة ه ــة املرهق ــل الطويل ــاعات العم ــة. فس احلضري
ــتة  ــون س ــث يعمل ــس، حي ــي ورش املالب ــدة ف القاع
أيــام فــي األســبوع. وبالنظــر إلــى الطبيعــة املدفوعــة 
ــإن  ــة، ف ــس العاملي ــاج املالب ــز إنت ــي متي ــب الت بالطل
مناوبــات العمــل اإلضافــي ال يتــم اإلعالن عن مســبقا. 
إلــى االنقطــاع  العمــال يضطــرون  أن  ممــا يعنــي 
اإلجبــاري عــن أنظمــة حياتهــم اليوميــة. ومــع ذلــك، 
ــن  ــق ولك ــح تُطب ــتبدادية للوائ ــكال االس ــذه األش ه
ــارب  ــرة أو األق ــراد األس ــى أف ــة عل ــر مرون ــكل أكث بش
ــي  ــرة. ف ــة لألس ــورش اململوك ــي ال ــون ف ــن يعمل الذي
مصانــع املالبــس، عنــد التوقــف عــن العمــل لدخــول 
مضــغ  حتــى  أو  والدردشــة  التدخــني،  أو  احلمــام 
ــرض  ــي التع ــبًبا ف ــون س ــد يك ــك ق ــإن ذل ــة، ف العلك

ــي  ــباب الت ــد األس ــذا أح ــني. ه ــن املالحظ ــخ م للتوبي
جتعــل العديــد مــن الفتيــات يختــرن ورش العمــل 
ــن  ــنَّ م ــث يتمك ــالت، حي ــا عائ ــا وتديره ــي متلكه الت
الدردشــة مــع زمــالء العمــل، أو التوجــه للحمــام فــي 
ــاء  ــة أثن ــات خفيف ــاول وجب ــني أو تن ــت أو التدخ أي وق
العمــل، أو الوصــول متأخــرة قليــالً فــي مــكان العمــل. 
ــتغلة  ــرة واملس ــة لألس ــس اململوك ــع املالب ــي مصان ف
ــارب  ــن أق ــس م ــف لي ــى إن كان املوظ ــالت، حت للعام
ــائدة  ــاب الس ــاليب اخلط ــإن أس ــل، ف ــاب العم أصح
داخــل األســرة تــؤدي دور الوســيط فــي العالقــات 
ــل  ــيلة التعام ــر وس ــي تعتب ــل، والت ــكان العم ــي م ف
املهيمنــة والشــائعة بــني العامــالت وأصحــاب العمــل. 
فالعاملــة تدعــو املديــر ورئيــس العمــال، الــذي يكــون 
ــى إذا  ــر[، حت ــي" أي ]األخ األكب ــور، "آب ــن الذك ــا م دائًم
كان أصغــر ســنا بكثيــر. أمــا صاحــب العمــل فيدعــو 
املــرأة األكبــر نســبيا "أبــال" أي ]األخــت الكبــرى[. يعــد 
ــتدعاء  ــاس الس ــني الن ــة ب ــاب العائلي ــتخدام األلق اس
ــن  ــا.22 لك ــي تركي ــائع ف ــر ش ــة أم ــاعر العائلي املش
الســؤال هنــا هــو مــا هــي املشــاعر التــي يتــم 

ــل؟  ــكان العم ــي م ــن ف ــن؟ ومل ــتدعاؤها، ومم اس

ــودة  ــب للج ــل كمراق ــي تعم ــامن"، الت ــي "ه حتك
فــي ورشــة عمــل كبيــرة نســبيا، هــذه القصــة: 
دعاهــا رئيســها إلــى مكتبــه لتحذيرهــا بشــأن 
مجموعــة مــن العمــال، الذيــن تبــني أنهــم يحاولــون 
ــال  ــل. ق ــكان العم ــي م ــة ف ــة عمالي ــكيل نقاب تش
ــا  ــي له ــه " ويحك ــيء ال أصدق ــأخبرك بش ــا: "س له
كيــف أصيــب بخيبــة أمــل عندمــا ســمع أن اســمها 
كان فــي القائمــة. فأنكــرت هــامن وطلبــت مواجهتهــا 
ــة  ــي نقاب ــد مؤسس ــتكون أح ــا س ــروه أنه ــن أخب مب
ــذا  ــة به ــت احملادث ــل. وانته ــكان العم ــي م ــال ف العم

ــد:  التأكي

ــن  ــل، نح ــذا القبي ــن ه ــيء م ــن داٍع لش ــس م "لي
ــك أي  ــال واجهت ــي ح ــِك. ف ــق ب ــِك ونث ــن ب نؤم
ــا ال  ــرة، فأن ــي مباش ــي إل ــِك أن تأت ــاكل، علي مش
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ــيء."  ــي ش ــتعصي عل يس

ــة، اســتدعي رئيــس العمــل مشــاعر  خــالل احملادث
ــتخدما  ــامن" مس ــن "ه ــرة م ــالص املنتظ ــوالء واإلخ ال
فــي ذلــك لغــة أبويــة أســرية. ومــن ثــم فقــد جعــل 
لغــة احلــوار لينــة خــالل املواجهــة مــع "هــامن"، 
ــو  ــا عض ــى أنه ــا عل ــالل تصويره ــن خ ــة، م كعامل
مخلــص للشــركة - كأســرة – إذ إنهــا تعمــل فــي هذه 
ــن  ــذا فم ــن. وهك ــن الزم ــة م ــرة طويل ــركة لفت الش
ــر اللجــوء للشــكل الرســمي  خــالل رفــض ذلــك املدي
ــني  ــة ب ــل للعالق ــكان العم ــي م ــع ف ــدي املتب التقلي
ــي  ــدِّدة الت ــدة احمل ــة احملاي ــرؤوس، والطبيع ــس وامل الرئي
ــذه  ــة به ــات املتعلق ــوق والواجب ــد احلق ــم قواع تنظ
ــر ترســيخ العالقــة مــع العامــل  العالقــة، يعيــد املدي
ــث  ــرة، حي ــل األس ــائدة داخ ــاب الس ــاليب اخلط بأس
تكــون احلقــوق والواجبــات أكثــر عشــوائية وانفتاحــا. 
ــا  ــر هــامن ملــكان عملهــا الســابق فهًم يعكــس تصوي
ــئ  ــي متتل ــة، والت ــل املثالي ــات العم ــابًها لعالق مش
ــة  ــودة واحلماي ــل امل ــرة، مث ــاعر األس ــتدعاء مش باس

ــن.  واألم

ــب  ــا احل ــاك، ميلؤه ــة هن ــواء جميل ــت األج "كان
ــرة  ــي األس ــا ف ــا كم ــرام متام ــف واالحت والتعاط
... اعتــاد رئيســي الســابق أن يقــول لــي هــذا. 
ــي "ابنتــي هــامن، إذا  ــاد أيضــا أن يقــول ل كمــا اعت
ــو  ــى ل ــي، فحت ــة، أخبرين ــم كلم ــمَعك أحده أس
كان أكثــر العمــال مهــارة، فلســوف أطــرده، ولــن 

ــوات. "  ــوة وأخ ــا إخ ــن هن ــه، نح ــتمع إلي اس

ــرية  ــات األس ــى العالق ــر إل ــامن، يُنَظ ــة ه ــي رواي ف
ــل  ــروف العم ــد ظ ــة ض ــأ للحماي ــاعر كملج واملش
ــة  ــل التحكمي ــات العم ــوع لعالق ــية. فاخلض القاس
والشــخصية واجلنســانية يعتبــر طريقــة لتأمــني 

ــل. ــكان العم ــي م ــا ف ــة وحقوقه ــع العامل وض

يكثــر ذكــر تلــك األمثلــة التــي تشــير إلــى 
ــل  ــاب العم ــني أصح ــرية ب ــات األس ــف العالق مختل

والعامــالت فــي روايــات العامــالت. تُبــني هــذه األمثلــة 
لقــاءات  يرتبــون  املالحظــني  أو  العمــل  رؤســاء  أن 
ومواجهــات يذكــرون فيهــا للعامــالت أنهــم ينتظــرون 
منهــن اإلخــالص لورشــة العمــل، متامــا مثــل األســرة. 
ــة  ــيلة فعال ــون وس ــاءات تك ــذه اللق ــني أن ه ــد تب وق
ــان  ــك لضم ــة، وكذل ــور منخفض ــى األج ــاء عل لإلبق
ــه  ــث أن ــالت. وحي ــب العام ــن جان ــة م ــوالء والطاع ال
ــالل  ــن خ ــي م ــكل رئيس ــالت بش ــني العام ــم تعي يت
شــبكات األقــارب وأن العامــالت تفضلــن ورش العمــل 
ــات  ــني عالق ــإن حتس ــران، ف ــرة أو اجلي ــة لألس اململوك
ــرة  ــل األس ــائدة داخ ــاب الس ــاليب اخلط ــة وأس القراب
ــل  ــن العم ــب ع ــاالت التغي ــع ح ــدة ملن ــر مفي تعتب
العاملــة. تســتفيد  القــوى  ولضمــان اســتمرارية 
ــا  ــي تراعيه ــرية الت ــارات األس ــن االعتب ــا م اإلدارة أيض
ــا  ــى م ــع عل ــرعية أو التطبي ــاء الش ــالت إلضف العام
ــارة  ــل. وبعب ــي العم ــتغالل ف ــن اس ــه م ــن ل يتعرض
أخــرى، فــإن العالقــات االقتصاديــة اخملتفيــة حتــت 
ســتار أســاليب اخلطــاب الســائدة داخــل األســرة 
واملعاملــة باملثــل، تســاهم فــي إخفــاء مــا تتعــرض له 
املــرأة العاملــة مــن اســتغالل 23،17،10 وذلــك عــن طريــق 
تطبيــع التسلســل الهرمــي بــني العامــالت واملديريــن 
مــن خــالل أســاليب اخلطــاب الســائدة داخــل األســرة 

ــة. ــات القراب وعالق

"جنــاي"19 و"روفيــل"24 يعرضــان أمثلــة مــن أماكــن 
ــرة  ــالت األس ــا العام ــتخدم فيه ــة تس ــل صيني عم
واألعــذار األنثويــة، مبــا فــي ذلــك آالم الطمــث أو 
غيرهــا مــن االلتزامــات األســرية اخملتلفــة، ألخــذ وقــت 
ــا  ــدو"،18 أيض ــظ "كون ــل. تالح ــن العم ــتقطع م مس
فــي كتابهــا عــن النــوع االجتماعــي وعالقــات القــوة 
فــي ورشــة عمــل يابانيــة، أن اســتمرار األدوار العائليــة 
ــة مــن  للمــرأة فــي مــكان العمــل يوفــر درجــة معين
ــة،  ــع العامل ــامح م ــن التس ــدر م ــاك ق ــة؛ فهن املرون
حيــث يُنظــر إلــى مســاهمة املــرأة فــي العمــل علــى 
أنهــا ثانويــة، فيفتــرض أن يكــون لهــا التزامــات أخــرى 
خــارج مــكان العمــل نتيجــة لتوقعــات التطبيــع 
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ــن أن  ــم م ــى الرغ ــي. وعل ــوع االجتماع ــة بالن املعني
ذلــك ميثــل خطــرا علــى اســتمرار األدوار العائليــة 
الذكوريــة، إال أنــه يتيــح للمــرأة العاملــة وقًتــا إضافًيــا 
ومزيــد مــن املرونــة ال يتمتــع بهــا العمــال الذكــور. أمــا 
فــي احليــاة اليوميــة ملعظــم ورش املالبــس فــي تركيــا، 
فــإن أي أعــذار نســائية خاصــة، مثل الــدورة الشــهرية، 
ال يــدل بالضــرورة علــى حصولهــا علــى عمــل مخفف. 
تقريبــا كل النســاء فــي هــذه الدراســة حتكــي روايــات 
ــة  ــي حاج ــن ف ــب اإلذن )وه ــد طل ــه عن ــا يعانين عم
ماســة( لرعايــة مرضاهــن األطفــال أو األبويــن، ولكــن 
رئيــس العمــال أو املديــر ال يســمح لهــن بالرحيــل. وإذا 
تغيــن يومــا دون إذن مــن رئيــس العمــال، يتــم خصــم 
ثالثــة أيــام مــن أجرهــن الشــهري. ال تســتطيع املــرأة 
ــا باخلــروج مــن  التعــذر باملــرض أو باحليــض لتأخــذ إذن
ــرأة  ــادة للم ــر ع ــف ينظ ــوران" كي ــي "ن ــل. حتك العم
ــهر  ــديدة كل ش ــث الش ــن آالم الطم ــي م ــي تعان الت
اســتبعادها  وميكــن  الفائــدة  عدميــة  أنهــا  علــى 
ــرأة  ــس، امل ــالت املالب ــن مح ــر م ــي كثي ــهولة. ف بس
عمومــا هــي التــي تقــوم بالتنظيــف ومراقبــة اجلــودة، 
وتظــل واقفــة طــوال اليــوم فــي العمــل. تقــول 

ــابيش":  "س

ــنات،  ــيدات ُمس ــم س ــي القس ــي ف ــل مع "تعم
ويعانــني مــن ألــم مزمــن، لكــن ال يســتطعن 
التحــدث عــن تلــك اآلالم. فــي الواقــع، املــرأة 
ليســت ضعيفــة علــى اإلطــالق فــي قيامهــا 
بالعمــل الــذي تتــواله، بالنســبة لــي، املــرأة تعمــل 
ــدر  ــرم بق ــا ال حُتت ــل، لكنه ــن الرج ــر م ــد أكث بج
ــن  ــل ع ــر الرج ــا يعبِّ ــل. عندم ــرم الرج ــا يُحت م
مشــاكله، يجــد أذنــا ُمصغيــة، ولكــن إذا اشــتكت 
املــرأة مــن مشــاكل العمــل، يُنظــر إليهــا نظــرة 
ــي."  ــر طبيع ــه غي ــاكل وكأن ــن مش ــي م ــذي يعان ال

فــي أماكــن العمــل اخلاصــة بقطــاع املالبــس فــي 
تركيــا، ال تتيــح األدوار وااللتزامــات األســرية، واملشــاكل 
األنثويــة للمــرأة أن تتســلح باســتراتيجية حلمايــة 

نفســها مــن ظــروف العمــل الشــاقة. 

تكوين ذاتية املرأة في مفترق الطرق بني املنزل والعمل 
ــع  ــت أن وض ــت أن أثب ــة، حاول ــذه النقط ــى ه حت
ــد  ــى ح ــر إل ــل يتأث ــكان العم ــي م ــة ف ــرأة العامل امل
ــل  ــائدة داخ ــاب الس ــاليب اخلط ــاع وأس ــر باألوض كبي
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــات اخملتلف ــك التلميح ــرة وكذل األس
بحياتهــا اجلنســية. ومــع ذلــك، فــإن مشــاركة املــرأة 
فــي العمــل بأجــر منــذ طفولتهــا لهــا تداعيــات علــى 
ــة أو أم  ــا كابن ــرية، ووضعه ــا األس ــا وعالقاته حياته
ــرأة  ــة امل ــق بذاتي ــل املتعل ــاج التحلي ــزل. يحت ــي املن ف
العاملــة إلــى تتبــع التفاعــالت والتناقضــات بــني 
ــارب  ــة، وجت ــن ناحي ــرة م ــي األس ــا ف ــا والتزاماته دوره

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــل م العم

تؤكــد اإلثنوجرافيــات احلديثــة للمــرأة العاملــة في 
ــدة  ــتهالك املتصاع ــة االس ــة أن ثقاف ــع العاملي املصان
الرغبــة  تشــعل  تالحقهــا  التــي  املغريــات  مــع 
ــذات،  ــق ال داخلهــا فــي االســتقالل الشــخصي وحتقي
ــا  ــع واجباته ــا م ــض عموم ــة تتناق ــذه الرغب 24،19،11 ه

والتزاماتهــا العائليــة.  كان دخــل النســاء اللواتــي 
ــا  ــن جميع ــه. وك ــرة عن ــى لألس ــن ال غن ــت إليه حتدث
فخــورات بعملهــن بطــرق مختلفــة. ومــع ذلــك، فقــد 
وجــدن أنفســهن فــي حصــار بــني واجباتهــن األســرية 
ــي  ــة الت ــدت الطريق ــخصية.  واعتم ــات الش والرغب
ــر اســتراتيجيات  ــرن بهــا عــن هــذا احلصــار وتطوي عب
ــة  ــري واحلال ــن األس ــى وضعه ــك عل ــع ذل ــل م للتعام

ــر. ــة والعم االجتماعي

 تــدور روايــات الفتيــات الصغيــرات غيــر املتزوجــات 
حــول رغبــات غيــر محققــة وزواج مؤجــل، بينمــا تــدور 
روايــات األمهــات، ســواء كــن أرامــل أو ال، حــول التأكيد 
علــى الكفــاح املريــر الــذي ال ينتهــي مــن أجــل 
ــن  ــن رغباته ــدال م ــرهن، ب ــى أس ــاظ عل ــاء واحلف البق
الشــخصية. علــى الرغــم ممــا يذكــره أصحــاب العمــل 
ــت  ــكل مؤق ــالت بش ــرن عام ــابات تعتب ــن أن الش م
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ألنهــن يتركــن العمــل بعــد الــزواج، إال أنــه عنــد 
ــزواج  ــرة ال ــر فك ــم تظه ــات ل ــع الفتي ــدث م التح
بالنســبة لهــن أنهــا اســتراتيجية للخــروج مــن 
ــزواج كملجــأ  ــاة فكــرة ال ــم تصــف الفت العمــل.  فل
محتمــل للحمايــة ضــد قســوة ظــروف العمــل. 
فبعــد أن تعيــش الفتــاة مــع أب عاطــل عــن العمــل، 
تغلــب علــى روايتهــا اخملــاوف مــن االســتمرار فــي جتــرُّع 
ــك،  ــى ذل ــزوج. عــالوة عل ــا تت نفــس االضطهــاد عندم
ــزواج؛  ــن ال ــاورها م ــكوك تس ــاة أن الش ــح الفت توض
ــذ ال  ــل، عندئ ــن العم ــت ع ــت وتوقف ــا إذا تزوج ألنه
ــادت  ــا اعت ــال، ألنه ــا امل ــن زوجه ــب م ــا أن تطل ميكنه
ــا.  ــذ طفولته ــه من ــاص وتنفق ــا اخل ــب ماله أن تكس
باختصــار، الفتــاة ال تنظــر إلــى الــزواج والعمــل 
ــة  ــس، فاحلال ــى العك ــل عل ــني، ب ــني متناقض كمجال
للعمــل  واضطرارهــا  األســرة  داخــل  املتواضعــة 
لســنوات مــن أجــل بقــاء األســرة يتضافــران لتشــكيل 
املوقــف الدفاعــي الشــديد مــن جانبهــا بشــأن الــزواج، 
ــرة  ــة ألس ــم العامل ــتمر لدع ــاج املس ــا أن االحتي كم
والديهــا يزيــد مــن ترســيخ هــذا املوقــف. وحتــى اآلن، 
ال تــزال عائــالت هــؤالء الشــابات تضــع النظــام احملكــم 

ــة. ــن اليومي ــارم حلياته الص

 علــى الرغــم مــن تلــك املصاعــب، تتفــن بعــض 
النســاء فــي رســم تكتيــكات الســتقطاع املزيــد مــن 
ــك  ــد التكتي ــهن. يع ــخصية ألنفس ــاحات الش املس
األساســي واألكثــر شــيوًعا وانتشــارا للفتــاة هــو 
الكــذب علــى أســرتها بشــأن أجرهــا أو مواعيــد 
ــع  ــت م ــن الوق ــد م ــاء املزي ــد قض ــي تري ــا، فه عمله
أصدقائهــا. وهــي تشــتكي مــن املبالــغ الزهيــدة 
التــي تســتطيع أن تنفقهــا علــى نفســها أو توفرهــا، 
علــى الرغــم مــن اســتمرارها فــي العمــل بأجــر 
ــأن  ــكاواها بش ــإن ش ــذا، ف ــنوات. وهك ــدى س ــى م عل
العمــل وااللتزامــات العائليــة تتداخــل باســتمرار مــع 
ــد  ــاق املزي ــت، وإنف ــن الوق ــد م ــاء املزي ــا بقض مطالبه
ــل  ــذه ال متث ــة كه ــي بيئ ــها. ف ــى نفس ــال عل ــن امل م
ــم وال  ــدرًا للدع ــي مص ــل احلال ــرة وال العم ــا األس فيه

حتقيــق الــذات، تقــرر الفتــاة تــرك العمــل فــي قطــاع 
املالبــس مــن أجــل وظيفــة أفضــل أجــرا وأكثــر بريقــا. 
ــزال أداة  ــة ال ي ــاب التضحي ــن أن خط ــم م ــى الرغ عل
اســتراتيجية هامــة تســتخدمها املــرأة ملواجهــة 
الورطــة التــي تقــع فيهــا، إال أن رغباتهــا الشــخصية 
التــي لــم تتحقــق تولــد بداخلهــا مشــاعر قويــة مــن 
الَســَخط، ســواء جتــاه العمــل أو األســرة. تشــوب 
ــاة  ــدوى احلي ــدم ج ــأس وع ــرة الي ــالت نب ــات العام رواي
ــرص  ــًة كل ف ــان، ضارب ــض األحي ــي بع ــاب ف واالكتئ
املســتقبل وآمالــه فــي مقتــل. إن  شــعور هــؤالء 
الفتيــات بذاتهــن يتلخــص فــي عبــارة واحــدة: "العجز 
عــن حتقيــق أحالمهــا، أو نيــل مــا تتمنــاه فــي احليــاة" 
وذلــك إمــا بســبب القواعــد الصارمــة ألوقــات العمــل، 
ــات  ــا رواي ــي. أم ــي ال تنته ــرهن الت ــات أس أو احتياج
النســاء املتزوجــات فهــي تختلــف قليــال. ففكــرة 
ــورة  ــاء الص ــا لبن ــى عنه ــية وال غن ــة أساس التضحي
الذاتيــة اخلاصــة بهــن. ومــع ذلــك، علــى عكــس 
الفتيــات الصغــار، فبــدال مــن التأكيــد علــى رغباتهــن 
التــي لــم يســتطعن حتقيقهــا، تبــدو رواياتهــن مميــزة 
متســمة بالفخــر الــذي ينبــع مــن القــدرة علــى 
احلفــاظ علــى أســرهن. تتضمــن املوضوعات الرئيســية 
ــات املــرأة املتزوجــة احلســاب الــذي ال ينتهــي  فــي رواي
مــن الديــون واملدفوعــات، وكيــف حتــاول جاهــدة إنفــاق 
ــى  ــاء عل ــن الرث ــدال م ــال. وب ــن امل ــن م ــدر ممك ــل ق أق
مصيرهــا، تؤكــد كل منهــن علــى اجلهــد الــذي تبذلــه، 
وجناحهــا فــي رعايــة أســرتها، وقدرتهــا علــى الوقــوف 
ــم  ــى الرغ ــك، عل ــى ذل ــالوة عل ــا 25. وع ــى قدميه عل
ــي  ــا )الت ــي تتحمله ــة الت ــات االقتصادي ــن الصعوب م
ــه(،  ــل أو وفات ــن العم ــزوج ع ــل ال ــرّاء تعط ــتمر ج تس
فهــي تذكــر باســتمرار كيــف أخلصــت فــي عملهــا 
لدعــم أســرتها وحتملــت نــل القتــه مــن مصاعــب فــي 

ــل.  العم

النقاش
 كانــت العالقــة بــني اإلنتــاج الرأســمالي واإلجنــاب 
علــى جــدول أعمــال الباحثــات فــي النزعــة النســوية 
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منــذ الســبعينيات مــن القــرن املاضــي. فلقــد دحضت 
ــس  ــني اجلن ــابق ب ــي الس ــائعا ف ــذي كان ش ــرق ال الف
والنــوع االجتماعــي، وحتــدت اإليديولوجيــات والنظريــات 
ــات  ــي عملي ــل اإلجناب ــاب والعم ــأن اإلجن ــول ب ــي تق الت
طبيعيــة و بيولوجيــة، ومــن ثــم طرحــت حتليــال نقديــا 
ــابات  ــا احلس ــم فيه ــة تتحك ــه عملي ــاب بوصف لإلجن
االجتماعيــة والسياســية. فمثــال، أوضــح فيديريســي، 
ــرأة  ــات امل ــزي لعملي ــدور املرك ــن، ال ــني آخري ــن ب 26 م

اإلجنابيــة أثنــاء تكويــن التراكــم الرأســمالي البدائــي. 
ــي  ــدور اإلجناب ــة ال ــول أهمي ــات ح ــفت املناقش تكش
ــة  ــى خلفي ــمالي عل ــاج الرأس ــح اإلنت ــرأة لصال للم
األزمــة الرأســمالية التــي شــهدتها الســبعينيات 
ــع، كان لهــذه األزمــة  ــي الواق مــن القــرن املاضــي. وف
رد فعــل متثــل فــي زيــادة توظيــف النســاء.27 كمــا أدى 
ــم  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــاج ف ــل واإلنت ــث العم تأني
إلــى ظهــور الدراســات االثنوجرافيــة حــول العامــالت 
ــات،  ــذه الدراس ــوء ه ــي ض ــة. ف ــع العاملي ــي املصان ف
ــي  ــن بحث ــتقاة م ــة املس ــة االثنوجرافي ــوق األمثل أس
ــت  ــا، ألثب ــي تركي ــالت ف ــاء العام ــني النس ــي ب امليدان
املنطقيــة  األبعــاد  بــني  الفصــل  إمكانيــة  عــدم 
لإلجنــاب، والنشــاط اجلنســي والعمــل الرأســمالي 
الزهيــدة. مــن  فــي مصانــع املالبــس ذات األجــور 
الرأســمالي  اإلنتــاج  بــني  التفاعــالت  تتبــع  أجــل 
والعمليــات اإلجنابيــة للمــرأة، ميكننــا االســتفادة مــن 
ــة  ــة اإلجنــاب بأنهــا: "عملي ــف " أمللينــج" لعملي تعري
ــاال  ــر أطف ــر أو ال تثم ــد تثم ــة ق ــة واجتماعي بيولوجي
ــه  ــوء كون ــي ض ــاب ف ــر لإلجن ــا للنظ ــي تدعون "، فه
ــوال دورة  ــف "ط ــات تتكش ــددة الطبق ــة متع عملي
التحليليــة"28.   املســتويات  جميــع  وعلــى  احليــاة 
ــة أشــكاال جنســانية  ــات التأديبي كمــا تأخــذ العملي
ــث  ــالت؛ حي ــتغلة للعام ــس املس ــع املالب ــي مصان ف
الــزواج،  حــول  الثقافيــة  االفتراضــات  تتجســد 
ــي  ــة ف ــدورات اإلجنابي ــرأة، وال ــية للم ــرة اجلنس والنظ
ــذه  ــاني له ــيد اجلنس ــف التجس ــل. يتوق ــكان العم م
االفتراضــات حــول املــرأة فــي بيئــة عمــل محــددة على 

أدوارهــا األســرية )مثــل ابنــة، زوجــة، أم، أرملــة( وعلــى 
تفضيالتهــا اإلجنابيــة املســتقبلية )ســواء أن تتــزوج، أو 

ــالق.(. ــى الط ــل عل ــل، أو حتص ــرزق بطف ت

ــة  ــن العالق ــدث ع ــي تتح ــة الت ــات احلالي إن األدبي
ــية  ــة واجلنس ــة اإلجنابي ــة والصح ــرأة العامل ــني امل ب
ــى  ــرأة إل ــى مســألة وصــول امل ــب عل ــي الغال تركــز ف
اإلجنابيــة  بالصحــة  املتعلقــة  واخلدمــات  املعرفــة 
واجلنســية. تلقــي هــذه الدراســات الضــوء علــى 
احلواجــز االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة املتنوعة 
ــذي  ــادي ال ــرأة ، والثمــن العاطفــي وامل ــي تعــوق امل الت
ــك،  ــى الرغــم مــن ذل ــة 29-32 وعل ــرأة العامل تدفعــه امل
ــع  ــي وض ــوث ف ــذه البح ــم ه ــلت معظ ــد فش فق
عمليــات املــرأة  اإلجنابيــة ضمــن شــبكات أوســع مــن 

ــل.  ــارب والعم األق

ــس  ــدرس دور اجلن ــي ت ــة الت ــوث اإلثنوغرافي البح
ــات األســرة فــي وظائــف التصنيــع11–19 تقــدم  ودينامي
منظــورا إلعــادة التفكيــر بشــأن العالقــة بــني اإلنتــاج 
الرأســمالي واإلجنــاب. واســتلهاما مــن تلــك األدبيــات، 
يوضــح هــذا املقــال أن الطــرق التــي يتــم بهــا تفســير 
ــرأة والتعامــل معهــا فــي قطــاع صناعــة  اختــالف امل
املالبــس ال ميكــن فصلهــا عــن قــرارت املــرأة اإلجنابيــة، 
ــى  ــر إل ــث يُنظ ــاطة. حي ــدون وس ــاطة وب ــواًء بوس س
القــدرة اإلجنابيــة للمــرأة أوالً وقبــل كل شــيء كحجــة 
ــن  ــي ميك ــة الت ــة املؤقت ــة العامل ــي خان ــا ف لوضعه
املالبــس. يضــع  االســتغناء عنهــا فــي مشــاغل 
أصحــاب العمــل الفتيــات فــي إطــار القــوى العاملــة 
ــم أن  ــك العتقاده ــا، وذل ــتغناء عنه ــن االس ــي ميك الت
إنتاجيــة املــرأة محــدودة بســبب الــزواج والــوالدة. عنــد 
ــي  ــوع االجتماع ــق بالن ــي املتعل ــدال األساس ــر اجل ذك
حــول جســد املــرأة والعمليــات اإلجنابيــة، يســعى 
ــاء  ــى إضف ــدة إل ــور الزهي ــع ذات األج ــاب املصان أصح
ــر  ــابة غي ــاة الش ــم للفت ــى تفضيله ــرعية عل الش
ــا  ــنا. كم ــر س ــة األكب ــرأة املتزوج ــى امل ــة عل املتزوج
أن الروايــات عــن النظــرات اجلنســية جلســد املــرأة 
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والتحــرش اجلنســي تكمــن وراء قــرارات املــرأة اإلجنابيــة، 
ألنــه عــادة مــا تكــون الفتــاة الشــابة، أو غيــر املتزوجة، 

ــك املواقــف. ــل تل ــي تتعــرض ملث ــة هــي الت أو األرمل

األجــور  ذات  املالبــس  مصانــع  معظــم  فــي 
ــي  ــل ف ــاب العم ــون وأصح ــل املالحظ ــدة، يتدخ الزهي
عالقــات الفتيــات مــع العمــال الذكــور، مؤكديــن 
النســاء  لهــؤالء  الســماح  يســتطيعون  ال  أنهــم 
ــرأة  ــإن امل ــب ف ــي الغال ــث ســمعة الشــركة. وف بتلوي
التــي تتعــرض للتحــرش اجلنســي ينتهــي بهــا املطــاف 
ــى  ــا، أو حت ــاص منه ــمعتها أو االنتق ــويه س ــى تش إل
ــز  ــرش والتميي ــل. إن التح ــكان العم ــن م ــا م طرده
ــكان  ــي م ــاء ف ــؤالء النس ــا ه ــرض لهم ــن تتع اللذي
العمــل يتوافــق مــع قراراتهــن الزوجيــة. وبالنظــر 
إلــى أن إجنــاب طفــل خــارج إطــار الزوجيــة ليــس 
مقبــواًل اجتماعًيــا فــي تركيــا، فــإن تعامــالت النســاء 
ــب  ــا عواق ــون له ــل يك ــي العم ــر ف ــس اآلخ ــع اجلن م
ــة  ــن اإلجنابي ــى قراراته ــاء وعل ــى النس ــة عل ملموس
ــى الرغــم مــن أن  ــل. عل ــر والطوي ــدى القصي ــى امل عل
العديــد مــن النســاء الشــابات يتزوجــن بعــد مواعــدة 
أحــد زمــالء العمــل، إال أن بعــض الفتيــات تصــر علــى 
ــي  ــات ف ــض الفتي ــأ بع ــث تنش ــال زواج. حي ــاء ب البق
أســر عــادة يعجــز اآلبــاء عــن رعايتهــا، فتعمــل لرعايــة 
أســرتها؛ ومــن ثــم تخشــى أن تتعــرض لنفــس املصيــر 
ــي  ــد يعن ــزواج ق ــرى أن ال ــاة أخ ــول فت ــت. تق إذا تزوج
أنــه يجــب عليهــا تــرك العمــل، وعندئــذ سيســتحيل 
عليهــا أن تطلــب مــن زوجهــا املــال، فقــد اعتــادت أن 

ــرة.  ــن مبك ــن س ــاص م ــا اخل ــب ماله تكس

ــد  ــطنبول يع ــي إس ــس ف ــة املالب ــاع صناع إن قط
بيئــة عمــل غيــر رســمية إلــى أقصــى درجــة، وتفتقــر 
ــرأة  ــي امل ــذي يحم ــليم ال ــي الس ــار القانون ــى اإلط إل
وحقوقهــا اإلجنابيــة؛ بــل علــى العكــس، فإنــه يحــرم 
املــرأة العاملــة  فيــه مــن التمكــني بســبب اســتخدام 
أســاليب اخلطــاب الســائدة داخــل األســرة، والعالقــات 
بــني اجلنســني التــي تتوســط التسلســل الهرمــي فــي 
ــية  ــة واجلنس ــرأة اإلجنابي ــرارات امل ــل. إن ق ــكان العم م
تأخــذ بُعــدا احتياطيــا )تتحســب بــه للطــوارئ(، ذلــك 
أن الــزواج، وهــو ضــرورة للمــرأة محــدودة الدخــل كــي 
ــأ  ــتراتيجية تلج ــون اس ــل، ال يك ــا طف ــون لديه يك
إليهــا لتــرك العمــل، وال وضــع إجبــاري فرضــه عليهــا 
اجملتمــع الذكــوري. إن البعــد االحتياطــي، واالفتراضــات 
واألدوار  والعــادات  املــرأة،  جســد  بشــأن  الشــائعة 
ــرأة  ــل امل ــد مي األســرية تلعــب دورا حاســما فــي حتدي

ــزواج واإلجنــاب.  العاملــة إلــى ال

شكر وتقدير
قــدم هــذا املقــال ألول مــرة فــي اجتمــاع مجموعة 
ورشــة عمــل الصحــة اإلجنابيــة ))RHWG فــي بيــروت 
لبنــان، مــن 13-15 حزيــران / يونيــو 2015. أتقــدم 
بالشــكر لــكل مــن "بلجــني"، و "تكــس" و"جوســلني 
 RHWG ديجــوجن" مــن ورشــة عمــل الصحــة اإلجنابيــة
ــة  ــة الصحــة اإلجنابي ــدري محــررة مجل ، وشــيرين حي
لتعليقاتهــم  املعروفــني  غيــر  واملراجعــني   )RHM(
القيمــة واملدروســة علــى النســخ األوليــة لهــذا 
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مقدمة
وقــع ) عبــده ( فــي حــب ) ســها ( عندمــا كان 
عمــره 22 ســنة، وســها امــرأة جميلــة مــن قريتــه فــي 
صعيــد مصــر، وقــد بــذل جهــًدا كبيــرًا إلقنــاع أســرته 
ــرددت أســرة عبــده؛ ألن  باملوافقــة علــى خطوبتهمــا، ت
أقــارب ســها يُعَتبــرون مــن مثيــري اخلالفــات، ويخوضون 
ــن. وبعــد عــدة محــاوالت،  معــارك متكــررة مــع اآلخري
ــى  ــت عل ــرته ووافق ــت أس ــا رضخ ــده عندم ــِرَح عب َف
ــة، لكــن ســعادة الزوجــني لــم تســتمر لفتــرة  اخلطوب
طويلــة، حيــث كان يجــب فســخ اخلطوبــة بعــد أن أصر 
أحــد أعمــام عبــده أنــه ســمع مصادفــة ســها وهــي 
ــن  ــرب ع ــه، وتع ــن أخي ــن اب ــيء ع ــكل س ــم بش تتكل

ــى  رغبتهــا فــي خاطــب آخــر يعمــل فــي اخلــارج. وعل
الرغــم مــن وجــود شــكوك لــدى عبــده حــول مزاعــم 
عمــه، ونفــي ســها احلــازم أنهــا قالــت أي شــيء ســيء 
ــة؛ ألن  ــخ اخلطوب ــب فس ــد كان يج ــا، فق ــن خطيبه ع
ــى  ــر عل ــه إذا أص ــرأ من ــأن تتب ــده ب ــددت عب ــرة ه األس
ــي  ــر ف ــده، وفك ــب عب ــم قل ــزواج؛ حتط ــذا ال ــام ه إمت
ــق  ــه واف ــه. إال أن ــة عائلت ــها دون مبارك ــن س ــزواج م ال
بعــد فتــرة علــى اقتــراح أســرته، وخطــب فتــاة أخــرى  
جميلــة تعمــل ُمعلمــة فــي مدرســة بقريتهــم، كانــت 
ــا  ــدن أنه ــابه، ويعتق ــاة الش ــن الفت ــقيقاته يعرف ش
زوجــة مناســبة لشــقيقهن. وفــي ليلــة الزفــاف، بــدت 
ــتراه  ــذي اش ــد ال ــوب اجلدي ــي الث ــًة ف ــروس ُمذهل الع
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ــاء  ــت الكهرب ــظ، انقطع ــوء احل ــها، ولس ــا عريس له
ولــم يتمكــن ســوى القليلــني مــن رؤيــة جمــال الثــوب 
ــر أهميــة عندمــا  والعــروس، وأصبــح هــذا احلــدث أكث
ــه،  ــاع عروس ــى ِجم ــادر عل ــر ق ــده غي ــح أن عب اتض
ــيرهما  ــني ومت تفس ــني متصل ــع أن احلدث ــر اجلمي اعتب
علــى أنهمــا إشــارة إلــى معاناتــه مــن »الربــط« وســرى 
اعتقــاد أنــه بِفعــل أســرة ســها، حاولــت أســرة عبــده 
أســاليب مختلفــة، وذهبــت إلــى العديــد مــن املعاجلــني 
ــك  ــي ف ــح ف ــيًخا جن ــرًا ش ــدوا أخي ــى وج ــني حت احمللي
ــزواج بعــد  ــط، وأصبــح عبــده قــادرًا علــى إمتــام ال الرب

أســبوع. 

أتنــاول فــي هــذه الورقــة البحثيــة »الربــط«، بُغيــة 
استكشــاف العالقــة بــني الذكــورة، والتجســيد، واألداء 
ــى  ــدرة عل ــدم الق ــو ع ــط« وه ــر »الرب ــي. يُعتب اجلنس
ــًدا  ــدث عم ــة حت ــاف، حال ــة الزف ــي ليل ــاع ف ــام اجلِم إمت
ــده، أو  ــط عق ــاء رب ــذة أثن ــد تعوي ــرار تردي ــبب تك بس
حبــس شــيء، أو عــن طريــق إعــداد »عمــل« أو ممارســة 
»الســحر« مــن خــالل متخصصــني يُعَتَقــد أن لديهــم 
قــوى خارقــة للطبيعــة، وفــي حــني أشــار الفقــي إلــى 
أن كبــار الســن مــن الرجــال )والنســاء( قــد يعانــون مــن 
»الربــط«، فلــم أســمع خــالل أكثــر مــن 22 عاًمــا مــن 
البحــوث فــي مصــر مناقشــته عالنيــة إال فــي ســياق 
ــا  ــس.1 وخالًف ــق بالعري ــا يتعل ــي م ــاف وف ــة الزف ليل
ــتها  ــادة مناقش ــري ع ــي جت ــية الت ــكالت اجلنس للمش
فــي تكتــم وينــدر ذكرهــا فــي احملادثــات العارضــة، فــإن 
»الربــط« – مبعنــى عــدم قــدرة بعــض العرســان علــى 
ــكارة  ــاء ب ــض غش ــى ف ــؤدي إل ــا ي ــاع مب ــة اجلِم ممارس
العــروس، التــي مــن املتوقــع أن تكــون عــذراء، فــي ليلــة 
ــتنادًا  ــث، اس ــردد أو ح ــته دون ت ــري مناقش ــاف – جت الزف
ــني  ــرة ب ــي القاه ــي ف ــي اإلثنوجراف ــي امليدان ــى عمل إل
عامــي 1993 و2015، وعــده رحــالت إلــى صعيــد مصــر 
خــالل تلــك الفتــرة تستكشــف هــذه الورقــة البحثيــة 
مفهــوم »ربــط« العريــس، علــى وجــه اخلصــوص، 
ــا، ال يتمثل شــاغلي  وكيفيــة تعريفــه وتناولــه اجتماعيًّ
ــباب  ــاف األس ــي اكتش ــة ف ــذه الورق ــي ه ــي ف الرئيس

ــل  ــط«؛ ب ــة لـــ »الرب ــذور االجتماعي ــة، أو اجل البيولوجي
ــة  ــاة االجتماعي ــى احلي ــرى عل ــي باألح ــب اهتمام انص
ــية،  ــاة اجلنس ــن احلي ــا ع ــاذا يُعِلمن ــع، وم ــذا الوض له
ماديــة  وطبيعــة  والســلطة،  االجتماعــي،  والنــوع 
ــراد  ــل« األف ــز، أو »فش ــات عج ــم حلظ ــد، ولفه اجلس
ــن  ــة، فم ــة املرغوب ــة واالجتماعي ــار البدني ــاج اآلث إلنت
املهــم أال نقصــر نظرتنــا إلــى الفــرد علــى أنــه جســد 
يتمتــع بقــدرة جنســية – مبعنــى اجلســد احملــدد بوضوح 
ــدة مــن نوعهــا.  واملقتصــر علــى رغبــات ومشــاعر فري
علينــا أن نضــع فــي االعتبــار أيًضــا التكوينــات األوســع 
نطاقـًـا التــي تربــط األجســاد اخملتلفــة وتضفــي عليهــا 
ــاعدنا  ــادي. ويس ــا امل ــج طابعه ــة، وتُنت ــان معين مع
استكشــاف حلظــات الضعــف البيولوجي-االجتماعــي، 
مثــل: مفهــوم »الربــط«، وكيفيــة ارتباطهــا مبشــاريع 
ــى  ــي عل ــوع االجتماع ــال الن ــي مج ــا ف ــع نطاقً أوس
فهــم القضايــا املتعلقــة بالصحــة اإلجنابيــة واحلقــوق 

ــق. ــكل أعم ــية بش اجلنس

تعــرض الورقــة البحثيــة بدايــة اإلطــار املفاهيمــي، 
ثــم تنتقــل إلــى النظــر فــي كيفيــة تعريــف »الربــط« 
ــا خاًصــا  ــا، وتولــي املناقشــة اهتماًم وتناولــه اجتماعيًّ
ــي  ــة الت ــات االجتماعي ــاف؛ واملعطي ــة الزف ــى ليل ملعن
ــد »الربــط«؛ وكيــف  يعتمــد عليهــا النــاس عنــد حتدي
ــدرة/ ــى ق ــة إل ــداث اخملتلف ــات األح ــذه املعطي ــزو ه تع

عــدم قــدرة العريــس؛ ومــاذا تفعــل النســاء، ال ســيما 
األمهــات، حلمايــة وشــفاء أقاربهــن الذكــور مــن هــذه 
احملنــة. ويتنــاول اجلــزء األخيــر مــن الورقــة تأثيــر دراســة 
ــزاوج  »الربــط« علــى فهــم الفــروق بــني اجلنســني والت

ــا. بينهم

تصور حول احلياة اجلنسية
ــوية  ــات النس ــى الدراس ــث إل ــذا البح ــتند ه يس
بشــكل عــام ونهــج »املاديــة اجلديــدة« بوجــه خــاص.3،2 
ــام  ــرة لالهتم ــة مثي ــادي« مجموع ــول امل ــم »التح يض
اســتعراضها  يصعــب  الدراســات،  مــن  ومتنوعــة 
علــى نحــو كاٍف فــي هــذه الورقــة القصيــرة.4 بيــد أن 
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هــذا النهــج يؤكــد نقطتــني ذات صلــة مبناقشــتي لـــ 
ــى  ــل االنتقــال إل ــط«، وجتــدر اإلشــارة إليهمــا قب »الرب
ــياق  ــي س ــيد ف ــية والتجس ــاة اجلنس ــة احلي مناقش
ــدى  ــاة م ــى مراع ــدد إل ــون اجل ــدف املادي ــر: أوالً، يه مص
ــة تتجــاوز النظــر  ــى رؤي ــة األمــور« ويســعون إل »أهمي
تقليــص  وجتُنــب  نشــاط،  الثقافــة كمجــرد  إلــى 
شــكلتها  التــي  الســلبية  املــواد  إلــى  الطبيعــة 
ــا، يتفــق  الثقافــة واجملتمــع وجعلتهــا ذات مغــزى.4 ثانًي
ــور  ــة لتص ــى طريق ــة إل ــى احلاج ــدد عل ــون اجل املادي
ــة  ــابكات العميق ــة التش ــك بناصي ــي متس ــوة الت الق
واملــادي،  اخلطابــي  البشــري،  وغيــر  البشــري  بــني 
والطبيعــي والتكنولوجــي، التــي تُنتِــج واقعنــا.5،3 
ــة  ــد مبثاب ــة تُع ــان أن العالئقي ــان النقطت ــر هات تعتب
املفتــاح لفهــم اجلوانــب اخملتلفــة للحيــاة االجتماعيــة، 
ــو،  ــذا النح ــى ه ــية، وعل ــاة اجلنس ــك احلي ــي ذل ــا ف مب
يتحــول اهتمامنــا مــن اجلســد الفــردي إلــى التدفقــات 
ــس،  ــد وفوك ــادل ألدري ــاد. يج ــني األجس ــة ب العاطفي
ــردي«  ــي الف ــد اجلنس ــال، أن »اجلس ــبيل املث ــى س عل
ليــس هــو مــا يجــب أن يشــكل محــور اهتمامنــا، وإمنــا 
باألحــرى »التركيــب املؤتلــف للحيــاة اجلنســية«، أو 
ــات  ــل التركيب ــخصي[ داخ ــي ]الالش ــق العاطف »التدف
ــات  ــكار واملؤسس ــياء، واألف ــاد، واألش ــة لألجس املؤتلف
ينتجهــا  التــي  اجلنســية،  والقــدرات  االجتماعيــة، 
ــل  ــات«.6 إن حتوي ــاد والتجمع ــي األجس ــق ف ــذا التدف ه
املؤتلــف، وهــو  التركيــب  إلــى مفهــوم  االهتمــام 
 Gilles املفهــوم الــذي طرحــه أصــالً جيــل ديليــوز
Deleuze، يجعلــه ممكنـًـا وضروريًّا لتفســير كيــف »تؤثر 
ــر البشــرية بعضهــا  ــات البشــرية وغي ــر( العالق )وتتأث
بعًضــا إلنتــاج تأثيــرات ماديــة، مبــا فــي ذلــك القــدرات 
والرغبــات اجلنســية، والهويــات اجلنســية، والعديــد مــن 
ــرات  ــذه التأثي ــية؛ وه ــاة اجلنس ــول احلي ــات‘ ح ’اخلطاب
ــا بغــض النظــر عمــا إذا كانــت العالقــة  تتكافــأ نوعيًّ
ــز  ــد التركي ــني أج ــي ح ــرية«.6 ف ــر بش ــرية أو غي بش
علــى العالئقيــة جذابًــا، جتــادل املناقشــة التاليــة 
ــي  ــكك ف ــف وتتش ــذا املقتط ــن ه ــر م ــزء األخي اجل
ــا.  ــأن جميــع القــدرات الفاعلــة تتكافــأ نوعيًّ الزعــم ب

ــة أن  ــذه الورق ــي ه ــا ف ــي بحثته ــاالت الت ــح احل وتوض
التدفقــات ليســت جميعهــا فعالــة أو عاطفيــة علــى 
قــدم املســاواة بنفــس الطريقــة، أو بنفــس الدرجــة، وأن 
علينــا أن نواصــل إلدراك أوجــه التبايــن )مثــالً: بــني االبن 
ــي  ــي تبن ــل(، الت ــة، واألم والطف ــزوج والزوج واألب، وال
كيفيــة ارتبــاط األجســاد وتأثيرهــا وتأثرهــا باألجســاد 

ــرى. ــوى األخ والق

ليلة الزفاف 
ميكــن تعريــف االتصــال اجلنســي فــي مصــر بطــرق 
ــة،  ــى الرجول ــة عل ــي، عالم ــاج طبيع ــة: احتي مختلف
ــودة،  ــب وامل ــن احل ــادرة م ــة، ب ــاب، خطيئ ــرط لإلجن ش
عالمــة علــى الهيمنــة، جتســيد لألعــراف االجتماعيــة 
التــي حتــدد الذكــورة الغيريــة. ويختلــف املعنــى املرتبط 
بهــذا الِفعــل مــن وقــت إلــى آخــر، ومن ســياق إلــى آخر. 
ولــألداء اجلنســي معنــى مهــم بوجــه خــاص فــي ليلــة 
الزفــاف؛ فهــي ليلــة أساســية متثــل انتقــال العــروس 
ــا.7 تتحول  والعريــس إلــى شــخصني متزوجــني اجتماعيًّ
مكانــة العريــس وهويــة العــروس بطــرق رئيســة بعــد 
هــذه الليلــة. يؤســس أداء العريــس لرجولتــه، بوصفــه 
قــادرًا علــى االختــراق والهيمنــة ويســاعد علــى انتقــال 
ــرأة  ــى ام ــت إل ــة أو بن ــا كآنس ــن مركزه ــه م عروس
متزوجــة أو ســيدة.8 تُســتخدم فــي مصــر كلمــة 
ــي  ــي تعن ــاف، والت ــة الزف ــى ليل ــة« لإلشــارة إل »الُدخل
ــا الدخــول، وهــو مــا يعــادل أول لقــاء جنســي بــني  حرفيًّ
ــد،  ــزل جدي ــى من ــول إل ــع الدخ ــس م ــروس والعري الع
ــا.  ــرف بهمــا اجتماعيًّ ــة حياتهمــا كزوجــني معت وبداي
وعلــى هــذا النحــو، تصبــح عــدم قــدرة العريــس علــى 
إمتــام الِفعــل اجلنســي مصــدر قلــق اجتماعــي وعــام، 
ـا وخاًصــا. إن عــدم القــدرة  وليــس ببســاطة فرديًـّ
علــى إقامــة اتصــال بدنــي مــع اجلســد اآلخــر وإنتــاج 
اآلثــار املاديــة املتوقعــة )مثــل الــدم الــذي يؤكــد 
ــا فــي التدفقــات  ــا(، يصبــح انقطاًع البــكارة اجتماعيًّ
العاطفيــة التــي تؤســس العالقــات اجلنســية القائمــة 
ــد  ــى حش ــاع إل ــذا االنقط ــؤدي ه ــني، وي ــني اجلنس ب
ــغلون  ــن ينش ــاء، الذي ــران واألصدق ــرة واجلي ــراد األس أف
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بشــدة فــي شــرح ومعاجلــة احلالــة التــي قــد تســتمر 
لســاعات قليلــة فقــط أو قــد متتــد لفتــرة مــن الوقــت؛ 
لذلــك، وبغيــة فهــم منطــق »الربــط«، علينــا توجيــه 
االهتمــام إلــى الصعوبــة البدنيــة التــي يجب شــرحها 
ــة  ــة واملادي ــالت العقالني ــن تدخ ــالً ع ــا، فض ومعاجلته
ــة.  ــس مــن هــذه احملن ــة العري الالزمــة للشــفاء وحماي
علينــا االهتمــام بالســياق األوســع نطاقـًـا، واملعطيــات 
االجتماعيــة التــي يســتند إليهــا النــاس عنــد حتديــد 
وعــالج »الربــط«، والقــوى التــي تُشــكل هــذه العمليــة 

ــة. الدينامي

سلطة الرجال
ســماح، فتــاة تبلــغ مــن العمــر 24 ســنة، وتســكن 
ــمال  ــي ش ــل ف ــة الدخ ــاء منخفض ــد األحي ــي أح ف
القاهــرة، وقــد وقعــت بجنــون فــي حــب ابــن عمتهــا 
وخطيبهــا فريــد. لــم أقابــل فريــد أبــًدا، الــذي نشــأ في 
ــت  ــي الكوي ــل ف ــنوات يعم ــى س ــر وقض ــد مص صعي
لتأمــني األمــوال الالزمــة لالنتهــاء مــن احتياجــات 
زواجــه. لكننــا نعلــم جميًعــا مــدى حــب ســماح لــه، 
وســعدت صديقاتهــا وجاراتهــا عندمــا كانــت ســماح 
ــر،  ــد مص ــى صعي ــرتها إل ــع أس ــفر م ــتعد للس تس
ــات  ــع اللمس ــار، لوض ــن االنتظ ــنوات م ــع س ــد أرب بع
األخيــرة لزواجهــا واالحتفــال بزفافهــا. ضمــت الرحلــة 
بعــض اجلــارات وثيقــات الصلــة باألســرة، ومــن بينهــن 
حافلــة  اســتئجار  ومت  الكبــرى  وابنتهــا  صــالح  أم 
ــة  ــى قري ــول إل ــاعة للوص ــتغرقت 12 س ــرة اس صغي
العريــس. حكــت أم صــالح تفاصيــل حيــة عــن الرحلــة، 
وإقامتهــم فــي القريــة، وزينــة العــروس وثوبهــا، وأكثــر 
مــن ذلــك بكثيــر، لكــن تركيزهــا انصــب علــى »الدراما 
ــاف  ــل الزف ــالل حف ــفت خ ــي تكش ــة« الت االجتماعي

ــزواج.9 ــام ال ــد إمت ــى تعقي وأدت إل

ــاء كوشــة  ــد بن ــرر فري ــب عروســه؛ ق ــاء بطل للوف
]منصــة يجلــس عليهــا العروســان ومشــاهدة الفرقــة 
لــم  الضيــوف[.  عــن  للترفيــه  اســتأجروها  التــي 
ــس  ــن العري ــد، لك ــد فري ــة وال ــرة الكوش ــب فك تعج

أصــر وتصــرف ضــد رغبــات أب األســرة. وخــالل احلفــل، 
حــث شــقيق العــروس إحــدى النســاء الشــابات الالتــي 
جئــن معهــم مــن القاهــرة لعــرض مهاراتهــا الرائعــة 
ــاءوا  ــن ج ــاب م ــل إعج ــص اجلمي ــال الرق ــة، ن كراقص
ــني؛ غضــب  ــم يعجــب الرقــص القروي مــن القاهــرة، ل
ــاة عــن  شــقيق العريــس، وأصــر علــى أن تتوقــف الفت
ــتدعت  ــا اس ــم بأنه ــوف تُته ــرته س ــص؛ ألن أس الرق
غازيــة ]راقصــة محترفــة[ لترقــص فــي حفــل الزفــاف، 
ــي  ــا ف ــول اجتماعيًّ ــر مقب ــل وغي ــيء ُمخِج ــو ش وه
قريتــه. شــعر جميــع مــن جــاءوا مــن القاهــرة باألســف 
جتــاه الفتــاة، التــي انفجــرت فــي البــكاء عندمــا 
ســمعت أنهــم قــد يعتبرونهــا غازيــة، لكــن أم صــالح 
أدركــت أنــه مــن غيــر املناســب أن ترقــص الفتــاة بهــذه 
الطريقــة، وانتقــدت بشــدة شــقيق العــروس إلصــراره 
علــى أن ترقــص الفتــاة وعــدم احترامــه للتقاليــد 
ــه  احملليــة. وباإلضافــة إلــى هــذه املشــاحنات ومــا أثارت
ــن  ــن حلس ــة ولك ــارت الكوش ــاح، انه ــدم ارتي ــن ع م
احلــظ لــم يُصــب أحــد. حدثــت أخطــاء أخــرى أيًضــا، 
ــاب  ــل وذه ــاء احلف ــد انته ــة عن ــع بالراح ــعر اجلمي وش
ــر،  ــى الكبي ــي املبن ــم ف ــة نومه ــى غرف ــني إل الزوج
الــذي يضــم األب، وزوجتيــه، والعديــد مــن األبنــاء غيــر 

ــني.  املتزوج

كان مــن املهــم بالنســبة ألم صــالح أن تســرد 
ــي  ــزء الرئيس ــى اجل ــل إل ــل أن تص ــياق قب ــذا الس ه
مــن قصتهــا. فمــا روتــه مــن أحــداث كان يُنبــئ عمــا 
ســيحدث بعــد ذلــك. أيقظتهــا فجــأة والــدة العــروس 
فــي الســاعة السادســة صباًحــا، وبــدت شــديدة احلــزن 
ــت ألم صــالح فــي صــوت متعجــل: »دول  واألســى. قال
ــروس  ــدة الع ــت وال ــور اتهم ــى الف ــواد«، وعل ــوا ال ربط
ــه. كان  ــة ابن ــي حال ــبب ف ــه املتس ــس بأن ــد العري وال
ــا، كمــا عللــت، بأنــه »ربــط« آخريــن فــي  ولــده معروًف
ــه عــارض  ــد ألن ــط« فري ــه »رب املاضــي، ومــن املؤكــد أن
رغباتــه. وافقــت أم صــالح علــى منطــق والــدة ســماح؛ 
ألن الرجــل العجــوزـ كمــا قالــت ـ  لديــه العديــد مــن 
ــع  ــة م ــه القوي ــروف بعالقات ــه، ومع ــي منزل ــب ف الكت
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ــران  ــير األم ــؤولني، ويش ــار املس ــب وكب ــياح األجان الس
علــى حــد ســواء إلــى نــوع مــن املعرفــة والقــوة التــي 
ميكــن أن تُتــوج بقــدرات خارقــة. واســت أم صــالح 
ــد  ــع وال ــدث م ــا للتح ــت أن يذهب ــا واقترح صديقته
ــان باالنزعــاج  ــد للتوصــل إلــى حــل. شــعرت االثنت فري
عندمــا فتحــت البــاب زوجتــه الثانيــة )ليســت والــدة 
ــف  ــي تل ــرك(، وه ــة وال تتح ــت مريض ــي كان ــد، الت فري
ــت  ــا امت ــى أنه ــير إل ــا يش ــرة مب ــفة كبي ــها مبنش رأس
اســتحمامها لتوهــا، وقالــت إنهــا تُســخن امليــاه 
لزوجهــا ليســتحم أيًضــا. يشــير هــذا الســلوك 
ــابقة،  ــة الس ــي الليل ــس ف ــت اجلن ــا مارس ــى أنه إل
ــي  ــي تقض ــالمية الت ــد اإلس ــون القواع ــم يتبع وأنه
باالســتحمام لتطهيــر أنفســهم والتخلــص مــن 
النجاســة املرتبطــة باجلِمــاع. رأت أم صــالح أنــه عــار أن 
يقــدر الرجــل العجــوز علــى مضاجعــة زوجتــه بينمــا 
ــه الشــاب عــن األداء اجلنســي  يتســبب فــي عجــز ابن
ــا  ــورت أن عليهم ــك، تص ــع ذل ــاف. وم ــة الزف ــي ليل ف
التحــدث بهــدوء مــع األب وطلــب مســاعدته فــي 

ــد. ــة فري ــة محن ــة ملعاجل ــاد طريق إيج

ــة  ــم املوجه ــكار الته ــا األب دون إن ــتمع لهم اس
إليــه، لكنــه أعطــى خيوًطــا خفيــة )مثــل نبــرة صوتــه 
ولغــة جســدة( أكــدت شــكوكهما. اشــتكى األب مــن 
ابنــه، وكيــف عــارض رغباتــه، وشــدد علــى أن أنــه لــن 
يغفــر لــه إال إذا اعتــذر لــه وقّبــل يديــه. ذهبــت املرأتــان 
إلــى فريــد وطالبنــه باالعتــذار، وقــد فعــل. وبعــد 
قــدر كبيــر مــن التضــرع، لــوح األب بيــده وقــال البنــه 
ــي  ــك ف ــواد اتف ــتهما، »ال ــب«. ولدهش ــق، اذه »مواف
ســاعتها« ]زال عنــه الربــط علــى الفــور[. وبعــد ذلــك، 
ــع  ــر قط ــاهدت األس ــزواج؛ وش ــل ال ــا أكم ــرعان م س
ــرة  ــن ألس ــي ميك ــاء، وبالتال ــة بالدم ــاش ملطخ القم
ــني  ــى يق ــي عل ــرة وه ــى القاه ــود إل ــروس أن تع الع

ــم. ــة ابنته ــن عف ــة م ــق عالني بالتحق

كان مــن املُعَتقــد فــي حالتــي عبــده وفريــد علــى 
الســواء أن التدفقــات العاطفيــة للمشــاعر والتوتــرات 
الســلبية تتوجــه، مبســاعدة قــوى خارقــة، نحــو إعاقــة 

ــة  ــرق املتوقع ــرف بالط ــى التص ــني عل ــدرة العريس ق
اجتماعيَّــا. وبينمــا فــي حالــة عبــده، اشــتبهت أســرته 
ــط«  ــه »الرب ــببت ل ــن س ــي م ــها ه ــرة س ــي أن أس ف
لعــدم رضاهــم عــن فســخ اخلطوبــة، كان مــن املُعَتقــد 
فــي حالــة فريــد أن والــده هــو الســبب لشــعوره بــأن 
ابنــه حتــداه ولــم يحترمــه. توضــح احلالتــان أن األجســاد 
ــل  ــة؛ ب ــص مالزم ــدود وخصائ ــياء ذات ح ــت أش »ليس
ظواهــر مادية-خطابيــة«.2 ال يوجــد تعريــف واضــح 
ومحــدد للجســد، لكنــه يرتبــط بأجســاد أخــرى، 
ــر  ــه يتأث ــد أن ــة. ويُعَتَق ــوى مختلف ــال وق ــر بأفع ويتأث
ســلًبا بــإرادة اآلخريــن، فضــالً عــن أن أشــياء وطقوًســا 
ــة األجســاد  بعينهــا حتميــه وتشــفيه. وتتشــكل مادي
أشــخاص  وأقــوال  واملشــاعر،  النوايــا  طريــق  عــن 
آخريــن، وفــي الوقــت نفســه، فــإن »العالقــة بــني 
ــة.  ــات املتبادل ــدى التداعي ــد إح ــي تُع ــادي واخلطاب امل
وال ميكــن التعبيــر عــن أي منهمــا فــي غيــاب األخــرى؛ 
ــو  ــى نح ــا عل ــر عنهم ــري التعبي ــى يج ــادة واملعن فامل
بيولوجيــة  حالــة  ليــس  »الربــط«  إن  متبــادل«.2 
فحســب، وليــس بنــاًء اجتماعيًّــا؛ لكنــه االثنــني 
ــدرة  ــدم ق ــر ع ــني تُعتب ــي ح ــه. فف ــت نفس ــي الوق ف
ــة،  ــن احلال ــزي م ــزء املرك ــة اجل ــة مبثاب ــس املادي العري
يتعلــق »الربــط« علــى قــدم املســاواة بقــدرة اآلخريــن 
ــف  ــرر أو التخفي ــاق الض ــد، وإحل ــرار، والتحدي ــى اإلق عل
ــا  ــا وخطابيًّ منــه. بيــد أن األجســاد ال تتشــابك بيولوجيًّ
فحســب، بــل متتلــك ماديتهــا باألحــرى قــدرات فاعلــة 
ــر  ــا ال يقتص ــط« هن ــابك. و«الرب ــذا التش ــكل ه تُش
ــه  ــه التركيــب املؤتلــف الــذي يتطلــب خالل علــى كون
املعنــى االجتماعيــة صالحيــة بيولوجيــة، بــل هــو 
ــه  ــن خالل ــط م ــذي تنش ــف ال ــب املؤتل ــا التركي أيًض
ــة.  ــي االجتماعي ــكيل املعان ــها لتش ــا نفس البيولوجي

ومــن نــواٍح عديــدة، تُعــد عــدم قــدرة اجلســد 
ــي  ــب الهرم ــادي للترات ــق امل ــة التحق ــى األداء مبثاب عل
االجتماعــي، وعالقــات القــوى التــي تربــط وتفــرق 
ــاة  ــو، احلي ــادل فوك ــا يج ــر. وكم ــال واألُس ــني الرج ب
اجلنســية هــي »نقطــة انتقــال كثيفــة بوجــه خــاص 
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لعالقــات القــوة: بــني الرجــال والنســاء، الشــباب وكبــار 
ــة  ــالب، الكهن ــني والط ــاء، املُعلم ــاء واألبن ــن، اآلب الس
حالــة  وتوضــح  والســكان«.10  اإلدارة  والعلمانيــني، 
»الربــط« هــذه النقطــة بجــالء. ففــي جميــع احلــاالت 
التــي ســمعت مناقشــتها علنـًـا، كان إمــا الرجــال مثل 
والــد فريــد، أو الذكــور املتخصصــني هــم مــن ميكنهــم 
التســبب فــي »الربــط« فــي ليلــة الزفــاف أو الشــفاء 
ــب  ــي، إذا »كان القضي ــران عل ــادل كام ــا جت ــه. وكم من
املنتصــب وقوتــه إلرضــاء املــرأة يرتبــط ارتباًطــا مباشــرًا 
بخطــاب الســلطة والســيطرة وممارســتهما علــى كل 
ــن«، فهــذا يوضــح مــدى  مــن النســاء والرجــال اآلخري
ــراد  ــة أف ــدى حاج ــط« وم ــل »الرب ــة مث ــة قضي إحلاحي
األســرة إلــى التصــدي لهــا بســرعة.11 أمــا عنــد 
ــدي  ــال التح ــد ين ــة، فق ــرة طويل ــة لفت ــتمرار احلال اس
ــرتها  ــروس وأس ــم الع ــا فيه ــراف، مب ــع األط ــن جمي م
الذيــن يســعون إلــى تأكيــد عذريتهــا فــي أســرع وقــت 

ممكــن.

املرأة، ودورها في احلماية
ــببون  ــن يتس ــادة م ــم ع ــال ه ــني أن الرج ــي ح ف
فــي »الربــط« فــي ليلــة الزفــاف، فــإن النســاء يقمــن 
بــدور مهــم فــي احلمايــة، والتفســير، والتعافــي. فعلــى 
ــكٍل  ــن بش ــم تتمك ــي ل ــد، الت ــن أم فري ــس م العك
ــفائه،  ــي ش ــاعدة ف ــا أو املس ــة ابنه ــن حماي كاٍف م
تعمــل األمهــات األخريــات بنشــاط مــن أجــل حمايــة 
ــد،  ــاف. أم أحم ــة الزف ــكالت ليل ــل مش ــن، وح أبنائه
وهــي أم ألربعــة أوالد وثــالث بنــات، تــدرك متاًمــا أهميــة 
هــذه احلالــة. وعندمــا قابلتهــا فــي قريتهــا فــي صعيــد 
مصــر فــي أواخــر التســعينيات، كانــت حتتفــل بزفــاف 
أحــد أبنائهــا خالــد. وقــد اتخــذت تدابيــر خاصــة 
ــكل  ــة بش ــث كان ُعرض ــط«؛ حي ــن »الرب ــه م حلمايت
ــرأة  ــب ام ــبق أن خط ــه س ــط« ألن ــى »الرب ــاص إل خ
أخــرى فــي القريــة، ثــم فســخ اخلطوبــة فــي اللحظــة 
ــرة  ــت أس ــا أغضب ــي رمب ــوة الت ــي اخلط ــرة، وه األخي

ــابة. ــاة الش الفت

شــعرت أم أحمــد بقلــق شــديد؛ ألن شــقيق خالــد 
ــدت  ــرة امت ــط« لفت ــن »الرب ــى م ــارق، عان ــر، ط األكب
ــدرس  ــر مــن أســبوع. فقــد التقــى طــارق وهــو ُم ألكث
ــابة  ــة ش ــره مبمرض ــن عم ــرينيات م ــر العش ــي أواخ ف
فــي القاهــرة وخطبهــا، لكنــه قــرر إقامــة زفافهمــا في 
قريتــه، مــكان عيشــهما املســتقبلي. وصلــت العــروس 
مــع أمهــا وأقربائهــا، الذين كان مــن املفتــرض أن ميكثوا 
ــروا  ــة. انتظ ــد الُدخل ــادرون إال بع ــاف وال يغ ــالل الزف خ
األخبــار، لكنهــم أدركــوا فــي صبــاح اليــوم التالــي أن 
طــارق لــم يتمكــن مــن إمتــام الــزواج. انتظــروا لبضعــة 
ــد  ــى أم أحم ــيء. وكان عل ــدث ش ــم يح ــن ل ــام، ولك أي
ــا  ــرج، كم ــد باحل ــعورها املتزاي ــة لش ــرك؛ نتيج أن تتح
ــى  قالــت )ورمبــا إلمكانيــة اســتمرار مــدة الضيافــة إل
ــة(. فقامــت ســرًا بذبــح حمامــة، ولطخــت  مــاال نهاي
قطعــة مــن القمــاش بدمهــا وأظهرتهــا لوالــدة 
العــروس كدليــٍل علــى عذريــة ابنتهــا. تشــككت 
قليــالً والــدة العــروس وتســاءلت حــول آثــار الــدم علــى 
القمــاش، لكــن أم أحمــد أســكتتها بــأن أخــذت تغنــي 
بصــوٍت عــاٍل أغنيــة تؤكــد أنهــا ليســت دمــاء احلمــام 
أو الســمان، وإمنــا دمــاء أصيلــة تــدل علــى شــرف 
ــى  ــاط إل ــعت بنش ــه، س ــت نفس ــي الوق ــني. وف الزوج
ــن  ــى أن أمك ــاورة إل ــرى اجمل ــا والق ــي قريته ــني ف املعاجل

ــط« بعــد أســبوع. فــك »الرب

لقــد نتجــت مشــكلة طــارق اجلنســية مــن 
تركيــب مؤتلــف مــن العالقــات، والقــوى، والتصرفــات. 
بــرر تصــرف أم أحمــد الصعوبــة التــي يواجههــا ابنهــا، 
وأعطــى معنــى لعجــزه، كمــا حلــل اآلثــار االجتماعيــة 
املترتبــة علــى »إخفاقــه«. ســعت األم إلــى كل وســيلة 
ممكنــة لدعــم ابنهــا وتعزيــز مكانتــه كرجــل ســليم، 
ــوات،  ــالوة الصل ــة، وت ــتخدام دم احلمام ــن اس ــدًءا م ب
ــى استشــارة  ــي تعرفهــا، إل وأداء بعــض الطقــوس الت
ــذا  ــة ه ــبل مواجه ــول س ــني ح ــن املعاجل ــد م العدي
املوضــوع. وتُعتبــر جهــود وأفعــال أم أحمــد جــزًءا مــن 
ــاء.  ــال أصح ــداد رج ــاء إلع ــه النس ــع تبذل ــد أوس جه
ــت  ــورة ليس ــر أن الذك ــكان آخ ــي م ــت ف ــد جادل وق
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فقــط مــا يعتقــده الرجــال ويقومــون بــه كــي يصبحوا 
ــه؛  ــوم ب ــاء وتق ــده النس ــا تعتق ــا م ــا أيًض ــاالً، وإمن رج
كــي يجعلــن أبناءهــن وأشــقاءهن وأزواجهــن وآباءهــن 
رجــاالً.12 ونحــن نــرى هــذا القلــق منتصــرًا علــى 
ــة.  األعــراف االجتماعيــة املهمــة األخــرى، مثــل العذري
فعلــى ضــوء األهميــة االجتماعيــة الكبيــرة للعذريــة، 
كان مــن املذهــل أن نــرى طريقــة تفكيــر أم أحمــد فــي 
ــة،  ــي القري ــمعته ف ــاره وس ــام أصه ــا أم ــف ابنه موق
ــة العــروس.  ــر أهميــة مــن عذري وكيــف اعتبرتهــا أكث

ــن  ــد م ــل العدي ــا مث ــد، مثله ــت أم أحم ــد كان لق
ــن  ــتياء م ــعر باالس ــات، تش ــنات األخري ــاء املس النس
وضــع الشــباب مــن الرجــال حتــت هــذا الضغــط فــي 
ــا  ــام عندم ــك األي ــزاز تل ــرت باعت ــاف. وتذك ــة الزف ليل
وتتــم  ]محلية/تقليديــة[  بلديــة  الُدخلــة  كانــت 
مبســاعدة القابلــة. وكل مــا يقــوم بــه العريــس، كمــا 
ــا  ــاف ابنتيه ــا وزف ــة زفافه ــن ليل ــد م ــر أم أحم تتذك
ــة  ــه بقطع ــس إصبع ــف العري ــو أن يل ــني، ه الكبيرت
مــن قمــاش أبيــض، ثــم يُدِخلــه داخــل العــروس أمــام 
القابلــة وبعــض األقــارب اإلنــاث للزوجــني. وإذا مــا 
ــردد العريــس أو شــعر باإلحــراج الســتكمال املهمــة،  ت
ــون  ــي غض ــة ف ــي العملي ــر وتنه ــة األم ــي القابل تتول
ــي*  ــة األفرجن ــى الُدخل ــول إل ــة. وأدى التح ــق قليل دقائ
]األجنبيــة[ - التــي بــدأت تصبــح القاعــدة علــى مــدار 
ــال  ــى انتق ــد – إل ــة أم أحم ــي قري ــني ف ــني املاضي اجليل
أول لقــاء جنســي بــني الزوجــني إلــى خصوصيــة غرفــة 
ــع  ــهد، وم ــن املش ــرى م ــراف األخ ــاد األط ــوم، وإبع الن
ذلــك ال يــزال متوقًعــا مــن الزوجــني إظهــار مــا يثبــت 
عذريــة العــروس فــي أســرع وقــت ممكــن. علــى أن هــذا 
التحــول أدى إلــى توليــد حتديــات جديــدة ووضــع ضغوط 

ــس. ــى العري ــيما عل ــدة، ال س جدي

االقتران بالزواج: هو، وهي، وهم
ــر،  ــا األصغ ــة ابنه ــى حماي ــد عل ــت أم أحم صمم

نظــرًا لتجربتهــا الســابقة. أحضــرت فــي صبــاح يــوم 
ــه  ــي وأعطت ــيخ محل ــن ش ــه م ــا جلبت ــاف حجابً الزف
ــها. كان  ــت مالبس ــه حت ــد لتحمل ــة خال ــى خطيب إل
احلجــاب يضــم بعــض الكتابــة اخملتلطــة بحــروف 
اللغتــني اإلجنليزيــة والعربيــة، وصــالة قصيــرة، وأظافــر 
مقصوصــة حديثًــا مــن أصابــع أيــدي وأرجــل العريــس 
ــرى  ــا الكب ــد وابنته ــت أم أحم ــا واصل ــروس. كم والع
ــب  ــى جتُن ــر عل ــرى )ال تقتص ــة أخ ــوس حمائي أداء طق
ــز  ــة الزوجــني وتعزي ــل تشــمل أيًضــا حماي ــط«، ب »الرب
ــة  ــى حلظ ــوم وحت ــوال الي ــتمرت ط ــا( اس خصوبتهم

ــقتهما. ــى ش ــس إل ــروس والعري ــول الع دخ

ــه،  ــد وعروس ــدى خال ــن ل ــم يك ــظ، ل ــن احل وحلس
ليلــى، أي مشــكلة. ومت زواجهمــا خــالل ســاعة. وأحتــدث 
هنــا عنهمــا مًعــا عمــًدا؛ فعلــى عكــس مــا يتــردد عادة 
مــن إيجابيــة اختــراق الرجــل المــرأة ســلبية، وصفــت 
ليلــى ليلــة الزفــاف كجهــد مشــترك. وخالًفــا حلــاالت 
أخــرى مــن املتوقــع فيهــا أن تقــاوم العــروس العريــس 
لفتــرة مــن الوقــت وجتعــل اختراقــه لهــا صعًبــا عليــه، 
كانــت ليلــى تــدرك متاًمــا حقيقــة أن أشــقاءها بحاجــة 
إلــى املغــادرة فــي صبــاح اليــوم التالــي؛ ليعــودوا إلــى 
أعمالهــم. وبعــد نهايــة االحتفــال، جلســنا فــي 
الطابــق الســفلي مبنــزل أســرة العريــس لشــرب 
الشــاي والدردشــة خــالل فتــرة االنتظــار. وفــي غضــون 
ســاعة اســتدعونا إلــى شــقة الزوجــني؛ وســرعان مــا 
ــر  ــا عصي ــن له ــا وقدم ــروس به ــات الع ــت قريب اعتن
ــا فيهــن  ــت النســاء املســنات، مب الليمــون، بينمــا كان
امللطــخ  األبيــض  القمــاش  يفحصــن  الوالدتــني، 
بالدمــاء. بالنســبة ألم ليلــى، أكــدت بقــع الــدم عفــة 
ابنتهــا ومكانتهــا كأم جيــدة أحســنت تربيــة ابنتهــا. 
ــي  ــا باألغان ــرت عنه ــي عب ــد، الت ــعادة أم أحم ــا س أم
ــد  ــا بتأكي ــل أيًض ــا حتتف ــى أنه ــع إل ــد، فترج والزغاري
رجولــة ابنهــا، فضــالً عــن قدرتهــا علــى حمايتــه مــن 

ــط«. »الرب

* ال تزال بعض العرائس وأسرهن تصر على الُدخلة البلدي لتجنب أي التباس في املستقبل حول عذرية العروس واملكانه األخالقية ألسرتها.13 

وقد تشمل األمثلة العمل خارج املنزل، وتكرار التفاعل املتكرر مع خطيبها واستمرار اخلطوبة لفترة طويلة، وعدم الثقة من جانب أسرة العريس.
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وألســباب  عــادة،  الباحثــني  اهتمــام  توجــه 
ــة  ــة امللحقــة بالعذري ــى القيمــة االجتماعي ــدة، إل جي
هــذه  خــالل  العــروس  علــى  املبذولــة  والضغــوط 
انطباًعــا  التركيــز  هــذا  مثــل  ويتــرك  الليلــة.15-13 
االجتماعيــة،  لألعــراف  يخضعــون  ال  الرجــال  بــأن 
ــاط.  ــم وانضب ــن أي تنظي ــررة م ــادهم متح وأن أجس
ــة  ــي طريق ــاص ف ــه خ ــاه بوج ــذا االجت ــس ه وينعك
اســتمرار شــيوع األســاطير واالفتراضــات غيــر اخملتبــرة 
بشــأن حيــاة الرجــال اجلنســية، وال يقتصــر انتشــارها 
فــي األدب الشــعبي فقــط بــل يشــمل أيًضــا األدبيــات 
ــم.16 وعلــى  األكادمييــة فــي بقــاع مختلفــة مــن العال
الرغــم مــن توفــر مجموعــة غنيــة مــن األدبيــات 
ــة  ــا التاريخي ــية، وبنيته ــاة اجلنس ــاول احلي ــي تتن الت
املصيــر  »أســطورة  فــإن  واالجتماعية-الثقافيــة، 
ــع  ــاق واس ــى نط ــر عل ــي تنتش ــال« الت ــي للرج اجلنس
ــزال مســتمرة دون تفنيــد  فــي الثقافــة الشــعبية ال ت
فــي دراســات النــوع االجتماعــي.16† وخالًفــا ملــا تطرحــه 
ــات  ــالت وخطاب ــن متثي ــر م ــي مص ــالم ف ــائل اإلع وس
ــية  ــور اجلنس ــهية الذك ــطورة ش ــم أس ــل تعمي تواص
ــت  ــا، فوجئ ــيطرة عليه ــن الس ــي ال ميك ــة الت الهائل
ليلــى ... فمــا كانــت قــد تعلمتــه وتعتقد فيــه أن اخلوف 
مــن ليلــة الزفــاف هــو مــن نصيــب النســاء فقــط؛ ألنه 
ــة قلــق  ــار لعذريتهــن، ولــم تكــن مســتعدة لرؤي اختب
ــا أن  ــد زواجه ــى إال بع ــدرك ليل ــم ت ــره. ول ــا وتوت زوجه
ــاب،  ــى االنتص ــم عل ــأن قدرته ــون بش ــال يقلق الرج
ــا وبإرادتــه  فقــد كانــت تعتقــد أن الرجــل ميكنــه تلقائيًّ
أن يقــدر علــى االنتصــاب املتكــرر كمــا يشــاء. وحتــى 
زوجهــا كان لديــه انطبــاع بــأن الرجــل ميكنــه ممارســة 
اجلنــس مــع زوجتــه طــوال الليــل  وفوجــئ بعــد أن تزوج 
أن الوضــع ليــس كذلــك، وأن جلســده عقــل خــاص بــه 

ــوم. ‡ ــة والن ــى الراح ــاج إل ويحت

يقعــون  الرجــال  أن  علــى  الضــوء  تســليط  إن 
اجتماعيًّــا،  تنضبــط  أجســادهم  وأن  حتــت ضغــط، 
ــاواة  ــدم املس ــة لع ــه رئيس ــود أوج ــدم وج ــي ع ال يعن
تُشــكّل  قمعيــة  أبويــة  وممارســات  اجلنســني،  بــني 
ــى نطــاق أوســع.  ــاف والتفاعــل اجلنســي عل ــة الزف ليل
ــوع  ــى الن ــوم عل ــة تق ــاد مهم ــع أبع ــي الواق ــاك ف هن
ــي  ــا ف ــدر أخذه ــتي، ويج ــق مبناقش ــي، وتتعل االجتماع
ــراض عــدم وجــود  ــى افت ــط« إل احلســبان. يســتند »الرب
ــى  ــون إل ــا معرض ــم جميًع ــل إنه ــن، ب ــس ُمحّص عري
قــوى خارجيــة ميكنهــا أن متنعهــم مــن األداء علــى 
ــي  ــل أخالق ــم فش ــر حالته ــع. وال تُعتب ــو املتوق النح
ــة  ــوى خبيث ــرى ق ــببها باألح ــل تس ــردي. ب ــف ف أو ضع
ــتحيل ـ   ــن املس ــس م ــن لي ــب ـ ولك ــم ويصع خارجه
التغلــب عليهــا. وفــي املقابــل، يُحكمــون أخالقيَّــا علــى 
ــا  ــر إليه ــاف. ويُنظ ــة الزف ــي ليل ــزف ف ــي ال تن ــرأة الت امل
باعتبارهــا خالفــت األعــراف االجتماعيــة، وجتــاوزت طريق 
الســلوك الســليم. وهكــذا وعلــى الرغــم مــن معرفــة 
ــا أنهــا لــم متــارس أي عالقــات جنســية مــن  ليلــى متاًم
قبــل، فقــد كانــت شــديدة القلــق بشــأن عــدم النزيــف. 
ــاك  ــرف أن هن ــي ألن تع ــا يكف ــمعت م ــرأت وس ــد ق لق
بعــض العــذارى ال ينزفــن، لكنهــا تعــرف أيًضــا أن النــاس 
ــكام  ــالق أح ــاالت بإط ــذه احل ــل ه ــي مث ــارعون ف يس
ــرتها  ــها أو أس ــرى نفس ــد أن ت ــن تري ــم تك ــلبية، ول س
ــا للتحقق.  فــي وضــع ملتبــس قــد يتطلــب فحًصــا طبيًّ
ــة  ــة امللح ــن احلاج ــزء م ــع ج ــر، يرج ــع األم ــي واق وف
لفــك »الربــط« إلــى رغبــة أســرة العــروس فــي التأكيــد 
العلنــي لعفــة ابنتهــا بأســرع وقــت ممكــن. وتنعكــس 
ــدم  ــمية ال ــالق تس ــي إط ــوح ف ــة بوض ــة العذري أهمي

† ال يزال حب الذكور للجنس املغاير غير محدد املعالم، وتقل إلى حد كبير الدراسات التي تتناوله. وحتى وقت قريب، كانت فقط »نظرية ودراسات 

املثليني، من نفس اجلنس، هي التي ميكن أن تطالب بتناول أوسع نطاقًا وتعقيًدا ودقيًقا للحياة اجلنسية«.16 وتصدق هذه العبارة أيًضا في سياق 

الشرق األوسط، حيث تندر الدراسات التي تستكشف احلياة اجلنسية بشكل عام والغيرية الذكورية بوجه خاص.

‡ إن هذا التركيز على فرط النشاط اجلنسي للرجل مييل في اخلطاب الشعبي إلى املساواة بني احلياة اجلنسية والذكورة. وفي الواقع، الرجولة هي 

مشروع جماعي ومشروط، يرتبط مبمارسات متعددة مثل: اإلمداد والشجاعة، واللياقة، واالعتناء اجليد، والقدرة على استخدام العنف في السياق 
الصحيح. ملزيد من املعلومات حول هذه القضيية، راجع دراسات أخرى.12
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ــرأة«.13 ــرف امل ــاع »ش ــن أول ِجم ــاجت ع الن

اخلامتة
ــاول  ــة تن ــة البحثي ــذه الورق ــي ه ــتهدفت ف اس
»الربــط« دون إضفــاء طابــع باثولوجــي، وفــردي، وطبــي 
ــا  علــى قضيــة يجــري عــادة شــرحها وتناولهــا جمعيًّ
ــا. ومــن املهــم عــدم التســرع فــي مســاواة  واجتماعيًّ
ــاء  ــاره »غط ــي« أو اعتب ــز اجلنس ــط« بـــ »العج »الرب
للمثليــة اجلنســية«، أو »آليــة لتحويــل إلقاء اللــوم«.17§ 
ــا  ــل، كم ــة أو دج ــا خراف ــا باعتباره ــي جتاهله وال ينبغ
نــرى فــي اجتــاه املناقشــات األخيــرة فــي وســائل اإلعالم، 
ــا  ــر إليه ــب النظ ــل يج ــة.** ب ــر الطبي ــض الدوائ وبع
ــوة  ــا بالق ــر إحساًس ــي يوف ــوم دينام ــرى كمفه باألح
ــمل  ــا تش ــردي، وإمن ــد الف ــى اجلس ــر عل ــي ال تقتص الت
العديــد مــن التدفقــات وجوانــب التواصــل التــي تربــط 
بــني مختلــف البشــر وغيــر البشــر، والطاقــة اإليجابية 
واملشــاعر الســلبية، واملرئــي وغيــر املرئــي، واالجتماعــي 
ــاة  ــا للحي ــتي أن فهمن ــح مناقش ــي. توض والبيولوج
ــدودًا  ــل مح ــوف يظ ــة س ــة اإلجنابي ــية والصح اجلنس
ــل،  ــكل منفص ــاء بش ــال والنس ــا للرج ــا نظرن إذا م
ــرورة  ــى ض ــر عل ــر ال يقتص ــتقلني. واألم أو كأزواج مس
ــل  ــم التناس ــى وه ــرى إل ــرة أخ ــال م ــد الرج أن »نُعي

كشــركاء، أو أجــداد، أو آبــاء، أو ُمربــني، أو صانعــي القــرار 
فــي العمليــة اإلجنابيــة«،20 بــل نحــن بحاجــة أيًضــا إلى 
ــات وأوجــه عــدم املســاواة األوســع  النظــر فــي العالق
ــج الرجــال والنســاء، وكيــف أن هــذه  نطاقًــا التــي تُنتِ
التكوينــات مــن الروابــط والقــوى واألفــكار تســفر عــن 
إنتــاج أجســاد ذات طابــع جنســي، فضــالً عــن تشــكيل 
ــى  ــرعية عل ــاء الش ــاه، وإضف ــة والرف ــي الصح معان

ــا. ــا دون غيره ــال بعينه أفع

شكر وتقدير
االجتماعــي  النــوع  حــول  عملــي  اكتســب 
ــالء  ــع الزم ــاتي م ــالل مناقش ــن خ ــراء م ــيد ث والتجس
ــدار  ــى م ــة عل ــة اإلجنابي ــل الصح ــة عم ــي مجموع ف
أكثــر مــن عقديــن. وقــد أتاحــت لــي منحــة مجموعــة 
عمــل الصحــة اإلجنابيــة أن أشــرع فــي بحثي فــي أواخر 
التســعينيات حــول النــوع االجتماعــي والتجســيد. وأود 
أن أعــرب عــن امتنانــي للتغذيــة املرتــدة التــي وصلتنــي 
ــق،  ــدى زري ــوج، وه ــلني ديجن ــور، جوس ــام بش ــن هي م
ــرب  ــا أود أن أع ــا. كم ــني ال أعرفهم ــن املراجع ــني م واثن
ــو  ــد، ماثي ــابرينا ميرول ــى س ــا إل ــي أيًض ــن امتنان ع

ــل. ــم الهائ ــن، لدعمه ــس لوفجري ــان، هان جولدم

 

§ يجادل بدران وآخرون أن »عدم إمتام الزواج )مبعنى العجز اجلنسي في شهر العسل أو ليلة الزفاف ضعف االنتصاب في الليلة األول والفشل في 

فض البكارة( يُعد مشكلة طبية واجتماعية شائعة تواجه املمارسني الطبيني في اجملتمعات احملافظة؛ ويرجع إليها ما تصل نسبته إلى 17% من 
الزيارات لعيادات الصحة اجلنسية«.18

الدينية  التي تناقش اجلوانب  الزفاف، سوف تظهر أالف املداخل  بالنسبة للعريس في ليلة  إذا بحثت في محرك جوجل عن كلمة »الربط«   **

والطبية لهذه احلالة في البلدان العربية اخملتلفة. ولالطالع على أمثلة، ميكن النظر في مراجع أخرى.19 
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مقدمة
ــن  ــوم م ــاء ي ــرة  مس ــى العاش ــاعة إل ــير الس تش
ــة  ــات املزدحم ــدى احلان ــى إح ــف إل ــبوع، أدل ــام األس أي
والفاخــرة فــي عمــان، بــاألردن. بعــد العبــور مــن بوابــة 

جهــاز كاشــف املعــادن أجدنــي فــي مــكان مظلــم، 
ــة،  ــة الصاخب ــيقى الراقص ــوت املوس ــو ص ــث يعل حي
كثيفــة.  طبقــات  فــي  الســجائر  دخــان  ويلفنــي 
تظهــر  أمامــي بالتدريــج بعــض اخليــاالت، رمبــا بعــض 
ــات  ــي مجموع ــس ف ــاء يجل ــن نس ــخاص، أغلبه األش
صغيــرة حــول املوائــد اخملتلفــة. وبينمــا أســتغرق بضــع 
ثــواٍن اســتجمع أثناءهــا إحساســي باملــكان، تتابعنــي 
النظــرات بشــيء مــن الفضــول )بــل ورمبــا بعــض 
اإلحبــاط؟(. يوجــه الرجــال املوجــودون فــي املــكان جــل 

ــم.  ــى رفيقاته ــم إل تركيزه

ال يــزال الليــل فــي بدايتــه – ولــو كنــت أبحــث عــن 
حفــل لشــعرت أننــي أخطــأت املــكان. إال أننــي جئــت 
كباحثــة، ومــن ثــم ِقيــل لــي أنــه علــّى احلضــور مبكــرًا 
ــاعدي  ــي مس ــرواده. يقدمن ــكان ب ــظ امل ــل أن يكت قب
األردنــي فــي البحــث إلــى املديــر، وأمتنــى أال يطلــب مني 
ــي  ــة اهتمام ــه طبيع ــرح ل ــني أش ــكان ح ــادرة امل مغ
بالعامــالت لديــه. لقــد حاولــت التواصــل مــع النســاء 
الالئــي يعملــن فــي تلــك احلانــات ألســابيع، أمــالً فــي 
ــن،  ــت فراغه ــي وق ــارًا ف ــن نه ــة معه ــراء مقابل إج
ــي ودهشــتي فــي آن واحــد،  ــل. ولفرحت ولكــن دون طائ
ــرأة أو  ــع ام ــدث م ــاء والتح ــر بالبق ــي املدي ــمح ل س
اثنتــني، مــا دمنــا ســننتحى جانًبــا بعيــًدا عــن األنظــار 
ــرط أن  ــة، ش ــم احلان ــل أن تزدح ــا قب ــي حديثن ، وننه
أعوضهــن عــن وقتهــن بشــراء كــؤوس الكوكتيــل لهن 
)ســوف نتحــدث عــن ذلــك مبزيــد مــن التفصيــل الحقا(. 
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بعــد خمــِس ليــاٍل متتاليــة قضيتهــا فــي زيــارة ثــالث 
ــر  ــدد كبي ــع ع ــالت م ــراء املقاب ــة، وإج ــات مختلف حان
مــن هــؤالء النســوة، بــدأت أفهــم ســبب عزوفهــن عــن 
ــن  ــط م ــل قس ــص لني ــار مخص ــارًا؛ فالنه ــي نه لقائ

النــوم.

ثمــة مكانــة خاصــة لبعــض املالهــي الليليــة فــي 
ــا  ــن أوروب ــات م ــاء القادم ــف النس ــي توظ ــان، الت عم
ــهولة  ــرء بس ــرض امل ــا يفت ــات. رمب ــرقية* كمضيف الش
ــن  ــن أماك ــارة ع ــات عب ــى أن احلان ــة األول ــذ الوهل من
ــات  ــرام صفق ــى إب ــاوض عل ــا التف ــري فيه ــاء يج للق
ــا.  ــي تنفيذه ــروع ف ــا والش ــاذ ترتيباته ــية، واتخ جنس
بيــد أن اهتمامــي األساســي بتلــك احلانــات ينبــع مــن 
منظــور الصحــة العامــة. ظننــت أن العمل فــي اجلنس 
كان يجــري بالفعــل هنــاك وأردت اســتيعاب اآلثــار 
املترتبــة علــى تلــك املمارســات علــى صحــة النســاء. 
ــت  ــل كان ــن العم ــاء وأماك ــل النس ــة عم إال أن حقيق
أشــد تعقيــًدا وأكثــر إثــارة لالهتمــام ممــا ظننــت. وعلى 
ــل فرضيــة البحــث، حتــاول هــذه الدراســة  ضــوء تعدي
ــي  ــدث ف ــذي يح ــاري ال ــادل التج ــة التب ــم طبيع فه
ــع  ــة أوس ــم اجتماعي ــار مفاهي ــي إط ــات ف ــذه احلان ه
للعمــل والهجــرة، والهجــرة االقتصاديــة للنســاء علــى 
وجــه اخلصــوص. ومــن أجــل القيــام بذلــك أُعــدت هــذه 
الورقــة البحثيــة لوصــف املضيفــات وأماكــن عملهــن 
ــة  ــص طبيع ــي لفح ــم متض ــية"( ث ــات الروس )"احلان
اخلدمــات التــي تُبــاع وتُشــترى، وأنــواع العمــالء الذيــن 

ــات. ــادون احلان يرت

ــى  ــهن إل ــاء أنفس ــة والنس ــرو احلان ــير مدي * يش
املضيفــات بلفــظ "الفتيــات". لقــد احتفظــت بهــذه 
الكلمــة بــني عالمتــي تنصيــص فــي اقتبــاس مباشــر 
ــرأة/ ــة ام ــتخدم كلم ــرت اس ــي أخت ــد أنن ــم بي عنه

نســاء فــي ســردي.

ــة  ــة والفاعلي ــرة العمال ــى هج ــز عل ــع التركي وم
اإلنســانية للنســاء القادمــات مــن االحتــاد الســوفيتي 

ــد  ــات عمــان، كان الب الســابق الالئــي يعملــن فــي حان
ــي  ــات الضخمــة الت ــة األدبي أن تســتعرض هــذه املقال
حتلــل الهجــرة العابــرة للحــدود الوطنيــة واإلجتــار 
ــع  ــون شاس ــة ب ــك ثم ــن. لذل ــاء وإيذائه ــي النس ف
ــتبه  ــي يش ــاء – الالئ ــة بالنس ــم املتعلق ــني املفاهي ب
ــن  ــى أنه ــن عل ــر إليه ــس – ويُنظ ــن باجلن ــي عمله ف
النســيج  يتهــدد  وخطــر  وُمذنبــات،  "مفترســات 
ــن،  ــر به ــي يُتاج ــؤالء الالئ ــع"1 ، وه ــي للمجتم األخالق
ومــا هــن إال ضحايــا أبريــاء للجماعــات عبــر الوطنيــة 
اإلجراميــة املســتغلة. لذلــك فــإن املســافة الفاصلــة 
ــن 2 تتيــح فرصــة مذهلــة إلجــراء  ــن املنظوري بــني هذي
بحــث اجتماعــي بشــأن جوانــب شــتى مثــل اخليــارات، 
والرغبــة، واملشــروع التجــاري فــي إطــار محــدد مبنطقة 
ــا  ــورات" بوصفه ــدالع الث ــد ان ــط "بع ــرق األوس الش
مقِصــًدا مــن ناحيــة، واالحتــاد الســوفيتي بوصفــه بلــد 

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــرات م ــأ للمهاج املنش

ــات  ــى املؤلف ــة عل ــة خاص ــدت بصف ــد اعتم لق
التــي تتنــاول هجــرة النســاء فــي إطــار طــرح وجهــة 
ــل  ــى عم ــر إل ــن النظ ــه ميك ــا أن ــي مفاده ــر الت النظ
النســاء وظــروف العمــل، ال مــن منظــور العمــل 
ــه  ــا يتضمن ــور م ــن منظ ــل وم ــب، ب ــي فحس العاطف
خصائصــه  وكــذا  محليــة،  عمــل  عناصــر  مــن 
ــية  ــة اجلنس ــرح أن الطبيع ــم أقت ــن ث ــة.3 وم الفعال
لعمــل النســاء ليســت أكثــر مــن مجــرد بُعــد واحــد 
ملســارات احليــاة التــي قادتهــن إلــى العمــل فــي األردن، 
ــاد  ــروف االقتص ــل ظ ــي ظ ــن ف ــس مكانته ــا تعك كم
ــارات هجــرة  ــرز خي ــي تب ــي الت ــد العامل ــي اجلدي الليبرال

ــائية. ــة النس العمال

ــدان  ــدأت بل ــوفيتي ب ــاد الس ــقوط االحت ــذ س ومن
ــى  ــزت باالعتمــاد عل ــة متي ــل إصالحــات اقتصادي التكت
اخلصخصــة، وتقلــص دور القطــاع العــام، فضــال عــن 
ــة.4  ــة احلرك ــت حري ــي أتاح ــية الت ــرات السياس التغي
ــاواة  ــدام املس ــى انع ــرات إل ــك التغي ــم أدت تل ــن ث وم
االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى نطــاق واســع و ارتفــاع 
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ــن  ــاخ م ــاعة من ــن إش ــال ع ــة، فض ــتوى البطال مس
عــدم اليقــني بشــأن منافــع املواطنــة.5 ورغــم مــا ميثلــه 
ــني  ــاملني صحيح ــني ش ــة كموضوع ــر والبطال الفق
ــم، إال أن  ــتوى العال ــى مس ــة عل ــرة العمال ــي هج ف
ــة  ــرة اجملموع ــع هج ــص دواف ــة تفح ــة احلالي الدراس
ــي  املســتهدفة مبزيــد مــن التفصيــل، مــن خــالل تقصِّ
صحــة االفتراضــات التــي تصيغهــا حقائــق اقتصاديــة 
أكبــر، بــدالً مــن إجــراء دراســات اســتقصائية متعمقــة 

ــن. ــرات وخياراته ــاة املهاج ــي حي ف

املنهجية
ًصممــت هــذه الدراســة بهــدف فهــم حيــاة 
ــابق  ــوفيتي الس ــاد الس ــن االحت ــات م ــاء القادم النس
ــان  ــي عم ــية" ف ــات الروس ــي "احلان ــن ف ــي يعمل الالئ
واختياراتهــن. وللحصــول علــى قصــص هــؤالء النســوة 
وحتديــد املزيــد مــن املوضوعــات محــل االهتمــام، وقــع 
االختيــار علــى أســلوب إجــراء املقابــالت الفرديــة 
املتعمقــة. لقــد عرضــت املوضــوع علــى ســت عشــرة 
ــد أن  ــان، بع ــي عم ــة ف ــات مختلف ــالث حان ــرأة بث ام
ــرة  ــالث عش ــن ث ــتنيرة م ــة مس ــى موافق ــا عل حصلن
منهــن فشــاركن فــي البحــث. أجريــت الدراســة أثنــاء 
ــي  ــالت ف ــت املقاب ــو 2010 وأجري ــو ويولي ــهري يوني ش
ــن  ــة م ــي أركان هادئ ــاء ف ــؤالء النس ــل ه ــل عم مح
احلانــات، بحيــث ال يتمكــن مديــرو احلانــات أو الزبائــن من 
ســماع احلــوارات، وســجلتها كاتبــة املقالــة ونســختها 
ــم  ــة، إذ ل ــة اإلجنليزي ــالت باللغ ــت املقاب ــا. كان وحللته
ــة  ــئلة غضاض ــى األس ــن عل ــي أج ــاء الالئ ــد النس جت
فــي التواصــل بهــا. واســتغرقت املقابــالت مــا بــني 30 
ــدن  ــي أف ــات الت ــع املعلوم ــت جمي ــة. أحيط و90 دقيق
ــتعارة  ــماء مس ــتخدمت أس ــا اس ــرية، كم ــا بالس به
ضمانًــا حلجــب هوايتهــن. وقــد حصلــت الدراســة 
ــة  ــة املعني ــة واخملصص ــان احمللي ــة اللج ــى موافق عل

ــة األردن. ــودة بجامع ــات املوج باألخالقي

احلانات "الروسية" في عمان
قبــل اخلــوض فــي حتليــل حيــاة النســاء، مــن 
ــي  ــة للماله ــة العام ــم الطبيع ــك فه ــال ش ــد ب املفي

ــك  ــدو تل ــة تب ــة عام ــن. وبصف ــث يعمل ــة حي الليلي
املالهــي الليليــة شــأن املالهــي الليليــة األخــرى التــي 
ــاًء  ــة مس ــاعة الثامن ــن الس ــا م ــاعات عمله ــد س متت
وحتــى الســاعة الثالثــة صباًحــا تقريًبــا. ويوجــد حارس 
أمــن أو أكثــر علــى مدخــل امللهــى وتراقــب الكاميــرات 
ــب  ــى حس ــد – عل ــغل املوائ ــركات. يش ــع التح جمي
الســاعة التــي تقصــد فيهــا احلانــة فــي املســاء - إمــا 
مجموعــات مــن نســاء فاتنــات يرتشــفن مشــروباتهن، 
أو رجــال يجلســون فــرادى أو فــي مجموعــات فــي 
ــات أو  ــاء الواقف ــاذب النس ــد تتج ــاء. وق ــة النس صحب
اجلالســات إلــى جــوار زبائنهــن أطــراف احلديــث معهــم 
أو متازحنهــم أو تبادلنهــم الضحــكات، أو يحتســني 
ــاق أو  ــون العن ــان يتبادل ــض األحي ــي بع ــراب، أو ف الش
يرقصــون معهــم. وعنــد املدخــل أو عنــد املشــرب 
ــدة  ــة جي ــكان إطالل ــى امل ــل عل ــدة تط ــد منض توج
ــي  ــروبات الت ــجل املش ــث تُس ــر، حي ــص للمدي تخص
تُقــدم بعنايــة شــديدة وتَُعــد الفواتيــر. ونــادرا مــا يـُـرى 
ــم  ــني، إال أنه ــن اجلنس ــاء، أو األزواج م ــن النس ــن م زبائ
يرتــادون تلــك النــوادي. ومــن املالحــظ أنــه ليــس ثمــة 
ــي  ــات الت ــة املضيف ــى خدم ــير إل ــة تش ــة خارجي الفت
توفرهــا النــوادي. ورمبــا يــزور الســائحون الذيــن ال يــدرون 
بأمــر خدمــة املضيفــات املــكان لتنــاول الشــراب. ترتدي 
ــس  ــن مالب ــن يرتدي ــالت وبعضه ــواب احلف ــاء أث النس
ــعرهن  ــن ش ــد منه ــة، والعدي ــرة للغاي ــر قصي أو تناني
أصفــر طويــل. وأغلبهــن مــن املدخنــات. وتعــج املوائــد 
ــجائر  ــض الس ــات ومناف ــرة للمقرمش ــاق صغي بأطب

ــفاه. ــر الش ــة بأحم ــجائر ملطخ ــاب س وأعق

ــم  ــن اس ــق عليه ــي يُطل ــاء، الالئ ــرط النس تنخ
ــن  ــن ع ــن أوطانه ــل م ــي العم ــا، ف ــات أيًض املضيف
طريــق الــوكالء، أو بترشــيح مــن النســاء الالئــي 
ويتبــادل  بالفعــل.  الليلــي  النــادي  فــي  يعملــن 
ــد  ــائل البري ــة رس ــحة للوظيف ــاة املرش ــر والفت املدي
ــا  ــرح له ــث يش ــة، حي ــات الهاتفي ــي واملكامل اإللكترون
طبيعــة العمــل واملرتــب وتقــدم الفتــاة صورتهــا 
لالطــالع عليهــا والنظــر فــي األمــر. ومبجــرد التوصــل 
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إلــى اتفــاق شــفهي، ينســق املديــر االنتقــاالت واإلقامة 
وتصاريــح العمــل ويتخــذ الترتيبــات املبدئيــة لإلقامــة 
مــع الوكيــل أو مــع املــرأة نفســها. ومبجــرد أن يســارع 
مديــر احلانــة باالنتهــاء مــن أوراق الهجــرة )يُشــار إليهــا 
فــي اللغــة العربيــة بــأوراق اإلقامــة أو تصريــح اإلقامــة 
فــي هــذه احلالــة نــوع معــني مــن التصاريــح ألغــراض 
العمــل فــي مجــال الترفيــه( ال يُصــرح للمــرأة بالعمــل 
إال فــي هــذه احلانــة بالتحديــد. ويتحمــل صاحــب احلانة 
ــن  ــؤولية ع ــه( املس ــاط نفس ــس النش ــخصيا )ولي ش
املوظفــة التــي تعمــل لديــه أمــام اجلهــات احلكوميــة 
ــب  ــرة. ويتطل ــون الهج ــال لقان ــن االمتث ــؤولة ع املس
ــني  ــاون ب ــد التع ــل جدي ــرب عم ــرأة ل ــة امل ــل إقام نق
صاحــب احلانــة احلالــي وصاحــب احلانــة الــذي ســتنتقل 
إليــه املــرأة فــي املســتقبل إال أن ذلــك أمــر نــادر احلــدوث 
خاصــة فــي حالــة نشــوب خــالف بــني املــرأة وكفيلهــا.

ويطلــب أصحــاب احلانــات مــن موظفاتهــن ســداد 
جميــع التكاليــف التــي تكبدوهــا فــي ســبيل احلصول 
علــى التصاريــح لهــؤالء املوظفــات ومــن ثــم تُخصــم 

تلــك املبالــغ مــن رواتبهــن مبضــي الوقــت. 

كان أصحــاب ومديــرو احلانــات الثــالث التــي أُجريــت 
ــان  ــم أردني ــان منه ــرب، اثن ــن الع ــالت م ــا املقاب فيه
والثالــث لبنانــي. ويكــون املالــك أو املديــر حاضــرا فــي 
ــداد  ــاء، وإع ــؤالء النس ــل ه ــى عم ــراف عل ــة لإلش احلان
ــي  ــاء ليال ــي أثن ــني. وف ــني العامل ــد وتأم ــر املوائ فواتي
نهايــة األســبوع املزدحمــة يحضــر كالهما. ويســتطيع 
ــى  ــام إل ــني لالنضم ــرأة أو امرأت ــوة ام ــة دع ــن احلان زبائ
مائدتهــم. وتســتطيع املــرأة أيضــا االقتــراب مــن 
أحــد الرجــال وســؤاله عمــا إذا كان يريــد احتســاء 
الشــراب، أو قــد يكــون الرجــل زبونــا مســتدميا المــرأة 
ــبة  ــراب بالنس ــعار الش ــف أس ــا تختل ــا. وبينم بعينه
املشــروبات،  جميــع  أن  إال  نوعــه،  حســب  للزبائــن 
ــت  ــعرها ثاب ــل، س ــم كوكتي ــا اس ــق عليه ــي يُطل الت
بالنســبة للنســاء، بصــرف النظــر عــن نــوع الشــراب، 
ــر فواكــه أو  ــاء أو عصي ــرأة شــرب امل ــارت امل ســواء اخت

مشــروب كحولــي. ويصــل ســعر املشــروب الكحولــي 
ــة  ــى خمس ــة إل ــة العادي ــوادي الليلي ــب الن ــي أغل ف
دنانيــر أردنيــة تقريبــا )يعــادل الدينــار األردنــي 1.4 دوالر 
أمريكــي إبــان أجــراء هــذه الدراســة امليدانيــة( أمــا فــي 
ــر  ــل عش ــعر الكوكتي ــغ س ــية" فيبل ــات الروس "احلان
دنانيــر أردنيــة )حانــات متوســطة املســتوى( وخمســة 
ــات الفاخــرة(. إذ يكــون هــذا  ــا )احلان ــارًا أردني عشــر دين
ــب  ــا. وحس ــرأة ورفقته ــت امل ــن وق ــامالً ثم ــعر ش الس
ــني 20-30دقيقــة  ــا ب التعليمــات، تســتغرق النســاء م
الحتســاء الكوكتيــل برفقــة الزبــون. وفــي نهايــة 
ــي  ــل الت ــروبات الكوكتي ــدد مش ــع ع ــية يُجم األمس
تناولتهــا كل واحــدة منهــن الحتســاب عمولتهــن 
التــي تصــل، حســب احلانــة، إلــى خمســة دنانيــر 

ــد. ــل الواح ــكأس الكوكتي ــة ل أردني

ــبوع.  ــي األس ــاٍل ف ــت لي ــا س ــرأة غالب ــل امل تعم
وادعــت بعــض اجمليبــات علــى األســئلة أنهــن يحصلــن 
ــني 400 و600  ــا ب ــراوح م ــت )يت ــي ثاب ــب يوم ــى رات عل
دينــارً أردنيــا شــهريا( إلــى جانــب العمولــة التــي 
أن  إال  الكوكتيــل.  كــؤوس  مــن  عليهــا  يحصلــن 
ــى  ــا إل ــا تطرقن ــراب عندم ــن االضط ــات أصابه األخري
ــن  ــى أنه ــيرات إل ــة، مش ــاء املقابل ــوع أثن ــذا املوض ه
عليهــا  يحصلــن  التــي  العمولــة  نظيــر  يعملــن 
فحســب. وأشــارت النســاء أنهــن يســتطعن أن يجنــني 
ــا  ــي تقريب ــار أردن ــغ 1000 دين ــا يبل ــط م ــي املتوس ف
شــهريا قبــل خصــم الديــون املســتحقة للحانــة. بيــد 
أن أرباحهــن تشــهد تقلبــات متوقعــة )إذ توصــد احلانات 
ــة  ــر متوقع ــرى غي ــان( وأخ ــهر رمض ــاء ش ــا أثن أبوابه
ــزال  ــال ال ت ــت األعم ــة كان ــذه الدراس ــراء ه ــاء إج )أثن
ــرة ســلبيا باألزمــة املاليــة العامليــة التــي وقعــت  متأث

عــام 2008(.

رحالت النساء إلى عمان
ــن  ــت معه ــي أجري ــاء الالئ ــار النس ــت أعم تراوح
اللقــاءات مــا بــني 23 و39 عامــا، كانــت ســبع ُمجيبــات 
منهــن أوكرانيــات، وثــالث روســيات، وواحــدة مــن 
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ــة  ــتان، والثالث ــن أوزبكس ــرى م ــاء، وأخ ــيا البيض روس
مــن كازاخســتان. كان أغلبهــن يعشــن مبفردهــن ولــم 
ــة،  ــت متزوج ــن كان ــزواج؛ إال أن إحداه ــن ال ــبق له يس
ــال،  ــا أطف ــان لديهم ــت امرأت ــان. كان ــان مطلقت وأخرت
حــني كان أغلبهن يعشــن فــي األردن دون أقــارب. وعلقت 
ناديــة، إحــدى املســتجيبات املتزوجــات بقولهــا: "لقــد 
أخبــرت زوجــي بــكل التفاصيــل بشــأن الطريقــة التــي 
أتكســب منهــا هــذا املــال. أنــه يتفهــم األمــر، إال أنــه 
غيــور، ولكــن ليــس بوســعه شــيء، ألنــه يعلــم مــدى 
ــا  ــان اختارت ــة امرأت ــد أن ثم ــال". بي ــذا امل ــا له حاجتن
عــدم توضيــح طبيعــة عملهــن ألســرهن، بينمــا 
ذكــرت باقــي النســاء أنهــن ال يواجهــن أيــة مشــكالت 

فــي ذكــر ذلــك ألســرهن.

وحــازت  الثانــوي،  تعليمهــن  اجمليبــات  أنهــت 
ســبع منهــن شــهادات جامعيــة فــي التمريــض، 
ــبة،  ــة، واحملاس ــات الدولي ــاد والعالق ــوق، واالقتص واحلق
ــن  ــي موطنه ــاء ف ــر نس ــت عش ــم. عمل وإدارة املطاع
ــة، إال  ــة مــا مــن حياتهــن العملي ــد مرحل ــي عن األصل
ــي  ــبب تدن ــل بس ــة األم ــعرن بخيب ــن ش أن جميعه
مســتوى األجــور، ونقــص الوظائــف املناســبة ملســتوى 
تعليمهــن. ثــالث مــن اجمليبــات لــم يســتطعن العثــور 
ــي  ــل ف ــعني للعم ــن، فس ــي أوطانه ــل ف ــى عم عل
اخلــارج. بالنســبة للنســاء األصغــر ســنًا، مثــل نتاليــا، 
ــة  ــرة العملي ــن للخب ــي افتقاره ــكلة ف ــل املش تتمث

ــن:  ــا تعليمه ــتكملن به ــي يس الت

"أنــا شــابة وحاصلــة علــى شــهادة جامعيــة غيــر 
ــور  ــي للعث ــي تؤهلن ــرة الت ــى اخلب ــر إل ــي أفتق إنن
ــك  ــا ال ش ــيا. ومم ــي روس ــهولة ف ــل بس ــى عم عل
فيــه أن الســبب األول وراء قــدوم الكثيــر مــن 
الفتيــات إلــى األردن هــو أننــا ال جنــد عمــاًل وال مــااًل 

ــيا". ــي روس ــش ف ــى نعي ــهاًل حت س

كان العديــد مــن اجمليبــات مــن املناطــق الصناعيــة 
ومناطــق التعديــن الواقعــة فــي أوكرانيــا، حيــث 
تبــددت فــرص عمــل الرجــال، ولــم يكــن أمــام النســاء 

ــة  ــل إلعال ــن عم ــا ع ــرة بحثً ــر الهج ــر غي ــار آخ خي
ــرهن. أس

ــي  ــل ف ــي وراء العم ــبب الرئيس ــإن الس ــك ف لذل
اخلــارج هــو عــدم توافــر فــرص العمــل، وتدنــي مســتوى 
األجــور أو وجــود أعمــال شــاقة فــي أوطانهــن. وذكــرت 
امرأتــان أنهــن أردن مغــادرة أوطانهن بســبب املشــكالت 

األســرية أو لفشــلهن فــي عالقاتهــن العاطفيــة.

وكذلــك أشــارت الشــابات إلــى رغبتهــن فــي رؤيــة 
ــاعر  ــرددت املش ــدة، وت ــرات جدي ــاب خب ــم واكتس العال
ــا أعيــش وحــدي،  ــا: "أن ــرت عنهــا ماري ذاتهــا التــي عب
حــرة طليقــة، بــال مســؤوليات". أثنــاء إجــراء املقابــالت 
ــي  ــئلة ف ــى األس ــة عل ــر مجيب ــى آخ ــر عل ــد م كان ق
ــد  ــن فق ــات منه ــا املتمرس ــابيع، أم ــتة أس األردن س
ــا  ــنوات، أم ــر س ــاك عش ــن هن ــى وجوده ــى عل مض
ــنوات.  ــالث س ــى ث ــل إل ــاء فيص ــدة البق ــط م متوس
ــي  ــى األردن ف ــن إل ــل وصوله ــاء قب ــبع نس ــت س عمل
ــوريا  ــا س ــيوعا، بينه ــر ش ــت األكث ــرى كان ــدان أخ بل
وتركيــا واليابــان وكوريــا والهنــد والصــني. وكانــت األردن 
هــي أول جهــة توظيــف فــي اخلــارج بالنســبة لســت 

ــات. مجيب

وعنــد ســؤالهن عــن املــدة التــي يعتزمــن البقــاء 
ــن  ــات أنه ــع مجيب ــت تس ــن، أجاب ــي عمله ــا ف أثناءه
يتمنــني التوقــف عــن العمــل فــي أســرع وقــت ممكــن، 
أو بعــد عــام علــى األكثــر. وأوضحــت بــوال األمــر قائلــة: 

" أود لــو [أســتطيع] العــودة إلــى وطني فإنا أشــعر 
باإلرهــاق. إن هــذه مهنــة ال تناســب النســاء". 
كانــت امرأتــان تعتزمــان مواصلــة العمــل ملــا يزيــد 
ــم حتســما أمــر مواصلتهــن  ــان ل عــن عــام، وآخرت
العمــل بعــد. ويتمثــل الســبب الرئيســي ملواصلــة 
العمــل فــي احلانــات بــاألردن فيمــا يحصلــون 
ــى  ــه مــن مــال ومدخــرات يحتجــن إليهــا حت علي
ــزواج واالنتهــاء  ــدة، وال ــاة جدي ــدء حي يســتطعن ب
ــن. ــي وطنه ــروع ف ــة مش ــن، أو إقام ــن تعليمه م



89 

عمل املضيفة
ــا  ــف عمله ــرأة أن تص ــن كل ام ــب م ــا  ُطل عندم
ال  مــا  وكذلــك  تفعلــه  كمضيفــة، حكــت عمــا 
كمضيفــات  عملهــن  طبيعــة  كانــت  تفعلــه.. 
)اســتخدمت بعضهــن كلمــة نــادالت( تتطلــب تقــدمي 
خدمــة تتســم بالــود والتحلــي بدماثــة اخللــق وجتــاذب 
أطــراف احلديــث مــع الزبائــن )باللغــة اإلجنليزيــة أو رمبــا 
الروســية إذ تلقــي بعــض الزبائــن تعليمهــم اجلامعــي 
فــي االحتــاد الســوفيتي الســابق( ومســاعدتهم علــى 
قضــاء وقــت ممتــع واحتســاء الشــراب والرقــص معهم. 
إال أنهــن يدركــن أنــه ينبغــي لهــن حتقيــق التــوازن بــني 
تلبيــة "احتياجــات" الزبائــن دون أن يعدوهــم بأكثــر مــن 
الــالزم. وأشــارت كثيــر منهــن إلــى هــذه االســتراتيجية 
ــل  ــة ". إذ يتمث ــال" أو "اللعب ــب بالرج ــارة "التالع بعب
هــدف املضيفــة فــي احلصــول علــى أكبــر عــدد ممكــن 
أن االســتراتيجية  ويبــدو  الكوكتيــل.  مــن كــؤوس 
املثلــي هــي أن يعتــاد الزبــون املضيفــة، حيــث تعتمــد 
ــع  ــن(. وم ــون )الزبائ ــني الزب ــا وب ــاط بينه ــى االرتب عل
ــارة  ــوا فــي زي ــا أن الرجــال، ســواء كان ــك، توضــح آن ذل
عابــرة، أو مــن الزبائــن املســتدميني يســيئون فهــم نوايــا 
النســاء أو طبيعــة احلانــة، ويســعون وراء احلصــول 

ــية: ــات جنس ــى خدم عل

"إننــا نخــدم املوائــد، فــإذا رغــب الزبــون، ميكنــه أن 
يدعونــي لتنــاول الشــراب معــه أمــا إذا لــم يبــِد أي 
ــا طــوع  اهتمــام فأغــادر وال أطلــب منــه شــًيئا. أن
أمــر الزبــون فــي حالــة إذا مــا طلــب منــي احتســاء 
الشــراب معــه. وإذا راق لــي ذلــك الشــخص أذهــب 
للتحــدث إليــه إذ رقــت لــه مــن تلقــاء نفســه، أو 
قــد أســأله قائلــة رمبــا ترغــب فــي دعوتــي لتنــاول 
كأس معــك، فهــذا مــن صميــم عملــي وال بــد مــن 
ــام  ــون النظ ــة يعرف ــراب. ورواد احلان ــاء الش احتس
بالتأكيــد. بعــض الزبائــن طيبــون، وبعضهــم دنــيء 
ــرا  ــؤاال مباش ــم س ــأل بعضه ــد يس ــع. وق الطب
"كــم الثمــن" [نظيــر ممارســة اجلنس]فالنــاس 
زجاجــات  أغلبهــم  ويفتــح  شــتى.  طباعهــم 

ــون  ــم يحب ــل] إال أنه ــترون الكوكتي ــراب [يش الش
احلديــث عــن اجلنــس أو املالمســة، وأنــا أحــاول 
صدهــم بطريقــة لطيفــة دون صــد، فنحــن منــارس 
ــا فــي حاجــة للحصــول علــى كؤوســي  لعبــة وأن
ــل  ــل ال أحص ــؤوس الكوكتي ــدون ك ــع، إذ ب بالطب
ــر  ــى أكب ــول عل ــاول احلص ــك أح ــال، لذل ــى امل عل

ــتطاعتي". ــدر اس ــا ق ــدد منه ع

تظــل أغلــب النســاء علــى اتصــال ببعــض الزبائــن 
ــض  ــارت بع ــل. وأش ــال العم ــارج مج ــتدميني خ املس
ــن ببعــض  ــد أنهــن يتصل ــى وجــه التحدي ــات عل اجمليب
الزبائــن املســتدميني أو يخرجــن معهــم لتنــاول الغــداء 
ــادون  ــال يرت ــل الرج ــى يظ ــن حت ــن عمله ــزء م كج

ــة: احلان

ــي  ــا ف ــون زبونً ــد أن يك ــم وأري ــي أحده "إذا راق ل
ــى  ــون عل ــب أن أك ــع يج ــم بالطب ــتقبل، نع املس
فهــذه  األوقــات.  جميــع  فــي  معــه  تواصــل 
مصلحتــي ألنــه ســيرتاد احلانــة ويجعلنــي أكســب 

ــال".  امل

ــد  ــد التعامــل مــع رجــال ال يألفــون النظــام ق عن
ــع  ــى قط ــم إل ــلوب تعامله ــي أس ــاء ف ــأ النس تلج

ــة: ــا قائل ــت ياكترين ــا أوضح ــة كم ــود كاذب وع

ــد  ــب أح ــا يرغ ــا عندم ــذب أحيان ــى الك ــأ إل "أجل
ــن فــي اخلــروج معــي بعــد العمــل. فيقــول:  الزبائ
"هــل تســتطيعني اجملــيء إلــى الفنــدق الــذي أقيــم 
فيــه؟ فأقــول: نعــم بالطبــع ســوف أحضــر، فقــط 
أفتــح لــي املزيــد مــن زجاجــات الشــراب! " وهكــذا 
أكــذب، وعندمــا ال أكــون فــي مــزاج معتــدل أرفض. 
إننــي أكــذب أغلــب الوقــت. وبعــد 20مكاملــة دون 
رد، يفهــم الزبــون املوقــف ألننــي ال أذهــب إليــه، أنــا 
ال أســتطيع أن أذهــب[ لكــي أمــارس] اجلنــس نظيــر 

املــال."

ــاك  ــات أن هن ــن اجمليب ــد م ــت العدي ــا اعترف  وبينم
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ــن  ــي م ــاِل إضاف ــى م ــل عل ــن حتص ــاء م ــن النس م
ممارســة اجلنــس مــع الزبائــن، إال أن هــؤالء الالئــي أُجريت 
ــت  ــك. وأوضح ــن بذل ــني قيامه ــاءات نف ــن اللق معه

ــة:  ــر قائل ــا األم آدريان

"إن أغلــب الفتيــات ال ميارســن اجلنــس مــع الرجــال 
نظيــر املــال، إال أن بعضهــن يفعــل ذلــك. ولكــن ال 
أحــد يفصــح عــن األمــر. إنهــن يفعلــن ذلــك عــادة 
مــع الرجــال الطاعنــني فــي الســن؛ حيــث مينحهــا 

الرجــل املــال نظيــر ممارســة اجلنــس معــه".

ــزة  ــن مي ــاب به ــاء أن اإلعج ــض النس ــرت بع اعتب
مــن مميــزات الوظيفــة، وشــّبهن ذلــك باإلدمــان. فقــد ال 
يبــدو األمــر مســألة عمــل علــى اإلطــالق فــي البدايــة، 

كمــا تقــول ناتالــي: 

"ميكنــِك العمــل هنــا إذا لــم تتلَقــي تعليمــا، 
وجتديــن األمــر ممتعــا عندمــا تطــأ قدمــاك املــكان 
فــي البدايــة. أتعلمــني حــني أتيــت هنــا فــي اليــوم 
ــاء  ــي احتس ــي ميكنن ــا إله ــي: ي ــت لنفس األول قل
الشــراب، وتبــادل النــكات، والثرثــرة بــال توقــف، ثــم 

أحصــل علــى أجــر نظيــر ذلــك؟!"

أمــا األخريــات فيشــعرن باالســتياء حيــال ممارســة 
هــذا العمــل كمــا أوضحــت آنــا:

"إن أســلوب التعامــل بــني الفتيــات والزبائــن حقير، 
ال ســيما أن اجلميــع يظــن أن الفتيــات هنــا كلهــن 
ــا  ــت هن ــد أتي ــح. لق ــر صحي ــك غي ــواء، و ذل س
ــأمنحك  ــي سـ ــك أنن ــي ذل ــال، وال يعن ــب امل لكس
ــراف  ــاذب أط ــو جت ــه ه ــا أفعل ــدي. إن كل م جس

ــر". ــل آخ ــس أي فع ــس إال،ولي ــث لي احلدي

ــا  ــرة، أنه ــات خب ــر املضيف ــا، أكث ــت أدريان وأوضح
العمــل وميكنهــا  أصبحــت تتقبــل ممارســة هــذا 
ــا  ــالء: "أن ــة للعم ــات الغامض ــي التوقع ــم ف التحك
أحتــرم عملــي. ومــن يحتــرم عملــه، يحترمــه عملــه".

ما الذي يشتريه العمالء؟
متيــل اجمليبــات إلــى تقســيم عمالئهــن إلــى ثــالث 
والغربيــون  احملليــون، واخلليجيــون  األردنيــون  فئــات: 
ــون  ــن يحصل ــكان الذي ــود األمري مثــل الســائحني واجلن
علــى إجــازات راحــة واســتجمام أثنــاء انتقالهــم مــن 
ــني  ــاء أن اخلليجي ــض النس ــارت بع ــراق. وأش ــى الع وإل
ال يحبــذوا عــادة إنفــاق أموالهــم علــى شــراء كــؤوس 
ــرن  ــن أن يحض ــوا منه ــل يطلب ــاء ب ــل للنس الكوكتي
ــات  ــن فتي ــن وكأنه ــون معه ــم ويتعامل ــى فنادقه إل
ليــل. والضطــرار النســاء لرفــض مثــل هــذه العــروض 
املباشــرة فــإن العمــوالت التــي يحصلــن عليهــا نظيــر 
رفقــة هــؤالء الرجــال قــد تكــون زهيــدة للغايــة. علــى 
اجلانــب اآلخــر فــإن الغربيــني، وخاصــة اجلنــود بحكــم 
ــر  ــل تقدي ــون مح ــن، يكون ــوف عابري ــم كضي طبيعته
ــف  ــع موق ــون م ــاء ويتعاطف ــون وكرم ــم عصري ألنه
النســاء. إال أن األردنيــني، وأغلبهــم مــن املتزوجــني فــي 
ــة  ــون غالبي ــم، ميثل ــن عمره ــني م ــني أو اخلمس األربع
ــي  ــم ف ــد منه ــد درس العدي ــتدميني. ولق ــن املس الزبائ
ــع  ــية م ــدث الروس ــابق ويتح ــوفيتي الس ــاد الس االحت
النســاء. وأنــا أركــز فــي هــذه الدراســة علــى مــا ترويــه 
ــن وهــو األشــد  النســاء عــن النــوع الثالــث مــن الزبائ

ــة. أهمي

ــؤالء  ــتريها ه ــي يش ــة الت ــاء أن اخلدم ــرى النس ت
ــدان: البعــد األول هــو حاجــة الرجــال  الرجــال لهــا بُع
احلانــات  ويعتبــرون  حياتهــم،  مــن  الهــروب  إلــى 
شــكالً مــن أشــكال الترفيــه ومكانـًـا لتنــاول الشــراب 
ــي  ــد يأت ــرة. ق ــة ومثي ــة جميل ــع صحب ــترخاء م واالس
بعــض الرجــال مــن أجــل فتــاة بعينهــا، ويأتــي البعــض 
اآلخــر ألنهــم يفضلــون حانــة محــددة. وتــرى النســاء 
ــا مــن النصــح واالستشــارة، إذ  ــه جانب فيمــا يقمــن ب
ــم  ــكالتهم وهمومه ــن مش ــال ع ــع الرج ــن م يتحدث

ــة أن: ــد نادي ــة وتعتق العائلي

" أغلــب الزبائــن يأتــون بانتظــام ويشــعرون بالراحة 
فــي احلانــة ألنهــم يكونــوا علــى طبيعتهــم، أمــا فــي 
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ــن  ــف ع ــتطيعوا الكش ــم ال يس ــة فه ــاة الواقعي احلي
دخيلــة أنفســهم. و بــني العمــل واألســرة تكــون 

ــأ".  ــال للخط ــة وال مج ــات مضغوط العالق

لقــد شــاركت أغلــب اجمليبــات آراءهــن بشــأن احلياة 
ــم  ــص عالقاته ــا يخ ــة فيم ــن، خاص ــة لزبائنه اخلاص
الزوجيــة واألســرية فعلــى ســبيل املثــال توضــح نينــا:

ــاعر  ــال مش ــالد ب ــذه الب ــي ه ــون ف ــم يتزوج "أنه
ــي  ــاعر تأت ــدون أن املش ــد، ويعتق ــم التقالي بحك
بعــد الــزواج بيــد أننــي ال أعتقــد ذلــك. لهــذا فــإن 
أغلــب رواد احلانــة مــن الرجــال املتزوجــني ولديهــم 
أســر وأطفــال، ومــن ثــم فهــم يأتــون هنــا ألنهــم 
ــي  ــذا يأت ــعداء. ل ــر س ــم.. غي ــي بيوته ــاء ف تعس
ليثمــل ويحيــط نفســه  احلانــة  إلــى  الرجــل 

ــعد". ــي ويس ــات فينتش ــن الفتي ــد م بالعدي

ثانيــا يشــكل عنصــر األمــل فــي ممارســة اجلنــس أو 
إقامــة عالقــة جنســية عامــال محفــزا لكثيــر، إن لــم 

يكــن أغلــب الزبائــن. وكمــا قالــت أدريانــا:

ــم.  ــتمتاع بوقته ــل االس ــن أج ــض م ــي البع " يأت
ولكــن عــدد األفــراد الذيــن قابلتهــم فــي غضــون 
العامــني اللذيــن قضيتهمــا هنــا ممــن يأتــون لهــذا 
الغــرض يُعــدون علــى األصابــع. إذ يأتــون ويجلســون 
بــل ويجعلوننــا نشــاهد  فحســب ويتحدثــون 
ــركات  ــة ح ــؤدي اجمليب ــم[ ت ــروه لزوجاته ــا أحض م
تبــني إخــراج مالبــس نســائية داخليــة مــن إحــدى 
العلــب] إنــه يهتــم بزوجتــه وال يريــد أي شــيء آخر. 
إنــه يأتــي لتنــاول الشــراب فحســب واحلديــث عــن 
ــدى  ــه ال يتع ــذي أؤدي ــل ال ــب العم ــرته. إن أغل أس
ــذ  ــل من ــه بالفع ــذي أعرف ــالء( ال ــل )العم العمي
ــيء  ــدون الش ــم يري ــك فه ــع ذل ــة. وم ــرة طويل فت
ــني  ــق، ويتح ــث اخلل ــون دم ــون الزب ــد يك ــه. وق ذات
ــذه  ــز ه ــا أنته ــي، وأن ــة مع ــة عالق ــة إلقام الفرص
ــا  ــكان، وعندم ــدر اإلم ــه ق ــاظ ب ــة لالحتف الفرص
يفــرغ صبــره فيســألني إن كنــت أوافــق أم أرفــض، 

ــض". ــي أرف فإنن

وكمــا تتالعــب النســاء بآمــال الرجــال حتــى 
يظلــوا يرتــادون احلانــة، يخــدع الرجــال النســاء بالــكالم 
املعســول إلقناعهــن بإقامــة عالقــة حميمــة معهــم 

ــة: ــا قائل ــت ياكاترين ــا بين وكم

"يأتــي األردنيــون احملليــون إلــى هنــا فيــرون الفتيــات 
ــى  ــن عل ــي دعوته ــون ف ــع يرغب ــالت، وبالطب اجلمي
أو العشــاء، وشــيئا فشــيئا يحاولــون  الغــداء 
إقامــة عالقــة [جنســية] معهــن". وعبــرت العديــد 
ــال.  ــب الرج ــن أكاذي ــن ملل ــن أنه ــات ع ــن اجمليب م
وعنــد ســؤالهن عــن آمالهــن وطموحاتهــن، عبــرت 
الكثيــرات مــن غيــر املتزوجــات عــن رغبتهــن 
القويــة فــي تكويــن أســرة، ويــرون فــي هــذا 
ــذه  ــتغالالً له ــال اس ــب الرج ــن جان ــلوك م الس

ــال.  األم

ــل ســيفتالنا  ــرة مث ــر خب وتشــير املضيفــات األكث
إلــى أنــه مــن الســذاجة انتظــار مجــيء "أميــر" إلــى 
احلانــة. "إن الرجــل الــذي يحــب زوجتــه حقــا ويســعد 
بحياتــه العائليــة لــن يأتــي إلــى هنــا. فالرجــال يأتــون 

هنــا ســعيا وراء شــيء مــا بالطبــع".

ميزة تنافسية: االحتفاظ بالعمل
ــى  ــات الروســية" اعتمــادا عل تزدهــر أعمــال "احلان
اآلمــال التــي تــراود الزبائــن، إذ تعــرض النســاء الصحبة 
ــي  ــهم ف ــل نفوس ــال داخ ــن اآلم ــا يغذي ــوة ورمب احلل
احلصــول علــى املزيــد، إال أن احلانة والنســاء يجنــون املال 
مــن اســتمرار نشــاط الزبائــن ) ســداد ثمــن مشــروباته 
ــإذا  ــاء(. ف ــيها النس ــي حتتس ــل الت ــؤوس الكوكتي وك
ــرآة  ــع امل ــية م ــة جنس ــة عالق ــي إقام ــون ف ــح الزب جن
نظيــر املــال، أو أقــام عالقــة عاطفيــة معهــا، فســوف 
ــدم  ــذي ال يخ ــر ال ــو األم ــة، وه ــاد احلان ــن ارتي ــف ع يك
املصلحــة املشــتركة لــكل مــن احلانــة واملضيفــة. بــل 
ــي  ــاء الالئ ــارة النس ــى مه ــر تتجل ــة األم ــي حقيق ف
يعملــن فــي احلانــات فــي قدرتهــن علــى جعــل الزبائــن 
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ال ينقطعــون عــن اجملــيء إلــى احلانــة. وكمــا ذكــر أحــد 
املديريــن عنــد تعريفــي بإحــدى املضيفــات: "هــذه 
ــنوات!".  ــل لس ــب برج ــتطيع التالع ــا تس ــا إنه أدريان
لذلــك تعتمــد أربــاح احلانــة ومكاســب النســاء علــى 
ــة  ــة عالق ــدم إقام ــي ع ــيطة، أال وه ــتراتيجية بس اس

ــن. ــع الزبائ ــية م جنس

ــيئون  ــن ال يس ــأن الزبائ ــول ب ــك الق ــي ذل وال يعن
ــي  ــاء ف ــا النس ــي تقدمه ــة الت ــة اخلدم ــم طبيع فه
ــد.  ــن عم ــيرها ع ــيئون تفس ــان أو ال يس ــض األحي بع
ومــع ذلــك فــإذا انتشــرت ســمعة إحــدى احلانــات علــى 
ــد  ــرأة" فق ــى ام ــه عل ــور في ــن "العث ــكان ميك ــا م أنه
يعرضهــا ذلــك لإلغــالق علــى يــد الســلطات. وهــو مــا 
يســفر عــن فــرض رقابــة ذاتيــة مشــددة علــى تشــغيل 
ــاء  ــن أثن ــن بالزبائ ــاء وعالقته ــلوك النس ــة وس احلان
مواعيــد العمــل، وفــي غيــر مواعيــد العمــل. إذ ال 
ــن، ويتعــني  ــة مــع الزبائ يُســمح للنســاء مبغــادرة احلان
ــة ومغادرتهــا فــي ســيارة  ــى احلان عليهــن الوصــول إل
ــي"  ــذا "األداء التمثيل ــؤَدى ه ــة. ويُ ــا احلان ــرة توفره أج
املصطنــع مبمارســة أعمــال نزيهــة مرتــني يوميــا أمــام 
ــل  ــق الفاص ــد الدقي ــد احل ــا يجس ــو م ــة. وه كل حان
بــني املشــروعية والتهميــش الــذي يتعــني علــى مديــري 
ــة  ــي مزاول ــتمروا ف ــى يس ــه حت ــاظ علي ــات احلف احلان
ــذب  ــراء جل ــاء أدوار اإلغ ــؤدي النس ــا ت ــاطهم، بينم نش
زبائنهــن واالحتفــاظ بهــم. قــد يشــجع بعــض املديرين 
لقــاء النســاء بالزبائــن أثنــاء وقــت فراغهــن للتســوق أو 
لتنــاول الغــداء بغــرض أن يســتمر الزبائــن فــي الذهــاب 
إلــى احلانــة، إال أن العالقــات األخــرى احلميمــة إمــا 
ــاء  ــاء النس ــري ِإثن ــوح، أو يج ــا بوض ــرًا تاًم ــر حظ حُتظ

عنهــا بشــدة.

املناقشة
ــعة  ــة واس ــة واقتصادي ــاد اجتماعي ــع أبع تتقاط
فــي هــذا البحــث مثــل العمــل، والعالقــات، والهجــرة، 
والفاعليــة اإلنســانية، والشــباب/اجلاذبية فــي ظــل 

ــاملة. ــانية ش ــة جنس ــة عاملي ــات اقتصادي معوق

العمل الذي يتخذ الطبيعة اجلنسية
اســتعرض هاكــورت ودونوفــان األنــواع اخملتلفــة 
ــوى  ــا س ــدرج حتته ــث ال ين ــس، بحي ــي اجلن ــل ف للعم
فعليــا.6  اجلنــس  ممارســة  يتضمــن  الــذي  العمــل 
واســتبعدا جانبــا كبيــرا مــن خدمــة العمــل اجلنســي، 
مثــل نــوادي الرقــص املثيــر، وصالونــات التدليــك، 
واملضيفــات فــي احلانــات، حيــث يعــد الغــزل هــو النــوع 
ــه أو  ــواء أعقب ــدم س ــذي يُق ــل ال ــن العم ــي م الرئيس
ــية.  ــة جنس ــات ذات طبيع ــدمي خدم ــه تق ــم يعقب ل
ــذه  ــملتهن ه ــي ش ــات الالئ ــى أن اجمليب ــارة إل وأود اإلش
الدراســة يقدمــن خدمــة متعــددة األبعــاد تضــم 
تــؤدى  االستشــارات  وتقــدمي  والترفيــه،  الرفقــة، 
والتلميحــات  الغــزل  مــن  عناصــر  مــع  جميعهــا 
اجلنســية. وكمــا أشــار إيجــان يكــون أداء راقصــّي 
ــر  ــتدميني أكث ــن املس ــني للزبائ ــري األمريكي ــوادي التع ن
إرهاقــا7 إال أنهــا تبــدو كاســتراتيجية أعمــال حصيفــة 
طويلــة األجــل. إن عمــل اجمليبــات ليــس جنســيا، إال أنــه 

ــرة.  ــورة كبي ــي بص ــع اجلنس ــه الطاب ــب علي يغل

إن املؤلفــات التــي تتنــاول ممارســة اجلنــس ألغــراض 
الصحــراء  أفريقيــا جنــوب  مــن منطقــة  جتاريــة، 
ــمية،  ــر الرس ــات غي ــش العالق ــية، تناق ــة رئيس بصف
حيــث رمبــا يجــري تبــادل اخلدمــات واألمــوال أو الســلع 
بــني "احلبيــب" و"احلبيبــة" ولكــن تظــل هــذه العالقــة 
ــى أنهــا ممارســة  ــم، وال تُصنــف عل ــي إطارهــا احلمي ف
للجنــس أو عمــل جنســي فــي حــد ذاتــه. لقــد وصــف 
ــات  ــذه العالق ــادي له ــد االقتص ــدارة البع ــر بج هانت
علــى أنهــا إمــا تتصــل باإلعاشــة، أو االســتهالك 
حســب كل عالقــة. ولكــن حتــى فــي هــذا اإلطــار تــرى 
املــرأة فــي امتــالك أكثــر مــن حبيــب وســيلة للتحكــم 
أكثــر فــي ظــروف حياتهــا، وليــس مــن قبيــل اليــأس".8 
ــي  ــل ينته ــط فاص ــع خ ــهل وض ــن الس ــس م ــا لي رمب
عنــده عمــل املــرأة وتبــدأ بعــده حياتهــا الشــخصية إذا 
تطــورات العالقــات القائمــة علــى األغــراض التجاريــة. 
ــوالت وال  ــى العم ــد عل ــل يعتم ــى دخ ــش عل إن العي
ميكــن التنبــؤ بــه، وضــرورة تلبيــة توقعــات األســرة فــي 
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الوطــن بتقــدمي الدعــم املالــي يجعــل الشــعور الســائد 
بــني النســاء يتلخــص فــي مقولــة "احليــاة دون الرجــل 
ــا مذهــالً مــع  ــق تطابًق ــة تتطاب شــاقة ". وهــي مقول

ــل "ظــل رجــل وال ظــل حائــط". ــي القائ املثــل العرب

ــي  وفضــال عــن ذلــك، فــإن عمــل اجمليبــات فــي رأي
يتعــدى حــدود العمــل العاطفــي الــذي يجــوز أن تؤديــه، 
ــران أو موظفــات  ــال، مضيفــات الطي علــى ســبيل املث
االســتقبال.9 و فــي ظــل اجملتمــع الذكــوري الــذي ينتمي 
إليــه العمــالء، كان أداء اجمليبــات علــى املســتوى املتوقــع 
مــن امــرأة "بيضــاء" راقيــة، يعــد تعليمهــا ميــزة فــي 
صاحلهــا. وأرى أن عملهــن تشــوبه حملــة من حملــات العمل 
ــة – فهــو جســدي وعاطفــي ويغلــب  ــي أو الرعاي املنزل
عليــه طابــع األنوثــة، باإلضافــة إلــى أنــه ينطــوي علــى 
ــة  ــالت الهرمي ــل التسلس ــي توصي ــرة ف ــر مؤث عناص
ــل  ــني عام ــلطة.10 إن تعي ــاكل الس ــة وهي االجتماعي
منزلــي فــي األردن واإلشــراف عليــه عــادة مــا يخضــع 
ــن املســتدميون إلــى  ــة املنــزل. يلجــأ الزبائ لســيطرة رب
والرومانســية  اجلنســية  لإلثــارة  خارجيــة  مصــادر 
ــم  ــي حياته ــا ف ــرون إليه ــا يفتق ــي رمب ــة الت والصداق
اخلاصــة، إال أن أســرهم ال تعلــم شــيئا عــن وجــود 

هــؤالء املضيفــات وال عــن عملهــن. 

خيارات هجرة "مستنيرة"
ــا/ تهــدف هــذه الدراســة إلــى فهــم كٍل مــن  ثاني
ــرأة  ــا ام ــوء كونه ــي ض ــث ف ــي البح ــاركات ف املش
اتخــذت قــرار الهجــرة، وقبلــت فــرص عمــل تتعــارض 
مــع اخلطــاب الــذي يــروج لوجهــة النظــر التــي مفادهــا 
ــرط  ــا ف ــة، ولديه ــة، وعدواني ــة ُمعَدم ــرأة "جاري أن امل
ــادرا  ــاًل ، ق ــخًصا متعق ــت ش ــي، وليس ــاط جنس نش
علــى احلركــة والتنقل".11وكانــت إحــدى الدراســات 
ــي  ــرات ف ــل املهاج ــات اللي ــول فتي ــت ح ــي أجري الت
ــر  ــرأة تهاج ــى أن امل ــوء عل ــلطت الض ــد س ــا ق تركي
ــة  ــد، رغب ــي آن واح ــة ف ــة واجتماعي ــباب اقتصادي ألس
معيشــتها،  مســتوى  علــى  احلفــاظ  فــي  منهــا 
واالســتفادة مــن فــرص جديــدة وخــوض املغامــرات. إن 

استكشــاف خيــارات املــرأة ومفاهيــم اإلجتــار واإليــذاء4، 
ــول  ــل ويح ــب، ب ــا فحس ــا وقراراته ــي قصصه ال يخف
دون مناقشــة أنــواع الوظائــف التــي ال تتضمــن عمــال 
ــأن  ــي" بش ــر "األخالق ــة الذع ــا أن حال ــيا12 كم جنس
ــرات  ــرأة، والتغي ــارات امل ــة خي ــل دراس ــار"13 يغف "اإلجت
التــي تتســبب فيهــا هجــرة املــرأة، ســواء فيمــا يخــص 
املــرأة نفســها، أو مجتمعهــا الــذي خرجــت منــه 

ــتقبلتها.12 ــي اس ــة الت والدول

يتقاطــع هــذا البحــث أيًضــا مــع مجموعــة 
ــر  ــرة عب ــاول الهج ــي تتن ــات الت ــن املؤلف ــدة م متزاي
الوطنيــة لإلنــاث فــي الشــرق األوســط ضمــن اخلطوط 
اجلديــد  الليبرالــي  االقتصــادي  للنظــام  العريضــة 
ــات  ــن "احلان ــوات م ــع خط ــد بض ــى بُع ــي. فعل العامل
الروســية" تقــع "احلانــات املغربيــة" األقــل ثمنــا، 
ــمال  ــف دول ش ــن مختل ــاء م ــا نس ــل به ــي تعم والت
ــات اجلنســية  ــد العالق ــد تُع ــا األخــرى. وفــي بل أفريقي
فيــه قبــل الــزواج أمــرًا غيــر شــائع وغيــر مســموح بــه 
اجتماعيــا، توفــر الســوق احملليــة العديــد مــن اخليــارات 
ــارات  ــد مــن اخلي القانونيــة للقــاءات اجلنســية )والعدي
غيــر القانونيــة ملمارســة اجلنــس بــال شــك(. إن النســاء 
ــوع واحــد  ــات الروســية" ال تقدمــن ســوى ن فــي "احلان
ــات  ــرات ومتعلم ــقراوات، ومثي ــاء ش ــة )نس ــن اخلدم م

ــة(. ــن اإلجنليزي ويتحدث

األدبيــات الصــادرة فــي منطقــة الشــرق األوســط 
ترفــض الطــرح القائــل بــأن املهاجــرات، حتــى ولــو كــن 
ــلوبهن  ــن وأس ــابه جتاربه ــية، تتش ــس اجلنس ــن نف م
ــي  ــت ف ــد أجري ــن .14 لق ــارات حياته ــف مس ــي وص ف
هــذه الدراســة، مقابــالت مــع مهاجــرات مــن مختلــف 
الســابق،  الســوفييتي  واالحتــاد  أوروبــا  شــرق  دول 
ــي  ــاراتهن ف ــددت مس ــن تع ــات، مم ــات والهوي والثقاف
ــرى  ــر أخ ــة عناص ــن. 15 ثم ــت دوافعه ــاة واختلف احلي
ــرة  ــي هج ــة ف ــة املتمثل ــرة االجتماعي ــددة للظاه متع
ــان  ــي عم ــية" ف ــات الروس ــي "احلان ــل ف ــاث للعم اإلن
ــذا  ــي ه ــل ف ــتجالئها بالتفصي ــن اس ــن م ــم أمتك ل
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ــري  ــن أن تث ــن املمك ــي كان م ــي، والت ــل امليدان العم
ــن،  ــر الزبائ ــات نظ ــا: وجه ــن بينه ــة؛ م ــذه الدراس ه
واملشــوار الطويــل الــذي تقطعنــه )مبــا فــي ذلــك إعــادة 

ــة(.  ــم األصلي ــن مبجتمعاته ادماجه

ــانية  ــة اإلنس ــى الفاعلي ــر إل ــا النظ ــن أيض وميك
للنســاء مقارنــة بزبائنهــن املســتدميني. إذ تهاجــر 
جاذبيتهــن  مســتغالت  األردن  إلــى  املضيفــات 
ــة  ــات االجتماعي ــن لاللتزام ــدم حتمله ــبابهن، وع وش
نســبيا فــي بلدانهــن األصليــة. لقــد هاجــرت النســاء 
ــالت فــي هــذه الدراســة  ــت معهــن املقاب ــي أجري الالئ
ــة  ــرة دقيق ــن فك ــت لديه ــة، وكان ــى األردن طواعي إل
عــن نــوع العمــل املتوقــع منهــن فــي احلانــات. كانــت 
اجمليبــات شــابات متعلمــات تعليًمــا عاليــا ومعظمهــن 
غيــر متزوجــات، وأظهــرن درجــة عاليــة مــن الفاعليــة 
والعمــل  احليــاة  فــي  قراراتهــن  والســيطرة علــى 
ــد  ــن ق ــإن الزبائ ــر ف ــب اآلخ ــى اجلان ــا عل ــرة. أم والهج
العالقــات  أو  اللقــاءات  علــى  اهتمامهــم  ينصــب 
بهــم  املنوطــة  األدوار  تقيدهــم  لكــن  اجلنســية، 
ــور.  ــم الذك ــرة بوصفه ــل األس ــم داخ ــة منه واملتوقع
ــه  ــد حريت ــل يقي ــل الرج ــإن دخ ــك، ف ــن ذل ــال ع وفض
ــتهالك  ــه واالس ــن الترفي ــوع م ــذا الن ــاس ه ــي التم ف
اجلنســي تقييــدا شــديدا. لذلــك فــإن املضيفــات هــن 
ــة،  ــة عاطفي ــي عالق ــريك ف ــن ش ــن ع ــي يبحث الالئ
ويتخيلــن أن مثــل هــذا االتصــال، أو علــى األقــل العالقة 
ــه.  ــن حدوث ــرا ميك ــة أم ــراض جتاري ــا ألغ ــي تقمنه الت
ــرأة  ــع امل ــرى، تتمت ــياقات أخ ــي س ــال ف ــو احل ــا ه وكم
بالفاعليــة اإلنســانية، وال تعانــي مــن حرمــان، لكنهــا 
ــية  ــا اجلنس ــا وحياته ــأن جاذبيته ــام ب ــي ت ــى وع عل
تشــكل مــوردًا ميكنهــا اســتغالله للمضــي قدمــا فــي 
ــة  ــذه الدراس ــي ه ــاء ف ــعرت النس ــد ش ــاة. 16 لق احلي
ــل  ــن" داخ ــم "احملاصري ــر ه ــع األم ــي واق ــال ف أن الرج
ــل  ــن، ب ــر قادري ــم، وغي ــم وأدواره ــات مجتمعه توقع
وغيــر راغبــني علــى التمــرد فــي تصــرف شــبه طفولــي. 
بالهجــرة  اقتصاديــا  قــرارًا  النســاء  اتخــذت  لقــد 
ــول  ــه مقب مــن أجــل العمــل، وهــو أمــر مرهــق، ولكن

بشــكل مؤقــت، إن لــم يكــن موضــع االحتــرام التــام. 
ــى تركــه والعــودة  ــذي يتوقــون إل إال أن هــذا العمــل ال
إلــى حياتهــن "الطبيعيــة" يوفــر الدعــم املالــي لهــن 

ــرهم. وألس

عمل اإلناث وجسدهن من منظور الهجرة العاملية
يتنــاول احملــور الثالــث واألخيــر طبيعــة السياســية 
احليويــة لعمــل اجمليبــات. علــى الرغــم مــن االختيــارات 
"املســتنيرة" )إن لــم تكــن التمكينيــة ( للهجــرة بــني 
املشــاركات فــي هــذه الدراســة، فــإن الطبيعــة العاملية 
القاســية  احلقائــق  املضيفــات تكشــف  لصناعــة 
للنظــام الــذي يوفــر أفضــل الوظائــف مدفوعــة 
ــي  ــة ف ــن جاذبي ــنا وأكثره ــاء س ــر النس ــر ألصغ األج
كوريــا واليابــان، ولبنــان أو تركيــا للراغبــني فــي العمــل 
ــة  ــة ثالث ــرز األردن كوجه ــم تب ــن ث ــس. وم ــي اجلن ف
ــن منتصــف  ــر ســنًا" )تعدي ــي إمــا "أكب للنســاء الالئ
العشــرينات( أو غيــر راغبــات فــي ممارســة العمــل 
ــل  ــراد أق ــى إي ــن عل ــال حصوله ــع احتم ــس، م باجلن
ــط  ــرق األوس ــي الش ــرى ف ــرار دول أخ ــى غ ــرا. وعل كثي
ــول  ــة باحلص ــي األردن املتعلق ــرة ف ــد الهج ــإن قواع ف
ــرأة  ــف امل ــى توظي ــا عل ــا عواقبه ــة له ــى اإلقام عل
ــوح  ــداوي بوض ــز مه ــرت بارفي ــا أظه ــا. وكم وإيراداته
فــي أعمالهــا االثنوجرافيــة بشــأن العمــال املهاجريــن 
ــي  ــتفحل ف ــن ومس ــتغالل ممك ــإن االس ــي، ف ــي دب ف
العديــد مــن الوظائــف اخملتلفــة،17 فعلــى ســبيل 
ــي  ــريالنكيات ف ــازل الس ــالت املن ــت عام ــال، وصف املث

ــود. 18 ــوارٍ بعق ــن ج ــان بأنه لبن

ــاء  ــط النس ــة ترتب ــذه الدراس ــي ه ــاء ف ــا ج وكم
ــا  ــح إقامتهــن، مم ــذي يكفــل تصري ــة ال بصاحــب احلان
ــي  ــل ف ــن عم ــث ع ــل و البح ــرك رب العم ــي أن ت يعن
ــب  ــول، ويتطل ــد يط ــر ق ــل األردن أم ــر داخ ــكان آخ م
ــا.  ــل كليهم ــّي العم ــن رب ــة م ــن الني ــاق وحس االتف
ــرك  ــى ت ــن عل ــدم قدرته ــاء أن ع ــرى النس ــم ت ــن ث وم
صاحــب العمــل قــد يكــون مصــدر متاعــب محتمــل 

ــن. ــبيل متكينه ــي س ــؤود ف ــة ك ــل عقب ــن، ميث له
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ــة أن  ــع حقيق ــا م ــة أيض ــج الدراس ــق نتائ وتتف
ــل  ــي ظ ــية 19- وف ــة سياس ــد عملي ــاث تع ــرة اإلن هج
فيــه  تتفشــى  أوطانهــن  داخــل  اقتصــاد محلــي 
البطالــة التامــة أو اجلزئيــة بــني الذكــور واإلنــاث، 
يُنظــر إلــى النســاء علــى أنهــن املهاجريــن "األفضــل" 
فيمــا يخــص أخالقيــات العمــل وموثوقيــة التحويــالت 
ــة  ــة اقتصادي ــة.20إن ضعــف النســاء كقــوة فاعل املالي
ــتويات  ــرء مس ــارن امل ــا يق ــي، عندم ــر جل ــي األردن أم ف
تعليمهــن العالــي واالســتثمار فــي الهجــرة مبتوســط   

ــى  ــم عل ــن القائ ــكل أجوره ــض وهي ــن املنخف إيراده
أســاس العمــوالت؛ حيــث تتحملــن وطــأة اخملاطــر 
املتعلقــة باالنخفــاض املوســمي أو الدائــم أحيانــا فــي 
أعــداد زبائــن احلانــة. إنهــن يكســن مــا يكفــي لتلبيــة 
ــة  ــأداء وظيف ــن ب ــي بلدانه ــن ف ــب مجتمعاته مطال
ــة  ــات الذكوري ــة االحتياج ــق تلبي ــن طري ــة، ع محترم
ــاة  ــة للحي ــة/ إضافي ــة موازي ــى رفق ــول عل ــي احلص ف
ــرأة هــذا اجملــال عــن علــم  األســرية. وبينمــا دخلــت امل
مبوقعهــا ضمــن التيــار الليبرالــي اجلديــد العاملــي 
حيــث يتوقــف دخولهــن علــى النــوع والعــرق والشــباب 
واســتعدادهن )عــدم اســتعدادهن( لالنخــراط فــي 
العمــل فــي اجلنــس الــذي لــم يكــن قابــال للتفــاوض. 
لقــد حتدثــن طويــال، وبصــورة تلقائيــة فــي كثيــر مــن 
األحيــان، عمــا يخلفــه الشــعور بتوقــف حياتهــم عــن 
التطــور مــن عواقــب ســلبية علــى الصحــة العقليــة؛ 
إذ عجــزن عــن العــودة إلــى العالقــات التــي متهــد 
ــا  ــغلن عنه ــال، وانش ــاب األطف ــزواج وإجن ــق لل الطري

ــادي. ــان امل ــق األم بتحقي

اخلامتة
تعتمــد هــذه الورقــة البحثيــة علــى العمــل 
فــي  يعملــن  مضيفــات  مــع  النوعــي  امليدانــي 
"احلانــات الروســية" فــي عمــان فــي عــام 2010 ، 
الستكشــاف طبيعــة العمــل الــذي تؤدينــه، والدوافــع 
وراء هجرتهــن، ونتائجهــا. وقــد أبــرزت نتائــج الدراســة 

لعمــل  والهامشــية  اجلنســية  الطبيعــة  أهميــة 
ــوء  ــى ض ــالء عل ــع العم ــن م ــم عالقاته ــرأة، وتنظي امل
آثارهــا  اســتراتيجية أعمــال احلانــات، فضــالً عــن 
الســلبية علــى احتــرام املــرأة لذاتهــا وشــعورها 
ــه  ــة أن ــذه الدراس ــي ه ــرزت ف ــا أب ــة اإلرادة. كم بحري
ــل  ــبيا بفض ــز نس ــا املتمي ــن وضعه ــم م ــى الرغ عل
حصولهــا علــى قســط مــن التعليــم، إال أنهــا حصــرت 
ــأ  ــة املنش ــق )دول ــي ضي ــاق محل ــي نط ــا ف خياراته
ــي مــن  ــي نطــاق عامل ــك ف ــة املســتقبلة( وكذل والدول

اجلنســانية.  االقتصاديــة  التسلســالت 

العرفان والتقدير
ــي  ــات الت ــا للتعليق ــن امتنانه ــة ع ــر املؤلف تعب
ــة  ــول الصح ــل ح ــة العم ــاء" مجموع ــا أعض أبداه
الســنوية  االجتماعــات  أثنــاء   )RHWG("اإلجنابيــة
الدكتــور  تعقيبــات  وخاصــة  و2011،   2010 لعامــي 
ــة  ــه املؤلف ــا توج ــك. كم ــورا وي ــوجن ول ــلني دي ج جوس
الثنــاء ألعضــاء اللجنــة اخملصصــة املعنيــة باألخالقيات 
ــل  ــالل العم ــم خ ــم ودعمه ــم واقتراحاته لتعليقاته
امليدانــي فــي عمــان. كمــا تعــرب أيضــا عــن عرفانهــا 
للدعــم اإلضافــي الــذي حظــي بــه البحــث والتصاريــح 
األردنيــة  باململكــة  الصحــة  وزارة  أصدرتهــا  التــي 
الهاشــمية. كمــا أوجــه الثنــاء إلــى مســاعدي األردنــي 
فــي البحــث، جيروئــني جانســن، ملســاعدتي فــي انتقــاء 
ــات  ــاب احلان ــى أصح ــي إل ــية، و تقدمي ــات الروس احلان
ومرافقتــي فــي العديــد مــن الزيــارات إلــى هنــاك، كمــا 

ــني. ــني اجملهول ــا املراجع ــكر أيض أش

التمويل
 ( رقــم  املنحــة  مبســاعدة  العمــل  هــذا  أجُنــز 
ــة  ــوث التنمي ــز بح ــن مرك ــة م 106981-001 ( املقدم

أتاوا-كنــدا  ، الدوليــة 

املؤلفة
http://orcid.org/0000-0001-8595- لينكا بينوفا
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النزاع. ففي عام 2010، سجلت  املقال: كانت معدالت اخلصوبة في سوريا مرتفعة نسبيًّا قبل نشوب  موجز 
سوريا سادس أعلى معدل كلي للخصوبة في العالم العربي، لكنه شهد انخفاًضا قبل نشوب النزاع في عام 
2011. ويؤثر النزوح نتيجة النزاع في السلوك املتعلق باخلصوبة، كما تتسم تلبية احتياجات النازحني لوسائل 
املتعلق  السلوك  اخلدمة حول  وُمقدمي  النساء  الدراسة وجهات نظر  بالصعوبة. تستكشف هذه  احلمل  منع 
جلسة   12 إلجراء  نوعية  منهجية  اعتمدنا  بلبنان.  البقاع  في  السوريات  لالجئات  اخلدمات  وتوفير  باخلصوبة 
مناقشة جماعية مركزة مع الالجئات السوريات ضمن مجموعة من الفئات العمرية اخملتلفة، وإجراء 13 مقابلة 
لها  لبنان  إلى  السوريني  نزوح  أن حركة  إلى  نتائجنا  وتشير  املنطقة نفسها.  الرعاية من  ُمقِدمي  معمقة مع 
انعكاسات على سلوك اخلصوبة لدى املشاركات في الدراسة. وقد أعربت النساء عن آرائهن حول حجم األسرة 
املفضل لديهن ومعايير صنع القرار في بيئة يحتجن فيها إلى املساعدة ويتعرضن للمشقة. لقد أدى عدم القدرة 
على حتمل تكلفة وسائل منع احلمل، في ظل خصخصة النظام الصحي اللبناني، مقارنة بتوزيعها اجملاني في 
املوارد  على  للحفاظ  اجلهد  بذل  وينبغي  األسرة.  تنظيم  على خدمات  إمكانية حصولهن  من  احلد  إلى  سوريا، 
الصحية ورصد االحتياجات الصحية لالجئني، من أجل حتسني إمكانية احلصول على اخلدمات واالستفادة منها.

الكلمات الرئيسية: صحة الالجئني، تنظيم األسرة، وسائل منع احلمل، اخلصوبة، سوريا، لبنان.

مقدمة
ــؤون  ــامي لش ــدة الس ــوض األمم املتح ــف مف وص
ــوأ  ــه "أس ــوريا بأن ــي س ــي ف ــزاع احلال ــني الن الالجئ
أزمــة إنســانية فــي القــرن احلــادي والعشــرين"، حيــث 
أســفر مــع حلــول ديســمبر عــام 2015 عــن 4.3 مليــون 
ــن 7.6  ــالً ع ــاورة، فض ــدان اجمل ــى البل ــوا إل ــئ نزح الج
مليــون نــازح داخلــّي.1 لقــد نــزح مــا يزيــد علــى مليــون 

الجــئ إلــى لبنــان، حيــث يعيشــون داخــل مجتمعــات 
محليــة فــي إســكان مؤقــت، ومخيمــات غير رســمية، 
ــدة  ــة األمم املتح ــا ملفوضي ــتأَجرة. ووفًق ــن مس أو أماك
لشــؤون الالجئــني، يســكن غالبيــة الالجئني الســوريني 
إلــى لبنــان فــي البقــاع، وهــي أقــرب منطقــة زراعيــة 

فــي لبنــان لســوريا.1
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فــي  للتغييــرات  األدبيــات  تفســير  يختلــف 
ــزوح القســري،  ــة بعــد الن ــق باخلصوب الســلوك املتعل
ــدان  ــاة وفق ــض وف ــة تعوي ــة بغي ــاع اخلصوب ــن ارتف م
ــدم  ــة لع ــة نتيج ــاض اخلصوب ــى انخف ــال، إل األطف
اليقــني املصاحــب حليــاة الالجئــني. ويصــف ماكجــني2 
McGinn االســتجابات اخملتلفــة فــي ســلوك اخلصوبــة 
ــول  ــزاع ح ــة للن ــق مختلف ــي مناط ــني ف ــني الالجئ ب
نقــص  إلــى  اخلصوبــة  انخفــاض  يُعــزى  العالــم. 
التغذيــة بــني اخلميــر الالجئــني فــي كمبوديــا؛3 ويُعــزى 
ارتفــاع اخلصوبــة إلــى الرغبــة فــي اإلجنــاب بعــد اجملــازر 
ــة–  ــص االجتماعي ــت اخلصائ ــا كان ــا؛2 بينم ــي إثيوبي ف
الدميوجرافيــة، وملكيــة األرض فــي البلــد املضيــف من 
العوامــل املهمــة فــي حتديــد مســتويات اخلصوبــة بــني 
ــاك  ــك، هن ــى ذل ــة إل ــز.4 وباإلضاف ــي بيلي ــني ف الالجئ
ــع احلمــل  ــني لوســائل من ــة الالجئ ــأن معرف اعتقــاد ب
واســتخدامها قبــل نشــوب النــزاع يؤثــر علــى طلبهم 
عليهــا، كمــا تؤثــر العوامــل املتعلقــة بتنظيــم 
اخمليــم واحلصــول علــى اخلدمــات الصحيــة فــي البلــد 
ــني.2  ــدى الالجئ ــة ل ــات اخلصوب ــى ممارس ــف عل املضي
الالجئــات  لصحــة  منهجــي  اســتعراض  ويطــرح 
والعوامــل  املــرأة،  وصحــة  الهجــرة،  أن  اإلجنابيــة 
ــع،  ــة الرُض ــية-االجتماعية، وصح البيولوجية-النفس
ميكــن أن تؤثــر علــى ســلوك اخلصوبــة.5 وميكــن القــول 
إجمــاالً إن ســلوك اخلصوبــة فــي ســياق الهجــرة 
القســرية يتســم بالتعقيــد، ويرتبــط بالســياق، ويتأثــر 
بعــدد مــن العوامــل التــي تتفاعــل بدرجــات متفاوتــة؛ 
ــل.6  ــدى الطوي ــى امل ــا عل ــؤ به ــب التنب ــك يصع ولذل

ــات  ــة لالجئ ــة اإلجنابي ــات الصح ــم احتياج تتس
بالتعقيــد وال تُلبــى دائًمــا ألســباب مالية ولوجســتية.7 
وتُعــد محدوديــة فــرص احلصــول علــى خدمــات 
ــل،  ــع احلم ــائل من ــا وس ــا فيه ــة، مب ــة اإلجنابي الصح
ــة  ــع القم ــل موق ــي حتت ــة الت ــواغل اخلمس ــد الش أح
ــا  ــي تواجهه ــر الت ــد اخملاط ــا تزي ــات، كم ــدى الالجئ ل
ــر املرغــوب، ومعــدالت وفيــات  النســاء مــن احلمــل غي
األمهــات وأيًضــا وفياتهــن فــي فتــرة مــا قبــل الــوالدة.8

ــة  ــا للصح ــة الدني ــات األولي ــة اخلدم إن "مجموع
التــي  اخلدمــات(  )اختصــارًا: مجموعــة  اإلجنابيــة" 
الــوكاالت  بــني  العمــل املشــترك  وضعهــا فريــق 
حــول الصحــة اإلجنابيــة فــي حــاالت األزمــات، تتنــاول 
احتياجــات الصحــة اإلجنابيــة فــي بدايــة حالــة طــوارئ 
مبــا يشــمل وســائل منــع احلمــل.9 ومــع ذلــك، لوحــظ 
ــم  ــات تنظي ــني خلدم ــني والالجئ ــتخدام النازح أن اس
ــد  ــى ح ــد إل ــى، ويعتم ــد األدن ــي احل ــون ف ــرة يك األس
ــر  ــات ملعايي ــك اخلدم ــة تل ــدى مالءم ــى م ــر عل كبي
النازحــني الثقافيــة، فضــالً عــن العوامــل الســياقية، 
ــا  ــد أنه ــد وُج ــل، وق ــع احلم ــائل من ــر وس ــدى توف وم
ــائل  ــتخدام وس ــد أن اس ــة.10،9 وجن ــرة بالثق ــر جي غي
ــني  ــات الالجئ ــي مخيم ــا ف ــل عموًم ــل أق ــع احلم من
ــني  ــم الجئ ــي ال تض ــة الت ــات احمللي ــة باجملتمع مقارن
ــة،  ــم اخلاطئ ــبب املفاهي ــك بس ــي، وذل ــس احل ــي نف ف
واخلــوف مــن اآلثــار اجلانبيــة، والتعاليــم الدينيــة.11 كما 
وجدنــا أيًضــا أن انخفــاض اســتخدام خدمــات تنظيــم 
األســرة يقتــرن بضعــف املعرفــة بوســائل منــع احلمــل، 
ــرًا.12 وتتفاقــم  حتــى عندمــا كان الطلــب عليهــا كبي
ــات  ــر اخلدم ــادة توفي ــا ع ــي يواجهه ــات الت الصعوب
الصحيــة للســكان الالجئــني نتيجــة لطبيعــة النــزاع 
ــأة  ــر مهي ــانية غي ــوكاالت اإلنس ــث ال ــة، حي الطويل
ملواجهــة احتياجــات هــؤالء الســكان علــى املــدى 

ــل.  الطوي

انخفــض معــدل اخلصوبــة اإلجمالــي فــي ســوريا 
مــن مســتوى شــديد االرتفــاع بلــغ 5.3 فــي عــام 1990 
إلــى 2.9 فــي عــام 2010 قبــل نشــوب النــزاع.13 وكانــت 
ــع ســادس  ــل موق ــزال حتت ســوريا فــي عــام 2010، ال ت
العالــم  فــي  للخصوبــة  إجمالــي  أعلــى معــدل 
ــن  ــالً م ــل قلي ــر )أق ــى بكثي ــدل أعل ــي،13 ومع العرب
ــذي  ــي ال ــة اإلجمال ــة مبعــدل اخلصوب الِضعــف( مقارن
ــاك  ــنة.14 كان هن ــك الس ــي تل ــان ف ــي لبن ــغ 1.6 ف بل
أيًضــا تعــدد الزوجــات، الــذي بلــغ 5.1% فــي عــام 2002 
ــن  ــتخلصة م ــج املس ــارت النتائ ــوريا.15 وأش ــي س ف
املســوح الوطنيــة فــي ســوريا قبــل انــدالع النــزاع إلــى 
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ــام  ــي ع ــل. وف ــع احلم ــائل من ــتخدام وس ــاع اس ارتف
ــادت 73% مــن النســاء الســوريات املتزوجــات  2006، أف
ــى  ــدة عل ــرة واح ــل م ــع احلم ــائل من ــتخدام وس باس
األقــل خــالل حياتهــن، بينمــا يرغــن أيًضــا فــي أســر 
ــس أن  ــا يعك ــط(، مم ــي املتوس ــل ف ــرة )4.9 طف كبي
ــني  ــدة ب ــل كان للمباع ــع احلم ــائل من ــتخدام وس اس
الــوالدات.16 وفــي عــام 2009، أفــادت 54% مــن النســاء 
املتزوجــات باســتخدام وســائل منــع احلمل حالًيــا: %59 
فــي املناطــق احلضريــة، و47% فــي املناطــق الريفيــة.17 
ــل،  ــع احلم ــوب من ــب، و8.9% حب ــتخدم 22% اللول تس
ــدوري، و3.5% يســتخدمن  ــاع ال وتســتخدم 8.9% االمتن
ــن.17 وفــي مســح ضــم 425 الجئــة ســورية فــي  احلُق
لبنــان،18 أفــادت 34.5% مــن النســاء أنهــن يســتخدمن 
وســائل منــع احلمــل، وأساًســا اللولــب، يليــه حبــوب 
ــدوري.  ــاع ال ــم، واالمتن ــق الف ــن طري ــل ع ــع احلم من
وكانــت احلواجــز التــي ذكــرت النســاء أنهــا حتــول دون 
اســتخدام وســائل منــع احلمــل تتمثــل فــي: التكلفــة، 
ــى مواقــع تقــدمي اخلدمــات، وعــدم توافــر  واالنتقــال إل

ــات.18 اخلدم

ال تعتــرف احلكومــة اللبنانيــة رســميًّا بالســوريني 
ــات  ــام مخيم ــم تُق ــك ل ــني، ولذل ــان كالجئ ــي لبن ف
ــدان اجملــاورة.  رســمية لهــم كمــا هــو احلــال فــي البل
ــي  ــاع ف ــي البق ــوريني ف ــن الس ــد م ــش العدي ويعي
ــر  ــاء أو فــي واحــدة مــن أكث ــة البن ــر منتهي ــان غي مب
مــن 900 مخيــم غيــر رســمي. ال تتيــح هــذه اخمليمــات 
ســوى قــدر ضئيــل مــن احلمايــة ضــد ظــروف املنــاخ، 
ويصعــب وصولهــا إلــى امليــاه النظيفــة، وغالًبــا 
ــات  ــى احلكوم ــاظ.19 تتول ــديدة االكتظ ــون ش ــا تك م
ــة  ــع املفوضي ــاون م ــات، بالتع ــك اخمليم ــة إدارة تل احمللي
واملنظمــات غيــر احلكوميــة احملليــة والدوليــة.20 يكافح 
أيًضــا الالجئــون الذيــن يعيشــون خــارج اخمليمــات فــي 
مواجهــة ارتفــاع اإليجــارات واملصروفــات اليوميــة، 
علــى الرغــم مــن النظــر إليهــم باعتبارهــم جماعــات 
ــا مــن الناحيــة االقتصاديــة، ومتعلمــني،  مكتفيــة ذاتيًّ
وقادمــني مــن املناطــق احلضريــة فــي ســوريا. كان 

نفــاذ الســوريني إلــى ســوق العمــل ُمقيــًدا فــي 
ــب  ــى الكس ــم عل ــن قدرته ــد م ــا يح ــام 2014، مب ع
لتوفيــر االحتياجــات األساســية. يعيــش اآلن 70% مــن 
ــان حتــت خــط  النازحــني الســوريني الالجئــني فــي لبن
الفقــر املدقــع اللبنانــي.21 وباإلضافــة إلــى ذلــك، أفادت 
ــرات بــني الالجئــني الســوريني  ــر عــن وجــود توت التقاري
واملواطنــني اللبنانيــني، حيــث يتنافســون علــى نفــس 

ــات.22 ــوارد واخلدم امل

ــز  ــي مراك ــة، ف ــة اإلجنابي ــات الصح ــر خدم تتوف
ــي  ــجلني ف ــني املس ــة، لالجئ ــة األولي ــة الصحي الرعاي
مفوضيــة شــؤون الالجئــني. يجــب أن يدفــع الالجئــون 
أمريكــي(  دوالر   3-2( لبنانيــة  ليــرة   5000–3000
لالستشــارة، وتغطــي املفوضيــة مــا يصــل إلــى %85 
مــن االختبــارات التشــخيصية للنســاء احلوامــل و%75 
ــا  ــر أيًض ــا توف ــوالدة.23 كم ــة ال ــي تكلف ــن إجمال م
ــع  ــوب من ــب، وحب ــا )اللول ــل مجانً ــع احلم ــائل من وس
ــد  ــني بع ــن زيارت ــالً ع ــري(، فض ــي الذك ــل، والواق احلم
ــى  ــجلني عل ــر املس ــون غي ــل الالجئ ــوالدة. ويحص ال
ــال  ــة األطف ــني، ورعاي ــل: التحص ــات، مث ــض اخلدم بع
الســابقة  للرعايــة  زيــارة  وأول  الــوالدة،  حديثــي 
للــوالدة، والعنايــة بالطفــل واألم مــن األمــراض احلــادة 

ــة.24 واملعدي

ــات  ــون خدم ــن يقدم ــاء الذي ــا األطب ــرب عموًم يُع
الصحــة اإلجنابيــة فــي اجملتمعــات املضيفــة فــي 
لبنــان عــن ارتفــاع معــدالت اخلصوبــة لــدى الالجئــني 
ــن  ــث ع ــا للبح ــذي دفعن ــر ال ــو األم ــوريني، وه الس
واستكشــاف  الظاهــرة  لهــذه  متعمــق  فهــم 
ــذا  ــي ه ــة ف ــلوك اخلصوب ــة بس ــدات املرتبط التعقي
ــر  ــات نظ ــة وجه ــذه الدراس ــف ه ــياق. تستكش الس
ــق  ــلوك املتعل ــول الس ــات ح ــي اخلدم ــاء وُمقدم النس
ــذه  ــوريات له ــات الس ــتخدام الالجئ ــة، واس باخلصوب
ــان.  اخلدمــات فــي بلــدة املــرج، غــرب البقــاع، فــي لبن
وتهــدف إلــى املســاهمة فــي فهــم أفضــل للســلوك 
املتعلــق باخلصوبــة خــالل النــزاع وحــاالت النــزوح، 
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وقضايــا اســتخدام اخلدمــات وتوفيرهــا ال ســيما فــي 
حالــة الالجئــني الســوريني فــي لبنــان وأماكــن أخــرى.

األساليب
االستكشــافية  الدراســة  هــذه  تســتخدم 
منهجيــة تســتند إلــى النوعيــة. تضــم دراســتنا: )1( 
نســاء ســوريات متزوجــات، فــي ســن 18 ســنة وأكبــر، 
الجئــات فــي بلــدة املــرج مبنطقــة غــرب البقــاع 
ــة  ــة الصحي ــات الرعاي ــات خدم ــان، وُمقِدم ــي لبن ف
ــاع،  ــة البق ــا منطق ــد اخترن ــة. وق ــس املنطق ــن نف م
ــدة  ــأمم املتح ــامية ل ــة الس ــا املفوضي ــي حددته الت
لشــؤون الالجئــني كمنطقــة اســتضافة ألحــد أكثــر 

ــا،  ــا واجتماعيًّ ــا اقتصاديًّ ــني ضعًف ــات الالجئ مجتمع
بينمــا تضــم أيًضــا 11% مــن أفقــر الســكان اللبنانيني 
)الشــكل 1(. تََيّســر لنــا أيًضــا الوصــول إلــى الالجئــني 
ــد  ــي أح ــث ينتم ــاع، حي ــرب البق ــرج بغ ــدة امل ــي بل ف
املؤلفــني )فيصــل الــكاك( إلــى بلــدة املــرج وكان 
ــات  ــة ومجموع ــلطات احمللي ــدة بالس ــة جي ــى صل عل
الالجئــني؛ كمــا كان لــدى اثنــني مــن الباحثــني اآلخريــن 
ــرة  ــى( خب ــام مرتض ــوليان وريه ــار كاباكيان-خاش )تام
ــها.  ــكانية نفس ــة الس ــع اجملموع ــابقة م ــة س بحثي
ــني  ــدد النازح ــر ع ــل تقدي ــرج، يص ــة امل ــا لبلدي وفًق
ــع  ــرة جم ــي فت ــى 12,000، ف ــرج إل ــي امل ــوريني ف الس

البيانــات )يناير-مــارس 2015(.

الشكل 1. خريطة للبنان تظهر منطقة غرب البقاع وبلدة املرج في غرب البقاع
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ــا إجــراء جلســات مناقشــة جماعيــة  لقــد اخترن
ــا  ــه نهًج ــوريات، بوصف ــات الس ــع الالجئ ــزة م مرك
موصــى بــه لبحــث تعقيــدات الســلوك25 مــع األخــذ 
فــي احلســبان لضعــف أوضاعهــن وترددهــن جتــاه 
املقابــالت الفرديــة. كان اتصالنــا األول عــن طريــق 
بلديــة املــرج، التــي حــددت عــددًا مــن حــراس العقــارات 
ــد  ــي حتدي ــة ف ــق الدراس ــاعدة فري ــع ملس ــي اجملتم ف
املشــاركني احملتملــني. أدارت إحــدى املؤلفــات )رميــا 
مرتضــى( – وهــي زميلــة بحثيــة مــا بعــد الدكتــوراه، 
ولديهــا تدريــب مناســب وخبــرة ســابقة فــي مجــال 
البحــث النوعــي - 12 جلســة مناقشــة جماعيــة 
مركــزة مــع النســاء املقيمــات داخــل وخــارج اخمليمــات 
غيــر الرســمية. وكانــت كل جلســة تضــم 6-12 امــرأة 
ــا ألعمارهــن  ــار هــادف للنســاء، وفًق متزوجــة. مت اختي
ــر  ــدف توفي ــات(، به ــارج اخمليم ــل أو خ ــن )داخ وإقاماته
ــاط  ــى نق ــرف عل ــات والتع ــل اجملموع ــس داخ التجان
ــني  ــة ب ــلوك اخلصوب ــي س ــال ف ــني األجي ــالف ب االخت
اجملموعــات. وقــد مت إدراج ثــالث فئــات عمريــة: أقــل مــن 
25 ســنة، 26-35 ســنة، 36 ســنة فأكبــر. استرشــدنا 
ــرت  ــات.24 ج ــُبع البيان ــدأ تش ــات مبب ــدد اجللس ــي ع ف
اجللســات داخــل اخمليمــات غيــر الرســمية، وفــي 
املراكــز الصحيــة، وفــي مقــر رئيــس البلديــة. تضمــن 
دليــل موضوعــات اجللســات مــا يلــي: تفضيــالت عــدد 
ــة  ــل، وعملي ــع احلم ــائل من ــتخدام وس ــال، واس األطف
صنــع القــرار بشــأن عــدد األطفــال قبــل وبعــد النــزاع 
وشــجعت  الصحيــة.  اخلدمــات  وخبــرة  والنــزوح، 
املُيســرة النســاء علــى التعبيــر عــن وجهــات نظرهــن 
فــي هــذه املواضيــع، فضــالً عــن اجلوانــب األخــرى ذات 
الصلــة التــي تثيــر اهتمامهــن. كمــا شــجعنا تفاعــل 
أدت  وقــد  املناقشــات.  الدينامــي طــوال  اجملموعــة 
ــة - بوصفهــا  ــى املقابل ــة القائمــة عل ــة الباحث خلفي
امــرأة ســورية لديهــا فهــم جيــد للثقافــة الســورية، 
وتتحــدث مــع النســاء باللغــة العربيــة – إلــى تيســير 
التفاعــل مــع املشــاركات فــي اجللســة وتشــجيعهن 
ــورية  ــرأة س ــا كام ــا أدى وضعه ــاح. كم ــى االنفت عل

متخصصــة تعمــل فــي لبنــان إلــى تيســير تقاســم 
ــل.  ــع احلم ــائل من ــتخدام وس ــأن اس ــات بش املعلوم

ــن  ــة م ــة هادف ــة عين ــالت املعمق ــا للمقاب اخترن
الرعايــة الصحيــة، تضــم 13 شــخًصا،  مقدمــي 
وكانــت تتكــون مــن: أطبــاء، وممرضــات، وقابــالت. 
حــدد حــراس العقــارات هــذه اجملموعــة مــن مقدمــي 
ــي  ــرة ف ــة كبي ــون بدرج ــم ينخرط ــات باعتباره اخلدم
تقــدمي خدمــات الصحــة اإلجنابيــة لالجئــني الســوريني 
ــة  ــز الصح ــن مراك ــم م ــد مت اختياره ــرج. وق ــي امل ف
ــى  ــة، عل ــادات اخلاص ــفيات، والعي ــة، واملستش العام
ــي  ــة الت ــات الصحي ــواع اخلدم ــع أن ــل جمي ــو ميث نح
يحصــل عليهــا الالجئــون الســوريون فــي هــذا اجملــال. 
التقــت إحــدى املؤلفــات )رميــا مرتضــى( مبقدمــي 
ــة  ــى موافق ــت عل ــخصيًّا، وحصل ــؤالء ش ــة ه اخلدم
مســتنيرة وأدارت املقابــالت. غطــت املقابــالت الفرديــة 
ــوريني،  ــني الس ــع الالجئ ــات م ــي اخلدم ــرات مقدم خب
ــني،  ــدى الالجئ ــة ل وتصوراتهــم عــن ممارســات اخلصوب

ــرة.  ــم األس ــات تنظي ــم بخدم وإمداده

صوتيًّــا،  مســجلة  املقابــالت  جميــع  كانــت 
العربيــة.  باللغــة  حرفيًّــا  التســجيالت  تفريــغ  ومت 
ــة  ــات املناقش ــي جللس ــل مواضيع ــراء حتلي ــا إج تولين
مقدمــي  وملقابــالت  للنســاء،  املركــزة  اجلماعيــة 
ــراون  ــج ب ــاع نه ــل باتب ــو منفص ــى نح ــات عل اخلدم
مــن  اثنــان  اشــترك   25.Braun and Clarke وكالرك 
املؤلفــني )تامــار كاباكيان-خاشــوليان، ورميــا مرتضــى( 
فــي قــراءات متعــددة للنصــوص كخطــوة أولــى، 
ــد  ــق حتدي ــن طري ــتقل ع ــكل مس ــا بش ــم ترميزه ث
ــا مت  ــو م ــة. وه ــئة واملتوقع ــم الناش ــوز واملفاهي الرم
مــن خــالل قــراءة دقيقــة للنصــوص ســطرًا بســطر. 
وبعــد ذلــك، ناقــش املؤلفــان املواضيــع الناشــئة التــي 
كانــت تتكــون مــن مجموعــات مــن املعانــي الناشــئة، 
ــة  ــي مناقش ــن ف ــني اآلخري ــع املؤلف ــماها م وتقاس
عامــة شــكلت التفســير النهائــي للنتائــج. لــم تكــن 
ــع  ــق باملواضي ــا يتعل ــية فيم ــات رئيس ــاك أي خالف هن
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التــي حددهــا املؤلفــون. أقمنــا مصفوفات للمســاعدة 
فــي حتديــد الصــالت عبــر املواضيــع اخملتلفــة واملقابالت 
ــور،  ــام باش ــني )هي ــن املؤلف ــان م ــى اثن ــة. تول اخملتلف
ــوري  ــع الس ــان اجملتم ــن يعرف ــكاك(، اللذي ــل ال وفيص
وحالــة الالجئــني، التحقــق مــن صحــة النــاجت النهائــي 
للمواضيــع األساســية والفرعيــة. أدمجنــا مخرجــات 
املركــزة،  املناقشــة اجلماعيــة  املُكونــني )جلســات 
ــا  ــة. ترجمن ــة الكتاب ــالت املتعمقــة( فــي مرحل واملقاب
إلــى اإلجنليزيــة االقتباســات اخملتــارة مــن املصفوفــات، 

ــة. ــي اخملطوط ــتخدم ف ــوف تس ــي س والت

احترمنــا متاًما االلتــزام الصــارم باملعاييــر األخالقية 
فــي مجــال إجــراء البحــوث علــى البشــر. وقــد حصلنا 
املؤسســية"  املراجعــة  "مجلــس  موافقــة  علــى 
ــات  ــي اجملتمع ــروت، وممثل ــي بي ــة ف ــة األمريكي باجلامع
علــى  أيًضــا  حصلنــا  كمــا  الرئيســيني.  احملليــة 
ــا  ــع املشــاركني. احترمن موافقــة مســتنيرة مــن جمي
ســرية اجملُيبــات بعــدم ذكــر األســماء احلقيقيــة. 
وأزلنــا كافــة محــددات الهويــة عنــد النســخ. أشــرنا 
ــة  ــة اجلماعي ــات املناقش ــي جلس ــاركات ف ــى املش إل
ــة  ــة اإلقام ــة ومنطق ــة العمري ــا للفئ ــزة وفًق املرك
)داخــل أو خــارج اخمليمــات غيــر الرســمية(، وأشــرنا إلــى 
ــا  ــالت املُبلغــني الرئيســيني وفًق املشــاركات فــي مقاب

لنــوع املرفــق الصحــي الــذي يعملــن فيــه كل منهــم. 
ــون. ــوا يعمل ــث كان حي

النتائج
املواضيــع  املواضيعــي عــن  التحليــل  كشــف 
ــاء  ــل للنس ــكل منفص ــا بش ــا هن ــة، نقدمه التالي
ــذي  ــرة ال ــم األس ــة: حج ــة الصحي ــي الرعاي ومقدم
ترغبــه النســاء؛ صنــع القــرار بشــأن اخلصوبــة خــالل 
النــزوح؛ تصــورات حــول احتياجــات منــع احلمــل 
الرعايــة  حــول  النســاء  نظــر  وجهــات  وتوفرهــا؛ 
الرعايــة  مقدمــي  نظــر  وجهــات  ثــم  الصحيــة؛ 

الســوريات. للنســاء  الصحيــة 

خصائص املشاركات
أدرنــا 12 جلســة مناقشــة جماعيــة مركــزة، وبلــغ 
ــادت  ــرأة. أف ــا 84 ام ــي فيه ــاركات اإلجمال ــدد املش ع
ــل أو  ــن داخ ــي يعش ــواء الالت ــاركات، س ــع املش جمي
ــع  ــن م ــن يعش ــمية، أنه ــر الرس ــات غي ــارج اخمليم خ
أســرهن املمتــدة فــي أماكــن الســكن نفســها. 
كانــت األســر التــي تعيــش خــارج اخمليمــات غيــر 
الرســمية متتلــك بعــض املــوارد االقتصاديــة اإلضافيــة 
ــع اإليجــار. ويوضــح اجلــدول 1  ــي متكنهــم مــن دف الت

ــاركات. ــف املش ــي تص ــرى الت ــص األخ اخلصائ
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جدول 1: خصائص املشاركات في جلسات املناقشة اجلماعية املركزة

األطفال الذين ولدوا 
في لبنان

عدد األطفال لكل 
امرأة

املستوى التعليمي
منطقة النزوح في 

سوريا 
عدد 

النساء
داخل أو خارج 

اخمليمات
الفئة العمرية

18-25 سنة

6 4-1
3 إعدادي
3 ثانوي

3 جامعة
ريف دمشق 8

خارج
جلسة مناقشة 1

5
4-0

1 حامل

2 أُميات
2 إعدادي
4 ثانوي

بيانات غير متوفرة 8
خارج

جلسة مناقشة 2

7 8-0 القراءة والكتابة
دير الزور

حلب
9 داخل جلسة مناقشة 3

0 2-0
2 ثانوي

5 جامعة
حضر وريف دمشق

7 داخل جلسة مناقشة 4

26-35 سنة

0 4-1
3 ثانوي

3 جامعة
حضر وريف دمشق 6 خارج جلسة مناقشة 1

0 6-1
1 أُمية
2 ثانوي

3 جامعة
حضر دمشق 6 خارج جلسة مناقشة 2

0
6-2

1 حامل

3 أُميات
5 إعدادي
3 ثانوي

بيانات غير متوفرة 11 داخل جلسة مناقشة 3

0 8-1 بيانات غير متوفرة
دير الزور
دمشق
حلب

6 داخل جلسة مناقشة 4

36-45 سنة

1 11-4
5 إعدادي
1 ثانوي

ريف دمشق 6 خارج جلسة مناقشة 1

0 10-1 بيانات غير متوفرة بيانات غير متوفرة 6 خارج جلسة مناقشة 2

0 9-2
1 إعدادي
6 ثانوي

حضر وريف دمشق 7 داخل جلسة مناقشة 3

1 13-4 بيانات غير متوفرة
حمص
حلب

ريف دمشق
8 داخل جلسة مناقشة 4
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أُجريــت مقابــالت مــع ســتة أطبــاء توليد/أمــراض 
ــان فــي  النســاء، مــن بينهــم طبيبتــني. يعمــل طبيب
عيــادات خاصــة، ويعمــل أربعــة فــي مراكــز الصحــة 
العامــة. وأُجريــت مقابــالت مــع خمــس ممرضــات 
يعملــن فــي مراكــز الصحــة، وقابلتــني تقدمــان 

ــدول 2(.  ــفى )ج ــي مستش ــا ف خدماتهم

جدول 2: خصائص مقدمي الرعاية الصحية الذين أجرينا 
معهم مقابالت

العدد اخلاصية

6
5
2

طبيب توليد/أمراض نساء
ممرضات
قابالت

طبيب توليد/أمراض نساء

2
4
3
3

عيادة خاصة
العمل في مراكز الرعاية الصحية

إناث
ذكور

املمرضات

5
5

العمل في مراكز الرعاية الصحية
إناث

القابالت

2
2

العمل في مستشفيات
إثاث

حجم األسرة الذي ترغبه النساء
ــي  ــن ف ــن رغبته ــوريات ع ــات الس ــت الالجئ أعرب
إجنــاب مــن أربعــة إلــى ســتة أطفــال، حيــث كان ذلــك 
قاعــدة اجتماعيــة مقبولــة قبــل نشــوب النــزاع. 
ــل  ــود طف ــة وج ــا بأهمي ــال أيًض ــدد األطف ــدد ع يتح
ذكــر واحــد علــى األقــل فــي األســرة، وهــو األمــر الــذي 
يُعتبــر ضمانـًـا الســتمرار اســم العائلــة، ولدعــم اآلبــاء 
ــم  ــن دع ــالً ع ــيخوخة، فض ــرة الش ــي فت ــات ف واألمه

ــقيقاته.  ش

ــب  ــن، يج ــرة الس ــت كبي ــي أصبح ــرض أنن "لنفت
أن أتأكــد مــن حصولــي علــى أطفــال ذكــور قبــل 
ذلــك. ســوف تتــزوج الفتيــات ويغــادرن، أنــا بحاجــة 

ــى  ــل حت ــى األق ــني عل ــد أو اثن ــدي ول ــون ل ألن يك
يدعموننــي عندمــا أصبــح كبيــرة الســن ... كمــا 
ميكنهــم أيًضــا مســاعدة الفتيات )شــقيقاتهن(". 

)18-25 ســنة، مــن اخمليمــات غيــر الرســمية(. 

ــني  ــني ب ــوازن مع ــة ت ــي إقام ــاء ف ــب النس ترغ
تعزيــز  بأوالدهــا، وكان  يتعلــق  اجلنســني فــي مــا 
ــد  ــبان عن ــي احلس ــوذًا ف ــالً مأخ ــرة عام ــم األس دع
حتديــد حجــم األســرة، كمــا أعربــت عــن ذلــك إحــدى 
املشــاركات الالتــي يعشــن خــارج اخمليمــات غيــر 
ــل، "إرادة  ــي". وباملث ــت البنت ــي وأخ ــمية: "أخ البن الرس
اهلل" كان لهــا تأثيــر بــارز علــى رغبــة املــرأة فــي 
ــي  ــاء الالت ــبة للنس ــة بالنس ــرة، وخاص ــم األس حج
تتــراوح أعمارهــم بــني 36-45 ســنة، وأيًضــا ذوات 
املســتوى التعليمــي املنخفــض. فقــد اعتبــرن أن "إرادة 
اهلل" حتــدد عــدد أطفالهــن، وأن الطفــل يولــد ومعــه 

ــة. ــة احلالي ــن الصعب ــم ظروفه ــة"، رغ "رزق

وأوضحــت املــرأة الســورية الــدور املهم للتســجيل 
فــي نظــام املفوضيــة، بغيــة "تشــجيع النســاء علــى 
ــد  ــان. فق ــي لبن ــم ف ــالل نزوحه ــوالدة خ ــل" وال احلم
كان للتســجيل داخــل منظومــة األمم املتحــدة أهميــة 
ــى  ــول عل ــاء احلص ــر النس ــح ألس ــث يتي ــة، حي خاص
املعونــة للغــذاء واملــأوى، باإلضافــة إلــى الرعايــة 

ــوالدة. ــاء ال ــوالدة وأثن ــى ال ــابقة عل الس

"تشــجعهن املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــني 
ــع،  ــل رضي ــِك طف ــن لدي ــم يك ــل. إذا ل ــى احلم عل
حتــى عندمــا يكــون لديــِك أطفــال، ال يحــق لهــن 
احلصــول علــى املعونــة، ولــذا حتمــل النســاء بغيــة 
ــات  ــارج اخمليم ــنة، خ ــة". )26-35 س ــي املعون تلق

غيــر الرســمية(.

وهنــاك أيًضــا تصــور لــوالدة أطفــال تعويًضــا عــن 
األطفــال الذيــن فقدوهــن نتيجــة احلــرب.

"نريــد املزيــد مــن األطفــال ألننــا فقدنــا الكثيــر ... 
لقــد فقــدت ابنــي البالــغ مــن العمــر 8 ســنوات. 
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فقــد كل منــا شــخًصا أو اثنــني مــن األســرة. وإذا 
ــي  ــع ف ــب اجلمي ــوف يرغ ــمح، س ــع يس كان الوض
إجنــاب املزيــد مــن األطفــال". )36-45 ســنة، خــارج 

اخمليمــات غيــر الرســمية(.

علــى أن هــذه التفضيــالت واالحتياجــات تتعــارض 
ــبب  ــر بس ــذه األس ــى ه ــة عل ــات املفروض والصعوب
النــزوح. وقــد كشــفنا عــن تغييــر فــي اجتــاه انخفــاض 
ــة  ــة العمري ــدى النســاء فــي الفئ ــة ل معــدل اخلصوب
ــد  ــي احل ــن ف ــة بعضه ــع رغب ــاص، م ــه خ 18-25 بوج
مــن عــدد أطفــال أســرهن إلــى طفــل واحــد أو طفلني.

"صبــي واحــد وفتــاة واحــدة أكثــر مــن كفايــة فــي 
هــذه احلالــة، العــدد األقــل أفضــل، أعنــي أن احليــاة 
ــى أن  ــرأة إل ــاج امل ــف، حتت ــيء ُمكِل ــة، كل ش صعب
تكــون قــادرة علــى إعالــة األطفــال وادخــار املــال". 

)18-25 ســنة، خــارج اخمليمــات غيــر الرســمية(.

لقــد أدت الديناميــات اجلماعيــة فــي جلســات 
املناقشــة املركــزة إلــى تشــجيع النســاء علــى عقــد 
مقارنــات بــني الظــروف املعيشــية قبــل وبعــد النــزاع، 
اإلجنــاب:  فــي  رغبتهــن  انخفــاض  مــع مالحظــة 
ــا  ــال". كم ــاب األطف ــرة إجن ــينا فك ــات، نس "كالجئ
أعربــت النســاء عــن قلقهــن إزاء صعوبــة توفيــر 
ــث  ــأوى، حي ــذاء وامل ــن الغ ــية م ــات األساس االحتياج
ــوا  ــا يكون ــادة م ــم، ع ــال وجوده ــي ح ــال، ف إن الرج
عاطلــني عــن العمــل وملزمــني بدعــم األســرة املمتــدة 

ــم". ــم معه ــي تقي الت

ــاء. وإذا  ــاء وامل ــار والكهرب ــداد اإليج ــب س "... يج
ــيء  ــراءه. كل ش ــى ش ــاج إل ــاه، نحت ــت املي قُطِع
ــش  ــرد يعي ــم كل ف ــب أن يدع ــي يج ــر، وزوج تغي
ــر  ــا". )18-25 ســنة، خــارج اخمليمــات غي ــا هن معن

ــمية( الرس

تضــع النســاء فــي اعتبارهــن أيًضــا عــدم تكافــؤ 
فــرص األطفــال الســوريني مــن حيــث االلتحــاق 

باملدرســة، والتســجيل القانونــي ملــن ولــدوا فــي 
ــد  ــرة. وق ــم األس ــد حج ــي حتدي ــت ف ــد الب ــان، عن لبن
روت امــرأة تعيــش فــي مخيــم غيــر رســمي قصتهــا:

ــد  ــرة وال ــة أس ــي وثيق ــي ف ــجيل ابنت "... مت تس
ــي  ــميًّا ف ــجل رس ــر مس ــا غي ــي، ألن زواجن زوج
احملكمــة. وهــذا يعنــي أنهــا أخــت زوجــي )تتنهــد( 
... كنــا نريــد إجنــاب طفــل كل عــام، ولكــن ليــس 

ــد اآلن". بع

"أننــا نواجــه مشــكلة كبيــرة. لــدي 3 أطفــال وال 
توجــد أي مدرســة، وليــس مبقــدوري حتمــل نفقــات 
إرســالهم إلــى مدرســة خاصــة. أتولــى بنفســي 
تعليمهــم احلــروف واحلســاب فــي املنــزل". )25-18 

ســنة، مخيــم غيــر رســمي(

صنع القرار بشأن اخلصوبة خالل النزوح
أزواجهــن  يتخــذ  أن  تخشــى  النســاء  كانــت 
ــا  ــول ثقافيًّ ــات مقب ــدد الزوج ــث تع ــة، حي ــة ثاني زوج
ــيما  ــوريا، ال س ــي س ــة ف ــق الريفي ــض املناط ــي بع ف
ــد  ــور. فق ــال ذك ــني أطف ــدى الزوج ــد ل ــا ال يوج عندم
أصبــح تعــدد الزوجــات يشــكل تهديــًدا أكبــر للنســاء 
بعــد النــزوح إلــى لبنــان، نظــرًا لتعــرض الرجــال 
علــى نطــاق واســع إلــى نســاء خــارج مجتمعاتهــم، 
فضــالً عــن ترتيبــات املعيشــة التــي يفرضهــا النــزوح 
وتتيــح تفاعــالً أكبــر بــني الرجــال والنســاء علــى خالف 
ــي حتــد هــذه التفاعــالت فــي  ــة الت األعــراف التقليدي
ــالت  ــل العائ ــى مي ــة إل ــك باإلضاف ــي ذل ــوريا. ويأت س
الســورية النازحــة إلــى تزويــج بناتهــن العزبــاوات فــي 
ــة  ــاد فــي ســوريا، فــي محاول ســن مبكــرة عــن املعت

ــي. ــم االجتماع ــان أمنه لضم

"إذا اختلفــت معــه، ســوف يتــزوج مــن امــرأة 
ــنة،  ــاالً". )26-35 س ــد أطف ــيقول أري ــرى، وس أخ

ــمي(. ــر رس ــم غي مخي

هنــاك قبــول عــام لــدى املــرأة الســورية لهيمنــة 
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دور شــريكها فــي عمليــة صنــع القــرار املتعلــق 
باخلصوبــة وتنظيــم األســرة. تعتبــر النســاء أن الرجــال 
ــة/ ــات الثقافي ــة والتوقع ــر االجتماعي ــرون باملعايي يتأث

ــل األطفــال الذكــور  ــق بتفضي ــة فــي مــا يتعل الديني
ــة  ــر األدوار نتيج ــن تغي ــد ناقش ــرة. وق ــر الكبي واألس
للنــزوح. وتشــير عبــارات مثــل "اعتدنــا أن نخــرج 
ــى  ــال اآلن"، إل ــل الرج ــا مث ــد أصبحن ــارة"، و"لق للزي
تصورهــن لتغييــر األدوار؛ حيــث يشــرن إلــى اعتيادهــن 
ســابًقا فــي ســوريا إلــى اخلــروج للقــاءات االجتماعيــة، 
ــا  ــرض أنه ــام املفت ــى إدارة امله ــن إل ــا اآلن يحتج بينم

ــرهن.  ــي أس ــال ف ــى الرج ــوكل إل ت

وفــي حــني كانــت األدوار "اجلديــدة" املشــار إليهــا 
ــر  ــة األكب ــة العمري ــني الفئ ــا ب ــر وضوًح ــاله أكث أع
ســنًا مــن النســاء املشــاركات، فقــد أوضحــت النســاء 
األصغــر ســنًا تغُيــر أدوارهــن فــي عمليــة صنــع قــرار 
اخلصوبــة. تســتخدم النســاء وضعهــن كنازحــات 
ــة  ــع ملناقش ــة كدواف ــة الصعب ــن االقتصادي وظروفه
ــى  ــوالدات مــع أزواجهــن، عل ــني ال موضــوع املباعــدة ب
النقيــض مــن أعرافهــن املعتــادة لصنــع القــرار. وهــذا 
ــر  ــن أكث ــابات لكونه ــاء الش ــر النس ــي تبري ــر ف يظه

ــرار: ــع الق ــة صن ــي عملي ــاركة ف مش

"لــم يكــن مبقــدوري مناقشــه هــذا املوضــوع 
معــه مــن قبــل. فــإذا أراد الرجــل طفــالً منــك، ال 
ميكنــك منعــه. ولكنــي اآلن لــدي أســباب وجيهــة 

ــول ال". ــه وأن أق إلقناع

ــى  ــن إل ــى جلوءه ــاء إل ــض النس ــادت بع ــا أف كم
ــن. ــم أزواجه ــل دون عل ــع احلم ــائل من ــتخدام وس اس

ومدى  احتياجات وسائل منع احلمل  التصورات حول 
توفرها 

أعربــت النســاء عــن احتياجهن الشــديد لوســائل 
منــع احلمــل نظــرًا لظروفهــن املعيشــية الصعبــة، ال 
ســيما النســاء األكبــر مــن 25 ســنة ويرغــن فــي قصر 

حجــم العائلــة علــى طفــل واحــد أو طفلــني.

ــد  ــل بع ــع احلم ــوب من ــاء حب ــتخدمت النس "اس
إجنــاب عشــرة أطفــال، لكــن لدينــا امــرأة واحــدة 
ــع  ــوب من ــتخدام حب ــي اس ــان ف ــني يرغب أو امرأت
ــمي(. ــر الرس ــم غي ــارج اخملي ــل اآلن". )25-36، خ احلم

ــادت  ــاله، أف ــورة أع ــارة املذك ــض العب ــى نقي وعل
ــي  ــنة، الالت ــة 18-25 س ــرة العمري ــي الفت ــاء ف النس
لــم يســتكملن حجــم األســرة املرغــوب أو لــم ينجــن 
طفــالً ذكــرًا واحــًدا علــى األقــل، أنهــن ال يســتخدمن 
ــي  ــاء ف ــض النس ــارت بع ــل. وأش ــع احلم ــائل من وس
هــذه اجملموعــة إلــى خوفهــن مــن أن تتســبب وســائل 

ــة بالعقــم. ــي اإلصاب ــة ف ــع احلمــل احلديث من

ــة  ــة اجلماعي ــات املناقش ــات جلس ــارت دينامي أش
املركــزة إلــى القلــق املشــترك بــني النســاء الســوريات 
جتــاه وســائل منــع احلمــل احلديثــة اخملتلفــة، مــا 
ــى  ــوء إل ــى اللج ــاف إل ــة املط ــي نهاي ــرأة ف ــع امل يدف
الوســائل الطبيعيــة لتنظيــم األســرة. وكان انخفــاض 
اســتخدام اللولــب يرجــع إلــى تكلفتــه املرتفعــة 
نســبيًّا فــي لبنــان، علــى الرغــم مــن أن هــذه املســألة 
كانــت أقــل ِحــدة بــني النســاء املقيمــات خــارج 
ــن  ــي يعش ــاء الالت ــمية. فالنس ــر الرس ــات غي اخمليم
فــي اخمليــم غيــر الرســمي ال يحبــذن اســتخدام حبــوب 
منــع احلمــل. وقــد أعربــن عــن قلقهــن حــول نســيان 
ــي  ــهن ف ــل عيش ــي ظ ــيما ف ــام، ال س ــا بانتظ تناوله
ــن  ــا ع ــن أيًض ــا أعرب ــة. كم ــة ومزدحم ــروف صعب ظ
قلقهــن مــن عــدم القــدرة علــى حتمــل اآلثــار اجلانبيــة 
ــة  ــبابًا إضافي ــا "أس ــل، واعتبرنه ــع احلم ــوب من حلب
ــن  ــف حياته ــي تكتن ــات الت ــرًا للصعوب ــرض" نظ للم

ــات. كالجئ

وجهات نظر النساء حول الرعاية الصحية 
حتدثــت النســاء الســوريات عــن الصعوبــات التــي 
يواجهنهــا مــع خدمــات رعايــة الصحــة اإلجنابيــة فــي 
ــق  ــي املراف ــة ف ــة التمييزي ــث املعامل ــن حي ــان، م لبن
ــاث،  ــات إن ــي خدم ــى مقدم ــار إل ــة، واالفتق الصحي

ــة. ــاع التكلف وارتف
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ــي  ــاع مقدم ــى اتب ــوريات إل ــاء الس ــارت النس أش
الرعايــة لنهــج يســتند إلــى إطــالق أحــكام، ممــا 
ــة ذات نوعيــة  أســهم فــي تصورهــن عــن تلقــي رعاي

ــة. متدني

ــام، ويتحــدث  ــور مثــل األغن ــن فــي الطاب "تنتظري
ويضحــك  ســيئة،  بطريقــة  معــك  شــخص 
ــو  ــة تل ــني املهان ــك. وتتحمل ــر علي ــخص آخ ش
األخــرى. وبعــد كل مــا عانينــاه هنــاك مــن مهانــة، 
أتينــا إلــى هنــا لتعانــي مــن املهانــة مــرة أخــرى". 

ــمي(. ــر الرس ــم غي ــارج اخملي )36-45، خ

ــات  ــود طبيب ــدم وج ــن ع ــا ع ــن أيًض ــا حتدث كم
ــباب  ــرن األس ــد أث ــان. وق ــي لبن ــة ف ــز الصحي باملراك
املذكــورة علــى تفضيلهــن ملقدمــي الرعايــة الصحيــة 
ــدى  ــة ل ــاس الرعاي ــن التم ــرت بعضه ــورية. وذك الس
طبيبــة أمــراض نســاء مــن ســوريا تعمــل فــي البقــاع.

املراكــز  فــي  طبيبــات  وجــود  إلــى  "نحتــاج 
ــنان،  ــة أس ــال طبيب ــبيل املث ــى س ــة، عل الصحي
ــارج  ــرأة". )26-35، خ ــاكل امل ــة ملش ــا طبيب وأيض

اخمليــم غيــر الرســمي(

ــن  ــكواهن م ــن ش ــوريات ع ــاء الس ــت النس أعرب
ارتفــاع تكلفــة الرعايــة الصحيــة فــي لبنــان مقارنــة 
ــرن  ــد أش ــوريا. لق ــي س ــة ف ــة اجملاني ــات العام باخلدم
إلــى الفرصــة )طــول وقــت االنتظــار فــي املراكــز 
املاليــة، وهــو مــا شــجع  والتكاليــف  الصحيــة( 
ــكان  ــد اإلم ــوريا عن ــى س ــودة إل ــى الع ــن إل بعضه

ــل. ــة أق ــة بتكلف ــي الرعاي لتلق

"إنهــا أكثــر تكلفــة اآلن، حيــث تبلــغ 20,000 
ليــرة لبنانيــة )13 دوالرًا(، ويصــف الطبيــب دواء 
مببلــغ 15,000 ليــرة لبنانيــة )10 دوالرات( أو 20,000 
ــارة  ــغ تكلفــة الزي ــة )13 دوالرًا(، أي تبل ــرة لبناني لي
حوالــي50,000  )33 دوالر(؛ مــن أيــن ســنحصل 
ــي  ــب ف ــل طبي ــة أفض ــغ تكلف ــال؟ تبل ــى امل عل

ــرة ســورية )2.5 دوالر(، وفــي بعــض  ســوريا 500 لي
األحيــان مجانًــا". )26-35 ســنة، مخيــم غيــر 

ــمي(. رس

"يعــود بعضنــا إلــى ســوريا للحصــول علــى عــالج 
أو إجــراء عمليــة جراحيــة، نظــرًا الرتفــاع التكلفــة 
ــدود  ــور احل ــة عب ــد ازدادت صعوب ــان ... لق ــي لبن ف

اآلن". )36-45، خــارج اخمليــم غيــر الرســمي(

للنساء  الصحية  الرعاية  ُمقِدمي  نظر  وجهات 
السوريات

كان هنــاك اتفــاق عــام بــني ُمقِدمــي الرعايــة 
الصحيــة الذيــن أجرينــا معهــم مقابــالت أن الالجئــات 
الســورية أعربــن عــن رغبتهــن فــي إجنــاب املزيــد مــن 
األطفــال، مقارنــة بنظرائهــن اللبنانيــات، علــى الرغــم 

مــن مشــقة النــزوح.

"عــدد الــوالدات بــني الالجئــات الســوريات مرتفــع، 
ــني.  ــر مع ــني أو ُعم ــيء مع ــد ش ــف عن وال يتوق
إنهــن مهووســات باألطفــال، رمبــا يرغــن فــي زيــادة 
اإلجنــاب بســبب مــا يحــدث معهــم". )قابلــة، فــي 

ــفى(. مستش

أوضــح ُمقدمــي اخلدمــة أن عــددًا كبيــرًا مــن 
ــوا  ــد نزح ــاع ق ــرب البق ــي غ ــوريني ف ــني الس الالجئ
ــة  ــى رغب ــاء عل ــة فــي ســوريا، بن مــن املناطــق الريفي
احلضــر  ســكان  ينتمــي  بينمــا  الكبيــرة؛  األســر 
ــات  ــى خلفي ــا إل ــوريا عموًم ــي س ــون ف ــن يقيم الذي
اجتماعية-اقتصاديــة أعلــى ولديهــم عــدد قليــل مــن 

ــال. األطف

"أولئــك الذيــن ينتمــون إلــى شــمال ســوريا، 
لديهــم تقاليدهــم اخلاصــة، ويريــدون تكويــن 
عائــالت كبيــرة العــدد. أمــا أولئــك الذيــن ينتمــون 
إلــى دمشــق، فلديهــم تقاليــد وأعــراف مختلفة". 

ــي(. ــز الصح ــب، املرك )طبي
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الرعايــة  ُمقدمــي  أشــار  النســاء،  ومبوافقــة 
الصحيــة إلــى دور املعونــة التــي تقدمهــا وكاالت األمم 
ــن  ــد م ــاب املزي ــى إجن ــاء عل ــجيع النس ــدة لتش املتح

ــن. ــرة نزوحه ــالل فت ــال خ األطف

ــدات أن  ــاء عدي ــادت نس ــزاع، اعت ــداية الن ــي ب "ف
ــن  ــتفادة م ــي االس ــن ف ــن رغبته ــي ع ــرن ل يُعب
وقتهــن فــي لبنــان، وأن ينجــن العديــد مــن 
األطفــال، ال ســيما أنهــن يتصــورن أن الرعايــة 
ــموالت  ــن مش ــان وأنه ــي لبن ــدة ف ــة جي الطبي
برعايــة املفوضيــة". )طبيبــة، عيــادة خاصــة(.

ــاء  ــواغل النس ــة ش ــي الرعاي ــا ُمقدم ــد أيًض أك
ــن  ــى قراراته ــر عل ــف يؤث ــات، وكي ــدد الزوج ــأن تع بش
ــدور  ــن بال ــف يقم ــال، وكي ــن األطف ــد م ــاب املزي إلجن
االجتماعــي املتوقــع إمــا عــن طريــق إجنــاب عــدد مــن 
ــات. ــدد الزوج ــول تع ــن أو بقب ــا يرغ ــر مم ــال أكث األطف

ــد  ــبب تهدي ــل، بس ــى احلم ــاء عل ــر النس "تضط
أزواجهــن بالــزواج مــرة ثانيــة ... الزيجــات الثانيــة 
تُعــد ســهلة بالفعــل بالنســبة للســوريني. وحتــى 
فــي بعــض األحيــان، تســاعد الزوجــة زوجهــا 
فــي اختيــار الزوجــة الثانيــة. وكثيــرًا مــا أرى فــي 
عيادتــي رجــالً مــع زوجتيــه". )طبيــب، مركــز 

ــي(. صح

ــب  ــود طل ــة بوج ــة الصحي ــي الرعاي ــاد ُمقدم وأف
ــوريني  ــب الس ــن جان ــل م ــع احلم ــائل من ــى وس عل
ــى  ــاروا إل ــة. وأش ــز الصحي ــتخدمون املراك ــن يس الذي
بعــض الشــواغل املتعلقــة بعــدم توافــر ُحقــن منــع 
احلمــل التــي طلبتهــا النســاء الســوريات، فضــالً عــن 
ــن  ــة م ــذه الفئ ــبيًّا له ــة نس ــب املرتفع ــة اللول تكلف

ــكان. الس

"غالًبــا مــا أنصحهــن باســتخدام اللولــب ... نحــن 
ــا فــي هــذا املركــز الصحــي،  ــب مجانً ــح اللول منن
ــه  ــب إلدخال ــارة الطبي ــى زي ــن إل ــن يحتج لكنه
... تبلــغ تكاليــف الزيــارة حوالــي 20,000 ليــرة 

لبنانيــة )13 دوالرًا( ... تأتــي الكثيــر مــن الالجئــات 
ــي معلومــات عــن وســائل  ــن من ــا ويطل ــى هن إل
منــع احلمــل ... يســألون عــن احلُقــن، وهــي شــيء 
موجــود لديهــن فــي ســوريا". )ممرضــة، مــن مركــز 

ــي(. صح

ــل  ــع احلم ــائل من ــص وس ــى نق ــاروا إل ــد أش وق
ــة  ــة لتغطي ــز الصحي ــي املراك ــا ف ــوزع مجانً ــي تُ الت
ــا  ــو م ــاع. وه ــي البق ــوريني ف ــني الس ــة الالجئ حاج
ــائل  ــن لوس ــن احتياجه ــاء ع ــادات النس ــق وإف يتس

ــة. ــعار معقول ــا أو بأس ــل مجانً ــع احلم من

ــع  ــوب من ــدة مــن حب ــا إمــدادات جي ــت لدين "كان
تعــد  لــم  لكنهــا  الذكــري،  والواقــي  احلمــل 
ــني الســوريني  ــر مــن الالجئ ــي الكثي ــرة. ويأت متوف
ــس  ــا، ولي ــل مجانً ــع احلم ــائل من ــون وس ويطلب
ــد لنقدمــه". )ممرضــة، مركــز للصحــة  لدينــا املزي

ــة(. العام

ــت  ــل. كان ــع احلم ــدات موان ــاء عدي ــب نس "تطل
ــل  ــع احلم ــائل من ــا وس ــدم لن ــة تق وزارة الصح
لفتــرة طويلــة، كان لدينــا آالف األســاليب اخملتلفة. 
لكنــه النســاء أخذتهــا، وليــس لدينــا اآلن حبــوب 
ــة(. ــة العام ــز للصح ــب، مرك ــل. )طبي ــع احلم من

عــن  الرعايــة  مقدمــي  خطابــات  وكشــفت 
املواقــف الســلبية التــي تؤكــد مــا أفــادت بــه النســاء 
التمــاس  التمييزيــة عنــد  املعاملــة  مــن خبــرات 

الرعايــة فــي مجــال الصحــة اإلجنابيــة.

تلتــزم  ال  وجاهــالت.  مســؤوالت  غيــر  "إنهــن 
ــي معهــن  ــا نعان ــد. إنن ــدات منهــن باملواعي العدي
بالفعــل بوقــت عصيــب ... يســتنفدننا". )طبيــب، 

ــي(. ــز الصح املرك

املدرســة،  إلــى  يذهبــون  ال  أطفــال  "لديهــن 
ورعايتهــن ألطفالهــن قليلــة. إنهــن جاهــالت. 
القليــل منهــن متعلمــات، لكــن غيــر املتعلمــات 
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ــة(. ــادة خاص ــة، عي ــرًا". )طبيب ــر كثي أكث

مناقشة
ــي  ــث ف ــي تبح ــابقة، الت ــات الس ــت الدراس قام
ــن  ــد م ــي العدي ــني ف ــني الالجئ ــة ب ــلوك اخلصوب س
البيئــات، بالنظــر فــي العــدد املرغــوب والعــدد الفعلــي 
ــات  ــوالدات، وممارس ــني ال ــدة ب ــرات املباع ــال، وفت لأطف
زيــادة  أن  تنظيــم األســرة، واإلجهــاض؛ وأوضحــت 
ــن  ــض ع ــى التعوي ــة إل ــى احلاج ــع إل ــة ترج اخلصوب
ــة  ــاض اخلصوب ــع انخف ــا يرج ــال، بينم ــدان األطف فق
ــى  ــية.26،6 عل ــني املعيش ــروف الالجئ ــة ظ ــى صعوب إل
ــار العوامــل  أن هــذه الدراســات لــم تأخــذ فــي االعتب
الســياقية والعمليــة املعقــدة التــي تؤثــر علــى 
ــة لــدى النســاء فــي ظــل ظــروف  ســلوكيات اخلصوب
النــزوح. ركزنــا فــي هــذه الدراســة علــى ســلوك 
املــرج  فــي  الســوريات  الالجئــات  لــدى  اخلصوبــة 
والبقــاع، مبــا كشــف عــن التفاعــل املعقــد بــني 
ــى  ــا عل ــجع بعضه ــي يُش ــياقية الت ــل الس العوام
احلفــاظ علــى ارتفــاع اخلصوبــة ويُفضــي بعضهــا إلــى 
خفــض اخلصوبــة. وفــي مــوازاة ذلــك، حددنــا القضايــا 
التــي تــدور حــول عــدم القــدرة علــى حتمــل التكلفــة، 
ــا  ــي م ــع احلمــل املُقدمــة ف ــول وســائل من ومــدى قب
ــن  ــالً ع ــن، فض ــاء واحتياجاته ــع النس ــق بوض يتعل
ــي  ــام الصح ــي النظ ــه ف ــني من ــذي يعان ــز ال التميي

ــي.  اللبنان

ــة مــن الالجئــني  ــى الرغــم مــن أن هــذه الفئ وعل
انتقلــت إلــى بلــد مجــاور، يشــتركون معــه فــي 
اللغــة وعلــى درايــة بخصائصــه الثقافيــة، فــإن 
نتائجنــا تلقــي الضــوء علــى مــدى مــا تواجهــه هــؤالء 
ــات نتيجــة للتناقضــات القائمــة  ــات مــن حتدي الالجئ
ــلبية  ــن الس ــة وأوضاعه ــن االجتماعي ــني معاييره ب
ــة.  ــة باخلصوب ــرارات املتعلق ــاذ الق ــد اتخ ــة، عن الراهن
اخلصوبــة  مســتويات  ارتفــاع  علــى  احلفــاظ  إن 
ــرة، وألطفــال  ــل النســاء ألســرة كبي يشــجعه تفضي
ذكــور، ورغبتهــن فــي التعويــض عــن األطفــال الذيــن 

ــدد  ــة تع ــن ممارس ــن م ــرب، وخوفه ــي احل ــن ف فقدنه
ــي  ــية ف ــن املعيش ــا ظروفه ــي تفاقمه ــات الت الزوج
ــدة.  ــن وكاالت األمم املتح ــة م ــة املتوقع ــان، واملعون لبن
ــاء  ــجع النس ــل ال تش ــد عوام ــرى، جن ــة أخ ــن ناحي وم
ــن  ــذي يرغ ــر ال ــرة الكبي ــم األس ــق حج ــى حتقي عل
فيــه، مثــل: التغيــرات الســلبية فــي حياتهــن بســبب 
ــي  ــا ف ــي يواجهنه ــات الت ــزوح، والتحدي ــرب والن احل
النظــام القانونــي لتســجيل الــزواج واملواليــد، فضــالً 
تعليــم  فــي  يواجهنهــا  الالتــي  الصعوبــات  عــن 

ــال. األطف

ــى  ــل عل ــذه العوام ــن ه ــم ع ــر الناج ــر التوت يؤث
دور النســاء فــي عمليــة صنــع القــرار فــي مــا 
يتعلــق باخلصوبــة. عانــت املــرأة صعوبــات اجتماعيــة 
واقتصاديــة دفعتهــا للقيــام بــدور نشــط فــي عمليــة 
ــن  ــع أزواجه ــة م ــتخدمنه كحج ــرار، واس ــع الق صن
للحــد مــن عــدد األطفــال فــي األســرة، أو الســتخدام 
ــة أزواجهــن. وهــو مــا  ــع احلمــل دون معرف وســائل من
يكشــف عــن تغييــر فــي األدوار االجتماعيــة للنســاء. 
ــر  ــدد كبي ــاب ع ــن إجن ــم م ــى الرغ ــل، وعل ــي املقاب وف
مــن األطفــال، ال تــزال بعــض النســاء يرغــن فــي املزيد 
مــن األطفــال خشــية أن يتــزوج أزواجهــن مــرة ثانيــة، 
وهــي ظاهــرة موثقــة أيًضــا بــني الالجئــات األفغانيــات 
ــي  ــة ف ــة دقيق ــاء موازن ــتخدم النس ــران.27 تس ــي إي ف
ــر  ــة التكيــف مــع الظــروف اخملتلفــة التــي تؤث محاول
ــدد  ــاب ع ــن إجن ــد م ــاب أو احل ــي إجن ــن ف ــى رغبته عل
مــن األطفــال. وعلــى الرغــم مــن أن وضعهــن اجلديــد 
علــى  شــجعهن  وبالتالــي  بالتمكــني،  أشــعرهن 
ــن  ــي يهيم ــرار الت ــع الق ــة صن ــي عملي ــاركة ف املش
عليهــا الذكــور، فقــد حرصــن أيًضــا علــى النظــر فــي 
العواقــب وبخاصــة تعــدد الزوجــات. وعلــى الرغــم مــن 
وجــود تعــدد الزوجــات علــى نطــاق صغيــر فــي ســوريا 
قبــل انــدالع النــزاع،15 فقــد كان يشــكل مصــدر قلــق 

ــات فــي هــذا اجملتمــع. ــر لالجئ كبي

يّســرت مفوضيــة األم املتحــدة لشــؤون الالجئــني 
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واملنظمــات غيــر احلكويــة حصــول النســاء الســوريات 
علــى الرعايــة الصحيــة؛ وبينمــا ركــزت علــى صحــة 
األم وتقــدمي املعونــة للنســاء احلوامــل وأســرهن، فقــد 
لعبــت دورًا مهًمــا فــي حتديــد رغبــة املــرأة فــي إجنــاب 
ــى  ــة عل ــم املفوضي ــد أن دع ــال. بي ــن األطف ــد م املزي
مــدى ســنوات قــد تضــاءل مــع إطالــة أمــد الصــراع، 
تــاركًا اجملتمــع يختبــر صعوبــات أكثــر حــدة، تؤثــر اآلن 

علــى قــرار النســاء بتقليــص حجــم األســرة.

التعامــل  الســوريات  الالجئــات  علــى  يتأتــى 
مــع ثقافــة املضيــف ونظامــه الصحــي الــذي ال 
يســتجيب الحتياجاتهــن. ويكشــف خطــاب مقدمــي 
ــذه  ــي ه ــالت ف ــم مقاب ــا معه ــن أجرين ــات الذي اخلدم
ــة  ــة القدمي ــب النمطي ــض القوال ــن بع ــة ع الدراس
التــي تنبثــق عــن التواصــل عــن قــرب بــني الشــعبني 
ــأن  ــاء بش ــادات النس ــد إف ــنني، ويؤك ــر الس ــى م عل
تعرضهــن ملعاملــة متييزيــة فــي مراكــز الرعايــة 
الصحيــة. لــم يكــن ُمقدمــي الرعايــة الصحيــة 
ــلوك  ــاط الس ــة وأمن ــتويات اخلصوب ــة مبس ــى دراي عل
الشــائعة فــي ســوريا قبــل نشــوب النــزاع، ولــذا كان 
ســلوك اخلصوبــة لــدى الالجئــات الســوريات يشــكل 
ــد  ــات. وق ــة باللبناني ــن مقارن ــبة له ــة بالنس صدم
ــي  ــا ف ــي واجهنه ــة الت ــة التمييزي ــهمت املعامل أس
ــد  ــي احل ــرة ف ــة كبي ــة بدرج ــة الصحي ــروف الرعاي ظ
ــة.  ــة الصحي ــى الرعاي ــن عل ــة حصوله ــن إمكاني م
وتشــمل العوائــق األخــرى: الفرصــة، والتكلفــة املاليــة 
لوســائل منــع احلمــل، ومحدوديــة الوصــول إلــى 
ــر  ــدم توف ــائل، وع ــك الوس ــن تل ــة م ــواع املفضل األن
ــاث لتقــدمي اخلدمــات. وقــد وردت هــذه احلواجــز فــي  إن
دراســات ســابقة أُجريــت فــي ســوريا28 وبــني الالجئــات 
ــم  ــح مه ــاك ملم ــان.18 ،29-31 وهن ــي لبن ــوريات ف الس
ــة الصحيــة، وهــو  الســتفادة هــذه الفئــة مــن الرعاي
ــى  ــان للحصــول عل ــني ســوريا ولبن الســفر املتكــرر ب
ــني  ــة؛ وهــي ظاهــرة ال توجــد عــادة ب ــة الصحي الرعاي

ــرى.  ــن أخ ــي أماك ــني ف الالجئ

يواجــه نظــام الرعايــة الصحيــة اللبنانــي العديــد 

ــوريني،  ــني الس ــق الالجئ ــي إدارة تدف ــات ف ــن التحدي م
لأزمــات،  االســتعداد  خطــط  غيــاب  ظــل  فــي 
واالعتــراف الرســمي بأزمــة الالجئــني، فضــالً عــن 
ــة  ــات صح ــه الحتياج ــل املوج ــى التموي ــار إل االفتق
الالجئــني. وتُعــد إفــادات مقدمــي الرعايــة عــن نقــص 
ــي  ــة الت ــد األمثل ــل أح ــع احلم ــائل من ــدادات وس إم
ــول  ــن أن احلص ــادات ع ــاك إف ــتنا. وهن ــا دراس حددته
الوقــت  فــي  اإلجنابيــة  الصحــة  إمــدادات  علــى 
ــرى.32  ــانية أخ ــات إنس ــي بيئ ــا ف ــد حتديًّ ــب يُع املناس
ــد  ــذي يعتم ــي، ال ــة اللبنان ــة الصحي ــام الرعاي إن نظ
أساًســا علــى القطــاع اخلــاص وعلــى محدوديــة قــدرة 
اجملتمعــات احملليــة املضيفــة علــى تقــدمي اخلدمــات مــن 
خــالل منظمــات غيــر حكوميــة، ميثــل حتديــات كبيــرة 
ــاالت  ــي ح ــة ف ــة الصحي ــم الرعاي ــام تنظي ــرى أم أخ
األزمــات.33 وقــد أدى اســتمرار تدفــق الالجئني الســوريني 
ــى مقدمــي اخلدمــات واملراكــز  ــب عل ــادة الطل ــى زي إل
الصحيــة ذات القــدرة احملــدودة. وهــو األمــر الذي أســفر 
عــن آثــار غيــر مرغــوب فيهــا علــى الرعايــة املقدمــة، 
ــة  ــى نوعي ــاء عل ــا النس ــدم رض ــر ع ــن أن تُفِس وميك
ــن  ــادات ع ــاك إف ــا. وهن ــن عليه ــي حصل ــة الت الرعاي
وضــع مماثــل، عنــد تقييــم خدمــات الصحــة اإلجنابيــة 

ــي األردن.34 ــوريني ف ــني الس ــة لالجئ املقدم

النظــام  تلبيــة  عــدم  تِبيــان  إلــى  باإلضافــة 
الصحــي اللبنانــي باحتياجــات الصحــة اإلجنابيــة 
ــج  ــاءة برام ــدم كف ــى ع ــا إل ــير نتائجن ــات، تش لالجئ
توفيــر الرعايــة الصحيــة فــي حــاالت الطــوارئ، كمــا 
 ،MISP فــي برنامــج احلــد األدنــى مــن اخلدمــات األوليــة
ــرورة  ــد ض ــا يؤك ــو م ــات. وه ــذه االحتياج ــة ه ملواجه
تخطيــط وتوفيــر خدمــات تنظيــم األســرة مــع إيــالء 
ــة  ــر الثقافي ــياقية واملعايي ــل الس ــى العوام ــار إل اعتب

ــني.10،9  لالجئ

تركــز دراســتنا علــى وجهــات نظــر النســاء؛ 
ــي  ــة ف ــيات املعروف ــوارد واحلساس ــة امل ــرًا حملدودي ونظ
البيئــات التــي تضــم الجئــني، لــم يكــن مــن املمكــن 
ــن  ــذي ميك ــر ال ــو األم ــة. وه ــي الدراس ــال ف إدراج الرج
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أخــذه فــي احلســبان فــي بحــوث مســتقبلية تهــدف 
ــق  ــا يتعل ــي م ــع ف ــذا اجملتم ــا له ــني فهمن ــى حتس إل
ــل.  ــع احلم ــائل من ــتخدام وس ــة واس ــلوك اخلصوب بس
لــم نتمكــن أيًضــا مــن اختبــار الفــوارق فــي احلصــول 
علــى وســائل منــع احلمــل واســتخدامها اســتنادًا إلــى 
منطقــة منشــأ الالجئــات الســوريات. ولــم تتــح لنــا 
ــة  ــاك بناصي ــة اإلمس ــة للدراس ــة املقطعي الطبيع
ــلوك  ــم والس ــي املفاهي ــت ف ــي حدث ــرات الت التغيي
ــني. ــاة الالجئ ــن حي ــة م ــة مختلف ــل زمني ــر مراح عب

إن العوامــل الســياقية وتفاعالتهــا املعقــدة فــي 
ــات  ــتخدام خدم ــة واس ــج اخلصوب ــى نتائ ــر عل التأثي
ــًدا مــن  الصحــة اإلجنابيــة املوضحــة أعــاله، توفــر مزي
ــة فــي  ــا هــو معــروف عــن ســلوك اخلصوب الفهــم مل
حــاالت النــزاع.26،6 ونحــن نعتبــر أن نظرتنــا الفاحصــة 
آلليــات التغييــر فــي ســلوك اخلصوبــة تُعــد إســهاًما 
قيًمــا فــي تراكــم املعرفــة فــي هــذا اجملــال فــي حــاالت 
ــرؤى إلــى ضــرورة  الالجئــني الناشــئة. وتشــير هــذه ال

ــة  ــى التغييــرات فــي ســلوك اخلصوب ــاه إل ــالء االنتب إي
ــث  ــات، حي ــى اخلدم ــني عل ــول الالجئ ــير حص وتيس
يعانــون مــن النــزوح، ويواجهــون حتديــات تتمثــل 
فــي االختالفــات القائمــة فــي الرعايــة الصحيــة 

ــة. ــياقات الثقافي والس

شكر وتقدير
يــود املؤلفــون التوجــه بالشــكر إلــى جميــع 
املشــاركني  الصحيــة  الرعايــة  النســاء ومقدمــي 
ــن  ــة م ــة املقدم ــدرون املنح ــا يق ــة. كم ــي الدراس ف
اإلجنابيــة إلجنــاز هــذا  الصحــة  مجموعــة عمــل 
 Dr Belgin ــي ــني تيكس ــكرون د. بيلج ــروع، ويش املش
ــابقة  ــودات الس ــة املس ــي مراجع ــا ف Tekce لدعمه

ــة. ــذه الورق له

التمويل
البحــث علــى معونــة منحــة  حصــل علــى 
ــة  ــوث التنمي ــز بح ــن مرك ــة م )106981-001( مقدم

الدوليــة، أوتــاوا، كنــدا.
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الصحة واحلقوق اإلجنابية في القدس الشرقية:
تأثير العسكرة والسياسات احليوية على خبرات احلمل والوالدة للفلسطينيات

الالتي يعشن في حي كفر عقب
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* العنوان احلالي: كلية سان أنطوني، جامعة أكسفورد، أكسفورد، اململكة املتحدة.

موجز املقال: تشير البحوث التي أُجريت على اجملتمعات امللية املهمشة إلى ضرورة فهم املُِددات السياسية للصحة 
اإلجنابية. بالنسبة لسكان حي كفر عقب، قد متثل السياسية احليوية اإلسرائيلية في القدس الشرقية عقبة أمام 
حصول األمهات على رعاية صحية. ويتجلى ذلك عند إجبار النساء على عبور نقاط التفتيش العسكرية للوالدة في 
املستشفيات املوجودة في القدس حتى يتمكن أطفالهن من احلصول على حق "اإلقامة الدائمة"، وهي وثيقة مطلوبة 
للفلسطينيني من أجل العيش في القدس. استخدمنا تصميًما أساسيًّا نوعيًّا، وأجرينا مقابالت معمقة شبه منظمة 
مع 27 امرأة و20 رجالً، واستخدمنا أسلوب التحليل املواضيعي الستخالص املواضيع األساسية واملواضيع الفرعية. 
وأفادت النساء بتعرضهن لظروف محفوفة باخلطر أثناء احلمل، ومخاوف من الوالدة عند نقاط التفتيش. وكان الدعم 
االجتماعي يقتصر على بعض النساء، بسبب عدم قدرة الزوج/األسرة على الوصول إلى املستشفى في وقت الوالدة. 
وأفاد الرجال باستياءهم نتيجة لعدم قدرتهم حضور الوالدة. وتُعتبر الوالدة في مستشفى بالقدس، كجزء من نقل 
حق اإلقامة الدائمة إلى األطفال، مبثابة إعادة تأكيد الوجود الفلسطيني في املدينة وحتويل مواقع املعاناة إلى مواقع 
للمقاومة. تؤثر سياسات اإلقامة اإلسرائيلية وعزل القدس على احلمل والوالدة، على املستويات البدنية واالجتماعية 
والنفسية، لدى النساء املقيمات في كفر عقب. وتشير النتائج إلى أهمية إدراج املِددات السياسية املتعلقة باحلصول 

على رعاية األمومة واحلمل اآلمن عند وضع تصور للحقوق اإلجنابية.

الكلمــات الدالــة: القــدس الشــرقية، احلقــوق اإلجنابيــة، السياســات احليويــة، النســاء الفلســطينيات، احلصــول 
علــى الرعايــة الصحيــة، كفــر عقــب، نقــاط التفتيــش، اإلقامــة الدائمــة.

يرتكــز وضــع تصــور للحقــوق اإلجنابيــة علــى 
ــني  ــدة ب ــار عــدد األطفــال، وامل ــة الفــرد فــي اختي حري
ــي  ــوث ف ــير البح ــاب.1 وتش ــت اإلجن ــوالدات، وتوقي ال
ســياقات الظلــم الهيكلــي واالســتعمار والنــزاع إلــى 
فشــل هــذا النهــج فــي مراعــاة احملــِددات السياســية 
التــي  الدراســات  وتوضــح  اإلجنابيــة.6-2  للصحــة 
ــوالدة  ــل وال ــرقية أن احلم ــدس الش ــي الق ــت ف أُجري
يتشــابكان مــع املمارســات التمييزيــة للسياســة 
ــني  ــطينيني املقيم ــاه الفلس ــرائيلية جت ــة اإلس احليوي

فــي املدينــة.2 جتــري ممارســة السياســة احليويــة 
اإلســرائيلية، وهــي "إنتــاج وصيانــة والســيطرة علــى 
ــالل  ــن خ ــني‘" ]2، ص 1201[، م ــر املرغوب ــكان غي ’الس
عــزل املدينــة عــن باقــي األراضــي الفلســطينية احملتلة 
ــن  ــد األماك ــزة(، وحتدي ــاع غ ــة وقط ــة الغربي )الضف
ــطينيو  ــا فلس ــب فيه ــش وينج ــن أن يعي ــي ميك الت
ــدس  ــي الق ــل ف ــش ويعم ــرقية.8،7 ال يعي ــدس الش الق
لديهــم  الذيــن  الفلســطينيني  ســوى  الشــرقية 
"إقامــة دائمــة". وعليهــم أن يثبتــوا باســتمرار أنهــم 
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ــلطات  ــا الس ــي تفرضه ــدود الت ــل احل ــون داخ يقيم
ــة فــي القــدس، وإال يفقــدون إقامتهــم. عــالوة  البلدي
ــال  ــى األطف ــة إل ــل اإلقام ــب نق ــك، يتطل ــى ذل عل
ــفيات  ــد مستش ــي أح ــد األم ف ــوالدة أن تل ــي ال حديث
ــني  ــى املقيم ــروط عل ــذه الش ــق ه ــدس. وال تنطب الق
اليهــود، حيــث ميكنهــم اإلجنــاب والعيــش خــارج حــدود 
القــدس دون فقــدان حــق اإلقامــة فــي املدينــة. تركــز 
دراســتنا علــى حــي كفــر عقــب، الــذي اســُتبِعد مــن 
ــدار  ــاء اجل ــد بن ــام 2002 بع ــي ع ــرقية ف ــدس الش الق
ــون  ــن يعيش ــن الذي ــد م ــرًا ألن العدي ــازل.10،9 نظ الع
ــح  ــي أصب ــدس، وألن احل ــكان الق ــن س ــم م ــاك ه هن
مفصــوالً عــن القــدس الشــرقية، يجــب أن تعبــر 
النســاء احلوامــل نقــاط التفتيــش عنــد اقتــراب موعــد 
الــوالدة لتلــد فــي مستشــفى بالقــدس. نحــن نهــدف 
للصحــة  السياســية  احملُــِددات  استكشــاف  إلــى 
ــول  ــيما حص ــرقية، ال س ــدس الش ــي الق ــة ف اإلجنابي
ــهادات  ــالل ش ــن خ ــك م ــة؛ وذل ــى الرعاي ــات عل األمه
ــب. ــر عق ــي كف ــون ف ــن يعيش ــاء الذي ــات واآلب األمه

معلومات أساسية عن الدراسة
وصع تصورات سياسية للحقوق اإلجنابية

ــة  ــكان والتنمي ــع للس ــي الراب ــر الدول ــرح املؤمت ط
ــام 1994،  ــد ع ــذي عق ــكان(، ال ــي للس ــر الدول )املؤمت

ــي: ــو التال ــى النح ــة عل ــوق اإلجنابي ــورًا للحق تص

ــي  ــراد ف ــع األزواج واألف ــي جلمي ــق األساس "... احل
ــم،  ــدد أطفاله ــؤولية ع ــة ومس ــرروا بحري أن يق
ــاب  ــت اإلجن ــوالدات، وتوقي ــني ال ــة ب ــدة الفاصل وامل

]104.p,1[  "...

ــؤرة  ــل ب ــي حتوي ــمة ف ــوة حاس ــذه خط ــت ه كان
التركيــز مــن املســتويات اجملتمعيــة لتنظيــم الســكان 
إلــى رفــاه األزواج أنفســهم، ال ســيما النســاء. بيــد أن 
خبــرات النســاء فــي ســياقات مــن االســتعمار والنــزاع 
ــرورة  ــى ض ــير إل ــة، تش ــة الهيكلي واملظالم/العنصري
ــاء  ــوق النس ــية حلق ــِددات السياس ــم احملُ ــادة تدعي زي

اإلجنابيــة فــي هــذه الســياقات.2-6 ويُعــد التوســع فــي 
ــرات  ــى خب ــية عل ــل السياس ــر العوام ــة تأثي كيفي
ــي  ــا ف ــة تفكيرن ــا لطريق ــة ضروريًّ ــة اإلجنابي الصح
احلقــوق اإلجنابيــة. وردًا علــى التجــاوزات التاريخيــة 
ــطون  ــاغ الناش ــة، ص ــة اإلجنابي ــي الصح ــة ف واحلالي
ــات فــي كنــدا  فــي مجــال العمــل مــع النســاء امللون
ــة"،  ــة اإلجنابي ــح "العدال ــدة مصطل ــات املتح والوالي
مــع التركيــز علــى ثالثــة عناصــر: احلــق فــي اإلجهاض، 
احلــق فــي اإلجنــاب، واحلــق فــي تربيــة أولئــك األطفــال.4 
وترتبــط إضافــة احلقــني الثانــي والثالــث بالقمــع 
اإلجنابــي الــذي تتعــرض لــه النســاء األمريكيــات مــن 
مواطنــي أالســكا، وذوات األصــول األفريقيــة والالتينيــة 
واآلســيوية،4-6 مثــل التعقيــم القســري11 والعنــف 
اجلنســي. هنــاك تعريــف للعدالــة اإلجنابيــة يعتبرهــا 
ــي،  ــي، والسياس ــي، والروح ــي، والعقل ــاه البدن "الرف
واالجتماعــي، واالقتصــادي الكامــل للنســاء والفتيات" 
الهيكليــة  التفاوتــات  إدراج  يتيــح  وهــو   ،]20.p  ,6[
القائمــة علــى الِعــرق والطبقــة التــي تواجههــا هــذه 
ــي،  ــم البيئ ــة الظل ــم األمثل ــوم. وتض ــات الي اجملتمع
والسياســات املتعلقــة باخملــدرات، واحلصــول علــى 
الرعايــة الصحيــة، والســجن، والفقــر.4 تتســق وجهات 
النظــر اإليكولوجيــة للصحــة اإلجنابيــة والفهــم 
ــور  ــى تص ــت عل ــة أُجري ــدت دراس ــد وج ــي: فق احملل
ــات  ــة مجتمع ــي ثالث ــة ف ــة اإلجنابي ــاء للصح النس
ــدة،  ــة اجلي ــروت،12 أن الصح ــول بي ــرة ح ــة فقي محلي
عقليًّــا وجســديًّا علــى حــد ســواء، متثــل أهميــة 
أساســية. وكان الرفــاه العــام )اخللــو مــن املــرض 
واإلجهــاد( أثنــاء احلمــل واألمومــة، فضــالً عــن القــدرة 
علــى تربيــة األطفــال، يشــكل جــزًءا مــن فهــم كثيــر 
مــن النســاء للصحــة اإلجنابيــة. وهنــاك عناصــر أخــرى 
تشــمل تنظيــم األســرة، والعالقــات الزوجيــة اجليــدة، 
والوضــع االقتصــادي. وفــي حــني يفســر تعريــف املؤمتــر 
ــالل  ــر االحت ــة تأثي ــي للســكان للحقــوق اإلجنابي الدول
اإلجنابيــة  الســلوكيات  بعــض  علــى  اإلســرائيلي 
ــني  ــط مهمــة ب ــه يتجاهــل رواب ــة،13 فإن مثــل اخلصوب
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الصحــة اإلجنابيــة والســياق السياســي لأراضــي 
ــة. ــطينية احملتل الفلس

الصحة اإلجنابية في األراضي الفلسطينية احملتلة 
يبــدو االرتبــاط بــني االحتــالل اإلســرائيلي لأراضــي 
اإلجنابيــة  النســاء  احملتلــة وصحــة  الفلســطينية 
ــى  ــول عل ــرص احلص ــاؤل ف ــي تض ــا ف ــر وضوًح أكث
الرعايــة الصحيــة فــي أوقــات اشــتداد العنــف. عنــد 
قصــف قطــاع غــزة فــي عــام 2014، تضــررت بشــدة 
ــة  ــة اإلجنابي ــات الصح ــى خدم ــول إل ــة الوص إمكاني
ــد  وتوفرهــا بســبب عمليــات اإلغــالق والتحميــل الزائ
ــرب.  ــة باحل ــات املرتبط ــالج اإلصاب ــفيات لع للمستش
ــات  ــرة مضاعف ــك الفت ــالل تل ــك زادت خ ــة لذل ونتيج
احلمــل، وحــاالت الــوالدة قبــل األوان، ومعــدالت وفيــات 
ــط  ــة، ترتب ــة الغربي ــي الضف ــات.14 ف ــد واألمه املوالي
ــات  ــر بعملي ــد كبي ــى ح ــة إل ــة الصحي ــق الرعاي عوائ
اإلغــالق، ونقــاط التفتيــش العســكرية التــي تســيطر 
علــى احلركــة داخــل وبني املــدن والقــرى الفلســطينية. 
وهــو مــا يــؤدي إلــى تقُلــص إمكانيــة وصــول النســاء 
احلوامــل إلــى الرعايــة قبــل وبعــد الــوالدة. واألكثــر مــن 
ــي  ــة ف ــى احلرك ــة عل ــود املفروض ــببت القي ــك، تس ذل
ــد  ــوالدات عن ــة وال ــتَحثّة واملنزلي ــوالدات املس ــادة ال زي

ــات أن: ــدى الدراس ــدت إح ــش؛15 ووج ــاط التفتي نق

"... 10% مــن النســاء الفلســطينيات احلوامــل 
يتأخــرن عنــد نقــاط التفتيــش ســنويًّا، مــن عــام 
ــوالدة  ــن لل ــالل انتقاله ــام 2007، خ ــى ع 2000 إل
فــي مستشــفى. وأســفر ذلــك عــن 69 والدة، و35 
ــد  ــات، عن ــاة األمه ــاالت لوف ــس ح ــع، وخم رضي

ــش".16 ــاط التفتي نق

ــد  ــش؛ فق ــاط التفتي ــور نق ــؤ بعب ــن التنب ال ميك
يســتغرق مــن بضــع دقائــق إلــى بضــع ســاعات؛ وفــي 
ــر  ــام.17 وتُعتب ــان تكــون مغلقــة لعــدة أي بعــض األحي
ــف  ــؤر للعن ــة ب ــا مبثاب ــكرية أيًض ــع العس ــذه املواق ه
ــن  ــدًءا م ــة، ب ــكل والكثاف ــث الش ــن حي ــاوت م تتف
املواجهــات اللفظية/اجلســدية بــني الفلســطينيني 

ــى  ــل عل ــداء كام ــى اعت ــود،18 إل ــرون واجلن ــن يعب الذي
احلجــارة/ يلقــي  الــذي  الفلســطيني  الشــباب 

املولوتــوف، حيــث يطلــق اجلنــود الغــاز املســيل للدموع 
ــي.  ــاص احل ــي والرص ــاص املطاط والرص

احلواجز  الشرقية:  القدس  في  احليوية  السياسة 
املادية وسياسة "مركز احلياة" 

ــش  ــي يعي ــاء الالت ــاب النس ــل وإجن ــع حم يخض
ــة  ــن أدوات السياس ــني م ــى أدات ــب إل ــر عق ــي كف ف
ــى  ــي تنظــم الوصــول إل ــة الت ــة: احلواجــز املادي احليوي
املدينــة )اجلــدار العــازل ونقــاط التفتيــش(، والقوانــني 
التمييزيــة التــي حتكــم الفلســطينيني املقيمــني 
فــي القــدس )سياســة "مركــز احليــاة" ووضعيــة 
"اإلقامــة الدائمــة"(. بعــد احتــالل إســرائيل للضفــة 
الغربيــة عــام 1967، قامــت بتقســيم الفلســطينيني 
ــون  ــن يقيم ــراد الذي ــت األف ــني:7 أعط ــى مجموعت إل
)تُعــرف  دائمــة"  "إقامــة  الشــرقية  القــدس  فــي 
بشــكل غيــر رســمي باســم هويــة القــدس(، وأعطــت 
الفلســطينيني فــي جميــع املناطــق األخــرى مــا 
ــى  ــارة إل ــراء" )إش ــة اخلض ــم "الهوي ــرف اآلن باس يُع
ــاق  ــرائيل بإحل ــت إس ــا قام ــة(. كم ــالف الوثيق ــون غ ل
ــي، وأخضعــت  ــر قانون القــدس الشــرقية، بشــكل غي
ــي  ــح حامل ــا، وأصب ــا لواليته ــني فيه ــني الدائم املقيم
التــي  الوحيــدة  اجملموعــة  مبثابــة  القــدس  هويــة 
ميكنهــا أن تعيــش وتعمــل هنــاك.8 يُعــد حاملــو 
بطاقــة الهويــة اخلضــراء الذيــن يعيشــون فــي قطــاع 
غــزة أكثــر عزلــة، ويعانــون مــن معظــم القيــود 
ــة أو  ــن محدودي ــا يتضم ــة مب ــى احلرك ــة عل املفروض
ــي  ــا ف ــزة، مب ــاع غ ــادرة قط ــى مغ ــدرة عل ــدم الق ع
ــارات إلــى الضفــة الغربيــة.19 عــالوة  ــام بزي ذلــك القي
علــى ذلــك، مينــع أيًضــا احلصــار املفــروض علــى قطــاع 
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــطينيني ف ــع الفلس ــزة جمي غ
ــا  ــة. أم ــروف خاص ــت ظ ــزة إال حت ــاع غ ــارة قط ــن زي م
حاملــو بطاقــة الهويــة اخلضــراء الذيــن يعيشــون فــي 
الضفــة الغربيــة، فلديهــم قــدردة أكبــر علــى احلركــة، 
ــدود أو  ــرقية مح ــدس الش ــى الق ــم إل ــن وصوله لك
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ــام 2000  ــي ع ــل ف ــه الكام ــذ انفصال ــم من ــر قائ غي
ــوف  ــة.20 س ــطينية احملتل ــي الفلس ــة األراض ــن بقي ع
نســتخدم فــي هــذه الورقــة البحثيــة التســمية 
الضفــة  هويــة  حاملــوا   – محليًّــا  املســتخدمة 
ــة اخلضــراء  ــي الهوي ــة - لتفرقتهــم عــن حامل الغربي
الذيــن يعيشــون فــي الضفــة الغربيــة وأولئــك الذيــن 
ــة،  ــروف معين ــت ظ ــزة. حت ــاع غ ــي قط ــون ف يعيش
ميكــن أن يقــدم حاملــو هويــة الضفــة الغربيــة طلًبــا 
ــر  ــرور عب ــن امل ــم م ــح متكنه ــى تصاري ــول عل للحص
نقــاط التفتيــش والدخــول إلــى القــدس الشــرقية )من 
املمكــن لســكان قطــاع غــزة تقــدمي طلبــات احلصــول 
علــى تصاريــح للضفــة الغربيــة، لكــن احلصــول عليــه 
ــح  ــدر حتقيقــه(. تكــون التصاري ــة وين شــديد الصعوب
ــر  ــنة )وغي ــى س ــد إل ــوم واح ــني ي ــراوح ب ــة، تت مؤقت
مســموح باملبيــت(، ومُتنــح ألغــراض محــددة تتضمــن 
العمــل، واملواعيــد الصحيــة، والســياحة الدينيــة، 
والعمــل التجــاري.21 منــذ أن قامــت إســرائيل بتعليــق 
عمليــات "لــم شــمل العائــالت" فــي عــام 2003 
ــة  ــو هوي ــد حامل ــم يُع ــمى، ل ــر مس ــل غي ــى أج إل
ــة  ــة الدائم ــى اإلقام ــون عل ــة يحصل ــة الغربي الضف
عــن طريــق الــزواج.21 اعتــاد الزوجــان اللذيــن يحمــالن 
ــن  ــى التمك ــزة عل ــاع غ ــة الغربية-قط ــة الضف هوي
مــن العيــش مًعــا فــي القــدس الشــرقية، مــن خــالل 
عمليــة تدريجيــة تبــدأ بحصــول الطــرف احلامــل 
لهويــة الضفــة الغربيــة علــى تصريــح للعيــش 
ــم  ــة املُقي ــى "وضعي ــه احلصــول عل فــي القــدس، يلي
املؤقــت"، ثــم "اإلقامــة الدائمــة". أمــا اآلن، لــم يُعــد 
ــارًا لهــذه األســر،  العيــش فــي القــدس الشــرقية خي
ــة  ــة الضفــة الغربي ــي هوي ــى حامل حيــث يُحظــر عل

ــح. ــدون تصاري ــدس ب ــول الق دخ

تتمثــل األداة الثانيــة للسياســة احليويــة فــي 
القوانــني اإلســرائيلية املتعلقــة باإلقامــة الدائمــة. إن 
ــام 1995،  ــت ع ــي أُدخل ــاة"، الت ــز احلي ــة "مرك سياس
تُلــزم املقيمــني الدائمــني بــأن يثبتــوا باســتمرار أنهــم 
ــه  ــذي حددت ــو ال ــى النح ــدس عل ــل الق ــون داخ يقيم

ــدس  ــة الق ــو هوي ــرض حامل ــدس.22 ويتع ــة الق بلدي
إلــى فقــدان حقهــم فــي العيــش باملدينــة، حتــى لــو 
ــذب  ــد اجت ــم. لق ــوال حياته ــا ط ــوا فيه ــوا عاش كان
كفــر عقــب األزواج الذيــن يحملــون هويــات مختلطــة 
ــه  ــك أن ــة والقــدس الشــرقية، ذل ــني الضفــة الغربي ب
ــا  ــزال متاًح ــذي ال ي ــرقية ال ــدس الش ــاء الق ــد أحي أح
ــدار.  ــاء اجل ــد بن ــة بع ــة الغربي ــي الضف ــني ف للمقيم
ويتيــح هــذا احلــي للفلســطينيني حاملــي هويــة 
القــدس وهويــة الضفــة الغربيــة العيــش مًعــا، 
ــز  ــة "مرك ــه بسياس ــت نفس ــي الوق ــاس ف دون املس

ــاة".10،9 احلي

تسييس  الشرقية:  القدس  في  احليوية  السياسة 
احلمل والوالدة

يواجــه ســكان كفــر عقــب الذيــن يحملــون هويــة 
ــوالدة.  ــل وال ــق باحلم ــية تتعل ــة رئيس ــدس عقب الق
فالسياســات التمييزيــة اإلســرائيلية، التي تســتهدف 
ــا  الســكان العــرب فــي القــدس الشــرقية، تبــدأ "حرفيًّ
عنــد الــوالدة" ]p,7.545[. فــي حــني يحــق تلقائيًّــا 
ألطفــال ســكان املدينــة اليهــود العيــش فــي القــدس 
الفلســطينيني  الشــرقية،7 فــإن أهليــة األطفــال 
ــب أن  ــروط. يج ــدة ش ــاء بع ــة بالوف ــة مرهون لإلقام
يولــد الرضيــع الــذي يحمــل أحــد والديــه علــى األقــل 
ــي  ــع ف ــفى يق ــي مستش ــدس، ف ــة الق ــة هوي بطاق
القــدس ليتمكــن مــن تقــدمي طلــب للحصــول علــى 
ــم  ــى الرغ ــنوات. وعل ــدة س ــد ع ــدس بع ــة الق هوي
ــن  ــدس ال يضم ــفى بالق ــي مستش ــوالدة ف ــن أن ال م
ــمة  ــى حاس ــوة أول ــي خط ــدس، فه ــي الق ــة ف اإلقام
فــي بــدء هــذه العمليــة. لقــد أصبــح احلمــل والــوالدة، 
نتيجــة لهــذه القيــود، مــن مجــاالت ممارســة إســرائيل 
ــن  ــوية م ــة نس ــص دراس ــة. وتخُل ــتها احليوي لسياس
 Shalhoub-Kevorkian شــلهوب-كيفوركيان  إعــداد 

إلــى مــا يلــي:

ــل  ــاء احلوام ــة بالنس ــات املتعلق ــير الدراس "تش
والالتــي فــي حالــة والدة، فــي جميــع أنحــاء 
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العالــم، إلــى أهميــة الصحــة والرفــاه االقتصــادي 
والنفســي  االجتماعــي  والدعــم  األساســي 
باعتبارهــا عوامــل رئيســية تؤثــر علــى رفــاه 
للنســاء  اخلاصــة  الظــروف  تتطلــب  النســاء. 
ــة  ــرقية احملتل ــدس الش ــي الق ــطينيات ف الفلس
التقييــم عوامــل مثــل  فــي  أيًضــا  نُــدرِج  أن 
ــة،  ــات السياســية احليوي العســكرة، واأليديولوجي
ــا  ــة بوصفه ــالء االجتماعية-القانوني ــاط اإلخ وأمن
ــل الدراســات التــي  ــم ضــد النســاء، مبــا مياث جرائ
ــة  ــدول اخملول ــا وفــي ال ــت فــي جنــوب أفريقي أُجري

 ]1201.p,2[."الســكان علــى  بالســيطرة 

ميثــل حفــظ الشــرطة لأمــن فــي األماكــن التــي 
ــر  ــا األس ــب فيه ــل أو تنج ــش أو تنتق ــن أن تعي ميك
ــة  ــة احليوي ــكال السياس ــع أش ــطينية، جمي الفلس
التــي تســتهدف الســيطرة علــى الســكان العــرب في 
القــدس الشــرقية. وعلــى ســبيل املثــال، جــرى إعــادة 
ــق اجلــدار  ترســيم حــدود القــدس الشــرقية عــن طري
الفاصــل، بغيــة اســتبعاد املناطــق الفلســطينية ذات 
الكثافــة الســكانية العاليــة، بينمــا ضمــت أراض 
أقــل كثافــة ســكانية.9،7 لقــد تســببت سياســة 
"مركــز احليــاة" منــذ عــام 1967 فــي إلغــاء أكثــر مــن 
14,000 إقامــة فرديــة،23 وبــررت إســرائيل ذلــك بفشــل 
معظمهــم فــي إثبــات أنهــم يعيشــون داخــل حــدود 
بلديــة القــدس. وبكلمــات جفريــس Jefferis، فــإن 
ــر  ــن أكث ــدة م ــد "... واح ــاة" تُع ــز احلي ــة "مرك سياس
ــكان  ــا س ــح مبوجبه ــي يصب ــررًا، الت ــات ض السياس
ــة  ــة ..." ]p,8.96[. إن املقارن ــال دول ــرقية ب ــدس الش الق
مبزايــا اإلقامــة وامليــالد املمنوحــة إلــى الســكان اليهــود 
املقيمــني فــي القــدس الشــرقية، تلقــي الضــوء علــى 
ــد  ــرائيلية. لق ــني اإلس ــي القوان ــة ف ــب التمييزي اجلوان
التــي عاشــت  الفلســطينية  العائــالت  أصبحــت 
ــن  ــام 1948 م ــرائيل ع ــاء إس ــل إنش ــدس قب ــي الق ف
ــتوطنون  ــل املس ــا يحص ــني"، بينم ــني الدائم "املقيم
ــة  ــا الكامل ــى املزاي ــدد عل ــن اجل ــن املهاجري ــود م اليه
للعيــش فــي املدينــة والقــدرة علــى نقــل هــذه املزايــا 

ــم.7 ــى أطفاله ــا إل ــرط تقريًب ــد أو ش دون قي

ــر  ــة تأثي ــى كيفي ــة عل ــذه الدراس ــي ه ــز ف نرك
السياســة احليويــة، فــي شــكل نقــاط تفتيــش 
واإلقامــة، علــى حصــول النســاء املقيمــات فــي كفــر 
ــي  ــا ف ــن هدفن ــة. ويكم ــة األموم ــى رعاي ــب عل عق
ــرائيلية  ــات اإلس ــر السياس ــق لتأثي ــم أعم ــدمي فه تق
ــدى النســاء والرجــال  ــوالدة ل ــرات احلمــل وال علــى خب
ــن  ــالً ع ــرقية، فض ــدس الش ــي الق ــطينيني ف الفلس
ــة  ــف احلالي ــوء التعاري ــي ض ــج ف ــذه النتائ ــة ه دراس

ــة. ــوق اإلجنابي للحق

املنهجية
مــن  فرعيــة  مجموعــة  الورقــة  هــذه  تقــدم 
ــول  ــر ح ــة أكب ــا دراس ــفرت عنه ــي أس ــج الت النتائ
احليــاة األســرية فــي كفــر عقــب )لالطــالع علــى 
الدراســة الكاملــة، انظــر: Hammoudeh et al24(. لقــد 
ــة،  ــوث النوعي ــيًّا للبح ــا أساس ــتخدمنا تصميًم اس
ــالت.  ــي للمقاب ــبه هيكل ــا ش ــا مخطًط ــث وضعن حي
ســأل قســم الصحــة اإلجنابيــة النســاء عــن خبراتهــن 
ــز  ــع التركي ــة، م ــة الصحي ــى الرعاي ــول عل ــي احلص ف
ــِئل الرجــال عــن خبراتهــم  ــوالدة. وُس ــى احلمــل وال عل
فــي مــا يتعلــق بخبــرات زوجاتهــم مبــا يشــمل، علــى 
ســبيل املثــال، وصولهــن إلــى املستشــفى فــي وقــت 
الــوالدة. شــملت العينــة 27 امــرأة و20 رجــالً يعيشــون 
فــي كفــر عقــب، وجــرى حتديــد املشــاركني مــن خــالل 
أســلوب كــرة الثلــج. اتصــل اجمليبــون بدايــة مبعارفهــم، 
ــى أو  ــة األول ــك الكاتب ــد ذل ــم بع ــت به ــن اتصل الذي
ــا  ــج ضروريًّ ــرة الثل ــلوب ك ــتخدام أس ــة. كان اس الثاني
ــض  ــه بع ــعر ب ــد يش ــذي ق ــكك ال ــف التش لتخفي
النــاس جتــاه غربــاء يجمعــون معلومــات شــخصية في 
ــول  ــي احلص ــا ف ــد جنحن ــك، فق ــع ذل ــال.24 وم ــذا اجمل ه
علــى عينــة متنوعــة )انظــر اجلــدول 1(. جــرى العمــل 
امليدانــي بــني أكتوبــر 2013 وأغســطس 2015، واســتمر 
جمــع البيانــات حتــى التشــبع. حصلنــا علــى املوافقــة 
األخالقيــة مــن جلنــة أخالقيــات البحــوث مبعهــد 

ــت. ــر زي ــة بي ــي جامع ــة ف ــة العام ــع والصح اجملتم
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جدول 1: وصف املشاركني

الرجال النساء

20 27 العدد اإلجمالي للمقابالت

8 7 عدد املستبعدين من التحليل

52-29 44-24 الفئة العمرية

0 5 التعليم: الثانوي أو أقل

2 2 املدرسة الثانوية

7 10 بكالوريوس/دبلوم

3 3 درجة املاجستير أو أعلى

3 3 متوسط عدد األطفال

1 3
الزوجة حتمل هوية الضفة الغربية، والزوج 

يحمل هوية القدس

7 12
الزوجة حتمل هوية القدس، والزوج يحمل 

هوية الضفة الغربية

4 5 يحمل الزوجان هوية القدس

ــختها  ــالت، ونس ــة املقاب ــة الثاني ــت الكاتب أجري
ــث  ــى البح ــدرّب عل ــا ُم ــى. كالن ــة األول ــا الكاتب يدويًّ
ــع  ــال جم ــي مج ــعة ف ــرة واس ــه خب ــي، ولدي النوع
الفلســطينية  األراضــي  فــي  النوعيــة  البيانــات 
احملتلــة. إننــا امرأتــان فلســطينيتان، ولغتنــا األصليــة 
هــي العربيــة، أي اللغــة التــي أجرينــا بهــا املقابــالت. 
وقــد ســّهلت هوياتنــا املقابــالت مــع النســاء، وأتاحــت 
ــي  ــات ف ــا باجمليبني/اجمليب ــن. التقين ــي منازله ــاء ف اللق
األماكــن املريحــة لهــم، مبــا فــي ذلــك املنــازل وأماكــن 
ــة  ــل كل مقابل ــرح قب ــا نش ــي. وكن ــل واملقاه العم
ــاركة  ــض املش ــي رف ــب ف ــق اجملي ــث، وح ــرض البح غ
أو إنهــاء املقابلــة فــي أي وقــت. كمــا أوضحنــا أيًضــا 
التدابيــر التــي اتخذناهــا لضمــان الســرية. وبعــد ذلــك 
ــون  ــوا يوافق ــا إذا كان ــفاهة عم ــاركون ش ــرب املش أع

ــة.  ــي الدراس ــاركة ف ــى املش عل

ــة  ــى نقــل النصــوص املكتوب تولــت الكاتبــة األول
ــى الشــكل الرقمــي،  ــة إل ــد باللغــة العربي بخــط الي
ــة  ــادت الكاتب ــة. وأع ــة اإلجنليزي ــى اللغ ــا إل وترجمته

الثانيــة قــراءة جميــع النصــوص والترجمــات للتحقــق 
ــات.  ــت أي خالف ــت وُحل ــة. نوقش ــودة والدق ــن اجل م
اســتخدمنا التحليــل املواضيعــي: قــرأت وأعــادة قــراءة 
الكاتبــة األولــى والثانيــة قــراءة املقابــالت، حتــى 
ظهــرت تدريجيًّــا املواضيــع األساســية والفرعيــة. 
حددنــا أوالً الفئــات الوصفيــة اســتنادًا إلــى مواضيــع 
ــة  ــات فرعي ــى فئ ــا إل ــم طورناه ــاق، ث ــعة النط واس
كل  بتلخيــص  قمنــا  مقــارن.  حتليــل  خــالل  مــن 
مقابلــة جديــدة، وصنفناهــا إلــى أجــزاء داخــل الفئــات 

ــدة. ــات جدي ــي فئ ــودة أو ف املوج

الرقابــة علــى موثوقيــة وصالحيــة  اســتندت 
النتائــج إلــى البيانــات وتثليــث الباحــث: جمعنــا 
البيانــات مــن عــدة مصــادر؛ وباإلضافــة إلــى املقابــالت 
ــني  ــع املُبلغ ــا م ــالت أيًض ــا مقاب ــني، أجرين ــع املقيم م
واخلبــراء فــي اجملتمــع احمللــي. كان شــكل تثليــث 
ــج مــع الزمــالء  ــل فــي مناقشــة النتائ الباحــث يتمث
الذيــن أجــروا بحوثـًـا حــول القــدس الشــرقية. ونقــدم، 
ــة مــن املشــاركني  فــي هــذا املقــال، اقتباســات أصلي
املعلومــات  أزلنــا كافــة  نتائجنــا.  لدعــم صحــة 
ــماء  ــتخدمنا أس ــات، واس ــن االقتباس ــخصية م الش
ــات.  ــن الهوي ــف ع ــدم الكش ــان ع ــتعارة، لضم مس
ــي  ــل ف ــذا التحلي ــن ه ــهادات م ــدة ش ــتبعدنا ع اس
ــاالت  ــني، أو ح ــدى اجمليب ــال ل ــود أطف ــدم وج ــاالت ع ح
الرجال/النســاء الذيــن لديهــم أطفــال قبــل انتقالهــم 
إلــى كفــر عقــب أو قبــل عــزل احلــي )اجلــدول 1(. بــرزت 
ثالثــة مواضيــع مــن املقابــالت املتبقيــة: جتربــة احلمــل 
واحلواجــز أمــام رعايــة األمهــات، والفصــل االجتماعــي 
والعزلــة فــي وقــت الــوالدة، ومفاهيــم املقاومــة. 
اخترنــا االقتباســات املؤثــرة أو التوضيحيــة بوجــه 

ــع. ــم املواضي ــاص، لدع خ

النتائج 
جتربة احلمل واحلواجز التي تعوق حصول النساء على 

الرعاية الصحية 
عانــت النســاء مــن تصاعــد القلــق واخلــوف أثنــاء 
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احلمــل، وذلــك لســببني: عبــور نقــاط التفتيــش أثنــاء 
احلمــل، وضــرورة الــوالدة فــي أحــد مستشــفيات 
مرهًقــا  القــدس  إلــى  الذهــاب  يُعتبــر  القــدس. 
بشــكل عــام بالنســبة جلميــع النســاء بســبب نقــاط 
ــر  ــل. تعب ــرة احلم ــالل فت ــا خ ــر إرهاقً ــش، وأكث التفتي
العديــد مــن النســاء نقــاط التفتيش بشــكل منتظم 
ــس  ــا تلتم ــرة، كم ــارة األس ــل لزي ــرة احلم ــالل فت خ
ــدس.  ــي الق ــوالدة ف ــابقة لل ــة الس ــن الرعاي معظمه
ـا فــي املستشــفى  كان التســجيل املســبق إجباريًـّ
ــد  ــاء حتدي ــن النس ــب م ــه، ويتطل ــوالدة في ــرر ال املق
عــدة مواعيــد، يــزداد تكرارهــا مــع اقتــراب نهايــة فتــرة 
احلمــل. وعبــور نقــاط التفتيــش العاديــة يعنــي حتًمــا 

ــال: ــالل االنتق ــف خ ــرض للعن التع

ــك أن  ــى وش ــدي عل ــرات، كان جن ــدى امل ــي إح "ف
ــا[  ــه ]لفظيًّ ــي حتديت ــل ألنن ــا حام ــي وأن يضربن
ــن  ــوي م ــدة لت ــت عائ ــش. كن ــة تفتي ــد نقط عن
زيــارة أمــي فــي القــدس، وكانــت نقطــة التفتيــش 
ــيل  ــاز املس ــون، والغ ــع يتدافع ــة. كان اجلمي مغلق
ــي  ــل وابن ــي حام ــت إنن ــكان. قل ــأ امل ــوع مي للدم
ــي  ــمح ل ــم يس ــه ل ــزل، لكن ــي املن ــي ف ينتظرن
ــن  ــطينيون الذي ــرون ]الفلس ــي اآلخ ــرور. حذرن بامل
ينتظــرون العبــور[، وقالــوا لــي أن أبتعــد ألنــه 
ضــرب امــرأة مــن قبــل ... وفــي اللحظــة التــي أدار 
فيهــا رأســه، عبــرت؛ وبــدأ يصيــح ويجذبنــي مــن 
ــات  ــي الثالثين ــطينية ف ــل، فلس ــي". )أصي مالبس

ــدس(. ــة الق ــل هوي ــا، حتم ــن عمره م

ميكننــا القــول، مــن إفــادة أصيــل، إن هــذا احلــادث 
وقــع قبــل عــدة ســنوات، عنــد نقطــة تفتيــش 
قلنديــا، وهــي النقطــة األساســية التــي تنظــم 
الدخــول إلــى القــدس مــن كفــر عقــب. أمــا اآلن، مــن 
األقــل ترجيًحــا أن يحــدث اتصــال مباشــر بــني النســاء 
ــن  ــام م ــذه األي ــون ه ــث يتحقق ــود، حي ــل واجلن احلوام
الوثائــق مــن وراء نافــذة زجاجيــة. ومــع ذلــك، ال ميكــن 
التنبــؤ بســاعات االنتظــار، ويظــل اإلغــالق جــزًءا مــن 
اخلبــرة. عــالوة علــى ذلــك، حتــدث مواجهــات بــني 

ــا  ــز قلندي ــد حاج ــطيني عن ــباب الفلس ــود والش اجلن
ــن  ــات ع ــدى اجمليب ــت إح ــبوعيًّا. وأعرب ــل أس ــى األق عل
ــى  ــارت إل ــث أش ــش، حي ــاط التفتي ــد نق ــر عن التوت
ــت  ــرة، وربط ــور مباش ــد العب ــاض بع ــا لإلجه تعرضه
بــني التوتــر واإلجهــاض. علــى أن اخلــوف األكبــر يتمثــل 
فــي أن تظــل املــرأة عالقــة عنــد نقطــة التفتيــش فــي 

ــدس: ــفى بالق ــي مستش ــوالدة ف ــى ال ــا إل طريقه

"لقــد اســتهلكتني مســألة كيفيــة الوصــول إلى 
القــدس الشــرقية، ومــاذا أفعــل إذا كانــت نقطــة 
التفتيــش مغلقــة، وأظــل عالقــة علــى الطريــق. 
لقــد رأيــت امــرأة تلــد أمامــي عنــد احلاجــز. كنــت 
أخشــى أن يحــدث لــي نفــس الشــيء". )ياســمني، 
ــة  امــرأة فلســطينية فــي الثالثينــات، حتمــل هوي

القــدس(

ــي  ــر لالهتمــام، أن شــعور النســاء الالت ومــن املثي
يحملــن هويــة الضفــة الغربيــة باخلــوف مــن الــوالدة 
عنــد نقطــة التفتيــش كان أكبــر مــن خــوف النســاء 
ــك  ــع ذل ــا يرج ــدس. ورمب ــة الق ــن هوي ــي يحمل الالت
ــور  ــى عب ــادًا عل ــر اعتي ــدس أكث ــكان الق ــى أن س إل
ــل  ــك قب ــن ذل ــن يفعل ــرًا ألنه ــش، نظ ــاط التفتي نق
الــزواج. وفــي املقابــل، كانــت احتمــاالت عبــور النســاء 
الالتــي يحملــن هويــة الضفــة الغربيــة إلــى القــدس 
محــدودة أو غيــر قائمــة. فــإذا لــم يكــن لديهــن 
ــدس  ــفى بالق ــي مستش ــوالدة ف ــح ال ــح، تصب تصاري

ــة: ــديدة الصعوب ش

"كنــا حديثــي الــزواج، وكنــت فــي الشــهر الثامــن 
ــى  ــدس، إل ــى الق ــللت إل ــي األول. تس ــن حمل م
ــي‘  ــر قانون ــع ’غي ــي وض ــت ف ــاري. بقي ــت أصه بي
ملــدة شــهر كامــل، لكــن األســوأ هــو أننــي 
شــعرت وكأنــي شــخص غريــب. أعنــي أننــا 
ــي  ــط، وكان زوج ــرة فق ــرة قصي ــذ فت ــا من تزوجن
يعمــل فــي الشــمال وال يأتــي ســوى مــرة واحــدة 
فــي األســبوع. وبطبيعــة احلــال، ال تســتطيع 
ــوالدة  ــان ال ــذا لضم ــّي. وكل ه ــل إل ــي أن تص أم
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ــي  ــعرت أنن ــد ش ــح. لق ــفى الصحي ــي املستش ف
فــي ســجن بالفعــل. وتدهــورت حينــذاك صحتــي 
العقليــة". )ناتاشــا، فلســطينية فــي الثالثينــات، 

ــة(  ــة الغربي ــة الضف ــل هوي حتم

جلــأت ناتاشــا إلــى التهريــب ]واملقصــود هــو 
عبــور الفلســطينيني الذيــن يحملــون هويــة الضفــة 
ــح[،  ــى تصري ــول عل ــدس دون احلص ــى الق ــة إل الغربي
حتــى جتعــل طفلهــا مؤهلــة للحصــول علــى اإلقامــة 

ــة.  الدائم

كانــت الســيدة الثانيــة التــي حتمــل هويــة الضفة 
ــي  ــح ف ــا تصري ــة لديه ــا البحثي ــي عينتن ــة ف الغربي
وقــت الــوالدة، لكــن أســرتها لــم تســتطع زيارتهــا في 
ــرة  ــراد األس ــادات أف ــن ع ــذا م ــع أن ه ــفى م املستش
املقربــني. أمــا الســيدة الثالثــة، فقــد اغتنمــت فرصــة 
حصــول أمهــا وأخواتهــا علــى تصريــح مبناســبة 
ــتحث  ــب أن يس ــن الطبي ــت م ــة وطلب ــاد الديني األعي
والدتهــا بحيــث يكــون أفــراد أســرتها بالقــرب منهــا. 
ــب نقــاط  ــى الرغــم مــن أن النســاء ميكنهــن جتن وعل
ــإن  ــاورة، ف ــة رام اهلل اجمل ــي مدين ــوالدة ف ــش بال التفتي
احلواجــز التــي تعــوق الوصــول إلــى املستشــفى 
ــي،  ــم االجتماع ــص الدع ــن تقل ــا م ــفر عنه ــا يس وم
محــددة سياســيًّا. ويتضــح ذلــك أيًضــا فــي تفضيــل 
النســاء الــوالدة فــي القــدس علــى مستشــفى 
ــر  ــن أن يوف ــفى ميك ــب؛ مستش ــر عق ــي كف ــع ف يق
الوثائــق الالزمــة لتســجيل املولــود اجلديــد. لــم يكــن 
ــرًا  ــل، نظ ــاء احلوام ــع النس ــا جلمي ــفى متاًح املستش
ــك،  ــع ذل ــرًا. وم ــه مؤخ ــد فتح ــا وأُعي ــه كان مغلًق ألن
ــوالدة  ــن أن ال ــم م ــن قلقه ــني ع ــم اجمليب ــرب معظ أع

ــتقبل. ــي املس ــجيل ف ــر بالتس ــد تض ــه ق في

االنفصال والعزلة في وقت الوالدة
مــن  هــم  األزواج  كان  للكثيريــن،  بالنســبة 
القــدس،  إلــى  للدخــول  إلــى تصريــح  يحتاجــون 
ــس  ــة. ويعك ــة الغربي ــات الضف ــون هوي ــم يحمل ألنه

ــات  ــن وجه ــؤالء األزواج م ــص ه ــوع قص ــذا املوض ه
ــال  ــض الرج ــال. كان بع ــاء والرج ــن النس ــر كل م نظ
إمكانيــة  يعنــي  ممــا  مؤقتــة،  تصاريــح  يحملــون 
ــوالدة  ــت ال ــط إذا حدث ــن فق ــم، ولك ــة زوجاته مرافق

ــة: ــام معين ــاعات أو أي ــني س ب

"ال ميكننــي حضــور الــوالدة إال إذا حدثــت بــني 
الســابعة  والســاعة  صباًحــا  الســابعة  الســاعة 
مســاء، ألن هــذا مــا يســمح بــه تصريحــي. أمــا غيــر 
خــارج هــذه األوقــات، فعليهــا أن تذهــب وحدهــا 
ــة  ــاعة السادس ــدت الس ــى إذا ول ــا. وحت ــع والدته م
مســاء، لــن يســمحوا لــي بالدخــول، ولــن أكــون 
معهــا. تخيلــي أنــك تكونــي غيــر قــادرة علــى حضــور 
ــد،  ــعورك؟" )محم ــيكون ش ــف س ــك، كي والدة أطفال
فلســطيني فــي العشــرينات مــن عمــره، يحمــل 

ــة(. ــة الغربي ــة الضف هوي

وقــد شــملت الدراســة رجــاالً آخريــن لــم يتمكنوا 
مــن احلصــول علــى تصاريــح، ولــذا لــم يتمكنــوا مــن 
الوصــول. ووصفــت إحــدى الســيدات كيــف أن زوجهــا 
ــام  لــم يتمكــن مــن رؤيــة أطفالهــم إال بعــد عــدة أي
ــذي  ــوم ال ــرارة الي ــر مب ــد آخ ــر وال ــم. وتذكّ ــن والدته م
ــي  ــي ف ــص طب ــراء فح ــد إج ــه. بع ــه زوجت ــت في أجنب
مستشــفى القــدس، عــاد كــرمي إلــى البيــت لتجديــد 
تصريحــه، وتــرك زوجتــه فــي املستشــفى وفًقــا 

ــب: ــة الطبي لتوصي

"كانــت حامــالً فــي الشــهر الســابع، وتعانــي مــن 
ــي  ــور. نادتن ــى الف ــد عل ــب أن تل ــات، ويج مضاعف
ــى  ــة إل ــي حاج ــا ف ــت إنه ــوم وقال ــكل محم بش
عمليــة. كانــت ذلــك فــي الســاعة العاشــرة 
مســاء، وقــد انتهــى تصريحــي الســاعة الســابعة 
ــا  ــى م ــده ... أقص ــن جتدي ــن م ــم أمتك ــاء. ل مس
كان فــي إمكانــي أخــذ شــقيقتها وتوصيلهــا 
عنــد نقطــة التفتيــش ... وجلســت فــي الســيارة، 
ــة  ــرات القليل ــدأت أبكــي. وهــي واحــدة مــن امل وب
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ــت  ــا. كان ــت فيه ــي بكي ــي الت ــي حيات ــًدا ف ج
أســوأ حلظــة. وأخــذت أقــول: ملــاذا أنــا؟ وملــاذا اآلن؟ 
ــي  ــقيقة زوجت ــا. كان زوج ش ــعورًا فظيًع كان ش
قــادرًا علــى أن يكــون هنــاك؛ أمــا أنــا، زوجهــا، لــم 
أمتكــن مــن الوجــود هنــاك". )كــرمي، فــي الثالثينــات 
ــة  ــة الضف ــل هوي ــطيني، يحم ــرة، فلس ــن عم م

ــة(.  الغربي

الالتي  للنساء  بالنسبة  أيًضا  صعًبا  هذا  كان 
شملتهن هذه الدراسة:

"إنــه ال يحصــل علــى التصاريــح رغــم أن زوجتــه 
ــت أربعــة أطفــال، وزوجــي  ــا أجنب مــن القــدس! أن
ــي  ــون ف ــا أك ــي أي والدة. عندم ــي ف ــأت مع ــم ي ل
املستشــفى مبفــردي، أشــعر أن روحــي تخــرج مــن 
جســدي؛ أريــد زوجــي بجانبــي ملســاعدتي". )مــرمي، 
فــي الثالثينــات مــن عمرهــا، فلســطينية، حتمــل 

هويــة القــدس(.

إن هــذا االنفصــال ال يســفر عــن عواقــب نفســية 
ــق  ــة أيًضــا، وبخاصــة فــي مــا يتعل ــل عملي فقــط، ب
بالرعايــة بعــد الــوالدة. وقــد وصفــت إحــدى الســيدات 
أنهــا كان يجــب أن تعبــر نقــاط التفتيــش ملــدة أشــهر 
بعــد الــوالدة، نظــرًا إلصابــة وليدهــا مبضاعفــات 
واحتياجــه إلــى إشــراف طبــي. وقالــت إنهــا جلــأت إلــى 
مســاعدة أشــقائها ألخذهــا فــي ســيارة ذهابـًـا وإيابـًـا 
ألنهــا لــم تكــن علــى درايــة بهــذا اجلــزء مــن املدينــة. 
ــه أن  ــى زوجت ــا كيــف كان عل كمــا وصــف كــرمي أيًض
تقــود الســيارة وهــي ال تــزال تعانــي مــن غـُـرز اجلراحــة 
لكــي تصــل إلــى املستشــفى فــي القــدس، حيــث كان 
أطفالهــم حديثــي الــوالدة محتجزيــن فــي احلّضانــة؛ 

ذلــك أن تصريحــه لــم يكــن يســمح لــه بالقيــادة.

مفاهيم املقاومة
ــارًا،  ــس اختي ــرًا ولي ــون، قس ــني يتصرف كان اجمليب
بطــرق تكفــل اســتعادة الســيطرة علــى أجســادهم 
ــة بعــض القصــص التــي  وحياتهــم. ميكــن أيًضــا رؤي
ــاء  ــوء النس ــف: جل ــور مختل ــن منظ ــا م ــبق ذكره س

إلــى تهريــب أنفســهن، وحــث الــوالدة، وعصيــان أوامــر 
ــن  ــاالت م ــل ح ــش، ميث ــة التفتي ــد نقط ــدي عن اجلن
املقاومــة التــي تقلــب ديناميــات الســلطة. إنهــا طــرق 
ــرات  ــرص أو ثغ ــود ف ــد وج ــاء عن ــا النس ــتعني به تس
فــي السياســات اإلســرائيلية القمعيــة، بغيــة حتقيــق 
أهدافهــن ورغباتهــن. لقــد حتــدث اجمليبــون أيًضــا عــن 
طــرق أكبــر يؤكــدون مــن خاللهــا أنفســهم كعناصــر 
ــر  ــز األكب ــيطرة والتميي ــة الس ــل منظوم ــة داخ فاعل
املفروضــة عليهــم. ويحتــل تصميمهــم علــى الــوالدة 
فــي مستشــفى بالقــدس، رغــم عواقبهــا مــن جتربــة 
ــة  ــح اإلقام ــي من ــا ف ــا مركزيًّ ــوالدة، موقًع ــل وال احلم
ــي  ــاس التال ــا االقتب ــد اخترن ــم. لق ــة ألطفاله الدائم
مــن قصــة كــرمي ســالفة الذكــر، بســبب قدرتــه 
علــى التعبيــر عــن شــعور أعــرب عنــه جميــع اجمليبــني 

ــا: تقريًب

"إنــه نضــال. فهــم يحاربونــا ونحــن نــرد عليهــم 
ــد  ــالح الوحي ــا الس ــم ألنه ــم بقوانينه مبحاربته
ــدة،  ــاعر عدي ــى مش ــوي عل ــا ينط ــو م ــا. وه لدين
واجتماعيــة  ماديــة  ضغــوط  إلــى  باإلضافــة 
دافًعــا  الوطنــي  اجلانــب  مينحنــي  ونفســية. 
لكننــي  بالبنــادق،  آخــرون  يقــاوم  للتحمــل. 
شــخصيًّا ال ميكننــي ذلــك؛ ولــذا فــإن هــذا ]احلفاظ 
ــى األطفــال[ هــو  ــى إقامــة لزوجــة ونقلهــا إل عل
الثالثينــات  فــي  )كــرمي،  مقاومتــي".  أســلوب 
ــة  ــة الضف ــل هوي ــطيني يحم ــره، فلس ــن عم م

الغربيــة(.

ــو  ــة ه ــى اإلقام ــاظ عل ــن أن احلف ــم م ــى الرغ عل
مفهــوم أكثــر عموميــة يشــمل ممارســات أكبــر، فإنــه 
ــرًا ألن  ــاب؛ نظ ــوالدة واإلجن ــم ال ــي صمي ــا ف ــع أيًض يق
الــوالدة فــي مستشــفى بالقــدس تُعــد مبثابــة اخلطــوة 

األولــى حلصــول األطفــال علــى هويــة القــدس.

مناقشة وخالصة
إن البحــوث التــي جُتــرى فــي ســياقات االســتعمار، 
ــز  ــن متيي ــي م ــي تعان ــة الت ــات احمللي ــى اجملتمع وعل
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ــوق  ــني احلق ــة ب ــد الصل ــى توطي ــو إل ــي، تدع منهج
ــة.  ــة اإلجنابي ــية للصح ــِددات السياس ــة واحملُ اإلجنابي
ــب.  ــر عق ــكان كف ــول س ــتنا ح ــك دراس ــد ذل وتؤك
ــة وأدوات  ــاة اليومي ــكرة احلي ــا أن عس ــح نتائجن توض
السياســة احليويــة لســيطرة الدولــة مــن خــالل 
والقوانــني  احلركــة،  وتنظيــم  التفتيــش،  نقــاط 
املتعلقــة باإلقامــة، تخلــق إحساًســا متزايــد باخلــوف 
ــل الشــواغل األساســية  ــاء احلمــل. وتتمث ــق أثن والقل
ــن  ــوف م ــل، واخل ــاء احلم ــف أثن ــرض للعن ــي التع ف
التــي  واحلواجــز  التفتيــش،  نقــاط  عنــد  الــوالدة 
تعتــرض الوصــول إلــى مستشــفى فــي القــدس. 
عــالوة علــى ذلــك، تضــاءل الدعــم االجتماعــي الــذي 
ــتنا،  ــملتهن دراس ــي ش ــاء، الالت ــه النس ــت علي حصل
ــك  ــهر؛ وذل ــا بأش ــوالدة وبعده ــد ال ــل وعن ــالل احلم خ
ــن.  ــن أو أقاربه ــني أزواجه ــن وب ــل بينه ــة للفص نتيج
وتؤكــد هــذه القصــص نتائــج شــلهوب-كيفوركيان2 
فــي مقابالتهــا مــع نســاء   Shalhoub-Kevorkian
ــف  ــدت نص ــتها، قي ــي دراس ــرقية. فف ــدس الش الق
ــواع  ــش وأن ــاط التفتي ــا لنق ــن تفاديً ــاء حركته النس
أخــرى مــن العنــف السياســي. كمــا أفــادت %35 
منهــن قطــع اتصالهــن، أثنــاء احلمــل أو وقــت الــوالدة، 
بأفــراد أســرهن أو أزواجهــن بســبب نقــاط التفتيــش. 
ــات املوجــودة  وتضيــف شــهادات دراســتنا إلــى الكتاب
حــول الصحــة اإلجنابيــة فــي األراضــي الفلســطينية 
ــرات مــن وجهــة  ــة، مــن خــالل عــرض هــذه اخلب احملتل
ــاب  ــن اصطح ــوا م ــم يتمكن ــن ل ــال الذي ــر الرج نظ
زوجاتهــم إلــى املستشــفى وتقــدمي الدعــم لهــن 
ــذه  ــم ه ــب فه ــوالدة. يج ــت ال ــي تل ــهر الت ــي األش ف
النتائــج ضمــن الســياق األوســع للتحكــم فــي 
إســرائيل ضــد ســكان  متارســه  التــي  الســكان، 
املدينــة الفلســطينيني-العرب. 7–9,21,22ويصبــح التمييــز 
واضًحــا عنــد مقارنــة احلواجــز التــي تواجــه املقيمــني 
ــكان  ــة للس ــات املمنوح ــازات واحلري ــني باالمتي الدائم
اليهــود فــي القــدس، فــي مــا يتعلــق باحلركة والــوالدة. 
ــل  ــي يحت ــياق السياس ــاركني بالس ــي املش وكان وع

ــا فــي مــا يتعلــق بدوافعهــم للتغلــب  ــا مركزيًّ موقًع
علــى احلواجــز التــي تعتــرض الــوالدة فــي مستشــفى 
ــك  ــب اآلخــر مــن اجلــدار. وقــد ذكــر ذل يقــع فــي اجلان
ــة.  ــي الدراس ــا ف ــاركني تقريًب ــع املش ــة جمي صراح
ــدس  ــي الق ــرأة ف ــلهوب-كيفوركيان، امل ــات ش وبكلم
ــع  ــة القم ــدة ملقاوم ــا جدي ــد طرقً ــرقية "... جت الش
ــر  ــر أكث ــي التحري ــر ف ــن عناص ــتعماري، ويصبح االس
وضوًحــا" ]p,2.1202[. مــن خــالل حتمــل الظــروف 
القاســية الدائمــة للــوالدة فــي مستشــفى بالقــدس، 
متكــن ســكان كفــر عقــب فــي حتويــل هيــاكل القمــع 
ــك  ــتعادوا بذل ــة. واس ــع للمقاوم ــى مواق ــة إل اليومي
جوانــب مــن حياتهــم التــي تخضــع لتنظيــم شــديد 

ــوالدة. ــل وال ــة: احلم ــن الدول م

ــق  ــا "... احل ــة باعتباره ــوق اإلجنابي ــف احلق إن تعري
األساســي جلميــع األزواج واألفــراد فــي أن يقــرروا بحرية 
ــني  ــة ب ــدة الفاصل ــم، وامل ــدد أطفاله ــؤولية ع ومس
الــوالدات، وتوقيــت اإلجنــاب ..." ]p,1.104[، ال يكفــي 
لإلمســاك بناصيــة احملــِددات السياســية حلصــول 
أمهــات كفــر عقــب علــى الرعايــة الصحيــة. وتشــمل 
إعــادة وضــع تصــور لهــذا التعريف، ليتناســب وســياق 
القــدس الشــرقية، احلــق فــي حمــل خــال مــن العنــف 
السياســي والقلــق واخلــوف، واحلــق فــي حريــة اختيــار 
ــبكات  ــى ش ــول إل ــي الوص ــق ف ــوالدة، واحل ــكان ال م

ــي. ــم االجتماع الدع

شكر وتقدير
ــت  ــي نوقش ــع الت ــض املواضي ــة بع ــت بداي قُِدم
ــة  ــل الصح ــة عم ــنوي جملموع ــر الس ــى املؤمت ــا إل هن
أن  ونــود   .2015 عــام  فــي  ُعِقــد  الــذي  اإلجنابيــة 
 Rita ــان ــا جيكام ــتاذة ريت ــى األس ــكر إل ــه بالش نتوج
لدعمهمــا   Yoke Rabaia رابايــا  ويــوك   Giacaman

ــة. ــذه الورق ــة ه ــالل كتاب ــل خ الهائ

التمويل
إلــى  والتقديــر  بالشــكر  املؤلفــون  يتقــدم 
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مجموعــة عمــل الصحــة اإلجنابيــة فــي العالــم 
العربــي وتركيــا )RHWG( لدعمهــا هــذا املشــروع مــن 
ــث  ــى البح ــتنادًا إل ــة. واس ــة أولي ــة بحثي ــالل منح خ
ــت  ــة، حصل ــة األولي ــار املنح ــي إط ــل ف ــذي اكتم ال

ــن  ــة م ــه مقدم ــي مبنح ــم إضاف ــى دع ــة عل الدراس
اجمللــس العربــي للعلــوم االجتماعيــة - "عدم املســاواة، 
ــة  ــة"، اجلول ــة العربي ــي املنطق ــة، ف ــراك، والتنمي واحل
الثانيــة )2014-2016(، ومتولــه وكالــة SIDA الســويدية.
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كيف يَرَْينَ األمر؟: آراء الشابات بشأن الزواج املبكر في أوضاع ما بعد النزاع
بقلم: سونيا إي إم نوكس

مستشارة التنمية االجتماعية، مؤسسة ابتكار للبحوث واالستشارات، بيروت، لبنان. 
sonyaemk@gmail.com ::املراسالت

ترجمة: أ.د. سهير جمال محفوظ

موجز املقال: إن الفهم احلالي لقضية الزواج املبكر في أوضاع النزاع وما بعد النزاع غير مكتمل ومازال في مرحلة 
البحث، كذلك ال يعكس بشكل كاف آراء وجتارب الفتيات املراهقات. وعلى الرغم من أن الكثير من األدبيات، وتقارير 
التنمية، ووسائل اإلعالم الرئيسية تؤكد على انتشار الفقر واخملاطر الصحية وعدم متتع الشابات الالتي يتزوجن في 
وقت مبكر بحق اتخاذ القرار، إال أنها نادرا ما توفر منصة مفتوحة لهؤالء املراهقات للتحدث من خاللها. في عام 2007، 
َّين  مما القته  دُمر مخيم لالجئني الفلسطينيني في شمال لبنان وأُجبر سكانه على الفرار، وعانت األُسر العائدة األَمر
من مصاعب بالغة وتطويق عسكري. وبعد عام من تلك األحداث قمت بإجراء بحوث اثنوجرافية في اخمليم مع فتيات 
خضعن للزواج املبكر، أو في طريقهن لذلك، وكذا مع أمهاتهن، ومع عاملني في منظمات غير حكومية. قمت بالبحث 
الزوجية.  احلياة  املراهقات في  العرائس  أولئك  رأي  إلى جانب  املبكر،  الزواج  التي ينجم عنها  القرار  في عمليات صنع 
وقد وُصف قرار الزواج املبكر، الذي ال يكون قرارا إجباريا وال أُحادي اجلانب، بأنه عملية تقييم لعوامل عدة، من بينها 
الصعوبات االقتصادية، وانعدام األمن والشعور بالوحدة، وكثير من هذه العوامل ما هي إال نتائج أفرزها النزاع. تعتبر 
نتائج هذه الدراسة حتدياً للفهم الشائع للزواج املبكر – كل من القرار ونتائجه – وتستدعي مزيدا من الدقة واالختالف 
عند تصميم التدخالت. كما أن هذه النتائج وثيقة الصلة باملوضوع، وبشكل خاص وسط تقارير األجهزة اإلعالمية التي 
تعتمد على إثارة الضجة حول الزواج املبكر في مجتمعات الالجئني السوريني؛ ذلك أن إظهار الفتيات الالتي يتزوجن 
في وقت مبكر في صورة الضحية يستقطب االهتمام الدولي، لكنه ال يعد بالضرورة انعكاسا دقيقا لفهم الفتيات 

DOI: 10.1080 / 09688080.2017.1383738  .احلقيقي لوضعهن

ــة  ــون، الصح ــات، الالجئ ــر، املراهق ــزواج املبك ــزاع، ال ــد الن ــا بع ــات، م ــزاع واألزم ــاالت الن ــة: ح ــات الدال الكلم
ــطني.  ــان، فلس ــة، لبن ــية واإلجنابي اجلنس

مقدمة
 تركــز املنظمــات التنمويــة وجماعــات حقــوق 
الــزواج  ظاهــرة  علــى  متزايــد  بشــكل  اإلنســان 
ــن  ــوريني الفاري ــني الس ــني الالجئ ــة ب ــر،1-3 خاص املبك
مــن العنــف السياســي املــروع منــذ 2011. 4-6 يرتبــط 
العواقــب  مــن  18 مبجموعــة  حتــت ســن  الــزواج 
ــة  ــر الصحي ــادة اخملاط ــمل زي ــة، وتش ــلبية اخملتلف الس
ــات  ــث أن املراهق ــن.7،1 حي ــاك حقوقه ــات وانته للفتي
ــر،  ــل املبك ــاالت احلم ــن احتم ــع لديه ــات ترتف املتزوج
ــات  ــادة وفي ــك مــن مخاطــر زي ــج عــن ذل ــا ينت مــع م
األمهــات واملواليــد فــي فتــرة النفــاس، وزيــادة معــدالت 

إصابتهــم باألمــراض؛8،7 وغالبــا مــا يعانــني مــن افتقــار 
الوعــي واملعرفــة بشــأن صحتهــن اإلجنابيــة أو بشــأن 
االحتياجــات الصحيــة ألطفالهــن.7 يعــرف الــزواج 
املبكــر بأنــه ســبب ونتيجــة فــي نفــس الوقــت 
النخفــاض مســتوى التحصيــل العلمــي 8 كمــا يرتبط 
ارتباطــا وثيقــا بدوامــة الفقــر وبقائهــا واســتمرارها.7 

ينتهــك الــزواج املبكــر حقــوق األطفــال.7,6 وتذكــر 
ــدرة  ــي ق ــر يلغ ــزواج املبك ــات أن ال ــن األدبي ــر م الكثي
4,1 وأن املراهقــات   ، املراهقــات علــى اتخــاذ القــرار 
ــن  ــان م ــو حرم ــن، وه ــد إرادته ــن ض ــس يتزوج العرائ

مقالة بحثية
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االســتقالل بذواتهــن يســتمر طــوال حياتهــن.2-4 لكــن 
ــن  ــد م ــى املزي ــة إل ــى احلاج ــير إل ــات تش ــض األدبي بع
ــه،9,6  ــر وعواقب ــزواج املبك ــع ال ــق لدواف ــم الدقي الفه
وتتحــدى االرتبــاط بــني زواج املراهقــات وغيــاب القــدرة 
علــى اتخــاذ القــرار.10 وتشــير بعــض األدبيــات األخــرى 
بــأن تلــك النتائــج تختلــف بالنســبة للمتزوجــات فــي 

ــن 186 .  ــي س ــات ف ــن املتزوج ــن 12 ع س

ــيا  ــوب آس ــي جن ــيوعا ف ــر ش ــر أكث ــزواج املبك ال
بنســبة  أفريقيــا  ووســط  وغــرب   )%56( بنســبة 
ــي  ــبة )38%(.11 وف ــا بنس ــوب أفريقي ــرق وجن )46%( وش
املنطقــة العربيــة، تتــزوج مــا بــني 14% إلــى 24% مــن 
الفتيــات حتــت ســن 18، علــى الرغــم مــن أن املعــدالت 
ــا  ــرى وأيض ــة ألخ ــن دول ــر م ــكل كبي ــف بش تختل
ــدم  ــرا لع ــدة. 11-13 ونظ ــة الواح ــل الدول ــف داخ تختل
ــي  ــكاني الوطن ــداد الس ــة للتع ــات حديث ــود بيان وج
فــي لبنــان، فــإن البيانــات اإلحصائيــة محــدودة؛6 ومــع 
ذلــك، فبحســب معظــم التقديــرات فــإن معــدل 
ــث أن 6.1 %  ــان، حي ــي لبن ــض ف ــر منخف ــزواج املبك ال
ــني 24-20  ــن ب ــراوح أعماره ــي تت ــات الالت ــن اللبناني م

ــام 2010، 6  ــي ع ــن 18 ف ــي س ــن ف تزوج

جلميــع   1.7 اخلصوبــة  معــدل  إجمالــي  وبلــغ 
النســاء املتزوجــات فــي عــام 2014. 15 ومــع ذلــك، 
ــات  ــن الالجئ ــوى 18.9 % م ــزوج س ــم تت ــي 2010، ل ف
الفلســطينيات فــي لبنــان قبــل بلوغهــن ســن 
جلميــع   3.2 الكلــي  اخلصوبــة  معــدل  وبلــغ   ،18
الفلســطينيات املتزوجــات فــي عــام 2014. 15 فــي 
لبنــان، حتــدد قوانــني األحــوال الشــخصية الســن 
ــف  ــف الطوائ ــي مختل ــزواج ف ــة لل ــة اخملتلف القانوني
ــي  ــطينيون ف ــون الفلس ــك الالجئ ــة. ويتمس الديني
لبنــان فــي األســاس مبــا تقــره احملكمــة الســنية 
ــو 12  ــزواج ه ــي لل ــن القانون ــث الس ــة، حي اللبناني
ــات  ــي األدبي ــات. 6 وف ــنوات للبن ــني و9 س ــنة للبن س
األكادمييــة والتنمويــة ترتبــط حــاالت الطــوارئ املعقدة 
بارتفــاع فــي الــزواج املبكــر، وغالبــا مــا تكــون محاولــة 

ــي.  ــرش اجلنس ــف أو التح ــن العن ــات م ــة الفتي حلماي
7,6,2 وفــي أوضــاع النــزاع ومــا بعــد النــزاع فــي املنطقــة 

ــي كل  ــر ف ــزواج املبك ــي ال ــادة ف ــق زي ــة، مت توثي العربي
ــن،3، 18-16،  ــطني، واليم ــراق، وفلس ــودان، والع ــن الس م
وأيضــا بــني الالجئــني الســوريني فــي األردن 4 ، ولبنــان.5 

البحــوث  معظــم  أن  إلــى  اإلشــارة  وجتــدر 
األكادمييــة علــى الــزواج املبكــر تتألــف مــن مجموعــة 
جنــوب  أفريقيــا  فــي  الكميــة  التقييمــات  مــن 
الصحــراء الكبــرى، وجنــوب شــرق آســيا، ومعظمهــا 
ــزواج  ــوع ال ــر أن موض ــتقرة.19،9،8،6 غي ــروف مس ــي ظ ف
ــم  ــزاع، ل ــد الن ــا بع ــزاع وم ــاع الن ــي أوض ــر ف املبك
الكافــي،21،20،6  البحثــي  باالهتمــام  بعــد  يحــظ 
ــر  ــن أث ــي ع ــث الكم ــة للبح ــة منهجي ــع مراجع م
ــة  ــة املراهق ــي مرحل ــوالت ف ــى التح ــات عل الصراع
)مبــا فــي ذلــك ســن الــزواج( "ممــا يكشــف عــن نــدرة 
ــج  ــى نتائ ــات عل ــر الصراع ــاول أث ــي تتن ــات الت األدبي
ــل  ــات". 22 ب ــى الفتي ــة عل الصحــة اجلنســية واإلجنابي
إن النــذر اليســير مــن األبحــاث األكادمييــة هــي التــي 
تســتخدم األســاليب الكميــة للتحقيــق فــي الــزواج 
ــد  ــا بع ــة م ــي مرحل ــزاع أو ف ــاع الن ــي أوض ــر ف املبك
النــزاع،22،6 وال حتظــى املنطقــة العربيــة ســوى بالقليــل 
جــدا مــن تلــك األبحــاث.6 وفــي اســتعراض قامــت بــه 
ــي  ــر ف ــزواج املبك ــة بال ــات املتعلق ــدة لأدبي األمم املتح
األوضــاع اإلنســانية، بــرزت احلاجــة إلــى عمــل "حتليــل 
نوعــي متعمــق، وشــامل، يســتند علــى مــا يدلــي بــه 
ــة  ــات السياســية طويل املصــادر، مــع مراعــاة التداعي
األجــل، بحيــث يغطــي البلدان العربيــة من منظور 

إقليمي".6 

فــي الواقــع، إن الدراســات النوعيــة التــي تبحــث 
ــي  ــر ف ــزواج املبك ــة ال ــول قضي ــات ح ــن آراء املراهق ع
ــج رؤى  ــن أن تنت ــزاع ميك ــد الن ــا بع ــزاع وم ــاع الن أوض
ــدة مــن نوعهــا.24،23،21،20 ففــي مخيمــات الالجئــني  فري
ــى  ــدا، عل ــي أوغن ــا ف ــردين داخلي ــتوطنات املش ومس
ــي  ــوالت ف ــات التح ــت املراهق ــال، ناقش ــبيل املث س
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ــزاع  ــن الن ــة ع ــات الناجم ــرية والعالق ــات األس العالق
أنــه  املبكــر علــى  الــزواج  َّفــوا  والنــزوح. وقــد عر
الشــعور  مواجهــة  فــي  للتكيــف  اســتراتيجية 
بالوحــدة، التــي تفاقمــت بســبب فقــدان احلــوار 

ــداد.21  ــار واألج ــع الكب ــدي م التقلي

هنــاك أيضــا مجموعــة كبيــرة مــن األدبيــات 
غيــر الرســمية، )نشــرتها منظمــات األمم املتحــدة 
واملنظمــات غيــر احلكوميــة، فضــال عــن وســائل 
البحــوث  أســاليب  تســتخدم  والتــي  اإلعــالم(، 
االثنوجرافيــة عنــد التحقيــق فــي قضيــة الــزواج 
ــن  ــزاع. لك ــد الن ــا بع ــزاع أو م ــاالت الن ــي ح ــر ف املبك
ليــس كل هــذه األدبيــات علــى جانــب كبيــر مــن 
الدقــة واملوثوقيــة. فهنــاك عناويــن مثــل "كيــف 
ــؤس  ــزواج؟"3 أو "الب ــرات بال ــات الصغي ــمح للفتي يُس
ــة"25  ــذي تعيشــه العــروس الطفل ــذي ال يوصــف ال ال
تلــك العناويــن تهــول  مــن تلــك األوضــاع، وتثيــر 
الــرأي العــام ضــد ظاهــرة الــزواج املبكــر )كمــا أشــير 
ــة  ــة األزم ــا تغطي ــت به ــي قوبل ــادات الت ــي االنتق ف
الســورية(،26 وبعــض التقاريــر تعطــي األولويــة لقصــة 
الضحيــة، لتظهــر كل حــاالت الــزواج املبكــر للبنــات 
علــى أنهــا قســرية وغيــر ســعيدة، علــى الرغــم مــن 
أن النتائــج اخلاصــة التــي توصلــوا إليهــا قــد تختلــف 
ــر عــن  ــر أخــرى، توف ــاك تقاري ــر أن هن ــك. 3 غي عــن ذل
ــح  ــى تصحي ــل عل ــة، وتعم ــرؤى اخملتلف ــذه ال ــد ه عم

ــام. 27  ــكل ع ــائعة بش ــم الش املفاهي

ــر  ــة وغي ــات األكادميي ــم األدبي ــإن معظ ــرا، ف وأخي
ــع  ــددة ملن ــية ومح ــالت قياس ــدم تدخ ــمية تق الرس
ــات  ــتمر للفتي ــم املس ــر: التعلي ــزواج املبك ــرة ال ظاه
ــرهم و / أو  ــر ألس ــن الفق ــد م ــر، واحل ــات اخلط املعرض
ــر،  ــزواج املبك ــة لل ــر الصحي ــاء باخملاط ــي اآلب ــع وع رف
مــع مراعــاة التدابيــر األمنيــة اإلضافيــة حلــاالت 
النــزاع.28،19،6 لكــن األدلــة التجريبيــة علــى فعالية هذه 
التدخــالت محــدودة، واحلاجــة ماّســة إلــى إجــراء مزيــد 
ــا  ــتعراضا منهجي ــراء اس ــد إج ــوث.28،9 وعن ــن البح م
ــل  ــل تقلي ــن أج ــج م ــداد البرام ــة إلع ــدة األدل لقاع

العنــف ضــد املراهقــات فــي األوضــاع اإلنســانية )مبــا 
ــات  ــة تقييم ــد ثالث ــر(، مت حتدي ــزواج املبك ــك ال ــي ذل ف
فقــط )مــن أصــل 5830( وهــي قويــة مبــا يكفــي 
للمراجعــة، وهــي حتــدد أن "هنــاك حاجــة ملحــة 
ــه القــرارات إلعــداد البرامــج".29  ــة لتوجي لوجــود األدل
ــذه  ــن ه ــب م ــض جوان ــإن بع ــك، ف ــى ذل ــالوة عل وع

ــاد.31،30  ــا لالنتق ــرض أيض ــية تتع ــالت القياس التدخ

اســَتطلع هــذا البحــث آراء وجتــارب الــزواج املبكــر 
بــني املراهقــات املتزوجــات، أو اخملطوبــات الالتــي يعشــن 
فــي مخيــم نهــر البــارد لالجئــني الفلســطينيني فــي 
شــمال لبنــان. ولقــد أجريــت هــذا البحــث خــالل فتــرة 
ــر  ــن التدمي ــدة م ــنة واح ــد س ــزاع، بع ــد الن ــا بع م

العنيــف الــذي شــهده اخمليــم فــي عــام 2007.

الصراع في مخيم نهر البارد لالجئني الفلسطينيني، 
واحلياة بعد انتهاء فترة النزاع

ــام  ــي ع ــني ف ــارد لالجئ ــر الب ــم نه ــم مخي أقي
1949 للفلســطينيني النازحــني قســرا مــن أجــزاء مــن 
ــام  ــل ع ــداب قب ــت االنت ــة حت ــطني الواقع ــة فلس دول
ــرائيل.  ــة إس ــد دول ــا بع ــت فيم ــي أصبح 1948 ، والت
بــدأت وكالــة األمم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــني 
الفلســطينيني )األونــروا( تقــدمي خدماتهــا هنــاك منــذ 
عــام 1950. 32 وفــي عــام 2009، كان هنــاك تقريبــا 

ــان.32 ــي لبن ــطيني ف ــئ فلس 420,000  الج

ــأن  معظــم هــؤالء الالجئــني لــم يســمح لهــم ب
ــا  ــوا حقوق ــني، وال أن مُينح ــني لبناني ــوا مواطن يصبح
ــون بشــكل  ــة33 وعلــى هــذا النحــو فهــم يعمل مدني
أساســي حلســابهم اخلــاص، أو يعملــون فــي القطــاع 
االقتصــادي غيــر الرســمي. يعيــش معظــم الالجئــني 
ــروف  ــون لظ ــة، ويتعرض ــاة متدني ــطينيني حي الفلس

ــني.34  ــم اللبناني ــن جيرانه ــوأ م ــة أس صحي

 30000 حوالــي  يعيــش  كان   ،2007 عــام  فــي 
شــخص فــي مخيــم نهــر البــارد واملناطــق املتاخمــة 
لــه.32 كان اخمليــم واحــدا مــن أكبــر األســواق فــي 
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ــلع  ــان بالس ــاء لبن ــم أنح ــان وزودت معظ ــمال لبن ش
األساســية بأســعار معقولــة.35 غالبيــة الســكان 
كانــت تعمــل داخــل اخمليــم، وكان اقتصــاد اخمليــم 

ــارج.35 ــن اخل ــني م ــالء القادم ــى العم ــد عل يعتم

مايــو 2007، ســرعان مــا نشــب صــراع  فــي 
عنيــف بــني اجليــش اللبنانــي وجماعــة إســالمية غيــر 
ــع  ــريد جمي ــم، ومت تش ــي اخملي ــة ف ــطينية مقيم فلس
ســكان مخيــم نهــر البــارد قســرا.35 اســتمرت أعمــال 
العنــف ملــدة خمســة أشــهر، ومت تدميــر معظــم 
ــدرت  ــث ق ــم، حي ــي اخملي ــة ف ــة التحتي ــي والبني املبان
ــل  ــي.36 وقت ــون دوالر أمريك ــي 300 ملي ــائر بحوال اخلس
حوالــي 180 جنــدي مــن اجليــش اللبنانــي، ممــا أدى إلــى 

ــطينيني.36  ــاه الفلس ــة جت ــاعر معادي ــد مش تولي

إلــى  املشــردين  غالبيــة  جلــأ  النــزاع،  خــالل 
ــى  ــروا إل ــطينيني أو ف ــني الفلس ــر لالجئ ــم آخ مخي
ــي  ــش اللبنان ــمح اجلي ــاورة.32 وس ــدات اجمل ــدن والبل امل
ــم  ــة للمخي ــق املتاخم ــى املناط ــودة إل ــالت بالع للعائ
ــة،  ــات بالغ ــوا صعوب ــث واجه ــر 2007، حي ــي نوفمب ف
ــاء.32  ــاه والكهرب ــدادات املي ــص إم ــك نق ــي ذل ــا ف مب
وعــاد الفلســطينيون ليجــدوا منازلهــم قــد أُحرقــت، 
وممتلكاتهــم قــد نهبــت، واجلــدران قــد اكتســت 
ــة  ــت األزم ــطينيني.37 وتفاقم ــة للفلس ــوم معادي برس
ــول  ــوق ح ــرض ط ــي بف ــش اللبنان ــام اجلي ــا ق عندم
ــول  ــح الدخ ــب تصاري ــم يتطل ــول اخملي ــم. كان دخ اخملي
الصــادرة عــن مكتــب اجليــش للمعلومــات العســكرية 
ــش  ــاط التفتي ــت نق ــراع، وظل ــد الص ــني بع ــدة عام مل
ــى  ــا أدى إل ــات، مم ــل اخمليم ــع مداخ ــي جمي ــة ف قابع
اخمليــم  بــني  بفعاليــة  التجــاري  النشــاط  توقــف 

ــة.  ــق احمليط واملناط

علــى الرغــم مــن االســتجابة الفاعلــة مــن قبــل 
اجملتمــع اإلنســاني الدولــي واملنظمــات غيــر احلكوميــة 
ــة، ومؤمتــرات املانحــني  ــة الفلســطينية واللبناني احمللي
ومناشــدات مــن األونــروا واحلكومــة اللبنانيــة، ال يــزال 

ــبب  ــزاع. وبس ــار الن ــن آث ــى م ــاده يتعاف ــم واقتص اخملي
ــروا  ــن األون ــم تتمك ــل ل ــي التموي ــن ف ــص املزم النق
ــزال نصــف  ــم.38 وال ي ــاء اخملي مــن اســتكمال إعــادة بن
ــة،38  ــاكن مؤقت ــي مس ــون ف ــالت يعيش ــؤالء العائ ه
ــوب،  ــن الط ــاٍن م ــزة، مب ــات جاه ــك حاوي ــي ذل ــا ف مب
أكــواخ شــبه مغطــاة أو مرائــب أو شــقق مشــتركة. 
ومــع انهيــار اقتصــاد اخمليــم، ظــل ســكانه يعتمــدون 
ــص  ــي تتناق ــم الت ــة والدع ــاعدات اإلغاث ــى مس عل

ــا.38  تدريجي

احلصــول  فــرص  انخفضــت  النهايــة،  وفــي 
علــى الرعايــة الصحيــة انخفاضــا كبيــرا، حيــث 
ــة  ــذا أربع ــم، وك ــي اخملي ــة ف ــفيات الثالث أن املستش
ــرا  ــرا تدمي ــد تدم ــة ق ــق صحي ــتة مراف ــادات وس عي
كامــال أو جزئيــا أثنــاء النــزاع.36 وخــالل بحثــي، كانــت 
املرافــق الصحيــة الوحيــدة املتاحــة فــي اخمليــم عبــارة 
عــن عيــادات مؤقتــة توفــر احلــد األدنــى مــن اخلدمــات 
ــد  ــف بع ــام ونص ــدة ع ــاعة.39 ومل ــدار 24 س ــى م عل
ــة  ــة املتنقل ــات للرعاي ــاك خدم ــن هن ــم يك ــزاع، ل الن
بشــكل منتظــم، حيــث كانــت خدمــات الرعايــة فــي 
ــر  ــم عب ــن اخملي ــروج م ــب اخل ــوارئ تتطل ــاالت الط ح
نقطــة تفتيــش عســكرية، ثــم اقتــراض ســيارة تابعــة 
ــيارة  ــاف س ــة أو إيق ــة محلي ــر حكومي ــة غي ملنظم
ــتغرق 20  ــافة تس ــمية ملس ــر رس ــتركة غي ــرة مش أج
دقيقــة بالســيارة للوصــول إلــى أقــرب مستشــفى.39

املنهجية 
ــار/  ــى أي ــو 2008 إل ــوز/ يولي ــن مت ــرة م ــي الفت ف
ــي  ــي ف ــي النوع ــل امليدان ــت العم ــو 2009، تولي ماي
ــطينيني.39 وكان  ــني الفلس ــارد لالجئ ــر الب ــم نه مخي
ــتخدما  ــل.40 مس ــو العم ــا نح ــا وموجه ــث أولي البح
عينــات هادفــة ودؤوبــة،41 قمــت بتحديــد املســتجيبات 
احملتمــالت مــن خــالل املنظمــات غيــر احلكوميــة 
ــت  ــم، وحصل ــي اخملي ــارف ف ــاء واملع ــة واألصدق احمللي
علــى املوافقــة األخالقيــة مــن مجلــس املراجعــة 
املؤسســية فــي اجلامعــة األمريكيــة بيــروت. ومــن ثــم 
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قمــت بوضــع وتنظيــم دليــل إرشــادي إلجــراء املقابالت 
املتعمقــة واجملموعــات البؤريــة. وقــد مت تنفيــذ معظــم 
العمــل امليدانــي تقريبــا باللغــة العربية؛ متــت مراجعة 
الدليــل اإلرشــادي مــع األصدقــاء فــي اخمليــم مــن أجــل 
التأكــد مــن دقــة اللغــة. طلبــت موافقــة مســتنيرة 
ــة،  ــات البؤري ــالت أو اجملموع ــراء املقاب ــل إج ــفويا قب ش

ــتجيبات.  ــع املس ــث جلمي ــا للبح ــت ملخص وقدم

مت إجــراء اثنتــني وعشــرين مقابلــة متعمقــة 
ــدة  ــاة واح ــات، و فت ــن متزوج ــات: 11 منه ــع املراهق م

مطلقــة و 10 مخطوبــات رســميا. ‡   

أمهــات  مــن   5 مــع  أيضــا مقابــالت  أَجريــُت 
ــر  ــات غي ــي منظم ــني ف ــن العامل ــات، و 12 م الفتي
حكوميــة، جنبــا إلــى جنــب مــع 3 مجموعــات بؤريــة، 
ــر  ــني معايي ــن ب ــات 15. وكان م ــي الفتي ــغ إجمال وبل
االختيــار أن تكــون الفتــاة حتــت ســن الـــ 18، وأن 
ــزاع.  ــاء أو بعــد الن ــد مت أثن ــة ق ــزواج أو اخلطب يكــون ال
ــطينية  ــاة الفلس ــوى الفت ــث س ــمل البح ــم يش ل
ــت  ــي ارتبط ــارد، الت ــر الب ــي نه ــة ف ــة واملقيم الالجئ
ــي نهــر  ــم ف أو تزوجــت مــن الجــئ فلســطيني ومقي
البــارد. وفضــال عــن ذلــك، شــملت عمليــات املشــاركة 
واملالحظــة: 16 محادثــة غيــر رســمية مع األمهــات، و6 
ــات غيــر رســمية مــع مجموعــات مــن فتيــات  محادث
تتــراوح أعمارهــن بــني 16-20 ســنة؛ وحفلتــي زفــاف و 
"ليلــة الفتيــات"، التــي تُعقــد فــي الليلــة الســابقة 

ــاف.  ــى الزف عل

طلبــت تســعة مــن املســتجيبات أن يحضــر 
املقابــالت عامــل مــن منظمــة غيــر حكوميــة. ومتــت 
ــازل  ــالت فــي أماكــن خاصــة داخــل من معظــم املقاب
املســتجيبات. طلــب عشــرة مــن املســتجيبات أن 
ــالت.   ــي املقاب ــجيل باق ــد ومت تس ــات بالي أُدون املالحظ
ــة  ــة  احمللي ــر احلكومي ــات غي ــدى املنظم ــت إح وقام
ــدت  ــم ، وُعق ــي اخملي ــة ف ــات البؤري ــم اجملموع بتنظي
فــي أماكــن عملهــم؛ ومت تســجيل اثنــني منهــا. بعــد 
انتهــاء املقابــالت، قمــت بتوزيــع قائمــة اتصــال باللغــة 

العربيــة تضــم أماكــن العيــادات فــي نهــر البــارد التــي 
ــد    ــاء والتولي ــة بالنس ــة اخلاص ــات الرعاي ــدم خدم تق
OB / GYN، مــع أســماء األطبــاء وســاعات الزيــارة. 
قمــت أيضــا بتوزيــع منشــورات إعالميــة باللغــة 
العربيــة لتوعيــة املتزوجــات باحلمــل الصحــي والــوالدة 

ــة.  اآلمن

ــاعدين  ــن املس ــني م ــة اثن ــي ومبعاون ــت بنفس قم
ــالت واجملموعــات  ــغ وترجمــة جميــع املقاب بأجــر، بتفري
البؤريــة إلــى اللغــة اإلجنليزيــة، بجانــب املذكــرات 
ــل  ــتخدمت التحلي ــارك.§ اس ــات املش ــة ملالحظ املدون
ــات  ــج النظري ــمل نه ــوى،41  وتش ــي للمحت املوضوع
وذلــك  األساســي،41  اخلطــاب  حتليــل  و  املعروفــة40 
ــت  ــات. قم ــم والتفاهم ــع واملفاهي ــد املواضي لتحدي
بالتحقــق مــن صحــة النتائــج مــن خــالل مناقشــات 
أجريتهــا مــع ثالثــة مــن العاملــني فــي منظمــات غيــر 
حكوميــة. التقيــت أيضــاً بفتاتــني مــن املســتجيبات 
اخملطوبــات، كل علــى حــدة، للتحقــق مــن صحــة 

ــن. ــة مقابالته ــغ وترجم تفري

نتائج البحث 
قرار الزواج

علــى الرغــم مــن أن الكثيــر مــن األدبيــات تصــف 
الــزواج املبكــر كقــرار تتخــذه األســرة، دون أخــذ 
مشــورة العــروس املعنيــة، وغالبــا رغمــا عنهــا،7،4،3 إال 
ــدت  ــن أي ــت معه ــي حتدث ــات الالت ــن املراهق ــا م أن أي
هــذا الــرأي. فقــد أصــرت جميــع املســتجيبات، مبــا فــي 
ذلــك بعــض مــن تعرضــن لضغــوط مــن األســرة مــن 

ــة:   ــارة التالي ــى العب ــزواج، عل ــل ال أج

"لم يجبرني أحد على اخلطبة" 

ثــم أكــدن أن القــرار النهائــي باخلطبــة أو الــزواج، 
ــاة  ــن – وإن كان مبراع ــتجيبات، كان قراره ــا للمس وفق

مــا يرغبــه األهــل.  

إن وجــود الدافــع الواضــح للموافقــة علــى الــزواج 
املبكــر – وهــي محبــة اخلاطــب املتقــدم للزواج – تشــير 
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إلــى أن عالقــة احلــب تكــون قــد بــدأت مــن قبــل، وهــو 
مــا ال تعتــرف أي مــن املســتجيبات بــه. ففــي منطقــة 
ــات  ــى عالق ــر إل ــا مــا يُنَظ ــة، غالب ــارد احملافِظ نهــر الب
املراهقــات غيــر املصــرح بهــا كدليــل علــى مخالفــة 
ــة  ــتجيبات مجموع ــت املس ــذا، وصف ــراف. وهك األع
ــول  ــى قرارهــن بقب ــرة عل متنوعــة مــن العوامــل املؤث
عــرض الــزواج. قالــت لــي املســتجيبات مــرارا، "قبلــت 

]عــرض الــزواج[ ألن أهلــي وافقــوا علــى ذلــك"

قالت دالل، 17 سنة: 

ــت  ــاط؛ كن ــي االرتب ــب ف ــم أرغ ــة، ل ــي البداي " ف
ــدّي  أظــن أننــي مــا زلــت صغيــرة جــدا. لكــن وال
قــاال لــي إنــه شــخص طيــب، وأنــه ســيعتني بــي، 

ففكــرت فــي األمــر وقــررت أنهــم علــى حــق."

وكإشــارة إلــى دورهــم فــي صنــع القــرار، أخبرتنــي 
بعــض املســتجيبات كيــف أنهــن رفضــن العديــد مــن 
عــروض الــزواج مــن "ُخّطــاب غيــر مناســبني"، أو مــن 

رجــال لــم يروقــوا لهــن. 

ــن 15  ــن س ــة م ــي مخطوب ــا، وه ــي ماي أخبرتن
ــا:  ــي تلقته ــزواج الت ــروض ال ــن أول ع ــا، ع عاًم

"لــم أكــن أعرفــه، كان صغيــرا جــدا ولــم يســتقر 
بعــد. قلــت ألمــه: مــا زلــِت تعتنــني بابنــك، كيــف 

ــل بــي؟" تتوقعــني منــه أن يتكفَّ

ــات  ــات املراهق ــن الفتي ــد م ــت العدي ــا قام  كم
ــى  ــة عل ــل املوافق ــن قب ــع خطابه ــروط م ــع ش بوض
االرتبــاط. ســامية البالغــة مــن العمــر 16 ســنة، 
ــروط،  ــة ش ــة قائم ــرى بكتاب ــا الكب ــا أخته نصحته
ــا  ــت قائمته ــا، وكان ــة عليه ــا املوافق ــى خطيبه وعل

ــك: ــورة بذل ــت فخ ــتفيضة، وكان مس

"طلبــت مــن خطيبــي حريــة احلركــة، مثلمــا 
منحتنــي األســرة ... قلــت لــه أننــي ســأظل أقــوم 
بأنشــطتي الفنيــة، وأذهــب إلــى مراكــز ]املنظمات 

غيــر احلكوميــة[ واألنشــطة الكشــفية. وأن أذهب 
أيــام اآلحــاد لزيــارة أبنــاء عمومتــي ]خــارج اخمليــم[ 

وبأنــه ال ميكــن أن يعــارض ذلــك." 

العامل الرئيسي الذي ذكرته جميع املستجيبات هو 
تأثير النزاع ونوعية حياتهن بعد النزاع، حيث تقول 

الفتيات: 
ــة /  ــت متزوج ــا كن ــزاع، مل ــذا الن ــع ه ــم يق "إذا ل

مخطوبــة اآلن."

إن فهــم هــؤالء الفتيــات حلياتهــن وقراراتهــن 
ــد  ــن بع ــارات حلاالته ــا باعتب ــا كان مصطبغ ــا م دائم
ــا  ــر قمع ــة وأكث ــر آمن ــت غي ــاة أصبح ــزاع؛ فاحلي الن
ــر فقــرا،  )ال ســيما بســبب الوجــود العســكري(، وأكث

ــة. ــر قتام ــتقبل أكث ــح املس وأصب

 توضــح إحــدى املراهقــات أنهــا اختــارت االرتبــاط 
ألنهــا تشــعر بضــرورة تخفيــف العــبء عــن والديهــا. 
ــا  ــة ولديه ــي مطلق ــا، وه ــرة، 17 عام ــي أمي ــت ل قال

طفــل:

"لقــد وافقــت لســبب واحــد فقــط. وافقــت 
بســبب الوضــع هنــا، ألننــي أردت تخفيــف العــبء 
عــن والــدّي، وذلــك ألن وضعهمــا االقتصــادي ليــس 

ــدا." جي

كمــا أوضحــت املســتجيبات بشــكل عــام الرغبــة 
ــاة  ــي فت ــارا، وه ــن. مت ــاكن عائالته ــادرة مس ــي مغ ف
تزوجــت وحملــت مــن ســن 16 عاًمــا، وصفــت الظــروف 

املعيشــية لعائلتهــا بعــد النــزاع قائلــة: 

ــي  ــدة - تخيل ــة واح ــي غرف ــخاص ف ــرة أش "عش
ــجار  ــالزم. والش ــن ال ــر م ــذا أكث ــرة، ه ــك! عش ذل

ــق."  ــت أختن ــد كن ــي، لق ــذي ال ينته ال

اعترفــت بعــض األمهــات بهــذه الدوافــع. تزوجــت 
ابنــة يــارا الكبــرى فــي ســن 15، لســبب واحــد، أال وهــو 
ــارا  مغــادرة املنــزل. فقــد تزايــد الشــك فــي رأس زوج ي
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بشــأن ســلوك ابنتــه بعــد النــزاع، تقــول يــارا:

ــد تفعــل  ــي بأنهــا ق ــي ابنت ــزاع، أخبرتن "بعــد الن
ــت  ــزل. فقل ــن املن ــروج م ــيء للخ ــيء، أي ش أي ش
ــدي  ــري لتج ــل، انتظ ــذا الرج ــي ه ــا، "ال تتزوج له
ــد أن  ــا تري ــت إنه ــا قال ــل"؛ لكنه ــخصا أفض ش
لــه علــى األســرة.  تخفــف عنــا العــبء الــذي حُتمِّ
ــي أن أتعــرض للضــرب فــي  ــد ل ــت إنهــا ال تري قال

ــا." ــرج فيه ــرة تخ كل م

ــو  ــر وه ــزواج املبك ــر لل ــي آخ ــع رئيس ــاك داف وهن
الشــعور بالوحــدة. فبعــد النــزاع، فقــدت جميــع 
املســتجيبات االتصــال بأقــرب األصدقــاء واألقــران، 
حيــث أصبحــت الفتــاة تعيــش فــي حــي جديــد 
عليهــا، وغالبــا انقطعــت عــن الدراســة. وقــد عبَّــرت 
ــالل  ــارة خ ــذه اخلس ــم ه ــن حج ــدة ع ــات بش الفتي
مناقشــاتنا، حيــث كانــت تغلبهــن الدمــوع فــي كثيــر 
ــات الالتــي  مــن األحيــان لــدى ذكــر صديقاتهــن املقرب
ــر هــدوءا  فقــدن التواصــل معهــن ، لكنهــن كــن أكث
ــة أو  ــة اخلطب ــن قص ــث ع ــد احلدي ــاال عن ــل انفع وأق
حفــالت الزفــاف. قالــت لــي عبيــر، البالغــة مــن العمــر 

ــة:  ــي متزوج ــا وه 16 عاًم

 "نادراً ما أخرج ، فلم يعد لدي أي أصدقاء" 

 ثــم أخرجــت لــي عبيــر أحــد ممتلكاتهــا الثمينــة، 
قــالدة أعطتهــا لهــا صديقتهــا املقربــة عندمــا كانتــا 
فــي ســن 12 عامــا، حيــث لــم تعــد إلــى اخمليــم بعــد 
ــا  ــا فيم ــن خطبته ــا ع ــرض حديثن ــي مع ــزاع. وف الن
ــك  ــة خطوبت ــن قص ــِت ع ــن حكي ــألتها "مل ــد، س بع
وتفاصيلهــا؟"، فحدقــت فــي وجهــي قائلــة: " أحكــي 

ملـَـن؟ أنــا ال أحتــدث مــع أحــد هــذه األيــام." 

بشــرى، ُخطِبــت فــي الـــ16 مــن عمرهــا، وأكــدت 
ــد  ــع بع ــني الوض ــا وب ــني خطبته ــة ب ــة القوي الصل

ــزاع: الن

" كنــت دائمــا أتســاءل عــن ســبب خطبــة الفتــاة 

ــت لنفســي  ــم تزويجهــا مبكــرا. وقل ــرة ث الصغي
ــنا.  ــر س ــون أكب ــا أك ــط عندم ــد أن أرتب ــي أري إنن
ــر،  ــن تغيي ــتتبعه م ــا اس ــزاع، وم ــد الن ــن بع ولك
وجــدت أنــه مــن األفضــل أن أرتبــط ... قبــل ذلــك، 
ــت  ــداً، كن ــوط أب ــذه الضغ ــي ه ــن أعان ــم أك ل
ســعيدة. مــا شــعرت بالوحــدة أبــداً؛ ولكــن بعــد 
ــراغ  ــعرت بف ــزاع، ش ــد الن ــا، بع ــى هن ــا إل أن عدن

ــي ".  ــي حيات ــر ف كبي

وقــد تفاقــم ذلــك الشــعور القاتــل بالوحــدة لــدى 
للفتيــات اللواتــي تركــن الدراســة. فثــالث فقــط مــن 
بــني ال22 فتــاة ممــن أجريــت معهــن املقابــالت ال تزلــن 
فــي املدرســة؛ فقــد تــرك معظــم الفتيــات املدرســة 
ــد  ــل خطبتهــن. تركــت العدي ــزاع، ولكــن قب بعــد الن
ــاز  ــي اجتي ــلهن ف ــد فش ــة بع ــات املدرس ــن الفتي م
الســنة األكادمييــة، أو اجتيــاز االمتحــان املطلــوب 
ــه  ــول أن ــن تق ــكل منه ــر. ف ــف العاش ــول للص للدخ
بعــد النــزاع، لــم يعــد مــن املمكــن التركيــز، ولــم تعد 
ــت  ــا. وأوضح ــت صديقاته ــا فارق ــة ألنه ــب املدرس حت

ــة:  ــة، قائل ــنة، مخطوب دالل، 16 س

"كنــت أرغــب فــي مواصلــة دراســتي، ولكــن بعــد 
ــن  ــي س ــة ]ف ــي املدرس ــت ف ــا أخفق ــك، عندم ذل
15[، قلــت إن الفتــاة يجــب أن ترتبــط، وتنعــم 

ــدة ".  ــاة جدي بحي

جتربة الزواج املبكر 
كثيــرا مــا يوصــف الــزواج املبكــر بأنــه يــدمي حيــاة 
ــه  ــا أكدت ــو م ــة؛7،4،3  وه ــر والتعاس ــقة والفق املش
بعــض املســتجيبات فــي هــذه الدراســة. ومــع ذلــك، 
ــعداء  ــن س ــتجيبات أنه ــة املس ــت غالبي ــد زعم فق
ــي  ــات الت ــث أن الصعوب ــدة، حي ــن اجلدي ــي أوضاعه ف
تواجهــن لــم تكــن نتيجــة الــزواج املبكــر، لكــن 
بســبب النــزاع واحلرمــان النــاجت عــن هــذا النــزاع. 
ــي  ــون ف ــوا يعيش ــم كان ــة ألنه ــت صعب ــاة كان فاحلي
فقــر مدقــع ، وألن اجملتمــع أصبــح اآلن يتعــرض للقمــع 

ــر. ــي التغيي ــل ف ــاءل األم ــد، فتض ــش دي ال
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ــت  ــات، كن ــك الصعوب ــن كل تل ــم م ــى الرغ  عل
ــرات  ــض التعبي ــان بع ــن األحي ــر م ــي كثي ــمع ف أس
ــبيل  ــى س ــدة، فعل ــن اجلدي ــن حياته ــا ع ــن الرض ع
املثــال أصبــح للفتــاة مــكان خــاص بهــا )مهمــا 
ــذا  ــي ه ــاظ عل ــي احلف ــا ف ــرا(، ومتعته ــت صغي كان
املــكان مرتبــاً، وأصبحــت متلــك وقتهــا وتخطــط فيــم 
ــن  ــتطعن تكوي ــن اس ــن أنه ــح بعضه ــه. أوض تقضي
ــع  ــت م ــا كان ــزواج، وغالب ــد ال ــدة بع ــات جدي صداق
ــة  ــن عائل ــات م ــن الفتي ــن م ــزوج أو غيره ــوات ال أخ

ــدد. ــا اجل ــع جيرانه ــا، أو م زوجه

أوضحــت روال قبــل أن تتــزوج وهــي فــي ســن الـــ 
ــة:  16 قائل

"كنــت أشــعر بامللــل، فقــد  كنــت ال أغــادر املنــزل 
ــي ،  ــي بيت ــح ل ــد أصب ــا اآلن فق ــوم. أم ــوال الي ط
ــم الذهــاب للتســوق. "  ــا ث وأقــوم بطهــي طعامن

ــر مصــادر البهجــة شــيوعا بالنســبة  ــت أكث كان
ــث  ــا. حي ــا، وأطفاله ــا، وحمله ــق بزوجه ــاة تتعل للفت
ــا،  ــن 16 عام ــن س ــة م ــي متزوج ــى، وه ــرت ليل أص

ــة:  قائل

"حقــا، ال يوجــد شــخص أفضــل منــه فــي اخمليــم 
بأكملــه! فهــو يعتنــي بــي، يأخذنــي ويشــتري لــي 
ــالً،  ــت حام ــد أن أصبح ــاج ... واآلن بع ــا أحت كل م
ــن  ــد م ــه، ويتأك ــرة عمل ــاء فت ــي أثن ــن عل يطمئ

أننــي فــي أيــد أمينــة ولــدي مــن يرعانــي." 

 كمــا يرتبــط الــزواج املبكــر أيضــا بالــوالدة املبكرة 
واملتكــررة. 7،4 فمــن ضمــن املراهقــات املتزوجــات والبالغ 
عددهــن 12 فتــاة ممــن أُجريــت معهــن املقابــالت، هنــاك 
3 قــد أجنــن بالفعــل و8 حوامــل، وكان متوســط   املــدة 
ــد  ــف، وق ــهر ونص ــة أش ــل ثماني ــرس واحلم ــني الع ب
أُجهضــت مــا ال يقــل عــن ثالثــة مســتجيبات. ووفقــا 
ملوظفــي املنظمــات غيــر احلكوميــة، فــإن اخملاطــر 
ــت  ــارد كان ــر الب ــي نه ــرة ف ــوالدة املبك ــة لل الصحي

مرتفعــة فــي هــذا الوضــع بعــد النــزاع، وذلــك بســبب 
غيــاب املستشــفيات، وضعــف خدمــات الطــوارئ 
علــى مــدار 24 ســاعة وخدمــات اإلســعاف، والظــروف 
القاســية بشــكل عــام )وتشــمل قلــة إمــدادات امليــاه 

ــة(.  ــي النظافــة الصحي وتدن

أوضحــت بعــض املســتجيبات مــن املتزوجــات 
ــرة  ــن األس ــر م ــط كبي ــرض لضغ ــن تتع أن كال منه
ــروي أميــرة، وهــي فتــاة تزوجــت مــن ســن  لتحمــل. ت
ــة  ــن 17، قائل ــي س ــت ف ــم ُطلق ــت ث ــا، وحمل 16عام

ــرارة:  مب

" أرادت ]عائلتــه[ أن أحمــل مــن الشــهر األول، 
ــى الطبيــب  ــي عل وكنــت أرفــض. أرادو أن يعرضون
بعــد الشــهر الثانــي! لكنــي لــم أرغــب فــي 
ــل. "  ــى أال أحم ــى، أمتن ــت أمتن ــال، ظلل ــاب األطف إجن

ومــع ذلــك، فقــد أبــدت العديــد مــن املســتجيبات 
ــا  ــرا م ــال. فكثي ــاب األطف ــي إجن ــة ف ــن اخلاص رغبته
ــه  ــزل ب ــن من ــل م ــيء أفض ــد ش ــي: "ال يوج ــل ل قي

ــال. "  أطف

بينمــا بــدت العديــد مــن املســتجيبات مصدومات 
ــى  ــة. عل ــتعدات لأموم ــن مس ــألت إذا ك ــا س عندم
ســبيل املثــال، أصــرت متــارا، وهــي فتــاة تزوجــت 
وحملــت فــي ســن الـــ 16 وتعيــش فــي مــرآب كئيــب، 

ــة: قائل

"بالطبــع، كنــت ســعيدة باحلمــل! أحــب األطفــال، 
بالطبــع كنــت أرغــب فــي األطفــال – أي عــدد مــن 

األطفــال يكتبــه اهلل لــي! " 

الســبب اآلخــر وراء ســرعة حمــل الفتــاة قــد 
ــن  ــتجيبات م ــا املس ــة. فثلث ــص املعرف ــن نق ــع م ينب
املراهقــات لــم يكــن لديهــن أي علــم باخملاطــر الصحية 
ــن  ــن وأطفاله ــا ه ــن له ــد يتعرض ــي ق ــديدة الت الش
عنــد اإلجنــاب املبكــر. فقــد تعرضــت الفتــاة ملعلومــات 
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خاطئــة أو لــم تكــن علــى علــم بوســائل منــع احلمــل. 
الفتــاة ضيــاء، ُخطبــت فــي ســن الـــ 17 ومــا زالــت في 
املدرســة، لــم تــرد أن تتســرع فــي احلمــل؛ ومــع ذلــك، 

قالــت:

"يقولــون إن حبــوب منــع احلمــل، واللولــب، ميكــن 
ــررا ...   ــبب ض ــا تس ــرا، ورمب ــل كثي ــر احلم أن تؤخ
ــل  ــع احلم ــوب من ــي حب ــب أال تتناول ــذا، يج وهك
فــي بدايــة الــزواج. قــد يكــون ذلــك أنســب بعــد 
والدة الطفــل األول، عندئــٍذ ميكــن أن تتناوليهــا. 
لكــن قبــل أن يكــون لديــك طفــل – فهــذا يضــر 

ــد."  وال يفي

ــن  ــي س ــة ف ــة مخطوب ــاة جريئ ــي فت ــارة، وه س
ــم  الـــ 16 عامــا، كانــت مــن القالئــل اللواتــي أردن تعلُّ
املزيــد عــن اجلنــس، وعــن صحتهــن اإلجنابيــة بشــكل 

ــي:  علن

ــدث  ــا يح ــرف م ــات، ال نع ــات اخملطوب ــن الفتي "نح
بعــد حفــل الزفــاف. نحــن نســمع القصــص، 
ويصيبنــا الرعــب، لكننــا ال نعــرف أي شــيء." 
األشــكال الوحيــدة مــن وســائل منــع احلمــل التــي 
اســتخدمتها املســتجيبات مــن املراهقــات -عــادة 
تكــون بعــد اإلجهــاض أو الــوالدة الصعبــة – هــي 
االمتنــاع عــن ممارســة اجلنــس أو االنســحاب. علــى 
ــوب  ــن حب ــات تعرف ــض الفتي ــن أن بع ــم م الرغ
ــتخدمنها،  ــم تس ــن ل ــب، لك ــل واللول ــع احلم من

ــدا.  ــرد ذكــر الواقــي الذكــري أب ــم ي كمــا ل

كانــت ليلــى، البالغــة مــن العمــر 17 عامــاً، 
تعرضــت حلالتــي إجهــاض. وفــي شــهرها اخلامــس مــن 

ــت:  ــث قال ــل الثال احلم

"بعــد أن تعرضــت ألول حالــة إجهــاض، قمــت 
بعمــل اتفــاق - قــال لــي الطبيــب ال حتملــي علــى 
ــي  ــى تصبح ــهر حت ــة أش ــري خمس ــور، انتظ الف
أفضــل - لذلــك نفــذت االتفــاق على مدى خمســة 

ــة."  ــهر كامل أش

فســألتها أي نــوع مــن وســائل منــع احلمــل 
اســتخدمت. فاحمــرَت ليلــى مــن اخلجــل قائلــة: 

ــد  ــني، لق ــك ... أتعلم ــني زوج ــك وب ــاق بين "االتف
قمنــا باتفــاق - وليــس حبــوب منــع احلمــل أو 
ــل."  ــم أحم ــيء ول ــل أي ش ــم نفع ــن ل ــب - نح اللول

املعرفــة  فــي  املتزايــد  النقــص  هــذا  يُعــزى 
ــة  ــة الرعاي ــى قل ــة إل ــة اإلجنابي ــية بالصح األساس
الصحيــة قبــل وبعــد الــوالدة، وعــدم انتظامهــا. وقــد 
مت توفيــر الرعايــة األساســية عنــد الــوالدة مجانــا فــي 
العيــادات املؤقتــة لأونــروا واملنظمــات غيــر احلكوميــة؛ 
إال أن مــن بــني ثمانيــة مســتجيبات مــن احلوامــل، لــم 
تتمكــن ثالثــة مــن احلصــول علــى الرعايــة الصحيــة 
املنتظمــة قبــل الــوالدة. فباإلضافــة إلــى الفهــم 
اخلاطــئ حــول تكاليــف الزيــارة، كان هنــاك افتــراض أن 
أي زيــارة للطبيــب قبــل الــوالدة تتطلــب عمــل موجات 

ــي.  ــا 10$ أمريك ــة، وتكلفته ــوق صوتي ف

ــي  ــا، وه ــر 16 عام ــن العم ــغ م ــارا وتبل ــح مت توض
ــة:  ــث قائل ــهرها الثال ــي ش ــل ف حام

ــا –  ــال لدين ــه ال م ــب، ألن ــى الطبي ــب إل ــم أذه "ل
فزوجــي يدفــع اإليجــار مــن مالــه... أنا ال أســتطيع 

حتمــل تكلفــة املوجــات فــوق الصوتيــة."

النقاش
ــة  ــر التنمي ــن تقاري ــر م ــن أن كثي ــم م ــى الرغ عل
ــرن  ــات يُجَب ــى أن املراهق ــير إل ــان تش ــوق اإلنس وحق
علــى الــزواج املبكــر،7،3 إال أن بعــض األدبيــات األكادمييــة 
ــى  ــيرة إل ــياقها، مش ــل س ــاة داخ ــرارات احلي ــع ق تض
ــا  ــون إجابته ــألة تك ــس مس ــزوج" لي ــار ال أن: "اختي
ــرأة،  ــني امل ــة متك ــة قضي ــد مناقش ــم / ال ".8 وعن بنع
ــى أن احلــق فــي اتخــاذ القــرار  ــر عل ــة كبي أكــدت نائل
ال يقتصــر علــى صنــع القــرار: "األمــر ميكــن أن يأخــذ 
والتالعــب،  اخلــداع  والتفــاوض،  املســاومة  شــكل 
التخريــب واملقاومــة، باإلضافــة إلــى عمليــات التفكيــر 
والتحليــل املعرفــي غيــر امللمــوس."31  وال تــزال بعــض 
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األدبيــات األخــرى تركــز علــى التأثيــر البنيــوي للنظــام 
الذكــوري فــي اجملتمعــات العربيــة، حيــث يؤيــد الرجــال 
ــز  ــني، والتميي ــني اجلنس ــز ب ــنا آراء التميي ــر س األكب
علــى أســاس الســن، ويراعــي التقييــم أثــر ذلــك علــى 
ــرام.  ــودة واالحت ــر امل ــر بأواص ــا، ويتأث ــرة بأكمله األس
حيــث أوضــح اســتطالع اثنوجرافــي عــن الــزواج 

ــران أن:  ــي اي ــر ف املبك

ــا  ــدرك به ــي ي ــة الت ــي أن الطريق ــة ه "احلقيق
الرجــال والنســاء، ويديــرون األمــر ويتفاوضــون 
علــى  متــارس  التــي  القــوى  مختلــف  علــى 
حياتهــم )والتــي هــي بالغــة األهميــة بــكل 
ــي  ــم( ه ــم وحقوقه ــني صحته ــس لتحس املقايي
جــزء ال يتجــزأ مــن النطــاق األوســع لبنــاء الهويــة 

 " والتفــاوض بشــأنها.23  االجتماعيــة 

هذا البحث يدعم فهما مختلفا وأكثر دقة لعملية 
صنع القرار فيما يتعلق بالزواج املبكر.

ــة،  ــاة مراهق ــع 22 فت ــالت م ــراء مقاب ــد إج فبع
وجدنــا أنــه لــم تشــعر أي منهــن بأنهــا أُجبــرت علــى 
اخلطبــة أو الــزواج.  بــل علــى العكــس، اتخــذت الفتــاة 
هــذا القــرار بعــد التشــاور مــع عائلتهــا، ممــا يعكــس 
فهمهــا لواقعهــا فــي أوضــاع مــا بعــد النــزاع الصعبة 
بشــكل خــاص. وكان املوضــوع املشــترك بــني الفتيــات 
هــو فقــدان الصداقــات واألقــران بعــد النــزاع، وخاصــة 
ــذا  ــد ه ــة. يؤك ــن الدراس ــت ع ــن انقطع ــبة مل بالنس
ــة  ــة املتعلق ــات احلديث ــة األدبي ــى أهمي ــث عل البح
ــى  ــوء عل ــلط الض ــث تس ــزاع43 ؛ حي ــات والن باملراهق
ــزواج  ــي لل ــع رئيس ــدة كداف ــعور بالوح ــة الش أهمي
ــدا.21  ــي أوغن ــة ف ــج النوعي ــرار النتائ ــى غ ــر -عل املبك
إن فهــم ظاهــرة الــزواج املبكــر فــي حــاالت الطــوارئ 
ــران،44  ــدان األق ــر فق ــل تأثي ــي أال يغف ــدة ينبغ املعق
ــود  ــتراتيجيات الصم ــن اس ــك م ــن ذل ــج ع ــا ينت وم

ــال.  ــع احل ــع واق ــف م والتكي

تفتــرض األدبيــات أيضــا أن الــزواج املبكــر في ســن 

املراهقــة يحيــل حيــاة الفتــاة إلــى وضــع أســوأ كثيــرا 
مــن حالهــا قبلــه. ،7،4،3 ولكــن تلــك األدبيــات ال تطــرح 
أي بدائــل واقعيــة أمــام الفتيــات..31 لقــد كشــفت كل 
فتــاة تزوجــت مبكــرا، أو فــي طريقهــا للــزواج مبكــرا، 
ــد  ــة ق ــي الطفول ــا ف ــة أن حقه ــذه الدراس ــي ه ف
انتهــك نتيجــة للنــزاع فــي املقــام األول، ثــم بســبب 
احليــاة القاســية التــي واجهتهــا بعــد النــزاع، وأخيــرا 
مــن خــالل العوامــل الهيكليــة الكامنــة فــي نشــأتها 
ــأي  ــع ب ــطينية ال تتمت ــة فلس ــم كالجئ ــل مخي داخ
ــكك  ــج، يش ــذه النتائ ــوء ه ــي ض ــة. وف ــوق مدني حق
هــذا البحــث فــي عالقــة الســببية الوحيــدة، والتــي 
هــي فــي كثيــر مــن األحيــان مفترضــة مســبقا، بــني 
الــزواج املبكــر والنوعيــة املتدنيــة للحيــاة. فلقــد 
ــن  ــة أنه ــذه الدراس ــي ه ــتجيبات ف ــت املس أوضح
ــي  ــها باق ــي يعيش ــاة الت ــة احلي ــس نوعي ــن نف يعش
القاطنــني فــي اخمليــم؛ فقــد كــن غارقــات فــي الصــراع 
ــذي ازداد  ــن ال ــر املتوط ــع الفق ــاء، وم ــل البق ــن أج م
ــه  ــن ل ــذي يتعرض ــع ال ــزاع والقم ــبب الن ــوًءا بس س
بعــد النــزاع، ال بســبب زواجهــن أو ِخطبتهــن.  فالفتــاة 
ــد  ــتقبلها عن ــت مبس ــا ضح ــرى أنه ــتجيبة ال ت املس
زواجهــا مبكــرا ، ولكنهــا تــرى أنهــا بــدأت مســتقبلها 
فــي وقــت مبكــر قليــال. فقــد نشــأت الفتــاة وترعرعت 
ــم  ــي اخملي ــراه ف ــا ت ــار م ــي إط ــا ف ــكلت توقعاته وتش
مــن حولهــا: أن تصبــح زوجــة وأمــا. وليــس مــن امــرأة 
ــدر،  ــا ن ــم إال م ــا، الله ــًى مختلف ــو منح ــا تنح أمامه
فلمــاذا ال ترغــب فــي أن تصبــح زوجــة وأمــا؟ 31 وبعــد 
تدميــر منــزل أســرتها وســبل عيشــهم – مثلمــا جــرى 
ــي  ــي التعاف ــل ف ــاع أي أم ــم – وضي ــن تعرفه ــكل م ل
ــار  ــن االنتظ ــدة م ــرى أي فائ ــاذا ت ــق، مل ــي األف ــوح ف يل

ــزواج؟  وتأجيــل ال

وقــد أظهــرت األدبيــات أن الفتيــات الالتــي يتزوجــن 
فــي وقــت مبكــر أكثــر عرضــة لبعــض اخملاطــر 
الصحيــة مبــا فــي ذلــك فــي الــوالدة املبكــرة،8،7،1 
ــات  ــى املعلوم ــرن إل ــات يفتق ــات العربي ــذا املراهق وه
حــول مســائل الصحــة اإلجنابيــة.45 وهــذا مــا تؤكــده 
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نتائــج الدراســة مــن مخــاوف. فاملعلومــات املســتقاة 
ــرض  ــر، والتع ــاب املبك ــول اإلجن ــتجيبات ح ــن املس م
ــع  ــائل من ــود وس ــدم وج ــع ع ــرر، م ــاض املتك لإلجه
ــة  ــة الصحي ــة، وعــدم االهتمــام بالرعاي احلمــل احلديث
قبــل الــوالدة وبعدهــا، توضــح االفتقــار العــام للوعــي 
بشــأن  مضللــة  معلومــات  وانتشــار  واملعرفــة، 
ــت  ــاوف كان ــذه اخمل ــة. ه ــة اإلجنابي ــيات الصح أساس
ــي  ــارد ف ــر الب ــم نه ــي مخي ــاص ف ــكل خ ــة بش ملح
مرحلــة مــا بعــد النــزاع، حيــث يفتقــر إلــى اخلدمــات 
الطبيــة الكافيــة، ويعانــي مــن قلــة امليــاه والكهربــاء.

وأخيــرا، علــى الرغــم مــن أن إظهــار الفتــاة 
ــة  ــورة الضحي ــي ص ــرا ف ــزوج مبك ــي تت ــة الت املراهق
ــالم  ــائل اإلع ــر وس ــي تقاري ــائعا ف ــا ش ــزال نهج ال ي
ــي،26  ــام الدول ــى باالهتم ــد يحظ ــة، وبالتأكي والتنمي
فقــد أوضــح هــذا البحــث وغيــره مــن األبحــاث 23،31،26 
ــة الضحيــة ليســت بالضــرورة متثيــال دقيقــا  أن نظري
لفهــم الفتيــات لتجاربهن فــي الــزواج املبكــر. فالزواج 
ــي  ــاق االجتماع ــي النط ــه ف ــر إلي ــا يُنَظ ــر، "كم املبك
األوســع والســياق الثقافــي ]...[ يأخــذ معنــًى مختلفــا، 
ــر  ــان تظه ــن األحي ــر م ــي كثي ــة ف ــات احمللي واجملتمع
ــاكا  ــرورة انته ــر بالض ــال يعتب ــا، ف ــا مختلف مفهوم
ــى هــذا النحــو،  ــات الشــخصية."23 وعل حلقــوق الفتي
فالتدخــالت القياســية ملنــع أو معاجلــة الــزواج املبكــر، 
ــة، قــد ال  ــة الضحي ــى أســاس نظري ــي ترتكــز عل والت
ــر،  ــات للخط ــات املعرض ــع املراهق ــا م ــردد صداه يت
ــن  ــؤدي لتعرضه ــى ت ــا حت ــة، ورمب ــون فعال ــد ال تك وق
لــأذى. فعلــى ســبيل املثــال، انتقــد عمــال املنظمــات 
غيــر احلكوميــة واألكادمييــني االســتخدام الشــائع لـــ 
ــر  ــزواج املبك ــن ال ــد م ــخصية" للح ــالت الش "التدخ
فــي مجتمعــات الالجئــني الســوريني فــي لبنــان، فقــد 
ــة  ــاء نتيج ــر ج ــزواج املبك ــات أن ال ــي إثب ــلت ف فش
للعنــف النظامــي، وأخفقــت فــي معاجلتــه فــي ضــوء 
ذلــك علــى مســتوى اجملتمــع أيضــا: "مــن الضــروري أن 
ــي  ــود الت ــالت، والقي ــات، والتدخ ــأن السياس ــرف ب نعت
تفرضهــا هــذه األنظمــة الواســعة كافــًة، ســواء 

ــط،  ــوء التخطي ــل، أو س ــال، أو اجله ــق اإلهم ــن طري ع
ــاء  ــاد النس ــد أجس ــارس ض ــا مي ــل عنف ــن أن متث ميك
الســوريات وصحتهن اجلنســية واإلجنابيــة."30 باإلضافة 
إلی ذلك، فــإن الصــورة النمطيــة احملــددة مسبقاً للفتاة 
ــاة التــي تزعــم الدفــاع  ــرِّض نفــس الفت كضحيــة تُع

عنهــا للحرمــان مــن حقهــا فــي اتخــاذ القــرار.

اخلامتة 
ــدى  ــراف مب ــن االعت ــد م ــى مزي ــة إل ــتد احلاج تش
تفاهمــات  إلــى  تــؤدي  التــي  الســياقات  اختــالف 
املبكــر:  الــزواج  مــع  متباينــة  وجتــارب  مختلفــة 
فــزواج الفتــاة فــي ســن الـــ 12 يختلــف عــن زواجهــا 
ــا بـــ 20  ــع زوج يكبره ــة م ــن الـــ17؛ والعالق ــي س ف
عامــا تختلــف عــن عالقــة ال يزيــد فــارق الســن فيهــا 
ــم  ــي مخي ــاة ف ــأة الفت ــنوات. فنش ــس س ــن خم ع
ــي  ــاة الت ــن الفت ــة ع ــات مختلف ــرز توقع ــني تف لالجئ
ــع  ــبي، والدواف ــتقرار النس ــن االس ــو م ــي ج ــأ ف تنش
الناجمــة عــن الفقــر تختلــف عــن تلــك التــي تنجــم 
ــزاع،  ــا بعد الن ــرة م ــي فت ــزاع وانعدام األمن ف ــن الن ع
ــم  ــي تنج ــع الت ــن الدواف ــا ع ــف بدوره ــي تختل والت
ــر  ــي نه ــخصية. ف ــالمة الش ــى الس ــوف عل ــن اخل ع
هــو  املبكــر  زواجهــن  أن  املســتجيبات  رأت  البــارد، 
اســتجابة جملموعــة مــن العوامــل، معظمهــا نتيجــة 
النــزاع. ال ينبغــي أن جُتبــر أي طفلــة علــى اتخــاذ 
ــل واألولــى مــن ذلــك أال يتعــرض  مثــل هــذا القــرار؛ ب
ــزاع. إن  ــد الن ــا بع ــاع م ــزاع وأوض ــالت الن ــل لوي الطف
التصميــم علــى إظهــار دور هــؤالء املراهقــات كضحايا 
ــي  ــك - ينف ــهن كذل ــن أنفس ــن ال يري ــة إذا ك - وخاص
دورهــن كعناصــر فاعلــة فــي حياتهــن اخلاصــة، ويعــزز 
ــر  ــزواج املبك ــى ال ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــل الهيكلي العوام

ــة.  ــذ البداي من

ــة  ــاريع املصمم ــات واملش ــب السياس ــز أغل ترك
ــة  ــرص إتاح ــادة ف ــى زي ــر عل ــزواج املبك ــن ال ــد م للح
التعليــم، والتوســع فــي خيــارات ســبل العيــش وزيــادة 
الوعــي اجملتمعــي .28 هنــاك بعــض األدبيــات األكادمييــة 
ــني  ــببية ب ــة الس ــة العالق ــي صح ــكك ف ــي تش الت
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زيــادة فــرص التعليــم واحلــد مــن حــاالت الــزواج 
املبكــر، 46،31،28،23 أو التــي تعتــرف بــأن العالقــة املتبادلــة 
بــني احلــد مــن الفقــر وانخفــاض معــدل الــزواج 
املبكــر يجــب وضعــه فــي ســياق التغيــرات اجملتمعيــة 
ــدى  ــي تتح ــرى،8،6 أو الت ــية األخ ــات التنافس واالحتياج
تدابيــر  دون  األشــخاص  بــني  التدخــالت   فعاليــة 
ــئلة  ــذه األس ــن ه ــي،30 ولك ــف النظام ــة العن ملواجه
ــر التنميــة أو وســائل اإلعــالم  ــرا فــي تقاري ــرد كثي ال ت
ــم  ــا تدع ــُت إليه ــي توصل ــج الت ــية. إن النتائ الرئيس
احلاجــة إلــى وجــود املزيــد مــن الدقــة والتجديــد عنــد 
تصميــم مثــل هــذه التدخــالت، والضغــوط التــي 
ــزاع  ــد الن ــا بع ــاع م ــي أوض ــر ف ــزواج املبك ــاول ال تتن
ــتهدف  ــب أن تس ــة. يج ــل إضافي ــود بدائ ــب وج تتطل
ــرة  ــر املباش ــل غي ــى العوام ــتجابة إل ــالت االس التدخ
التــي حتفــز املراهقــات علــى االرتبــاط والــزواج املبكــر، 
مثــل معاجلــة حالــة العزلــة وفقــدان الصداقــات 
ــع  ــج جلم ــم برام ــالل تصمي ــن خ ــك م ــران، وذل واألق
املراهقــات معــا فــي أماكــن معتمــدة اجتماعيــا )مثــل 
مراكــز املنظمــات غيــر احلكوميــة(؛ ممــا يســاعد علــى 
معاجلــة الصدمــة وانعــدام األمــن الــذي تعانــي منــه 
ــة  ــرص مقبول ــر ف ــق توفي ــن طري ــات، ع ــؤالء الفتي ه
ــل  ــج )مث ــادف و / أو املنت ــل اله ــن للعم ــا له اجتماعي
ــنا، أو  ــر س ــال األصغ ــة لأطف ــداد دروس خصوصي إع
ــع  ــل م ــة، أو العم ــن العام ــاء باألماك ــالح أو االعتن إص
كبــار الســن(، مــع توفيــر فــرص احلصــول على خيــارات 
ــة قــدر اإلمــكان )مثــل التدريــب املهنــي،  غيــر تقليدي
ــك.(. ــى ذل ــا إل ــة، وم ــادة، ودورات املشــاركة املدني والقي

ــا  ــذا م ــزاع وك ــاع الن ــي أوض ــر ف ــزواج املبك إن ال

بعــد النــزاع يعــد أيضــا اســتجابة مجتمعيــة، ويجــب 
احملليــة،  اجملتمعــات  إنعــاش  معاجلتــه مــن خــالل 
ــزاع  ــد الن ــا بع ــاع م ــي أوض ــاً. ف ــاً واجتماعي اقتصادي
ــي  ــطينيني، ينبغ ــني الفلس ــم لالجئ ــذا اخملي ــي ه ف
ــا  ــر جانب ــزواج املبك ــن ال ــد م ــل للح ــون أي تدخ أن يك
مــن مشــروع أكبــر يســتهدف تعافيــاً عــادال.. تعافيــاً 
يعتــرف بالصدمــة، وبالظلــم الــذي ميــارس داخــل 
مجتمــع نهــر البــارد، وإن لــم يقــدم تعويضــا عنهمــا.

شكر وتقدير 
تســتعرض هــذه املقالــة البحــث الــذي مت إعــداده 
ــة  ــي اجلامع ــتير ف ــالة املاجس ــال لرس ــون مكم ليك
األميركيــة فــي بيــروت، واملقدم فــي اجتمــاع مجموعة 
اإلجنابيــة لعــام 2009.  بالصحــة  املعنيــة  العمــل 
أشــكر جزيــل الشــكر مستشــارتي جوســلني ديلــوجن، 
ــم،  ــد الرحي ــن عب ــة: سوس ــة األطروح ــاء جلن وأعض
ــام  ــد عص ــى معه ــغ، وإل ــاري صاي ــي وروزم ــا عفيف رمي
فــارس للسياســات العامــة والشــؤون الداخليــة فــي 
اجلامعــة األمريكيــة لدعمــه. أشــكر ريتــا جياســامان 
ملالحظاتهــا الســخية ورؤاهــا عــن هــذه املقالــة. وأقــدر 
ــن  ــة م ــهيالت املقدم ــورة والتس ــاص املش ــكل خ بش
ياســمني مــور و فــدوى خــالل بحثــي، وخدمــة التفريــغ 
الصوتــي والترجمــة التــي متــت مبعرفــة زينــة غنطــوس 
وفــوزي عبــد اهلل. ســأظل مدينــة لكــرم مجتمــع نهــر 
ــل  ــة مث ــر احلكومي ــات غي ــيما املنظم ــارد، وال س الب
جمعيــة النجــدة، والنبعــة، ومبــادرة الطفــل والشــاب 
خشــان  ولُعــال  الرفــاه،  وجمعيــة  الفلســطيني 

ــا. وعائلته
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