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اإلعاقة واحلياة اجلنسية: املطالبة باحلقوق اجلنسية واإلجنابية
بقلم: رينو أدالخا، جانيت برايس، شيرين حيدري

sheidari@rhmjournal.org.uk :املراسالت

ترجمة: أستاذة شهرت أمني  العالم

مقدمة
ــن  ــم م ــكان العال ــن س ــن 15% م ــر م ــي أكث يعان
اإلعاقــة، مبــا فيهــا العجــز البدنــي واحلســي، واإلعاقــة 
ــية.1  ــة النفس ــن اإلعاق ــالً ع ــة، فض ــة والذهني اإلمنائي
وغنــي عــن القــول إن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يتمتعون 
ــية  ــال اجلنس ــات واآلم ــي الرغب ــاوية ف ــوق متس بحق
واإلجنابيــة مثــل األشــخاص غيــر املعاقــن، فقــد 
جتاهــل اجملتمــع شــواغلهم املتعلقــة باحليــاة اجلنســية 
اإلنســانية.  وحقوقهــم  وتطلعاتهــم،  واإلجنابيــة، 
ــد  ــال، ويُعتق ــة كاألطف ــخاص ذوي اإلعاق ــل األش يُعام
أنهــم يفتقــرون إلــى الرغبــة اجلنســية )أو فــي بعــض 
احلــاالت، لديهــم رغبــات جنســية مفرطــة(، وعاجزيــن 
عــن اإلجنــاب، وغيــر صاحلــن جنســيًّا/زواجيًّا كأزواج 
ــة  ــل الصح ــن أج ــال م ــاك نض ــزال هن ــاء. وال ي أو آب
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
مــع اهتمــام خــاص بالنســاء املعاقــات. بالنســبة 
للنســاء، تعنــي اإلعاقــة غالًبــا االســتبعاد مــن حيــاة 
النشــطة،  اجلنســية  احليــاة  والشــراكة،  األنوثــة 

ــة.3،2 ــرص األموم ــن ف ــان م واحلرم

ــة األمم املتحــدة  ــل مفاوضــات »اتفاقي أوضــح حتلي
ــة  ــي بداي ــة« ف ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــأن حق بش
ــوق  ــت احلق ــف تقلص ــرين، كي ــادي والعش ــرن احل الق
ــا  ــة؛ مم ــاة العائلي ــى احلي ــز عل ــى التركي ــية إل اجلنس
ــية،  ــاة اجلنس ــى احلي ــارة إل ــاب أي إش ــن غي ــفر ع أس
غيــر  األبويــة  الهويــات  أو  اجلنســي،  والنشــاط 
ــن  ــط ع ــل النش ــفر العم ــك، أس ــع ذل ــرة.4 وم املتغاي
ــى  ــي. وعل ــد اإلقليم ــى الصعي ــة عل ــرات إيجابي تغيي
ــدان  ــيون لبل ــول أنش ــرح بروتوك ــال، يقت ــبيل املث س
مناصــرة  )أســيان(  أســيا  شــرق  جنــوب  رابطــة 

ــم  ــوة. ل ــة بق ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــة واحلق الصح
ــد  ــدود عن ــر مح ــوى أث ــط س ــل النش ــق العم يحق
التفــاوض بشــأن »األهــداف اإلمنائيــة املســتدامة«. 
وفــي حــن كانــت اإلعاقــة ُمدرجــة داخــل بعــض املــواد 
ــة، وعــدم املســاواة،  ــم، والنمــو والعمال ــل التعلي - مث
وإمكانيــة الوصــول، وجمــع البيانــات، والرصــد – ال 

ــها.5 ــة نفس ــأن اإلعاق ــددة بش ــادة مح ــد أي م توج

ــة  ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــة واحلق ــت الصح تعرض
إلــى التجاهــل لفتــرة طويلــة، مبــا فــي ذلــك التجاهــل 
ــا  ــا أهملته ــة، كم ــوق اإلعاق ــة حق ــب حرك ــن جان م
ــق  السياســة والتخطيــط وتقــدمي اخلدمــات عــن طري
هيئــات اخلدمــات االجتماعيــة والصحية والرفــاه. وكان 
ــرة  ــام املبك ــي األي ــي ف ــل أول ــت طوي ــد صم ــذا بع ه
ــت  ــث كان ــة، حي ــال اإلعاق ــي مج ــط ف ــل النش للعم
ــن  ــر م ــة تُعتب ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــة واحلق الصح
موضوعــات اجملــال اخلــاص. واآلن، أصبحــت املناقشــات 
ــية  ــوق اجلنس ــة واحلق ــاول الصح ــي تتن ــالت الت واحلم
واإلجنابيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة تنتشــر علــى 
نحــو متزايــد، وذات صلــة باملصلحــة العامــة. وكثيــرًا 
ــن  ــتركة م ــم مش ــن قواس ــات تتضم ــه بيان ــا تواج م
ــة،  ــخاص ذوي اإلعاق ــل األش ــن أج ــة م ــرة العاملي اخلب
فــي ظــل فشــل اجملتمــع فــي االعتــراف بهــم ككائنات 

ــية.6 جنس

ومــع ذلــك، تتحــرك اجملتمعــات مبعــدالت مختلفــة 
ــية  ــوق اجلنس ــة واحلق ــراف بالصح ــق االعت ــى طري عل
ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــخاص ذوي اإلعاق ــة لألش واإلجنابي
أن منظمــات فــي بلــدان مختلفــة - مثــل الهنــد 
ــام.  ــى األم ــات إل ــع املناقش ــت تدف ــتراليا – كان وأس
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ومــع اكتســاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة قــوة وســيطرة 
ــل:  ــم – مث ــن حياته ــرى م ــق أخ ــى مناط ــدة عل متزاي
ــق  ــروري حتقي ــن الض ــح م ــل – أصب ــم، والعم التعلي
ــار  ــب االختي ــج مطال ــياق، ونتائ ــل للس ــم أفض فه
والقــوة علــى احليــاة اجلنســية والعالقــات. لقــد 
ــراف  ــروز، واالعت ــي الب ــالت ف ــات واحلم ــذت املناقش أخ
ــع  ــية تتمت ــات جنس ــة ككائن ــخاص ذوي اإلعاق باألش
ــة  ــع للمتع ــي التطل ــاواة ف ــدم املس ــى ق ــوق عل بحق
اجلنســية، والعالقــة احلميمــة، واحلــب، والصداقــة، 
ــوم  ــة. وتق ــية واإلجنابي ــارات اجلنس ــات، واالختي والعالق
حــركات االئتالفــات والتحالفــات فــي عملهــا النشــط 
بــن النــوع االجتماعــي وحقــوق املعاقــن بــدور مهــم 
فــي إبــراز هــذه القضايــا. وتعمــل املنظمات النســوية، 
واملنظمــات املعنيــة باحلقــوق اجلنســية بنشــاط؛ 
ــاون  ــة والتع ــركات اخملتلف ــن احل ــوار ب ــذا احل ــز ه لتعزي

ــة. ــال البحثي ــرة واألعم ــال املناص ــي مج ــا ف معه

ــاة اجلنســية،  وفــي حــن اكتســبت اإلعاقــة واحلي
واحلقــوق اإلجنابيــة رؤيــة مهمــة فــي مجــاالت البحوث، 
والسياســات، واخلطابــات الناشــطة باملناطــق مرتفعة 
ــط  ــذت اآلن ــــــ فق ــد أخ ــم، فق ــي العال ــل ف الدخ
ــن  ــد م ــي العدي ــة ف ــات العام ــي املناقش ــكل ف تتش
البلــدان املنخفضــة واملتوســطة الدخــل. ويرجــع ذلــك 
ــا إلــى األعمــال البحثيــة الصغيــرة املمولــة حتــت  جزئيًّ
ــع.  ــل املرتف ــدان ذات الدخ ــي البل ــات ف ــادة املنظم قي
وهنــاك قــدرٌ كبيــرٌ مــن هــذا العمــل البحثــي يجمــع 
منوذجيــة  بتدخــالت  االســتطالعية  البحــوث  بــن 
بالوعــي،  واالرتقــاء  املفاهيــم  تغييــر  تركــز علــى 
وتوعيــة أصحــاب املصلحــة الرئيســين فــي اجملتمــع. 
ــان،  ــن األحي ــر م ــي كثي ــود ف ــذه اجله ــد ه وتسترش
بأســئلة أساســية مثــل: كيــف يفهم األشــخاص ذوي 
ــى  ــن، عل ــر املعاق ــن غي ــالً ع ــهم، فض ــة أنفس اإلعاق
ــة؟  ــية واإلجنابي ــات اجلنس ــا العالق ــي م ــتوى احملل املس
ــة،  ــخاص ذوي اإلعاق ــه األش ــي تواج ــز الت ــا احلواج وم
ال ســيما النســاء املعاقــات، للحصــول علــى خدمــات 
ــاع  ــي قط ــة ف ــة، وبخاص ــية واإلجنابي ــة اجلنس الصح

الصحــة؟ مــا االســتراتيجيات اخلاصــة بالســياق التــي 
يجــب وضعهــا لتيســير االعتــراف باحلقــوق اجلنســية 
واإلجنابيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، ال ســيما النســاء 
املعاقــات؟ كيــف ميكــن إتاحــة خدمــات الصحــة 
اجلنســية واإلجنابيــة املناســبة لألشــخاص ذوي اإلعاقة 

ــم؟ ــي مجتمعاته ف

الصحــة  مجلــة  مــن  العــدد  هــذا  يضــم 
وتعليقــات  ومقــاالت  مبتكــرة،  بحوثًــا  اإلجنابيــة 
حتليليــة وتقييمــات شــخصية، وأشــعار، وعــروض 
كُتــب، تتنــاول جميعهــا الوضــع احلالــي والتوجــه 
ــة  ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــة، واحلق ــتقبلي للصح املس
هــذا  لهيمنــة  ونظــرًا  اإلعاقــة.  ذوي  لألشــخاص 
القلــق بــن املراهقــن والشــباب، يضــم العــدد عــددًا 
ــة  ــذه الفئ ــى ه ــز عل ــي ترك ــة الت ــن األوراق البحثي م
ــة، كمــا أن عــدم املســاواة بــن اجلنســن يبــرز  العمري
أيًضــا فــي معظــم  ــــ إن لــم يكــن كل ــــ مجــاالت 
ــتمل  ــاء. ويش ــى النس ــز عل ــادة التركي ــع زي ــاة م احلي
ــرات والتطلعــات  العــدد علــى أوراق بحثيــة حــول اخلب
واحلقــوق اجلنســية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، ال ســيما 
ــة،  ــة، واأليديولوجي ــى املادي ــياق البن ــي س ــاء، ف النس
ــوق  ــي تع ــائدة الت ــة الس ــر املنصف ــية غي واملؤسس
ــية  ــوق اجلنس ــة واحلق ــات الصح ــى خدم ــول إل الوص
واإلجنابيــة. وبينمــا تُقــدم غالبيــة األوراق وجهــات 
ــة  ــدان منخفض ــن البل ــتقاة م ــج املُس ــر، والنتائ النظ
ومتوســطة الدخــل، مبــا يغطــي ســياقات تتــراوح مــن 
ــإن  ــن، ف ــا والفلب ــى كمبودي ــوي، إل ــنغال وزميباب الس
ــراد  ــادة أف ــة وبقي ــة مُمول ــن األوراق البحثي ــد م العدي
ومنظمــات فــي البلــدان مرتفعــة الدخــل. ويســتكمل 
ــة  ــوث العام ــن البح ــف م ــج حصي ــذه األوراق مزي ه
ــات  ــات والرواي ــن التعليق ــدد م ــرة، وع ــوث املناص وبح
الشــخصية حــول املواضيــع األساســية؛ وبعــض تلــك 
ــة. يتنــاول  ــة فــي الكتاب ــات هــي محــاوالت فردي الرواي
العــدد أيًضــا أنواًعــا مختلفــة مــن اإلعاقــة، مبــا فيهــا 
مــم، واإلعاقــة الذهنيــة؛ ومــع ذلــك، لــم  العمــى، والصَّ
يُعالــج علــى نحــو كاٍف تعقيــد عــدم التجانــس بــن 
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املعاقــن. وعلــى ســبيل املثــال، ال توجــد تقاريــر حــول 
ــي  ــية ف ــاة اجلنس ــة باحلي ــدة املتعلق ــا املعق القضاي
ســياق اإلعاقــة النفســية- االجتماعيــة. وفــي الوقــت 
ــة  ــن اإلعاق ــرى م ــكاالً أخ ــدد أش ــاول الع ــه، تن نفس
ــاء  ــويه األعض ــة بتش ــك املرتبط ــل تل ــية، مث اجلنس
ــدر  ــك، جت ــع ذل ــاث(. وم ــان اإلن ــاث )خت ــلية لإلن التناس
اإلشــارة إلــى أن االســتثناءات واألحــكام املســبقة 
ــم يكــن  ــث الشــكل، إن ل ــز تتشــابه مــن حي والتميي
ــا  ــة عندم ــات مختلف ــر إعاق ــياق، عب ــث الس ــن حي م

ــية. ــاة اجلنس ــر باحلي ــق األم يتعل

اإلعاقة، واحلياة اجلنسية، واخلبرة
كيــف يتصــور األشــخاص ذوي اإلعاقــة أنفســهم، 
أنفســهم،  مــع  وينخرطــون  اخلبــرات  ويخوضــون 
ــددة  ــود احمل ــى القي ــة إل ــية؟ باإلضاف ــات جنس ككائن
التــي تفرضهــا كل إعاقــة بعينهــا، تتبلــور هــذه 
اخلبــرات ضمــن عناويــن عريضــة للثقافــة، والتنشــئة 
االجتماعيــة، والطبقــة االجتماعيــة- االقتصاديــة، 
أخــرى  ومواقــع  والطائفــة،  االجتماعــي،  والنــوع 
محــددة تســهم فــي تكوينــات معينــة للهويــات 
ــى  ــي عل ــوع االجتماع ــى الن ــة عل ــية القائم اجلنس
املســتوى الفــردي. يشــكل الفقــر، والوصمــة، والتمييز، 
ــرى،  ــة األخ ــل اخلارجي ــن العوام ــرة م ــة كبي ومجموع
اجلنســية،  والرغبــة  للعــار،  الشــخصية  اخلبــرات 
والرغبــة أو عدمهــا، والثقــة اجلنســية، واالحتــرام. 
تشــجب معظــم الثقافــات وترفــض املتعــة املرتبطــة 
بالعالقــة اجلنســية احلميمــة. عــالوة علــى ذلــك، 
وبصــرف النظــر عــن األفعــال التــي يحددهــا القانــون 
ــت  ــتار الصم ــإن س ــرش – ف ــاب، والتح ــل االغتص - مث
ــية  ــاة اجلنس ــن احلي ــكل م ــط ب ــف املرتب ــف العن يل
ــرة.  ــية ُمق ــة جنس ــود أي عالق ــدم وج ــية، وع القياس
وفــي حــن أن العنــف اجلنســي جتــاه األشــخاص 
ــن  ــالً ع ــول، فض ــو معق ــى نح ــق عل ــة موث ذوي اإلعاق
أن انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي هــذا الصــدد 
معتــرف بهــا جيــًدا، هنــاك محدوديــة فــي التحليــالت 
املهمــة للســياق الشــخصي والديناميــات اجلنســية/

النــوع االجتماعــي. وباســتخدام هــذا العــدد كنقطــة 
انطــالق لهــذه املناقشــة، فإننــا نســأل: كيــف يشــكل 
األفــراد ذاتيتهــم اجلنســية، وهــم الذيــن توصــف 
حياتهــم اجلنســية فــي الفهــم الشــعبي باعتبارهــا 
ــس  ــاب اجلن ــن: غي ــول نقيض ــا ح ــد م ــى ح ــدور إل ت

ــي؟ ــراط اجلنس واإلف

توفــر التقييمــات الشــخصية بصيــرة ثاقبــة فــي 
مجــال اخلبــرة. قدمــت ) كارميــو( فــي ســردها تقييًمــا 
ــاة  ألفكارهــا والتصــورات العامــة الســائدة حــول احلي
اجلنســية فــي ســياق مدرســة املكفوفــن التــي 
ــات  ــة فــي أعــوام الثمانيني التحقــت بهــا وهــي طفل
ــات  ــى التحدي ــوء عل ــة الض ــي الورق ــا. تلق ــي غان ف
ــاء ذوات  ــات والنس ــات املراهق ــا الفتي ــي تواجهه الت
ــن  ــاول حياته ــن تن ــي محاولته ــة ف ــة البصري اإلعاق
اجلنســية والعواقــب التــي قــد تترتــب علــى حياتهــن 

ــاوالت.  ــك احمل ــراء تل ــن ج م

بينمــا ميكــن التســليم بــأن احليــاة اجلنســية 
تُعتبــر احتياًجــا إنســانًيا أساســًيا، فــإن الوعــي 
واملعرفــة باحليــاة اجلنســية يتشــكالن مــن خــالل 
مجموعــة مــن األفــكار واملمارســات االجتماعيــة-

ــه  ــددة. يواج ــياقات مح ــي س ــة ف ــة والديني الثقافي
املعاقــون احلرمــان املنهجــي مــن الوصــول إلــى املعرفــة 
باحليــاة اجلنســية، والســلوك اجلنســي، واخلدمــات 
ــي.  ــهم اجلنس ــى تهميش ــؤدي إل ــا ي ــة؛ مم ذات الصل
ولــذا، تتنــاول العديــد مــن األوراق البحثيــة فــي هــذه 
ــن  ــة م ــق مختلف ــي مناط ــرات ف ــك الثغ ــدد تل الع
ــي  ــي تعان ــاكات الت ــن االنته ــة ع ــي ورق ــم. فف العال
منهــا النســاء املعاقــات فــي الفلبــن، تلقــي ) ديفايــن 
ــى  ــة عل ــدم إدراج اإلعاق ــى ع ــوء عل ــا(  الض وزمالؤه
نحــو كاٍف ضمــن سياســة وبرامــج الصحــة اجلنســية 
ــة  ــي باإلعاق ــة الوع ــن محدودي ــالً ع ــة، فض واإلجنابي
ــة،  مــن جانــب مقدمــي اخلدمــات. وتبــن دراســة مماثل
ــدى  ــنغال م ــي الس ــرون( ف ــورك وآخ ــا )ب ــت به قام
انخفــاض االســتفادة مــن خدمــات الصحــة اجلنســية 
ــى  ــن األشــخاص املعاقــن. فباإلضافــة إل واإلجنابيــة ب
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احلواجــز املاليــة ومواقــف مقدمــي اخلدمــات، شــملت 
احلواجــز األخــرى أمــام اإلعاقــة االعتمــاد على شــخص 
ــى  ــاب إل ــرة – للذه ــراد األس ــد أف ــا أح ــروف - غالًب مع
ــق  ــك ح ــذي ينته ــر ال ــو األم ــة، وه ــادات الصحي العي
ــذه  ــم ه ــرية. تض ــة والس ــي اخلصوصي ــن  ف املعاق
تقاريــر عــن عــدة حــاالت اغتصــاب، ال  الدراســة 
ســيما فــي صفــوف النســاء الالتــي تعانــن مــن 
إعاقــة ســمعية. وينعكــس هــذا النمــط مــرة أخــرى 
ــتبعاد  ــي واالس ــف اجلنس ــدالت العن ــاع مع ــي ارتف ف
ــة  ــات الصحي ــة واخلدم ــز الصح ــطة تعزي ــن أنش م
ــة  ــدا، واملرتبط ــي أوغن ــن ف ــن املعاق ــار املراهق لصغ
ــرية،  ــة البش ــص املناع ــروس نق ــدالت في ــاع مع بارتف
ــع  ــالً أوس ــة ح ــدم الورق ــو(. وتق ــا ) نامبي ــا أورده كم
نطاقـًـا للصحــة اجلنســية مــن خــالل االقتــراح بدمــج 
ــص  ــروس نق ــة لفي ــتجابة الوطني ــي االس ــة ف اإلعاق
املناعــة البشــرية فــي أوغنــدا. وســيؤدي متكــن وضــع 
اإلعاقــة فــي موضــع متقــدم علــى املســتوى الوطنــي 
ــب  ــى جن ــا إل ــة، جنًب ــات اإلمنائي ــع العملي ــي جمي ف
ــول  ــى حص ــرية، إل ــة البش ــص املناع ــروس نق ــع في م
الشــباب، ليــس املعــاق فقــط وإمنــا أيًضــا غيــر املعــاق، 
ــية  ــة اجلنس ــول الصح ــل ح ــات أفض ــى معلوم عل
ــن  ــط ب ــؤدي الرب ــن أن ي ــا ميك ــالج. كم ــة والع واحلماي
البرامــج إلــى زيــادة وعــي املعاقــن بحقوقهــم، وذلــك 
مــن خــالل املبــادرات التــي نفذتهــا احلكومــة والهيئــات 

ــي. ــع املدن ــة واجملتم ــة الفاعل الدولي

وتقــدم )مبــراه وآخــرون( تقريــرًا عــن العنــف 
ــم فــي غانــا، ويســلطون الضــوء علــى  ضــد الصُّ
ــؤدي  ــف ي ــر، وكي ــوف باخملاط ــي احملف ــلوك اجلنس الس
إلــى احلمــل، واإلجهــاض، وارتفــاع مســتويات األمــراض 
املنقولــة جنســيًّا، والصدمــات العاطفيــة؛ حيــث 
ــة  ــتويات معرف ــاض مس ــل بانخف ــا تتص ــر أنه ظه
ــم.  ــيما الُص ــن، ال س ــن املعاق ــة ب ــراءة والكتاب الق
وتؤكــد الورقــة مجــددًا أن التحقيــق الكامــل للصحــة 
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة للشــباب املُعــاق يتطلــب 
سياســات وتدخــالت تســتند إلــى فهــم للتقاطعــات 

ــي،  ــوع االجتماع ــة والن ــباب واإلعاق ــن الش ــة ب احمللي
جنًبــا إلــى جانــب الفقــر والبطالــة وغيرهــا مــن 
ــم  ــى حياته ــا عل ــر تأثيره ــي ال يقتص ــل الت العوام
ــتجابات  ــى اس ــا عل ــا أيًض ــية، وإمن ــم اجلنس وأفعاله

ــن. ــف املوظف ــة ومواق ــة الصحي الرعاي

وفــي املقابــل، تركــز ) بيتــا وزمالؤهــا ( علــى 
تطلعــات اإلجنــاب وخبــرات النســاء املعاقــات فــي 
ــرد  ــلوب الس ــتخدام أس ــوا، باس ــد متكن ــوي. وق زميباب
ــح  ــات تتي ــداد بيان ــن إع ــي، م ــيري البيوجراف التفس
ــاء  ــة النس ــر إعاق ــة تأثي ــن كيفي ــرة ع ــاء فك إعط
ــي  ــتخدامهن العمل ــن، واس ــن، وخياراته ــى رغباته عل
ــن  ــن ارتياحه ــاركات ع ــت املش ــد أعرب ــات. وق للخدم
ألن لديهــن أطفــال بيولوجيــن، رغــم إحباطهــن مــن 
مــدى التمييــز الــذي يواجهنــه فــي كثيــر مــن األحيان. 
وأفــادت املشــاركات الالتــي ليــس لديهــن أطفــال 
بأنهــن يتطلعــن إلــى إجنــاب أطفــال بيولوجيــن. 
وتشــير خبــرات النســاء الســلبية فــي الســياق 
ــز،  ــدي للتميي ــى التص ــة إل ــى احلاج ــي إل اإلكلينيك
ــى  ــن عل ــن الكام ــراث املوظف ــدم اكت ــى ع ــا إل وأيًض
نحــو يســتبعد النســاء املعاقــات مــن ميــدان اإلجنــاب 

ــة. ــة اإلجنابي والصح

ــة  ــول الصح ــة ح ــة نوعي ــل( دراس ــدم )جارتري تق
ــي  ــات ف ــاء املعاق ــة للنس ــية واإلجنابي ــوق اجلنس واحلق
املناطــق الريفيــة فــي كمبوديــا، وتطرح أجندة شــاملة 
لتحســن أوضاعهــن. تهــدف هــذه االســتراتيجية 
ــية  ــة اجلنس ــات الصح ــات وخدم ــدمي سياس ــى تق إل
واإلجنابيــة الشــاملة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وتضــم: 
اجلهــود الراميــة إلــى حتســن املســتوى املعيشــي 
ــي  ــات ف ــاء املعاق ــراك النس ــات، وإش ــاء املعاق للنس
تقــدمي مدخــالت لعمليــات صنــع القــرار والتخطيــط 
وتقــدمي اخلدمــات فــي مجــال اخلدمــة الصحيــة، 
وضمــان وصــول موظفــي مراكــز الصحــة إلــى مــوارد 
االتصــال لتعزيــز مهاراتهــم. وال يقتصــر هــذا النهــج 
علــى زيــادة حصــول النســاء املعاقــات علــى اخلدمــات 
ــم  ــر فه ــى تغيي ــا إل ــيؤدي أيًض ــه س ــة، لكن اإلجنابي
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ومواقــف موظفــي الصحــة فــي تعاملهــم مــع هــذه 
ــكان.  ــن الس ــة م الفئ

وتشــير نتائــج البحــوث فــي الواقــع إلــى أن 
املوظفــن، وهــم عــادة غيــر معاقــن، غالًبــا ال يكترثــون 
ــى  ــرون إل ــمولية، ويفتق ــز الش ــي تعزي ــلون ف ويفش
ــت  ــدم ) هان ــد ق ــة. وق ــول اإلعاق ــم ح ــي والفه الوع
والزمــالء ( فــي جنــوب أفريقيــا دليــالً ملموًســا علــى 
املفاهيــم واملواقــف اخلاطئــة لــدى غيــر املعاقــن جتــاه 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة. ووجــدوا أن غيــر املعاقــن 
ــن  ــة للمعاق ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــرون أن احلق يعتب
الصحــة  خدمــات  مــن  واســتفادتهم  جســديًّا 
اجلنســية واإلجنابيــة أقــل مــن حقــوق واســتفادة 
ــذه  ــون أن ه ــادل الباحث ــن. ويج ــر املعاق ــكان غي الس
ــة  ــدرات الصح ــات وق ــكار احتياج ــت إن ــج تثب النتائ
اجلنســية واإلجنابيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة البدنيــة.

تعدد اجلوانب املتقاطعة
فــي  العــدد  هــذا  مــن  آمالنــا  أحــد  يكمــن 
املســاعدة علــى إعــادة صياغــة احليــاة اجلنســية فــي 
ــة  ــل زاوي ــلبية. وتتمث ــن الس ــًدا ع ــة بعي ــة اإلعاق حال
رئيســة مــن البحــث داخــل اجملتمعــات املتغايــرة 
واســعة االنتشــار فــي الطــرق التــي تؤثــر بهــا وجهــات 
النظــر )الســلبية( لإلعاقــة علــى كيفيــة تصــور النوع 
ــى  ــالوة عل ــية. ع ــه اجلنس ــرد وحيات ــي للف االجتماع
ــة  ــن اإلعاق ــة ب ــع الرابط ــياق م ــل الس ــك، يتفاع ذل
واحليــاة اجلنســية مــن أجــل تغييــر خبــرة الفــرد 
ــن  ــاة املعاق ــائع أن حي ــاك رأي ش ــوره. وهن ــرق تط وط
اجلنســية نــادرًا مــا تتأثــر إلــى حــد كبيــر بــأي عامــل 
ال يتعلــق أساًســا باإلعاقــة. ويصــدق ذلــك ســواء كان 
مــا يواجهونــه هــو التحيــز والتمييــز أو تأثيــر اجلســم 
املُعــاق املتضــرر. يتجاهــل هــذا املنظــور الطبــي 
ــي،  ــوع االجتماع ــل: الن ــرى مث ــرة األخ ــل املؤث العوام
والوضــع االقتصــادي، وبخاصــة العمــل والتعليــم، 
واإلقامــة فــي املناطــق احلضريــة، أو الريفية. توجــد وراء 
ــذان  ــع، الل ــرة واجملتم ــات األس ــض البيئ ــي بع ــرد ف الف
يشــكالن عامــالً حاســًما فــي حتديــد خارطــة الطريــق 

للحيــاة مبــا فيهــا اجلانــب اجلنســي. مؤسســة األســرة 
ــلطة  ــن الس ــر م ــي متغاي ــم بطريرك ــادة عال ــي ع ه
والتنظيــم  االجتماعــي  النــوع  إلــى  املســتندة 
مــن اضطــراب حــاد عندمــا  وتعانــي  والتحكــم، 
ــت  ــيما إن كان ــاق، ال س ــخص مع ــا ش ــم إليه ينض
امــرأة معاقــة. فهــي جتبرهــم علــى إعــادة قــراءة قيــم 
ومعاييــر النــوع االجتماعي/احليــاة اجلنســية، وال تُغيــر 
العوامــل املاديــة اليوميــة فقــط وإمنــا أيًضــا القواعــد 

ــرة. ــة املؤث ــة والثقافي الرمزي

ــلة  ــي إدارة سلس ــا ف ــال( خبرته ــم )جوي تتقاس
ــاة  ــن احلي ــد ع ــاء الهن ــي أنح ــل ف ــات العم ــن حلق م
اجلنســية والصحــة اجلنســية للمكفوفــن، وأغلبهــم 
ــح  ــي تتي ــنًا. وه ــر س ــات األكب ــاء والفتي ــن النس م
ــات مرحلتــي املراهقــة  لنــا نظــرة ثاقبــة حــول صعوب
ــروة  ــرض ث ــق ع ــن طري ــات، ع ــدى املكفوف ــة ل واألنوث
ــاءات  ــالل اللق ــن خ ــبتها م ــي اكتس ــارف الت ــن املع م
احلميمــة غالًبــا. وتلعــب األســاطير واخلرافــات دورًا 
ــوع  ــى الن ــم عل ــة القائ ــار اإلعاق ــق ع ــي خل ــرًا ف كبي
االجتماعــي، والــذي يحــد مــن العائــالت وأيًضــا األفــراد، 
ويقلــل مــن قيمــة ورغبــة قريبــات الفتيــات الكفيفات 
ــر األوالد  ــن تأثُ ــم م ــى الرغ ــزواج. وعل ــوق ال ــي س ف
املعاقــن أيًضــا، فــإن نوعهــم االجتماعــي يســهم فــي 
حتقيــق التــوازن بــن العديــد مــن الســلبيات التــي حتــد 

ــن. ــات ألحالمه ــق الفتي ــن حتقي م

املعاقــن  األشــخاص  يُطلــب مــن  ونــادرًا مــا 
التعبيــر عــن أحالمهــم، أو رغباتهــم احلســية، أو 
اجلنســية، حيــث يســود اعتقــاد بأنهــم يفتقــرون إلــى 
مثــل تلــك األحــالم. أمــا ) ألكســندر وجوميــز تايلــور( 
فــي اململكــة املتحــدة وأســتراليا، اللــذان أدارا حلقــات 
ـا، فقــد ســلطا  عمــل لألشــخاص املعاقــن فكريًـّ
ــارات  ــالم ومس ــل أح ــرار جتاه ــدى تك ــى م ــوء عل الض
ــود  ــاة هــذه اجملموعــة. تواجــه تلــك اجملموعــة القي حي
التــي تفرضهــا الســلطة األبويــة، فضالً عن »أنشــطة 
احليــاة اليوميــة« الصارمــة التــي يجــري ترتيبهــا 
ــار،  ــل الع ــي مقاب ــة. وف ــات الرعاي ــالل منظم ــن خ م
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يســتجيب غيــر املعاقــن لإلعاقــة مبشــاعر قويــة مــن 
ــر  ــض املعايي ــرون بع ــوف، ويثي ــف، واخل ــر، والضع التوت

ــات. ــي اخلدم ــن مقدم ــر ب ــي تنتش ــة الت املزدوج

ــة  ــز علــى استكشــاف الرغب ــل التركي وفــي مقاب
واملتعــة، يوضــح )أووجوييجبــي( تقييــد املتعــة ويتناول 
ــي تعرضــن  ــرات اجلنســية للنســاء املعاقــات الالت اخلب
ــج  ــا النتائ ــا. أم ــرب نيجيري ــوب غ ــي جن ــان ف للخت
ــة  ــة القائم ــة الثقافي ــذه املمارس ــى ه ــة عل املترتب
ــاعدة  ــتهدف املس ــي تس ــة، الت ــلطة األبوي ــى الس عل
فــي احلفــاظ علــى العذريــة قبــل الــزواج، فهــي حُتــول 
تركيــز البحــوث نحــو مجــال الــزواج احلميــم واملتفاعل 
واجلنســي والعاطفــي. عنــد مواجهــة عواقــب اإلعاقــة 
الناجمــة عــن اخلتــان - وهــي عواقــب جنســية إلــى حد 
كبيــر مــن حيــث طبيعتهــا – يعانــي األزواج، ال ســيما 
ــة  النســاء، مــن انخفــاض املتعــة، والصدمــات البدني
والعاطفيــة، وصعوبــات فــي تطويــر عالقــة ُمشــبعة. 
ــع  ــرتها واجملتم ــة أس ــرًا ملعرف ــك، ونظ ــى ذل ــالوة عل ع
ــرأة  ــن امل ــكوى م ــؤدي أي ش ــوف ت ــا، س ــي بختانه احملل
ــن  ــيما م ــا، ال س ــى جتريحه ــوع إل ــذا املوض ــول ه ح
جانــب النســاء األخريــات حولهــا، بوصفهــا غيــر قــادرة 

ــاة. علــى حتمــل املعان

ــة  ــة الصح ــن مجل ــدد م ــذا الع ــاالت ه ــر مق تثي
ــية،  ــاة اجلنس ــم احلي ــق بفه ــؤال املتعل ــة الس اإلجنابي
الــذي يكمــن وراء املطالبــة باحلقــوق التــي ينــادي بهــا 
ــدة  ــة األمم املتح ــا التفاقي ــن؛ دعًم ــن املؤلف ــد م العدي
بشــأن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وعلــى الرغــم 
ــة،  ــي لإلعاق ــوذج االجتماع ــى النم ــم إل ــن دعوته م
ــا، للنــوع  فــإن التأطيــر املتواصــل، إن لــم يكــن نظاميًّ
االجتماعــي واحليــاة اجلنســية مــن خــالل عدســة 
ــي  ــكك ف ــة، يش ــة اجتماعي ــس كقضي ــة ولي طبي

ــة. ــذه االتفاقي ــية له ــات السياس اإلمكان

ويستكشــف )رويــز( كيــف تتشــكل اإلعاقــة 
والنــوع االجتماعــي واحليــاة اجلنســية فــي ســياق 
احلقــوق، مــن خــالل دراســته للســنوات اخلمــس 

ــوق  ــة بحق ــة املعني ــة للجن ــات اخلتامي ــن املالحظ م
ــى  ــته ردًا عل ــاءت دراس ــة. وج ــخاص ذوي اإلعاق األش
ــذ  ــي تنفي ــرز ف ــدم احملُ ــن التق ــة ع ــر الُقطري التقاري
ــع  ــا. يتتب ــت عليه ــي وقع ــة الت ــات لالتفاقي احلكوم
ــري  ــع جوه ــور تطبي ــل ظه ــات، ويُحل ــز( املالحظ )روي
مســتمر للنــوع االجتماعــي واحليــاة اجلنســية، حيــث 
ــف  ــف، ويوص ــا للعن ــاء كضحاي ــدمي النس ــري تق يج
الرجــال كمعتديــن. إن هــذه املصفوفــة اجلنســية 
ــاق غيــر مرئــي كشــخص  ــة جتعــل الرجــل املُع الغيري
العنــف  مــن  عاليــة  مســتويات  خبــرة  يخــوض 
اجلنســية  وحياتــه  ذكورتــه  وتتشــكل  اجلنســي، 
بشــكل مختلــف. ولــم تــرد أي إشــارة فــي املالحظــات 
ــن  ــات واملثلي ــن املثلي ــن املعاق ــام 2016 ع ــي ع إال ف
ومزدوجــي التوجــه اجلنســي واملتحولــن جنســيًّا. وقــد 
ظهــرت مفاهيــم النــوع االجتماعــي، واحليــاة اجلنســية 
كمفاهيــم ثابتــة ومقيــدة، يحيــط بهــا القلــق وحتتاج 
ــل  ــز (  أن العم ــادل ) روي ــة. ويج ــح وحماي ــى تصحي إل
السياســي الــذي يدمــج مفاهيــم أكثــر مرونــة للنــوع 
ــراف  ــب االعت ــية - يتطل ــاة اجلنس ــي، واحلي االجتماع
بنطــاق واســع متعــدد اجلوانــب مــن حيــاة األشــخاص 
املعاقــن، ودعــم فاعليتهــم واختياراتهــم ورغباتهــم.

ــينس  ــدار »س ــن( إلص ــتعراض )تاتاري ــاول اس يتن
إينفاليــد« حــول عدالــة اإلعاقــة، البشــرة، واألســنان، 
اإلجــراءات  متضــي  أن  ميكــن  كيــف  والعظــام«، 
تطــور  تنــاول  عــن  فضــالً  قُدًمــا،  السياســية 
ــن  ــا املثلي ــب« )أنطولوجي ــاط »كويركري ــاط نش نش
املعاقــن وقصصهــم(، وعدالــة اإلعاقــة، وضــرورة 
إدمــاج التفكيــر الــذي ال يقتصــر ببســاطة علــى 
ــل  ــية، ب ــاة اجلنس ــة واحلي ــي واإلعاق ــوع االجتماع الن
ــد  ــا بع ــة، وم ــرق، والطبق ــمل الِع ــا ليش ــد أيًض ميت
ــي،  ــل السياس ــة للعم ــاك أطروح ــة. وهن الكولونيالي
ــة  ــد قيم ــال( : تؤك ــال )جوي ــل مق ــاالت مث ــم مق تدع
ــرار  ــن، واإلص ــات املكفوف ــالم ورغب ــن أح ــف ع الكش
ــا  ــا وإمن ــم به ــي احلل ــط ف ــس فق ــم، لي ــى حقوقه عل
ــتقبل  ــي مس ــل ف ــح األم ــا، ومتن ــي حتقيقه ــا ف أيًض
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جنســي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ونــرى أيًضــا التعبيــر عــن األحــالم والتــوق للحريــة 
لــدى األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي ِشــعر )بريكنريــدج( 
ــة  ــم واإلعاق ــت به ــي حلق ــرار الت ــور األض ــذي ال يص ال
النفســية-االجتماعية التــي يعيشــون بهــا فحســب، 
تلتقــط  الهــروب.  إمكانيــة  أيًضــا  يصــور  لكنــه 
) بريكنريــدج (  قــوة اللمــس والعالــم الطبيعــي 
الشــافية للرغبــات التــي يأمــل النــاس فــي اتباعهــا، 
وتســتخدم لغــة غنائيــة تتيــح نظــرة مختلفــة متاًمــا 

ــية. ــاة اجلنس ــة واحلي ــول اإلعاق ح

ــى  ــوة عل ــد« بق ــينس إينفالي ــاط »س ــدد نش يش
ــون  ــتخدام فن ــن، واس ــخاص املعاق ــداع األش ــز إب حف
مثــل: الِشــعر كقــوة للتغييــر. وفــي حــن تــزداد 
التفاعــالت والتحالفــات حــول عدالــة اإلعاقــة واحليــاة 
ــاق  ــع النط ــآزر واس ــى الت ــار إل ــاك افتق ــية، هن اجلنس
النســوية/النوع  حــول اإلعاقــة، وحــركات احلقــوق 
االجتماعــي التــي فشــلت فــي العمــل مًعــا ملواجهــة 
تعقيداتهــا.  بــكل  للمعاقــن  اجلنســية  احليــاة 
ــاريع  ــن املش ــد م ــاك العدي ــال، هن ــبيل املث ــى س وعل
البحثيــة، حتــى التشــاركية، التــي ال يبــدو أنهــا 
تُنشــئ مســاحة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة للمطالبــة 
ــة  ــرة وقائم ــة مغاي ــة معياري ــر هوي ــيء غي ــأي ش ب
علــى النــوع االجتماعــي. هنــاك حاجــة لزيــادة الوعــي 
ــي،  ــع املدن ــات اجملتم ــطاء، وجماع ــن النش ــاون ب والتع
وزمــالء البحــوث، واملتخصصــن فــي الرعايــة الصحية. 
ويجــب أن يأخــذ الفاعلــون علــى مســتوى الدولــة زمام 
ــية  ــاة اجلنس ــة واحلي ــألة اإلعاق ــاج مس ــادرة إلدم املب
وبالتالــي  والبرامــج،  والسياســات  القوانــن  فــي 
التعاونيــة  للمشــاركة  الالزمــة  اخللفيــة  يوفــرون 
ــاًطا  ــب نش ــك يتطل ــن ذل ــات. لك ــددة القطاع متع
يتعلــق بالبشــرة، واألســنان، والعظــام. إن ظهــور 
ائتالفــات ودورات وبحــوث متقدمــة مســتعرضة وفــي 
مناطــق مختلفــة - نوضــح بعضهــا فــي هــذا العــدد - 
يشــير إلــى ازدهــار النشــاط. وهــو مــا ميكــن أن يندفــع 

ــؤدي  ــا ي ــاث، م ــة واألبح ــن السياس ــًدا ع ــو بعي وينم
ــة  ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــوق والعدال ــيخ احلق ــى ترس إل
لألشــخاص املعاقــن داخــل اجملتمعــات علــى الصعيــد 

ــي. العامل

مواضيع أخرى
مــن  البدائــل  موضــوع  العــدد  هــذا  يتنــاول 
ــاة  ــة، واحلي ــب اإلعاق ــان بجوان ــن يتعلق ــالل نهج خ
ــر  ــن. تُعتب ــر مهم ــا غي ــي مت اعتبارهم ــية الت اجلنس
ــه  ــك أن ــة؛ ذل ــر ذي صل ــي غي ــباع اجلنس ــة واإلش املتع
ــعرون  ــة ال يش ــخاص ذوي اإلعاق ــد أن األش ــن املعتق م
بــأي رغبــة. علــى أن شــابيرو يكتــب عــن رحلتــه 
بحياتــه  لالعتــراف  معــاٍق،  كرجــل  الشــخصية، 
اجلنســية. لقــد تــدرب كبديــل جنســي، شــخص 
ميكنــه أن يدعــم اآلخريــن لتحديــد رغباتهــم اخلاصــة، 
ــول  ــارات ح ــام باختي ــدية، والقي ــة اجلس ــاء الثق وبن
العالقــة احلميمــة. يعمــل )شــابيرو( مــن خــالل متاريــن 
ــوع«  ــة اجل ــع »ملس ــل م ــس، ويتعام ــى اللم ــتند إل تس

ــددة. ــية مح ــات حس ــع ارتباط ــل م ــا يفع كم

يُعــد النهــج الثانــي أكثــر شــيوًعا، وهــو البديــل 
اإلجنابــي، الــذي يلبــي رغبــات أمهــات النســاء املعوقات 
ــاول  ــاب. تتن ــى اإلجن ــدرة عل ــن ق ــس لديه ــي لي الالت
)روثلــر( املســائل القانونيــة التــي تثيرهــا قضيــة امــرأة 
ــل  ــقيقتها أن حتم ــت ش ــرائيل، وافق ــي إس ــة ف معاق
ــرت  ــي نظ ــم الت ــدرت احملك ــا. أص ــدالً منه ــا ب حمله
فــي مشــروعية الرحــم البديــل خــارج إســرائيل حكًما 
ضــد املــرأة املعاقــة، ومت تبنــي الطفــل فــي مــكان آخــر. 
ــا: مــا حجــم  ــا ومقلًق ــر(  ســؤاالً عميًق وتطــرح ) روثل
ــة؟  ــرارات احملكم ــي ق ــة ف ــه اإلعاق ــذي تلعب ــدور ال ال
إن الصمــت جتــاه اإلعاقــة ال يعنــي عــدم وجودهــا 
داخــل قاعــة احملكمــة، أو فــي التأطيــر اخلطابــي حليــاة 
املعاقــن اجلنســية. بــل أدى اســتبعادها باألحــرى 
ــى النســاء املعاقــات باعتبارهــن  ــد النظــر إل ــى تزاي إل
»لســن أمهــات« – أي ال ينبغــي بــأي شــكل أن يصبحن 

ــات.7  أمه
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أفكار ختامية
هنــاك صمــت داخــل اجملتمــع ينتشــر فــي العديــد 
مــن مجــاالت اإلعاقــة واحليــاة اجلنســية، وتســفر عنــه 
ــن. وقــد  ــر موجودي ــر األشــخاص املعاقــن غي آراء تعتب
ــذا  ــي ه ــت ف ــذا الصم ــض ه ــدي لبع ــن التص أمك
العــدد مــن مجلــة الصحــة اإلجنابيــة: رغبــة املعاقــن 
النســاء )والرجــال( فــي احلمــل وتربيــة األطفــال؛ 
املســاعدة اجلنســية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة؛ املعاملة 
التــي يلقاهــا املعاقــون فــي خدمــات الصحة اجلنســية 
واإلجنابيــة. ولكــن هنــاك مجــاالت أخــرى للصمــت لــم 
نتناولهــا هنــا: اخلبــرة اليوميــة لتربيــة طفــل معــاق؛ 
النســاء الالتــي يحاولــن احلفــاظ علــى ــــ أو إجهاض ــ 
احلمــل فــي حالــة تشــوه اجلنــن )مــا يرتبــط بالقــدرة 
علــى فحــص االختالفــات الوراثيــة(، وغيرهــا مــن 
األســئلة األوســع نطاقـًـا بشــأن تأثيــر حتســن النســل 
علــى تكنولوجيــات اإلجنــاب؛ األشــخاص املعاقــون 

يريــدون استكشــاف رغبــات،  أو  الذيــن يتحــددون، 
أو هويــات غريبــة، وغيــر متغايــرة، وغيــر معياريــة 
مــن حيــث النــوع االجتماعــي؛ األشــخاص الذيــن 
ــك  ــر ذل ــية-اجتماعية وأث ــة نفس ــن إعاق ــون م يعان
ــي  ــت الت ــب الصم ــية. إن جوان ــم اجلنس ــى حياته عل
ــي  ــي الت ــتركن، ه ــن مش ــق، كمحرري ــعرتنا بالقل أش
ــاالت  ــر املق ــة. وتوف ــن اجملل ــدد م ــذا الع ــي ه ــادت ف س
املدرجــة هنــا فهًمــا ووعًيــا أفضــل للــرؤى التــي ميكــن 
ــن  ــية للمعاق ــاة اجلنس ــول احلي ــة ح ــري املعرف أن تُث
وغيــر املعاقــن، والنســاء أو الرجــال، واملتحولــن أو 
مزدوجــي اجلنــس، فضــالً عــن متكينهــم بالقيــام 
ــن  ــد أن التمك ــية. بي ــة واجلنس ــارات االجتماعي باخلي
ـــ يتطلــب العمــل بفاعلية  احلقيقــي جلميــع املعاقــنـ 
ــة.  ــت املتبقي ــب الصم ــة جلوان ــع نهاي ــل وض ــن أج م
وجملــالت مثــل مجلــة الصحــة اإلجنابيــة دور مهــم 

ــدد. ــذا الص ــي ه ــه ف تؤدي
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ترجمة: حسام فازوال

في  اإلعاقة  ذوات  النساء  وتطلعات  اإلجنابية  اخلبرات  على  الضوء  إلقاء  إلى  املقال  هذا  يهدف  املقال:  موجز 
زمبابوي، وتستند هذه الورقة البحثية إلى دراسة نوعية سردية قام بها باحثون بجامعة كيب تاون في جنوب 
أفريقيا، تستكشف الدراسة خبرات احلياة اجلنسية للنساء املُعاقات في زمبابوي، وذلك عن طريق جمع البيانات 
باستخدام »األسلوب التفسيري لسرد السيرة الذاتية ». كشفت الدراسة جزئيًّا أن النساء ذوات اإلعاقة غالًبا 
وحقوقهن  والتي متنعهن من حتقيق صحتهن  بإعاقاتهن،  واملتعلقة  اخملتلفة  التحديات  العديد من  يواجهن  ما 
اجلنسية واإلجنابية بشكٍل كامٍل. حتدثت بعض املشاركات عن شعورهن بالسعادة ألن لديهن أطفال بيولوجيني، 
وإن سّجلن إحباطهن ملا تعرضن له من متييز في أغلب احلاالت داخل وخارج مراكز رعاية الصحة اإلجنابية. أما 
املشاركات الالتي لم تكن لهن أي خبرات إجنابية سابقة في فترة إجراء الدراسة، فقد أَْعرَبن عن تطلعاتهن إلجناب 
أطفال بيولوجيني. وفي جميع األحوال، جاءت روايات النساء متحديًة لألسطورة املغلوطة التي تطرح أن النساء 

ذوات اإلعاقة ليس لهن مكان في ساحة اإلجناب بسبب إعاقتهن.

الكلمات الدالة: النساء املُعاقات، اإلجناب، الصحة اإلجنابية واجلنسية، زمبابوي.

مقدمة
تُعــد النســاء املُعاقــات مــن بــن أكثــر مجموعــات 
ــي،  ــد العامل ــى الصعي ــز عل ــا للتميي ــات تعرًض األقلي
لذلــك ال يثيــر الدهشــة أن تواجــه خبراتهــن فــي 
اإلجنــاب واألمومــة املبكــرة إهمــاالً كبيــرًا،30 مبــا يســفر 
ــذا  ــول ه ــة ح ــة واحمللي ــات الدولي ــدرة الدراس ــن ن ع
املوضــوع. وقــد أوضحــت دراســة أجراهــا تومــاس30 فــي 
إجنلتــرا أن اخلبــرات اإلجنابيــة ورغبــات واختيارات النســاء 
ــة  ــن الناجم ــا مبخاوفه ــا وثيًق ــط ارتباًط ــات ترتب املُعاق
ــن  ــي خبراته ــه ف ــن ل ــذي يتعرض ــش ال ــن التهمي ع
الشــخصية للتعايــش مــع اإلعاقــة. وفــي جنــوب 
ــا  ــر20 بحثً ــي و وترماي ــن مجويل ــرى كل م ــا، أج أفريقي
ــا  حــول التمييــز الــذي تواجهــه النســاء املعاقــات بدنيًّ
ــا  ــة، والحظ ــة احلكومي ــة اإلجنابي ــادات الصح ــي عي ف
ــي  ــا، ه ــة أو ضمنً ــواء صراح ــة، س ــالة املنقول أن الرس
ــاة  ــم احلي ــي عال ــات ف ــاء املعاق ــكان للنس ــاب م غي

ــن. ــبب إعاقاته ــاب بس ــمل اإلجن ــا يش ــية مب اجلنس

الســلبية  املواقــف  إن  القــول  ذلــك  يعنــي  وال 
ــة  ــدمي الرعاي ــن تق ــؤولن ع ــن املس ــب املهني ــن جان م
الصحيــة هــي العائــق الرئيــس أمــام حصــول النســاء 
ذوات اإلعاقــة فقــط علــى الصحــة اإلجنابيــة املالئمــة، 
ــى  ــات. عل ــر املُعاق ــاء غي ــا النس ــر أيًض ــد تتأث ــل ق ب
ــاء  ــش النس ــن تهمي ــد م ــد تزي ــف ق ــذه املواق أن ه
املعاقــات، ال ســيما مــع افتــراض عــدد كبيــر مــن 
العاملــن بالصحــة، أن ذوي اإلعاقــة مرضــى وعليهــم 
التوجــه إلــى مراكــز الصحــة املتعلقــة بأمــراض 
اإلعاقــة فقــط.14 هــذا، بينمــا يتمتــع ذوي اإلعاقــة 
باحلــق فــي التوجــه ملؤسســات الرعايــة الصحيــة 
ألســباب قــد ال تتعلــق بالضــرورة باإلعاقــة،9 مثــل 
احلصــول علــى وســائل منــع احلمــل، أو ألســباب أخــرى 
تتعلــق باحلمــل. ويطــرح تومــاس 30 أن النســاء املعاقــات 
ــى  ــن إل ــة حمله ــذ بداي ــن من ــز ضده ــن التميي يواجه

ــة. األموم

15 Disability is not asexuality: the childbearing experiences and aspirations of women with disability in Zimbabwe,
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ــات  ــاء املعاق ــن النس ــرٌ م ــددٌ كبي ــرب ع ــد أع وق
ــة  ــن بالرعاي ــدرة العامل ــدم ق ــن ع ــن م ــن غضبه ع
واخلدمــات  باملعلومــات  تزويدهــن  علــى  الصحيــة 
املالئمــة املتعلقــة بالصحــة اجلنســية واإلجنابيــة. 
ــع  ــن متن ــدول قوان ــن ال ــد م ــت العدي ــا، وضع وتاريخيًّ
ذوي اإلعاقــة مــن اإلجنــاب، ومــن بــن هــذه الــدول أملانيــا 
التــي أصــدرت فــي عــام 1933 قانــون »منــع الذريــة ذات 
األمــراض الوراثيــة« والــذي ســمح بالتعقيــم اإلجبــاري 
لــكل مصــاب بالصــرع، أو الِفصــام، أو اإلعاقــة العقلية، 
أو ضعــف البصــر الوراثــي، أو الصمم الوراثــي، أو الهوس 
االكتئابــي.26 وفــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، ســمح 
ــم  ــروف باس ــنة 1914- املع ــن لس ــاري الفل ــون ه قان
»قانــون حتســن النســل النموذجــي بالتعقيــم« – 
ــي،  ــف العقل ــن بالضع ــاري للمصاب ــم اإلجب بالتعقي
ــذه  ــاء ه ــم إلغ ــى الرغ ــى.13 وعل ــم، أو العم َم أو الصَّ
ــزال بعــض النــاس مقتنعــن أن  القوانــن تدريجيــا ال ي
ــاالً ذوي  ــن أطف ــوف ينج ــات س ــاء املعاق ــع النس جمي
ــات  ــواع اإلعاق ــب أن ــة لكــن احلقيقــة هــي أن أغل إعاق

ــة.  ــر وراثي غي

ــة  ــد نقط ــة يُع ــي لإلعاق ــر العامل ــر أن التقري غي
حتــول فــي طريقــة فهــم مفهــوم اإلعاقــة، خاصــة مــن 
ــر  ــة الصحيــة.34 يدعــو التقري جانــب العاملــن بالرعاي
إلــى نقلــة نوعيــة يجــب أن تشــمل جميــع مســتويات 
نظــم الرعايــة الصحيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
بُغيــة تقليــص أوجــه عــدم املســاواة مبــا فيهــا الصحة 
اجلنســية واإلجنابيــة. عــالوة علــى ذلــك، يَُنــصُّ التقريــر 
علــى ضــرورة تطبيــق منهجيــة متنوعــة تســعى إلــى 
تخطــي احلواجــز املاديــة، وحواجــز التواصــل واملعلومات، 
ــات  ــدمي خدم ــة لتق ــاذج بديل ــاف من ــرورة استكش وض
ــة  ــج الصحي ــل البرام ــؤدي فش ــة. وي ــة الصحي الرعاي
ــيًّا  ــن جنس ــخاص قادري ــة كأش ــة ذوي اإلعاق ــي رعاي ف
بشــكل كامــل وقادريــن علــى اإلجنــاب، مــن بــن أشــياء 

أخــرى، إلــى خطــر تدهــور صحتهــم ورفاهتهــم.10

ــات  ــى اقتباس ــة إل ــة البحثي ــذه الورق ــتند ه تس
ــث  ــوي، بحي ــي زمباب ــات ف ــاء املعاق ــرد النس ــن س م
ــن  ــن وتطلعاته ــن خبراته ــل ع ــكل األمث ــر بالش تُعب
ــري  ــار النظ ــن اإلط ــة ضم ــذه الورق ــع ه ــة. وتق اإلجنابي

ــي  ــة، الت ــول اإلعاق ــوية ح ــة النَِّس ــات النقدي للدراس
النــوع  إلــى فهــم اإلعاقــة مــن منظــور  تهــدف 
االجتماعــي8 نتيجــة للتهميــش النِّســوي الســائد 
ــد مــن  خلبــرات النســاء املعاقــات. لقــد ناضلــت العدي
املناصــرات النِّســويات املعاقــات ضــد البنيــة الذكوريــة 
لدراســات اإلعاقــة وحركــة اإلعاقــة،19 التــي غــاب عنها 
ــون  ــادل الباحث ــات. ويج ــاء املعاق ــوت النس ــوح ص بوض
ــة، إن  ــول اإلعاق ــوية ح ــات النِّس ــال الدراس ــي مج ف
ــق  ــا يتعل ــف فيم ــد تختل ــات ق ــاء املعاق ــرات النس خب
مبســائل مثــل احليــض، واإلجنــاب، واإلجهــاض، واحلمــل، 
والتعقيــم، مــن بــن أمــور أخــرى. ويتركــز أيًضــا اهتمام 
الدراســات النِّســوية حــول اإلعاقــة علــى مبــادئ 
التقاطــع األساســية، وبالتالــي تطــرح أن اإلعاقــة 
ترتبــط دائًمــا ارتباًطــا وثيًقــا باحملــددات األخــرى للهويــة، 
مثــل النــوع االجتماعــي والثقافــة والطبقــة،28 والتــي 
يجــب أخذهــا فــي احلســبان، عنــد حتديــد إطــار خلبــرات 

ــات. ــاء املعاق النس

املنهجية
تعتمــد هــذه الدراســة منهجيــة الســرد النوعــي 
املشــابهة للنهــج املُســتخدم فــي دراســات بيتــا، 
ماكنــزي، كاثــارد وأفريقيــا.23 وقــد أُختيــر هــذا النهــج 
ألنــه، وفًقــا لطــرح كالندينــن وكانــن،5 طريقــة يصيــغ 
النــاس بواســطتها الفهــم واملعنــى مــن خــالل احملادثة، 
واحلــوار، ومشــاركة الباحــث املســتمرة فــي حيــاة 
ــن هــذه املنهجيــة مــن حتقيــق هــدف  املشــاركن. مُتكّ
الدراســة املتمثــل فــي صياغــة خبــرات احلياة اجلنســية 
للنســاء املعاقــات فــي زمبابــوي التــي اشــتقت منهــا 

ــة.  ــرات وتطلعــات النســاء اإلجنابي هــذه الورقــة خب

اســُتخدمت منهجيــة كــرة الثلــج فــي أخــذ 
العينــات لتشــمل 60 مشــاركة مــن هــراري، عاصمــة 
زمبابــوي، تتــراوح أعمارهــن بــن 18 و65 ســنة للدراســة 
ــل  ــن يق ــدد كل م ــياق يح ــي س ــك ف ــعة، وذل الواس
عمرهــن عــن 18 ســنة باعتبــاره حتــت الســن القانونيــة 
ُمســنًا.  باعتبــاره  ســنة   65 عمــره  يتعــدى  ومــن 
ــت النســاء فــي هــذا النطــاق العمــري فــي ســن  كان
ــا مبوضــوع هــذه الورقــة  اإلجنــاب، ويتعلــق ســردهن جزئيًّ
ــاء  ــة نس ــذه الدراس ــة ه ــملت عين ــد ش ــة. وق البحثي
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ــار  ــي االعتب ــذًا ف ــات، أخ ــواع اإلعاق ــن كل أن ــن م يعان
أنــواع اإلعاقــات اخملتلفــة التــي تضــم، وفًقــا التفاقيــة 
األمم املتحــدة لعــام 2008 حــول حقــوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة )CRPD, 2008(،31 اإلعاقــات العقليــة والبدنيــة 

ــية. واحلس

ــتخدام  ــي، مت اس ــردي النوع ــج الس ــل النه ــي ظ ف
»األســلوب التفســيري لســرد الســيرة الذاتيــة« الــذي 
يتكــون مــن ثــالث جلســات فرعيــة لتجميــع البيانــات. 
وفــي مقابــل املقابــالت شــبه البنيويــة املوجهــة 
إلــى حــد كبيــر، مت اختيــار »األســلوب التفســيري 
لســرد الســيرة الذاتيــة« ألنــه يتنــاول عالقــات القــوى 
الهرميــة للبحــث مــن خــالل منــح املشــاركات ســلطة 
ســرد قصتهــا بالطريقــة التــي تريدهــا وأن تنهــي 
ــت  ــا قال ــعر أنه ــا تش ــاء، عندم ــا تش ــة حينم املقابل
كل شــيء ترغــب فــي قولــه. ال يعتمــد هــذا األســلوب 
ــات مــن خــالل مقابلــة واحــدة، بــل  علــى جمــع البيان
ــن الباحــث واملشــارِكة  يســمح بالتفاعــل املســتمر ب
مــن خــالل تقنيتــه التــي تضــم ثــالث جلســات فرعيــة. 
ــًدا  ــؤاالً واح ــى س ــة األول ــي اجللس ــث ف ــه الباح يوج
يتعلــق مبوضــوع الدراســة، ممــا يشــجع املشــارِكة علــى 

ــل.32 ــا بالكام ــة حياته ــرد قص س

ثــم يقــوم الباحــث فــي اجللســة الفرعيــة الثانيــة، 
بعــد اســتراحة حلوالــي عشــر دقائــق لــكل مشــارِكة، 
ذكرتهــا  بعينهــا  بأحــداث  يتعلــق  بطــرح ســؤال 
املشــارِكة فــي اجللســة الفرعيــة األولــى، بُغيــة جمــع 
ــة،  ــة الثالث ــة الفرعي ــا اجللس ــة.32 أم ــات معمق بيان
فتســتهدف توضيــح نقــاط غامضــة وجمــع املزيــد من 
ــر،  ــوم آخ ــي ي ــد ف ــخصية، وتُعق ــيرة الش ــات الس بيان
ــن.  ــتن األولت ــن اجللس ــل م ــى األق ــبوع عل ــد أس وبع
فــي هــذه الدراســة، ُعِقــدت اجللســة الفرعيــة الثالثــة 
بعــد فتــرة تتــراوح مــن أســبوع لثمانيــة أســابيع، مــع 
موافقــة جميــع املشــاركات علــى إجــراء مقابلــة أخرى. 
وقــد رأت جميــع املشــاركات أن املقابــالت كانــت فرصــة 
ــه أحــد أهــم  عظيمــة للتحــدث عــن موضــوع يعتبرن
املواضيــع فــي حياتهــن، ولــم مينحهــن أي باحــث مــن 

قبــل مســاحة للتحــدث عنــه.

حتليل البيانات
وحتليــل  الســردي،  التحليــل  منهجيــة  كانــت 
لتحليــل  األساســية  التقنيــات  مبثابــة  الســرديات 
ــا  ــة. وكم ــذه الدراس ــتخدمتها ه ــي اس ــات الت البيان
يطــرح بولكــن جهــورن،21 يســفر نهــج التحليــل 
ــفر  ــا يس ــاة، بينم ــص احلي ــة قص ــن صياغ ــردي ع الس
أوجــه  حتــدد  موضوعــات  عــن  الســرديات  حتليــل 
التشــابه واالختــالف فــي هــذه القصــص. واســتمدت 
هــذه الدراســة موضوعاتهــا مــن القصــص التــي 
روتهــا املشــارِكات. َحكـَـْت بعــض املشــاركات قصصهــا 
بلغــة »شــونا« )العاميــة(، والبعــض اآلخــر باإلجنليزيــة 
وَحكـَـْت بعضهــن باللغتــن مًعــا. ولــم تكــن هنــاك أي 
ــة  ــى اإلجنليزي ــي الترجمــة مــن الشــونا إل مشــكلة ف
ــتعانت  ــن. اس ــة باللغت ــى دراي ــت عل ــة كان ألن الباحث
حيــث  وكالرك،4  بــرون  مبمارســة  أيًضــا  الدراســة 
ــات  ــراءة البيان ــادة ق ــراءة وإع ــد ق ــة، بع ــت الباحث قام
ــل  ــات واجلم ــل الكلم ــة، بفص ــكار األولي ــن األف وتدوي
ــا.  ــات يدويًّ ــز البيان ــدف ترمي ــرد؛ به ــوص الس ــي نص ف
وبعــد حتديــد األمنــاط املشــتركة، مت ترتيــب الرمــوز فــي 
مواضيــع ممكنــة، بحيــث يشــمل كل موضــوع جميــع 
البيانــات املتعلقــة بــه. واســتمر حتســن أســماء 
وتفاصيــل كل موضــوع ليصبــح أكثــر وضًحــا تعبيــرًا، 
ــا  ــي ينتجه ــة الت ــل القص ــن مجم ــن حتس ــالً ع فض
ــرض  ــة ال تع ــة البحثي ــذه الورق ــى أن ه ــل. عل التحلي
جميــع املوضوعــات التــي بــرزت فــي التحليــل، ذلــك أن 
ــات  ــاوز متطلب ــأنه أن يتج ــن ش ــرض م ــذا الع ــل ه مث

ــول. ــز والط ــث التركي ــن حي ــال م ــذا املق ه

املوافقة األخالقية
ــة للبحــث  ــى املوافقــة األخالقي بعــد احلصــول عل
ــس  ــن مجل ــاون )581/2013( وم ــب ت ــة كي ــن جامع م
 ،)MRCZ/B/1789( زمبابــوي  فــي  الطبــي  البحــث 
مت اســتخدام اللغتــن العاميــة )شــونا( واإلجنليزيــة 
ــاركات  ــن املش ــبقة م ــة مس ــى موافق ــول عل للحص
باللغــة التــي يخترنهــا. ولتلبيــة احتياجات املشــاركات 
املكفوفــات، متــت ترجمــة اســتمارة املوافقــة املســبقة 
ــن  ــالً ع ــل؛ فض ــة براي ــى لغ ــات إل ــتمارة املعلوم واس
االســتعانة مبترجــم لغــة اإلشــارة للتواصــل مــع 
املشــاركات الصماوات. واســُتخِدمت أســماء مســتعارة 
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ــن  ــماء األماك ــت أس ــاركات، وُحِذف ــة املش ــة هوي حلماي
ــة. ــن األولي ــاركات ببياناته ــط املش ــد ترب ــي ق الت

النتائج
توضــح نتائــج البحــث أن جميــع النســاء املعاقــات 
الالتــي خضــن جتربــة والدة طفــل مــن قبــل قــد واجهــن 
حتديــات ضخمــة فيمــا يتعلــق باإلجنــاب. يعــرض مثــال 
رودو أدنــاه بعــض املقتطفــات مــن ســردها فــي بيتــا.22 
ــم  ــة، وتقي ــة حضري ــي منطق ــا ف ــش رودو مبفرده تعي
أحيانـًـا فــي بيتهــا الريفــي. رودو صمــاء، ومصابــة بعمى 
جزئــي، ومطلقــة، وبــدون أطفــال، وفــي اخلمســن مــن 

عمرهــا، ورســميًّا ال تعمــل. تقــول رودو:

»مــات كل أطفالــي ألن األطبــاء واملمرضــات ال 
ــي  ــت ف ــارة. ذهب ــة اإلش ــتخدام لغ ــتطيعون اس يس
ــي،  ــدت طفلت ــي وفق ــفى ريف ــى مستش ــة إل البداي
حاولــت التحــدث مــع فريــق العمــل فــي عنبــر الــوالدة 
ــد  ــيء. لق ــماع أي ش ــن س ــوا م ــم يتمكن ــم ل ولكنه
اســتطعت قــراءة شــفاه املمرضــة، وكانــت تقــول 
ادفعــي ادفعــي! ادفعــي! لكننــي لــم أســتطع أن أقــول 
لهــا أي شــيء ألنهــا ال تفهــم لغــة اإلشــارة ... أظــن 
ــدث  ــة التح ــهم كيفي ــي مدارس ــون ف ــم ال يتعلم أنه
ــت  ــني... مات ــر متعلم ــم غي ــذا فه ــارة، ل ــة اإلش بلغ

ــي ...« طفلت

قيــل أن رودو شــعرت أن عــدم قــدرة فريــق الرعايــة 
ــع  ــا يرج ــارة رمب ــة اإلش ــتخدام لغ ــى اس ــة عل الصحي
ــذا  ــي، ول ــفى ريف ــي مستش ــون ف ــم يعمل ــى أنه إل
عندمــا حملــت مــرة أخــرى فــي الســنة التاليــة 
ــة  ــت املستشــفيات الريفي وجــاء موعــد والدتهــا، جتنب
اعتقــادًا أنهــا ســوف حتصــل علــى خدمــة أفضــل فــي 

ــت:  ــر. قال ــفى باحلض مستش

ــة،  ــفى املدين ــوالدة مبستش ــر ال ــى عنب ــت إل »وصل
ــني  ــا ب ــد م ــازه وباع ــص قف ــب املتخص ــدى الطبي ارت
ــاء طــالب،  ــة أطب قدمــاي … طبيــب متخصــص وثماني
تخيلــي كل هــؤالء النــاس ينظــرون إلــى اجلــزء األســفل 
مــن جســمي ... بــدأت أشــعر أنهــم يعاملوننــي 
كنمــوذج جتــارب لكونــي صمــاء ... كانــوا جميًعــا 
األقــالم  وميســكون  البيضــاء  املعاطــف  يرتــدون 

ــم...  ــت أتأل ــم. كن ــوا مالحظاته ــات ليكتب والكراس
ــود  ــي وأع ــد طفل ــى أل ــاعدة حت ــى املس ــاج إل وأحت
لبيتــي ... وللمــرة الثانيــة مــات طفلــي، كان ولــًدا 
كبيــر احلجــم، وزنــه 3 كيلوجرامــات ونصــف. أعتقــد أن 
ابنــي مــات ألنهــم ال يتحدثــون لغــة اإلشــارة ...إنهــم 

ــد«. ــني بالتأكي ــر متعلم غي

تشــير الدراســات مــن بلــدان الشــمال إلــى أن عدم 
قــدرة املهنيــن علــى التواصــل قــد تخلــق حواجــز أمــام 
ــؤدي  ــاء.3 وت ــر األصم ــم غي ــي عال ــم ف ــخص األص الش
ــة  ــدم الراح ــعور بع ــادة الش ــى زي ــل إل ــز التواص حواج
ــات  ــذ ممارس ــه بتنفي ــن جتنب ــا ميك ــو م ــة، وه واإلهان
تصبــح  لكــي  املهَملــة  الفئــات  إشــراك  تضمــن 
أصواتهــم الصامتــة مســموعة وُميســرة11 فــي نظــم 
رعايــة الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة. تُرِجــع رودو ســبب 
ــى أن  ــن إل ــن مختلفت ــي والدت ــا ف ــا لطفليه فقدانه
ــة  ــتخدام لغ ــتطيعون اس ــة ال يس ــن بالصح العامل
ــباب  ــد أس ــد توج ــه ق ــن أن ــم م ــى الرغ ــارة. وعل اإلش
ــم  ــا ل ــدو أنه ــا، يب ــا ألطفاله ــى فقدانه ــرى أدت إل أخ
يتــم إخبارهــا بتلــك األســباب لعــدم قــدرة العاملــن 
ــة  ــا باللغ ــل معه ــى التواص ــة عل ــة الصحي بالرعاي
املالئمــة، لــذا فهــي تــرى أن الســبب هــو افتقــار هــؤالء 

ــم. ــى التعلي ــن إل العامل

ــي أن تقــوم »وزارة  ــر العمل ــا مــن غي ــك، رمب مــع ذل
الصحــة ورعايــة الطفــل« فــي زمبابــوي بتدريــب 
جميــع العاملــن بالرعايــة الصحيــة علــى اســتخدام 
ــي  ــارة ف ــة اإلش ــم للغ ــن مترج ــارة، أو تعي ــة اإلش لغ
كل مناوبــة عمــل توقًعــا لقــدوم امــرأة صمــاء. ولكــن، 
ــوق  ــق حق ــوض بتحقي ــل النه ــن أج ــعي م ــي الس ف
الصحيــة اجلنســية واإلجنابيــة للنســاء املعاقــات، 
ــدوره  ــوالدة مبق ــالل ال ــق خ ــوم مراف ــال مفه ــإن إدخ ف
اســتخدام لغــة اإلشــارة قــد يــؤدي إلــى تغييــر إيجابي، 
وبالتالــي يقلــل مــن محنــة املــرأة فــي عنابــر الــوالدة. 
ــة أو اجملتمــع  ــردًا مــن العائل ــق ف قــد يكــون هــذا املُرافِ
احمللــي تثــق بــه املــرأة لتيســير التواصــل، وتقــدمي 
الدعــم والشــعور بالطمأنينــة خــالل عمليــة الــوالدة. 
وعلــى الرغــم مــن نــدرة األدبيــات التــي تتنــاول مرافــق 
الــوالدة للنســاء املعاقــات، فــإن الكتابــات املتاحــة حول 
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هــؤالء املرافقــن لبعــض مجموعــات األقليــات األخــرى 
ــن  ــل م ــج أفض ــى نتائ ــير إل ــجينات،15 تش ــل الس مث
خــالل الدعــم املعنــوي والعملــي الــذي يقدمــه املرافــق.

آخــر علــى حواجــز  يُعــد ســرد ســارو مثــاالً 
التواصــل، كانــت ســارو تقيــم ســابًقا فــي قريــة ريفية 
ــغ  ــا. تبل ــع أمه ــة م ــة حضري ــي منطق ــش ف واآلن تعي
ــة  ــي مطلق ــا، وه ــن عمره ــن م ــة والثالث ــارو الثاني س
ــي السادســة مــن عمــره، وال تعمــل  ولديهــا طفــل ف

ــول: ــمي. تق ــكل رس بش

ــي  ــض صديقات ــال بع ــن أطف ــي، ولك ــي ح »طفل
ــوا؛ فلــم يَُعلمهــن أحــد كيــف يرعــني  الصمــاوات مات
أطفالهــن، ال يحبنــا أحــد ويتجاهلوننــا ... لقــد حالفني 
ــا  ــة لديه ــود ممرض ــا«4 لوج ــادة »كوادزان ــي عي ــظ ف احل
ــي.  ــى والدة طفل ــاعدتني عل ــذا س ــم، ول ــني ُص طفل
ولكــن حتــى هــذه املمرضــة لــم تســاعدني ســوى فــي 
الــوالدة، ولــم تخبرنــي كيــف أرعــى طفلــي، علــى أننــي 

ســعيدة ألنــي توصلــت إلــى ذلــك بنفســي«.

يشــير هــذا الســرد أعــاله، فــي ســياق هــذه 
ــر  ــي عناب ــن موظف ــض م ــود بع ــى أن وج ــة، إل الدراس
ــارة  ــة اإلش ــتخدام لغ ــتطيعون اس ــن يس ــوالدة مم ال
ــات  ــتراتيجي وترتيب ــط اس ــن تخطي ــون ضم ــد ال يك ق
للتنفيــذ، وبالتالــي يخلــق مــا قــد يبــدو وكأنــه موقــف 
ــة.  ــة الصحي ــي الرعاي ــب موظف ــن جان ــاالة م الالمب
ــوالدة املذكــورة  ــذا، ميكــن أن تســير قضيــة رفيــق ال ول
ســابًقا عبــر طريــق طويــل مــن أجــل النهــوض بتحقيق 
حقــوق الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة وخاصــة للنســاء 
ــأة  ــي فج ــم الصح ــي الدع ــب أال ينته ــات. يج املعاق
بــوالدة الطفــل، وإمنــا هنــاك احتيــاج لتقــدمي معلومــات 
ــب  ــن جوان ــك م ــر ذل ــع وغي ــة الرضي ــق بتغذي تتعل
األمومــة وبخاصــة لألمهــات الالتــي يلــدن للمــرة 

ــى.25 األول

ــذات  ــم ال ــب وَْص ــا جوان ــارو أيًض ــرد س ــرز س يب
علــى أســاس اإلعاقــة فهــي تعتقــد أنهــا وصديقاتهــا 
َمــم قــد ُحِرمــن مــن املعلومــات حــول  املصابــات بالصَّ
ــون9  ــى أن هورت ــاوات. عل ــن صمَّ ــرة ألنه ــة املبك األموم
يشــير إلــى أن حصــول األشــخاص املعاقــن وغيــر 

املعاقــن علــى املعلومــات واخلدمــات الصحيــة قــد ميثل 
ــة  ــي الرعاي ــلبية ملوظف ــف الس ــرًا للمواق ــا، نظ حتديً
ــع النســاء عامــة عــن الشــكوى  ــة؛ فقــد متتن الصحي
ــف  ــذه املواق ــد أن ه ــا. بي ــوع ضحاي ــن الوق ــا م خوًف
املتحفظــة جتــاه حقــوق الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة 
ــر  ــى تفاقــم االســتجابات غي ــؤدي إل ــع النســاء ت جلمي

ــة. ــاء ذوات اإلعاق ــاه النس ــة جت املهني

ــغ  ــو، تبل ــمها ماك ــرأة اس ــر الم ــال آخ ــاك مث وهن
ــت  ــرع. كان ــن الص ــي م ــنة، وتعان ــر 31 س ــن العم م
ماكــو تعيــش مــع جدتهــا فــي منطقــة ريفيــة، واآلن 
ــي أم  ــة، وه ــة حضري ــي منطق ــا ف ــع أمه ــش م تعي
ــت: ــمي. قال ــكل رس ــل بش ــة وال تعم ــن ومطلق البن

»عندمــا كان عمــري 17 ســنة، قابلــت صديًقــا 
ــي  ــل ف ــنًا ويعم ــي س ــر من ــوا وكان أكب ــمه تابي اس
املدينــة. وفــي يــوم انتابتنــي نوبــة صــرع غيبيــة، وذهبت 
إلــى مكتبــه، فمــارس اجلنــس معــي دون أن أعــي. وقــد 
أخبرنــي بذلــك فــي يــوم آخــر عندمــا أتــى إلــى منزلنــا. 
ــت  ــل، ذهب ــي حام ــهر أنن ــة أش ــد أربع ــفت بع اكتش
ــك  ــم أن ــا حتت ــوا، ألن ثقافتن ــع تابي ــش م ــا للعي بعده
إذا حملتــي مــن رجــل يجــب أن يصبــح زوجــك. بــدأت 
تصيبنــي النوبــات، والمنــي النــاس فــي العيــادة وقالــوا 
لــي’ ملــاذا حملتــي؟ أال تعرفــني أنــك مصابــة بالصــرع؟ 
ــا  ــى هن ــون إل ــة، يأت ــكلة ذوي اإلعاق ــي مش ــذه ه ه
ليزيــدوا مــن أعبائنــا، أهــي مشــكلتنا أنــك ممسوســة 

ــريرة؟ ...« ــحر واألرواح الش بالس

يتمثــل اجلــدال الرئيســي فــي الدراســات النِّســوية 
ــي،  ــاء اجتماع ــي بن ــة ه ــي أن اإلعاق ــة ف ــول اإلعاق ح
فــي  القياســية  اجملتمــع  ممارســات  تخفــق  حيــث 
ــى  ــه إل ــل تنزل ــري، ب ــوع بش ــة كتن ــتيعاب اإلعاق اس
مرتبــة الدونيــة.7 ويعتقــد أغلــب النــاس أنكل شــخص 
ــون ذوي  ــك يضع ــة، ولذل ــدرة بدني ــع بق ــب أن يتمت يج
ــوهة«  ــات مش ــم »كائن ــة تعتبره ــل بني ــة داخ اإلعاق
يجــري بوجــه عــام جتاهلهــم ومعاملتهــم باعتبارهــم 
دون املســتوى. يوضــح الســرد أعــاله موقــف موظفــي 
الرعايــة الصحيــة الــذي يســعى إلــى إنــكار حــق املــرأة 
املعاقــة فــي الصحــة اإلجنابيــة، علــى أســاس أن املــرأة 
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ــا  ــة. وكمــا ذكرن ــرة بالرعاي معاقــة وبالتالــي غيــر جدي
فــي مقدمــة هــذه الدراســة، يفتــرض عــدد كبيــر مــن 
املهنيــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة أن األشــخاص 
ــى  ــط إل ــوا فق ــب أن يتوجه ــى ويج ــة مرض ذوي اإلعاق
ــائل  ــي املس ــة ف ــة املتخصص ــة الصحي ــز الرعاي مراك

ــة.14 ــة باإلعاق املرتبط

يوضــح أيًضــا ســرد ماكــو أن فهــم الثقافــة 
الشــعبية لإلعاقــة – والــذي يربطهــا بــاألرواح الشــريرة، 
واحملرمــات، والســحر – قــد ينتقــل إلــى املراكــز املعاصرة 
موظفــي  طريــق  عــن  اإلجنابيــة  الصحــة  لرعايــة 
ــي  ــوع االجتماع ــة والن ــك أن الثقاف ــز؛ ذل ــذه املراك ه
ــز  ــار التميي ــكل إط ــا لُتش ــع جميعه ــة تتقاط واإلعاق
ــاش  ــنتناول بالنق ــا س ــات. وكم ــاء املعاق ــد النس ض
ــاج  ــاك احتي ــة، هن ــة البحثي ــذه الورق ــة ه ــي خامت ف
ــي  ــادة الوع ــة وزي ــول اإلعاق ــمي ح ــب رس ــى تدري إل
بشــأنها بغيــة تقليــص التأثيــر الســلبي للممارســات 
التقليديــة علــى صحــة النســاء املعاقــات ورفاهتهــن. 
ــة  ــن قيم ــس م ــدم البخ ــاة ع ــب مراع ــك، يج ــع ذل وم
جميــع املعتقــدات التقليديــة؛ إذ ميكــن اســتخدام 
مفيــدة  بطريقــة  التقليديــة  املمارســات  بعــض 
للتوعيــة بحقــوق الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة، بينمــا 
يجــب عــدم تشــجيع ممارســات تقليديــة أخــرى مضــرة. 
ــو  ــه موظف ــة أن ينتب ــن احلكم ــك، م ــى ذل ــالوة عل ع
الرعايــة الصحيــة إلــى نصيحــة مــول وشــوارتز،14 
التــي تطــرح ضــرورة أن يفكــر العاملــون بالصحــة فــي 
قيمهــم الثقافيــة والدينيــة ومــدى تأثيرهــا علــى طرق 
تقــدمي خدماتهــم الصحيــة لــذوي اإلعاقــة، وهــو جهــد 
ــة. ــر املِهني ــات غي ــاء املمارس ــص، أو إلغ ــروري لتقلي ض

ــوا  ــا تابي ــوة اتخذه ــر خط ــوًءا عب ــور س ازدادت األم
ــر  ــرأة غي ــن ام ــه م ــي زواج ــو، وه ــاط ماك ــد إحب بقص
معاقــة كان قــد أجنــب منهــا طفــالً. وقــد جلــب هــذه 
املــرأة إلــى بيتــه لتعيــش معــه ومــع ماكو.تقــول 

ــو:  ماك

ــك  ــك ألن ــزواج ب ــي ال ــوا’ ال ميكنن ــي تابي ــال ل »ق
شــخص مريــض وبــك روح شــريرة، كيــف أتــزوج بامــرأة 
ــا’  ــببها م ــي يس ــال: إن نوبات ــرع؟  وق ــن الص ــي م تعان

ــزواج  ــرر ال ــك ق ــريرة، ولذل ــحر وأرواح ش ــن س ــي ‘م ب
بامــرأة بــال إعاقــة. وقــال أيًضــا أنــه نــادم علــى ممارســة 
اجلنــس معــي ألنــه يخشــى أن ألــد طفــالً يعانــي أيًضــا 
ــس  ــنة ولي ــغ اآلن 21 س ــي يبل ــن ابن ــرع، لك ــن الص م

ــه صــرع«. لدي

مــن وجهــة نظــر الدراســات النِّســوية حــول 
ــد- ــد جارالن ــى تأكي ــو إل ــة ماك ــير رواي ــة، تش اإلعاق

طومســون8 أن اإلعاقــة ترمــز إلــى بنية للهويــة وضعها 
كاف  بشــكل  »أســوياء«  أنفســهم  يعتبــرون  مــن 
ــؤالء  ــرض ه ــدية. يفت ــم اجلس ــق بصفاته ــا يتعل فيم
أن بإمكانهــم احتــالل مواقــع ســلطوية وممارســة 
الســلطة التــي متنحهــا لهــم هــذه املواقــع لتشــكيل 
إطــار مــن يســمونهم “البشــر األســوياء«. تــؤدي تلــك 
املمارســات غالًبــا إلــى إســكات أصــوات النســاء 
املعاقــات الالتــي يُعتبــرن عندئــذ »غيــر أســوياء«. وقــد 
ــة  ــادي إمكاني ــتطاعتهم تف ــدر اس ــاس ق ــاول الن يح
إجنــاب طفــل معــاق، وفــي حالــة حــدوث ذلــك يشــعر 
ــر  ــؤول و«غي ــر املس ــم غي ــب لتصرفه ــدان بالذن الوال
العــادل« للطفــل.30 لكــن احلقيقــة -كمــا ذكرنــا 
ســابًقا، ومبــا يتفــق وســرد ماكــو أعــاله -أن أغلــب أنــواع 

ــة. ــت وراثي ــة ليس اإلعاق

الدراســة افتقــاد  أيًضــا نتائــج هــذه  توضــح 
النســاء املعاقــات للدعــم فــي عيــادات الصحــة 
اإلجنابيــة، فيمــا يتعلــق بأســاليب منــع احلمــل. فعلــى 
ســبيل املثــال، ذكــرت ماكــو أنهــا أجنبــت ابنهــا مبكــرًا 
فــي الشــهر الســابع مــن حملهــا، واســتمر تابيــوا فــي 
ــن  ــم م ــى الرغ ــا عل ــس معه ــة اجلن ــه ممارس مطالبت
ــو.  ــود ماك ــي وج ــه ف ــع زوجت ــية م ــه اجلنس حميميت

ــو:  ــول ماك تق

ــد  ــام 2000 بع ــرة ع ــي والدة مبك ــي ف ــت ابن »أجنب
ســبعة أشــهر حمــل، وأظــن أن ذلــك يرجــع إلــى 
ــرى  ــرة أخ ــت م ــة. وحمل ــرع قوي ــات ص ــي لنوب تعرض
بعــد ثالثــة أشــهر، كنــا امرأتــني مــع رجــل واحــد، وكان 
يطالبنــي مبمارســة اجلنــس علــى الرغــم مــن ممارســته 
اجلنــس مــع املــرأة األخــرى فــي حضــوري. لــم تخبرنــي 
ــع  ــائل من ــرع ووس ــة الص ــكالت أدوي ــات مبش املمرض
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احلمــل، حيــث تــؤدي أدويــة الصــرع إلــى إضعــاف تأثيــر 
موانــع احلمــل. فقــدت طفلــي الثانــي وأنــا فــي الشــهر 
ــي، مرضــت بشــكل شــديد وكــدت  ــث مــن حمل الثال
ــادة  ــي العي ــون ف ــي العامل ــا أخبرن ــوت، وحينه أن أم

ــل«. ــع احلم ــائل من ــع وس ــرع م ــة الص ــاكل أدوي مبش

بهــا كل مــن ماجويلــي  قــام  دراســة  أكــدت 
ــم  ــادات تنظي ــا أن عي ــوب أفريقي ــي جن ــر20 ف وووترماي
األســرة »... هــي أماكــن تعمل أساًســا كمســتوصفات 
ألشــكال منــع احلمــل اخملتلفــة، مبــا فيهــا وســائل منــع 
احلمــل التــي تؤخــذ بالفــم، أو باحلقــن، أو اللولــب. 
وتخضــع ُمتلقيــة اخلدمــة، قبــل أن تأخــذ وســيلة 
ــف  ــن الكش ــي بتضم ــف طب ــى كش ــل، إل ــع احلم من
علــى األعضــاء التناســلية«. وعلــى عكــس هــذا، يبــدو 
أمناكــو لــم تخضــع ملثــل هــذا الكشــف الطبــي، 
وإمنــا رمبــا مت إعطاؤهــا وســيلة ملنــع احلمــل بنــاء علــى 
املمارســات العامــة الشــائعة. ولــذا يوجــد دليــل علــى 
ــر  ــات، وغي ــاء املعاق ــول النس ــة وص ــم صعوب ــه برغ أن
املعاقــات إلــى معلومــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة، 
ــق  ــا تُطَب ــة؛ فبينم ــة اإلعاق ــي حال ــالف ف ــاك اخت فهن
ــاج  ــاء، حتت ــى كل النس ــة عل ــة العام ــج الصح مناه
ــا  ــة وفًق ــة خاص ــة صحي ــى عناي ــات إل ــاء املعاق النس

ــة. ــوع اإلعاق لن

يؤكــد آش وفايــن1 مجــددًا حقيقــة أن بعــض 
العاملــن فــي الرعايــة الصحيــة رمبــا يجهلــون التأثيــر 
الســلبي ألدويــة منــع احلمــل علــى النســاء املصابــات 
ــع  ــون موان ــد يصف ــة؛ فق ــن اإلعاق ــة م ــواع معين بأن
ــاًء  ــات. وبن ــاء املعاق ــاه النس ــة ورف ــر بصح ــل تض حم
ــدا،  ــي كن ــون2 ف ــا باس ــام به ــة ق ــة طبي ــى دراس عل
ــار اجلانبيــة لألدويــة وفحوصــات  ــأن اآلث ميكــن اجلــدال ب
ــد عوامــل مهمــة يَجــدر  وظائــف احليــاة اجلنســية تُع
أن يلتفــت إليهــا العاملــون بالرعايــة الصحيــة الذيــن 
ــة  ــى أن الدراس ــات. عل ــاء املعاق ــع النس ــون م يتعامل
أن  إجنلتــرا كشــفت  تومــاس30 فــي  أجراهــا  التــي 
النســاء املعاقــات يواجهــن غالًبــا أنواًعــا متعــددة مــن 
القهــر فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة علــى نحــو قــد 

ــن. ــن ورفاهته ــر بصحته يض

ــات  ــاء املعاق ــح أن النس ــر يوض ــال أخ ــاك مث هن
حــول  معلومــات  إلــى  الوصــول  مــن  محرومــات 
دانــاي،  واإلجنابيــة وهــو مثــال  الصحــة اجلنســية 
املصابــة بالبهــاق وبضعــف بصــري جزئــي. تبلــغ دانــاي 
مــن العمــر 37 ســنة، وتعيــش مــع رفيــق لهــا منــذ 10 
ســنوات فــي منطقــة حضريــة، ولديهــا ثالثــة أطفــال، 
ــة  ــمي كُمعلم ــكل رس ــل بش ــزوج وتعم ــم تت ــي ل وه

ــول: ــة. تق ــة حكومي ــة ابتدائي ــي مدرس ف

»عندمــا ذهبــت أللــد طفلــي األول، كان عمــري  
ــيخرج  ــف س ــرف كي ــن أع ــم أك ــط. ل ــنة فق 17س
الطفــل مــن جســمي. تصــورت أن هنــاك فتحة ســوف 
تُفتــح فــي معدتــي وســيخرج منهــا الطفــل. لــم أكن 
ــي.  ــم تخبرن ــي ل ــياء، ألن أم ــن األش ــر م ــرف الكثي أع
وأعتقــد أن أمــي كانــت تعتبرنــي مجــرد فتــاة مصابــة 
بالبهــاق وال فائــدة منهــا وال ميكنهــا احلمــل. ولــم 
ــذا  ــا. ه ــيء أيًض ــادة أي ش ــي العي ــاس ف ــي الن يخبرن
مــا يحــدث عندمــا يكــون الشــخص مصابـًـا بالبهــاق. 
يصبــح أبــي ممسوًســا أحيانـًـا بــأرواح أســالفنا، ويعطــي 
نصائحهــم للعائلــة، ولــذا تظــن أمــي أن أرواح أبــي هي 
مــن أصابتنــي بالبهــاق، وأمــي ال حتبنــي فــي احلقيقــة، 

ــة«. ــر مؤذي ــي غي ــالف أب ــن أن أرواح أس ــي أظ لكن

متثــل منطقــة اإلجنــاب أرضيــة لالضطهــاد، الــذي 
ــات،20  ــاء املعاق ــان للنس ــوق اإلنس ــم حق ــك أه يَنته
ــائد  ــاد س ــذا االضطه ــة أن ه ــذه الدراس ــي ه ــرى ف ون
الرعايــة  مراكــز  فــي  أو  العائــالت،  داخــل  ســواء 
الصحيــة. فــي موقــف يوضــح وصــم الــذات، تعتقــد 
ــوص  ــات بخص ــاركها املعلوم ــم تش ــا ل ــاي أن أمه دان
اجملتمــع  يخلــق  بالبهــاق.  مصابــة  ألنهــا  اإلجنــاب 
الوصمــة، وإذا لــم يرفــض الشــخص ذلــك فإنــه يبــدأ 
فــي تكويــن أفــكار ومشــاعر ســلبية، ويتدنــى احترامــه 
ــاي مــن الصعــب  ــه وقيمتهــا. ورمبــا وجــدت أم دان لذات
ــا  ــن بينه ــا، وم ــية معه ــاة اجلنس ــور احلي ــة أم مناقش
اإلجنــاب، حيــث يُعتبــر هــذا املوضــوع محظــورًا وســريًّا 
فــي الثقافــة األفريقيــة، ممــا يحــد مــن الوصــول إلــى 
املعلومــات وخصوًصــا مــن جانــب مجموعــات األقليــة 

ــات. ــاء املعاق ــل النس مث
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تطلعات النساء املعاقات فيما يتعلق باإلجناب
توضــح نتائــج هــذه الدراســة أن املشــاركات الالتــي 
لــم تكــن لديهــن أي جتــارب إجنابيــة فــي وقــت الدراســة 
ــال،  ــى ســبيل املث ــى إجنــاب األطفــال. وعل يتطلعــن إل
ــة،  ــة عقلي ــة بإعاق ــنة ومصاب ــاي 22 س ــغ فيمب تبل
وتعيــش فــي مصحــة عقليــة فــي منطقــة حضريــة. 
لــم تتــزوج مــن قبــل، وليــس لديهــا أطفــال، ورســميًّا 
ــق  ــا صدي ــون له ــى أن يك ــا تتمن ــت إنه ــل. قال ال تعم

حميــم، وأن تنجــب منــه أطفــاالً.

»فــي البدايــة لــم أكــن أحــب الفتيــان، قــد أُعجــب 
بفتــى لوقــت قصيــر، رمبــا جملــرد يــوم أو أســبوعن 
ــي  ــر ف ــي اآلن أفك ــك. ولكن ــي ذل ــا ينته ــرعان م وس
أننــي يجــب أن أجــد فتــى، ألننــي أريــد أن أتــزوج وأجنــب 
أطفالــي، لقــد ســأمت مــن العيــش هنــا، ولــذا أريــد أن 

ــة«. ــن عائلتــي فــي القري ــدأ فــي تكوي أب

ــع  ــة م ــس املصح ــي نف ــش ف ــدا تعي ــى أن تاتن عل
فيمبــاي، ومصابــة بإعاقــة عقليــة وعمرهــا 57 ســنة. 
وهــي مطلقــة، وليــس لديهــا أطفــال، ورســميًّا ال 

ــول: ــل تق تعم

»الوضــع هنــا هــو أنــه يجــب ربــط القنــوات 
التناســلية جلميــع النســاء. فــكل النســاء املوجــودات 
هنــا ومصابــات مبتالزمــة داون، أو الفصــام، أو غيــره، 
قنواتهــن التناســلية مربوطــة. لقــد أجبرونــي على ربط 
قنواتــي التناســلية عندمــا أتيــت إلــى هنــا، لكنني اآلن 
غيــر قلقــة ألنــي فــي فتــرة انقطــاع الطمــث. كمــا أنه 
غيــر مســموح للنــاس هنــا أن يحبــوا بعضهــم أيًضــا، 
ومــن يفعلــون ذلــك يتعرضــون لعقوبــة حرمانهــم مــن 

الطعــام. وأظــن أن األمــر برمتــه ليــس عــادالً«.

ــخاص  ــية لألش ــاة اجلنس ــى احلي ــادة إل ــر ع يُنظ
اجتماعيــة،  إشــكالية  باعتبارهــا  اإلعاقــة  ذوي 
ــى  ــا إل ــد ذاته ــي ح ــز ف ــي ترم ــة الت ــي املمارس وه
االضطهــاد.33،17 عــالوة علــى ذلــك، يواجــه غالًبــا 
ــات  ــة اإلكــراه، واحلــدود، والعقوب األشــخاص ذوي اإلعاق
حلقوقهــم  جســيًما  انتهــاكًا  متثــل  حــاالت  فــي 
اإلنســانية. فمــن منظــور حقــوق اإلنســان، تنــص 
املتحــدة  األمم  »اتفاقيــة  املــادة 23)ج( مــن  بوضــوح 

حلقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة«31 علــى حقهــم فــي 
ــع  ــاواة م ــدم املس ــى ق ــم عل ــى خصوبته ــاظ عل احلف
اآلخريــن. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تنــص املــادة 23 )ب( مــن 
نفــس االتفاقيــة علــى االعتــراف بحقـــوق األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة فــي اتخـــاذ قــرار حـــر ومـــسؤول بـــشأن 
عـــدد األطفـال الـــذين يـــودون إجنـــابهم وفترة التباعد 
بينهــم. ومتثــل املقتطفــات املقتبســة أعــاله مــن 
ســرد فيمبــاي وســرد تاتنــدا، أن معرفــة تلــك احلقــوق 
ــان  ــا ال يتحقق ــان ورمب ــيئان مختلف ــا ش ــا هم وإعماله
مًعــا.16 ويتســاءل املــرء عــن آداب ممارســة فريــق الرعايــة 
الصحيــة ملهنتهــم، الذيــن يجــرون العمليــات الطبيــة 
ــوار أو  ــي ح ــراكهن ف ــات دون إش ــاء املعاق ــى النس عل
أخــذ موافقتهــن. وقــد الحــظ بعــض الباحثــن صفــات 
نزعــة التمركــز حــول الــذات فــي املهــن الطبيــة والتــي 
ــرف  ــون، ونع ــن متخصص ــج »نح ــا نه ــوي عليه ينط
كل شــيء«،24 والتــي نــادرًا مــا تعطــي اعتبــارًا لوجهــة 

ــة. ــي اخلدم ــر متلق نظ

اخلامتة
علــى  أنــه  الدراســة  هــذه  نتائــج  تكشــف 
ــق  ــوح لفري ــة املمن ــة الصحي ــن دور الرعاي ــم م الرغ
ــن  ــؤالء العامل ــإن ه ــة، ف ــز الصحي ــي املراك ــل ف العم
ــدى  ــاب ل ــارب اإلجن ــع جت ــل م ــن للتعام ــوا مؤهل ليس
ــر  ــة أن تنظ ــن احلكم ــي م ــات.20 وبالتال ــاء املعاق النس
ــراك  ــي إش ــة ف ــاع الصح ــف بقط ــات التوظي سياس
ــذه  ــددة. فه ــتويات متع ــى مس ــات عل ــاء املعاق النس
السياســة ميكــن أن تخلــق فرصــة أمــام نســاء مدربــات 
ــزز  ــة، يع ــاع الصح ــي قط ــي ف ــر إيجاب ــق تغيي لتحقي
بــدوره احلساســية جتــاه االحتياجــات اإلجنابيــة للنســاء 
ــن ذوي  ــة مبهني ــذه السياس ــاد ه ــات. وباسترش املعاق
إعاقــة، ميكنهــا مســاعدة النســاء املعاقــات علــى 
ــى  ــر عل ــي تؤث ــذات الت ــم ال ــكلة وص ــة مش مواجه

ــاء. ــن النس ــد م العدي

إن إدخــال موضــوع اإلعاقــة واحليــاة اجلنســية 
ــن  ــن العامل ــع املهني ــية جلمي ــج الدراس ــي املناه ف
املــدى  علــى  يســهم  ســوف  الصحيــة  بالرعايــة 
ــية  ــوق اجلنس ــق احلق ــوض بتحقي ــي النه ــل ف الطوي
ــؤدي  ــح أن ي ــن املرج ــات. وم ــاء املعاق ــة للنس واإلجنابي
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ــات  ــاه االحتياج ــي جت ــادة الوع ــى زي ــب إل ــك التدري ذل
املتفــردة للنســاء املعاقــات فــي إطــار منظومــة تقــدمي 
الرعايــة الصحيــة، ورمبــا يــؤدي أيًضــا إلــى زيــادة الوعــي 
ــذات،  ــول ال ــز ح ــج التمرك ــلبي لنه ــر الس ــأن األث بش
الــذي ال يراعــي وجهــة نظــر متلقــي اخلدمــة. تتوافــق 
ــر  ــي »التقري ــا ورد ف ــع م ــة م ــب اإلعاق ــة تدري توصي
العاملــي حــول اإلعاقــة«34 الــذي ينــص علــى أنــه ميكــن 
تطويــر معرفــة ومهــارات ومواقــف العاملــن بالرعايــة 
الصحيــة عــن طريــق إضافــة معلومــات حــول اإلعاقــة 

ــية. ــم الدراس ــي مناهجه ف

تطبيــق  أهميــة  التدريــب  يدعــم  أن  يجــب 
ــاء  ــع النس ــى جمي ــة عل ــة وأخالقي ــلوكيات مهني س
بغــض النظــر عــن قدراتهــن، ويجب ضــم هــذا التدريب 
إلــى املناهــج الدراســية وتقييــم مــدى اســتيعابه مــن 
خــالل االختبــارات. هنــاك حاجــة أيًضــا إلجــراء تقييــم 
صــارم ملــدى التأثيــر، مــن شــأنه متكن أصــوات النســاء، 
ــة  ــدمي تغذي ــى تق ــات، عل ــاء املعاق ــن النس ــن بينه وم
راجعــة حــول منظومــة صنــع السياســات بُغيــة 
الســماح بإجــراء التعديــالت الالزمــة واملناســبة. وعلــى 
الرغــم مــن أن إدراج اإلعاقــة فــي املنهــاج الدراســي قــد 
ــا إلــى عمــل علــى أرض الواقــع، فــإن  ال يُترجــم تلقائيًّ
األمــر يتطلــب اإلشــراك العملــي جملموعــات املناصــرة، 
بهــدف تأكيــد احلــق فــي احليــاة اجلنســية لألشــخاص 
ــة  ــر ثقاف ــد نش ــر، يُع ــع األم ــي واق ــة. وف ذوي اإلعاق
حقــوق اإلنســان مســؤولية متعــددة األبعــاد، ال ميكــن 

ــر املناهــج فقــط. ــر تغيي حتقيقهــا عب

بعــض  تفرضهــا  التــي  التحديــات  وملواجهــة 
ــع  ــعى اجملتم ــن أن يس ــاب، ميك ــول اإلجن ــدات ح املعتق
املدنــي ومنظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومجموعات 
املناصــرة األخــرى إلــى الشــراكة مــع منظمــة »حتالــف 
ــى  ــل عل ــي تعم ــوي، الت ــي زمباب ــض« ف ــريط األبي الش
النهــوض مبفهــوم »تقــدمي رعايــة محترمــة لألمومــة« 
بهــدف وضــع اإلعاقــة فــي احلســبان فــي جميــع 
أنشــطتهم. وميكــن أن يوفــر هــذا النهــج نقــاط 
ــث  ــات، بحي ــاء املعاق ــارب للنس ــن تق ــة وأماك مرجعي
ميكــن مــن خاللهــا أن يعرفــن معلومــات، ويأخــذن 
ــة،  ــاور جماعي ــات تش ــي جلس ــاركن ف ــح، أو يش نصائ

فضــالً عــن رفــع وعــي املنظمــات بأهميــة اتخــاذ منهج 
ــا علــى اجلهود  شــامل. تعتمــد أنشــطة التحالــف جزئيًّ
ــر  ــات غي ــراد، واملنظم ــمل األف ــي تش ــة الت التطوعي
ــراد  ــباب، وأف ــة، والش ــات احلكومي ــة، والهيئ احلكومي
ــات  ــة ومؤسس ــات األكادميي ــي، واملؤسس ــع احملل اجملتم

ــة. ــات املانح ــة، والهيئ ــى الصح ــب عل التدري

ــى  ــية إل ــاة اجلنس ــاب احلي ــة غي ــا أدت فرضي وكم
ــص  ــروس نق ــات بفي ــاء املصاب ــول النس ــة حص صعوب
املناعــة البشــرية علــى وســائل منــع احلمــل –وكذلــك 
أدت الــي عــدم نيلهــن اإلرشــادات »الوقائيــة مــن نقــل 
ــادات  ــالج مبض ــل«، والع ــى الطف ــن األم إل ــروس م الفي
الفيروســات القهقريــة – فــإن نفــس الفرضيــة تخلــق 
حواجــز أمــام النســاء املعاقــات للوصــول إلــى اخلدمــات 
ــا أن  ــن أيًض ــاب. ميك ــول اإلجن ــبة ح ــات املناس واملعلوم
ــن  ــة املتعايش ــى أمثل ــرة إل ــات املناص ــتند جماع تس
مــع فيــروس نقــص املناعــة البشــرية الذيــن أصبحــوا 
ــة  ــول أهمي ــع ح ــف اجملتم ــون بتثقي ــطاء، ويقوم نش
ــائل  ــالل وس ــن خ ــة م ــز املعرف ــالج وتعزي ــي بالع الوع
التواصــل االجتماعــي ومجموعــات الدعــم والتمكــن.

هنــاك احتيــاج أيًضــا ألن تضــع »وزارة الصحــة 
ــات  ــع مؤسس ــه جمي ــة توج ــل« سياس ــة الطف ورعاي
وحــدات  توفيــر  كفالــة  نحــو  الصحيــة  الرعايــة 
ــى  ــات عل ــاء بالنســاء املعاق ــة لالعتن ــة الصحي للرعاي
عــن توفيــر أشــكال  وواٍف، فضــالً  نحــو مناســب 
ــم، أو  ــارة للُص ــة اإلش ــل: لغ ــل مث ــبة للتواص مناس
ــواع  ــب أن ــي تناس ــرى، الت ــكال األخ ــن األش ــا م غيره
ــا، كمــا  اإلعاقــة اخملتلفــة. بيــد أنــه قــد ال يكــون عمليًّ
ذكرنــا ســابًقا، توقــع أن يتعلــم جميــع العاملــن 
بالرعايــة الصحيــة لغــة اإلشــارة؛ وبالتالــي رمبــا يكــون 
مــن املفيــد وضــع سياســة تســمح بوجــود أحــد أفــراد 
العائلــة أو اجملتمــع احمللــي كمرافــق فــي عنابــر الــوالدة.

ــت  ــي نُوقش ــج الت ــع النتائ ــم جمي ــب تعمي يصع
ــراء  ــر إج ــب األم ــة؛ ويتطل ــة البحثي ــذه الورق ــي ه ف
مزيــد مــن البحــوث حــول اخلبــرات والتطلعــات اإلجنابية 
ــة  ــوق الصح ــي بحق ــر الوع ــات، ونش ــاء املعاق للنس
اجلنســية واإلجنابيــة فــي بلــدان اجلنــوب وبخاصــة فــي 

ــي. ــياق األفريق الس
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سن 42

كالهمانعم0مطلقة

كالهمانعم0مطلقةمنذ الوالدةعقلية1657. تاتندا

يبلــغ متوســط عمــر املشــاركات 37 ســنة. جميــع 
املشــاركات نشــطات جنســيًّا. جميــع املشــاركات غيــر 
متزوجــات مــا عــدا واحــدة. جميــع املشــاركات عشــن 
ــال  ــد أطف ــدة. يوج ــدا واح ــا ع ــف م ــر والري ــي احلض ف
ــاد  ــد أحف ــدد يوح ــذا الع ــن ه ــاركات، وم ــدى 9 مش ل
ــة  ــات خلقي ــن إعاق ــاركات م ــي 5 مش ــن. تعان المرأت

ــي  ــة ف ــاركة اإلعاق ــت 11 مش ــوالدة، وأُصيب ــذ ال من
ــِم  َم ــدة بالصَّ ــاركة واح ــت مش ــة، وأُصيب ــرات الحق فت
فــي ســن ســنتن، ثــم أُصيبــت بإعاقــة بصريــة جزئيــة 
ــى  ــاركات عل ــل 5 مش ــم حتص ــنة. ل ــن 42 س ــي س ف
ــاك 11 مشــاركة ال تعمــل  ــم. وهن ــوع مــن التعلي أي ن

ــمي. ــكل رس بش
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بائعة متجولة بالشارع ومعاقة مع أطفالها، هراري زميبابوي



مقدمة
ــة  ــكلة طبي ــه مش ــط ل ــر اخملط ــل غي ــل احلم ميث
مــا  وغالًبــا  عاملًيــا،  كبيــرة  وصحيــة  واجتماعيــة 
ينتــج عنــه إجهاًضــا غيــر آمــن ووفيــات. وقــد أشــارت 
الدراســات إلــى وجــود نســب مرتفعــة مــن الســيدات 
الالتــي خضــن جتربــة احلمــل غيــر اخملطــط لــه )ســواء 
ــر مناســب(  ــي وقــت غي ــه، أو جــاء ف ــر مرغــوب في غي
ــائل  ــن وس ــاة م ــر ملب ــات غي ــن احتياج ــي لديه والالت
ــة، وتتوفــي  ــدان النامي ــع احلمــل ـ خاصــة فــي البل من
كنتيجــة  عــام؛  كل  أيضــا  النســاء  مــن  الكثيــر 
ملضاعفــات هــذه األحمــال، و99% مــن تلــك املضاعفــات 
حتــدث فــي البــالد النامــي. 1 وتشــير التقديــرات إلــى أن 
14 مليــون حالــة حمــل غيــر مخطــٍط لــه حتــدث فــي 
ــا  ــا جنــوب الصحــراء كل عــام، نصفهــم تقريًب أفريقي
ــن  ــم م ــن 15 –24، 2 بالرغ ــي س ــرات ف ــيدات صغي لس

تقريــر عــام 2015 الــذي أشــار إلــى أن 69% مــن الــِوالدات 
ــا عــام 2014 كان مخطًطــا لهــا. يشــير هــذا  فــي غان
ــر  ــل غي ــاالت احلم ــي ح ــبة 7% ف ــا بنس ــى انخفاًض إل
اخملطــط لــه باملقارنــة بعــام 2008، إال أن نســبة احلمــل 
ــن  ــاك 24% م ــة وهن ــت عالي ــه الزال ــط ل ــر اخملط غي
ــر  ــت غي ــي توقي ــاءت ف ــام 2014 ج ــل ع ــاالت احلم ح

ــا3.  ــوٍب فيه ــر مرغ ــب، و7% غي مناس

تبنــت كثيــرٌ مــن احلكومــات تنظيــم األســرة 
ــيدات  ــاعدة الس ــدف ملس ــتراتيجية ته ــة الس كأولوي
علــى جتنــب اآلثــار الســلبية للحمــل غيــر اخملطــط لــه. 
4 إن وســائل تنظيــم األســرة احلديثــة توفــر طرقـًـا آمنــة 

ــة  ــى ممارس ــاعد األزواج عل ــل، وتس ــع احلم ــة ملن وفعال
ــن  ــئولة. 5 وم ــة مس ــرارات إجنابي ــاذ ق ــم واتخ حقوقه
ــى  ــد مت ــتطيع األزواج حتدي ــائل يس ــذه الوس ــالل ه خ

قضايا سياسية راهنة
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الكشف عن املعلومات املغلوطة املتعلقة مبمارسات وأساليب تنظيم األسرة 
لألشخاص الصُّم في غانا

بقلم: ويسدوم كوادو مبراه)1(، باتريشيا أنافي)2(، بول يو أداي يبواه)3(
محاضر بقسم صحة اجملتمع، جامعة كوامي نكروما للعلوم والتكنولوجيا، كوماسي غانا.   )1(

أستاذ مساعد بقسم صحة اجملتمع، جامعة نيويورك – بوتسدام العامة، الواليات املتحدة األمريكية.   )2(
رئيس مكتب العالقات باجلامعة، جامعة املعادن والتكنولوجيا، تاركوا، غانا.   )3(

ترجمة: مواهب املويلحي

مراضة  معدالت  خلفض  للغاية؛  حيوي  األسرة  تنظيم  بوسائل  جيدة  معرفة  على  احلصول  إن  املقال:  موجز 
ووفيات األمهات الناجتة عن احلمل غير اخملطط له، واإلجهاض غير اآلمن. وفي هذه الورقة، نُلقي الضوء على قدرة 
األشخاص الصم نحو إدراك سوء الفهم حول احلمل وذلك بهدف تقييم مستوى معرفتهم بوسائل منع احلمل. 
واإلجنابية ملشاركني من ساكني مدينتني، ومدرسة  اجلنسية  االحتياجات  تقييم  املقالة من  مت استخالص هذه 
ثانوية قدمية. اشتمل تقييم االحتياجات على ثالث مجموعات بؤرية اشترك فيها 26 مشاركًا، ومسح تضمن عدد 
152 مشارك، ومقابلة مع أحد العاملني في مجال الصحة، وبخالف العامل الصحي كان املشاركون جميعهم من 
الصم. أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن أكثر من نصف املشاركني لم يكن لديهم معرفة بوسائل منع احلمل، 
م مبوضوعات الصحة  نتائج هذه الدراسة تؤكد على دراسات أخرى أشارت نتائجها عموًما إلى عدم معرفة الصُّ
اجلنسية واإلجنابية في غانا. وبالرغم من أن هذه الدراسة ركزت على منع احلمل غير املرغوب فيه، وهو مجرد جزء 
الصحة  احتياجات  إشارات عامة عن  الدراسة تعطينا  أن  إال  واإلجنابية،  اجلنسية  الصحة  واحد من موضوعات 

م وتدعو صانعي السياسات ألخذ هذه املوضوعات في االعتبار.  اجلنسية واإلجنابية جملتمعات الصُّ

الكلمات الدالة: وسائل منع احلمل، الصم، غانا، حمل
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ــر.  ــل واآلخ ــن احلم ــد ب ــة التباع ــل وكيفي ــم احلم يت
وعليــه فــإن االســتخدام الفاعــل لوســائل منــع احلمــل 
يــؤدي إلــى مزايــا صحيــة واجتماعيــة كبيــرة لألمهــات 

ــن.   ــك ألطفاله وكذل

ــرة  ــم األس ــا تنظي ــي غان ــة ف ــت احلكوم ــد تبن وق
كاســتراتيجية أوليــة ملعاجلــة معــدالت الــوالدة وعــدد 
بالبــالد.3 ونتيجــة لذلــك، هنــاك رغبــة  الســكان 
متزايــدة مــن احلكومــة للعمــل علــى ســهولة وصــول 
الســيدات والرجــال ـ علــى حــد ســواء ـ خلدمــات 
تنظيــم األســرة. والهــدف األشــمل لبرنامــج تنظيــم 
ــول  ــخاص للوص ــاعدة األزواج واألش ــو مس ــرة ـ ه األس
ــم  ــن صحته ــارة وحتس ــة اخملت ــم اإلجنابي ــى أهدافه إل
اإلجنابيــة عمومــا3. وكجــزء مــن مجهــودات زيــادة 
ــاك  ــرة هن ــم األس ــات تنظي ــتخدام خدم ــدل اس مع
بوســائل  املعرفــة  فــي حتســن مســتوى  الرغبــة 
ــدة  ــة اجلي ــد أن املعرف ــألزواج، ويُعتق ــرة ل ــم األس تنظي
ــى االســتخدام األمثــل  هــي عامــل مهــم للوصــول إل

ــائل. 3  ــذه الوس له

وقــد لوحــظ أن املعرفــة غيــر الكافيــة، واملعلومــات 
ــن  ــض م ــتوى منخف ــى مس ــؤدي إل ــد ت ــة، ق املغلوط
ــل.  ــع احلم ــائل من ــئ لوس ــتخدام اخلاط ــول واالس القب
إن املعرفــة اخلاطئــة قــد تــؤدي إلــى ســوء فهــم حــول 
تنظيــم األســرة وتصبح عائًقــا مينع االســتخدام. 7 على 
ســبيل املثــال، ســوء الفهــم بشــأن األعــراض اجلانبيــة 
احملتملــة لوســائل منــع احلمــل، والنتائــج الضــارة، 
وكذلــك اإلشــاعات الســلبية حــول األشــخاص الذيــن 
يســتخدمون هــذه الوســائل، قــد تعــوق اســتخدامها. 8 
باإلضافــة إلــى ذلــك فاملعتقــدات اخلاصــة بــأن وســائل 
تنظيــم األســرة هــي للمتزوجــن فقــط وغيــر مالئمــة 
لغيــر املتزوجــن، قــد حتــد مــن قبولهــا. 9 يُعتبــر احلصول 
ــع  ــارات ملن ــر اختي ــودة، وتوفي ــات ذات ج ــى معلوم عل
احلمــل ـ هــي عامــل هــام لنجــاح أي برنامــج لتنظيــم 
ــول  ــة للوص ــاكل جدي ــم مش ــه الصُّ ــرة. 10 يواج األس
ــة  ــل اخلاص ــات التواص ــراً الحتياج ــات نظ ــى اخلدم إل
بهــم، فهــم يواجهــون حتديــات للوصــول إلــى الرعايــة 

الصحيــة أكثــر مــن غيرهــم. 11 حيــث ال تتضمــن 
ــى  ــة عل ــة امليداني ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــج الصح برام
األغلــب، أشــخاًصا مــن الصــم للتواصــل مــع فاقــدي 
ــل  ــع احلم ــول من ــات ح ــادر املعلوم ــمع، 12-13 فمص الس
ال  ألنهــا  إليهــم؛  تصــل  ال  والتليفزيــون  كالراديــو 
ــاك  ــم، وهن ــة به ــل اخلاص ــات التواص ــن احتياج تتضم
ــة  ــم بلغ ــة والتعلي ــات الصحي ــر للمعلوم ــدم تواف ع
اإلشــارة. 13-14 علــى ســبيل املثــال، بــث املعلومــات 
ــة  ــات اخلاص ــول املوضوع ــة ح ــالت التعليمي ــن احلم م
بالصحــة اجلنســية واإلجنابيــة )متضمنــة احلمــل( 
ــواد  ــالم وامل ــائل اإلع ــق وس ــن طري ــا ع ــل عموًم تص
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــات. وم ــات وامللصق ــة كاللوح املكتوب
ــة  ــم واألمي ــي التعلي ــراط ف ــبة االنخ ــاض نس انخف
ــم  ــراءة وفه ــم ق ــب عليه ــن الصع ــل م ــم؛ جتع للصُّ
املعلومــات املكتوبــة. 14-16 وقــد أشــارت الدراســات إلــى 
ــي  ــتوى تعليم ــى مس ــد إل ــم يفتق ــخص األص أن الش
ــا  ــي وخصوًص ــم الصح ــن التعلي ــتفادة م كاٍف لالس
املعلومــات مــن مصــادر مكتوبــة كامللصقــات، وكذلــك 
ــم فــي غانا  برامــج التليفزيــون املعنونــة. 21 ويعتبــر الصُّ
مهمشــن؛ وذلــك بســبب التحديــات التــي يواجهونهــا 
فــي احلصــول علــى معلومــات صحيــة، هــذا باإلضافــة 
ــتوى  ــاض مس ــي وانخف ــة العال ــدل البطال ــى مع إل

ــر. 18 ــمي والفق ــم الرس التعلي

ــال  ــي مج ــن ف ــإن العامل ــك، ف ــى ذل ــة إل باإلضاف
الصحــة، وهــم املصــدر الرئيــس للمعلومــات الصحية، 
واالحتياجــات  الصمــم  لثقافــة  مدركــن  غيــر 
ــة  ــات الصحي ــي اخلدم ــم. إن مقدم ــة للص املعلوماتي
هــؤالء  مــع  التواصــل  فــي  صعوبــات  يواجهــون 
األشــخاص،19، 20 وغالًبــا ال يدركــون صعوبــة قــراءة 
ــم  ــى فه ــم عل ــدرة الص ــي ق ــدون ف ــفاه، ويعتق الش
املعلومــات املكتوبــة.21 لذلــك ينخفــض مســتوى 
التواصــل بــن هــؤالء األشــخاص والعاملــن فــي مجــال 
ــى  ــول عل ــول احلص ــات ح ــأ الصعوب ــة، وتنش الصح

ــة.  ــة الصحي ــة الرعاي ــل منظوم ــة داخ اخلدم

إن األدبيــات اخلاصــة باحلمــل وصحــة األمهــات 
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للصــم عموًمــا نــادرة، وتشــير إلــى عــدم كفايــة 
 22 عاملًيــا،  الصــدد  هــذا  فــي  املبذولــة  اجملهــودات 
ــر  ــث ال تتواف ــا، حي ــي غان ــال ف ــو احل ــل ه ــذا بالفع وه
ــي  ــن. 23 ف ــخاص املعاق ــن األش ــة ع ــات كافي معلوم
حــن أن املشــاكل اخلاصــة باحلمــل متثــل أمــورًا هامــة 
بالصحــة العامــة لــكل الســيدات فــي عمــر اإلجنــاب 
24-25  وتتوفــر البيانــات الشــاملة بهــذا الصــدد للعامــة 

ــا ، ولكــن يختلــف الوضــع بالنســبة للصــم،  فــي غان
ــم. ــات بصدده ــن املعلوم ــي م ــدر الكاف ــد الق وال يوج

ومــع ذلــك، وجــب األخــذ بعــن االعتبــار الصعوبات 
ــم فــي احلصــول علــى  ـ عموًمــا ـ التــي يواجههــا الصُّ
خدمــات خاصــة بالصحــة؛ فــإن وضعهــم غالًبــا 
ــي  ــة الت ــات القليل ــر. فالدراس ــذا األم ــي ه ــيئ ف س
ــم ركــزت علــى مســتوى معرفتهــم  أُجريــت علــى الصُّ
بفيــروس نقــص املناعــة واإليــدز. 26-28 والصعوبــات 
ــى معلومــات خاصــة  ــي يواجهونهــا للحصــول عل الت
هــذه  وفــرت   31-29 واإلجنابيــة.  اجلنســية  بالصحــة 
الدراســات بعــض اإلشــارات حــول التحديــات احملتملــة 
ــد اســتخدام معلومــات خاصــة  ــي يواجهونهــا عن الت
باحلمــل، ولكنهــا ال توفــر معلومــات مفيــدة لتحســن 
ــب احلمــل. تلقــي هــذه  ــة جتن معلوماتهــم عــن كيفي
ــن  ــذه؛ ع ــات ه ــوة املعلوم ــى فج ــوء عل ــة الض الورق
طريــق تقييــم مســتوى معرفــة الصــم بوســائل منــع 
ــلة  ــن سلس ــدة م ــة واح ــذه الورق ــر ه ــل. وتعتب احلم
ــات  ــم االحتياج ــالل تقيي ــن خ ــرها 29-31 م أوراق مت نش
التــي غطــت مجموعــة مــن املوضوعــات اخلاصــة 
ــا. 11  ــي غان ــم ف ــة للصُّ ــية واإلجنابي ــة اجلنس بالصح
ــى نواحــي أخــرى للصحــة  ركــزت األوراق الســابقة عل
ــذه  ــول ه ــات ح ــادر املعلوم ــة، ومص ــية واإلجنابي اجلنس
املوضوعــات،20 واملعرفــة واالجتاهــات حــول فيــروس نقص 
املناعــة 29 والعوائــق التــي يواجههــا الصــم.30 تســاعد 
ــات  ــى احتياج ــوء عل ــاء الض ــى إلق ــة عل ــذه الورق ه
الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة للصــم؛ وتوفــر معلومــات 
ــية  ــة اجلنس ــات الصح ــن احتياج ــر م ــزء آخ ــن ج ع

ــرة. ــم األس ــا كتنظي ــي غان ــم ف ــة للصُّ واإلجنابي

املنهجية: 
ــية  ــة اجلنس ــات الصح ــم الحتياج ــراء تقيي مت إج
واإلجنابيــة للُصــم ممــن يجيــدون اســتخدام لغــة 
بهــا.  ويعيشــون   )GSL( بغانــا  اخلاصــة  اإلشــارة 
واســتخدمنا خليًطــا مــن أســاليب تصميــم البحــوث، 
ــًحا.  ــة ومس ــات بؤري ــالث مجموع ــت ث ــي تضمن والت
باستكشــاف  البؤريــة  اجملموعــات  ســمحت  وقــد 
متعمــق للموضــوع، وأفــرزت نتائــج احتاجهــا تصميــم 
ــع  ــي مجتم ــوع ف ــح املوض ــاول املس ــح. وتن أدوات املس
الصــم عموًمــا. 30-31 وباإلضافــة إلــى ذلك فقــد اعتمدنا 
ــن فــي مجــال الصحــة  ــى املناقشــات مــع العامل عل
ــي  ــات الت ــاعدت البيان ــد س ــة، وق ــية واإلجنابي اجلنس
ــح  ــى توضي ــن عل ــؤالء العامل ــن ه ــا م ــا عليه حصلن
بعــض األمــور التــي مت تضمينهــا فــي اجملموعــات 

ــح.  ــي املس ــاركن ف ــة باملش ــك اخلاص ــة، وتل البؤري

ســاعدت أســاليب البحــث اخملتلفــة علــى تيســير 
ــوع  ــن املوض ــا ع ــي مت جتميعه ــات، الت ــير البيان تفس
نفســه، وكانــت قــادرة علــى فحــص وشــرح وترجمــة 
32 وعلــى ذلــك  املوضوعــات االجتماعيــة املعقــدة. 
ــذه  ــي ه ــة ف ــث مختلف ــاليب بح ــتخدام أس ــإن اس ف
الدراســة كانــت مالئمــة؛ وذلــك ألن موضوعــات الصحة 
اجلنســية واإلجنابيــة فــي غانــا متثــل حتديـًـا أثنــاء جمــع 
املعلومــات وتفســيرها والــذي يحتــاج إلــى اســتخدام 

ــد. 30، 31 ــلوب واح ــن أس ــر م أكث

العينة: 
تضمنــت الدراســة عــدد كلــي 179 مشــارك: 
 9  + ذكــور   17( بؤريــة  فــي مجموعــات   26 منهــم 
إنــاث(، 152 مشــارك فــي املســح )87 ذكــور + 65 إنــاث( 
باإلضافــة إلــى شــخص )ذكــر( واحــد وفــر املعلومــات 
ــة  ــات البؤري ــاركو اجملموع ــترك مش ــم يش ــة. ل الرئيس
فــي املســح. الرجــل الــذي أَمدنــا باملعلومــات كان فــي 
ــه  وقــت الدراســة هــو الشــخص الوحيــد املوجــود، ول
ــم حــول موضوعــات الصحــة  خبــرة بالعمــل مــع الصُّ
ــخص، كان  ــذه الش ــالف ه ــة. وبخ ــية واإلجنابي اجلنس

ــم. ــن الصُّ ــع م اجلمي
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31 

ــي  ــن ف ــن اثن ــن مجتمع ــاركن م ــع املش ومت جتمي
ــمالية،  ــة الش ــي املنطق ــة ف ــي مدين ــال وه ــا: مت غان
ــا، ويرجــع الســبب  وأكــرا فــي املنطقــة اجلنوبيــة لغان
ــع  ــي جم ــة ف ــن، للرغب ــن اجملتمع ــار هذي ــي اختي ف
وثقافيــة  اجتماعيــة  خلفيــات  مــن  املشــاركن 
جميــع  متثيــل  مــن  للتأكــد  وكذلــك  مختلفــة، 
االجتاهــات فــي العينــة. ومتثــل متــال، وأكــرا القســمن 
الشــمالي واجلنوبــي للبــالد، وتعكــس الفــروق الهامــة 
فــي الثقافة واخللفيــة االجتماعيــة – االقتصاديــة. 30- 31  
ــم بأكــرا 43  بلــغ عــدد املشــاركن مــن كنيســتن للصُّ
باإلضافــة إلــى 26 مشــاركًا مــن مركــز للصــم بأكــرا، 
ــم فــي متــال، وكذلــك 92  17 مشــاركًا مــن مركــز للصُّ
ــرا.  ــة بأك ــة قدمي ــة ثانوي ــم مبدرس ــن الصُّ ــاركًا م مش
ــى  ــرف عل ــة التع ــن فرص ــن م ــذه األماك ــار ه زاد اختي
ــمي  ــم رس ــى تعلي ــوا عل ــن حصل ــم مم ــخاص ُص أش
ــك ألن  ــا، ذل ــة بغان ــارة اخلاص ــة اإلش ــون بلغ ويتواصل
ــات  ــذه الصف ــون به ــن يتحل ــم الذي ــن الصُّ ــد م العدي

ــن. 31-30   ــذه األماك ــي ه ــدون ف يتواج

مــن  املشــاركن  مــن  أكبــر  عــددًا  اختيــار  مت 
ــن  ــدد اخملتاري ــن ع ــر م ــة، أكب ــة القدمي ــة الثانوي املدرس
ــي  ــة ه ــذا املدرس ــم؛ ألن ه ــز الصُّ ــس ومراك ــن كنائ م
ــق  ــي يلتح ــا الت ــي غان ــدة ف ــة الوحي ــة العام املدرس
ــا  ــذا لديه ــالد، ل ــاء الب ــع أنح ــن جمي ــذ م ــا التالمي به
تالميــذ مــن خلفيــات اقتصاديــة، واجتماعيــة، وثقافيــة 
ــن  ــريحة املراهق ــون ش ــؤالء ميثل ــا ه ــة، وغالًب مختلف
الصــم فــي غانــا. أمــا عــدد اخملتاريــن مــن مدينــة متــال 
ــة احلصــول  فــكان قليــالً، وذلــك إلــى حــد مــا لصعوب
علــى ُصــم ممــن حصلــوا علــى تعليــم رســمي. هاجــر 
الكثيــر مــن املتعلمــن مــن اجلــزء اجلنوبــي لغانــا 
بحثًــا عــن وظائــف وفــرص تعليميــة أفضــل. 31-30 
ــاث بنســبة مماثلــة حيــث  ــا لتمثيــل اإلن ــا جهدن وبذلن
ــور.33  ــن الذك ــا م ــر تهميًش ــرات أكث ــاث الصغي إن اإلن
ــم  وأطلقنــا علــى املشــاركن مــن كنائــس ومراكــز الصُّ
ــخاص  ــوق( »األش ــا ف ــن 26 فيم ــال )س ــرا، ومت ــي أك ف
ــة  ــة الثانوي ــن املدرس ــاركون م ــا املش ــون« بينم البالغ

ــون«. 31-30   ــخاص املراهق ــر( »األش ــن العم )18 – 25 م

تقنية اختيار العينة: 
ــع  ــة جم ــق تقني ــن طري ــاركن ع ــار املش مت اختي
ــاركن  ــات املش ــت مواصف ــودة. تضمن ــة املقص العين
ــارة  ــة اإلش ــدة بلغ ــة اجلي ــة، املعرف ــذه الدراس ــي ه ف
بغانــا، االنخــراط فــي التعليــم )املشــارك حصــل 
ــن  ــر م ــره أكث ــمي(، وعم ــم الرس ــض التعلي ــى بع عل
ــى  ــن عل ــؤالء احلاصل ــى ه ــا عل ــد ركزن ــا. وق 18 عاًم
اإلشــارة  لغــة  ويســتخدمون  الرســمي  التعليــم 
ــة  ــم لغ ــرورة لتعل ــمي ض ــم الرس ــة؛ ألن التعلي الغاني
ــن ال  ــم مم ــع الص ــل م ــة. وكان التواص ــارة الغاني اإلش
ــي  ــبب ف ــة، سيتس ــارة الغاني ــة اإلش ــتخدمون لغ يس
حتديــات لوجســتية جســيمة لهــذه الدراســة. 31-30  

مت التواصــل مــع املشــاركن املســتقبلين عــن 
طريــق رســائل نصيــة وبريــد إلكترونــي واحتــوت 
ــى معلومــات عــن الدراســة واملواصفــات  الرســائل عل
املطلوبــة. وقــد صممنــا نصوًصــا مكتوبــة الســتقدام 
ــى  ــت إل ــي ترجم ــة والت ــة اإلجنليزي ــاركن باللغ املش

ــة.  ــات متهيدي ــي اجتماع ــارة ف ــة اإلش لغ

مت  املســتقبلين،  باملشــاركن  االتصــال  وبعــد 
تنظيــم اجتماعــات للذكــور واإلنــاث فــي مكانــن 
مختلفــن؛ ملناقشــة أهــداف الدراســة وإجراءاتهــا، 
ومكافأتهــم واألمــور املتعلقة بخصوصيتهــم وثقتهم. 
وفــي املدرســة الثانويــة حصلنــا علــى موافقة شــفوية 
مــن مديــر املدرســة ومت إرســال إخطــار حــول الدراســة 
لــكل املدرســن والتالميــذ، مت اجتمعنــا بالتالميــذ أثنــاء 
تناولهــم وجبــة الغــذاء، وأعطينــا لهــم تفاصيــل عــن 
الدراســة، ومواصفــات املشــاركن املطلوبــة. واجتمعنــا 
للفحــص  تاريــخ  لتحديــد  املهتمــن  بالتالميــذ 
ــى  ــة عل ــة َمبني ــى موافق ــول عل ــار، ومت احلص واالختي
ــتقدامهم. 31-30   ــل اس ــاركن قب ــن كل املش ــة م املعرف

جمع البيانات: 
- اجملموعات البؤرية: 

أجرينــا ثــالث مجموعــات بؤريــة: )1( اجملموعــة 
التنفيذيــة، وتضمنــت ســبع تنفيذيــن مــن اجلمعيــة 
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الوطنيــة للصــم فــي غانــا، وكانــوا جميًعــا مــن 
الذكــور، )2( مجموعــة البالغــن مــن الذكــور وتضمنت 
ــت  ــاث، وتضمن ــن اإلن ــات م ــاركن، )3( البالغ 10 مش
فــي  التالميــذ  يشــترك  ولــم  مشــاركات.  تســع 
ــن  ــتهداف بالغ ــا اس ــا قصدن ــة؛ ألنن ــات البؤري اجملموع
بعينهــم ممــن هــم قادريــن علــى توفيــر املعلومــات التي 
نحتاجهــا لتصميــم أدوات املســح. وبالتالــي لــم تتــح 
لنــا الفرصــة الستكشــاف وجهــات نظــر التالميــذ فــي 

ــة.  ــات البؤري اجملموع

قــد احتــوى دليــل اجملموعــات البؤريــة علــى أســئلة 
مفتوحــة النهايــات، وفــرت معلومــات عــن وجهــة نظــر 
ــات  ــات وخدم ــى معلوم ــول عل ــول احلص ــاركن ح املش
الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة. وتناولــت املناقشــة 
ــات،  ــادر املعلوم ــول: )1( مص ــة ح ــات العريض املوضوع
)2( املعرفــة مبوضوعــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة، 
ــم للحصــول علــى  )3( التحديــات التــي يواجههــا الصُّ
ــاليب  ــة، )4( أس ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــات الصح خدم
ــد  ــم عن ــا الصُّ ــرض له ــي يتع ــاكل الت ــة املش مواجه
محاولتهــم الوصــول إلــى خدمــات الصحــة اجلنســية 
ــم فــي غانــا  واإلجنابيــة، )5( دور اجلمعيــة الوطنيــة للصُّ
ــد  ــة. وق ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــات الصح ــدمي خدم لتق
اســتخدمت شــرائط فيديــو وتســجيالت ســمعية 
ــتئذان  ــد اس ــة بع ــات البؤري ــراءات اجملموع ــن إج لتدوي
املشــاركن، وبينمــا أُجريــت مناقشــات اجملموعــات 
الذكــور  والبالغــن مــن  التنفيذيــن  البؤريــة مــع 
بواســطة مســاعدي بحــث مــن الذكــور، أُجريــت 
املناقشــات مــع اإلنــاث بواســطة إنــاث، وقــد ســاعدنا 
احتيــاج  هنــاك  كان  عندمــا  البحــث  مســاعدي 
للتعمــق فــي التوضيــح، أو عندمــا أخــذت املناقشــات 
خًطــا مختلًفــا. وكان الباحــث األول ومســاعدي البحــث 
كلهــم مــن الســكان احملليــن، ويجيــدون لغــة اإلشــارة 
ــات  ــراء اجملموع ــي إج ــتخدمت ف ــي اس ــة، والت الغاني

ــة.  البؤري

الثــالث  البؤريــة  اجملموعــات  بيانــات  حتليــل  مت 
بــن  االســتجابات  فــروق  لبيــان  حــده؛  علــى  كل 

ــور  ــن الذك ــون م ــاركة: التنفيذي ــالث املش ــات الث الفئ
ــم، املشــاركون مــن الذكــور  فــي مجتمعــات الصُّ
واملشــاركات مــن اإلنــاث. وقــد مت حتويــل شــرائط 
ــرائط  ــى ش ــة إل ــات البؤري ــة باجملموع ــو اخلاص الفيدي
ــو.  للعــرض DVD مســتخدمن برنامــج Adobe للفيدي
ــرائط  ــة والش ــطوانات املدمج ــرائط األس ــل ش ومت حتلي
ــة.  ــة نصي ــى صيغ ــا إل ــجلة وحتويله ــمعية املس الس
ــطوانات  ــن األس ــات م ــخ املعلوم ــل ونس ــا مت نق كم
ــة.  ــة« وكامل ــن: »جزئي ــالل خطوت ــن خ ــة م املدمج

ــرطة  ــاهدة األش ــى، مش ــوة األول ــت اخلط تضمن
مــن اجملموعــات البؤريــة لتحديدهــا وحتويلهــا إلــى 
وثائــق تعكــس آراء املشــاركن، وكان ذلــك هــو نســخة 
املعلومــات  تتضمــن  املناقشــات  مــن  مختصــرة 
تســبب  وقــد  املســح.  أدوات  لتصميــم  املطلوبــة 
ــة،  ــطوانات املدمج ــرائط األس ــي لش ــل اللفظ التحوي
فــي تأخيــر تصميــم اســتمارة األســئلة اخلاصــة 
باملســح لــذا فقــد مت اســتخدام اإلجــراء اخملتصــر. أمــا 
التحليــل الشــامل، فهــو ميثــل البيانــات مــن اجملموعات 
البؤريــة التــي اســتخدمت لتكملــه نتائــج املســح مــن 

ــة.  ــح النهائي ــة املس عين

املسح: 
مــن  اســتخلصت  معلومــات  املســح  تضمــن 
ــن  ــاركون م ــا املش ــي حدده ــات الت ــات واملوضوع األدبي
خــالل اجملموعــات البؤريــة. وقــد غطــى املســح العديــد 
ــا  ــي يواجهه ــات الت ــا التحدي ــات منه ــن املوضوع م
ــم عــن محاولتهــم احلصــول علــى خدمــات  الصُّ
ــم  ــك معلوماته ــة، وكذل ــية واإلجنابي ــة اجلنس الصح
عــن وســائل منــع احلمــل، وباإلضافــة إلــى ذلــك تضمــن 
املســح بيانــات عــن املمارســات التــي قــد متنــع احلمــل، 
ــات  ــذه البيان ــت ه ــا إذا كان ــاركن عم ــؤال املش ومت س
ــة. ــون اإلجاب ــم ال يعرف ــة، أو أنه ــة أو مغلوط صحيح

ــن مت  ــال، والذي ــة مت ــن مدين ــاركن م ــالف املش وبخ
ــات.  ــي مجموع ــئلة ف ــرح األس ــا، مت ط ــؤالهم فرديً س
وفــي كل جلســة للمجموعــة، اجتمــع املشــاركون 
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فــي غرفــة واحــدة، ووزعــت عليهــم االســتمارات، 
وأعطيــت التعليمــات الالزمــة، وســاعد مســاعدو 
البحــث املشــاركن الذيــن احتاجــوا للمســاعدة. مت 
كتابــة بعــض البنــود علــى الســبورة واللوحــة الَقالبــة؛ 
لتجنــب  للمشــاركن  البنــود  وشــرح  لتســهيل 
ــى  ــاعدة عل ــاج للمس ــارك محت ــار كل مش استفس
ــة، ولكــن  حــدة. كتبــت بنــود املســح باللغــة االجنليزي
ــة؛ لتفســير وشــرح  اســتخدمت لغــة اإلشــارة الغاني
ــراء  ــاعدة، مت إج ــن للمس ــاركن احملتاج ــود للمش البن
ــن.  ــاعديهم االثن ــن ومس ــطة الباحث ــح بواس املس

أساســية  وصفيــة  إحصائيــات  اِســُتخِدَمت 
لتحليــل وتلخيــص البيانــات الناجتــة مــن املســح. 
 SPSS ــج ــي برنام ــاركن ف ــتجابات املش ــال اس مت إدخ
»اجملموعــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة » للتحليل 
ــتجابات  ــة االس ــداول ملقارن ــت اجل ــي، وعرض االحصائ
ــة.  ــة اخملتلف ــة والنوعي ــات العمري ــن الفئ ــروق ب والف

األمور األخالقية: 
متــت املوافقــة علــى الدراســة مــن جلنــة املراجعــة 
بجامعــة الينــوي بشــيكاغو، وكمــا ســبق وذكرنــا، فقد 
ــر املدرســة  حصلنــا علــى موافقــة شــفهية مــن مدي
ــم قبــل اســتقدام املشــاركن، وكذلــك  ــة للصُّ الثانوي
ــي  ــة ف ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــدة الصح ــس وح ــن رئي م
ــك- ــى ذل ــة إل ــرا. باإلضاف ــة أك ــراكا مبدين ــادة اداب عي

احلصــول علــى موافقــة كتابيــة مــن اجلمعيــة الوطنية 
ــم بغانــا. مت احلصــول علــى موافقــات مبنيــة  للصُّ
علــى املعلومــات مــن كل املشــاركن باســتخدام لغــة 
اإلشــارة الغانيــة، وتضمنــت إجــراءات هــذه املوافقــات 
توفيــر معلومــات حــول الفتــرة احملتملــة للمســح 

واملكافــآت التــي ســتدفع، والتأكيــد علــى أن املشــاركة 
تطوعيــة متاًمــا، وأن عــدم موافقتهــم علــى االنخــراط 
ــار عكســية علــى  فــي الدراســة لــن يكــون لهــا أي آث
عالقاتهــم بالباحثــن. وباإلضافــة إلــى ذلــك، مت التأكيــد 
ــة  ــى اإلجاب ــن عل ــوا مجبري ــاركن ليس ــى أن املش عل
عــن كل األســئلة، كمــا أن لهــم احلــق فــي االنســحاب 
مــن املشــاركة فــي أي وقــت، وأن أســماءهم لــن حتــدد 
فــي البيانــات، ومت إخطــار مشــاركي اجملموعــات البؤريــة 
ــن ال  ــة مل ــرك احلري ــات، وت ــجيل املناقش ــر، وتس بتصوي

ــر فــي االنســحاب.  ــد التصوي يري

النتائج: 
البيانات الدميوغرافية: 

ــن  ــم الـــ 178 م ــاركن الصُّ ــدد املش ــي ع كان ثلث
ــبة  ــس النس ــك يعك ــم؛ وذل ــة للصُّ ــة الثانوي املدرس
العاليــة مــن املشــاركن الــذي يتمتعــون بتعليــم ثانوي 
عــاٍل ونســبة الشــباب فــي العينــة والنســبة العاليــة 

ــدول1(. ــن )ج ــر املتزوج لغي

ــة  ــي الدراس ــور ف ــاركة الذك ــبة مش ــت نس كان
أعلــى منهــا فــي اإلنــاث )52.8%( نظــرًا ألن القليــل مــن 
ــأن  ــا بش ــمي. أم ــم رس ــن بتعلي ــم يتمتع ــاث الص اإلن
َمــُم، فــإن 70% مــن املشــاركن أصبحــوا  متــى بــدأ الصَّ
ــات  ــا أن املعلوم ــر. ومب ــن العم ــن 18 م ــل س ــم قب ص
ــدى  ــم ل َم ــة الصَّ ــار بداي ــع وانتش ــول توزي ــة ح قليل
ــم لــذا فمــن املســتحيل تقديــر مــا إذا كانــت هــذه  الصُّ
ــم عموًمــا فــي غانــا، ومــع  النســبة ممثلــة جملتمــع الصُّ
ذلــك فــإن التمثيــل العالــي للمراهقــن ميكــن جــًدا أن 
ــة  ــع بداي ــازي حــول توزي يكــون ســبًبا فــي خطــأ انحي

َمــم فــي هــذه العينــة.  الصَّ
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جدول 1 الصفات الدميوغرافية للمشاركني بالسن والنوع

الدميوغرافية
اإلناثالذكور

بالغاتمراهقاتبالغونمراهقون

)48()56()44()30(

%%%%

السن

25 – 18)100( 48-)100( 44-

35 – 26-)82.6( 45-)47.6( 14

45 – 36-)4.3( 3-)19.0( 6

55 – 46-)8.7( 5-)23.8( 7

3 )9.5(-3 )4.3(-56 فيما فوق

احلالة االجتماعية

11 )38.1(-23 )41.0(-متزوج

19 )61.9(44 )100(30 )53.8(48 )100(غير متزوج

--3 )6.1(-منفصل/ مطلق

املستوى التعليمي

13 )42.1(44 )100(27 )48.6(48 )100(مدرسة ثانوية عالية

3 )9.5(-6 )10.8(-فني

----جامعي/ فني متعدد/ دبلومة

14 )48.4(-23 )40.5(-أخرى

َمم العمر عند بداية الصَّ

24 )81.3(41 )92.7(46 )82.8(36 )75.6(أقل من 16

25 – 16)24.4( 12)3.4( 2)7.3( 3)12.5( 4

35 – 26-)3.4( 2-)6.3( 2

45 – 36-)3.4( 2--

55 – 46-)3.4( 2--

--2 )3.4(-56 فأكثر
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اجملموعات البؤرية: 
البؤريــة  اجملموعــات  فــي  املشــاركون  ناقــش 
ــد  ــل. وق ــع احلم ــائل من ــول وس ــم ح ــات الصُّ معلوم
ــن  ــات ب ــى وجــود اختالف ــج املناقشــات إل أشــارت نتائ
ــدي  ــوع. كان ل ــذا املوض ــول ه ــور ح ــاركن الذك املش
ــخاص  ــأن األش ــور )77%(، إدراكًا ب ــن الذك ــة م الغالبي
ــرة  ــية خط ــلوكيات جنس ــي س ــن ف ــم املنخرط الصُّ
ــا رأي  ــه، بينم ــوب في ــر مرغ ــل غي ــوا حلم ــد يتعرض ق
ــم لديهــم املعرفــة وكيفيــة تطبيقهــا؛  الباقــي أن الصُّ
ــل.  ــة باحلم ــة خاص ــات مختلف ــع موضوع ــل م للتعام
ــن  ــان م ــه اثن ــا قال ــات مم ــض االقتباس ــي بع ــذه ه ه

ــة.  ــر املتباين ــات النظ ــس وجه ــاركن تعك املش

ــم مبوضوعــات احلمــل  »أعتقــد أن معرفــة الصُّ
ــم  ــم فه ــهل عليه ــن الس ــس م ــه لي ــة؛ ألن منخفض
ــات  ــية، والتهاب ــراض اجلنس ــة باألم ــاكل املتعلق املش
ــاج  ــل حتت ــة باحلم ــور املتعلق ــلي، واألم ــاز التناس اجله
ــم ال يعرفــون  إلــى مزيــد مــن التفســير. أعنــي أن الصُّ
الكثيــر عــن هــذه األمــراض وااللتهابــات، وحمــل 
ــل  ــب احلم ــة جتن ــات، وكيفي ــة األمه ــات، وصح املراهق
لذلــك لدينــا الكثيــر مــن حــاالت حمــل املراهقــات فــي 
ــم. ذلــك ألننــا ال نفهــم الكثيــر مــن  مجتمعــات الصُّ
األمــور التــي يتكلــم عنهــا مقدمــو الصحــة، واملصــادر 
األخــرى حــول جتنــب احلمــل«. )مشــارك ذكــر 3، ســن34(

ــة  ــة بكيفي ــم املعرف ــم لديه ــن الصُّ ــر م »الكثي
اســتخدام العــازل الذكــري، ووســائل منــع احلمــل 
األخــرى كإجــراءات آمنــة لتجنــب احلمــل، كذلــك 
ــه  ــة جتنب ــه، وكيفي ــط ل ــر اخملط ــل غي ــة باحلم املعرف
ــم. ونحــن  منتشــرة للغايــة بــني مجتمعــات الصُّ
نســتخدم هــذه املعرفــة باملوضوعــات تلــك ألخــذ 
ــاكل  ــن مش ــره م ــل وغي ــب احلم ــات؛ لتجن االحتياط
الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة«. )مشــارك ذكــر 1، ســن 

)29

ومــع ذلــك، فقــد كان هنــاك اتفــاٌق بن اإلنــاث حول 
ــم.  نقــص املعرفــة حــول موضوعــات احلمــل بــن الصُّ

ــاركات:  ــن املش ــالث م ــت ث ــال، قال ــبيل املث ــى س فعل
ويجهلــن  مــدركات،  غيــر  ــم  الصُّ مــن  الكثيــر  إن 
ــل  ــة، كاحلم ــدون وقاي ــس ب ــة اجلن ــات ممارس مضاعف
غيــر اخملطــط لــه واإلجهــاض. وكنتيجــة لذلــك فهــن 
ينخرطــن فــي ســلوكيات جنســية خطيــرة، قــد تــؤدي 
ــن  ــة ب ــه، خاص ــط ل ــر مخط ــل غي ــى حم ــن إل به
الصــم غيــر املتزوجــن. اثنتــان أخريتــان مــن املشــاركات 
ــور  ــل بأم ــبة اجله ــن: إن نس ــك قائل ــى ذل ــن عل وافق
احلمــل عاليــة بــن املراهقــن، وهــؤالء ممــن ليــس 
لديهــم تعليًمــا رســمًيا ويعتقــدن أن هــذا هــو الســبب 
ــم.  فــي زيــادة نســبة حمــل املراهقــات بــن اإلنــاث الصُّ
ــى عــدم  ــة عل ــوم فــي هــذه احلال ولكنهــن أوقعــن الل
ــا  ــول إليه ــهلة الوص ــة س ــات بطريق ــر معلوم تواف

ــم.  ــخاص الصُّ لألش

ــم ليــس لديهــم معرفــة كافيــة  »صحيــح أن الصُّ
ــدون  ــس ب ــة اجلن ــي ممارس ــون ف ــل، وينخرط ــول احلم ح
ــور.  ــذه األم ــن ه ــر ع ــون الكثي ــم ال يعرف ــة. الصُّ وقاي
ــى  ــول إل ــتطيعون الوص ــم ال يس ــرف أن الصُّ ــك تع إن
ــوا  ــم أن يفهم ــف له ــذا كي ــف؛ ل ــون والصح التليفزي
ــا  ــات؟ إن بناتن ــاء واملمرض ــن األطب ــات م ــذه املعلوم ه
يقعــن دائًمــا فــي احلمــل. ولدينــا مشــاكل جديــة فــي 
فهــم واســتخدام الوســائل احلديثــة لتجنــب احلمــل«. 

)مشــاركة أنثــى 4، ســن44(

وباملثــل فقــد وافــق كل التنفيذيــن الذكــور علــى 
ــم عموًمــا غيــر مدركــن  الــرأي القائــل بــأن الصُّ
ــرح  ــة. ش ــدون وقاي ــن وب ــر اآلم ــس غي ــات اجلن ملضاعف
ــم،  أحدهــم أن حمــل املراهقــات منتشــرٌ بــن الصُّ
ــر  ــل غي ــات، واحلم ــل املراهق ــر: إن حم ــال آخ ــا ق بينم
اخملطــط لــه، واإلجهــاض منتشــرٌ بــن الغانيــن عموًمــا 

ــم.  ــم الصُّ ــا فيه مب

وبخصــوص العوائــق التــي تواجــه الصــم للوصــول 
إلــى خدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة فالغالبيــة 
ــاث(  مــن املشــاركن )90% مــن الذكــور، 89.1% مــن اإلن
قــد المــوا العاملــن فــي مراكــز هــذه اخلدمــات قائلــن: 
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ــد  ــم، أح ــاه الصُّ ــية جت ــم احلساس ــس لديه ــم لي إنه
املشــاركن الذكــور علــى ســبيل املثــال، وصــف احلــال: 
»العاملــون فــي هــذه املراكــز ال يبالــون، وال يلقــون بــاالً 
ــم لديهــم صعوبــة  رغــم علمهــم بــأن املتردديــن الصُّ
فــي التواصــل، وأضــاف أيًضــا وحتــى لــو كان العاملــون 
راغبــن فــي املســاعدة إال أنهــم غيــر قادرين على شــرح 
ــل  ــتطيعون التواص ــم ال يس ــرة؛ ألنه ــات املتوف املعلوم
ــاركات  ــن املش ــان م ــت اثنت ــد أعرب ــارة. وق ــة اإلش بلغ
اجتاهــات  بخصــوص  مماثلــة  مشــاعر  عــن  اإلنــاث 
العاملــن فــي اجملــال الصحــي وادعــْن أن العاملــن فــي 
مراكــز خدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة لــم يكن 
لديهــم الوقــت لشــرح املعلومــات لهــن خــالل زيارتهــن 
لهــذه املراكــز، وأن اجتاهــات العاملــن الصحيــة أفــرزت 
ــم الذيــن زاروا املراكــز. وقالــت مشــاركة  مشــاكل للصُّ

أنثــى أخــرى: 

ــرف  ــًدا، وأع ــز أب ــذه املراك ــى ه ــب إل ــم أذه ــا ل »أن
ــاك؛  ــى هن ــون إل ــن ال يذهب ــم الذي ــن الصُّ ــد م العدي
اجتاهــات  أيًضــا  مترجمــن،  توافــر  عــدم  نتيجــة 
العاملــن هنــاك ســيئة، ســلوكياتهم جتعلنــا نشــعر 
بعــدم االرتيــاح، مــرة واحــدة فقــط ذهبــت وكان لديهم 
ــت  ــا لس ــون، وأن ــاك مترجم ــرًا وكان هن ــا كبي برنامًج
ــذي يشــتكي«. )مشــاركة أنثــى  الشــخص الوحيــد ال

ــن 45( 5، س

الوطنيــة  باجلمعيــة  التنفيذيــن  أحــد  أشــار 
بــأن، ــم  الغانيــة للصُّ

 »ذهبــت مــرة إلــى مركــز األســرة ولكــن العاملــني 
فــي هــذه املراكــز ليــس لديهــم الوقــت لــي، وال 
ــم.  ــل للصُّ ــع احلم ــوص من ــئ بخص ــرحون أي ش يش

لقــد ذهبــت هنــاك عمــًدا لذلــك، ولــم يكــن لديهــم 
ــون  ــادات يجعل ــذه العي ــي ه ــون ف ــي. العامل ــت ل وق
ــني  ــد التنفيذي ــم. )أح ــى الصُّ ــًدا عل ــة ج ــور صعب األم

الذكــور، مشــارك 2، ســن39(. 

املسح: 
أضــاف املســح معلومــات أخــرى عــن مــدى معرفــة 
الصــم بكيفيــة منــع احلمــل، وذلــك مــن خــالل قــدرة 
املشــاركن علــى تفســير البيانــات اخلاصة باملمارســات، 
التــي ميكــن لهــا أن متنــع احلمــل. تشــير نتائــج املســح 
عموًمــا إلــى افتقــاد املشــاركن للمعرفــة باملمارســات 
التــي ميكــن لهــا أن متنــع احلمــل، حيــث لــم يســتطع 
ــبة  ــة، نس ــات الصحيح ــد البيان ــم حتدي ــر منه الكثي
ــور  ــن الذك ــط )38.7% م ــث فق ــن الثل ــالً م ــر قلي أكث
البيانــات  حتديــد  اســتطاعوا  اإلنــاث(  مــن  و%31.6 
الصحيحــة. أيًضــا أشــار حوالــي 30% مــن املشــاركن 
ــن  ــرأة ميك ــاث( أن امل ــن اإلن ــور، 30.8% م ــن الذك )29% م
أن تصبــح حامــالً إذا )اســتحمت( بعــد ممارســة اجلنــس 
مباشــرة، وأشــار أكثــر قليــالً مــن 40% منهــم )42.5 % 
مــن الذكــور، و43.1% مــن اإلنــاث( إلــى أن املــرأة ميكــن أن 
تصبــح حامــالً لــو مارســت اجلنــس بــدون وقايــة حتــى 

ولــو ملــرة واحــدة. 

الفئــات  بــن  طفيفــة  فــروٌق  ُلوحظــت  وقــد 
املشــاركة، فالبالغــون عموًمــا كانــوا أكثــر معرفــة مــن 
ــالً  ــر مي ــوا أكث ــات كان ــاث البالغ ــن اإلن ــذ، ولك التالمي
ــي  ــبب ف ــع الس ــة، ويرج ــات الصحيح ــد البيان لتحدي
ــا لوســائل  ــر تعرًض ــاث أكث ــك أن البالغــات مــن اإلن ذل
ــت  ــور. كان ــن الذك ــم م ــن زمالئه ــرة ع ــم األس تنظي
اإلنــاث املراهقــات هــن أقــل الفئــات معرفــة بالبيانــات 
الصحيحــة. جــدول )2( يلخــص اســتجابات املشــاركن. 
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وقــد كانــت أكثــر البيانــات الصحيحــة املســجلة 
ــع  ــس مين ــن اجلن ــاع ع ــي »االمتن ــل ه ــع احلم ــول من ح
احلمــل«. ومــع ذلــك فأقــل مــن نصــف املشــاركن مــن 
اجلنســن )41.4% مــن الذكــور و46.2% مــن اإلنــاث( هــم 

مــن أجابــوا بصحــة هــذا البيــان. 

فضــالً عــن ذلــك، يبــدو أن بعــض املشــاركن 
التــي  التفرقــة بــن املمارســات  لــم يســتطيعوا 
ــات واألمــراض  ــع االلتهاب ــي متن ــك الت ــع احلمــل، وتل متن
ــاد  ــى االفتق ــير إل ــا يش ــذا أيًض ــيًّا، وه ــة جنس املنقول
إلــى املعرفــة بهــذه املوضوعــات. فالبيانــات حــول نقــل 
ــات ال  ــي ممارس ــال ه ــبيل املث ــى س ــل عل ــدم والتقبي ال
متنــع احلمــل، ولكــن حوالــي 16% مــن املشــاركن )%13.7 
مــن الذكــور و18.5% مــن اإلنــاث( و9% )10.3% مــن 
الذكــور و7.7% مــن اإلنــاث( علــى التوالــي أشــاروا إلــى 

ــل.  ــع احلم ــة ملن ــات صحيح ــذه املمارس أن ه

املناقشة: 
اســتعرضت هــذه الورقــة مســتوى املعرفــة حــول 
ــي  ــن ف ــن واملراهق ــم البالغ ــن الصُّ ــل ب ــع احلم من
غانــا. وأشــارت النتائــج عموًمــا إلــى افتقــاد املشــاركن 
للمعرفــة بوســائل منــع احلمــل. فعلــى ســبيل املثــال، 
أشــار املســح إلــى أن ثلــث املشــاركن ـ  فقــط ـ  
اعتقــدوا أن املــرأة ميكــن أن تصبــح حامــالً إذا اســتحمت 
مباشــرة بعــد ممارســة اجلنــس، كمــا أن ثلثي املشــاركن 
ــدون  ــأن ممارســة اجلنــس ب ــة ب ــم يكــن لديهــم معرف ل
ــدوث  ــى ح ــؤدي إل ــن أن ت ــدة ميك ــرة واح ــو مل ــة ول وقاي
حمــل، هــذا االفتقــاد للمعرفــة قــد يــؤدي إلــى ممارســة 
اجلنــس بــدون وقايــة، أو إلــى اســتخدام خاطــئ لوســائل 

ــم.  تنظيــم األســرة بــن الصُّ

جدول2: نسبة املشاركني الذين تعرفوا على البيانات الصحيحة اخلاصة مبنع احلمل

البيان
اجملموعإناثذكور

إناثذكوربالغاتمراهقاتبالغونمراهقون

)48()39()44()21()87()65(

%%%%%%

35.44131.842.937.935.4االنسحاب قبل القذف ميكن أن مينع احلمل*

2535.927.347.629.933.8املرأة التي تستخدم حبوب منع احلمل الفموية لن حتمل *

39.67.736.428.625.333.8ممارسة اجلنس بدون وقاية ميكن أن يؤدي إلى احلمل *

37.546.240.957.141.446.2جتنب ممارسة اجلنس مينع احلمل *

20.815.420.547.618.429.2استخدام وسائل منع احلمل احلديثة وقاية من احلمل*

31.328.227.338.129.930.8االستحمام بعد ممارسة اجلنس مينع احلمل

33.356.440.947.642.543.1املرأة ال تستطيع احلمل لو مارست اجلنس بدون وقاية ملرة واحدة 

60.464.118.261.962.132.3املرأة ال تستطيع احلمل خالل أول اتصال جنسي لها

2530.834.142.927.636.9الوفاء للشريك مينع احلمل

16.710.320.514.313.818.5جتنب نقل الدم يقي من احلمل

10.410.36.89.510.37.7جتنب التقبيل وقاية من احلمل 

* بيان صحيح
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ــدى،  ــدودة امل ــة مح ــذه الدراس ــن أن ه ــم م وبالرغ
ــة  ــق احملتمل ــى العوائ ــوء عل ــت الض ــج ألق إال أن النتائ
للحصــول علــى معلومــات صحيحــة حــول منــع 
ــي  ــج تدعــم دعــوات املشــاركن ف احلمــل، هــذه النتائ
اجملموعــات البؤريــة بــأن الصــم يفتقــدوا إلــى املعرفــة 
مبوضوعــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة؛ ألنهــم 
ــى هــذه املعلومــات  ــي احلصــول عل ــة ف يجــدوا صعوب
ــم  ــم تنظي ــة. يت ــال الصح ــي مج ــن ف ــن العامل م
موضوعــات  حــول  التعليميــة  البرامــج  معظــم 
الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة فــي غانــا بواســطة 
ــدر  ــم مص ــذا فه ــة3 ل ــال الصح ــي مج ــن ف العامل
هــام للمعلومــات الصحيحــة واملوثــوق بهــا حــول 
ــرون  ــم ال يعتب هــذه املوضوعــات، ومــع ذلــك فــإن الصُّ
العاملــن فــي مجــال الصحــة ـ غالًبــا ـ  املصــدر 
ــل  ــا: جه ــباب أبرزه ــدة أس ــات لع ــل للمعلوم املفض
التواصليــة،  الصــم  باحتياجــات  العاملــن  هــؤالء 
واجتاهاتهــم الســلبية نحوهــم. وقــد وجــدت دراســات 
عديــدة أن العاملــن فــي مجــال الصحــة أظهــروا جهالً 
وعــدم إدراك الحتياجــات التواصــل املميــزة للصــم. 
ــه  ــى وج ــن عل ــم املراهق ــظ أن الصُّ ــد ُلوح 11،19، 21 وق

ــات  ــول ملعلوم ــي الوص ــة ف ــم صعوب ــوص لديه اخلص
خاصــة بالصحــة اجلنســية واإلجنابيــة؛ بســبب عوائــق 
التواصــل مــع هــؤالء العاملــن. 20 ولكــن ومبــا أن 
ــي  ــم ف ــن صُّ ــن مراهق ــم تتضم ــة ل ــة احلالي الدراس
اجملموعــات البؤريــة فنحــن ال نســتطيع التعــرف علــى 
ــت  ــا إذا كان ــا، وم ــي يواجهونه ــات الت ــة التحدي نوعي
ــن.  ــم البالغ ــات الصُّ ــة لتحدي ــات مماثل ــذه التحدي ه

وميكــن االســتدالل مــن النتائــج، علــى أنــه بالرغــم 
مــن أن وجهــات النظــر التــي عبــر بهــا املشــاركون فــي 
ــل  ــار حم ــول انتش ــم ح ــن آرائه ــة ع ــات البؤري اجملموع
ــم  ـ  ــن الصُّ ــه ب ــوب في ــر املرغ ــل غي ــن، واحلم املراهق
كانــت وجهــات نظــر فرديــة، إال أن هنــاك احتمــاالً 
ــم عموًما.  بوجــود هــذه املشــاكل فــي مجتمعــات الصُّ
وقــد أشــارت البيانــات إلــى أن معــدل حمــل املراهقــات 
واحلمــل غيــر املرغــوب فيــه فــي اجملتمــع الغانــي 

عاليــة. 3  وبالرغــم مــن عــدم وجــود بيانــات تفصيليــة 
ــر،  ــذا التقري ــي ه ــذات ف ــم بال ــات الصُّ ــن مجتمع ع
ــة  ــات مختلف ــذه البيان ــل أن ه ــر احملتم ــن غي ــه م إال أن
ــي مت  ــة الت ــات القليل ــل، فالدراس ــم. وبالفع ــن الصُّ ب
ــة  ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــة الصح ــول حال ــا ح إجراؤه
ــم 11 فــي غانــا تدعــم حقيقــة  بــن املعاقــن، 27 وا لصُّ
ــم يفتقــدون إلــى املعرفــة مبوضوعــات الصحــة  أن الصُّ
ــل  ــر احلم ــون خلط ــم يتعرض ــة، وأنه ــية واإلجنابي اجلنس

ــة.  ــبة عالي ــه بنس ــوب في ــر املرغ غي

ومــن املهــم أيًضــا مالحظــة أن احلمــالت التعليمية 
ــي  ــة ف ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــات الصح ــول موضوع ح
غانــا يتــم نقلهــا أساًســا مــن خــالل وســائل اإلعــالم 
ــات،  ــون، واللوح ــو والتليفزي ــة: كالرادي ــواد التعليمي وامل
وامللصقــات. 24،25 ومــع ذلــك، فاملعلومــات املنقولــة 
ــى  ــهل عل ــن الس ــس م ــوات لي ــذه القن ــالل ه ــن خ م
ــم فــي غانــا الوصــول إليهــا. فعلــى ســبيل  الصُّ
ــون ال  ــق التليفزي ــة عــن طري ــال، املعلومــات املنقول املث
ــم  يتــم ترجمتهــا إلــى لغــة اإلشــارة، كمــا يجــد الصُّ
ــن  ــات م ــى املعلوم ــول عل ــي احلص ــة ف ــا صعوب عموًم
ــدودة  ــم احمل ــبب مهاراته ــة؛ بس ــادر املكتوب ــالل املص خ
ــى  ــة إل ــة. 11،30 وباإلضاف ــة اإلجنليزي ــراءة باللغ ــي الق ف
ــم  ــات ومنه ــاد أن ذوي االحتياج ــبب االعتق ــك، وبس ذل
غالًبــا  فهــم  ـ   جنســًيا  نشــيطن  غيــر  ــم  الصُّ
مــا يتــم اســتثناؤهم مــن البرامــج التعليميــة. 20 
ــد ال  ــمية، ق ــر الرس ــي غي ــم اجلنس ــادر التعلي ومص
ــق التواصــل مــع  ــم بســبب عوائ ــرة للصُّ تكــون متوف
ــم  ــم. ومعظــم األطفــال الصُّ اآلبــاء والزمــالء غيــر الصُّ
يولــدون آلبــاء غيــر ُصــم ممــن ال يجيــدون لغــة اإلشــارة. 
ــة  ــم صعوب ــم لديه ــال الصُّ ــإن األطف ــك، ف ــى ذل وعل
ــس  ــم اجلن ــن تعلي ــات ع ــى معلوم ــول عل ــي احلص ف
ــا، أن  ــي غان ــات ف ــدت الدراس ــد أك ــم20. ولق ــن آبائه م
ــم يواجهــون حتديــات تواصليــة مماثلــة مــع آبائهــم.  الصُّ
11، 27 وتتفــق نتائجنــا مــع نتائــج دراســات ســابقة 

ــي  ــدز ف ــة واإلي ــص املناع ــروس نق ــة بفي ــول املعرف ح
ــم 26-29 مؤكــدة علــى مســتوى املعرفة  مجتمعــات الصُّ
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ــة  ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــات الصح ــض مبوضوع املنخف
ــن  ــم م ــذا وبالرغ ــا. ول ــي غان ــم ف ــن الصُّ ــا ب عموًم
ــات  ــى خدم ــول إل ــن الوص ــة لتحس ــودات املبذول اجمله
ــن  ــن الغاني ــة للمواطن ــية واإلجنابي ــة اجلنس الصح
ــم  جميعهــم، يبــدو أن هــذه البرامــج ال تصــل إلــى الصُّ

ــة. ــة كافي بدرج

ــي  ــة، فه ــذه الدراس ــة له ــض احملدودي ــاك بع وهن
لــم تضــم التالميــذ للمجموعــات البؤريــة وهــو األمــر 
الــذي قــد كان ميكــن أن يســاعد علــى توفيــر الفرصــة 
ــة،  ــر عــن قلقهــم بلغــة اإلشــارة الغاني لهــم للتعبي
وإزاحــة العديــد مــن عوائــق اللغــة التــي قــد يكونــوا 
واجهوهــا فــي اســتكمال املســح. وقــد اســتلزم 
ــراءة  ــى ق ــدرة عل ــاركن الق ــون للمش ــح أن يك املس
وفهــم اللغــة اإلجنليزيــة، ولكــن ذلــك كان صعًبــا 
ــة  ــبب محدودي ــذ؛ بس ــض التالمي ــا لبع ــد م ــى ح إل
ــون  ــد يك ــة. وق ــة اإلجنليزي ــراءة اللغ ــي ق ــم ف مهاراته
هــذا التحــدي لــه أثــرًا علــى اســتجاباتهم. أيًضــا كان 
مــن املمكــن أن تضيــف اجملموعــات البؤريــة معلومــات 
كيفيــة عــن املراهقــن لتكملــة وتوضيــح املعلومــات 

ــح.  ــن املس ــتخلصة م املس

وهنــاك بعــض احملدوديــة األخــرى التــي تتعلــق 
ــاركن  ــة املش ــت عين ــا إذا كان ــة، وعم ــم العين بحج
ــن  ــاركن م ــإن املش ــال، ف ــبيل املث ــى س ــة، فعل ممثل
مدينــة متــال واإلنــاث لــم يكونــوا ممثلــن بدرجــة كافيــة 
فــي الدراســة؛ ممــا أدى إلــى محدوديــة املعلومــات 
املســتخلصة مــن هــذه الفئــات. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
ــم الذيــن  إن تركيــز هــذه الدراســة كان علــى الصُّ
لديهــم بعــض التعليــم الرســمي، ويســتطيعون 
ــاك عــدداً  ــة، لكــن هن التواصــل بلغــة اإلشــارة الغاني
ــم، الذيــن  غيــر معلــوم ومحتمــل أنــه كبيــر مــن الصُّ
ال يســتطيعون التواصــل بلغــة اإلشــارة الغانيــة، ولــم 

ــة. ــة احلالي ــم الدراس تتضمنه

حــول  اســتنتاجات  الدراســة  هــذه  كونــت 
ــي  ــة لصانع ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــات الصح موضوع

ذوي  جملتمعــات  املقدمــة  واخلدمــات  السياســات 
ــج  ــير نتائ ــة. تش ــم خاص ــاً وللص ــات عموم االحتياج
ــم  ــة لتصمي ــودات متوافق ــة جمله ــى احلاج ــتنا إل دراس
برامــج للصحــة اجلنســية واإلجنابيــة تعالــج احتياجات 
ــم  ــس لديه ــن لي ــؤالء مم ــة ه ــم خاص ــل للصُّ التواص

ــمًيا.  ــا رس تعليًم

ــا  ــرة له ــم األس ــات تنظي ــن أن خدم ــم م وبالرغ
أولويــة عنــد حكومــة غانــا، وتُبــذل مجهــودات لزيــادة 
انتشــارها، يبــدو أن هــذه اخلدمــات ال تصــل إلــى جــزء 
مــن اجملتمــع، وتشــير إلــى احلاجــة إلعــادة ترتيــب تقــدمي 
اخلدمــة؛ الســتهداف اجملموعــات املهمشــة. إن مجتمــع 
ــم لديــه احتياجــات وهمــوم منفــردة، ولــذا فمــن  الصُّ
غيــر احملتمــل أن تصلهــم البرامــج اخملصصــة للعامــة. 
وكنتيجــة لذلــك فــإن برامــج الصحــة اجلنســية 
واإلجنابيــة يجــب أن يعــاد تفصيلهــا لتالئــم احتياجــات 
ــة  ــارات اللغ ــار خي ــي االعتب ــذه ف ــم، آخ ــوم الصُّ وهم
ــب  ــك فيج ــى ذل ــاء عل ــم. وبن ــع الصُّ ــل جملتم والتواص
التخطيــط للتداخــالت التعليميــة للصحــة اجلنســية 
ــم بالتنســيق معهــم؛ وذلــك لتصميــم  واإلجنابيــة للصُّ

ــا لهــم.  ــة ثقافًي برامــج مقبول

ــم،  ــى الصُّ ــزت عل ــة رك ــن أن الدراس ــم م وبالرغ
ــع ذوي  ــة جملتم ــتنتاجات عريض ــا اس ــج له إال أن النتائ
ــة أن ذوي  ــق حقيق ــد مت توثي ــا. وق ــات عموًم االحتياج
االحتياجــات لــم يتلقــوا إال اهتماًمــا ضئيــالً مــن 
خــالل سياســات وبحــوث وبرامــج الصحــة اجلنســية 
واإلجنابيــة فــي غانــا11. وكنتيجــة لذلــك فهنــاك 
اجلنســية  الصحــة  حالــة  عــن  املعــروف  القليــل 
ــذه  ــج ه ــس نتائ ــات. تعك ــذوي االحتياج ــة ل واإلجنابي
ــا  ــي يواجهه ــات الت ــا التحدي ــد م ــى ح ــة إل الدراس
ــا بســبب اســتثناء  مجتمــع ذوي االحتياجــات فــي غان
الصحــة  وبرامــج  سياســات  مــن  احتياجاتهــم 
جملهــود  حاجــة  فهنــاك  واإلجنابية.لــذا  اجلنســية 
عاجــل فــي مجــال البحــوث لشــرح أفضــل للتجــارب 
ــات  ــذوي االحتياج ــة ل ــية اإلجنابي ــلوكيات اجلنس والس
ــة  ــية وبرامجي ــالت سياس ــروج بتدخ ــا للخ ــي غان ف
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ــارات  ــا أن االعتب ــك، ومب ــن ذل ــالً ع ــة. فض ــر مالءم أكث
ــية  ــة اجلنس ــط للصح ــة للتخطي ــة جوهري الثقافي
ــم  واإلجنابيــة فيجــب األخــذ فــي االعتبــار ثقافــة الصُّ
ــاج لبحــوث  وتأثيرهــا علــى ســلوكياتهم. هنــاك احتي
مســتقبلية إلدراك وفهــم األهميــة النســبية لثقافــة 
ــاكل  ــم ملش ــي تعرضه ــل الت ــق التواص ــم، وعوائ الصُّ
ــذه  ــإن ه ــك ف ــع ذل ــة. وم ــية واإلجنابي ــة اجلنس الصح
ــة  ــر إشــارات وإدراكات حــول أســاس معرف ــة توف الورق
ــم اخلاصــة مبوضوعــات احلمــل، وبالتالــي فالورقــة  الصُّ
أمــور  بالقليــل ممــا مت عملــه بخصــوص  تســاهم 

ــا.  ــي غان ــم ف ــة للصُّ ــية واإلجنابي ــة اجلنس الصح

تقدير: 
يــود املؤلفــون أن يشــكروا اجلمعيــة الوطنيــة 
ــم فــي غانــا، وكذلــك  ــم، وكل مجتمــع الصُّ للصُّ
املســاهمة املاليــة مــن برنامــج الزمالــة الدولــي، 
ــوي  ــة الين ــزة جامع ــرية للعج ــة البش ــم التنمي وقس
ــي  ــة، والت ــدة األمريكي ــات املتح ــيكاغو، الوالي ــي ش ف
ــٍر.  ــكٍل كبي ــروع بش ــذا املش ــة ه ــي تكمل ــاهمت ف س

املؤلفون ساهموا بشكٍل متساٍو في هذه الورقة. 
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الالزمة لتنفيذ سياسة وبرامج الصحة  موجز املقال: هناك حاجة ملحة لقاعدة من األدلة، تُقدم املعلومات 
في  حقوقهن  على  يحصلن  ال  الالتي  املعاقات  النساء  إلى  واملوجهة  اإلعاقة،  تشمل  التي  واإلجنابية،  اجلنسية 
واحلقوق  الصحة،  عن  نوعية  دراسة  من  املستخلصة  النتائج  الورقة  هذه  تعرض  واإلجنابية.  اجلنسية  الصحة 
اجلنسية واإلجنابية للنساء املعاقات في املناطق الريفية في كمبوديا، وتلقي النتائج الضوء على ثالث خطوات 
حاسمة؛ لتعزيز إمكانية الوصول املادية، واالتصالية، واملالية إلى معلومات وخدمات الصحة واحلقوق اجلنسية 
واإلجنابية. أوالً، تعزيز ُسبل كسب الرزق واملوارد االجتماعية املالية للنساء املعاقات، وبالتالي تعزيز قدرتهن على 
اتخاذ قراراتهن فيما يتعلق بحقوقهن وصحتهن اجلنسية واإلجنابية. ثانًيا، إشراك النساء املعاقات كنماذج في 
واإلجناز  والتخطيط  القرار  توفير مدخالت لصنع  بنشاط في  احمللية، وكمساهمات  أدوار في مجتمعاتهن  تقلد 
لتعزيز  التواصل  إلى موارد ومعينات  الصحة  مبراكز  العاملني  إمكانية وصول  وثالثًا، ضمان  الصحة.  في مجال 
مهاراتهم في التواصل مع النساء املعاقات سمعيًّا، وهذه اخلطوات سوف تدعم ـ مجتمعة النساء املعاقات؛ 
للمطالبة بحقوقهن اجلنسية واإلجنابية، وتغيير املواقف االجتماعية لألشخاص املوجودين في حياتهن، مبا في 

ذلك موظفي الرعاية الصحية.

ــة؛ خدمــات الصحــة الشــاملة؛ النســاء املُعاقــات؛  الكلمــات الدالــة: اإلعاقــة؛ الصحــة اجلنســية واإلجنابي
ــا. كمبودي

مقدمة
يشــير خطــاب التنميــة علــى نطــاق واســع إلــى 
معانــاة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن التهميــش 
عقبــات  املعاقــات  النســاء  وتواجــه  واحلرمــان.1 
بعينهــا أمــام مشــاركتهن االقتصاديــة، واالجتماعيــة 
والسياســية، كمــا أن عيشــهن فــي ظــل الفقــر 
أكثــر احتمــاالً مــن نظيراتهــن غيــر املعاقــات، أو 
ــوي أن  ــل النس ــرح التحلي ــة. ويط ــال ذوي اإلعاق الرج
النســاء املعاقــات يخضــن خبــرة عــدد مــن املســاوئ 
التمييــز متعــدد اجلوانــب  الناجتــة عــن  املتفــردة 

املرتبــط بالنــوع االجتماعــي، ونــوع اإلعاقــة وشــدتها، 
ــب  ــذه اجلوان ــؤدي ه ــي.1-4 وت ــاء الريف ــر، واالنتم والفق
ــات  ــاء املعاق ــلطة النس ــص س ــى تقلي ــددة إل املتع
ــة  ــوارد املادي ــى امل ــن إل ــات وصوله ــا وإمكاني اجتماعًي
وغيــر املاديــة.1 يتنــاول هــذا البحــث بالدراســة كيــف 
ــرات  ــب خب ــددة اجلوان ــلبيات متع ــذه الس ــكل ه تُش
ــية  ــة اجلنس ــال الصح ــي مج ــات ف ــاء املعاق النس
واإلجنابيــة، ويتســاءل عمــا إذا كانــت النســاء املعاقــات 
يواجهــن حواجــز إضافيــة مقارنــة بالنســاء غيــر 

ــات. املعاق
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واإلجنابيــة  اجلنســية  واحلقــوق  الصحــة  نالــت 
ــم  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف ــخاص ذوي اإلعاق لألش
إهمــاالً شــديًدا واســع النطــاق؛ فــي ظــل منــط 
ــا   ــة به ــات املرتبط ــكاره املعلوم ــن إن ــي يتضم تاريخ
وإنــكار احلــق فــي إقامــة عالقــات، واتخــاذ قــرار بشــأن 
ــن  ــى ومــع مــن ميكــن تكوي إقامتهــا مــن عدمــه، ومت
أســرة.5 وعلــى الرغــم مــن وجــود مــواد محــددة 
ــخاص ذوي  ــوق األش ــدة حلق ــة األمم املتح ــي »اتفاقي ف
ــد  ــة للعدي ــوق اإلجنابي ــة واحلق ــإن الصح ــة« ف اإلعاق
ــاك  ــال، وهن ــدة املن ــزال بعي ــات ال ت ــاء املعاق ــن النس م
القليــل مــن األبحــاث التــي تناولــت بالدراســة حواجــز 
ــدان ذات  ــي البل ــوة ف ــؤالء النس ــا ه ــا تواجهه بعينه
ــٌة  ــٌة ملح ــاك حاج ــط. هن ــض واملتوس ــل املنخف الدخ
لقاعــدة مــن األدلــة تقــدم املعلومــات الالزمــة لتنفيــذ 
السياســات والبرامــج التــي تلبــي احتياجــات الصحــة 

ــة.3 ــية واإلجنابي ــوق اجلنس واحلق

ــخاص  ــرة أن األش ــات األخي ــت الدراس ــد أوضح وق
ــول  ــام الوص ــددة أم ــز متع ــون حواج ــني يواجه املعاق
النســاء  وأن احتياجــات  إلــى اخلدمــات الصحيــة،6 
املعاقــات للصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة غيــر 
ُملبــاة مقارنــة بغيــر املعاقــات. 7 ومــع ذلــك، تُســتبَعد 
النســاء املعاقــات مــن األنشــطة التــي تعــزز إمكانيــة 
وصولهــن إلــى مــا يتعلــق بالصحــة، واحلقوق اجلنســية 
واإلجنابيــة مــن معلومــات، وفحــوص، وخدمــات الوقايــة، 
ــئ  ــكل خاط ــط بش ــة ترتب ــك أن اإلعاق ــة، ذل والرعاي
ــدم  ــدرة و/أو ع ــدم الق ــس، وع ــي اجلن ــة ف ــدم الرغب بع
الرغبــة فــي احلمــل واإلجنــاب.7،6 فقــد يصعــب الوصــول 
الشــخصي إلــى معلومــات وخدمــات الصحــة واحلقوق 
ــل  ــات التواص ــون كيفي ــد تك ــة، وق ــية واإلجنابي اجلنس
ــة  ــة الصحي ــر مناســبة، وقــد تفتقــر نظــم الرعاي غي
ــٍد  ــكٍل جي ــزة بش ــر ُمجه ــة، وغي ــي باإلعاق ــى الوع إل
ــاب  ــي غي ــات.6-8 وف ــاء املعاق ــات النس ــة احتياج لتلبي
ــى املعلومــات األساســية حــول الصحــة واحلقــوق  حت
ــات  ــاء املعاق ــتطيع النس ــة، ال تس ــية واإلجنابي اجلنس
فهــم كيفيــة عمــل أجســادهن، وال يعرفــن حقوقهــن؛ 

حتــي ميكنهــن حتديــد مــاذا يــردن، أو ال يــردن أن يفعلنه.5

فــي كمبوديــا، يُعــد ســن املــرأة وتعليمهــا ووضعها 
الرئيســة  احملــددات  مبثابــة  االجتماعي-االقتصــادي 
ملمارســات الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة، 
ــك  ــي ذل ــا ف ــات، مب ــى اخلدم ــول عل ــة احلص وإمكاني
ــا أقلهــن  ــر النســاء ضعًف ــع احلمــل.9 وأكث وســائل من
ــة.10  ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــات الصح ــى خدم ــوالً إل وص
وعلــى الرغــم مــن أن أدبيــات سياســات وبحــوث 
ــا  ــي كمبودي ــة ف ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــة واحلق الصح
لــم تطــرح تعريًفــا لإلعاقــة،11 فمــن املُقــر علــى 
نطــاق واســع أن النســاء املعاقــات ينتمــني إلــى أكثــر 
ــر  ــن األس ــد م ــرًا.12 فالعدي ــة فق ــات االجتماعي اجملموع
ــة  ــم مبحدودي ــا تتس ــني أفراده ــا ب ــم معاقً ــي تض الت
التعليــم وكفاحهــا مــن أجــل احلصــول علــى اخلدمــات 
احلكوميــة.12 وتواجــه النســاء الكمبوديــات بوجــه 
ــبهن  ــل مكس ــل، ويق ــوق العم ــي س ــز ف ــام التميي ع
ــدل  ــد مع ــال، ويزي ــب الرج ــن مكس ــي 30% ع بحوال
ــى  ــدل 40% عل ــة مبع ــراءة والكتاب ــال للق ــة الرج معرف
ــني  ــاق البن ــدل التح ــد مع ــاء، ويزي ــدى النس ــره ل نظي
باملــدارس مبعــدل 50% علــى معــدل التحــاق البنــات فــي 
ــة  ــا أن األدوار النمطي ــرة.11-18 كم ــة عش ــن اخلامس س
االجتماعيــة  املفاهيــم  إلــى  إضافــة  للجنســني، 
اخلاطئــة التــي تربــط اإلعاقــة بالعجــز، إمنــا تعــزز 
والفتيــات  للنســاء  الســيئ  االجتماعــي  الوضــع 
ــي  ــات.13 إن هــذه الوصمــات ذات األســاس الثقاف املعاق
ــذاء  ــن اإلي ــدالت م ــى مع ــات إل ــاء املعاق ــرّض النس تُع
ــرض  ــا تتع ــر مم ــي، أكب ــي، واجلنس ــدي، واللفظ اجلس
لــه النســاء غيــر املعاقــات، كمــا يكافحــن مــن أجــل 
احلصــول علــى الدعــم العملــي واملالــي الــذي يحتجــن 
ــة  ــات الصح ــات وخدم ــى معلوم ــول عل ــه للحص إلي

ــة.14 ــية واإلجنابي ــوق اجلنس واحلق

ــن  ــتخلصة م ــج املس ــال النتائ ــذا املق ــرض ه يع
دراســة نوعيــة أكبــر أُجريــت حــول احتياجــات الصحــة 
ــاء ذوي  ــال والنس ــة للرج ــية واإلجنابي ــوق اجلنس واحلق
اإلعاقــة فــي ريــف كمبوديــا، وحــول االحتياجــات 
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ــاهمة،  ــال مس ــد املق ــات. ويُع ــاء املعاق ــة للنس املماثل
ــز  ــاوز احلواج ــة؛ لتج ــة للمعرف ــدرة احلالي ــل الن ــي ظ ف
ــا  ــات عندم ــاء املعاق ــام النس ــف أم ــي تق ــة الت اخلاص
يســعني إلــى املطالبــة بصحتهــن وحقوقهن اجلنســية 
واإلجنابيــة فــي البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل.

اإلطار النظري
علــى  املشــروع  لهــذا  النظــري  اإلطــار  يقــوم 
ــاذج  ــن النم ــالً ع ــوق، فض ــى احلق ــم عل ــج القائ النه
االجتماعيــة لإلعاقــة، كمــا اعتمدتهــا اتفاقيــة حقــوق 
حقــوق  اتفاقيــة  تشــير  اإلعاقــة.  ذوي  األشــخاص 
ــن  ــج م ــة تنت ــى أن »اإلعاق ــة إل ــخاص ذوي اإلعاق األش
ــز  ــز واحلواج ــني بعج ــخاص املصاب ــني األش ــل ب التفاع
الســلوكية والبيئيــة التــي حتــول دون مشــاركتهم 
ــة فــي اجملتمــع علــى قــدم املســاواة  ــة والفعال الكامل
ــة  ــورًا لإلعاق ــج تص ــذا النه ــرح ه ــع اآلخرين«.15يط م
االجتماعيــة،  الهيــاكل  حلواجــز  نتيجــة  يعتبرهــا 
خدمتهــا  ومــدى  املاديــة،  واحلواجــز  واالقتصاديــة 
لإلعاقــة مــن عدمــه، وليســت مجــرد مســألة تتعلــق 
تبــدأ  أن  بالوظيفــة اجلســمانية.16،1 ولذلــك يجــب 
املمارســة البحثيــة باالعتــراف باإلعاقــة كقضيــة مــن 

ــز. ــوق والتميي ــا احلق قضاي

حتــدد أيًضــا املناهــج اجلغرافيــة احليويــة جتــاه 
والتحليلــي  واملنهجــي  النظــري  اإلطــار  اإلعاقــة 
لهــذا املشــروع، حتــدد املناطــق اجلغرافيــة احليويــة 
ــة،  ــاه اإلعاق ــي جت ــي واحلقوق ــج االجتماع ــاق النه نط
وتلفــت االنتبــاه إلــى احلواجــز النطاقيــة التــي ترســخ 
اضطهــاد األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومتيــزه عــن اضطهاد 
ــدرة  ــادي الق ــاق امل ــرض النط ــرى.7 يفت ــات األخ اجلماع
الكاملــة علــى احلركــة والقــدرات الســمعية والبصرية 
ــخاص  ــات األش ــة احتياج ــي تلبي ــق ف ــي يخف وبالتال
ذوي اإلعاقــة.19،18 وعلــى هــذا النحــو يســتبعد النطــاق 
ــة  ــد حري ــك، تُع ــة. ونتيجــة لذل األشــخاص ذوي اإلعاق
احلركــة والعيــوب احلســية جــزًءا ال يتجــزأ مــن النطــاق 

ــة. ــية وفكري ــة وحس ــدرات بدني ــرض ق ــه يفت ألن

ــى  ــوء عل ــة الض ــرية احليوي ــا البش ــي اجلغرافي تلق
الطبيعــة الديناميــة والغامضــة واملتصارعــة للنطــاق/

النطاقــات املاديــة واالجتماعيــة، حيــث تتفاعــل عالقات 
الســلطة داخــل النطــاق وخاللــه.20 وهكــذا ترســخ في 
ــة،  ــر، واخلصوم ــية، والقه ــة السياس ــكان اإلمكاني امل
ويســاعد تصــور البيئــات املُشــيدة والنســاء املعاقــات 
وديناميــة  للتفــاوض  قابلــة  بوصفهــا  أنفســهن، 
ومتغيــرة، علــى إزاحــة عالقــات القــوة الراســخة 
واملعيقــة التــي تتفاعــل فــي العالقــات اليوميــة 
ــة«  ــة »العالئقي ــذه الرؤي ــد ه ــا، وتُع ــط به ــي حتي الت
للنطــاق واملــكان مبثابــة نقطــة انطــالق مناســبة 
واإلجنابيــة  اجلنســية  واحلقــوق  الصحــة  لفهــم 
ــتندت  ــك، اس ــى ذل ــالوة عل ــة. ع ــاء ذوات اإلعاق للنس
الدراســات املتعلقــة بالصحــة واحلقــوق اجلنســية 
املهنيــة  اآلراء  إلــى  املعاقــات  للنســاء  واإلجنابيــة 
ــت تستكشــف التجــارب  ــادرًا مــا كان املتخصصــة، ون
ــى  التــي عاشــتها النســاء.8 تذهــب هــذه الدراســة إل
اإلقــرار بــأن النســاء املعاقــات يُعتبــرن خبيــرات نتيجــة 
خلبراتهــن اخلاصــة، كمــا تســهم فــي مــلء هــذه 
الفجــوة املفاهيميــة. إنهــا أول دراســة مــن نوعهــا فــي 

ــا. كمبودي

األساليب
يســتند هــذا املقــال إلــى البحــوث النوعيــة التــي 
تهــدف إلــى توفيــر فهــم تأسيســي للرعايــة الصحــة 
واحتياجــات الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة 
احلاليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، بُغيــة توفيــر املعرفــة 
ــاون  ــام التع ــتقبالً. ق ــروع مس ــالت املش ــة لتدخ الالزم
ــة  ــة األملاني ــي)GDC(- مــن خــالل اجلمعي ــي األملان اإلمنائ
ــي)GIZ(- بتكليــف إجــراء هــذا البحــث  للتعــاون الدول
ــة،  ــذه الدراس ــراء ه ــى إج ــة األول ــى الكاتب ــدت إل وعه
عملــت الكاتبــة األولــى فــي كمبوديــا لِعقديــن، 
وأجــرت عــدة مشــاريع بحثيــة فــي شــراكة مــع 
 )CDPO( املنظمــة الكمبوديــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  اإلقليميــة  واملنظمــات 
)DPOs(.22،21،13 وهــي تتحــدث اللغــة اخلميريــة بطالقــه، 
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ــا يضــم ســتة أفــراد قامــوا بإجــراء  وقــادت فريًقــا بحثيًّ
ــدار  ــى م ــوت عل ــم كامب ــي إقلي ــي ف ــل امليدان العم
ثمانيــة أيــام فــي ســبتمبر عــام 2015. وقــد ســاهمت 
خبــرة الكاتبــة األولــى واســعة النطــاق فــي البلــد فــي 

ــرة.  ــي قصي ــل امليدان ــرة العم ــل فت جع

للعمــل  موقًعــا  كامبــوت  اختيــرت مقاطعــة 
ــي  ــة الت ــم األربع ــن األقالي ــدة م ــا واح ــي؛ ألنه امليدان
تدعــم فيهــا اجلمعيــة األملانيــة للتعــاون الدولــي 
وزارة الصحــة الكمبوديــة، لتنفيــذ مشــروع مدتــه 
ــبق وأن  ــد س ــل. وق ــة األم والطف ــنوات لصح ــالث س ث
أقــام مشــروع اجلمعيــة األملانيــة للتعــاون الدولــي 
ــات  ــة، واملنظم ــز الصح ــي مرك ــع موظف ــات م عالق
غيــر احلكوميــة التــي تركــز علــى اإلعاقــة، فضــالً عــن 
املنظمــات اإلقليميــة احملليــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. 
تكــون الفريــق البحثــي مــن ثالثــة ممثلــني مــن املنظمــة 
ــني ورجــل(،  ــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة )امرأت الكمبودي
ــات  ــالث منظم ــن ث ــل( م ــني ورج ــني )امرأت ــة ممثل وثالث
إقليميــة لألشــخاص املعاقــني علــى مســتوى املناطــق. 
ــن  ــاء، وزوج م ــن النس ــان م ــق زوج ــص الفري ــد خص وق
ــال ذوي  ــاء والرج ــع النس ــالت م ــراء املقاب ــال إلج الرج
ــالت  ــج مقاب ــا نتائ ــرد هن ــي. وت ــى التوال ــة، عل اإلعاق

ــات. ــاء املعاق النس

ذوي  لألشــخاص  اإلقليميــة  املنظمــات  تولــت 
اإلعاقــة جــذب النســاء املعاقــات مــن خالل شــبكاتهم. 
كان املطلــوب أن تكــون النســاء فــي ســن اإلجنــاب )15-

49 ســنة( ويعتبــرن أنفســهن معاقــات. وكانــت جميــع 
ــن  ــي س ــالت ف ــن املقاب ــت معه ــي أجري ــاء الالت النس
اإلجنــاب، مــا عــدا امــرأة واحــدة، وكانــت مهمــة جــذب 
ــوع  ــن تن ــدر م ــى ق ــق أقص ــى حتقي ــدف إل ــاء ته النس
املشــاركات، تولــت منظمــة غيــر حكوميــة تركــز علــى 
األعاقــة جــذب النســاء املصابــات بإعاقــة فــي الســمع. 
وشــاركت جميــع النســاء ذوات اإلعاقــة الســمعية فــي 
مناقشــات مجموعــة التركيــز التــي أدارتهــا مترجمــة 
للغــة اإلشــارة ومترجمــة مــن اللغتــني اإلجنليزيــة 
ــاء  ــت النس ــى. كان ــة األول ــادة الكاتب ــة وبقي واخلميري

ــر  ــة أكث ــر احلكومي ــي اشــتركن مــع املنظمــة غي الالت
طالقــه فــي لغــة اإلشــارة ولديهــن معرفــة بالصحــة 
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة أكبــر مــن النســاء 
القرويــات ذوات اإلعاقــة الســمعية. أُجريــت مناقشــات 
جملموعــة تركيــز أخــرى مــع النســاء ذوات اإلعاقــة 
البدنيــة واحلســية، وقــد شــاركت فــي هــذه الدراســة 
مــا يصــل مجموعــة إلــى 33 امــرأة معاقــة: شــاركت 
25 امــرأة فــي املقابــالت املتعمقــة، وشــاركت 8 نســاء 
ــط  ــغ متوس ــز، بل ــات التركي ــات مجموع ــي مناقش ف
ــن  ــرب م ــا يق ــي م ــا. تعان ــاركات 35 عاًم ــر املش عم
ــط  ــل فق ــة )42.5%(، وأق ــة حركي ــن إعاق ــن م نصفه
مــن الثُلــث مــن إعاقــة بصريــة )27%(، و15% مــن إعاقــة 
ــن  ــج م ــن مزي ــات م ــاء الباقي ــت النس ــمعية، وعان س

ــة. ــدية والتنموي ــات اجلس اإلعاق

املنظمــة  وموظفــات  األولــى  الكاتبــة  تولــت 
ــالت  ــادة املقاب ــة قي ــخاص ذوي اإلعاق ــة لألش الكمبودي
ــالت  ــة للمقاب ــة مرجعي ــتخدام قائم ــة باس املتعمق
ــاء  ــت النس ــن عرف ــف وأي ــول: كي ــئلة ح ــت أس ضم
ــة، جتربتهــن  عــن الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابي
الزوجيــة و/أو تطلعاتهــن للــزواج، الــوالدة، املباعــدة بــني 
الــوالدات، احلصــول علــى وســائل منــع احلمــل واتخــاذ 
قــرار بشــأنها، اإلجهــاض، الســعي إلــى الســلوك 
الصحــي. وقــد أُجريــت املقابــالت باللغــة اخلميريــة، ومت 
ــغ شــرائط التســجيل وكتابتهــا  ــم تفري تســجيلها ث
ــالت  ــتمرت املقاب ــاركات، اس ــة املش ــة مبوافق باإلجنليزي
ــي  ــات ف ــرات اجملُيب ــب خب ــة، حس ــي 30-60 دقيق حلوال
ــرأت  ــة. ق ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــة واحلق ــال الصح مج
الكاتبــة األولــى جميــع النصــوص ثــالث مــرات وتولــت 
ترميزهــا وفرزهــا حســب املواضيــع وفًقــا لنهــج نظــري 
ــة  ــات البحثي ــة األخالقي ــت جلن ــد وافق ــي.23 وق وحتليل
التابعــة لــوزارة الصحــة الكمبوديــة علــى هــذا البحث 
ــة  ــة مبثاب ــر وزارة الصح ــام 2015. تُعتب ــو ع ــي يوني ف
ــد  ــي، ويوج ــاون الدول ــة للتع ــة األملاني ــر اجلمعي نظي
برنامــج اجلمعيــة فــي الــوزارة. ويجــب أن حتصــل جميــع 
األنشــطة البرنامجيــة للجمعيــة، مبــا فيهــا البحــوث، 
علــى موافقــة وزارة الصحــة؛ ولهــذا الســبب ســعينا 
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ــة. ــوزارة الصح ــات ب ــة األخالقي ــة جلن ــى موافق إل

ــي  ــة ف ــة الفكري ــاء ذوات اإلعاق ــَدرج النس ــم تُ ل
معاييــر االختيــار، وهــو مــا يرجــع إلــى محدوديــة فهــم 
ــة لألشــخاص ذوي  ومهــارة شــركاء املنظمــة اإلقليمي
ــث.  ــذه البح ــل ه ــراء مث ــمح بإج ــا ال يس ــة مب اإلعاق
وحتتــاج الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة للنســاء 
املعاقــات فكريًّــا إلــى مشــروع بحثــي مســتقل، أو على 
األقــل تدريــب وأســاليب خاصــة، ولــم يكــن ذلــك ممكنًا 
ــد  ــخص واح ــرأ ش ــي. ق ــروع البحث ــذا املش ــن ه ضم
فقــط نصــوص املقابــالت، وتولــى حتليــل البيانــات التــي 
ــة.  ــيرات مختلف ــاب تفس ــى غي ــؤدي إل ــن أن ت كان ميك
ــاون  ــة للتع ــة األملاني ــج اجلمعي ــون ببرنام ــام العامل ق
الدولــي بدعــم حتليــل البيانــات، وتقــدمي النتائــج 
ــل  ــة األم والطف ــج صح ــني ببرنام ــى العامل ــة إل األولي
ــة  ــوث للمناقش ــق البح ــى فري ــة وإل ــع للجمعي التاب

ــدة. الناق

احلواجز متعددة اجلوانب أمام الزواج
ــي  ــاركن ف ــي ش ــات الالت ــاء املعاق ــني النس ــن ب م
ــت 16 منهــن  ــرأة، كان هــذه الدراســة، وعددهــن 33 ام
متزوجــات وثلثهــن )10 مــن 15( معاقــات عنــد الــزواج. 
ــي  ــات ف ــاء املعاق ــال النس ــدد أطف ــط ع ــغ متوس بل
ــى  ــالوة عل ــرأة. ع ــكل ام ــل ل ــاب 1.26 طف ــن اإلجن س
ــن  ــرأة م ــدى 19 ام ــال ل ــاك أطف ــن هن ــم يك ــك، ل ذل
ــرأة(. ــالت )33 ام ــن مقاب ــت معه ــي أُجري ــاء الالت النس

النســاء املعاقــات ال يشــعرن باجلاذبيــة والثقــة 
بالنــوع  املتعلقــة  االجتماعيــة  األعــراف  بســبب 

واإلعاقــة االجتماعــي 

ال يتحقــق الــزواج بالنســبة للنســاء املعاقــات 
موافقــة  عنــد  إال  كمبوديــا  فــي  املعاقــات  وغيــر 
انتظــار زوج  إلــى  املــرأة  األســرتني عليــه. تضطــر 
محتمــل تقــع فــي حبــه و/أو أن تطلبهــا أســرة الــزوج 
احملتمــل للــزواج. ال تقــدر جميــع النســاء الكمبوديــات 
ــي ال  ــل، وبالتال ــزوج احملتم ــة ال ــن عائل ــراب م ــن االقت م

يقــدرن علــى اختيــار الــزوج، تواجــه النســاء املعاقــات 
حواجــز متعــددة اجلوانــب مــن حيــث النــوع االجتماعــي 
واإلعاقــة، كمــا تتزايــد القيــود املفروضــة علــى قدراتهن 
االجتماعيــة وفــي اتخــاذ القــرار عندمــا يرغــن الدخــول 
فــي عالقــة حميمــة، وقــد أوضحــت إحداهــن مــا يلــي:

ــا إذا  ــرف م ــم، ال نع ــي حبه ــا ف ــى إذا وقعن »حت
ــف  ــات ... فكي ــن معاق ــب... نح ــيبادلوننا احل ــوا س كان
ــز،  ميكــن أن نختارهــم؟« )مناقشــات مجموعــة التركي
ــة  ــي إعاق ــنة، وتعان ــر 35 س ــن العم ــغ م ــرأة تبل ام

ــة(. بصري

ــف،  ــه يتوق ــن عدم ــن م ــن أن زواجه ــد أوضح وق
مثــل غيرهــن مــن النســاء، علــى وجــود رجــل ُمحــب. 
ومــع ذلــك، فقــد شــعرن أن حــدوث ذلــك غيــر محتمل؛ 
ألن الرجــال ال ينظــرون إليهــن كنســاء جذابــات، أو 
ــي  ــي واإلنتاج ــل اإلجناب ــى العم ــادرات عل ــات وق مرغوب
املتعلــق باألمومــة. عــالوة علــى ذلــك، ال تعتبــر النســاء 
ــراف  ــذه األع ــبب ه ــالت، بس ــهن جمي ــات أنفس املعاق
ــي  ــوع االجتماع ــة بالن ــلبية املتعلق ــة الس االجتماعي

ــة: واإلعاق

»أنــا إنســانة معاقــة ... ال يرانــي أحــد ]ال ينجــذب 
لــي أحــد[ ... يعتقــدون أننــي ال اســتطيع القيــام 
بالكثيــر مــن العمــل... ال أحــد يريدنــي ومظهــري يبــدو 
ــات  ــن فتي ــوى م ــزواج س ــدون ال ــم ال يري ــيًئا .. إنه س
ــر  ــن العم ــغ م ــة تبل ــات«. )ُمجيب ــر معاق ــالت غي جمي

ــة(. ــة حركي ــن إعاق ــي م ــاء وتعان ــنة، عزب 35 س

ال تثــق النســاء املعاقــات فــي قدراتهــن على كســب 
ــوارد  ــن امل ــدرًا م ــك ق ــا، وأن متتل ــة زوجه ــرزق، ورعاي ال
املاليــة الكافيــة لتربيــة األطفــال، وتشــعر النســاء 
املصابــات بإعاقــة ســمعية بالقلــق جتــاه صعوبــات 
ــة،  ــذه اإلعاق ــي ه ــن زوج ال يعان ــن م ــل إذا تزوج التواص
ويفضلــن األزواج املعاقــني ســمعيًّا. علــى أن آباءهــم 
يرغبــون فــي تزويجهــن مــن أزواج ال يعانــون إعاقــة 
ــزال  ــالق. وال ت ــى اإلط ــن عل ــدم تزويجه ــمعية، أو ع س
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ــي  ــات الت ــدن أن التحدي ــات يعتق ــاء املعاق ــض النس بع
ــال: ــبيل املث ــى س ــن. وعل ــق بإعاقاته ــا تتعل يواجهنه

ــني.  ــخاص العادي ــجاعة األش ــس ش ــنا بنف »لس
نحــن معاقــات، ولذاعلينــا أن نفعــل شــيًئا وفًقــا 
ــرأة  ــز، ام ــات التركي ــات مجموع ــا«. )مناقش لظروفن
ــة(. ــة حركي ــنة،تعاني إعاق ــر 49 س ــن العم ــغ م تبل

ال تســاعد هــذه املعتقــدات الثابتــة علــى بنــاء ثقة 
النســاء املعاقــات فــي قدرتهــن علــى املســاهمة فــي 
كســب العيــش ألســرهن املعيشــية، ناهيــك عــن بنــاء 
أســرة ودعــم الــزوج واألطفــال. علــى أن الواقــع يوضــح 
أن العديــد مــن النســاء املعاقــات يدعمــن ـ  كزوجــات 

وأمهــات وبنــات وشــقيقات ـ اآلخريــن بنشــاط.

النســاء املعاقــات الالتــي يتزوجــن هــن مــن يتبعــن 
رغبــات آبائهــن، ويقبلــن األزواج الذيــن يختارهــم آباؤهن. 
وحتــى إذا وقــع رجــل فــي حبهــا، ال توافــق أســرة الــزوج 
ــة  ــرأة املعاق ــد أنامل ــا تعتق ــزواج؛ ألنه ــى ال ــل عل احملتم
ــزوج واألطفــال. وتشــير النســاء  ــة ال عاجــزة عــن رعاي
ــة  ــى احلري ــم إل ــن« ال تُترج ــى أن »حقوقه ــات إل املعاق

االجتماعيــة فــي اختيــار زوج:

ــن  ــز م ــرض للتميي ــات، ونتع ــاء معاق ــن نس »نح
ــعر  ــان يش ــض األحي ــي بع ــني. ف ــر املعاق ــب غي جان
ــن  ــن الوالدي ــب، لك ــرأة – باحل ــل وامل ــان – الرج الطرف
يقــوالن ]للرجــل[ ’ملــاذا عليــك أن تتزوجهــا؟ إذا زوجتــك 
بعــد  ترعاهــا  أن  عليــك  ]معاقة[،ســيكون  كهــذا 
الــزواج‘. إذن هنــاك متييــز اجتماعــي ... وبالتالــي تواجــه 
النســاء املعاقــات صعوبــات كبيــرة فــي العثــور علــى 
ــا  ــا، فإنن ــل يحبن ــذا الرج ــن ه ــم يك ــا ل ــريك ... م ش
ــا أن  ــه، ميكنن ــل بنفس ــوع الرج ــط إذاتط تتزوجه...وفق
نقبلــه«. )مناقشــات مجموعــات التركيــز، امــرأة تبلــغ 
ــة( ــة وحركي ــة بدني ــنة،وتعاني إعاق ــر 37 س ــن العم م

ال يقتصــر اخلضــوع إلــى رغبــات اآلبــاء علــى 
املعاييــر الثقافيــة فقــط )وإن كان التغييــر بطيًئــا( 
ــاء  ــن النس ــا فيه ــا - مب ــاء أيًض ــر للنس ــا يوف لكنه

املعاقــات- شــبكة أمــان فــي حالة حــدوث أي مشــكلة 
فــي الــزواج. فعلــى الرغــم مــن أن أمــان جميــع النســاء 
معــرض للخطــر إذا تزوجــن دون موافقــة الوالديــن، 
ــات.  ــزداد بالنســبة للنســاء املعاق ــإن هــذه اخملاطــر ت ف
ــة،  ــون محبوب ــن تك ــت ل ــا إذا تزوج ــرأة أنه ــى امل تخش
أو قــد تتعــرض ملعاملــة ســيئة، أو األســوأ أن يهجرهــا 
زوجهــا. كمــا تخشــى أال تتمكــن مــن االعتمــاد علــى 
األســرة فــي املســتقبل، إذا وجــدت نفســها مطلقــة، أو 
منفصلــة، وغيــر قــادرة علــى إعالــة نفســها. وتتزايــد 
ــة  ــات لتلبي ــاء املعاق ــا النس ــي تواجهه ــات الت التحدي
ــل  ــكال العم ــر أش ــث أكث ــة، حي ــات اليومي االحتياج
املتاحــة لكســب الــرزق تعتمــد علــى القــوة البدنيــة، 

ــي. ــذكاء احلس ــة، وال واحلرك

املعاقات  النساء  إلى  احملتملني  األزواج  أُسر  نظرة 
كعبء

احملتملــني  األزواج  أن  املعاقــات  النســاء  أفــادت 
ــا  ــة عبًئ ــة املعاق ــح الزوج ــون أن تصب ــرهم يخش وأس
وحتتــاج إلــى الرعايــة، بــدالً مــن أن متتلــك القــدرة علــى 
ــا  ــزال األمــر مختلًط ــة بزوجهــا وأطفالهــا، وال ي العناي
ــة  ــدة اجملتمعي ــأن القاع ــات بش ــاء املعاق ــى النس عل
ــبب  ــذا الس ــا. وله ــى زوجه ــرأة ترع ــرح أن امل ــي تط الت
وصفــت النســاء آبــاء النســاء املعاقــات بــأن توقعاتهــم 
منخفضــة فــي مــا يتعلــق بــزواج بناتهــم، وفــي بعــض 
ــاس أن  ــى أس ــال عل ــات للرج ــون زيج ــاالت يقترح احل
ــى  ــة. وعل ــن بجاذبي ــات ال يتمتع ــر املعاق ــاء غي النس

ــال: ــبيل املث س

»قدمنــي والــداي إلــى رجــل لديــه أطفــال بالفعــل، 
راغبــة«.  أكــن  لــم  لكننــي  أتزوجــه،  أن  ويريــدان 
)مناقشــات مجموعــات التركيــز، امــرأة تبلــغ مــن 

ــمعية( ــة س ــي إعاق ــنة، وتعان ــر 31 س العم

البصريــة  اإلعاقــات  ذوات  النســاء  اعتبــرت 
والســمعية والتنمويــة أن زواجهــن أقــل احتمــاالً حتــى 
ــال،  ــبيل املث ــى س ــا. وعل ــات بدنيًّ ــاء املعاق ــن النس م
ــا ال  ــة داون أن والديه ــة مبتالزم ــرأة مصاب ــت ام أوضح
ــان  ــا يخش ــك أنهم ــا، ذل ــارًا له ــزواج خي ــران ال يعتب
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ــات  ــد أن اجملُيب ــح. بي ــكل صحي ــزوج بش ــا ال أال يرعاه
ــذي  ــني ال ــض األزواج احملتمل ــوة برف ــض الق ــرن بع أظه
اختارهــم اآلبــاء، وأفــدن أن آباءهــم لــم يجبرنهــن علــى 
الــزواج. كمــا أفــادت أيًضــا النســاء املعاقــات أن اآلبــاء 
ــم  ــون أنه ــم يوضح ــزواج، لكنه ــن ال ــن م ــن مينعنه ل
ــبيل  ــى س ــكلة. وعل ــل مش ــزواج ميث ــدون أن ال يعتق

ــال: املث

لــم   ... النصــح  لــي  ]أســرتي[  »لقــد قدمــوا 
مينعونــي ]مــن الــزواج[، لكنهــم كانــوا يخشــون 
ــي  ــإذا هجرن ــتقبل... ف ــي املس ــاكل ف ــه مش أن أواج
زوجــي، لــن يســتطيع والــداي رعايتــي باملثــل ]بنفــس 
الطريقــة[ كمــا لــو كنــت عزبــاء ]ولــم أتــزوج أبــًدا[... 
ــات فــي الكســب  ــد مــن الصعوب ســوف أواجــه العدي
ــرب  ــي[ ه ــو ]زوج ــردي ... إذا ه ــم أوالدي مبف ــال[ ودع ]امل
]تركنــي[ ... ســتهملني عائلتــي«. )ُمجيبــة تبلــغ مــن 

ــة( ــة حركي ــن إعاق ــي م ــنة، وتعان ــر 35 س العم

ــات لــم يشــمل  علــى الرغــم مــن أن حتليــل البيان
مــا إذا كانــت النســاء معاقــات فــي وقــت الــزواج، فلــم 
ــت  ــي وق ــات ف ــواء املعاق ــات– س ــن اجمليب ــدث ألي م يح
الــزواج، أو الالتــي أُصــن باإلعاقــة بعــد الــزواج–أن 
هجرهــا زوجهــا. ومــع ذلــك، تخشــى النســاء املعاقــات 
ــتقبالً.  ــل مس ــزوج احملتم ــا ال ــزواج أن يهجره ــل ال قب
هنــا كامــرأة واحــدة فقــط انفصلــت بعــد ســبع 
ســنوات مــن الــزواج. وقــد كانــت متعلمــة، متخرجــة 
ــى زوجهــا  ــا عل ــا، وال تعتمــد ماليًّ مــن املدرســة العلي
ألن لديهــا مصــدرًا للدخــل مــن متجــر منزلــي صغيــر. 
وهنــاك العديــد مــن النســاء املعاقــات املتزوجــات، 
ويشــعرن بالســعادة لرعايــة أزواجهــن بهــن، وفــي 
حالــة واحــدة يعتنــي بهــا زوجهــا أكثــر حتــى ممــا كان 

ــة: ــا باإلعاق ــل أصابته ــال قب ــه احل علي

»يعتقــد زوجــي أننــي معاقــة وال ميكننــي العمــل 
كمــا كنــت مــن قبــل... وهــو اآلن أكثــر تفتًحــا معــي... 
فأنــا أقــوم مبــا أريــد القيــام بــه، وهــو يشــعر بالرضــا. 
هــذا أســهل كثيــرًا ممــا كان عليــه احلــال قبــل أصابتــي 

ــع  ــي الواق ــع ف ــة كان الوض ــل اإلعاق ــة ... فقب باإلعاق
أكثــر صعوبــة، لكنــه أســهل بعدهــا«. )ُمجيبــة تبلــغ 

مــن العمــر 45 عاًمــا، وتعانــي مــن إعاقــة حركيــة(.

ــمحون  ــن ال يس ــات أن أزواجه ــاء أخري ــادت نس أف
لهــن القيــام باألعمــال املنزليــة الثقيلــة مثــل: جلــب 
امليــاه، وتقطيــع احلطــب، ويســمحون لهــن فقــط 

ــيل: ــل الغس ــة مث ــال خفيف ــام بأعم بالقي

»قلــت إنــه ]زوجــي[ إذاطلــب مــن والديــه، ســأوافق 
ــي  ــت... لكنن ــه ووافق ــن والدي ــب م ــه[. فطل ]أن أتزوج
قلــت لــه إننــي معاقــة ويجــب أال يتــزوج مــن شــخص 
ــير،  ــت أن أس ــا حاول ــت عندم ــد وقع ــل لق ــي. ب مثل
ــم  ــيء. ل ــي كل ش ــيفعل ل ــه س ــي إن ــال ل ــه ق لكن
ــا  ــي. وأن ــيء ل ــل كل ش ــو يفع ــًدا، وه ــاه أب ــل املي أحم
أغســل املالبــس فقــط«. )مجيبــة تبلــغ مــن العمــر 34 

ــة(. ــة حركي ــي منإعاق ــنة، وتعان س

ــى  ــادرون عل ــال ق ــص أن الرج ــذه القص ــح ه توض
ــن  ــات ودعمه ــاء املعاق ــات النس ــتجابة الحتياج االس
فــي إطــار الــزواج، هنــاك إذن اســتثناءات للســرد 
ــا  ــز وهن ــة والتميي ــول الوصم ــائد ح ــي الس االجتماع
كحاجــة إلــى تقاســم هــذه االســتثناءات علــى نطــاق 
واســع بُغيــة تغييــر القوالــب النمطيــة. يجــب تعزيــز 
ــات،  ــات، وأمه ــن زوج ــات بوصفه ــاء املعاق ــور النس ص

ــة. ــات للرعاي ومقدم

النساء  حالة  في  اجلوانب  متعددة  املساوئ  زيادة 
الَعزْبَاوَات والالتي لم ينجنب

كانــت أكثــر مــن نصــف نســاء اجملموعــة )17 مــن 
ــات  ــاء املعاق ــر النس ــال. تُعتب ــال أطف ــاوات وب 33( عزب
الالتــي لــم يتزوجــن قــط، والالتــي ليــس لديهــن 
أطفــال ودعــم االجتماعــي أكثــر ضعًفــا، وأكثــر عرضة 
للعنــف، والفقــر، والتمييــز االجتماعــي. وتوضــح جتربــة 
ــة  ــة بإعاق ــنة، ومصاب ــر 58 س ــن العم ــغ م ــرأة تبل ام
حركيــة وبصريــة، كيــف تتقاطــع حالــة الــزواج، 
وتُشــكل  واإلعاقــة،  االجتماعــي،  والنــوع  والفقــر، 
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ــدان،  ــرأة وال ــذه امل ــدى ه ــد ل ــدة. ال يوج ــلبيات معق س
ــا  ــا عندم ــزواج له ــب ال ــنًا؛ لترتي ــر س ــقاء أكب أو أش
كانــت أصغــر ســنًا، وقــد واجهــت حواجــز أمــام الــزواج 
تتعلــق باإلعاقــة والفقــر وافتقارهــا إلــى دعــم األســرة، 
ــن  ــات م ــر األربعيني ــي أواخ ــزواج ف ــا بال ــرح قراره وتش

ــا: عمره

»تزوجــت فــي ســن متأخــر. إذا كنــت تزوجــت فــي 
ــاس  ــن الن ــت ... لك ــت أجنب ــا كن ــباب، رمب ــن الش س
ــن  ــي س ــت ف ــذا تزوج ــة ول ــرة دوني ــي نظ ــرون ل ينظ
ــا  ــم... فعندم ــى دع ــول عل ــط للحص ــر ... وفق متأخ
كنــت مبفــردي، كانــوا ينظــرون نحــوي، ولــم يكــن 
لديبيــت ... واعتــاد اجليــران احلديــث عنيبالســوء ... 
ــا  ــرا م ــالً .. وكثي ــردي لي ــة وأبقيبمف ــث كنتضعيف حي
ــن  ــم أك ــي ل ــي ... لكنن ــق أذن ــرقوا حل ــي وس هاجمون
أعــرف إلــى أيــن اذهــب وأنــا فقيــرة وأكافــح مــن أجــل 
العيــش مبفــردي .. وســرق شــخص دجاجاتــي فــي 
ــي ...« )مجيبــة تبلــغ مــن  ــون لضرب ــوا يأت الليــل، وكان
العمــر 58 ســنة، ومصابــة بإعاقــة حركيــة وبصريــة(.

إن عيشــها كامــرأة فقيــرة عزبــاء معاقــة جعلهــا 
هدًفــا ســهالً لســوء املعاملــة مــن جانــب القرويــني:

»عندمــا كنــت مبفــردي ]قبــل الــزواج[، أرادوا أن 
ــي  ــني[ عل ــوا ]القروي ــي... وأطلق ــي... ويتهمون يلعنون
’العميــاء‘،*  ولــم أكــن أجــرؤ على اخلــروج ]مــن البيت[... 
كنــت أعــرف مــن هــم ]أولئــك الذيــن جــاؤوا لإلســاءة 
اللفظيــة لــي[، لكننــي لــم أجــرؤ علــى قــول ]شــيء[ 
لهــم... ألننــي وحيــدة وأخشــى أن يســيئوا لــي ]مزيــًدا[ 
... فأنــا معاقــة ووحيدة«)مجيبــة تبلــغ مــن العمــر 58 

ــة(. ــة وبصري ــنة،وتعاني إعاقةحركي س

وكان أن تصبــح الزوجــة الثانيــة لرجــل متــزوج مــن 
ــعرت  ــد ش ــة، فق ــة املتاح ــتراتيجيات القليل ــني االس ب
ــون  ــف القروي ــا وتوق ــر أمانً ــا أكث ــة أنه ــرأة متزوج كام

عــن النظــر إليهــا نظــرة دونيــة:

»]أنــا[ ليــس لــدي شــعور بالوحــدة... أشــعر 
ــة ... إذا كان  ــت خائف ــي[، ولس ــه ]زوج ــتقرار مع باالس
ــى  ــوص عل ــرؤ اللص ــت، ال يج ــي البي ــل ف ــاك رج هن
القيــام مبثــل هــذه األمــور« )مجيبــة تبلــغ مــن العمــر 

ــة(. ــة وبصري ــة حركي ــي إعاق ــنة، وتعان 58 س

مــن املعــروف أن زوجهــا لديــه نســاء أخريــات 
ــى  ــا إل ــاج حالًي ــى، ويحت ــه األول ــى زوجت ــة إل باإلضاف
ــه  ــة أصابت ــكتة دماغي ــاب س ــي أعق ــة ف ــة كامل رعاي
ــة اآلن  ــا متزوج ــن أنه ــم م ــى الرغ ــني، وعل ــل عام قب
ــعر  ــزال تش ــال ت ــا، ف ــة لزوجه ــة الرعاي ــر مقدم وتُعتب
بالقلــق لعــدم وجــود بيــت أو أرض للعيــش عنــد وفاتــه، 
ــه،  ــة بأرض ــا املطالب ــق له ــة، ال يح ــة ثاني ــي كزوج وه
كمــا يحــق للزوجــة األولــى، ونظــرًا لعــدم وجــود 
ــوف  ــد س ــن جت ــي، ل ــم االجتماع ــرى للدع ــادر أخ مص
مكانـًـا للعيــش، وال شــبكة أمــان، فضالًعــن قلــة املوارد 
املتاحــة لتلبيــة احتياجاتهــا اليوميــة. فــي الســياقات 
ــب  ــة لكس ــكال الرئيس ــد األش ــث تعتم ــة، حي الريفي
العيــش علــى التنقــل، والبصــر، والقــوة البدنيــة، تعاني 
ــا وحســيًّا مــن حواجــز محــددة  النســاء املعاقــات حركيًّ
ذات صلــة بإعاقاتهــن وبالتالــي يصبحــن أكثــر حرمانـًـا 

ــات. ــر املعاق ــاء غي ــن النس م

النساء املعاقات أهداف سهلة لإلساءة
الدراســة  هــذه  فــي  نســاء  خمــس  أفــادت 
ــية،  ــة، أو جنس ــة، أو بدني ــاءات لفظي ــن إلس بتعرضه
فضــالً عــن التحــرش اجلنســي غيــر املرغــوب، مبــا فــي 
ــد  ــن.**  وق ــق وتقبيله ــر الئ ــكل غي ــهن بش ــك مَلْس ذل
شــعرت النســاء املعاقــات أنهــن أهــداف ســهلة 

لإلســاءة:

»يعتقــد الرجــل أننــي لــن أخبــر أبــي ... قــال لــي 
ــر أحــًدا... وقلــت لرجــل آخــر أيًضــا أال يُقبلنــي  أال أخب
ــا  ــوف عندم ــعر باخل ــا أش ــًدا.. وأن ــة ج ــي خجول ... ألنن
أكــون فــي املنــزل وحــدي ... يعــرف الرجــال أننــي 
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معاقــة ويعــرف والــداي أنــه ]هــذا الرجــل حتديــًدا[ يريــد 
ــا كان  ــا[ عندم ــل ]أيًض ــي الرج ــرش ب ــي... حت اغتصاب
عمــري 16 أو 17 ســنة .. ملــس ثديــي، ورأى شــخص ذلــك 
ــغ مــن العمــر 18 ســنة،  ــة تبل ــدي«. )مجيب وقــال لوال

ــة داون(. ــن متالزم ــي م وتعان

ــي  ــابات ف ــه الش ــائٌع تواجه ــرٌ ش ــاب أم االغتص
كمبوديــا.25 تشــعر النســاء املصابات بإعاقات ســمعية، 
ــاص،  ــه خ ــات بوج ــن ضعيف ــة أنه ــة، أو فكري أو بصري
ــأر،  ــى الث ــادرات عل ــر ق ــاة أنهــن غي ــث يعتقــد اجلن حي
ــاء  ــعر النس ــا تش ــن. كم ــار اآلخري ــراخ، أو إخب أو الص
املعاقــات بعــدم األمــان واخلــوف مــن العنــف اجلنســي 
ــي  ــم االجتماع ــى الدع ــرن إل ــد يفتق ــاب، وق واالغتص
واملــوارد املاليــة املطلوبــة للحصــول علــى املســاعدة إذا 

لــزم األمــر:

»أنــا خائفــة ألننــي ال أعــرف مــن الــذي لديــه نوايــا 
ــش  ــا أعي ــيئة ... فأن ــاه س ــذي نواي ــن ال ــنة وم حس
مبفــردي وال أبصــر ... وقــد ســمعت أن النســاء املعاقــات 
يتعرضــن لالغتصــاب ... ولــألذى ... ولــذا أشــعر باخلــوف 
والقلــق مــن أن أتعــرض ملثــل تلــك األمــور ... وال أعــرف 
ــخص ألن  ــأي ش ــا ب ــال تلفونيًّ ــي االتص ــف ميكنن كي
ــرخ  ــذ أن أص ــب عندئ ــذا يج ــد... ول ــدون رصي ــي ب هاتف
ــر 35  ــن العم ــغ م ــة تبل ــي«. )مجيب ــمعني جيران ليس

ــة(. ــي إعاقــة بصري ســنة، وتعان

وأفــادت اجملُيبــات فــي املقابــالت أن األزواج غيــر 
املعاقــني، وأفــراد أســرهم، يشــعرون باإلحبــاط حتاههــن 
املثــال،  نظــرًا لصعوبــات اإلعاقــة، وعلــى ســبيل 
ــف  ــمعية كي ــة س ــن إعاق ــي م ــرأة تعان ــت ام وصف
ــدم  ــاط لع ــعوره باإلحب ــبب ش ــا؛ بس ــا والده يضربه
متكنــه مــن التواصــل معهــا بســهولة، كمــا وصفــت 
ــادرة  ــا ق ــف أنه ــة كي ــة بصري ــن إعاق ــي م ــرأة تعان ام
علــى الوفــاء بدورهــا اجلنســي كزوجــة، لكــن عجزهــا 
عــن العمــل يحبــط زوجهــا ويســفر عــن اإليــذاء 

ــي: اللفظ

»بالنســبة للجانــب اجلنســي ... ال توجــد مشــكلة 
ــي  ــاب زوج ــذا يص ــل ول ــى العم ــدر عل ــي ال أق ... لكنن
ــي  ــة ف ــعر برغب ــتمني، ال أش ــا يش ــون ... وعندم باجلن
النــوم معــه... إنــه ]زوجــي[ يلعننــي ... ويشــعر باخلجل 
ــا  ــذا م ــا‘ ... وه ــاء دائًم ــتظلني عمي ــول ’س ــي ... يق من
ــور عليــه«. )مجيبــة تبلــغ مــن العمــر 42  يجعلنــي أث

ــة(. ــي إعاقــة بصري ســنة، وتعان

ــيدتان  ــا الس ــان ردت فيهم ــان أخريت ــاك حالت وهن
املعاقتــان علــى اإلســاءة غيــر الالئقــة، والســلوك 
ــس  ــة – رئي ــلطات احمللي ــا بالس ــأن اتصلت ــدي ب التهدي
ــد  ــة، لق ــدي للحماي ــس البل ــرطة، واجملل ــة، والش القري
ــان الســيدتان، فــي املدرســة ومــن خــالل  تعلمــت هات
برامــج املنظمــات غيــر احلكوميــة، كيفيــة الــرد علــى 

ــاء. ــن كنس ــن حقوقه ــق وعرف ــر الالئ ــلوك غي الس

قلة حصول النساء على معلومات وخدمات الصحة 
واحلقوق اجلنسية واإلجنابية

تقــل معرفــة النســاء املعاقــات بالصحــة واحلقــوق 
ــائًعا  ــا ش ــس منًط ــا يعك ــو م ــة، وه ــية واإلجنابي اجلنس
ــر  ــث غي ــر األحادي ــة، تُعتب ــة عام ــكان بصف ــني الس ب
واجليــران  واألقــران  األســرة  أفــراد  بــني  الرســمية 
ــبة  ــات بالنس ــس األول للمعلوم ــدر الرئي ــة املص مبثاب
ــي  ــرى ف ــوث أخ ــدت بح ــا أك ــاء، كم ــال والنس للرج
كمبوديــا.26،10،9 وقــد توصلــت هــذه الدراســة إلــى نتائــج 
ــة  ــأن الصح ــن بش ــات عرف ــاء املعاق ــا، أن النس مفاده
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة مــن ثالثــة مصــادر 
ــاء  ــرة واألصدق ــة لألس ــبكات االجتماعي ــة: الش رئيس
ــتوى  ــى مس ــات عل ــادل املعلوم ــاءات تب ــران، ولق واجلي
القريــة التــي ينظمهــا املتطوعــون الداعمــون لصحــة 
القريــة و/أو املنظمــات غيــر احلكوميــة، أو بشــكل 
ــاء.  ــة و/أو األطب ــز الصح ــي مرك ــن موظف ــر م مباش
ــا  ــابات م ــاء الش ــت النس ــال، تعلم ــبيل املث ــى س وعل
ــى  ــتماع إل ــق االس ــن طري ــهرية ع ــدورة الش ــص ال يخ

ــنًا: ــر س ــاء األكب ــات النس محادث
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»ســمعت والدتــي تتحــدث مــع نســاء أخريــات عــن 
الــدورة الشــهرية وقــد عرفــت األمــر بهــذه الطريقــة«.

ــة  ــي إعاق ــنة، وتعان ــر 48 س ــن العم ــغ م ــة تبل )مجيب
حركيــة(.

تُعــد احلالــة الزوجيــة ُمحــِددًا رئيســا ملعرفــة 
النســاء املعاقــات بشــأن الصحــة واحلقــوق اجلنســية 
واإلجنابيــة، ال ســيما مــا يتعلــق بوســائل منــع احلمــل، 
تتعــرف النســاء املتزوجــات علــى وســائل منــع احلمــل 
ورعايــة الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة مــن خــالل 
ــد  ــران. بي ــران واجلي ــرة واألق ــراد األس ــع أف ــث م احلدي
ــى  ــا عل ــادرات جميًع ــن ق ــات لس ــاء املتزوج أن النس
ــك  ــات، ذل ــى املعلوم ــاواة إل ــدم املس ــى ق ــول عل الوص
ــس  ــة و/أو رئي ــة القري ــني لصح ــني الداعم أن املتطوع
القريــة لــم يقومــوا بشــكل منتظــم بدعــوة املتزوجني 
الذيــن ليــس لديهــم األطفــال، أو الذيــن لديهــم أطفال 
أكبــر ســنًا؛ للمشــاركة فــي لقــاءات تبــادل املعلومــات 
مــع املتطوعــني و/أو املنظمــات غيــر احلكوميــة، وتطــرح 
ــكل  ــه بش ــن توج ــم تك ــوة ل ــج أن الدع ــذه النتائ ه
منتظــم حلضــور هــذه اللقــاءات إال للمتزوجــني الذيــن 
ــع  لديهــم أطفــال صغــار. أمــا بالنســبة لوســائل من
ــد والدة  ــا إال بع ــتخَدم عموًم ــن تُس ــم تك ــل، فل احلم
الطفــل األول، ومــن املرجــح أن موظفــي الصحــة 
يدركــون دوًمــا احلاجــة إلــى تنظيــم األســرة بعــد والدة 
ــم تتــم دعوتهــن  ــي ل الطفــل األول. أمــا النســاء الالت
إلــى تلــك القــاءات فقــد حصلــن علــى املعرفــة 

ــمع: ــق الس ــن طري ــمي ع ــر رس ــكل غي بش

ــا  ــن بعًض ــع بعضه ــدث م ــاء تتح ــت النس »كان
]حــول وســيلة منــع احلمــل بالقــذف اخلارجــي[... 
نســاء كبيــرات الســن ... وقــد ســمعتهن مــن بُعــد«. 
)مجيبــة تبلــغ مــن العمــر 44 ســنة، متزوجــة وتعانــي 

ــة(. ــة بصري إعاق

وتُعتبــر املعرفــة محــدودة جــًدا لــدى النســاء 
املعاقــات، وال ســيما ملــن تقــل أعمارهــن عــن 30 ســنة. 
وكانــت هــؤالء النســوة يشــعرن باخلجــل عنــد احلديــث 

عــن الصحــة، واحلقــوق اجلنســية، واإلجنابيــة وافترضــن 
ــن: ــة به ــر ذات صل ــات غي ــذه املعلوم أن ه

»يبــدو جســدي علــى هــذا النحــو ]معاقـًـا[... وهــذا 
هــو الســبب ال أريــد أن أعــرف ]حــول الصحــة واحلقــوق 
ــغ مــن العمــر 36  ــة تبل ــة[«. )ُمجيب اجلنســية واإلجنابي

ســنة، متزوجــة وتعانــي إعاقــة بدنيــة(

»أنــا ليــس لــدي زوج مثــل األخريــات، ولــذا ال أهتــم 
ــاء  ــنة، عزب ــر 23 س ــن العم ــغ م ــة تبل ــرًا«. )ُمجيب كثي

وتعانــي إعاقــة حركيــة(.

املتزوجــات  اجملُيبــات  أيًضــا  اكتســبت  كمــا 
اجلنســية  واحلقــوق  الصحــة  حــول  معلوماتهــن 
ــي  ــي احملل ــز الصح ــارة املرك ــق زي ــن طري ــة ع واإلجنابي
ــاء  ــه النس ــاص، وتواج ــاع اخل ــي القط ــني ف واملمارس
ــى  ــول عل ــددة للحص ــز مح ــمعيًّا حواج ــات س املعاق
ــة،  ــكال اللفظي ــذه األش ــن ه ــي كل م ــات ف املعلوم
ــل  ــي التواص ــة ف ــات خاص ــود صعوب ــدن بوج ــد أف وق
ــراد  ــى أف مــع موظفــي املركــز الصحــي، واعتمــدن عل
األســرة ملســاعدتهن فــي املركــز الصحــي. وقــد اعتبرن 
ــاء  ــادر النس ــة. تغ ــة وُمحِبط ــة ُمربك ــورة الصح مش
ــة  ــن احلال ــر ع ــن الكثي ــاور دون أن يعرف ــات التش جلس
التــي دفعتهــن إلــى التمــاس الرعايــة، ولــم يرغــن فــي 
ــى ســبيل  ــارة املركــز الصحــي فــي املســتقبل. وعل زي

ــال: املث

»نواجــه صعوبــة ألن موظفــات املراكــز الصحيــة ال 
يســتخدمن لغــة اإلشــارة، ونحــن بحاجــة إلــى مترجم 
ــا  ــا م ــرف حًق ــب ال نع ــى الطبي ــب إل ــا نذه ... وعندم
ــغ  ــرأة تبل ــز، ام ــات التركي ــات مجموع يحدث«.)مناقش

مــن العمــر 31 ســنة، وتعانــي إعاقــة ســمعية(.

عنــد  التعُلــم  علــى  النســاء  حرصــت  وقــد 
تشــجيعهن علــى طــرح أســئلة والتمــاس معلومــات 
واإلجنابيــة مــن  واحلقــوق اجلنســية  الصحــة  عــن 
متخصصــي الرعايــة الصحيــة، واملتطوعــني الداعمــني 

ــة. ــة القري لصح
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مناقشة
ــاء  ــات النس ــة معلوم ــتغرب قل ــن املس ــس م لي
ــية  ــوق اجلنس ــة، واحلق ــال الصح ــي مج ــات ف املعاق
تعليمــن،  مســتويات  لتدنــي  نظــرًا  واإلجنابيــة؛ 
وضعــف نوعيــة التعليــم عموًمــا فــي كمبوديــا، 
ــول دون  ــي حت ــددة الت ــة احمل ــز اإلعاق ــن حواج ــالً ع فض
واإلجنابيــة.  اجلنســية  واحلقــوق  الصحــة  تعلمهــن 
وتواجــه النســاء املعاقــات غيــر املتزوجــات حواجــز 
ذات صلــة بالســن، والنــوع االجتماعــي، واإلعاقــة أمــام 
حصولهــن علــى معلومــات الصحــة واحلقوق اجلنســية 
ــن  ــة زواجه ــاه إمكاني ــق جت ــعرن بالقل ــة، ويش واإلجنابي
فــي املســتقبل ومــدى ضعفهــن داخــل الــزواج. ومُيثــل 
فــي  واإلجنابيــة  اجلنســية  واحلقــوق  الصحــة  إدراج 
املناهــج الدراســية بصــورة منتظمــة أهميــة عاجلــة، 
يحصــل حالًيــا طــالب الصفــوف العلياعلــى معلومــات 
حــول التطــور اجلنســي، ولكــن نظــرًا النخفــاض 
ــني  ــيما ب ــا، ال س ــي كمبودي ــة ف ــام الدراس ــدل إمت مع
ــف  ــجيع التثقي ــب تش ــة،27 يج ــخاص ذوي اإلعاق األش
ــة.إن  ــر املدرس ــرى غي ــوات أخ ــالل قن ــن خ ــي م اجلنس
ــة  ــكان بصف ــني الس ــة ب ــة الصحي ــاض املعرف انخف
ــي  ــات، يعن ــاء املعاق ــبة للنس ــة بالنس ــة، وخاص عام
ــة  ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــة واحلق ــات الصح أن معلوم
عليهــا أن تركــز علــى رســائل أساســية بســيطة 

ــددة. ــكاٍل متع ــا بأش ــم وتقدمه ــيرة الفه ويس

حــددت النســاء املعاقــات فــي هــذه الدراســة 
احلاجــة إلــى زيــادة إمكانيــة احلصــول علــى املعلومــات 
علــى مســتوى القريــة، ال ســيما وجًهــا لوجــه، فضــالً 
مســاعدة  بُغيــة  للتواصــل  ُمِعينــات  وجــود  عــن 
ــل  ــات التواص ــل لوح ــمعيًّا، مث ــات س ــاء املعاق النس
ــذه  ــاح ه ــب أن تُت ــة، ويج ــز الصح ــي مراك ــري ف البص
املعلومــات لألشــخاص غيــر املتزوجــني واملتزوجــني، 
ــي  ــني، ف ــر املعاق ــني وغي ــال، املعاق ــدون أطف ــع أو ب م
ــاج  ــا حتت ــة، كم ــة والنائي ــة والريفي ــق احلضري املناط
ــة  ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــة واحلق ــج الصح ــا برام أيًض
ــات  ــاء، املتزوج ــة للنس ــات اخملتلف ــى إدراك االحتياج إل

والعزبــاوات املعاقــات. وهنــاك حاجــة إلــى تدريــب 
وتوعيــة العاملــني فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، 
ــل  ــل والتواص ــة التعام ــول كيفي ــني، ح ــاء واملعلم واآلب
فــي هــذه املســائل مــع الشــباب، بُغيــة ضمــان شــعور 
الشــباب بالترحيــب واألمــان عنــد الســعي للحصــول 

ــات.10 ــذه املعلوم ــى ه عل

ــب  ــل القوال ــة مح ــالت التوعي ــل حم ــب أن حت يج
النــوع  علــى  القائمــة  االجتماعيــة  النمطيــة 
ــني  ــن متك ــة ع ــا إيجابي ــدم قصًص ــي، وأن تق االجتماع
وجديــرات  قيمــة،  ذات  كأفــراد  املعاقــات،  النســاء 
ــض  ــاء، بغ ــوق كنس ــات حق ــع، وصاحب ــرام اجملتم باحت
النظــر عــن وضعهــن كزوجــات وأمهــات، وميكــن 
احلصــول علــى معلومــات وخدمــات الصحــة واحلقــوق 
ــر املعاقــني،  ــق األزواج غي اجلنســية واإلجنابيــة عــن طري
واآلبــاء، وغيرهــم مــن أفــراد األســرة اآلخريــن، واجليــران، 
وموظفــي الرعايــة الصحيــة. وحتتــاج برامــج الصحــة 
ــؤالء  ــتهداف ه ــى اس ــة إل ــية واإلجنابي ــوق اجلنس واحلق
ــات  ــاء املعاق ــع النس ــل م ــة، والعم ــاب املصلح أصح
ومنظماتهــن التمثيليــة؛ لزيــادة الوعــي اجملتمعــي 
ــيًّا  ــن جنس ــم قادري ــة بوصفه ــخاص ذوي اإلعاق لألش
مثــل أي شــخص آخــر متاًمــا، وتقــوم الســلطات 
التخطيــط االجتماعــي   بــدور مهــم فــي  احملليــة 
ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــة لألش ــات اإلقليمي ــى املنظم وعل
أن تتولــى إشــراكهم وتعريفهــم باإلعاقــة، وتعزيــز 
مهاراتهــم الشــاملة. وميكــن أن حتــدد تلــك املنظمــات 
ــاء  ــل النس ــا، مث ــني أعضائه ــاذج أدوار ب ــة من اإلقليمي
املعاقــات الالتــي أجنــن بالفعــل وأثبــن قدراتهــن 
ــدور  ــون ب ــك، يقوم ــاء، وبذل ــركاء واآلب ــاء، والش كنس
نشــط فــي دفــع عجلــة تغييــر األعــراف الضــارة 

ــي. ــوع االجتماع ــال الن ــي مج ــة ف الكامن

اخلامتة
ــق  ــة تتعل ــرات متقاطع ــاءاملعاقات بخب ــر النس مت
باحلواجــز املرتبطــة بالنــوع االجتماعــي، ونــوع اإلعاقــة، 
االجتماعــي،  والدعــم  الريفيــة،  والبيئــة  والفقــر، 
تقــف أمــام احلصــول علــى صحتهــن وحقوقهــن 
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ــث  ــة، حي ــياقات الريفي ــي الس ــة. ف ــية واإلجنابي اجلنس
ــى  ــش عل ــب العي ــة لكس ــكال الرئيس ــد األش تعتم
ــاء  ــي النس ــة، تعان ــوة البدني ــر، والق ــل والبص التنق
ــددة ذات  ــز مح ــن حواج ــيًّا م ــا وحس ــات حركيًّ املعاق
ــا  ــر حرمانً ــن أكث ــي يصبح ــن وبالتال ــة بإعاقاته صل
ــا مــن النســاء غيــر املعاقــات، باإلضافــة إلــى  اقتصاديًّ
ــي  ــوع االجتماع ــى الن ــة عل ــة القائم ــراف الثقافي األع
فــي مجــال الــزواج، تواجــه النســاء املعاقــات الوصمــة 
ــاء  ــن نس ــرف بأنه ــي ال تعت ــة، الت ــراف االجتماعي واألع
قــادرات وجديــرات باالحتــرام واحلــب وبحيــاة ذات معنــى. 
وتلبــي النســاء املعاقــات عنــد زواجهــن األعــراف 
ــى  ــن عل ــن يحصل ــي جتعله ــة الت االجتماعية-الثقافي
مكانــة كزوجــات وأمهــات جنًبــا إلــى جنــب قريناتهــن 
ــر  ــن أن يُعتب ــا ميك ــك، بينم ــع ذل ــات. وم ــر املعاق غي
ــة، فقــد يكــون  ــزوج مصــدرًا للدعــم واحلــب والرعاي ال
أيًضــا مســيًئا وغيــر داعــم. تتعــرض النســاء املعاقــات 

ــاءة  ــن اإلس ــدر م ــى ق ــات، إل ــر املتزوج ــات وغي املتزوج
أكبــر ممــا تتعــرض لــه النســاء غيــر املعاقــات، كمــا أن 
احتياجاتهــن الصحيــة، واحتياجــات الصحة اجلنســية، 
ــن  ــإن حصوله ــك، ف ــع ذل ــا، وم ــر أيًض ــة أكب واإلجنابي
علــى املعلومــات واخلدمــات أقــل. وهنــاك حاجــة 
ــي  ــة ف ــج احلالي ــة والبرام ــد أن السياس ــة لتأكي ملح
مجــال الصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة يجــب أن 

ــات. ــاء املعاق ــددة للنس ــات احمل ــمل االحتياج تش

شكر وتقدير
بتمويــل هــذا  األملانــي  اإلمنائــي  التعــاون  قــام 
البحــث مــن خــالل اجلمعيــة األملانيــة للتعــاون الدولــي 
ــة  ــة الكمبودي ــع املنظم ــراكة م ــري بالش )GIZ(. وأُج
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. ونــود أن نتوجــه بالشــكر إلــى 
ــذا  ــي ه ــاركن ف ــي ش ــات الالت ــاء املعاق ــع النس جمي

ــث. البح
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اجلدول 1: التركيبة السكانية للنساء الالتي أجرينا معهن مقابالت

نوع اإلعاقةالسنالهوية
 احلالة

الزوجية
 عدد

األطفال
العملتعيش مع:التعليم

F0142مزارعةالزوج واألطفالالصف 41متزوجةحركية

F0225تربية اخلنازيرالزوج واألطفالالصف 19 )حامل(متزوجةحركية

F0352مزارعة؛ تربية اخلنازير الزوج واألطفالالصف 53متزوجةحركية

F0423في املنزل: أعمال منزليةالوالدين*الصف 012عزباءحركية

F0543^مزارعةالزوج واألطفالالصف 52متزوجةبصرية

F0645الزوج واألطفالالصف 28متزوجةحركية

F0724تراعي األطفال في البيتالوالدينالصف 16عزباءبصرية

F0844مزارعة / عاملة بناءالزوج واألطفالالصف 7 )دبلوم(2متزوجةضريرة

F0949الزوجالصف 7 )دبلوم(0متزوجةحركية
موظفة مبنظمة غير 

حكومية، بائعة في السوق

F1048ال تعمل في عمل بأجرالوالدينالصف 06عزباءبصرية

F1148موظفة مبنظمة غير حكوميةالزوجالصف 07 متزوجةحركية

F1258عمل جتاري صغيرالزوجال يوجد0متزوجةبصرية

F1328أعمال منزليةبيانات غيرمتوفرةال يوجد 0عزباءضريرة

F1453تبيع مالبس مستعملةالزوج واألطفالالصف 54***متزوجةبصرية

F1541
فيروس 

نفص املناعة 
البشرية

مزارعة وعمل جتاري صغيرالزوج واألطفالالصف 44متزوجة

F1627في مزرعةالزوج واألطفالالصف 21متزوجةحركية

F1730متجر صغير في البيتالزوج واألطفالالصف 112متزوجةحركية

F18360عزباءبدنية
بيانات غير 

متوفرة
تربية احليوانات، الزراعةالوالدين

F1925الزراعة، العمل املنزليالزوج واألطفالالصف 17متزوجةحركية

F2018العمل املنزليالوالدينال يوجد0عزباءمنو

F2221تدرسالوالدينالصف 012عزباءحركية

F2335ال يوجد0عزباءحركية
األب األرمل )وهو 

معاق أيًضا(
املنزل؛ الزراعة: تربية احليوانات

F2445ترزيةال تتوفر بياناتال يوجد0عزباءحركية

F2534تربية الدواجن؛ املنزلالزوج واألطفالال يوجد3متزوجةحركية

F2630تبيع الفطائرالوالدينال يوجد0**عزباءضريرة

^ من بني املصابات بإعاقات بصرية، كانت هناك 5 نساء ضريرات في إحدى عيونهن.
* يشمل الوالدين األخوة واألخوات.

** إجمالي 36 طفالً.
*** يعاني 3 من أطفالها اخلمسة بإعاقات فكرية.
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اجلدول 2: مجموعة التركيز: النساء ذوات اإلعاقة

العملتعيش مع:التعليمعدد األطفالاحلالة الزوجيةنوع اإلعاقةالسنالهوية

P135الصف 03عزباءضريرة
أسرة الشقيق 

األكبر
الزراعة

P349حركية
م

)مطلقة(
عمل جتاري صغيرال تتوفر بياناتالصف 04

P437)تربية اخلنازيرالشقيقةالصف 03عزباءمتعددة )بدنية/حركية

P528ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بيانات2منفصلةصماء

P622ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتالصف 012عزباءصماء

P727ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتالصف 06عزباءصماء

P831ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتالصف 05عزباءصماء

P928ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتالصف 01عزباءصماء
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ترجمة: عثمان مصطفى عثمان

موجز املقال: تعاني النساء ذوات اإلعاقة من مجموعة من انتهاكات حلقوقهن اجلنسية واإلجنابية. صّدقت الفلبني 
على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ولديها قوانني سارية تدعم حقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية 
واحلماية من العنف. ومع ذلك، فإن محدودية املوارد، ومعارضة مثل هذه القوانني تقّوض الوصول إلى هذه احلقوق جلميع 
النساء. وعدم كفاية إدراج اإلعاقة في السياسات والبرامج، والوعي احملدود لإلعاقة باخلدمات، يزيد من إعاقة في احلصول 
واجلنسية(  اإلجنابية  الصحة  بشأن  إجراءات  يتخذن  اإلعاقة  ذوات  )النساء   W-DARE مشروع  كان  احلقوق.  هذه  على 
واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  واحتياجات  خبرات  فهم   )1( إلى  يهدف  سنوات  ثالث  ملدة  التشاركية  للبحوث  برنامًجا 
للنساء ذوات اإلعاقة؛ )2( حتسني الوصول إلى الصحة اجلنسية واإلجنابية اجليدة، مبا في ذلك خدمات االستجابة للعنف 
للنساء ذوات اإلعاقة في الفلبني. استجابة للحاجة املاسة إلى مزيد من املعلومات حول الصحة اجلنسية واإلجنابية 
العمل  مجموعات  على  يركز  جتريبي  تدخل  وتنفيذ  بتطوير   W-DARE فريق  قام  اخلدمات،  على  احلصول  فرص  وزيادة 
التشاركي )PAGs( التي تسهلها األقران للنساء ذوات اإلعاقة. تركز هذه الورقة على النتائج النوعية من تقييم تدخل 
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ــة،  ــاج اإلعاق ــاركية، إدم ــرق التش ــة، الط ــاء ذوات اإلعاق ــة، النس ــية واالجنابي ــة اجلنس ــة: الصح الكلمــات الدال
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مقدمة
ذوي  األشــخاص  حقــوق  »اتفاقيــة  تشــتمل 
اإلعاقــة« علــى مــواد محــددة فيمــا يتعلــق باالعتــراف 
ــة  ــول ذوي اإلعاق ــادة 23(، وحص ــة )امل ــوق اإلجنابي باحلق
واإلجنابيــة  اجلنســية  الصحــة  خدمــات  علــى 

واملعلومــات املتعلقــة بهمــا )املــادة 25(، وحقــوق املــرأة 
ومتكينهــا )املــادة 6(؛ هــذا فضــالً عــن تأكيــد املــادة 32 
ــي  ــة ف ــخاص ذوي اإلعاق ــمول األش ــة ش ــى أهمي عل
ــن  ــرأة م ــه امل ــا تواجه ــد أن م ــة.1 بي ــات اإلمنائي العملي
ــى  ــؤدي إل ــز، ي ــع التميي ــبقة م ــكام املس ــٍر لألح تضاف
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ــة  ــى انتهــاك حقوقهــا اجلنســية واإلجنابي تعرضهــا إل
بدرجــة أكبــر ممــا تتعــرض لــه مثيلتهــا غيــر املعاقــة.4-2

ــاري أو  ــم اإلجب ــك االنتهــاكات، التعقي وتشــمل تل
ــة،  ــة والوالدي ــوق األموم ــن حق ــان م ــري، واحلرم القس
واحلرمــان مــن األهليــة القانونيــة واتخــاذ القــرار، 
الصحــة  إلــى احلصــول علــى خدمــات  واالفتقــار 
ــج،  ــن برام ــا م ــق بهم ــا يتعل ــة، وم ــية واإلجنابي اجلنس
ومعلومــات، وتثقيــف.5 هــذا فضــالً عــن أن املــرأة 
ذات اإلعاقــة أكثــر عرضــة لالنتهــاكات اجلســدية 

ــة.9-6 ــر املعاق ــرأة غي ــن امل ــية م واجلنس

ــة، دون  ــرأة ذات اإلعاق ــاء امل ــم إقص ــا يت ــرًا م وكثي
قصــد، مــن برامج الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة، بالذات 
عندمــا تكــون املــوارد ضعيفــة، إلــى جانــب أن محدودية 
البيانــات املفصلــة حــول الســياقات اخملتلفــة لتجــارب 
ــة  ــوض إمكاني ــة تق ــاء ذوات اإلعاق ــات النس واحتياج
ــك،  ــني. كذل ــمل املعاق ــج تش ــات وبرام ــر سياس تطوي
هنــاك محدوديــة فــي األدلــة واإلمكانــات، فيمــا يتعلــق 
بأفضــل ُســبل معاجلــة معوقــات شــمول املعاقــني فــي 
ــة  ــذا باإلضاف ــة. ه ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــج الصح برام
ــره  ــني بأس ــاع املعاق ــني وقط ــات املعاق ــى أن منظم إل
ــرًا علــى احتياجــات الصحــة اجلنســية  ال يركــزون كثي

ــًدا، للمعاقــني.2،10،11 ــة، حتدي واإلجنابي

حقــوق  اتفاقيــة  علــى  الفيليبــني  صدَّقــت 
األشــخاص املعاقــني فــي 2008، ووضعــت إطــارًا قانونًيا 
ــة  ــي الصح ــة ف ــاء ذوات اإلعاق ــوق النس ــز حق لتعزي
ــن  ــة م ــي احلماي ــن ف ــة، وحقوقه ــية واإلجنابي اجلنس
ــا  ــا املــرأة، وماجنــا كارت العنــف، فأصــدرت ماجنــا كارت
ــؤولة  ــة املس ــون الوالدي ــة، وقان ــخاص ذوي اإلعاق األش
والصحــة اإلجنابيــة.12 وقــد أتــاح هــذا القانــون حصــول 
ــا  ــا فيه ــرة، مب ــط األس ــات تخطي ــى خدم ــع عل اجلمي
ــة.  ــة األموم ــف، ورعاي ــل، والتثقي ــع احلم ــائل من وس
ــون، فضــالً  ــي يلقاهــا هــذا القان ــد أن املعارضــة الت بي
عــن عــدم مالءمــة امليزانيــة اخملصصــة لتطبيقــه، 
ــني  ــي الفيليب ــاء ف ــول كل النس ــة حص ــا إمكاني قوض

علــى تلــك اخلدمات.13هــذا باإلضافــة إلــى أن محدوديــة 
قــدرة مقدمــي اخلدمــة علــى تقــدمي خدمــات تشــمل 
ــرأة ذات  ــام امل ــات أم ــك املعوق ــن تل ــد م ــع؛ تزي اجلمي
اإلعاقــة، لتســتمر معاناتهــا مــن انتهــاكات حقوقهــا 
بالصحــة  منهــا  يتعلــق  مــا  خاصــًة  كإنســانة، 

ــف.15-13 ــرض للعن ــة والتع ــية واإلجنابي اجلنس

حــول  حتــركًا  يتخــذن  املعاقــات  مشــروع  كان 
الصحــة اإلجنابيــة واجلنســية » جنــرو«، مشــروًعا بحثًيــا 
مدتــه ثــالث ســنوات، يــدور حــول العمــل التشــاركي، 
ــى  ــني إل ــي الفيليب ــات ف ــاذ املعاق ــني نف ــدف حتس به
خدمــات صحــة جنســية وإجنابيــة عاليــة اجلــودة.10 قام 
علــى تنفيــذ املشــروع باحثــون مــن مدرســة الســكان 
ــوث  ــز بح ــورن، ومرك ــة ملب ــة بجامع ــة العاملي والصح
ــال(. ــال )ماني ــة دي ال س ــة بجامع ــة االجتماعي التنمي

مت تنفيــذ املشــروع فــي احلــي الثانــي مبدينــة 
ــي  ــاو، وه ــة ليج ــرى، ومدين ــال الكب ــي ماني ــزون ف كوي
ــن  ــاي، م ــة ألب ــي مقاطع ــة ف ــبه حضري ــة ش منطق
أحيــاء  أكبــر  الثانــي هــو  احلــي  إلــى 2016.   2013
ــكانية  ــة الس ــي الكثاف ــى ف ــزون واألعل ــة كوي مدين
علــى مســتوى الفيليبــني، حيــث يقــدر عــدد ســكانه 
ــرًا مــن طرفــي  بـــ 635,967 نســمة.16 يضــم احلــي أَُس
ولكنهــا  االجتماعي-االقتصــادي،  الطيــف  نقيــض 
بوجــه عــام فقيــرة نســبًيا، كمــا تعيــش الكثيــر مــن 
ــة  ــا مدين ــي. أم ــي احل ــمي ف ــر رس ــكل غي ــر بش األس
ــي  ــة ف ــبه حضري ــة وش ــة ريفي ــي منطق ــاو فه ليج
ــي،  ــن ليجازب ــاعة ع ــو س ــد نح ــاي، تبع ــة ألب مقاطع
ــل  ــفح جب ــن س ــة م ــد املدين ــة. متت ــة املقاطع عاصم
مايــون إلــى الســاحل فــي اجلنــوب الغربــي، ويبلــغ عــدد 

ســكانها 104,914 نســمة.16

ومتاشــًيا مــع مقاربــة احلقــوق، واإلميــان احملــوري لــدى 
الفريــق البحثــي بــأن بحــوث العمــل التشــاركي حــول 
اإلعاقــة ينبغــي أن تعــزز االحتــرام والتمكــني، ولضمــان 
ــني،  ــارب املعاق ــرؤى وجت ــج ل ــات والنتائ ــل العملي متثي
ــاري«  ــني »ب ــي املعاق ــاركة منظمت ــث مبش ــري البح أُج
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االســتعانة  ومتــت   17.WOWLEAP PAREو«ووليــب« 
بنحــو 20 امــرأة ورجــالً مختلفي أنــواع اإلعاقــة، للعمل 
كباحثــني مشــاركني خــالل املشــروع. كذلــك، فلضمــان 
ــر شــمواًل  ــة اســتناد سياســات وممارســات أكث إمكاني
ــج البحــث، بشــكل مباشــر، عمــل مشــروع  ــى نتائ إل
ــر  »جنــرؤ« عــن كثــب مــع مقــدم اخلدمــة الوطنــي غي
ــز  ــرأة«، ومرك ــة امل ــان لصح ــز ليكه ــي »مرك احلكوم
ــك  ــني، وذل ــرأة بجامعــة الفيليب مؤسســة دراســات امل
فضــالً عــن االســتعانة بالســلطات احلكوميــة املعنيــة 

ــي. ــي، وحتــت الوطن ــى املســتويني الوطن عل

ــج  ــن املناه ــا م ــرؤ« مزيًج ــروع »جن ــتخدم مش اس
مــن أجــل )1( زيــادة فهــم مــدى انتشــار اإلعاقــة، 
ــاء  ــدى النس ــة ل ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــارب الصح وجت
ذوات  النســاء  وجتــارب  واحتياجــات  اإلعاقــة،  ذوات 
اإلعاقــة مــع اخلدمــة الصحيــة، وســلوكيات وممارســات 
مقدمــي اخلدمــة للمعاقــني، و)2( تقييــم تأثيــر التدخــل 
ــر،  ــى، وتوفي ــادة الطلــب عل ــى زي التجريبــي الهــادف إل
ــتجابة  ــة واالس ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــات الصح خدم

للعنــف مبســتوى راٍق. 10، 15، 18.

كشــفت املقابــالت التــي أُجريــت مــع نســاء ذوات 
ــة  ــام الصح ــات أم ــن املعوق ــد م ــن العدي ــة ع أعاق
ــن  ــاح م ــة املت ــملت محدودي ــة، ش ــية واإلجنابي اجلنس
خدمــات ميكــن الوصــول إليهــا، ومحدوديــة وعــي 
النســاء بالصحــة اجلنســية واإلجنابيــة، ومتــى وكيــف 
ميكنهــن الوصــول إلــى املعلومــات واخلدمــات املناســبة، 
ــات  ــات واجملتمع ــي اخلدم ــلوكيات مقدم ــلبية س وس
جتــاه اإلعاقــة والصحــة اجلنســية واإلجنابيــة، وتعــرض 
النســاء إلــى العنــف واالنتهــاك، كذلــك أعربــت 
النســاء ذوات اإلعاقــة عــن رغبتهــن فــي احلصــول علــى 
ــة،  ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــول الصح ــر ح ــات أكث معلوم

ــات. ــى اخلدم ــر إل ــاذ أكب ونف

ملعاجلــة كل ذلــك، قــام فريق«جنــرؤ« بتصميــم 
وتنفيــذ تدخــل جتريبــي، يقــوم علــى مجموعــات 
العمــل التشــاركي، بتيســير مــن النظــراء، مــع نســاء 

ــة  ــج النوعي ــة النتائ ــذه الورق ــاول ه ــة. تتن ذوات إعاق
املســتقاة مــن تقييــم تدخــل مجموعــات العمــل 

ــذه. ــاركي ه التش

املناهج
التشاركي  العمل  مجموعات  تدخل  عن  خلفية 

مبشروع »جنرؤ«
انطلــق هــذا التدخــل مــن فرضيــة، مفادهــا 
أن مجموعــات العمــل التشــاركي التــي ييســرها 
ــى  ــز عل ــي ترك ــة، والت ــاء ذوات إعاق ــن نس ــراء م النظ
بزيــادة  ســتقترن  ـ  واإلجنابيــة  اجلنســية  الصحــة 
الطلــب علــى النوعيــة الراقيــة مــن الصحــة اجلنســية 
األهــداف  اإلعاقة.متثلــت  ذوات  للنســاء  واإلجنابيــة 
ــية  ــة اجلنس ــاركات بالصح ــة املش ــادة دراي ــي: )1( زي ف
واإلجنابيــة، )2(  زيــادة وعــي املشــاركات بحقوقهــن 
فيمــا يتعلــق بالصحــة اجلنســية واإلجنابيــة واإلعاقــة، 
)3(  زيــادة ثقــة املشــاركات فــي الوصــول إلــى اخلدمــات 
الصحيــة والتفــاوض بشــأنها،  )4(دعــم تخطيــط 
العمــل الفــردي / اجلماعــي بُغيــة تعزيــز الطلــب 
علــى الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة داخــل مجتمعــات 
ــذي ميكــن حتقيقــه باألســاليب  ــى النحــو ال ــرأة )عل امل
التشــاركية(17،19، و)5( تيســير دعــم النظــراء داخــل 

جماعــات النســاء ذوات اإلعاقــة.

ــل تدخــل مجموعــات العمــل التشــاركي فــي  متث
تنظيــم عشــر لقــاءات، بتيســير مــن النظــراء، خلمــس 
ــة  ــة، ومجموع ــاء ذوات إعاق ــت نس ــات ضم مجموع
واحــدة ضمــت أوليــاء أمورأطفــال ذوي إعاقــة )لــن 
تتنــاول هــذه الورقــة تلــك اجملموعــة األخيــرة(. عقــدت 
لقــاءات مجموعــات العمــل التشــاركي كل أســبوعني 
يوليو/متــوز  بــني  أســبوًعا   20 مــدى  علــى  تقريًبــا، 
2015 وأكتوبر/تشــرين األول 2015، واســتمر كل لقــاء 
بــني نصــف يــوم، ويــوم كامل.كانــت كل اللقــاءات 
ــاء  ــز نقــاط القــوة والبن ــى تعزي تشــاركية، وركــزت عل
ــة،  ــطة املنظم ــن األنش ــا م ــملت مزيًج ــا، وش عليه
واألســاليب التفاعليــة، لتيســير النقــاش، مــع التركيــز 
علــى العوامــل الرئيســية ذات األهميــة بالنســبة 
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الحتياجــات وحقــوق الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة، 
ــف. ــن العن ــة م واحلماي

اشــتملت كل جلســة علــى وقــت مخصــص 
ــت  ــي، ومت ــل االجتماع ــة والتفاع ــطة الترويحي لألنش
االســتعانة مبنســقة بحــوث محليــة للمســاعدة 
فــي تنفيــذ التدخــل، واإلشــراف علــى الترتيبــات 
ــرات  ــتمر للميس ــم املس ــدمي الدع ــتية، وتق اللوجيس
وللمشــاركات، والقيــام بجمــع البيانــات قبــل التدخــل 
وبعــده. اســتند منــوذج مجموعــات العمــل التشــاركي 
التــي ييســرها النظــراء إلــى جتربــة فــي شــمال شــرق 
ــاة  ــة احلي ــني نوعي ــي حتس ــا ف ــت فاعليته ــد، ثبت الهن

ــات.20 ــاء الضعيف ــن النس ــريحة م لش

تنفيذ مجموعات العمل التشاركي
شــارك عــدد مــن الباحثــات املشــاركات مــن 
بوصفهــن ميســرات،  املشــروع  فــي  اإلعاقــة  ذوات 
ــرات  ــن امليس ــة م ــة إضافي ــتعانة مبجموع ــت االس ومت
ــني  ــات املعاق ــبكة منظم ــالل ش ــن خ ــاركات، م املش
احملليــة الشــريكة؛ وذلــك بهــدف بنــاء مهارات التيســير 
ــم  ــرة، ومت تنظي ــل خب ــة األق ــاء ذوات اإلعاق ــدى النس ل
ورشــة عمــل لتدريــب امليســرات فــي يناير/كانــون 
الثانــي 2015، اســتمرت ملــدة أربعــة أيــام. كذلــك 
مت إصــدار دليــل إرشــادي يشــتمل علــى اخلطــوط 
ــة  ــة باإلعاق ــات املتعلق ــن املوضوع ــدد م ــة لع العريض
التدخــل.  لدعــم  واإلجنابيــة  اجلنســية  والصحــة 
قامــت امليســرات وامليســرات املشــاركات بتكييــف كل 
ــكان  ــدر اإلم ــااًل بق ــر من ــح أيس ــث تصب ــة بحي جلس
اســتطاعة كل مجموعــة  ولضمــان  للمشــاركات، 
ــة  ــواد مطبوع ــر امل ــى، توفي ــواد )مبعن ــى امل ــاذ إل النف
بأحــرف كبيــرة أو بطريقــة برايــل للنســاء ذوات اإلعاقــة 
ــارة  ــة اإلش ــى لغ ــات إل ــتعانة مبترجم ــة، واالس البصري
َمــم أو ضعــف الســمع(. وســاعد  للمصابــات بالصَّ
الشــريُك البحثــي، مركــز ليكهــان، وخدمــاٌت صحيــة 
امليســراِت  للعنــف  اســتجابة  ومنظمــاُت  أخــرى، 
معينــة،  موضوعــات  حــول  جلســات  تقــدمي  فــي 
ــراض  ــرية، واألم ــة البش ــص املناع ــروس نق ــملت في ش

ــع العنــف  ــة جنســًيا، وتخطيــط األســرة، ومن املتناقل
ــه. ــتجابة ل واالس

مت اختيــار املشــاركات فــي مجموعــات العمــل 
التشــاركي مــن خــالل شــبكات امليســرات، ومنظمــات 
املعاقــني الشــريكة، ومكتــب الوحدة احمللية لألشــخاص 
ــار  ــت أعم ــي، تراوح ــع بحث ــي كل موق ــة ف ذوي اإلعاق
ــاركات  ــد املش ــنة، ومت تزوي ــني 18-30 س ــاركات ب املش
ومتطلبــات  التدخــل،  عــن  مبعلومــات  احملتمــالت 
املشــاركة. بعــد ذلــك، ُطِلــب مــن املشــاركات املهتمات 
املشــاركة  العليمــة علــى  أن يقدمــن موافقتهــن 
ــا  ــاركي وم ــل التش ــات العم ــات مجموع ــي جلس ف
ــرٌ  ــٌغ صغي ــَح مبل ــات. ُمِن ــع بيان ــن جم ــا م ــق به يتعل
ــة  ــال، أو رعاي ــات االنتق ــة نفق ــاركة لتغطي ــكل مش ل
األطفــال، أو خســارة بعــض الدخــل بســبب املشــاركة 

ــات. ــي اجللس ف

مت تكويــن خمــس مجموعــات عمــل تشــاركي 
لنســاء ذوات إعاقــة فــي موقعــي البحــث، بواقــع 
َمــم أو ضعيفــات الســمع،  مجموعــة للمصابــات بالصَّ
ــة  ــزون (، ومجموع ــة كوي ــاركة ) مدين ــت 16 مش ضم
) مدينــة  للمعاقــات بصريًــا ضمــت 11 مشــاركة 
كويــزون (، ومجموعــة للمصابــات بإعاقــة حركيــة 
ضمــت 8 مشــاركات ) مدينــة كويــزون (، ومجموعتــني 
ضمــت معاقــات حركًيــا ) مدينــة ليجــاو( ضمتــا مًعــا 
19 امــرأة، أكملــت 51 امــرأة مــن بــني 54 التدخــل 
حتــى نهايتــه، حيــث انســحبت امــرأة بســبب العمــل، 
وأخــرى بســبب املــرض، وثالثــة بســبب االنتقــال خــارج 

ــا. ــش فيه ــي تعي ــة الت املنطق

أُجــرَي تقييــٌم جملموعــات العمــل التشــاركي اعتمد 
علــى أنشــطة جمــع بيانــات نوعيــة وكميــة ــــ علــى 
حــد ســواء ــــ شــملت األســاليب الكميــة التقييــم 
ــك  ــا18، وكذل ــا وبعديً ــة، قبلًي ــريع لإلعاق ــحي الس املس
ــة  ــام للمعرف ــتبيان الع ــن »االس ــة م ــخة معدل نس
ــاس مســتويات خــط األســاس  ومــا  اجلنســية«21، لقي
ــاركة  ــاه، واملش ــي األداء، والرف ــرات ف ــن تغي ــا م يعقبه
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املشــاركات  اجملتمــع، وكذلــك مــدى معرفــة  فــي 
نصــف  ســوف  واإلجنابيــة.  اجلنســية  بالصحــة 
األســاليب الكميــة فيمــا بعــد. تطــرح هــذه الورقــة، 
حتديــًدا، النتائــج التــي مت التوصــل إليهــا مــن نشــاطني 
مــن أنشــطة جمــع البيانــات النوعيــة، وهمــا: قصــص 

ــة. ــالت املتابع ــر، ومقاب التغي

مصادر البيانات
ــي  ــاركة ف ــن كل مش ــب م ــر: ُطِل ــص التغيي قص
مجموعــات العمــل التشــاركي أن حتضــر مقابلــة 
ــبتمبر/أيلول 2015. كان  ــي س ــل ف ــة التدخ ــي نهاي ف
يُطَلــب مــن كل مشــاركة، فــي هــذه املقابلــة، أن 
تصــف أهــم تغييــر حــدث فــي حياتهــا نتيجــة 
ــن كل  ــب م ــك ُطِل ــد ذل ــل، بع ــي التدخ ــاركتها ف مش
ــات،  ــد أولوي ــب حتدي ــي تدري ــارك ف ــة أن تش مجموع
يناقشــن فيــه القصــص – دون تعريفهــن بصاحباتهــا 
– وأن يختــرن، كمجموعــة، القصــص التــي متثــل أهــم 
ــي  ــباب الت ــق األس ــري توثي ــي. وكان يج ــر جماع تغيي
اختــارت علــى أساســها كل مجموعــة مــن املشــاركات 
ــي  ــاركة ف ــن 30 مش ــص م ــع قص ــص. مت جم القص
مدينــة كويــزون، ومــن 17 مشــاركة فــي مدينــة ليجــاو 
ــوم  ــاء ي ــع نس ــر أرب ــم حتض ــل. ل ــن التدخ ــن أكمل مم
ــن. ــاركن بقصصه ــم يش ــي ل ــات، وبالتال ــع البيان جم

مقابــالت املتابعــة: بعــد تســعة أشــهر مــن 
ــوة  ــت دع ــران 2016، مت ــي يونيو/حزي ــل ف ــاء التدخ انته
ــة  ــي مقابل ــاركة ف ــة للمش ــن كل مجموع ــة م عين
وجًهــا لوجــه. وُســِئلت املشــاركات عــن التغيــرات 
ــا  ــل، أم ــاء التدخ ــد انته ــا عن ــي حددنه ــة الت املهم
زالــت قائمــة؟ وهــل حدثــت تغيــرات أخــرى، أو ظهــرت 
ــي  ــاركة ف ــى املش ــا إل ــن يعزونه ــي حيواته ــرص ف ف
ــي  ــات الت ــاركي؟ واالختالف ــل التش ــات العم مجموع
الحظنهــا فــي النفــاذ إلــى خدمــات الصحــة اجلنســية 
واإلجنابيــة وخدمــات املعاقــني... وغيرهــا مــن خدمــات؟ 
ــي  ــاركة ف ــلبية للمش ــار س ــاك أي آث ــا إذا كان هن وم
ــة  ــراء 18 مقابل ــاركي؟ مت إج ــل التش ــات العم مجموع
ــزون،  ــة كوي ــي مدين ــة ف ــت 11 مقابل ــة، أُجري متابع

مــع ميســرة ومشــاركتني مــن مجموعــة العمــل 
ــمع،  ــف الس ــم، أو ضع َم ــني بالصَّ ــاركي مصابت التش
العمــل  مجموعــة  مــن  مشــاركات  و4  وميســرة 
التشــاركي ذوات إعاقــة بصريــة، وثــالث مشــاركات 
ــة  ــات بإعاق ــاركي مصاب ــل التش ــة العم ــي مجموع ف
ــع  ــالت م ــراء مقاب ــاو مت إج ــة ليج ــي مدين ــة. وف حركي
ميســرتني وخمــس مشــاركات مــن مجموعــة العمــل 

التشــاركي.

التحليل
تولــت منســقة مجموعــة العمــل التشــاركي 
ــى  ــا إل ــة وترجمته ــة الفليبيني ــات باللغ ــع البيان جم
اإلجنليزيــة، ثــم قامــت مبشــاركة عضوتــني أســتراليتني 
فــي فريــق البحــث بتحليــل البيانــات. أجريـَـت مراجعــة 
أوليــة للبيانــات، ومت تكويدهــا يدويـًـا مــن خــالل عمليــة 
اســتقرائية مســتندة إلــى أســئلة البحــث، ثــم انتقــل 
التحليــل إلــى التحليــل املوضوعــي اســتنادًا إلــى 
املوضوعــات التــي مت حتديدهــا فــي املــادة اإلمبيريقيــة، 
باســتخدام األســلوب االســتداللي.22وقامت كل باحثــة 
بقــراءة كل اخملطوطــات، بشــكٍل مســتقٍل، واســتيعاب 
النتائــج وتكويدهــا حتــت عــدد مــن املوضوعــات التــي مت 
حتديدهــا فــي البيانــات،  مت حتليــل بيانــات كل مجموعــة 
ــات  ــن اجملموع ــل ع ــكل منفص ــاركي بش ــل تش عم
األخــرى، ثــم أُجِريــت مقارنــة بــني مجموعــات العمــل 
ــك  ــة، وكذل ــة اإلعاق ــب نوعي ــى حس ــاركي عل التش
بــني اجملموعــات التــي مت تنظيمهــا فــي مدينــة كويــزون  
وفــي مدينــة ليجــاو. مت تنقيــح النتائــج املكــودة، بعــد 
ذلــك، حتــى يتســنى حتديــد املوضوعــات الرئيســية فــي 

ــات بأســرها. مجموعــة البيان

املوافقة األخالقية
مت احلصــول علــى املوافقــة األخالقيــة لبرنامــج 
»جنــرؤ« مــن اللجنــة الفرعيــة لألخالقيــات اإلنســانية 
فــي العلــوم الصحيــة بجامعــة ملبــورن، وجلنــة 
األخالقيــات بجامعــة دي ال ســال فــي أغســطس/

ــن  ــًدا م ــون حتدي ــذا املك ــى ه ــول عل آب 2013، ومت احلص
البرنامــج -والــذي اســتمر لثــالث ســنوات -فــي أكتوبر/
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تشــرين األول 2014. مت احلصــول علــى موافقــة مــن كل 
ــل  ــات العم ــي مجموع ــاركة ف ــى املش ــاركات عل املش

ــات. ــع البيان ــة جم ــاركي وعملي التش

النتائج
قصص النساء

ــن  ــدد م ــن ع ــاء ع ــص النس ــل قص ــف حتلي كش
التغيــرات املهمــة فــي حيــوات النســاء؛ عزونهــا 

حتسن الثقة بالنفس
أوضحــت أكثــر مــن ثالثــة أربــاع املشــاركات أنهــن 
ــاركة  ــالل املش ــن خ ــس م ــي النف ــة ف ــن ثق اكتس
ــن  ــط حتس ــاركي، وارتب ــل التش ــات العم ــي مجموع ف
ــة  ــاالت، بعملي ــم احل ــي معظ ــس، ف ــي النف ــة ف الثق
اإلدمــاج االجتماعــي الــذي أتاحتــه مجموعــات العمــل 
ــراء،  ــع النظ ــل م ــرص التواص ــا ف ــاركي بتوفيره التش
فقــد كانــت تلــك فرصــة نــادرة لكثيــر منهــن، وأتاحــت 
لهــن معرفــة أن هنــاك أخريــات ذوات إعاقــة فــي 
ــديد  ــاح ش ــعورًا بارتي ــك ش ــاع ذل ــن، فأش مجتمعاته
ــرة  ــات، للم ــن صداق ــض لتكوي ــة للبع ــن، وفرص لديه
األولــى. وقــد أتاحــت تلــك الصداقــات للنســاء تشــارك 
جوانــب مــن حيواتهــن مــع أخريــات، فخلقــت لديهــن 

ــاركي؛  ــل التش ــات العم ــي مجموع ــاركة ف ــى املش إل
ــداف  ــع أه ــرات م ــك التغي ــن تل ــد م ــقت العدي واتس
ــوق  ــة واحلق ــة بالصح ــادة الدراي ــا زي ــل، ومنه التدخ
ــراء  ــم النظ ــة، ودع ــادة الثق ــة، وزي ــية واإلجنابي اجلنس
فــي النفــاذ إلــى اخلدمــات. وعلــى الرغــم مــن اختــالف 
بشــكل  مجموعــة  كل  حددتهــا  التــي  األولويــات 
ــرت  ــتركة ظه ــات مش ــاك موضوع ــإن هن ــي، ف جماع

ــدول 1. ــي اجل ــا ف ــات، وصفناه ــدى  كل اجملموع ل

ــت  ــوط. ووصف ــا للضغ ــعادة، وتخفيًف ــعورًا بالس ش
ــات  ــك الصداق ــاهمت تل ــف س ــك، كي ــاء، كذل النس
اجلديــدة فــي شــعورهن بالثقــة فــي النفــس مبــا يكفي 
ــن،  ــي مجتمعاته ــن ف ــع آخري ــا م ــراط اجتماعًي لالنخ
فضــالً عمــا وفرتــه مــن دعــم النظــراء الــذي ســاعدهن 

ــاة: ــات احلي ــى التعامــل مــع حتدي عل

»أصبحــت ســعيدة. مــن خــالل مجموعــة العمــل 
التشــاركي شــعرت أنــي لســت وحــدي، فقــد علمــت 
ــات ذوات  ــاء أخري ــاك نس ــة أن هن ــالل اجملموع ــن خ م
مشــكالتي  صديقاتــي...  مثلنا...أصبحــن  إعاقــة 
تختفــي وأنــا فــي اجللســة.« )قصــة تغييــر، مشــاركة 
ــة  ــة بإعاق ــاركي مصاب ــل التش ــة العم ــي مجموع ف
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جدول 1. ملخص أولويات التغيير كما حددتها املشاركات في مجموعات العمل التشاركي

ترتيب أولويات 
التغيير كما حددته 

النساء

مجموعة عمل تشاركي 
لنساء صماوات أو 
ضعيفات السمع.

مجموعة عمل تشاركي 
لنساء ذوات إعاقة 

بصرية.

مجموعة عمل تشاركي 
لنساء ذوات إعاقة حركية 

في مدينة كويزون. 

مجموعات عمل تشاركي 
لنساء ذوات إعاقة 

حركية في مدينة ليجاو

املرتبة األولى
زيادة الدراية باحلصة 
اجلنسية واإلجنابية.

حتسن الثقة بالنفس
زيادة الدراية بحقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
حتسن الثقة بالنفس

املرتبة الثانية

زيادة فهم كيفية الوقاية 
من فيروس نقص املناعة 

البشرية واألمراض 
املتناقلة جنسًيا بشكل 

أكثر حتديًدا.

زيادة الدراية باحلماية 
من العنف ضد النساء 
واألطفال ذوي اإلعاقة.

حتسن الثقة بالنفس.
زيادة الدراية بحقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

املرتبة الثالثة
زيادة الدراية باحلماية 

من العنف ضد النساء 
واألطفال ذوي اإلعاقة.

زيادة الدراية بحقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة.

زيادة الدراية باحلماية 
من العنف ضد النساء 
واألطفال ذوي اإلعاقة.

الشمول االجتماعي 
مقترنًا بعملية مجموعات 
العمل التشاركي وحتسن 

الثقة بالنفس.
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ــزون(. ــة كوي ــة، مدين بصري

وارتبطــت الثقــة بالنفــس، كذلــك، بزيــادة الدرايــة 
بحقــوق النســاء ذوات اإلعاقــة، وزيــادة اإلميــان بقوتهــن 
وقدرتهــن علــى املناصــرة الذاتيــة، وشــعورهن بشــكل 
ــذى  ــاذج حتت ــن من ــؤولية، لتك ــادة واملس ــد بالقي متزاي
ــن.  ــة حقوقه ــي معرف ــة ف ــات ذوات إعاق ــم أخري لدع
ــى  ــرأة عل ــاعد امل ــه يس ــا بأن ــك أيًض ــف ذل ــد وُِص وق
التعامــل مــع جتــارب التمييــز. حتســن الثقــة بالنفــس 
ــات  ــدى مجموع ــر ل ــم تغيي ــة كأه ــه األولوي ــت ل كان
ــة  ــاء ذوات إعاق ــت نس ــي ضم ــاركي الت ــل التش العم
بصريــة، وكذلــك لــدى مجموعتــي العمــل التشــاركي 

ــزون: ــة كوي ــي مدين ــة ف ــاء ذوات اإلعاق للنس

»حينمــا كنــت ال أدري شــيًئا عــن تلــك األمــور، كان 
تقديــري لذاتــي فــي احلضيــض. لــم أكــن أعــرف كيــف 
ــت  ــي كن ــياء الت ــع. واألش ــي اجملتم ــاس ف ــط بالن أختل
أريــد أن أقولهــا، لــم أكــن أقولهــا ألنــي كنــت أعتقــد 
ــي  ــى خطــأ. ولكــن، عندمــا أتيحــت ل ــا عل ــي دائًم أنن
فرصــة املشــاركة فــي اجللســات، شــعرت بدفعــة قوية 
لثقتــي فــي نفســي. واألفــكار التــي لــم أكــن أدري أنــي 
ــت  ــات. تعلم ــاركها األخري ــتطعت أن أش ــا، اس أملكه
ــخص  ــرأة وكش ــي كام ــني، وحقوق ــن القوان ــر ع الكثي
ذي إعاقة...أعتقــد اآلن أننــا حتــى وإن كنــا معاقــات، فإن 
ذلــك لــن يعوقناعــن االختــالط مــع النــاس، ونســتطيع 
أن نفعــل األشــياء التــي نريدهــا.« قصــة تغييــر، 
مشــاركة فــي مجموعــة العمــل التشــاركي ذات إعاقة 

حركيــة، مدينــة ليجــاو(.

زيادة الدراية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ــات  ــي مجموع ــاركات ف ــف املش ــو نص ــدت نح أك
فهــم  حتســن  أهميــة  علــى  التشــاركي  العمــل 
حقوقهــن بوصفهــن أشــخاًصا ذوي إعاقــة، وفهــم 
ــي  ــوق ف ــك احلق ــم تل ــب أن تدع ــي يج ــني الت القوان
الفيليبــني. وشــملت احلقــوق التــي ركــزت عليهــا 
النســاء فــي هــذا الصــدد، احلــق فــي التصويــت، 
والعمــل، وإقامــة عالقــات شــخصية، واحلصــول علــى 

ــرر  ــك التح ــي ذل ــا ف ــة، مب ــية واإلجنابي ــة اجلنس الصح
مــن التمييــز والعنــف ضــد النســاء واألطفــال. وكانــت 
زيــادة الدرايــة باحلقــوق أهــم تغييــر فــي رأي مجموعــة 
العمــل التشــاركي للنســاء ذوات اإلعاقــة احلركيــة فــي 
مدينــة كويــزون ، وثالــث أهــم تغييــر لــدى مجموعــة 
ــة.  ــة البصري ــاء ذوات اإلعاق ــاركي للنس ــل التش العم
ــوق  ــة بحق ــادة الدراي ــاو أن زي ــي ليج ــاء ف ورأت النس
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مهمــة لتأثيرهــا علــى حتســن 

ــس. ــة بالنف الثق

لكثيــر مــن  األولــى،  املــرة  تلــك هــي  كانــت 
النســاء، التــي يُشــرح فيهــا لهــن حقوقهــن بشــكٍل 
ــة  ــن كيفي ــد ع ــم املزي ــة لفه ــتفيٍض، وأول فرص مس
ــود  ــدم وج ــن بع ــن. ولوعيه ــة حقوقه ــز وحماي تعزي
أرادت بعــض املشــاركات  اهتمــام كاٍف بحقوقهــن، 
ــف  ــن وتعري ــرة حلقوقه ــود مناص ــي جه ــرعن ف أن تش
ــك  ــي ذل ــا ف ــرهن )مب ــة وأس ــن ذوات اإلعاق ــات م أخري

ــا: ــاة( به ــركاء احلي ش

»نحتــاج إلــى الدرايــة بحقوقنــا بوصفنــا ذوات 
ــرؤ  ــال يج ــة ف ــش بكرام ــتطيع العي ــى نس ــة، حت إعاق
ــأننا.«  ــن ش ــط م ــا، أو احل ــاك حقوقن ــى انته ــد عل أح
)اقتبــاس مــن تدريــب حتديــد األولويــات، مشــاركة فــي 
مجموعــة العمــل التشــاركي ذات إعاقــة حركيــة، 

ــزون(. ــة كوي مدين

زيادة الدراية بالصحة اجلنسية واإلجنابية
نحــو ربــع املشــاركات فــي كل مجموعــات العمــل 
التشــاركي، وعلــى وجــه اخلصــوص النســاء املصابــات 
َمــم أو ضعــف الســمع، كان التغييــر املهــم فــي  بالصَّ
رأيهــن هــو حتســن الدراية بالصحــة اجلنســية واإلجنابية 
ــة  ــص املناع ــروس نق ــة بفي ــة، والدراي ــوق اإلجنابي واحلق
البشــرية وغيرهــا مــن أمــراض متناقلــة جنســيًّا، 
وتخطيــط األســرة. كانــت تلــك هــي املــرة األولــى التــي 
ــد مــن النســاء، ملعرفــة  تســنح فيهــا الفرصــة، لعدي
شــيء عــن الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة، وكــن علــى 
ــابات  ــى ش ــة إل ــك املعرف ــل تل ــديد لنق ــاس ش حم
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ــة: ــات ذوات إعاق أخري

ــية  ــة اجلنس ــن الصح ــيًئا ع ــرف ش ــن أع ــم أك »ل
 . ــمِّ ــر بالصُّ ــالط كبي ــي اخت ــن ل ــم يك ــة، ول واإلجنابي
ــتطيع  ــي أس ــى أن ــر حت ــت الكثي ــي، اآلن، تعلم ولكن
َمــم فــي  مســاعدة آخريــن. كثيــر مــن املصابــات بالصَّ
مجتمعنــا يعشــن حيــاة صعبة...نحــن، بالفعــل، 
ممتنــات ملــا تعلمنــا ونريــد مســاعدة األخريــات.« )قصــة 
تغييــر، مشــاركة فــي مجموعــات العمــل التشــاركي 
َمــم أو ضعــف الســمع، مدينــة كويــزون(. مصابــة بالصَّ

للدرايــة  اخلاصــة  باألهميــة  اعتــراف  وهنــاك 
الســياق  فــي  واإلجنابيــة  اجلنســية  بالصحــة 
ــة  ــاء ذوات اإلعاق ــبة للنس ــًة بالنس ــي، خاص الفيليبين
ــى أن  ــر إل ــارت تقاري ــث أش ــر، حي ــني الفق ــن يعان وم
الفقــر يزيــد مــن صعوبــة نفــاذ كل النســاء إلــى 

الفيليبــني: فــي  واإلجنابيــة  اجلنســية  الصحــة 

ــديدة  ــة ش ــة أهمي ــية واإلجنابي ــة اجلنس »للصح
بوصفهــا مشــكلة قائمــة بذاتهــا عنــد الفقــراء، 
خاصــًة النســاء والشــباب املعاقــني. فهنــاك معوقــات 
ــية  ــة اجلنس ــى الصح ــول عل ــام احلص ــة أم اقتصادي
واإلجنابيــة، حيــث ال يســتطيع العديــد مــن األزواج 
الوصــول إلــى خدمــات تخطيــط األســرة ووســائل منــع 
احلمــل التــي يحتاجونهــا. وممــن املعــروف أن تخطيــط 
ــرأة  ــح للم ــة تتي ــل احلديث ــع احلم ــائل من ــرة ووس األس
ــح  ــا يتي ــم، كم ــرار علي ــاذ ق ــة التخ ــار والفرص االختي
للشــابة حتاشــي احلمــل فــي فتــرة مبكــرة مــن حياتها. 
ــة  ــات املتعلق ــات واخلدم ــن أن املعلوم ــالً ع ــذا فض ه
ــي  ــا ف ــى عنهم ــة ال غن ــية واإلجنابي ــة اجلنس بالصح
اجلهــود الراميــة إلــى حتاشــي اإلصابــة بفيــروس نقــص 
ــد  ــي حتدي ــق ف ــاس احل ــدز. للن ــرية واإلي ــة البش املناع
اختياراتهــم واتخــاذ قراراتهــم.« )اقتبــاس مــن تدريــب 
ــل  ــات العم ــي مجموع ــاركة ف ــات، مش ــد األولوي حتدي
َمــم أو ضعــف الســمع،  التشــاركي مصابــة بالصَّ

ــزون( ــة كوي مدين

للنساء  العنف  من  احلماية  بسبل  الدراية  زيادة 
واألطفال ذوي اإلعاقة

ــل  ــات العم ــي مجموع ــاركات ف ــت كل املش أعرب
ــة  ــة الدراي ــزون عــن أهمي التشــاركي فــي مدينــة كوي
ــن  ــة، م ــال ذوي اإلعاق ــاء واألطف ــد النس ــف ض بالعن
ــان  ــط األم ــا، وتخطي ــل عنًف ــي متث ــال الت ــث األفع حي
ــم  ــق دع ــى مراف ــاذ إل ــف، والنف ــن العن ــة م للحماي
النســاء الالئــي مــررن بتجــارب عنــف؛ وقــد عبــر 
ــع املشــاركات فــي كل مجموعــات  ــك نحــو رب عــن ذل
العمــل التشــاركي. واحتلــت تلــك األمــور املرتبــة 
الثانيــة مــن األهميــة فــي التغيــرات لــدى النســاء ذوات 
ــات  ــدى املصاب ــة ل ــة الثالث ــة، واملرتب ــة البصري اإلعاق
ــة  ــك ذوات اإلعاق ــمع، وكذل ــف الس ــم، أو ضع َم بالصَّ
احلركيــة، مــن بــني املشــاركات فــي مجموعــات العمــل 
إلــى  النســاء  مــن  العديــد  وأشــارت  التشــاركي. 
ــرض  ــوق، والتع ــة باحلق ــة الدراي ــني محدودي ــة ب العالق
ــي  ــق ف ــة باحل ــن أن الدراي ــت بعضه ــف، وأوضح للعن
ــرًا  ــر عنص ــف يعتب ــن العن ــررة م ــاة متح ــش حي العي
ــن  ــن يتطلع ــظ أنه ــد لوح ــف. وق ــد العن ــا ض حمائًي
إلــى مشــاركة أخريــات ذوات إعاقــة درايتهــن بالعنــف 

ــان: ــط لألم والتخطي

ــة  »العنــف مرتبــط باحلقوق...فمــن الشــائع للغاي
ــا ال  أن نســمع عــن نســاء تعرضــن النتهــاكات، ولكنن
ــن  ــرت م ــا م ــك. بعضن ــدوث ذل ــمح بح ــي أن نس ينبغ
قبــل، أو تواجــه اآلن،أشــكااًل مختلفــة مــن االنتهاكات. 
رمبــا ال نســمح، هــذه املــرأة بــأن نُنتَهــك ألننــا تســلحنا 
بالدرايــة بالعنــف واحلقــوق. مقارنــًة بحالنــا مــن 
قبــل، أصبحنــا اآلن أكثــر ثقــة فــي النضــال مــن 
ــن  ــود آخري ــا بوج ــى درايتن ــة إل ــا، باإلضاف ــل حقوقن أج
ميكنهــم مــد يــد العــون لنــا. نعــرف أن التمييــز يحــدث 
ــزم  ــوف بح ــتعدات للوق ــا مس ــكان، ولكنن ــي كل م ف
ــرأة...  ــر ج ــوى وأكث ــا أق ــا، ألنن ــرأس عالًي ــات ال مرفوع
.«)اقتبــاس مــن تدريــب حتديــد األولويــات، مشــاركة في 
ــة،  ــة بصري ــاركي، ذات إعاق ــل التش ــات العم مجموع

ــزون( ــة كوي مدين
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مقابالت املتابعة
زيادة النفاذ إلى الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا فيها 

احلماية من العنف
العمــل  مجموعــات  فــي  املشــاركات  أعربــت 
التشــاركي عــن اســتمرار العديــد مــن التغيــرات التــي 
نتجــت عــن مشــاركتهن فــي تدخــل مجموعــات 
العمــل التشــاركي  بعــد مــرور تســعة أشــهر، وهــي 
الفتــرة بــني انتهــاء التدخــل وإجــراء مقابــالت املتابعــة. 
ــة  ــادة الدراي ــى زي ــاص، عل ــكل خ ــك، بش ــق ذل وانطب
ــة  ــات، والثق ــة، والصداق ــاء ذوات اإلعاق ــوق النس بحق
بالنفــس لدرجــة مشــاركة معلوماتهــن حــول الصحــة 
ــك،  ــرن كذل ــن، وذك ــع نظيراته ــة م ــية واإلجنابي اجلنس
فــي الســياق نفســه، زيــادة اســتخدامهن، واســتخدام 
ــبنها؛  ــي اكتس ــات الت ــى املعلوم ــن عل ــن أطلعنه م
ــف. ــن العن ــة م ــرة، واحلماي ــط األس ــات تخطي خلدم

وشــرحت إحــدى الســيدات كيــف أن نفاذهــا إلــى 
خدمــات تخطيــط األســرة مكنهــا مــن املشــاركة فــي 
مجــاالت أخــرى فــي احليــاة، وقلــص مــا كانــت تعانيــه 

ــا: ــي زواجه ــر ف ــن توت م

الــذي  األســرة  تخطيــط  أســلوب  »بفضــل 
ــاب  ــي الذه ــة ف ــر حري ــت أكث ــه، أصبح ــدت علي اعتم
إلــى أي مــكان أشــاء، إذ لــم أعــد حامــاًل علــى الــدوام، 
ــددًا.... كان أول  ــل مج ــن احلم ــوف م ــى اخل ــت عل وتغلب
مــا فعلــت متعلًقــا بالعمــل، حيــث تقدمــت لاللتحــاق 
بالعمــل فــي أحــد املصانــع. والتحقــت كذلــك بنظــام 
ــد  ــة... بع ــن املدرس ــرج م ــوف أتخ ــم بديل...وس تعلي
تدخــل مجموعــات العمــل التشــاركي تفتحــت أمامي 
العديــد مــن الفــرص. كان زوجــي يُســبَّني ويقــول لــي 
ــل.  ــاذا ال أعم ــألني مل ــي، ويس ــى من ــدة تُرج ــي ال فائ إن
ولكــن زوجــي اآلن فخــور بــي ومبــا أفعــل، بــل وأصبحــت 
ــد  ــرة. لق ــات األس ــي نفق ــاهمة ف ــى املس ــادرة عل ق
وجــدت نفســي.« )مقابلــة متابعــة مــع مشــاركة فــي 
مجموعــة عمــل تشــاركي ذات إعاقــة بصريــة، مدينــة 

ــزون( كوي

وقــد دلــل علــى أهميــة ربــط جانــب الطلــب، فــي 

التدخــل، مبقدمــي اخلدمــة، ذلــك املثــال الــذي شــاركتنا 
إيــاه إحــدى املشــاركات. فقــد الحَظــت بعــد مشــاركة 
إحــدى مقدمــات اخلدمــة، بصفــة محاضرة في جلســة 
مــن جلســات مجموعــات العمــل التشــاركي، حتســنًا 
ــاء  ــات للنس ــدمي اخلدم ــي تق ــا ف ــي رغبته ــا ف ملحوًظ
ذوات اإلعاقــة. كذلــك أعربــت النســاء عــن زيــادة 
ــن،  ــك بحقوقه ــد التمس ــهن عن ــي أنفس ــن ف ثقته
خاصــًة فيمــا يتعلــق بالنفــاذ إلــى اخلدمــات الصحيــة:

»أصبحــت أتــردد علــى املركــز الصحــي لتخطيــط 
األســرة نتيجــة مــا تعلمــت فــي مجموعــات العمــل 
ــات  ــع خدم ــت م ــات تعامل ــد اجللس ــاركي. فبع التش
ــنت  ــم حتس ــدت أن معاملته ــة، فوج ــاي الصحي باراجن
بشــكل ملحــوظ. أعتقــد أن جلســات مجموعــات 
مقدمــي  معاملــة  حســنت  التشــاركي  العمــل 
اخلدمــة للنســاء ذوات اإلعاقــة، ألن الدكتــورة ل. كانــت 
ــن  ــات، وحتس ــدى اجللس ــي أح ــرة ف ــوة كمحاض مدع
ــاركة  ــع مش ــة م ــة متابع ــة.« )مقابل ــا لإلعاق فهمه
ــة،  فــي جلســات العمــل التشــاركي ذات إعاقــة بصري

ــزون ( ــة كوي مدين

أدت مشــاركة بعــض النســاء فــي مجموعــات 
ــرة،  ــة واخلب ــى اكتســابهن الدراي العمــل التشــاركي إل
التــي مكنتهــن مــن رفــع دعــاوى قضائيــة كــرد 
فعــل علــى تعرضهــن لالنتهــاك. علــى أن النفــاذ إلــى 
ــة،  ــديد الصعوب ــا زال ش ــاء م ــؤالء النس ــة له العدال
فحتــى عندمــا ينجحــن فــي أخــذ حقوقهــن عــن طريق 
القضــاء ويتركــن الشــريك العنيــف، ويرتبطــن بخدمــة 

ــاة: ــات احلي ــتمر صعوب ــة، تس محلي

»زوجــي فــي الســجن اآلن بعــد أن رفعــت شــكوى 
ضــده بســبب العنــف املنزلــي. إذا دفــع كفالــة قدرهــا 
ــة، وإال  ــت املراقب ــجن حت ــن الس ــيخرج م 120,000 س
ــعك  ــل بوس ــا: ه ــنوات. ]أن ــت س ــه لس ــيظل في فس
إعالــة نفســك وأطفالــك بدونــه؟[ بــودي لــو أســتطيع، 
ــهر.  ــن ش ــل م ــر أق ــرًا، م ــدث مؤخ ــر ح ــن األم ولك
أســتطيع اإلنفــاق عليهــم اآلن، ولكنــي غيــر متأكــدة 
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ممــا ســيحدث بعــد ذلــك... ألنــي عرفــت حقوقــي 
ــط  ــو أو احل ــذا النح ــى ه ــي عل ــمح مبعاملت ــن أس ول
ــي  ــاركة ف ــع مش ــة م ــة متابع ــأني.« )مقابل ــن ش م
مجموعــة عمــل تشــاركي، ذات إعاقــة حركيــة، مدينــة 

ــاو( ليج

ــَل  علــى أن العديــد مــن النســاء رأيــن أن تدخُّ
ــون  ــب أن يك ــاركي كان يج ــل التش ــات العم مجموع
أطــول، وأن يشــتمل علــى اســتعراض أكبــر للخدمــات 
واســتدامة  فاعلــة  أكثــر  لنقــل  تعزيــزًا  املتاحــة 
ــدرة  ــن الق ــد م ــل، واملزي ــني املتواص ــة، والتمك للمعرف
علــى تعزيــز أمنهــن االجتماعــي وحمايتهــن مــن 

ــف. العن

اإلدماج االجتماعي املستدام
ــات  ــي والصداق ــاج االجتماع ــرص اإلدم ــت ف حظي
ــتوى  ــى أن مس ــاء. عل ــن النس ــد م ــتدامة للعدي باالس
التضمــني يبــدو أنــه اختلــف بحســب عــدد مــن 
ــادي  ــاذ امل ــة، والنف ــة الفردي ــل الفاعلي ــل، مث العوام
ــاظ  ــة للحف ــة الالزم ــوارد االقتصادي ــات، وامل للمجتمع
ــرة، أو  ــم األس ــات، ودع ــع الصديق ــل م ــى التواص عل
ــة  ــن أمثل ــل.  وم ــك العوام ــن تل ــى أي م ــار إل االفتق
ــا،  ــن أن أمه ــاركات م ــدى املش ــه إح ــا ذكرت ــك م ذل
ــتقالل  ــع اس ــل م ــي التعام ــة ف ــدت صعوب ــي وج الت
ابنتهــا املتزايــد، آذتهــا جســديًا بعــد أن حضــرت 
مناســبة اجتماعيــة. رمبــا كان ذلــك وراء اقتــراح بعــض 
ــي  ــع وع ــات لرف ــص جلس ــوب تخصي ــاركات وج املش

ــا:  ــل أيًض األه

»يســاور أمــي بعــض الشــك عندمــا أخبرهــا 
ــل  ــرت حف ــرات حض ــدى امل ــي إح ــأخرج... ف ــي س أن
ــي  ــاركات ف ــن املش ــالت م ــدى الزمي ــالد إح ــد مي عي
ــد  ــت بع ــث ذهب ــاركي، حي ــل التش ــات العم مجموع
العمــل مباشــرةً إلــى بيــت م. ... كان ذلــك ســبًبا فــي 
ضــرب أمــي لــي وكانــت فــي شــدة الغضب.«)مقابلــة 
متابعــة مــع مشــاركة فــي مجموعــة عمــل تشــاركي 

ــزون( ــة كوي ــة، مدين ــة بصري ذات إعاق

زيادة املشاركة في اجملتمعات
ــا  ــاركات فرًص ــن املش ــد م ــل للعدي ــق التدخ خل
ــاهمة  ــن واملس ــي مجتمعاته ــاركة ف ــدة للمش عدي
إلــى  باإلعاقــة؛  املتعلقــة  املناصــرة  فــي أنشــطة 
ــدأن  ــالت ب ــن املقاب ــت معه ــن أجري ــني مم ــة أن اثنت درج
فــي تعبئــة ذوي اإلعاقــة فــي مجتمعهــم علــى أمــل 
التســجيل كمنظمــة أشــخاص معاقــني. وامــرأة أخرى 
ــياء  ــع األش ــل لبي ــاري )مح ــاري س ــل س ــت مح أسس
ــن  ــه م ــذي ادخرت ــال ال ــى امل ــادًا عل ــيطة( اعتم البس
ــات.  ــن اجللس ــه م ــت علي ــذي حصل ــال ال ــدل االنتق ب
علــى أن فــرص املشــاركة فــي اجملتمــع كانــت محــدودة 
أمــام أخريــات، خاصــًة فــي مدينــة ليجــاو. املســؤولية 
ــي  ــزال اجلغراف ــة، واالنع ــة الفاعلي ــة، ومحدودي العائلي
حالــت كلهــا دون املشــاركة فــي اجملتمــع، والنفــاذ إلــى 

ــة: ــة املطلوب ــات الصحي اخلدم

»أتذكــر عالقتنــا الطيبــة مــع الزميــالت فــي 
مجموعــة العمــل التشــاركي، وكــم كنــت أســعد فــي 
ــل  ــياء ونعم ــش األش ــم بع ــا نتقاس ــات عندم اجللس
ــاك فرصــة لاللتقــاء بهــن  ــم تعــد هن ــا. ولكــن، ل مًع
ــك  ــي ال أمل ــن، ألن ــة معه ــائل النصي ــادل الرس أو تب
ــي ال أســتطيع االلتقــاء بهــن  ــا محمــوالً، وبالتال هاتًف
إال فــي اجللســات... عندمــا تأتينــي نوبــة املــرض أخلــد 
إلــى النــوم، فأســتعيد عافيتــي ويذهــب الصــداع 
ــًدا،  ــد ج ــا بعي ــفى ناج ــف. مستش ــي أخ ــعر بأن وأش
ــغولة  ــا مش ــا، وأن ــة أيًض ــة املدين ــفى قاع ومستش
مــع  متابعــة  )مقابلــة  أســرتي.«  برعايــة  دائًمــا 
مشــاركة فــي مجموعــة عمــل تشــاركي، ذات إعاقــة 

ــاو( ــة ليج ــة، مدين حركي

وجــود  كذلــك،  أخريــات  مشــاركات  وذكــرت 
معوقــات مســتمرة أمــام نفــاذ النســاء ذوات اإلعاقــة 
إلــى فضــاءات مجتمعيــة أخــرى مثــل الوظيفــة، علــى 

ــن: ــن بحقوقه ــن وعيه ــم م الرغ

”الواقــع أن ]تدخــل مجموعــات العمــل التشــاركي[ 
ــا،  ــا م ــة يوًم ــة اجتماعي ــون أخصائي ــي أن أك ألهمن
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ولكنــي ال أعــرف كيف...األمــر صعــب بالفعــل؛ ألن 
ــم وال  العديــد مــن الشــركات ال تعــي ظــروف الصُّ
ــدى  ــل بإح ــدم للعم ــرة، للتق ــت، ذات م ــا. ذهب يقبلونن
أشــاروا  صمــاء  أنــي  أدركــوا  وعندمــا  الشــركات، 
بأيديهــم وقالــوا لــي إنهــم ال يوظفــون الصــم... بعــد 
أن عرفــت حقوقــي فــي مجموعــة العمــل التشــاركي، 
كنــت فــي غايــة احلــزن.« )مقابلــة متابعــة مــع 
ــاء أو  ــاركي صم ــل تش ــة عم ــي مجموع ــاركة ف مش

ــمع( ــة الس ضعيف

مناقشة
التشــاركي  العمــل  مجموعــات  لتدخــل  كان 
ــبة  ــة بالنس ــج إيجابي ــرؤ« نتائ ــروع »جن ــار مش ــي إط ف
للنســاء ذوات اإلعاقــة، شــملت زيــادة الدرايــة بحقــوق 
الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة والنفــاذ إليهــا مبــا 
فــي ذلــك احلمايــة مــن العنــف، وحتســن اإلدمــاج 
وحتســن  اجملتمعــات،  فــي  واملشــاركة  االجتماعــي 
ــر أن اســتدامة تلــك  الثقــة بالنفــس واالســتقالل، غي
ــرت  ــرى، وتأث ــاركة وأخ ــني مش ــت ب ــرات اختلف التغي
ــة،  ــخصية والفاعلي ــدرة الش ــل الق ــن قبي ــل م بعوام
ــة  ــة الالزم ــوارد االقتصادي ــا امل ــا فهي ــوارد مب ــر امل وتواف
ملواصلــة التواصــل واالتصــال مــع املشــاركات األخريات، 
ودعــم  األســرية  واملســؤوليات  اجملتمعــات،  ونفــاذ 
األســرة للشــمول االجتماعــي، واملوقــع اجلغرافــي. وقــد 
أوضحــت املشــاركات أن زيــادة النفــاذ إلــى املعلومــات، 
ــاركة  ــرص املش ــة وف ــبكات االجتماعي ــن الش وتتحس
ــن  ــك بحقوقه ــي التمس ــة ف ــل جوهري ــا عوام كله
فــي الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة وحقوقهــن كنســاء 

ــات.5 معاق

ويعــزز اإلدمــاج االجتماعــي القــرب اجلغرافــي، كأن 
ــود  ــي، ووج ــع اجلغراف ــس اجملتم ــي نف ــرأة ف ــون امل تك
شــبكات محليــة مثــل االنتمــاء إلــى الكنيســة 
وكذلــك  ذاتهــا،  اجملتمعيــة  املنظمــة  أو  نفســها، 
ــي  ــة ف ــن داعم ــم تك ــر ل ــى أن األس ــرة. عل ــم األس دع
كل األحــوال ملشــاركة أعضائهــا مــن ذوي اإلعاقــة 
فــي التجمعــات االجتماعيــة، أو تشــجيعهن علــى 

ــى  االســتقالل. فقــد أكــدت عــدد مــن املشــاركات عل
أهميــة رفــع الوعــي بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
ــل  ــة، ب ــي اخلدم ــات ومقدم ــدى املعاق ــط ل ــس فق لي

ــا. 7،23 ــم أيًض ــرهم ومجتمعاته ــدى أس ول

وبــرز بوضــوح أن التغلــب علــى املعوقــات البيئيــة 
ــات  واالجتماعيــة، مــن أجــل احملافظــة علــى العالق
ــة  ــرة زمني ــات لفت ــاركات أخري ــع مش ــة م االجتماعي
طويلــة ــــ كان أصعــب علــى املشــاركات ذوات اإلعاقات 
األكثــر شــدة، خاصــًة اإلعاقــة احلركيــة. وعلــى الرغــم 
ــة التــي مــرت  مــن أن ذلــك لــم ينــِف إيجابيــة التجرب
بهــا املشــاركات، إال أنــه يشــير إلــى اســتمرار مواجهــة 
املعاقــات لصعوبــات فــي االندمــاج فــي مجتمعاتهــن. 
ــات  ــر انعكاس ــذا األم ــرى، كان له ــياقات أخ ــي س وف
أوســع  متعلقــة باحلصــول علــى احلقــوق األخــرى مثــل 
ــات  ــى اخلدم ــول عل ــرزق، واحلص ــب ال ــم، وكس التعلي
الصحيــة واالجتماعية.4كذلــك اتضــح أن النســاء فــي 
املناطــق الريفيــة مــن مدينــة ليجــاو ال يتمتعــن ســوى 
بآليــات مســاندة ضعيفــة للغايــة؛ ملســاعدتهم علــى 
ــالل  ــن خ ــم م ــدث له ــذي ح ــر ال ــى التغي ــاظ عل احلف
مجموعــات العمــل التشــاركي، أو البنــاء عليــه. فعلــى 
الرغــم مــن أن احلكومــة احملليــة جــادة إلــى حــد بعيــد 
ــود  ــن جه ــه م ــا تبذل ــي م ــة وف ــراف باإلعاق ــي االعت ف
لتعزيــز اإلدمــاج، فــإن آليــات أخــرى مثــل: توفير وســائل 
نقــل، وفــرص عمــل للمعاقــني، أقــل تطــورًا؛ وهــو مــا 
يجعــل مــن مشــاركة النســاء فــي مجتمعاتهــن أكثــر 

ــة. صعوب

مــن خــالل مجموعــات العمــل التشــاركي تعلمــت 
النســاء املزيــد عــن حقوقهــن، مبــا فــي ذلــك احلمايــة 
مــن العنــف. وبفضــل تلــك املعرفــة، وكذلــك الدعــم 
الــذي تلقينــه مــن خــالل اجملموعــات، حتــرك عــدد 
صغيــر مــن النســاء لرفــع شــكاوى متعلقــة مبــا 
مــررن بــه مــن انتهــاكات. وفــي حــني لــم يُفَصــل بعــد 
فــي بعــض تلــك القضايــا، فقــد ُحكــم بالفعــل فــي 
واحــدة منهــا بإدانــة مقتــرف االنتهــاك وســجنه. هــذه 
القضيــة ال تســلط فقــط الضــوء علــى أهميــة توفيــر 
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الدعــم املناســب للنســاء حتــى يســتطعن التعامــل 
مــع النظــام القضائــي، ولكنهــا توضــح أيًضــا أهميــة 
ــن  ــاء باحتياجاته ــن للوف ــتمر له ــم املس ــر الدع توفي
كاميليــري  أعمــال  أوضحــت  وكمــا  األساســية. 
ــى  ــم إل ــي اجلرائ ــدمي مقترف ــدم تق ــإن ع Camillieri، ف
العدالــة حملاســبتهم علــى مــا اقترفــوه ضــد النســاء 
ذوات اإلعاقــة، يعــزز مــن فكــرة أن النســاء ذوات اإلعاقــة 
»أهــداف ســهلة« ال يحظــني بدعــم لإلبــالغ عمــا يقــع 

ــاء.24 ــوء للقض ــف أو اللج ــن عن ــن م بحقه

فعلــى الرغــم مــن أن زيــادة الوعــي الشــخصي 
ــوق  ــز حق ــي تعزي ــا ف ــا حيويً ــد جانًب ــوق يُع باحلق
ــؤدي  األشــخاص ذوي اإلعاقــة، فــإن هــذا الوعــي ال ي
ــك  ــوق. وذل ــذه احلق ــى ه ــول عل ــى احلص ــا إل تلقائًي
ــع  ــول اجلمي ــل حص ــي تكف ــوارد الت ــة وامل أن األنظم
علــى الرعايــة الصحيــة واحلمايــة االجتماعيــة 
والتعليــم، فــي ســياقات مثــل الســياق الفيليبينــي، 
ــخاص ذوي  ــاج األش ــن إدم ــون ع ــا تك ــد م ــي أبع ه
اإلعاقــة فيهــا.7، 25، 26 فتلــك األنظمــة فــي حاجــة إلــى 
الكثيــر مــن التعزيــز والدعــم حتــى تســتطيع معاجلــة 
املعوقــات العديــدة التــي يواجههــا األشــخاص ذوو 
اإلعاقــة، حتــى يســتطيعوا احلصــول علــى تلــك 
اخلدمــات ويتمكنــوا مــن املشــاركة فــي مجتمعاتهــم 
ــن. ــع اآلخري ــاواة م ــدم املس ــى ق ــا عل ــاهمة فيه واملس

ــرؤ«  ــروع »جن ــرى ملش ــطة أخ ــت أنش ــد تعامل وق
ــة  ــطة مجموع ــك األنش ــن تل ــل. م ــك العوام ــع تل م
عمــل تشــاركي مــع أهالــي األطفــال ذوي اإلعاقــة 
ــة،  ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــم بحق ــني درايته لتحس
ــة  ــع بصح ــم للتمت ــم أبنائه ــتطيعون دع ــف يس وكي
جنســية وإجنابيــة راقيــة، ويتحاشــوا العنــف؛ وكذلــك 
ــتجابة  ــة واالس ــات الصح ــي خدم ــدرات مقدم ــاء ق بن
للعنــف؛ لتحســني فهمهــم لإلعاقــة، وقدرتهــم علــى 
حتديــد ومعاجلــة املعوقــات التــي حتــول دون متتع النســاء 
ــز ممارســاتهم  ذوات اإلعاقــة بخدماتهــم، وكذلــك تعزي
ــرى؛  ــات أخ ــى خدم ــل إل ــم التحوي ــة، ونظ التضميني
ــل إدراج  ــن أج ــي م ــم احملل ــدات احلك ــدرات وح ــاء ق وبن

شــمول املعاقــني فــي سياســاتها وبرامجهــا، وذلــك من 
خــالل رفــع الوعــي باإلعاقــة وأنشــطة تبــادل اخلبــرات 
ــع  ــي للمجتم ــي اإليجاب ــز الوع ــراء؛ وتعزي ــني النظ ب
ــاء ذوات  ــة للنس ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــة واحلق باإلعاق
اإلعاقــة، وذلــك مــن خــالل إنتــاج فيديوهــات مناصــرة 

27.)W-DARE ــرؤ ــات جن ــط لفيديوه ــر الراب )انظ

وقــد عاجلــت مبــادرات احلكومــة احملليــة، إلــى حــد 
ــي  ــع الت ــة األوس ــرى للبيئ ــب األخ ــض اجلوان ــا، بع م
تعيــش فيهــا النســاء ذوات اإلعاقــة، مثــل النفــاذ إلــى 
املــوارد االقتصاديــة، وذلــك بهــدف زيــادة  إدماجهــن فــي 
برامــج كســب الــرزق والتوظيــف، وزيــادة نفاذهــن إلــى 
مبــادرات احلمايــة االجتماعيــة احلكومية.واملطلــوب 
ــاء  ــاج النس ــني إدم ــود لتحس ــتمرار اجله ــو اس ــا ه هن
واألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة فــي برامــج النــوع والتنمية 
ــن  ــالغ ع ــة اإلب ــك أنظم ــي،  وكذل ــتوى احملل ــى املس عل

العنــف ضــد املــرأة والطفــل.

ــى  ــم عل ــر دائ ــركات أث ــك التح ــون لت ــى يك وحت
حتســني نفــاذ النســاء ذوات اإلعاقــة إلــى الصحــة 
ــة  ــة ماس ــاك حاج ــة، هن ــة الراقي ــية واإلجنابي اجلنس
ملعاجلــة النظــم املعيقــة ملشــاركتهن فــي كل مياديــن 
احليــاة األخــرى، مثــل: التعليــم، والعمــل، وبرامــج 
علــى  يتعــني  ذلــك  ولتحقيــق  العامــة.  الصحــة 
احلكومــات، ومقدمــي اخلدمــة، ومنظمــات األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، وواضعــي برامــج التنميــة أن يعملــوا 
ــر  ــا أكب ــبوا فهًم ــة ليكتس ــاء ذوات اإلعاق ــع النس م
لتجاربهــن واحتياجاتهــن وأولوياتهــن. فمــن شــأن 
ذلــك أن يتيــح التحديــد املشــترك للمعوقــات اخلاصــة 
ــي كل  ــاركتهن ف ــول دون مش ــي حت ــياق، والت ــكل س ب
ــر  ــة تطوي ــن إمكاني ــالً ع ــذه، فض ــاة ه ــن احلي ميادي
حلــول محليــة لتقليــص املعوقــات وتعزيــز إدمــاج ذوي 

ــم.4 ــي مجتمعاته ــة ف اإلعاق

شكر
يتقــدم كتــاب املقــال بالشــكر لــكل املشــاركات، 
ــى  ــرؤ« عل ــروع »جن ــي مش ــات ف ــع البيان ــق جم ولفري
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احلقوق اجلنسية واإلجنابية لألشخاص ذوي اإلعاقة اجلسدية في جنوب 
أفريقيا والفوائد املستمدة من خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية لهم: منظور 

األشخاص غير املعاقني
بقلم: زانث هانت)أ(، وليزلي سوارتز)ب(، ومارك كاريو)ج(، وستاين هيلوم براثن )د(، وموسى تشيووال )ه(، 

وبول روهليدر)و( 

باحث للدكتوراه، قسم علم النفس، جامعة ستيلينبوش، جنوب أفريقيا: )أ( 
أستاذ، بقسم علم النفس، جامعة ستيلينبوش. )ب( 

زميل باحث، مركز ليونارد شيشاير لذوي اإلعاقة والتنمية الشاملة، كلية لندن اجلامعية، اململكة املتحدة )ج( 
باحث بهيئة البحوث العلمية والصناعية )سينتيف(، النرويج. )د( 

رئيس احتاد املعاقني بجنوب أفريقيا )ٍسافود(، بوتسوانا. )ه( 
مشرف أكادميي ومحكم في علم النفس، قسم علم النفس، جامعة إيست لندن، اململكة املتحدة. )و( 

ترجمة: د. سهير جمال محفوظ

موجز املقال: يتناول جانب كبير من النظريات، وكذا البحوث التجريبية مسألة األشخاص ذوي اإلعاقة اجلسدية من 
منظور األصحاء غير املعاقني؛ وقد خرجت تلك البحوث بأن غير املعاق ال يرى في ذي اإلعاقة اجلسدية شريكًا عاطفًيا 
مناسًبا، بل ال يعتقد أن لديه دوافع أو رغبات جنسية، أو أي نشاط جنسي. إن احلصول على خدمات الصحة اجلنسية 
واإلجنابية لألشخاص ذوي اإلعاقة اجلسدية يشكل حتديًا؛ إذ تقترح هذه الدراسة أنهم يواجهون حواجز حتول دون احلصول 
على الرعاية الصحية اجلنسية، التي تكون هيكلية )مثل مكاتب مقدمي الرعاية الصحية التي يتعذر الوصول إليها(، 
أو اجتماعية )مثل اقتراح مقدمي الرعاية الصحية بأن األشخاص ذوي اإلعاقة اجلسدية ال ينبغي السماح لهم باإلجناب(. 
وتتناول هذه الورقة البحثية معتقدات غير املعاقني في جنوب أفريقيا فيما يتعلق مبدى متتع األفراد باحلقوق اجلنسية 
غير  من  أو  اجلسدية،  اإلعاقة  ذوي  من  كانوا  سواء  واإلجنابية،  اجلنسية  الصحية  الرعاية  من  واستفادتهم  واإلجنابية، 
املعاقني. واستنادًا إلى دراسة استقصائية مت إجراؤها، طلبنا من 1,989 شخص من جنوب أفريقيا أن يقدروا درجة متتع 
ذوي اإلعاقة اجلسدية وكذا غير املعاقني باحلقوق اجلنسية، واالستفادة من خدمات الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية 
النتائج أكثر دعما لفكرة أن األشخاص غير املعاقني يستحقون احلصول على احلقوق اجلنسية  التوالي. وجاءت  على 
مقارنًة باألشخاص ذوي اإلعاقة اجلسدية. كما رصد املشاركون درجة أقل لألشخاص ذوي اإلعاقة اجلسدية؛ لالستفادة 
من الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية، مقارنة بتلك التي رُصدت لألشخاص غير املعاقني. ومن شأن تلك النتائج، أن 
تُقدم بعض الدعائم التجريبية األولية على أن غير املعاقني يرون أن ذوي اإلعاقة اجلسدية يتمتعون بحقوق جنسية 
احلقوق  تقليل  أن مسألة  ونرى  واإلجنابية.  اجلنسية  الصحة  استفادتهم من خدمات  قلة  إلى  باإلضافة  أقل،  وإجنابية 
واإلجنابية،  اجلنسية  الصحية  الرعاية  أقل من  استفادة  اجلسدية، وحصولهم على  اإلعاقة  ذوي  اجلنسية لألشخاص 

تُبرهن بوضوح على أن ذلك ينفي القدرة واالحتياجات اجلنسية واإلجنابية لدى األشخاص ذوي اإلعاقة اجلسدية.

الكلمــات الدالــة: األشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية، النشــاط اجلنســي، احلقــوق الصحيــة اجلنســية واإلجنابيــة، 
احلقــوق اجلنســية، الرعايــة الصحيــة اإلجنابيــة، احلصــول علــى اخلدمــات، دراســات عــن املعاقــني، جنــوب أفريقيــا.
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مقدمة
يتنــاول جانــب كبيــر مــن النظريــات، وكــذا البحوث 
التجريبيــة ـ مســألة األشــخاص ذوي اإلعاقة اجلســدية 
مــن منظــور األصحــاء غيــر املعاقــني؛ وقــد خرجــت تلك 
البحــوث بــأن غيــر املعــاق ال يــرى أن ذا اإلعاقة اجلســدية 
لديــه دوافــع أو رغبــات جنســية، أو أي نشــاط جنســي. 
1-10  وفــي الوقــت نفســه ثُبــت أن حصــول األشــخاص 

الصحــة  خدمــات  علــى  اجلســدية  اإلعاقــة  ذوي 
اجلنســية واإلجنابيــة أمــر ُمهمــل متاًمــا. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، يتــم اســتبعاد هــؤالء األفــراد بشــكل عــام مــن 
ــي التثقيــف اخلــاص بالصحــة اجلنســية واإلجنابيــة.  تلقِّ

13,14

فمنــذ ســبعينيات القــرن العشــرين، ظلــت حركــة 
ــاواة  ــق املس ــل حتقي ــن أج ــح م ــني تُكاف ــوق املعاق حق
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية، وحصولهــم علــى 
تلــك اخلدمــات، واالعتــراف بهــم. 19 ولكــن اليــوم، 
ــاب مثــل »أدالخــا«، 20 جنــد أن  كمــا يُشــير بعــض الكُت
ــم،  ــرص التعلي ــز ف ــى تعزي ــة إل ــا باحلاج ــاك اعتراًف هن
والتثقيــف، والعمــل لألشــخاص ذوي اإلعاقة اجلســدية، 
ملعاجلــة مشــكلة إقصائهــم عــن اجملتمــع، واخلدمــات، 
واملؤسســات، وأيًضــا لتمكــني نشــطاء حقــوق املعاقــني 
مــن الــرد علــى اخِلطــاب الســائد لغيــر املعاقــني والــذي 
ــة  ــذوي اإلعاق ــتحبة ل ــر مس ــورة غي ــدم ص ــا ق طامل
ــا الصحــة  اجلســدية. غيــر أنــه لــم يتــم تنــاول قضاي
اجلنســية واإلجنابيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية 
بالبحــث ســوى فــي العقــود القليلــة املاضيــة، وذلــك 
فــي املنــح الدراســية املتعلقــة باالعاقــة 9, 21-23، وأخيــرًا، 

ــة 24,25 . ــة العام ــق بالصح ــا يتعل فيم

والواقــع أن الســنوات األخيــرة قــد شــهدت اعتراًفــا 
ــراد،  ــع األف ــة جلمي ــًدا باحلقــوق اجلنســية واإلجنابي متزاي
والتــي أصبحــت تشــمل األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
بشــأن  العاملــي  التقريــر  إصــدار  منــذ  اجلســدية، 
ــة األمم املتحــدة بشــأن األشــخاص  اإلعاقــة 26 ، واتفاقي
ــك  ــت ذل ــي أعقب ــنوات الت ــي الس ــة 27. وف ذوي اإلعاق
التقريــر، أُولــي اهتمــاٌم دولــيٌ متزايــد لقضايــا الصحــة 
واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، 

اجلســدية.  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  يشــمل  مبــا 
ــط  ــية ترتب ــوق اجلنس ــية واحلق ــاة اجلنس ــا احلي فقضاي
ومــن  لــه،  انفصــام  ال  ارتباًطــا  اإلنســان  بحقــوق 
ثــم، ينبغــي أن تُشــكّل محــور النشــاط املتعلــق 
ــن  ــل م ــى أن العم ــبير 28: إل ــير شيكس ــة. يُش باإلعاق
ــكّل  ــب أن يُش ــي للمعاقني«يج ــاط اجلنس ــل النش أج
ــة  ــة حرك ــي مهم ــر ف ــادة النظ ــة إع ــن عملي ــزًءا م ج
ــن،  ــة، والتضام ــمل: الهوي ــي تش ــني الت ــوق املعاق حق
واحلقــوق، واالحتــرام فــي كل مجــال مــن مجــاالت 
ــا شــامًل  ــاة املعاقــني، والتــي تبنــي أيًضــا مجتمًع حي
يضــم املعاقــني وغيــر املعاقــني«. 28 إن احلملــة الســاعية 
ــود  ــدية، واجله ــة اجلس ــخاص ذوي اإلعاق ــاج األش إلدم
ــية  ــة اجلنس ــى الصح ــول إل ــني الوص ــة لتحس املبذول
واإلجنابيــة، تدفعهــا الرغبــة فيتأكيــد مــا أثبتتــه 
البحــوث املتعلقــة باإلعاقــة مــن اســتمرار إلغــاء احلياة 
اجلنســية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية حتــى اآلن، 
ــم  ــن مفاهي ــج م ــتمر واملمنه ــم املس ــذا إقصائه وك
ــية،  ــة اجلنس ــات الصح ــن خدم ــية وم ــاة اجلنس احلي
ومعاملتهــم بشــكل عــام كأفــراد يفتقــرون إلــى 

ــي. ــلوك اجلنس الس

ــح  ــابقة مصطل ــات الس ــتخدمت األدبي ــد اس وق
وهــو  احلالــة،  هــذه  مثــل  لوصــف  »اللجنســية« 
بــأن  القائلــة  للفرضيــة  يُؤســس  مصطلــح 
مــن  يُعانــون  اجلســدية  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
»غيــاب أو نقــص االهتمــام اجلنســي، وهــي تلــك 
ــا، واملشــاركة  ــا واجتماعًي فــة بيولوجًي الوظيفــة املوصَّ
اجلنســية بــني األشــخاص« 4 وفــي اآلونــة األخيــرة، أدت 
ــوم  ــراف مبفه ــى االعت ــة إل ــلت املهم ــاث واحلم األبح
ويجــب  جنســًيا.  توجًهــا  بوصفــه  »اللجنســية« 
ــتخدامنا  ــد اس ــى تقيي ــراف إل ــذا االعت ــا ه أن يقودن
ــا  ــادة م ــة. فع ــة البحثي ــذه الورق ــي ه ــح ف للمصطل
ــاة  ــن حي ــه م ــس لدي ــه لي ــى أن ــاق عل ــى املع ــر إل يُنظ
ــع  ــار، ودواف ــن إرادة واختي ــتتبعه م ــا تس ــية، مب جنس
ــض  ــار مبح ــد اخت ــه ق ــى أن ــية، ال عل ــات جنس أو رغب
إرادتــه أن يوصــف بأنــه »الجنســي«. وعليــه، نحــد 
ــذه  ــي ه ــية« ف ــح »اللجنس ــتخدامنا ملصطل ــن اس م
الورقــة. وبــداًل مــن ذلــك، نُشــير إلــى مفهــوم انعــدام 

حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية النسخة العربية 2017
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ــة  ــات ذوي اإلعاق ــه اجملتمع ــص ب ــذي تُخَت ــية ال اجلنس
اجلســدية.

وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك بعــض األبحــاث 
التجريبيــة التــي تشــير إلــى أن غيــر املعاقــني يعتبــرون 
ذوي اإلعاقــة اجلســدية أقــل جنســانية، ليس بــني أيدينا 
مــن األبحــاث مــا يحقــق فيمــا إذا كان يُنظــر إلــى ذوي 
ــل  ــدر أق ــون بق ــم يتمتع ــى أنه ــدية عل ــة اجلس اإلعاق
مــن احلقــوق اجلنســية. )لقــد كانــت العينــات التــي مت 
ــا  اســتقاؤها مــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة موضوًع
لدراســات مهمــة؛ مثــل أعمــال كٍل مــن: »لــي إي ال«، 
ــال،  ــبيل املث ــى س ــون وويليامز«عل ــدا«، و«لينت 29 و«روي

ــا  ــال له ــن أعم ــه م ــا نعرف ــاك م ــس هن ــن لي 30، لك

علقــة باألشــخاص غيــر املعاقــني 26(. وفــي املقــام األول، 
تُشــير األدبيــات التــي تتنــاول املواقــف اجملتمعيــة جتــاه 
جنســانية األشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية، إلــى أنــه 
عــادًة مــا يُنظــر إليهــم علــى أنهــم أقــل جنســية مــن 
األشــخاص غيــر املعاقــني. 10, 12, 31-34، وكان مــن املُتوقع أن 
تــؤدي معتقــدات ومواقــف غيــر املعاقــني املتتاليــة إلــى 
ــن  ــدية. 35-38، وتتضم ــة اجلس ــى ذوي اإلعاق ــب عل عواق
ــخاص  ــدة األش ــأن مواع ــظ بش ــب التحف ــك العواق تل
ــم  ــى تقيي ــدوره إل ــؤدي ب ــا ي ــدية؛ مم ــة اجلس ذوي اإلعاق
ــن  ــلبًيا م ــا س ــا عاطفًي ــدية تقييًم ــة اجلس ذوي اإلعاق
ــك  ــني،5, 32, 34, 39-41، وكذل ــر املعاق ــخاص غي ــب األش جان
اســتبعاد األشــخاص ذوي اإلعاقــات اجلســدية مــن 
ــة  ــى احتمالي ــة إل ــرة، 7 باإلضاف ــم األس ــادات تنظي عي
ازديــاد مخاطــر العنــف اجلنســي حتــى ضد األشــخاص 
ــة  ــد أدل ــع، توج ــي الواق ــدية 42 . وف ــة اجلس ذوي اإلعاق
كثيــرة علــى ارتفــاع معــدل العنــف اجلنســي املرتكــب 
ــة  ــدية مقارنً ــة اجلس ــن ذوات اإلعاق ــاء م ــد النس ض
ــر املعاقــات 43. وأحــد األســباب التــي  بغيرهــن مــن غي
ُطرحــت لهــذه احلقيقــة املؤســفة، هــو أن ذوات اإلعاقــة 
ــي،  ــف اجلنس ــرة والتثقي ــى اخلب ــرن إل ــدية يفتق اجلس
ويرجــع ذلــك، مــرة أخــرى، إلــى حــد كبيــر إلــى 
ــك،  ــى ذل ــلوًة عل ــن 31 . وع ــة جتاهه ــف اجملتمعي املواق
ــى أن  ــاس- هانكــوك« توصــل إل ــة أن »هان ومــن املفارق
ذوات اإلعاقــة اجلســدية فــي جنــوب أفريقيــا تتعرضــن 
بشــٍكل خــاٍص إلــى اإلصابــة بفيــروس نقــص املناعــة 

البشــرية، وذلــك ألنهــن مهــددات باالعتــداء اجلنســي، 
وذلــك حتديــًدا ألن اآلخريــن ينظــرون إليهــن علــى أنهــن 
»الجنســيات« و«عــذارى«. ولذلــك، مــن الواضــح أن 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية ال يواجهــون حواجــز 
ــة  ــة الصحي ــي الرعاي ــب مقدم ــل مكات ــة، )مث هيكلي
التــي يتعــذر الوصــول إليهــا(، أمــام حصولهــم علــى 
ــل  ــة فحســب، ب ــة اجلنســية واإلجنابي ــة الصحي الرعاي
يواجهــون أيًضــا تلــك احلواجــز االجتماعيــة )مثــل 

ــم( 44 . ــن جتاهه ــف اآلخري مواق

ووضحــت بعــض األعمــال أن نفــي مفهــوم احليــاة 
اجلنســية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية هــو 
ــي  ــف اجلنس ــدام التثقي ــى انع ــؤدي إل ــذي ي ــر ال األم
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية. وقــد أظهــرت 
ــلب  ــي للط ــف اجلنس ــدرة التثقي ــدة ن ــات عدي دراس
ــأن  ــئ بش ــوم اخلاط ــن املفه ــت ع ــي نتج ــني الت املعاق
ــدية،  ــة اجلس ــخاص ذوي اإلعاق ــية لألش ــدام اجلنس انع
)مبــا فــي ذلــك التمكــني اجلنســي أو االختيــار اجلنســي، 
ــم  ــية(،مما يجعله ــات اجلنس ــع أو الرغب ــك الدواف وكذل
ــتان  ــدت دراس ــد وج ــًيا 14, 45. وق ــطني جنس ــر ناش غي
ــني  ــا أن املعلم ــوب أفريقي ــي جن ــا ف ــان أُجريت إضافيت
ــة،  ــيما الثق ــة، والس ــى املعرف ــرون إل ــهم يفتق أنفس
لكــي يقومــوا بالتثقيــف اجلنســي بنجــاح للمراهقــني 
ذوي اإلعاقــة، 46,47 بينمــا جذبــت دراســة أخــرى االنتبــاه 
نحــو حقيقــة مفادهــا أننــا جنهــل مــا إذا كانــت 
نقــص  فيــروس  بتعزيــز  اخلاصــة  االســتراتيجيات 
ــي  ــذة ف ــية، املُنف ــة اجلنس ــرية والصح ــة البش املناع
ــني الشــباب املعاقــني48.  ــذت ب ــا، قــد نُف ــوب أفريقي جن
وبصفــة عامــة، يوجــد إهمــال كبيــر لفــرص حصــول 
األشــخاص ذوي اإلعاقــات اجلســدية علــى خدمــات 
الصحــة اجلنســية، ويرجــع ذلــك فــي كثيــر مــن 
األحيــان إلــى احلواجــز املتعلقــة باملواقــف االجتماعيــة 
ــدية،  ــات اجلس ــخاص ذوي اإلعاق ــا األش ــي يواجهه الت
مبــا يشــمل تلــك اجلواجــز جتــاه النســاء ذوات اإلعاقــات 
اجلســدية اللتــي حتاولــن احلصــول علــى خدمــات 
 56-49  ,21 احلمــل  ومنــع  اإلجنابيــة  الصحيــة  الرعايــة 
ــد مــن األعمــال التــي أظهــرت أن  ــاك املزي ــر أن هن . غي
األشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية، وبخاصــة النســاء، 
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ــن  ــر م ــاة أكب ــر ملبَّ ــة غي ــات صحي ــن احتياج لديه
النســاء غيــر املعاقــات، باإلضافــة إلــى تضــاؤل فــرص 
احلصــول علــى املعلومــات اخلاصــة بالصحــة، وخدمــات 
الفحــص والوقايــة والرعايــة فــي عالــم الصحــة 
ــخاص  ــتبعاد األش ــد اس ــة2, 57-59. يُع ــية واإلجنابي اجلنس
ــة اجلســدية مــن التثقيــف اجلنســي، ومــن  ذوي اإلعاق
الرعايــة الصحيــة اجلنســية واإلجنابيــة 13, 14, 60 ،قضيــة 
ــة.  ــة العام ــذا بالصح ــان، وك ــوق اإلنس ــق بحق تتعل
ويُعــد التحقيــق التجريبــي أمــرًا حتمًيــا عندمــا 
يتعلــق األمــر بالنظــر فــي مــا إذا كان األشــخاص غيــر 
املعاقــني يــرون أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية ال 
يتمتعــون مبــا يكفــي مــن احلقــوق اجلنســية أم ال. ومــن 
ــر  ــا يفك ــاف م ــا، استكش ــدر أيًض ــس الق ــم بنف امله
ــخاص ذوي  ــا إذا كان األش ــول م ــا ح ــاس عموًم ــه الن ب
ــل  ــتفادة أق ــى اس ــيحصلون عل ــدية س ــة اجلس اإلعاق
ــًة  ــة، مقارن ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــة الصحي ــن الرعاي م

ــني. ــر املعاق ــكان غي بالس

الدراسة احلالية
ــخاص ذوي  ــرون أن األش ــرى الكثي ــا، ي ــا الحظن كم
اإلعاقــة اجلســدية يواجهــون حواجــز هائلــة متعلقــة 
أثنــاء محاوالتهــم إلعمــال  باملواقــف االجتماعيــة 
مــن  واالســتفادة  واإلجنابيــة،  اجلنســية  حقوقهــم 
الرعايةالصحيــة اجلنســية واإلجنابيــة، كمــا يجــب 
ــك  ــاول تل ــاف وتن ــة الستكش ــة خاص ــي أهمي أن نُول
ــياق  ــي س ــة ف ــف االجتماعي ــة باملواق ــز املتعلق احلواج
ــل(.  ــودة بالفع ــز موج ــك احلواج ــت تل ــي، )إذا كان أفريق
ــا مــا تكــون خدمــات  وفــي هــذا الســياق، حيــث غالًب
الرعايــة الصحيــة قليلــة أو غيــر مكتملــة، قــد ال ميكن 
تخطــي أيــة حواجــز إضافيــة يُواجههــا األشــخاص في 
ــات  ــن خدم ــد م ــى الفوائ ــول عل ــم، للحص محاوالته
ــة  ــا أي ــد تقريًب ــة، وال توج ــية واإلجنابي ــة اجلنس الصح
أدلــة جتريبيــة علــى تلــك احلواجــز فــي أفريقيــا، علــى 
ــب  ــه عواق ــون ل ــن أن يك ــا ميك ــن أن وجوده ــم م الرغ
وخيمــة علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية، 
ــص  ــروس نق ــة بفي ــر اإلصاب ــادة خط ــك، زي ــي ذل ــا ف مب

املناعــة البشــرية. كمــا يتنــاول هــذا املقــال منــوذج مــن 
ــن  ــني ع ــر املعاق ــا غي ــوب أفريقي ــكان جن ــرات س تقدي
مــدى متتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية باحلقــوق 
ــا  ــتفادتهم أيًض ــدى اس ــن م ــة، وع ــية واإلجنابي اجلنس
ــة،  ــة اجلنســية واإلجنابي ــة الصحي مــن خدمــات الرعاي

ــني. ــر املعاق ــكان غي ــراد الس ــة بأف ــك مقارنً وذل

الفرضيات
استنادًا إلى األبحاث السابقة نفترض اآلتي: 

نفتــرض أن املشــاركني ســيضعون تقديــرات تفيد   .1
ــم  ــدية لديه ــة اجلس ــخاص ذوي اإلعاق ــأن األش ب
ــخاص  ــن األش ــل م ــة أق ــية وإجنابي ــوق جنس حق

ــكان. ــن الس ــني م ــر املعاق غي

ســيضعون  املشــاركني  أن  أيًضــا،  ونفتــرض   .2
اإلعاقــة  ذوي  بأناألشــخاص  تفيــد  تقديــرات 
مــن  اســتفادة  علــى  يحصلــون  اجلســدية 
الرعايــة الصحيــة اجلنســية واإلجنابيــة أقــل مــن 

املعاقــني. غيــر  األشــخاص 

األساليب
تصميم الدراسة

دراســة  علــى  احلاليــة  الدراســة  تعتمــد 
اســتقصائية أُجريــت بــني الســكان مــن غيــر املعاقــني.

مواد الدراسة
ــا  ــاركني فيم ــدات املش ــم معتق ــا بتقيي ــد قُمن وق
واإلجنابيــة،  اجلنســية  الصحيــة  باحلقــوق  يتعلــق 
ــة  ــة الصحي ــات الرعاي ــن خدم ــتمدة م ــد املس والفوائ
اجلنســية واإلجنابيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقة اجلســدية، 
ــة  ــتخدام دراس ــك باس ــني وذل ــر املعاق ــخاص غي واألش
ــكان.  ــن الس ــني م ــر املعاق ــراد غي ــة األف ــتهدف فئ تس
وفــي املقدمــة اخلاصــة بالدراســة، مت تعريــف الشــخص 
ذوي إعاقــة جســدية بأنــه »شــخص يعانــي مــن إعاقــة 
ــل األمــد علــى  ــر ســلبي كبيــر وطوي جســدية لهــا أث
ــل:  ــة مث ــطة اليومي ــى أداء األنش ــخص عل ــدرة الش ق
ــى التســّوق.« )ص 4(. 61 ومت  املشــي، واألكل، والذهــاب إل
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حتديــد بنــود الدراســة مــن خــلل املناقشــات اجلماعيــة 
املركــزة التــي دارت مع األشــخاص ذوي اإلعاقة اجلســدية 
ومــن خــلل اســتعراض الكتابــات اخملتلفــة عــن ذلــك. 
وقــد شــارك األشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية، الذيــن 
متــت دعوتهــم مبســاعدة احتــاد املعاقــني بجنــوب 
ــات  ــة ملنظم ــة اجلامع ــو الهيئ ــافود(؛ وه ــا )س أفريقي
 ،))DPOs ــة ــي املنطق ــة ف ــني الوطني ــخاص املعاق األش
فــي املناقشــات اجلماعيــة املركــزة خــلل حلقــة عمــل 
ــك  ــزت تل ــد رك ــروع. وق ــة املش ــي بداي ــط ف للتخطي
اجلماعــات، جزئًيــا، علــى حتديــد وصياغــة األســئلة التي 
ســُتدرج فــي تلــك الدراســة. كمــا مت فحــص عناصــر 
الدراســة وبنودهــا مــع املشــاركني قبــل االنتهــاء مــن 
ــات  ــى لغ ــة إل ــك الدراس ــة تل ــت ترجم ــا. ومت إعداده
ــة  ــي متاح ــز، وه ــو، وأفريكان ــا، زول ــي زوس ــدة وه عدي
باللغــة  وكذلــك  اللغــات،  بهــذه  اإلنترنــت  علــى 
ــع الترجمــات مــن قبــل  ــة. متــت ترجمــة جمي اإلجنليزي

ــة. ــان الدق ــني لضم ــات األصلي ــي اللغ متحدث

وقــد اشــتملت الدراســة االســتقصائية علــى أســئلة 
ــة األم  ــرق، واللغ ــس، والع ــن، واجلن ــن )الس ــة ع دميوغرافي
ــرة  ــئلة القصي ــة األس ــتخدمت مجموع ــم(. واس والتعلي
ــدة  ــي ع ــتخدم ف ــا تُس ــادًة م ــي ع ــنطن، الت ــق واش لفري
ســياقات عاملًيــا، فــي حتديــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن 
ــئلة  ــض األس ــت بع ــة. وكان ــي الدراس ــاركني ف ــني املش ب
ــة،  ــث الرؤي ــن حي ــة م ــتجيبني للدراس ــأداء املس ــق ب تتعل
والســمع، واملشــي، واإلدراك، والرعايــة الذاتيــة، والتواصــل 
مــع اآلخريــن. كمــا تضمنــت تلك الدراســة االســتقصائية 
ــة  ــس اآلراء اخملتلف ــة تقي ــة ومغلق ــئلة مفتوح ــا أس أيًض
املواقــف  وكذلــك  اجلنســية،  واحليــاة  اإلعاقــة  شــأن 
ــة  ــوق الصح ــة وحق ــة الصحي ــاه الرعاي ــة جت االجتماعي
ــة  ــكانيتني؛ فئ ــني الس ــا الفئت ــة لكلت ــية واإلجنابي اجلنس
األشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية وفئــة األشــخاص غيــر 
املعاقــني. وتُقــدم هــذه الورقــة تقريــرًا حــول النتائــج التــي 
ترتبــت علــى هــذا القيــاس األخيــر بشــكٍل رئيــس. وتوجــد 
مجموعــة مــن البيانــات النوعية امللموســة املســتخلصة 
ــا  ــا تفصيلًي ــم تناوله ــي يت ــة، والت ــئلة املفتوح ــن األس م

فــي محافــل أخــرى 64.

وقــد اســتخدمنا سلســلة متصلــة مــن النســب 
اســتجابوا  مــن  معتقــدات  الســتخلص  املئويــة 
للدراســة االســتقصائية بشــأن اجلوانــب اخملتلفــة 
االســتفادة  ومــدى  واإلجنابيــة،  اجلنســية  للحقــوق 
ــة اجلنســية  ــة الصحي املســتمدة مــن خدمــات الرعاي
واإلجنابيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية. وطلبنــا 
مــن املشــاركني فــي الدراســة حتريــك الــزر املنزلــق مــن 
األعلــى ألســفل )عبــر اإلنترنــت(، أو اإلشــارة إلــى نقطة 
ــى سلســلة  ــم( عل ــة والقل ــة )باســتخدام الورق معين
ــل  ــن 0% لتص ــدأ م ــة تب ــب املئوي ــن النس ــة م متصل
إلــى 100% لإلشــارة إلــى النســبة املئويــة لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة اجلســدية الذيــن تنطبــق عليهــم عبــارات 
ــود. وكان كل  ــك البن ــف لتل ــي وص ــا يل ــة. وفيم معين
ــارة »يُرجــى ذكــر نســبة  بنــد مــن البنــود يســبقه عب
األشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية التــي تنطبــق عليها 
ــق  ــن طري ــك ع ــراء ذل ــك إج ــة. ومُيكن ــات التالي البيان
وضــع علمــة علــى الســطر أســفل الرقــم بــني 0 و100 

ــرك.« ــة نظ ــل لوجه ــل األفض ــكّل التمثي ــذي يُش ال

اذكــر النســبة املئويــة % لألشــخاص ذوي اإلعاقــة   )1(
اجلســدية القادريــن علــى التعبيــر عن ســلوكهم 

اجلنســي؟

ذوي  لألشــخاص   % املئويــة  النســبة  اذكــر   )2(
التعبيــر  يعتبــرون  الذيــن  اإلعاقــة اجلســدية 
عــن ســلوكهم  اجلنســي  حاجــة  إنســانية  

أساســية؟

اذكــر النســبة املئويــة % لألشــخاص ذوي اإلعاقــة   )3(
ــاب  ــم بإجن ــماح له ــب الس ــن يج ــدية الذي اجلس

ــال؟ األطف

اذكــر النســبة املئويــة % لألشــخاص ذوي اإلعاقــة   )4(
خدمــات  مــن  يســتفيدون  الذيــن  اجلســدية 
اختبــار  )مثــل  اجلنســية  الصحيــة  الرعايــة 
اإلصابــة بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية( فــي 

منطقتــك؟
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اذكــر النســبة املئويــة % لألشــخاص ذوي اإلعاقــة   )5(
خدمــات  مــن  يســتفيدون  الذيــن  اجلســدية 
فحــص  )مثــل  اإلجنابيــة  الصحيــة  الرعايــة 

احلمــل( فــي منطقتــك؟

اذكــر النســبة املئويــة % لألشــخاص الذيــن   )6(
يســتفيدون مــن خدمــات التثقيــف اجلنســي 
معلومــات  تقــدم  التــي  الفصــول  )مثــل 
عــن فيــروس  نقــص املناعــة البشــرية( فــي 

؟ منطقتــك

ــن  ــة م ــة الحق ــي مرحل ــاركني، ف ــن املش ــب م وُطل
ــئلة،  ــة األس ــس مجموع ــى نف ــة عل ــة، اإلجاب الدراس
ــول  ــم ح ــة بآرائه ــود املرتبط ــق بالبن ــي تتعل ــن الت ولك
احلقــوق الصحيــة اجلنســية واإلجنابيــة، واالســتفادة 
ــية  ــة اجلنس ــة الصحي ــات الرعاي ــن خدم ــتمدة م املس
مــن  املعاقــني  غيــر  األشــخاص  لفئــة  واإلجنابيــة 
الســتخلص  احلقــوق  بنــود  تأســيس  ومت  الســكان. 
آراء املســتجيبني للدراســة، )املعبــر عنهــا كتقديــر(، 
ــه  ــذي ينبغــي أو مــن احملتمــل أن يكــون ل بشــأن مــن ال
ــود  ــتخلص البن ــن اس ــة. مُيك ــية وإجنابي ــوق جنس حق
املتعلقــة باالســتفادة املســتمدة مــن الرعايــة الصحيــة 
ــورات  ــتخلص تص ــة الس ــة واملُصمم ــية واإلجنابي اجلنس
املســتجيبني للدراســة بشــأن االحتياجــات واملنافــع 
التــي ميكــن َجنِْيهــا مــن خــلل وصــول األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة اجلســدية إلــى اخلدمــات. وكل تلــك البنــود مًعا، 
تُكــّون صــورة متماســكة حــول: أ( مــا إذا كان األشــخاص 
ــة اجلســدية  ــرون األشــخاص ذوي اإلعاق ــر املعاقــني ي غي
أقــل جنســية، وأيًضــا، ب( إذا كان األشــخاص غيــر 
املعاقــني يعتقــدون أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية 
ــد  ــى فوائ ــوا عل ــون بالفعــل أو ينبغــي أن يحصل يحصل

ــة. ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــات الصح ــن خدم ــل م أق

إعداد العينات
ــتقصائية  ــة االس ــي الدراس ــاركني ف ــني املش مت تعي
مــن خــلل مواقــع التواصــل االجتماعــي )مثــل صفحــة 
ــره  ــوك( وغي ــس ب ــع الفي ــى موق ــك عل ــة لذل مخصص

مــن شــبكات التواصــل االجتماعــي. كمــا مت اإلعــلن عــن 
ــى  ــمى Qualtrics عل ــتقصائية تس ــة اس ــط لدراس راب
اثنــني مــن أكبــر املواقــع اإلخباريــة فــي جنــوب أفريقيــا. 
إحداهمــا يخــدم القــراء الناطقــني بلغتــي الزوســا والزولو 
* ولديــه أكثــر مــن 1,274,856 مســتخدم مختلــف، 

واآلخــر يخــدم القــراء الناطقــني باللغــة اإلجنليزيــة ولديــه 
ــك، مت  ــف 66. كذل ــتخدم مختل ــن 3,104,185 مس ــر م أكث
احلصــول علــى إذن مــن إدارات التخطيــط املؤسســية 
ــا،  ــوب أفريقي ــة بجن ــر اجلامعــات احلضري ــني مــن أكب الثن
فــي مقاطعتــي غاوتينــج وكيــب الغربيــة، وذلــك بهــدف 

ــني الطــلب. ــع الدراســة ب توزي

ــد  ــى ي ــة عل ــت الدراس ــك، نُظم ــن ذل ــًل ع فض
مجموعــة مــن جامعــي البيانــات املدربــني يدويًــا 
باملناطــق  احمليطــة  املســتوطنات  مــن  اثنــني  فــي 
احلضريــة فــي كيــب الغربيــة، والجنــا، وخايليتشــا. 
ــى  ــات عل ــار العين ــاز واقتص ــب انحي ــك لتجن وكان ذل
لديهــم  الذيــن  واملتعلمــني،  املثقفــني  األشــخاص 
إمكانيــة اســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر. أمــا بالنســبة 
ــد  ــم، فق ــة والقل ــة بالورق ــي الدراس ــاركني ف للمش
اختارهــم جامعــو البيانــات علــى نحــٍو ملئــم، والذيــن 
قامــوا بتعيــني واختيــار األشــخاص مــن أجــل الدراســة 
مــن املناطــق املزدحمــة مثــل: األســواق، ومواقــف 
الشــبكات  خــلل  مــن  وذلــك  األجــرة،  ســيارات 
االجتماعيــة اخلاصــة بهــم فــي املواقــع املعنيــة. وكان 
ــن 18  ــم ع ــل أعماره ــاركني أال تق ــع املش ــى جمي عل
ــا، وذلــك مــن أجــل اســتكمال الدراســة )بســبب  عاًم
الطبيعــة اجلنســية لبعــض محتويــات الدراســة(.

استراتيجية حتليلية
وأُجــري حتليــل لعامــل استكشــافي أواًل ــــ بهــدف 
ــر  ــية للعناص ــل األساس ــة العوام ــي بني ــق ف التحقي
ــا  ــد، قُمن ــه التحدي ــى وج ــد وعل ــا بع ــة فيم املُقاس
ــل.  ــاوب املباشــر** فــي التحلي باســتخدام طريقــة التن
ثانًيــا ـ قُمنــا بفحــص مــا إذا كان هنــاك اختــلٌف كبيــرٌ 
ــية  ــوق اجلنس ــول احلق ــاركني ح ــدات املش ــني معتق ب
واإلجنابيــة، وكذلــك مزايــا خدمــات الصحــة اجلنســية 
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77 

واإلجنابيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية، مقارنًــة 
باألشــخاص غيــر املعاقــني مــن الســكان. وعلــى 
أســٍاس استكشــافي، قُمنــا أيًضــا باختبــار مــا إذا 
كانــت تلــك املعتقــدات تختلــف حســب نــوع اجلنــس 
ــنْي  ــنْي بياني ــراء حتليَل ــا بإج ــا قُمن ــا أنن ــارك. كم املش

 )ANOVAs( مختلطــنْي 

ــق إمــا بحقــوق  * * * آلراء املشــاركني، )أي فيمــا يتعل

أو فوائــد الرعايــة الصحيــة اجلنســية واإلجنابيــة(، 
بشــأن كل فئــة مســتهدفة بســبب اســتخدام عامــل 
القياســات املكــررة والنــوع اجلنســي )ذكــر أو أنثــى( مــن 

ــرة. ــل الصغي ــل التفاصي ــتخدام عام ــة، واس ناحي

العينات
االختبــار مــن 1,989 مشــارك.  تكونــت عينــة 
ــن  ــخًصا مم ــرون ش ــة وعش ــة وخمس ــتبعد مائ واسُّ
اســتوفوا املعاييــر التــي وضعهــا فريــق واشــنطن 
ملــن لديهــم إعاقــة وذلــك باســتخدام حــدود الفصــل 
املوصــى بهــا )أي اســتخدام ردود معينــة نحــو »صعــب 
جــًدا« أو »ال ميكنــه اإليفــاء بالغــرض علــى اإلطــلق« 63 
ــة  ــت اجملموعــة املتبقي ــي، كان ــى أي أســئلة. وبالتال عل
ــرق  ــا للط ــك وفًق ــني، وذل ــر املعاق ــخاص غي ــن األش م
ــر  ــط عم ــنطن. وكان متوس ــق واش ــا فري ــي اتبعه الت
ــا  ــني 26 عاًم ــاركني املتبقي ــن املش ــخص م 1,864 ش
)وهــو مــا يعــادل 9.23 وفًقا للقيمــة الدالليــة لإلنحراف 
املعيــاري(، وكانــت الفئــة العمريــة املســتهدفة مــن 18 

ــنة. ــى 76 س إل

وتقريًبــا، كان هنــاك أعــداد متســاوية مــن الذكــور 
)بنســبة 44%( ومــن اإلنــاث )بنســبة 56%(. ومــن الناحية 

العرقيــة، تكونــت العينــة مــن 45.1% مــن الســود 
األفريقــني، و40%  مــن البيــض، و8.6% مــن األعــراق 
ــود،  ــويني أو الهن ــخاص اآلس ــن األش ــة، و4.5% م امللون
ــى  ــهم عل ــوا أنفس ــن عرف ــى 1.8% الذي ــة إل باإلضاف
أنهــم »مــن أجنــاس أخــرى«. وهنــاك حوالــي 51.5% مــن 
ــي  ــة. وف ــادرة املدرس ــهادة مغ ــون ش ــاركني يحمل املش
جنــوب أفريقيــا، )يبلــغ عــدد الســكان 54,490,000 
نســمة(، ومــن بينهــم 67.5% مــن الســود، و%21.6 
ــا لتعــداد  مــن البيــض. أمــا مــن حيــث التعليــم، وفًق
جنــوب أفريقيــا، تبلــغ نســبة األشــخاص الذيــن تبلــغ 
أعمارهــم 20 عاًمــا أو أكثــر، والذيــن يحملــون شــهادة 
مغــادرة املدرســة نحــو 28.5%. ولذلــك، يُشــكّل اجلنــس 
ــا مــن  ــي لدين ــة الت ــر مــن العين األبيــض العــدد األكب
ــة  ــن عام ــا م ــا وتثقيًف ــر تعليًم ــم أكث ــاركني وه املش

ــكان. الس

وتكونــت عينتنــا األخيــرة مــن 1,741 مشــاركًا 
ممــن اشــتركوا فــي الدراســة عبــر اإلنترنــت، فــي حــني 
ــة نحــو  ــئ النســخ الورقي ــن قامــوا مبل ــغ عــدد الذي بل
ــارس  ــن م ــا م ــتبيان مفتوًح ــخص. وكان االس 123 ش
ــل  ــا التحالي ــد أُجرين ــبتمبر 2016. وق ــى س 2016 حت
ــة  ــكل مجموع ــل ل ــٍكل منفص ــاه بش ــودة أدن املوج
ــى  ــم تكــن مختلفــة إل ــج ل ــا أن النتائ ــة. ووجدن فرعي
ــة  ــن العين ــج ع ــجل النتائ ــك، نُس ــٍر. ولذل ــٍد كبي ح

ــاه. ــة أدن اإلجمالي

النتائج
وتوجــد املتوســطات واإلنحرافــات املعياريــة لبنــود 

املعتقــدات ُملخصــة فــي جــدول 1.
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تعد اللغة الكوسية واللغة الزولوية من ضمن اللغات الرسمية في جنوب أفريقيا التي يبلغ عددها إحدى عشرة لغة. وغالًبا ما يتحدث بهذه اللغات األصلية اجلنس   *
األسود في جنوب أفريقيا. وتُعد اللغة الكوسية هي اللغة األم ملا يقرب من 22.7% من السكان، وكذلك اللغة الزولوية هي اللغة األم حلوالي 16% من السكان، مما يجعلها 

أكبر اجملموعات اللغوية في البلد65
حتليل العوامل هي تقنية تقليل البيانات املستخدمة لتجميع العناصر املقاسة في عدد قليل من العوامل الكامنة )غير امللحوظة( والتي يسهل تفسيرها. وبالنسبة   **
لتدوير العوامل، هي تقنية مستخدمة في حتليل العوامل للتمييز بينها. ويُنصح باستخدام نوع التدوير املُطبق هنا؛ وهو التدوير املباشر، عندما يكون من املتوقع أن تتصل 

العوامل.65                                                                                            
وبالنسبة للتحليل البياني )أنوفا(، هو أسلوب يُستخدم في حتليل االختلفات الواقعة بني وسائل اجملموعة.76 يُعد هذا النموذج مختلًطا؛ ألن املشاركني أعطوا ملحظات    ***
متكررة بشأن متغير تابع )»املعتقدات«(، في حني، أنه في الوقت نفسه، نود أن نفحص ما إذا كانت تلك املعتقدات تختلف بني مجموعتني مستقلتني )ذكور وإناث(.                                                                  
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بنية العوامل لبنود املعتقدات
أدى حتليــل العوامــل بطريقــة التدويــر املباشــر 
إلــى إنشــاء عاملــني متميزيــن )قيــم ذاتيــة مــن 2.838 
و 2.319؛ معاييــر االحتفــاظ بالعوامــل هــي القيــم 
ــع  ــم 1، ومت جتمي ــد رق ــن البن ــر م ــو أكب ــا ه ــة مل الذاتي
ــود  ــيرها. 76  فالبن ــهل تفس ــل يس ــي عوام ــود ف البن
رقــم 1، و2، و3 محملــة فــي عامــل واحــد هــو )»حقــوق 
ــم 4، و5،  ــود رق ــة«( والبن ــية واإلجنابي ــة اجلنس الصح
ــن  ــتفادة م ــو )»االس ــي ه ــل ثان ــي عام ــة ف و6 محمل

خدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة«(. ويُوضــح 
اجلــدول الثانــي حتميــل العوامــل التــي مُتثّــل قــوة 
االرتبــاط بــني كل عامــل وبــني العناصــر أو البنــود 
ــي  ــني ف ــل ذي العامل ــس احل ــر نف ــد ظه ــة. وق املقاس
ــكان وكان  ــن الس ــني م ــر املعاق ــخاص غي ــود األش بن
ــاوي  ــم ويس ــط احلج ــل متوس ــني العوام ــاط ب االرتب
 direct( ــر ــر املباش ــة التدوي ــد أن طريق ــذي أك 497 ال
ــى أن  ــر إل ــبة. وبالنظ ــت مناس oblimin rotation( كان
ــى  ــام األعل ــظ أن األرق ــنْي )لوح ــنْي واضح ــاك عامل هن
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جدول 1. املتوسطات واالنحرافات املعيارية لبنود املعتقدات.

البندالرقم
 األشخاص ذوي اإلعاقة اجلسدية

)%(
)%( األشخاص غير املعاقني

1
لقدرة على التعبير عن اجلنسية

]اذكر[ النسبة املئوية % لألشخاص ذوي اإلعاقة 
اجلسدية القادرين على التعبير عن سلوكهم اجلنسي؟

72.49 )انحراف معياري = 26.21(61.47 )انحراف معياري = 30.47(

2

احلاجة إلى التعبير عن اجلنسية
]اذكر[ النسبة املئوية % لألشخاص ذوي اإلعاقة 

اجلسدية الذين يعتبرون التعبير عن سلوكهم اجلنسي 
حاجة إنسانية أساسية؟

73.03 )انحراف معياري = 26.81(66.21 )انحراف معياري = 31.00(

3
احلق في اإلجناب

]اذكر[ النسبة املئوية % لألشخاص ذوي اإلعاقة 
اجلسدية الذين يجب السماح لهم بإجناب األطفال؟

74.38 )انحراف معياري = 27.34(74.22 )انحراف معياري = 29.99(

4

االستفادة من الرعاية الصحية اجلنسية
]اذكر[ النسبة املئوية % لألشخاص ذوي اإلعاقة 

اجلسدية الذين يستفيدون من خدمات الرعاية الصحية 
اجلنسية )مثل اختبار اإلصابة بفيروس نقص املناعة 

البشرية( في منطقتك؟

70.25 )انحراف معياري = 29.42(61.80 )انحراف معياري = 34.25(

5

االستفادة من الرعاية الصحية اإلجنابية
]اذكر[ النسبة املئوية % لألشخاص ذوي اإلعاقة 

اجلسدية الذين يستفيدون من خدمات الرعاية الصحية 
اإلجنابية )مثل فحص احلمل( في منطقتك؟

69.60 )انحراف معياري = 29.41(59.04 )انحراف معياري = 34.32(

6

االستفادة من خدمات التثقيف اجلنسي
]اذكر[ النسبة املئوية % لألشخاص الذين يستفيدون 

من خدمات التثقيف اجلنسي )مثل الفصول التي 
تقدم معلومات عن فيروس نقص املناعة البشرية( في 

منطقتك؟

69.07 )انحراف معياري = 30.92(60.26 )انحراف معياري = 35.47(
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ــس  ــد، ولي ــود واح ــي عم ــوح ف ــع بوض ــد تق ــكل بن ل
ــط  ــاب متوس ــد، بحس ــا بع ــا، فيم ــد قُمن ــر(، فق اآلخ
ــا  ــات مًع ــود اخلدم ــن بن ــدة م ــد العائ ــوق والفوائ احلق
ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــتهدفة )أي األش ــة مس ــكل فئ ل
ــكان(  ــن الس ــني م ــر املعاق ــخاص غي ــدية واألش اجلس
إلنشــاء أربعــة تراكيــب. وأشــارت هــذه التراكيــب 
ــى  ــة = .75 إل ــة اإلحصائي ــدة )الدالل ــة جي ــى موثوقي إل
ــوزع بشــكل طبيعــي )أي أن قيمــة  ــنّي أنهــا تُ .91(، وتب
ــك  ــن > 1.16 وكذل ــر م ــون أصغ ــع تك ــراف التوزي انح
تكــون قيمــة تفرطــح التوزيــع أصغــر مــن > 1.47، 
وتكــون تلــك القيــم أدنــى مــن القيــم احلديــة لألعــداد 

ــن )2011(. ــا كلي ــى بهم ــذان أوص 3 و 8 الل

املعاقني  بني  املعتقدات  اختالف  البيانية  التحليالت 
وغير املعاقني باستخدام انوفا 

ــة  ــم بدرج ــرة احلج ــة كبي ــى عين ــاد عل وباالعتم
دائًمــا  االســتداللية  االختبــارات  ســتؤدي  كافيــة، 
ــون  ــا تك ــى، عندم ــة، حت ــتنتاج دالالت مهم ــى اس إل
ــون ذات  ــى أن تك ــًدا عل ــرة ج ــات صغي ــذه االختلف ه
ــج  ــى النتائ ــر إل ــد النظ ــك، عن ــة. ولذل ــة عملي أهمي
املذكــورة أدنــاه، مُيكننــا أيًضــا أن نفســر حجــم التأثيــر 
)باســتخدام معادلــة مربــع إيتــا )η2( اجلزئــي؛ أي حجــم 

الفــرق(، وذلــك وفًقــا ملعاييــر كوهــني )1969(. )حيــث أن 
ــون  ــغ 0099.،  ويك ــرًا إذا بل ــون صغي ــرق يك ــم الف حج
متوســًطا إذا بلــغ  0588.،  ويكــون كبيــرًا إذا بلــغ 1397 

.75

معتقــدات احلقــوق اجلنســية. وقــد كان هنــاك فرقًا 
مهًمــا فــي نســب احلقــوق اجلنســية لــكل مجموعــة؛ 
فالقيمــة الفائيــة )F( )1,1862( تســاوي 141.89، وحجم 
الفــرق )باســتخدام معادلــة مربــع إيتــا اجلزئــي( يســاوي 
07. واعتقــد املشــاركون، علــى وجــه التحديــد، أن 
حوالــي 67.28% مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية 
لديهــم حقــوق جنســية مقارنـًـة بنســبة 73.30% مــن 
األشــخاص غيــر املعاقــني مــن الســكان. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، كان هنــاك اختــلٌف كبيــرٌ فــي النــوع اجلنســي؛ 
للعــدد   )F( الفائيــة  القيمــة  داللــة  حيــث تكــون 
القيمــة  تكــون  وكذلــك   ،16.75 تســاوي   )1,1862(
االحتماليــة )p( أصغــر مــن 001.، فضــًل عــن أن حجــم 
ــع  ــك م ــاوي 009؛ وذل ــي )partial η2( يس ــرق اجلزئ الف
إعطــاء املشــاركني مــن الذكــور حقــوق جنســية أقــل 
ــب  ــة حس ــم املقاس ــبة حقوقه ــاوي نس ــث تس )حي
الفئتــني املســتهدفتني،  املتغيــر M )68.02% لكلتــا 
ــم  ــبة حقوقه ــاوي نس ــث تس ــاث )حي ــة باإلن ومقارنً
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Factor (loadings of the items( جدول 2: حتميل البنود في عدة عوامل

   البندالرقم
األشخاص ذوي 
اإلعاقة اجلسدية

األشخاص غير 
املعاقني

القدرة على التعبير عن اجلنسية 1

وق
ــ

ــ
قـ

800880ح

884854احلاجة إلى التعبير عن اجلنسية2

552389احلق في اإلجناب 3

االستفادة املستمدة من الرعاية الصحية اجلنسية 4
ـد

ئـ
وا

ــ
888893فـ

934904االستفادة املستمدة من الرعاية الصحية اإلجنابية 5

858841االستفادة املستمدة من خدمات التثقيف اجلنسي 6

اإلجمالي = 1864. ولم تظهر 300 من حتميل العوامل أدناه.
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ــظ  ــا لوح ــر )M( 72.01 (. كم ــب املتغي ــة حس املقاس
ــية  ــوق اجلنس ــب احلق ــني نس ــر ب ــل كبي ــود تفاع وج
املســندة وبــني النــوع اجلنســي؛ حيــث تســاوي القيمــة 
الفائيــة )F( للعــدد )1,1862( 4.01، والقيمــة االحتمالية 
تســاوي 046.، وأخيــرًا حجــم الفــرق يســاوي 002. ومــع 
ــم  ــات )أي حج ــذه االختلف ــم ه ــرًا ألن حج ــك، نظ ذل
التأثيــر( صغيــر جــًدا لكــي يكــون مناســًبا عملًيــا )أي 
ــون  ــر η2 يك ــتخدام املتغي ــرق باس ــني للف كل احلجم
ــله(،  ــر أع ــني، 1969 )انظ ــا لكوه ــن 0099.؛ وفًق ــل م أق

ــر مــن ذلــك.  ــن نتعمــق فــي بحــث التفاعــل أكث ل

ــن  ــتمدة م ــتفادة املس ــة باالس ــدات اخلاص املعتق
الرعايــة الصحيــة اجلنســية واإلجنابيــة.كان هنــاك 
ــة  ــن الرعاي ــتفادة م ــب االس ــي نس ــرٌ ف ــلٌف كبي اخت
الصحيــة اجلنســية واإلجنابيــة لــكل فئــة أو مجموعــة؛ 
ــي  ــدد )1862( ه ــة للع ــة الفائي ــون القيم ــث تك حي
252.77-، وتكــون القيمــة االحتماليــة أصغــر مــن 001.، 
وكذلــك حجــم الفــرق يســاوي 120.، وذلــك مــع إفــادة 
ــخاص ذوي  ــن األش ــي 60.36% م ــأن حوال ــاركني ب املش
ــة  ــات الرعاي ــن خدم ــتفيدوا م ــدية يس ــة اجلس اإلعاق
الصحيــة اجلنســية واإلجنابيــة مقارنـًـة بنســبة %69.62 
ــكان. وكان  ــن الس ــني م ــر املعاق ــخاص غي ــن األش م
ــرٌ فــي النــوع اجلنســي، كمــا هــو  هنــاك اختــلٌف كبي
موضــح فــي املعادلــة: القيمــة الفائيــة )1,1862( = 
9.12، والقيمــة االحتماليــة = 003.، وحجــم الفــرق 
= 005.، وذلــك مــع جنــي املشــاركني مــن الذكــور 
الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  مــن  أقــل  اســتفادة 
اجلنســية واإلجنابيــة )حيــث إن نســبة اســتفادتهم 
املقاســة حســب املتغيــر M تبلــغ 62.82%( لكلتــا 
ــغ  ــن تبل ــاث )الذي ــة باإلن ــتهدفتني مقارنً ــني املس الفئت
نســبة اســتفادتهم املقاســة حســب املتغيــر M نحــو 
66.64%(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، وفًقــا ملعاييــر كوهني 
)1969(، يكــون حجــم التأثيــر صغيــرًا جــًدا لكــي يكــون 

ــله(. ــر أع ــا )انظ ــًبا عملًي مناس

ولــم يكــن هنــاك أي تفاعــل بــني نســب االســتفادة 
ــة  ــات الرعاي ــن خدم ــا م ــول عليه ــن احلص ــي ميك الت

ــي،  ــوع اجلنس ــني الن ــة وب ــية واإلجنابي ــة اجلنس الصحي
وذلــك حســب قيــم املتغيــرات اآلتيــة: القيمــة الفائيــة 
ــة = 479.،  ــة االحتمالي ــدد )1,1862( = 502.، والقيم للع

وحجــم الفــرق > 001.

مناقشة
لقــد افترضنــا املشــاركني مــن غيــر املعاقــني 
ســيقدرون احلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة، وكذلــك مــدى 
ــية  ــة اجلنس ــة الصحي ــن الرعاي ــراد م ــتفادة األف اس
ــى  ــدية، عل ــة اجلس ــخاص ذوي اإلعاق ــة لألش واإلجنابي
أنهــا أقــل مــن تلــك التــي تعتبــر مناســبة لألشــخاص 
ــاركني  ــا أن املش ــكان. ووجدن ــن الس ــني م ــر املعاق غي
قامــوا بتقديــر احلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة لألشــخاص 
ــن  ــر م ــا أكب ــى أنه ــكان؛ عل ــن الس ــني م ــر املعاق غي
ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــبة لألش ــون مناس ــي تك ــك الت تل
ــر أن  ــد كبي ــى ح ــح إل ــن األرج ــد كان م ــدية. وق اجلس
يُقــّدروا درجــة اســتفادة األشــخاص غيــر املعاقــني مــن 
خدمــات الرعايــة الصحيــة اجلنســية واإلجنابيــة علــى 
ــخاص ذوي  ــص األش ــي تخ ــك الت ــن تل ــر م ــا أكب أنه

ــدية. ــة اجلس اإلعاق

وبالنظــر إلــى حجــم مجموعــة البيانــات املوجــودة 
ــك  ــى تل ــى حت ــا أن تلق ــة، توقعن ــذه الدراس ــي ه ف
ــك،  ــرة، ولذل ــة كبي ــا، أهمي ــد به ــي ال يُعت ــار، الت اآلث
فمــن الضــروري تفســير أحجــام التأثيــر لــكل اختبــار، 
وقــد كانــت أحجــام الفــروق امللحوظــة، فــي املعتقــدات 
ــات  ــن خدم ــتفادة م ــية واالس ــوق اجلنس ــأن احلق بش
ــطة.  ــة، متوس ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــة الصحي الرعاي
كمــا يشــير حجــم هــذه التأثيــرات إلــى وجــود فــرق ذي 
مغــزى عملــي فــي تقديــرات األشــخاص غيــر املعاقــني 
ــا للحقــوق اجلنســية، واالســتفادة  ــوب أفريقي ــي جن ف
املســتمدة مــن الرعايــة الصحيــة اجلنســية واإلجنابيــة 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية، وكذلك األشــخاص 
ــت  ــني، 1969( وكان ــكان. )كوه ــن الس ــني م ــر املعاق غي
هنــاك فــروٌق إحصائيــة مهمــة بــني األنــواع اجلنســية، 
ــة جــًدا مــن حيــث  ــت ضئيل ولكــن، تلــك الفــروق كان
حجــم التأثيــر كــي يكــون ذي مغــزى عملــي، وبالتالــي، 
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لــم تُناقــش بعمــق )أي أنهــا كانــت أصغــر مــن 0099.، 
ــارة  ــدر اإلش ــك، جت ــع ذل ــني 1969(. وم ــدد كوه ــا ح كم
إلــى أنــه فــي حــني أن جميــع األعمــال الســابقة 
أشــارت إلــى أن اإلنــاث مَيِلْــن إلــى أن يكــون لهــن 
ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــاه األش ــر جت ــة أكث ــف إيجابي مواق
اجلســدية، عندمــا يتعلــق األمــر باملواعــدة والعلقــات، 
أكثــر مــن الذكــور.40, 67, 68 وال يبــدو أن تلــك االختلفــات 
ــوق  ــة باحلق ــدات املتعلق ــام املعتق ــق أم ــكِّل عائ تُش
اجلنســية ودرجــة اســتفادة األفــراد مــن خدمــات 

ــة. ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــة الصحي الرعاي

ومهــم  متوســط  تأثيــر  يُوجــد  وببســاطة، 
ــاركني  ــر املش ــائل تقدي ــني وس ــودة ب ــات املوج للختلف
ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــة باألش ــية اخلاص ــوق اجلنس للحق
ــكان.  ــن الس ــني م ــر املعاق ــخاص غي ــدية واألش اجلس
ــات  ــم للختلف ــر ومه ــر كبي ــر آخ ــا تأثي ــد أيًض ويوج
املوجــودة بــني وســائل تقديــر املشــاركني فيمــا يتعلــق 
الرعايــة  خدمــات  مــن  األفــراد  اســتفادة  بدرجــة 
الصحيــة اجلنســية واإلجنابيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 

ــني. ــر املعاق ــخاص غي ــدية واألش اجلس

ــج  ــير النتائ ــن تفس ــوق، مُيك ــق باحلق ــا يتعل وفيم
ــم، 11  ــل كي ــني مث ــال مؤلف ــة أعم ــوء خلفي ــي ض ف
وكراوفــورد، وأوســتروف، 31 والكثيــر غيرهــم 2,5,6, 73-71 
ــية  ــطورة اللجنس ــمى »بأس ــا يس ــص م ــا يخ فيم
بــني األشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية« باإلضافــة 
إلــى تلــك التــي تخــص كيــم 11 فيمــا يتعلــق بالقلــق 
اجملتمعــي بشــأن التكاثــر واإلجنــاب بــني األشــخاص ذوي 
ــارة  ــذه العب ــتخدمت ه ــد اُس ــدية. )وق ــة اجلس اإلعاق
فــي األعمــال الســابقة.  ونحــن نفســر معناهــا علــى 
أنهــم يفتقــرون إلــى التمكــني اجلنســي والرغبــة 
اجلنســية وعلــى أنهــم أقــل جنســية مــن األشــخاص 
غيــر املعاقــني، بــداًل مــن نســبهم إلــى مفهــوم 
اللجنســية بوصفــه توجــه جنســي وهويــة جنســية.( 
ــا  ــون منه ــي يتك ــود الت ــي البن ــددًا ف ــا مج وإذا نظرن
ــي  ــار التجريب ــذا اإلط ــد أن ه ــت، جن ــاء الثاب ــذا البن ه
والنظــري يُصبــح مفيــًدا فــي فهــم املشــاعر التــي قــد 

ــة. ــذه النتيج ــون وراء ه تك

كراوفــورد  مــن  كٌل  أفــاد   ،2003 عــام  ففــي 
وأوســتروف 31 مبجموعــة متنوعــة مــن املعتقــدات 
ــي  ــني، والت ــر املعاق ــخاص غي ــل األش ــن قب ــة م املؤذي
اجلســدية.  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  منهــا  عانــى 
ــرى  ــدات أخ ــى معتق ــدات عل ــك املعتق ــتملت تل واش
ــخاص ذوي  ــأن األش ــني ب ــر املعاق ــخاص غي ــني األش ب
ــة  ــات عاملي ــون حتدي ــوا »يواجه ــدية كان ــة اجلس اإلعاق
احليــاة  إلــى  ويفتقــرون  الفكريــة«،  الناحيــة  مــن 
اجلنســية، وهــم كذلــك عاجزيــن وغيــر أكفــاء31. 
للنتائــج  الوجهــني  املعتقــدات كل  تلــك  وتُغطــي 
املتعلقــة باحلقــوق اجلنســية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــي األش ــا: أواًل، يعان ــدية وهم اجلس
اجلســدية مــن انعــدام اجلنســية )مــع احتياجــات 
ــو  ــا ه ــية، فيم ــدرة اجلنس ــف الق ــل وضع ــية أق جنس
مــدرج فــي البنديــن رقــم 2 و1(، وثانًيــا، مــن غيــر املرجح 
أن يُنظــر إلــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية علــى 
ــاء  ــوا آب ــي يكون ــبني لك ــن أو مناس ــى قادري ــم حت أنه
)البنــد 3(. ومــع ذلــك، اســتندت نتائــج الدراســة التــي 
أجراهــا كٌل مــن كراوفــورد وأوســتروف31 إلــى حســابات 
مــن النســاء ذوات اإلعاقــة لبعــض القوالــب النمطيــة 
ــد12  ــو- ريدمون ــرى ناري ــل. وأُج ــي واجهتهــن مــن قب الت
ــخاص  ــابات األش ــى حس ــتندت إل ــة اس ــة الحق دراس
غيــر املعاقــني، ولكــن كانــت العينــات أقــل مــن تلــك 
اخلاصــة بالبحــث احلالــي. وتدعــم نتائجنــا أيًضــا هــؤالء 
ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــا أن األش ــح أيًض ــني وتوض املؤلف
ــوق  ــم حق ــم لديه ــى أنه ــم عل ــر إليه ــدية يُنظ اجلس

ــة. ــية منقوص جنس

ووفًقــا لكيــم، 11يرتكــز كٌل مــن تصــور األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة اجلســدية بأنهــم يفتقــرون إلــى اجلنســية، 
ــل  ــى متثي ــال عل ــاب األطف ــي إجن ــم ف ــكار حقوقه وإن
اجتماعــي واحــد بجــذوره املتعلقــة باخلــوف والتعصب. 
ــخاص ذوي  ــأن األش ــة ب ــا مقنع ــم 11 حجًج ــدم كي ويُق
اإلعاقــة اجلســدية يُعانــون مــن وصفهــم الشــائع 
تُبنــى  وهــي عمليــة  لديهــم؛  اجلنســية  بانعــدام 
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ــرة  ــع لفك ــاح اجملتم ــدم ارتي ــرة ع ــى فك ــا عل أساًس
ــذا  ــي أن ه ــذا يعن ــوث« )ص 483(. 11 وه ــاب والتل »اإلجن
ــي  ــاط اجلنس ــق بالنش ــذي يتعل ــي، ال ــوف اجملتمع اخل
تُشــكّل  ال  الذيــن  لألشــخاص  الطبيعــي«  »غيــر 
ــرورة  ــي ض ــن ف ــي، يكم ــكل النموذج ــادهم الش أجس
ــني  ــدية منعدم ــة اجلس ــخاص ذوي اإلعاق ــل األش جع
حياتهــم  تكــون  أن  مــن  خوًفــا  وذلــك  اجلنســية، 
ــا  ــًية نوًع ــا- وحش ــراف به ــا مت االعت ــية- إذا م اجلنس
ــك ذريتهــم  ــح، وكذل ــر مري مــا ومختلفــة بشــكٍل غي
ســتكون ملوثــة وراثًيــا أو غيــر ذلــك بطريقــة أو بأخــرى. 
ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــية لألش ــاة اجلنس ــن للحي وال مُيك
اجلســدية ولذريتهــم أيًضــا أن تكــون طبيعيــة، ولذلــك، 
ــدية  ــة اجلس ــخاص ذوي اإلعاق ــون لألش ــب أال يك يج
ــن  ــد تكم ــل. وق ــن احلم ــوا ع ــية وأن ميتنع ــاة جنس حي
ــخاص ذوي  ــة لألش ــلت االجتماعي ــذه التمثي ــل ه مث
اإلعاقــة اجلســدية علــى أنهــم منعدمــني اجلنســية أو 
أنهــم غيــر قادريــن أو غيــر مناســبني أن يكونــوا آبــاء في 
تأثيــرات االختلفــات املهمــة بــني تقديــرات املشــاركني 
ــية  ــوق اجلنس ــق باحلق ــا يتعل ــني فيم ــر املعاق ــن غي م
ــر  ــخاص غي ــدية واألش ــة اجلس ــخاص ذوي اإلعاق لألش

ــكان. ــن الس ــني م املعاق

وقدمــت هــذه الدراســة أيًضــا بعــض األدلــة 
ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــى أن األش ــى عل ــة األول التجريبي
متناقصــة  اســتفادة  علــى  يحصلــون  اجلســدية 
ــة  ــة مقارنً ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــة الصحي ــن الرعاي م
ــك،  ــن ذل ــم م ــى الرغ ــني، وعل ــر املعاق ــخاص غي باألش
ــفت  ــي كش ــاعر الت ــة املش ــوء خلفي ــي ض ــير، ف نُش
عنهــا األســئلة اخلاصــة باحلقــوق، إلــى أن تلــك النتائــج 
ــل مــن شــأن النشــاط احلنســي  تكشــف عــن التقلي
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية أو حتــى نفيــه، وذلك 
ــد  ــة، وتعتم ــات اخملتلف ــي الكتاب ــدد ف ــو احملُ ــى النح عل
فكــرة فــرض انعــدام احليــاة اجلنســية علــى األشــخاص 
ــى أنهــم  ــى تصنيفهــم عل ذوي اإلعاقــة اجلســدية عل
ــع  ــة ومن ــة اإلجنابي ــة الصحي ــى الرعاي ــون إل ال يحتاج
احلمــل، وال حتــى إلــى التثقيــف اجلنســي، وذلــك بقــدر 

مــا يعتقــدون أنهــم ليــس لديهــم نفــس احلقــوق فــي 
إجنــاب األطفــال. وتتناســب نتائجنــا بشــأن األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة اجلســدية مــع عامــة الســكان. وبالنظــر 
ــا  ــتفيد به ــن أن يس ــي ميك ــددة الت ــرق املتع ــى الط إل
ــة  ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــات الصح ــن خدم ــاس م الن
علــى النحــو الــوارد أعــله، فــإن قراءتنــا لهــذه النتيجة، 
فــي ضــوء املواقــف االجتماعيــة الواضحــة فــي البنــود 
اخلاصــة باحلقــوق، هــي أن املوقــف االجتماعــي الســائد 
هــو أن نفتــرض أن االســتفادة مــن اخلدمــات اجلنســية 
ــر دون  ــكل أكب ــة بش ــى مجموع ــود عل ــة تع واإلجنابي
األخــرى، وهــذا يعكــس موقًفــا مختلًفــا جتــاه كل 

ــة. مجموع

أن   7 وكيتشــني  أندرســون  مــن  كٌل  ويُلحــظ 
بالســلوك  املتعلقــة  الثقافيــة،   »األيديولوجيــات 
ــل  ــدية، تعم ــة اجلس ــخاص ذوي اإلعاق ــي لألش اجلنس
ــل:  ــة، مث ــة والتميزي ــات املادي ــريع املمارس ــى تش عل
ومــن  األســرة،  تنظيــم  عيــادات  مــن  االســتبعاد 
ــلل  ــن خ ــية، م ــة اجلنس ــي والصح ــف اجلنس التثقي
ــة  ــة منطقي ــة احلالي ــات االجتماعي ــراح أن العلق اقت
للتفــاوض(،  وقابلــة  مكّونــة  )وليســت  وطبيعيــة 
وأيًضــا، أن أســاليب احليــاة، وممارســات، وعقــول وأجســاد 
األشــخاص غيــر املعاقــني هــي الشــئ الطبيعــي، 
ــي  ــني ه ــخاص املعاق ــص األش ــي تخ ــك الت ــن تل ولك

ــا. ــوب فيه ــر مرغ ــة وغي منحرف

ــى  ــة إل ــل احلاج ــم جتاه ــك، يت ــى ذل ــة إل باإلضاف
الصحيــة  الرعايــة  وخدمــات  اجلنســي  التثقيــف 
اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  واإلجنابيــة  اجلنســية 
ــلوك  ــى الس ــرون إل ــم يفتق ــا أنه ــك مب ــدية، وذل اجلس
اجلنســي كمــا يراهــم اآلخريــن، ممــا يشــير بــدوره إلــى 
ــون  ــد تك ــث ق ــذا البح ــي ه ــودة ف ــج املوج أن النتائ
مؤشــرًا ألفــكار حــول احليــاة اجلنســية لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة اجلســدية التــي تكمــن وراء هــذا النقــص13,14.

ــج  ــهم نتائ ــة، تُس ــة اإلحصائي ــن الدالل ــًدا ع وبعي
هــذه الدراســة إســهاًما جديــرًا بامللحظــة فــي الفهــم 
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احلالــي للمواقــف املتخــذة جتــاه احليــاة اجلنســية 
واملعتقــدات  اجلســدية،  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص 
بشــأنها أيًضــا. ويُعتبــر تقــدمي هــذه الورقــة البحثيــة 
أدلــة جتريبيــة علــى أن األشــخاص غيــر املعاقــني 
ــس  ــدية لي ــة اجلس ــخاص ذوي اإلعاق ــرون أن األش يعتب
ــم  ــا أن لديه ــل أيًض ــط، ب ــية فق ــاة جنس ــم حي لديه
ــة  ــن الرعاي ــل م ــتفادة أق ــل واس ــية أق ــوق جنس حق
ــخاص  ــدد األش ــن ع ــة م ــية واإلجنابي ــة اجلنس الصحي

ــا. ــهاًما رئيًس ــكان، إس ــن الس ــني م ــر املعاق غي

قيود الدراسة
ولهــذه الدراســة ثلثــة قيــود رئيســة: األول يتعلــق 
بالصفــة التمثيليــة للعينــة، والثانــي يتعلــق بطبيعــة 
العينــة، والثالــث يتعلــق بصياغــة البنــود التي تُشــكّل 

املنفعــة املســتمدة مــن عامــل اخلدمــات.

األول، فكمــا هــو ملحــظ،  وبالنســبة للقيــد 
تشــمل العينــة نســبة كبيــرة مــن املشــاركني البيــض، 
ــل  ــكل أفض ــني بش ــني ومتعلم ــون مثقف ــن يكون الذي
ــي،  ــا. وبالتال ــوب أفريقي ــي جن ــكان ف ــة الس ــن عام م
يجــب توخــي احلــذر فــي تعميــم نتائــج هــذا البحــث 
ــذه  ــن ه ــا ككل. وتتضم ــوب أفريقي ــكان جن ــى س عل
غيــر  االســتقصائية  الدراســات  أبحــاث  الدراســة 
ــة  ــذ البداي ــا من ــم هدفن ــي، اتس ــة، وبالتال االحتمالي
ــع  ــة. وم ــة التمثيلي ــن الصف ــداًل م ــوع ب ــة التن بصف
ــى  ــول عل ــا للحص ــن محاوالتن ــم م ــى الرغ ــك، عل ذل
العينــات مــن قطاعــات مختلفــة مــن ســكان جنــوب 
ــتطيعون  ــن ال يس ــراد الذي ــك األف ــي ذل ــا ف ــا، مب أفريقي
واألشــخاص  الكمبيوتــر،  أجهــزة  إلــى  الوصــول 
ــة  ــات لغوي ــات ومجموع ــى مقاطع ــون إل ــن ينتم الذي
مختلفــة، ال زالــت عينتنــا تُعانــي مــن التمثيــل الزائــد 
ألقليــات الدولــة )وهــم مــن البيــض املثقفــني(. وعلــى 
هــذا النحــو، لــم نُحلــل بياناتنــا علــى أســاس العــرق أو 
التعليــم؛ ألنــه كان مــن غير املرجــح أن تعكــس النتائج 
ــة.  ــات الســكان احلقيقي ــني فئ ــات املوجــودة ب االختلف
ــافية  ــة االستكش ــى الطبيع ــر إل ــك، بالنظ ــع ذل وم
لهــذه الدراســة، ال مُيكــن لذلــك التعميــم الصــارم أن 

يُقلــل مــن إســهام النتائــج هنــا؛ حيــث إن هنــاك فرقـًـا 
كبيــرًا بــني عينــة معتقــدات األشــخاص غيــر املعاقــني 
فــي جنــوب أفريقيــا املتعلقــة بدرجــة اســتفادة األفــراد 
مــن اخلدمــات اجلنســية واإلجنابيــة لألشــخاص ذوي 
ــني.  ــر املعاق ــخاص غي ــني األش ــدية، وب ــة اجلس اإلعاق
ــوم  ــي مفه ــى نف ــوي عل ــلف ينط ــذا االخت ــا أن ه كم
احليــاة اجلنســية أو الســلوك اجلنســي لألشــخاص ذوي 
ــة  ــر أن العين ــر بالذك ــن اجلدي ــدية. وم ــة اجلس اإلعاق
امللئمــة مُيكــن أيًضــا أن تكــون ُمعرضــة للتحيــز فــي 
اختيارهــا، ولذلــك، قــد تكــون العينــات التي تســتخدم 
الورقــة والقلــم متحيــزة جتــاه بعــض األشــخاص 
ــب  ــلل تدري ــن، خ ــات. ولك ــي البيان ــني جلامع املعروف
جامعــي البيانــات، مت التركيــز علــى االقتــراب عشــوائًيا 
ــاس  ــن الن ــارة م ــة ُمخت ــن مجموع ــكان م ــدر اإلم ق
ــداًل مــن  مــن املناطــق املزدحمــة فــي مجتمعاتهــم، ب

ــة. ــبكاتهم االجتماعي ش

اإلستنتاج
لقــد درســنا الفــرق بــني تقديــرات األشــخاص 
ــة،  ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــوق الصح ــني حلق ــر املعاق غي
واالســتفادة املســتمدة مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة 
اجلنســية واإلجنابيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقة اجلســدية. 
ــني  ــر املعاق ــخاص غي ــن األش ــاركون م ــنيَّ املش ــد ب وق
تأييــًدا للحقــوق اجلنســية واإلجنابيــة لألشــخاص غيــر 
املعاقــني أكبــر مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية، 
ــتمدة  ــتفادة املس ــم االس ــة لتقيي ــر عرض ــوا أكث وكان
مــن الرعايــة الصحيــة اجلنســية واإلجنابية لألشــخاص 
غيــر املعاقــني بأكبــر مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
اجلســدية. وبصفــة متزامنــة نقتــرح أن هــذه النتائــج 
تُعــزى إلــى معتقــدات األشــخاص غيــر املعاقــني بشــأن 
ــدية؛  ــة اجلس ــخاص ذوي اإلعاق ــية لألش ــاة اجلنس احلي
ــرون مــن  وهــي أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية يُ
قبــل اآلخريــن علــى أنهــم لديهــم احتياجــات جنســية 
ــول  ــن احلص ــة م ــتفادة منقوص ــك اس ــة، وكذل قليل
علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة اجلنســية واإلجنابيــة، 
وأن اإلجنــاب بــني األشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية 
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ــر أقــل اســتصوابًا وأقــل احتماليــة فــي احلــدوث  يُعتب
ــر املعاقــني. مــن اإلجنــاب بــني األشــخاص غي

وقــد أســفر فحــص محتــوى املعتقــدات اجملتمعيــة 
ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــية لألش ــاة اجلنس ــة باحلي املتعلق
اجلســدية فــي جنــوب أفريقيــا عــن أفــكار هامــة حــول 
أســباب اســتمرار عــدم معاجلــة قضايــا احلصــول علــى 
خدمــات الرعايــة الصحيــة اجلنســية واإلجنابيــة؛ حيــث 
ــدية  ــة اجلس ــخاص ذوي اإلعاق ــف األش ــه إذا مت تصني إن
علــى أنهــم منعدمــي اجلنســية، تقلصــت فكــرة 
احتياجهــم وقدرتهــم علــى احليــاة اجلنســية فــي أعــني 
ــم/  ــدى ملءمته ــول م ــاؤالت ح ــت تس ــة، وُطرح العام
ــا  ــًل أيًض ــئ قلي ــن املفاج ــاب، وم ــى اإلجن ــم عل قدرته
أنهــم قــد يواجهــون إهمــااًل فــي تقــدمي اخلدمــات لهــم.

وهــذه الورقــة البحثيــة هــي األولــى التــي نعرفهــا 
التــي تبحــث فــي مــا إذا كان األشــخاص غيــر املعاقــني 
اجلســدية  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  أن  يعتقــدون 
ــتفادة  ــها، واالس ــية نفس ــوق اجلنس ــون باحلق يتمتع
ــة  ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــة الصحي ــن الرعاي ــها م نفس
ــر  بنفــس الطريقــة، التــي يتمتــع بهــا األشــخاص غي
املعاقــني مــن الســكان. وتُشــير النتائــج التــي توصلنــا 
ــد  ــم ق ــل أنه ــك، ب ــدون ذل ــم ال يعتق ــى أنه ــا إل إليه
يــرون فــي الواقــع أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة اجلســدية 
ــر املعاقــني. وتدعــو  أقــل جنســية مــن األشــخاص غي
ــج  ــي أثارتهــا هــذه النتائ ــرة الت ــة األخي هــذه اإلمكاني
إلــى إجــراء حتقيــق نوعــي ملعتقــدات األشــخاص غيــر 

املعاقــني بشــأن احليــاة اجلنســية لألشــخاص ذوي 
ــتقوم  ــي س ــال، الت ــذه األعم ــدية. وه ــة اجلس اإلعاق
باستكشــاف أســس احليــاة اجلنســية بــني األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة اجلســدية، وقدرتهــم علــى أن يكونــوا 
شــركاء، وآبــاء، وأشــخاص يتمتعــون بالقــدرة جنســية، 
ــن  ــي م ــة الت ــن رؤى إيضاحي ــفر ع ــأنها أن تُس ــن ش م
شــأنها أيًضــا أن تُضيــف فروقًــا دقيقــة إلــى النتائــج 

ــا. ــة هن املُقدم

شكر وعرفان
نتوجــه بالشــكر للمســاعدة املاليــة املُقدمــة مــن 
ــوب  ــي )NRF( بجن ــث العلم ــة للبح ــة الوطني الهيئ
ــل  ــي مت التوص ــتنتاجات الت ــد اآلراء واالس ــا. تُع أفريقي
ــى  ــب إل ــرورة أن تُنس ــس بالض ــف، ولي ــا آراء املؤل إليه

.)NRF( ــي ــث العلم ــة للبح ــة الوطني الهيئ

ــن  ــزء م ــة كج ــة البحثي ــذه الورق ــت ه ــد أُجري وق
ــية؟  ــطورة اللجنس ــول »أس ــة ح ــاث التطبيقي األبح
باملعاقــني  املتعلقــة  اإلجتماعيــة  الوصمــة  وهــي 
بوصفهــا عائًقــا أمــام العلقــات اجلنســية فــي جنــوب 
أفريقيــا« بقيــادة جامعــة »إيســت لنــدن«، بالشــراكة 
مــع احتــاد جنــوب أفريقيــا للمعاقــني )ٍســافود(، وهيئــة 
ــج )ســينتيف(،  ــة بالنروي ــة والصناعي البحــوث العلمي

ــتيلينبوش. ــة س ــك جامع وكذل
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مقدمة
ــى  ــارة إل ــال لإلش ــة االعت ــا كلم ــتخدم غالًب تُس
الوضــع الــذي يُحــد بدرجــة كبيــرة مــن أنشــطة الفــرد 
ــى  ــة عل ــود املفروض ــل القي ــية؛ مث ــة األساس البدني
احلركــة، والرؤيــة، واالمتــداد، والســمع، وغيــر ذلــك 
كثيــر. ويُعــد االعتــال القابــل للقيــاس، ويتداخــل 
مــع قــدرة الشــخص علــى اســتخدام أجــزاء اجلســم، 
مبثابــة التعريــف ملصطلحــات مثــل: العجــز، واإلعاقــة. 
ــى أن  ــيرًا إل ــر، ُمش ــن اآلخ ــا ع ــس1 أحدهم ــز كريب وُيي
ــة،  ــة، أو فكري ــود بدني ــي مــن قي ــذي يعان الشــخص ال
يُقــال إنــه عاجــز، بينمــا اإلعاقــة تعنــي عــدم القــدرة 
علــى العمــل بنفــس طريقــة معظــم النــاس فــي هــذا 
ــية  ــاة اجلنس ــس واحلي ــم اجلن ــد عال ــه، ويُع ــال بعين اجمل

أحــد اجملــاالت التــي لــم يُستكَشــف فيهــا بَعــد مــدى 
ــف  ــى الرغــم مــن البحــث املكث ــة الكامــل، عل اإلعاق
ــرارًا  ــرارًا وتك ــرت م ــد أُثي ــاب. وق ــتوى اخلط ــى مس عل
ــتخَدمة  ــم املُس ــتراتيجيات التأقل ــول اس ــاؤالت ح تس
ــاً  ــة،2-5 فض ــية لإلعاق ــب اجلنس ــع العواق ــل م للتعام
ــدى  ــية ل ــطة اجلنس ــر األنش ــة وتوات ــدى الرغب ــن م ع
ــة  ــن؛ نتيج ــم كمعاق ــرى حتديده ــن يج ــك الذي أولئ
ــم،  ــو عقوله ــال من ــدم اكتم ــراف، أو ع ــم األط فقدانه
ــزاء  ــدان أج ــى أن فق ــم. عل ــن اجلس ــرى م ــزاء أخ أو أج
بعينهــا مــن اجلهــاز التناســلي هــو أحــد اجملــاالت التــي 
غالًبــا مــا يظــل متــروكًا خــارج تعريــف اإلعاقــة. وهــو 
ــة خاصــة فــي ظــل أطروحــة  ــل أهمي ــذي يث األمــر ال
تومــاس6 التــي تقــول إن أي حتليــل دقيــق لإلعاقــة 
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موجز املقال: تشمل اإلعاقة القيود املفروضة على األنشطة البدنية األساسية للفرد، وما يترتب على ذلك من قمع 
اجتماعي يواجهه هؤالء األفراد في اجملتمع. وفي هذا الصدد، يُعتبر احلد من استخدام بعض أجزاء األعضاء التناسلية 
في ظل نظام أبوي شكالً من أشكال اإلعاقة. تصف هذه الورقة البحثية تصورات األزواج املتضررين وآليات التكيف 
اإلناث( بوصفه شكالً من أشكال  التناسلية لإلناث )ختان  التي يستخدمونها للتعامل مع عواقب تشويه األعضاء 
اإلعاقة اجلنسية. وقد مت توظيف التحرر الثقافي كإطار نظري. تعرض الورقة نتائج دراسة مقطعية وصفية أُجريت في 
أكوري بوالية أوندو، نيجيريا، مع مجموعة من اجمليبني تضم 10 من الذكور و12 من اإلناث، مت اختيارها عن قصد من خالل 
عينة كرة الثلج ملقابالت متعمقة. تطرح النتائج املبررات املُقَدمة ملمارسة ختان اإلناث، وتصورات الضحايا عن كيفية 
تأثيره على عالقاتهن اجلنسية. وعالوة على ذلك، تسلط الضوء على استراتيجيات التأقلم التي تستخدمها النساء 
املتضررات وأزواجهن. وتوضح الدراسة أن عواقب اإلعاقة املترتبة على ختان اإلناث تُعد عواقب جنسية إلى حٍد كبيٍر 
من حيث طبيعتها، مبا يؤدي إلى صدمات نفسية ومعتقدات سلبية عن اجلنس، وتتطلب عددًا كبيرًا من استراتيجيات 

التأقلم التي تستخدمها النساء املعوقات وأزواجهن، والتي قد تؤثر على السعادة الزوجية واجلنسية.

الكلمات الدالة: اإلعاقة اجلنسية، الصحة اإلجنابية، ختان اإلناث، استراتيجيات التأقلم، نيجيريا.
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ــة«  ــات اإلعاق ــر »تبع ــة تأثي ــاول بالدراس ــب أن يتن يج
علــى حيــاة األشــخاص املصابــن بإعاقــات، وقــد أشــار 
أوليفــر7 إلــى أن القهــر االجتماعــي يلعــب دورًا حاســًما 
فــي تعريــف العجــز كإعاقــة طارًحــا بذلــك أن القهــر 
االجتماعــي للنســاء الاتــي تعرضــن للختــان فــي 
اجملتمعــات األبويــة إمنــا ينقلهــن فقــدان بعــض األعضاء 
ــة،  ــال اإلعاق ــى مج ــز إل ــال العج ــن مج ــية م اجلنس
ويجــب اعتبــار القيــد النــاجت عــن ذلــك، أو عــدم القــدرة 
ــلية  ــاء التناس ــزاء األعض ــض أج ــتخدام بع ــى اس عل
ــدم  ــا يُق ــة. وكم ــكال اإلعاق ــن أش ــكل م ــة ش مبثاب
ــة،  ــة البدني ــا لإلعاق ــة تعريًف ــي لإلعاق ــوذج الطب النم
إعاقــة  عــن  يكشــف  االجتماعــي  النمــوذج  فــإن 
ــة  ــن زاوي ــاث م ــان اإلن ــى خت ــر إل ــه ينظ ــية ألن جنس
مــن االضطهــاد والتمييــز، مبــا يشــكل انتهــاكًا حلقــوق 
الفتيــات والنســاء املتضــررات، ومــا يترتــب عليــه 
ــية  ــة اجلنس ــى الصح ــار عل ــن اآلث ــر م ــدد كبي ــن ع م

ــة.8 واإلجنابي

التناســلية  األعضــاء  تشــويه  تعريــف  يجــري 
لإلنــاث )ختــان اإلنــاث( بوصفــه »جميــع اإلجــراءات التي 
ــاء  ــة لإلعض ــة، أو الكلي ــة اجلزئي ــى اإلزال ــوي عل تنط
بهــم  إضــرار  أي  أو  لإلنــاث،  اخلارجيــة  التناســلية 
ــا  ــة«.9 كم ــر عاجي ــة وغي ــباب اجتماعية-ثقافي ألس
ــرة  ــة األخي ــي اآلون ــا ف ــة أيًض ــم املنظمــات الدولي تهت
بــأي اســتمرار لتلــك املمارســة املشــينة خلتــان اإلنــاث، 
ــبيل  ــى س ــاث. وعل ــلية لإلن ــاء التناس ــر األعض أو بت
املثــال، أصــدرت اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة عــدة 
فــي عــام 2012: 67/149 ومــرة أخــرى  أوالً  قــرارات، 
ــة  ــود العاملي ــف اجله ــام 2014: 69/150، لتكثي ــي ع ف
ــا  ــد أنه ــاث وتأكي ــان اإلن ــى خت ــاء عل ــل القض ــن أج م
ــات  ــاء والفتي ــة النس ــرًا لصح ــًدا خطي ــكل تهدي تُش
واجلنســية  النفســية  صحتهــن  ذلــك  فــي  مبــا 
ــا  ــى أن ضحاي ــرارات إل ــذه الق ــير ه ــة.10 وتش واإلجنابي
هــذه املمارســة الضــارة يواجهــن عواقــب فوريــة، ورمبــا 
آثــارًا طويلــة األجــل، مبــا فــي ذلــك فقــدان االســتجابة 
اجلنســية.11-13 وقــد ناقشــت موتيشــي وآخريــن8 األضرار 

البدنيــة والطبيــة الناجمــة عــن ختــان اإلنــاث، والتــي 
تشــمل: األلــم الشــديد، والنزيــف والصدمــة وصعوبــة 
إخــراج البــول والبــراز، واآلالم املزمنــة، وقابليــة اإلصابــة 
بالعــدوى وبخاصــة عــدوى األمــراض املنقولــة جنســيًّا، 
ــوالدة،  ــي ال ــاكل ف ــرى مش ــات األخ ــمل املضاعف وتش
ــزق  ــا، أو التم ــوالدة و/أو عرقلته ــرة ال ــول فت ــل: ط مث
ــؤدي  ــد ي ــذي ق ــوالدة، ال ــي لل ــزف التال ــي، والن العجان
إلــى وفــاة األم واجلنن/الرضيــع حديــث الــوالدة، ويكــن 
ــتجابة  ــى االس ــا عل ــات بدوره ــذه املضاعف ــر ه أن تؤث
اجلنســية، حيــث حتــول دون املتعــة اجلنســية والقــدرة 
ــا فــي العاقــات، وتــؤدي  ــا وذهنيًّ علــى التواصــل عاطفيًّ
ــوج.15،14  ــاة النض ــزواج وحي ــي ال ــوازن ف ــدم الت ــى ع إل

فــي  والصحــي  الديوجرافــي  للمســح  وفًقــا 
ــي  ــاث الات ــان اإلن ــا،16 يبلــغ معــدل انتشــار خت نيجيري
تتــراوح أعمارهــن بــن 15 و49 ســنة في نيجيريــا %24.8، 
ــون لهــذه املمارســة.18،17  علــى الرغــم مــن جتــرمي القان
ــر مــن 20  ــى أن »أكث وتشــير منظمــة اليونيســف10 إل
مليــون« مــن الفتيــات والنســاء النيجيريــات متضــررات 
ــغ  ــا يبل ــدالً ضخًم ــن مع ــة، وُيثل ــذه املمارس ــن ه م
ــاء  ــز النس ــي. إن تركُ ــي العامل ــم اإلجمال ــن الرق 10% م
املتضــررات فــي نيجيريــا، واحلاجــة إلــى فهــم العواقــب 
ــر األزواج،  ــة نظ ــن وجه ــة م ــذه املمارس ــية له اجلنس
ــد  ــة. ويُع ــذه الدراس ــراء ه ــى إج ــا إل ــا دفعن ــو م ه
ــية،  ــة رئيس ــية قضي ــار اجلنس ــذه اآلث ــع ه ــم م التأقل
ــان  ــن خت ــم ع ــي تنج ــية الت ــة اجلنس ــرًا لإلعاق نظ

ــاث.19 اإلن

لقــد اســتمر انتشــار هــذه املمارســة علــى نطــاق 
واســع فــي اجملتمعــات األبويــة، ال ســيما فــي الثقافــات 
ــي  ــباب الت ــن األس ــدد م ــم، لع ــول العال ــة ح األفريقي
تتــراوح مــن أســباب ثقافيــة إلــى أســباب دينيــة 
ــن  ــة القوان ــن عقوب ــات م ــا اإلف ــة، ويدعمهه وفردي
احملليــة.20 ويشــير كل مــن هيجيــل21 وعبــد العظيــم22 
إلــى أن اجملتمعــات التــي تســود فيهــا هــذه املمارســة 
ــص  ــى تقلي ــاعدها عل ــة يس ــان الطفل ــد أن خت تعتق
مهتمــة  غيــر  يجعلهــا  مبــا  اجلنســية  رغبتهــا 
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باستكشــاف اجلنــس وحياتهــا اجلنســية، ونتيجــة 
لذلــك حتافــظ علــى عذريتهــا إلــى أن تتــزوج.23،15 
ــي  ــة، الت ــذه املمارس ــرون24-26 أن ه ــون آخ ــد باحث ويؤك
ــل  ــة أو التحصي ــة أو القبلي ــاءات الديني ــاوز االنتم تتج
التعليمــي، تُعــد جــزًءا مــن األعــراف اجملتمعيــة القائمة 
ــة التــي تنتقــل مــن جيــل إلــى  علــى الســلطة األبوي
آخــر، وأن أي محاولــة لوقــف هــذه املمارســة ســتلقى 
ضغوًطــا مجتمعيــة فضــاً عــن خطــر العزلــة.8 وقــد 
أوضــح عبــد العظيــم22 أن هنــاك ســعيًّا لوقــف اإلثــارة 
ــا أو  ــر جزئيًّ ــة البظ ــق إزال ــن طري ــاث ع ــية لإلن اجلنس
ــا، أو أجــزاء أخــرى مــن األعضــاء التناســلية لإلنــاث،  كليًّ
وهــو العجــز الــذي تتناولــه مــرارًا وتكــرارًا هــذه الورقــة 
ــي،  ــباع اجلنس ــى اإلش ــار عل ــن آث ــه م ــا ل ــة؛ مل البحثي

ــا. ــا أيًض ــا لزوجه ــط، وإمن ــة فق ــرأة املعاق ــس للم لي

ــي  ــاء الات ــق آراء النس ــة بتوثي ــذه الورق ــوم ه تق
ــرة  ــي فت ــا ف ــارة، غالًب ــة الض ــذه املمارس ــن له تعرض
ــداول  ــة ت ــا كيفي ــف أيًض ــا تستكش ــة.27 كم الطفول
ــرات اجلنســية  ــاة واخلب ــدور حــول احلي ــي ت املســائل الت
لإلنــاث »املعاقــات« فــي إطــار الــزواج فــي جنــوب 
غــرب نيجيريــا، وهــو أمــر بالــغ األهميــة ال ســيما فــي 
ضــوء حقيقــة أن البــكارة، علــى الرغــم مــن االجتاهــات 
احلديثــة واألخــاق متغيــرة، ال تــزال موضــع تبجيــل فــي 
ــة.28 عــاوة  ــا األبوي ــا وأفريقي ــر مــن أنحــاء نيجيري كثي
علــى ذلــك، ياحــظ هيــو وباترســون29 أن العاقــة 
ــال  ــاوز مج ــادهن تتج ــات وأجس ــن املُعاق ــودة ب املوج
الطــب، وصــوالً إلــى آثــار نفســية-اجتماعية وثقافيــة، 

ــاج. ــبل الع ــات وس ــن السياس ــاً ع فض

ــع  ــاء م ــل النس ــة تعام ــد كيفي ــبق، تُع ــا س مم
ــه  ــان عليهــن مبثاب ــذي فرضــه اخلت العجــز اجلنســي ال
جــزء مهــم مــن هــذه الدراســة. لقــد أصبحــت 
اخملتلفــة  اإلعاقــة  أشــكال  مــع  التأقلــم  عمليــة 
ــنوات  ــال الس ــث خ ــاالت البح ــن مج ــارزًا م ــاالً ب مج
األخيــرة،4 مــع وجــود عــدد كبيــر مــن الدراســات التــي 
ــا  ــي يتبناه ــتراتيجيات الت ــف االس ــى مختل ــز عل ترك
األفــراد للتأقلــم مــع اإلعاقــات اخملتلفــة، وال يوجــد 

أي تصــور مقبــول عامليًّــا الســتراتيجيات التأقلــم. 
الدراســات الســابقة حــول  نتائــج تلــك  أن  علــى 
ــي  ــات ف ــار االختاف ــت إظه ــد حاول ــوع ق ــذا املوض ه
ــى  ــارت إل ــن، وأش ــن اجلنس ــم3 ب ــتراتيجيات التأقل اس
ــدَْن بشــعورهن بضغــوط يوميــة كثيــرة  أن النســاء أََف
ــن  ــر م ــم أكب ــتخدامهن للتأقل ــاب، وكان اس وباالكتئ
خــال الدعــم االجتماعــي والتنفيــس العاطفــي،5،2 
بينمــا حتــول الذكــور إلــى الفكاهــة، أو ممارســة هوايــات 
مثــل الرياضــة، وهكــذا يكــن تفســير اختافــات 
التنشــئة  علــى  كدليــل  اجلنســن  بــن  التأقلــم 
ــي  ــي، ف ــوع االجتماع ــى الن ــتندة إل ــة، املس االجتماعي
ــو،  ــذا النح ــى ه ــع. وعل ــاء الواق ــف وبن ــال العواط مج
ــل  ــن مث ــان، مثله ــن للخت ــي تعرض ــاء الات ــإن النس ف
ســائر النــاس الذيــن يعانــون مــن شــتى أشــكال 
ــم  ــتراتيجيات مختلفــة للتأقل ــّورن اس ــة، يُط اإلعاق
مــع هــذه اإلعاقــة. ويُعتبــر أزواجهــن أيًضــا جــزًءا مــن 
ــار اإلعاقــة  هــذه الدراســة، إذ عليهــم التأقلــم مــع آث
ــا  ــذ أيًض ــن أن يتخ ــا يك ــو م ــم وه ــية لزوجاته اجلنس

ــة. ــكاالً متنوع أش

ــة  ــذه الدراس ــام له ــدف الع ــن اله ــي يكم وبالتال
التــي  التأقلــم  وآليــات  تصــورات  وصــف  فــي 
يســتخدمها األزواج املتضرريــن مــن اإلعاقــة اجلنســية 

ــان. ــن اخلت ــة ع الناجم

اإلطار النظري
رؤية ثقافية حتررية للنظام األبوي

ــو  ــة ه ــذه الدراس ــي ه ــق ف ــري املُطب ــار النظ اإلط
ــذه  ــي ه ــويات ف ــادل النس ــي، جت ــرر الثقاف ــار التح إط
ــا فــي الُنُظــم األبويــة  الرؤيــة أن متثيــل النســاء منهجيًّ
ــع  ــض، م ــاق، أو منخف ــى اإلط ــود عل ــر موج ــا غي إم
ــا أو غيــر ذلــك، إلــى حــد أن  متتعهــن باحلريــة، اقتصاديًّ
الرجــال ينحونهــا لهــن عــن طيــب خاطــر مــن خــال 
ــي  ــرأة ف ــم31 أن امل ــت بي ــة.30 وكتب ــات الثقافي املمارس
ــن  ــأنًا م ــل ش ــة وأق ــر مختلف ــة تُعتب ــات األبوي اجملتمع
ــن  ــويات يدمج ــض النس ــد أن بع ــا تؤك ــل. كم الرج
ــن  ــة، بتأكيده ــذه احلج ــي ه ــية ف ــم املاركس مفاهي
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ــد  ــة. وق ــة خاص ــاء ملكي ــرون النس ــال يعتب أن الرج
الحظــت روبــن،32 فــي مــا يُطلــق عليــه »نظــام 
ــع  ــة تق ــات القراب ــي«، أن عاق ــوع االجتماع اجلنس/الن
فــي أســاس اجملتمعــات األبويــة حيــث تســتوعب 
ــي  ــبة، ف ــة املناس ــر اجملتمعي ــا املعايي ــاء داخليًّ النس
ــئة  ــال التنش ــع خ ــراد اجملتم ــأ أف ــام، ينش ــذا النظ ه
ــات  ــن كائن ــاء بوصفه ــى النس ــر إل ــة للنظ االجتماعي
ــور، أي  ــركائهن الذك ــات ش ــاء باحتياج ــبة للوف مناس
أن احليــاة اجلنســية للنســاء هدفهــا إرضــاء الرجــال.33 
ــة أو  ــرأة راغب ــت ام ــا إذا كان ــا م ــم غالًب ــذا، ال يه وهك
ــال  ــات الرج ــا احتياج ــس، بينم ــي اجلن ــة ف ــر راغب غي
وخبراتهــم هــي التــي تتســم باألهميــة، حيــث يتعلــق 
ــاع مبتعــة الذكــور وشــعورهم بالنشــوة.  تعريــف اجلِم
ــا يتحقــق اإلشــباع اجلنســي للرجــل بثمــن  ــا م وغالًب
مــن األلــم تدفعــه املــرأة، وفــي ظــل »بــراءة العــروس« 
ــزواج، كمــا يتســم اإلخــاص بعــد  ــد ال )عذريتهــا( عن
الــزواج بأهميــة كبيــرة أيًضــا. وهنــاك ممارســات – مثــل: 
ختــان اإلنــاث، وتقييــد القــدم، وميــراث الزوجــة، وكــي 
الثــدي - مُتثــل أوجــه عــدم املســاواة فــي اجملتمــع األبــوي 
فــي عصــور مختلفــة وأماكــن مختلفــة. وعلــى الرغــم 
مــن أن هــذه املمارســات غيــر قانونيــة عــادة، وتصيــب 
النســاء أحيانًــا باإلعاقــة، فــإن النســاء والفتيــات 
يتعرضــن لهــا وغالًبــا مــن جانــب نســاء أخريــات؛ ليــس 
ــور،34  ــة الذك ــا ملتع ــن وإمن ــة به ــدة خاص ــعًيا لفائ س
وبالتالــي يضفــن شــرعية وقبــوالً اجتماعيًّــا فــي 
ــاوف  ــن اخمل ــم م ــى الرغ ــة عل ــات الذكوري ــذه اجملتمع ه

ــة.36،35 العاملي

املنهج
اعتمــدت الدراســة تصميًمــا يقــوم علــى البحــث 
الوصفــي املقطعــي، ومنهجيــة نوعيــة تســتخدم 
املقابــات املتعمقــة شــبه البنيويــة التــي تركــز علــى 
ــان  ــة خلت ــررات االجتماعية-الثقافي ــل: املب ــاالت مث مج
اإلنــاث، وتصــُور للحــاالت بوصفهــا إعاقــة أو غيــر ذلــك، 
ــا  ــاء الضحاي ــا النس ــي اعتمدته ــف الت ــات التكي وآلي
وأزواجهــن للتعامــل مــع تبعات هــذه اإلعاقة اجلنســية 

املترتبــة علــى ختــان اإلنــاث. أجــرى الباحثــون املقابــات 
ــا )اللغــة الســائدة فــي  ــة أو اليوروب ــن اإلجنليزي باللغت
ــم  ــن وفهمه ــم اجملُيب ــتوى تعلي ــا ملس ــة(، تبًع املنطق
للغــة. عــاوة علــى ذلــك، أُجريــت هــذه املقابــات 
ــي  ــة الت ــن اجملموع ــرد م ــع كل ف ــل م ــكل منفص بش
ــن  ــاً ع ــن، فض ــات وأزواجه ــاء متزوج ــت 10 نس ضم

ــن. ــة أزواجه ــذَّر مقابل ــن تَع ــن ولك ــن متزوجت امرأت

مجال الدراسة
يوجــد فــي منطقتــي جنــوب شــرق وجنــوب غــرب 
ــي،16  ــي والصح ــح الديوجراف ــا للمس ــا، وفًق نيجيري
أعلــى معــدل النتشــار ختــان اإلنــاث فــي البلــد 
ــة  ــذه الدراس ــم ه ــب(. وتهت ــى الترتي )49% و47.5% عل
ــزء  ــي اجل ــع ف ــي تق ــدو الت ــة أون ــاص بوالي ــه خ بوج
اجلنوبــي الغربــي الناطــق بلغــة اليوروبــا فــي نيجيريــا، 
ويرجــع ذلــك إلــى أن هــذه الواليــة هــي موقــع مبــادرة 
»آبيــي« )برنامــج األمومــة املأمونــة( التــي تركــز علــى 
الصحــة اإلجنابيــة للمــرأة وقضايــا الصحــة لأطفــال 
الصغــار.38،37 كمــا تُعــد الواليــة أيًضــا مضيًفــا للعديــد 
للممارســات  األفريقيــة  »اللجنــة  أنشــطة  مــن 
التقليديــة« )IAC( خاصــة فــي مــا يتعلــق باخلتــان.40،39 
ــدر  ــاه، جت ــورة أع ــوات املذك ــن اخلط ــم م ــى الرغ وعل
اإلشــارة إلــى أن معــدل انتشــار ختــان اإلنــاث بالوالية ال 
يــزال يبلــغ 45% مــن النســاء.16 أمــا منطقــة الدراســة 
فهــي مدينــة أكــوري؛ وهــي مركــز حضــري وعاصمــة 
ــات  ــاء النيجيري ــن النس ــم 32.3% م ــدو وتض ــة أون والي
ــن  ــي تعرض ــنة الات ــة 15-49 س ــرة العمري ــي الفت ف

ــة. ــق احلضري ــي املناط ــن ف ــان ويعش للخت

اختيار العينة
ــة  ــاركًا للدراس ــدي لـــ 22 مش ــار قص ــرى اختي ج
ــة  ــملت اجملموع ــج؛ وش ــرة الثل ــات ك ــتخدام عين باس
ومت  وأزواجهــن،  للختــان  تعرضــن  متزوجــات  نســاء 
اعتبــار احلالــة الزوجيــة واخلتــان املُســبق مبثابــة معاييــر 
الــزوج،  الوحيــد إلدراج  املعيــار  أمــا  النســاء،  إلدراج 
فقــد كان اســتعداده للمشــاركة فــي الدراســة. وكان 
النطــاق العمــري مــن بــن معاييــر اإلدراج أيًضــا، حيــث 
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ــى  ــة إل ــرًا للحاج ــات نظ ــن 28-50 للمجيب ــراوح ب ت
إتاحــة الفرصــة ملفاهيــم اإلشــباع اجلنســي، والتأقلــم، 
العاقــات  وعمــق  الزوجيــة،  والتجربــة  واإلجنــاب، 
الزوجيــة، مــن بــن أمــور أخــرى. وقــد اســُتبِعدت 
النســاء املتزوجــات الاتــي تقــل أعمارهــن عن 28 ســنة 
ــاء  ــُتبِعدت النس ــا اس ــاه، كم ــورة أع ــباب املذك لأس
املتزوجــات فــوق 50 ســنة، حيــث كانــت هنــاك ضــرورة 

ــاب. ــن اإلجن ــي س ــاء ف ــع نس ــات م ــراء املقاب إلج

جمع البيانات وحتليلها
بــدأ جمــع البيانــات وحتليــل البيانــات األوليــة فــي 
يونيــو ويوليــو عــام 2016 بواســطة مقابــات متعمقــة 
شــبه بنيويــة، وقــد أُجريــت بإحــدى اللغتــن )اليوروبــا 
أو اإلجنليزيــة( حســب تفضيــل اجملُيــب واســتغرقت كل 
ــط.  ــي املتوس ــة ف ــاعة و15 دقيق ــي س ــة حوال مقابل
املقابــات  تســجيل  البحثيــون  املســاعدون  تولــى 
وكتابــة ماحظــات، وبعــد ذلــك تولــى املترجمــون 
الفوريــون ترجمتهــا إلــى اللغــة اإلجنليزيــة. أجــرى 
الباحثــون الذكــور مقابــات مــع اجمليبــن الذكــور، 
بُغيــة  املقابــات مــع اجمليبــات،  الباحثــات  وأجــرت 
ــن  ــة ع ــر بحري ــات التعبي ــن واجمليب ــماح للمجيب الس
خبراتهــم. حتقــق الباحثــون واملترجمــون الفوريــون 
ــا  ــون بتحليله ــام الباحث ــة، وق ــات اجملموع ــن البيان م
باســتخدام اإلصــدار 7.5.7 مــن برنامــج Atlas.ti، كمــا 
ــتخدام  ــة باس ــية ذات الصل ــع األساس ــِددت املواضي ُح
ــي. ــج اإللكترون ــس البرنام ــي نف ــوح ف ــز املفت الترمي

األداة
ــا،  ــن القضاي ــدد م ــى ع ــة عل ــل املقابل ــز دلي رك
ــن  ــن ع ــور الزوج ــر تص ــن أن يؤث ــف يك ــا: كي ــا فيه مب
حياتهــم اجلنســية علــى عاقتهــم اجلنســية، وكيــف 
تُشــكل الثقافــة عاقــات الزوجــن اجلنســية، واملبــررات 
تأثيــر  اإلنــاث، ومــدى  االجتماعية-الثقافيــة خلتــان 
ختــان اإلنــاث علــى عاقــات الزوجــن اجلنســية، وكيــف 
ــة  ــية والبدني ــات اجلنس ــع التحدي ــان م ــل الزوج يتعام

ــاث. ــان اإلن ــن خت ــة ع الناجم

اعتبارات أخالقية
ــا مــن جميــع اجمليبــن تقــدمي موافقــة  كان مطلوبً
خطيــة، وكانــت ســرية اســم اجملُيــب وســرية البيانــات 
ــى كل مجيــب برمــز  ــق اإلشــارة إل ــة عــن طري مكفول
فقــط، وإبقــاء عامــات حتديــد اجملُيــب خــارج البيانــات، 
فضــاً عــن تقييــد إمكانيــة الوصــول إلــى مجموعــة 
البيانــات بحيــث تشــمل الباحثــن فقــط. وقــد حصلت 
الدراســة علــى موافقــة مــن جلنــة األخاقيــات التابعــة 

لقســم علــم االجتمــاع )جامعــة عبــدان(.

النتائج
االجتماعيــة  اخلصائــص   )1( اجلــدول  يقــدم 
ــي  ــر النموذج ــراوح الُعم ــن. ت ــة للمجيب والديوجرافي
ــة  ــت الفئ ــا تراوح ــنة، بينم ــن 30–39 س ــات ب للمجيب
العمريــة للمجيبــن الذكــور بــن 40-49 ســنة، وكانــت 
األغلبيــة املطلقــة مــن املســيحين ومــن ســكان 
ــة. ــي للغالبي ــم العال ــتوى التعلي ــع مس ــوري؛ م أك
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االجتماعيــة- املبــررات   )2( اجلــدول  ويوضــح 
الثقافيــة الســتمرار ممارســة ختــان اإلنــاث وفًقــا 
ــة  ــا أغلبي ــي أورده ــباب الت ــت األس ــن، متثل للُمجيب
اجمليبــن فــي مــا يلــي: احلاجــة إلــى كبــح االختــاط 

ــاً  ــزواج، فض ــد ال ــل وبع ــابات قب ــاء الش ــن النس ب
عــن احلاجــة إلــى مواصلــة العــادات والطقــوس 
ــرب  ــي أع ــدول )2( اآلراء الت ــد ج ــرد بع ــة. وي التقليدي

ــن. ــن اجمليب ــدد م ــا ع عنه

حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية النسخة العربية 2017
M Owojuyigbe et al. Reproductive Health Matters 2017;25)50(:80–91

جدول )1(: اخلصائص االجتماعية-الدميوغرافية للمجيبني

املتغيرات
التكرار 22

اإلناث )12(الذكور )10(

السن

29-20)%( 0)%8.3( 1

39-30)%30( 3)%50( 6

49-40)%60( 6)%33.4( 4

59-50)%10( 1)%8.3( 1

الدين

10 )83.3%(10 )100%(املسيحية

2 )16.7%(0 )0%(اإلسالم

املستوى التعليمي

3 )25%(0 )0%(التعليم االبتدائي

2 )16.7%(1 )10%(التعليم الثانوي

7 )58.3%(9 )90%(التعليم العالي

العمل

2 )16.7%(5 )50%(موظف حكومي

5 )41.6%(2 )20%(موظف بالقطاع العام

1 )8.3%(2 )20%(موظف بالقطاع اخلاص

4 )33.4%(0 )0%(مجال التجارة

0 )0%(1 )10%(اجملال احلرفي

االنتماء إلى اجملتمع احمللي

0 )0%(1 )10%(من غير السكان األصليني

12 )100%(9 )90%(من السكان األصليني
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وهنــاك أســباب أخــرى مثــل: جتنــب وفيــات 
الرضــع حديثــي الــوالدة، وجتنــب النبــذ لعــدم التقيــد 
ــد  ــم. وق ــن الُعق ــوف م ــة، واخل ــات التقليدي باملمارس

ــي:  ــا يل ــات م ــملت اإلجاب ش

ــأن عــدم ختــان األنثــى يجعــل  »هنــاك اعتقــاد ب
رغبتهــا اجلنســية قويــة، فالدافــع اجلنســي يقــع فــي 
البظــر، ولهــذا تتــم إزالتــه. إذن اخلتــان هــو مــن أجــل 
ــية«.  ــة اجلنس ــل الرغب ــالط بتقلي ــن االخت ــد م احل

ــر، 41(. )ذك

ــي،  ــك ب ــت ذل ــاذا فعل ــي مل ــألت أم ــا س »عندم
قالــت إنهــا ال تعــرف، فهــذا شــيء يتــم دائًمــا. 
ميكننــي القــول إنــه مجــرد تقليــد«. )أنثــى، 40(.

واإلنــاث  إلزاميًّــا للذكــور  »كان اخلتــان قدميًــا 

علــى حــد ســواء، إنــه شــيء نشــأنا عليــه، قــام بــه 
ــى، 40(. ــا«. )أنث ــة إلين ــت املمارس ــا وانتقل أجدادن

ــد  ــا تري ــا عندم ــالط. وأيًض ــع االخت ــان مين »اخلت
ــع رأس  ــد تُقَط ــة، ق ــن ُمختن ــم تك ــد، ول ــرأة أن تل ام
ــى، 45(  ــا«. )أنث ــد يوروب ــا لتقالي ــذا وفًق ــل. وه الطف

ــع  ــذ، فاجلمي ــة للنب ــر املََُتن ــاة غي ــرض الفت »تتع
ــى،  ــالل«. )أنث ــى االنح ــل إل ــقة أو متي ــا فاس يعتبرونه

 .)50

ــكان  ــس بإم ــي، لي ــن أم ــمعته م ــا س ــا مل »وفًق
املــرأة غيــر املُتنــة أن تلــد. لــذا، فاخلتــان مينــع 

.)39 )ذكــر،  الُعقــم«. 

ســألنا اجمليبــات عــن تصورهــن خلتــان اإلنــاث فيما 
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اجلدول )2(: أسباب ختان اإلناث

تكرار اجمليبني )%(املبررات االجتماعية-الثقافية خلتان اإلناث

احلفاظ على املمارسات التقليدية.)1(

الذكور: 10 )%100(

اإلناث: 12 )%100(

اجملموع: 22 )%100(

كبح االختالط.)2(

الذكور: 10 )%100(

اإلناث: 12 )%100(

اجملموع: 22 )%100(

لتجنب التعرض للنبذ.)3(

الذكور: 7 )%70(

اإلناث: 11 )%91.7(

اجملموع: 18 )%81.8(

ملنع وفيات األطفال.)4(

الذكور: 10/8 )%80(

اإلناث: 12/5 )%41.7(

اجملموع: 13 )%59.1(

ملنع الُعقم.)5(

الذكور: 1 )%10(

اإلناث: 0 )%0(

اجملموع: 1 )%4.55(
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ــت  ــزواج. ووصف ــي ال ــي ف ــباعهن اجلنس ــق بإش يتعل
العديــدات منهــن حجــم شــعورهن »بـــاأللم« أو 
»املتعــة« خــال اجلِمــاع. كانــت مشــاعر امرأتــن مــن 
مجمــوع النســاء، وعددهــن 12 امــرأة، مختلطــة 
حــول تصورهمــا لتأثيــر اخلتــان، وأشــارتا إلى الشــعور 
أحيانـًـا بدرجــة معينــة مــن األلــم، وباملتعــة اجلنســية 

فــي أحيــان أخــرى:

ــارة.  ــات ال يشــعرن بســهولة باإلث »النســاء املُتن
ــد ال  ــرأة ق ــن امل ــس، لك ــل باجلن ــع الرج ــوف يتمت س
ــتمتع  ــا ال تس ــا، ورمب ــتمتع أحيانً ــا تس ــتمتع. رمب تس
ــآالم«.  ــعر ب ــا تش ــة عندم ــرى وبخاص ــان أخ ــي أحي ف

ــى، 37(. )أنث

أثنــاء  بالرضــا  بشــعورهن  ُمجيبتــان  أفــادت 
ــى الرغــم مــن أن هــذه الفكــرة  ممارســة اجلنــس، عل
نبعــت مــن عــدم وجــود جتربــة جنســية قبــل الــزواج.

ــى  ــاث عل ــان اإلن ــر خت ــف يؤث ــرف كي ــا ال أع »أن
اإلشــباع اجلنســي للمــرأة، وال أعتقــد أنــه يؤثــر علــى 
ــدم  ــى ع ــس إل ــتمتاعي باجلن ــع اس ــا يرج ــل، رمب الرج
ــى، 32(  ــل«. )أنث ــن قب ــي م ــية ل ــة جنس ــود جترب وج

ــن  ــات أعرب ــن اجمليب ــخاص( م ــى أن 60% )8 أش عل
ــواغل  ــرن ش ــث أث ــاع، حي ــن اجلِم ــلبية ع ــن آراء س ع
تتعلــق باأللــم والفتــور وعــدم الرضــا. وذكــرت إحــدى 
اجمليبــات أن عــدم الرضــا اجلنســي النــاجت لــم يقتصــر 
علــى الزوجــة وحدهــا، لكنــه أثــر أيًضــا علــى الــزوج.

»يتســبب ختــان اإلنــاث فــي الفتــور وعــدم الرضــا 
ــة  ــن جترب ــدث ع ــا أحت ــة، أن ــزوج والزوج ــي لل اجلنس
ــارة«.  ــا كمستش ــرى عرفته ــارب أخ ــخصية وجت ش

ــى، 50(. )أنث

ــود  ــى وج ــاروا إل ــة األزواج )9( أش ــى أن أغلبي عل
بــن جتاربهــم اجلنســية مــع  اختــاف ملحــوظ 
ــات، وتشــكو زوجاتهــم  ــر اخملُتن ــات وغي النســاء اخملُتن
ــة فــي  ــاء ممارســة اجلنــس، وهــن أقــل رغب ــرًا أثن كثي

ممارســة أوضــاع جنســية مختلفــة، وعلــى مــا 
يبــدو أقــل رغبــة فــي ممارســة اجلنــس لدرجــة أنهــن 
ــا ودون حركــة  مجــرد يســتلقن بشــكل ســلبي متاًم
ــات  ــاء األخري ــض النس ــن بع ــر م ــاع، أكث ــاء اجلم أثن
ــك،  ــع ذل ــة. وم ــذه املمارس ــن ه ــم يخض ــي ل الات
ــارج  ــرًا خ ــس كثي ــوا اجلن ــم مارس ــبعة أنه ــد س أك
نطــاق الــزواج مــع شــريكات مختلفــات؛ بينمــا أشــار 
ــر  ــاء غي ــع نس ــس م ــا اجلن ــا مارس ــى أنهم ــان إل اثن
ُمختنــات، قبــل الــزواج. وعنــد توجيــه ســؤال بشــأن 
مــا إذا كانــوا ال يزالــون يارســون اجلنــس مــع زوجاتهم 
وســبب ذلــك، أفــاد الســبعة جميًعــا أنهــم ال يزالــون 
يارســون اجلنــس مــع زوجاتهــم ولكــن بقــدر مختلف 
مــن التكــرار وألســباب مختلفــة تضــم عــدم حرمــان 
الزوجــة مــن حقوقهــا الزوجيــة، وشــعور الــزوج 
ــى أن  ــر. عل ــار آخ ــر خي ــا ال يتوف ــتحقاق عندم باالس
ــه  ــن لدي ــم تك ــه ل ــاد بأن ــًدا أف ــا واح ــاك ُمجيًب هن
جتربــة جنســية قبــل الــزواج، وهــو مخلــص لزوجتــه 
ــتطيع  ــه ال يس ــى أن ــار إل ــه أش ــد أن ــه، بي ــذ زواج من
ــا للجنــس  ــه أحيانً ــان رفــض زوجت ــى اخلت أن يعــزو إل
ــك  ــس، ذل ــة اجلن ــد ممارس ــم بع ــن األل ــكواها م وش
ــن  ــمع م ــم يس ــات ول ــقيقاته ُمختن ــه وش أن والدت
والــده أو أصهــاره أي شــكاوى مــن أن اخلتــان أثــر علــى 
حياتهــم اجلنســية، ولــذا فهــو يعتقــد أنهــا )زوجتــه( 

ــًدا. ــولة ج ــرد كس مج

ــاث  ــان اإلن ــا خت ــألنا أزواج ضحاي ــك س ــد ذل بع
ــع  ــل م ــة للتعام ــم املتبع ــتراتيجيات التأقل ــن اس ع
التحديــات اجلنســية املترتبــة عليــه، أشــار األزواج إلى 
التقنيــات اخملتلفــة التــي اتبعوهــا لضمــان اإلشــباع 
اجلنســي ألنفســهم وزوجاتهــم. اعتــرف معظــم 
إلــى  أنهــم ســعوا  )وعددهــم ســبعة(  اجمليبــن 
اإلشــباع اجلنســي مــع نســاء أخريــات خــارج الــزواج. 

»يؤثــر الديــن علــى عالقاتــي اجلنســية، فقــد ذكــر 
ــر  ــه الكثي ــت لدي ــليمان كان ــدس أن س ــاب املق الكت
ــات  ــدي صديق ــا ل ــذا أن ــات، ول ــات واحملظي ــن الزوج م

ــر، 41(.  ــيًّا«. )ذك ــباعي جنس إلش

حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية النسخة العربية 2017
M Owojuyigbe et al. Reproductive Health Matters 2017;25)50(:80–91



قضايا الصحة اإلجنابية )النسخة العربية( - اإلعاقة وحقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية - العدد )22( نوفمبر 2017
ختان اإلناث بوصفه إعاقة جنسية: تصورات النساء وأزواجهن في أكوري، والية أوندو، نيجيريا

97 

لكنهــا  صديقــات،  لــدي  أن  تعــرف  »زوجتــي 
ترجونــي فقــط ليــالً ونهــارًا إال حتمــل إحداهــن منــي. 
ترجونــي فــي الصبــاح، وبعــد الظهــر، واملســاء«. 

)ذكــر، 37(.

ــل  ــام التواص ــة أم ــردود مفتوح ــض ال ــت بع كان
ــية  ــاعدة نفس ــى مس ــول عل ــى احلص ــعي إل والس

»قطــع البظــر يجعــل املــرأة أقــل اســتثارة 
جنســيًّا، وميكــن إثــارة بعــض األجــزاء احلساســة 

األخــرى مــن اجلســم الســتثارتها«. )ذكــر، 38(.

»إنــه جيــد؛ لكنــه لــم يبلــغ حــد الكمــال؛ علــى 
ــع  ــة يق ــن املُهم ــي م ــزء الباق ــح أن اجل ــك يوض أن ذل
فــي يــدي، فــإذا لــم أكــن شــخًصا ذا خبــرة، لكنــت 
ضجــرت. ولكــن بســبب خبرتــي، أعــرف كيفيــة 

ــر، 41(. ــات«. )ذك ــاء املُتن ــع النس ــل م التعام

ــس، ال  ــع باجلن ــي التمت ــي يعن ــباع اجلنس »اإلش
ــى  ــل إل ــي أص ــادالً، لكن ــون متب ــا يك ــيما عندم س
الــذروة قبــل زوجتــي فــي أغلــب األحيــان، ولذا اســترح 

لهــم ولزوجاتهــم. هنــاك اســتراتيجيات تأقلــم أخرى 
ــم  ــن اجلس ــرى م ــزاء أخ ــارة أج ــاوالت إث ــت مح ضم
مثيــر للشــهوة اجلنســية، وتطبيــق خبــرة جنســية، 
ــة  ــادة احملاول ــة وإع ــة للمحاول ــود متواصل ــذل جه وب
ــي  ــردود الت ــض ال ــدول، بع ــد اجل ــرد بع ــدول 3(. وت )اجل

ــت. قُدم

ــن  ــث تتمك ــرى، بحي ــرة أخ ــاول م ــل أن أح ــالً قب قلي
ــر، 41(. ــباعها«. )ذك ــق إش ــن حتقي م

»يجــب أن يوجــد تواصــل مفتــوح حــول اجلنــس، 
وأن تتوفــر جلســات االستشــارة اجلنســية للزوجــني. 
نعــم، حساســيتي الحتياجــات شــريكتي أكثــر مــن 

حساســيتها جتاهــي«. )ذكــر، 41(.

ــتخدمها  ــي تس ــم الت ــتراتيجيات التأقل ــا اس أم
ــارة  ــة الض ــذه املمارس ــن له ــي تعرض ــاء الائ النس
ــية،  ــن اجلنس ــب أزواجه ــام ملطال ــمل االستس فتش
زيــادة العنايــة بأطفالهــن، الســعي للمعرفــة ووجــود 
توقعــات منخفضــة قبــل اجلمــاع مــع أزواجهــن. كان 
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جدول )3(: تأقلم الضحايا وأزواجهن

معدل التكرار لدى األزواج تأقلم الضحايا وأزواجهنالعدد

4 )40%(إثارة أجزاء أخرى من اجلسم)1(

3 )30%(تطبيق "اخلبرة" اجلنسية")2(

4 )40%(احملاولة وإعادة احملاولة)3(

2 )20%(التواصل واالستشارة)4(

7 )70%(السعي إلى اإلشباع اجلنسي خارج الزواج)5(

معدل التكرار لدى الزوجاتتأقلم الضحاياالعدد

4 )33.3%(السعي إلى املعرفة)1(

4 )33.3%(ال تتوقع أكثر مما حتصل عليه)2(

6 )50%(جتد العزاء في أطفالها)3(

9 )75%(االستسام)4(
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ــتراتيجية  ــر اس ــن أكث ــب أزواجه ــام ملطال االستس
ــن  ــادت 9 م ــث أف ــاء، حي ــتخدمها النس ــم تس تأقل
أصــل 12 امــرأة أنهــن غالًبــا مــا يفعلــن ذلــك؛ 
ــاه  ــي أدن ــا يل ــي م ــزل. وف ــي املن ــب ف ــب املتاع لتجن
بعــض الــردود الــواردة التــي أدلــت بهــا اجمليبــات فــي 

ــات: املقاب

ــوف،  ــن اخل ــوع م ــي بن ــدث حول ــا يح ــي م »أصابن
ال ســيما فــي مــا يتعلــق باجلنــس. لقــد نشــأت فــي 
منطقــة محليــة، وكان يأتــي إلــى بيتــي دائًمــا أنــاس 
يحاولــون تســوية النزاعــات؛ حيــث كان والــدي رئيــس 
ــق  ــا تتعل ــم القضاي ــت معظ ــة، وكان ــة احمللي اجلماع
ــا ...  ــها لزوجه ــرأة نفس ــح امل ــف ال متن ــس وكي باجلن
إلــخ. وهــذا مــا جعلنــي اتخــذ خطــوات لتجنــب ذلك 
ــية  ــة اجلنس ــن العالق ــا ع ــرأت كتًب ــزواج، فق ــي ال ف
ــر  ــة نظ ــب وجه ــذه الكت ــي ه ــزواج. وأعطتن ــي ال ف
مختلفــة حــول الــزواج واجلنــس، كمــا أعطتنــي 

ــى، 40(.  ــة«. )أنث ــات إيجابي ــا توقع أيًض

ــل  ــه قي ــية، ألن ــات جنس ــدي توقع ــن ل ــم تك »ل
لــي إن اجلنــس خطــأ ولــذا لــم أتخيلــه أبــًدا«. )أنثــى، 

)45

العبــد  بــني  كعالقــة  أكثــر  اجلنــس  »يبــدو 
والســيد، حيــث يُنظــر إليــه كأمنــا املــرأة هــي العبــد 
والرجــل هــو الســيد ... وميكــن أن يخدعهــا زوجهــا، 
وجتــد هــي العــزاء فــي أطفالهــا إذا كان لديهــا 

أطفــال. الرجــال أكثــر فســًقا«. )ذكــر، 40(.

»يقــول لنــا رجــال الديــن أال ننخــرط في ممارســات 
جنســية خــارج إطــار الــزواج، ويجــب أن نظــل أوفيــاء 
فــي الــزواج. وأنــا لــم أرفــض أبــًدا رغبــة زوجــي فــي 
ممارســة اجلنــس، التــزم دائًمــا كلمــا احتــاج إلــى ذلــك، 

حتــى عندمــا أشــعر بألــم«. )أنثــى، 32(. 

املناقشة
فــي كل مجتمــع ُيــارَس فيــه ختــان اإلنــاث علــى 
نطــاق واســع، عــادة مــا يؤيــده الرجــال والنســاء متاًما، 

ــم  ــه ونبذه ــة معارضي ــة ومضايق ــن إدان ــاً ع فض
ــا هــذا املظهــر مــن مظاهــر  كعقــاب، ويســتمر دوًم
ــق الهيــاكل:  عــدم املســاواة بــن اجلنســن عــن طري
االجتماعيــة، واالقتصاديــة، والسياســية داخــل هــذه 
ــراوح  ــة، تت ــذه الدراس ــت ه ــا الحظ ــات. وكم اجملتمع
هــذه  الســتمرار  االجتماعية-الثقافيــة  املبــررات 
املمارســة مــن احلاجــة إلــى مواكبــة املمارســات 
التقليديــة لأســاف إلــى احلــد مــن االختــاط، فضــاً 
عــن املعتقــدات اخلاطئــة أنــه ينــع الُعقــم ويقلــص 
معــدل وفيــات الرضــع.41 وتدعــم هــذه النتائــج تقريــر 
املســح الديوجرافــي والصحــي الوطنــي،42 الــذي 
ــا  ــي تفترضه ــاث الت ــان اإلن ــد خت ــى أن فوائ ــار إل أش
ــور  ــن أم ــن ب ــل، م ــه تتمث ــي متارس ــات الت اجملتمع
االجتماعــي،  والقبــول  االستحســان  فــي  أخــرى، 
ــل  ــاالت أفض ــود احتم ــة، ووج ــى العذري ــاظ عل واحلف
للــزواج، وحصــول الــزوج علــى متعــة جنســية أكبــر. 
ــه  ــي كتاب ــاط ف ــذه النق ــى ه ــا28 إل ــار أالب ــد أش وق
حــول فهــم احليــاة اجلنســية فــي يوروبــا، موضًحــا أن 
ــة.  ــى العذري ــا عل ــرة توضــع دائًم ــة كبي ــاك أهمي هن
وكثيــرًا مــا يُعَتقــد أن هــذه املمارســة تضمــن عذريــة 
الفتــاة أو املــرأة وتصونهــا. ومــن املُعتقــد أيًضــا فــي 
ــة أن  ــلطة األبوي ــى الس ــة عل ــات القائم ــذه البيئ ه
ــزواج،15،23  ــي ال ــاص ف ــن اإلخ ــة تضم ــذه املمارس ه
مــع توقــع أن الرجــال ال يتزوجــون ســوى النســاء 
اخملُتنــات بســبب الفكــرة القائلــة إن هــذه املمارســة 
ــن  ــد الذي ــاك العدي ــية؛ وهن ــم اجلنس ــزز متعته تع
يعتبرونهــا ضروريــة لضمــان الــزواج الســليم، فضــاً 
ــة  ــا احمللي ــل العلي ــق املث عــن كونهــا وســيلة لتحقي
للمــرأة واألنوثــة؛8 وهــي الفكــرة التــي يعززهــا الطابع 
األبــوي ملثــل هــذه املمارســات، حيــث أصــوات النســاء 
ــن  ــدات منه ــية )والعدي ــن اجلنس ــا وحياته الضحاي
ــة  ــة( ُمصَمم ــرة الطفول ــي فت ــان ف ــن للخت تعرض
لتلبيــة املواصفــات التــي حددهــا اجملتمــع الذكــوري، 
وهــو مــا تدعمــه األدلــة التــي املســتقاة مــن كتــاب 
أوكونــادي وآخريــن27 الــذي أشــار إلــى أن معظــم 
ضحايــا ختــان اإلنــاث الاتــي شــاركن فــي الدراســة 
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ــد  ــرى، ق ــات األخ ــن الدراس ــاً ع ــا، فض ــي أجروه الت
ــر،  ــوغ املبك ــة والبل ــة الطفول ــي مرحل ــن ف مت ختانه
ــِرز أهميــة احلاجــة إلــى هيئــات حكوميــة ذات  ممــا يُب
صلــة حلمايــة الفتيــات والشــابات فــي هــذا الصــدد.

ــاء  ــة النس ــى أن غالبي ــا، إل ــج أيًض ــير النتائ تش
ضحايــا اخلتــان يشــعرن بعــدم الرضــا اجلنســي، 
واأللــم والفتــور فــي الــزواج؛ كنتيجــة مباشــرة 
ــباع  ــدم اإلش ــعور بع ــن الش ــفر ع ــا يس ــان، مم للخت
اجلنســي وعــدم القــدرة علــى الشــعور مثــل النســاء 
ــة.  ــذه املمارس ــن له ــم يتعرض ــي ل ــات اللوات األخري
عــاوة علــى ذلــك، ال تقتصــر إزالــة البظــر واألنســجة 
بهــا،  اإلضــرار  أو  األخــرى،  التناســلية احلساســة 
ــة  ــية ونوعي ــية اجلنس ــى احلساس ــر عل ــى التأثي عل
احليــاة اجلنســية، بــل جتلــب أيًضــا مشــاكل جنســية 
متعــددة، ليــس أقلهــا تناقص املتعــة اجلنســية وزيادة 
ــاء ممارســة اجلنــس، ممــا قــد ينجــم  ــم املزمــن أثن األل
عــن إعاقــة أو عــدم حمايــة النهايــات العصبيــة. كما 
ــدوب  ــكاك الن ــة الحت ــا نتيج ــزف أيًض ــدث ن ــد يح ق
أثنــاء ممارســة اجلنــس، ممــا يزيــد مــن خطــر اإلصابــة 
ــروس  ــا في ــس أقله ــيًّا ولي ــة جنس ــراض املنقول باألم
نقــص املناعــة البشــرية، فضــاً عــن التعــرُض 
اجلنســي لتحديــات ومضاعفــات وعــدوى صحيــة.12،11 

ــات15،14  ــت الدراس ــك، أوضح ــى ذل ــة إل وباإلضاف
اجلنســي  اجلمــاع  مــن  اخلــوف  احتمــاالت  زيــادة 
واضطــراب إجهــاد مــا بعــد الصدمــة، والقلــق، 
واالكتئــاب، وفقــدان الذاكــرة؛ حيــث يكــن أن يصبــح 
األلــم أثنــاء ممارســة اجلنــس أســاس نوبــات الصدمــة 
ــة  ــرة الضحي ــى نظ ــر عل ــد تؤث ــي ق ــية الت النفس
ــد  ــزواج. وق ــى ال ــاف عل ــة املط ــي نهاي ــس، وف للجن
ــام  ــاول الطع ــى أن تن ــن 8 إل ــي وآخري ــار موتيش أش
ــو  ــاث. وه ــان اإلن ــى خت ــزى إل ــوم تُع ــات الن واضطراب
مــا يثيــر تســاؤل حــول كيفيــة تأقلــم النســاء 
ــدم  ــي وع ــور اجلنس ــع الفت ــن م ــررات وأزواجه املتض
ــان  ــن خت ــا ع ــم جميعه ــي تنج ــم، والت ــا واألل الرض
ــت  ــي لوحظ ــس، الت ــاه اجلن ــلبية جت ــاث. إن الس اإلن

بــن النســاء الاتــي أُجريــت معهــن مقابــات لهــذه 
ــاع  ــال اجلِم ــا خ ــدم الرض ــن ع ــاً ع ــة، فض الدراس
بســبب شــكاوى الزوجــات مــن األلــم، وعــدم الرغبــة 
ــد  ــح األزواج، ق ــا أوض ــاط كم ــاركة بنش ــي املش ف
ــة  ــان ناجم ــا الزوج ــرة يواجهه ــكلة كبي ــق مش خل
ــاث. ــان اإلن ــة خت ــببها ممارس ــي تس ــرار الت ــن األض ع

وبصفــة عامــة، عندمــا يكــون الشــخص املُعــاق 
غيــر قــادر علــى التأقلــم، قــد يحمــل اآلخــرون 
تصــورات ســلبية حولــه علــى شــكل قوالــب منطيــة، 
وتســميات حتــط مــن قــدره، وجتريــده مــن شــخصيته؛ 
وقــد تظهــر فــي تصويــر هــذا الشــخص كضعيــف 
يعانــي ويســتحق التعاطــف.44،43 وقــد الحظــت هــذه 
ــر  ــا اعتب ــدد، عندم ــذا الص ــي ه ــاالً ف ــة مث الدراس
ــمع أي  ــم يس ــه ل ــولة« ألن ــه »كس ــزوج أن زوجت ال
شــكوى مــن والدتــه، أو شــقيقاته فــي أمورهــن 
ــكات  ــة املش ــر مناقش ــا تُعتب ــا م ــية. وغالًب اجلنس
ــدم  ــى ع ــة عل ــكوى، وعام ــة ش ــن مبثاب ــع اآلخري م
القــدرة علــى التأقلــم، وفــي أحيــان أخــرى، يتعــرض 
ــي  ــرنا ف ــا أش ــز. فكم ــن للتميي ــخاص املعاق األش
ــا ختــان  ــرًا مــا يُنظــر لضحاي القســم الســابق، كثي
اإلنــاث نظــرة ســلبية عندمــا ال يقــدرن علــى التأقلــم 
مــع اآلثــار الســلبية واملعوقــة لهــذه املمارســة. 
ــدن  ــوة أف ــؤالء النس ــى أن ه ــو45 إل ــارت كارث ــد أش وق
بافتقادهــن الرغبــة اجلنســية، وهــو األمــر الــذي 
كثيــرًا مــا يــؤدي إلــى الطــاق ألن أزواجهــن ينظــرون 
ــات  ــبات. إن الصدم ــر مناس ــريكات غي ــن كش إليه
ــاكل  ــي املش ــم، وه ــاع املؤل ــا اجلم ــية، وقضاي النفس
ــغ  ــد تصب ــن، ق ــع اآلخري ــث م ــد احلدي ــة عن املصاحب
ــر  ــا يثي ــق وضًع ــاة وتخل ــف واملعان ــات بالضع املُعاق

ــت. ــي صم ــن ف خجله

الحظــت أيًضــا هــذه الدراســة، أن النســاء يلجــأن 
ــكار توقعاتهــن، أو  ــى االنفعالية-القمــع بإن ــرًا إل كثي
يســعن إلــى الدعــم العاطفــي غيــر املباشــر بزيــادة 
رعايــة أطفالهــن كوســيلة للتأقلــم. علــى أن هنــاك 
ــوخ  ــن بالرض ــلمن إلعاقتهم ــات يستس ــاء أخري نس
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ألزواجهــن كلمــا رغــب األزواج فــي ممارســة اجلنــس.

ومــن ناحيــة أخــرى، يتعامــل الــزوج أحيانًــا 
ــات  ــن عاق ــث ع ــي بالبح ــا اجلنس ــدم الرض ــع ع م
ــذي  ــر ال ــو األم ــزل، وه ــارج املن ــبعه خ ــية تُش جنس
قــد يســفر عــن عواقــب مدمــرة علــى الــزواج؛ هــذا، 
ــائل  ــى وس ــور عل ــن العث ــاول أزواج آخري ــا يح بينم
تكفــل حصــول زوجاتهــم »املعاقــات« علــى قــدر مــن 

ــي. ــباع اجلنس اإلش

ــة، حيــث تتفشــى  وفــي بعــض اجملتمعــات األبوي
ــية  ــات اجلنس ــر الرغب ــاث، ال تُعتب ــان اإلن ــة خت ممارس
للمــرأة مهمــة، فــي حــن تُعتبــر الرغبــات اجلنســية 
ــا  ــل؛ كم ــى الرج ــرًا عل ــية حك ــة اجلنس ــدء العاق وب
يُعتبــر إشــباع الذكــور ومتعتهــم اجلنســية معاييــر 
ــن  ــريكن ع ــا الش ــدى رض ــى م ــم عل ــة للحك رئيس
احليــاة اجلنســية.34 وقــد أشــار بارتــوي وكينــدرز19 إلــى 
ــباع  ــى إدراك اإلش ــدر عل ــد ال تق ــة ق ــرأة اخملُتن أن امل
اجلنســي، بيــد أن اســتراتيجيات التأقلــم مع املســائل 
التــي تنشــأ نتيجــة خلتــان اإلنــاث تســاعد علــى بنــاء 
ــا  ــح خاًص ــذي يصب ــي ال ــباع اجلنس ــوم اإلش مفه
ــج  ــت النتائ ــد أوضح ــم. وق ــدد جتاربه ــراد ويح باألف
املســتخلصة مــن الدراســة أن كاً مــن الرجــال 
ــرة  ــة كبي ــي أهمي ــواء يضف ــد س ــى ح ــاء عل والنس
علــى اجلنــس، وإن كان بوجهــات نظــر مختلفــة حــول 
مــا يكــن وينبغــي أن يكــون ُمشــبًعا جنســيًّا؛ فــي 
ظــل اعتقــاد غالبيــة النســاء بــأن الرضــوخ ملطالــب 
»الســام«،  لهــن  ســيجلب  اجلنســية  أزواجهــن 
عــن  بالرضــا  الرجــال  غالبيــة  يشــعر  ال  بينمــا 
ــامت اجلنســية مــع زوجاتهــم املعاقــات جنســيًّا،  عاق
ويعتقــدون أن تلــك املشــكات ال يكــن حلهــا إال 
بالبحــث عــن اإلشــباع اجلنســي فــي أماكــن أخــرى. 
ــة  ــذه الدراس ــج ه ــض نتائ ــن أن بع ــم م ــى الرغ وعل
تتفــق ووجهــة نظــر اليتفوت-كايــن46 فــي أن الرجــال 
يحاولــون كثيــرًا وبوســائل عديــدة إثــارة شــريكاتهم 
الاتــي تعرضــن للختــان، فــإن الدراســة تؤكــد – 
ــدات  ــف املعتق ــاه – أن تعري ــح أع ــو موض ــا ه كم

والقيــم األبويــة للجنــس واإلشــباع اجلنســي بوصفــه 
ــودًا.  ــزال موج ــط ال ي ــور فق ــي للذك ــباع اجلنس اإلش
ــتخدام  ــتمرار اس ــد اس ــك يؤك ــى ذل ــة إل وباإلضاف
ــل  ــاث - مث ــان اإلن ــع خت ــم م ــتراتيجيات التأقل اس
ــارج  ــية خ ــال اجلنس ــات الرج ــاء، وعاق ــوخ النس رض
إطــار الــزواج - أن هــذه املمارســة الضــارة ال تقتصــر 
ــية  ــاة جنس ــي حي ــاء ف ــوق النس ــكار حق ــى إن عل
صحيــة، بــل متتــد لتشــمل احلكــم عليهــا باإلعاقــة 

ــية.47 ــا اجلنس ــي حياته ف

اخلالصة
يُعــد ختــان اإلنــاث ممارســة قديــة، ال تقتصــر على 
إدامــة عــدم املســاواة بــن اجلنســن فــي اجملتمعــات 
ــة  ــا فــي إصاب ــي متارســها، لكنهــا تتســبب أيًض الت
ــة  ــة البحثي ــذه الورق ــز ه ــة. وترك ــا باإلعاق ضحاياه
علــى اإلعاقــة الناجتــة عــن ختــان اإلنــاث وهــي إعاقــة 
جنســية مــن حيــث طبيعتهــا ولهــا مبــررات ثقافيــة 
ــي  ــة، ف ــير الدراس ــا تش ــبب، كم ــة، وتتس مختلف
الصدمــة النفســية وغيرهــا مــن اآلثــار اخلطيــرة على 
ــح  ــا، يصب ــن هن ــية. وم ــة واجلنس ــعادة الزوجي الس
ــية  ــاة اجلنس ــة للحي ــديد األهمي ــا ش ــم جانًب التأقل
املتضرريــن، حيــث يعتمــدا عــددًا  الزوجــن  بــن 
ــا  ــرًا م ــر )وكثي ــا تض ــا م ــتراتيجيات غالًب ــن االس م
ــة(  ــى الســلطة األبوي تعــزز الامســاواة القائمــة عل
ــل  ــي التعام ــة ف ــات الزوجي ــررة والعاق ــرأة املتض امل
ــار  ــد أش ــة، وق ــن اإلعاق ــة ع ــكات الناجم ــع املش م
موتيشــي وآخريــن8 إلــى أن األفعــال املنفصلــة، مثــل: 
ــف  ــي، أو تثقي ــال الصح ــي اجمل ــن ف ــب العامل تدري
ــة أو  ــى املعرف ــار عل ــن آث ــفر ع ــم يس ــات، ل الطالب
ــل  ــي مقاب ــاث ف ــان اإلن ــول خت ــف ح املعتقدات/املواق
ــي  ــه، الت ــددة األوج ــة متع ــطة اجملتمعي ــر األنش تأثي
ــرت  ــاث وأث ــان اإلن ــول خت ــة ح ــادة املعرف ــى زي أدت إل
فــي انتشــاره. وفــي اجملمــل، هنــاك حاجــة للهجــوم 
علــى هــذه املمارســة الثقافيــة املعوقــة علــى جميــع 
ــة،  ــذه املمارس ــرمي ه ــك: جت ــي ذل ــا ف ــتويات، مب املس
وتوفيــر الدعــم النفســي والطبــي للضحايا وإشــراك 
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القــادة التقليديــن والدينيــن فــي مبــادرات مكافحــة 
ــاث. ــان اإلن خت

بيان السرية 
لــم يبلــغ املؤلفــون عــن أي تضــارب محتمــل فــي 

لح.  ملصا ا
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ملحق )1(
دليل املقابالت مع النساء املتزوجات املَُتَّنات

القسم )أ( 
معلومات أساسية

الســن،  االجتماعية–الديوجرافيــة:  اخلصائــص 
التعليمــي،  املســتوى  الوظيفــة،  الِعــرق،  الديــن، 

العمر/احلالــة عنــد إجــراء اخلتــان.

القسم )ب( 
حتديد مدى تأثير اخلتان على العالقات اجلنسية

كم مضى على زواجك؟  .1

اجلنســية  عاقتــك  وصــف  يكنــك  كيــف   .2
)اجلِمــاع( مــع زوجــك؟ الستكشــاف: )أوالً( أهمية 
اجلنــس فــي زواج اجملُيبــة، )ثانًيــا( أســباب ممارســة 
اجلنــس، )ثالثًــا( مــن يلــك الســيطرة علــى 
األمــور اجلنســية فــي الــزواج؟ استكشــاف: 
مــن الــذي يبــدأ اجلنــس غالًبــا؟ مــا مــدى تكــرار 

ممارســة اجلنــس؟ هــل تســتجيبن جنســيًّا 
ــة أو  ــعورك بالرغب ــرار ش ــدى تك ــا م ــا؟ م دائًم
ــعورك  ــرار ش ــدى تك ــا م ــي؟ م ــام اجلنس االهتم
ــى  ــت إل ــبق أن وصل ــل س ــيًّا؟ ه ــارة جنس باإلث
ذروة النشــوة اجلنســية؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم، 
فمــا مــدى تكــرار ذلــك؟ هــل يكنــك القــول إن 
ــاف: )أوالً(  ــة؟ الستكش ــية صحي ــك اجلنس حيات
مــدى فهــم اإلشــباع اجلنســي، )ثانًيــا( اإلشــباع 

ــي. اجلنس

املعرفــة حــول ختان اإلنــاث وإدراكه. استكشــاف:   .3
األســباب االجتماعية-الثقافيــة ملمارســة ختــان 
اإلنــاث، وأشــكاله، والتصرفــات الفرديــة جتاهــه، 
واخملاطــر والفوائــد املتصــورة منــه. استكشــاف: 

فكــرة ختــان اإلنــاث كإعاقــة جنســية.

ــع  ــاع م ــى اجلِم ــاث عل ــان اإلن ــر خت ــف يؤث كي  .4
ــار  ــي بآث ــعور والوع ــاف: الش ــك؟ استكش زوج
ــر  ــف تؤث ــية، وكي ــة اجلنس ــى العاق ــان عل اخلت
ــل  ــاث. ه ــور واإلن ــي للذك ــباع اجلنس ــى اإلش ل

ــس؟ ــة اجلن ــاء ممارس ــم أثن ــرة األل ــررت بخب م
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القسم )ج(
حتديد استراتيجيات التأقلم املستخدمة

ــول  ــوح ح ــل مفت ــد تواص ــب أن يوج ــل يج ه  .1
االحتياجــات اجلنســية في الــزواج؟ استكشــاف: 
ــا( مــدى مراعــاة  )أوالً( توقعاتهــا اجلنســية، )ثانًي

ــية. ــا اجلنس ــريكها الحتياجاته ش

مــا وجهــة نظــرك بشــأن حــق املــرأة فــي   .2
املطالبــة مبمارســة اجلنــس، وحقهــا فــي رفــض 

طلــب الــزوج مبمارســة اجلنــس معهــا؟

ــى  ــان عل ــار اخلت ــع آث ــم م ــك التأقل ــف يكن كي  .3
حياتــك اجلنســية؟ الستكشــاف اســتراتيجيات 
ــاف  ــتخَدمة. واستكش ــة املُس ــم اخملتلف التأقل

ــا. ــا بزوجه ــى عاقته ــك عل ــر ذل تأثي

ملحق )2( 
دليل املقابالت مع أزواج النساء املُتنات

القسم )أ( 

معلومات أساسية
الســن،  االجتماعية–الديوجرافيــة:  اخلصائــص 

ــي. ــتوى التعليم ــة، املس ــرق، الوظيف ــن، الِع الدي

القسم )ب(
أهمية العالقات اجلنسية في الزواج.

كم مضى على زواجك؟  .1

ــزواج؟ الستكشــاف:  ــة اجلنــس فــي ال مــا أهمي  .2
الــزواج،  فــي  اجلنــس  ممارســة  أســباب  )أوالً( 
ــن  ــدر م ــس الق ــى نف ــس عل ــل اجلن ــا( ه )ثانًي
ــب أن  ــل يج ــا( ه ــن، )ثالثً ــكا الزوج ــة ل األهمي
يتمتــع الشــريكان باجلنــس علــى قــدم املســاواة، 

)رابًعــا( مــن الــذي يلــك الســيطرة علــى األمــور 
ــذي  ــن ال ــا( م ــزواج؟ )خامًس ــي ال ــية ف اجلنس
يبــدأ اجلنــس غالًبــا، )سادًســا( هــل للمــرأة حــق 
ــة  ــل للزوج ــابًعا( ه ــس، )س ــة اجلن ــب ممارس طل
حــق رفــض طلــب زوجهــا ممارســة اجلنــس 

ــا؟ معه

مفتــوح  تواصــل  يوجــد  أن  يجــب  هــل   .3
الــزواج؟  فــي  اجلنســية  االحتياجــات  حــول 
الستكشــاف: )أوالً( مــدى مراعــاة احتياجــات 
الشــريك اجلنســية. )ثانًيــا( التوقعــات اجلنســية.

الثقافيــة  واملمارســات  املعتقــدات  ِصــف   .4
املتعلقــة باملعاشــرة اجلنســية. 2. مــا دور كل من 
الزوجــن فــي العاقــة اجلنســية؟ الستكشــاف: 
ــس.  ــة اجلن ــت ممارس ــرر وق ــذي يق ــن ال )أوالً( م
)ثانًيــا( علــى مــن تقــع مســؤولية ضمــان 

اإلشــباع؟

القسم )ج( 
حتديــد مــدى تأثيــر ختــان اإلنــاث علــى العاقــات 

اجلنســية.

وإدراكــه.  اإلنــاث  ختــان  حــول  املعرفــة   .1
االجتماعيــة- األســباب  )أوالً(  استكشــاف: 

)ثانًيــا(  اإلنــاث،  ختــان  ملمارســة  الثقافيــة 
أشــكال اخلتــان، )ثالثـًـا( التصرفــات الفرديــة جتــاه 
اخلتــان، )رابًعــا( اخملاطــر والفوائــد املتصــورة منــه، 
)خامًســا( فكــرة ختــان اإلنــاث كإعاقة جنســية، 
ــاء  ــية للنس ــرات اجلنس ــاف اخلب ــا( اخت )سادًس

اخملُتنــات والنســاء غيــر اخملُتنــات.

زوجتــك.  مــع  اجلنســي  إشــباعك  ِصــف   .2
الستكشــاف: )أوالً( وجهــات النظــر اإليجابيــة أو 
ــاث علــى العاقــات  ــان اإلن ــر خت الســلبية لتأثي
ــا  ــعر دائًم ــب يش ــل اجملُي ــا( ه ــية، )ثانًي اجلنس
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ــة  ــعر زوج ــل تش ــا( ه ــي )ثالثً ــباع اجلنس باإلش
اجملُيــب باإلشــباع اجلنســي دائًمــا، )رابًعــا( كيــف 
يحــاول التأكــد مــن أن زوجتــه تشــعر باإلشــباع 
يحــاول ضمــان  كيــف  )خامًســا(  اجلنســي، 

شــعوره باإلشــباع اجلنســي، )سادًســا( هــل 
لهــذه األمــور أي تأثيــر علــى عاقتــه )اجلنســية( 

ــه؟ ــع زوجت م
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اجلنسانية واإلعاقة
على  اجلنسانية  العاملية  الصحة  منظمة  عرفت 

النحو التالي:
»جانــب محــوري مــن كــون اإلنســان إنســانًا 
النــوع  وهويــات  اجلنــس،  ويشــمل  حياتــه،  طــوال 
واملتعــة،  واإليروتيكيــة،  اجلنســي،  والتوجــه  وأدواره، 
واحلميميــة، واإلجنــاب. ُتــارَس اجلنســانية ويعبَّــر عنهــا 
واملعتقــدات،  والرغبــات،  والتخيــات،  األفــكار،  فــي 
واملمارســات،  والســلوكيات،  والقيــم،  والتوجهــات، 

والعاقــات.«1 واألدوار، 

ولكــن واقــع اجلنســانية بالنســبة لألشــخاص 
ــف  ــد وص ــل. وق ــت، أو التجاه ــو الكب ــة فه ذوي اإلعاق
شكســبير جنســانية ذوي اإلعاقــة بأنهــا شــيء يكمــن 

فيــه: 
ــرة  ــذات لفت ــي ال ــك ف ــاء، والش ــاط، واإلقص اإلحب
ــا  ــا بتاتً ــر فيه ــدم التفكي ــى أن ع ــول حت ــديدة الط ش
ــع أي  ــراط م ــن االنخ ــان، م ــض األحي ــي بع ــهل، ف أس

ــرون.«2 ــه الكثي ــي من ــيء أُقص ش

تشــكل النســاء ذوات اإلعاقــة البصريــة نســبة ال 
بــأس بهــا مــن تلــك الشــريحة »املُقصــاة« مــن التيــار 
العــام للجنســانية واحلــق فــي النشــاط اجلنســي، على 
الرغــم مــن كل صكــوك حقــوق اإلنســان التــي تســعى 
ــية  ــه اجلنس ــان وحقوق ــانية اإلنس ــة جنس ــى حماي إل
واحلفــاظ عليهــا. فقــد عبــرت تلــك الصكــوك، ضمنًيــا 
ــوق  ــا حق ــية بوصفه ــوق اجلنس ــن احلق ــًة، ع وصراح
ــوق  ــة حق ــوك اتفاقي ــك الصك ــمل تل ــان، 3 وتش إنس
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 4والبروتوكــول امللحــق بامليثــاق 

ــوق  ــأن حق ــعوب بش ــان والش ــوق اإلنس ــي حلق األفريق
ــا، 5 واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع  املــرأة فــي أفريقي

أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو(. 6

املــواد  أن  إلــى   7  Scaafســكاف أشــارت  وقــد 
واألمــن،  واحلريــة  الصحــة،  فــي  باحلــق  املتعلقــة 
والتحــرر مــن االســتغال والعنــف واالنتهــاك، واحتــرام 
البيــت واألســرة، فــي اتفاقيــة حقــوق األشــخاص 
ــة اعترفــت كلهــا باجلنســانية. فضــاً عــن  ذوي اإلعاق
ــاق اإلفريقــي  ــب البروتوكــول امللحــق بامليث ــك، يطال ذل
ــرأة فــي  حلقــوق اإلنســان والشــعوب بشــأن حقــوق امل
أفريقيــا، الــدول األطــراف باحتــرام وتعزيــز حقــوق 
الصحــة اإلجنابيــة لــكل النســاء، وهــو مــا عبــرت عنــه، 
ــت  ــك طالب ــادة 14 مــن البروتوكــول. 5  كذل ــًدا، امل حتدي
املــادة 2 مــن اتفاقيــة ســيداو الــدول األطــراف بنبــذ كل 
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وضمــان »مســاواة الرجــال 

ــة.6 ــن الوطني ــي القوان ــاء« ف والنس

اجلنسانية في مدارس املكفوفني الغانية 
تعتبــر اجلنســانية مــن أقــل اجملــاالت املُعتــرف 
بهــا، وأكثرهــا تعرًضــا للقمــع، بالنســبة للنســاء 
ذوات اإلعاقــة البصريــة، نظــرًا للتعقيــد الــذي يحيــط 
مبوضــوع اجلنســانية فــي غانــا. 8 وهــو مــا يفــرض علينا 
مكافحــة التوجهــات الثقافيــة احمليطــة باجلنــس فــي 
ســياق يحظــر ممارســة اجلنــس قبــل الــزواج ويرفضــه.9، 
ــو  ــا كروج ــحية أجراه ــة مس ــت دراس ــد توصل 10 وق

ــات  ــى أن الفتي ــا إل ــق غان ــدى مناط ــي إح ــرون ف وآخ
البالغــات دأبــن، منــذ زمــن بعيــد، علــى اخلــوف واخلجــل 
ــرؤن  ــس، وال يج ــة باجلن ــور املتعلق ــة األم ــن مناقش م
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ــته  ــا عايش ــو م ــه.9 وه ــار عن ــد الكب ــؤال أح ــى س عل
بنفســي عندمــا كنــت ملتحقــة مبدرســة للمكفوفــن 
فــي ثمانينيــات القــرن املاضــي، والتــي تقبــل ذوي 
اإلعاقــة البصريــة مــن مرحلــة احلضانــة وحتــى نهايــة 
املرحلــة اإلعداديــة، وبهــا قســم للحــرف اليدويــة ملــن 
يبلغــون أكثــر مــن 18 ســنة، حيــث لــم يكــن مســموح 
لنــا مبناقشــة املســائل املتعلقــة باجلنســانية، وال 

ــر. ــس اآلخ ــدة اجلن مواع

ــم  ــات القــرن املاضــي، ل فــي ســبعينيات وثمانيني
تكــن تُدريــس جنســانية البالغــن الشــاملة فــي 
مــدارس غانــا، ولــم تكــن، كذلــك، مدرجــة فــي منهــج 
العلــوم املنزليــة، التــي كان يــدرس فيهــا البلــوغ وإدارة 
شــؤون املنــزل.10 وكان مــن بــن الُســبل التــي تعلمنــا 
بهــا أمــورًا متعلقــة بجنســانيتنا، دراســة التخصصات 
ــات  ــى معلوم ــا عل ــد حصلن ــوم. فق ــة بالعل املرتبط
وبيولوجيــا  اإلنســان،  جنســانية  حــول  متفرقــة 
ــة،  ــوم العام ــل: العل ــج مث ــض املناه ــي بع ــان ف اإلنس
ــت  ــج، كان ــك مناه ــب تل ــى جان ــة. وإل ــم الزراع وعل
بعــض الطالبــات املراهقــات أو الكبــار )امللتحقــات 
بقســم احلــرف اليدويــة بشــكل أساســي( وعــدد قليــل 
ــادةً –  ــديد ع ــار ش ــا – باختص ــن يخبرون ــن العامل م
ــزواج،  ــل ال ــية قب ــة جنس ــي جترب ــول ف ــات الدخ بتبع
مــن قبيــل احلمــل واخلــروج مــن املدرســة. علــى أن تلــك 
النقاشــات لــم يكــن يـَـرد فيهــا أبــًدا خيــارات املمارســة 
اآلمنــة للجنــس مثــل: اســتخدام الواقــي الذكــري، أو 
وســائل منــع احلمــل، وبالتالــي لــم يكــن لدينــا درايــة 
كافيــة لتحاشــي احلمــل غيــر اخملطــط لــه، أو اإلصابــة 

ــًيا. ــة جنس ــراض املتناقل باألم

ــية،  ــة اجلنس ــد املمارس ــذ ض ــن التامي ولتحص
ــة  ــدى إدارة املدرس ــة، كان ل ــرة املراهق ــي فت ــل ف واحلم
ــخص  ــول أي ش ــدم قب ــي ع ــة، وه ــر مكتوب ــدة غي قاع
أُصيــب باإلعاقــة البصريــة بعــد ســن 12 ســنة. فقــد 
كانــوا يــرون أن األطفــال الذيــن أصيبــوا بإعاقــة بصريــة 
ــة  ــروا بتجرب ــد م ــوا ق ــا يكون ــن رمب ــك الس ــد تل بع
جنســية، وبالتالــي، فقــد ميثلــون خطــرًا علــى املعاقــن 

ــرون  ــد يؤث ــل إذ ق ــة بالفع ــن باملدرس ــا امللتحق بصريً
ــة،  ــر املكتوب ــدة غي ــذه القاع ــا له ــم. ومصداقً عليه
ــي  ــخاص ف ــن األش ــدد م ــول ع ــل، قب ــض، بالفع رُفِ
مدرســتي املكفوفــن الرئيســيتن )اتصــال شــخصي(. 
ــن  ــا م ــى منعن ــة إل ــرى الرامي ــات األخ ــن التقني وم
ــث  ــتمرة، حي ــة املس ــك الرقاب ــس، تل ــاف اجلن استكش
ــق  ــا نطل ــا كن ــى م ــة إل ــي املدرس ــون ف ــول العامل حت
ــرين«، إذ  ــاء الس ــيس أو العم ــا »اجلواس ــه حينه علي
ــاط أو  ــاف أي نش ــب الكتش ــن كث ــا ع ــوا يراقبونن كان

ــي. ــاش جنس ــى نق حت

ــره  ــرد ذك ــى مج ــس، أو حت ــن اجلن ــث ع كان احلدي
ــن  ــن، م ــدارس املكفوف ــا مب ــن من ــبة للملتحق بالنس
احملرمــات، فلــم يكــن أمامنــا، كشــابات، ســوى أن 
ــانية.  ــاٍن جنس ــل مع ــي حتم ــات الت ــس بالكلم نهم
ــزل  ــات املن ــات أو أمه ــدى املدرس ــت إح ــا كان وعندم
ــع  ــدث م ــردن التح ــرفات ت ــة( واملش ــات الرعاي )مقدم
إحــدى الفتيــات األكبــر ســنًا عــن اجلنــس، أو احليــض، 
ومــا إلــى ذلــك مــن موضوعــات، كانــت حتدثهــا خلــف 
ــن  ــرة م ــاعة متأخ ــي س ــة، وف ــدة بعناي ــواب مؤص أب
ــوا  ــد نام ــار ق ــون كل الصغ ــد أن يك ــادةً، بع ــل، ع اللي

ــرض. ــو مفت ــا ه كم

ــد  ــى ح ــورًا عل ــا وذك ــا )إناثً ــض من ــد أن البع بي
ــي  ــراط ف ــانيته باالنخ ــف جنس ــواء( كان يستكش س
ــا  ــا فيه ــي، مب ــاط اجلنس ــن النش ــة م ــواع مختلف أن
ــات  ــن تبع ــا م ــرات من ــت الكثي ــرية، وعان ــادة الس الع
ممارســة اجلنــس مبعلومــات محــدودة، إن لــم تكــن 
ــه،  ــوب في ــر مرغ ــل غي ــر بحم ــي األم ــة، لينته منعدم
علــى ســبيل املثــال، بعــد ممارســة جنســية غيــر 
ــة  ــي باملدرس ــدى صديقات ــى إح ــب إل ــد نُس ــة. وق آمن
ــت  ــد ُضبَط ــرية. وق ــادة الس ــال الع ــي إدخ ــل ف الفض
ــادة  ــك الع ــن تل ــرة ميارس ــن م ــر م ــات، أكث ــي وأخري ه
ويتحسســن أجســادهن. وكان االســم الشــعبي الــذي 
يُطلــق علــى العــادة الســرية هــو »اللعــب باإلصبــع«، 
ــب  ــارس »اللع ــي ت ــط وه ــي تضب ــاة الت ــت الفت وكان
باإلصبــع« يتــم ضربهــا عقابـًـا لهــا. كان العاملــون فــي 
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املدرســة واملشــرفون يعتبــرون هــذه املمارســة ســلوكًا 
ــوا  ــة كان ــن باملدرس ــض العامل ــل إن بع ــا، ب منحرًف
يتســاءلون عمــا إذا كانــت الفتــاة التــي تــارس »اللعــب 
ــة  ــى إقام ــاج إل ــريرة، وحتت ــا روح ش ــع« تلكته باإلصب

ــدها. ــن جس ــروح م ــك ال ــرد تل ــوس لط طق

ولكنــي عندمــا أتأمــل أيــام الدراســة، بعــد أن 
كبــرت والتقيــت بأنــاس مــن مختلــف امليول اجلنســية، 
بــدأت أتســاءل عمــا إذا كانــت الفتيــات فــي مدرســتي 
مثليــات، أو لهــن ميــول جنســية أخــرى. اجملتمــع 
الغانــي، بوجــه عــام، ال يعتــرف مبيــول جنســية ســوى 
ــة  ــادل ممارس ــي، فتب ــط، وبالتال ــية فق ــة اجلنس الغيري
ــه  ــوع نفس ــن الن ــخاص م ــن أش ــرية ب ــادة الس الع
يلقــى اســتياًء شــديًدا. ورغــم اعتقــاد اجملتمــع أن 
املعاقــن يفتقــرون إلــى اجلنســانية، فــإن جتربتــي تشــي 
بــأن العديــد مــن املعاقــات بصريـًـا لهــن اهتمــام كبيــر 

ــانيتهن. ــاف جنس باستكش

وقــد أشــار نيويــل وجوجــن11 إلــى أنــه حتــى فــي 
أيامنــا هــذه، حتمــل اإلعاقــة معنــى غيــاب اخلصوصيــة، 
ــه،  ــتطيع فعل ــا ال يس ــاق مب ــخص املع ــاس الش وأن يق
وليــس مــا يســتطيع فعلــه، وأنــه يتعــن عليــه 
ــا،  ــا، أو خاضًع ــا أن يكــون شــاكرًا حامــًدا، ومطيًع دائًم
وغيــر ذلــك كثيــر. وهــو مــا زادتــه موريــس 12 إيضاًحــا 
عندمــا قالــت إن »واقــع مــن ينظــر إليهــم علــى أنهــم 
مختلفــون ]هــو أنــه[ هنــاك دائًمــا مخاطــرة أن ينظــر 
ــد  ــريتنا«. وق ــاٍف لبش ــه »مج ــى أن ــر« عل ــى »اآلخ إل
ــا  ــع دائًم ــا نخض ــد كن ــذا، فق ــي ه ــٍق ف ــت بح أصاب
ملراقبــة بعــض تلــك الســلوكيات »اجملافيــة لبشــريتنا«، 
فتقوضــت بذلــك فضاءاتنــا الشــخصية اخلاصــة. 
ــلوكيات  ــك الس ــن تل ــاب م ــب العق ــا يوج ــمل م يش
»اجملافيــة لبشــريتنا«، لكــن ال يقتصــر علــى: التحــدث 
إلــى اجلنــس اآلخــر، أو إمســاك يــده، حتــى فــي وضــح 
النهــار. وكان ممــا اعتدنــا عليــه أن نصــادف فــي طريقنا، 
أو نشــاهد، أحــد العاملــن باملدرســة )خاصــًة املقيمــن 
منهــم( أو أحــد أفــراد أســرهم، وهــم يراقبوننــا علهــم 
ــه،  ــا منارس ــد أنن ــس، أو يُعتق ــارس اجلن ــا من يضبطونن

أو يُظــن أننــا نتحــدث عنــه، إلــخ. وكان أي جتمــع 
ــط  ــه لقــاء للتخطي ــي أن ــك ف ــراد يَُش لعــدد مــن األف
ملمارســة اجلنــس ســرًا. لقــد تعودنــا علــى رؤيــة هــؤالء 
»اجلواســيس« متربصــن فــي أحــد األركان، أو جالســن 
ــا.  ــمع ألحاديثن ــترقون الس ــلم يس ــن س ــوار درابزي بج
ــى الفصــل، أو  ــل إن بعضهــم كان يدخــل خلســة إل ب
ــرن، أو  ــن، أو يثرث ــر يدرس ــان أو أكث ــه طالبت ــع وب املهج
حتــى يلعــن بــاألوراق ]الكوتشــينة[، ويختبــئ انتظــارًا 
ملمارســة إحداهــن اجلنــس، أو اللعــب باإلصبــع، أو حتــى 

التحــدث عــن أمــور لهــا عــاق باجلنســانية.

خــال الفتــرة التــي قضيتهــا مبدرســة املكفوفــن 
كان كل مــن يُضَبــط وهــو ميــارس اجلنــس، أو وهــو 
ــاط  ــكال النش ــن أش ــر م ــكل آخ ــي أي ش ــرط ف منخ
اجلنســي، يلقــى العقــاب العســير. وكان العقــاب 
ــف  ــى تنظي ــدة، إل ــا بش ــرب بالعص ــن الض ــراوح ب يت
احلمامــات واملراحيــض لعــدة أيــام، أو الفصــل ألســابيع. 
ــه إذا كان  ــموح ب ــاب مس ــن أن العق ــم م ــى الرغ وعل
هنــاك عــدم التــزام بقواعــد ولوائــح املــدارس الغانيــة، 
ــن انخــرط  ــأن الضــرب بالعصــا مل ــا نشــعر ب فقــد كن
فــي نشــاط جنســي فــي مدرســة املكفوفــن، والــذي 
كان يجــري فــي اجتمــاع عــام للمدرســة بحضــور كل 
ــن،  ــر املدرس ــن غي ــن م ــن، والعامل ــة، واملدرس الطلب
ــب  ــخص املعاقَ ــس وإذالل الش ــى جتري ــدف إل ــا يه إمن
ــن أو  ــخص مرت ــط الش ــا ُضِب ــا. وإذا م ــب بقيتن وترهي
ــن  ــة. وكان م ــن املدرس ــا م ــه نهائًي ــم فصل ــاث يت ث
الشــائع، كذلــك، أن يُطلــق علــى مــن يلعــب مــع 
اجلنــس اآلخــر )طفــل ســيء(. وكان يتــم التنبيــه علينــا 
دائًمــا أال نلعــب مــع الصبيــة، خشــية أن نحمــل، أمــا 
ــرًحا  ــد ش ــا أح ــدم لن ــم يق ــل، فل ــدث احلم ــف يح كي

ــًبا. مناس

ورغــم ذلــك، فقــد حملــت بعــض التلميــذات خال 
ســنوات الدراســة باملدرســة، فتــم طردهــن وأصدقاءهن 
ــن  ــم يك ــن، ل ــة. ولك ــن املدرس ــور م ــن الذك احلميم
ــل،  ــذا احلم ــدوث ه ــن ح ــؤول ع ــو املس ــن ه ــا م معروًف
ــة، أم  ــن باملدرس ــن العامل ــذ، أم م ــد التامي ــو أح أه
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مــن خــارج املدرســة، حيــث إن بعــض الفتيــات رفضــن 
ذكــر اســم والــد الطفــل الــذي لــم يولــد بعــد. وبعــد 
بضــع ســنوات جتــرأت بعــض الطالبــات الائــي ُفصلــن 
»الرتــكاب جرميــة احلمــل« علــى العــودة علــى املدرســة، 
ولكــن كان يتــم إعــادة تســجيلهن فــي قســم احلــرف 
ــر  ــن ينظ ــى أنه ــوي عل ــا ينط ــو م ــط، وه ــة فق اليدوي
إليهــن بوصفهــن تلميــذات فــي مرتبــة أدنــى، وال 
يســتحققن االلتحــاق بالدراســة واألنشــطة الرئيســة 
فــي املدرســة. أمــا مــن لــم تكــن باســتطاعتها 
العــودة إلــى املدرســة نفســها، خجــًا، وكان لهــا أهــل، 
أو أوصيــاء أثريــاء، فكانــت تلتحــق مبدرســة املكفوفــن 
ــن،  ــتان للمكفوف ــذاك، مدرس ــا، آن ــرى. كان لدين األخ
واحــدة فــي أكوروبوجن-أكوابيــم فــي املنطقــة الشــرقية 
مــن غانــا، واألخــرى فــي وا باملنطقــة الغربيــة العليــا. 
ــن  ــل ب ــي أن التنق ــرق يعن ــديد للط ــوء الش وكان الس
ــل  ــي ظ ــة. ف ــة والصعوب ــديد التكلف ــتن ش املدرس
هــذا الوضــع، فــإن لــم يكــن أهــل التلميــذ، أو األوصيــاء 
عليــه موســرين، أو كان مقيًمــا فــي بلــدة، أو مدينــة، أو 
قريــة قريبة نســبًيا مــن مدرســة املكفوفن ــــ فيتعن 
عليــه أن ينحــي فكــرة االلتحــاق باملدرســة جانًبــا. وكان 
يُــزرع فــي عقــول هــؤالء الفتيــات أن حملهــن كان 
ــا  ــن، أو عقابً ــيطرة عليه ــب الس ــن يصع ــبب أنه بس
لهــن مــن الطبيعــة لعــدم امتثالهــن ملعاييــر اجملتمــع.

علــى أنــي أدركــت، مبــرور الســنن، أن الشــيوع 
ــم  ــل ل ــاالت احلم ــية، وح ــطة اجلنس ــور لألنش املتص
يقتصــر علــى مــدارس املكفوفــن، بــل كان أكثــر 

انتشــارًا فــي املــدارس العاديــة.

ــا زال  ــى أن حمــل املراهقــات م ــات إل وتشــير األدبي
منتشــرًا فــي غانــا، وفــي أفريقيــا بأســرها. وقــد أوردت 
جريــدة الكرونيــكل حــدوث 700,000 حالــة حمــل بــن 
املراهقــات فــي غانــا فــي 2014 وحدهــا.13 وحســب مــا 
ــن  ــل ب ــاالت احلم ــن ح ــإن 40% م ــرون، ف ــر ووج وآخ ذك
الفتيــات التــي تتــراوح أعمارهــن بــن 15-19 ســنة فــي 
33% مــن البلــدان األفريقيــة، كانــت حــاالت حمــل غيــر 
ــواء،  ــد س ــى ح ــة، عل ــات والفتي ــود.14 كل الفتي مقص

ــدارس  ــي امل ــزواج ف ــل ال ــس قب ــوا اجلن ــن مارس الذي
ــم.  ــت معاقبته ــة ت ــم إدارة املدرس ــة وضبطته الغاني
ــِزل ببعــض الفتيــات والفتيــة  ولكــن العقــاب الــذي أُن
مــن ذوي اإلعاقــة البصريــة كان غشــوًما، ألن بعضهــن 
وبعضهــم أنكــروا ادعــاءات النشــاط اجلنســي املوجهة 
إليهــم. عندمــا أســترجع ذلــك اآلن، أجدنــي علــى يقــن 
ــى  ــن )عل ــة املكفوف ــة ملدرس ــة الداخلي ــأن الطبيع ب
خــاف مــدارس املرحلــة األساســية العاديــة التــي كان 
تاميذهــا يعــودون للمنــزل كل يــوم(، وثقافــة الصمــت 
ــن  ــت العامل ــس، جعل ــق باجلن ــا يتعل ــرية فيم والس
باملدرســة يبالغــون فــي مــدى انتشــار األنشــطة 
اجلنســية فــي املدرســة. فقــد كان العاملــون فــي 
ــلك  ــا أن نس ــون من ــس يتوقع ــة التدري ــة، وهيئ املدرس
ــوا  ــن كان ــابقن، الذي ــذ الس ــض التامي ــلك بع مس
ــببون  ــون، وال يتس ــون هادئ ــم مطيع ــم بأنه يصفونه
فــي مشــاكل. أظــن أنهــم أغفلــوا حقيقــة أننــا بشــر، 
ــة.  ــارات متباين ــات واختي ــا اهتمام ــيء، لن ــل كل ش قب
علــى صــورة  تشــكيلنا  يريــدون  كانــوا  ولكنهــم 

ــم. ــوا يعرفونه ــن كان ــا الذي ــن بصريً املعاق

وعندمــا عملــت الحًقــا فــي منظمــة للمكفوفــن، 
اإلعاقــة  ذوات  الشــابات  مــن  العديــد  أن  الحظــت 
البصريــة، امللتحقــات مبدرســة املكفوفــن، حملــن 
ــوع، أن  ــي املوض ــا ف ــوأ م ــة. أس ــن املدرس ــن م وخرج
ــهن  ــاض أنفس ــن إجه ــرات حاول ــؤالء الصغي ــض ه بع
ســرًا باســتخدام أســاليب شــديدة القســوة، وبعــض 
العقاقيــر. وقــد تدخلــت املنظمــة التــي كنــت أعمــل 
فيهــا إلنقــاذ حيــاة واحــدة مــن هــؤالء الشــابات، 
ــن  ــة م ــاول أدوي ــا بتن ــي حمله ــت أن تنه ــا حاول عندم
تلقــاء نفســها، فأصيبــت مبضاعفــات حــادة كادت 
تــودي بحياتهــا. وقــد عرفــت، مــن أحاديثــي مــع بعــض 
الشــابات والنســاء ذوات اإلعاقــة البصريــة، الائــي 
تعاملــت معهــن مــن خــال عملــي، أن املشــكلة 
ــن  ــة ع ــر صحيح ــات غي ــن معلوم ــي تلقيه ــن ف تكم
ــن  ــم يك ــات. فل ــع الصديق ــاش م ــال النق ــس خ اجلن
ــوق للتحقــق مــن صحــة  لديهــن أي مصــدر آخــر موث
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تلــك املعلومــات، مبــا أن املعلومــات املتعلقــة بالصحــة 
ــائط  ــى وس ــة عل ــت متاح ــة ليس ــية واإلجنابي اجلنس
ــكل  ــا بش ــل معه ــا التعام ــون بصريً ــتطيع املعاق يس

ــر. مباش

معوقات اإلتاحة
املعاقــن  أن  عــن  ويــوجن  مرفــي  كشــف  وقــد 
يواجهــون عقبــات ملحوظــة فــي الصحــة اجلنســية، 
وأن تلــك العقبــات قــد تــؤدي إلــى االســتغال أو 
لــه،  اخملطــط  غيــر  احلمــل  أو  اجلنســي،  االعتــداء 
أو األمــراض املتناقلــة جنســًيا.15 ومــن بــن تلــك 
ــي   ــا عل ــوق حصولن ــي تع ــة« الت ــات امللحوظ »العقب
خدمــات الصحــة اإلجنابيــة، علــى ســبيل املثــال، 

التنقــل. ومشــكات  املســبقة  األحــكام 

ذوات  النســاء  أن   16 جارالند-طومســون  وتــرى 
اإلعاقــة يوصمــن بأنهــن ال جنســانيات، وليــس لديهــن 
جاذبيــة. ومــن هــذا املنطلــق يشــعر بعــض األصدقــاء 
ــاش  ــي نق ــراكنا ف ــم إش ــر املائ ــن غي ــه م ــل أن واأله
ــات  ــض املراهق ــي بع ــفت ل ــل وكش ــس. ب ــول اجلن ح
ــراد  ــض أف ــن، أن بع ــت معه ــي عمل ــات، الائ واليافع
األســرة يــرون أن ال أهميــة هنــاك إلشــراكهن فــي 
ــا  ــت، ف ــا أن ــن: »أوه، أم ــس قائل ــول اجلن ــات ح نقاش
ــال  ــد ق ــخصية(. وق ــة ش ــذا« )محادث ــك له ــة ب حاج
شكســبير، أيًضــا، إن »األحــكام املســبقة ال جتــري بــن 
ــات  ــي التمثي ــا ف ــش ضمنًي ــل تعي ــط، ب ــراد فق األف
الثقافيــة، واللغــة، واالختــاط االجتماعي.«17 وبوســعنا 
االســتناد إلــى فكــرة التعبيــر عــن األحــكام املســبقة 
باللغــة لتفســير فكــرة أن أجســاد األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة »ملكيــة عامــة«. ففــي روايــة )حــب وكبريــاء( 
يقــول موريــس »إن اختافنــا اجلســدي يجعــل أجســادنا 
ــر  ــرأة غي ــا امل ــك أيته ــي، فل ــة«18؛ وبالتال ــة عام ملكي
املعاقــة مطلــق احلريــة فــي ســؤال امــرأة معاقــة عــن 
أمــور شــخصية، مثــل احلمــل. وهــو مــا حــدث، علــى 
ــا مشــاركة فــي ورشــة  ــال، عندمــا روت لن ســبيل املث
ــا  ــة له ــا، أول جترب ــات بصريً ــن املعاق ــول تك ــل ح عم
ــث ســألتها  ــوالدة، حي ــا بعــد ال ــة م ــادة لرعاي ــي عي ف

ــع  ــوت مرتف ــت بص ــا، وأعرب ــن حمله ــرى ع ــرأة أخ ام
ــة.  عــن خوفهــا مــن حمــل املــرأة ذات اإلعاقــة البصري
مــن الواضــح أن تلــك الســيدة كان لديهــا اعتقــاد بــأن 
املــرأة ذات اإلعاقــة البصريــة ال تلــك جســًدا »طبيعًيــا« 

ــا. ــون أًم ــن أن تك ــا م ميكنه

مــن بــن املعوقــات األخــرى أمــام املعاقــن بصريًــا، 
ــي  ــتقٍل ف ــكٍل مس ــرك بش ــى التح ــدرة عل ــدم الق ع
أماكــن لــم يألفوهــا.19 وتلــك مشــكلة يُزيدهــا تعقيًدا، 
ــي،  ــع املبان ــوائية مواق ــا، عش ــاء غان ــم أنح ــي معظ ف
وكثــرة البالوعــات غيــر املغطــاة، وعــدم وجــود الفتــات 
ــا  ــا من ــن بصريً ــح للمعاق ــارز تتي ــط ب ــة بخ مكتوب
ــرى.  ــى أخ ــة إل ــن نقط ــبي م ــتقال نس ــرك باس التح
ــة  ــدمي الرعاي ــام تق ــوم مبه ــا يق ــادةً م ــا، ع ــي غان وف
ــاء  ــه أبن ــس ل ــن لي ــاء، فم ــارب أو األبن ــن األق للمعاق
منــا يعتمــد علــى األصدقــاء أو األقــارب؛ للذهــاب إلــى 
مرافــق خدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة. بعــض 
ــارات،  ــك الزي ــي تل ــاء ف ــن األبن ــات يصاحبه الصديق
ولكنهــن يشــعرن بشــيء مــن احلــرج والتطفــل علــى 
خصوصيتهــن. وفــي غيــاب أي بديــل آخــر، اختــار 
البعــض االســتغناء تاًمــا عــن خدمــات الصحــة 

ــة. ــة والكرام ــى اخلصوصي ــا عل ــة، حفاًظ اإلجنابي

وإلــى جانــب التحديــات التــي ذكرناهــا آنًفــا، هنــاك 
ــوق  ــه، تع ــام نفس ــن النظ ــة م ــرى نابع ــات أخ صعوب
حصــول املــرأة ذات اإلعاقــة علــى معلومــات وخدمــات 
ــات  ــي معوق ــل ف ــة، وتتمث ــية واإلجنابي ــة اجلنس الصح
السياســات، ومــن أمثلتهــا محدوديــات قانــون املعاقــن 
الصحــة  و«سياســة   ،)715 )القانــون   20 الغانــي، 

ــة«.21 ــن الغاني ــة للبالغ اإلجنابي

فالقانــون 715، الــذي بــدأ تطبيقــه فــي 2006، 
ليــس تقدمًيــا فــي مــواده، إذا مــا قــورن باألفــكار 
ــال،  ــبيل املث ــى س ــة. فعل ــة باإلعاق ــرة املتعلق املعاص
ال يوجــد فــي القانــون أي مــادة خاصــة باملــرأة ذات 
اإلعاقــة، كمــا أن القانــون لــم يعبــر بشــكٍل مناســٍب 
عــن مفاهيــم عــدم التمييــز واملســاواة. وعلــى الرغــم 
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مــن أن غانــا صدَّقــت علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص 
ــة األداة  ــة مناقش ــي مرحل ــا ف ــا زلن ــة، فم ذوي اإلعاق
التشــريعية التــي ســتمكننا مــن إدراج مــواد االتفاقيــة 
أن  إلــى  باإلضافــة  هــذا  الوطنيــة.  قوانيننــا  فــي 
سياســة الصحــة اإلجنابيــة للبالغــن فــي غانــا، والتــي 
وضعــت ســنة 2000، 21 لــم تعتــرف بشــكٍل مناســٍب، 
أو تعالــج املشــكات التــي ذكرناهــا آنًفــا، مــن أحــكام 
ــكات  ــلبية، واملش ــف س ــلوكيات ومواق ــبقة، وس مس
التــي تواجــه البالغــن املعاقــن عنــد احتياجهــم إلــى 
ــة.  ــى خدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابي الوصــول إل
ــة  ــك السياس ــواد تل ــت م ــديد، تعامل ــف الش فلألس
املتعلقــة بتوفيــر خدمــات الصحــة اإلجنابيــة للمعاقن 

ــده. ــاص وح ــاع اخل ــؤولية القط ــا مس بوصفه

اخلالصة
املعلومــات  انعــدام،  أو  محدوديــة،  ظــل  فــي 
املتعلقــة مبســائل اجلنســانية خرجــت عــدد مــن 
الطالبــات ذوات اإلعاقــة البصريــة، مــن بينهــن بعــض 
صديقاتــي املقربــات، مــن املدرســة بســبب احلمــل غيــر 
املرغــوب فيــه. وعلــى الرغــم مــن أننــا كان مــن املمكــن 
أن نتعلــم بعــض األمــور حــول مشــكات اجلنســانية، 
ــي  ــإن بعــض املمارســات واملواقــف والســلوكيات الت ف
ــة أن  ــا. والنتيج ــا له ــت تعلمن ــا، أعاق ــا آنًف تناولناه
بعــض تلــك الفتيــات، وبــدالً مــن أن يكبــرن ليصبحــن 
مواطنــات صاحلــات قــادرات علــى املســاهمة فــي تطــور 
ــي  ــوالت ف ــرن متس ــن فِص ــال به ــور احل ــم، تده بلده

ــات. الطرق

وقــد أقترحــت عــددًا مــن املبــادرات، التــي اعتمــدت 
علــى  مركــزةً  الشــخصية،  خبرتــي  علــى  فيهــا 
ــة  ــة البصري ــاء ذوات اإلعاق ــات والنس ــات الفتي احتياج
فــي غانــا، علــى وجــه التحديــد، وبُغيــة جعــل وصــول 
ــية  ــة اجلنس ــات الصح ــى خدم ــا إل ــي غان ــن ف املعاق
واإلجنابيــة واملعلومــات املتعلقــة بهمــا ـ أيســر منــاالً.

لــدى  وعــي  خلــق  مبــكان  األهميــة  مــن  أوالً، 
العاملــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة بــأن املواقــف 

ــات  ــق معوق ــن تخل ــانية املعاق ــاه جنس ــلبية جت الس
حتــول دون وصــول املعاقــن إلــى خدمــات الصحــة 
ــى  ــة إل ــا. باإلضاف ــة به ــات املتعلق ــة، واملعلوم اإلجنابي
ــات  ــائية، ومنظم ــات النس ــى اجلماع ــن عل ــك، يتع ذل
ــى  ــة أن تقــوم، عل ــوكاالت احلكومي ــي، وال اجملتمــع املدن
ســبيل املثــال، برفــع الوعــي حــول الصحــة اجلنســية 
ــتهدف  ــب أن تس ــن. ويج ــن املعاق ــة للبالغ واإلجنابي
تلــك احلمــات البالغــن ذوي اإلعاقــة البصريــة، بشــكٍل 
ــن  ــاد املكفوف ــى احت ــم إل ــن حتويله ــدالً م ــٍر، ب مباش
ــي. ــاه االجتماع ــال والرف ــوع واألطف ــي، ووزارة الن الغان

كذلــك، علــى احتــاد املكفوفــن الغانــي واحلكومــة 
أن يعمــا مًعــا؛ خللــق مســاحة أو منصــة بــوح آمنــة، 
و«قنــاة« موثــوق بهــا )مثــل تيلــي لنــك(22 للنســاء ذوات 
اإلعاقــة البصريــة، ليســتطعن مــن خالهــا مناقشــة 
موضوعــات حساســة، مثــل اجلنســانية والصحــة 
اإلجنابيــة. وخللــق تلــك املنصــة يَتعــن علــى احلكومــة، 
واحتــاد املكفوفــن الغانــي، أن يضغطــا مًعــا علــى 
مقدمــي خدمــات الهاتــف احملمــول لتخصيــص خطوط 
مجانيــة لهــذا الغــرض، فــي إطار مســؤولية الشــراكة 
ــي  ــن ف ــن العامل ــن م ــن للمهتم ــة. وميك االجتماعي
اخلدمــات الطبيــة العامــة أن يتطوعــوا لتيســير ذلــك، 
ــوا  ــة، ويوضح ــبة والدقيق ــات املناس ــوا املعلوم فيقدم
املفاهيــم اخلاطئــة، فيمــا يتعلــق بالصحــة اجلنســية 

ــة. واإلجنابي

الصحــة  خدمــات  إلــى  الوصــول  ولتيســير 
ــة  ــة تطوعي ــاء هيئ ــب إنش ــة يج ــية واإلجنابي اجلنس
مثــل »املُرافِــق الطبــي«23، ملســاعدة النســاء ذوات 
ــى  ــاء والتوجــه إل ــارة األطب ــى زي ــة عل ــة البصري اإلعاق
ــك.  ــى ذل ــى احتجــن إل ــة مت خدمــات الصحــة اإلجنابي
ــة  ــذوي اإلعاق ــح ل ــة أن تتي ــذه املقارب ــأن ه ــن ش فم
زيــارة األطبــاء فــي غيــاب األقــارب، أو فــي احلــاالت التــي 
ال يفضــل فيهــا املعــاق تدخــل أو انخــراط أحــد األقــارب 

ــارات. ــك الزي ــي تل ف

ــانية  ــة باجلنس ــادرات املتعلق ــرت املب ــرًا، افتق أخي
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ــى  ــا، إل ــوق فيهم ــة واحلق ــية واإلجنابي ــة اجلنس والصح
التركيــز والتكامــل فــي غانــا. لذلــك، فعلــى احلكومــة، 
ومنظمــات املعاقــن، ومنظمــات اجملتمــع املدنــي أن 
تعمــل مًعــا إلزالــة جميــع املعوقــات التــي تعــوق 

املــرأة والفتــاة ذات اإلعاقــة مــن التمتــع بحقوقهــا فــي 
الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة، والتــي أصبحــت حقوقـًـا 

ــان. ــوق اإلنس ــن حق ــا م ــا اآلن بوصفه ــا به معترًف
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املقدمة
فــي 2014، وألول مــرة في تاريــخ الســينما الهندية، 
ــا واملاصــة«  ــوان »مارجريت ــري بعن ــرض فيلــم جماهي ُع
»Margarita with a straw«، ظهــرت فيــه امــرأة معاقــة 
لهــا احتياجــات جنســية. 1 وبعــد بــدء عــرض الفيلــم 
بفتــرة وجيــزة، هاجمتــه النجمــة التليفزيونيــة ذائعــة 
ــر  ــة: »آخ ــا، قائل ــكار، علنً ــونال فنجورلي ــت، س الصي
مــا يفكــر فيــه اإلنســان املعــاق هــو اجلنــس، فهنــاك 
ــغل  ــي تش ــرى الت ــور األخ ــن األم ــر م ــر والكثي الكثي
ــاة، وتنميــة مواهبــه،  ــه. فعالقتــه مــع شــريك احلي بال
وقبولــه فــي اجملتمــع كإنســان عــادي، وأي أمــور أخــرى 
كثيــرة أهــم عنــده. أمــا اجلنــس، فهــو آخــر مــا يشــغل 
ــكار  ــة فنجورلي ــك!!« 2 إن مقول ــم ذل ــد لك ــه. أؤك بال
هــذه تشــي مبشــكلة اجتماعيــة، وهــي: علــى الرغــم 
مــن نضــال املــرأة فــي الهنــد للتأكيــد علــى حقوقهــا 
اجلنســية، ورفــض املعاييــر األبويــة املتعلقــة بســلوكها 
اجلنســي، ترســخ املــرأة غيــر املعاقــة بعًضــا مــن 
املواقــف نفســها عندمــا تتعلــق تلــك احلقــوق بامــرأة 
معاقــة. فاملــرأة املعاقــة يُنظــر إليهــا علــى أنهــا تفتقر 
ــة  ــر مرغوب ــا غي ــى أنه ــية، وعل ــة اجلنس ــى الرغب إل
كذلــك. وكثيــرًا مــا ينظــر إليهــا باعتبارهــا معطلــة أو 
معطوبــة – بــل وفــي مرتبــة الطفــل حيــث حتتــاج دائًما 
إلــى ســيطرة عليهــا أو حمايــة. وال يُنظــر إليهــا أبــًدا 
ــى بشــر  ــة« أو حت ــه الكفاي ــا في ــى أنهــا »امــرأة مب عل

كامــل البشــرية. 3

وفــي حــن يُنــزع عــن املــرأة املعاقــة حقهــا 
الرغبــة  بأنهــا مفرطــة فــي  تُوصــم  أو  اجلنســي، 
اجلنســية، 4 ينظــر إلــى احلقــوق اجلنســية للمــرأة 
ــل  ــي أفض ــة ف ــن احلاج ــدة ع ــا زائ ــى أنه ــة عل املعاق

األحــوال، وغيــر ذات موضــوع ـ البتــة ـ فــي أســوأ 
األحــوال. وعــادةً مــا يتســم النقــاش حــول جنســانية 
ــع شــخص  ــدور حــول من ــرأة املعاقــة بالســلبية، وي امل
»غيــر طبيعــي« مــن أن ميــر بتجربــة اجلنــس واحلميميــة 

»الطبيعيــة«.

ــذا  ــي ه ــرض ف ــوف أع ــة، س ــذه اخللفي ــى ه عل
املقــال ملالحظاتــي ومــا تعلمتــه مــن ورش العمــل 
التــي قمــت بتنظيمهــا فــي إطــار برنامــج اجلنســانية 
ــي  ــة ف ــر الربحي ــر( غي ــة نظ ــة )وجه ــة مبنظم واإلعاق
مومبــاي، وســأنظر فــي رؤيــة النســاء ضعيفــات البصر 
فــي الهنــد ألنفســهن وجلنســانيتهن. فضــالً عــن 
ذلــك، ســوف أناقــش انطباعاتــي عــن كيفيــة تشــكُل 
خياراتهــن وســردياتهن، وتأثيــر تقاطعــات، مثــل: النــوع، 
ــزج  ــوف أم ــية. وس ــن اجلنس ــى حقوقه ــة عل والثقاف
بــن مالحظــات ومناقشــات ورش العمــل وبــن جتاربــي 
ورؤيتــي بوصفــي امــرأة معاقــة بصريـًـا، كانــت مبصــرة 
ــى  ــا، إل ــل، تدريجًي ــل أن تدخ ــنة قب ــنة 15 س ــى س حت
ــي بوصفــي  ــا لرؤيت ــا أعــرض هن ــم املكفوفــن. وأن عال
إنســانة عاشــت لفتــرة مبصــرة، فــي مجتمــع مفعــم 
باالفتراضــات والوصــم، وبوصفــي إنســانة كـُـفَّ بصرها 
ــي  ــي حيات ــس ف ــة، لي ــور النمطي ــدى الص ــا وتتح متاًم
اخلاصــة فحســب، بــل ومــن خــالل نشــاطي فــي حيــاة 
العديــد مــن النســاء ذوات اإلعاقــة. االســتنتاجات 
والتحليــالت الــواردة فــي هــذه الورقــة شــخصية 
الطابــع متاًمــا، غيــر مســتندة إلــى أي عمليــة أكادمييــة، 
ــل  ــة، والعم ــاة ككفيف ــن احلي ــنوات م ــى س ــن إل ولك
فــي هــذا اجملــال، أالحــظ فيهــا، كمدربــة، ردود األفعــال 
فــي ورش العمــل، مــع ربطهــا بتجاربــي اخلاصــة، 
واالســتماع ألصــوات آخريــن يتحدثــون بلغــة األحــكام 
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ــي  ــا بانخراط ــك أيًض ــت ذل ــر. وربط ــبقة والتعيي املس
مــع مجتمــع املعاقــن، خاصــة ذوي اإلعاقــة البصريــة 

ــي. ــد املاض ــالل الِعق ــالد خ ــي الب ف

عندمــا كنــت فــي اخلامســة عشــرة أصبــت مبــرض 
بصــري متقــدم، وآخــذ فــي التدهــور، واقتــرح الطبيــب 
علــى أســرتي أن يخفــوا خبــر إعاقتــي لثــالث ســنوات 
أخــرى، ويزوجونــي مبجــرد بلوغــي الســن التــي تســمح 
بذلــك، ألن النــاس إذا عرفــت أنــي ال أســتطيع اإلبصــار، 
ــع  ــي م ــة ل ــك أول جترب ــت تل ــي.  كان ــوا ب ــن يقبل فل
ــوق  ــة باحلق ــات املتعلق ــبقة واالفتراض ــكام املس األح

ــاة واملــرأة املعاقــة. اجلنســية للفت

خلفية
منظمــة وجهــة نظــر، منظمــة غيــر ربحيــة 
هنديــة، تضخــم أصــوات النســاء، وتعمــل فــي منطقة 
ــز  ــي ترك ــانية. وه ــع اجلنس ــدر( م ــوع )اجلن ــع الن تقاط
علــى النســاء فــي الهامــش بوجــه خــاص، مثــل: 
ــتغالت  ــوائيات، واملش ــات العش ــي مجتمع ــاء ف النس
فــي صناعــة اجلنــس، واملنتميــات إلــى أقليات جنســية، 
ــع  ــر م ــة نظ ــة وجه ــراط منظم ــدأ انخ ــات. ب واملعاق
املعاقــات فــي 2011 بإنشــاء موقــع علــى اإلنترنــت عــن 
ــات. كان  ــاء املعاق ــات والنس ــية للفتي ــوق اجلنس احلق
ــادرة  ــره، مب املوقــع، الــذي شــاركت فــي دراســاته وحتري
رائــدة علــى اإلنترنــت، اعترفــت بالنســاء املعاقــات 
ــان  ــل أي إنس ــية، مث ــات جنس ــا احتياج ــات له ككائن
ــة  ــه حرك ــت في ــت كان ــي وق ــع ف ــق املوق ــر. أُطل آخ
املعاقــن فــي الهنــد، مــا تــزال إلــى حــد بعيــد تتحــدث 
ــكان  ــغيل، ف ــم، والتش ــة، والتعلي ــن اإلتاح ــط ع فق
جلــب النــوع )اجلنــدر( – ومــن ضمنــه احلقــوق اجلنســية 
ــدة  ــوة فري ــرة، خط ــك الفت ــي تل ــة، ف ــى الواجه – إل
وفارقــة. اصطحــب املوقــع قــراءه فــي رحلــة عبــر 
ــال،  ــد واجلم ــن اجلس ــا ع ــانية، متحدثً ــاف اجلنس أطي
ــة  ــكار اخلاص ــانية، واألف ــة باجلنس ــات املتعلق واخلراف
والعنــف  والوالديــة،  والــزواج  والعالقــات  باجلنــس، 
املتزايــدون للموقــع يــروون  الــزوار  واالنتهــاك. وكان 
ــي  ــع، ف ــا املوق ــا أطلقن قصصهــم بأنفســهم. وعندم

2012، أثبــت اإلنترنــت، كوســيط، فائدتــه فــي اختــراق 
اإلحســاس باخلــزي والتعييــر احمليــط باجلنســانية بوجــه 
عــام. فقــد وفــر املوقــع منصــة يســيرة املنال، ســاعدت 
ــان،  ــم األحي ــي معظ ــت ف ــات البي ــات، حبيس املعاق
علــى احلصــول علــى معلومــات لــم تكــن لتتــاح لهــم 

ــر. ــيط آخ ــر وس عب

كنــا علــى وعــي، منــذ إطــالق املوقــع، مبــدى تعقيــد 
ــوع  ــانية والن ــع اجلنس ــة م ــع اإلعاق ــية تقاط وحساس
والعنــف. كان املوقــع نقطــة بــدء بالنســبة لنا، شــعرنا 
ــق  ــر أعم ــق تأثي ــتطيع خل ــى نس ــا، حت ــا بأنن بعده
ومتكينـًـا للنســاء والفتيــات ال بــد أن ننظــم ورش عمــل 
ــل  ــاه بالفع ــا بدأن ــو م ــة، وه ــانية واإلعاق ــول اجلنس ح
ــد  ــا ق ــار 2017 كن ــى مايو/أي ــار 2015. وحت ــي مايو/أي ف
نظمنــا 31 ورشــة حضرهــا 779 شــخًصا معاقًــا، 
شــملت إعاقاتهــم اإلعاقــة البصريــة، أو الســمعية، أو 
احلركيــة، أو إعاقــة النطــق، فــي ســبع مــدن، وبخمــس 
ــت موجهــة  ــورش )19( كان لغــات. نحــو ثلثــي هــذه ال
ــال ذوي  ــر الرج ــا حض ــا، بينم ــات بصريً ــاء معاق لنس

ــس ورش. ــة خم ــة البصري اإلعاق

تراوحــت أعمــار املشــاركن بــن 15 و45 ســنة، 
وكان معظمهــم مــن الشــريحة الدنيــا مــن الطبقــة 
املتوســطة/الطبقة العاملــة، مــن الريــف واحلضــر 
علــى حــد ســواء. وحتــى عندمــا كانــت الــورش تنظــم 
فــي مــدن، كان بعــض املشــاركن يأتونهــا ســفرًا مــن 
ــد  ــة. وق ــق ريفي ــن مناط ــاورة وم ــرة مج ــدات صغي بل
كشــف املســح الــذي كنــا جنريــه فــي بداية كل ورشــة 
عــن أن معظــم النســاء املعاقــات لــم يكــن متزوجــات 

ــاء. وليــس لديهــن أبن

ــن  ــراوح ب كان عــدد املشــاركن فــي كل ورشــة يت
ــف  ــن نص ــة ب ــدة الورش ــت م ــاركًا، وكان 14 و35 مش
ــا  ــة، كن ــة للورش ــدة املتاح ــا للم ــن. وتبًع ــوم ويوم ي

ــة: ــات التالي ــن املوضوع ــدث ع نتح

معلومــات حــول اجلســد، مبــا فــي ذلــك األجهــزة   )1(
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ــائل  ــس، ووس ــك اجلن ــل، وكذل ــلية، واحلم التناس
ــًيا. ــة جنس ــراض املتناقل ــل، واألم ــع احلم من

باجلنســانية  املتعلقــة  اخلرافــات  حتطيــم   )2(
. قــة عا إل ا و

العالقات، واالختيار، والرضا.  )3(

فهم النوع )اجلندر( وأدوار النوع.  )4(

االنتهاكات والعنف.  )5(

ــاركن  ــارب املش ــث كل جت ــى ب ــرص عل ــا نح وكن
االجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  واملشــاركات 
ــق  ــارب وخل ــق التج ــدف توثي ــك به ــر، وذل ــر تويت عب
الوعــي.  كذلــك كنــا جنــري تقييًمــا رســمًيا فــي نهايــة 
ــاركات  ــاركن واملش ــن املش ــه م ــب في ــة، نطل الورش
ــي  ــات الت ــاالت واملوضوع ــة، واجمل ــة للورش ــح درج من
ــة  ــر أي ــم جن ــدت. ل ــوات إن وج ــا، والفج ــت تغطيته مت
وبالتالــي  للتقييــم،  أو  للــورش  مراجعــة منظمــة 
فالتعليقــات واالســتنتاجات الــواردة فــي هــذه الورقــة 
مــة  اعتمــدت علــى ذاكرتــي وانطباعاتــي بصفتــي ُمنظِّ
ــي  ــك املالحظــات الت ــورش، وكذل ــة فــي هــذه ال ومدرب
استشــفيتها مــن التوثيــق الــذي أجرينــاه علــى تويتــر، 

ــخصية. ــات وأوراق ش ــن مالحظ ــه م ــا دونت وم

املعاقــن  مــن  مجموعــات  إلــى  الوصــول  كان 
ــا خاًصــا، ألن ولــوج هــؤالء  لتنظيــم تلــك الــورش حتديً
إلــى أي مســاحة وحصولهــم علــى أي معلومــات 
األهــل  مــن  وســيطرة  وثيقــة  ملراقبــة  يخضــع 
واملؤسســات، بدعــوى »احلمايــة«.5 بيــد أن العمــل مــع 
ــات  ــا باالحتياج ــن وتوعيته ــوق املعاق ــات حق منظم
اجلنســية للمعاقــن كان جــزًءا مــن العمليــة نفســها. 
ديناميكًيــا  ومحتواهــا  ورشــة  كل  تصميــم  كان 
ــة  ــات اجملموع ــى احتياج ــتند إل ــث اس ــه، حي بطبيعت
احلاضــر كمــا وصفتهــا منظمــة حقــوق املعاقــن مــن 
ــات.  ــمي لالحتياج ــر رس ــمي وغي ــم رس ــالل تقيي خ
ــمي  ــم الرس ــا التقيي ــى أجرين ــورش األول ــبة لل بالنس

لالحتياجــات مــع 10 منظمــات فــي يونيو/حزيــران 2015 
ــة. أمــا الــورش التــي مت  ــة ماهاراشــترا الهندي فــي والي
ــات،  ــي لالحتياج ــم األول ــذا التقيي ــد ه ــا بع تنظيمه
فكنــا جنــري لهــا تقييًمــا غيــر رســمي مــع منظمــات 
احملتــوى،  حتديــد  فــي  إليــه  لالســتناد  املعاقــن، 
ــي  ــات الت ــى املوضوع ــي عل ــكل نهائ ــتقرار بش واالس
ســتتم تغطيتهــا والتركيــز عليهــا. وقــد كشــف لنــا 
ــوة  ــود فج ــن وج ــات ع ــمي لالحتياج ــم الرس التقيي
معلوماتيــة هائلــة حــول اجلنســانية لــدى املعاقــن ممن 
يحضــرون دورات إعــادة التأهيــل، أو الرعايــة اليوميــة، أو 
بنــاء املهــارات لــدى تلــك املنظمــات. فنــادرًا مــا كانــت 
ــات،  ــك املعلوم ــة لتل ــى أي أهمي ــات تول ــك املنظم تل
ــي  ــى ف ــد، حت ــة بالتأكي ــأي أولوي ــظ ب ــم حت ــي ل الت
ــا. ــذات وتنميته ــى ال ــز عل ــي ترك ــب الت ــرات التدري فق

ــب  ــا نطل ــات، كن ــم االحتياج ــة تقيي ــالل مرحل خ
ــات  ــة ملوضوع ــي درج ــن أن تعط ــات املعاق ــن منظم م
داخلــة فــي إطــار اجلنســانية – مــن بــن تلــك املطروحة 
ــبة  ــة بالنس ــا أهمي ــرون له ــي ي ــا – والت ــى موقعن عل
للفتيــات والســيدات املعاقــات. وجــاءت أعلــى الدرجــات 
للحيــض، والبلــوغ، والعنــف، واالنتهــاكات؛ وأدناهــا 
ــة.  ــة والرغب ــك املتع ــل، وكذل ــة الطف ــل ورعاي للحم
ــات  ــي املوضوع ــر ف ــي ذك ــه اجلنس ــِرد للتوج ــم يَ ول
ــن  ــن، ولك ــات املعاق ــم منظم ــا معظ ــي قيمته الت
واحــدة منهــا فقــط ذكــرت وجــود حاجــة لــورش حــول 
اجلنســانية واإلعاقة »للشــفاء مــن امليول الســحاقية«. 
واكتشــفُت أن تلــك املواقــف، والتــي قــد تكــون ناجمــة 
عــن مواقــف أعــم حــول جنســانية النســاء بوجــه عام، 
ــق  ــوص، تخل ــه اخلص ــى وج ــات عل ــانية املعاق وجنس
مــات لبرامــج تدريبيــة شــاملة.  حواجــز أمامنــا كمنظِّ
ــا طويــالً للتوصــل إلــى أجنــدة  ولذلــك اســتغرقنا وقًت

ــورش. جامعــة شــاملة لل

ــف  ــا نص ــت مدته ــي كان ــورش الت ــض ال ــي بع ف
يــوم، كان علينــا أن نركــز فقــط علــى املوضوعــات 
ــة، وكانــت  ــرى املنظمــات أنهــا مهمــة وضروري التــي ت
ــة،  ــة ودالل ــا أهمي ــرى له ــرى ن ــات أخ ــة موضوع إضاف
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أمــرًا يتطلــب الكثيــر مــن التفــاوض. وقــد جتلــت تلــك 
ــي  ــورش الت ــدى ال ــي إح ــٍح ف ــكٍل واض ــة بش الصعوب
أرادت فيهــا املنظمــة أن نتحــدث عــن احلــب، واملشــاعر، 
واحلمــل، وعمليــة اإلجنــاب، ولكنهــا كانــت ترفــض 
ــس  ــن اجلن ــدث ع ــد، أو أن نتح ــاذج للجس ــر من أن نظه
ــث  ــتحالة احلدي ــرى اس ــان ن ــة. كن ــة احلميمي والعالق
عــن اإلجنــاب دون الدخــول فــي بعــض التفاصيــل حــول 
اجلســد واجلنــس، فمــا كان منــا إال أن عرضنــا أجندتنــا 
املنظمــة  للحصــول علــى موافقــة  بــكل صــدق 
عليهــا، ووافقــت عليهــا بالفعــل. ورغــم ذلــك، فبعــد 
انتهــاء الورشــة، وإدراك املديــر حلجــم املعلومــات التــي 
ــا  ــاط بن ــه أي ارتب ــون ملنظمت ــض أن يك ــا، رف طرحناه

ــتقبل. ــي املس ف

نزع اجلنسانية عن املعاقني وانعدام الرغبة فيهم؟
الرغبــة  منعدمــي  املعاقــن  كــون  خرافــات 
والنشــاط اجلنســين، أو غيــر مرغــوب فيهــم، خرافــات 
ــوات  ــي حي ــة ف ــب أدوارًا مختلف ــدة، وتلع ــة ومعق قوي
النســاء والفتيــات املعاقــات.7 وهــو مــا يؤثــر فــي 
ــا،  ــول إليه ــتطعن الوص ــي يس ــات الت ــة املعلوم نوعي
ــر  ــي التعبي ــا ف ــن به ــي يتمتع ــة الت ــاحة احلري ومس
عــن الــذات، فضــالً عــن تأثيــره علــى اختياراتهــن فــي 

حياتهــن الشــخصية، والعاطفيــة، واجلنســية.

اخلفارة املؤسسية
مواقــف  فــي  مباشــر  تأثيــر  اخلرافــة  لهــذه 
املؤسســات ومنظمــات حقــوق املعاقــن التــي تراقــب 
ــورش،  ــي ال ــم ف ــاح له ــن أن تت ــي ميك ــات الت املعلوم
ــي  ــول ف ــا الدخ ــات. وكان علين ــاء املعاق ــة النس خاص
عمليــة تفــاوض حتــى تتفهــم املنظمــات نطــاق 
املوضوعــات التــي نريــد تغطيتهــا. ولكننــا اســتطعنا، 
حلســن احلــظ، أن نضغــط للوصــول إلــى الصــورة 
األكبــر لبعــض املوضوعــات. فعلــى ســبيل املثــال، 
ــنا  ــي ورش ــات، ف ــض املنظم ــا بع ــت من ــا طلب عندم
ــا  ــا أيض ــض، حتدثنً ــول احلي ــا ح ــري تدريًب ــى، أن جن األول
عــن اجلســد والعمليــات التي جتــري فيــه؛ وعندمــا أرادوا 
أن نركــز علــى العنــف، تناولنــا أيًضــا العالقــات. ولكــن، 

ــيم  ــان إال تقس ــض األحي ــي بع ــا ف ــن أمامن ــم يك ل
ورشــة العمــل إلــى نصفــي يــوم، لنركــز فــي النصــف 
ــم  ــة، ث ــا املنظم ــي وضعته ــدة الت ــى األجن األول عل
ــي  ــات ف ــن املعلوم ــرى م ــة أخ ــة طبق ــاوض إلضاف نتف

ــي. ــف الثان النص

أي  مشــاركة  عــدم  علــى  ُمصريــن  كنــا 
شــخصية لهــا ســلطة فــي املنظمــة، كأحــد 
املدربــن، أو رئيــس قســم إعــادة التأهيــل مثــالً، 
ــا لــم نســتطع  ــورش التــي ننظمهــا. ولكنن فــي ال
حتاشــي ذلــك فــي 8 مــن الــورش الـــ 19. فقــد قــال 
ــرك  ــدم ت ــي بع ــة يقض ــام املنظم ــم إن نظ بعضه
املعاقــات بصريًــا وحدهــن مــع أي غربــاء، بينمــا 
قــال البعــض اآلخــر إن حضورهــم كان للتأكــد مــن 
ــي  ــن. ف ــاركتهن وإصغائه ــات ومش ــور الفتي حض
ــاص  ــدرب اخل ــدرس أو امل ــام امل ــدث أن ق ــالث ورش ح ث
باملنظمــة بالصيــاح فــي املشــاركات لرفضهــن 
ــدم  ــاء، أو ع ــن للضوض ــن، أو إحداثه ــاركة آرائه مش
االنتبــاه، بيــد أن التــردد فــي مشــاركة اآلراء أو إحــداث 
الضوضــاء كانــا فــي معظــم احلــاالت بســبب 
مناقشــتها.  جتــري  التــي  املوضوعــات  طبيعــة 
فمناقشــة اجلنــس واجلنســانية عــادةً مــا يصاحبهــا 
ــدم  ــل، وع ــتدعي اخلج ــد تس ــر، وق ــن التوت ــوع م ن
ــاركات  ــخ املش ــي فتوبي ــتت، وبالتال ــاس والتش احلم
ــض  ــا أن بع ــد الحظن ــية. وق ــالة عكس ــث برس يبع
بســبب  توبيخهــن  جــرى  الالئــي  املشــاركات 
الضوضــاء أو االلتهــاء أصبحــن شــديدات التحفــظ 

ــة. ــدة الورش ــة م ــي بقي ف

ــلبية  ــار الس ــن اآلث ــد م ــام العدي ــا أم ــن هن نح
ــع  ــى اجملتم ــدرة إل ــالة املص ــرة. فالرس ــكالت احملي واملش
ــا  ــلطة فيه ــي الس ــات وممثل ــي أن املنظم ــات ه والفتي
هــي املــكان اآلمــن واحلامــي لهــن، وقــد ال يكــون ذلــك 
هــو الواقــع بالضــرورة. إلــى جانــب أن هــذا األســلوب هو 
مــن بقايــا األســلوب التقليــدي القــدمي فــي التدريــس، 
الســيطرة  فيــه  كانــت  الــذي  التعالــي،  أســلوب 
علــى املشــاركة وااللتــزام هــي األســلوب الرئيــس 
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فــي التعامــل مــع الدارســن. وهــو أســلوب عــام 
ــيما  ــة، الس ــع ذوي اإلعاق ــل م ــي التعام ــه ف الحظت
ــى  ــاج إل ــاة حتت ــرة أن الفت ــاك، أوالً، فك ــاء. فهن النس
حمايــة صارمــة، أيـًـا كان عمرهــا، ألنهــا تواجــه ضعًفــا 
ــة  ــى حماي ــادرة عل ــر ق ــل، غي ــي كالطف ــا، فه مركًب
ــى ورش  ــر عل ــم يقتص ــر ل ــاك أم ــا، هن ــها. وثانًي نفس
ــة  ــة للغاي ــلطة القوي ــة الس ــو بني ــط، وه ــل فق العم
والتــي يعتبــر  املعاقــن،  داخــل منظمــات حقــوق 
ــا،  ــام، دائًم ــاء األقس ــون، ورؤس ــون، واملدرب ــا املدرس فيه
علــى درايــة أكبــر مــن املعاقــن الذيــن يجــب عليهــم 
ــفقة  ــوذج الش ــك من ــي ذل ــس ف ــاعدتهم، لينعك مس

ــن. ــى املعاق عل

ففــي أربــع مــن ورش العمــل الثمانيــة التــي 
ــا  ــلطة، الحظن ــل الس ــخصيات متث ــا ش ــرت فيه حض
غيــر  واألمــارات  للمشــاركات،  اجلســد  لغــة  مــن 
املنطوقــة، والتــردد أنهــن واقعــات حتــت ضغــٍط هائــٍل 
ــاع  ــلطة. كان االنطب ــل الس ــه ممث ــا يقول ــول مب للقب
الــذي وصلنــا، هــو أنهــن تتــرددن فــي اإلفصــاح عــن أي 
شــيء قــد يجلــب العــار االجتماعــي، أو يُعــد ســيًئا من 
الناحيــة األخالقيــة. فعندمــا ال يكــون املــدرب حاضــرًا، 
كانــت املشــاركات تشــعرن بحريــة أكبــر فــي التعبيــر 
عــن آرائهــن أو جتاربهــن التــي قــد تتناقــض مــع الــرأي 

ــدرب. ــة أو رأي امل ــدى اجملموع ــائع ل الش

فعلــى ســبيل املثــال، فــي ورشــة عمــل نظمناهــا 
فــي جوجــارات، وخــالل تدريــب علــى لعــب األدوار حــول 
عنــف الشــريك، عندمــا ســأل املــدرب: مــا الــذي 
ــاك؟  ــه لالنته ــرض في ــع تتع ــي وض ــرأة ف ــتفعله امل س
ــس  ــه، ألي ــن تتقبلن ــالً: »ل ــة قائ ــس املنظم ــب رئي َه
ــات، فــال نقبــل أي عبــث  كذلــك؟ بالطبــع، فنحــن قوي
مــن أي أحــد.« قوبلــت هــذه املقولــة ببعــض الصمــت، 
ــد  ــا. فق ــه كان إجباريً ــدو أن ــذي يب ــول، ال ــض القب وبع
ــكوك  ــن الش ــر ع ــالف والتعبي ــاحة االخت ــت مس ُخِنَق
فــي كيفيــة التخلــص مــن وضــع ميــارس فيــه العنــف 
علــى املــرأة، أو طــرح تنويعــات علــى الســياقات التــي 

ــة. ــا اخلاص ــرأة أو معتقداته ــا امل ــش فيه تعي

خرافة الالجنسانية
علــى عكــس اخلرافــة الشــائعة، الحظنــا فــي 
الــورش التســعة عشــر التــي نظمناهــا مــع معاقــات 
بصريًــا، أن الكثيــر مــن هــؤالء النســاء لديهــن ــــ بــال 
أدنــى شــك ــــ رغبــات، وأمنيــات، واحتياجــات جنســية 
ــاء  ــات فــي أثن ــرن عــن تلــك الرغب ــة، وقــد عب وعاطفي
التدريبــات، والنقاشــات، ولعــب األدوار، كمــا ســنوضح 

فيمــا بعــد.

ــي  ــب ف ــب نطل ــادةً، بتدري ــة، ع ــدأ الورش ــا نب كن
ــم  ــن حل ــن ع ــاركات أن تُفِصح ــن املش ــه م ــزء من ج
مــن أحالمهــن، وكنــا نطلــب مــن كل امــرأة أن تخبرنــا 
ــى. وقــد  ــه للمــرة األول ــود أن جترب عــن الشــيء التــي ت
التــي  التســع عشــرة،  الــورش  فــي كل  الحظــُت 
اعتمــدت عليهــا هــذه الورقــة، أننــا كنــا نحتــاج إلــى 
ــنَّ  ــد ك ــدث، فق ــاء للتح ــع النس ــت لدف ــض الوق بع
ــب  ــذا اجلان ــل ه ــت لتأم ــض الوق ــى بع ــة إل ــي حاج ف
مــن حيواتهــن، حتــى أننــا احتجنــا فــي ورشــتن مــن 
بــن 23 ورشــة إلــى ســاعة ونصــف للتفكيــر والتأمــل 
ــرًا،  ــدأن، أخي ــا ب ــن عندم ــب، ولكنه ــذا التدري ــي ه ف
ــا  ــن مفعًم ــن، كان حديثه ــن أحالمه ــدث ع ــي التح ف
باحلمــاس. وكان مــن بــن أحالمهــن الرغبــة فــي ارتــداء 
اجلينــز، والســفر إلــى »جــوا«، وأن تصبــح راقصــة 

ــا. ــزوج قريًب ــهيرة، وأن تت ش

ــرأة  ــدأ امل ــو أن تب ــب ه ــذا التدري ــن ه ــدف م اله
ــه  ــان ل ــها كإنس ــى نفس ــز عل ــي التركي ــة ف املعاق
أحــالم ورغبــات. وقــد خُلصــُت، مــن خــالل عملــي مــع 
فتيــات ونســاء معاقــات فــي الهنــد، إلــى أن التهميــش 
ــرأة  ــاة وامل ــح للفت ــة ال يتي ــتويات مختلف ــى مس عل
املعاقــة، فــي معظــم األحيــان، مســاحة للتفكيــر فــي 
ــلة  ــاك سلس ــا. فهن ــن رغباته ــر ع ــها، والتعبي نفس
مــن االحتياجــات املتراتبــة التــي فرضــت عليهــن مــن 
األهــل واجملتمــع، فأصبــح عليهــن كبــت كل رغباتهــن 
وأحالمهــن الشــخصية؛ بســبب تلــك الضغــوط، وجملــرد 

ــات«. ــال رغب ــن »ب ــلَّمة أنه ــع ُمَس ــقوا م أن يتس
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لــم تبــد املشــاركات اهتماًمــا زائــًدا باجلنــس 
ــا.  ــئلة حولهم ــن أس ــة، أو يطرح ــات احلميمي والعالق
ــن  ــوع )م ــرح املوض ــيلة ط ــرت وس ــا تغي ــن، عندم ولك
النقــاش إلــى الغنــاء واملوســيقى( كان حماســهن 
ــا  ــال، عندم ــبيل املث ــى س ــاركة. فعل ــديًدا للمش ش
ــي  ــل ف ــة عم ــي ورش ــات ف ــات بالغ ــب فتي ــأل طبي س
مومبــاي عمــا إذا كــنَّ يعرفــن شــيًئا عــن اجلنــس، أجــن 
بأنهــن ال يدريــن عنــه شــيًئا، ولكنهــن يعرفــون أمــورًا 
عــن معنــي كلمــة ُمثيــرة »فاتنــة«، ثــم انطلقــن فــي 
ــرة.  ــوود املثي ــالم بولي ــات أف ــن أغني ــلة م ــد سلس تردي
ــة باإليحــاءات  ــات محمل ــد أغني حماســهن هــذا لتردي
اجلنســية واإلثــارة، واالســتمتاع بهــا، ينطــق برغباتهــن 
الســياقات  وبســبب  الهنــد،  واحتياجاتهــن. ففــي 
علــى  املنطويــة  التقليديــة  والعقليــات  الثقافيــة 
العديــد مــن جوانــب القهــر، وأدوار النــوع واملنتظــر مــن 
ــاء  ــات والنس ــى الفتي ــرًا عل ــب كثي ــوع ــــ يصع كل ن
التحــدث عــن رغباتهــن اجلنســية، واحتياجهــن لعالقــة 
ــن  ــب افتقاره ــى جان ــذا إل ــريك. ه ــع ش ــة م حميمي
ــو  ــور، وه ــك األم ــن تل ــات ع ــى أي معلوم ــاذ إل للنف
ــة؛  ــرأة املعاق ــاة وامل ــبة للفت ــوًءا بالنس ــر س ــع أكث وض
ألنهــا معلومــات متعلقــة مبوضوعــات »تابــو«. وتشــعر 
ــاعرها  ــراس مش ــر إلخ ــوط أكب ــة بضغ ــاة املعاق الفت
واحتياجاتهــا بســبب املتوقــع منهــا ــــ كفتــاة ــــ مــن 
خجــل وعفــة، وكذلــك أيًضــا بســبب التســليم بأنهــا 
كائــن »ال جنســاني«. علــى أن »أغانــي األفــالم املثيــرة« 
ــن  ــن حبه ــر ع ــبيالً للتعبي ــل س ــن بالفع ــح له تتي
ألجســادهن، ورغبتهــن فــي أن يكــن فاتنــات، وأن يدخلن 
فــي عالقــات حميميــة وعاطفيــة مــع شــخص آخــر، 
وأن يُعَجــب بهــا، ويُرغـَـب فيهــا.7 إلــى جانــب أنــه لكــون 
ــوود  ــم بولي ــى عال ــي إل ــرة« تنتم ــالم املثي ــي األف »أغان
ــح   ــن ومري ــبيل آم ــا س ــاء بأنه ــعر النس ــاحر، تش الس
ــا. ــر. وهــو مــا فعلتــه الفتيــات املعاقــات بصريً للتعبي

االختيار والرضا
ــة  ــة البصري ــن ذوي اإلعاق ــاركون م ــح املش أفص
ــى  عــن تلقيهــم رســائل ســلبية حــول قدرتهــم عل

اجتــذاب شــريك، وكذلــك حــول اعتبارهــم متســاوين 
فــي عالقــة عاطفيــة. فقــد قــال بضعــة رجــال مــن 
ذوي اإلعاقــة البصريــة فــي بيــون: »يضحــك منــا 
ــم  ــا نحل ــم إنن ــول له ــا نق ــاس عندم ــن الن ــر م كثي
ــة  ــرأة ذات إعاق ــت ام ــك قال ــة«. كذل ــة عاطفي بعالق
ــزوج ولكــن عمتــي  ــد أن أت بصريــة مــن مومبــاي: »أري
ــيريدني؟«.  ــذي س ــن ذا ال ــة، فم ــي معطوب ــول إنن تق
وســمعت مشــاركات مــن »ناجــور« كلمــات مــن 
ــرب  ــزواج؟« وأع ــن ال ــَم تريدي ــاء، َفِل ــت عمي ــل »أن قبي
مشــاركون آخــرون فــي ورش عديــدة، مــن خــالل 
كلماتهــم وقصصهــم، عــن مشــاعر مشــابهة. 
كذلــك أفصــح العديــد مــن املشــاركن عن شــعورهم 
بالضيــق واإلحبــاط مــن تلــك املعتقــدات االجتماعيــة، 
ــي  ــتقبله ف ــي مس ــك ف ــدأ يش ــم ب ــل إن بعضه ب
ــن ذوات  ــاء م ــى أن النس ــدات. عل ــك املعتق ــل تل ظ
ــالً لالعتقــاد بأنهــن  ــر مي ــة كــن أكث ــة البصري اإلعاق
ــات  ــاة، أو زوج ــريكات حي ــن ش ــتحققن أن يك ال يس

ــن. ــبب إعاقته بس

وليــس مــن غيــر الشــائع أن تعانــي املــرأة ذات 
اإلعاقــة البصريــة الرفــض علــى جبهتــن: مــن الرجــال 
ــة.  ــة البصري ــال ذوي اإلعاق ــن الرج ــن، وم ــر املعاق غي
ففــي ورشــة نظمناهــا مؤخــرًا، أعــرب رجــال مــن ذوي 
اإلعاقــة البصريــة عــن أنهــم يضعــون املــرأة املبصــرة 
ــل  ــة، ب ــة البصري ــن ذات اإلعاق ــى م ــة أعل ــي مرتب ف
ــه ال جنــاح عليهــم فــي ضــرب ذات اإلعاقــة  ــوا إن وقال
يضربــوا  أن  املقبــول  غيــر  مــن  ولكــن  البصريــة، 
ــة  املبصــرة، كمــا قــال بعضهــم إن ذا اإلعاقــة البصري
مــن الرجــال، الــذي يعثــر علــى صديقــة حميمــة 
ــة  ــى ذات إعاق ــر عل ــذي يعث ــن ال ــل م ــرة أفض مبص
ــة  ــن نوعي ــة ع ــذه اجملموع ــألنا ه ــا س ــة. وعندم بصري
الصديقــة احلميمــة التــي يفضلونهــا، أجــاب ثلثهــم 
ــات.  ــن الفتي ــا م ــة بصريً ــر املعاق ــون غي ــم يفضل بأنه
ومــن مالحظاتــي التــي خرجــت بهــا مــن العمــل عــن 
كثــب مــع اجملتمــع، خــارج الــورش، أن هنــاك مشــكلة 
ــث  ــال، حي ــن الرج ــا م ــن بصريً ــدى املعاق ــرة ل خطي
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يعتبــرون املــرأة ذات اإلعاقــة البصريــة أقــل شــأنًا مــن 
ــة ألن  ــل مالءم ــي أق ــي فه ــات، وبالتال ــاء األخري النس

ــاة. ــريكة حي ــون ش تك

ــض  ــعر برف ــي أش ــة الت ــكالت الرئيس ــدى املش إح
شــديد لهــا كمدربــة فــي الــورش، أن املشــاركات، 
ــى  ــور عل ــات أو العث ــة عالق ــي إقام ــن ف ــم رغبته ورغ
شــريك حيــاة ــــ كــن مجبــرات علــى إعــادة النظــر في 
رغباتهــن، أو متــرددات فــي التعبيــر عنهــا ألنهــا »غيــر 
ــن  ــمعتها م ــي س ــة الت ــا«. فاجلمل ــورة اجتماعًي متص
ــي:  ــورش ه ــي كل ال ــاركات ف ــاء املش ــات والنس الفتي
ــي  ــردد ف ــة تت ــك اجلمل ــار«. تل ــحاذ أن يخت ــس للش »لي
حيواتهــن اليوميــة عندمــا يتعلــق األمــر باختياراتهــن، 
ــردد  أو خياراتهــن، أو مســتقبلهن. ومــن الطبيعــي أن ت
الفتيــات ذوات اإلعاقــة البصريــة اللغــة الســائدة فــي 
ــة،  ــل، والعائل ــن األه ــمعنها م ــي يس ــن – الت بيئاته
ــن  ــدأن تقتنع ــى ب ــة – حت ــة أو املدين ــع القري ومجتم
بالفعــل بأنهــن أقــل، نوًعــا مــا، مــن اإلنســان »العــادي« 
ــاركات  ــل إن املش ــخصية. ب ــات الش ــبة للعالق بالنس
فــي ورشــنا كــن مييــزن متييــزًا قويًــا بــن »النــاس 
ــن  ــن بأنه ــا نواجهه ــن«. وعندم ــن« و«املعاق الطبيعي
يســاوين بــن املعــاق و«غيــر الطبيعــي«، يبــدأن، عــادةً، 
ــي كل  ــن، ف ــز، ويصل ــذا التميي ــي ه ــر ف ــي التفكي ف
ــن  ــات، ولك ــر طبيعي ــن غي ــن لس ــى أنه ــاالت، إل احل
فكــرة أن اآلخريــن »طبيعيــون« ظلــت متجــذرة لديهــن.

كانــت أصعــب وصمــة متجــذرة فــي نفــوس 
املشــاركات فــي الــورش، وخلقــت صراعــا لديهــن، هــي 
تلــك املتعلقــة مبســألة االختيــار والعالقــات. فبعضهن 
ــط  ــال فق ــن الرج ــة م ــة املماثل ــدن أن ذا اإلعاق يعتق
هــو الــذي يســتطيع فهمهــن، فــي حــن رأت أخريــات 
ــاق،  ــر مع ــون غي ــب أن يك ــب يج ــريك املناس أن الش
ــراكة ســتمأل فراغًــا فــي حيواتهــن.  وأن تلــك الشَّ
ــتطعن  ــو يس ــن ل ــن: إن بوده ــدة قل ــاالت عدي ــي ح وف
ــر  ــا، أكث العثــور علــى شــريك »أقــل إعاقــة« – وضمنًي
جاذبيــة. وقــد تركــز نقاشــهن حــول اختيــار الشــريك 
علــى احتمــاالت إعاقــة الشــريك، وليــس علــى مــا يـُـرى 

منــه مــن صفــات شــخصية. وهــو مــا يَشــي برؤيتهــن 
ــن. ــر املعاق ــازة لغي املنح

ــت  ــارات، أعرب ــي جوج ــا ف ــة نظمناه ــي ورش وف
ــريكًا  ــرن ش ــن يخت ــن ل ــن أنه ــاركات ع ــن املش 25% م
»طبيعًيــا« )أي غيــر معــاق( ألن الشــخص »الطبيعــي« 
لــن يقبــل بهــن بالتأكيــد، وذلــك أنهــن لــو كــنَّ غيــر 
معاقــات، لــم يكــنَّ لتختــرن أن يكــنَّ مــع إنســان »على 
هــذا النحو«، بســبب الضغــوط االجتماعيــة والعائلية. 
وفــي ورش أخــرى نظمناهــا فــي مومبــاي، أعربــت 
مشــاركات مــن ذوات اإلعاقــة البصريــة عــن اعتقادهــن 
ــوا  ــد يقبل ــط ق ــال فق ــن الرج ــر م ــدي البص ــأن فاق ب
ــي  ــها ف ــكار نفس ــار األف ــا انتش ــد الحظن ــن. وق به
ورش أخــرى، أينمــا كان موقعهــا. فقــد جــرت تنشــئة 
ــرة  ــى فك ــا عل ــات اجتماعًي ــاء املعاق ــات والنس الفتي
أن املعاقــن بصريًــا أقــل مرغوبيــة مــن غيــر املعاقــن. 
وهــو مــا يشــي، كذلــك بالتوقعــات اخلاضعــة للنــوع، 
ــرأة مبوجبهــا أن شــاغلها األساســي  والتــي تعتقــد امل
ينبغــي أال يكــون مــن هــو الشــخص الــذي ترغــب فيــه، 

ــا. ــيقبل به ــخص س ــا إذا كان أي ش ــل م ب

وقــد قالــت العديــد مــن الفتيــات إنهــن يرغــن في 
ــه  شــريك ضعيــف البصــر، أي أقــل إعاقــة منهــن، ألن
سيســاعدهن علــى عبــور الطريــق، ويتيــح لهــن ارتيــاد 
ــي  ــينما ف ــات الس ــات وقاع ــه، كاملتنزه ــع الترفي مواق
ــداث  ــن أح ــري م ــا يج ــف م ــوم بوص ــتقاللية، ويق اس
الفيلــم لهــن. وقــد نبعــت هــذه الفكــرة مــن اعتقــاد 
واســع االنتشــار بــأن املعاقــات ال ميكــن لهــن إال أن يكــن 
متلقيــات للرعايــة؛ ألنهــن فــي احتيــاج دائــم لهــا، وهو 
توجــه اســتدخلته الفتيــات بعمــق. وعندمــا ســألناهن 
بعــد ذلــك حــول املَُســلَّمة القائلــة بــأن الكفيــف لــن 
ــهرة  ــتمتاع بس ــن لالس ــع إحداه ــروج م ــتطيع اخل يس
ــة  ــة العام ــت اإلجاب ــة، كان ــي حديق ــرح أو ف ــي املس ف
ــن.  ــريكن الكفيف ــتقاللية الش ــي اس ــك ف ــي الش ه
ــن ورش  ــد م ــالل العدي ــات، خ ــذه املالحظ ــس ه تعك
العمــل، كيــف يصعــب علــى املعاقــن بصريـًـا العيــش 
فــي  الشــكوك  يســتدخلون  وكيــف  باســتقالل، 
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ــدون  ــم يؤب ــتقالل، ث ــى االس ــخصية عل ــم الش قدراته
ــاه  ــلبية جت ــف س ــكل مواق ــي ش ــكوك ف ــك الش تل

ــن. ــر اآلخري ــي البص مكفوف

ــورش  ــدى ال ــي إح ــد ف ــتثناء وحي ــاك اس كان هن
ــات،  ــي دار للكفيف ــارات ف ــي جوج ــا ف ــي نظمناه الت
ــن  ــن يقبل ــن ل ــدة بأنه ــات بش ــكت الفتي ــث متس حي
ســوى بشــريك كفيــف، ألنــه الرفيــق الوحيــد الوفــي 
ــأن  ــخ ب ــاع راس ــى اقتن ــنَّ عل ــد كُ ــة. وق ــر بالثق واجلدي
ــا  ــي تواجهه ــكالت الت ــم املش ــن يفه ــر ل ــل آخ أي رج
ــر  ــاق أكث ــر املع ــل غي ــا، وأن الرج ــة بصريً ــرأة معاق ام
ــا  ــا. وعندم ــة أو خيانته ــه الكفيف ــر زوجت ــالً لهج مي
ــكار،  ــك األف ــن بتل ــبب اقتناعه ــل لس ــا التوص حاولن
ــن ذوي  ــة م ــة زوج وزوج ــي املؤسس ــفنا أن رئيس اكتش
اإلعاقــة البصريــة. فقــد علمــا الفتيــات االعتقــاد بــأن 
الكفيــف فقــط هــو الشــريك املناســب. بعبــارة أخــرى، 
تأثــرت اختيــارات الفتيــات، وبشــدة، باملؤسســة. وعلــى 
الرغــم مــن أن تلــك حالــة وحيــدة فــي إثبــات التأثيــر 
ــت أن  ــد الحظ ــدة، فق ــة واح ــه مؤسس ــذي متارس ال
ــر  ــات كأطفــال جتعــل اختياراتهــن أكث ــة املعاق معامل
عرضــة للتأثــر مــن اختيــارات غيــر املعاقــات. فاملعاقــات 
ــب  ــا تلع ــرًا م ــل، وكثي ــيطرة األه ــى س ــادات عل معت

ــع. ــر الواق ــم األم ــل، بحك ــات دور األه املؤسس

السياق الثقافي والتمييز القائم على النوع
يتمثــل العائــق الرئيــس أمــام التحــدث فــي اجلنــس 
ــانية  ــرة أن اجلنس ــي فك ــد، ف ــي الهن ــانية ف واجلنس
تُفســد عقــول النــاس، وأنهــا مفهــوم غربــي يتناقــض 
مــع ثقافتنــا، علــى الرغــم مــن التاريــخ الطويــل 
ــة، والنحــت، واحلكــي.  ــي الكتاب ــري للجنســانية ف األث
ــد  ــى جس ــانية، وعل ــى اجلنس ــرف عل ــرد التع ــل مج ب
املــرء بكُليتــه، واحلصــول علــى معلومــات أكثــر حــول 
ــار.  ــعور بالع ــى ش ــؤدي إل ــد ي ــية ق ــات اجلنس العالق
ــخصية  ــة الش ــديد اخلصوصي ــر ش ــر يعتب ــو أم فه
ــا،  ــه عندن ــة ب ــر الدراي ــرٌ تُعتَب ــو أم ــاؤه. ه ــي إخف ينبغ

ــده.8 ــل وح ــدان الرج ــه مي ــول حول ــته، والفض وممارس

وعدمــا يجتمــع هــذا التابــو إلــى اإلعاقــة، والهويــة 
التــي تعتبــر، علــى أيــة حــال، أقــل شــأنًا )غيــر 
طبيعيــة(، يعززهــا فــي ذلــك خرافــات الــال جنســانية، 

ــة. ــد صعوب ــانية أش ــن اجلنس ــث ع ــح احلدي يصب

ــرج  ــرة حت ــع عش ــورش التس ــي ال ــظ ف ــد لوح وق
ــدث  ــس أو التح ــن اجلن ــث ع ــح احلدي ــن فت ــات م الفتي
عنــه، أو حتــى طــرح األســئلة حولــه. كذلــك كان هناك 
ــي  ــل ف ــى األق ــدة عل ــاركة واح ــن مش ــديد م ــع ش متنُّ
كل ورشــة جتــاه ملــس منــاذج اجلســد املســتخدمة فــي 
الشــرح، خاصــة القضيــب، أو ملــس الواقــي الذكــري، أو 
املشــاركة فــي الشــرح العملــي. وفــي ورشــة نظمــت 
فــي أحمــد آبــاد بــدأت الفتيــات ينشــدن اســم إلههــن 
منــوذج  بلمــس  القــرار  اتخــاذ  أن يســتطعن  قبــل 
القضيــب، 9 وفــي ورشــة أخــرى فــي أحمــد آبــاد، أيًضــا، 
حضرتهــا فتيــات مــن املرحلــة العمريــة نفســها ومــن 
اخللفيــة الدميوجرافيــة ذاتهــا، رفضــت ثــالث فتيــات ألن 
ذلــك ــــ كمــا قلــن ــــ يتناقــض مــع تعاليــم ديانتهــن 
اإلســالمية. وفــي ناجبــور غــادرت فتــاة الفصــل رافضــًة 
املشــاركة فــي الشــرح العملــي للواقــي الذكــري، وفــي 
حــاالت عديــدة فــي مومبــاي وبــون أظهــر العديــد مــن 
ــلمن  ــل أن يستس ــاد قب ــاح ح ــدم ارتي ــاركات ع املش
لضغــوط أو حمــاس الزميــالت ويوافقــن فــي النهايــة. 
ــن ردود  ــت لديه ــن كان ــدد م ــن أن ع ــم م ــى الرغ وعل
فعــل ســلبية للغايــة مــن املشــاركات، كانــت ضئيلــة، 
فقــد كان لهــن حضــور علــى أيــة حــال. فــي ثــالث ورش 
ــاه  ــا جت ــرددًا، أو ضيًق ــا، أو ت ــاركات اعتراًض ــدت املش أب
قبــول فكــرة تدريــس اجلنــس أو اجلنســانية اإليجابيــة، 
رغــم اســتعدادهن للحديــث عــن االغتصــاب أو العنــف 
اجلنســي. وفــي إحــدى الــورش رفضــت نصــف الفتيــات 
املشــاركة وأدرن ظهورهــن للمدربــة، وفــي ورشــتن 
مبوضــوع  ضيقهــن  عــن  صراحــًة  أعربــن  أخريــن 
اجلنســانية واجلنــس. هــذا القبــول باجلوانــب الســلبية 
للســلوك اجلنســي ورفــض جوانبــه اإليجابيــة كان 
ــش،  ــار برادي ــي أوت ــهدناه ف ــق )ش ــر املناط ــائًعا عب ش

ــاكا(. ــترا وكارنات وماهاراش
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وفــي املقابــل، فــي خمــس ورش شــارك فيهــا 
كذلــك رجــال مــن ذوي اإلعاقــة البصريــة، لــم يرفــض 
رجــل واحــد أن يلمــس منــاذج األعضــاء التناســلية 
لألنثــى، املهبــل، أو الرحــم، أو الصــدر. كذلــك كان 
ــري.  ــي الذك ــي للواق ــرح العمل ــب بالش ــم ترحي لديه
التــي  أكثــر مــن  أســئلة  الرجــال يطرحــون  وكان 
تطرحهــا النســاء، فــي املتوســط، فــي اجللســات 
ــة،  ــات اإلجنابي ــس، والعملي ــد، واجلن ــة للجس اخملصص
ــل. ــع احلم ــائل من ــًيا، ووس ــة جنس ــراض املتناقل واألم

ذوات  النســاء  الــورش كانــت أســئلة  فــي كل 
اإلعاقــة البصريــة منصبــة أكثــر حــول تفاصيــل 
ــع  ــوى بض ــرَح س ــم تُط ــن ل ــي ح ــل، ف ــض، واحلم احلي
ــاء  ــرح النس ــم تط ــة. ل ــس واملتع ــول اجلن ــئلة ح أس
فــي أي جلســة أســئلة حــول العــادة الســرية للرجــال 
ــم  ــن ل ــات، فمعظمه ــة املدرب ــن مالحظ ــاء، وم والنس

ــها. ــرة نفس ــة بالفك ــن دراي ــن لديه يك

اإلعاقــة  ذوي  مــن  الرجــال  كان  املقابــل،  فــي 
البصريــة يطرحــون أســئلة متســاوية حــول العمليــة 
واملتعــة. كذلــك كان لديهــم فضــول كبيــر حــول 
ــئلتهم  ــت أس ــض. وتراوح ــة احلي ــرأة، وعملي ــد امل جس
بــن »هــل ميكــن ممارســة اجلنــس أثنــاء احليــض أو 
ــوة؟«،  ــى النش ــرأة إل ــل امل ــف تص ــى »كي ــل؟« إل احلم
ــَم  ــرية؟«، »ل ــادة الس ــا الع ــاء أيًض ــارس النس ــل مت »ه
ــى؟«،  ــرة األول ــس للم ــة اجلن ــد ممارس ــرأة عن ــزف امل تن

ــة؟« ــة التمهيدي ــا املداعب ــى »م وإل

ــن  ــا م ــت به ــي خرج ــي الت ــالل مالحظات ــن خ م
ــا  ــت إليه ــي توصل ــتنتاجات الت ــورش، واالس ــذه ال ه
مــن طــول تعاملــي مــع املعاقــات بصريًــا فــي الهنــد، 
خُلصــت إلــى أن هنــاك نقًصــا فــي املعلومــات املتعلقة 
باجلنســانية واإلعاقــة بوجــه عــام لــدى املعاقــن، ولكن 
ــى  ــة عل ــر القائم ــرن باملعايي ــة تأث ــاء ذوات اإلعاق النس
ــت  ــي خلق ــد، والت ــي للهن ــياق الثقاف ــي الس ــوع ف الن
عوائــق أمامهــن عنــد البحــث عــن معرفــة، أو معلومــة 

حــول اجلنســانية.

ــي  ــوع، وبالتال ــاحة ومتن ــع املس ــد شاس ــد بل الهن
فهنــاك اختــالف بــن جتــارب النــاس، كل حســب 
ســياقه، وقــد يكــون االختــالف هائــالً حســب املنطقــة، 
واللغــة، والديــن، وعوامــل أخــرى، وقــد كان واضًحــا فــي 
العديــد مــن الــورش أن الفتيــات والنســاء ذوات اإلعاقــة 
قبلــن بــاألدوار التــي فرضهــا النــوع، والعقليــة األبويــة. 
ــي  ــفات الت ــكار والفلس ــي األف ــا ف ــك واضًح كان ذل
تبنينهــا حــول الــدور املناســب للمــرأة، وكيفيــة تصــور 
ــة  ــدة العقلي ــدى ح ــد أن م ــب األدوار. بي ــات لع عالق
األبويــة كان متوقًفــا علــى الســياق الثقافــي، واملوقــع 
ــي  ــا ف ــي نظمناه ــالث الت ــورش الث ــي ال ــي. ف اجلغراف
فقــط، وحضرتهــا مشــاركات  للنســاء  جوجــارات 
ــاد،  ــد آب ــا أحم ــا فيه ــارات، مب ــاء جوج ــتى أنح ــن ش م
معظمهــن مــن مناطــق ريفيــة، لــم تظهــر فــي لعــب 
ــة  ــة مهم ــورٌ منطي ــة ص ــات والثق ــول العالق األدوار ح
حــول النــوع، األمــر نفســه تكــرر أيًضــا فــي ورشــتن 
ــي  ــا ف ــا رأين ــن أنن ــم م ــى الرغ ــاكا. وعل ــي كارنات ف
الــورش التــي نظمــت فــي ثــالث مــدن فــي ماهاراشــترا 
ــات،  ــي العالق ــل ف ــة الرج ــى هيمن ــات عل ــض عالم بع
واالنتهــاك العاطفــي فــي مســألة الثقــة، فقــد رأينــا 
ــة  ــي الورش ــش. فف ــار بارادي ــي أوت ــة ف ــات هائل اختالف
ــات  ــا فتي ــاك، وحضرته ــا هن ــي نظمناه ــدة الت الوحي
مــن 12 قريــة مختلفــة، أبديــن جميًعــا، بــال اســتثناء، 
ــدور  ــٍن لل ــي ت ــوع، ف ــة للن ــور النمطي ــكًا بالص متس
النســائي وقبــول للعقليــة الذكوريــة. كان ذلــك واضًحا 
فــي مناقشــة طويلــة أوضحــت فيــه الشــابات أن 
مكانــة األســرة تتوقــف علــى فتياتهــا ونســائها، وهــو 
مــا يشــي بأنهن خضعــن لرقابــة أخالقيــة قائمــة على 
النــوع طــوال حيواتهــن. فقــد كان يقــال لهــن بشــكل 
مباشــر، ويتعلمــن مــن بيئتهــن أن »الفتــاة الصاحلــة« 
ــل  ــا( تفع ــا ألن يكنَّه ــن جميًع ــب أن يطمح ــي يج )الت
وتقــوم  الكبــار،  تطيــع  أن  وهــي:  معينــة،  أمــورًا 
باألعمــال املنزليــة، وأنهــا مســؤولة عــن احلفــاظ علــى 
ــا  ــل م ــة« فتفع ــاة الطاحل ــا »الفت ــة.  أم ــرف العائل ش
ــع  ــرب م ــا، وته ــى وجهه ــاحيق عل ــع املس ــد، وتض تري

ــاره.  ــذي تخت ــل ال الرج
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ــاك  ــام، هن ــه ع ــش بوج ــار برادي ــة أوت ــي منطق ف
تشــجيع للنســاء والفتيــات علــى التــزام الصمــت، 10 
ــا  ــد احتجن ــك فق ــرس. 11 ولذل ــن تُخ ــا أن أصواته كم
إلــى يــوم كامــل حتــى تبــدأ املشــاركات فــي التحــدث 
لنــا؛ إذ نــادرًا مــا شــاركن مــن قبــل فــي نقــاش يُدعــن 
ــا زال  ــن، عندم ــن. ولك ــن آرائه ــر ع ــى التعبي ــه إل في
ــزواج،  ــردن ال ــن ال ي ــن أنه ــن ع ــرج، أعرب ــن التح عنه
ليــس مخافــة الرفــض بســبب اإلعاقــة فــي األســاس، 
ــت  ــاد. )قال ــي احل ــف املنزل ــن العن ــن عايش ــن ألنه ولك
إحداهــن: »الرجــال ســيئون ألنهــم يهلكوننــا مــن أجــل 
ــزواج،  ــد ال ــادر، بع ــل ق ــدن أن الرج ــد أك ــة«.( وق الدوط
ــه  ــع زوجت ــية م ــة اجلنس ــزاع العالق ــى انت ــس عل لي
فقــط، بــل والســيطرة عليهــا وممارســة العنــف 
جتاههــا. تلــك املعتقــدات لــم تشــكلها جتاربهــن 
مــع اإلعاقــة، بــل جتاربهــن كإنــاث فــي ســياق ثقافــي 

ــظ. محاف

علــى اإلجمــال، يتقاطــع النــوع مــع الثقافــة 
بشــكل محــوري فــي حيــوات الفتيــات والنســاء ذوات 
ــراط  ــي االنخ ــن ف ــل جتاربه ــة، فيجع ــة البصري اإلعاق
مــع اجلنســانية مختلفــة عــن جتــارب الرجــال ذوي 

ــة. ــة البصري اإلعاق

اخلالصة
إلــى مؤثــرات عديــدة فــي  املعاقــون  يتعــرض 
حياتهــم، وال تقــدم املؤسســات ســوى احلــد األدنــى مــن 
الدعــم والتشــجيع فيمــا يتعلــق بحقوقهم اجلنســية، 
ــة  ــاء ذوات إعاق ــاح نس ــال لكف ــذا املق ــرض ه ــد ع وق
بصريــة فــي ظــل بُنــى قــوى متعــددة، وهــي جتــارب نــرى 
ــواع مختلفــة  لهــا أصــداًء فــي حيــوات نســاء ذوات أن
ــر بســبب  ــزًا أكب ــن متيي ــة. وبعضهــن يعان مــن اإلعاق
نظــرة اجملتمــع لنوعيــة إعاقتهــن. فعلــى ســبيل املثــال، 
ينظــر إلــى ذات اإلعاقــة النفســية-االجتماعية و/أو 
إعاقــة النمــو علــى أنهــا فــي الدرجــة الدنيــا من ســلم 

ــز. ــدر مــن التميي ــر ق ــي تلقــى أكب القــدرات، وبالتال

ــى  ــن إل ــوق معاق ــات حق ــع منظم ــرت بض ظه

الوجــود، وشــهدت الســنوات األخيــرة، كذلــك، إنشــاء 
»شــبكة املعاقــات الهنديــة«. هــذا إلــى جانــب أن 
العديــد مــن منظمــات حقــوق املعاقــن أصبحــت 
ـ علــى األقــل ـ مســتعدة ألن تأخــذ فــي االعتبــار 
مشــكالت الفتيــات والنســاء املعاقــات، فــي خطاباتهــا 

وبرامجهــا.

هــذا إلــى جانــب أن بعــض منظمــات حقــوق املــرأة 
ــن  ــط م ــطتها وتضغ ــي أنش ــات ف ــدرج املعاق ــدأت تُ ب
www. ــا ــك أن موقعن ــة ذل ــن أمثل ــا. وم ــل حقوقه أج

sexualityanddisability.org الــذي أصبــح اآلن منصــة 
ــع  ــى املوق ــات وجتاربهــن. وعل ــم أصــوات املعاق لتضخي
ــد  ــي الهن ــة ف ــة حركي ــرأة ذات إعاق ــهادة الم أول ش
تتحــدث عــن االنتهــاك اجلنســي فــي عالقــة حميميــة، 
ــا فــي الهنــد تتحــدث عــن  وكذلــك أول معاقــة بصريً
العنــف املنزلــي الــذي واجهتــه. كذلــك تضمنــت 
ــرًا  ــاط« 12 تفكي ــن النش ــا م ــل »16 يوًم ــالت مث حم
ــرًا للقطاعــات حــول االحتفــاء بكوننــا نســاء مــن  عاب

ــة. ــات املهمش كل اجلماع

هنــاك مؤثــر إيجابــي آخــر فــي حتــول النظــرة إلــى 
ــد  ــينما. فق ــي الس ــل ف ــانية، ويتمث ــة واجلنس اإلعاق
بــدأت األفــالم، مؤخــرًا فقــط، فــي تقــدمي أدوار بطولــة 
ملعاقــن أو معاقــات علــى نحــو أكثــر دقــة وأقــل ترديــًدا 
ــد  ــى ح ــائعة، إل ــت ش ــي كان ــة الت ــورة النمطي للص
ــالم  ــض األف ــوت بع ــن انط ــي ح ــل. فف ــن قب ــد، م بعي
علــى فكــرة أن اإلعاقــة متثــل عــبء رعايــة علــى 
 ،Margarita With a Straw الشــريك 13 فــي أفــالم مثــل
ــز،  ــى جوائ ــز عل ــق، 14Accex احلائ ــم الوثائ ــح الفيل جن
ــة.  ــرأة املعاق ــة للم ــورة املوصوم ــن الص ــأي ع ــي الن ف
كذلــك أظهــرت أفــالم أخــرى، مثــل Kabil، مــن خــالل 
أبطالــه املعاقــن، العاطفــة واحلــب املقترنــن باإلعاقــة، 
فبــدأت بذلــك فــي دحــض اخلرافــات املتعلقــة بقــدرات 
العاطفيــة  العالقــات  فــي  املعاقــن  واهتمامــات 

ــية. 15 واجلنس

وقــد جنحــت تلــك األفــالم أيًضــا فــي خلــق 
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ــدث  ــر للتح ــاء األس ــل وأعض ــض األه ــاحات لبع مس
اجلنســية  باحلقــوق  املتعلقــة  مشــاغلهم  حــول 
ــب  ــد كت ــن. وق ــن البالغ ــم املعاق ــم وبناته ألبنائه
رجــل لــه ابــن يعانــي إعاقــة إدراكيــة مقــااًل تنــاول فيــه 
اجلوانــب اإليجابيــة واملشــكالت التــي تطرحهــا األفــالم 
ــز  ــي ترك ــالم الت ــر أن األف ــة، فذك ــاول اإلعاق ــي تتن الت
علــى نــوع واحــد مــن االحتياجــات قــد تغفــل العديــد 
مــن املشــكالت املرتبطــة بهــا. وقــال عــن االحتياجــات 
اجلنســية: »نعــم هــي موجــودة، ولكــن املشــكلة 
ــران  ــاق، مــن األق ــاج جملــرد وجــود رف ــر هــي االحتي األكب
ومعهــم، ومــع آخريــن. أن يكــون هنــاك أحــد بجــوارك 
بجســده، مســاًء بعــد مســاء، وليلــة بعــد ليلــة، وأنــت 
فــي الثالثينيــات، واألربعينيــات... .« 16 ذلــك أمــر يلقــى 
ــة،  ــانية واإلعاق ــول اجلنس ــاش ح ــد النق ــال عن اإلهم
ــا  ــة متاًم ــانية منفصل ــات اجلنس ــو أن االحتياج ــا ل كم

ــق. ــى رفي ــاج إل ــن االحتي ع

ــوات  ــة خط ــة اإلعاق ــت حرك ــد َخط ــك، فق كذل
ــن  ــع ب ــي التقاط ــر ف ــي التفكي ــام ف ــى األم ــرة إل كبي
النــوع واإلعاقــة، وذلــك مبناصــرة َســن قوانن حساســة 
ــوق  ــون حق ــر قان ــي متري ــاح ف ــل النج ــوع. ومَتثَّ ــاه الن جت
األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 2016، والــذي كان قانونًــا 
فارقـًـا مبــا تضمنــه مــن مــواد عديــدة خاصــة بالفتيــات 
وكرامتهــن.17  وأمانهــن  اإلعاقــة،  ذوات  والنســاء 
ــون بعــض األســئلة  ــار هــذا القان ورغــم ذلــك فقــد أث
ــه أن  ــاء في ــد ج ــا. فق ــب طرحه ــي يج ــية الت األساس
املــرأة احلامــل ذات اإلعاقــة احلــادة ميكــن إنهــاء حملهــا 
ــب  ــا والطبي ــي عليه ــة الوص ــا، ومبوافق دون موافقته

يتعلــق  اخللــف فيمــا  إلــى  تلــك خطــوة  فقــط. 
ــة  ــًة وأن اإلعاق ــة، خاص ــية واإلجنابي ــا اجلنس بحقوقه
ــا. ــا دقيًق ــا تعريًف ــون بتعريفه ــم القان ــم يق ــادة ل احل

ــن  ــك القوان ــي، وكذل ــهد االجتماع ــا زال املش م
واإلعــالم املؤثــر فــي الهنــد، شــديد التعقيــد. فلدينــا، 
مــن جانــب، تعــرض أكبــر ملشــكالت األشــخاص 
املتعلقــة  اخلرافــات  تتحــدى  وأفــالم  اإلعاقــة،  ذوي 
ــزال هنــاك نــوع مــن  باجلنســانية واإلعاقــة، ولكــن ال ي
تراتــب االحتياجــات والتمييــز ضــد ذوي اإلعاقــة. ويبــدو 
ــة  ــي حرك ــوع ف ــع الن ــن واق ــة تضم ــي بأهمي أن الوع
ــي  ــن ف ــاة املعاق ــع حي ــن واق ــن، وتضم ــوق املعاق حق
ــي  ــري ف ــدودًا ويج ــا زال مح ــرأة م ــوق امل ــة حق حرك
ــطة  ــي ناش ــي بوصف ــددة. ولكن ــوى متع ــى ق ــل بُن ظ
ــرت األمــور خــالل  ــت كيــف تغي وامــرأة ذات إعاقــة، رأي
ســت ســنوات، مــذ كان عملــي ينظــر إليــه علــى أنــه 
بــال جــدوى، ويُنظــر إلــّي أنــا علــى أنــي امــرأة »نشــطة 
جنســًيا« تتحــدث عــن احلقــوق اجلنســية، إلــى أن 
ــن  ــد م ــود املزي ــهد وج ــذي يش ــر ال ــى احلاض ــا إل وصلن
املنظمــات والناشــطات الالئــي اتســع نشــاطهن وعبرن 
عــن اهتمامهــن بالعمــل حــول اإلعاقــة، والنــوع، 

واجلنســانية.

شكر
أتوجــه بشــكٍر خــاص إلــى بيشــاكها داتــا وجانيــت 
بــراي علــى إرشــاداتهن، وإلــى شــريا إيــال أناســويا علــى 
دعمهــا. وأشــكر أيًضــا مشــروع اجلنســانية واإلعاقــة 

والفريــق العامــل فــي منظمــة وجهــة نظــر.
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فــي  اإلعاقــة  ذوي  الســكان  نســبة  تــزال  ال 
ــح  ــاد املس ــث أف ــة، حي ــة بدق ــر معروف ــنغال غي الس
ــن عــام  ــرة م ــي الفت ــري ف ــذي أج ــي ال الصحــي العامل
2002 حتــى عــام 2004، أن النســبة تبلــغ 15.5% 1 لكــن 
ــى أن  ــير إل ــام 2013 تش ــي لع ــداد الوطن ــات التع بيان
ــا  ــة، مم ــون مــن إعاق 5.9 % مــن ســكان الســنغال يعان
ــر  ــن غي ــخص.2 وم ــن 800,000 ش ــرب م ــا يق ــل م ميث

املرجــح أن يحصــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى 
فــرص عمــل أو تعليــم، لذلــك يعانــون مــن مســتويات 
مرتفعــة مــن الفقــر 1، 3 ممــا يضاعــف صعوبــة احلواجــز 
املاليــة أمــام الرعايــة الصحيــة، وغيرهــا مــن اخلدمــات 
املبذولــة  اجلهــود  الرغــم مــن  وعلــى  األساســية. 
لتحســن احلقــوق فيمــا يتعلــق بالتعليــم، والصحــة، 
ــخاص ذوو  ــزال األش ــة، ال ي ــات العام ــة، واخلدم والعمال
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من  الرغم  وعلى  السنغال.  في  الشباب  بني  واجلنسية  اإلجنابية  الصحة  خدمات  استخدام  ينخفض  املقال:  موجز 
املتعلقة باحلصول  البحوث  أن  إال  ازدياد،  واإلجنابية في  الشباب من الصحة اجلنسية  احتياجات  األدلة حول  أن قاعدة 
ضعف  مواطن  في  دراستنا  بحثت  وقد  تذكر.  ال  اإلعاقة  ذوي  الشباب  بني  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  خدمات  على 
الصحة اجلنسية واإلجنابية، واالحتياجات التي أعرب عنها الشباب من ذوي اإلعاقة، وجتاربهم في احلصول على خدمات 
من  باحثون  أجرى  بالسنغال،  وكاوالك  وتييس،  داكار،  ففي  يواجهونها.  التي  والتحديات  واإلجنابية،  اجلنسية  الصحة 
الذكور واإلناث بأبحاث علي أقرانهم، سبع عشرة مناقشة جماعية مركزة، وخمسني مقابلة مع شباب معاقني من 
الذكور واإلناث، ممن تتراوح أعمارهم بني 18- 24 عاًما، ويعانون من إعاقة جسدية، أو بصرية، أو سمعية. وأفاد الشباب 
وسائل  ذلك  في  مبا  واستخداماتها،  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  بخدمات  املعرفة  قلة  من  يعانون  بأنهم  اإلعاقة  ذوو 
منع احلمل واالستشارات املتعلقة بأمراض النساء؛ بل أظهروا احلاجة إليها، وأنهم يعتمدون على اآلخرين ملرافقتهم 
سيما  ال  متعددة،  اغتصاب  حاالت  واكتشفت  األساسية.  اخلدمات  على  حصولهم  عرقل  مما  اخلدمات؛  مقدمي  لدى 
واإلجنابية هي  التي تعترض خدمات الصحة اجلنسية  الرئيسة  العقبات  اإلعاقة السمعية. وكانت  ذوات  النساء  بني 
األمور املالية، واملواقف التي يتخذها مقدمو اخلدمات، وإمكانية احلصول على اخلدمات )املتعلقة بإعاقتهم(. وينبغي أن 
تستند سياسات الصحة اجلنسية واإلجنابية وتدخالتها للشباب املعاقني على فهم التقاطع والصلة املتشابكة ما بني 
الشباب، واإلعاقة، ونوع اجلنس. ويلزم اتخاذ إجراءات عاجلة ومحددة الهدف لتحسني مواقف مقدمي اخلدمات، وقدرتها 

على االستجابة الحتياجات الشباب املعاقني، والتصدي ألعباء العنف اجلنسي.

DOI: 10.1080/09688080.2017.1329607
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ــرة ال  ــلبيات كثي ــون س ــنغال يواجه ــي الس ــة ف اإلعاق
ــتطيع  ــا يس ــكان؛ ف ــي الس ــه باق ــا يواجه ــارن مب تق
ــراءة  ــة الق ــخاص ذوي اإلعاق ــة أش ــن كل أربع ــة م ثاث
ــزات فــي  ــر احتياجاتهــم مــن جتهي ــة، وال تتواف والكتاب
ــم،  ــط منه ــا أن 21% فق ــة، كم ــق العام ــي املراف مبان
ممــن فــي ســن العمــل، يحظــون بفرصــة عمــل. 4 
ــة  ــاث الصح ــن أبح ــع ب ــتخدام التقاط ــد اس ويتزاي
العامــة فــي البلــدان املنخفضــة واملتوســطة الدخــل. 
ويســاعد هــذا النهــج علــى استكشــاف التقــارب بــن 
مختلــف الفئــات االجتماعيــة، وأنــواع االســتبعاد، 
والتهميــش داخــل أوســاط الســكان أو األفــراد. 5 وفــي 
األســاس، صــاغ كيمبرلــي كرينشــو هــذا املفهــوم فــي 
ــود  ــاء الس ــتبعاد النس ــى اس ــدة ردًا عل ــات املتح الوالي
ــو  ــع ه ــار التقاط ــا أن إط ــوية، كم ــركات النس ــن احل م
ــة،  ــة املتداخل ــل الهوي ــدة لتحلي ــاق مفي ــة انط نقط
ــف،  ــاط الضع ــة، ونق ــة اخلارجي ــات االجتماعي والتوقع
ــك  ــة، كتل ــات الصحي ــى اخلدم ــول إل ــائل الوص ووس

ــة. ــس واإلعاق ــوع اجلن ــن، ون ــب الس ــاة حس املعط

يجــب وضــع ذلــك التقاطــع في الســياق املناســب. 
فــإن التداخــل احلــادث بــن ســمات الفئــات االجتماعية 
املتعــددة )وتقاطعهــا( علــى املســتوى اجلزئــي يجــب أن 
يُفهــم فــي ضــوء العوامــل الهيكليــة الكليــة، 6 وقــد 
ــوب  ــا وجن ــي زامبي ــا ف ــط، أُجريت ــتان فق ــرت دراس نُش
التداخــل كوســيلة لفهــم  أفريقيــا، تســتخدمان 
ــة  ــات االجتماعي ــع الفئ ــة م ــع اإلعاق ــة تقاط كيفي
ــي  ــية ف ــة اجلنس ــركًا للصح ــا مح ــرى باعتباره األخ
أفريقيــا جنــوب الصحــراء. 7، 8   ولــم يطبــق هــذا 
النهــج حتــى اآلن علــى بحــوث الصحــة اجلنســية، وال 
فــي البحــوث املتعلقــة باإلعاقــة أو الشــباب، فــي بيئــة 

ــنغال. ــل الس ــة، مث ــا احملافظ ــرب أفريقي غ

خدمــات  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  وتشــكل 
ــي  ــباب ف ــا للش ــة حتديً ــية واإلجنابي ــة اجلنس الصح
أُجريــت  التــي  الدراســات  وكشــفت  الســنغال.  
ــات  ــى معلوم ــباب عل ــول الش ــة حص ــول إمكاني ح
وخدماتهــا  واإلجنابيــة  اجلنســية  الصحــة  عــن 

فــي الســنغال، وإن كانــت محــدودة، أن املعرفــة 
ال  واإلجنابيــة  اجلنســية  الصحــة  قضايــا  بشــأن 
تــزال منخفضــة للغايــة. 9 كمــا تفيــد التقاريــر 
ــي  ــر حتم ــا تأثي ــات له ــي اخلدم ــف مقدم أن مواق
علــى الطلــب علــى خدمــات الصحــة اجلنســية 
واإلجنابيــة، وإمكانيــة الوصــول إليهــا. 10، 11 وتُســتقى 
هــذه النتيجــة مــن ورقــة بحثيــة نُشــرت عــام 2002. 
12 كمــا تســلط الوثائــق القدميــة الضــوء علــى عــدم 

ــباب  ــا للش ــماح قانونًي ــة الس ــن إمكاني ــن م التق
بالوصــول إلــى اخلدمــات الرئيســة فــي الصحــة 
اجلنســية واإلجنابيــة. 13 إن الســنغال مجتمــع شــديد 
ــن  ــر م ــلمن أكث ــبة املس ــغ نس ــث تبل ــن، حي التدي
ــغ نســبة املســيحين %4، 14  96% مــن الســكان، وتبل
تدفعهــم جميًعــا قواعــد محافظــة توِصــم اجلنــس 
ــر ســبًبا  ــر الشــباب هــذه املعايي ــزواج. ويعتب ــل ال قب
فــي عــدم إمكانيــة وصولهــم إلــى خدمــات الصحــة 
ــر  ــات غي ــير األدبي ــا تش ــة. 13 كم ــية واإلجنابي اجلنس
الرســمية إلــى العقبــات املاليــة ودورهــا فــي تقييــد 
ــات. 15، 16 ــذه اخلدم ــى ه ــباب إل ــول الش ــة وص إمكاني

     يواجــه الشــباب مــن ذوي اإلعاقــة عقبــات أخــرى 
فــي ســبيل احلصــول علــى تلــك اخلدمــات، مــن بينهــا 
ــاد  ــم، 17 واالعتق ــان بإعاقته ــز املرتبط ــم والتميي الوص
اخلاطــئ بأنهــم غيــر نشــيطن جنســًيا. 1 وكثيــرًا مــا 
ــات  ــن خدم ــة م ــخاص ذوي اإلعاق ــتبعاد األش ــم اس يت
ــي  ــبب ف ــع الس ــة، ويرج ــية واإلجنابي ــة اجلنس الصح
ــن  ــي للعامل ــب الكاف ــص التدري ــى نق ــا إل ــك غالًب ذل
ــازم  ــه االهتمــام ال فــي مجــال الصحــة، وعــدم توجي
ــة  ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــات الصح ــداد معلوم ــدى إع ل
ــازم  ــكل ال ــب، أو الش ــوى املناس ــن احملت ــث تتضم بحي
)مثــل لغــة برايــل، أو لغــة اإلشــارة(. 3 وبالتالــي، يتــردد 
ــة،  ــة الصحي ــب الرعاي ــي طل ــة ف ــباب ذوو اإلعاق الش
ـاة  علــى الرغــم مــن أن لديهــم حاجــة غيــر ُملبَـّ
ــاوة  ــة. وع ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــات الصح ــى خدم إل
ــف  ــي، والعن ــف اجلنس ــر العن ــإن خط ــك، ف ــى ذل عل
القائــم علــى نــوع اجلنــس أكبــر بالنســبة لألشــخاص 
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ذوي اإلعاقــة. 18، 19 وأشــارت دراســة مــن زيغينشــور 
بالســنغال إلــى أن 9.3 % مــن النســاء و3.4% مــن 
الرجــال ذوي اإلعاقــة فــي زيغينشــور قــد أُجبــروا علــى 
ــم،20  ــية له ــة جنس ــي أول مواجه ــس ف ــة اجلن ممارس
ــة  ــن فداح ــرًا م ــل كثي ــورة أق ــدم ص ــذا يق ــن ه لك
املشــكلة، فــي حــن تشــير التقديــرات العامليــة إلــى أن 
20% مــن النســاء ذوات اإلعاقــة يُكْرَهــن أو يُجَبــرن علــى 

ــس. 21 ــة اجلن ممارس

صادقــت  قــد  الســنغالية  احلكومــة  وكانــت 
ــخاص ذوي  ــوق األش ــدة حلق ــة األمم املتح ــى اتفاقي عل
اإلعاقــة فــي عــام 2010، 4 والتــي تضمنــت أن »يحصــل 
الصحيــة  الرعايــة  علــى  اإلعاقــة  ذوو  األشــخاص 
ــادرة  ــت مب ــادة 25(«.1 وأطلق ــة )امل ــية واإلجنابي اجلنس
ذوي  األشــخاص  لتمكــن  جديــدة فــي عــام 2015 
اإلعاقــة مــن احلصــول علــى خدمــات صحيــة مدعمــة 
 carte(( مــن خــال اســتخدام بطاقــة تكافــؤ الفــرص
d’égalité des chances(، مــع التــزام احلكومــة بتوزيــع 

50,000 بطاقــة بحلــول عــام 2017.

ــر  ــز والعناص ــم احلواج ــى فه ــتنا إل ــدف دراس وته
ــة  ــباب ذوو اإلعاق ــا الش ــع به ــي يتمت ــة الت التمكيني
عنــد احلصــول علــى خدمــات الصحــة اجلنســية 
ــت األهــداف احملــددة هــي استكشــاف  ــة. وكان واإلجنابي
مــا يلــي: )1( االحتياجــات التــي يعــرب عنهــا الشــباب 
اجلنســية  الصحــة  ضعــف  ونقــاط  اإلعاقــة،  ذوي 
واإلجنابيــة لديهــم، )2( وخبراتهــم فــي احلصــول علــى 
ــك  ــا فــي ذل ــة، مب خدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابي
التحديــات التــي تواجههــم أثنــاء احلصــول علــى هــذه 

ــات. اخلدم

ــو  ــران/ يوني ــي حزي ــة ف ــذه الدراس ــا ه ــد أجرين وق
ومتــوز/ يوليــه 2015، وذلــك فــي إطــار برنامــج متعــدد 
اســأل  يســمى  ســنوات،  ثــاث  مدتــه  البلــدان، 
)الوصــول، اخلدمــات، املعرفــة( 22 بتمويــل مــن وزارة 

الهولنديــة. اخلارجيــة 

منهجية الدراسة
اعتمدنــا نهًجــا نوعًيــا يقــوم علــى التواصــل بــن 
األقــران الستكشــاف الطبيعــة احلساســة للموضــوع 
البحثــي، مــع إجــراء مناقشــات جماعيــة مركــزة 
ــات  ــع معلوم ــى جم ــاس إل ــي األس ــدف ف )FGDs( ته
ــدى  ــة ل ــرات العام ــاملة واخلب ــات الش ــول املوضوع ح
بالنشــاط  يتعلــق  فيمــا  اإلعاقــة  ذوي  الشــباب 
ــول  ــة، واحلص ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــي، والصح اجلنس
ــن كل  ــن م ــا ُمخبري ــات. ودعين ــات واملنتج ــى اخلدم عل
مجموعــة من مجموعــات املناقشــات املركزة الســبعة 
عشــر، وذلــك للمشــاركة فــي مقابلــة متعمقــة 
الستكشــاف احتياجاتهــم الشــخصية، وجتاربهــم مــع 
التفاعــل مــع معلومــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة 
وخدماتهــا. وفــي بعــض مواقــع البحــث، إذا لــم يكــن 
هنــاك مــا ال يقــل عــن ســتة مخبريــن ذوي إعاقــة و/ أو 
مــن جنــس واحــد للمناقشــة اجلماعيــة املركــزة، دعينــا 
النــاس إلجــراء مقابلــة بــدالً مــن ذلــك.  وكان هــذا هــو 
ــذت  ــة. واتخ ــرة مقابل ــت عش ــبة للس ــال بالنس احل
تدابيــر لضمــان تنظيــم املناقشــات اجلماعيــة املركــزة، 
وأُجريــت املقابــات فــي أماكــن يســهل الوصــول إليهــا، 
مــع إجرائهــا باســتخدام لغــة اإلشــارة عنــد الضــرورة، 
ــع  ــة م ــة البصري ــخاص ذوي اإلعاق ــن األش ــع ب واجلم
الباحثــن األقــران غيــر املعاقــن بصريــا، وذلــك لتســيير 
ــا.  ــات خاله ــن املاحظ ــهولة تدوي ــع س ــات م املناقش
ــوز/ ــو ومت ــي حزيران/يوني ــا ف ــات كله ــت البيان وجمع

يوليــه عــام 2015.

السياق وفئة البحث التي تناولتها الدراسة
تناولتهــا  التــي  الســكان  مجموعــات  كانــت 
الدراســة مــن الشــباب الذين تتــراوح أعمارهــم بن 18- 
24 عاًمــا، الذيــن يعانــون مــن إعاقة جســدية أو حســية 
)بصريــة أو ســمعية(. وتَُنــصُّ املبــادئ التوجيهيــة 
ــل  ــن تق ــخاص الذي ــى أن األش ــوث عل ــة للبح الوطني
ــى  ــون إل ــا يحتاج ــر عاًم ــة عش ــن ثماني ــم ع أعماره
ــن للمشــاركة فــي الدراســة. 23 كمــا  موافقــة الوالدي
أنــه نظــرًا للطبيعــة احلساســة ملوضــوع الدراســة، لــم 
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ــة  ــن تقــل أعمارهــم عــن ثماني تشــمل الشــباب الذي
ــا. ووفقــا التفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي  عشــر عاًم
ــذا  ــي ه ــرف ف ــة يُع ــخص ذا اإلعاق ــإن الش ــة، ف اإلعاق
ــدية، أو  ــات جس ــن »إعاق ــي م ــن يعان ــه م ــر بأن التقري
عقليــة، أو ذهنيــة، أو حســية علــى مــدى طويــل، والتي 
قــد تعيــق مشــاركته الكاملــة والفعالــة فــي اجملتمــع 
ــاواة  ــدم املس ــى ق ــز عل ــف احلواج ــع مختل ــه م وتفاعل
ــون  ــن يعان ــخاص الذي ــي األش ــن«. 24 ودع ــع اآلخري م
ــة: )1(  ــي الدراس ــاركة ف ــة للمش ــات التالي ــن اإلعاق م
اجلســدية: وتعنــي الوظائــف املاديــة احملــدودة لألطــراف، 
ــة،  ــة الكلي ــدرة احلركي ــف الق ــام، وضع ــق العظ وترق
ــي، )3(  ــي أو اجلزئ ــمع الكل ــدان الس ــمعية: فق )2( الس
ــبب  ــي. وبس ــي أو اجلزئ ــر الكل ــدان البص ــة: فق البصري
واخلبــرة  جــًدا،  اخلاصــة  الطبيعــة  ذات  التحديــات 
ــول  ــات، واحلص ــذ العين ــر األدوات، وأخ ــة لتطوي املطلوب
ــة  ــاق منهجي ــيع نط ــة، وتوس ــة األخاقي ــى املوافق عل
ــات  ــخاص ذوي اإلعاق ــإدراج األش ــم ب ــم نق ــران، ل األق

ــث.     ــي البح ــة ف الذهني

      وقــد اســتخدمنا أخــذ العينــات حســب الغرض 
لتحديــد اخملبريــن للمناقشــات اجلماعيــة املركــزة، 
وذلــك مــن خــال العمــل ضمــن إطــار أخــذ العينــات 
ــع  ــة م ــات العامل ــع اجلمعي ــاون م ــئ بالتع ــذي أنش ال
ــن  ــة م ــق مختلف ــي مناط ــة ف ــخاص ذوي اإلعاق األش
ــذوي  ــة ل ــة الوطني ــك اجلمعي ــي ذل ــا ف ــنغال، مب الس
ــة  ــة، ورابط ــرأة املُعاق ــة امل ــة، ورابط ــات احلركي اإلعاق
ــم. وبعــد شــرح أهــداف  املكفوفــن، ورابطــة الصُّ
البحــث، وإجــراءات اخلصوصيــة، والتكتــم علــى الهوية، 
إلــى جانــب احلــق فــي االنســحاب مــن الدراســة، 
ــى  ــة عل ــوا للدراس ــن دع ــباب الذي ــع الش ــق جمي واف

ــاركة. املش

ــن  ــة وأربع ــة وأربع ــة مائ ــة اإلجمالي ــت العين بلغ
شــابًا مــن ذوي اإلعاقــة، شــارك منهــم مائــة وثمانيــة 
وعشــرون شــخًصا فــي املناقشــات اجلماعيــة املركــزة، 
ــارك  ــات )ش ــي املقاب ــخًصا ف ــون ش ــارك خمس وش
أربعــة وثاثــون شــخًصا فــي املناقشــات  منهــم 

اجلماعيــة املركــزة أيًضــا(. وإلجــراء مناقشــة جماعيــة 
مركــزة، كان األمــر يتطلــب وجــود ســتة مخبريــن علــى 
األقــل وثمانيــة علــى األكثــر. ومــن بــن ســبع عشــرة 
املناقشــات اجلماعيــة  مجموعــة مــن مجموعــات 
املركــزة، أُجريــت ثمــان منهــا مــع مخبرين ذكور، وســبع 
مجموعــات مــع إنــاث، ومجموعتــن مختلطتــن، ومــن 
ــة  ــات جماعي ــة مناقش ــرة مجموع ــبع عش ــل س أص
ــباب ذوي  ــع الش ــات م ــس مجموع ــت خم ــزة، كان مرك
اإلعاقــة البصريــة، وخمــس مجموعــات مــع أشــخاص 
يعانــون مــن إعاقــة جســدية، وســبع مجموعــات 
ــن  ــمعية. وم ــة س ــن إعاق ــون م ــخاص يعان ــع أش م
بــن خمســن مقابلــة متعمقــة أُجريــت، كان %46 
ــن الذكــور )ثمانيــة مــع  ــات مــع اخملبري )23( مــن املقاب
ــع  ــر م ــد عش ــمعية، وأح ــة س ــن إعاق ــون م ــن يعان مم
ــع  ــة م ــة، وأربع ــة بصري ــن إعاق ــون م ــخاص يعان أش
أشــخاص يعانــون مــن إعاقــة جســدية(، و54% )27( مــن 
املقابــات مــع إنــاث )ســتة مــع مــن يعانــون مــن إعاقــة 
ــة،  ــة بصري ــن إعاق ــون م ــع يعان ــرة م ــمعية، وعش س
وإحــدى عشــرة مــع مــن يعانــون مــن إعاقــة جســدية(. 
ــت،  ــة أُجري ــة متعمق ــن مقابل ــي خمس ــن إجمال وم
ــة، و%28 )16(  ــة بصري ــن إعاق ــون م كان 42% )21( يعان
ــدية.  ــة جس ــمعية، و30% )13( ذوي إعاق ــة س ذوي إعاق
وميكــن االطــاع علــى عــدد املناقشــات اجلماعيــة 
املنطقــة،  حســب  املتعمقــة  واملقابــات  املركــزة، 

ــدول 1. ــي ج ــس ف ــوع اجلن ــة، ون واإلعاق

ــج  ــة لبرنام ــع البحثي ــي املواق ــث ف ــري البح أُج
ــى  ــا عل ــع اختيارن ــس، وكاوالك. ووق ــأل: داكار، وثيي اس
داكار، ألن لديهــا أكبــر جتمــع للخدمــات الصحيــة، 
وأكبــر متثيــل لرابطــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة، و ثييس 
ــكانية  ــة س ــع بكثاف ــق تتمت ــذه املناط و كاوالك؛ ألن ه
مرتفعــة فــي املناطــق احلضاريــة، كمــا أن لديهــا 
مناطــق ريفيــة شاســعة ال تتوافــر بهــا إال فــرص 
ــة. ــة الصحي ــق الرعاي ــى مراف ــول عل ــدودة للحص مح

جامعو البيانات: تعيني باحثي األقران وتدريبهم
وقــد أصبــح نهــج األقــران منتشــرًا بصــورة أكبــر 
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دراســة  فــي  األخيــرة، والســيما  الســنوات  خــال 
ــتخدمنا  ــد اس ــة. 25 - 27 وق ــية واإلجنابي ــة اجلنس الصح
ــث  ــران؛ حي ــن األق ــل ب ــى التواص ــم عل ــج القائ النه
يعــن الشــباب ذوو اإلعاقــة ويدربــوا علــى جمــع 
ــم أن  ــع منه ــا نتوق ــا. وكن ــة وحتليله ــات النوعي البيان
ــن، نظــرًا  ــر راحــة وماءمــة للمخبري ــة أكث ــروا بيئ يوف
لتجاربهــم املشــتركة مــع موضوعــات البحــث.  وقمنــا 
بتعيــن أربعــة عشــر باحثًــا مــن األقــران: ثمانيــة 
شــبان، وســت شــابات، يعانــي ثاثــة منهــم مــن إعاقة 
بصريــة، ويعانــي تســعة منهــم مــن إعاقــة جســدية، 
ومترجمــن للغــة اإلشــارة. وانســحب شــخص واحــد 
قبــل البــدء فــي مرحلــة جمــع البيانــات، وكان معظــم 
باحثــي األقــران طــاب جامعيــن لديهــم القــدرة علــى 
ــم  ــا أنه ــة، كم ــية والولوفي ــة الفرنس ــدث باللغ التح
ــال  ــدم مق ــد قُ ــوب. وق ــتخدام احلاس ــة باس ــى دراي عل

ــران. ــن أق ــع باحث ــل م ــة العم ــن جترب ــي ع صحف

ــا  ــي، قمن ــث النوع ــارات البح ــق مبه ــا يتعل    فيم
بتنظيــم ورشــة عمــل مدتهــا أربعــة أيــام حــول 
مجموعــة أدوات »إكســلور«، وهــي مجموعــة أدوات 
لتنظيــم  الدوليــة  واملؤسســة  »روجتــرز«  طورتهــا 
األســرة، تهــدف إلــى تدريــب الشــباب، ليكونــوا باحثــن 
ــة،28  ــية واإلجنابي ــوق اجلنس ــة واحلق ــج الصح ــي برام ف
وذلــك لتعزيــز تقنيــات البحــوث التشــاركية لــدى 
الشــباب، وتعريفهــم مبوضــوع البحــث واملفاهيــم 
الرئيســة. وبعــد مرحلــة جمــع البيانــات، نظمنا ورشــة 
ــاتها،  ــة وانعكاس ــات النوعي ــل البيان ــول حتلي ــل ح عم

ــوم. ــف الي ــوم ونص ــدة ي ــك مل وذل

إيفــا  )املؤلفــن  الرئيســين  الباحثــن  دور  وكان 
ــزاء  ــع األج ــادة جمي ــو قي ــاي( ه ــو م ــس ل ــروك وأليك ب
الفنيــة واإلداريــة للدراســة، وتدريــب الباحثــن األقــران، 
ــة  ــى مرحل ــة اإلدراك إل وتنســيق األنشــطة مــن مرحل
ــو  ــنغالي )فاوت ــاث الس ــرف األبح ــن مش ــر. وع النش
كيبــى( ملتابعــة اجلوانــب الرئيســة للدراســة، مبــا فــي 
ذلــك تعيــن الباحثــن األقــران، واإلشــراف علــى جمــع 

ــا. ــات وحتليله البيان

حتليل البيانات
النوعيــة  البيانــات  األقــران  الباحثــون  كتــب 
النصــوص،  البحــث  فريــق  وحلــل  بالفرنســية، 
باســتخدام التحليــل املواضيعــي اليــدوي، وقــد مت حتديد 
ــات  ــل موضوع ــي متث ــة الت ــم الرئيس ــوز للمفاهي رم
ــت  ــم نظم ــة.  ث ــاذة ملحوظ ــاالت ش ــررة، أو ح متك
ــات النوعيــة  ــا إلطــار حتليــل البيان ــات وفًق هــذه البيان
الــذي ســبق تعريفــه، مــن أجــل اســتخاص املواضيــع 
الرئيســة، وكذلــك حتديــد املواضيــع الناشــئة.  وخــال 
ــا ونصــف  ورشــة عمــل التحليــل التــي اســتمرت يوًم
الباحثــن  تعريــف  اليــوم فــي متوز/يوليــه 2015، مت 
األقــران باملبــادئ األساســية للترميــز والتحليــل، وبــدأوا 
بتحليــل بياناتهــم. وبينمــا كنــا نســعى إلــى أن 
يشــارك الباحثــون األقــران بشــكل هــادف فــي مرحلــة 
التحليــل خــال البحــث، فــإن ضيــق الوقــت، وتعقيــد 
حتليــل البيانــات للباحثــن األقــران ممــن ال ميلكــون 
ــتمرت  ــل. واس ــة التحلي ــى نوعي ــلًبا عل ــر س ــرة، أث خب
ــا  ــات وإنهائه ــل البيان ــي حتلي ــية ف ــة الرئيس الباحث
ــت،  ــي الوق ــليم ف ــودة، والتس ــان اجل ــها، لضم بنفس
واملــوارد املتاحــة للمشــروع البحثــي. ويقــارن التحليــل 
ويبايــن املوضوعــات بــن مجموعــات تختلــف مــن 
ــد األوجــه  ــك لتحدي ــوع اجلنــس، وذل ــة ون ــث اإلعاق حي
ــت  ــد كتب ــات. وق ــي البيان ــات ف ــتركة، أو االختاف املش
ــات  ــت االقتباس ــية، وترجم ــة الفرنس ــوص باللغ النص
ــل  ــال حتلي ــي خ ــث الرئيس ــل الباح ــن قب ــرة م مباش

ــات. البيان

االعتبارات األخالقية
ــن  ــة م ــة األخاقي ــى املوافق ــول عل ــد مت احلص وق
 Comité( ــنغال ــة بالس ــة احمللي ــة األخاقي ــل اللجن قب
  National d’Éthique Recherche en Santé( )CNERS(
الباحثــن األقــران علــى كيفيــة  pour la. وتــدرب  
ــري البحــوث، فضــاً  جتنــب التســبب فــي أي ضــرر خملب
عــن حمايــة أنفســهم أثنــاء تأديــة دورهــم كباحثــن. 
كمــا زود الباحثــون األقــران بقائمــة مــن نقــاط اإلحالــة 
للصحــة اجلنســية واإلجنابيــة، بحيــث ميكــن للمخبرين 
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اخلدمــات،  أو  املعلومــات  مــن  مزيــد  عــن  البحــث 
اســتجابة الحتياجــات اخملبريــن التــي قــد تظهــر أثنــاء 
ــران  ــون األق ــن الباحث ــم يك ــن ل ــات، ولك ــع البيان جم
ـَع مخبــرو البحــث علــى  َـّ مؤهلــن للمشــورة. ووق
ــي  ــاركة ف ــل املش ــتنيرة قب ــة املس ــتمارة املوافق اس

ــات.  ــزة، واملقاب ــة املرك ــات اجلماعي املناقش

النتائج
وتصنــف املوضوعــات الرئيســة التــي ظهــرت 
خــال املناقشــات اجلماعيــة املركــزة، واملقابــات ضمــن 
ــر  ــض املعايي ــون بع ــد ال تك ــاه. وق ــة أدن ــات املبين الفئ
ــة  ــرون ذات عاق ــا اخملب ــغ عنه ــي أبل ــات  الت والتحدي
ــد تواجــه  ــد أنهــا ق ــة املســتجيبن، بي مباشــرة بإعاق

اجلدول 1. مناقشات جماعية مركزة ومقابالت حسب املنطقة، واإلعاقة، ونوع اجلنس

املنطقة
اإلجمالي

كاوالكثييسداكار :

مناقشات جماعية مركزة
)عددها: ١٢٨(

أجري
عدد

1151

17
اإلعاقة

2 بصرية )1 ذكر،
1 مختلط(.

3 بصرية )1 ذكر،
2 ذكر( .

1 جسدية
)1 أنثى( .

5 سمعية )2 ذكر،
2 أنثى، 1 مختلط( .

2 سمعية )2 ذكران( .

4 جسدية )3 إناث،
1 ذكر( .

النوع 
اإلجتماعي)أ(

1 أنثى.1 أنثى.5 إناث.

4 ذكور.4 ذكور.

2 مختلط.

املقابالت
)عددها: 50(

أجري
عدد

30155

50 اإلعاقة

3 بصرية.6 بصرية.12 بصرية.

2 جسدية.4 سمعية.10 سمعية.

5 جسدية8 جسدية

النوع 
اإلجتماعي

2 أنثى.5 إناث.20 إناث.

3 ذكور.10 ذكور.10 ذكور.

)أ( شارك إجمالي 61 من اإلناث، و 67 من الذكور في املناقشات اجلماعية املركزة.
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الشــباب بصــورة عامــة. وخــال املناقشــة، نحلــل 
ــا  ــغ عنه ــات املبل ــر والتحدي ــذه املعايي ــر ه ــف تؤث كي

ــد. ــة بالتحدي ــباب ذوي اإلعاق ــى الش عل

ونقاط  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  احتياجات 
الضعف لدى الشباب ذوي اإلعاقة

العالقات والنشاط اجلنسي
ــن  ــن اخملبري ــة )50/33( م ــتون باملائ ــتة وس ــاد س أف
ــان  ــاء، ورج ــت نس ــم س ــن بينه ــات )م ــال املقاب خ
جميعهــم متزوجــون( بأنهــم فــي عاقــة. وأفــادت 
أغلبيــة اخملبريــن بأنهــم اشــتركوا فــي شــكل مــا مــن 
ــال  ــك االتص ــي ذل ــا ف ــي، مب ــاط اجلنس ــكال النش أش
اجلنســي، واملداعبــات، واملاطفــة. وأفــاد أربعــة وســتون 
ــم  ــت معه ــن أُجري ــن الذي ــن اخملبري ــة )50/23( م باملائ
ــتثنى  ــس )ويس ــون اجلن ــوا ميارس ــم كان ــات، بأنه مقاب
ــية  ــم اجلنس ــت جتربته ــن كان ــك الذي ــك، أولئ ــن ذل م
ــن  ــال الذي ــدد الرج ــاب(؛ إال أن ع ــي االغتص ــدة ه الوحي
ــاء  ــدد النس ــن ع ــر م ــي أكب ــاط اجلنس ــدؤون النش يب
)ســبعة عشــر رجــاً مقابــل ســت نســاء(. ومــن بــن 
ــس  ــة اجلن ــن ممارس ــن ع ــي أبلغ ــت الات ــاء الس النس
ــة، واثنتــن مصابتــن  )اثنتــن مصابتــن بإعاقــة بصري
بإعاقــة ســمعية، واثنتــن مصابتــن بإعاقــة جســدية(، 
ــن  ــن ب ــات.  وم ــاء متزوج ــس نس ــن خم ــن بينه وم
الســبعة عشــر رجــاً الذيــن أبلغــوا عــن ممارســة 
اجلنــس )عشــرة ذوي إعاقــة بصريــة، وخمســة ذوي 
ــة  ــن إعاق ــم م ــان منه ــي اثن ــة، ويعان ــة بصري إعاق
ــر  ــن. ويعتب ــوى اثن ــم س ــزوج منه ــم يت ــدية(، ول جس
الــزواج عامــاً مهًمــا مرتبًطــا ببــدء النشــاط اجلنســي، 

ــاء: ــن النس ــيما ب وال س

»إن أول رجــل يقيــم معــي عالقــة يجــب أن يكــون 
ــا،  ــى، 21 عاًم ــر.« )أنث ــخًصا آخ ــون ش ــن يك ــي، ول زوج

ــدية(. ــة جس إعاق

وقــد عــارض بعــض اخملبريــن تصــورات األشــخاص، 
والتــي مفادهــا أن ليــس لديهــم نشــاط جنســي، 
ــبب  ــال بس ــاب أطف ــى إجن ــن عل ــر قادري ــم غي أو أنه

إعاقتهــم: “أنــا أعانــي مــن إعاقــة، ولكــن ذلــك ليــس 
عائًقــا أمــام إقامــة عاقــات جنســية، وإجنــاب أطفــال«. 

ــمعية(. ــة س ــا، إعاق ــى، 25 عاًم )أنث

ــرف،  ــن التص ــا نحس ــا جميًع ــاس أنن ــد الن »يعتق
ولكــن لدينــا رغبــات جنســية متاًمــا مثــل أي شــخص 

ــة(. ــا، إعاقــة بصري آخــر«. )ذكــر، 23 عاًم

وسائل  واستخدام  اجلنسي  بالنشاط  تتعلق  قواعد 
منع احلمل

أفــاد عــدد كبيــر مــن الرجــال والنســاء أن تعاليــم 
دينهــم تتعــارض مــع اســتخدام وســائل منــع احلمــل، 
كمــا تتعــارض مــع اجلنــس قبــل الــزواج، ولكــن 
غالًبــا مــا أظهــرت الشــابات مواقــف متحفظــة 
ــق باجلنــس،  ــر مــن الرجــال، تتعل وبهــا اســتهجان أكث
واســتخدام وســائل منــع احلمــل، خــارج إطــار الــزواج، 
ويبــدو أن هــذه القواعــد أكثــر صرامــة بالنســبة 

ــال: ــبة للرج ــا بالنس ــرأة منه للم

»فــي رأيــي، أي فتــاة لــم تتــزوج ال يحــق لهــا إقامــة 
عالقــات جنســية. إذ ال ينبغــي لذلــك أن يقــع إال بعــد 

الــزواج ». )أنثــى، 19 عاًمــا، إعاقــة بصريــة(.

»يجــب أال يكــون ألي شــخص صالــح عالقــات 
جنســية قبــل الــزواج«. )أنثــى، 22 عاًمــا، إعاقــة 

جســدية(.

وظهــرت مفاهيــم أخــرى عــن كيفيــة النظــر إلــى 
النســاء ذوات اإلعاقــة، بصفــة خاصــة، فــي اجملتمــع إذا 

كــن ميارســن اجلنــس خــارج إطــار الــزواج:

»مــن النــادر بالنســبة للشــابات ذوات اإلعاقــة، 
ــب  ــزواج ... لتجن ــل ال ــية قب ــات جنس ــن عالق أن يقم
ــذي  ــع ال ــل اجملتم ــن قب ــن م ــلبي عليه ــم الس احلك

ــة(. ــة بصري ــا، إعاق ــى، 24 عاًم ــه«. )أنث ــش في نعي

وكان اخملبــرون مــن الذكــور أكثــر راحــة فــي احلديــث 
ــك اجلنــس خــارج  ــا فــي ذل عــن جتاربهــم اجلنســية، مب
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ــلبية  ــف س ــن مواق ــض ع ــرب البع ــزواج، وأع ــار ال إط
ــتخدام  ــس، واس ــن اجلن ــي ميارس ــاء اللوات ــاه النس جت
وســائل منــع احلمــل خــارج إطــار الــزواج، ولكــن الرجــال 
ــت  ــا فعل ــرا كم ــك كثي ــى ذل ــيروا إل ــم يش ــا ل عموًم
ــد  ــى القواع ــر عل ــرون أكث ــال آخ ــز رج ــاء. ورك النس
اســتخدام  عــدم  بكيفيــة  املتعلقــة  االجتماعيــة 

ــل: ــع احلم ــائل من ــات لوس ــاء املتزوج النس

ــا ال أوافــق علــى اســتخدام النســاء املتزوجــات  »أن
لوســائل تنظيــم األســرة«. )ذكــر، مناقشــة جماعيــة 

مركــزة(.

إلــى  حتتــاج  ال  زوجتــك،  مــع  تكــون  »عندمــا 
اســتخدام وســائل تنظيــم األســرة«. )ذكــر، مناقشــة 

جماعيــة مركــزة(.

العنف اجلنسي
ــة  ــن املتعلق ــن جتاربه ــاء ع ــس نس ــت خم وأبلغ
ــن  ــة م ــي املائ ــي )18 ف ــف اجلنس ــاب والعن باالغتص
ــب  ــات(، وأغل ــن مقاب ــي أجري ــاء اللوات ــع النس جمي
اإلعاقــة  ذوات  النســاء  بــن  مــن  النســبة  هــذه 
ــوع  ــن مجم ــاء )م ــع نس ــادت أرب ــث أف ــمعية، حي الس
واحــدة  مــرة  لاغتصــاب  تعرضــن  نســاء(  ســت 
أو أكثــر، بينمــا أبلغــت امــرأة واحــدة ذات إعاقــة 
ــع  ــت جمي ــد وقع ــك.  وق ــا لذل ــن تعرضه ــدية ع جس
حــاالت االغتصــاب أثنــاء فتــرة املراهقــة، أو قبــل ســن 
املراهقــة. وكثيــرًا مــا يكــون اجلنــاة مــن أفــراد األســرة، 
أو األصدقــاء، وفــي حالــة واحــدة كان اجلانــي عامــًا فــي 
ــط،  ــدة فق ــرأة واح ــت ام ــد أبلغ ــة. وق ــأة مهني منش
ــاعدة  ــب املس ــن طل ــدية، ع ــة جس ــن إعاق ــي م تعان
الطبيــة فــي أعقــاب االغتصــاب. وحتدثــت النســاء عــن 
خوفهــن مــن الكشــف عــن هــذه احلــوادث، واألثــر الــذي 

ــن: ــك احل ــذ ذل ــن من ــع عليه انطب

ــت  ــب. تعرض ــي احل ــوع ف ــي الوق ــبق ل ــم يس »ل
ــي.  ــق عم ــل صدي ــن قب ــام 2008 م ــي ع ــاب ف لالغتص

ــة ــدم الثق ــعر بع ــا أش ــني، وأن ــك احل ــذ ذل ومن

ــدا عالقــات جنســية بصــرف  ... لــم يكــن لــدي أب
ــا خائفــة مــن أن أتعــرض  النظــر عــن االغتصــاب ... أن
لالغتصــاب مــرة أخــرى. وهــذا هــو الســبب فــي أننــي 
ليــس لــي حبيــب.« )أنثــى، 22 عاًمــا، إعاقــة جســدية(.

معرفة وسائل منع احلمل واستخدامها
وعندمــا ُســئل الشــباب ذوو اإلعاقــة عــن وســائل 
ــة  منــع احلمــل التــي يعرفونهــا، ذكــر معظمهــم ثاث
ــري  ــي الذك ــل، كان الواق ــى األق ــة عل ــاليب حديث أس
علــى رأســها فــي جميــع الفئــات. وقــد حــددت بعــض 
املعلومــات القليلــة للغايــة عــن مجموعــة مــن 
األســاليب، وذلــك خــال املناقشــات اجلماعيــة املركــزة 
مــع الشــباب ذوي إعاقة ســمعية، إال أن الواقــي الذكري 
ــان كان  كان يذكــر بشــكل روتينــي، وفــي بعــض األحي
ــن  ــض اخملبري ــرف بع ــل. واعت ــع احلم ــوب من ــر حب تذك
بالفوائــد الصحيــة لوســائل منــع احلمــل، بينمــا كانت 
املفاهيــم اخلاطئــة شــائعة، مثــل اعتبــار العقــم 

ــل. ــع احلم ــائل من ــتخدام وس ــة الس ــة متوقع نتيج

أفــادوا  اخملبريــن  بعــض  أن  الرغــم مــن  وعلــى 
ــاء ممارســة  ــم للواقــي الذكــري أثن اســتخدامهم الدائ
اجلنــس، فــإن البعــض اآلخــر، ممــن قــد مارســوا اجلنــس، 
أشــاروا إلــى عــدم اســتخدامهم مطلًقــا للواقــي 

ــري: الذك

»أنــا رجــل؛ لذلــك ال أخشــى الذهــاب لشــراء 
الواقــي الذكــري، بغــض النظــر عــن املــكان ...لكننــي 
دائًمــا أحمــي نفســي قبــل ممارســة اجلنــس. » )ذكــر، 19 

ــمعية(. ــة س ــا، إعاق عاًم

ــن  ــس، لك ــق باجلن ــا يتعل ــًدا منتًج ــتر أب ــم أش »ل
عــرض علــى الواقــي الذكــري مــرة واحــدة«. )ذكــر، 20 
عاًمــا، إعاقــة بصريــة، لــه عالقــات جنســية متعــددة(.

ــن  ــع اخملبري ــة م ــرين مقابل ــاث وعش ــن ث ــن ب وم
الذيــن مارســوا اجلنــس، ونســبتهم 65% )23/15(، منهم 
اثنتــان فقــط مــن اإلنــاث، وكلتاهمــا متزوجتان، أشــاروا 
إلــى اســتخدام وســيلة منــع احلمــل، و35% )23/8( لــم 
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ــد  ــغ أح ــل. وأبل ــع احلم ــائل من ــًدا وس ــتخدموا أب يس
الرجــال املتزوجــن عــن اســتخدام وســائل منــع احلمــل، 
ولكــن لــم يتــم احلصــول علــى معلومــات تتعلــق مبــا 

إذا كان االســتخدام فــي إطــار الــزواج أم خارجــه.

الصحة  مجال  في  واملعلومات  املشورة  مصادر 
اجلنسية واإلجنابية

ويُعــد األصدقــاء هــم األكثــر ثقــة مــن بــن مصــادر 
ــا  ــات، كم ــص العاق ــا يخ ــات فيم ــورة واملعلوم املش
أفــاد كل مــن اخملبريــن مــن الذكــور واإلنــاث فــي جميــع 
ــا  ــد م ــى ح ــة إل ــل الثق ــة، وتق ــات ذوات اإلعاق اجملموع
ــأن  ــن يلج ــن ك ــاث أنه ــرت اإلن ــرة، ذك ــراد األس ــي أف ف
ــكل  ــوات( بش ــة األخ ــرة )وخاص ــراد األس ــن أف ــرد م لف
أكبــر، أمــا بالنســبة للذكــور، فقــد كان مــن النــادر أن 
ــا  ــن تقريًب ــع اخملبري ــرح جمي ــرة. وص ــراد األس ــر أف يذك
ــن  ــبة للمخبري ــم. وبالنس ــي والديه ــم ف ــدم ثقته بع
ــر  ــات يعتب ــس والعاق ــوع اجلن ــور، كان موض ــن الذك م
مــن احملرمــات، متاًمــا مثــل اخملبريــن مــن اإلنــاث، ولكنهــن 

ــم. ــال والديه ــون ردود أفع ــك يخش ــى ذل ــة إل باإلضاف

»فــي عائلتــي، نحــن ال نتحــدث أبــًدا عــن األســئلة 
املتعلقــة بالنشــاط اجلنســي.« )أنثــى، 20 عاًمــا، إعاقــة 

. ) سمعية

وأفــاد الشــباب ذوو اإلعاقــة إلــى وجــود عــدد قليــل 
مــن املصــادر األخــرى للمشــورة أو املعلومــات، فــي حــن 
ــود  ــة بوج ــم للمعرف ــى افتقاره ــم إل ــار معظمه أش
ــن  ــن م ــن اخملبري ــل م ــدد قلي ــار ع ــرى. وأش ــادر أخ مص
ــا  ــة باعتباره ــى اإلذاع ــة إل ــة بصري ــور ذوي إعاق الذك
ــل  ــدد قلي ــار ع ــن أش ــي ح ــات، ف ــدرًا للمعلوم مص
مــن اخملبريــن مــن اإلنــاث، ذوات اإلعاقــة اجلســدية، 
ــات  ــى املناقش ــزة، إل ــة املرك ــات اجلماعي ــي املناقش ف

ــة. ــج احلواري ــة، والبرام التلفزيوني

»إن املشــكلة الرئيســة ال تــزال االفتقــار إلــى 
ــات.«  ــذه اخلدم ــل ه ــود مث ــة بوج ــات املتعلق املعلوم

)ذكــر، 24 عاًمــا، إعاقــة بصريــة(.

الصحــة  خدمــات  بوجــود  أعلــم  أكــن  »لــم 
اجلنســية واإلجنابيــة فــي الســنغال.« )أنثــى، 24 عاًمــا، 

إعاقــة جســدية(.

جتارب الشباب ذوي اإلعاقة في احلصول على خدمات 
الصحة اجلنسية واإلجنابية

معلومات  على  اإلعاقة  ذوو  الشباب  يحصل  هل 
الصحة اجلنسية واإلجنابية وخدماتها؟

ــم  ــم ل ــة بأنه ــباب ذوي اإلعاق ــم الش ــاد معظ أف
ــية  ــة اجلنس ــات الصح ــى معلوم ــًدا عل ــوا أب يحصل
واإلجنابيــة أو خدماتهــا، ومــن بــن املعاقــن كافــة، 
علــى اختــاف نــوع اإلعاقــة التــي يعانــون منهــا، ونــوع 
اجلنــس، أعــرب الشــباب ذوو اإلعاقــة عــن نقــص شــديد 

ــات: ــك اخلدم ــى تل ــول إل ــن الوص ــة بأماك ــي املعرف ف

أخصائــي  رؤيــة  فــي  أبــًدا  أفكــر  أكــن  »لــم 
ــى املشــورة املتعلقــة باجلنــس  الصحــة للحصــول عل
... ألنــه بالنســبة لــي كان شــيًئا مــن احملرمــات ... 
ولــم أجتنــب أبــًدا اخلدمــات الصحيــة ألننــي لــم أكــن 
أعــرف بوجودهــا. فلــم تكــن لــدي معلومــات عــن هــذه 

ــدية(. ــة جس ــا، إعاق ــر، 23 عاًم ــات.« )ذك اخلدم

وأفــاد تســعة مــن اخملبريــن فــي املقابــات، خمــس 
ــخًصا  ــن ش ــن خمس ــن ب ــال، م ــة رج ــاء وأربع نس
أُجريــت معهــم مقابــات، بأنهــم تلقــوا خدمــة تتعلــق 
ــان،  ــم امرأت ــن بينه ــة، م ــية واإلجنابي ــة اجلنس بالصح
وأربعــة رجــال كانــوا ميارســون اجلنــس.  ولــم يكــن مــن 
بــن اخملبريــن ســوى رجــل واحــد وامــرأة واحــدة متزوجان، 
أمــا بقيــة اخملبريــن فقــد كانــوا فــي عاقات، ومــن ضمن 
ــخاص ذوي  ــة أش ــات أربع ــى اخلدم ــوا عل ــن حصل الذي
ــة، واثنــان يعانيــان مــن إعاقــة ســمعية،  إعاقــة بصري
ــا  ــون إم ــة، ويعيش ــة حركي ــن إعاق ــان م ــان يعاني واثن
ــن 19- ــن ب ــار اخملبري ــت أعم ــس. وتراوح ــداكار أو ثيي في

ــخاص(  ــبعة أش ــغ س ــة )وتبل ــن الغالبي ــا، ولك 24 عاًم
ــب  ــن يج ــا، ولك ــن 22 عاًم ــم ع ــد أعماره ــت تزي كان
ــر  ــد العم ــم حتدي ــب منه ــم يطل ــه ل ــى أن ــارة إل اإلش
ــات(  ــة )خدم ــى خدم ــه عل ــون في ــوا يحصل ــذي كان ال
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ــون  ــة املتبق ــا األربع ــة.  أم ــية واإلجنابي ــة اجلنس الصح
ــم  ــس، ولكنه ــة اجلن ــم ممارس ــبق له ــم يس ــن ل الذي
اســتخدموا خدمــة الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة، 
فقــد كان ذلــك ألســباب تتعلــق باحليــض، أو التهابــات 
نســائية. ولــم يشــر أي مــن اخملبريــن عــن اســتخدامهم 
 carte d’égalité des( الفــرص  تكافــؤ  لبطاقــة 

ــات. ــك اخلدم ــى تل ــول عل chances( للحص

معلومات  على  اإلعاقة  ذوو  الشباب  يحصل  أين  من 
الصحة اجلنسية واإلجنابية وخدماتها حالًيا؟

لقــد أفــاد اخملبــرون التســعة الذيــن حصلــوا علــى 
ــس  ــم خم ــة، وه ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــات الصح خدم
ــز  ــى مرك ــؤون إل ــم يلج ــال، بأنه ــة رج ــاء، وأربع نس
الصحــة العامــة احمللــي، أو املستشــفى، والســبب 
ــى قربهــم مــن منزلهــم،  الرئيــس فــي ذلــك يرجــع إل
املشــورة  يقــدم  عاًمــا  مركــزًا  أدو«  »مركــز  ويعــد 
املتعلقــة بالصحــة اجلنســية واإلجنابيــة للشــباب، 
فضــاً عــن خدمــات القطــاع اخلــاص مثــل: املنظمــات 
ــة، أو  ــاء ذوات اإلعاق ــة النس ــة، أو رابط ــر احلكومي غي
الصيدليــات اخلاصــة. وقــد ذُكــر العاملــون فــي مجــال 
ــرأة  ــة امل ــون بصح ــن يهتم ــة، الذي ــة اجملتمعي الصح
)Badienou Gokh(، خــال املناقشــات اجلماعيــة املركــزة 
مــع النســاء ذوات اإلعاقــة اجلســدية، وخــال مناقشــة 

ــة. ــة البصري ــاء ذوات اإلعاق ــع النس ــدة م واح

ما العوامل الرئيسة التي حتدد اختيار مكان حصول 
املتعلقة  املعلومات  على  اإلعاقة  ذوي  الشباب 

بالصحة اجلنسية واإلجنابية وخدماتها؟
حــدد املشــاركون فــي الدراســة ثاثــة عوامــل 
الــذي  للمــكان  اختيارهــم  علــى  تؤثــر  رئيســة، 
يقصدونــه للحصــول علــى خدمــات الصحة اجلنســية 
واإلجنابيــة وهــي: اخلصوصيــة، والتكتــم علــى الهويــة، 
ــات  ــى الصيدلي ــار إل ــا يش ــرًا م ــافة. وكثي ــرب املس وق
باعتبارهــا مصــدرًا محتمــًا خلدمــات الصحة اجلنســية 
واإلجنابيــة أو منتجاتهــا، نظــرًا لقربهــا ونوعيتهــا 
إلــى  يشــار  نفســه،  الوقــت  فــي  وخصوصيتهــا. 
املستشــفيات العامــة احملليــة لقربهــا، ويشــار إلــى أدو 

إنفــو )وهــو خــط هاتفــي، وخدمــة الرســائل القصيــرة( 
لعــدم كشــفها عــن الهويــة وماءمتهــا؛ ألنهــا ال حتتاج 
إلــى الســفر. وكان اخلــوف مــن رؤيتهــم أثنــاء احلصــول 
علــى خدمــة الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة واضًحــا بن 
العديــد مــن اخملبريــن، وكان هــذا اخلطــر أكثــر شــيوًعا 

ــر القطــاع العــام؛ مــع توات

ــر  ــود الكثي ــرًا لوج ــام، نظ ــاع الع ــب[ القط »]أجتن
تقابــل شــخًصا  أن  فيمكــن  هنــاك،  النــاس  مــن 

تعرفــه.« )أنثــى، 22 عاًمــا، إعاقــة جســدية(.

أثناء  اإلعاقة  ذوي  الشباب  تواجه  التي  احلواجز  ما 
حصولهم على خدمات معلومات الصحة اجلنسية 

واإلجنابية؟
ويعتبــر االفتقــار إلــى اخلصوصيــة، وإمكانيــة 
ــز  ــة، وبعــد املســافة، مــن احلواج الكشــف عــن الهوي
الرئيســة التــي حتــول دون احلصــول علــى خدمــات 
الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة، إلــى جانــب موقــف 
ــز  ــن احلواج ــة.  وم ــز املالي ــة، واحلواج ــي اخلدم مقدم
ــن، والقــدرة  األخــرى التــي ذكــرت، هــي موقــف الوالدي
البدنيــة، وحواجــز التواصــل )بالنســبة لــذوي اإلعاقــة 
ــة  ــى احلال ــا إل ــد م ــى ح ــار إل ــا يش ــمعية(. كم الس
الزوجيــة، والديــن، ونقــص املعلومــات عــن أماكــن 
احلصــول علــى خدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة.

وقــد ألقــت النســاء ذوات اإلعاقــة البصريــة الضوء 
علــى مســألة التمييــز مــن جانــب مقدمــي اخلدمــات 
الصحيــة، مســتخدمن لغــة تعبــر عــن مشــاعر 
ــعر  ــك تش ــل »يجعلون ــن مث ــق بتجاربه ــة تتعل مهين
بأنــك تعانــي مــن إعاقتــك« و »تهميشــنا« و»يهملونــك 
ــرون الذكــور ذوو اإلعاقــة  ــاد اخملب بســبب إعاقتــك«. وأف
البصريــة، أن هنــاك حواجــز داخليــة أخــرى، مثــل وجــود 
ــى  ــول عل ــة احلص ــال محاول ــدة« خ ــات »معق حتفظ
خدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة. وبالنســبة 
لــذوي اإلعاقــة الســمعية، كان حاجــز االتصــال واضًحــا 
ــرهم  ــراد أس ــى أف ــاد عل ــع االعتم ــاص، م ــكل خ بش
ــون مــن  ــن يعان ملرافقتهــم. كمــا واجــه الشــباب الذي
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إعاقــات جســدية حواجــز ماديــة فــي ســبيل الوصــول 
إلــى املراكــز الصحيــة، مثــل وجــود ســالم فــي 
ــم  ــام حصوله ــا أم ــف عائًق ــا يق ــة مم ــز الصحي املراك
ــا  ــخص م ــم ش ــب أن يصحبه ــات، أو يج ــى اخلدم عل
ــى ُمرافــق،  لتســهيل الوصــول. ومــع وجــود احلاجــة إل
فــإن هــؤالء الشــباب مــن ذوي اإلعاقــة ال يســتطيعون 
ــاز  ــة متت ــات بطريق ــات أو اخلدم ــى املعلوم ــول عل احلص

ــة. باخلصوصي

االعتماد على شبكات الدعم
أشــار اخملبــرون مــن جميــع مجموعــات األشــخاص 
ــى  ــة إل ــى احلاج ــهم، إل ــف جنس ــة، ومختل ذوي اإلعاق
ــي  ــاء لك ــرة، أو األصدق ــن األس ــرد م ــم ف أن يصاحبه
يتمكنــوا مــن احلصــول علــى اخلدمــات الصحيــة. 
وكثيــرًا مــا كان علــى األشــخاص ذوي اإلعاقة اجلســدية 
ــرة  ــراد األس ــد أف ــن أح ــق أو م ــن صدي ــوا م أن يطلب
ــات  ــن إعاق ــون م ــن يعان ــار الذي ــد أش ــم. وق مرافقته
ســمعية إلــى أنهــم دائمــا فــي حاجــة إلــى مرافقــة 
أحــد أفــراد األســرة إلــى مركــز صحــي؛ بســبب حواجــز 
ــن  ــض اخملبري ــر بع ــا.  وذك ــي يواجهونه ــل الت التواص
الذكــور إنهــم ناشــطون جنســًيا، ولكنهــم يفتقــرون 
ملــن ميكــن التحــدث معــه فــي ذلــك ســوى أســرتهم:

ــن  ــع اآلخري ــل م ــى التواص ــدرة عل ــدم الق »إن ع
يســبب مشــاكل هائلــة. أنــا مضطــر ألن تصطحبنــي 

ــمعية(. ــة س ــا، إعاق ــر، 24 عاًم ــي ». )ذك أم

على  للتغلب  اإلعاقة  ذوي  الشباب  اقتراحات  ما 
على  حصولهم  إمكانية  تعترض  التي  احلواجز 

معلومات الصحة اجلنسية واإلجنابية وخدماتها؟
ــص  ــة تقلي ــي الدراس ــاركون ف ــرح املش ــد اقت ق
احلواجــز املاليــة أمــام اخلدمــات، أو تقــدمي خدمــات 
مجانيــة، ولكــن هنــاك اقتراحــات أخــرى شــملت: 
لتقــدمي  الشــابات  مــن  خدمــات  مقدمــي  توفيــر 
خدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة للنســاء، ووجــود 
مقدمــي اخلدمــات الصحيــة الذيــن ميكنهــم التواصــل 
بشــكٍل فعــاٍل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية، 

ــة  ــز الصحي ــى املراك ــول إل ــة الوص ــن إمكاني وحتس
املنحــدرات،  )باســتخدام  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص 
ــة، أو  ــز صحي ــاء مراك ــمعية(، أو إنش ــات الس واملعلوم
ــاء متخصصــن للتعامــل مــع األشــخاص  ــر أطب توفي
ذوي اإلعاقــة، وضمــان حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
اخلدمــات  تقــدمي  أماكــن  عــن  املعلومــات  علــى  
الصحيــة، وعــن  ماهيــة وســائل منــع احلمــل املناســبة 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وزيــادة الوعــي بالصحــة 

ــات. ــاء واألمه ــن اآلب ــة ب ــية واإلجنابي اجلنس

على  احلصول  اإلعاقة  ذوو  الشباب  يفضل  أين  من 
معلومات الصحة اجلنسية واإلجنابية وخدماتها؟

ــون احلصــول  ــوا يفضل ــرون عمــا إذا كان ــئل اخملب ُس
علــى خدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة مــن 
خــال القطــاع العــام أو اخلــاص. انقســمت الــردود بــن 
اجلنســن ومجموعــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة، ولكــن 
ــر  ــث يعتب ــة؛ حي ــات الواضح ــض االجتاه ــرت بع ظه
مقدمــو اخلدمــة مــن القطــاع اخلــاص ذوو جــودة أعلــى، 
إلــى حــد كبــي، مــن حيــث العــاج، ورعايــة العمــاء، 
ــة مبقدمــي اخلدمــة فــي القطــاع العــام،  وذلــك مقارن
ــاع  ــي القط ــات ف ــي اخلدم ــى مقدم ــر إل ــن ينظ ولك

ــة. ــورة التكلف ــا ميس ــى أنه ــام عل الع

املناقشة
تســلط هــذه الدراســة الضــوء علــى أن الشــباب 
ــات  ــى معلوم ــول عل ــى احلص ــة إل ــة بحاج ذوي اإلعاق
ــم  ــا، ولكنه ــة وخدماته ــية واإلجنابي ــة اجلنس الصح
ــا. وكان  ــول عليه ــي احلص ــات ف ــوم حتدي ــون الي يواجه
ــي  ــتنا ف ــي دراس ــة ف ــباب ذوي اإلعاق ــن الش ــر م كثي
ــض  ــا يتناق ــًيا، مم ــطن جنس ــوا ناش ــات /أو كان عاق
ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــأن األش ــابقة ب ــكار الس ــع األف م
يتمتعــون  ال  ولكنهــم   1 جنســيا،  ناشــطن  غيــر 
ــة  ــوارد الازم ــدرة، أو امل ــة، أو الق ــة الازم ــا باملعرف دائًم
للحصــول علــى خدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة 

ــم. ــى خصوصيته ــاظ عل ــع احلف م

ــل  ــة حتلي ــى أهمي ــوء عل ــتنا الض ــلط دراس وتس
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ــة،  ــع الثقاف ــع م ــي تتقاط ــة الت ــات االجتماعي الهوي
فضــاً عــن إمكانيــة احلصــول علــى املــوارد فــي النظــم 
الصحيــة، والدعــم األوســع للشــباب ذوي اإلعاقــة. فــإن 
ــابكة،  ــل متش ــس عوام ــوع اجلن ــة، ون ــن، واإلعاق الس
ــة  ــباب ذوي اإلعاق ــول الش ــة حص ــي إمكاني ــر ف وتؤث
ــة. وإدراك  ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــات الصح ــى خدم عل
ــباب،  ــس، والش ــوع اجلن ــن ن ــع ب ــذا التقاط ــة ه طبيع
ــف  ــن الضع ــر مواط ــى تقدي ــاعدنا عل ــة، يس واإلعاق
احملــددة التــي يواجههــا الشــباب ذوو اإلعاقــة.  وقــد بــرز 
العنــف اجلنســي كضعــف كبيــر أثنــاء جمــع البيانات. 
وتؤكــد دراســتنا أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة معرضــون 
خلطــر العنــف اجلنســي.18,19 ويُعــد الضعــف أكثــر حدة 
بــن اإلنــاث ذوات اإلعاقــة الســمعية، وأثنــاء فتــرة 
املراهقــة، فلــم يكــن لديهــن إمكانيــة احلصــول علــى 
ــم  ــات الدع ــة، أو آلي ــة، أو االجتماعي ــة الصحي الرعاي
ــداء  ــر االعت ــدة مخاط ــن ح ــف م ــة، للتخفي القانوني
اجلنســي. ونظــرًا للطبيعــة احلساســة للموضــوع، فــإن 
الباحثــن األقــران لــم يشــعروا بالراحــة للتحقيــق فــي 
ــن  ــل اخملبري ــا جع ــاب، أو م ــورة لاغتص ــباب املتص األس
ــخصية.  ــم الش ــا آلرائه ــر وفًق ــة للخط ــر عرض أكث
ــراء  ــى إج ــة إل ــى احلاج ــوء عل ــتنا الض ــلط دراس وتس
ــن  ــي ب ــف اجلنس ــأن العن ــوث بش ــن البح ــد م املزي
الشــباب ذوي اإلعاقــة، والتحــري عــن أســباب االنتشــار، 
ليــس فقــط حســب الســن، ولكــن أيضــا مــن خــال 
النظــر فــي مواطــن الضعــف احملــددة، والصدمــات 
النفســية للمجموعــات الفرعيــة احملــددة مــن الشــباب 

ــة. ذوي اإلعاق

اإلعاقــة  ذوي  الشــباب  أن  دراســتنا  ووجــدت 
التــي  لتلــك  املماثلــة  احلواجــز  بعــض  يواجهــون 
ــدون إعاقــة  ــن يعيشــون ب يشــير إليهــا الشــباب الذي
ــف  ــة، 15,16 ومواق ــز املالي ــي احلواج ــنغال، وه ــي الس ف
إن  لاهتمــام،  املثيــر  ومــن  اخلدمــات.10–12  مقدمــي 
مواقــف مقدمــي اخلدمــات كانــت واحــدة مــن احلواجــز 
الرئيســة التــي حتـُـول دون احلصول علــى اخلدمــات، إال أن 
تســعة فقــط مــن اخملبريــن زاروا نقطــة تقــدمي خدمــات 

الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة فــي وقــت مضــى، لذلــك 
قــد ال يســتند هــذا احلاجــز إلــى التجــارب فحســب، بــل 
أيًضــا إلــى التصــورات. وتتفاقــم هــذه العوامل بســبب 
القواعــد االجتماعيــة اجلنســية املقيــدة، خاصــة فيمــا 
يتعلــق بالتوقعــات الســلوكية للنســاء، واالفتقــار 
إلــى إمكانيــة احلصــول علــى املعلومــات حــول أماكــن 
حصولهــن علــى خدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابية. 
ــاة  ــن، واحلي ــأدوار اجلنس ــة ب ــد املتعلق ــزز القواع وتع
ــتخدام  ــزواج، واس ــار ال ــارج إط ــس خ ــية، واجلن اجلنس
وســائل منــع احلمــل داخــل الــزواج وخارجــه، انخفــاض 
ــع،  ــي الواق ــا. وف ــل أيًض ــع احلم ــائل من ــتخدام وس اس
ــر  ــكل أكب ــزوا بش ــة رك ــباب ذوي اإلعاق ــا أن الش وجدن
ــر  ــباب أكث ــة بالش ــات املتعلق ــز والتحدي ــى احلواج عل
ــده  ــا وج ــل مل ــر مماث ــة، واألم ــع اإلعاق ــش م ــن التعاي م
تشــابيل 8 فــي أبحاثــه حــول احلــب، والعاقــات، واحليــاة 
اجلنســية بــن الشــباب ذوي اإلعاقــة فــي كوازلــو ناتــال.

     ومــع ذلــك، مت حتديــد احلواجــز اخلاصــة باإلعاقــة 
وخاصــة، التحديــات التــي تتعلــق باحلصــول علــى 
اخلدمــات. لقــد ســمعنا قصًصــا عــن التحديــات 
التــي تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــات اجلســدية، 
ــة،  ــق الصحي ــل املراف ــم داخ ــى تنقله ــر عل ــي تؤث والت
ممــا يعرقــل حصولهــم الفعلــي علــى اخلدمــات، فضــاً 
ــة  ــال الصح ــي مج ــن ف ــدرة العامل ــة ق ــن محدودي ع
ــخاص ذوي  ــع األش ــاٍل م ــكٍل فع ــل بش ــى التواص عل
ويحــد  االستشــارات.  خــال  الســمعية  اإلعاقــة 
ــن  ــن، م ــى اآلخري ــة عل ــخاص ذوي اإلعاق ــاد األش اعتم
مــن  الصحيــة،  اخلدمــات  أجــل حصولهــم علــى 
بصــورة  اخلدمــات  علــى  احلصــول  علــى  قدرتهــم 
تتميــز باخلصوصيــة والتكتــم علــى الهويــة. ويعتمــد 
الشــباب ذوو اإلعاقــة بشــكل خــاص علــى أفراد األســرة 
ــم  ــة بأنه ــباب ذوو اإلعاق ــاد الش ــن أف ــم، ولك ملرافقته
ــق  ــي تتعل ــا الت ــة القضاي ــى مناقش ــن عل ــر قادري غي
ــات، أو  ــن احملرم ــاره م ــبب اعتب ــي بس ــاط اجلنس بالنش
ــوا مــع أفــراد أســرتهم.  ويتعــن  اخلــوف حتــى وإن كان
ــراف  ــة لاعت ــات تلبي ــي اخلدم ــف مقدم ــة مواق معاجل
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بالنشــاط اجلنســي للشــباب ذوي اإلعاقــة، فضــًا عــن 
توفيــر اخلصوصيــة أثنــاء االستشــارات عندمــا تلعــب 
ــًدا أفــراد األســرة، دورًا رئيًســا  شــبكات دعمهــم، وحتدي
ــول  ــى احلص ــة عل ــباب ذوي اإلعاق ــاعدة الش ــي مس ف

ــة. ــات الصحي ــى اخلدم عل

وال تعمــل السياســة احلاليــة لتكافــؤ الفــرص 
اخملبريــن  إشــارات  وتبــرز  اإلعاقــة.  ذوي  لألشــخاص 
 carte d’égalité( الضئيلــة إلــى بطاقــة تكافــؤ الفــرص
des chances( خــال الدراســة إلــى أن هــذه البطاقــة 
لــم تكــن متاحــة للشــباب ذوي اإلعاقــة، أو لــم يكــن 
لهــا أي تأثيــر فــي حصولهــم علــى اخلدمــات الصحيــة. 
ــول  ــن احلص ــة م ــباب ذوو اإلعاق ــن الش ــي يتمك ولك
ــبة،  ــع مناس ــات توزي ــر آلي ــزم توف ــات، يل ــى البطاق عل
ولكــن يجــب أيضــا النظــر فــي جــودة اخلدمــات القابلة 
ــباب  ــب الش ــات ال تناس ــت اخلدم ــترداد؛ وإذا كان لاس
ــة  ــل إمكاني ــح أن تظ ــن املرج ــذا فم ــة، ل وذوي اإلعاق
تقبلهــا منخفضــة. ويجــب أن تبــرز السياســات أوجــه 
القصــور احلــادة التــي يواجههــا الشــباب ذوو اإلعاقــة، 
ويجــب مراعــاة احتياجاتهــم احملــددة فــي اجلهــود 
املســتقبلية مــن أجــل دعــم االلتزامــات بحمايــة 
للشــباب،  واإلجنابيــة  اجلنســية  الصحــة  حقــوق 

ــة. ــخاص ذوي اإلعاق واألش

القيود
إن قــوة الدراســة وقيودهــا تكمــن فــي اســتخدام 
احليــة،  جتربتهــم  أثــرت  وقــد  األقــران.  الباحثــن 
ــع  ــة م ــر ساس ــة أكث ــق عاق ــى خل ــم، عل وقدرته
اخملبريــن فــي الدراســة، وكان لذلــك تأثيــرٌ إيجابــيٌ علــى 
نوعيــة البيانــات التــي مت جمعهــا، ممــا مكــن مــن فهــم 
أعمــق لتجــارب األشــخاص املشــمولن بالدراســة 
واحتياجاتهــم. ومــع ذلــك، فلــم يكــن الباحثــون األقران 
ــى  ــود عل ــاك قي ــت هن ــك كان ــن، لذل ــن مهني باحث
ــفت.  ــي استكش ــات الت ــض املوضوع ــي بع ــق ف التعم
وتعــد دراســتنا دراســة واســعة النطــاق للصحــة 
ولــم  اإلعاقــة،  ذوي  للشــباب  واإلجنابيــة  اجلنســية 
ــر  ــورة أكث ــي بص ــوع فرع ــة كل موض ــص الدراس تفح

عمًقــا، ولــم حتلــل النتائــج مــن خــال عوامــل إضافيــة 
مثــل: احلالــة االجتماعيــة، أو مســتوى التعليــم، أو 
الوضــع الوظيفــي، أو الديــن. وقــد حــد ذلــك مــن 
الوصــول للعمــق الــذي ميكــن مــن خالــه استكشــاف 
اجملموعــات  بــن  واملقارنــات  واالجتاهــات،  املواضيــع، 
بالدراســة،  املشــمولن  األشــخاص  مــن  املكونــة 
لكنــه أتــاح فرصــة لتركيــز البحــوث املســتقبلية 
ــي العوامــل  ــر ف ــع محــددة، والنظــر أكث ــى مواضي عل
ــظ،  ــوء احل ــن.  ولس ــة للمخبري االجتماعية-االقتصادي
ــة،  ــباب ذوي اإلعاق ــة الش ــذه الدراس ــن ه ــم تتضم ل
ــباب ذوي  ــا، والش ــن 18 عاًم ــم ع ــل عمره ــن يق الذي
إعاقــات ذهنيــة أو عقليــة. ولــم يتــم تضمــن أســئلة 
ــوع،  ــة املوض ــي أدل ــي ف ــف اجلنس ــن العن ــددة ع مح
ولكــن نظــرًا لعــدد احلــاالت التــي ظهــرت فــي دراســتنا، 
يوصــى باستكشــاف هــذا املوضــوع فــي البحــوث 
ــرة.  ــر متوف ــات غي ــذه البيان ــث إن ه ــتقبلية، حي املس
ــن الشــباب  ــارة الفــارق ب ــى إث ــم تهــدف دراســتنا إل ل
والشــباب ذوي اإلعاقــة، حيــث إن اخملبريــن لدينــا كانــوا 
ــط  ــا فق ــى ميكنن ــرة، حت ــة األخي ــن اجملموع ــط م فق
ــا. ــدودة( ومقارنته ــودة )احمل ــق املوج ــي الوثائ ــل ف التأم

التوصيات املتعلقة بالسياسات والبرامج
إن حتقيــق النجــاح فــي تقــدمي املعلومــات املتعلقــة 
بالصحــة اجلنســية واإلجنابيــة وخدماتهــا إلــى الشــباب 
السياســات  تســتند  أن  يســتوجب  اإلعاقــة  ذوي 
ــة  ــة املتداخل ــم الطبيع ــة، وفه ــى األدل ــات إل والتدخ
لإلعاقــة والعمــر واجلنــس.  ونقتــرح فــي خامتــة البحــث 
التوصيــات العاجلــة التاليــة املتعلقــة بالسياســات 
ــل  ــاج الكام ــار اإلدم ــي إط ــر ف ــك النظ ــج، وكذل والبرام
املُبــنَّ فــي املذكــرة التوجيهيــة الصــادرة عــن األمم 
املتحــدة، ومنظمــة الصحــة العامليــة بشــأن تعزيــز 
الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة: 18 

زيــادة التأســيس الداللــي لــكل مــا يتعلــق مبواطن  أ( 
ــم: ــة واحتياجاته ــباب ذوي اإلعاق ــف للش الضع

ــف  ــتويات العن ــاع مس ــج ارتف ــى نتائ ــتنادا إل اس  •
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ــة  ــابات ذوات اإلعاق ــن الش ــة ب ــي، وخاص اجلنس
الوطنيــة،  البيانــات  توفــر  وعــدم  الســمعية، 
األبحــاث  فــي  وبســرعة  االســتثمار  ينبغــي 
املتعلقــة بعــبء االغتصــاب، وغيــره مــن أشــكال 
االعتــداء اجلنســي، اســتنادًا علــى التجــارب )علــى 

ــر(. ــة والعم ــب اإلعاق حس

نــا ال  ووفًقــا للمبــدأ القائــل » كُلُّ أمــٍر يَُخصُّ  •
يَتــمُّ إال بَِنــا«، يجــب أن يشــترك الشــباب ذوو 
اإلعاقــة فــي وضــع سياســات الصحــة اجلنســية 
واإلجنابيــة وبرامجهــا، حيــث إن هــذه املــوارد أكثــر 
إفــادة، كمــا أنهــا مناســبة لتوجيــه السياســات 

ــج. والبرام

ونظــرًا لعــدم وجــود وثائــق، أو دراســات عــن   •
ذوي  للشــباب  واإلجنابيــة  اجلنســية  الصحــة 
اإلعاقــة فــي الســنغال، وفــي املنطقــة الفرعيــة 
األوســع، يجــب القيــام مبزيــد مــن البحــوث، 
وبالتالــي زيــادة البيانــات املتعلقــة بالصحــة 
اإلعاقــة،  ذوي  للشــباب  واإلجنابيــة  اجلنســية 
لتمكــن صنــاع السياســات وأصحــاب املصلحــة 
مــن وضــع سياســات وتدخــات مســتهدفة.  وقــد 
أطلقــت مبــادرة جديــدة مــن صنــدوق األمم املتحدة 
ــادرة  ــي مب ــرر “، وه ــن نق ــادرة »نح ــكان، مب للس
بالصحــة  املتعلقــة  باحلقــوق  تهتــم  عامليــة 
اإلعاقــة،20  ذوي  للشــباب  واإلجنابيــة  اجلنســية 
تتيــح فرصــة جلمــع البيانــات الوطنيــة، ودمجهــا 

ــي. ــل العامل ــي التحلي ــات ف كمدخ

ضمــان وجــود آليــات اســتجابة كافيــة للتصــدي  ب( 
ــة ــباب ذوي اإلعاق ــن الش ــي ب ــف اجلنس للعن

ــوا،  ــن اِغُْتِصُب ــك الذي واســتجابة الحتياجــات أولئ  •
أو تعرضــوا ألشــكال أخــرى مــن اإليــذاء اجلنســي، 
آليــات  اعتمــاد  أو  تطويــر،  ســرعة  يجــب 
ــة(،  ــة، واالجتماعي ــة والقانوني ــتجابة )الطبي االس
ومســتجيبة  مســتنيرة  بيئــة  تهيئــة  مثــل 

ــدرة  ــعروا بالق ــي يش ــة؛ لك ــباب ذوي اإلعاق للش
ــا  ــاب، وغيره ــات االغتص ــن عملي ــاغ ع ــى اإلب عل
ــك  ــي ذل ــا ف ــي، مب ــداء اجلنس ــكال االعت ــن أش م
اجملتمــع،  وقــادة  واحملامــن،  الشــرطة،  توعيــة 

وأعضائــه.

ــات  ــذه اآللي ــون ه ــات، وأن تك ــود آلي ــان وج ضم  •
معروفــة لــدى الشــباب ذوي اإلعاقــة، لتقــدمي 
الدعــم مثــل: خطــوط الهاتــف اخلصوصيــة، 
ــة  ــات الطبي ــران، أو اخلدم ــم األق ــبكات دع أو ش

اإلعاقــة. ذوي  للشــباب  املناســبة 

زيــادة إمكانيــة احلصــول علــى معلومــات الصحــة  ج( 
اجلنســية واإلجنابيــة وخدماتهــا لــدى الشــباب ذوي 

اإلعاقــة.

وملــا كان الشــباب ذوو اإلعاقــة ال يعرفــون أيــن   •
ميكنهــم احلصــول علــى معلومــات الصحــة 
ــادة  ــب زي ــا، فيج ــة وخدماته ــية واإلجنابي اجلنس
املتعلقــة  املعلومــات  علــى  احلصــول  فــرص 
ــكٍل  ــة بش ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــات الصح بخدم
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، مب ــباب ذوي اإلعاق ــور للش ميس
توفيــر املعلومــات فــي أماكــن يســهل علــى 
الشــباب الوصــول إليهــا، مثــل أعمــال التوعيــة، 

أو مــن خــال شــبكات األقــران.

ولضمــان خصوصيــة الشــباب ذوي اإلعاقــة أثنــاء   •
احلصــول علــى معلومــات الصحــة اجلنســية 
واإلجنابيــة وخدماتهــا، دون أن يصطحبهــم صديــق 
ــر  ــة أكث ــق بيئ ــب خل ــرة، يج ــراد األس ــد أف أو أح
ــبيل  ــى س ــك. عل ــق ذل ــل حتقي ــن أج ــا م متكينً
ــرة  ــج املبتك ــن النه ــض م ــرار بع ــإن تك ــال، ف املث
التــي قدمهــا لفكــت  تلــك  القائمــة، مثــل 
)LVCT( 2 عــن طريــق توفيــر خدمــات املشــورة 
ــم، وتدريــب  والتدريــب الطوعيــن لألشــخاص الصُّ
ــة  ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــات الصح ــي خدم مقدم

ــية.29 ــارة األساس ــة اإلش ــتخدام لغ ــى اس عل
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ومــع وجــود اســتراتيجيات للوصــول إلي الشــباب،   •
يجــب إعتمــاد هــذه االســتراتيجيات وتضمينهــا 
ــبيل  ــى س ــة، عل ــباب ذوي اإلعاق ــتهدف الش الس
املثــال: )مــن خــال العاملــن فــي مجــال الصحــة 
اجملتمعيــة، أو الرســائل النصيــة القصيــرة، أو 

ــة(. ــاعدة التليفوني املس

ــن  ــة ميك ــراف الثقافي ــتنا أن األع ــفت دراس وكش  •
أن تؤثــر علــى حصــول الشــباب ذوي اإلعاقــة 
ــية  ــة اجلنس ــة بالصح ــات املتعلق ــى املعلوم عل
ــة  ــراف املتعلق ــل األع ــا، مث ــة وخدماته واإلجنابي
ــى  ــف يخش ــزواج، وكي ــار ال ــارج إط ــس خ باجلن
الشــباب ذوو اإلعاقــة مــن احلصــول علــى خدمــة 
الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة. يجــب خلــق بيئــة 
ــل  ــن أج ــة، م ــباب ذوي اإلعاق ــا للش ــر متكينً أكث
ــا،  ــة علنً ــية واإلجنابي ــم اجلنس ــة صحته مناقش
ــية  ــة اجلنس ــات الصح ــى معلوم ــول عل واحلص
إشــراك  خــال  مــن  وخدماتهــا،  واإلجنابيــة 
شــبكات الدعــم وتعبئــة اجملتمــع /أو خلــق فضــاء 
آمــن للشــباب ذوي اإلعاقــة للحصــول علــى هــذه 

ــباب. ــادات للش ــز أو عي ــل مراك ــات، مث اخلدم

فــي  املشــاركن  مــن  العديــد  صــرح  وكمــا   •
الدراســة أن احلاجــز املالــي كان واحــًدا مــن احلواجز 

علــى  حصولهــم  دون  حتــول  التــي  الرئيســة 
ــب  ــة، فيج ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــات الصح خدم
تقــدمي خطــط ماليــة، أو قســائم ماليــة للشــباب 
ذوي اإلعاقــة؛ لتمكينهــم مــن احلصــول علــى 
ــة،  ــة اجملاني ــية واإلجنابي ــة اجلنس ــات الصح خدم
أو املدعومــة، مبــا فــي ذلــك ضمــان الوصــول إلــى 
 cartes d’égalité des( ــرص ــؤ الف ــات تكاف بطاق

.)chances

وملــا كان احلاجــز الرئيــس اآلخــر الــذي حــدده   •
ــف  ــن موق ــوف م ــو اخل ــة، ه ــباب ذوو اإلعاق الش
مقدمــي اخلدمــة، فإنــه ينبغــي زيــادة قــدرة 
احتياجــات  فهــم  علــى  اخلدمــات  مقدمــي 
الشــباب ذوي اإلعاقــة، ومواطــن الضعــف لديهــم، 
باعتبــاره أمــرًا بالــغ األهميــة، مبــا فــي ذلــك توفيــر 
ــع  ــة م ــات اإلحال ــواد، وآلي ــب واألدوات، وامل التدري

النظــام االجتماعــي والقانونــي.

ــز  ــون حواج ــة يواجه ــباب ذوي اإلعاق ــا أن الش ومب  •
مــن أجــل الوصــول الفعلــي إلــى النقــاط احلاليــة 
ــم  ــروري أن تائ ــن الض ــذا فم ــات، ل ــدمي اخلدم لتق
هــذه النقــاط االحتياجــات املاديــة لألشــخاص ذوي 

ــة. اإلعاق
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املقدمة 
ــاع  ــي قط ــة ف ــرة مجتمع ــان خب ــك الكاتبت متتل
اإلعاقــة تصــل إلــى أكثــر مــن 50 ســنة فــي اململكــة 
ُمَارســتان  فكلتاهمــا  أســتراليا،  وفــي  املتحــدة، 
ــون  ــن يعان ــاوية مل ــوق املتس ــان باحلق ــغوفتان تؤمن ش
العالقــات،  وإنهــاء  إقامــة  فــي  الذهنيــة  اإلعاقــة 
والتمتــع بحيــاة جنســية، وامتــالك »صــوت جنســي«.1 
هنــاك اهتمــام محــدود بأهميــة املتعــة في املناقشــات 
املنشــورة عــن اجلنــس واإلعاقــة الذهنيــة، بينمــا يغلب 
ــف  ــة للتثقي ــة باحلاج ــوارات اخلاص ــات احل ــى كتاب عل
ــتغالل  ــة لالس ــقوط ضحي ــة للس ــي، والقابلي اجلنس
اجلنســي، والقــدرة علــى املوافقــة، والوقايــة / احلمايــة. 
ــاك مجــاالً  ــك ضــروري ومهــم، لكــن هن ال شــك أن ذل
واســًعا ملزيــد مــن النقــاش حــول املتعــة والشــهوانية 
واإلحســاس بشــعور طيــب، إال أن مثــل تلــك احلــوارات 
ــات  ــاق اخلدم ــي نط ــا ف ــن إدارته ــى املهني ــب عل يصع
ــة بعــدم  ــاء ومقدمــو الرعاي العامــة، فقــد يشــعر اآلب
االرتيــاح عنــد إثــارة تلــك القضايــا مــع اآلخريــن ضمــن 

نظــام الدعــم.2 لذلــك قررنــا كتابــة هــذا املقــال 
ملشــاركة خبرتنــا والنظــر فــي الوضــع الراهــن، والــذي 
هــو فــي أحســن األحــوال، يهمــل اجلنســانية كعنصــر 
ــوال،  ــوأ األح ــي أس ــم، وف ــاة أحده ــي حي ــل ف مكم
ــن  ــية للمصاب ــاعر اجلنس ــن املش ــر ع ــر التعبي يحظ

ــة.  ــة الذهني باإلعاق

املتعة 
ــد  تتصــل املتعــة بالشــهوانية، أو االتصــال بالعدي
مــن احلــواس -اللمــس، التــذوق، الرؤية، الســمع، الشــم، 
اســتقبال احلــس العميــق. تتصــل املتعــة بثــراء حياتنــا. 
فعلــى ســبيل املثــال، نحــن نشــعر ونحتفــل باملتعــة 
ــي  ــزه ف ــي متن ــير ف ــب، والس ــام طي ــاول طع ــي تن ف
يــوم مشــمس، واالســتماع إلــى موســيقانا املفضلــة، 
وارتــداء مالبســنا املفضلــة، واستنشــاق عطــر حديقــة 
ــة،  ــا معنوي ــة بحياتن ــمات اخلاص ــذه الس ــة. ه جميل
ــر  ــانية والتعبي ــر. اجلنس ــا بش ــة لكونن ــا ضروري لكنه
عــن املشــاعر اجلنســية تتصــالن بآدميتنــا،3 وهمــا 
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مكملتــان لتجربــة املتعــة. لقــد أدى التحــرر اجلنســي 
ــتينيات  ــي س ــة ف ــول املرتفع ــدان ذات الدخ ــي البل ف
القــرن املاضــي إلــى تقديــر املتعــة اجلنســية مبــا يفــوق 
تقديــر احلــب أو اإلجنــاب،4 ومــا يــزال احلــوار مســتمرًا. أما 
بالنســبة للمصابــن باإلعاقــة، مبــا فــي ذلــك املصابــن 
ــى  ــة عل ــى املتع ــر إل ــد ال يُنظ ــة، فق ــة الذهني باإلعاق
أنهــا شــيء مهــم بالنســبة لهــم 5، 6  وفــي حياتهــم 
اليوميــة، هنــاك انعــدام واضــح للحديــث عــن املتعــة،2، 

7 يــؤدي إلــى فقــر جتريبــي. 

لقــد كانــت إحــدى الكاتبتــن، ميريــام تايلــور 
ــة  ــة الذهني ــون اإلعاق ــاس يعان ــع أن ــل م ــز، تعم غومي
ــزل فــي  مــن لــم يكــن لهــم مــأوى، أو يقيمــون فــي ن
بريســبن، أســتراليا، عندمــا انتابهــا الفضــول بشــأن 
انعــدام احلــوار بشــأن املتعــة واستكشــافها فــي 
ــات  ــي املناقش ــم، فف ــل معه ــت تعم ــن كان ــاة م حي
ــاركن  ــح أن املش ــن الواض ــة، كان م ــة بالتغذي اخلاص
فــي اجملموعــة اخلاصــة باملعيشــة الصحيــة لــم تكــن 
ــة  ــن متع ــاطة ع ــدث ببس ــي التح ــرة ف ــم خب لديه
املصاحبــة  املفــردات  عــن  ناهيــك  والشــرب،  األكل 
ــول  ــاة، حت ــر الطه ــاعدة كبي ــث، ومبس ــك احلدي ــل ذل ملث
ــم  ــة وقوائ ــة أطعم ــرد جترب ــى مج ــة إل ــاه اجملموع انتب
مختلفــة، ومجــرد التحــدث عــن األحاســيس. بالنســبة 
لكثيــر مــن أفــراد اجملموعــة ـ والذيــن كان أغلبهــم مــن 
ــة  ــن متع ــدث ع ــة التح ــإن جترب ــر، ف ــطي العم متوس

ــم.  ــى له ــت األول ــك كان ــرب تل األكل والش

ال حتظــى املتعــة باألولويــة كمــا ينبغــي فــي حيــاة 
ــة،  ــات اإلعاق ــم خدم ــي عال ــة، فف ــون اإلعاق ــن يعان م
يجــب أن يكــون للتفاعــالت نتيجــة عمليــة، علــى 
ســبيل املثــال، االغتســال، واألكل، وركــوب احلافلــة. مــا 
يقــوم بــه العاملــون فــي يــوم يصبــح »نشــاطات احلياة 
اليوميــة« و«إشــغاالً ذا مغــزى«. وعندمــا يرتبــط األمــر 
بالنقــود، فالنتائــج يجــب أن تكــون واضحــة. فاســتنادًا 
ــن  ــة، ل ــًة« كنتيج ــادة املتع ــإن »زي ــواهد، ف ــى الش إل
تكــون غالًبــا كافيــة لتبريــر التمويــل. وتصبــح اللغــة 
ــة  ــن إعاق ــون م ــن يعان ــق مب ــا يتعل ــتخدمة فيم املس

ــة  ــاطات يومي ــها، ونش ــدم نفس ــردات تخ ــة، مف ذهني
ــال،  ــبيل املث ــى س ــمية. عل ــات رس ــرّف مبصطلح تُع
ــه  ــوم ب ــا يق ــى م ــير إل ــروج«، نش ــول »خ ــن ق ــدالً م ب
مــن يعانــون اإلعاقــة الذهنيــة علــى أنــه »وصــول إلــى 
اجملتمــع احمللــي«، أو »تفاعــل اجتماعــي«. لقــد أًحِبطــت 
روح »التطبيــع« بتحويــل مــن يعانــون اإلعاقــة الذهنية 
إلــى صناعــة، حيــث أصبحــوا هدًفــا للرعايــة، وفقــدوا 
ــة خــالل العمليــة.8 لقــد خضعــت  إنســانيتهم املوازي
خدمــات الرعايــة التــي يقدمهــا اجملتمــع احمللــي لــذوي 
ــا،  ــة عاملًي ــة هائل ــادة هيكل ــم وإع ــى تنظي ــة إل اإلعاق
حيــث تتفــاوت نوعيــة تدريــب املوظفــن تفاوتـًـا كبيــرًا، 
ــب  ــى تدري ــول عل ــى احلص ــة إل ــو الرعاي ــل مقدم وميي
رديء النوعيــة ال يغطــي قضايــا اجلنســانية والعالقــات 
تغطيــة كافيــة.9 إنــه مــن غيــر احملتمــل حتــى أن يتلقوا 
تدريًبــا يتصــل بكــون املتعــة عنصــرًا مكمــالً لنوعيــة 
جيــدة مــن احليــاة. كذلــك فإنــه مــن النــادر أن تُناقــش 
القضايــا احلســية فــي عمليــات التخطيط للحيــاة، إال 
مــن الناحيــة الوظيفيــة. فمــا يشــعر بــه النــاس فــي 
أفواههــم عندمــا تكــون أســنانهم فــي حالــة ســيئة 
ــا وتهملــه. مــع  ال تعــده منظمــات الدعــم أمــرًا مهًم
ــة  ــإن تلــك األحاســيس البســيطة لهــا أهمي ــك، ف ذل
كبيــرة لــأكل، والشــرب، والهضــم، وخالفــه. إن قوائــم 
األكل والشــراب وروائحهــا بالنســبة ملــن يتميــزون 
باالختــالف العصبــي )مــن يعانــون مــن التوحــد أو 

ــا أخــرى يتــم إهمالهــا.10  ضعــف احلــواس( قضاي

قــد ال يحظــى احلديــث عــن األحاســيس الطبيعيــة 
بتشــجيع نشــط، وهــذا ال يتضــح أكثــر مــن وضوحــه 
فــي فرضيــة أن مــن يعانــون اإلعاقــة الذهنيــة ال 
يشــعرون باأللــم.11 األلــم شــيء ال يُناقــش، ورغــم 
ــاهم  ــي تس ــة الت ــل الرئيس ــد العوام ــو أح ــك ه ذل
فــي إثــارة »الســلوكيات املثيــرة للتحــدي« ملــن ال 
ــة،  ــه.12 كصناع ــعرون ب ــا يش ــر عم ــم التعبي ميكنه
ــرف »  ــن تص ــان »حس ــة 8 بضم ــة اإلعاق ــزم صناع تلت
األفــراد فــي بيوتهــم اخلاصــة، وفــي األماكــن العامــة،13 
وهــذا يصــل إلــى حــد التقييــد االجتماعــي. فالتعبيــر 
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عــن املتعــة مــن قبــل مــن لــم يبــدؤوا الــكالم، أو مــن ال 
يتكلمــون، علــى ســبيل املثــال، يعبــرون عــن أنفســهم 
ــرض  ــجيًعا ويتع ــى تش ــد ال يلق ــاء، ق ــارة الضوض بإث
ــع  ــم م ــان توافقه ــن، لضم ــل اآلخري ــن قب ــت م للكب
املعاييــر االجتماعيــة. التعبيــر الطبيعــي عــن البهجة، 
واملتعــة، واحلــزن، واأللــم، وخالفــه ــــ مقصــورٌ علــى مــا 
ــون  ــن يعان ــر م ــذا يُجب ــا، وهك ــا اجتماعًي ــد مالئًم يُع
ــو  ــا ه ــم مل ــة تعبيراته ــى مالئم ــة عل ــة الذهني اإلعاق

ــا.13  ــرر خارجًي مق

ــد  ــاندر، فق ــا أليكس ــة، ناتاش ــة الثاني ــا الكاتب أم
كانــت إحــدى املشــاركات فــي ورشــة عمــل عــن 
ــة،  ــنوات قليل ــل س ــاء قب ــة للنس ــانية العام اجلنس
حيــث كان علــى املشــاركات فــي أحــد التدريبــات 
ــاك  ــن. كان هن ــق متعته ــي طري ــف ف ــا يق ــن م تدوي
كثيــر مــن املواضيــع املشــتركة، مبــا فــي ذلــك الذنــب 
واخلــزي واخلــوف والقلــق مــن كــون املتعــة شــيًئا 
ــديد  ــاس الش ــام باالنغم ــول االته ــاوف ح ــا، ومخ تافًه
ــا  ــة، وبينم ــك التجرب ــا تل ــرت ناتاش ــذات. تذك ــي املل ف
ــة  ــدت مجموع ــد وج ــال لق ــذا املق ــب ه ــت تكت كان
مــن النســاء الالتــي ال تعانــن مــن أي إعاقــة صعوبــة 
ــرك  ــف يُت ــة، فكي ــن اخلاص ــة متعه ــد أولوي ــي حتدي ف
مــن تعانــن اإلعاقــة الذهنيــة؟! وبخاصــة الالتــي 
ــة،  ــى املتع ــن إل ــن لتقدميه ــى اآلخري ــدن عل ــد تعتم ق
ودعمهــن للســعي مــن أجــل مــا هــو متــع شــخصًيا 
والعثــور عليــه، ودعــم احلفــاظ علــى ذلــك طــوال 
ــاه  ــا وجدت ــى م ــان عل ــت الكاتبت ــد علق ــن، لق حياته
مــن صعوبــة فــي الكتابــة عــن املتعــة فقالتــا: »أي مــن 
ــذا  ــا الكلمــات، ل ــالً مــا تعوزن ــا قلي ــا ليعــرف أنن قابلن
فقــد أدركنــا بســرعة أن هنــاك شــيًئا مــا يتصــل مبــادة 
البحــث يقــف فــي الطريــق، مــاذا يقــول عنــا ســؤالنا 
ــة  ــن املتع ــة ع ــة الذهني ــون اإلعاق ــن يعان ــم مل الدائ
اجلنســية؟ هــل سيشــكك النــاس فــي دوافعنــا؟ 
ــؤولية  ــعور باملس ــا الش ــا عدميت ــيعتقدون أنن ــل س ه

ــا؟«  ــم نوايان ــيئون فه ويس

ــدم  ــي التق ــر ف ــرض للخط ــن التع ــدر م ــاك ق هن

ــت  ــي وقف ــددة الت ــور احمل ــذا. األم ــل كه ــام بعم للقي
فــي طريــق متعــة املشــاركات فــي ورشــة العمــل )مــن 
غيــر املعوقــات( وقفــت أيًضــا فــي طريــق دعــم الذيــن 
يعانــون اإلعاقــة الذهنيــة فــي ســياق اجلنســانية 
ــاس.  ــه الن ــد يظن ــا ق ــأن م ــاوف بش ــل اخمل ــة، مث واملتع
قــد يقلــق املمارســون النشــطون فــي هــذا اجملــال مــن 
ــي  ــع ف ــم بالدف ــي اهتمامه ــون ف ــد يرتاب ــاس ق أن الن
ــل  ــد محتم ــاك نق ــا، وهن ــك القضاي ــاول تل ــاه تن اجت
ــريرين، أو  ــاء الس ــؤولية األطب ــت مس ــة ليس أن املتع
ــة.  ــت أولوي ــاطة ليس ــة ببس ــم، وأن املتع ــال الدع عم
كاختصاصيــة نفســانية ســريرية، اعتــادت ناتاشــا 
اســتقبال اإلحــاالت اخلاصــة بـ«الســلوك اجلنســي غيــر 
املالئــم«، مــع توقــع القضــاء علــى ذلــك الســلوك فــي 
ــك،  ــع ذل ــل م ــلوك محتم ــدال الس ــان. إب ــب األحي أغل
ونحــن نقــول إن العمــل العالجــي والداعــم ملــن يعانــون 
اإلعاقــة الذهنيــة يجــب أن يتضمــن مســاعدة النــاس 
ــد  ــة. عن ــم متع ــب له ــا يَجل ــى م ــرف عل ــى التع عل
إبــراز أخطــار العالقــات غيــر الصحيــة، وذاتيــة اجلســد، 
ــدث  ــد التح ــا بالتأكي ــذات، علين ــة ال ــارات حماي ومه
أيًضــا عــن العالقــات الصحيــة وكيــف ميكــن حتقيقها. 
ــى  ــة إل ــن، إضاف ــع اآلخري ــات م ــن العالق ــذا يتضم ه

ــة.  ــادهم اخلاص ــهم، وبأجس ــاس بأنفس ــة الن عالق

كما تقول ترنر: 
ــة،  ــكل متع ــوءة ب ــاة مل ــي حي ــازة ه ــاة املمت »احلي
وليــس باملبالغــة فــي احلمايــة. فزيــادة الكفــاءة الذاتيــة 
ــرة  ــى دائ ــول إل ــه الوص ــح ل ــم يتي ــية ألحده اجلنس
ــادة  ــرح أن زي ــك، نقت ــى ذل ــة إل ــر. إضاف ــة أكب اجتماعي
الدرايــة اجلنســية للبالغــن مــن يعانــون مــن اإلعاقــة 
الذهنيــة باالعتــراف بحقهــم فــي املتعــة؛ قــد تكــون 
االســتغالل  ســوء  لتقليــل  ناجحــة  إســتراتيجية 
اجلنســي مــن جانــب تلــك الدائــرة. فيجــب علــى 
ــن  ــن الذي ــة للبالغ ــرعية املتع ــروا بش ــن أن يق املهني
يعانــون اإلعاقــة الذهنيــة، وأهــم شــيء، إقامة اجلســور 
التــي ســتوفر الصــول إلــى تلــك التجــارب ذات املغــزى. 
ــة  ــرض أو األزم ــور امل ــن منظ ــانية م ــاول اجلنس إن تن
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فقــط ســيكون مثــل االســتعداد للعطلــة بالتحــدث 
عــن كل الســلبيات، مثــال، املشــقة املاليــة، واخلالفــات 
العائليــة، واإلجهــاد الفــردي. فــأي مــرح هــذا؟ بــدالً مــن 
ــي  ــى كل النواح ــة عل ــز العطل ــى تركي ــل إل ــك، مني ذل
ــي،  ــع احملل ــل، واجملتم ــل: األم ــة، مث ــة االحتفالي اإليجابي
والذكريــات، والســعادة، ونركــز علــى املتعــة التــي تأتــي 
بهــا. هــل علينــا مقاربــة اجلنســانية والبالغــن الذيــن 

ــة؟«2  ــة مختلف ــة بطريق ــة الذهني ــون اإلعاق يعان

ماذا يقول من يعانون اإلعاقة الذهنية 
فــي سلســلة مــن احلــوارات فــي 27 و28 أغســطس 
الذهنيــة،  اإلعاقــة  يعانــون  أنــاس  مــع   2012 آب   /
ــات  ــع خدم ــاون م ــن، بالتع ــدى الكاتبت ــت إح ناقش
مواطنــي  شــبكة  وشــركة  الوطنيــة،  اإلعاقــة 
ــم  ــة، احملــدودة، وتنظي ــون اإلعاق ــن يعان ــد الذي كوينزالن
األســرة فــي كوينزالنــد، ناقشــت ضروريــات اجلنســانية 
والعالقــات اإليجابيــة. مــا بــرز بالنســبة ألعضــاء 
اجملموعــة أنهــم نُِظــر إليهــم كأفــراد فــي املقــام األول، 
فــي حاجــة لعالقــات، مــع إدراك أنهــم بحاجــة لدعــم 
ــك  ــي ذل ــا ف ــا، مب ــاء عليه ــات واإلبق ــر العالق لتطوي

ــة.  ــر حميمي ــات األكث ــاء، والعالق األصدق

فــي البحــث الــذي أجــراه فيتزجيرالــد ووثــرز، 
ــاء  ــع نس ــية م ــاعر اجلنس ــن املش ــر ع ــا التعبي ناقش
ــد مــن النســاء  ــة »العدي ــة الذهني ــن مــن اإلعاق تعان
قلــن: إنهــن لــم »يُســمح« لهــن مبمارســة اجلنــس مــع 

ــن.«14  ــف أمره ــة أن يكتش ــوا مغب ــن، وخاف أخالئه

ــن  ــة م ــة الذهني ــون اإلعاق ــن يعان ــن م إن البالغ
يتحدثــون عــن جتاربهــم اجلنســية قلقــون بشــأن احلــب، 
وأمــد العالقــات، واإلحســاس بشــعور خــاص جتــاه 
شــخص آخــر، وحســن التصــرف أثنــاء مارســة اجلنــس 
ــببه  ــذي تس ــق ال ــن القل ــه م ــدر نفس ــه، بالق وخالف
ــة.1، 15، 16  ــة ذهني ــن إعاق ــون م ــن ال يعان ــور مل ــذه األم ه

لقــد كتــب العديــد مــن يدافعــون عــن حــق 
التعبيــر عــن املشــاعر اجلنســية فــي الثمانينيــات 

ــة  ــم ذات عالق ــزال كتاباته ــا ت ــي وم ــرن املاض ــن الق م
باألمــر.17 لكــن احملــزن أنــه ال يبــدو أن تلــك احلقــوق لــم 
ــرة  ــى الرغــم مــن كث ــًدا مــن التقــدم، عل تشــهد مزي
ــوق.18  ــك احلق ــخ تل ــي ترس ــات الت ــدات واإلعالن املعاه
ــة  ــة الذهني ــون اإلعاق ــن يعان ــد م ــا يعتم ــرًا م فكثي
علــى آخريــن لنصحهــم بشــأن حقوقهــم، وتثقيفهــم 
بشــأن مــا تعنيــه تلــك احلقــوق عملًيــا. وعندمــا يتــردد 
ــاس  ــل الن ــك، يظ ــام بذل ــون القي ــب املوظف أو يتجن

ــم.  ــن حقوقه ــن ع غافل

يبــدو اجلنــس واجلنســانية أحــد اجملــاالت التــي 
وقيمهــم  حقوقهــم  أن  فيــه  املوظفــون  يعتقــد 
ــة  ــا اختصاصي ــم. فبصفته ــي األه ــم ه ومعتقداته
ــت  ــدة، حتدث ــة املتح ــي اململك ــريرية، ف ــانية س نفس
»ناتاشــا« مــرة إلــى عاملــة دعــم بشــأن احتمــال كــون 
ــة  ــة ثنائي ــة الذهني ــن اإلعاق ــي م ــابة تعان ــرأة ش ام
ــي  ــروق ل ــت، »ال ي ــها وقال ــة رأس ــزت العامل ــس. ه اجلن
ــي  ــك ه ــن أن تل ــا تظ ــدا أنه ــياء«، وب ــذه األش ــل ه مث
ــها  ــة نفس ــت العامل ــك اقترح ــة. كذل ــة احملادث نهاي
ــة، »ال  ــا، قائل ــب تعقيمه ــابة يج ــرأة الش ــا أن امل أيًض

ــل«.  ــة طف ــا رعاي ــب عليه ــي أن يكت ينبغ

احلرس 
العديــد  هنــاك  اإلعاقــة،  ملنظمــات  بالنســبة 
ــاعر  ــن املش ــن ع ــر اآلم ــم التعبي ــات لدع ــن العقب م
اجلنســية مــن جانــب عمالئهــم مــن يعانــون اإلعاقــة 
أو  العائليــة،  املعارضــة  مواجهــة  مثــل:  الذهنيــة، 
الشــعور باالرتبــاك فيمــا يخــص مشــروعية دعمهــم. 
بالنســبة للبعــض، قــد يكــون إلجحافهــم الشــخصي 
وبالنســبة  املهنيــة،  التزاماتهــم  األســبقية علــى 
ــم  ــذ تنظي ــدام ألخ ــاطة انع ــاك ببس ــن، هن للكثيري
عمــال الدعــم فــي اخلــط األمامــي فــي االعتبــار فيمــا 
ــون  ــن يقدم ــة مب ــة املتعلق ــا اخلصوصي ــص قضاي يخ

ــة.1، 19 -23  ــم الرعاي له

حتــرم صناعــة اإلعاقــة 8 مــن يعانــون اإلعاقــة 
ــات  ــة االحتياج ــرة، مفضل ــرق كثي ــم بط ــن حقوقه م
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ــاء،  ــذاء، امل ــس، الغ ــخص )التنف ــيولوجية للش الفس
امللجــأ، اللبــاس، النــوم( علــى كل ســمة مــن ســمات 
االستكشــاف  إن  لالحتياجــات.21  ماســلو  تــدرج 
الرغبــة  عــن  والتعبيــر  للجنســانية  الطبيعــي 
إعاقــة،  دون  يعتادهــا مــن هــم  والتــي  اجلنســية، 
ــا  ــي وصفه ــرى الت ــات األخ ــرورة االحتياج ــي بالض تُلب
ماســلو فــي التحقيــق الذاتــي، واحتــرام الــذات واحلــب 
واالنتمــاء، واألمــن.24 إال أن هــذه ليســت الفرضيــة 
الطبيعيــة للذيــن يعانــون اإلعاقــة. كثيــرًا مــا ال 
ــى  ــص عل ــة باألخ ــة الذهني ــاب اإلعاق ــل أصح يحص
دعــم لَِفهــم حقوقهــم اجلنســية،25 أو علــى الفرصــة 
ــد، التثقيــف، الستكشــاف جنســانيتهم  22، أو بالتأكي

وتعبيرهــم عــن رغباتهــم اجلنســية.26 

ــى  ــول إل ــث الوص ــة، 8، 27 حي ــة لإلعاق ــاك ثقاف هن
ــات  ــد بفراغ ــانية مقي ــس واجلنس ــأن اجلن ــف بش تثقي
سياســية وعــدم التــزام بالرفاهيــة احلقيقيــة ملــن 
مــن  تثقيــف  لكــن  الذهنيــة.28  اإلعاقــة  يعانــون 
يعانــون مــن ضعــٍف إدراكــي جنســي وجنســاني 
ــة  ــاك حاج ــئ أن هن ــاد خاط ــاك اعتق ــنٌ.29 هن ــرً مك أم
أو   31 خــاص«،30،  »تدريــب  علــى  العاملــن  حلصــول 
أن إعــداد اختصاصيــي التثقيــف ســوف يكلفــون 
ــائل  ــاء رس ــم واآلب ــو الدع ــدم موظف ــا يق ــر. رمب الكثي
ــع  ــة ملن ــي محاول ــة، 14 ف ــات خاطئ ــة ومعلوم مشوش
ــس،  ــة اجلن ــن مارس ــة م ــة الذهني ــون اإلعاق ــن يعان م
رغــم أن عمــال الدعــم لديهــم دور أساســي فــي تقــدمي 
ــأن  ــًدا بش ــة ج ــيطة والفعال ــات البس ــض املعلوم بع
اجلنــس املأمــون.32 هنــاك جيــوب مــن املوظفــن يحاولــن 
القيــام بذلــك العمــل، لكــن كمــا قيــل مــن قبــل، قــد 
يواجهــون عــددًا مــن العقبــات النظاميــة. قــد يدعــم 
ــدث  ــذا يح ــن ه ــس، لك ــى اجلن ــول إل ــون الوص املوظف
ــي  ــح ف ــكل صري ــر بش ــد ال يُذك ــي«، وق ــكل »خف بش

ــاة.  ــة للحي خط

»بذور اخلوف«* 

ــون  هنــاك خــوف مجتمعــي أساســي أن مــن يعان
ــون اإلعاقــة،  ــًدا مــن يعان اإلعاقــة ســوف ينجبــون مزي
وأنهــم »ســوف يلوثــون« بقيــة الســكان، وهــو اعتقــاد 
مشــابه للممارســات العنصريــة.33 هــذا االعتقــاد هــو 
مســند مفهــوم لعلــم حتســن النســل. علــم حتســن 
النســل لــه تاريــخ طويــل، ولــذا، ميكــن جملتمعنــا 
ــم،  ــك دون عل ــع ذل ــاط، وم ــل بنش ــر أن يواص املعاص
منــع مــن يعانــون اإلعاقــة مــن التعبيــر عــن املشــاعر 
ــن  ــم حتس ــة عل ــول حرك ــوار ح ــاك ح ــية.34 هن اجلنس
النســل اجلديــدة حلــذف اإلعاقــة مــن النــوع البشــري،35 

لــذا فــإن اخلــوف مــن تكاثــر املعاقــن لــم يختــف. 

يصبحــون  الذهنيــة  اإلعاقــة  يعانــون  مــن  إن 
ضحايــا تاريــخ ثقافــي طويــل مــن القمــع؛ لتعبيرهــم 
ــة  ــتراليا، واململك ــن أس ــي كل م ــم. ف ــن عواطفه ع
ــون  ــن يأت ــة، م ــون اإلعاق ــن يعان ــوات م ــدة، أص املتح
ــا  ــة تهميًش ــة، مهمش ــة متنوع ــات ثقافي ــن خلفي م
ــي بشــأن اجلنســانية  ــق ثقاف ــاك قل ــا.36، 37 هن مضاعًف
ــددة  ــاوف املتع ــة اخمل ــث نتيج ــة، ينبع ــاب اإلعاق وأصح
القائمــة علــى أســاطير، مبــا فيهــا أن اجلنســانية غيــر 
ــا، أو أن  ــا ومهينً ــا مفرًط ــتصبح جنًس ــة س املكبوح
مــن يعانــون اإلعاقــة الذهنيــة ال ميكــن أن يكونــوا أبــاًء 
صاحلــن.31، 38 - 40 هنــاك فرضيــات خاطئــة عامــة أن 
مــن يعانــون اإلعاقــة الذهنيــة يريــدون فقــط مواعــدة 
ــون اإلعاقــة 41 ، أو أن أولئــك البالغــن  ــن مــن يعان آخري
مــن يعانــون اإلعاقــة الذهنيــة والذيــن اختــاروا أن 
ــى  ــرون عل ــوف يُجب ــًيا س ــيطن جنس ــوا نش يصبح

ــمانية.39  ــالمتهم اجلس ــن س ــي ع التخل

ــل  ــا يتص ــدرة 42 فيم ــى للق ــس أعم ــاك تقدي هن
ــات  ــي العالق ــاق ف ــرف املع ــن الط ــخر م ــة، يس باإلعاق
ــن  ــر املعاق ــركائهم غي ــن ش ــل م ــية 43، ويجع اجلنس
أبطــاالً.22  ، وفــي قطــاع اإلعاقــة الذهنيــة، يُشــار 
بلطــف عــادة إلــى االغتصــاب واالعتــداء اجلنســي 
ــة  ــون اإلعاق ــن يعان ــة، الذي ــركاء اإلقام ــب ش ــن جان م

* من مراسالت خاصة بن إس. إليوت وإن. أليكساندر.



قضايا الصحة اإلجنابية )النسخة العربية( - اإلعاقة وحقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية - العدد )22( نوفمبر 2017
املتعة، واجلنس، واحلظر، واإلعاقة الذهنية، واألفكار اخلطرة

147 

حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية النسخة العربية ٢٠١٧
N Alexander and M Taylor Gomez. Reproductive Health Matters 2017;25(50):114 -120

ــلوكًا  ــا، أو س ــم، أو صعًب ــر مالئ ــلوكًا غي ــر »س بتعبي
مجنًســا«.44 

ــر  ــخ املعايي ــف ترس ــع املواق ــي تدف ــاوف الت إن اخمل
ــن  ــاالً م ــا. انتق ــا خلدمتن ــه تقدمين ــي توج ــة الت املزدوج
اململكــة املتحــدة إلــى أســتراليا، وجــدت ناتاشــا 
اختالًفــا مهًمــا فــي مواقــف تقــدمي اخلدمــة، وكان 
مــن الصعــب عليهــا أن تفهــم كيــف يتمتــع الزمــالء 
مبثــل  اإلعاقــة  خدمــات  مجــال  فــي  األســترالين 
ــون اإلعاقــة  ــة بشــأن مــن يعان ــك األفــكار التقدمي تل
ــات  ــدو أن خدم ــا يب ــية، بينم ــور اجلنس ــة واألم الذهني
اإلعاقــة علــى املســتوى القاعــدي تتصــف باحلــذر 
واخلــوف. تتفــادى منظمــات الدعــم وضــع السياســات 
بنــاء علــى اجلنســانية واإلعاقــة؛ خوًفــا مــن مقاضاتهــا 
ــدات  ــن،45 والتعقي ــا الزم ــا عليه ــن عف ــب قوان مبوج
املتصلــة بالقــدرة علــى املوافقــة.46 فــي ثقافة رســخت 
بالتقــادم، انعــدام السياســة يعنــي أن املوظفــن تُِركــوا 
ليعتقــدوا أنهــم غيــر قادريــن علــى دعــم اجلنســانية، 
وللخــوف مــن النتائــج إن هــم فعلــوا. فقــد يعتقــدون 
ــر  ــح تعبي ــكل صري ــوا بش ــم« إذا دعم ــم »مبفرده أنه
شــخص مــا عــن رغباتــه اجلنســية دون سياســة. مــن 
الواضح أن الســياق الــذي يفتقد الوضوح، أو السياســة 
أو ثبــات املقاربــة ال يبعــث علــى العمــل بشــكٍل فعــاٍل، 

ــانية.  ــأن اجلنس ــي بش ــتباقي وتفاعل واس

ــة  ــم لأمثل ــدام دائ ــاك انع ــك، هن ــى ذل ــة إل إضاف
ــخاص ذوي  ــالم ألش ــزة اإلع ــي أجه ــل ف ــاب التمثي وغي
جاذبيــة جنســية مــن يعانــون اإلعاقــة الذهنيــة، 
ــه ضعــف وســوء  ــى أن ــوَّر عل ــم يكــن األمــر يُص مــا ل
باإلمكانيــة  الكاتبتــان  تقــر  وبينمــا  اســتخدام.47 
ــون  ــن يعان ــإن م ــي،16 ف ــتغالل اجلنس ــرض لالس التع
اإلعاقــة الذهنيــة نــادرًا مــا يتــاح لهــم الســبيل 
التخــاذ قراراتهــم البالغــة اخلاصــة، ونخفــق نحــن 
ــون  ــة ميارس ــون اإلعاق ــن يعان ــأن م ــراف ب ــي االعت ف
ــن  ــة البالغ ــل إن معامل ــد قي ــل.38 لق ــس بالفع اجلن
ــة كأشــخاص ضعــاف  ــون اإلعاقــة الذهني ــن يعان الذي
وبحاجــة للحمايــة لــه تأثيــر تركهــم دون املهــارات التي 

تتطلبهــا حمايــة أنفســهم مــن األذى، ويحرمهــم مــن 
اســتقاللهم. بهــذه الطريقــة، قــد ينتهــي بهــم األمــر 
ــتغالل  ــة لالس ــر عرض ــم أكث ــى كونه ــع إل ــي الواق ف

ــي.40  اجلنس

احلظر القانوني 
ــد احلقــوق، لكنهــا ميكنهــا  ــن أن تؤي ميكــن للقوان
ــر  ــوق. يحظ ــك احلق ــى تل ــول إل ــر الوص ــا أن حتظ أيًض
 s216, Act –( ــد ــي لكوينزالن ــون اجلنائ ــن القان ــزء م ج
ــية  ــات اجلنس Criminal Code Act 1899, Qld(45 العالق
ــا مــن  ــف يتضمــن عملًي ــن »ضعــاف العقــل«، تعري ب

ــة.  ــة الذهني ــون اإلعاق يعان

فــي 2015، ذكــر تقريــر مــن مكتــب احملامــي العــام 
ــد 23 أن:  لكوينزالن

»القانــون فــي كوينزالند يعنــي أن أصحــاب اإلعاقة، 
أو الضعــف، يعاملــون معاملــة مختلفــة عــن غيرهــم 
ــى الرغــم مــن أن اخملالفــة ال تخضــع  مــن النــاس. وعل
للمحاكمــة فــي أغلــب األحيــان، تظــل احلقيقــة أنهــا 
ــون؛ وأنهــا تشــمل عــددًا  ــي القان منصــوص عليهــا ف
كبيــرًا مــن عالقــات جنســية غيــر شــرعية حلــن إثبــات 
ــص  ــا يخ ــي فيم ــس حقيق ــا العك ــك )بينم ــالف ذل خ
ــرًا علــى حياتهــم؛  ــال إعاقــة(؛ وأن لهــا تأثي مــن هــم ب
ــب  ــباب، يج ــذه األس ــم. له ــن محاكمته ــم ميك وأنه
تغييــر الوضــع )بطريقــة مشــابهة كثيــرًا لكــون 
ــم  ــا ُحوك ــادرًا م ــرعين، ون ــر ش ــواط غي ــة والل املثلي
ــاس(«.  ــاة الن ــى حي ــر عل ــا تأثي ــا، وكان لهم مرتكبوهم

اســتمرار انعــدام تطويــر سياســة مــن قبــل 
الــوكاالت احلكوميــة لإلعاقــة يتــرك مــن يعانــون 
اإلعاقــة والذيــن يعملــون علــى رعايتهــم، بغيــر دعــم. 
ــاك سياســة  ــد، هن ــال، فــي كوينزالن علــى ســبيل املث
ــور  ــي ط ــية »ف ــاعر اجلنس ــن املش ــر ع ــة بالتعبي خاص
التطويــر« منــذ أكثــر مــن 17 ســنة، ولــذا، فــإن عمــال 
اإلعاقــة فــي كوينزالنــد وعمالءهــم فــي حالــة ارتبــاك 

ــال دعــم.  وب
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بذور األمل 
ــر  ــا تُنش ــرًا م ــي كثي ــوف الت ــذور اخل ــة بب مقارن
حــول هــذا املوضــوع، هنــاك العديــد مــن بــذور األمــل 
ــب  ــن الصع ــس م ــو. فلي ــن أن تنم ــت وميك ــي زُرِع الت
ــوا  ــى يفهم ــة حت ــة الذهني ــون اإلعاق ــن يعان ــم م دع
حقوقهــم اجلنســية، والتعبيــر عــن املشــاعر اجلنســية. 
ــة  ــاص قضائي ــر اختص ــي دوائ ــة ف ــم بفعالي ــذا يت ه
مســتوى  علــى  أو  احمللــي،  املســتوى  علــى  أخــرى 
الواليــات واملقاطعــات فــي بلــدان متنوعــة مثــل: كنــدا، 

والســويد، ونيوزيلنــدا.15، 26، 48، 49 

 )Touching Base( »التواصــل«  منظمــة  تــدرب 
ميســري العالقــات واجلنــس علــى فهــم الســياق 
ــى  ــات عل ــر اإلعاق ــف تؤث ــة، وكي ــي لإلعاق االجتماع
الوظيفــة اجلنســية، واملهــارات االجتماعيــة، ومهــارات 
واحلمــل،  للتعامــل  اآلمنــة  واألســاليب  املواعــدة، 
ــا  ــة، وقضاي ــوء املعامل ــن س ــن م ــع الناج ــل م والعم
ــارات  ــة، واالعتب ــا الثقافي ــي، والقضاي ــوع االجتماع الن
األخالقيــة.50 لقــد وضعــت الــوكاالت احلكوميــة علــى 
مســتوى الواليــة السياســات اخلاصــة باجلنســانية 
ــم  ــم؛ للدع ــم وموظفيه ــتخدمون خدماته ــن يس مل

ـم النــاس  وتواصــل مراقبــة تنفيذهــا.51 نحــن نُعلِـّ
ــاة؛ ــارات احلي ــن مه ــد م العدي

كل شــيء، مــن تنظيــف أســنانهم، إلــى إدراك 
ــاس  ــم الن ــاذا ال نعل ــاص، فلم ــز اخل ــام، واحلي ــز الع احلي
بشــكل دوري أن تكــون لهــم عالقــات صحيــة وحميمة؟ 
ــاذا قيــم ومعتقــدات املوظفــن أساســية فــي هــذا  مل
املوضــوع بعينــه، بينمــا يُفتــرض أن نركــز علــى الفــرد 

فــي كل شــيء آخــر؟ هــذه أســئلة نطرحهــا. 

يحتــاج مــن يعانــون اإلعاقــة، مثلنــا جميًعــا، إلــى 
أن يشــعروا أنهــم أحــرار جنســًيا، وإلــى التثقيــف 
فيمــا يتصــل باجلنــس واجلنســانية اخلاصــة بهــم، 
الدعــم  وتلقــي  اجلنســية،  بالنشــاطات  والتمتــع 
ــي  ــخ ف ــق راس ــس ح ــانية واجلن ــات.47 اجلنس ــي األزم ف
االتفاقيــات الدوليــة، وكمدافعــن عــن التغييــر، يجــب 
أن نلتــزم بدعــم األفــراد ليحيــوا حيــاة كاملــة، مبــا فــي 

ــرة. ــية ح ــاة جنس ــك حي ذل

)ORCID( الهوية املفتوحة للباحثني واملساهمني
ناتاشا أليكساندر:

 http://orcid.org/0000-0002-7485-2308
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رف الكتب
)جلد وأسنان وعظام( شعبنا أساس احلركة: دليل عدالة اإلعاقة

بقلم: سينس إينفاليد
لتنزيل مطبوعات منظمة سنزإنفاليد، زوروا sinsinvalid.org، ولشراء نسخ مطبوعة،

*info@sinsinvalid.org :أو اتصلوا بالعنوان التالي Flipcause.com اذهبوا إلى موقع

ترجمة: د هشام شتلة

ــهل،  ــام( الذٌع وس ــنان وعظ ــد وأس ــب )جل إن كُتي
إال إنــه ليــس بكتيــب بســيط، إن الكتيــب قــد مت 
ـاب، كانــوا كلهــم جــزًءا مــن  بواســطة ِعــدة كتَـّ
مشــروع )ســينس إينفاليــد( التشــاركي لفنــون األداء، 
تأســس فــي )ســان فرانسســكو(، يحــدد  والــذي 
دليــل العدالــة لإلعاقــة ، تلــك املبــادئ األساســية 
لعدالــة اإلعاقــة واخلطــوات التــي ميكــن اتخاذهــا 
للعمــل علــى حتقيــق عالــم شــمولي وعــادٍل بشــكل 
حقيقــي، فقابليــة الكُتيــب للتطبيــق وعمليتــه جلية، 
ــا  ــة كم ــة اإلعاق ــح عدال ــف مصطل ــث كان تعري حي
ــادئ  ــا عــن مجموعــة مب ــرًا كتابًي جــاء بالكُتيــب تعبي
ومســتقبل يعمــل مشــروع )ســينس إينفاليــد( علــى 
ــع  ــة م ــذوي اإلعاق ــة، ول ــة لإلعاق ــو حتي ــا، فه تطويره
التركيــز علــى األدوار القياديــة لــذوي اإلعاقــة مــن كل 
مــن »امللونــن، والكويريــن، وغيــر مطابقــي النــوع 
االجتماعــي« )ص 13(. يجســد )جلــد وأســنان وعظــام( 
ــة  ــع حرك ــام، ويدف ــكل ت ــا بش ــي يتبناه ــم الت القي
ــز  ــذي يرك ــاب ال ــد اخلط ــو بع ــا ه ــام، مل ــة لألم اإلعاق
فقــط علــى احلقــوق؛ ليدعــو إلــى حركــة نوعيــة بقيادة 
ــبب  ــع بس ــن القم ــا م ــز، وتاريًخ ــوا التميي ــن واجه م
ــتدمي  ــام مس ــي نظ ــل ف ــد األم ــه ينش ــم، إن إعاقته
متعــدد القــدرات، ومتــاٍح لكل األفــراد دون متييــز: القدرة، 
أو اللــون، أو اجلنســانية، أو مطابقــة النــوع االجتماعــي، 
أو الصحــة، أو كــون األفــراد مهاجريــن أم ال. يأخــذ 
النــص القــارئ إلــى املكونــات الثالثــة: العظــام، (وهــي 
اإلطــار النصــي والنقــدي احملــوري فــي عمــل )ســينس 
ــة اإلعاقــة). واألســنان،  إنفاليــد( وســعيهم جتــاه عدال
ومتثــل »كلمــات وأفــكار مــن أنشــطة عدالــة اإلعاقــة 
ــة« )ص  ــن اإلتاح ــم يضم ــرح لتنظي ــب مقت ــى جان إل
ــاب  ــي »يســعى كت ــل الصــورة الت ــد، وهــو ميث 5(. واجلل

ــا« )ص 5(. ــهم به ــرون أنفس ــا وي ــال  إليه املق

ــرح  ــٍح، وبش ــكٍل واض ــب بش ــوى الكُتي ــى محت أت
للمقترحــات العمليــة املوجــودة بــه، ويحــث علــى 
صياغــة عدالــة اإلعاقــة املُتوخــاة، باإلضافــة إلــى 
ــياقات  ــن س ــد م ــا للح ــن اتخاذه ــي ميك ــوات الت اخلط
الغيريــة  مــن  واحلــد  اإلعاقــة،  ذوي  ضــد  التمييــز 
فــي  االســتعمارية  والنزعــة  واألبويــة،  االعتياديــة، 
اجملتمــع املعاصــر.« فأنــا امــرأة ذات إعاقــة بصريــة، 
ــية  ــود، ذو جنس ــل أس ــي خلي ــة، ول ــة لغوي ــن أقلي وم
ــوق ذوي  ــة حق ــي حرك ــورًا ف ــه قص ــنغالية، وأواج س
اإلعاقــة ذات النطــاق الضيــق، والتــي ترتكــز علــى 
الهويــة، وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك جوانًبــا عــدة مــن 
هويتــي جتعلنــي مــن أكثــر النــاس متيــزًا وســلطة فــي 
اجملتمــع احلديــث مــن: تعليــم عــاٍل، وجنســية أوروبيــة، 
ــي  ــيحية، وكون ــة مس ــي، وديان ــل أوروب ــة، ونس وكندي
ــي  ــي، إال أنن ــى نطــاق عامل ــرة اجلنــس، وأعمــل عل مغاي
أواجــه عالقــات القــوة، واالمتيــازات والتعميــم، والقهــر 
بشــكل يومــي، وذلــك بســبب هويتــي، وهويــة خليلــي، 
ــالد،  ــر الب ــي عب ــا ـ  بســبب تنقالت ــي ـ أيًض ويتضــح ل
والســياقات اخملتلفــة، كيــف يتــم االســتفادة مــن 
ــة،  ــات معين ــي أوق ــة ف ــكالها اخملتلف ــازات بأش االمتي
صياغــة  أقــدر  فأنــا  لذلــك  مختلفــة،  وألســباب 
)ســينس فاليــد( لالمتيــازات والقمــع بطابــع مختلــط 
ــص  ــي الن ــة ف ــن احلقيق ــر م ــاك الكثي ــوي. هن وحي
حــول الواقــع فيمــا أبعــد مــن نطــاق الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة، وأمريــكا الشــمالية، ولكننــي أقــرأ النــص 
ــة  ــدى مالءم ــول م ــاؤالت ح ــض التس ــدي بع ــا ل وأن
منــوذج عدالــة اإلعاقــة، ومــا ميكــن أن يتــم النظــر إليــه 
ــم مناقشــته بشــكل يعمــل  بشــكل إشــكالي، أو يت

ــع. ــكل أوس ــد بش ــادة التأيي ــى زي عل

وقــد وجــدت بشــكل عــام أن كثيــرًا ممــا يؤكــد عليه 
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ــاؤالت  ــردد التس ــص ي ــذا الن ــي ه ــد( ف ــينس إنفالي )س
ــي مــع  ــة عمل ــذ بداي ــي واجهتهــا من ــات الت والصعوب
حركــة اإلعاقــة، ومنظمــات خدمــات اإلعاقــة فــي 
ــن  ــة م ــي البداي ــي ف ــذب انتباه ــا ج ــنة 2005، وم س
ــة  ــر عاملي ــة نظ ــع وجه ــب بوض ــا كت ــو م ــص - وه الن
ــة  ــة اإلعاق ــى أن حرك ــد عل ــو التأكي ــار- ه ــي االعتب ف
احلاليــة »حتــدد نطــاق األفــراد الذيــن يســتطيعون 
الوصــول إلــى العمــل احلقوقــي، وكفالــة احلقــوق 
ــي )ص 11( ، وهــي احلركــة  ــى إطــار قانون أو العمــل عل
التــي ذكــر الكتــاب بأنهــا »غيــر متاحــة للكثيــر مــن 
ــف )ص  ــكل املواق ــة ل ــت مالئم ــات، وليس ذوي اإلعاق
ــا  ــة، ولكنه ــوق اإلعاق ــة حلق ــس مهاجم ــذا لي 11( ، ه
دعــوة لئــال نكتفــي بحقــوق اإلعاقــة، وأن علينــا 
ــاك  ــا. هن ــا بعده ــوق، وم ــل احلق ــي قب ــا يأت ــر مل النظ
ــة  ــادرات لكفال ــادرات التعليميــة، ومب ــد مــن املب العدي
ــوق  ــات حق ــل منظم ــن عم ــن ضم ــة م ــوق اإلعاق حق
اإلعاقــة املدعومــة مــن وكاالت عامليــة، وقــد القــى 
دخــول )اتفاقيــة حقــوق األشــخاص( حيــز التنفيــذ فــي 
القانــون الدولــي احتفــاًء كبيــرًا - وهــو مــا كان يجــب 
أن يحــدث- لكــن هــذا النــص يجعلنــا نتســاءل متــى 
تصبــح احلقــوق »غيــر كافيــة«، وهذا يتماشــى بشــكل 
ــا  ــه أحيانً ــعر ب ــمعه، وأش ــت أس ــا كن ــع م ــر م كبي
عندمــا كنــت أعمــل فــي ســياقات يعيــش فيهــا ذوي 
ــا  ــات به ــة، منظوم ــال إعاق ــم ب ــن ه ــع م ــة م اإلعاق
احلقــوق جتريديــة ومبهمــة، حيــث آليــات الوصــول إلــى 
احلقــوق غيــر متاحــة،  ســواء كانــت آليــات جســدية، أو 
َّ أفــراد اجملتمــع عــن احتياجهــم  ماليــة، أو نظاميــة، عبــر
لطــرق تضمــن اســتدامة ُســبل عيشــهم، ورعايتهــم 
ألفــراد عائالتهــم، واحلصــول علــى مــاء وغــذاء نظيفــن، 
وبالتأكيــد هــذه بالفعــل - أو يجــب أن تكــون- حقــوق 
أصيلــة. أن يكــون الفــرد واعًيــا بحقوقــه فهــذا شــيء 
ــة  ــار عدال ــد( إلط ــينس إنفالي ــو )س ــن يدع ــام، ولك ه
يــدرك أن احلقــوق قــد تُعنــى ببعــض ذوي اإلعاقــة أكثــر 
مــن غيرهــم، وهــو فــي تفســيري اخلــاص، إطــار يطبــق 
مبــا يســمى هرميــة اإلعاقــة، وهــو مــا نــراه فــي العديد 
ــق  ــو للقل ــا يدع ــة. ومم ــوق اإلعاق ــات حق ــن منظم م
أيًضــا بنفــس القــدر، أننــي شــهدت تَسييًســا حلركــة 
ــر  ــن أن يظه ــذي ميك ــدة، وال ــياقات ع ــي س ــة ف اإلعاق
للوهلــة األولــى وكأنــه عالمــة علــى إحــراز تقــدم جتــاه 
تقبــل حقــوق اإلعاقــة ولكننــي قــد وجــدت أن لذلــك 

جانًبــا شــريرًا، حيــث بــدأت حركــة اإلعاقــة فــي إعــادة 
ــتعمارية،  ــة االس ــة، والنزع ــزب والنخبوي ــد التح تولي
واألبويــة املغايــرة، والرأســمالية املوجوديــن فــي النظــام 
ــك أجــد  ــة. لذل السياســي بشــكل عــام، وفــي أي دول
أن دعــوى )ســينس إنفاليــد( إلــى سياســة نوعيــة 
ضــد الرأســمالية كاثنــن مــن العشــر مبــادئ لعدالــة 
اإلعاقــة؛ شــيء محــوري، وآنــي، ومالئــم لنطــاق أبعــد 
مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وأمريــكا الشــمالية.

ــات  ــرض مقترح ــي تع ــب الت ــام الكُتي ــن أقس ولك
ــا،  ــة وتنظيمه ــات عام ــى الفعالي ــول إل ــة الوص إلتاح
ــكا  ــياق أمري ــا س ــى فيه ــي يتجل ــام الت ــي األقس ه
الشــمالية اخلــاص بـــ )ســينس فاليــد( بشــكل يضــر 
مبالءمــة النــص علــى النطــاق دولــي. أنــا أقــدر وأحتــرم 
ــة  ــور، وأن املرون ــة تتط ــة عملي ــروا أن اإلتاح ــم ذك أنه
ــاءل  ــي أتس ــل، ولكنن ــم احل ــتماع ه ــف واالس والتكي
ــن  ــدة ع ــدوا بعي ــد تب ــات ق ــض املقترح ــت بع إذا كان
ــدود  ــل احمل ــدول ذات الدخ ــي ال ــون ف ــن يعيش ــياق َم س
أو املتوســط، حيــث أهملــت كل اجلهــود املبذولــة نحــو 
ــكٍل  ــة بش ــون متاح ــن تك ــا ل ــا أنه ــوارد ظنً ــة امل إتاح
كامــٍل فــي كل األحــوال؟ أتســاءل أيًضــا مــدى إتاحــة 
النــص بالنســبة إلــى مجتمعــات تُعتبــر فيهــا األبويــة 
الغيريــة شــيًئا اعتياديًــا والتــي فــي بعــض اجملتمعــات 
ــارع  ــن سيس ــاءل م ــا؟ أتس ــي أيًض ــار قانون ــا إط له
مبصــادرة هــذا النــص لكونــه يســئ إلــى حساســيته 
ــن  ــي أؤم ــن أنن ــم م ــى الرغ ــة؟ عل ــة والثقافي الديني
ــا أن  ــيء، وال ميكنن ــول كل ش ــاؤل ح ــب التس ــه يج أن
ــه مــن أهــم  ــة، إال أن نخجــل مــن طــرح أســئلة صعب
عوامــل الشــمولية هــو الوصــول أيًضــا ملــن ال يتبنــوا 
ــص  ــذا الن ــي ه ــد( ف ــينس إنفالي ــرض )س ــا. يع رؤيتن
مبــادئ لتنظيــم اإلعاقــة مالئمــة، وآنيــة، وقابلــة 
للتطبيــق فــي ســياقات مختلفــة، وأتطلــع إلــى كيــف 
ســيضمون أناًســا آخريــن إلــى رحلتنــا فــي إصدارهــم 
ــدرات  ــم الق ــرة )تنظي ــاف فك ــد مت اكتش ــادم؟ فق الق
ــى  ــة عل ــا حريص ــدار، واآلن أن ــذا اإلص ــي ه ــة( ف اخملتلف
معرفــة كيــف يــروا ُســبل التعامــل مــع حقائــق 

ــة؟ ــرة األرضي ــوب الك ــن جن ــوات م وأص

)ميروسالفاتاتارين(، )أوتاوا(، )كندا(
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