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ال��ع��اش��ر م��ن ك��ان��ون األول  ال��ع��ال��م أج��م��ع ف��ي  احتفل 
العاملي  اإلعالن  لصدور  الستني  السنوية  بالذكرى  املاضي 
حلقوق اإلنسان الذي فرح لصدوره شعوب العالم املقهورة 
واملضطهدة كونه بريق من األمل إلعادة االعتبار للكرامة 
اإلنسانية التي سحقت في حروٍب عاملية بائسة وهيمنة من 
التي  فلسطني  وأم��ا  الضعيفة.  ال��دول  على  القوية  ال��دول 
عاشت مرارة النكبة والتقسيم في العام 1948 وهي نفسها 
سنة ص��دور اإلع��الن فقد كان لها ره��ان من نوع مختلف 
العودة لالجئني  بحق  واملرتبط  اإلع��الن  على جدوى هذا 
عّرفت  دول  قبل  من  سلبت  التي  األرض  على  والسيادة 

نفسها بحماة حقوق اإلنسان. 
ومع أننا في جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية 
وأننا  خاصة  اإلن��س��ان  حلقوق  العاملي  ب��اإلع��الن  ملتزمون 
نناصر حقوق الصحة اإلجنابية واجلنسية التي تعتبر جزء ال 
يتجزأ من حقوق اإلنسان إال أننا اليوم وبعد مضي ستون 
عامًا على اإلعالن عن هذه احلقوق فإننا جندد الرهان على 
انبثق  وما  اإلع��الن  هذا  في  ورد  ما  لتنفيذ  املبذولة  اجلهود 
عنه الحقًا من معاهدات ومواثيق، خاصة وأن املؤشرات 
تنذر  ال  واحلقوقية...الخ  والتعليمية  والصحية  التنموية 

إال مبا ال نريد.
فها هي حقوق اإلنسان الصحية في األراضي احملتلة 
تنسف بقذيفة وها هي حقوق النساء الفلسطينيات الصحية 
مينع  أبسط جندي  من  بأمٍر  العسكرية  احلواجز  عند  تنتهي 
املنتظر  الوصول للخدمة لوضع مولودها  السيدة من  تلك 
والشباب  األط��ف��ال  ح��ق��وق  ه��ي  وه��ا  مي���وت.  أو  فتموت 
تنتهك يوميًا من اعتقال وتنكيل أمام مرأى ومسمع حماة 
الفقر واجل��وع  زي��ادة  والنتيجة واح��دة:  اإلن��س��ان.  حقوق 
اإلنسان  حقوق  هي  فأين  لألمراض.  وانتشار  والوفيات 
وأين هي  الصحية  للخدمات  الوصول  في  احلق  وأين هو 
املواثيق الدولية التي حتمي املدنيني العزل وقت احلرب؟!  

وبالنهاية نتحدث عن حتقيق لألهداف األلفية للتنمية. 
وال يقف األمر عند هذا احلد، بل جند أيضًا أننا أيضًا 
جتلد  والتقاليد  ال��ع��ادات  ه��ي  فها  أنفسنا  بحق  مقصرون 
بإنصافها  نطمح  التي  القوانني  هي  وه��ا  رحمة،  بال  فينا 
واغتصاب  النساء  قتل  عن  يتحدث  فمن  تنصفنا،  ال  لنا 
القاصرين؟ ومن يحاسب؟ ومن يتحدث فينا عن سياسات 
لتحسني ظروف النساء واألطفال الصحية التي التزمنا فيها 
وجود  ع��دم  عن  امل��س��ؤول  وم��ن  للسكان،  القاهرة  مبؤمتر 
قاعدة بيانات شاملة متعلقة بوفيات األمهات، لذلك فإننا 
في هذا العدد سنستعرض مشاهد بشعة من انتهاك حلقوق 
إبقاء  مع  واقعية  سكانية  سياسات  لوضع  وجتاهل  النساء 
السؤال مفتوحًا حول جدوى حقوق اإلنسان إذا لم حتترم 

هذه احلقوق من قبل اإلنسان نفسه.        

كلمة أسرة التحرير...

بقلم: يوسف قري/رئيس التحرير

مختلف  تعقدها  التي  وال��ن��دوات  امل��ؤمت��رات  هي  كثيرة 
القضايا  ح��ول  واحلكومية  وال��دول��ي��ة  األهلية  املؤسسات 
السكانية، وكثيرة هي التوصيات التي تخرج بها مؤمترات 
سياسات  وضع  على  بالعمل  مطالبة  اخلالبة  الصالونات 
فعلي  تطبيق  دون  لكن  التنمية  إلح��ق��اق  وطنية  سكانية 
على  ب��اإلع��دام  مسبقاً  حكماً  يصدر  مم��ا  التوصيات،  لهذه 
سكانية  سياسات  وضع  هاجس  من  للخروج  مبادرات  أي 
معيقات  عن  بالتساؤل  لنفسك  تسمح  وعندما  فلسطينية. 
محالة  ب���ال  ف��إن��ك  فلسطينية  س��ك��ان��ي��ة  س��ي��اس��ات  وض���ع 
نفس  يطلقها  التي  الصوتية  القذائف  من  بوابل  ستواجه 
واخلطابات  املؤمترات  في  بها  يطالبون  اللذين  األشخاص 
من  يتألف  كبير  سؤال  خاطري  في  يجول  وهنا  اإلعالمية. 

كلمة بسيطة واحدة »ملاذا؟  
رمبا ألننا أصبنا مبرض »عقم وضع سياسات سكانية 
نظر  ووج��ه��ات  كثيرة  وحت��دي��ات  الع��ت��ب��ارات  فلسطينية« 
منها،  واجل��دوى  السياسات  هذه  مكونات  حول  متضاربة 
استخدامها  جنيد  التي  الفلسطينية  التوابل  وأن  خ��اص��ًة 
في أي طبخة نقدمها في أي مؤمتر أو ورقة عمل أو فعالية 

حاضرة. 
أننا نعيش في ظروف تختلف كثيراً عن  أنفي  ال  وهنا 
دول العالم املتقدمة وحتى دول العالم املسخوطة، لوجود 
احتالل مبواصفات عالية من االنحطاط وغير املوجود في 
مت  عنصري  فصل  ج��دار  ولوجود  العالم  بلدان  من  بلد  أي 
إسقاطه من قاموس البشرية ليتم االحتفال بإعادة تشييده 
كمشروع أمني مبهر على حساب آالف من املواطنني العزل. 
ثاقبة  ببصيرة  نتمتع  أن  يجب  الظروف  جميع  ورغم  لكن 
التي  وال��ظ��روف  املرحلة  طبيعة  ألن  بالعمى  نصاب  وأال 
يعاني منها أبناء شعبنا الفلسطيني من فقر وبطالة وجوع 
بيتنا  لترتيب  ص��ن��دي��دة  وق��ف��ة  ال��وق��وف  تتطلب  وت��ش��ت��ت 
الفلسطيني وأن نزيل القشور التي تغلف عقولنا وأن نوجه 

ألنفسنا مجموعة من األسئلة احملورية:
ملاذا نصر أن نعتبر الالجئني معضلة في وجه التخطيط 

لسياسات سكانية فلسطينية؟ 
ومل�����اذا ن��ص��ر ع��ل��ى أن��ن��ا غ��ي��ر ق���ادري���ن ع��ل��ى التخطيط 

السكاني في ظل وجود االحتالل؟ 
ومل�����اذا ن��ص��ر ع��ل��ى رب���ط م��ف��ه��وم ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��س��ك��ان��ي 

بضرورة خفض عدد السكان؟ 
ومل����اذا ن��ص��ر ع��ل��ى إح��ب��اط امل��س��اع��ي ال��ه��ادف��ة إل���ى دم��ج 
السكاني  التخطيط  في  اإلجنابية  الصحة  وحقوق  مفاهيم 
محرمة  غربية  برامج  أنها  بدواعي  احلياة  مناحي  وجميع 
الذين  الفلسطينيني  السكان  ع��دد  خفض  إل��ى  هادفة  دينياً 

نحتاجهم في صراعنا مع االحتالل؟  
في الواقع إن أصحاب هذه القناعات غير مدركني ملكونات 
السياسات السكانية التي ندعو لها وأهميتها بالنسبة لنا. 
تواجه  سكانية  سياسة  بلورة  على  ونعمل  نفكر  ال  فلماذا 
آالف  طرد  تستهدف  التي  اإلسرائيلية  السكانية  السياسة 
الفلسطينيني من القدس وحتى املناطق احملتلة عام 1948؟ 
وملاذا ال نواجه سياسات توطني الالجئني؟ وملاذا ال نواجه 
ووقف  الفلسطينية  واألدمغة  الفلسطيني  الشباب  تهجير 
نزيف هجرة املسيحيني من األراضي الفلسطينية؟ وملاذا ال 
تشجيع  محاوالت  ووأد  الفلسطيني  الريف  لتنمية  نخطط 
الهجرة من الريف إلى احلضر؟ وخير دليل على ذلك الهجرة 
إلى رام الله،  وملاذا  ال يتم وضع خطط عمرانية حلل أزمة 

االكتظاظ السكاني في العديد من احملافظات الفلسطينية؟
أن  الوطنية  واجباتنا  ضمن  مطالبون  فنحن  هنا  م��ن 
مبحتواها  السكانية  ال��س��ي��اس��ة  م��ك��ون��ات  ب��واق��ع��ي��ة  ن��ق��در 
سكانية  سياسة  لرسم  املتعمق  التحرك  ثم  وم��ن  البسيط 
وطنية تشاركية تعمل عليها كافة األطر الوطنية القطاعية 

املتخصصة من داخل األراضي الفلسطينية وفي الشتات. 
وم����ن ه��ن��ا ي��ق��ت��ض��ي ال��ت��وض��ي��ح ألص���ح���اب ال��ق��ن��اع��ات 
»األرثوذكسية« اجلبارة بأن السياسة السكانية مبفهومها 
السياسات  مكونات  م��ن  مهما  مكوناً  ال��ي��وم  تعد  البسيط 
االجتماعية واالقتصادية في أي بلد من بلدان العالم وهي 
وترتبط  التنمية  عملية  عليها  تستند  التي  املرتكزات  أحد 
ارتباطاً وثيقا بالنمو االقتصادي والوعي املجتمعي املنبثق 

من الثقافة الدارجة في املجتمع. 
 وبتعمق أكثر ميكننا فهم السياسة السكانية على أنها 
التي تستهدف  مجموعة من اإلجراءات واخلطط والبرامج 
التأثير في املتغيرات السكانية والتركيب الهيكلي للسكان 
منوه  ومتطلبات  املجتمع  ح��اج��ات  ي���الءم  مب��ا  وك��ي��ف��اً  ك��م��اً 
ما  ك��ل  السكانية  املتغيرات  وتشمل  مواطنيه.  ورف��اه��ي��ة 
وتركيبهم،  وتوزيعهم،  ومنوهم،  السكان،  بحجم  يتعلق 

وخصائصهم.
على  تقتصر  ال  السكانية  السياسة  ف��إن  املعنى  وبهذا 
تشمل  ولكنها  فقط  السكاني  النمو  معدل  ارت��ف��اع  مشكلة 
كذلك برامج لتنشيط منو السكان في بعض البلدان وهجرة 
للسكان  امل��ت��وازن  امل��ك��ان��ي  وال��ت��وزي��ع  وحركتهم  ال��س��ك��ان 
في  املرأة  ومساهمة  العاملة  القوى  وتوزع  حركة  وتنظيم 
النشاط االقتصادي ومتكينها اجتماعياً ودعم كيان األسرة 
واستقرارها، وحتسني مستوى معيشة السكان ورفاهيتهم 
ما  وكل  واملدينة  القرية  بني  احلضارية  الفجوة  وتضييق 

يتعلق بالسلوك الدميغرافي بشكل عام.
أم����ا ع��ل��ى ص��ع��ي��د ال���رب���ط ب���ني ال��س��ي��اس��ات ال��س��ك��ان��ي��ة 
الذي  والتنمية،  للسكان  الدولي  املؤمتر  أكد  فقد  والتنمية 
عقد في القاهرة عام 1994، على أهمية دمج قضايا السكان 
في عملية التنمية من خالل وضع وإقرار سياسات وطنية 
مع  ومتزامنة  متكاملة  عملية  أصبحت  فالتنمية  للسكان. 
النمو االقتصادي وتستهدف حتسني نوعية حياة اإلنسان. 
مع  السكانية  القضايا  دم��ج  على  السياسات  ه��ذه  وتعمل 
قضايا التنمية انطالقاً من املبدأ القائل بأن عامل السكان لم 
يعد خارج نطاق عملية التنمية وال يدخل في حساباتها إال 
من خالل حساب متوسط دخل الفرد. وبناًء على هذا املبدأ، 
مع  السكانية  املعطيات  تترابط  أن  ال��ض��روري  من  أصبح 
معطيات التنمية املستدامة.ومبا أننا نعيش ظروف احتالل 
فهذا يجعلنا نقول أن ولوج تنمية مستدامة قد يكون صعباً 
ف��ي وج���ود االح��ت��الل ول��ك��ن ب��اإلم��ك��ان احل��دي��ث ع��ن تنمية 
يتطلب  مما  التنمية  محور  هو  اإلنسان  فيها  يكون  بشرية 
الفقر  حدة  من  للحد  تسعى  سياسات  لوضع  اجلهود  صب 
وتضيق الفجوة بني الرجل واملرأة، ووضع معايير جديدة 
يجب  وه��ن��ا  اإلن����اث.  تعليم  وخ��اص��ة  والتعليم  للتشغيل 
متعلم  عنصر  الفلسطينية  امل���رأة  تكون  أن  على  احل��رص 
تشكل  النساء  أن  نعلم  فنحن  املجتمع،  في  بقوة  ومشارك 
نصف  يكون  أن  فتخيل  الفلسطيني  املجتمع  نصف  حوالي 
املجتمع عاطل عن العمل مبعنى أنه غير منتج بالتالي فإننا 

سنواجه نسبة إعالة كبيرة وفقر وشيك. 
لذلك إذا أردنا احلديث عن سياسات سكانية فلسطينية 
الفلسطينية  اجلماهير  تعبئة  على  العمل  منا  يتطلب  فهذا 
وصناع القرار بجدوى التخطيط السكاني لتغيير املعتقدات 
ال��س��ائ��دة امل��ن��اه��ض��ة ألي ت��وج��ه��ات ت��ن��م��وي��ة. أي��ض��اً نحن 
جميع  في  مستفيضة  وبحوث  دراس��ات  بإجراء  مطالبون 

والبيئية  والتعليمية  واالجتماعية  االقتصادية  النواحي 
على  والعمل  السكانية  التوجهات  حتديد  أجل  من  وغيرها 
اجلغرافية  وامل��ن��اط��ق  للسكان  ع���ادل  ل��ت��وزي��ع  التخطيط 
حساب  على  احلالية  ب��امل��وارد  التضحية   ع��دم  يجب  ألننا 
األجيال املقبلة، وهذا يتطلب منا التركيز على تنمية الريف 
للموارد  األكبر  الوجود  حيث  التحتية  وبنيته  الفلسطيني 

الطبيعية غير املستغلة.    
أيضاً نحن مطالبون باالستفادة من املخزون اإلحصائي 
الذي عمل عليه اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بأمانة 
وعمل مثمر من أجل االستفادة من املؤشرات التي نحتاجها 
قاعدة  تأسيس  على  العمل  يجب  كما  التخطيط.  عملية  في 
مثل  لدينا  املتوفرة  غير  امل��ؤش��رات  تشمل  وطنية  بيانات 
احلد  على  بالعمل  مطالبون  نحن  وبذلك  األمهات.  وفيات 
م��ن وف��ي��ات ال��رض��ع واألط���ف���ال واألم���ه���ات وت��ي��س��ي��ر سبل 
ومن  واإلجنابية،  اجلنسية  الصحة  خدمات  إلى  الوصول 
ضمنها تنظيم األسرة التي يجب أال تقتصر على  تخفيض 
يتجّزأ  ال  ج��زًءا  باعتبارها  إليها  ينظر  أن  بل  السكان  أع��داد 
اإلنسان  رفاهية  تعتبر  والتي  بأكملها  التنمية  قضية  من 
عن  نتحدث  ألننا  منها  يتجزأ  ال  ج��زء  واجلسدية  العقلية 

إنسان يتمتع بصحة جيدة وقادر على اإلنتاج.  
من جانب آخر يجب أال نعتبر الالجئني عقبة من عقبات 
يكونوا  لم  فالالجئني  فلسطينية،  سكانية  سياسات  وضع 
يوماً عقبة في أي شيء بل العقبة في الذي يعتبرهم عقبة، 
فهذا  الج��ئ  الفلسطيني  الشعب  من   %42 أن  اعتبار  وعلى 
سكناهم  أم��اك��ن  اخ��ت��الف  على  ككل  للسكان  ننظر  يجعلنا 
مؤقتة  سكن  مناطق  املخيمات  نعتبر  أن  يجب  كما  احلالي 
إل��ى ح��ني ال��ع��ودة ول��ك��ن دون جت��اه��ل ح��ق م��ن يعيش فيها 
التفكير  يجب  أيضاً  اإلنسانية.  اخل��دم��ات  بجميع  بالتمتع 
كيف سنستقبل الالجئني الفلسطينيني في حال تطبيق حق 
العودة، فهل نحن مستعدون لذلك وهل توجد خطط لذلك من 
حيث السكن والتشغيل وإلى ما شابه، إذا لم يجري التفكير 
في ذلك فنحن أمام مصيبة كبيرة، فكيف لنا أن نطالب بحق 

العودة دون وجود خطط الستيعاب أهلنا في الشتات.
اللجنة  إع����ادة تشكيل  إل���ى  ب��ق��وة  ن��ط��ال��ب  ف��إن��ن��ا  ل��ذل��ك 
التخصصي  القطاعي  النهج  أساس  على  للسكان  الوطنية 
التخطيط  ف��ي  تكاملية  لعملية  التحضير  ب���دء  أج���ل  م��ن 
الدميغرافي ورسم سياسة سكانية فلسطينية تتعامل مع 
بني  تشارك  هناك  يكون  وأن  بواقعية  الفلسطيني  السياق 
جميع فئات املجتمع لدعم هذه السياسة سواء كانوا رجال 
دين أو قيادات مجتمع أو مؤسسات إعالمية أو صناع قرار 
حكوميني كما يجب أن نرحب بخبراء عرب كان لهم جتربة 
في رسم السياسات السكانية التي يجب أن تكون متقاطعة 
جميع  تشمل  وال��ت��ي  فلسطينياً  ننشدها  التي  التنمية  م��ع 
السكان مبا في ذلك الالجئني ألنه ال سياسات سكانية بدون 

الجئني وال تنمية بدون سياسات سكانية.    

ال سياسات سكانية بدون الالجئني....
وال تنمية بدون سياسات سكانية واقعية 

عنٌي على الوطن

أسرة التحرير
رئيس التحرير

يوسف قري/ مدير تنمية املوارد واإلعالم

هيئة التحرير
د. عرفات هدمي/ األمني العام للجمعية

مايك سلمان/ أمني السر

أمينة ستافريدس/ املديرة التنفيذية
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كتب: الصحافي جنيب فراج 

اس��ت��م��ع ال��ص��ح��اف��ي جن��ي��ب ف����ّراج إل���ى خ��م��س ش��ه��ادات 
لفتيات فلسطينيات من عدد مناطق الضفة الغربية تعرضن 
من  ع��دي��دة  ل��س��ن��وات  اجلنسي  واالع��ت��داء  لالغتصاب  فيها 
فكن  األس���رة  ف��ي  األول  دفاعهن  وخ��ط  حمايتهن  مركز  قبل 
أمامهن  املمارسات لدرجة أن بعضهن لم يكن  ضحايا لهذه 
اية  امامهن  انعدمت  ان  بعد  املرير  للواقع  يستسلمن  أن  إال 
بوادر أمل للدفاع عن أنفسهن والتخلص من جحيم الغيالن 
ال��ب��ش��ري��ة ال��ت��ي ت��ن��ه��ش حل��وم��ه��ن ب��ش��ك��ل دائ����م وب��ك��ل يسر 

وسهولة ودون أية معيقات.
الفتيات اخلمس لكل واحدة منهن حكاية ومشوار عذاب 
ال ميكن وصفه مهما ابتدعت االقالم من كلمات مؤثرة ولكن 
الكلمة  م��ا حتمل  وب��ك��ل  ف��ي فلسطني  ي��ح��دث  ه��ذا  أن  األك��ي��د 
هذه  فإن  االعتقاد  وحسب  ولكن  هنا  يحدث  هذا  معنى،  من 
األخ���ي���رة ولكنها  ت��ك��ون  األول����ى ول���ن  احل����االت ليست ه��ي 
بالتأكيد من احلاالت الصارخة ولم يكن مبقدور صاحباتها 
أسرهن  منازل  من  خرجن  بعدما  اال  قصصهن  عن  التحدث 
ومتكني  حماية  لهن  شكلت  التي  املؤسسات  إح��دى  باجتاه 
وااللتحاق  األليم  واقعهن  من  اخلروج  ذلك  بعد  واستطعن 
م��داواة جرح كبير  من  بأعمال ومهن قد تشكل ج��زًء يسيراً 
من  اتضح  حسبما  بدواخلهن  مالصقا  سيظل  نفوسهن  في 
ونظراً  املقابالت،  اثناء  اعينهن  ونظرات  وجوههن  قسمات 
فإننا سنمتنع  االحداث  املوقف ودقته وخطورة  حلساسية 
مكان  أو  منها  األول���ى  األح���رف  حتى  أو  اسمائهن  ذك��ر  ع��ن 
السكن ألن ذلك قد يشكل خطراً على حياتهن أو إحراج لهن.

الفتاة االولى تبلغ اليوم من العمر نحو 23 سنة داكنة 
البشرة قليالً ذو عينني حادتني،  بسيطة في التعبير ولكنها 
قد  أن��ه��ا  أك���دت  فقد  تقوله  ان  ت��ري��د  م��ا  توصيل  ف��ي  سلسلة 
تعرضت لالعتداء اجلنسي في بداية االمر من والدها وهي 
ال��ب��داي��ة ال تعرف  ف��ي  العمر وك��ان��ت  م��ن  الثامنة  ال��س��ن  ف��ي 
ماذا يجري حيث كان اباها ياخذها بصمت وهدوء وبشكل 
متوالي وشبه يومي وبعدها أصبح شقيقها يفعل ذلك معها 
العالقة  ميز  وم��ا  متكاملة،  جنسية  عملية  هنا  وامل��ق��ص��ود 
منتظم،  بشكل  وتعذيبها  ضربها  هو  بالتحديد  شقيقها  مع 
وظلت محط عملية انتهاك جسدها من قبل والدها وشقيقها 
حتى سن اخلامسة عشر حينما أصبحت واعية بعدما كانت 
كي  للطالبات  امل��درس��ة  في  امل��رش��دات  نصيحة  ال��ى  تستمع 
اغتصاب  يكن قويات ال يعرفن اخلوف حني يتعرضن ألي 

أو اعتداء وتقول: 
 " أصبحت أرف���ض االن��ص��ي��اع ل��وال��دي وأوام����ره وك��ان 
الرضوخ  على  اجباري  اجل  من  يوم  كل  يضربني  بأن  رده 
ال��ض��رب ك��ان اه���ون علي م��ن االع��ت��داء  لرغباته ول��ك��ن ه��ذا 
ك��ان يجبرني  ال��ذي  أخ��ي  مع  االم��ر مستمراً  اجلنسي، وظ��ل 
كانت  التي  للممارسة  البيت  خ��ارج  الى  معه  اخل��روج  على 
تتم في بيوت ومخازن مهجورة وقد استمر هذا االمر حتى 

سن ال19 سنة الى أن تزوج فابتعد عني وقتها ". 
اعتداء  م��ن  لها  يحصل  مب��ا  تعلم  كانت  أمها  أن  م��ؤك��دة 
سواء على يد والدها او على يد شقيقها وكانت أي األم تفضل 
الصمت وتقول البنتها ليس أمامها سوى الصبر والسكوت 
أم  وهي  الزوجية  حياتها  على  تخشى  كانت  ببساطة  ألنها 
ضعيفة بحسب ما قالته هذه الفتاة التي أكدت أن شقيقتها 
إذ عثر  قبلها  لوالدها ولشقيقها جنسياً  أيضا كانت ضحية 
عليها شابان في حينها وهي مرمتية في إحدى زوايا البيت 
من  وأخرجاها  فساعداها  شديد،  نفسي  بوضع  اخلارجية 
البيت باجتاه إحدى املؤسسات املختصة وهذا ما حصل معها 
فيما بعد اذ ان الشابني وهما من تنظيم فتح حسبما قالت اذ 
نسقا مع الشرطة الفلسطينية التي متكنت من اخراجها من 
املنزل وايداعها في مركز مختص وذلك منذ سنتني، وقد عمل 
املركز ومن خالل االخصائيات والعاملني فيه إلى مساعدتها 
ودعمها نفسياً وتعزيز قدراتها وتقويتها وصقل شخصيتها 
من جديد ورفع معنوياتها ومتكينها من خالل هذا املركز هي 
وشقيقتها حيث تعيشان اآلن في منزل مستأجر بعيداً عن 
مشيرة  اإلط��الق،  على  شيئا  عنهما  تعرف  ال  التي  أسرتهن 
إلى أنها قد درست في معهد كوافير واختها درست في معهد 
أزياء واآلن تعمالن في إحدى املدن الفلسطينية بهذا املجال 

عندما يتحول خط الدفاع األول للفتاة إلى جهنم حمراء لتتعرض لالغتصاب والتعنيف

شهادات خلمس فتيات فلسطينيات ضحية العتداءات جنسية من أقاربهن
أبطال اجلرمية األب واألخ والعم وابن العم واخلال واألم الصامتة

بعد عامني من مكوثهما في املركز.
وشقيقتها  هي  تقدمت  قد  أنها  إلى  الفتاة  هذه  وأش��ارت 
بشكوى ضد أبيهما لدى الشرطة حيث مت اعتقاله وقد حاول 
رفضتا  أنهما  إال  الشكوى  عن  التنازل  ب��ض��رورة  اقناعهما 
وهما مصرتان على املضي بها، ودعت الفتاة خالل املقابلة 
اي بنت او فتاة قد تتعرض ملثل هذه االعتداءات البشعة ان 
أو تردد ألن هذا  تقوم بابالغ الشرطة دون خوف أو خجل 
فانها  لم تكن جرئية  ف��إذا  لها،  النجاة  اإلب��الغ مبثابة طوق 
تتخلص  ان  او  تطيقه  ان  ميكن  ال  جهنم  في  نفسها  ستضع 
منه، مقرة الى ان وضعها املعيشي اآلن هي وأختها صعب 
الكثير  يعني  ال��ذي  املثالي  االس��رة  جو  عن  بعيدتان  ألنهما 

الكثير للشخص 
" ول��ك��ن أن���ا ك��ن��ت أع��ي��ش ف��ي غ��اب��ة ال��ق��وي ينهش حلم 
الضعيف بدون أي رحمة أو واعز ضميري او اخالق، ولهذا 
ملا  االع����دام  حكم  عليهما  قليل  وأخ���ي  وال���دي  أن  أق���ول  ف��أن��ا 
انا واختي حيث ذبحونا بسكني تالفة وبدم  ارتكباه بحقي 
بارد، اذ كنت ال استيطع ان افشي هذا السر النه وببساطة 
ال أحد ميكن أن يصدقني في البلدة على اعتبار ان ابي خارج 
البيت يعتبر رجل عاقل ومتدين ويحافظ على اسرته وكان 
انقطاع، وكان  ملتزما بالصلوات اخلمس في املسجد بدون 
يحرص علي من اخلروج لوحدي ويشدد علي ان احتشم في 
جهة  من  لوحده  يريدني  وكانه  احلجاب  اضع  وان  اللباس 
ومن جهة اخرى حتسبه من أن نقوم بإفشاء سره لذلك كان 

يضعنا انا واختي في حالة انعزال دائمة ".
إلى  ف��ّراج  الصحافي جنيب  التي استمع  األخ��رى  الفتاة 
شهادتها فكانت ضحية الثنني من اخوالها أي أشقاء والدتها 
عشر  اخلامسة  السن  ف��ي  وه��ي  عليها  يعتدي  األول  ب��دأ  إذ 
حيث كانت تعتقد أن خالها محط ثقة وبالفعل ال ميكن له أن 
يقدم على ارتكاب جرمية كالتي ارتكبت بحقها حيث بدأت 

املسائل 
" بلعب ومزح لتتحول الى اجلدية بكل ما حتمل الكلمة 
من معنى حينما بدا ياخذني خارج املنزل وكانت في احدى 
م��ج��اور  للمياه  ب��ئ��ر  ف��ي  ج��رمي��ت��ه  بحقي  ارت��ك��ب  ان  امل����رات 
ملنزلنا، وفي هذه االثناء دخل خالي الثاني على اخلط حيث 
حدة  على  كل  معي  الكاملة  اجلنسية  املمارسة  االثنان  بدءا 
ولم اكن الستطيع ان ابوح عما يقترف بحقي من جرائم اذ 
كان خالي يهددني بالفضيحة النه سينكر فعلته معي على 

اعتبار أن ال أحد من املمكن أن يصدقني في ذلك ".
من  تزويجها  مت  ذل��ك  م��ن  سنة  وبعد  بأنها  وأوض��ح��ت 
رجل مدمن على املخدرات يسكن في إحدى املدن الفلسطينية 
وأجنبت  سنتني  معه  عاشت  وقد  خالها  طريق  عن  الكبيرة 
م��ن��ه ط��ف��ل وم���ن ث��م ان��ف��ص��ل��ت ع��ن��ه ألن احل��ي��اة م��ع��ه كانت 
كاجلحيم، وخالل وجودها مع زوجها كان خالها يتسلل إلى 

املنزل ليقوم باغتصابها بانتظام.
وبعد ذلك قام والدها بتزويجها إلى شخص قالت عنه 
أنه تاجر مخدرات وهو من داخل اسرائيل ويبلغ من العمر 
52 سنة، وقد تزوجت زواج متعة مقابل أن يحصل والدها 
إاّل  ل��م يستمر  ال��ذي  ال���زواج  لهذا  أج���راً  أل��ف شيكل  على 50 
سبعة أشهر. وخالل هذه الشهور السبع تفيد الفتاة املعتدى 

عليها:
“حاول خالي الدخول إلى اسرائيل ليصلني إال انه فشل 
في ذلك نظراً للحصار واإلغالق. وبعد أن انتهى هذا الزواج 
عاود أخوالي االثنني باغتصابي واستأجر األول لي بيتا من 
أجل ذلك، وعندما فاض بي األمر توصلت إلى قرار مغادرة 
وأخ��وال��ي  وال���دي  وق���ام  ملكاني  توصلوا  أه��ل��ي  لكن  امل��ن��زل، 
االثنني بضربي وتعنيفي وربطي في زرد حديدي مدة ثالثة 
أسابيع في قبو احليوانات. وبعد ذلك أطلقوا سراحي ألقوم 
وال��ذي حولني بعد ذلك  أخ��رى  الشرطة مرة  بالهرب ملركز 

إلى مركز للحماية...”
خالتها،  ابنة  على  أيضا  اعتدى  خالها  أن  الفتاة  وتؤكد 
أما عن موقف والدها فأكدت انه ليس ذلك الرجل الذي ميكن 
أن يدافع عن ابنته، فيما أن أمها ليس لها ال حول وال قوة، 
اآلن  وضعها  عن  أما  أخوالها.  أمام  الشخصية  ضعيفا  فهما 
بكثير(  أف��ض��ل  وض��ع��ي   ( فتقول  أس��رت��ه��ا  ع��ن  بعيدة  وه��ي 
حيث تعلمت في مشغل للخياطة وبدأت أمارس هذه املهنة 
وأحصل على فلوس من وراءها مؤكدة الى انها لن تعود الى 

اهلها ) لقد حرموني من طفولتي(.
وما  سنة،   22 م��ن  أكثر  العمر  م��ن  تبلغ  الثالثة  الفتاة 
لتؤكد  بأنها تعاني من اضطرابات جسدية ونفسية  ميزها 
ع��ل��ى ان��ه��ا ت��ع��رض��ت ل��ل��ض��رب م��ن ق��ب��ل وال��ده��ا ع��ل��ى رأس��ه��ا 
ال��ى التشريح  آث���اره اض��اف��ة  ال��ذي بانت  واحل���رق ف��ي يدها 
في السكني في اليد االخ��رى. وتؤكد انها تعرضت لالعتداء 
من  عشرة  الثانية  السنة  في  وه��ي  وال��ده��ا  قبل  من  جنسي 
عمرها. وكانت حينما ترفض يلجأ الى ضربها ليتهمها بانها 
يهدي  كي  شقيقه  ادخ��ال  على  يعمل  كان  وأحياناً  مجنونة 
عليها أن ال تعصي والدها و أوامره التي كان عمها يجهلها 
الى أن بدء عمها يعتدي عليها جنسياً مشيرة إلي أن والدتها 
البنتها  يحصل  ك��ان  م��ا  بكل  تعلم  وك��ان��ت  للغاية  ضعيفة 
وهي  ابنتها  تشاهد  كانت  اذ  جنسي  واغ��ت��ص��اب  عنف  م��ن 
إلى  الكلب ملدة ستة سنوات  محشورة في غرفة معتمة مع 
أن متكنت من الهرب والوصول إلى عدد من وجهاء العشائر 
ومعاجلة  الشرطة  مركز  إلى  حولوها  وقد  احلماية.  لطلب 

األمر بالكامل وحتويلها إلى مؤسسة مختصة.
و في سياق حديثها وصفت والدها بانه حقير وضعيف 
العائلة  انه مسيطر على  اعتقد  لو  بالقوي حتى  وهو ليس 
فيما وصفت والدتها بأنها خاضعة و ذليلة اذ كانت تفضل 
التي  املقولة  للتهديد دوما واتبعت  السكوت النها تتعرض 
تقول أفضل لها أن تخسر واحدة من بناتها من أن تخسر كل 

أبنائها، ولكن احلقيقة أنها خسرتهم كلهم حسب قولها.
وقد  سنة   19 العمر  من  تبلغ  هي  و  الرابعة  الفتاة  أم��ا 
تعرضت العتداء جنسي من قبل عمها منذ أن كان عمرها )8( 
سنوات، إذ كان عمها يقطن مع جدتها في الطابق األول من 
بدأ  تنام عند عند جدتها حيث  كانت  عمارة عائلتها وغالباً 
طريق آالمها حينما طلب منها عمها أن تعمل له مساج فوافقت 
على ذلك بشكل عادي وطلب منها بعد ذلك ان تساعده أثناء 
اجلنسي  االعتداء  عملية  بدأت  النقطة  تلك  ومن  استحمامه 
السن  في  كبرت  وكلما  ربيعاً،  عشر  االثنا  سن  بلغت  حتى 
األحيان حتاول  و كانت في بعض  االعتداء  كلما كبر حجم 
إلى أن استخدم معها احلبوب وهي ليست حبوب  املقاومة 
بدون  ولكن  صاحياً  احلبة  ه��ذه  صاحب  جتعل  بل  منومة 
اي مقاومة، وملا كبرت أصبحت واعية خلطورة هذه احلبة 
لتعلن رفضها للتعاطي مع هذه احلبة وحينها قام بضربها 
بشكل عنيف لتخضع لهيمنته اجلنسية وتضيف أنه عندما 
عندما  يصلها  ك��ان  ولكنه  عليها  ضغوطه  خفت  ق��د  ت��زوج 
اآلونة  في  اذ  مختلفة  حاجات  لقضاء  املنزل  زوجته  تغادر 
بإفشاء  يهددها  أصبح  أن  بعد  له  ترضخ  أصبحت  األخيرة 
مستقيم  املجتمع  نظر  في  ألنه  مصدق  “فهو  وتقول  سرها 

وتقي و هو من اجلامع الى البيت!!!”.
وتواصل هذه الضحية سرد قصتها بالقول انه في نهاية 
املطاف قد ذهبت الى الشرطة التي حولتها الى مركز للحماية 
و للتأهيل معربة عن أنها مرتاحة للغاية ألنها أصبحت جتد 
نفسها و ذاتها في هذا املركز اذ انه يوجد فيه اناس يسمعونها 

ويصدقونها ويعملون على حمايتها وتقول )صحيح بأنها 
خائفة ورغم ذلك أنها بأمان وهي مصرة أن حتول حياتها 
الى جميلة بعد ان تستكمل دراستها( موضحة أنها خرجت 
من البيت دون أن توضح ألهلها حقيقة ما حدث حتى ألمها 
ألنها تخاف من أبيها وهو مسيطر عليها وعندها تصيح هي 
املالمة اذا ما اوضحت ما جرى لها، ولكنها انتقمت من عمها 
بطريقتها اخلاصة حسب تقديرها اذ أنها قالت بدأت تسرق 
حاجياته وتخفيها عنه ليبحث عنها في كل مكان لتشاهده 

متوتر و هذا ما كان يشفي بعض من غليلها.
وهناك قصة أخرى مغايرة بعض الشيء لفتاة خامسة 
تبلغ من العمر نحو 23 سنة والتي أشارت في شهادتها أنها 
تعرضت للعنف الشديد من قبل والدها وهي في التاسعة من 
عمرها بحجة أنها تعاند والدتها في مساعدتها بعمل البيت 
وكانت الوالدة تشكو لزوجها من تصرفات البنت لتتعرض 
لتعذيب شديد ويتمثل بضربها بسوط وعصا وحزام وسط 
ومع مرور الزمن بدأت عمليات التعذيب تشتد حدة فأصبح 
إحدى  سقف  في  م��زروع  حديد  وت��د  في  البنت  يعلق  الوالد 
بضربها  ويبدأ  مالبسها  كافة  من  يجردها  ان  بعد  الغرف 
بالسوط بغير رحمة حسبما تقول ولم يشفع لها أية ردود 
أفعال عفوية كالصراخ وما شابه، وقد استمرت هذه احلالة 
معها حتى أن بلغت الفتاة سن ما فوق العشرين عاما وبعدها 
بدأت اللجوء إلى الشرطة الفلسطينية التي كانت تبلغ احد 
اقاربها كونه عضوا في أحد األجهزة األمنية كي يساعد في 
حل املشكلة حيث يتعهد باجراء احملاوالت لتوقيف التعذيب 
ولكن االمور لم تكن تسير مبا تشتهي السفن ليعود الوالد 
بالتعذيب مرة ومرات اخرى الى أن قررت أن تبلغ الشرطة 
أي ظرف من  الى منزل عائلتها حتت  العودة  تريد  ال  بأنها 
الظروف وبالفعل فقد مت حتويلها إلى مركز للحماية وهناك 
كما تقول عاشت حياتها بشكل طبيعي بعد أن خرجت من 
ومعقد  م��ج��رم  ب��أن��ه  تصفه  حيث  وعائلتها  وال��ده��ا  جحيم 

نفسياً.
يتضح لنا من شهادات املجني عليهن هو إجماعهن على 
مختصة  مؤسسات  قبل  م��ن  لهن  احلماية  توفير  ض���رورة 
إلى هذه  تساعدهن على اخلروج من عذابهن وأن يتوجهن 
امل��راك��ز واخل���روج ع��ن صمتهن، وك��ذل��ك ض���رورة أن يكون 
املنزل  داخل  والعالقات  واملسؤوليات  ل��أدوار  حدود  هناك 
ال��ى  امل��ن��زل  وال���وض���وح ف��ي األدوار. ك��م��ا ي��ج��ب أال ي��ت��ح��ول 
مكان مفتوح حتى ألقرب املقربني، وضرورة ايجاد التوعية 
للفتيات ابتداًء من أعمار مبكرة للحدود في التعامل وطرق 

حماية انفسهم من أية اعتداءات مفترضة.
وبدورنا نحن نشجع الفتيات اللواتي يتعرضن للعنف 
بعدم الصمت والتوجه ألقرب مركز شرطة لإلبالغ عن أي 
اعتداء أو حترش جنسي، كما باإلمكان التوجه للمؤسسات 
األهلية الفلسطينية التي تساعد الفتيات ضحايا االعتداءات 
والتحرشات اجلنسية ومن ضمنها جمعية تنظيم وحماية 

األسرة الفلسطينية.  
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كتب: أنيس سويدان
املنتدى اإلعالمي لنصرة قضايا املرأة

في جتربة الرصد األولى لصورة املرأة في اإلعالم 
اإلعالمي  املنتدى  ف��ي  اإلع��الم��ي  ال��رص��د  جلنة  أجن��زت 
ل��ن��ص��رة ق��ض��اي��ا امل�����رأة ف���ي ف��ل��س��ط��ني ت��ق��ري��ره��ا األول 
الرئيسة  اليومية  والذي تناول كيفية تناول الصحف 
قتل  ملوضوع  اجلديدة(  احلياة  األيام،  الثالث)القدس، 
النساء في املجتمع الفلسطيني سواء كان املسؤول عن 
األمني  االنفالت  نتيجة  أو  اإلسرائيلي  االحتالل  القتل 
يسمى«جرائم  ما  بسبب  أو  السالح  استخدام  وس��وء 

الشرف«.
وتبعث نتائج هذا التقرير إلى الكثير من التساؤالت 
حول دور اإلعالم احمللي وخصوصا الصحافة املكتوبة 

باالهتمام بقضايا املجتمع، وبالتحديد جرائم قتل النساء 
على خلفية ما يسمى»جرائم الشرف«. فقد رصد التقرير 
بداية  من  اجلرائم  لهذه  املذكورة  الصحف  تناول  كيفية 
العام 2007 وحتى نهاية تشرين الثاني من نفس العام، 
م��ن ح��ي��ث ح��ج��م اخل��ب��ر وم��وق��ع��ه ف��ي الصفحة وم��وق��ع 
ومصدره  اخلبر  حترير  وكيفية  اجل��ري��دة  في  الصفحة 
وسيتم  ون��وع��اً  ك��م��اً  ال��ن��ت��ائ��ج  حتليل  ومت  وت��ف��اص��ي��ل��ه، 

نشرها مفصلة حني صدور التقرير.
ال��ن��س��اء ح��ني يكن  أخ��ب��ار  ت��ن��اول  أن  النتائج  وت��ب��ني 
ضحايا االحتالل كان بنسبة مئة باملئة، وكان يتم إبرازه 
الصفحة  على  احل��االت  كافة  وف��ي  الثالث،  الصحف  في 
األولى، وكان اخلبر مفصالً عن الضحية مع ذكر اسمها 
استشهادها،  وظ���روف  االجتماعية  حياتها  وتفاصيل 
وفي غالبية األخبار املنشورة كان مصدر اخلبر مراسل 

صورة املرأة في الصحافة الفلسطينية:
من املسؤول عن حجب احلقائق؟؟

الصحيفة الذي تابع التفاصيل ومت ذكر أسمه في بداية 
ك��ان��ت الصحف الثالث  اه��ت��م��ام��اً  أق��ل  اخل��ب��ر. وب��ص��ورة 
ال��ذي  احل��ص��ار  نتيجة  ال��ن��س��اء  استشهاد  أخ��ب��ار  تنشر 
نشر  ح��االت  ف��ي  أم��ا  غ��زة،  قطاع  على  اسرائيل  فرضته 
األخبار عن مقتل نساء نتيجة االنفالت األمني الذي ساد 
األراضي الفلسطينية بشكل كبير خالل ذلك العام فقد مت 
ذكر  ودون  كذلك  أقل  باهتمام  ولكن  احل��االت  كافة  نشر 

التفاصيل عن الضحايا.
قتل  ج��رائ��م  ع��ن  نشرها  مت  ال��ت��ي  األخ��ب��ار  وبتحليل 
تراوحت  فقد  الشرف«،  يسمى«جرائم  ما  نتيجة  النساء 
نسبة النشر بني اخلمسني والستة والستني باملئة فقط، 
صغير  بشكل  احل����االت  معظم  ف��ي  ينشر  اخل��ب��ر  وك���ان 
الضحايا،  أسماء  جتاهل  مع  الداخلية  الصفحات  وف��ي 
أو اإلشارة إلى األحرف األولى من أسمائهن، ودون ذكر 

مصدر اخلبر غالبا أو خلفياتهن االجتماعية.
وه��ن��ا ال ب��د م��ن ال��ت��ن��وي��ه أن���ه خ���الل ال��ف��ت��رة التي 
لنساء  قتل  حالة  عشر  ثمانية  وقعت  التقرير  تناولها 
على خلفية ما يسمى »شرف العائلة«، وذلك استنادا 
إلى تقارير الشرطة الفلسطينية واملراكز النسوية ذات 
حلقوق  املستقلة  الفلسطينية  الهيئة  وتقرير  العالقة 
املواطن، وفي كافة احلاالت لم يكن في نهاية ذلك العام 

أي من القتلة خلف أسوار السجون.
إن م��ن أه���م م��ه��م��ات ال��ص��ح��اف��ة ه��ي ن��ق��ل احلقائق 
للقارئ إضافة إلى توعية املجتمع من جرائم قد حتدث 
في  املجتمعية  وال��ت��ق��ال��ي��د  ال���ع���ادات  تفهم  وم���ع  ف��ي��ه، 
فلسطني، فإن الصحف اليومية الثالث التي مت رصدها 
مقصرة بحق القارئ في كشفها حلقائق هي عبارة عن 
جرائم قتل بحق نساء دون محاكمة، فمن املسؤول عن 

هذا التقصير؟؟.
بال شك فإن إدارات هذه الصحف تتحمل جزءاً من 
الصحافيني  اآلخ���ر  اجل���زء  يتحمل  بينما  امل��س��ؤول��ي��ة، 
لوقفة  لذلك نحن بحاجة  أقالمهم.  أنفسهم ممن كبلت 
املجتمع،  في  اخلاطئة  املفاهيم  تغيير  أج��ل  من  ج��ادة 
مشاكلنا  حصارنا  كلما  مبكراً  البدء  كان  كلما  بالتالي 

االجتماعية بشكل أسرع.

كتبت: آالء الشنطي
 

أص��ب��ح��ت اإلع���الن���ات حت��اص��رن��ا ف��ي ك��ل م��ك��ان ن��ت��واج��د ف��ي��ه.. ف��ي ال��ب��ي��ت وع��ب��ر ش��اش��ات ال��ت��ل��ف��از وع��ل��ى م��واق��ع 
املالبس.  وعلى  املالعب  وف��ي  التجارية  واملجمعات  األس��واق  وف��ي  الطرقات  وعلى  واملجالت  االنترنت  والصحف 
ولقد كثرت في السنوات األخيرة عمليات استغالل املرأة بطريقة سيئة فأصبحت أنوثتها سلعة تستغل في عمليات 
التسويق والبيع واإلعالنات، كما ابتكرت بعض الشركات التي ال يهمها إال حتقيق الربح بصرف النظر عن الوسيلة.. 
طريقة غريبة الستغالل الفتيات.. حتى أصبح التساؤل مشروعاً: هل أصبحت  املرأة كائناً قابالً لالجتار فيه؟ وجسداً 

مطلوباً إظهار مفاتنه لدرجة تعرضها ملختلف أشكال االمتهان والسوقية؟؟؟؟؟
فال يخفى على املتأمل في واقع املرأة أنها أصبحت تستغل استغالالً  سيئاً من خالل اإلغراء بها في وسائل الدعاية 
واإلعالن ملنتجات مختلفة بعضها متعلق باملرأة واآلخر ال عالقة لها  فيها. ففي مجال األفالم تستخدم املرأة استغالال 
جتاوز كل احلدود الشرعية  واإلنسانية في عرض املرأة عرضا فاتنا صارخاً، واملجالت الهابطة  ال ميشي سوقها إال 
إذا ملئت املجلة بصور النساء اجلميالت، أما املصانع  واملعامل والشركات التجارية فهناك الكثير من يحاول توسيع 
في  واملسموعة..  املقروءة  والشعارات  واإلع��الن��ات  اإلشهار  على  باالعتماد  أربحاه  لزيادة  منتوجه  تسويق  دائ��رة 
محاولة للوقوف على أرضية تكاد تكون قاسماً مشتركاً، بني معظم اإلعالنات احملبوكة خصيصاً لتصريف واستثمار 
منتوج معني، أال وهو املرأة.. هذه املرأة التي أصبحت تستغل في اإلعالنات خاصة املعتمدة على الصورة أو املرفقة 

بامللصقات مبختلف أحجامها، والتي تستنزفها كجسد يضفي ملسة من اجلمالية على املنتوج.
أمل  موظفة بإحدى البنوك ترى، على حد تعبيرها، أن استغالل املرأة في اإلعالنات أصبح يثير في نفسها نوعاً من 
الغيرة على هذا املخلوق اجلميل الذي يظهر مفاتنه لإلعالن عن جهاز ثالجة مثالً أو تلفاز أو غيره مؤكدة ذلك بقولها 
»في الواقع ال أعرف ما العالقة بني صدر املرأة مثال وجهاز التلفاز..فكثيراً ما تظهر، وخاصة في اإلعالنات الغربية 
وبعض القنوات الفضائية، امرأة جميلة منحنية على تلفاز وجزء مهم من صدرها مكشوف..أو تفتح الثالجة لتشرب 
وهي ترتدي قميص نوم يكشف كل مفاتنها..«، وتؤكد أمل  قائلة: »بالطبع ليست مفاتن املعلنة من يجعلنا نشتري 
مثل هذه األشياء بل هي حاجتنا املاسة إليها فكما ترى أمل  أن جودة املنتوج هي ما يفرض قيمته في السوق ومدى 
حاجته لنا«، وبنبرة ال تخلو من تهكم ومصداقية تقول » بالنسبة لي فلن أشتري املنتوج حتى ولو قامت املرأة في 

اإلعالن  باإلشهار لدرجة خلع كل مالبسها ما دمت في غنى عنه«.
إياد  شاب جامعي  يعتقد بدوره أن املرأة أصبحت بالفعل كسلعة مستنزفة للعرض، فعال حد تعبيره 

»املرأة تستغل بشكل بشع في مختلف املواد والسلع في التلفزيون أو عبر وسائل اإلعالم املكتوبة أو حتى على 
ملصقات اللوحات اخلاصة في الشوارع العمومية، فهي بذلك مجرد جسد فاتن يغري باملشاهدة قد يحفز على اقتناء 
املنتوج، أو لعرض مواد التنظيف، في الوقت الذي يتم فيه تغييب املرأة كإنسان فاعل وعنصر منتج هو في الواقع 

مبثابة نصف املجتمع«.
إن للمرأة دوراً كبيراً في بناء املجتمع، فهي األم التي تعد أبناءها ليكونوا جيالً صاحلاً، واستغاللها في اإلعالنات 
بهذا الشكل املشني بعرض جسدها إلغراء وإفساد وحتطيم األمة بدالً من أن تبنيها يرفضه اخللق والدين اإلسالمي.  لكن 
السؤال الذي يبقى متاحا هنا إلى متى ستبقى املرأة سلعة رخيصة في أيدي املعلنني والشركات؟ تهان كرامتها بحجة 
الترويج للمنتج والسلعة؟ حتى بات كثير من املستهلكني من كثرة هذه اإلعالنات ال يعرفون ما هي السلعة املعلن 

عنها، وال شاغل لهم إلى النظر إلى بطلة اإلعالن.

املرأة في املزاد.. االستغالل السيئ  لها في اإلعالن
آراء وأقالم
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كيف نفهم السكري؟
السكري هو حالة مرضية يكون اجلسم فيها غير قادر على ضبط سكر الدم 
إفراز  من  مينعه  بخلل  البنكرياس  يصاب  عندما  تبدأ  واملشكلة  )اجللوكوز(. 
الكمية الكافية من هرمون األنسولني الذي يعمل على تنظيم كمية السكر في الدم 
ملّد اجلسم بالطاقة ونقل السكر الفائض عن حاجة اجلسم من الدم وتخزينه في 
خاليا اجلسم الستعماله فيما بعد. وفي حال وجود خلل في البنكرياس فإن 

السكر يتجمع في مجرى الدم ويسبب حالة تعرف مبرض السكري. 

ما هو سكري احلمل؟ 
هو حالة مرضية يتم اكتشافها ألول مرة خالل فترة احلمل، وتتمثل هذه 
فأثناء فترة  األم.  السكر في دم  احلالة بوجود كمية كبيرة وغير طبيعية من 
احلمل، يتوجب على اجلسم إفراز كمية إضافية من األنسولني لتلبية احتياجات 
اجلنني، خاصة في منتصف رحلة احلمل. وإذا لم يتمّكن اجلسم من القيام بهذه 
العملية، فمن احملتمل أن يتطور في جسم األم مرض سكري احلمل. كما ميكن 
أن ترتفع مستويات السكر في الدم بسبب التغيرات الهرمونية في هذه الفترة 

والتي تؤثر على وظيفة األنسولني.

الفئات األكثر عرضة لإلصابة بسكري احلمل
إصابة املرأة احلامل بالسمنة. 

املعتمد على  ال��س��ك��ري  إص��اب��ات مب���رض  ع��ائ��ل��ة فيها  م��ن  امل����رأة  ت��ك��ون  أن 
األنسولني لدى أحد الوالدين أو أحد األشقاء.
اإلصابة بسكري احلمل في حمل سابق.

احلمل بسن متأخر.
والدة سابقة لطفل بوزن يتجاوز 4 كيلو غرامات. 

تعدد حاالت اإلسقاط أو وفاة طفل حديث الوالدة ألسباب غير معروفة.
االلتهابات املستمرة اجلرثومية أو الفطرية وخصوصاً في املجاري البولية

أعراض اإلصابة بسكري احلمل 
تظهر عادة أعراض سكري احلمل على املرأة احلامل من خالل عالمات مثل:

العطش وكثرة اإلدرار.
التعب املبكر أو اإلجهاد السريع خالل األسبوع الرابع واألسبوع العشرون 

من احلمل.
في بعض األحيان يكون املرض بدون أعراض حيث يكتشف ارتفاع السكر 

سكري + حمل = سكري احلمل
للمرة األولى عند الفحص الشهري لدم احلامل وإدرارها في العيادة النسائية.

 كيف نتعرف على سكري احلمل؟
 يتم الكشف عن سكري احلمل من خالل فحصني:

الفحص األول: وهو فحص االستطالع بدون صوم وفيه تعطى املرأة 50 غراما 
من السكر )جلوكوز( مخلوط مباء وبعد مرور ساعة من الوقت يتم فحص 

مستوى اجللوكوز في الدم. وفي هذه املرحلة يجب أن يكون مستوى اجللوكوز 
 140 ملغرام فما فوق، ومن ثم يتم االنتقال إلى املرحلة الثانية.

الفحص الثاني: وهو فحص بعد صوم ليل كامل حيث تعطى فيه املرأة احلامل 
100 ملغرام من اجللوكوز املخلوط باملاء وبعدها يتم أخذ ثالث فحوصات 

إضافية لفحص مستوى اجللوكوز كل ساعة.

أما املستويات الطبيعية فهي:
 خالل الصوم- حتى 105 ملغم

 بعد ساعة- 190 ملغم
 بعد ساعتني- 190 ملغم

بعد ثالث ساعات- 140 ملغم.
أك��ب��ر م��ن املعدل  أك��ث��ر م��ن فحصني مل��ع��دل  وإذا وص��ل��ت كمية اجل��ل��وك��وز ف��ي 

الطبيعي فهذا يعني أن املرأة مصابة بسكري احلمل.

ماذا نفعل عندما نكتشف أننا مصابون بسكري احلمل؟
هذا  في  والنصيحة  السكر.  قليلة  بحمية  بالقيام  يوصى  األولى  املرحلة  في 
بالسكر.  الغنية  واملشروبات  املأكوالت  من  كبير  بشكل  التقليل  تتضمن  الشأن 
وبشكل عام على املرأة أن تتوجه إلى خبيرة حميات. وبعد أسبوع أو أسبوعني 
مرتني  اجللوكوز  مستوى  تفحص  أن  امل��رأة  على  يجب  السكر  قليلة  احلمية  من 
الوجبات. وإذا جتاوز  تناول  الصوم وساعتني بعد  حتى ثالثة أسبوعًيا خالل 
مستوى السكر أكثر من 100 ملغم خالل فحص الصوم وأكثر من 120 ملغم بعد 

ساعتني من تناول الوجبات فعليها أن تبدأ على الفور تلقي عالج األنسولني.

مخاطر سكري احلمل
ارتفاع الضغط لدى األم 

موت اجلنني
زيادة حجم اجلنني مما يؤدي إلى عسر الوالدة

ضيق التنفس بعد الوالدة
نقص نسبة السكر لدى الطفل حديث الوالدة. 

إصابة الطفل مبرض اليرقان
تكثف الدم. 

نصائح للحوامل املصابات بسكري احلمل
1. قبل احلمل: 

ال يجوز للسيدة املصابة مبضاعفات مرض سكري احلمل اتخاذ قرار احلمل 
مبوضوع  االهتمام  يجب  ولذلك  املعالج.  الطبيب  موافقة  على  احلصول  قبل 
موانع احلمل وأنواعها ومناقشة ذلك مع الطبيب وعدم إيقافها لغرض احلمل 
اال بتصريح من الطبيب حيث أن احلمل في هذه احلالة يسرع في تدهور صحة 

األم وقد يؤثر على صحة اجلنني.

2. أثناء احلمل: 
املتابعة الدورية للحمل.

متابعة نسبة السكر في الدم.
اتباع حمية غذائية حتت إشراف أخصائية تغذية.

القيام ببعض التمارين الرياضية اخلاصة.  

3. بعد احلمل:
عادة  تساهم  اإلرض��اع  عملية  أن  حيث  أطفالهن  بإرضاع  السيدات  ينصح 
وذلك  ال��دم،  في  السكر  ارتفاع  حالة  رج��وع  تفادي  وبالتالي  ال��وزن  بتقليص 

لفقدان طاقة حرارية عالية خالل عملية اإلرضاع.

 إعداد: سهير جندية

ما هو احلمل؟
من  تبدأ  طبيعية  فسيولوجية  عملية  ه��و  احلمل 

وقت تلقيح البويضة إلى وقت خروجها من الرحم.

كيف ومتى يحدث احلمل؟
في  امل��رأة،  مبيض  من  الناضجة  البويضة  تخرج 
ف��إذا  متتاليني،  طمثني  ب��ني  ال��واق��ع��ة  الفترة  منتصف 
املنوي  احليوان  يتحد  الفترة،  هذه  خالل  جماع  حدث 
ويحدث  ف��ال��وب  ق��ن��اة  داخ���ل  الناضجة  البويضة  م��ع 
ال��ت��ل��ق��ي��ح، وب��ع��ده��ا ت��ت��ح��رك ال��ب��وي��ض��ة امل��ل��ق��ح��ة التي 
سرعان ما تتحول إلى كتلة من اخلاليا، من قناة فالوب 
إلى الرحم خالل أربعة أو خمس أيام وتلتصق بجدار 
امللتصقة  الكتلة  بتغذية  ي��ق��وم  ب���دوره  ال���ذي  ال��رح��م 

لتتحول بعد ذلك إلى جنني مكتمل التكوين.

كيف تعرفني أنك حامل؟
امل��ت��وق��ع ملدة  ال����دورة الشهرية ع��ن م��وع��ده��ا  ت��أخ��ر   
ال��س��ي��دة ال تستعمل  ك��ان��ت  إذا  أك��ث��ر  أو  أي���ام  ع��ش��رة 

وسيلة ملنع احلمل.
 الشعور بألم في الثدي عند ملسه وامتالء الثدي.

 كثرة التبول في األشهر األولى للحمل بسبب ضغط 
الرحم على املثانة.

ل��ون لها وال رائ��ح��ة من  إف����رازات بسيطة ال  ن���زول   
منطقة املهبل والفرج والشعور بليونة.

 ع��ن ط��ري��ق ال��ف��ح��ص امل��خ��ب��ري – س���واء ع��ن طريق 
البول أو الدم.

 عن طريق الفحص بواسطة  M.S )املوجات فوق الصوتية(.

تقول رمي » لقد أصبح مزاجي بعد الوالدة سيئاً للغاية حيث 
أجهش بالبكاء من أي شيء صغير....«، أما يافا فتقول » أصبحت 
أشعر بعد الوالدة بالفشل كأم وبتعب دائم وسرعة الغضب إلى 

درجة أن زوجي أصبح يقضي  معظم وقته خارج املنزل...«.  

ما هو السبب؟ 
األق��ل بحالة  تصاب واح��دة من عشر نساء واضعات على 
لدرجة  النفسية والتي تصنف وفقاً  من االضطرابات املزاجية 

شدتها إلى ثالثة أشكال:
أول����ى ه���ذه األش���ك���ال ه���ي ال��ك��آب��ة ال��ن��ف��اس��ي��ة )ال���والدي���ة( 
إلى اخلامس من والدة  الثاني  اليوم  أعراضها في  تبدأ  وال��ذي 
تترك  أن  دون  أسبوعني  م��رور  بعد  تلقائياً  وتختفي  الطفل،  
بأنها  خاللها  األم  فتشعر  الوليد،  أو  الوالدة  على  ض��ارة  آث��اراً 
تصبح  وقد  سبب.  أي  دون  بالبكاء  جتهش  فقد  طبيعية،  غير 
شديدة احلساسية، وكثيرة القلق، و مفرطة في التوتر وسهلة 
الطاقة  وفاقدة  النوم  على  القدرة  وعدمية  باإلرهاق  الشعور 

والشهية...الخ. 
فيه  يستمر  ال��والدة  بعد  ما  اكتئاب  فهو  الثاني  الشكل  أما 
االضطراب املزاجي ألكثر من أسبوعني فيتطور ليصبح اكتئاباً 
ال��والدة،  بعد  محددة  غير  مواعيد  في  األمهات  يصيب  شديداً 
شعور  األم  يصاحب  حيث  شهر.  من  ألكثر  يستمر  قد  وال��ذي 
باخليبة وفقدان الرغبة اجلنسية واملتعة بأي شيء والتي قد 
تصل إلى حد الشعور بالفزع والذعر والرغبة في إيذاء الطفل 
إلى حد  الثالث  الشكل  النفس..ألخ. فيما تتطور احلالة في  أو 
الذهان وهو أخطر أنواع االكتئاب لكنه األقل انتشاراً والذي قد 

يستمر إلى أكثر من عام.  

ما هي مسببات هذه اإلضرابات النفسية؟  
مي��ك��ن ح��ص��ر م��س��ب��ب��ات ه���ذه االض���راب���ات ف��ي أرب����ع ع��وام��ل 

األس���رة،  ع��ن  العزلة  ومنها  اجتماعية،   ع��وام��ل  وه���ي:  رئيسية 
خاصة  وفاتها  أو  الواضعة(  أم  )أي  األم  بعد  األس��ري��ة،  املشاكل 
أثناء الوالدة، البطالة واألزمات املادية، عدم قضاء وقت كافي مع 
الذي يحتاج لوقت كبير.  املولود اجلديد  الزوج بسبب متطلبات 
إضافة إلى عوامل بيولوجية، التي يقصد بها التغيرات الهرمونية 
في  الواضعات وحتديداً  الوالدة لدى  التي حتصل بعد  السريعة 
والبروجيستيرون.  األستروجني  األنثويني  الهرمونني  مستوى 
اجلسدية،  للعوامل  فتعود  املسببات  م��ن  الثالثة  املجموعة  أم��ا 
وال��ت��ي سببها اإلره���اق ال��ن��اجت ع��ن  قلة ال��ن��وم م��ن رع��اي��ة الطفل 
من  اخل���وف  أو  قيصرية،  عملية  بعد  خ��اص  ب��األل��م  الشعور  أو 
التغيرات اجلسدية مثل فقدان اجلمال وتناسق قوامها، ما قد ينشأ 
العوامل  عنه فقدان الثقة بالنفس وباألنوثة وجاذبيتها. وأخيراً 
العاطفية التي سببها عدم شعور األم الواضعة مبا كانت تتوقعه 
املولود بعكس ما كانت تتخيله  إذا كان  أو  من »عاطفة األمومة« 

األم الواضعة من حيث جنسه ولونه وحالته الصحية...الخ. 

ما احلل؟ 
مع  منها  تعاني  التي  االكتئاب  حالة  امل��رأة  تتقبل  أن  يجب   -1
العديد  وتصيب  طبيعية  هي  احلالة  هذه  بأن  إدراكها  أهمية 
من النساء، كما أنها ليست املسؤولة عن حدوث هذه احلالة، 

وعليها أن تصارح زوجها وطبيبها باألمر.
2- من الضروري أن تقوم األم املكتئبة مبصادقة أمهات وضعن 

حديثاً وأن تتحدث إلى شخص ترتاح له. 
ال����زوج واألص���دق���اء واألس�����رة أن ت��س��ان��د األم  3- ي��ج��ب ع��ل��ى 

الواضعة مع محاولة إخراجها من هذه الكآبة.   
4- هناك إرشاد نفسي تقدمه العديد من املؤسسات املتخصصة 

في رعاية احلوامل والواضعات. 
ت��ن��ظ��ي��م وح���م���اي���ة األس����رة  ت���ذك���ري س��ي��دت��ي أن ج��م��ع��ي��ة   -5
الوالدة  ما بعد  اإلرش��اد واملشورة  تقدم خدمات  الفلسطينية 

داخل العيادات وفي املنزل وبسرية تامة. 

السيدة  به  تشعر  وال��ذي  الرحم  في  اجلنني  حركة   
احلامل غالبا في نهاية الشهر الرابع تقريبأ.

بعض األعراض التي ترافق احلمل
الغثيان الصباحي: الشعور بالغثيان أو القيء أو 
الدوار )الوحم( في األشهر الثالثة األولى من احلمل، 
أو  بسكويت  قطعة  بتناول  ذل��ك  على  التغلب  ممكن 

اخلبز احملمص، والنهوض البطيء من الفراش.
عند  احلامل  به  تشعر  )احلموضة(:  املعدة  حرقة 
البارد  احلليب  من  كأس  بتناول  ينصح   – استلقائها 
وجتنب األغذية التي تسبب ذلك مثل الشاي والقهوة 

واألغذية احلمضية.
عروق  عن  عبارة  البواسير  والبواسير:  اإلمساك 
نزيف  يحدث  وقد  الشرج،  فتحة  حول  بالدم  محتقنة 
أث��ن��اء ال��ت��غ��وط، واإلم��س��اك ي��زي��د م��ن ح��ال��ة البواسير 

سوءا.
األغذية  تناول  السوائل،  اإلكثار من شرب  ينصح 
ال��غ��ن��ي��ة ب��األل��ي��اف، ال��ف��واك��ه واخل���ض���ار، وال��ت��م��اري��ن 

الرياضية وخاصة املشي.
وال��وق��وف  احلمل  ضغط  نتيجة  حت��دث  ال��دوال��ي: 
الظهر  على  واالستلقاء  بالنوم  ينصح  طويلة،  لفترة 
ورفع القدمني على وسادة وعدم الوقوف لفترة طويلة 

وميكن بدء العالج بعد الوالدة.
بالتشنج  احل��وام��ل  بعض  ت��ص��اب  ق��د  التشنج: 
أو  الفخذ  أو  ال��س��اق،  بطة  ف��ي  الليل  ف��ي  خ��ص��وص��اً 
بالتالي  ال��ك��ال��س��ي��وم،  لنقص  ذل���ك  وي��ع��زى  ال����ردف 
القدم لأعلى،  املتشنج مع ثني  ينصح بفرك اجلزء 
مبراجعة  فينصح  يحتمل  وال  شديد  األل��م  كان  وإذا 

الطبيب.

لألزواج اجلدد
ما هي عالمات احلمل وكيف تتأكد السيدة بأنها حامل؟

صحة إجنابية

اكتئاب ما بعد الوالدة
توقعات غير متوقعة وحلول باالنتظار...
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اح��ت��ض��ن��ت م��دي��ن��ة ب��ي��ت حل����م، ف���ي ال����راب����ع م���ن ك��ان��ون 
وبحضوٍر  هادفة،  وعلمية  بحثية  أجواٍء  وسط  األول2008، 
مميز لوزارات التخطيط والصحة واإلعالم، وديوان الرئاسة 
الفلسطينية، والعديد من رؤساء بلديات محافظة بيت حلم، 
ومجموعة من اخلبراء والباحثني واألكادمييني وممثلني عن 
املتحدة،  األمم  هيئة  ومؤسسات  املدني  املجتمع  مؤسسات 
وبحضور  واإلس���الم���ي،  املسيحي  ال��دي��ن  رج���ال  م��ن  ولفيف 
عدد كبير من اإلعالميني واملراسلني ووكاالت األنباء احمللية 
التخطيط  »أه��م��ي��ة  ح��ول  الفلسطيني  امل��ؤمت��ر  وال��ف��ض��ائ��ي��ة، 
الدميغرافي وتنظيم األسرة في محاربة الفقر واملساهمة في 
الذي نظمته جمعية تنظيم وحماية األسرة  التنمية«  إحقاق 
وحتت  باملدينة  االنتركونتيننتل  ف��ن��دق  ف��ي  الفلسطينية، 

رعاية وزارة التخطيط الفلسطينية.  
وبدأ املؤمتر أعماله باستقبال املدعوين في صالة عرض 
منشورات وإصدارات اجلمعية املخصصة لذلك، ليتم بعدها 
إدارت��ه يوسف  الذي ترأس  للمؤمتر  االفتتاحية  بدء اجللسة 
قري، مدير تنمية املوارد واإلعالم في اجلمعية بالوقف دقيقة 
للنشيد  وع���زف  فلسطني  ش��ه��داء  أرواح  على  وح���داد  صمت 
الوطني الفلسطيني الذي صحابه ترحيب باحلضور من قبل 

مايك سلمان، أمني سر اللجنة التنفيذية. 
العام  األم��ني  هدمي،  عرفات  د.  ألقى  اجللسة  نفس  وف��ي 
للجمعية كلمة بليغة حتدث فيها عن مشوار اجلمعية الصعب 
ف��ي م��ج��ال تنظيم األس����رة. وأع���رب ه��دم��ي ب��أن امل��ؤمت��ر جاء 
التي  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  ومفاهيم  حقوق  لتعزيز 
اجلمعية،  بها  تلتزم  والتي  السكانية،  القضية  جوهر  تعتبر 
ضمن ما ورد في امليثاق الذي وضعه االحتاد الدولي لتنظيم 
عن  تغيب  شمسها  زال��ت  ما  التي  اإلن��س��ان  وحقوق  األس���رة، 
فلسطني. وأوضح الهدمي بأن معنى تنظيم األسرة يقصد به 
التباعد بني فترات احلمل وليس حتديد النسل، وبأنها حالة 
رفاه كامل بدنيا وعقليا واجتماعيا، في جميع األمور املتعلقة 
باجلهاز التناسلي ووظائفه وعملياته، وليس مجرد السالمة 
وتهميش  الصحي  اجلهل  ب��أن  مضيفا  واإلع��اق��ة،  امل��رض  من 
دور املرأة، وانتقال األمراض اجلنسية، وعدم االعتناء اجليد 
بصحة األطفال والشباب، ما هي إال أعباء يدفع ثمنها املواطن 
التنمية  إن  بالتالي  املدني.  املجتمع  ومؤسسات  الفلسطيني 
احلقة حتتاج إلى وقفة جادة حملاربة الفقر ورفع مستويات 
لإلنسان  متكاملة  وجسدية  عقلية  رفاهية  وضمان  التعليم 
ال��ت��ي مت تبنيها ف��ي مؤمتر  م��ن احل��ق��وق اإلجن��اب��ي��ة  إن��ط��الق��اً 

التنمية والسكان بالقاهرة عام 1994.
للمؤمتر  رع��ات��ه��ا  ع��ل��ى  التخطيط  وزارة  ه��دم��ي  وش��ك��ر 
ووزراء  السكاني،  التخطيط  عملية  في  هام  حكومي  كتمثيل 
التخطيط والصحة واإلعالم لقرارهم انتداب ممثلني عنهم في 
واإلشرافية  التنفيذية  واللجنة  احلضور  شكر  كما  املؤمتر، 

للمؤمتر.  
عبد  سمير  د.  التخطيط  وزير  كلمة  عطايا  محمود  وألقى 
وأدات��ه��ا،  التنمية  غاية  هم  السكان   “ أن  فيها  أك��د  ال��ذي  الله، 
وبالرغم من اجلدل الفكري حول العالقة بني السكان والتنمية 
أن  على  اتفقوا  الباحثني  من  العديد  أن  إال  تبادلية  عالقة  هي 
السكانية والتنمية هي عالقة تبادلية  املتغيرات  العالقة بني 
مشيراً أن نتائج التعداد العام للسكان  وذات تأثير متبادل”، 
 3.7 بلغ  الفلسطينية  األراض����ي  ف��ي   2007 ل��ع��ام  وامل��س��اك��ن 
مليون نسمة، وبذلك يكون عدد السكان وخالل عشرة سنوات 
قد ازداد 866 ألف نسمة أي ما نسبته 30% من عدد السكان في 
عام 1997، ومنوهاً أن لهذه الزيادة السكانية تبعات تنموية 
يراعي  موضوعي  إطار  في  السكان  موضوع  تناول  تستدعي 
سياسات  وتطوير  والبيئة  والتنمية  السكان  ب��ني  ال��ت��وازم 
وتنطلق  امل���ذك���ورة  ال��ف��ض��اءات  ف��ي  للتأثير  ه��ادف��ة  سكانية 
والسياسي  والثقافي  واالق��ت��ص��ادي  االجتماعي  ال��واق��ع  م��ن 
اإلرتقاء بنوعية  املرجوة في  التنموية  األهداف  إلى  للوصول 
ومستوى حياة اإلنسان الفلسطيني. وأكد عطايا على التكامل 
املتغيرات  إدم��اج  وأهمية  والتنمية  السكانية  املتغيرات  بني 

الدميغرافية في عملية التخطيط والتنموي.
محافظة  في  اإلع��الم  مديرية  مدير  شحادة،  فايق  وثمن 
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بيت حلم في كلمة ألقاها باإلنابة عن وزير اإلعالم، د. رياض 
املالكي اجلهود التي بذلت في إعداد خطة اإلصالح والتنمية 
الذي  ال��دور  أهمية  إلى  مشيراً  الفلسطينية،  السلطة  قبل  من 
على  الفقر  م��ن  التخفيف  ف��ي  ال��دمي��غ��راف��ي��ة  ال��ع��وام��ل  تلعبه 
اخلصوبة  معدالت  ب��أن  موضحاً  العائلة،  و  األس��رة  صعيد 
االق��ت��ص��ادي. وال��ن��م��و  بالتنمية  م��ب��اش��راً  ارت��ب��اط��اً   ت��رت��ب��ط 
التنمية  عملية  مع  وتطابقه  وآلياته  التكامل  مفهوم  إن  وأكد 
قابل  متكامل  من��وذج  توفر  عدم  أهمها  معوقات،  عدة  يواجه 
للتطبيق، وعدم كفاية البيانات واملؤشرات السكانية، إضافة 
مستقبلي  تقدير  ل��وض��ع  ال��الزم��ة  الفنية  اخل��ب��رة  نقص  إل��ى 
إلعداد السكان وفقا للنوع والعمر، ما يوفر املعلومات الالزمة 
املتغيرات  إلدم���اج  واالجتماعيني  االقتصاديني  للمخططني 

السكانية في خطط التنمية.
وت��ط��رق إل���ى ت��ع��ري��ف م��ف��ه��وم ال��ت��ك��ام��ل ب��ص��ورة توضح 
موضحاً  التكامل،  تطبيق  خاللها  من  ميكن  التي  املستويات 
عن  عجزت  الفلسطيني  للشعب  تقدم  التي  امل��س��اع��دات  ب��أن 
األسباب  باحلسبان  تأخذ  ول��م  االق��ت��ص��ادي،  النمو  حتقيق 
لأراضي  اإلسرائيلي  باالحتالل  تتمثل  التي  للفقر،  اجلذرية 
تنفيذ  دون  حت���ول  األن��ظ��م��ة،  أزم����ة  ون��ش��وء  الفلسطينية، 
امل��س��اع��دات. ت��ل��ك  ج���ودة  درج���ة  ك��ان��ت  مهما  التنمية   خ��ط��ط 

وأك������د ش����ح����ادة ع���ل���ى ض�������رورة إش�������راك رج������ال ال����دي����ن ف��ي 
املجتمع  ك��ون  االج��ت��م��اع��ي��ة،  امل��ش��اك��ل  وح��ل  التوعية  عملية 
في  م��ؤث��ر  دور  فلهم  وب��ال��ت��ال��ي  دي��ن��ي��ا،  م��ل��ت��زم  الفلسطيني 
جتاه  السياسي  االل��ت��زام  ض��م��ان  ض���رورة  م��ؤك��داً  املجتمع، 
البعد  تضمن  إمن��ائ��ي��ة  س��ي��اس��ات  ومتابعة  وتنفيذ  صياغة 
العدالة  وحتقيق  الفقر  على  القضاء  في  وتساهم  التكاملي، 
 االجتماعية واملساواة بني املواطنني وتوفير التعليم للجميع.

وأوضح محمد رزق، مدير مديرية الصحة حملافظة بيت حلم 
وممثالً عن وزير الصحة د. فتحي 
أب����و م��غ��ل��ي، ب����أن اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
إدارة  وض��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال��وط��ن��ي��ة 
ص��ح��ة وت��ن��م��ي��ة امل����رأة ك��ان��ت على 
النحو التالي: دمج خدمات الصحة 
الصحية  ال��رع��اي��ة  ف��ي  اإلجن��اب��ي��ة 
وخدمات  ج��ودة  وتطوير  األول��ي��ة 
ال���ص���ح���ة اإلجن����اب����ي����ة وت���وس���ي���ع 
م��ع��ارف امل��راه��ق��ني وال��ش��ب��اب في 
والتعليم  اإلجنابية  الصحة  أم��ور 
امل��س��ت��م��ر ل��ك��اف��ة م��ق��دم��ي اخل��دم��ات 
ف��ي األم����ور واحل���ق���وق اإلجن��اب��ي��ة 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ت��ط��وي��ر ال��ط��اق��ات 
امل�����رأة. ب���رام���ج  إدارة  م���ج���ال   ف���ي 

صحة  حتسني  ه��و  الصحة  إلدارة  ال��ع��ام  ال��ه��دف  أن  وأش���ار 
عن  املبكر  الكشف  إل��ى  باإلضافة  ال��وف��ي��ات،  وتقليل  النساء 
سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، وإدخال برامج الوقاية 
خاصة  النساء  ل��دى  املزمنة  ل��أم��راض  املبكر  والتشخيص 
انقطاع احليض، والعناية باملرأة احلامل  في مرحلة ما بعد 
وحتسني نوعية اخلدمة املقدمة في مراكز صحة املرأة وإدماج 
البحوث  وإج����راء  اجل��ن��در  عنصر  وإدخ����ال  اجل��ن��در،  قضايا 
 ووضع اخلطة املستقلبية، باإلضافة إلى التوعية والتثقيف. 

اجللسة األولى للمؤمتر
كما وتضمن املؤمتر جلستني عرضت فيهما خمسة أوراق 
امل��ؤمت��ر.  مب��وض��وع  ع��الق��ة  ذات  مواضيع  ح��ول  بحثية  عمل 
أمينة  إدارت��ه��ا  ت��رأس��ت  ال��ت��ي  للمؤمتر  األول���ى  اجللسة  ففي 
الدبس  رام��ي  ق��دم  للجمعية،  التنفيذية  امل��دي��رة  ستافريدس 
من اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ورقة عمل بعنوان 
في  ومؤشراتها  األس��رة  وتنظيم  اإلجنابية  الصحة  »أهمية 
املركزي  اجلهاز  دور  فيها  تناول  حيث  والتنمية«  التخطيط 
كما  السكانية،  السياسات  وض��ع  في  الفلسطيني  لإلحصاء 
الفلسطيني  استعرض أيضاً اخلصائص السكانية للمجتمع 
الصحة  وم��ؤش��رات  اخل��ص��وب��ة  م��وض��وع  على  التركيز  م��ع 

اإلجنابية. 
وأكد الدبس في ورقة عمله إلى أن عدم وضوح السياسات 
الذي يساهم  العائق  السكانية كانت مبثابة  واالستراتيجية 
املرسومة  واخل��ط��ط  ال��ب��رام��ج  كفاية  ع��دم  ف��ي  مباشر  بشكل 
إلح�����داث ال��ت��ن��م��ي��ة، م���ش���ددة أي���ض���اً ع��ل��ى ض�����رورة أن ت��ك��ون 
السياسات والبرامج الوطنية للسكان والتنمية أكثر تواؤما 
لتنمية  النوعية  ل��أه��داف  استيعابا  وأك��ث��ر  ال��ت��ح��دي��ات  م��ع 
وامل��ؤش��رات  السكانية  اخلصائص  دراس��ة  أن  كم  البشرية. 

اإلجن��اب��ي��ة،  الصحة  وم��ؤش��رات  السكاني  بالنمو  اخل��اص��ة 
ال��ق��رار من  ال��ت��ي متكن املخططني وص��ن��اع  ال��ض��روري��ات  م��ن 
م��راق��ب��ة األوض�����اع ال��دمي��وغ��راف��ي��ة وامل��ع��ي��ش��ي��ة وال��س��ي��ط��رة 
إلى أن حتقيق  النوعية لالحتياجات األساسية. ولفت أيضاً 
األلفية اإلمنائية ح��ول حتسني  أه���داف  م��ن  ال��ه��دف اخل��ام��س 
املقدمة  البرامج  في  التدخل  من  مزيداً  يتطلب  األمهات  صحة 
لتطوير الصحة اإلجنابية ومكوناتها وتضافر جهود مقدمي 
اخلدمات الصحية وتكامل األداء في تقدمي اخلدمة والتركيز 

على جودتها ومكوناتها. 
ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  م����ن  ع���ط���اي���ا  م���ح���م���ود  واس���ت���ع���رض 
الفلسطينية ورقة عمل بعنوان “ واقع القضايا الدميوغرافية 
في السياسات واخلطط االستراتيجية الفلسطينية احلكومية« 
والتي تناول فيها مواضيع مثل العالقة بني السكان والتنمية 
وم��دى  التخطيط،  عملية  ف��ي  السكانية  امل��ت��غ��ي��رات  وإدم����اج 
االهتمام الرسمي بالقضايا السكانية. كما استعرض القضايا 
التي  الفلسطينية والتحديات  التنموية  السكانية في اخلطط 
اخلطط  ف��ي  اجليمغرافية  امل��ت��غ��ي��رات  إدم����اج  عملية  ت��واج��ه 
تطوير  هو  املطلوب  أن  إلى  ورقته  في  عطايا  وأكد  التنموية. 
السكان،  قضايا  جتاه  القرار  صانعي  لدى  السياسي  االلتزام 
والتشريعية  القانونية  البيئة  ت��وف��ر  ض���رورة  إل��ى  اض��اف��ة 
املالئمة لدمج قضايا السكان في التخطيط الوطني والقطاعي، 
وتعزيز اإلطار املؤسسي التنسيقي املالئم ) اللجنة الوطنية 
الدعم  توفير  جانب  إلى  لها  الفنية  األذرع  وتشكيل  للسكان( 
اخلطط  في  السكان  قضايا  إدم��اج  على  للعمل  لها  واملساندة 
عملية  لتحقيق  األساسية  املتطلبات  من  التنموية  والبرامج 
والتنموية  السكانية  واملعلومات  البيانات  وتوفر  اإلدم���اج، 
وك��ذل��ك ت��وف��ر اإلس��ق��اط��ات ال��دمي��غ��راف��ي��ة ) ال��س��ك��ان، ال��ق��وى 
السكانية  واالولويات  القضايا  حتديد  و  التعليم(،  العاملة، 
في األراضي الفلسطينية وتوفير اإلجماع املجتمعي حول هذه 

القضايا كمقدمة لعملية اإلدماج.
اجللسة الثانية

قري،  يوسف  إدارتها  ت��رأس  التي   الثانية  اجللسة  وفي 
مدير تنمية املوارد واإلعالم مت تقدمي ثالثة أوراق عمل. فقد 
قدم د. سعيد عّياد مدير مكتب هيئة وإذاعة تلفزيون فلسطني 
بعنوان  عمل  ورق��ة  الفلسطينيني  الصحافيني  نقيب  ونائب 
واملقروءة  واملرئية  املسموعة  احمللية  اإلع��الم  وسائل  “دور 
الدميوغرافية”  والقضايا  اإلجنابية  الصحة  حقوق  دعم  في 
وال��ت��ي ت��ن��اول ف��ي��ه��ا ال��ت��غ��ط��ي��ة اإلع��الم��ي��ة ل��ق��ض��اي��ا الصحة 
أن  البحث  نتائج  كشفت  حيث   ،2008 ع��ام  خ��الل  اإلجنابية 
بتغطية  أشكالها  مبختلف  اإلعالم  وسائل  لدى  قصور  هناك 

مثل هذه القضايا.
التي تعنى  املؤسسات  أن هناك قصور من قبل  وأوض��ح 

املناصرة وحشد التأييد
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بقضايا الصحة اإلجنابية، ويتمثل هذا القصور في عدم املتابعة 
لقضية اجتماعية مهمة، وإعطاء األولوية للحدث السياسي، 
القصور  ل��ه��ذا  وذات��ي��ة  موضوعية  أس��ب��اب  ه��ن��اك  أن  مشيرا 
حملطات  املخصصة  املالية  اإلمكانيات  توفر  عدم  في  متثلت 
اإلذاعة والتلفزة إلنتاج برامج حول قضايا الصحة اإلجنابية 
متابعة  وجود  عدم  إلى  باإلضافة  الدميوغرافي،  والتخطيط 
اإلجنابية. بالصحة  تعنى  التي  املؤسسات  قبل  من   حثيثة 
لبحث  اإلع��الم  وسائل  في  توفرها  الواجب  التوصيات  وعن 
ض��رورة  إل��ى  عياد  الدكتور  يخلص  املواضيع،  تلك  مثل  في 
الصحة  مبوضوع  العالقة  ذات  والهيئات  املؤسسات  اهتمام 
املؤسسات  تعمل  وان  الدميوغرافي،  والتخطيط  اإلجنابية 
مسلسلة  وتلفزيونية  إذاعية  برامج  أنتاج  على  العالقة  ذات 
ح��ول املواضيع م��ن إع���داد وت��ق��دمي خ��ب��راء ف��ي امل��ج��ال،  ودع��ا 
اإلذاع��ي��ة،  احملطات  مع  العالقة  ذات  املؤسسات  تعاون  إل��ى 
املوسمية  فترات  على  أنشطتها  قصر  عدم  على  حترص  وأن 
 فقط كما دعا إلى إصدار مطبوعة جماهيرية بهذا اخلصوص.
القضايا  دع��م  ف��ي  املسيحية  الدينية  امل��ؤس��س��ات  دور  وع��ن 
التنمية  إحقاق  في  واملساهمة  الفقر  من  للحد  الدميوغرافية 
قدم د. فيصل حجازين، راعي كنسية الالتني في بيت ساحور 
واحملاضر في جامعة بيت حلم واملعهد اإلكليريكي ورقة عمل 
بهذا اخلصوص ركز فيها على موضوع الهجرة بني الشباب 
استعرض  كما  والهجرة،  الفقر  إح��داث  في  االحتالل  وعامل 
دور الكنيسة في احلد من الفقر كعالج مؤقت ولكن ليس كحل 
جذري للمشكلة. وعليه فقد أوصىاألب حجازين إلى ضرورة 
عمل آلية واضحة للتنسيق بني املؤسسات املسيحية وخاصة 
ف��ي وض���ع خ��ط��ة إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ال���وج���ود املسيحي 
بخطر  التوعية  ض��رورة  إل��ى  باإلضافة  املقدسة  األرض  في 
عمل  وض���رورة  املسيحي  ال��وج��ود  على  السياسية  القضية 
الدين  واملسلمني:  املسيحيني  بني  ومتبادلة  مشتركة  توعية 
التنموية  املشاريع  من  مزيد  إلى  دعا  كما  والتقاليد  والثقافة 

التي تعزز من صمود الشعب الفلسطيني. 
أما الشيخ عبد املجيد عطا، مفتي محافظة بيت حلم فقد 
“دور املؤسسات الدينية اإلسالمية في  قدم ورقة عمل حول 
في  واملساهمة  الفقر  م��ن  للحد  الدميوغرافية  القضايا  دع��م 
إحقاق التنمية” والتي ركز فيها على موضوع تنظيم النسل 
وأهميته في عملية التخطيط السكاني. وقدم عبد املجيد عطا 
املؤسسات  دور  ح��ول  والضعف  ال��ق��وة  نقاط  ح��ول  حتليالً 
أنه  إل��ى  أش��ار  فقد  الدميوغرافية.  القضايا  دع��م  في  الدينية 
ومؤسسات  الدينية  املؤسسات  بني  كافي  تواصل  يوجد  ال 
اجلهود  يشتت  مما  املوضوع  هذا  في  الفاعلة  املدني  املجتمع 
املبذولة في هذا املضمار ويضعف من النتائج املتوخاة منها.

كما أشار بأنه ال يوجد خطة عمل ممنهجة ومبرمجة لدى 
نتائج  إلى  للوصول  املوضوع  هذا  حول  الدينية  املؤسسات 

تواكب متطلبات العصر.
وف���ي ن��ه��اي��ة ع��رض��ه ق���دم مجموعة م��ن ال��ت��وص��ي��ات ك��ان 
رج��ال  دور  تفعيل  اج��ل  م��ن  املطلوبة  اخل��ط��وات  أن  أب��رزه��ا 
موضوع  مع  للتفاعل  اإلسالمية  الدينية  واملؤسسات  الدين 
جلنة  تشكيل  ض��رورة  الفقر  من  واحل��د  السكاني  التخطيط 
تقوم  وب��دوره��ا  باملوضوع،  املعنية  الدينية  املؤسسات  من 
خطط  لوضع  الرسمية  وامل��ؤس��س��ات  ب��ال��وزارات  باالتصال 
على  للتعاون  واض��ح��ة  وب��رام��ج  وآل��ي��ات  أه��داف��ا  حتمل  عمل 

مستوى الوطن من اجل تنفيذها.

اجللسة الثالثة واألخيرة 
وفي اجللسة الثالثة واألخيرة للمؤمتر مت تقسيم احلضور 
محاور  ثالث  مناقش  بهدف  بؤرية  عمل  مجموعات  ثالث  إلى 
ح���ول م��ا ه��ي س��ب��ل ت��ع��زي��ز دور ال��ص��ح��ة اإلجن��اب��ي��ة وتنظيم 
العمل  القيام بتخطيط سكاني فعال، وكيفية  األسرة من اجل 
على احلد من الفقر ضمن سياسات سكانية تنموية مدروسة، 
وكيفية تعزيز دور اإلعالم ورجال الدين في مناصرة التخطيط 
وبعد  األس��رة.  وتنظيم  اإلجنابية  الصحة  وقضايا  السكاني 
انتهاء النقاش في املجوعات البؤرية قامت املجموعات الثالث 

بعرض توصياتها أمام احلاضرين في املؤمتر. 

املناصرة وحشد التأييد

وف���ي ن��ه��اي��ة امل��ؤمت��ر ق���ام ي��وس��ف ق��ري، 
البيان  بقراءة  واإلع��الم  امل��وارد  تنمية  مدير 
التوصيات  تضمن  ال��ذي  للمؤمتر  اخلتامي 
وتوصيات  العمل  أوراق  بها  خرجت  التي 
امل���ج���م���وع���ات ال���ت���ي ش�����ارك ب��ه��ا امل��دع��وي��ن 
حرفياً  البيان  نص  في  ج��اء  حيث  للمؤمتر. 

ما يلي:

متهيد
احملتلة  الفلسطينية  األراض���ي  ت��واج��ه 
حتدياٍت كبرى على الصعيد الدميوغرافي، 
ب��ات يؤثر بشكل ملحوظ على  ال��ذي  األم��ر 
أصبحت  أنها  كما  األف���راد  ورفاهية  صحة 
ت��ب��ع��دن��ا ع���ن حت��ق��ي��ق األه������داف اإلمن��ائ��ي��ة 
التزمنا  مل��ا  التنصل  م��ن  ح��ال��ة  ف��ي  لألفية 
والسكان  للتنمية  ال��ق��اه��رة  م��ؤمت��ر  ف��ي  ب��ه 
التحديات هو  أب��رز ه��ذه  ع��ام 1994. وم��ن 
مراضة  نسبة  وزي���ادة  الفقر  نسبة  ازدي���اد 
الوالدة  حديثي  واألطفال  األمهات  ووفيات 
إض��اف��ة إل���ى ازدي����اد م��ع��دالت ال��ه��ج��رة إل��ى 
الريف  م��ن  الداخلية  وال��ه��ج��رة  اخل��ارج��ي��ة 
إل���ى احل��ض��ر األم����ر ال����ذي ك���رس ح��ال��ة من 
البشرية  ل��ل��م��وارد  ال��ع��ادل  غ��ي��ر  ال��ت��وزي��ع 

إلى جانب عوامل داخلية  لها  الرئيسي  والطبيعية والتي نؤكد بأن االحتالل هو املسبب 
القطاع  فيها  يشترك  واضحة  سكانية  سياسات  غياب  وأهمها  مسؤوليتها  نحن  نتحمل 

األهلي واحلكومي على حٍد سواء.  
في  السكان  ع��دد  ب��أن  تشير   2007 واملساكن  للسكان  العام  التعداد  نتائج  أن  ومب��ا 
األراضي الفلسطينية بلغ حوالي 3.7 مليون نسمة وبذلك يكون عدد السكان في األراضي 
ما نسبته 30% من عدد  أي  ألف نسمة  ازداد 866  قد  الفلسطينية وخالل عشرة سنوات 
السكان في عام 1997 فقد أصبح هناك ضرورة لطرح مسألة التخطيط السكاني ودراسة 
إمكانية خلق حالة من التوازن بني السكان والتنمية والبيئة، وتطوير سياسات سكانية 
هادفة تنطلق من الواقع االجتماعي واالقتصادي والثقافي والسياسي للوصول لأهداف 

التنموية املرجوة. 
وبناًء عليه، فقد اجتمعنا نحن املمثلني عن مختلف مؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني 
واالق��ت��ص��ادي��ة  والتنموية  واالجتماعية  وال��دي��ن��ي��ة  واإلع��الم��ي��ة  التعليمية  مبؤسساته 
والتعليمية والسياسية والثقافية إضافة إلى ممثلني عن احلكومة الفلسطينية واملجلس 
التشريعي ومؤسسات هيئة األمم املتحدة بهدف زيادة االهتمام الوطني بقضايا التخطيط 
السكاني وتنظيم األسرة من أجل تقدمي رؤى علمية دينية وإعالمية تشاركية وواقعية 
فلسطني  في  التنمية  عجلة  ودع��م  الفقر  من  للحد  الدميوغرافي  التخطيط  دور  لتعزيز 

ومواجهة التحديات التي سبق ذكرها. وبذلك فقد خرج املؤمتر بالتوصيات التالية: 

أواًل: محور تفعيل التخطيط السكاني الوطني
معمق  بشكل  السكانية  املسألة  ل��ت��دارس  للسكان  الوطنية  اللجنة  دور  تفعيل  إع��ادة   

واملساهمة في رسم سياسات سكانية واقعية تشاركية. 
بالقضايا  تتعلق  وطنية  بيانات  قاعدة  وبناء  ��ك��ّم  َ احملحُ العلمي  البحث  في  االستثمار   

السكانية.
 تعزيز الوعي لدى املخططني وراسمي السياسات بعالقة التأثير املتبادل بني املتغيرات 

السكانية واملتغيرات التنموية وبأهمية العالقة بني السكان والتنمية. 
 توحيد اجلهود ما بني القطاع األهلي والقطاع احلكومي والقطاع اخلاص من أجل العمل 

على رسم سياسات سكانية واقعية.

ثانيًا: محور الفقر والهجرة
 القيام بدراسة معمقة ملعرفة العوامل الداخلية واخلارجية املسببة للفقر في األراضي 

الفلسطينية. 
 وضع خطة استراتيجية وطنية للحد من الفقر مبشاركة الفقراء أنفسهم.

 حتويل وزارة الشؤون االجتماعية إلى وزارة تنمية تعتمد على تأهيل الفقراء اقتصادياً 
واجتماعياً عوضاً عن االستمرار كوزارة خدمات وإغاثة.

 دعوة القطاع اخلاص للمساهمة في حل املشاكل الناشئة عن الزيادة السكانية كإنشاء 
إسكانات بتكاليف قليلة خاصة لأزواج الشابة.

 دعم وتشجيع املشاريع اإلنتاجية األسرية الصغيرة. 
التأكيد على ضرورة تثبيت إلزامية التعليم الثانوي للجنسني.

 دعم وتشجيع التعليم املهني.
األراض��ي،  استصالح  الزراعية،  الطرق  )شق  املجاالت،  شتى  في  الزراعي  القطاع  دعم   

مساعدة املزراعني على التسويق..(.
  وضع سياسات تنموية موجهة نحو الريف الفلسطيني.

وتطوير  السياحية  الصناعات  تطوير  خ��الل  من  السياحي  القطاع  وتطوير  تشجيع   
مرافق سياحية جتتذب السياح واحلجاج.

املؤسسات  إلى  املانحة  الدولية  املؤسسات  من  القادم  اخلارجي  التمويل  توجيه   
احمللية نحو مشاريع وبرامج تنموية مستمرة وليست مشاريع طارئة.    

ثالثًا: محور الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة
 توفير قاعدة بيانات حول وفيات األمهات 

حديثي  واألط��ف��ال  األم��ه��ات  واع��ت��الل  وفيات  نسبة  خلفض  واجل��ه��ود  الطاقات  توجيه   
املناطق  إل��ى  تصل  عالية  ج��ودة  ذات  شاملة  صحية  رعاية  على  التركيز  مع  ال��والدة 

املهمشة أيضاً.
 تشديد الرقابة في املستشفيات حول وفيات األمهات وتسجيل احلاالت.  

وأثناء  ال��والدة  قبل  والرعاية  اجليدة  التغذية  فيها  مبا  اآلمنة  األمومة  خدمات  تعزيز   
احلمل وبعد الوالدة. 

 تعزيز مفاهيم وممارسة حقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية وتنظيم األسرة بني أبناء 
الشعب الفلسطيني مما يتطلب دمج هذه احلقوق بشكل كامل في املناهج الفلسطينية.
وزارة  مع  بالتعاون  وأهميتها  اإلجنابية  الصحة  مواضيع  حول  املعلمني/ات  تدريب   

التربية والتعليم. 
 تعزيز خدمات تنظيم األسرة ووصول األمهات لوسائل تنظيم األسرة.  

واإلجن���اب  وال����زواج  وال��ع��م��ل  بالتعليم  حقوقها  وح��م��اي��ة  امل���رأة  متكني  على  احل���رص   
واعتبارها عنصر أساسي وشريك في العملية التنموية.   

 زيادة توجيه أنشطة ومشاريع الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة نحو الرجال.     
سن  ورف��ع  التعليم  بإلزامية  املتعلقة  الفلسطينية  القوانني  بعض  تعديل  على  العمل   
العقوبات  وقانون  العمل،  في  امل��رأة  حقوق  تعديل  إل��ى  إضافة  سنة   18 إل��ى  ال��زواج 

املتعلق بالقتل على خلفية الشرف. 
 توحيد جهود املؤسسات العاملة في مجال الصحة اإلجنابية. 

رابعًا: محور اإلعالم ورجال الدين
  إيالء أولوية كبيرة لتشجيع رجال الدين واملؤسسات الدينة للمشاركة في بلورة رؤى 

واستراتيجيات سكانية وتنموية هادفة للحد من الفقر والهجرة. 
 يجب توجيه خطاب ديني واضح من خالل وسائل اإلعالم للسكان وخاصة في الريف.

جهة  من  واإلعالمية  األهلية  املؤسسات  وب��ني  واإلعالميني  الدين  رج��ال  بني  التشبيك   
أخرى.   

 ال بد من العمل على أنسنة اإلعالم وأن يصبح اإلعالم شريكاً في التنمية. 
قضايا  حول  اجلدد  وغير  اجلدد  للصحافيني  والتوعية  التدريبات  تكثيف  على  العمل   

الصحة اإلجنابية والقضايا السكاني.
في  كافية  مساحة  واملكتوبة  وامل��ق��روءة  املسموعة  اإلع���الم  وس��ائ��ل  تعطي  أن  يجب   
تغطيتها وبرامجها التثقيفية للمواضيع االجتماعية والصحية واملشاكل االجتماعية 

للمواطنني. 
وسريعة  سهلة  كوسيلة  واستخدامها  اإللكترونية  اإلع���الم  بوسائل  االهتمام  يجب   

للتوعية واحلشد واملناصرة. 
على  الدميوغرافي  والتخطيط  اإلجنابية  بالصحة  العالقة  ذات  املؤسسات  تعمل  أن   
إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية أسبوعية مسلسلة من إعداد وتقدمي خبراء في املجال، 

وتعميم هذه البرامج على كافة احملطات اإلذاعية واملتلفزة.
 إصدار جريدة شهرية وطنية حول مواضيع الصحة اإلجنابية.

 تطوير شعارات ورسائل دعوة هادفة. 
 استهداف فئة الشباب في اإلعالم. 

 إدماج وظهور قضايا الصحة اإلجنابية في فعاليات القدس عاصمة للثقافة 2009.
 استغالل يوم الثامن من آذار شعار للصحة اإلجنابية. 

التركيز على نشر ملخصات األبحاث في وسائل اإلعالم املختلفة.  
التعهد

في  ك��ٌل  تطبيقها  على  والعمل  امل��ؤمت��ر  ه��ذا  توصيات  بتبني  امل��ؤمت��رون  نحن  نتعهد 
نتعهد  كما  حولها،  التقارير  وإص��دار  التوصيات  هذه  تنفيذ  مبتابعة  نلتزم  كما  موقعه، 
التخطيط لقضايا  باملشاركة بأي فعاليات جماعية من أجل احلشد واملناصرة في مجال 

سكانية أفضل. 
والله ولي التوفيق

البيان اخلتامي للمؤمتر
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موحد  مؤسساتي  جسم  بتشكيل  قوية  املطالبة  جاءت 
من  عالية  بدرجة  للشباب  فعالة  خدمات  تقدمي  على  يعمل 
املشاركني  قبل  من  وامل��وارد  الطاقات  هدر  لتفادي  التنسيق 
الفلسطيني  للشباب  اإلجنابية  الصحة  حقوق  مؤمتر  في 
الفلسطينية  األس��رة  وحماية  تنظيم  جمعية  نظمته  ال��ذي 
ب��ت��اري��خ 20/ت��ش��ري��ن ث���ان���ي2008 ف��ي ال��ف��ن��دق السياحي 

مبدينة اخلليل. 
وقد حضر املؤمتر عدد من املمثلني عن املؤسسات األهلية 
واحلكومية في املدينة عرف منها مديرية التربية والتعليم، 
والشؤون االجتماعية ومديرية الشباب والرياضة وبلدية 
اخل��ل��ي��ل إض��اف��ة إل���ى ممثلني ع��ن وك��ال��ة ال��غ��وث األون����روا. 
سلمان،  مايك  األس��رة  وحماية  تنظيم  جمعية  عن  وحضر 
رئيس  ب��رب��راوي،  محمود  د.  التنفيذية،  اللجنة  س��ر  أم��ني 
ال��ل��ج��ن��ة اإلداري�����ة ل��ف��رع اخل��ل��ي��ل، وب��ع��ض أع��ض��اء الهيئة 
أمينة ستافريدس  التنفيذي  املكتب  اإلداري��ة كما حضر عن 

املديرة التنفيذية للجمعية.  
د.  أل��ق��اه��ا  للجمعية  بكلمة  فعالياته  امل��ؤمت��ر  ب��دأ  وق��د 
باحلضور.  بحفاوة  فيها  رح��ب  والتي  البربراوي  محمود 
تنمية  في  األس��رة  تنظيم  جمعية  دور  على  بربراوي  وأك��د 
فاعلية  عناصر  يصبحوا  لكي  ومتكينهم  الشباب  ق���درات 
مسؤولياتهم  حتمل  على  ق��ادري��ن  املجتمع  ف��ي  ون��اض��ج��ة 
املعلومة  ن��ش��ر  ف��ي سبيل  ال��ش��ب��اب  م��ن  أق��ران��ه��م  وت��ث��ق��ي��ف 
د.  أوض���ح  وق��د  اإلجن��اب��ي��ة.  الصحة  م��ج��ال  ف��ي  الصحيحة 
بربراوي إلى الدور الرائد الذي تنفذه جمعية تنظيم األسرة 

بدعم من صندوق اخلليج العربي AGFUND، وإلى األهمية 
التي أحرزها املشروع في توعية الشباب ومناصرة قضاياهم 

والذي يعتبر هذا املؤمتر أحد أنشطته البارزة.  
اثنتان  ت��ق��دمي خل��م��س أوراق ع��م��ل  امل��ؤمت��ر  ه���ذا وت��ض��م��ن 
املتطوع  قدم  فقد  الشباب.  املتطوعني/ات  قبل  من  قدمت  منهم 
جمعية  ف��ي  الشباب  اجن���ازات  ح��ول  عمل  ورق��ة  عالمة  رأف��ت 
تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية ضمن مراكز الشباب التي 
تديرها اجلمعية في اخلليل وغزة ومواقع أخرى مثل محافظة 

القدس. 
النفسي  العنف  ح��ول  عمل  ورق��ة  اجلعفري  أسامة  وق��دم 
ال��ورق��ة  ل��ه��ذا  ك��ان  حيث  الفلسطيني،  الشباب  على  وت��أث��ي��ره 
الشباب  يواجهها  حياتية  مشاكل  من  أظهرته  ملا  كبير  ص��دى 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ي��وم��ي��اً ك��امل��ش��اك��ل االق���ت���ص���ادي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
على  كبير  بشكل  ت��ؤث��ر  أصبحت  ال��ت��ي  االح��ت��الل  ومم��ارس��ات 
الشريف،  الناصر  عبد  استعرض  جهته  من  الشباب.  نفسية 
أثناء  قدمها  عمل  ورق��ة  في  والرياضة  الشباب  مديرية  مدير 
الشباب  وزارة  حققتها  ال��ت��ي  واإلجن����ازات  اخل��دم��ات  امل��ؤمت��ر 
رغم  الحتياجاتهم  تلبيتها  وم���دى  الشباب  لفئة  وال��ري��اض��ة 

العقبات التي مر بها قطاع الشباب في فلسطني. 
حول  عمل  بورقة  فساهمت  الرجبي  ابتسام  املتطوعة  أما 
إلى تسلسل ظهور  التي أشارت بها  حقوق الصحة اإلجنابية 
ه���ذه احل��ق��وق وم���دى ت��واف��ق��ه��ا م��ع ح��ق��وق اإلن���س���ان وميثاق 
التي تشكل نقطة حتول نحو  الدولي لتنظيم األس��رة  االحت��اد 
احلفاظ على كرامة اإلنسان الذي يجب أن يتمتع برفاه عقلي 

أبو  أما فاطمة  امل��رض.  العالج من  وجسدي كامل وليس فقط 
عواد، وهي ممرضة في جمعية تنظيم األسرة فقد قدمت ورقة 
خاللها  فسرت  التي  للشباب  الصديقة  اخلدمات  بعنوان  عمل 
كما  الفلسطيني،  للشباب  وأهميتها  اخلدمات  بهذه  املقصود 
التي تقدمها اجلمعية في هذا املجال من  أشارت إلى اخلدمات 
املشورة والتثقيف في مواضيع الصحة اجلنسية واإلجنابية 
املنقولة  األم���راض  النسل،  تنظيم  مثل  مواضيع  في  وخاصة 
جنسياً، فحوصات ما قبل الزواج، اإلجهاض واإلجهاض غير 
واالجتماعي  والنفسي  القانوني،  اإلرش���اد  إل��ى  إضافة  اآلم��ن 
وخدمات تنظيم األسرة والتي تتضمن رعاية احلوامل ورعاية 
واض��ع��ات،  وتوعية وم��ش��ورة ح��ول اإلج��ه��اض غير اآلم��ن، و 
كذلك توفير خدمات الفحوصات املخبرية و الوقائية من والى 
للشباب  الصديقة  اخلدمات  أن  ذكرت  كما  والعيادات.  املراكز 
وموانع  احلمل  منع  وس��ائ��ل  توفر  اجلمعية  قبل  م��ن  املقدمة 
والنفسية  الطبية  املؤسسات  إلى  والتحويل  الطارئة  احلمل 
امل��ت��خ��ص��ص��ة ب��ح��س��ب ط��ب��ي��ع��ة احل���ال���ة وإج�����راء ال��ف��ح��وص��ات 
امل��خ��ب��ري��ة ن��اه��ي��ك ع��م��ا ت��ص��دره اجل��م��ع��ي��ة وت���وزع���ه م��ن م��واد 
إعالمية مرئية ومسموعة ومقروءة تهدف إلى نشر الوعي في 
للخدمات  الترويج  مع  وحقوقها  اإلجنابية  الصحة  مواضيع  

الصديقة وأماكن احلصول عليها.
وفي سياق النقاش الذي دار بني اجلمهور ومقدمي األوراق 
ال��دور  للجمعية  التنفيذية  املديرة  عويضات،  أمينة  وضحت 
خالل  م��ن  األس���رة  حماية  و  تنظيم  جمعية  عليه  عملت  ال��ذي 
التشبيك مع املؤسسات والعمل في مجال األبحاث والدراسات، 

حيث ذكرت أنه كان هناك أكثر من دراسة نفذتها اجلمعية 
كما  الشباب،  مبشاكل  عني  منها  جزء  مختلفة  مجاالت  في 
أعلنت عن تأسيس مسرح خلدمة و تنمية مواهب الشباب، 
تزويده  خالل  من  يطا  منطقة  في  صحي  مركز  دعم  وكذلك 
الفعاليات  و  املشاريع  م��ن  غيرها  و  الطبية.  امل���واد  بكامل 
الهادفة لتنمية و تطوير مهارات الشباب، و دعمهم و تلبية 

احتياجاتهم. 
أبرزها  كان  التوصيات  من  بالعديد  املؤمتر  وخرج  هذا 
تشكيل جسم موحد من املؤسسات املشاركة في املؤمتر يعمل 
جودة  ذات  خدمات  وتقدمي  الشباب  احتياجات  تقييم  على 
عالية تصل أيضاً إلى املناطق املهمشة، مع ضرورة تشكيل 
جلنة متابعة وتقييم لهذا املؤمتر لضمان تنفيذ التوصيات. 
ت��ص��دي��ر توصياتهم  ب��امل��ؤمت��ر  امل��ش��ارك��ني  ي��غ��ف��ل ع��ن  ول���م 
بضرورة تشكيل جلنة متخصصة من املؤسسات في مجال 
اخلصوص  بهذا  واضحة  أه��داف  لديها  اإلجنابية،  الصحة 
إضافة إلى تقدمي توصيات برامجية مثل ضرورة التنسيق 
لعقد  واجل��ام��ع��ات،  األس��رة  وحماية  تنظيم  جمعية  بني  ما 
أنشطة للشباب، وتعزيز أسلوب البحث العلمي في حتديد 
في  األه��ال��ي  تثقيف  أهمية  إل��ى  إض��اف��ة  الشباب  احتياجات 
موضوع الزواج املبكر ودمج مواضيع الصحة اإلجنابية في 

املخيمات الصيفية واملناهج املدرسية. 
وفي نهاية املؤمتر قدمت فرقة الكروم من بيت أمر فقرة 
دبكة من التراث الشعبي الفلسطيني التي يجب على شبابنا 

الفلسطيني نقله بأمانة من جيل إلى جيل. 

   خالل انعقاد املؤمتر الثاني حلقوق الصحة اإلجنابية للشباب الفلسطيني

امل����ط����ال����ب����ة ب���ت���ش���ك���ي���ل جل��ن��ة
موحدة من املؤسسات الشبابية 
مل���ت���اب���ع���ة ق����ض����اي����ا ال���ش���ب���اب

كتبت: ابتسام الرجبي 

في الوقت الذي أصبح الشباب فيه منفتحاً على الوسائل 
التكنولوجية بات من الطبيعي أن يحتل األهل موقعاً متأخراً 
ك��م��ص��در مل��ع��رف��ة ال��ش��ب��اب ح���ول ق��ض��اي��ا ال��ص��ح��ة اجلنسية 
ال��ت��ي ال تناقش بشكل  واإلجن��اب��ي��ة، وامل��واض��ي��ع احل��س��اس��ة 
الشباب  دف��ع  مما  التعليمية،  املؤسسات  في  وصريح  علمي 
إلى التوجه نحو أقرانهم من الشباب لتبادل املعلومات التي 
األمر  الفلسطيني،  املجتمع  في  التداول(  من  )ممنوعة  تعتبر 
يتلقاها  التي  املعرفة  نوعية  على  خطراً  يشكل  أصبح  ال��ذي 
سلوكيات  تهدد  باتت  والتي  بينهم  فيما  الشباب  ويتداولها 
ال��ش��ب��اب وت��دف��ع��ه��م ن��ح��و م��خ��اط��ر ك��ث��ي��رة ق��د ت��ص��ل إل���ى حد 

اإلصابة باألمراض القاتلة. 
بها  ي��ق��وم  كعملية  األق���ران  تثقيف  ف��ك��رة  ج���اءت  هنا  م��ن 
الصحة  وقضايا  مواضيع  على  وم��درب��ون  مثقفون  ش��ب��اب 
جنسياً،   املنقولة  األم���راض  وخ��اص��ة  واإلجن��اب��ي��ة  اجلنسية 
حيث يقوم هؤالء الشباب بتثقيف أقرانهم الشباب من نفس 
الفئة العمرية بشكل فردي أو جماعي حتت متابعة مؤسسات 
من  تطوعي  شخصي  جهد  شكل  على  أو  باملجال  متخصصة 
التي  الشباب  لهؤالء  والصحيحة  العلمية  املعرفة  نقل  أجل 
كرزمة  واإلجنابية  اجلنسية  وواجباتهم  حقوقهم  تعرفهم 
ال��ت��ي تالمس  وال��ع��الج��ي��ة  ال��وق��ائ��ي��ة  الشاملة  اخل��دم��ات  م��ن 
خصوصياتهم  وت��راع��ي  إيجابي  بشكل  الشباب  احتياجات 
االن��زالق  خطر  لتجنيبهم  واالجتماعية  واجلسدية  النفسية 
في إشكاليات صحية وسلوكية واجتماعية قد تودي بهم إلى 

الهاوية.

حاجة شبابنا الفلسطيني لهذا النهج
أن  جن��د  الفلسطيني  امل��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى  امل��ن��ظ��ار  وب��ت��ق��ري��ب 
ومهمة  عريضة  شريحة  يشكل  ال��ذي  الفلسطيني  الشباب 
إلى  يفتقد  زال  ما  أنه  الفلسطينية  السكانية  التركيبة  ضمن 
املتعلقة  والدقيقة  الصحيحة  املعلومات  إل��ى  ال��وص��ول  حق 
بحقوقهم وتساؤالتهم املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية 
وجتنبهم  ذاتهم  بناء  من  متكنهم  التي  احلياتية  وامل��ه��ارات 

مخاطر املستقبل كخطوة نحو بناء مجتمع سوي وسليم. 

املراكز الشبابية ونهج تثقيف األقران
في جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية 

األس���رة  وح��م��اي��ة  تنظيم  جمعية  أن  ذك���ره  اجل��دي��ر  م��ن 
سلكت  ال��ت��ي  ال��س��ب��اق��ة  اجل��م��ع��ي��ات  م��ن  تعتبر  الفلسطينية 
درب تثقيف األقران »كنهج معمم« في مشاريعها ومراكزها 
الشبابية. وبهذا املضمار كان للجمعية الدور األهم في إنشاء 
مراكز شبابية في غزة واخلليل تعمل على تعزيز روح تثقيف 
األف��ران، حيث مت من خالل هذه املراكز إع��داد ك��وادر شبابية 
فاعلة قادرة على التعاطي مع القضايا التي تهم الشباب في 
مجال الصحة اجلنسية واإلجنابية. كما أكسبت هذه املراكز 
املتطوعني الشباب مهارات ووسائل ضرورية من اجل عملية 
التوعية والتثقيف في مواضيع الصحة اإلجنابية واجلنسية، 
شاملة  تدريبية  ل��دورات  الشباب  ه��ؤالء  إخضاع  بعد  وذل��ك 

حول هذه املواضيع.
النهج  املزيد من تعزيز هذا  نحو  ويبقى احل��وار مفتوحاً 
اجلهود  تكثيف  يتطلب  مما  للشباب  صديقاً  فعالً  يبقى  كي 
خطة  ضمن  املندرجة  واحلكومية  األهلية  املؤسسات  بني  ما 

وطنية تنظم أعملها وتسهل الوصول إلى أهدافها.  

الشباب

التابعة  وال��ش��ب��اب  العائلة  تنمية  م��راك��ز  استطاعت 
غ��زة  ف��ي  الفلسطينية  األس����رة  وح��م��اي��ة  تنظيم  جلمعية 
واخلليل خالل العام 2008 باملضي قدماً في تنفيذ العديد 
الواقعة أعمارهم  التي تستهدف فئة الشباب  من األنشطة 
عاشها  التي  ال��ظ��روف  صعوبة  رغ��م  ع��ام   )25-15( ب��ني 
احتاللية  ممارسات  من  اخلليل  ومدينة  غزة  قطاع  سكان 
كاد يكون من املستحيل فيها تنفيذ أي نشاط. لكن بني ظلمة 
لإلرادة  كان  املراكز  هذه  ومتطوعي  موظفي  وعزم  املوقف 

كلمة احلسم في إجناح واستمرار هذه املراكز. 
أب��رز تلك اإلجن���ازات ك��ان مؤمتر حقوق الصحة  وم��ن 
الذي عقد في شهر تشرين  الفلسطيني  اإلجنابية للشباب 
اجلمعية  نفذتها  التي  وال��دورة  اخلليل،  مدينة  في  الثاني 
في رام الله للعاملني في دوائر اإلرشاد واإلصالح األسري 
التابعة للمحاكم الشرعية في الضفة، حتت رعاية قاضي 
وذل��ك  التميمي،  تيسير  ال��دك��ت��ور  الشيخ  فلسطني  ق��ض��اة 
 .)UNFPA(للسكان املتحدة  األمم  صندوق  من  بتمويل 
إضافة إلى الدورة التدريبية لطلبة كلية اإلعالم في جامعة 
بيرزيت التي مت عقدها بالتعاون مع مركز تطوير اإلعالم 
مواضيع  ح���ول   )UNFPA( م��ن  بتمويل  اجل��ام��ع��ة  ف��ي 
مختلفة وجريئة في الصحة اإلجنابية، حيث متخض عن 
هذه الدورة إنتاج ومضات إذاعية مت بثها عبر أثير العديد 

من اإلذاعات في محافظات الوطن.
امل��دارس  التي عقدت بني طال ب    هذا وك��ان للمسابقة 
حول مرض االيدز بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم/

شمال اخلليل صبغة جديدة حيث مت خاللها  تقدمي جوائز 
ذلك  إل��ى  أض��ف  املسابقة.  ه��ذه  في  الطلبة  من  للمشاركني 
الفنية  الطالبات  إبداعات  حول  تنظيمه  مت  ال��ذي  املعرض 
فيما يتعلق مبوضوع العنف املبني على النوع االجتماعي، 

قصصية  وكتابة  الرسومات  من  ملجموعة  تضمن  وال��ذي 
اختيار  مت  تقدميه  مت  ما  جملة  ومن  املواضيع.  هذه  حول 
األعمال الفائزة وتقدمي اجلوائز املالية التقديرية ألصحاب 

هذه األعمال.
ما  بعقد  ومتطوعيه  املركز  طاقم  ق��ام  آخ��ر  جانب  من 
يزيد عن )82( لقاء توعية في مواضيع الصحة اإلجنابية 
ال��ش��ب��اب واأله�����ل وتنظيم  ل��ف��ئ��ات  وال���ن���وع االج��ت��م��اع��ي 
مشارك/�ة،   )25( فيه  ش��ارك  أسبوع  مل��دة  صيفي  مخيم 
ترفيهية، وثقافية حول  أنشطة وفعاليات  والذي تضمن 
مواضيع في الصحة اإلجنابية والنوع االجتماعي. أيضاً 
شارك الشباب املتطوعني في عدة دورات تدريبية لصقل 
واإلجهاض  اإلع��الم  جوانب  في  ومهاراتهم  شخصياتهم 
ومخاطره وااليدز واألمراض املنقولة جنسياً  حيث استفاد 
الشباب  من  أقارنهم  تثقيف  على  بالعمل  املتطوعني  منها 
في مواضيع الصحة اإلجنابية والنوع االجتماعي، حيث 
 1000 العام  لهذا  تثقيفهم  مت  الذين  األق��ران  ع��دد  جت��اوز 
كان  ترفيهي  بيوم  املركز  متطوعي  حظي  وبهذا  شخص. 

له دور كبير في توطيد العالقات فيما بينهم. 
وعلى صعيد أنشطة اجلماهيرية قامت كوادر اجلمعية 
ومتطوعيها بإحياء اليوم العاملي لإليدز من خالل أنشطة 
توعوية استهدفت 800 من األهالي والطالب في املدارس 
 600 يقارب  ملا  استضافة  هناك  كانت  كما  واجل��ام��ع��ات. 
األسرة  لتعريفهم مبا تقدمه جمعية تنظيم  شاب وشابة 

من خدمات.
التي  اإلبداعية  املساهمات  تلك  ننسى  ال  اخلتام  وفي 
جتميعها  ج��رى  ال��ت��ي  الكتابات  مثل  الشباب  بها  س��اه��م 
وتسمى  اجلمعية  عن  تصدر  شبابية  نشرة  في  ونشرها 

»بأقالم الشباب«.    

اجنازات شبابية رغم الصعاب
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حقوق  حول  الفلسطيني  الواقع  لنقض  املسرح  لغة  الفلسطينية  االس��رة  وحماية  تنظيم  جمعية  استخدمت  جديد،  توعوي  اسلوب  في 
االطفال واللصحة االجنابية وتوعية اجلمهور حول هذه القضايا .

االطفال  العنف ضد  البيتجالي عرض مسرحي مميز حول  بالتعاون مع مسرح احلارة  املفتوح نظمت اجلمعية  اليوم  فضمن فعاليات 
واملساواة في النوع االجتماعي وذلك في مقر بيت الطفل الفلسطيني باخلليل، وبحضور حوالي 60 طفل/�ة ضمن الفئة )14-17(عام.

وبنيت فكرة املسرحية على إنهاء العقاب اجلسدي الذي يتعرض له األطفال الفلسطينيون في املدرسة والبيت، وذلك من خالل منوذجني 
مختلفني لعائالت يعاني فيها األطفال من مشاكل اخلوف والعقاب اجلسدي في البيت واملدرسة بطريقة فنية جذابة كانت نهايتها مفتوحة 

حددها األطفال احلاضرين أنفسهم من خالل نقاش دار بني األطفال واملمثلني.

وتخلل فعاليات اليوم املفتوح الذي مت متويله من صندوق األمم ملتحدة للسكان ورشات رسم تفريغية لأطفال إضافة إلى ألعاب شعبية 
وتربوية هدفت إلى توعية األطفال حول حقوقهم في عدم التعرض للعنف والتمييز املبنيني على أساس النوع االجتماعي، لتنتهي فعاليات 

اليوم بصرخة مدوية أطلقها األطفال املشاركني لصناع القرار الفلسطيني »أوقفوا كافة أشكال العنف التي نتعرض لها«.       
على صعيد آخر نفذت اجلمعية سلسلة من العروض املسرحية في اخلليل وبيت حلم والقدس بالتعاون مع مسرح السنابل الذي قدم 

مسرحية بعنوان "عيلة وال احلى" حيث تناولت هذه املسرحية مفهوم تنظيم االسرة بطريقة ساخرة جذابة مما نال استحسان اجلمهور.

" إرِم العصا"... "عيلة وال أحلى"

كتب: وسيم إبراهيم أبو جامع

والتي  اخل��اص��ة  وهمومه  مشاكله  العالم  ف��ي  البشرية  املجتمعات  م��ن  مجتمع  لكل 
تختلف وتتنوع باختالف الوضع السياسي واالقتصادي والثقافي الذي يعيشه كل واحد 

من هذه املجتمعات.
ومجتمعنا الفلسطيني في األراضي احملتلة له مشاكل وهموم ال تقل عن مشاكل وهموم 
أي من مجتمعات الدول في العالم الثالث، بل بعضها قد يظهر بشكل أكثر قسوة وشدة 
نتيجة األوضاع اخلاصة التي يعيشها منذ عام 1967م بشكل عام ومنذ بداية االنتفاضة 
بشكل خاص ولعل أهم املشاكل والهموم التي يواجهها املجتمع الفلسطيني في األراضي 
الشبابية والتي أخذت تبرز بشكل واضح، وهنالك دالئل كثيرة  الهجرة  احملتلة مشكلة 
على أن الهجرة أصبحت منط حياة للشعب الفلسطيني، فالتاريخ الفلسطيني... تاريخ 

هجرات متعددة، فالضفة الغربية وقطاع غزة يعانوا من نزيف مستمر في الهجرة.
أما إذا تتبعنا أسباب الهجرة منها كثيرة ومتنوعة منها ما نعاني منه في فلسطني من 
اخلوف واالضطهاد وعدم االستقرار األمني، باإلضافة إلى أن الضفة الغربية وقطاع غزة 
بالد فقيرة ومواردها االقتصادية قليلة، كذلك ال يوجد نشاط اقتصادي يسمح باستيعاب 
اخلريجني من املعاهد واجلامعات، وكذلك اجلهاز احلكومي ال يستوعب أي خريج، هذا 
وان كثير من الطالب يهاجرون طلبا للعلم والدراسة لتخصصات غير موجودة في الضفة 
الغربية وأسباب أخرى للهجرة كاإلبعاد ومضايقات األفراد و عدم وضع الرجل املناسب 

في املكان املناسب.
ومن األسباب التي أدت للهجرة ظهور النفط في دول اخلليج والسعودية و ليبيا مما 
أدى إلى حتسني احلالة االقتصادية ورفع مستوى املعيشة والقيام مبشاريع اقتصادية 
ال��ت��خ��ص��ص��ات، وك��ذل��ك زواج الشباب  أي���دي ع��ام��ل��ة وخ��ري��ج��ني م��ن جميع  إل���ى  حت��ت��اج 
الفلسطيني من األجنبيات هذا يوفر له هجرة دائمة بدون عودة، لذا يوجد آثار مترتبة على 
الهجرة إذ يجد املتفحص للهجرة السكانية أنها نوع من إعادة التوزيع السكاني املعتمد 
األراض��ي  على  السيطرة  للسلطات  يتسنى  حتى  خارجية  أو  داخلية  هجرة  كانت  س��واء 
ومساحة  السكان  حجم  في  تغير  منها  وآث��ار  نتائج  التوزيع  هذا  وإلع��ادة   . وأصحابها 
السلطات  وتسيطر  املهجر  بالد  في  السكان  عدد  ي��زداد  حيث  يشغلونها،  التي  األراض��ي 
على املساحة الزائدة من األراضي الزراعية، كما ينتج عن الهجرة اختالل التوازن بني عدد 
النساء والرجال الن املهاجرين يكونوا في الغالب من الرجال واختالط بالسالالت نتيجة 
للزواج بني املهجرين واملقيمني، ويتصل بأمر الهجرة الداخلية واخلارجية ضعف العالقة 
األبوية مع األبناء نتيجة هجرة اآلباء، كما ينتج عن الهجرة خلل في النظام والسلطات 
االجتماعية، وقد يؤدي هجرة الشباب من الريف إلى املدن إلى انتشار مساوئ اجتماعية، 
معينة،  وفكرية  سلوكية  أمن��اط  واقتباس  الثقافات  احتكاك  للهجرة  نتيجة  وي��ح��دث 
وارتفاع  املستقبل  بلد  إل��ى  االقتصادي  النشاط  انتقال  إل��ى  الغالب  في  الهجرة  وت��ؤدي 
الطاقات  النامية من نوع خطير من هجرة  الدول  األراض��ي فيه، وتعاني كثير من  أثمان 
والكفاءات أو هجرة األدمغة من العلماء والفنيني إلى البالد املتقدمة، لذا نرى أن مسؤولية 
معاجلة هذه املشكلة تقع على عاتق عدة جهات أهمها مسؤولية الصحافة واملؤسسات 
األراضي احملتلة بشكل خاص  التعليمية والتربوية واملراكز االجتماعية والشبابية في 
ومباشر، حيث البد من نشر الوعي العام بني املواطنني حول خطورة هذه املشكلة وأية 
مشكلة أخرى قد ال يفهم معناها املواطن العادي التي تهدف إليه السلطات العسكرية، كما 
أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق القيادة الفلسطينية، حيث يتوجب عليها التنسيق من 
خالل مثيالتها من الدول التي يعمل فيها املغتربون الفلسطينيون أو يدرس فيها الطلبة. 
بحيث يتوجب على تلك الدول ترحيل هؤالء املواطنني إلى األراضي احملتلة قبل مدة انتهاء 
تصاريح اخلروج التي يحملونها، وفي النهاية فإننا نطمح من خالل طرحنا لهذه املشكلة 
ان يتم تسليط الضوء على هذا النزيف اخلطر وان تلقى هذه املشكلة صدى في أوساط 
أن  ميكن  ما  عمل  اجل  من  خاص  بشكل  الواعية  وقياداته  الفلسطيني  مجتمعنا  جماهير 
يكون حال شافيا لهذه املشكلة فنحن أحوج ما نكون في هذه الظروف إلى الثبات والرباط 

فوق أرضنا املقدسة.

كتب: محمد أبو عريش

   هي ليست كلماٌت عابرة منأ بها السطور... وال هي حروٌف التصقت 
ببعضها لتمأ فراغ... إمنا هي إحدى منافذ الضياع التي قد تودي باملستقبل 
القفص احلديدي حول طموحات وآمال املستقبل،  الهاوية، لتضع ذلك  إلى 
وتضع احلاجز الكبير أمام كل اخلطوات...إنها اجلرائم املخفية املفضوحة 
إنه  واحمل��اف��ظ��ة!!!  املتدينة  العربية  مجتمعاتنا  ف��ي  ي��وم��ي��اً  ترتكب  ال��ت��ي 

وبصوت مرجتف اغتصاب األطفال....
ولكن من؟ وكيف؟ وملاذا؟ إنها أسئلة تساورنا لكنها سرعان ما تخجلنا 
أو  ت��ردد  وب��دون  بجرأة  األسئلة  ه��ذه  على  جنيب  أن  يجب  لذلك  وتلجمنا، 

خجل، ألن اإلفصاح عن تلك احلقيقة ما هو إال خطوة في سبيل العالج.

لنبدأ مبن هو امُلغَتِصب وكيف يكتسب سلوك االعتداء؟
كثيٌر من يعتقد خطأ بأن اإلنسان املعتدي يكتسب سلوك االعتداء اجلنسي 
منذ الوالدة، لكن الصحيح أن هذا السلوك يكتسبه الفرد من خالل البيئة التي 
يعيش فيها والتنشئة االجتماعية للفرد إضافة إلى أحداث معينة قد يتعرض 
لها الفرد املعتدي كأن حُيغتَصب في الصغير، أو نتيجة مشاهدته ملناظر وصور 
إباحية شاذة على التلفاز وفي املجالت ومواقع االنترنت. وال غرابة إذا قلنا أن 
الشخص املعتدي قد يكون متزوج ولديه أوالد، وقد يكون شخص كبير في 
السن أو شاب، كما من املمكن أن يتظاهر بالتدين والوراع لكنه بعيد كل البعد 
احملرومني  األطفال  مباله  يغري  غنياً  املعتدي  يكون  وقد  السمات.  هذه  عن 
الفقراء، أو فقيراً، يرى باغتصاب األطفال طريقة سهلة لتفريغ طاقته املكبوتة 

بدون أي تكلفة مادية، جهالً منه بعواقب األمور عليه وعلى املعتدى عليه.

من هو املَغَتَصب »املجني عليه« وكيف يتم استدراجه ؟
ما  ال��ق��وة  أو  املعرفة  م��ن  ميتلكون  ال  بريئون  أط��ف��ال  إن��ه��م  ب��ب��اس��ط��ة... 
يدافعون به عن أنفسهم، وقد يكون الطفل املعتدى عليه في سن الثانية وقد 
يكون في سن العاشرة...ألخ، فال اعتبار لعمر الطفل. فكل ما هو مهم في األمر 
أنه طفل صغير، يستطيع اجلاني أن ميتلكه لنفسه مببلغ زهيد من املال، أو 
بقطعة حلوى مقابل صمته، أو أن مييل إلى أسلوب الترهيب و التهديد حتى 
يبقى الطفل صامتا، خوفا من شيء ال يعلم عواقبه، كأن يستخدم معه عبارة 

» إياك و أن تخبر أحدا » أو » إن قلت ألحد سأقتلك « أو ما شابه. 
األنظار،  عن  مختفيا  ليبقى  اجلاني  بها  يقوم  ط��رق  س��وى  ليست  فهذه 
أم��ره، و يبقى كذلك حتى يتأكد  أن يفضح  فاجلاني ميتليء قلبه خوفا من 
أن أمره مستور، و هذا ما يعطيه الفرصة ألن يقوم بدعوة الطفل مرة أخرى 
لعمل ذلك، فهذا الطفل بالنسبة له صيدحٌُ ثمني، كتوم ال يقوم على فضح أمره 
مما يغريه ملمارسة فعلته الشائنة مع الطفل مرات و مرات دومنا إبداء أي 

مقاومة من الطفل كونه وقع في فخ كبير ال يستطيع الفرار منه. 

أين يتم ذلك....؟؟ 
الذي يسلكه ملمارسة فعلته  املكان  ليس هنالك فرق عند اجلاني حيال 
فيه، املهم أن يكون بعيداً عن عيون الناس، فقد يكون في بيته في حال لم 
يكن أهله فيه، أو أن يأخذ الطفل إلى مكان بعيد عن السكن، أو في بيت غير 
مأهول )مهجور(، ورمبا يجبر الطفل على عمل ذلك في مسجد أو كنيسة، إذ 
أنها أماكن طاهرة بعيدة عن الشك فمن يقوم بذلك ال ينظر إلى املكان الذي 

كانت  بأي طريقة  ذلك  تفكيره في فعل  و  تقتصر بصيرته  بل  فيه،  هو 
وبأسرع وقت ممكن و في أي مكان، حيث يتسنى له العودة إلى نفس 

املكان مرة أخرى إذا ما رأى فيه ستراً ألمره. 

عندما يكبرون.....
تنتج املجتمعات العربية الكثير من العلماء و األدباء و املخترعني، 
و ملجتمعاتنا العربية ملسات كبيرة حيال العلم والتعلم، إذ ال يعني ذلك 
فقره  قهر  و  فقيرا  عاش  من  فمنهم  نعيم،  في  كلها  حياتهم  عاشوا  أنهم 
عندما كبر، ومنهم من كان يختلس جلسات التعليم خلسة كي ال يضيع 
تعرض  من  ومنهم  كبر،  عندما  ضياعه  سنني  قهر  استطاع  لكنه  عمله، 
حياته  خوض  في  سار  و  املاضية  آالم��ه  تضميد  على  وق��ام  لالغتصاب 
املمكن  لذا من  بشكل شبه طبيعي علما منه بأنه ضحية جشع أحدهم. 
دومنا  له  ح��دث  ال��ذي  االغتصاب  وضعية  مع  يتعايش  أن  الطفل  لهذا 

تفكير في املاضي.
ومن املمكن أن يصاب املجني عليه بانفصام في الشخصَية،  فيكون 
في إحدى املواقف ورعاً، وفي أخرى جاهالً، أو أن يتصرف داخل بيته 
بأسلوب وفي خارج بيته بأسلوب آخر، وقد يتظاهر بالقوة في بعض 
األحيان، وباجلنب في أحيان ٍ أخرى، ورمبا يتحدث مع نفسه كثيراً في 
عزلة. أيضاً قد يصاب بالسرحان واجللوس منعزالً لفترات طويلة، كما 

أن عالقته باآلخرين تتقلص وأداءه املدرسي يتراجع...ألخ.

أما كبريات املشاكل فتندرج حتت إطارين:-
أن يكون منتقما لنفسه من املجتمع الذي كان هو ضحًية فيه، فيقول 
في نفسه »سأنتقم لنفسي« وهذا ما يبنى عليه الشذوذ اجلنسي، فيقوم 
مبمارسة االعتداء على أطفال آخرين كما مورس عليه اجلنس من قبل 

حتى وان كانوا أطفاالً من أقاربه.
أو أن يصبح هذا الطفل ضحية دائمة تصيبه بالشذوذ العلني. فتراه 
املوضة  أم��ور  ويتابع  بشرته،  جلمال  ويهتم  الضيقة،  املالبس  يلبس 
وآخر صرعات النساء، ويلبس احللق في إذنه اليسرى، ويضع الكحل 
والقليل من أحمر الشفاه، أي أنه يظهر على أنه أنثى بهيئة رجل، وهو 
من يسمى باجلنسية املثلية. وهنا يطلب من أصدقاءه ممارسه اجلنس 

معه مقابل أن يدفع لهم مبلغاً من املال أو بحسب ما يتفقون عليه.

هل لهذا الداء دواء؟؟
ليس هذا مرضاً مزمناً يحتاج إلى دواء، وال هي وعكة صحية حتتاج 
إلى جلسة طبية أو جلستني، بل هي مشكلة سلوك خاطئ مبني على 
وجود خلل تربوي في األسرة واملجتمع. إذ أن األب واألم هما األهم في 
توعية طفلهم حول السلوكيات الصحيحة واخلاطئة. أيضاً من املهم أن 
يراعى مكان السكن والبيئة التي يترعرع بها أطفالهم واختيار املدرسة 
املناسبة لهم، كما عليهم مراقبة األصدقاء الذين يرافقون أطفالهم. وفي 
حال بدء انحراف أطفالهم يجب عليهم توجيههم وتسيير أمور حياتهن 
مبا يناسبهم. ومن هنا فإنني أحمل مسؤولية االنحراف والشذوذ إلى 
اآلباء واألمهات فهم مطالبون بوضع أطفالهم على سلم أولويتهم من 
أطفالهم  رعاية واهتمام وعطف وإرشاد وتعليم وتثقيف، مما يجنب 

مشاكل عدة نتيجتها الندم في الوقت الذي ال يفيد فيه الندم بشيء. 

اغتصاب األطفال... حدث في الصغر تأثير في الكبر

الشباب

هجرة الشباب... من يوقف هذا النزيف؟

عروض مسرحية هادفة  تقدمها جمعية تنظيم األسرة 
بالتعاون مع مسرحي احلارة والسنابل  
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الفلسطينية  االس����رة  وح��م��اي��ة  تنظيم  جمعية  ب����دأت، 
املبني  العنف  »خفض  مشروع  بتنفيذ  العام  هذا  مطلع  منذ 
اجلنسية  الصحة  وح��ق��وق  االجتماعي  ال��ن��وع  أس��اس  على 
واالجنابية للنساء والشباب في مناطق العيزرية، أبوديس، 
القدس احملتلة وذلك بتمويل من  السواحرة، وبعض أحياء 

احلكومة النرويجية. 
وت���رك���زت أه�����داف امل���ش���روع ع��ل��ى زي�����ادة ال���وع���ي ل��دى 
املجتمع الفلسطيني حول موضوع حقوق الصحة اجلنسية 
من  الشباب  فئة  وخاصة  األف��راد  لتمكني  وذل��ك  واالجنابية 
بناء أسر فلسطينية قادرة على املساهمة في تطور املجتمع 
وإزال��ة  تقليل  ًإل��ى  أيضاً  املشروع  ويهدف  كما  الفلسطيني. 
من  االجتماعي  النوع  على  املعتمدة  اجلنسني  بني  احلواجز 
املجتمع حول  أفراد  الوعي لدى جميع  خالل زيادة مستوى 
املوضوع  والفرق بينه وبني اجلنس البشري ، حيث أصبح 
نوعية  إل��ى  يعود  االجتماعي  النوع  مفهوم  أن  الواضح  من 
البناء االجتماعي الذي يعيش فيه الفرد، وأن املجتمع احمللي 
في  دوره  اإلن��س��ان  يعطي  م��ن  هما  خ��اص  بشكل  واألس����رة 
املجتمع وهذا الدور إما أن يقود إلى النهوض والتطور أو إلى 

التأخر احلضاري وهدم النسيج االجتماعي.
وبعد مرور عام على املشروع ميكننا القول أن مؤشرات 
له  املخصصة  امل��دة  انتهاء  قبل  حتى  واضحة  ب��دت  النجاح 
وهي عامني. فقد حقق املشروع جناحاً ملفتاً للنظر استطاعت 
مع  التشبيك  الفلسطينية  األس���رة  وحماية  تنظيم  جمعية 
التي  امل��ش��روع  مناطق  ف��ي  العاملة  امل��ؤس��س��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
وتوزيع  طباعة  في  واملتمثلة  هناك  االنشطة  تنفيذ  سهلت 
مواد توعية تتعلق مبواضيع الصحة اجلنسية واإلجنابية 
وتنظيم األس����رة وال��ن��وع االج��ت��م��اع��ي وم��واض��ي��ع أخ���رى . 
التوعية،  ب��ه��دف  منزلية  وزي����ارات  عمل  ورش  ع��دة  وع��ق��د 
ح��ي��ث اس��ت��ط��اع ط��اق��م اجل��م��ع��ي��ة ال���وص���ول إل���ى ال��ن��س��اء في 
بيوتهن ملناقشة هموم األسر الفلسطينية في تنظيم األسرة 
أساس  على  املبني  والعنف  واالجنابية  اجلنسية  واحلقوق 
الفلسطينية لديها  ، فقد تبني ان العائالت  النوع االجتماعي 
إلى  الكثير من التساؤالت في هذه املواضيع ولكنها بحاجة 

ض��م��ن ت��وج��ه��ات ج��م��ع��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م وح��م��اي��ة األس����رة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ال��ق��اض��ي��ة ب���احل���ف���اظ ع��ل��ى ك���رام���ة امل����رأة 
طبية  ممارسات  من  حياتها  على  واحلفاظ  الفلسطينية 
بوسائل  اإلج��ه��اض  مب��م��ارس��ات  كالقيام  صحيحة  غير 
خطرة ومخالفة للقوانني الفلسطينية مما يزيد من نسبة 
في  اجلمعية  ب��اش��رت  فقد  فلسطني،  ف��ي  األم��ه��ات  وف��ي��ات 
سنوات  ث��الث  مل��دة  حساس  مشروع  بتنفيذ   2007 العام 
بهدف  الفلسطينية  األراض���ي  في  نوعه  من  األول  يعتبر 
امل��رأة  وحقوق  اإلجنابية  الصحة  أم��ور  في  الوعي  زي��ادة 
لكال اجلنسني في املجتمع مبا في ذلك رجال الدين إضافة 
إل��ى اخل��دم��ات واملعلومات اخلاصة  ال��وص��ول  إل��ى زي��ادة 
ال��ل��وات��ي  للنساء  األس����رة  وتنظيم  اإلجن��اب��ي��ة  بالصحة 
تتراوح أعمارهن بني )15-49(عاماً بالتطرق إلى موانع 

احلمل الطارئة.
 وي��ج��ري تنفيذ ه��ذا امل��ش��روع امل��م��ول م��ن قبل االحت��اد 
الدولي لتنظيم األسرة في 12 مخيماً فلسطينياً واقعة في 
مخيم  عسكر،  مخيم  هي:  الغربية  الضفة  وجنوب  شمال 
بالطة، ومخيم رقم )1(، مخيم طولكرم، مخيم نور شمس 
مخيم الفارعة، مخيم جنني، مخيم الفوار، مخيم العروب، 
مخيم الدهيشة، مخيم عايدة، مخيم بيت جبرين )العزة(. 
وم����ن أب����رز اإلجن�������ازات ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا امل���ش���روع منذ 
ب���دء م��رح��ل��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذ ه���و ت��أس��ي��س ائ���ت���الف م��ؤس��س��ات��ي 
نسوية  م��ؤس��س��ات  عضويته  ف��ي  يضم  للمشروع  داع���م 
إلى  إض��اف��ة  املخيمات  ف��ي  ونشيطة  فاعلة  وم��ؤس��س��ات 
ولم  األن��روا.  الدولية  الغوث  لوكالة  التابعة  املؤسسات 
اجلمعية  شرعت  بل  املؤسسات  هؤالء  على  األمر  يقتصر 
بتشكيل جلان مناصرة وحتفيز حلقوق املرأة في الصحة 
تقع  املخيمات  داخ��ل  وشابة  شاب   95 قبل  من  اإلجنابية 
أعمارهم ضمن الفئة العمرية )16-25( عام. حيث خضع 
إلى تدريبات خاصة في مواضيع الصحة  هؤالء الشباب 
تقع  لقاءات  بتنفيذ  ليقوموا بعدها  اإلجنابية واإلجهاض 
الصحة  مواضيع   حول  األق��ران  بتثقيف  يسمى  ما  ضمن 
اإلجنابية ووسائل تنظيم األسرة وموانع احلمل الطارئة 
وم��خ��اط��ر اإلج��ه��اض غ��ي��ر اآلم���ن وح��ق��وق امل����رأة وال��ن��وع 
االجتماعي مما ساهم في نشر الوعي والثقافة حول هذه 

املواضيع بني فئات الشباب من كال اجلنسني.
أيضاً نشرت اجلمعية ضمن فعاليات أنشطة املشروع 
بعنوان               فلسطني  ف��ي  نوعها  م��ن  األول���ى  اعتبرت  دراس���ة 
“ دراسة استقصائية أساسية عن اإلجهاض/ اإلجهاض 
الالجئني  مخيمات  م��ن  مختارة  مخيمات  ف��ي  اآلم���ن  غير 
ف��ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ح��ي��ث شكلت ه���ذه ال���دراس���ة ق��اع��دة 
اإلجناب  سن  في  النساء  ومواقف  معرفة  حول  مرجعية 
في  الفلسطينيني  الالجئني  مخيمات  من  سنة(   49-15(
مع  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  جت��اه  الغربية  الضفة 
التركيز بشكل خاص على مؤشرات اإلجهاض اآلمن وغير 
الصحية  اخل��دم��ات  تقدير  وكذلك  األس��رة  وتنظيم  اآلم��ن 

من يجيب عليها.
    وقد جنحت جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية 
معظم  ف��ي  وال��رج��ال  للنساء  توعية  جلسات  ع��دة  عقد  ف��ي 
وقد   ، املشروع  مناطق  في  العاملة  واجلمعيات  املؤسسات 
أم��ل امل��ش��ارك��ون ف��ي جميع ه��ذه ال��ن��دوات واجل��ل��س��ات على 
البرامج ملا لها من أهمية يفتقر  العمل مبثل هذه  استمرارية 

لها املجتمع احمللي. 
واس��ت��ط��اع��ت اجل��م��ع��ي��ة ت��ك��وي��ن م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ش��ب��اب 
امل��ت��ط��وع��ني ض��م��ت 15 ش���اب وش��اب��ة م��ن م��ن��اط��ق امل��ش��روع 
في  مكثفة  تدريبية  دورة  الشباب  ه��ؤالء  انهى  حيث  كافة 
مجال تثقيف األقران ، والعنف، والتغذية، وحقوق الصحة 
االجتماعي  والنوع  األس��رة،  وتنظيم  واالجنابية،  اجلنسية 
وغيرها من املواضيع التي عززت قدراتهم في تثقيف النظير 
حيث جنحوا في تنفيذ ورشة عمل للتثقيف األقران في شهر 

أيلول املاضي. 
جلنة  تشكيل  مت   ، كذلك  امل��ش��روع  نشاطات  خ��الل  وم��ن 
ومت  الشباب  جيل  م��ن  امل��ش��روع  أله���داف  مناصرة  إعالمية 
العمل  وكذلك  واملكتوبة  املطبوعة  الصحافة  على  تدريبهم 
على بناء قدراتهم في مواضيع الصحة اجلنسية واالجنابية 
وال���ن���وع االج��ت��م��اع��ي وت��ن��ظ��ي��م األس����رة ح��ي��ث س��اه��م ه��ؤالء 

املتطوعني/ات من كتابة مواضيع صحافية جريئة.  
وم��ن ضمن إجن���ازات امل��ش��روع خ��الل ه��ذا العام هو عقد 
 150 من  أكثر  حضرها  القدس/أبوديس  جامعة  في  ن��دوة 
مت  كما  اجل��ام��ع��ة،  كليات  طلبة  مختلف  م��ن  وطالبة  ط��ال��ب 
نشرات  على  حتتوي  الطالب  على  توعوية  حقائب  توزيع 
تثقيفية حول مواضيع عدة ذات عالقة بالندوة. وقد بينت تلك 
الندوة حجم اخللل والفجوة في املعلومات لدى الشباب حول 
واالجنابية،  اجلنسية  والصحة  االجتماعي  النوع  مواضيع 
 . امل��واض��ي��ع  ل��ه��ذه  والتثقيف  التوعية  إل��ى  حاجتهم  وم���دى 
حاليا  الفلسطينية  االس��رة  وحماية  تنظيم  جمعية  وتعكف 
على وضع اخلطط املناسبة لتنفيذ نشاطات املشروع للعام 
في  الشباب  يواجها  التي  املشكلة  حلجم  منها  إدراك��اً  القادم 

الوصول للمعلومات العلمية والصحيحة.      

واالج��ت��م��اع��ي��ة امل��ق��دم��ة ل��ه��ن م��ن ق��ب��ل األون�����روا وامل��راك��ز 
النسائية.

وعلى الصعيد التوعوي نفذ الطاقم املشروع العديد 
من احملاضرات والندوات وورش العمل وحلقات النقاش 
مع النساء والرجال حول موضوع اإلجهاض اآلمن وغير 
األس��رة  تنظيم  ووس��ائ��ل  الطارئة  احلمل  وم��وان��ع  اآلم��ن 
وذل��ك  واجلنسية  االجنابية  الصحة  ف��ي  امل���رأة  وح��ق��وق 
باستخدام مواد بصرية وأفالم وثائقية أنتجتها اجلمعية 
تبني  اللقاءات  هذه  وخالل  املواضيع.  هذه  حول  قبل  من 
من  املزيد  إلى  بحاجة  الفلسطيني  املجتمع  أن  للجمعية 
الوعي في هذا املجال كونه موضع كان يقع ضمن دائرة 

احملظورات.
األراضي  في  السائدة  اخلاطئة  املعتقدات  ضوء  وفي 
وتنظيم  اإلجنابية  الصحة  مواضيع  حول  الفلسطينية 
األسرة واستخدام موانع احلمل الطارئة قامت اجلمعية 
رجال  حضرها  بالتعاون  وعلمية  دينية  لقاءات  بتنظيم 
دين مسلمون  وذلك بالتنسيق مع دائ��رة االوق��اف ودار 
الفتوى حيث جرى اللقاء مع اجلمهور إضافة إلى لقاءات 
م��ع ال��واع��ظ��ات، وأئ��م��ة امل��س��اج��د. وق���د ت���وج ال��ع��م��ل في 
التعاون مع رجال الدين باستصدار فتوى من قبل الشيخ 
عبد املجيد عطا، مفتي محافظة بيت حلم حول مشروعية 
وشروط  معايير  ضمن  الطارئة  احلمل  موانع  استخدام 

معينة حددها اإلسالم. 
احملاضرات  عقد  على  للسيدات  التوعية  تقتصر  ولم 
واللقاءات التوعوية بل قام طاقم املشروع بتنفيذ زيارات 
اللواتي تعرضن لإلجهاض، ولسيدات  منزلية للسيدات 
العمل،  وورش  اللقاءات  حضور  من  ال��ظ��روف  منعتهن 
وهذا بهدف الوصول الى كل الفئات املستهدفة واملهمشة 
والعمل على رفع الوعي لديها. من جانب آخر قام طاقم 
الشابة  ل���أزواج  ميدانية  زي���ارات  بتخصيص  امل��ش��روع 
يجعل  مما  ال���زواج  قبل  ض��روري��ة  نصائح  تقدمي  بهدف 

حياتهم الزوجية أكثر سعادة وأمان. 
أخصائيات  من  مؤلف  املشروع  من  طاقم  عمل  كذلك 
اجتماعيات ومثقفات صحيات على توفير خدمة اإلرشاد 
الفردي واجلماعي للسيدات قبل وبعد االجهاض، إضافة 
النفسي واالجتماعي والصحي، وكذلك  الدعم  إلى تقدمي 
االجهاض  لتجنب  الالزمة  باملعلومات  املنتفعات  تزويد 
حول  املعلومات  وإعطائهن  ومخاطره،  اسبابه  ومعرفة 

موانع احلمل الطارئة ووسائل تنظيم األسرة.  
مجموعة  بتدريب  اجلمعية   قامت  آخ��ر،  جانب  م��ن 
وامل��س��رح وذل��ك لعمل عروض  ال��درام��ا  الشباب على  من 
م��س��رح��ي��ة ح���ول ح��ق��وق امل�����رأة ف���ي ال��ص��ح��ة االجن��اب��ي��ة 
اآلم��ن  غير  االج��ه��اض  مخاطر  وح���ول  األس���رة،  وتنظيم 
وهذا  املستهدفة،  املخيمات  في  الطارئة  احلمل  وموانع 
يساهم بدوره على رفع درجة الوعي والثقافة عن طريق 

املسرح والدراما.

التحدي في القدس...

مشروع خفض العنف املبني على النوع 
االجتماعي في محافظة القدس

املناصرة واإلعالم جناحات ال تتوقف...
الصعيد  على  ملحوظة  إجن���ازات  واإلع���الم  ال��دع��وة  مجال  في  األس��رة  تنظيم  جمعية  طاقم  ملساعي  ك��ان 
الوعي املجتمعي ومناصرة قضايا الصحة اجلنسية واإلجنابية في  الوطني واإلقليمي مما ساهم في زيادة 
جرأة وتواصل لم تعهدها األوساط اإلعالمية من قبل. فعلى الصعيد التوعوي مت طباعة وتوزيع 20 مطوية 
وكتيب حول مواضيع مختلفة في الصحة اجلنسية واإلجنابية إضافة إلى إصدار 4 دراسات وطنية عن اإليدز 
دراستني  لنشر  االستعدادات  وجتري  كما  األطفال،  حقوق  وانتهاك  للشباب  اإلجنابية  والصحة  واإلجهاض 
أخرتني عن اإليدز ومواضيع الصحة اإلجنابية. أيضاً جرى العمل على حتديث موقع اجلمعية الذي يعتبر 
الفلسطينية. من ناحية ثانية نشرت اجلمعية ما  األراضي  مصدر هام حول مواضيع الصحة اإلجنابية في 
يزيد عن 16م��ادة توعوية في مجالت صحية وشبابية ذات رواج كبير في األراض��ي الفلسطينية مثل مجلة 
اجلنسية  الصحة  حقوق  تناصر  مقالت   6 من  أكثر  اجلمعية  ونشرت  كما  الشباب،  وفلسطني  الصحة  كيف 

واإلجنابية في مجالت عربية ودولية بلغات مختلفة  كالعربية واإلجنليزية وااليطالية. 
االحتاد  ميثاق  بحسب  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  وحقوق  قضايا  مبناصرة  اجلمعية  التزام  وضمن 
الدولي لتنظيم األسرة، فقد مت عقد مؤمتر وطني حول أهمية التخطيط الدميغرافي في احلد من الفقر وإحقاق 
اإلجهاض  موضوع  حول  إذاعية  6حلقات  بث  مت  كما  مميز،  وإعالمي  وحكومي  مؤسساتي  بحضور  التنمية 
الذي يعتبر األكثر حساسية في فلسطني حيث مت تناول املوضوع من جوانب علمية، قانونية ودينية إسالمية 

ومسيحية. 
وعلى صعيد التعاون البناء مع اإلعالميني وطلبة اإلعالم، فقد مت خالل هذا العام تشكيل جلنتني إعالميتني 
وحقوق  قضايا  مناصرة  في  الستثمارها  مكثفة  بتدريبات  أعضائها  وإحل��اق  ديس  وأبو  حلحول  من  كل  في 
الصحة اإلجنابية. وفي حفل مهيب مبدينة بيت حلم مت تكرمي 12صحفياً وصحفية من جميع أنحاء الضفة 
الغربية ممن كان لهم دور رائد في دعم مسيرة اجلمعية باعتبار الصحافيني شركاء للجمعية في بلوغ أهدافها. 
أيضاً كرمت اجلمعية 8 من طلبة كلية الصحافة واإلعالم في جامعة بيرزيت حيث تسابق هؤالء الطلبة على 

إنتاج مواد مكتوبة ومسموعة ومرئية رائعة في مجال الصحة اإلجنابية. 
للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  نظمها  وطنية  عمل  ورش��ة  في  اجلمعية  شاركت  الوطني  الصعيد  وعلى 
مبناسبة اليوم العاملي للسكان، حيث قدم يوسف قري، مدير تنمية املوارد واالعالم ورقة عمل حول احلقوق 

االجنابية وتنظيم االسرة وعالقاتهما بحقوق االنسان.
أحداث  ملعظم  مستفيضة  تغطية  هناك  كانت  فقد  اجلمعية  ألنشطة  اإلخبارية  التغطية  صعيد  على  أما 
وأنشطة اجلمعية في شتى وسائل اإلعالم احمللية والفضائية وتلك املنتشرة عبر الشبكة العنكبوتية مما كان 

له األثر الكبير في تعريف اجلمهور الفلسطيني بأنشطة اجلمعية. 
وفيما يتعلق بعالمة اإلحتاد الدولي التي تعتبر اجلمعية عضواً فيها، فقد عملت اجلمعية وبالتعاون مع 
املكتب اإلقليمي لإلحتاد على وضع العالمة على معظم إصداراتها وموقعها اإللكتروني والفتاتها مما ميزها 

بني املؤسسات وأعطاها قوة وثقة بني اجلهات املناحة. 

عيادات تنظيم األسرة
تقدم 53955 خدمة حتى شهر أكتوبر

التي تديرها اجلمعية في كل من  التميز  أن عيادات  األسرة  الداخلية جلمعية تنظيم وحماية  تشير اإلحصائيات 
غزة، اخلليل، حلحلول، بيت حلم، رام الله، طولكرم قدمت منذ مطلع هذ العام وحتى نهاية كانون األول2008 ما يقارب 

53955 خدمة حلوالي 2750 سيدة جديدة جديدة و11914 سيدة كان لهن ملفات سابقة في عيادات اجلمعية. 
تنظيم  مجال  في  امل��ش��ورة  هي  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  مجال  في  العيادات  ه��ذه  تقدمه  ما  اب��رز  وم��ن 
األسرة وتقدمي الوسائل األمنة لذلك.كما تقدم هذه العيادات خدمات رعاية احلوامل ورعاية الواضعات، معاجلة 
األمراض النسائية وااللتهابات، معاجلة قضايا سن األمان، معاجلة العقم لدى اجلنسني، املشورة في مواضيع 
الصحة اجلنسية واالجنابية، تقدمي موانع احلمل الطارئة، خدمات االرشاد الصحي والنفسي ما بعد االجهاض، 
خدمات اإلرشاد االجتماعي والقانوني، فحوصات مخبرية، مسحة عنق الرحم للكشف املبكر عن سرطان الرحم.
من جهتها صرحت رحاب سجدية مديرة اخلدمات في اجلمعية بأن أهم إجنازات قسم اخلدمات لهذا العام هو 
دمج خدمة الرعاية واإلرشاد للسيدات ما بعد اإلجهاض في جو من السرية التامة ومن قبل طاقم متخصص تلقى 
تدريبات إقليمية ومحلية حول حزمة خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية التي تقدمها جمعية تنظيم األسرة 
الناجتة عن احلمل واإلجهاض غير اآلمن.  للجمهور. والهدف من هذه اخلدمة هو خفض نسبة وفيات األمهات 
وبحسب ما صرحت به السجدية، فإن اجلمعية تقدم موانع احلمل الطارئة لتفادي حمل غير مرغوب به وإجهاضاً 

قد يشكل خطر على النساء.    

توجهات جريئة بخطوات ثابتة 

مشروع حتسني الوصول إلى املعلومات 
واخلدمات املتعلقة باالجهاض اآلمن 

أخبار البرامج واملشاريع
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وحماية  تنظيم  جمعية  28/أي�����ار2008،  بتاريخ  نظمت، 
حلم  بيت  في  مقرها  في  تكرميياً  احتفاالً  الفلسطينية،  األس��رة 
لعدد من الصحافيني و اإلعالميني من مختلف محافظات الضفة 
الغربية، والذين ساهموا في تغطية نشاطات وبرامج اجلمعية، 
اجلنسية  ال��ص��ح��ة  ب��ح��ق��وق  الفلسطيني  اجل��م��ه��ور  وت��وع��ي��ة 
واإلجن��اب��ي��ة، وال���دع���م اإلع���الم���ي للضغط ع��ل��ى ص��ن��اع ال��ف��رار 
الفلسطيني كوسيلة للتغيير في واقع التشريعات الفلسطينية.
االمني  هدمي  عرفات  الدكتور  التكرميي  االحتفال  وحضر 
ستافريدس،  وأمينة  األس��رة،  وحماية  تنظيم  جلمعية  العام 
اللجنة  سر  ام��ني  سلمان،  ومايك  للجمعية  التنفيذية  امل��دي��رة 
التنفيذية للجمعية، ويوسف قري مدير تنمية املوارد واإلعالم 
في اجلمعية، ومفتي بيت حلم الشيخ عبد املجيد عطا والعديد 

من الصحافيني واإلعالميني.
الصحافيون  يلعبه  ال��ذي  الريادي  بالدور  سلمان  وأش��اد 
الوعي  نشر  ف��ي  الفلسطينية  اإلع���الم  ووس��ائ��ل  اإلع��الم��ي��ون 
واملساواة  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  مجال  في  والثقافة، 
التي تعصف  الظروف الصعبة  امل��رأة خاصة في ظل  وحقوق 
ب���ال���ب���الد، ب��س��ب��ب مم���ارس���ات االح����ت����الل. ك��م��ا ون�����دد س��ل��م��ان 
أن  م��ؤك��داً  الصحافيني،  ض��د  االح��ت��الل  وإج����راءات  مبمارسات 
ال��ص��ح��اف��ي��ني اث��ب��ت��وا ق���درة مم��ي��زة ف��ي ال��دف��اع ع��ن احل��ري��ات، 

وقضايا و حقوق الشعب الفلسطيني.
الصحافيني  لتكرمي  ج��اء  االح��ت��ف��ال  ه��ذا  أن  ه��دم��ي،  وق���ال 
الكلمة الصادقة والنزيهة في زمن  الذين ميثلون  واإلعالميني 
أصبحت فيه الكلمة مشقة يحملها أصحاب الضمائر احلية من 
الدفاع عن قضايا شعبهم وأمتهم  اللذين اخذوا على عواتقهم 
صناع  على  والضغط  واألمني  الصحافي  اخلبر  بنقل  العربية 
القرار باجتاه حتسني الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، 
احمل��رم��ات  م��ن  تعتبر  ال��س��اب��ق  ف��ي  ك��ان��ت  بقضايا  توعيته  و 

املجتمعية والدينية.
التي  واإلجن��اب��ي��ة  اجلنسية  الصحة  قضايا  أن  وأض���اف 
تعتبر جوهر املسالة السكانية والتنموية ما هي إال واحدة من 

القضايا الشائكة التي جترأت اجلمعية بطرحها، وعملت عليها 
في املجتمع الفلسطيني منذ تأسيسها مبساعدة ودعم الشرفاء 
الذين  واإلعالميات  اإلعالميون  مقدمتهم  وفي  الوطن  هذا  من 
امنوا بالترويج لقضايا وحقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية 

والدفاع عنها.
وجراءتهم  دورهم  على  الصحافيني  ستافريدس  وشكرت 
وتعاونهم في طرح موضوعات الصحة اجلنسية واإلجنابية، 
علمية  بطريقة  القضايا  ه��ذه  مثل  ال��ع��ام  ال���رأي  توجيه  وف��ي 
أن برامج حقوق  االحترام. وقالت  التقدير و  ودينية تستحق 
املرأة املتعلقة بصحتها اجلنسية واإلجنابية وباحلصول على 
اآلمن  غير  اإلجهاض  مخاطر  ح��ول  صحية  وثقافة  معلومات 
وأساليب منعه للحد من حدوثه أصبح أكثر واقعية في العديد 
للصحافيني،  اإلعالمي  ال��دور  بسبب  الفلسطينية  املناطق  من 

وبرامج التوعية والدورات واللقاءات التي تنظمها اجلمعية.
اخلاصة  واحلقوق  املبادئ  دع��م  إل��ى  نهدف  أننا  وأضافت 
ال��دول��ي  االحت���اد  إع���الن  حسب  اجلنسية  والثقافة  ب��اإلجن��اب 
القرار،  التعاون مع أصحاب  لتنظيم األس��رة، إلى جانب خلق 
الفلسطيني  املجتمع  ف��ي  القضية  ه���ذه  بأهمية  وإش��ع��اره��م 

وأهمية إعداد سياسات جديدة لدعم هذه احلقوق.
وأك����د ق���ري ارت���ب���اط اإلع�����الم ب��ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب��ش��ري��ة ودور 
إيصال  خ��الل  م��ن  األف����راد  سلوكيات  تغيير  ف��ي  الصحافيني 
اإلجن��اب��ي��ة  اجل��ن��س��ي��ة  ال��ص��ح��ة  ب��ح��ق��وق  املتعلقة  امل��ع��ل��وم��ات 
ومناصرتها وتعزيز املفاهيم والقيم املجتمعية التي تساهم في 

دعم هذه احلقوق.
السياسية  بالقضايا  تهتم  ال��ي��وم  الصحافة  أن  وأوض���ح 
واملجتمعية  التنموية  للقضايا  الكافي  االهتمام  إعطاء  دون 
وهذا يعود لعوامل عدة أبرزها عدم وعي الصحافيني ألهمية 
في  اجلامعي  ال��ت��دري��س  مناهج  أن  إل��ى  إض��اف��ة  القضايا  ه��ذه 
كليات الصحافة واإلعالم ال تولي أهمية كبرى لهذه املواضيع. 
املجتمع  قطاعات  مختلف  في  التربوية  العملية  فإن  وبالتالي 
القيم  ب��ع��ض  مل��واج��ه��ة  م��ش��ت��رك��ة  إل���ى ج��ه��ود جمعية  حت��ت��اج 

في  حلقوقها  امل��رأة  وص��ول  تعيق  التي  السائدة،  العصبوية 
اآلم��ن.  غير  احلمل  وم��واج��ه��ة  واإلجن��اب��ي��ة  اجلنسية  الصحة 
وأشار قري إلى الدور الذي قام به الصحافيون واإلعالميون 
الصحة  قضايا  ومعاجلة  ط��رح  ف��ي  املاضيني  العامني  خ��الل 

اجلنسية واإلجنابي والتي تستحق كل تقدير. 
اجلمعية  عطا  املجيد  عبد  الشيخ  حلم  بيت  مفتي  وشكر 
والصحافيني على دورهم في توعية املواطن في مجال حقوق 
الكرمي  ال��ق��ران  أن  وق���ال:  اإلجن��اب��ي��ة  بصحتها  املتعلقة  امل���رأة 
ووضعا  ال��ت��س��اؤالت  ه��ذه  جميع  ع��ن  أج��اب��ا  النبوية  والسنة 

حلول لكل ما يعيق مثل هذه األمور.
وشكر الصحافي جنيب فراح في كلمة له باسم اإلعالميني 
أللفته  هذه  على  األسرة  وحماية  تنظيم  جمعية  والصحافيني 
القضايا  مناقشة  و  ط��رح  الصحافيني  واج���ب  م��ن  أن  م��ؤك��دا 
واالقتصادية  واألخالقية  والتربوية  والسياسية  املجتمعية 
التي  بالتفاعالت  الفلسطيني  واالجتماعية، وتوعية اجلمهور 

حتصل في املجتمع.
ه���ذا وق����ام رأف����ت ع��الم��ة امل��ت��ط��وع ف��ي ال��ل��ج��ن��ة اإلع��الم��ي��ة 
الصحة  ح��ق��وق  دع��م  ف��ي  اللجنة  دور  ع��ن  احملتفلني  ب��إع��ط��اء 
اجلنسية واإلجنابية كما استعرض جتربته وجتربة زمالئه 
في هذه اللجنة. بعدها فتح باب النقاش بني ممثلني اجلمعية 
التي  والعقبات  مشاكلهم  خاللها  ناقشوا  حيث  والصحافيني 
تعترضهم وتعترض املشاركة الصحافية الفاعلة في القضايا 
لتفعيل  اجلهود  بصب  اجلمعية  تقوم  أن  وإمكانية  املجتمعية 

الدور اإلعالمي الهادف إلى معاجلة القضايا املجتمعية. 
عبد   : وه��م  الصحافيني  ت��ك��رمي  مت  االح��ت��ف��ال  نهاية  وف��ي 
الناصر النجار، حسن عبد اجلواد، على سمودي، جنيب فراج، 
احملتسب،  قنواتي،بدر  جورج   ، شويكي  وسام  شبانة،  رامي 
أمير احمرو، سميح صبيح، ومفتي بيت حلم عبد املجيد عطا 
التنفيذية جلمعية تنظيم  اللجنة  الله ومايك سلمان أمني سر 

وحماية األسرة.

جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية

تكّرم مجموعة من الصحافيني الداعمني ملسيرتها

أخبار اجلمعية

في استطالع للر أي نفذته جمعية تنظيم األسرة 
50% يعتقدون أن غياب القانون هو السبب
في قتل النساء على خلفية الشرف

أكتوبر  ش��ه��ر  خ���الل  الفلسطينية  األس����رة  وح��م��اي��ة  تنظيم  جمعية  ن��ف��ذت 
استطالعاً للرأي عبر موقعها اإللكتروني صوت له 263 شخصاً عبروا فيه عن 
نظرتهم من ظاهرة قتل النساء على خلفية الشرف اآلخذة باالزدياد في املجتمع 

الفلسطيني.
وأعرب 50% من املصوتني/ات أن ظاهرة قتل النساء في املجتمع الفلسطيني 
القانون  العادات والتقاليد اخلاطئة وغياب  انتشار  هي ظاهرة منتشرة بسبب 
أن  املصوتني/ات  من   %21 أقر  وقد  النساء.  عن  الظلم  لرفع  تفعيله  يجب  الذي 
ظاهرة قتل النساء هي ظاهرة منتشرة في املجتمع لكن بسبب سلوكيات النساء 

املشينة التي يجب عدم معاجلتها بأسلوب القتل. 
بسبب  تقتل  أن  يجب  النساء  أن   %15 أف��اد  سابقاً  ورد  ملا  مخالف  رأي  وفي 
أن  املصوتني/ات  من   %14 اعتبر  حني  في  بها،  يقمن  اللواتي  املشينة  األع��م��ال 
إعطائها  عدم  ويجب  الفلسطيني  املجتمع  في  منتشرة  غير  النساء  قتل  ظاهرة 

حجم أكبر من حجمها. 
من جهته عقب يوسف قري، مدير تنمية املوارد واإلعالم في جمعية تنظيم 
األسرة على النتائج قائالً، أنه على الرغم من أن نسبة وأسلوب التصويت قد ال 
يعتبر عينة احتمالية ممثلًة من الناحية املنهجية، إال أنها نتائج تعبر بالنهاية 
عن التوجهات واآلراء الفعلية للمجتمع الفلسطيني الذي يستاء في غالبيته من 
العمليات املتكررة لقتل النساء كنتيجة للعادات والتقاليد اخلاطئة التي تشجع 
على تغييب دور القانون وأخذ األمور مبنطق القوة، والسبب وراء ذلك هو ضعف 
الفلسطيني  القانون  القضائية في اتخاذ مبادرة إيجابية نحو تعديل  املؤسسة 
السلطات  ع��ل��ى  امل��دن��ي  املجتمع  م��ؤس��س��ات  ال��ت��ي مت��ارس��ه��ا  ال��ض��غ��وط��ات  رغ���م 
التشريعية حتى قبل تعطلها مما يشجع املجرمني على مواصلة اعتداءاتهم على 

النساء والهروب من العقاب حتت ذرائع احلفاظ على الشرف. 
وأضاف قري، إن ما أظهرته النتائج األخرى من حتميل النساء ذنب قتلهن هو 
جزء من الثقافة الذكورية السائدة التي تلوم الضحية.أما اللذين الذين اعتبروا 
بأن ظاهرة قتل النساء هي مسألة مضخمة ما هو إال نتيجة لتراخي املؤسسات 
في  جدية  أكثر  خطوات  اتخاذ  في  اإلعالمية  واملؤسسات  الفلسطينية  األهلية 
تعبئة اجلمهور الفلسطيني حول حجم الظاهرة وخطورتها لكسبهم في عملية 

مناصرة حقوق املرأة ومناهضة تعنيفها على أساس النوع االجتماعي.

وفد فلسطيني يشارك في الورشة التدريبية اإلقليمية في تونس
 حول عالمة اإلحتاد الدولي لتنظيم األسرة ورسائل الدعوة وكسب التأييد 

ش���ارك، خ��الل ال��ف��ت��رة ال��واق��ع��ة ما 
ب���ني 24-29/ن����وف����م����ب����ر2008، وف��د 
وحماية  تنظيم  جمعية  من  فلسطيني 
األسرة الفلسطينية ضم كالً من حياة 
التنفيذية،  اللجنة  ع��ض��و  ال��دج��ان��ي، 
التنفيذية  امل��دي��رة  عويضات،  وأمينة 
امل���وارد  م��دي��ر تنمية  ق���ري،  وي��وس��ف 
واإلع��������الم ف����ي ال����ورش����ة ال��ت��دري��ب��ي��ة 
الدولي  االحت��اد  عقدها  التي  اإلقليمية 
العربي،  العالم  األسرة-إقليم  لتنظيم 
االحت��اد  بعالمة  واملتعلقة  تونس  في 
رس���ائ���ل  أدوات  وح����زم����ة  ال�����دول�����ي، 
ال����دع����وة، وال����دع����وة وك��س��ب ال��ت��أي��ي��د 
اجلنسية  ال��ص��ح��ة  ل��ق��ض��اي��ا  ال��داع��م��ة 

واإلجنابية.
وح��ض��ر ال���ورش���ة م���ا ي���ق���ارب 30 
موظفاً من موظفي املكتب اإلقليمي في 
األع��ض��اء  اجلمعيات  وممثلي  ت��ون��س 
ف��ي اإلق��ل��ي��م م��ن ف��ل��س��ط��ني، وس��وري��ا، 
وال�������ع�������راق، وت������ون������س، وامل�����غ�����رب، 

واجلزائر، ومصر، والسودان، والصومال، وموريتانيا، وجيبوتي، والبحرين إضافة إلى مركز املرأة للتدريب والبحوث – كوثر.  
وتناولت الورشة التدريبية عدد من احملاور الرئيسية كان أبرزها كيفية توحيد عالمة اإلحتاد واستخدامها كعالمة مميزة في عمل اجلمعيات األعضاء، 
اإلعالم  وسائل  مع  التعامل  وأساليب  اإلجنابية  الصحة  قضايا  ملناصرة  التأييد  وحشد  الدعوة  رسائل  إع��داد  بكيفية  املتعلقة  املواضيع  من  عدد  إلى  إضافة 

املختلفة. وشارك في التدريب مجموعة من خبراء املكتب املركزي اإلحتاد الدولي في لندن ومجموعة من اخلبراء العرب مما أثرى احملتوى التدريبي للدورة.
أكد  كما  ومتيز.  قوة  إلعطائها  اجلمعيات  شعار  مع  ودمجها  الدولي  االحت��اد  عالمة  استخدام  ض��رورة  منها  التوصيات  من  مبجموعة  الورشة  وخرجت 
على  اإلقليمية  الورشة  هذه  محاور  تنفيذ  تكرار  وأهمية  األعضاء  اجلمعيات  في  العاملني  مهارات  تطوير  ض��رورة  على  توصياتهم  في  بالدورة  املشاركون 

الصعيد الوطني. 
من جانبه أكد اخلبراء على أهمية تكثيف التعامل مع وسائل اإلعالم ملا له من أثر في نشر الوعي املجتمعي املتعلق بقضايا الصحة اجلنسية اإلجنابية 

والتأثير على صناع القرار.
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يتقدم رئيس وهيئة التحرير واللجنة التنفيذية في جمعية 
تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية بجزيل الشكر لكل من 

ساهم في إجناح هذه النشرة.

لنجعل فلسطني أجمل، خالية من املشاكل الصحية واالجتماعية ... ولنبقي البسمة على شفاه األطفال...
نثمن لكم أي تبرعات تقدمونها ملساعدة 

جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية في خلق الفرص وإعطاء األمل لألسر الفلسطينية املهمشة

عنواننا:
القدس شارع األخطل الصغير

ص.ب 19999
هاتف: 972-2-6283636+/ 972-2-6280630+

فاكس: 972-2-6261675+
info@pfppa.org :بريد الكتروني

www.pfppa.org :املوقع اإللكتروني

إليداع تبرعاتكم استخدموا لطفًا احلساب البنكي للجمعية كما هو مبني أدناه:

إعالن إلى أصحاب املوهبة واألقالم اجلريئة 
يسعدنا في جمعية تنظيم وحماية األسرة أن نستقبل مقاالتكم ذات العالقة باملواضيع الصحية والشبابية مع 
التركيز على مواضيع الصحة اجلنسية واإلجنابية وصحة املرأة والتخطيط السكاني من أجل نشرها في عددنا 

القادم، فعلى املهتمني مراجعة رئيس التحرير من خالل االتصال على هاتف رقم

 6283636-02 أو هاتف رقم 02-6280395

ضمن اهتمام جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية 
بالبحث العلمي وما له من أهمية كبرى في عملية التخطيط 
السكاني  والتخطيط  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  لقضايا 
فقد  الفلسطيني،  باملجتمع  النهوض  إلى  الهادف  والتنموي 
نشرت اجلمعية خالل هذا العام أربع دراسات ريادية حول 
اإليدز، اإلجهاض، ومواضيع ذات العالقة بالصحة اإلجنابية 
واجلنسية بني املراهقني والشباب واألطفال في ظل النزاعات 
فترة  ال��دراس��ات  ه��ذه  على  العمل  استغرق  حيث  املسلحة، 

عامني بدأت منذ العام 2006 وانتهت بالعام 2008. 
وف��ي س��ي��اق ه��ذا االه��ت��م��ام ح��رص��ت اجلمعية على نشر 
حضرها  وطنية  عمل  ورش���ات  ف��ي  ال���دراس���ات  ه��ذه  نتائج 
جمهور غفير من املؤسسات األهلية احلكومية الفلسطينية، 
ومجموعة  امل��ت��ح��دة  األمم  ه��ي��ئ��ة  م��ن  مختلفة  وم��ؤس��س��ات 
عمدت  كما  ال��دراس��ات.  مواضيع  في  واملهتمني  اخل��ب��راء  من 
اجلمعية على نشر هذه الدراسات أيضاً في مختلفة وسائل 

اإلعالم للمساهمة في تعميم الفائدة.  

دراسة حول نقص املناعة املكتسبة اإليدز
وحماية  تنظيم  جمعية  نشرتها  التي  ال��دراس��ة  تعتبر 
»معرفة  بعنوان  اليونيفم  من  بتمويل  الفلسطينية  األس��رة 
املناعة  نقص  م��رض  ح��ول  الفلسطينيات  والنساء  الفتيات 
هذا  ف��ي  األول���ى  الوطنية  ال���دراس���ات  م��ن  اإلي����دز«  املكتسبة 
والكمي،  الكيفي  البحث  مناهج  فيها  استخدمت  التي  املجال 
حيث بلغت نسبة العينة الكمية 1047 من الفتيات والنساء 
ال��وق��ع��ة أع��م��اره��ن ب���ني15-49س���ن���ة، ف��ي��م��ا ش��م��ل اجل��ان��ب 
الكيفي مقابالت معمقة من صانعي قرار من جهات حكومية 

ومؤسسات داعمة ومنظمات غير حكومية دولية ومحلية.  
 )%99.1( أن  الدراسة  أظهرتها  التي  النتائج  أب��رز  ومن 
امل��ص��در األساسي  اإلي���دز وأن  ق��د سمعن مب��رض  ك��ن  بأنهن 
ال��ذي كانت في  الوقت  ال��ت��ل��ف��از)94.4%( في  ك��ان لديهن هو 
الكوادر الطبية مصدر للمعلومات ملا ال يتعدى )12.3%( مما 
ينذر بالتقصير الواضح لدور الكوادر الطبية في هذا املجال 
في  برزت  التي  اخلاطئة  باملعلومات  يتعلق  وفي  التثقيفي. 
الدراسة فقد سجل ما مجمله 51% من املجيبات إما بأنه ليس 
األم��راض  بأحد  تصاب  أن  املتزوجة  غير  للفتاه  املمكن  من 
أو   )%38.7( جنسية  ممارسة  سابق  دون  جنسياً  املنقولة 
أصال  يحدث  أن  ميكن  ذل��ك  ب��ان  فكرة  أدن��ى  لديها  ليس  أن��ه 
ال��دور  على  واف��ق��ن  م��ن  نسبة  تتخطى  ل��م  ك��ذل��ك   .)%12.2(
العدوى  من  الذكري  للواقي  الصحيح  لالستعمال  احلمائي 
باإليدز نسبة 41%. وفيما يتعلق مبوضوع الوصم والتمييز 
السلبي ضد مرضى اإليدز فقد أجابت )67.3%( بأنهن يرفض 
مشاركة الطعام مع شخص مصاب باإليدز.  وعلى املستوى 
ال��س��ي��اس��ات��ي ال��وط��ن��ي ف��ل��م ي��ك��ن ه��ن��اك ش��ع��ور ف��ي فلسطني 
وجمع  اإلي���دز  مكافحة  م��ج��ال  ف��ي  االستثمار  إل��ى  باحلاجة 
اللجنة  تشكيل  حيث   1995 ال��ع��ام  ف��ي  إال  حوله  البيانات 

الوطنية للواقية ومكافحة األمراض املنقولة واإليدز. 

تشاركي  نهج  انتهاج  ض���رورة  إل��ى  ال��دراس��ة  وتخلص 
املنشودة،  الفاعلة  السياسات  صياغة  في  حوراتي  تفاعلي 
نهج يشترط فيه مستوى عال من احلس والوعي باملتغيرات 
تشكل  ال��ت��ي  والفكرية  والثقافية  االجتماعية  وال��س��ي��اق��ات 

مجتِمعة الوسط الذي تنفذ السياسات من خالله. 

دراسة هي األولى من نوعها في فلسطني
حول اإلجهاض و اإلجهاض غير اآلمن

اإلج��ه��اض/  ع��ن  األس��اس��ي��ة  االستقصائية  ال���دراس���ة  أم���ا 
اإلجهاض غير اآلمن في مخيمات مختارة من مخيمات الالجئني 
التي  الدراسات  أولى  أنها تعتبر  الغربية فبال شك  الضفة  في 
أجريت في فلسطني حول موضوع اإلجهاض مما يشكل قاعدة 
بيانات هامة حول املوضوع. وتأتي هذه الدراسة التي نفذتها 
تنفذه اجلمعية  الذي  املشروع  الصايج ضمن جهود  د. سمية 
في مخيمات الضفة الغربية بتمويل من االحتاد الدولي لتنظيم 
اخلدمات  إل��ى  للوصول  امل���رأة  حقوق  حتسني  بهدف  األس���رة 
واملعلومات الصحيحة املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية 

واإلجهاض اآلمن.
أم���ا ال��ه��دف ال��رئ��ي��س��ي ل��ه��ذه ال���دراس���ة ف��ه��و ق��ي��اس معرفة 
ومواقف النساء في سن اإلجناب )15-49 سنة( من مخيمات 
الصحة  جت���اه  ال��غ��رب��ي��ة  ال��ض��ف��ة  ف��ي  الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني 
اجلنسية واإلجنابية مع التركيز بشكل خاص على مؤشرات 
تقدير  األس���رة وك��ذل��ك  اآلم��ن وتنظيم  اآلم��ن وغير  اإلج��ه��اض 
الوكالة  قبل  من  لهن  املقدمة  واالجتماعية  الصحية  اخلدمات 

واملراكز النسائية.
 %  54.4 أن  ال��دراس��ة  أظهرتها  التي  املذهلة  النتائج  وم��ن 
إج��ه��اض ألخ��ري��ات، وح��وال��ي %40  املبحوثات عرفن ع��ن  م��ن 
من املشاركات باملسح قد مررن بتجربة اإلجهاض؛21% منهن 
أجهضن  و%6  م��رت��ني،  أجهضن  و%8  واح����دة،  مل��رة  أجهضن 
املبحوثات  أش���ارت  كما  م���رات.    4 أجهضن  و%1.2  م���رات،   3
مواقف  ولديهن  احلمل  إلنهاء  املناسب  بالوقت  معرفتهن  عن 
يقدمها  ال��ت��ي  اخل���دم���ات  ط��ري��ق  ع��ن  اإلج���ه���اض  إل���ى  للسعي 
املهنيني الصحيني، لكن 26% من املجيبات أشرن عن ممارسات 
طريق  عن  لإلجهاض  تسعى  من   %10 أآلم��ن؛  غير  اإلج��ه��اض 
 %83 ه��ؤالء  وم��ن  نفسها  بإجهاض  تقوم  م��ن  و%16  ال��داي��ات 

استخدمن اإليذاء اجلسدي لتجهض نفسها.
وم���ن أب����رز م���ا أوص����ت ب���ه ال���دراس���ة ه���ي دع����وة موجهة 
فيها  مب��ا  احلكومية  غير  واملنظمات  احلكومية  للمؤسسات 
اآلم��ن  اآلم��ن وغير  اإلج��ه��اض  م��ع  تتعامل علنا  لكي  االون���روا 
بوصفه سببا رئيسيا للقلق في مجال الصحة العامة والتطرق 
واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  لقضايا  الصحية  لالحتياجات 
للنساء وخاصة ملن يعشن في مجتمع محافظ كما احلال في 
فلسطني. كما يجب دائماً إعطاء األولوية القصوى للوقاية من 
حاالت احلمل غير املرغوب فيه وبذل جميع احملاوالت للقضاء 

على احلاجة إلى اللجوء إلى اإلجهاض.

تظاهرة علمية حتدثها جمعية تنظيم األسرة
هذا العام من خالل نشرها ألربع دراسات وطنية 

دراسة حول األطفال الفلسطينيون في ظل النزعات املسلحة
أظهرت نتائج الدراسة النوعية املمولة من صندوق 

د.سمية  أعدتها  والتي  للسكان  املتحدة  األمم 
الصايج باللغة اإلجنليزية عن األطفال 

ال��ن��زاع��ات  ظ��ل  ف��ي  الفلسطينيون 
املسلحة والتي عرضت سابقاً 
أم����ام اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة 

أن  امل����ت����ح����دة،  األمم  ل��ه��ي��ئ��ة 
األطفال الفلسطينيون استطاعوا 

أن ي���ح���ددوا ب��وع��ي ك��ب��ي��ر واق��ع��ه��م 
امل���ع���اش، ح��ي��ث أع�����رب األط���ف���ال أن��ه��م 

يشعرون بازدياد العنف من حولهم سواء 
عنف من االحتالل، أو من املدرسة أو من املنزل 

ال��داخ��ل��ي،  الفلسطيني  ال��وض��ع  م��ن  أو  مما وال��ش��ارع 
يهدد شعورهم باألمن الشخصي. ناهيك عن تشخيص األطفال 
الذي يعيشونه. هذا  التعليمي واالقتصادي الصعب  لواقعهم 
وأظهرت النتائج أيضاً أن التهديد الكبير الذي يواجه األطفال 
في الضفة هو اجلدار واحلواجز العسكرية فيما شكل القصف 
غزة  في  األطفال  لشعور  األكبر  التهديد  للبيوت  اإلسرائيلي 
درجة  عن  املبحوثني  األطفال  عبر  آخر  صعيد  وعلى  باألمان. 
وعي بدور احلكومة الفلسطينية للقيام بحمايتهم كما أظهروا 
درجة وعي مماثل من الدور الذي تقوم به املؤسسات األهلية 
في التعامل مع األمور اإلنسانية. والالفت في األمر أن األطفال 
السالم  ومعاهدات  الدبلوماسية  اجلهود  من  أمل  خيبة  أب��دوا 
املوقعة مع الفلسطينيني والدور الذي تقوم به هيئة األمم كون 

املجتمع الدولي لم يستطيع حمايتهم.
االهتمام  ب��ض��رورة  ت��وص��ي��ات  األط��ف��ال  ق��دم  النهاية  وف��ي 
تكثيف  ض����رورة  إل���ى  إض��اف��ة  واملعتقلني  امل��ع��وق��ني  ب��األط��ف��ال 
احلمالت اإلعالمية التي تبرز واقع األطفال الفلسطينيون وما 
يتعرضون له. وفي هذا املضمار أفاد، يوسف قري، مدير تنمية 
املوارد واإلعالم في جمعية تنظيم األسرة أن اإلعالم الفلسطيني 
تنتهك  التي  املمارسات  لفضح  اجلهود  من  املزيد  ببذل  مطالب 
جل  ي��ض��ع  الفلسطيني  اإلع����الم  وأن  خ��اص��ًة  األط��ف��ال  ح��ق��وق 
للقضايا  متوازي  جهد  إعطاء  دون  السياسية  األم��ور  اهتمامه 
الوعي  ه��ذا  أن  ق��ري  وأف���اد  ال��داخ��ل��ي��ة.  االجتماعية  وامل��ش��اك��ل 
الفلسطينيون  األطفال  من  نلمسه  ال��ذي  واملدهش  االستثنائي 
من  يلزم  مب��ا  تقوم  ال  التي  األهلية  للمؤسسات  إرب��اك��اً  يشكل 

حماية لأطفال وتعريفهم بحقوقهم واحلفاظ عليها.  

دراسة حول مواضيع ذات عالقة بالصحة اإلجنابية 
واجلنسية بني املراهقني والشباب في فلسطني

األس��رة  وحماية  تنظيم  جمعية  نشرته  ما  أح��دث  وف��ي 
التي  القاعدية  ال��دراس��ة  تلك  هي  دراس���ات  من  الفلسطينية 
املنهجية  الشريف باستخدام  الدكتورة نهى  الباحثة  أعدتها 
حول  والنوعي  الكمي  بنوعيها،  والوصفية  االستكشافية 

بني  واجلنسية  اإلجن��اب��ي��ة  بالصحة  ع��الق��ة  ذات  م��واض��ي��ع 
املراهقني والشباب في فلسطني. 

املتحدة  األمم  ص��ن��دوق  م��ن  املمولة  ال��دراس��ة  وسعت  ه��ذا 
امل��راه��ق��ني  ومم���ارس���ات  وم��واق��ف  م��ع��رف��ة  َتقييم  إل���ى  للسكان 
بخصوص  سنة  ال��ع��م��ري��ة)24-10(  الفئة  ضمن  وال��ش��ب��اب 
الصحة اإلجنابية واجلنسية املتعلقة مبظاهر البلوغ، اإلجناب، 
املنقولة جنسياً خاصًة  األسري، واألمراض  التنظيم  اجلنس، 
اجلنسني  بني  وامل��س��اواة  العدالة  مواضيع  إل��ى  إضافة  اإلي��دز 
تقييم معرفة  إل���ى  أي��ض��اً  ال���دراس���ة  امل�����رأة. وس��ع��ت  ومت��ك��ني 
امل��دارس،  )م��دراء  القرار  أصحاب  ومم��ارس��ات  ومواقف  وآراء 
االجتماعيون،  والعاملون  الطلبة،  أم��ور  وأولياء  واملعلمون، 
الصحة  جت��اه  واجلنسية(  اإلجنابية  الصحة  في  وامل��درب��ون 
اإلجنابية واجلنسية سواًء للمراهقني أو الشباب بقصد إيجاد 
من  واجلنسية  اإلجنابية  الصحة  مواضيع  في  بيانات  قاعدَة 
واملنظمات  احلكومية  املؤسسات  من  العديد  تساعد  أن  شأنها 
والوقاية  التدخل  استراتيجيات  وضع  في  والدولية  األهلية 

للمراهقني والشباب في هذه املواضيع.
من   %53 أن  ال��دراس��ة  أظهرتها  التي  النتائج  أب��رز  وم��ن 
امل��ب��ح��وث��ني أب���دو م��واف��ق��ت��ه��م ع��ل��ى م��ب��دأ تنظيم األس����رة. أم��ا 
الدور  البنات  أي��دت  فقد  بالتنظيم  القرار  ملرجعية  بالنسبة 
النتائج  بينت  وأي��ض��اً  األوالد.  من  أكثر  بالقرار  التشاركي 
أن املعرفة بوسائل منع احلمل ليست شاملة لكل الوسائل، 
حيث شكلت معرفتهم باحلبوب واللولب 50%، لكن الواقي 
الذكري كان معروفاً بنسبة 22% فقط. أما عن أماكن وجود 

خدمات تنظيم األسرة فكانت معروفة لدى 35% فقط. 
هو  والشباب،  املراهقون  طلبه  ما  أن  الدراسة  وأش��ارت 
جتنب  وأسلوب  املخاطر  ح��ول  املعلومات  من  املزيد  توفير 
النصيحة واإلرشاد  تقدمي  يليها  املتعلقة باجلنس،  املخاطر 
األولى  بالدرجة  االهتمام  يكون  أن  الشباب  وطلب  هذا  لهم. 
ب��األم��ور  ث��م  جتنبه  وك��ي��ف��ي��ة  ب��اجل��ن��س  املتعلقة  للمخاطر 
للمشورة  احلاجة  احتلت  وقد  هذا  عامة.  بصحتهم  املتعلقة 

والنصح واإلرشاد املرتبة الثانية من األهمية. 

اعزائنا القراء... 
اننا في أسرة حترير صحة االسرة إذ ننظر الى آرائكم في محتويات امللحق ببالغ االهمية مما 
يجعلنا في حالة تطوير مستمر للملحق مبا يرضي اهتماماتكم، لذلك ال تترددوا في ارسال آرائكم 

.info@ pfppa.org أو yousef@pfppa.org عبر البريد االلكتروني

مت إصدار هذه النشرة بدعم من
االحتاد الدولي لتنظيم األسرة/ إقليم العالم العربي

مواضيع هذه النشرة ال تعّبر بالضرورة عن آراء وتوجهات جمعية تنظيم وحماية األسرة وإمنا عن آراء كاتبيها.

جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية 
البنك العربي/ فرع العيزرية – رقم الفرع 9100

للتبرع بالشيكل
يرجى استخدام رقم احلساب : 570/ 312790

للتبرع بالدوالر األمريكي
يرجى استخدام رقم احلساب : 510 /312790


