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حقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية للمرأة الفلسطينية
يف ظل أزمة إنسانية طويلة األمد

بقلم :مارلني بوسمانسأ ،دينا ناصرب ،أُمية خماشج ،باتريشيا كاليسد ،مارلني تيمرمان

هـ

أ باحثة في مجال العلوم السياسية ،املركز الدولي للصحة اإلجنابية ،جامعة جنت ،جنت ،بلجيكا،
البريد اإللكترونيmarleen.bosmans@ugent.be :

ب مستشارة في مجال الصحة ،مؤسسة جذور للصحة والتنمية االجتماعية ،القدس.
ج مديرة اخلدمات الصحية بوكالة األونروا (وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى)
في الضفة الغربية؛ ورئيسة مؤسسة جذور للصحة والتنمية االجتماعية ،القدس.
د منسقة علمية ،املركز الدولي للصحة اإلجنابية ،جامعة جنت ،جنت ،بلجيكا.
هـ مديرة املركز الدولي للصحة اإلجنابية ،جامعة جنت ،جنت ،بلجيكا.

ترجمة :شهرت العالم

موجز املقال :تعرض هذه الورقة نتاج دراسة أُجريت في األراضي الفلسطينية احملتلة في سبتمبر  ،2002الختبار
مدى فائدة اتباع دليل لنهج شامل حلقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية لالجئات واحتياجاتهن .أُجريت مقابالت
معمقة مع املبحوثات الرئيسيات من  19منظمة ،ومناقشات بؤرية مع مجموعتني في الضفة الغربية وقطاع
اً
فضل عن خمسة مرافق صحية .وكشفت النتائج عن أن القيود
غزة .كما جرت زيارة ثالثة مخيمات لالجئني،
الصارمة املفروضة على احلركة قد أدت إلى تقليص إمكانات الوصول إلى املرافق الصحية ،سواء للموظفني أو
للمرضى ،بدرجة كبيرة .أما بالنسبة للنساء احلوامل ،فقد أدى ذلك إلى تناقص إمكانية حصولهن على رعاية
اً
فضل عن الوالدة عند نقاط التفتيش
ما قبل الوالدة وما بعدها ،وزيادة حاالت الوالدة املنزلية ،والوالدة املستحثة،
العسكرية .وقد أُشير إلى غياب اهتمام الهيئات املانحة ،وسحب الدعم املقدم منها باعتبارهما يعرقالن تنفيذ
«املبادئ التوجيهية الوطنية للصحة اإلجنابية» ،وكذا استدامة خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية القائمة
سياسيا ،وظهرت مؤشرات على زيادة العنف القائم على
ونوعيتها .لقد أصبح تنظيم األسرة مسألة حساسة
ًّ
النوع االجتماعي .وكان االفتقار إلى إمكانية الوصول خلدمات الصحة اإلجنابية أكثر جوانب تأثير النزاع وضو ًحا
على الصحة اجلنسية واإلجنابية للمرأة .هناك اهتمام ضئيل باألدلة األقل ظهورًا للعيان بشأن تبعية احلقوق
اإلجنابية للمرأة للوضع السياسي.
Palestinian Women’s Sexual and Reproductive Health Rights in a Longstanding Humanitarian Crisis
Marleen Bosmans, Dina Nasser, Umaiyeh Khammash, Patricia Claeys, Marleen Temmerman, Reproductive Health
Matters 2008;16(31):103–111
الكلمات املفتاحية :احلقوق اجلنسية واإلجنابية ،األزمة اإلنسانية ،الوصول إلى الصحة ،الهيئات املانحة ،األراضي الفلسطينية
احملتلة

نتجت هذه الورقة البحثية عن مشروع لسياسة
دعم املشاريع البحثية املتعلقة بالصحة اجلنسية
واإلجنابية وحقوق النساء الالجئات ،وبتكليف من
مؤسسة «التعاون اإلمنائي البلجيكي» .تنبع املسلمة
األساسية للدراسة من ضرورة تعزيز احلقوق اجلنسية
واإلجنابية وحمايتها في جميع األوقات والظروف،

حسب ما ورد تعريفها في برنامج عمل املؤمتر الدولي
للسكان والتنمية 1.وكان أحد أهداف الدراسة يتمثل
في إعداد دليل لتطوير برامج الصحة اجلنسية
واإلجنابية للنساء الالجئات ،باستخدام نهج قائم
على احلقوق .مت اختبار الدليل للمرة األولى في األراضي
الفلسطينية احملتلة .وتهدف هذه الورقة البحثية إلى
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تسليط الضوء على أن تعقد الصراع الفلسطيني-
اإلسرائيلي يؤثر بشكل خطير على احلقوق اجلنسية
واإلجنابية للنساء ،سواء الالجئات أو غير الالجئات ،في
الضفة الغربية وقطاع غزة.

النظام الصحي الفلسطيني

دائما بوجود أزمة
ترتبط حاالت الطوارئ املعقدة
ً
لدى احلكومات ،وغال ًبا ما تُترجم على شكل زيادة
2
قصور النظم الصحية وانهيار اخلدمات الصحية.
وقد كان تاريخ عقود طويلة من تقسيم األراضي
اً
اً
عامل
فضل عن االحتالل العسكري،
الفلسطينية،
ثاب ًتا يعوق تطوير سياسات وبرامج صحية سليمة
ومتماسكة .ومن املهم إلقاء نظرة متبصرة داخل
تاريخ الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي ،للتوصل
لفهم أفضل حلالة احلقوق اجلنسية واإلجنابية للمرأة
الفلسطينية.
تعود جذور الصراع إلى عام  ،1947عندما وافقت
األمم املتحدة على تقسيم األراضي الفلسطينية
الواقعة غرب األردن إلى دولة يهودية ودولة عربية.
وفي عام  ،1948أسست إسرائيل نفسها دولة في
فلسطني ،واندلعت أول حرب بني العرب وإسرائيل،
واستمر الصراع سنوات طويلة .ظلت الضفة الغربية
حتت حكم األردن املباشر من عام  1948وحتى عام
 ،1967بينما خضع قطاع غزة إلى الوالية القضائية
أيضا على النظم
لإلدارة املصرية ،مع سيطرة اإلدارتني ً
الصحية باألراضي اخلاضعة لكل منهما .وفي عام
 ،1950أُدخل نظام ثالث للصحة في ظل إنشاء وكالة
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
في الشرق األدنى (وكالة األونروا) .تتولى األونروا
مهمة محددة تتمثل في توفير خدمات اإلغاثة ،مبا
فيها خدمات الصحة ،لالجئني الفلسطينيني .وفي
يونيو  ،1967احتلت القوات اإلسرائيلية الضفة
الغربية وقطاع غزة وأحلقت القدس الشرقية.
أصبحت الصحة في األراضي الفلسطينية احملتلة
مسؤولية اإلدارة املدنية اإلسرائيلية ،وحتدي ًدا وزارة
الدفاع اإلسرائيلية .لم تستثمر إسرائيل في تطوير
نظام الصحة الذي ميكن أن يتناول احتياجات العدد
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املتزايد من السكان الفلسطينيني ،ولم تستثمر في
3
النهوض مبلكية الفلسطينيني في هذا الصدد.
بدأت االنتفاضة الفلسطينية األولى ضد
االحتالل الفلسطيني في ديسمبر  ،1987واستمرت
ملدة خمس سنوات حتى توقيع ما يُسمى «اتفاقيات
أوسلو» في  13سبتمبر  .1993كانت االتفاقيات تُعتبر
تدبيرًا مؤق ًتا ،يُقصد به أن يكون األول في سلسلة
من املفاوضات في سياق عملية تفضي إلى إيجاد
حل مستدام ودائم .ونتيجة التفاقيات السالم ،أُنشئ
كيان مؤقت للحكم الذاتي ،هو «السلطة الوطنية
الفلسطينية» ،في عام  .1994كان من املتوقع أن
تتصرف السلطة الفلسطينية بوصفها دولة ،لكنها
كانت أقل كثيرًا من دولة 4.لقد ُح ِّملت مبجموعة
محدودة فحسب من املسؤوليات ،مبا فيها الصحة،
دون منحها السيطرة املدنية الكاملة على اإلقليم،
حيث ظل  %59منه حتت احلكم اإلسرائيلي .واجهت
وزارة الصحة الفلسطينية منذ حلظة إنشائها
متداعيا ،يعتمد على إدارة ُمسيسة
صحيا
نظاما
ً
ً
ًّ
تتسم بعدم اخلبرة .وكان على الوزارة أن تتعامل مع
ثالث فئات مختلفة من مقدمي الرعاية الصحية:
( )1اخلدمات التي تديرها وزارة الصحة للناس في ظل
التأمني الصحي ()%60؛ و( )2اخلدمات التي تديرها
منظمات غير حكومية ()%31؛ و( )3اخلدمات التي
تقدمها األونروا لالجئني الفلسطينيني املُسجلني
( .)%9كما أن معظم أطباء الصحة العامة لديهم
مهما
أيضا ممارسات خاصة ،وكان القطاع اخلاص
ً
ً
5
لرعاية قطاع التعليم العالي واملتخصص.
ظلت وزارة الصحة تعتمد ،منذ إنشائها ،اعتمادًا
كبيرًا على دعم جوهري يقدمه عدد كبير من الهيئات
اخلارجية املانحة ،تدفعهم في ذلك مهمات عملهم
وأجنداتهم اخلاصة وليس اهتمامهم بإقامة نظام
مستدام للصحة أو حوار سياسي .كان دعمهم
يحمل طابع االستراتيجيات املُستخدمة في التدخالت
اإلنسانية ،أي االلتزامات قصيرة األجل ،والسعي
لتحقيق نتائج على املدى القصير ،وليس االهتمام
بتطوير بيئة مستدامة للصحة .وقد أثر هذا النهج
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أيضا على تطوير وتنفيذ سياسة للصحة اإلجنابية.
ً
أيضا على «اإلصالحات السريعة»
انصب التركيز هنا ً
اً
(مثل ،من خالل تركيز ضيق على خدمات تنظيم األسرة)
وليس على التصدي للمح ِددات األساسية الرتفاع
اخلصوبة ،مثل حتسني نوعية خدمات تنظيم األسرة
3
مبنشآت الرعاية الصحية الضعيفة واملثقلة باألعباء.
ظلت القضايا الرئيسة في عملية السالم
اإلسرائيلية-الفلسطينية دون حل ،واندلعت
االنتفاضة الثانية في سبتمبر عام  .2000وهذه
االنتفاضة الثانية مستمرة ،وتعاني من صرامة نظام
القيود الذي تفرضه قوات االحتالل اإلسرائيلي على
احلركة .وقد أكدت كاترين برتيني (،)Catherine Bertini
املبعوثة اإلنسانية الشخصية لألمني العام لألمم
املتحدة ،أنه ال ميكن اعتبار الوضع في فلسطني أزمة
إنسانية تقليدية «مثل األزمات الناجمة عن اجملاعات أو
أيضا
اجلفاف ،لكنه أزمة في الوصول والتنقل» ،مما أدى ً
إلى انخفاض حاد في مجمل الوصول إلى اخلدمات
الصحية .وأشارت ،في هذا الصدد ،إلى انخفاض
قدره  %52في نسبة حصول الالجئات على خدمات
رعاية ما بعد الوالدة التي تقدمها األونروا ،كما أفادت
بأن سيارات اإلسعاف التابعة جلمعية الهالل األحمر
الفلسطيني واحتاد جلان اإلغاثة الطبية الفلسطينية
قد ُمنعت من املرور عند نقاط التفتيش ،أو أُجبرت
على االنتظار لعدة ساعات .وكثيرًا ما كان املرضى،
مبا فيهم النساء احلوامل ،يُجبرون على مغادرة سيارة
6
اإلسعاف والعبور إلى اجلانب اآلخر سيرًا على األقدام.

الالجئون الفلسطينيون في األراضي
الفلسطينية احملتلة

يتسم وضع الالجئني الفلسطينيني في الضفة
الغربية وقطاع غزة باخلصوصية ،فهم الجئون من
األراضي الفلسطينية التي تعيش إسرائيل اآلن
داخل حدودها .يُفرق مكتب اإلحصاءات املركزي
الفلسطيني بني الالجئني املُسجلني والالجئني غير
املُسجلني ،وغير الالجئني .الالجئون املُسجلون هم
الذين يحملون بطاقة تسجيل الالجئني ،الصادرة عن

األونروا .والالجئون غير املُسجلني هم من ال يحملون
هذه البطاقة .أما وضع «غير الجئ» ،فينطبق على
أي من هاتني الفئتني 7.إن
أي فلسطيني ال يندرج في ٍّ
 %39.8من الفلسطينيني الذين يعيشون في األراضي
الفلسطينية احملتلة ُمسجلني بوصفهم الجئني،
و %1.4هم من الالجئني غير املُسجلني .يُعد الالجئون
أقلية في الضفة الغربية ( %24.6من السكان
ُمسجلني ،و %1.9من السكان غير ُمسجلني) .وفي
غزة ،أغلبية السكان من الالجئني ( %64من السكان
8
ُمسجلني و %1.1غير مسجلني).
يتفرق معظم الالجئني في جميع أنحاء مدن
الضفة الغربية وقراها وقطاع غزة ،جن ًبا إلى جنب
مع غير الالجئني ،وغال ًبا في بيئة مخيمات الالجئني
الرسمية 9.يعيش  %42.3فقط من الالجئني في
اخمليمات .وفي الضفة الغربية ،يعيش  %26.9من
رسميا؛ وفي غزة،
مخيما
السكان الالجئني في 19
ً
ًّ
يعيش  %53.3من الالجئني في ثمانية مخيمات
رسمية 10.يبلغ متوسط حجم األسر املعيشية في
شخصا 11.تشمل االتفاقيات
مخيمات الالجئني 7.73
ً
اإلنسانية الدولية ،وليس القانون الفلسطيني،
الالجئني باحلماية ،على الرغم من أنه في بعض
احلاالت ،ووفقً ا ملكان اإلقامة واخلدمات احملددة التي
يحتاجونها ،ميكنهم مناشدة السلطات اإلسرائيلية
أيضا حماية غير الالجئني
و/أو الفلسطينية .ينبغي ً
مبوجب القانون الدولي اإلنساني ،نظرًا ألنهم يعيشون
حتت االحتالل العسكري .وعلى قوات االحتالل واجب
دولي يتمثل في ضمان اخلدمات الصحية واإلبقاء
عليها للسكان املدنيني 12.بيد أن التمييز التقليدي
غموضا،
بني الالجئني وغير الالجئني قد أصبح أكثر
ً
نظرًا ألن العواقب االجتماعية-االقتصادية املترتبة
اً
فضل عن نظم اإلغالق وحظر التجول،
على النزاع،
5
تؤثر بصورة متزايدة على السكان الفلسطينيني.

منهجية الدراسة

أُجريت الدراسة امليدانية في الضفة الغربية وقطاع
غزة في سبتمبر عام  ،2002أي بعد مرور عامني
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على بدء االنتفاضة الثانية .كانت الدراسة جز ًءا من
مشروع بحثي أوسع نطاقًا ،يهدف إلى إعداد دليل
اً
شامل يرتكز على
نهجا
ملسؤولي البرامج يتضمن
ً
حقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية للنساء الالتي
نزحن بسبب احلرب والنزاع املسلح .استخدمت
الباحثات الدليل في الدراسة امليدانية كإطار
أساسي للمقابالت ،ومناقشات مجموعات التركيز،
وحتليل النتائج .كان تنظيم الدراسة امليدانية وحتديد
املبحوثات الرئيسيات بدعم من املكتب القُ طري
لصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة جذور ،وهي
منظمة فلسطينية غير حكومية.
أجرت الباحثات مقابالت معمقة مع املبحوثات
اً
فضل عن مناقشات مع
الرئيسيات من  19منظمة،
مجموعتي تركيز في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما زرن ثالثة مخيمات لالجئني وستة مرافق للصحة.
جرى اختيار املبحوثات الرئيسيات من ثالث منظمات
إنسانية دولية ،ومنظمتني تشاركان في تطوير وتنفيذ
سياسات الصحة اجلنسية واإلجنابية ،ومنظمة
دولية حلماية الطفل ،ومنظمتني فلسطينيتني غير
حكوميتني للصحة اجلنسية واإلجنابية ،وخمسة
مراكز صحية (يتبع اثنان منهما اﻷونروا ،ويتبع اثنان
املنظمات غير احلكومية ،ومركز واحد في مجال
الصحة العامة) ،ومنظمة فلسطينية غير حكومية
توفر خدمات الصحة العقلية ،ومستشفى لإلحالة
بشأن صحة األم ،وثالث منظمات فلسطينية
حلقوق اإلنسان ،ومنظمة فلسطينية حلقوق املرأة،
والسلطات الصحية الفلسطينية .كانت جميع
املبحوثات الرئيسيات يتبوأن مناصب عالية :مديرة،
مديرة باإلنابة ،منسقة البرنامج ،أو رئيسة الوحدة.
في إحدى مراكز الصحة ،ن ُ ِّظمت املقابلة مع
املمرضة والقابلة ،حيث كانتا الوحيدتني املتبقيتني
من مجموعة العمل السابقة بعد تقليصها قسرًا
نتيجة للنزاع .وأُلغيت أربع مقابالت ،ألسباب تتعلق
باألمن وحظر التجول.
زارت الباحثات خمسة مرافق صحية وثالثة
مخيمات لالجئني ،اثنان في الضفة الغربية وواحد في
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قطاع غزة .وبسبب حالة األمن ،أُلغيت الزيارات التي
كانت مقررة خمليم آخر لالجئني في الضفة الغربية،
وملركز صحي في قطاع غزة .وللسبب نفسه ،لم
تُنفذ سوى مناقشات مع مجموعتي تركيز :واحدة مع
اللجنة النسائية ،واألخرى مع موظفات وحدة صحية
محلية في أحد مخيمات الالجئني بالضفة الغربية.
أُجريت املقابالت ومناقشات مجموعات التركيز
وعموما ،ال يُشكل استخدام اللغة
باللغة اإلجنليزية.
ً
اإلجنليزية مشكلة؛ حيث غالبية املبحوثات حاصالت
على درجة عالية من التعليم .ولم تكن الترجمة
إلى العربية ضرورية إال مرتني فقط ،وحتدي ًدا خالل
مناقشتني مبجموعة التركيز في مخيم الالجئني .وقد
تولت الترجمة ممرضة فلسطينية ذات خبرة في مجال
الصحة اإلجنابية واحلقوق اإلجنابية.
لم نكن في حاجة إلى موافقات أخالقية ،ألننا
لم نقابل املرضى ،ولم نوجه أية أسئلة شخصية.
شاركت جميع املبحوثات على أساس طوعي ،وكُن
على علم تام بأهداف الدراسة.
نوقشت النتائج األولية للدراسة خالل اجتماع
استخالص املعلومات الذي جرى تنظيمه في نهاية
الزيارة ،ثم اس ُتكملت بالكتابات األكادميية ووثائق
األمم املتحدة بشأن سياسات الصحة في األراضي
الفلسطينية احملتلة والنهج القائم على حقوق
الصحة اجلنسية واإلجنابية .وعلى الرغم من أن
تركيز الدراسة كان منص ًبا على احتياجات الصحة
اجلنسية واإلجنابية وحقوق الالجئات الفلسطينيات،
أيضا في
فقد كان وضع النساء غير الالجئات مأخوذًا ً
االعتبار نظرًا لتعرضهن لتأثير كبير.

النتائج
القيود املفروضة على احلركة تؤثر على
إمكانية الوصول إلى اخلدمات
متكنت املبحوثات في  13من بني  19مقابلة ،وفي
واحدة من مناقشات مجموعتي التركيزة ،من إلقاء
الضوء حتدي ًدا على أن الوصول إلى خدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية منذ بداية االنتفاضة الثانية قد
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أصبح مشكلة كبيرة بالنسبة للمرضى وموظفي
الصحة والوكاالت اإلنسانية ،بغض النظر عن
تقدمي الرعاية لالجئني أو لغير الالجئني أو لكليهما.
تعد األمم املتحدة واملنظمات
ومنذ مارس  ،2002لم ُ
اإلنسانية تمُ َنح مركزًا متميزًا للحصول على تصاريح
لدخول املناطق اخلاضعة لإلغالق أو حظر التجول.
وأصبح احلفاظ على اإلمداد باألدوية ووسائل منع
احلمل واملعدات الطبية عملية معقدة ،وتستغرق وق ًتا
اً
تعد الطبيبة حتضر إلى أحد مراكز الصحة
طويل .لم ُ
العامة ،حيث تُقدم خدمات ما قبل الوالدة وما بعدها،
اً
فضل عن خدمات تنظيم األسرة وتقدمي املشورة،
حيث حالت نقاط التفتيش وحظر التجول املتكررة
دون إمكانية وصولها إلى املركز .وتولت القابلة احمللية
املساعدة تقدمي اخلدمات التي يقدرن عليها،
واملمرضة
ِ
وهي مجرد بعض املتابعة العامة لألمهات وأطفالهن
(الطول والوزن).
أفادت املبحوثات في مستشفى اإلحالة بالضفة
الغربية أن عدد حاالت الوالدة بوحدة األمومة
انخفض ،خالل فترات حظر التجول ،من  3إلى 5
يوميا .واع ُتبر أن هذا االنخفاض
حاالت في املتوسط
ًّ
يشير إلى زيادة عدد حاالت الوالدة املنزلية .كما زاد
عدد العمليات القيصرية بسبب مضاعفات احلمل
الناجتة عن انخفاض حصول النساء احلوامل على
الرعاية السابقة للوالدة .وقد الحظت املستشفى
تزايد عدد حاالت الوالدة املبكرة ،نظرًا لزيادة طلب
النساء على الوالدة املستحثة خوفًا من الوقوع في
براثن حظر التجول وعدم التمكن من الوصول إلى
املستشفى في الوقت املناسب .وللسبب نفسه،
كان النساء يطلنب اخلروج من املستشفى بعد الوالدة
مباشرة .أخفقت النساء في االستفادة من رعاية
ما بعد الوالدة ،وذلك بسبب املشاكل األمنية .كما
أيضا املبحوثات من منظمتني فلسطينيتني
أشارت ً
ومنظمتني دوليتني أنهن احتفظن بسجالت حاالت
الوالدة ،واملواليد املتوفني ،والنساء الالتي مينت أثناء
الوالدة عند نقاط التفتيش العسكرية نتيجة
منعهن من املرور للوصول إلى املستشفى .وتوجد

لدى إحدى املنظمات الدولية تقارير حول  33حالة
والدة و 19حالة والدة طفل ميت عند نقاط التفتيش
العسكرية خالل السنتني املاضيتني منذ بداية
االنتفاضة الثانية 13.وسجلت منظمة دولية أخرى 36
حالة والدة عند نقاط التفتيش ،مبا فيها ثالث حاالت
5
أسفرت عن وفيات األمهات ووالدة  4أطفال متوفني.
وتقوم املنظمتان األخريان بإعداد كتيب حول الوالدة
عند نقاط التفتيش ،لكن أعدادها لم تتوفر بعد.
أُعدت مجموعة متنوعة من التدابير الطارئة ،من
أجل االستجابة للوضع املتفاقم .اعتادت العامالت
في مجال الصحة بوحدة األمومة في مستشفى
اإلحالة البقاء في املستشفى طوال فترات حظر
التجول ،بهدف تأمني الرعاية للنساء املوجودات
في املستشفى بالفعل .وأنشأت إحدى املنظمات
خطا ساخنًا وشبكة من املتطوعات
غير احلكومية ً
للمساعدة في حاالت الوالدة باملنزل ،وذلك عن طريق
االستدعاء عبر الهاتف أو سرعة استدعاء طبيب
أو قابلة للذهاب إلى منزل املرأة .وقد اضطرت إحدى
املنظمات اإلنسانية إلى تعيني عامالت إضافيات في
مجال الصحة ،وطلبت منهن تغيير أماكن سكناهن
واالنتقال للعيش بالقرب من املراكز الصحية .أما
في املناطق النائية ،حيث ال توجد عامالت مؤهالت
في مجال الصحة ،كانت القابالت والطبيبات تقُ من
استثنائيا بتقدمي اخلدمات الصحية املنزلية .وبدأت
ًّ
منظمة دولية أخرى في تنظيم دورات تدريبية
للقابالت على الوالدات املنزلية ،وتزويدهن مبستلزمات
نظيفة للوالدة.
أشارت موظفات املنظمات الفلسطينية غير
احلكومية إلى الوضع شديد اإلجهاد الناجت عن القيود
املفروضة على تنقُ ل النساء احلوامل الالتي يحق لهن
االستفادة من اخلدمات الصحية في القدس ،لكنهن
يعيشن و/أو يعملن في الضفة الغربية خارج القدس؛
إذ يتهددهن  -وكذا أسرهن -خطر مستمر من فقدان
املواطنة في القدس ،ال سيما إذا وُلد طفل خارج
أيضا عقبات
القدس الشرقية .كما سيواجه الطفل ً
جدية ليتم تسجيله من مواطني القدس .يتمتع
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املقدسيون بامتيازات عديدة أكثر مما يتمتع به غيرهم
من مواطني الضفة الغربية ،كما يتمتع كثيرون
منهم بتأمني صحي إسرائيلي يتيح لهم الوصول إلى
املستشفيات ووحدات األمومة اإلسرائيلية اجملهزة
بشكل أفضل.

التأثير على سياسات وبرامج الصحة
اجلنسية واإلجنابية

أصبحت املرأة أولوية في السياسات الصحية
الفلسطينية منذ إنشاء وزارة الصحة الفلسطينية.
وأُنشئت في عام  1995مديرية التنمية والصحة
النسائية ،وكانت تركز في ذلك الوقت على تنظيم
أساسا .أعدت وزارة الصحة ،بدعم من صندوق
األسرة
ً
األمم املتحدة للسكان« ،توجيهات وبروتوكول الصحة
اإلجنابية الوطنية املوحدة ».وكانت الفكرة األساسية
هي إدماج خدمات الصحة اإلجنابية الشاملة في
جميع خدمات الرعاية الصحية األولية .بيد أن تنفيذ
التوجيهات واجه عراقيل جدية نتيجة الفصل
اجلغرافي بني الضفة الغربية وغزة ،وهو الوضع الذي
تفاقم بسبب القيود القاسية املفروضة على احلركة.
وفي أحيان كثيرة ،لم تكن قوات الدفاع اإلسرائيلي
متنح حتى مسؤولي وزارة الصحة في غزة ورام اهلل
ونائب وزير الصحة في نابلس تصريحات للسفر
معا.
واالجتماع ً
أشارت املبحوثات من منظمتني دوليتني وإحدى
املنظمات الفلسطينية غير احلكومية والسلطات
الصحية الفلسطينية إلى أن توفير خدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية كان يعتمد اعتمادًا كبيرًا على
تعد
التمويل اخلارجي ،وأن الصحة اإلجنابية لم ُ
أولوية لدى الهيئات املانحة في ظل سياق تصاعد
العنف السياسي .وكان ضجر املانحني ،وعدم اهتمام
الهيئات املانحة ببرامج الصحة اجلنسية واإلجنابية،
وسوء التنسيق بني الهيئات املانحة ،من األسباب
الرئيسة التي ذُكرت النعدام استدامة تنظيم األسرة
وبرامج الصحة اإلجنابية األخرى ،مثل الوقاية والعالج
جنسيا.
من األمراض املنقولة
ًّ
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قبل بدء االنتفاضة الثانية ،كانت الالجئات
الفلسطينيات قادرات على الوصول إلى مجموعة
واسعة من خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية ،مبا
في ذلك املعلومات والتعليم والتوعية حول تنظيم
جنسيا ،وفيروس نقص
األسرة ،واألمراض املنقولة
ًّ
املناعة البشري/مرض اإليدز .وقد أبلغتنا املبحوثات
من املنظمات اإلنسانية الدولية أنهن الحظن وجود
«ضجر» بني الهيئات الدولية املانحة منذ سبتمبر
 ،2000وتقليص العديد من البرامج .تقلصت خدمات
الصحة اجلنسية واإلجنابية لالجئات إلى احلد األدنى
من خدمات تنظيم األسرة وصحة األم والطفل .هذا
باإلضافة إلى إعادة النظر في سياسة الرعاية عند
الوالدة ،والتي كانت تستهدف احللول محل الدايات
(القابالت التقليديات) .لم يكن هناك أي خيار آخر
سوى إعادة إدماج الدايات في الوالدات املنزلية وزيارات
ما بعد الوالدة ،حتى على الرغم من أن بعضهن لم
يتلق أي تدريب على العمل كقابلة .قالوا إن تقليص
يعد
التمويل اخلارجي أث ّر على جودة اخلدمات ،حيث لم ُ
من املمكن تنظيم دورات تدريبية للعامالت في مجال
يعد اإلشراف أو الرصد املنظوم
الصحة ،كما لم ُ
اً
مكفول.
ثالث مبحوثات فلسطينيات  -واحدة من السلطة
الوطنية الفلسطينية ،وواحدة من مستشفى
اإلحالة ،والثالثة من منظمة غير حكومية تقدم
خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية  -ألقني الضوء
على احلاجة إلى مزيد من املوظفات املؤهالت في مجال
الصحة اإلجنابية .كما شعرن أن املعايير الثقافية
السائدة ،سواء بني املسلمني أو املسيحيني ،التي متنح
تقديرًا كبيرًا لألمومة واخلصوبة ،قد تعززت نتيجة
قسوة الوضع السياسي ،وأصبحت عائقً ا خطيرًا أمام
اتخاذ النساء حلياة مهنية.
أعربت صراحة خمس مبحوثات فلسطينيات
عن قلقهن من أن احملظورات الثقافية القوية حول
احلياة اجلنسية ،والعديد من الوفيات الناجمة عن
اً
فضل عن السلطة الوطنية
الوضع السياسي،
الفلسطينية ،تدعو النساء لكثرة احلمل كمساهمة
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منهن في االنتفاضة؛ وهو األمر الذي أسفر عن
تزايد حساسية قضايا الصحة اجلنسية واإلجنابية،
عالوة على عرقلة تنفيذ سياسة الصحة اإلجنابية
الفلسطينية .كما أوضحن ضرورة توخي احلذر فيما
يتعلق بالنهوض ببرامج تنظيم األسرة ،التي كانت
تُعتبر ببساطة برامج للسيطرة على السكان .تقول
املبحوثات بأحد مراكز صحة املرأة مبخيم لالجئني:
«يتمثل واجب املرأة في إجناب األطفال ».وأوضحت
الدايات العامالت في اخمليم مدى صعوبة تشجيع
تنظيم األسرة خالل الزيارات املنزلية ،حيث ردود
أفعال األسرة قد تكون شديدة العدوانية في بعض
األحيان .ونظرًا التساع نطاق املقاومة لتنظيم األسرة،
مت تشجيع وسائل منع احلمل احلديثة كوسيلة
للمباعدة بني الوالدات؛ وذلك بهدف حماية صحة
املرأة ،وليس كوسيلة لتقليص عدد األطفال في
مجتمع يُعد معدل اخلصوبة اإلجمالي فيه من بني
أعلى املعدالت باملنطقة العربية.
أيضا سبع مبحوثات  -مبا فيهن أولئك
هناك ً
املنتميات إلى معظم املنظمات الدولية والسلطات
الفلسطينية – أشرن إلى احلاجة املُلحة للحصول
على بيانات جديرة بالثقة وحديثة عن الصحة بشكل
عام ،وعن الصحة اجلنسية واإلجنابية على وجه
اخلصوص ،ال سيما ما يتعلق بالقضايا احلساسة مثل
جنسيا .وقد الحظن أن املشكلة
األمراض املنقولة
ًّ
ال تقتصر على غياب جمع البيانات فحسب ،وإمنا
أيضا لتشمل حتليل البيانات .فالبيانات املتاحة
متتد ً
ال تسمح بتحليل ما إذا كان تأثير الوضع السياسي
على حالة الصحة اجلنسية واإلجنابية للمرأة يختلف
بالنسبة لالجئات وغير الالجئات.

االعتقاد بأن العنف القائم على النوع
االجتماعي يتزايد
أشارت تسع مبحوثات – من املنظمات الدولية وكذا
الفلسطينية – أن العنف ضد املرأة مسألة حساسة
للغاية ،لكنها تلقى التجاهل .وأوضحن أن هناك
مؤشرات جدية ،رغم أنها ليست مدعومة ببيانات

قابلة للتحقق ،على أن العنف ضد املرأة أصبح
مشكلة خطيرة أكثر من أي وقت مضى .فقد قيل
إنه وصل ،في بعض املناطق ،إلى معدالت تبعث على
القلق ،حيث وردت أنباء عن تزايد حاالت قتل النساء
على أيدي أزواجهن .وقد جرت العادة على اعتبار  -أو
تقدمي  -حاالت القتل هذه بوصفها «جرائم الشرف»
وتعاجلها محاكم قانون القبيلة .وقيل إن احلد األقصى
للعقوبة ال يزيد عن احلبس لستة أشهر.
اجتماعيا
مقبول
وقيل أن العنف ضد النساء
ًّ
وثقافيا .والنظام التشريعي الفلسطيني يتناوله
ًّ
بطريقة غير مباشرة باعتباره «إحلاق الضرر بشخص»
و«اغتصاب واعتداء» ،لكنه لم يعترف باالغتصاب في
إطار الزواج .أما املبادئ التوجيهية للصحة اإلجنابية
الوطنية ،فلم تضم أي بروتوكول لتقدمي املساعدة
الشاملة للضحايا ،حيث كانت تلك املسألة تتسم
بحساسية بالغة .كانت املعونة تُقدم للضحايا
بوصفها جز ًءا من العالج الطبي ألي إصابات جسدية.
ولكي يحصل الضحايا على الدعم القانوني
والنفسي-االجتماعي ،كانوا يحالون إلى وزارة الرفاه،
أو إلى منظمة من املنظمات غير احلكومية القليلة
املتخصصة في هذا اجملال .بيد أن اإلحالة كانت قرارًا
شخصيا من جانب ُمقدم الرعاية الصحية وليست
ًّ
سياسة عامة.
كما حذرت مبحوثات عديدات من أن العنف
القائم على النوع االجتماعي يجب تناوله بحذر
شديد .وأوضحت املبحوثات املنتميات إلى منظمات
اجتاها لزيادة
حقوق اإلنسان الفلسطينية أن هناك
ً
التشديد على احلقوق السياسية واملدنية في الكفاح
ضد االحتالل اإلسرائيلي ،وجتاهل احلقوق االجتماعية
واالقتصادية والثقافية .كانت النظرة إلى العنف
القائم على النوع االجتماعي تعتبره ناجتًا عن الوضع
السياسي ،وليس بوصفه انتهاكًا حلقوق املرأة
االجتماعية والثقافية واملدنية .أما احلقوق اإلجنابية
للمرأة ،فبالتأكيد لم تكن تُعتبر أولوية .بل إن إحدى
املبحوثات من مؤسسة حلقوق اإلنسان أصرت على أن
تندد بأن انتهاك احتياجات وحقوق الصحة اجلنسية
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واإلجنابية ،كما في حالة النساء الالتي يلدن عند
نقاط التفتيش العسكرية ،لم يكن من األولويات
على اإلطالق .وهناك منظمة أخرى حلقوق اإلنسان
تخلت عن برامجها حول حقوق املرأة والعنف ضد
النساء بعد أن أصبح الوضع السياسي ،كما يقولون،
أيضا منظمة ثالثة
«شديد التعقيد ».بل اضطرت ً
اً
فضل عن منظمة حلقوق املرأة ،إلى
حلقوق اإلنسان،
وقف برامجها لتدريب الشرطة حول هذا املوضوع.

املناقشة

على الرغم من أن الدراسة كانت تهدف إلى التركيز
على حقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية لالجئات ،لم
تمُ يز املبحوثات بالفعل بني الالجئات وغير الالجئات؛
فقد تأثرت جميعهن بشدة نتيجة للتدهور احلاد في
األزمة اإلنسانية منذ بداية االنتفاضة الثانية ،ال سيما
أن االحتالل العسكري اإلسرائيلي ال يعمل بقواعد
القانون الدولي اإلنساني ،ويرفض قبول مسؤولية
الوفاء باحتياجات الفلسطينيني في الصحة وحقوق
14
اإلنسان.
خالل الفترة من سبتمبر  2000وحتى أبريل
 ،2005زاد عدد حاالت الوالدة املنزلية مبقدار عشرة
أضعاف ،وانخفض عدد األمهات الالتي يحصلن
15
على رعاية ما قبل الوالدة مبقدار خمسة أضعاف.
وعندما قررت إسرائيل بناء «اجلدار العازل» (اجلدار)
في الضفة الغربية وحولها ،واجه ما يزيد على 100
ألف فلسطيني في الضفة الغربية  -ممن يعتمدون
على املرافق الصحية في القدس الشرقية  -حظرًا
من دخول القدس الشرقية 17 ،16.كانت التقارير
واملقاالت املتعلقة بأثر األزمة على النظام الصحي
الفلسطيني متيل إلى التركيز على تأثير قيود التنقل
على الوصول إلى منشآت الصحة 18.بيد أن الكتابات
تكاد ال تذكر أثر الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي
على تعزيز احتياجات النساء وحماية حقوقها في
الصحة اإلجنابية واجلنسية .أما انخفاض إمكانية
احلصول على خدمات الوالدة نتيجة استمرار عمليات
اً
فضل عن حاالت الوالدة عند
اإلغالق وحظر التجول،
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نقاط التفتيش ،فيجري تناولها بوصفها انتهاكًا
للحق في التنقل وليس بوصفها انتهاكًا حلق املرأة في
مكان محمي للوالدة 19.كما أن إجبار النساء احلوامل
على الوالدة عند نقاط التفتيش ال يُشكل تهدي ًدا
أيضا حلقوق
حلقوقهن وحالتهن الصحية فحسب ،بل ً
اً
اً
شكل من
فضل عن كونه
وحاالت أطفالهن الصحية،
أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي.
على أن هذه هي أكثر اجلوانب وضو ًحا فقط فيما
يتعلق بتأثير النزاع على النساء .أما اجلوانب األقل
ظهورًا للعيان ،فهي تأثيره على زيادة سوء العقبات
االجتماعية والثقافية والقانونية والسياسية أمام
االعتراف بحقوق املرأة على نطاق أوسع .لقد أدت
عقود االحتالل العسكري إلى ازدياد العنف والتمييز
ضد املرأة الفلسطينية 20.فقضايا مثل تنظيم
األسرة والعنف القائم على النوع االجتماعي قد
أصبحت تابعة ملعارضة العنف السياسي اجلاري في
املنطقة اً
بدل من أن تُدرَك بوصفها جز ًءا ال يتجزأ من
هذا العنف .إن مساهمة املرأة في البقاء والتنمية
أساسا من حيث دورها اإلجنابي ،كما
الوطنية تُفهم
ً
أن استمرار عدم املساواة بني اجلنسني مينعها من
21
استخدام موانع احلمل.
في حني يُعتبر املعدل اإلجمالي للخصوبة في
فلسطني ،والبالغ  ،4.6من بني أعلى املعدالت في
املنطقة العربية ( 5.8في غزة ،و 4.1في الضفة
الغربية) ،وال يزال استخدام وسائل منع احلمل احلديثة
منخفضا ( %37.3في عام  ،)2004فإن تناول مسائل
ً
الصحة اجلنسية واإلجنابية األساسية  -مثل تنظيم
23 ،22
األسرة  -يسفر عن تبعات سياسية يتعذر جتنبها.
تتمثل إحدى السمات األساسية لالحتالل اإلسرائيلي
للضفة الغربية والقدس الشرقية ،وغزة حتى مؤخرًا،
في احتواء السكان الفلسطينيني في املناطق
املُقيَّدة ،وحركة املستوطنني اليهود املنتظمة إلى
األراضي الفلسطينية .ونتيجة لذلك ،أصبح السكان
والنمو السكاني أدوات حاسمة لدى الطرفني ،يحاول
كل منهما أن يفوق اآلخر عددًا لكسب السيطرة على
األرض 24.وفي مثل هذا السباق ،يصبح تعزيز احلقوق
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اإلجنابية قضية سياسية بالدرجة األولى ،كما يُشكل
اً
محتمل على النمو الدميوغرافي.
تأثيرًا
أيضا
تثير النتائج التي توصلنا إليها تساؤالت ً
بشأن فشل مجتمع الهيئات املانحة الدولية في
االستجابة على نحو كاف الحتياجات الصحة
اجلنسية واإلجنابية وحقوق املرأة في فلسطني .وقد
أشرنا إلى عدم اهتمام الهيئات املانحة وسحبها
للدعم كأحد العوامل الرئيسة التي تعوق تنفيذ
اً
فضل
املبادئ التوجيهية الوطنية للصحة اإلجنابية،
عن تقويض االستدامة ونوعية البرامج القائمة.
عندما قرر اجملتمع الدولي سحب دعمه للسلطة
الوطنية الفلسطينية بعد االنتصار االنتخابي حلركة
حماس في عام  ،2006بدأ املراقبون يخشون من
انهيار نظام الصحة بالكامل 25.وأسفرت املقاطعة
املالية الدولية عن زيادة تفاقم نوعية خدمات الرعاية
األساسية ،ونقص عدد املوظفني ،ونقص اإلمدادات
واإلشراف املناسب في مستشفيات الوالدة 26.وقد
حذرت منظمة الصحة العاملية من تفاقم الشلل
الذي يصيب وزارة الصحة الفلسطينية ،وتزايد
«االفتقار إلى املعايير والبروتوكوالت» ،و«عدم املساواة
في احلصول على اخلدمات الصحية» ،مبا في ذلك
احتمال إجراء تخفيض جذري في خدمات ما قبل
الوالدة وما بعدها ،وخدمات التوليد ،التي تقدمها
مرافق الصحة العامة 27.وهذا أمر إشكالي بصفة
خاصة في قطاع غزة ،حيث تسيطر حماس سيطرة
كاملة على أكثر من  1.40مليون نسمة ،ممن يجبرون
على العيش دون حرية الوصول إلى العالم اخلارجي.
ومن املتوقع أن يتضاعف سكان غزة خالل الـ22
عاما القادمة .وتتسم املنطقة باعتمادها الكامل
ً
على املعونة ،كما أن فشل عملية السالم وانسحاب

مجتمع املانحني يشكل تهديدات رئيسية للصحة
28
واألمن البشري.
يجب أن تتجاوز الهيئات املانحة واملنظمات الدولية
النهج التقليدي في اإلغاثة اإلنسانية التي تُعد مبثابة
تدخالت قصيرة األجل ،أي :تدخالت تقنية .إن عليهم
الوفاء بالتزاماتهم الدولية بشأن حماية حقوق املرأة
في األراضي الفلسطينية احملتلة وتلبية احتياجاتها
في احلياة والصحة .ويجب أال يقتصر تطوير برامج
الصحة اجلنسية واإلجنابية على منظور الطب
أيضا
والصحة العامة فحسب ،بل ميتد ليشمل ً
التصدي للمح ِددات االجتماعية والثقافية األساسية،
مبا فيها العنف القائم على النوع االجتماعي .إن
فشل اجملتمع الدولي في التصدي صراحة لهذه
االنتهاكات الحتياجات الصحة اجلنسية واإلجنابية
للمرأة وحقوقها ،الناجمة عن االحتالل العسكري،
ونظام القيود الصارمة املفروضة على التنقل ،قد
يسهم في تصور زائف بأن هذه االنتهاكات ال مفر
وثقافيا.
واجتماعيا
سياسيا
منها ،وبالتالي مقبولة
ًّ
ًّ
ًّ

شكر وتقدير
نتوجه بشكر خاص إلى جيهان أنستاس Jihan
 Anastasالتي ألهمتنا ودعتنا للذهاب إلى فلسطني
إلجراء الدراسة امليدانية .ونود أن نعرب عن تقديرنا
أيضا لوحدة االستجابة اإلنسانية التابعة لصندوق
ً
األمم املتحدة للسكان والتنمية ،كذا للمكتب القطري
للصندوق في القدس ،ملا قدماه من دعم متحمس ال
غنى عنه لهذه الدراسة؛ وألعضاء منظمة «جذور»
أيضا جميع املبحوثات على
اللتزامهم .كما نشكر ً
انفتاحهن ،وحسن ضيافتهن ،واستعدادهن ملنحنا
بعضا من وقتهن الثمني.
ً
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