ال يوجد مكان آمن لموالدة :شهادات النساء والقابالت
غزة 8000– 8002

موجز المقال

تسعى النساء إلى أن يمدن في مكان يشعرن فيو بأنين آمنات ومحميات ومؤمنات .بيد أن العديد

منين قد ُيجبرن ،في حاالت النزاع ،إلى الوالدة في ظل ظروف مخيفة ومحفوفة بالمخاطر ،حيث ال تتوفر
فييا حتى أبسط مساعدة وحماية .تستند ىذه الدراسة إلى مقابالت أجريت مع القابالت والنساء الالتي ولدن

يوما من اليجوم اإلسراييمي عمى ز ةز في ديسمبر - 2008يناير  ،2009وتوضح خب ةر الضعق
خالل فترة ً 22
منا لموالدة .لقد حكت النساء عما شعرن بو من خوف
مكانا آ ً
والصدمة التي تتعرض ليا النساء عندما يجدن ً

ساحق عندما عرفن أن ساعة الوالدة قد حانت ،وأنين زير قادرات عمى الوصول إلى مستشفى أو إلى رعاية

ال عن خوفين عمى سالمة
ماىرة أثناء القصف ،وخوفين من مضاعفات الوالدة دون رعاية الطوارئ ،فض ً
سيفصمن عنيم .لم تكن معظم القابالت مستعدات ،ماديا ونفسيا ،لحضور والدة خارج بيية
أسرىن وأنين ُ
المستشفى ،بينما كان األطباء في انشغال زامر مع المرضى الذين تعرضوا إلصابات شديدة .إن قد ةر الرعاية

حاسم ا بوجو خاص في حاالت من عدم
لدى القابالت لمحفاظ عمى الوالدة بصورة عادية قدر اإلمكان كان
ً
االستقرار السياسي ،والنزاع ،والفقر ،والكوارث .فقد كان التخطيط لمرعاية الطارية عن طريق تحديد مكان
القابالت ،وتزويدىن بالمعدات األساسية واألدوية ،واضفاء الشرعية عمى مينتين مع مدى مناسب لمممارسة،

والترخيص ،واالحتياطي ،والحوافز ،سيسيل قدرتين عمى االستجابة الحتياجات النساء عند الوالدة.
عام 8092

"عندما كنا في وسط البحر ،في منتصف الطريق إلى بيروت ،كانت لدينا امرأة حامل عمى متن

الطايرة ،وكانت في حالة والدة  .من سيساعدىا؟ ‘يا ناس! استيقظوا! باهلل عميكم ،نحن بحاجة إلى المساعدة!’

قالت ليا خالتي ،اهلل يرحم روحيا‘ ،تعال ي ىنا’ وأجمستيا القرفصاء .وضعت المرأة رضيعًا ،كان صبيا .لم
يكن لدييم أي شيء يمفونو .كانت لدي مجموعة من األشياء تخص ابني ،فمت بفتحيا وأعطيتيا بعضيا .لم
يكن يوجد أي شيء لقطع الحبل السري .لكن أخي األصغر إسماعيل كانت لديو قطعة من الحديد في جيبو،

فأخذوىا منو لقطع الحبل السري"( .أم محمود ،يافا).
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عام 8000

صباحا وقال لي أن زوجتو تعاني آالم الوالدة ،وأن سيارة
"اتصل بي زوجيا في الساعة الرابعة
ً
اإلسعاف لن تتمكن من الحضور النشغاليا الشديد في نقل الجرحى من جراء القصف .قمت لو ‘حاول

إحضارىا إلى بيتي ،وسأحاول المساعدة’ .لم يكن لدينا كيرباء ،وكان الغاز قميالً .وصمت المرأة إلى بيتي
بعد أن سارت لمدة  20دقيقة برفقة اثنتين من قريباتيا .حاولت االستعداد .بحثت في الظالم عن مقصين،

وقمت بغمييما .كنت اتحرك عبر الظالم في بيتي وأنا مرتبكة ،فمم أكن عمى استعداد لمثل ىذه الحالة.
فحصتيا عندما وصوت ،وأدركت أنيا سرعان ما ستمد .بحثت مرة أخرى في الظالم ،ووجدت مشبك حبل

قديم احتفظت بو مصادفة بأحد األدراج م نذ الحصار السابق .ثم ظممت اق أر القرآن وأطمب من اهلل أن

يساعدني .كنت خايفة جدًا من المضاعفات ،فماذا سأفعل عنديذ؟ تمكنت من توليدىا عمى األرض ،عمى
صباحا .كانت ىذه أول والدة أقوم بيا في بيتي .كان البرد
ضوء الشموع ،في الساعة الخامسة والنصف
ً

شديدًا والظالم حالكًا ،لكننا نجحنا في تدفية األم والوليد"( .أم أحمد ،قابمة ززة).
يوما من اليجوم
تستكشف ىذه الدراسة بعض تجارب نساء وقابالت ززة في الوالدة في أثناء ً 22
العسكري اإلسراييمي خالل الفترة  22ديسمبر  91 – 2002يناير  ،2001حيث" :أدى اإلزالق شبو التام

لمحدود ،إلى جانب االفتقار إلى نظم اإلنذار المبكر أو المخابئ الواقية من القنابل ،إلى حرمان السكان

المدنيين من أي ممجأ عمى مدى أسابيع ثالثة دون انقطاع تقريبًا من القصف الجوي والبحري ،وقذايف
2
المدفعية ،والعمميات البرية".
ال؛ واصابة  5380بجراح ،من
ال ،من بينيم  116امرأة و 313طف ً
أسفر ىذا اليجوم عن  1417قتي ً

ال 3.وىكذا ،كان  %30من الوفيات و %50من المصابين من النساء واألطفال.
بينيم  800امرأة و 1872طف ً

إن النساء ،بوصفين راعيات أساسيات لألسر الكبيرة ،معرضات لمتأثر ال سيما في أعقاب الصدمات ،عندما

يتأتى عميين إعادة بناء حياة أسرىم وسط الخساير والدمار 4.وحتى في أوقات االستقرار النسبي ،تقع ميمام

العناية باحتياجات األسرة الممتدة عمى عاتق النساء 5،خاصة حيث ال يتوفر سوى القميل من الخدمات

االجتماعية .تؤدي العواقب التى ال تُعد وال تُحصى الناجمة عن الحرب إلى ترك النساء بال مأوى؛ إما ك أرامل
زير محميات ،أو المسؤوالت الوحيدات عن أفراد األسرة المصابين .وليذا ،أشارت التقارير إلى أن نوعية
حياة نساء ززة عقب اليجوم كانت أسوأ من نوعية حياة الرجال.
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وقد أشارت ثريا عبيد ،المدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة لمسكان ،إلى أن تقارير تقصي الحقايق

لم تذكر الوف يات واإلصابات المتصمة بوالدة النساء الحوامل الالتي تعذر وصولين إلى الرعاية ،حيث لم تكن

مريية 7.وفي واقع األمر ،خاضت حوالي  3700امرأة تجربة الوالدة في أثناء تمك األيام التي وصمت إلى 22
2

يوما .وتوضح سجالت المستشفيات زيادة قدرىا  % 31في عدد حاالت اإلجياض ،وزيادة قدرىا  %50في
ً
ال عن زيادة أعداد الوالدات المبتسرة ومضاعفات الوالدة القيصرية ،خالل
وفيات األطفال حديثي الوالدة ،فض ً
تمك الفترة.
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تسعى النساء إلى أن يمدن في مكان يشعرن فيو بأنين آمنات ومحميات ومؤمنات .بيد أن العديد

منين قد ُيجبرن ،في حاالت النزاع ،إلى الوالدة في ظل ظروف مخيفة ومحفوفة بالمخاطر ،حيث ال تتوفر
فييا حتى أبسط مساعدة وحماية .إن الحالة الفمسطينية تجسد أىمية السياق والطابع السياسي الكبير لتحقيق

األمومة المأمونة ،وتوضح أن رعاية األمومة تُعد أكثر من حدث نفسي -اجتماعي وطبي -بيولوجي .ومع
8و9
زالب عمى الحمول التقنية.
األسف أن الممارسين العاممين في مجال المعونة اإلنسانية يميمون إلى التركيز
ً
توضح ىذه الورقة كيف يمكن أن يسفر الوضع السياسي عن نتايج فظيعة عمى النساء وأطفالين.

الهجوم عمى غزة

ززة ىي قطاع صغير من األراضي المكتظة سكانيا ،تبمغ مساحتيا  360كيمو متر مربع ،ويقطنيا

تماما بحدود مع إسراييل ،ومصر ،والبحر األبيض المتوسط 10.وال ت ازل
 106000000نسمة ،وىي محاطة ً
إسراييل تسيطر عمى مجاليا الجوي ،ومياىيا الساحمية ،وحدودىا ،خالقة بذلك "جيتو ُمحكم" 11.وفي أعقاب
حصار ّقيد بصرامة حركة الناس والسمع ،مما أدى إلى
ًا
انتخاب حركة حماس في عام  ،2006فرضت إسراييل
خنق االقتصاد والحصول عمى الضروريات األساسية 2.لقد أوقف عمميا االتصال بين ززة والضفة الغربية

والقدس ،مما أسفر عن عواقب وخيمة عمى الحكم واالقتصاد والرعاية الصحية .كما أدى النزاع الداخمي منذ
عام  2007إلى تفاقم ىذا الوضع من الحرمان.

إن وجود خدمات الرعاية الصحية الروتينية ،والعدد الكبير نسبيا من األطباء ،وقصر طول

المسافات ،لم يعوض عن اآلثار الضارة عمى العديد من المحددات االجتماعية لمصحة .يعاني  %75من

سكان ززة من انعدام األمن الغذايي ،في ظل بطالة  %40من القوة العاممة 12.توقف نمو  %13من األطفال
دون سن الخامسة ،مما يشير إلى سوء التغذية المزمن ومخاطر ضعف التطور المعرفي.
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كما أعاق

الحصار إعادة اإلعمار؛ وال تزال الكيرباء تُقطع خالل فترة طويمة من اليوم .لقد أسفر اإلزالق عن آثار
مدمرة عمى خدمات الرعاية الصحية ،مع نقص في الم ارفق واألدوية األساسية ( %40من المخزون في ززة،

في وقت مبكر من عام  ،)2011والمعدات والتدريب ،وصعوبات اإلحالة إلى عالج متخصص 14.في ظل
16 ،15

ىذه الظروف ،تؤثر أشكال مختمفة من العنف والعزلة عمى جميع السكان ،وتمس جميع جوانب الحياة.

3

وعمى الرزم من ذلك ،توفرت تغطية عالية لمغاية من خدمات األمومة :تحصل  %99من النساء

عمى رعاية ماى رة عند الوالدة ،مع االعتماد عمى المستشف يات الكبي ةر وعيادات األطباء ،وقمة الوالدات المنزلية

أساسا من األطباء ،ما عدا في
( .)%1تحصل جميع النساء الحوامل تقر ًيبا عمى الرعاية السابقة لموالدة ،و ً
مخيمات الالجيين ،حيث القابالت ىن المقدمات الرييسيات لمخدمات .مع ذلك ،ال تحصل عمى رعاية ما بعد

الوالدة سوى ثُمث النساء فقط ،بل عدد أقل حتى خال ل األيام القميمة األولى بعد الخروج المبكر من المستشفى،
كما أن الزيارات المنزلية ليست روتينية ،والنساء يممن إلى عدم مغاد رة منازلين بعد وقت قصير من الوالدة.
وفي حين تحتاج نوعية الرعاية إلى تحسين ،فإن ىذا االستخدام المرتفع لخدمات األمومة ُيعد مي ًما لدى
السكان ،حيث يبمغ معدل الخصوبة الكمي  13....بمغ تقدير معدل وفيات األميات في فمسطين  64لكل

 100ألف مولود حي.
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وال يتوفر سوى قدر قميل من المعمومات حول اعتالل صحة األميات .وفي ظل

خطاب التحديث ،قامت السمطات الصحية الفمسطينية واإلدارة اإلسراييمية السابقة بإقناع جميع النساء الحوامل
الوالدة في مرافق األمومة؛

18

ومع ذلك ،لم يتم التخطيط لنظام خاص بالرعاية الطارية في حاالت النزاع؛

تماما خالل ىذا اليجوم.
وبالتالي وجدت النساء الحوامل والقابالت أنفسين في ظروف زير مييأة ً
كانت البنية التحتية الطبية في ززة ،قبل اليجوم ،تتكون من  27مستشفى و 129مرفق لمرعاية

الصحية األولية ،و 3117طبيب 12،مع حوالي  102قابمة تعمل في القطاع الحكومي ،فضالً عن أن عدد

الوالدات بمغ  530450سنويا 19.وقد ُدمرت خالل العممية العسكرية  15مستشفى منيا  ،و 43عيادة لمصحة
األولية ،وأُصيبت بأضرار أو دُمرت  29من أصل  148سيارة إسعاف 3.لقد أدت النسبة المرتفعة نسبيا

والنفوذ األكبر لألطباء مقارنة بالقابالت إلى سيطرتيم عمى الرعاية السابقة لموالدة والوالدة وتيميش القابالت،

نظر ألن معظم األطباء
مع ما ترتب عمى ذلك من آثار نفسية واجتماعية وأخرى تتعمق بالنوع االجتماعيً ،ا
من الذكور بينما النساء يفضمن القابالت .لقد تولت القابالت ،قبل حرب الخميج األولى في عام ، 1991
معظم الوالدات الطبيعية بالمستشفيات؛ بيد أن تدفق األطباء الفمسطينيين المطرودين من دول الخميج إلى ززة
قد أسفر عن ضغط من أجل التوظيف ،مما أحال القابالت إلى مساعدة األطباء .وخالل تمك الفترة ،لم تعد
السمطات الصحية تسمح لمقابالت إجراء الوالدة في المستشفيات العامة أو العيادات أو المنازل 20.وفي عام

 ،2006قامت " وكالة األمم المتحدة إلزاثة وتشغيل الالجيين الفمسطينيين في الشرق األدنى" (األونروا)،
المسؤولة عن الخدمات الصحية لالجيين الفمسطينيين (ثُمثي سكان ززة) ،بإزالق  6وحدات لألمومة تقودىا
مجانا وبالقرب من المنزل 21.وقد تعطمت
القابالت بمخيمات الالجيين في ززة ،حيث كانت الوالدة الطبيعية ً

شبكة الدايا ت (القابالت التقميديات) والقابالت بالمجتمعات المحمية ،الالتي كُن يقدمن الرعاية سابقًا في فت ةر
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ِ
أيضا
ما قبل الوالدة ،مما ترك فجوة عندما تكون إمكانيات الوصول إلى المستشفيات محدودة .كما أُىممت ً
مدارس القبالة والتدريب خالل تمك الفترة.

ونظر ألن كمتانا من القابالت العامالت في الضفة الغربية ،فقد أردنا إبراز تجارب الوالدة المختمفة
ًا
لنساء ززة في وضع يشبو الحرب .وبربط ىذه القصص بالسياق السياسي والتنموي وسياق النظام الصحي،

فإننا نيدف إلى المساىمة في وضع استراتيجيات ل تحسين رعاية الوالدة في جميع الظروف .إن قصص
النساء حول الخبرات اليومية في فترة األزمة ،ودور األسرة والمجتمع المحمي ،توفر رؤية ثاقبة حول طرق
تكيفين ،كما تصور االفتقار إلى الحماية أثناء الوالدة .إنيا تصور الطبيعة الغادرة المستم رة لالحتالل ،حيث
تواجو المرأة الحامل  -منذ ثالثة أو أربعة أجيال والى اآلن  -القمق وواقع "عدم وجود مكان آمن" .في حين

أحيانا ،في حاالت الحرب منخفضة الحدة (عادة) ،عن إصابات قميمة 11،فإن
قد يسفر االحتالل اإلسراييمي
ً
أيضا تكرار حاالت
قصص الوالدات ىذه ال تصف مجرد تجربة عدة أسابيع من القصف والتدمير ،وانما ً
الوالدة ألجيال من ال نساء الفمسطينيات خالل الفرار ،سواء من الحظر عند نقطة تفتيش
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أو من قصف

دايما نفس القدر من االىتمام في مجال الصحة العامة مثل طريقة وفاتنا،
القنابل .إن طريقة والدتنا ال تنل ً
22
اىتماما.
تنال
أن
جب
ي
يا
لكن
عمى الرزم من أثر إجياد األميات عمى الحمل والوالدة،
ً

كثير ما تحدد األزمات السياسية واالقتصادية أين تمد المرأة وكيف تمد المرأة؛ وتتناول القصص
ًا
المطروحة ىنا "األضرار الجانبية" لمسياسة العالمية عمى إنجاب األطفال .تظل قصص الوالدة حية عمى مر

الزمن وفي الذاكرة ،وليس فقط في قموب وعقول األميات .ففي دراسة حول المراىقين الفمسطينيين ،بدأ صبي

من بيت لحم يبمغ من العمر  16سنة قصة حياتو بصعوبة وصول والدتو إلى المستشفى لوالدتو،و تأخرىا
عند نقطة تفتيش الجنود اإلسراييميين ،وعدم السماح لوالده بدخول القدس معيا ،وخوف والدتو من االستمرار

بمفردىا 23.وعبر األجيال أصبحت ىذه القصص ،واعتالل األميات واألطفال حديثي الوالدة ،جزًءا ال يتج أز
من اليوية الفمسطينية وطريقة إلدراك العالم.
األسالي

توفر ىذه الدراسة النوعية شيادات  16امرأة من النساء الالتي أنجبن أو ساعدن في الوالدة خالل

ممكنا
يوماً .ا
نظر أل ننا نعيش في الضفة الغربية ،ولم يكن إجراء مقابالت شخصية ً
اليجوم الذي استمر ً 22
بسبب استمرار إزالق قطاع ززة ،فقد أجرينا المقابالت ىاتفيا مع النساء .استخدمنا أسموب كرة الثمج لتحديد

المشاركات ،بأن سألنا بعض القابالت عما إذا كُن يعرفن النساء الالتي أنجبن ،أو القابالت األخريات الالتي
أيضا عن الحاالت األخرى التي
حضرن الوالدات ،خالل تمك الفترة؛ واتصمنا بيؤالء النساء مباشرة ،وسألناىن ً
5

يعرفنيا .جرت المقابالت مع  16امرأة  11 -امرأة أنجبت ،و 5قابالت حضرن والدات أخرى  -في الفترة

بين  17فبراير و 22مارس  .2009كانت كل مقابمة تجرييا إحدانا بالمغة العربية ،وتستمر حوالي  45دقيقة.

شرحنا لمنساء أن زرض الدراسة ىو إعطاء صوت لتجربتين ،وأن المشاركة اختيارية ،مع الحق في

حترم السرية .لم ترفض سوى امرأة واحدة؛ أما النساء األخريات فقد أعربن
رفض االستمرار في أي وقت ،وا ا
عن ثقتين وحماسين القتناص فرصة سرد قصصين .طمبنا من النساء أن يروين تجاربين ،مع توجيو
األسيمة لين خالل السرد لتحفيز المزيد من الشرح .أخذنا في الحسبان بالكامل كرامة النساء وخصوصياتين

وحساسياتين ،مع احترام الصمت واالنصات لما يسردنو.
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كنا نتوقف عن جمع البيانات عندما ال يطرح السرد مواضيع جديدة .قامت كل باحثة بنسخ المقابالت

عن طريق مذكرات مدونة وترجمتيا إلى المغة اإلنجميزية .قامت الباحثتان عمى نحو منفصل بترميز المحتوى،

مما أنتج تخطيطًا وتصنيفًا رمزيا وفقًا لمموضوعات ،ثم مناقشة ومقارنة وتننقيح الناتج ل تحديد الموضوعات
البارزة في النصوص .وقد ضمت :االفتقار إلى الحماية ،والخوف ،والسجن ،والعزلة ،ودعم األسرة .تمثل
النتايج التي توصمنا إلييا تصورات النساء حول تجربة الوالدة في لحظة زمنية محددة فقط ،بينما قد تتغير

تجربة الصدمة عمى مدى الزمن ومع مدة معاناة والتعطيل.

اآلن.
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لكن المتابعة بعد ذلك كانت مستحيمة حتى

النتائج
الوصو ل إلى مكان الوالدة

"حاولت العثور عمى أي طبيب أو قابمة أو ممرضة في الجوار ،لكنني لم أتمكن من العثور عمييم!

أيضا ،وظل يسأل شقيقاتو عما يجب فعمو إذا بدأ المخاض ولم نتمكن من الوصول إلى
ًا
كان زوجي
متوتر ً
المستشفى .وضعنا جميع أوراقنا الميمة في حقيبة صغيرة واحدة ،يمكننا حمميا في حالة القصف .وكنا نبقي
الحقيبة بجوارنا عندما ننام"( .سالم)

"كنت ألد وأنا أسير .وأتوقف عن السير عند حدوث تقمصات ،وأجمس القرفصاء عمى جانب الطريق

أو أنحني عمى جدار حتى يزول التقمص ،ثم أواصل السير .مشيت حوالي  30دقيقة ،بينما كانت الطايرات

العسكرية فوقنا .كنت خايفة جدًا وأرزب في البقاء في المنزل والوالدة فيو ،لكن عايمتي لم تشجعني عمى ذلك
ألنني أحتاج دايمًا لممساعدة"( .نادية)

6

أنجبت في المستشفى  7من  11امرأة أجرينا معين المقابالت ،وأنجبت ثالثة منين في بيت أحد

األشخاص ،وأنجبت األخيرة في عيادة خاصة .سارت  6نساء إلى مكان الوالدة ،وُنقمت  3منين بواسطة
سيارة إسعاف ،واثنتان في سيارات خاصة.
نظر لعدم وجود حماية لممدنيين واستحالة معرفة متى وأين سيتم القصف ،كانت النساء الالتي
ًا
جاءىن المخاض في حي ةر لما يجب فعمو .عندما كانت النساء تستدعي سيا ةر إسعاف لنقمين إلى المستشفى،

كثير ما كان السايقون يرفضون ،إما ألنو زير مسموح ليم بدخول المناطق السكنية حيث القصف شديد ،أو
ًا
ألنيم كانوا يعطون األولوية لممصابين .عادت بعض النساء من المستشفى ،حيث كانت الوالدة في بدايتيا ولم
مستخدما لممصابين .كان طاقم
يكن ىناك عدد كاف من الموظفين ،أو ألن كان قسم النساء والوالدة كان
ً
ستنفدا ،عمى الرزم أنيم يبذلون من قصارى جيودىم لمتحمي بالمطف .كانت النساء تخشى من
المستشفى م ً

عدم العثور عمى داية؛ وفي الوقت نفسو كُن يخشين ترك أسرىن وعدم التمكن من العودة مرة أخرى .كان

أزمب األزواج في حالة توتر شديدة ،وال يعرفون كيف يتصرفون .كانوا يبقون عادة مع األطفال ،وتذىب

النساء بمفردىن أو مع قريباتين.

"في أحد األيام ،شعرت بآالم الوالدة ،وذىبت إلى الطبيب الذي قال لي أنو كان مجرد الخوف وطمب

باحا؛ ذىبنا إلى منزل شقيق
مني العودة إلى البيت .وفي المرة الثانية ،بدأ المخاض في الساعة الرابعة ص ً
زوجي .طمبنا سيارة إسعاف ،وأخذني إلى المستشفى .وفي المستشفى ،صاح الطبيب في وجيي وقال‘ :أال
تخافين عمى حياتك؟ إن لم يكن لسالمتك ،كان ينبغي تخافي عمى سايق سيارة اإلسعاف! أال تسمعين

القصف المدفعي والقنابل؟ كيف تجييين إلى المستشفى؟’ .لقد جعمني أشعر بالذنب ،وبدأت أفكر‘ ،ماذا لو

كان سايق سيارة اإلسعاف قد قُتل؟’" (دالل)

وعمى الرزم من تعرض النساء الشديد لمتأثر ،فقد أظيرن مقاومة واصرار.

"الحمد هلل ،أنا ال زلت عمى قيد الحياة وآمنة بعد كل ىذا! أقول لنفسي أحيانًا  ...كيف خرجت من
المنزل ليالً؟ ربما منحني اهلل القوة لمقيام بكل ذلك .أعتقد أن قوتي نتجت عن التقمصات .كمما زادت
التقمصات ،كمما زادت قوتي! مشيت ،ولم أكن أشعر بأي شيء سوى الريح والبرد والظالم ،والقصف"( .نادية)

المخاض والوالدة
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"الخوف ،الرعب ،أيا كان ما أحاول وصفو ،فال يمكنني استخدام الكممات المناسبة لمتعبير عن

المشاعر الحقيقية في ذلك الوقت! ال شيء يمكن أن يصف ما مررت بو أو مدى خوفي عمى الحمل والوالدة.

إلى أين أذىب؟" (سالم)

كان الخوف ىو العاطفة الغالبة التي أعربت عنيا النساء :الخوف من عدم معرفة متى سيمدن ،ومن

عدم الوصول إلى المستشفى تحت القصف ،ومن حدوث مضاعفات دون إمكانية المجوء إلى رعاية الطوارئ،

والخوف عمى سالمة أسرىن وانفصالين عنيا .لم يكن لالنتظار نياية ،و"لم يوجد مكان آمن" في المنزل أو
في المستشفى أو في الشارع.

"كانت األيام التي تمت موعد الوالدة صعبة جدًا  .كانت الميالي مثل الكوابيس .ماذا يحدث إذا بدأ
المخاض في الميل؟ ماذا يجب أن أفعل؟ كيف سأتصرف؟ من سيرافقني؟ إنيم يقصفون حتى سيارات

اإلسعاف! كنت أتنفس الصعداء كل صباح ،عندما يظير ضوء النيار"( .رنا)

"جريت إلى المستشفى وأنا أعاني من آالم الوالدة!  ...ىل ىناك من يفيم ما شعرت بو؟ أحاول اآلن

عدم التفكير في تمك الفترة ،حيث يعيد التفكير المشاعر المؤلمة والمريرة مرة أخرى .لقد عانيت بمفردي!"

(ريم)

"مشيت بمفردي متألمة لمدة ساعة وربع .وعندما وصمت إلى المستشفى ،طمب مني الطبيب العودة،

حيث ال يوجد عدد كاف من الموظفين وكانت المستشفى مميية بالجرحى"( .روال)

حكت القابمة ميسون قصة امرأة بدوية جاءت إلى عيادتيا إلعطاء تحصين وليدىا التحصينات،

والقصة كالتالي:

"عندما بدأت تشعر بآالم الوالدة ،كانت الدبابات اإلسراييمية في قريتيم .كان من المستحيل أن تترك

انتظار ،وىي
ًا
المنزل سعيا لمحصول عمى مساعدة .جمعت أوالدىا الستة ،وجمست في أحد أركان البيت
خايفة ،وتحاول البقء صامتة حتى ال يجزع زوجيا وأطفاليا .تحممت آالم الوالدة لساعات ،بينما يجمس

كثير ،لكنيا تذكرت
أوالدىا حوليا لحمايتيا ،إلى أن أنجبت وليدىا وىم يحيطون بيا .بدأت تنزف ،ونزفت ًا
نصيحة القابمة في والدة سابقة بالعيادة أن تواصل تدليك الرحم لوقف النزيف .وقد فعمت ذلك حتى توقف.

وعندما ابتعدت الدبابات بمسافة معقولة عن البيت ،فتح الزوج الباب ونادى النساء في المنازل المحيطة
لمساعدة زوجتو ،التي كان يخشى أنيا تحتضر .تمكنت إحدى النساء من الحضور بعد ثالثين دقيقة ،وكان

معيا مقصين وقطعت الحبل السري .كان أوالدىا ال يزالون في حالة صدمة وىم يشاىدون أميم زارقة في
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الدم مع طفل صغير معمق خارج جسدىا! قالت لي المرأة أنيا شعرت كما لو كانت بق ةر أو عن ةز عند الوالدة.

كانت تشعر بالخجل والذنب!".
نتائج الوالدة

أسبوعا ،وقد أجرت  7عمميات والدة قيصرية سابقًا .كان من المقرر أن
"رأيت امرأة ح امل في 41
ً
تجري عممية قيصرية قبل أسبوعين ،لكنيا لم تذىب بسبب الحرب .لم يكن لدييا أي فكرة أن ذلك يمكن أن
فور إلى المستشفى"( .انتصار ،قابمة)
ييدد حياتيا إذا بدأ المخاض  ...وقد نقمتيا ًا

"تعاني العديد من النساء م ن اإلجياض والوالدة المبك رة؛ وذلك بسبب الخوف والقنابل الفسفورية".

(سمر ،قابمة)

من بين الـ  11امرأة ،كانت الوالدة لدى سبعة منين والدة ميبمية ،ولدى  3عن طريق عممية قيصرية،

وتعرضت امرأة واحدة لإلجياض .أما المضاعفات التي تحدثن عنيا ،فقد شممت :حمى النفاس ،آالم في
الظير والرقبة من التخدير ،واالرتعاجية ،وانخفاض درجة ح اررة الوليد .وصفت القابالت والنساء االكتظاظ في
األسرة والنوم عمى األرض ،وكثرة استخدام األوكسيتوسين لتسريع الوالدة.
المستشفى ،حيث تقاسمت النساء
ّ
أحيانا إلى عنبر
عانت النساء من الصدمة عند رؤية الجرحى في المستشفى ،حيث كان المصابين يُنقمون
ً

الوالدة لنقص األماكن في العنابر األخرى .خرجت النساء واألطفال حديثي الوالدة من المستشفى بعد الوالدة

مباشرة .وأفاد عدد من األميات الـ  11أن أطفالين الرضع يعانون من مشاكل في الجياز التنفسي ،وذلك
بسبب الطقس البارد ،واالفتقار إلى الح اررة ،وزيادة التيارات اليوايية في المنازل نتيجة لتحطم النوافذ.

أصوات القابالت

"عندما اتصموا بي ،خرجت دون تفكير .تركت بيتي وزوجي وأطفالي ،ومشيت في الشوارع الصغي ةر

معرضا لخطر القصف ،حيث كان حينا مستيدفًا .لقد وجدت المرأة تمد ،وحجم االتساع 8
الضيقة .كان بيتي
ً
سم  ...ساعدتيا عمى أن تمد والدة طبيعية ،عمى األرض ،عمى ضوء الشموع ،في منزل كامل يضم أكثر من

 40شخصًا! كان كل شيء حولنا ييتز من القصف الثقيل!" (ميسون ،قابمة)

"تم فحصيا عندما وصمت إلى المستشفى ،وقيل ليا أنيا ال تزال في فترة مبكرة من المخاض وعمييا

صاروخا أصابيا وفقدت
أن تسير لقوية التقمصات .ولذا ذىبت ت تجول في الفناء الخمفي لممستشفى ،لكن
ً
ساقييا ،حيث كان يجب بترىما .أنجبت وليدىا بعممية قيصرية ،لكنيا توفت بعد فترة وجيزة من العممية .أما
الطفل فيو عمى قيد الحياة وبصحة جيدة"( .سمر ،قابمة)
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"كنت أقوم بتعميم النساء كبار السن في المجتمع المحمي ما يجب عميين فعمو إذا بدأت آالم الوالدة

لدى أي امرأة وكيف يساعدنيا عمى الوالدة .فقد تمقيت العديد من المكالمات من الناس يسألون عما يجب

فعمو"( .انتصار ،قابمة)

"سمعت عن الكثير من حاالت الوالدة في المنزل بمساعدة أفراد األسرة .إنيا سياسة زبية تمك التي

تتخمي عن الوالدة المنزلية وتشجع النساء عمى الذىاب إلى المستشفيات! ال سيما في حالتنا زير المستقرة!".

(حنان ،قابمة)

جيدا عندما تطمب منين النساء تقديم المساعدة
قالت معظم القابالت الخمس أن إعدادىن لم يكن ً
عند الوالدة .وقد أفدن أنين ،في المنزل ،قمن بغمي المقصات ،واستخدام قفازات المطبخ لمفحص الميبمي،

واستخدام مشابك الحبل السري القديمة من أطفال آخرين ،أو ربط الحبل السري بخيط .أما في المستشفى ،فقد
أفدن بأنين يعمل لفترتين ،حيث لم يكن بإمكان بعض الموظفين الوصول إلى المستشفى .كان حضور النساء

نظر لزيادة عدد حاالت اإلجياض والوالدات المبكرة .وكانت المستمزمات
إلى المستشفى أكثر من المعتادً ،ا
واألدوية زير كافية في المستشفى ،لكن لم يجرؤ أحد عمى الخروج لجمب المزيد .كان الدواء الخاص باأللم
مخصصا لتيسير الوالدة لدى النساء الالتي شيدن وفاة أحد أفراد األسرة أو عمى خالف ذلك،
(بيثيدين)
ً
يعانين من صدمة خاصة .كان عمى القابمة الواحدة رعاية ثالثة مرضى يعانون االرتعاجية الشديدة بوحدة
الرعاية المركزة .وعمى الرزم من عممين في ظروف صعبة لمغاية ،فقد حاولن االستجا بة الحتياجات النساء.

"كنا جميعًا في حالة عصبية ونشعر بالغضب والتوتر .لم نكن حساسات ،في بعض األحيان ،تجاه
النساء خالل الوالدة .وبعدىا كنت أذىب لين قبل خروجين إلى منازلين وأطمب منين أن يغفرن لي أي
خشونة أو عدم حساسية ربما بدرت مني خالل عممي معين"( .سمر)
بعضا ،حسبما
أظيرت القابالت واألطباء ،وزيرىم من العاممين بالمستشفى ،التضامن مع بعضيم
ً
أفادت القابالت .عندما نكون في المنزل ،يتصمون بمن يعيشون في مناطق محفوفة بالخطر  -إذا كانت
اليواتف المحمولة تعمل  -لالطمينان عمى سالمتيم .كانوا يشعرون أن جميع مقدمي الرعاية الصحية خالل
تمك الفت ةر يتسمون بالشجاعة ،حيث كانت حياتيم معرضة لمخطر .طمبت أس ةر سمر منيا أال تخاطر بحياتيا

وتخرج؛ فأجابت" :سأفعل ما بوسعي لمساعدة الناس ،واهلل سيرعاني".
التضامن األسرى واعادة بناء الحياة
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ال
لعبت األسرة الممتدة ًا
دور رييسيا في جميع السرديات ،كما كانت الشبكة االجتماعية لألسرة عام ً
سعيا لممأوى،
أيضا في إعادة بناء الحياة الممزقة .كانت النساء يمجأن عند تشردىن إلى أفراد األسرة ً
حاسما ً
ً
ولمدعم أثناء المخاض ،ولمغذاء إلطعام أسرىن ،ولممساعدة في رعاية األطفال ،ولمحصول عمى دعم عاطفي.

وقد ساعدىم الدعم األسري عمى البقاء .كان التعبير عن ىذا التضامن جزًءا من نسيج جميع الروايات ،لكنو
كان ُيعتبر عاديا وليس استثناييا.

كانت النساء تشعرن بأن جذورىن تمتد في مجتمعاتين المحمية من خالل الدعم األسري .فقد كان

يعطيين االنطباع بأنين في مرحمة الشفاء بعد انتياء اليجوم ،وأنين في ىذه المساحة من التدمير  -مع عدم

وجود أي مكان آخر يذىبن إليو  -يبدأن في إعادة صنع حياتين.

"ال أصدق أنني لم أمت .أشعر بالفعل أنني ُولدت من جديد .وأحاول اآلن عدم التفكير في تمك

الفترة"( .ريم)

"أشعر اآلن أنني بخير ،ومستريحة ،وآمنة .أنا سعيدة ألننا لم نُقتل ،وعدنا إلى منزلنا ،وال يزال لدينا
الدي
بيت لم يمحق بو التدمير .أطفالي آمنين ،وزوجي ال يعمل ،لكننا نعيش .حصمنا عمى مساعدة من و ّ

ووالديو"( .دالل)
مناقشة

ترتبط قصص الوالدة المذكورة ىنا ارتباطًا وثيقًا بذاكرة النساء عن الحرب ،واأللم البدني لممخاض،
وخوفيم عمى أسرىم من الموت والخطر .لقد ربطت النساء بين خوفين وتوترىن بالمضاعفات التي مررن
بخبرتيا ،بما في ذلك النزف ،والوالدة المبكرة ،واالرتعاجية .لم يتوفر لين مكان آمن لموال دة ،وال خطط

لمطوارئ يمكنين االسترشاد بيا ،و ُكن يخشون بدء المخاض .بحثت كثيرات منين عن مقدمي خدمات بالقرب
كثير ما كان دون جدوى .كانت النساء
تجنبا لمخاطر الرحمة إلى المستشفى ،لكن بحثين ًا
من منازلين
ً

محاصرات بين الذىاب إلى المستشفى لموالدة وخطر التعرض لمقصفت خالل الطريق.

وحتى مع ذلك ،كانت النساء فاعالت في تجارب المخاض والوالدة .ويبدو أن رزبتين في البقاء

ووالدة حياة جديدة دفعتين العقالنيا إلى تجاوز مخاوفين وخطر الموت الوشيك .كانت النساء مدفوعات

أيضا صالبة.
إليجاد حل .أعربت بعضين عن صدمة شديدة ،ولكن ً

خالل ىذا اليجوم ،قامت إحدى القابالت الخبيرات في ز ةز ،وىي في از شريم ،وبشجاعة ومباد ةر فردية،

بالمساعدة في  52والدة بالمنزل وفي عيادة القرية.

26

بيد أن معظم القابالت شعرن أنين زير مجيزات،

وليست لديين الميارات األساسية والمواد والثقة ل تقديم الرعاية في المجتمع المحمي .لم تتوفر لديين أطقم
11

الوالدة أو إمدادات الطوارئ ،ولم يشعرن بحماية النظام في حالة حدوث مضاعفات .أما األطباء ،من ناحية

أخرى ،فغير موجودين بالمجتمعات المحمية ،وكان األطباء في المستشفى في انشغال شديد م ع المصابين
بجروح بالغة .إن توفر نظام لقابالت ماىرات ومدربات ومؤىالت لمعمل في ظل الظروف الصعبة داخل بنية

داعمة ،كان يمكن أن يزيد من إمكانية حصول النساء عمى رعاية األمومة في مثل ىذه األزمة.
اآلثار المترتبة عمى السياسات

أيضا بالنسبة لمعديد
ال تتعمق الدروس المستفادة من ىذه الخبرات بفمسطين فحسب ،لكنيا ذات صمة ً
من البمدان التي تعاني من االضطراب السياسي والتدخل العسكري والكوارث 22.يجب اإلقرار بأن الحقايق

السياسية ال تي تشكل األسباب الجذرية النعدام األمن البشري ىي التي تحول دون تحقق الظروف الالزمة

لألمومة اآلمنة ،كما تُعد أحد أسباب اعتالل صحة الميات واألطفال حديثي الوالدة ووفاتيم .وفي حين قد
تتخمص بعض المجتمعات المحمية من األحداث العنيفة ،فإن استمرار التعرض لإلجياد اليومي الناتج عن

ال نزاع يمكن أن يقضي عمى آليات التكيف والمقاومة.

22

كما تتصور يامين،

22

إن توفر إطار لحقوق اإلنسان في تعزيز الصحة،

يمكن أن يتيح لنا االنتقال من النظرية إلى الممارسة ،ولكن فقط إذا تم تناول المسايل

السياسية التي تنتيك حقوق الشعب ورفاىو.

تمد القابالت النساء عادة بالظروف الالزمة لموالدة من حيث الرعاية والدعم خالل المحظات الحرجة

في الحمل والوالدة ،وبعد الوالدة ،واألمومة ،واإلحالة عند حودث مضاعفات .إن قدرة القابالت في الرعاية

لمحفاظ عمى الوالدة العادية كمما أمكن تُعد حاسمة بوجو خاص في حاالت عدم االستقرار السياسي ،والنزاع،
والفقر ،والكوارث .تميل القابالت إلى الوجود بالقرب من المجتمع المحمي ،سواء جغرافيا أو اجتماعيا ،وبالتالي

تعداد وأسرع استجابة ،وتزداد إمكانيات وصولين لمفيات الميمشة ،وفي أوقات األزمات؛ كما
فين أكثر اس ً
أنين مدربات لممساعدة في الوالدة مع الحد األدنى من المعدات ،فضالً عن تقديم الرعاية والمشورة والدعم.

ومع ذلك ،وما دام صناع القرار ال يعترفون بالميارات الخاصة لدى القابالت كمفتاح لرصد صحة األميات
واألطفال حديثي الوالدة ،فمن الصعب تحسين أداءىن وتعميمين أو دافعين .يجب أن تضطمع القابالت بدور

رييسي في فريق ونظام صحي لرعاية األمومة ،ال أن يقتصر األمر عمى استدعايين في أوقات األزمات.
شرف ،مع تجييزىن لمساعدة النساء الحوامل وتوليد النساء ورعاية األطفال
تحتاج القابالت إلى دعم ،وا ا
حديثي الوالدة في أي وقت وفي أي ظرف من الظروف .إن التخطيط لمرعاية الطارية  -عن طريق تحديد

موقع القابالت ،وتزويدىم بالمعدات األساسية واألدوية في المنزل وفي العيادات ،واضفاء الشرعية عمى

12

مينتين مع نطاق مناسب لمممارسة والترخيص والدعم والحوافز  -من شأنو تيسير قدرتين عمى االستجابة
الحتياجات المرأة عند الوالدة.

وعمى الرزم من األدلة عمى فوايد الرعاية التي تقودىا القابالت 29،تُِركت النساء واألطفال حديثي
الوالدة في ززة دون وصول إلى الخدمات وفي سياق سياسي زير مستقر ،بينما كان األطباء مثقمين

باألعباءُ .يعد تحسين رعاية األميات واألطفال حديثي الوالدة مسألة ممحة ،ليس فقط في البمدان ذات أعمى
أيضا حيث سيسيم تحسين الرعاية الصحية قبل الوالدة في لمتوعية الشعبية بالتضامن
معدالت لموفيات ،وانما ً
اإلنساني بما يستيدف تقميص عدم اإلنصاف والظمم.

28

ال لممفيوم الضيق لحق الفرد في الصحة ،كإطار لسياسة
لقد طُِرح الحق الجماعي في التنمية بدي ً

التنمية الدولية ،وىو يشمل الحاجة إلى نظام عامل لمصحة العامة يمكنو تناول المقومات األساسية لصحة

المرأة.

30

توضح ىذه الدراسة حول الوالدة في فمسطين أىمية توفر بيية تفضي إلى احترام النيوض بصحة

األميات والمواليد ورفاىيم ،وما يستتبع ذلك من مسؤوليات .إن االلتزامات والتدخالت السياسية واالجتماعية،

سواء المحمية أو العالمية ،تكمن في صميم المبادرات الرامية إلى خمق بيية لألمومة اآلمنة ،وازدىار العدالة
االجتماعية.

----------

شكر وتقدير

نود أن ن توجو بالشكر والتقدير إلى النساء ال التي أنجبن وساعدن عمى الوالدة تحت اإلكراه ،وتقاسمن رواياتين بقموب

أيضا جميع ال سرديات التي لم تُكتب عمى مر أجيال ،لكنيا جزء من التاريخ الفمسطيني .ونحن ممتنون
وعقول مفتوحة .إننا ُنقدر ً
لروزماري صايغ لما قدمتو من إليام في باكورة سرديات الوالدة لدى الالجيات ،فضالً عن العديد من الروايات الشفوية .كما أننا
أيضا دور فريق العمل اإلقميمي بالصحة اإلنجابية ،لتوفير منبر لعرض ىذه الدراسةُ .ن شر ممخص ليذه ا لدراسة في :
نقدر ً
Lancet, 11 June2010: DOI: 10.1016/S0140-6736(10)60821-5.
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