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ترجمة :شهرت العالم

موجز املقال :تُعد عفة املرأة مبثابة مح ِدد مهم لشرف األسرة في العديد من الثقافات ،مع أهمية كبيرة تعزى
إلى عذريتها إلى أن تتزوج .يتمثل إثبات البكارة التقليدي في حدوث نزيف من جراء متزق غشاء البكارة ،مما أدى
ببعض النساء إلى طلب إجراء جراحة باألعضاء التناسلية من أجل «استعادة» العذرية ،أو رتق غشاء البكارة.
يكمن هدف هذه الدراسة في البحث فيما إذا كان مقدمو الرعاية الصحية السويديني يتمتعون باخلبرة في
التعامل مع املريضات الالتي يطلنب إجراء هذه اجلراحة .أرسلنا استبانات إلى  1,086من أطباء أمراض النساء،
والقابالت ،واملسؤولني االجتماعيني في مجال رعاية الشباب ،واملمرضات واألطباء باملدارس ،في أربع مدن سويدية.
من بني  507ردًا تلقيناه على االستبانات ،قابل  271منهم مريضات يلتمسن رعاية متعلقة بالعذرية .أبعد 14
من بينهم املريضات؛ وقام  221بعمل  429إحالة ،معظمها إلى موظف بالرفاه أو طبيب أمراض نساء؛ وأحال 26
منهم املريضات إلى جراح جتميل .أجرى تسعة أطباء في أمراض النساء هذه اجلراحة بأنفسهم .وتركز السلطات
أساسا .ال توجد أي مبادئ توجيهية حول
السويدية حتى اآلن على هذه املسألة من منظور اجتماعي وقانوني
ً
كيف يجب أن يتعامل املهنيني الصحيني مع طلبات إجراء عملية جراحية الستعادة العذرية .هناك حاجة إلجراء
مزيد من البحوث حول أفضل طريقة لتلبية احتياجات هذه الفئة من املريضات في مجتمع متعدد األعراق،
وكيفية التعامل مع طلبات رتق غشاء البكارة .وبدون ذلك ،سيظل األطباء واالستشاريني في حالة عدم يقني
وتردد ،وسوف تستمر مجموعة متنوعة من املقاربات © .مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 201٠
The experience and responses of Swedish health professionals to patients requesting virginity restoration (hymen
repair), B Essén et al / Reproductive Health Matters 2010;18(35):38–46

الكلمات الدالة :العذرية ،رتق غشاء البكارة ،جراحة التجميل لألعضاء التناسلية لإلناث ،السويد.
تُعــد عفــة نســاء األســرة مبثابــة محــ ِدد مهــم
لشــرف األســرة فــي العائــات األبويــة التقليديــة،
مــع أهميــة كبيــرة تُعــزى إلــى عذريــة البنــات غيــر
املتزوجــات 2،1.كان اإلثبــات التقليــدي لعذريــة الفتــاة
عنــد زواجهــا فــي العديــد مــن الثقافــات يتمثــل
فــي نزيــف غشــاء البــكارة نتيجــة لتمزقــه ليلــة
96

الزفــاف .وهــو األمــر الــذي منــح غشــاء البــكارة
قيمــة رمزيــة كبيــرة 3.إن شــرط النــزف فــي ليلــة
الزفــاف قــد يــؤدي إلى صــراع داخلي للنســاء ،ســواء
ملــن كانــت لديهــن عالقــات جنســية قبــل الــزواج،
أو ملــن تخشــن مــن عــدم النــزف علــى الرغــم مــن
عذريتهــن .وهمــا ســببان وراء طلــب النســاء إجــراء
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جراحــة لألعضــاء التناســلية .تنشــأ مخاوفهــن،
وفقً ــا لدراســة هولنديــة ،مــن التهديــدات أو اخلــوف
مــن العنــف مثــل «القتــل دفا ًعــا عــن الشــرف»،
ممــا ميكــن أن يــؤدي إلــى مشــاكل نفســية حــادة
مبــا فيهــا االكتئــاب ،واليــأس ،ومشــاعر االنتحــار،
4
ومشــكالت الهويــة.
التهديد بالعنف دفاعًا عن الشرف في السويد:
أُثيــرت مناقشــة «القتــل دفا ًعــا عــن الشــرف» فــي
الســويد فــي أواخــر تســعينيات القــرن العشــرين.
يشــير املصطلــح فــي الســياق اإلســكندنافي إلــى
القمــع ،أو التهديــد بالعنــف ،أو العنــف الفعلــي،
أساســا مــن
الــذي تتعــرض لــه بعــض الشــابات
ً
أفــراد األســرة ،بذريعــة أنــه الطريقــة الوحيــدة
للحفــاظ علــى شــرف األســرة .وفــي التقاريــر
التــي كلفــت الســلطات الســويدية بإجراءهــا
علــى املســتويني الوطنــي واحمللــي ،مت إدخــال تعبيــر
«الفتيــات الضعيفــات فــي األســر األبويــة» لوصــف
اجملموعــة املعرضــة للخطــر 5.فــي ظــل غيــاب
بيانــات فعليــة ،كان تقريــر عــام  - 2007الصــادر عــن
اجمللــس الوطنــي الســويدي للصحــة والرفــاه  -يُقدر
عــدد الفتيــات املعرضــات خلطــر العنــف املتعلــق
بالشــرف ومشــكالت البــكارة مبــا يتــراوح بــن -600
 4,500علــى الصعيــد الوطنــي 6.اســتند التقديــر
علــى إحصــاءات الســجل الســكاني لعــدد النســاء
الشــابات الالتــي يعشــن فــي الســويد ووُلــدن فــي
الشــرق األوســط أو شــمال أفريقيــا ،أو وُلــدن فــي
الســويد مــع أحــد الوالديــن علــى األقــل مــن تلــك
املناطــق ،كمــا اســتند إلــى انتشــار القتــل دفاعً ــا
عــن الشــرف القتــل فــي بلدانهــم األصليــة.
مــن وجهــة نظــر طبيــة ،تنــدر ج ـ ًدا فــي الســويد
البحــوث والتقاريــر املتعلقــة بجرائــم العفــة
والعذريــة ،لكــن تناولهــا مييــل إلــى اعتبارهــا شــكال ً
مــن أشــكال العنــف املنزلــي ،مــع فــارق أن الهجــوم
ال يكــون بالضــرورة مــن جانــب شــريك حميــم وإمنــا
يخططــه ويقبلــه وينفــذه اآلبــاء أو غيرهــم مــن

أفــراد األســرة 8،7.تصــف دراســات العنــف األســري
فــي مناطــق مــن العالــم ،حيــث يحــدث القتــل
دفاعً ــا عــن الشــرف ،مــا يســفر عنــه مــن اعتــال
جســدي وعقلــي ،فضــا ً عــن الوفــاة نتيجــة
لالنتحــار أو القتــل 9،8.تُعتبــر البحــوث التــي تتنــاول
عنــف الشــريك ألســباب تتعلــق بالشــرف قليلــة
بشــكل عــام .فــي الســويد ،ركــزت الســلطات
جهودهــا الراميــة إلــى التصــدي لهــذا العنــف
أساســا.
علــى جوانبــه االجتماعيــة والقانونيــة
ً
وتســتند املبــادئ التوجيهيــة علــى مســتويات
الدولــة واملقاطعــة والبلديــة إلــى عمــل املنظمــات
الطوعيــة ،ووكاالت الرعايــة االجتماعيــة ،وســلطتي
الشــرطة املدرســة ،لكنهــا تســتند بدرجــة أقــل
10
إلــى خدمــات الرعايــة الطبيــة والصحيــة.
العذرية ،وغشاء البكارة ،و«رتق» غشاء البكارة:
مــن منظــور طــب أمــراض النســاء ،ال يحــدث نــزف
للجمــاع .فقــد
جلميــع النســاء عنــد أول ممارســة ِ
أفــادت دراســتان باللغــة اإلجنليزيــة أن  80–40فــي
11،8
املائــة مــن النســاء ال ينزفــن فــي أول ِجمــاع.
وتتمثــل العوامــل التــي قــد تزيــد مــن احتمــال
حــدوث نــزف فــي العالقــات اجلنســية القســرية،
واالفتقــار إلــى االســتثارة أو الزلــق ،والعــدوى
املهبليــة ،وتشــوه األعضــاء التناســلية لإلنــاث
(انســداد غشــاء البــكارة مث ـا ً) ،واضطــراب النــزف
بوجــه عــام ،أو إذا كانــت الفتــاة قبــل ســن البلــوغ.
وتكشــف الدراســات فــي مجــال الطــب الشــرعي
 واملــراد اســتخدامها كدليــل عنــد نظــر احملكمــةفــي زعــم االعتــداء اجلنســي علــى قاصــر  -عــن
وجــود حــاالت قليلــة ج ـ ًدا يتمكــن فيهــا الطبيــب
مــن اإلدالء ببيــان جــازم بشــأن مــا إذا كان فحــص
أمــراض النســاء لغشــاء البــكارة يشــير إلــى
ِجمــاع مهبلــي فــي املاضــي 14-12.وعلــى حــد علمنــا،
لــم جتــد الدراســات أي أدلــة جديــرة بالثقــة حــول
متــزق غشــاء البــكارة لــدى املراهقــات بعــد اجلمــاع
املهبلــي الطوعــي .بالتالــي ،ومــن وجهــة نظــر
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تشــريحية ،ال تقــول حالــة غشــاء البــكارة كثيــرًا
فــي الواقــع عــن النشــاط اجلنســي الســابق أو
اخلبــرة اجلنســية الســابقة .ومــع ذلــك ،ال يــزال
يقــال ،مث ـا ً فــي تركيــا ،إن علــى القابــات وأطبــاء
أمــراض النســاء إجــراء «فحــوص العذريــة» كــي
يثبتــوا لألســرة أن املــرأة الشــابة لــم متــارس عالقات
18-15
جنســية قبــل الــزواج.
أظهــرت التقاريــر العامــة فــي الســويد ،قبــل
هــذه الدراســة ،أن العاملــن فــي عيــادات الشــباب
واخلدمــات الشــبابية املدرســية يتواصلــون مــع
الشــابات فــي مــا يتعلــق باملشــكالت املرتبطــة
بتعريــف «شــرف األســرة» املُعــرّف لهــم ويتصرفــون
أيضــا فــي
علــى أساســه 19،6.مــن بــن خبراتنــا ً
مستشــفيات ماملــو وجوتبــورج واســتوكهولم،
أن الشــابات يلتمســن املشــورة الطبيــة ولديهــن
تســاؤالت وشــواغل حــول العذريــة والتكويــن
التشــريحي لألنثــى .ال توجــد ،علــى حــد علمنــا،
دراســات دقيقــة تضــم أدلــة حــول العمليــة
اجلراحيــة املُســماة ترقيــع غشــاء البــكارة ،أو «رتــق
غشــاء البــكارة» ،باســتخدام غُــرز فــي املهبــل،
وأنهــا تــؤدي بالفعــل إلــى نــزف مــن املهبــل فــي
ليلــة الزفــاف .مــع ذلــك ،يبــدو أن هــذه اجلراحــة
أصبحــت ظاهــرة متناميــة فــي البلــدان الغربيــة،
علــى األقــل وفقً ــا ملــا يقولــه الصحفيــون .بيــد أننــا
نقصــا
لــم جنــد دراســات منتشــرة ،ويبــدو أن هنــاك ً
فــي املعلومــات عــن مــدى تعامــل مقدمــي الرعايــة
الصحيــة الســويدية مــع املريضــات الالتــي يســعني
إلــى هــذه اجلراحــة ،أو كيفيــة تعاملهــن مــع هــذه
الطلبــات .كمــا ال توجــد بيانــات جديــرة بالثقــة
فيمــا يتعلــق مبــدى تكــرار إجــراء جراحــة «اســتعادة
العذريــة» فــي الســويد ،ســواء عــن طريــق
جراحــي التجميــل أو أطبــاء أمــراض النســاء فــي
املستشــفيات اخلاصــة أو العامــة .يكمــن هــدف
دراســتنا فــي بحــث مــدى خبــرة مقدمــي الرعايــة
الصحيــة الســويدية مــع املريضــات طالبــات
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املشــورة أو جراحــة «رتــق غشــاء البــكارة» أو
«اســتعادة العذريــة» ،ومــا فعلــوه فــي االســتجابة
لهــذه الطلبــات.
املنهجية واملشاركون:
اســتندت األســس النظريــة للدراســة إلــى
الفرضيــات التاليــة :أوالً ،كان ملقدمــي الرعايــة
الصحيــة خبــرة مــع املريضــات الالتــي ينتمــن إلــى
خلفيــات ثقافيــة غيــر ســويدية فــي مــا يتعلــق
بقضايــا الشــرف املرتبطــة بالعذريــة ،وكذلــك مــع
الشــابات الســويدية الالتــي يعانــن مــن مشــكالت
جنســية .وفــي حــن جنــد أن هــذه الفئــة مــن
املريضــات محــددة ومدروســة جي ـ ًدا بشــكل عــام،
هنــاك مجموعــة مختفيــة مــن النســاء الشــابات،
وحتدي ـ ًدا الالتــي يعشــن فــي أســر أبويــة تقليديــة
حيــث شــرف األســرة مرهــون بعفتهــن .ولذلــك،
رمبــا ال يتمكــن مقدمــو الرعايــة الصحيــة مــن
تلبيــة احتياجاتهــن ،بســبب االفتقــار إلــى املعرفــة
واملبــادئ التوجيهيــة بشــأن كيفيــة تنــاول هــذه
القضايــا .قمنــا بإعــداد اســتبيان علــى نحــو يتيــح
معرفــة مــدى خبرتهــم وكيفيــة معاجلــة هــذه
املشــاكل عنــد املريضــات الالتــي ذهــن إليهــم.
وضعنــا اســتبانة جتــري اإلجابــة علــى أســئلتها
دون ذكــر االســم ،وأرســلناها بالبريــد إلــى( :أ)
أطبــاء أمــراض النســاء فــي اإلدارات الصحيــة
للنســاء باملستشــفيات العامــة؛ و(ب) العاملــن
فــي العيــادات العامــة للشــباب ،مثــل املســؤولني
االجتماعيــن فــي مجــال الرعايــة وكــذا القابــات،
حيــث يخــدم كالهمــا الشــابات حتــت ســن
العشــرين؛ و(ج) القابــات الالتــي يقــدمي املشــورة
حــول وســائل منــع احلمــل فــي عيــادات الصحــة
العامــة؛ و(د) ممرضــات املــدارس؛ و(ه) أطبــاء املــدارس
 وذلــك فــي أربــع مــدن ســويدية :ماملــو ،جوتبــورج،ســتوكهولم ،أوريبــرو .اســتخدمنا قوائم املراســات
الرســمية التــي تضــم مــا يبلــغ مجموعــه 1,086
مــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة فــي هــذه املرافــق.
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اســتند اختيــار املــدن واملرافــق إلــى األماكــن التــي
يعيــش فيهــا أكبــر عــدد مــن الســكان املولوديــن
خــارج الســويد ،مــن خلفيــات تنتمــي إلــى شــمال
وشــرق أفريقيــا والشــرق األوســط وخلفيــات
إســامية أخــرى .كان  %26-15مــن النســاء فــي
األربــع مــدن مولــودات خــارج الســويد ،مقارنــة
مبتوســط يبلــغ  %10مــن مجمــل عــدد ســكان
الســويد (إحصــاءات الســويد .)2009 ،وتُعتبــر
مجموعــة األشــخاص مــن الشــرق األوســط واحــدة
مــن أكبــر مجموعــات املهاجريــن مــن غيــر دول
الشــمال فــي هــذه املــدن.
حاليــا ،علــى حــد علمنــا ،أي توافــق فــي
ال يوجــد
ً
اآلراء حــول معنــى «العنــف دفاعًــا عــن الشــرف»
أو «مشــكالت العذريــة»؛ ومــن ثــم ،ال ميكــن تقــدمي
تعاريــف دقيقــة لهــا فــي االســتبانة .بيــد أننــا
أرفقنــا مــع دعــوة املشــاركة فــي الدراســة مقدمــة
حــول أهدافهــا ،وعــرض موجــز خملتلــف املشــكالت
املطروحــة ،وخبرتنــا اإلكلينيكيــة ،والبحــث
الســابق حــول املوضــوع 21،20،3.قمنــا بتجربــة
االســتبيان وتنقيحــه قليــا ً مبســاعدة خبــراء فــي
الرعايــة الصحيــة اجلنســية واإلجنابيــة وخبــراء فــي
أخالقيــا
الرعايــة االجتماعيــة؛ ثــم راجعــه وأجــازه
ًّ
اجمللــس اإلداري باملقاطعــة لهيئــة «ســكاني» Skåne
– وهــي هيئــة حكوميــة ســويدية مســؤولة عــن
السياســات املتصلــة بعنــف الشــريك احلميــم
والعنــف املتصــل بالشــرف فــي الســويد.
يتضمــن االســتبيان النهائــي ثمانيــة أســئلة
هيكليــة .أمــا املعلومــات األساســية الوحيــدة
املطلوبــة مــن اجمليبــن كانــت املهنــة ،واملدينــة،
ومــكان العمــل .وجهنــا ســؤاال ً ملقدمــي خدمــات
الرعايــة الصحيــة عمــا إذا كانــوا فحصــوا حــاالت
ملريضــات يطلــن املســاعدة فــي مشــكالت الشــرف
املتصلــة بالعذريــة (الســؤال  ،)1وكــم عــدد هــؤالء
املريضــات تقري ًبــا (الســؤال  .)2لــم تتحــدد املــدة
الزمنيــة ملقابلتهــم للمريضــات .غطــت األســئلة

حــول الرعايــة اإلكلينيكيــة والعــاج مــا إذا كانــت
طلبــات املريضــات قــد نالهــا الرفــض (الســؤال )3
أو إحالتهــن إلــى أماكــن أخــرى (الســؤال  ،)4وفــي
حــاالت اإلحالــة ،إلــى أي نــوع مــن األخصائيــن أو
اخلبــراء اآلخريــن .طرحنــا خيــارات بحيــث ميكــن
إعطــاء أكثــر مــن إجابة واحــدة (الســؤال  .)5ســألنا
أيضــا عمــا إذا كانــوا قــد أجــروا أي عمليــة
األطبــاء ً
جراحيــة مــن أجــل «اســتعادة العذريــة» (الســؤال
 .)6وســألنا جميــع املشــاركني عمــا إذا كانــت
لديهــم معرفــة كافيــة حــول كيفيــة االســتجابة
للمشــكالت املتعلقــة بالبــكارة (الســؤال  ،)7وعمــا
إذا كانــوا يعتقــدون أن قطــاع الرعايــة الصحيــة
عليــه فحــص وعــاج املريضــات الالتــي يطلــن هــذا
النــوع مــن جراحــة األعضــاء التناســلية (الســؤال
 .)8وأخيــرًا ،وفرنــا مســاحة للتعليقــات .وبغيــة
جتنــب التحيــز ،لــم نركــز علــى العــدد احملــدد مــن
املريضــات الالتــي مت فحصهــن أو متــى ،لكننــا ركزنــا
بدرجــة أكبــر علــى هــذه الظواهــر بصــورة عامــة.
وزعنــا االســتبانات بالبريــد بــد ًءا مــن ســبتمبر
 .2004ومــع حلــول املوعــد النهائــي في يونيــو ،2005
بلــغ عــدد االســتبانات املرســلة  ،1,086وبلــغ عــدد
االســتبانات اململــوءة التــي اســتلمناها ( 507معــدل
االســتجابة  .)%47فرزنــا اإلجابــات وفقً ــا للمهنــة،
وحللنــا اإلجابــات علــى األســئلة الهيكليــة عــن
طريــق إحصــاءات وصفيــة.
خدمــت عــودة االســتبانة املكتملــة نفســها
مبثابــة موافقــة مســتنيرة (االتصــال الشــخصي،
البروفيســور إم .ستجيرنكويســت ،M Stjernquist
عضــو اللجنــة األخالقيــة ،جامعــة لونــد ،الســويد،
مــارس  .)2005بتركيــز التحقيــق علــى مقدمــي
الرعايــة الصحيــة وليــس املريضــات ،ســعينا إلــى
جتنــب وضــع املزيــد مــن الضغــط علــى هــذه الفئــة
مــن املريضــات الالتــي يعانــن مــن خطــر التعــرض
أيضــا األســئلة التــي قــد تتيــح
للعنــف .جتنبنــا ً
تتبــع أي مريضــة بعينهــا.
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النتائج
أوضحــت اإلجابــات أن  )%53( 271مــن  507مــن
مقدمــي الرعايــة الصحيــة العاملــن فــي طــب
النســاء وصحــة املــرأة للمراهقــات فــي أربــع مــدن
الســويدية كانــوا يفحصــون ،فــي وقــت مــا ،حوالــي
 520مريضــة تلتمــس الرعايــة في مســائل الشــرف
املتعلقــة بالعذريــة (اجلــدول  .)1أفــادت القابــات أن
أكبــر أعــداد كانــت فــي عيــادات الشــباب ،لكــن
نصــف أطبــاء أمــراض النســاء باملستشــفيات
أيضــا نســاء يعانــن مــن هــذه املشــكالت.
فحصــوا ً
تتمتــع القابــات ومســؤولي الرفــاه فــي عيــادات
الشــباب ( )%92بخبــرة أكبــر ،تليهــن القابــات فــي
عيــادات الرعايــة الصحيــة األوليــة ( ،)%53واألطبــاء
باملــدارس ( ،)%53وأطبــاء أمــراض النســاء (،)%50
وممرضــات املــدارس (.)%45

أمــا عــن تقديراتهــم ألعمــار املريضــات الالتــي
قابلوهــم ،فقــد أفــاد  167أن أعمــار املريضــات تقــل
عــن  18ســنة ،وأفــاد  156أن أعمــار املريضــات تزيــد
علــى  18ســنة .كان يقابــل الفتيــات حتــت ســن
أساســا املوظفــون الشــباب باملــدارس،
 18ســنة
ً
وكــذا اثنــان مــن أطبــاء النســاء البالــغ عددهــم
 .112وتولــت القابــات وأطبــاء أمــراض النســاء،
فــي عيــادات الرعايــة الصحيــة األوليــة ،مقابلــة
غالبيــة الفتيــات األكبــر مــن  18ســنة .وتراوحــت
أعــداد املريضــات التــي قابلهــا كل مجيــب مــن 1
إلــى  ،100مبتوســط يبلــغ  .2كان جميــع اجمليبــن
يتمتعــون بخبــرة عمــل تزيــد علــى ســنتني .لــم
يبلــغ أي مجيــب عــن مقابلتــه ملريضــات يطلــن
رتــق غشــاء البــكارة فــي مــا يتعلــق ببتر/تشــويه
األعضــاء التناســلية لإلنــاث.

جدول ( :)1املهنيون العاملون في مجال الصحة (عدد= )507بخبرة وبدون خبرة في التعامل مع املريضات
الساعيات إلى مساعدة في املسائل املتعلقة بالعذرية ،في أربع مدن بالسويد2005-2004 ،
لديهم خبرة
(العدد=)271

املهنة

ليس لديهم
خبرة
العدد= 234

العدد

()%

العدد

()%

أطباء أمراض النساء (العدد=)112

56

()%50

56

()%50

القابالت ،عيادات الرعاية الصحية األولية(أ) (العدد=)190

100

()%53

90

()%47

46

()%92

2

()%4

املمرضات باملدارس (العدد=)110

50

()%45

60

()%55

أطباء املدارس (العدد=)26

6

()%23

20

()%77

القابالت ومسؤولو الرفاه ،عيادات الشباب(ب) (العدد=)50

(ج)

(أ) يقدمون املشورة في مجال وسائل منع احلمل
		
(ب) مبا يضم  37قابلة و 13مسؤول رفاه ،يقدمون نوع املشورة نفسه.
(ج) لم يقل اثنان من اجمليبني البالغ عددهم  )%4( 50ما إذا كانوا قابلوا مثل هؤالء املريضات.
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يوضــح اجلــدول  2اســتجابات مقدمــي اخلدمــات
املعارضــن للمريضــات .مــن بــن  271مــن املهنيــن
فــي مجــال الصحــة الذيــن قابلــوا هــؤالء املريضات،
رفــض  )%5( 14تقــدمي الرعايــة للمريضــات الالتــي
طلبنهــا ،دون إحالتهــن إلــى أماكــن أخــرى .كان مــن
بينهــم  9أطبــاء أمــراض النســاء ،و 2مــن ممرضــات
املــدارس ،و 3قابــات فــي عيــادات الصحــة العامــة.
علــى أن  )%82( 221أحالــوا املريضــات بالفعــل إلــى
أماكــن أخــرى ،بينمــا قــدم  )%10( 45العــاج أو
الرعايــة دون إحالــة .لــم يجــاوب أحدهــم علــى هــذا
الســؤال .وأفــاد  9أطبــاء أمــراض النســاء أنهــم
أجــروا بأنفســهم جراحــة األعضــاء التناســلية
مــن أجــل «اســتعادة العذريــة» ،وكلهــا فــي

املستشــفيات العامــة غيــر الهادفــة للربــح .أفــاد
اجمليبــون ،البالــغ عددهــم  – 221أنهــم أحالــوا 429
إلــى أطبــاء املشــورة ،واجلراحــة ،وغيرهــا من أشــكال
الرعاية/العــاج األخــرى ،وفــي بعــض احلــاالت إلــى
أكثــر مــن متخصــص أو ســلطة .كان العــدد
موجهــا إلــى مســؤول
األكبــر مــن هــذه اإلحــاالت
ً
الرفــاه ،أو طبيــب األمــراض العقليــة أو النفســية،
عيــادة الشــباب أو العيــادة املدرســية ( )%58لتقــدمي
املشــورة ،بينمــا بلغــت نســبة اإلحــاالت إلــى جــراح
معــروف بقيامــه برتــق غشــاء البــكارة  - %32ســواء
جــراح أمــراض النســاء أو جــراح التجميــل؛ مــع
إحالــة الباقــن إلــى طائفــة أخــرى مــن املهنيــن
الصحيــن (اجلــدول  .)3ومــن املرجــح أن تــؤدي جوانب

جدول ( :)2استجابة املهنيني العاملني في مجال الصحة (العدد= )271للمريضات الساعيات إلى مساعدة
في املسائل املتعلقة بالعذرية2005-2004 ،

االستجابة

رفض تقدمي الرعاية ،بدون إحالة
إحالة املريضة إلى مكان آخر
عدم إحالة املريضة ،وإمنا تقدمي مشورة
إجراء جراحة رتق غشاء البكارة للمريضة
ال يوجد رد

العدد
14
221
26
9
1

()%
()%5
()%82
()%10
()%3
()%0.4

جدول  :3قيام  221من املهنيني العاملني في مجال الصحة بإحالة املريضات الساعيات إلى مساعدة
في املسائل املتعلقة بالعذرية (العدد= 429إحالة)

العدد

نوع اإلحالة

()%

مشورة (العدد=)249
مسؤول الرفاه
عيادة الشباب
طبيب أمراض عقلية/نفسية
العيادة الصحية في املدرسة
جراحة رتق غشاء البكارة (العدد=)139
طبيب أمراض نساء
جراح جتميل
أنواع أخرى من الرعاية الصحية (العدد=)41

126
80
31
12

()%29
()%19
()%7
()%3

113
26
41

()%26
()%6
()%10
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املشــكلة املتعلقــة باحلالــة االجتماعيــة للمريضــة،
مبــا فــي ذلــك التهديــد بالعنــف أو أعمــال العنــف
الفعليــة ،إلــى اإلحالــة ملســؤول الرفــاه.
ردًا علــى مســألة مــا إذا كان علــى قطــاع الصحــة،
مــن وجهــة نظــر اجمليبــن ،أن يوفــر الرعايــة
اســتجابة لطلبــات اســتعادة العذريــة ،جن ًبــا إلــى
جنــب مــع هيئــات اخلدمــة االجتماعيــة والســلطات
املدرســية ،قــال  456مــن  )%90( 507نعــم ،يجــب أن
تنظــر خدمــات الرعايــة الطبيــة والصحيــة حــاالت
هــؤالء املريضــات وتعاجلهــن .بيــد أن األهــم هــو أن
 )61( %12مــن اجمليبــن البالــغ عددهــم  507يعتبــرون
أن لديهــم معرفــة كافيــة بالعمــل الوقائــي  -مثــل
تقــدمي املشــورة النفســية والدعــم االجتماعــي
– فــي مجــال املشــكالت املتعلقــة بالشــرف
والبــكارة .ضــم هــوالء اجمليبــون  -وعددهــم 10 - 61
مــن  50قابلــة ومســؤول رفــاه فــي العيــادات العامة
الشــباب؛ و 20ممرضــة مدرســية مــن بــن 110؛ و31
قابلــة مــن بــن  190فــي عيــادات الرعايــة الصحيــة
األوليــة (البيانــات غيــر موضحــة).
وأخيــرًا ،مــن بــن التعليقــات احلــرة التــي طرحهــا
مقدمــو هــذه اخلدمــات ،ميثــل مــا يلــي آراء
غالبيــة مــن أجابــوا والتعليقــات األكثــر إثــارة
لالهتمــام .أوالً ،علــق كثيــرون أن القطــاع الصحــي
بحاجــة إلــى اســتراتيجية واضحــة خلطــة عمــل
الرعايــة .رأى غالبيــة اجمليبــن ضــرورة إدراج اخلدمــات
الطبيــة والصحيــة ،فضــا ً عــن هيئــات اخلدمــات
االجتماعيــة والســلطات املدرســية ،فــي عمليــة
التصــدي لهــذه املشــكلة املعقــدة .قالــت
القابــات ،علــى ســبيل املثــال« :يطلــب الوالــدان
أحيانًــا شــهادة عذريــة ،بغــض النظــر عمــا إذا كان
لــدى الفتــاة أو لــم يكــن صديــق حميــم مارســت
معــه اجلنــس» ،أو «تســأل الشــابات أســئلة حــول
مخاطــر اســتخدام ’التامبــون‘ فــي فتــرة احليــض».
يرتبــط هــذا النــوع مــن القضايــا ارتباطً ــا وثيقً ــا
باملواقــف املرتبطــة بالشــرف ،علــى الرغــم مــن أنها
102

ال تعنــي بالضــرورة أن كل مريضــة معرضــة للعنف.
وقــد علقــت قابلــة تعمــل فــي عيــادة شــباب
قائلــة« :أحــاول تنويرهــن بشــأن البــكارة ،ولكــن إذا
لــم تقتنعــن [بعــدم إجــراء اجلراحــة] ،وفــي األغلــب
بســبب اخلــوف ،فإننــي أعطيهــن رقــم هاتــف جــراح
جتميــل خــاص».
أكــد العديــد مــن اجمليبــن علــى أهميــة العمــل
الوقائــي واالســتجابة الحتياجــات املريضــات علــى
مســتويات مختلفــة .وهــو مــا يشــمل أهميــة
زيــادة معرفــة البنــات والشــابات العامــة بالتكويــن
التشــريحي لألنثــى ،واحتمــاالت وأســباب النزيــف
املهبلــي فــي اجلِمــاع األول ،بُغيــة احلــد مــن
االفتراضــات والتحيــزات الزائفــة؛ وضــرورة تغييــر
مواقــف اجملتمــع ككل ،ال ســيما فــي صفــوف
الشــبان الذيــن تقتــرب أعمارهــم مــن ســن الــزواج
وبعــض مجموعــات األقليــات العرقيــة واملهاجريــن؛
فض ـا ً عــن أهميــة تلبيــة احتياجــات كل مريضــة
علــى حــدة.
مناقشة:
توضــح النتائــج أن العديــد مــن املهنيــن الصحيــن
الذيــن ردوا علــى االســتبيان قــد قابلــوا مريضــات
تعانــي مــن مشــكالت تتعلــق بالعذريــة ،ممــا يشــير
إلــى أن هــؤالء الشــابات يلتمســن الرعايــة والدعــم
مــن القطــاع الصحــي .كمــا أن اإلحــاالت التــي قــام
بهــا اجمليبــون إلــى آخريــن كانــت تضــم املشــرفني
االجتماعيــن ،ومســؤولي الرفــاه ،وعيــادات الشــباب،
وأطبــاء أمــراض النســاء ،وجراحــي التجميــل؛
ممــا يشــير إلــى أن كال ً مــن اجلوانــب االجتماعيــة
والطبيــة للمشــكلة جتعــل النســاء يســعني إلــى
احلصــول علــى رعايــة.
قــال املهنيــون الصحيــون الذيــن ردوا :إن لديهــم
مبــادئ توجيهيــة قليلــة حــول كيفيــة االســتجابة
في هــذا اجملــال .أصــدرت احلكومــة الســويدية مبادئ
توجيهيــة حــول مســار العمــل فــي مــا يتعلــق
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باجلوانــب االجتماعيــة والقانونيــة لقضايــا العذريــة
ومســائل الشــرف املتصلــة بهــا ،لكنهــا لــم تصــدر
مبــادئ توجيهيــة حــول اجلوانــب الصحيــة لهــذه
املشــكالت .تشــمل هــذه التوجيهــات اإلحالــة إلــى
أماكــن اإلقامــة احملميــة عنــد التهديــد بالعنــف أو
ممارســته ،وتثقيــف الشــرطة واحملامــن 6،5.علــى أننــا
وجدنــا أن نســبة كبيــرة مــن املهنيــن فــي مجالــي
الصحــة والرفــاه قــد أحالــوا املريضــات إلــى طبيــب
أمــراض نســاء أو جــراح جتميــل ،لكــن  %17منهــم
عاجلــوا املريضــات بأنفســهم.
توضــح هــذه الدراســة بجــاء أن هنــاك مجموع ـ ًة
واســع ًة مــن مقدمــي اخلدمــات الذيــن لــم ينظــروا
أيضــا
فــي حــاالت الشــابات البالغــات فقــط ،بــل ً
الفتيــات األصغــر مــن  18ســنة ،ويعانــن مــن
مشــكالت تتعلــق بالعذريــة .إن هــذه النتائــج
جتعلنــا نفكــر فــي أن الفتيــات املراهقــات املنتميــات
إلــى خلفيــات األقليــات العرقيــة يعتبــرن عيــادات
الشــباب الســويدية مصــدرًا جديــرًا بالثقــة حلــل
هــذه املشــكالت ،علــى الرغــم مــن أن هنــاك حاجــة
لتأكيــد ذلــك مــن خــال البحــث معهــن .وبصفــة
عامــة ،ال يُعــرف الكثيــر عــن احتياجــات الصحــة
اجلنســية للشــابات مــن خلفيــات مهاجــرة،
الالتــي نحــدد هنــا طلبتهــن للخدمــات 10.ينبغــي
أن تركــز البحــوث املســتقبلية علــى هــذه اجملموعــة
الضعيفــة احملتملــة.
تناولــت كل مــن اجملــات الطبيــة ومجــات
أخالقيــات الطــب بالنقــاش إجــراء جراحــة ترقيــع
غشــاء البــكارة مــن عدمــه 25-22.كمــا ناقــش
بروتوكــول رقــم  19( 43مــارس  )2004الصــادر عــن
اللجنــة األخالقيــة باجمللــس الوطنــي الســويدي
للصحــة والرفــاه هــذه اجلراحــة كخيــار عندمــا
تكــون حيــاة املــرأة معرضــة للخطــر؛ ولكــن لــم
تتوفــر أي مبــادئ توجيهيــة .وقــد أصــدرت الرابطــة
الســويدية لطــب التوليــد وأمــراض النســاء تقريــرًا
حــول مــرض فرجــي يتضمــن مناقشــة مماثلــة،

علــى الرغــم مــن أن التقريــر لــم يقــدم أي دليــل
26
علــى أن هــذه اجلراحــة تفــي باحتياجــات املريضــة.
واضحــا أن هــذه
عــاوة علــى ذلــك ،وبينمــا يبــدو
ً
اجلراحــة ُتــرى بالفعــل ،فمــن غيــر املعــروف إلــى
أي مــدى ،أو بــأي نتائــج أو مضاعفــات .ونحــن لــم
نتمكــن مــن العثــور علــى أيــة دراســات إكلينيكيــة
حــول جراحــة رتــق غشــاء البــكارة التــي كان يليهــا
متابعــة حلــاالت النســاء ،باســتثناء خطــاب واحــد
أشــار إلــى وجــود متابعــة طويلــة املــدى لعشــر
نســاء وجراحيهــن ،وكلهــم يشــعروت بالرضــا جتــاه
نتائــج اجلراحــة .وحتــى حينــذاك ،لــم يكــن هنــاك
27
تعريــف لكلمــة «رضــا».
درســنا فــي عــام  2004قانونيــة التعديــل اجلراحــي
لألعضــاء التناســلية ،ووجدنــا أن جراحــي التجميــل
فــي العيــادات اخلاصــة يعانــون مــن زيــادة الطلــب
علــى جراحــات األعضــاء التناســلية 28.ففــي
حــن أحــال  26مــن املهنيــن فــي مجــال الرعايــة
الصحيــة مريضــات يطلــن املســاعدة فــي
مشــكالت البــكارة إلــى جــراح التجميــل ،فإننــا ال
نعــرف عــدد جراحــي التجميــل الذيــن شــملتهم
هــذه اإلحالــة .مــن بــن  112طبيــب أمــراض نســاء
شــملتهم هــذه الدراســة ،لــم يقــم ســوى 9
فقــط بأنفســهم بجراحــات تســتهدف «اســتعادة
العذريــة» .هنــاك حاجــة إلجــراء بحــوث مــن أجــل
توضيــح مــا إذا كان جراحــو التجميــل بالقطــاع
اخلــاص يشــكلون فــي الواقــع اجملموعــة الرئيســة
التــي تقــوم بهــذه اجلراحــة فــي الوقــت احلاضــر.
وميكــن أن تتمثــل إحــدى التوصيــات فــي أن تتولــى
املستشــفيات العامــة واخلاصــة علــى الســواء
باإلبــاغ عــن هــذه اجلراحــة مركزيًّــا ،بُغيــة توفيــر
البيانــات وإتاحتهــا.
يعتقــد  %12فقــط مــن اجمليبــن أنهــم يعرفــون
مــا يكفــي عــن كيفيــة التصــدي للمشــكالت
املتصلــة بالعذريــة ،وهــذه احلقيقــة متثــل حتديًــا
أمــام الســلطات الســويدية وقطاعــي الصحــة
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والرفــاه فــي املســتقبل ،كمــا تؤكــد احلاجــة إلــى
أدلــة أفضــل حــول مــا يشــكل أفضــل املمارســات.
وقــد اقتــرح أحــد أخصائــي أمــراض النســاء ضــرورة
تركيــز قطــاع الصحــة علــى اجلوانب الطبيــة فقط،
تــاركًا اجلوانــب األخــرى لشــبكة أوســع مــن الهيئات
املعنيــة .لــم تكــن هنــاك تعليقــات مــن اجمليبــن
حــول كيفيــة التعامــل مــع تقاليــد األســرة األبويــة
التــي تــؤدي أحيانًــا إلــى العنــف املرتبــط بالعذريــة
والشــرف؛ رمبــا ألن األطبــاء ليــس لديهــم علــى األقل
أي خبــرة فــي هــذه اجملــاالت ،ورمبــا يرجــع ذلــك إلــى
أنهــم معتاديــن علــى التركيــز علــى األفــراد ،وعلــى
تــرك الرفــاه االجتماعــي واحتياجــات املشــورة إلــى
اآلخريــن لتناولهــا .بيــد أن خبرتنــا اإلكلينيكيــة
تطــرح صعوبــة الفصــل بــن ظواهــر املشــكالت
األســرية حــول الشــرف والبــكارة بالنســبة
للمريضــات الالتــي يلتمســن «اســتعادة العذريــة»،
32-29
وهــذا التصــور تدعمــه البحــوث األخــرى.
كانــت للدراســة حدودهــا .فمعــدل االســتجابة
منخفضــا ،لكنــه مقبول لدراســة
البالــغ  %47يُعــد
ً
تســتند إلــى اســتبانة مــوزع بالبريــد .كانــت نقطة
القــوة فــي الدراســة ،مــن وجهــة نظــر أخالقيــة،
تكمــن فــي عــدم ذكــر اســماء املشــاركني .علــى أن
ذلــك جعــل مــن املســتحيل إرســال تذكيــر فــردي
ملــن لــم يســتجيبوا .كمــا لــم نتمكــن نحــن مــن
ـق حــول أســباب عــدم مشــاركة
إجــراء حتليــل ُم َع َمـ ٍ
البعــض ،أو توجيــة املزيــد مــن األســئلة ملــن لــم
يشــاركوا .التحيــز معــروف فــي الدراســات القائمــة
علــى االســتبانات ،مبعنــى ملــاذا لــم نركــز علــى
عــدد محــدد مــن املريضــات الالتــي مت فحصهــن ،أو
الفتــرة الزمنيــة للزيــارات ،وأكثــر مــن ذلــك حــول
الظاهــرة بشــكل عــام.
كانــت اســتجابة القابــات ومســؤولي الرفــاه
لالســتبانة أعلــى كثيــرًا ( )٪98مــن مجموعــات
أخــرى مــن مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة.
فمــن املتوقــع ،بصفــة عامــة ،أن الدافــع لإلجابــة
104

علــى االســتبانة يصبــح أكبــر إذا كان اجمليــب علــى
درايــة باملوضــوع؛ ومــع ذلــك ،لــم يتمتــع مــا يقــرب
مــن نصــف اجمليبــن مبثــل هــذه اخلبــرة.
مــن وجهــة نظرنــا أن عــدد االســتبانات التــي
اســتلمناها ميكــن اعتبارهــا متثــل فقــط املــدن
واملهــن املشــمولة بالدراســة .يجــب عــدم
اســتخالص أي اســتنتاجات حــول خبــرة املريضــات
الالتــي يعانــن مــن العنــف املتصــل بالشــرف،
واملشــكالت املرتبطــة بالعذريــة بــن مقدمــي
الرعايــة الصحيــة فــي ســائر أنحــاء الســويد ،كمــا
يجــب عــدم النظــر إلــى اجمليبــن باعتبارهــم ميثلــون
أعضــاء املهنــة نفســها علــى الصعيــد الوطنــي.
مــن املناســب اإلفــادة عــن نســب املســتجيبني
الذيــن ردوا علــى األســئلة بانضبــاط .أي حتليــل
إضافــي للتفاصيــل الدميوجرافيــة ،مــع معرفــة
معــدل االســتجابة واألســئلة ،يُعتبــر ُمض ِلــاً.
يُعــد االفتقــار إلــى املعلومــات املتعلقــة بالفتــرة
الزمنيــة التــي يســتغرقها لقــاء املريضــات قيــ ًدا
آخــر علــى الدراســة .بيــد أن هــذه الدراســة ،علــى
كميــا
حــد علمنــا ،هــي أول دراســة جتــري حتقيقً ــا
ًّ
ملثــل هــذه اخلبــرة بــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة،
والعاملــن فــي طــب النســاء والتوليــد للمراهقــات،
وصحــة املــرأة ،علــى املســتوى األولــي ومســتوى
املستشــفى .وقــد أدى اختيــار الطريقــة إلــى
إمكانيــة الوصــول إلــى مجموعــة كبيــرة مــن
أطبــاء أمــراض النســاء ،والقابــات ،ومســؤولي
الرفــاه ،والعاملــن فــي مجــال الصحــة املدرســية،
مزيجــا مــن األقليــات
وذلــك فــي املــدن التــي تضــم
ً
الســويدية واإلثنيــة املتأثــرة بهــذه القضايــا.
وفــي اخلتــام ،أكــدت هــذه الدراســة ،أن مقدمــي
الرعايــة الصحيــة يقابلــون بالفعــل املريضــات
الالتــي يلتمســن املســاعدة فــي مشــكالت الشــرف
املتعلقــة بالعذريــة ،مبــا فــي ذلــك طلبــات رتــق
غشــاء البــكارة ،التــي تتســم بأهميــة كبيــرة
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 كمــا،املمارســن ومســؤولي الرفــاه واملستشــارين
.ستســتمر مجموعــة متنوعــة مــن املقاربــات

33،18

:شكر وتقدير
حصلــت الدراســة علــى دعــم عــن طريــق املنــح
املقدمــة مــن اجمللــس اإلداري باملقاطعــة لهيئــة
 وكليــات الطــب فــي أوبســاالSkåne »«ســكاني
. الســويد،وجامعــة لونــد

للشــابات مــن بعــض اخللفيــات الثقافيــة التــي
 وتشــير النتائــج إلــى احلاجــة.تعيــش فــي الســويد
ملزيــد مــن التعليــم والبحــث حــول أفضــل الســبل
لتلبيــة احتياجــات هــذه الفئــة مــن املريضــات على
مســتوى الرعايــة الصحيــة فــي مجتمــع متعــدد
 وإلــى أن يتحقــق توافــق فــي اآلراء حــول.الثقافــات
 ســوف،كيفيــة تنــاول طلبــات اســتعادة العذريــة
قائمــا لــدى األطبــاء
ً يظــل عــدم اليقــن والتــردد
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