منتدى سليمة بأكاديمية العلوم الصحية
الحصاحيصا
اقام فريق عمل الموقع االلكتروني لمبادرة سليمة بالتعاون مع اكاديمية
العلوم الصحية بوالية الجزيرة محلية الحصاحيصا منتدي تعريفي بمبادرة
سليمة للتواصل وذلك في يوم االربعاء الموافق 2016/7/20م وحضر
المنتدي عدد( )120طالب/ة من كليات الصحة المختلفة (تمريض /
صيدلة) كما حضرت أمينة الشؤون العلمية ونائبة العميد د:فاتن سليمان
ورئيس قسم اإلعالم والعالقات العامة باالكاديمية أ :وليد العشي واستاذ
التمريض أ:عبدهللا ابوشرا ومنسق شؤون الطالب أ:اسماعيل عبدالرحمن
الشريف وأ:اريج عبدالرحمن القرشي محاضرة باالكاديمية وسستر في
مستشفي الحصاحيصا التعليمي وأ :محمد اليسع استاذ الصحة وعدد من
المحاضرين باألكاديمية .نسقت للمنتدي الطالبة تغريد النزيرقسم التمريض
تحدثت األستاذة تهاني سعدان قدمت نبذه تعريفية عن مبادرة سليمة و
الرسائل االيجابية المغايرة عن الحمالت السابقة التي اتت بها بخطاب
ايجابي محبب يتضمن رسالة سليمة االساسية التي اصبحت شعار المبادرة
( كل بنت تولد سليمة دعوا كل بنت تنموا سليمة) وكان السرد التاريخي
للمبادرة التي بدأت في  2008وتم العمل عليها فعليا  2010عبرمراحل
مختلفة بداية بالرسائل االيجابية التي من اجلها قامت سليمة وسفراء سليمة
ومراكز ولدت سليمة بالمستشفيات واعالنات التخلي بالتوقيع علي الطاقة
واالحتفاالت التي تتم عبر هذا االعالن كانت حافزا مهما للحضور وبدأت
المناقشة بقصيدة (سليمة) من الطالبة اميمة خليل بدوي الدفعة الثالثة
صيدلة التي تتحدث فيها علي اهمية ترك الفتيات سليمات واشعلت بكلمات
قصيدتها حماس الحضور مما ادي الي مناقشات ايجابية وبرزت علي انها
قضية في غاية االهمية وتحتاج الي تواصل اجيال واتصال جماهيري النها
الترتبط بمستوي تعليمي بل بدرجة الوعي في اوساط المجتمعات مع
الممارسين وغير الممارسين لتكون الفائدة اشمل وتبادل معلومات وخبرات
لتعزيزالرسائل اإليجابية لمبادرة سليمة .

اكدت د :فاتن سليمان التي قالت أن سليمة هي تغيير للحراك المجتمعي
وهي واحدة من المبادرات التي احدث تغيير مفاهيمي في اوساط
المجتمعات المختلفة ببث رسالتها عبراالعالم واالعالنات وااللوان التي
اكسبتها تميز متفرد والتف المجتمع حولها النها تعمل من اجل إرساء قيم
سامية وهي ترك الفتيات سليمات واشادت بقيام المنتدي التنويري وقالت
هذا اول منتدي لمبادرة سليمة داخل اكاديمية العلوم الصحية ومحلية
الحصاحيصا واالكاديمية الصحية واحدة من اهم المنابر التي تهتم بالصحة
واالختيار كان موفق لقيام المنتدي فيها وسعيدين جدا اننا سنكون جزء من
المبادرة الن والية الجزيرة تكثر فيها ممارسة الختان وخاصة لبنات
المغتربين خالل االجازة السنوية وانا لدي ثالثة بنات لم اختنهن الن ختان
البنات جريمة في حقهن واأللم المصاحب لهذه الجريمة يستمر مع الفتاة
مدي العمر ,ويجب ان نقف علي الممارسة في محليات والية الجزيرة
المختلفة والبد من توعية االسروالمجتمعات المحلية والعمل معها من اجل
ترك الفتيات سليمات خاصة مع االمهات .
كما قالت د:اريج القرشي ان المبادرة هي مبادرة مجتمع بأكمله
والتقتصرعلي مجتمع معين ونحن نحتاج لمثل هذه المنتديات الثارة النقاش
ونخرج منها بأقصي استفادة لتحويلها الي واقع في محلياتنا وداخل
مستشفي الحصاحيصا واكاديمية العلوم الصحية هي بوابة للمعرفة
الصحية وبها عدد كبير من الممرضين واالطباء متابعين لحاالت
متضررة صحيا وانا بصفة شخصية ادعم المبادرة وسأعمل علي توعية
مجتمعي المحلي وسأتحدث في اي محفل صحي عن المبادرة .
تحدث الطالب عمر سعيد تمريض عن المبادرة وقال سأكون مع مبادرة
سليمة قلبا وغالبا وسأنشرها في نطاق واسع في مجتمعي المحلي
والجامعي ولدي قصة حدثت في منطقي ديم سعد ( اتت قابلة ليست من
المنطقة بعد منتصف الليل وقامت بختن 12بنت وخرجت في الرابعة
صباحا وسط تكتم كبير من قبل االسر التي ختنت بناتها مما اثار جدال
صباحا وسخط من بنات وابناء المنطقة علي هذه الجريمة التي حدثت

والناس نيام ) هذه واحدة من قصص تحدث كل يوم وفي اي منطقة بوالية
الجزيرة برغم الوعي الكبير ولكن مازالت الممارسة مستمرة.
تحدث د :اسماعيل الشريف من شؤون الطالب عن دور الحبوبات في
الممارسة وقال انهن سبب رئيسي وطرف اساسي في العملية لكن االن
اصبح المجتمع اوعي والحبوبات اصبحن متعلمات وحتي في القري
اصبحن اوعي ويسهل اقناعهن بعدم الضرورة لممارسة الختان بكافة
الجوانب الصحية والدينية واالجتماعية .وذكر ان المرأة تعاني كل حياتها
بسبب هذه العادة وتتضاعف المعاناة في الوالدة وتصل الي الموت لذلك
يجب علينا جميعا ان نبزل قصارى جهودنا من اجل توعية المجتمعات
وان تكون سليمة شعار يدخل كل بيت لسالمة الفكرة والمضمون.
اخيرأ حمالت التواصل البد ان تشرك الجامعات والشباب النهم نواة
المجتمع ورؤيتهم واضحة ويسهل التعامل والتغلغل داخل اسرهم
ومجتمعاتهم لتوصيل رسالة سليمة االساسية والحداث تغير قوي وفعال
عن طريق توصيل المعلومات واالضرار الصحية بصورة مبسطة عن
طريق التجارب الشخصية لكسر حاجز الصمت الن النظرة العميقة التي
يكتسبها الناس من خالل مشاركة تجاربهم ورؤاهم الشخصية مع االخرين
عادة ماتحمل قوة اكبر لتغير فهم الناس اكثر من المعلومات الجديدة التي
تأتي من مصادر خارجية لذلك سليمة تعتمد على سرد التجارب الشخصية
في لقاءاتها المجتمعية للخروج بأكبر قدر من التجارب والمعلومات التي
تساعد في التفكير في طرق جديدة بناء على تجاربهم للوصول لفهم جديد
يضيف لرسائل سليمة األساسية ويقوي من رسالة سليمة األساسية (كل
بنت تولد سليمة دعوا كل بنت تنموا سليمة)

