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“�ِسحتُِك تكمُن يف وقايتك، بادري يف �لك�سف �ملبكر 

�لثدي؛ لأنه ي�ساهم يف �سفائك بن�سبة  عن �رسطان 

�أكرث من 90 %”..

تطبيق  و�جــهــة  عــلــى  تقابلك  ن�سيحٍة  �أول  تــلــك 

)�كت�سفي  ��ــســَم  يحمل  �لـــذي  �لــذكــيــة  �لــهــو�تــف 

�أيقونته �سكَل �ل�رسيط �لوردّي �لذي  ت�سفي( وتاأخُذ 

ب�رسطان  للتوعية  دويلٍ  كرمزٍ   1992 عام  منذ  �أعتُمَد 

�لثدّي.

�ضاحبة �لتطبيق.. قالت �إنها فّكرت يف   �ل�ضابة “�ضماح �لهبيل” 

��ضتحد�ثه مل�ضاعدة �لن�ضاء يف �لك�ضف �ملبّكر عن �رسطان �لثدّي، 

ت�ضفي”  “�كت�ضفي  “يُعد  �لغيد�ء”:  لـ”جملة  لقاٍء  يف  و�أ�ضافت 

، هدفه هو رفع �حتمالية 
ّ
�لعربي �لوطن  �أوَل تطبيٍق من نوعه يف 

�لتخّل�ش من �رسطان �لثدي باكت�ضافه �ملبكر”.

لأنها  �لتطبيق؛   يف 
ّ
�أ�ضا�ضٍي كلوٍن  �لوردّي  �للون  “�لهبيل”  �ختارت 

وجدته يليق بهّن كزوجاٍت و�أمهاٍت و�أخو�ٍت وعماٍت وخالت، ومن حق 

�أنف�ضهّن عليهّن �أن يولوها �لرعاية و�لهتمام، فهّن م�ضدر �لرعاية 

لن  لأنف�ضهّن؛  �لعناية  بتقدمي  يقمن  مل  و�إن  ولغريهّن،  لأنف�ضهّن 

ت�ضتطعن تقدميها لغريهّن”.

وتُ�ضري در��ضاٌت من�ضورةٌ �إل �أّن �رسطان �لثدي حول �لعامل يقتل �مر�أةً 

�لأول  �مل�ضّبب  �لثدي  يعترب �رسطان  رُبع �ضاعٍة؛ ويف فل�ضطني؛  كل 

�ل�ضحة  “وز�رة  به  �أفادت  ما  ح�ضب  �لإناث؛  بني  �ل�رسطان  لوفيات 

ب�رسطان  �لتوعية  �ضهر  مبنا�ضبة  �ضحفٍي  بياٍن  يف  �لفل�ضطينية” 

�لثدّي؛ �لذى ي�ضادف �أكتوبر/ت�رسين �لأول من كّل عام.

503 حالت جديدة  �إنها �ضّجلت  �لبيان  يف  �ل�ضحة”  “وز�رة  وقالت 

م�ضابة ب�رسطان �لثدّي حتى نهاية عام 2017 يف �ل�ضفة �لغربية، 

بينما �أ�ضارت �آخر �لبيانات �ملدّققة لوز�رة �ل�ضحة يف غزة بت�ضجيل 

327 حالة �إ�ضابة جديدة باملر�ش يف قطاع غزة خالل عام 2016.
وعن دو�فعها لبتكار هذ� �لربنامج حتديد�ً؛ قالت “�ضماح”: “�نت�رست 

وتربية  و�حلمال  و�جلمال  بال�ضحة  �ملتعّلقة  �لتطبيقات  موؤخر�ً 

تطبيٍق  بعمل  عليها، ففكرت  �لكبري  �لإقبال  �أرى  وكنت  �لأطفال، 

.  ”
ّ
م�ضابٍه يهدف �إل تذكري �لن�ضاء بالفح�ش �لذ�تي

باأهمية  �لن�ضاء   
ّ
وعي وقّلة  �لثدي،  “�نت�ضار مر�ش �رسطان  وتابعت: 

، �إ�ضافًة خلوف بع�ضهّن وترّددهّن يف �لك�ضف؛ 
ّ
�إجر�ء �لفح�ش �لذ�تي

دفعني للتفكري �جلدّي بتجهيز �لتطبيق، ناهيك عن �أّن  �لكت�ضاف 

�ملبكر ل�رسطان �لثدّي من �أهم �لعو�مل �لتي حتّدد م�ضري هذ� �ملر�ش 

وم�ضري �مل�ضابات به، فكلما كان �كت�ضاف �رسطان �لثدي مبكر�ً؛ كان 

معدل �ل�ضفاء �أكرب، لأن عالجه يعتمد على �ملرحلة �لتي �كت�ضف 

مو�ضحًة �أّن “�جتاه �رس�ئح �ملجتمع �ملختلفة نحو ��ضتخد�م  فيها” 

�ل�ضتعانة  على  �ضّجعها  �لفتيات-  -وخا�ضة  �لذكية  �لأجهزة 

بخرب�ء برجمٍة لتنفيذ �لفكرة، كاَن د�فعها �لأول �ل�ضطالع بو�جبها 

�لن�ضوّي جتاههّن؛ لتوعيتهّن وتدعيم �أ�ض�ش �لوقاية لديهن.

�لن�ضاء  تذكري  على  يعمل  “�لتطبيق  �أّن  �إل  “�ضماح”  و�أ�ضارت 

 ل�رسطان �لثدّي؛ معتمد�ً على موعد �لدورة 
ّ
مبوعد �لفح�ش �لذ�تي

�إدخال تاريخه عرب خاناٍت خا�ضٍة ُمَو�َضحٍة يف  �ل�ضهرية؛ �لذي يتّم 

�لتطبيق لتعبئتها،  قائلة: “ير�ضل �لتطبيق تنبيهاً بعد �ضبعة �أياٍم 

من موعد �لدورة، ليُذّكر �ل�ضيدة بالفح�ش �لدورّي”.

�لالزمة لإجر�ء  �لإر�ضاد�ت  توّفر  �لتطبيق -وفق �ضاحبته-  ميّيز  وما 

�إ�ضابة  تدل على  �لتي  �لأعر��ش  تو�ّضح  لأيقونٍة  �إ�ضافًة  �لفح�ش، 

باأحد  له  �مل�ضتخِدمة  �ل�ضيدة  �أح�ّضت  حال  وفى  باملر�ش،  �ل�ضيدة 

�لأعر��ش �أو جميعها؛ يتيح �لتطبيق لها �لتو��ضل �ملبا�رس مع رقم 

هاتف �ملركز �ل�ضحي لإجر�ء �لفحو�ضات �لالزمة، ومبا�رسة �لعالج.

و�جهت “�ضماح” �لعديد من �ملعّوقات؛ �أبرزها: �خلوف من عدم تقّبل 

�ملجتمع لفكرة �لتطبيق. حيث قالت: “�لكثري من �ملحبطني حويل 

��ضتخد�مه،  �لن�ضاء  رف�ش  لحتمالية  �لتنفيذ؛  من  منعي  حاولو� 

مربمٍج  �إل  �لو�ضول  وتعّذر  �لو�قع،  �أر�ش  على  �لتنفيذ  و�ضعوبة 

ي�ضتطيع تنفيذ �لفكرة �إل برجمة تطبيق”.

ونّوهت �إل �ضعوبة �ختيار �لن�ضو�ش �لالزمة و�ل�ضور �لتو�ضيحية 

 ول تخد�ش �حلياء. 
ّ
د�خل �لتطبيق، �لتي تالئم �ملجتمع �لفل�ضطيني

�لإلكرتونية،  �ملو�قع  من  �حل�رسيّة  �ل�ضور  بع�ش  “��ضرتيُت  متابعة: 

و��ضطررت لال�ضتعانة مب�ضّممي جر�فيك لتجهيز فقر�ٍت تو�ضيحيٍة، 

غايًة يف �لأهمية؛ جلذب �مل�ضتخِدم  �أمرٌ  �لن�ضو�ش بال�ضور  فتعزيز 

له، وت�ضهيل �لتعامل معه”.

ولبقٍة،  مفيدةٍ  بطريقٍة  �لتطبيق  تقدمي  على  “حر�ضُت  و�أ�ضافت: 

ولغوياً،  �إمالئياً  وتدقيقها  �لن�ضو�ش  �ختيار  يف  جمهود�ً  وبذلُت 

و��ضتعنُت بذوي �لخت�ضا�ش من �ملر�كز �ل�ضحّية لتدقيق �ملعلومات؛ 

كي �أتالفى �أّي خلٍل قد يحدث”.

لقى �لتطبيق ��ضتح�ضان �لن�ضاء يف قطاع غزة، وُقمن بتحميله 

عنه  �لنطباعات  وكانت  �إر�ضاد�ته،  من  و�ل�ضتفادة  و��ضتخد�مه 

�إيجابيًة، عرّبت عنها �ل�ضيد�ت بر�ضائل �ل�ضكر و�لمتنان ل�ضاحبته.

وعن �ضعادتها بردود �لفعل �لإيجابية؛ قالت: “�أكرث ما �أثار ده�ضتي 

و�أ�ضعرين بالر�ضا و�لعتز�ز؛ �لر�ضائل �لتي و�ضلتني من �لن�ضاء خارج 

من  لال�ضتفادة  �إجنليزيٍة  ن�ضخٍة  بوجود  طالنب  �للو�تي  فل�ضطني؛ 

.”
ّ
معلومات �لتطبيق، و�إجر�ء �لفح�ش �لذ�تي

�إل �أهمية وجود �لد�عمني و�مل�ضاندين و�مل�ضّجعني  لفتت “�لهبيل” 

ملديرتي  ت�ضجيعي  �لف�ضل يف  “يعود  قائلة:  �لفكرة؛  لإمتام  حولها 

و�ملعنوّي   
ّ
�لنف�ضي �لدعم  يل  قّدمت  �لتي  �ل�ضحي،  �ملركز  يف 

و�ملادّي، فنحن بحاجٍة �إل وجود �ل�ضديق �لد�عم �ملغامر يف حياتنا، 

موؤكدة  �أو قلق”  دون خوٍف  �أ�ضياء جديدةً  ي�ضجعنا على جتربة  من 

باأهمية  �لن�ضاء  لتوعية  �لتقليدية  �لأفكار غري  �إيجاد  “�رسورة  على 

�لك�ضف �ملبكر عن �رسطان �لثدي، وم�ضاندة ذوي �لأفكار �لإبد�عية 

وت�ضجيعهم على تطبيق �أفكارهم و�قعياً”. 

وت�ضري “منظمة �ل�ضحة �لعاملية” �إل �أّن 1.38 مليون �إ�ضابًة جديدةً 

ب�رسطان �لثدّي �ضنوياً عاملياً، كما يقتل �ملر�ش 458 �ألف �إن�ضاٍن يف 

�لعام، مو�ضحًة �أّن: �رسطان �لثدي قد ي�ضيب �لرجال ولكن بن�ضبٍة 

�أقّل من �إ�ضابة �لن�ضاء.

�أّن �رسطان �لثدّي ياأتي يف مقدمة �أنو�ع �ل�رسطان  وترى “�ملنظمة” 

�لنامي على حٍد  و�لعامل  �ملتقدم  �لعامل  �لن�ضاء يف  �لتي ت�ضيب 

�لنامي؛  �لعامل  يف  �ملر�ش  هذ�  وقوع  معدلت  �رتفاع  مع  �ضو�ٍء، 

نتيجة زيادة متو�ضط �لعمر �ملاأمول، وزيادة �لتو�ّضع �لعمر�يّن. لفتًة 

�إل �لور�ثة و�جلينات و�رسب �خلمر و�لبد�نة... وغريها؛ عو�مل توؤدي دور�ً 

�آلية  �لأطباء فهَم  �لذي مل ي�ضتطع  �لثدّي؛  �لإ�ضابة ب�رسطان  يف 

�إ�ضابته للج�ضد، وفتكه به.
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