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موجز املقال :تشمل اجلوانب التي جنمت عن موت سافيتا هالبانافار في شهر أكتوبر عام  2012في إيرلندا سؤاال
يتضمن :هل من األخالق رفض إنهاء حمل غير قابل للحياة واالكتمال حني تكون حياة احلامل معرضة للخطر؟
ففي خدمات رعاية األمومة الكاثوليكية ،يتقاطع هذا القرار مع ما يراه مقدمو خدمات الرعاية الصحية للمرأة
من تفسير وفهم للسياسة الصحية الكاثوليكية في عالج اإلجهاض والقوانني املتعلقة باإلجهاض .يكشف
هذا البحث ويفحص كيف تكاتفت تلك املفاهيم لتؤدي إلى موت سافيتا واآلثار التي ترتبت على موتها على
النساء احلوامل وخدمات رعاية األمومة في جميع أنحاء العالم .ويناقش البحث حاالت أخرى ال في إيرلندا وحدها
ولكن في األميركتني أيضا .وقد وقعت كثير من األحداث املعروضة هنا حديثا ،وأغلب املصادر مستمدة من وسائل
اإلعالم وتقارير شخصية فردية .وعلى ذلك فهناك خيط عام يربط بني تخوفات النساء عبر الدول والقارات .لو
كشفت أبحاث أخرى عن مزيد من احلاالت املماثلة حلالة سافيتا ،فالبد أن مينع أي كاثوليكي من املعاجلني و /أو
املشافي -التي ترفض إنهاء احلمل بوصفه نوعً ا من الرعاية الوالدية الطارئة -من العمل في مراكز ومشافي تقدمي
خدمات الصحة اإلجنابية وصحة األمومة .في بعض الدول تعد اخلدمات الكاثوليكية هى اخلدمات الرئيسة
أو الوحيدة من خدمات رعاية األمومة .وحتى مع ذلك ،يجب على احلكومات أن ترفض متويل تلك اخلدمات ،أو
تستبدلها بتقدمي رعاية صحية غير دينية أو توظف مقدمي رعاية غير متدينني يقدمون الرعاية طوال الوقت
وعلى وجه التخصيص ليتولوا مسئولية احلاالت املماثلة للحيلولة دون حدوث وفيات ميكن جتنبها بني احلوامل.
في مثل تلك األمور يُطرح تساؤل إن كانت حياة املرأة احلامل مسبقة على أي شيء عداها أم ال © .قضايا الصحة
اإلجنابية.
Termination of pregnancy as emergency obstetric care: the interpretation of Catholic health policy and the
consequences for pregnant women. An analysis of the death of Savita Halappanavar in Ireland and similar cases
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الرومانية ،إيرلندا ،الواليات املتحدة األمريكية ،جمهورية الدومينيكان ،كوستاريكا ،السلفادور.

«ليــس هنــاك ســوى وســيلة وحيــدة للتيقــن مــن
أن حيــاة املــرأة فــي خطــر ،وهــي أن تكــون قــد ماتــت
فعــا» (كريســتيان فيــاال )2012،
فــي عــام  ،1987وهــو العــام الــذي أعلنــت فيــه ألول

مــرة مبــادرة منظمــة الصحــة العامليــة عن ســامة
صحــة األمومــة ،كانــت تقــع نصــف مليــون حالــة
وفــاة للحوامــل ســنويا .وكانــت املــرأة التــي تلقــى
حتفهــا مجهولــة فــي الغالــب للــرأي العــام احمللــي
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والعاملــي ولذلــك لــم تســجل تلــك الوفيــات ولــم
تبحــث وتــدرس أســباب حدوثهــا.
قــارن ذلــك بوفــاة ســافيتا هالبانافــار فــي 28
أكتوبــر  ،2012وهــي طبيبــة أســنان مــن الهنــد
وتنتمــي لطبقــة وأصــول اجتماعيــة متميــزة،
وحــدث لهــا ســقط ال إرادى فــى حمــل تريــده وترغب
فــى اســتمراره يبلــغ عمــره  17أســبوعا وهــو حمــل
مســتقر وماتــت فــي قســم الــوالدة فــي مشــفى
بإيرلنــدا ،وهــي دولــة تتميــز مبعــدل وفيــات أمومــة
ضئيــل للغايــة .كان ميكــن اعتبــار مــوت ســافيتا
أي شــيء إال أن يكــون مجهــول الســبب؛ فقــد ذاع
اســمها وصورهــا عبــر وســائل اإلعــام العامليــة
فــي غضــون أيــام قليلــة مــن موتهــا وكانــت شــرارة
أدت الشــتعال كثيــر مــن التظاهــرات فــي الشــوارع
وكثيــر مــن االحتجاجــات ،ال فــي إيرلنــدا فقــط،
بــل فــي كثيــر مــن الــدول األخــرى ،ومنهــا الهنــد
موطنهــا األصلــي .وعلــى مــدى ســتة أشــهر مت فتح
التحقيــق فــي ظــروف وأســباب موتهــا .واســتمرت
املقــاالت واملقتطفــات تنشــر فــي وســائل اإلعــام
فــي كثيــر مــن الــدول عــن مــوت ســافيتا ،وظلــت
مطالبــات زوجهــا بتحقيــق العدالــة تشــكل
عناويــن كثيــر مــن األنبــاء فــي إيرلنــدا ،وأُجبــرت
حكومــة إيرلنــدا علــى األخــذ بعــن االعتبــار
أســباب موتهــا فــي صياغــة مشــروع قانــون ينظــم
عمليــة إنهــاء احلمــل أو اإلجهــاض ،والــذي أدى إلــى
إصــدار مســودة أوليــة ملشــروع القانــون ونحــن فــي
طريقنــا ملؤمتــر صحفــي ( 1مايــو .)2013
حتــول مــوت ســافيتا إلــى أيقونــة لعــدد
مــن األســباب :األول-احليلولــة دون حــدوث وفيــات
األمهــات أصبــح أولويــة عامليــة .منــذ عــام ،2000
كان هــدف تقليــص وفيــات األمهــات بنســبة % 75
بحلــول عــام  2014هــو الهــدف الرئيســي لأللفيــة
اجلديــدة مــن بــن أهــداف التنميــة العامليــة والــذي
يحمــل رقــم  ،5ومــن عــام  2010أصبــح هــذا الهدف
مــن أهــم األهــداف الرئيســة احليويــة العامليــة
124

واالســتراتيجية للســكرتير العــام لــأمم املتحــدة
فــي صحــة األمومــة والطفولــة 1.فضــا عــن ذلــك،
أصبحــت وفيــات احلوامــل بشــكل مضطــرد مــن
املــواد اإلخباريــة الرئيســة فــي وســائل اإلعــام
الدوليــة ،التــي أصبحــت تســلط الضــوء علــى
النجــاح واإلجنــاز املتحقــق وكذلــك الفشــل إن حدث
فــي مجــال تقليــص وفيــات احلوامــل ،وكذلــك فــي
تقــدمي التجــارب الشــخصية للنســاء احلوامــل
بانتظــام.
الســبب الثانــي ،حتميــل احلكومــات املســؤولية
عــن إخفاقهــا فــي تقــدمي الرعايــة الالزمــة ملنــع
وفيــات األمهــات ،مــن فتــرة مــا قبــل الــوالدة إلــى
الرعايــة أثنــاء الــوالدة ،والــوالدات احلرجــة والطارئــة،
وبالتالــي تصبــح فــي موضــع االتهــام وعرضــة
للمقاضــاة فــي حالــة قصــور تقــدمي الرعايــة ،وكمــا
حــدث فــي الهنــد؛ احتجاجــات شــعبية ملؤيــدي
حقــوق املــرأة ،وجلســات اســتماع جلمعيــات وهيئات
حقــوق اإلنســان ،وعلــى وجــه اخلصــوص منظمــة
ســيداو ،والتــي قامــت ببحــث حــاالت فرديــة معينــة
2
وقدمــت توصياتهــا للحكومــات املعنيــة.
ومــع ذلــك ،مــا كان فريــدا فــي حالــة وفــاة
ســافيتا ،هــو أن حالتهــا لــم تكــن مقتصــرة فقــط
علــى اتخــاذ األطبــاء قــراراً ،إن كانــت تنهــى حمــا
غيــر مســتقر ومتــى تنهيــه إن كانــت حيــاة احلامــل
وصحتهــا مهــددة بذلــك احلمــل ،ولكنــه كان أيضــا
يــدور حــول إن كان القــرار واحلكــم يتعــارض مــع مــا
يــراه اخملتصــون الصحيــون مــن منظــور السياســة
الصحيــة الكاثوليكيــة وقانــون اإلجهــاض فــي
إيرلنــدا.
وعلــى ضــوء مــا توصلــت إليــه التحقيقــات
والبحــث حــول وفــاة ســافيتا ،فــإن رفــض الهيئــات
واملؤسســات الطبيــة اإليرلنديــة للتحــرك لدعــم
وضــع تشــريعات لتقنــن اإلجهــاض حــن تتوفــر
أســباب مخاطــر حقيقيــة وماديــة علــى حيــاة
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املــرأة 3،كان ســببا رئيســا فــي ذلــك ،وكذلــك
مشــروعات القوانــن التــي أعدتهــا احلكومــة
اإليرلنديــة للســماح بإجــراء إجهــاض قانونــي فــي
ظــروف مقيــدة محــدودة وضيقــة جدا ،يستكشــف
هــذا البحــث كيــف بــرزت مســائل شــائكة
ومتعــددة األوجــه فــي الوقــت ذاتــه بســبب وفــاة
ســافيتا ،مبــا فيهــا التفســير واملفهــوم اإلكلينيكــي
للسياســة الصحيــة الكاثوليكيــة ،والتبعــات التــي
تترتــب علــى النســاء احلوامــل فــي أنحــاء العالــم.
التظاهر ضد وفيات األمهات:
دفعــت أهــداف التنميــة لأللفيــة اجلديــدة الــدول
*
التــي حافظــت علــى معــدالت وفيــات مرتفعــة
للحوامــل إلــى الوعــي املتزايــد بنتائــج ذلــك علــى
املــدى القريــب .وبــدأت منظمــات اجملتمــع املدنــي
اللجــوء لطلــب العدالــة القضائيــة بــل املطالبــة
بتعويــض حــاالت فرديــة معينــة عمــا حلــق بهــا مــن
أضــرار.
فــي الهنــد ،علــى ســبيل املثــال ،مت تقــدمي
طلــب للمحكمــة العليــا فــي دلهــي إلصــاح
وتقــومي القانــون بســبب حالــة الســيدة شــانتي
ديفــي ،التــي توفــت نتيجــة للحمــل فــي ينايــر
 2010بعــد حملــن شــكال خطــورة علــى حياتهــا
ولــم تلــق رعايــة كافيــة فــي الوقــت املالئــم .أثنــاء
حملهــا األول ســقطت علــى الســلم وبعدهــا لــم
تعــد تشــعر بحركــة اجلنــن فــي رحمهــا .وتأخــر
إنهــاء احلمــل كثيــرا حتــى اســتلزمت حالتهــا دخول
العنايــة الفائقــة ،وحــن دخلتهــا أخيــرا ،كانــت
ً
حامــا للمــرة
حالتهــا متدهــورة .وقــد أصبحــت
الثانيــة بعــد ســتة أشــهر مــن إنهــاء احلمــل األول
وهــي التــزال معتلــة الصحــة ،حيــث أنــه لــم يُقــدم
لهــا حبــوب منــع احلمــل بعــد إنهــاء حملهــا األول،
وتعرضــت لوضــع حملهــا مبكــرا فــي الشــهر
الســابع ،ووضعــت فــي البيــت دون توفــر إشــراف

طبــي ماهــر ودون أيــة مســاعدة ،وفــي خــال ســاعة
بعــد الــوالدة ،بــدأت تنــزف بشــدة وماتــت .وأكــدت
هــذه احلالــة أن احملكمــة لــم تضــع فــي االعتبــار
مســألة مــوت شــانتي فقــط ،بــل ألزمــت حكومــة
الهنــد املركزيــة باحلقــوق الدســتورية واحلقــوق
4
اإلنســانية للمواطنــات.
بــدأت تظهــر احتجاجــات وتظاهــرات ضــد
مــوت احلوامــل نتيجــة لقصــور الرعايــة فــي بعــض
اجملتمعــات التــي تعــد نســاؤها فــي حالــة شــديدة
مــن اخلطــر بســبب نقــص نظــم الرعايــة الدوريــة
والرعايــة الطارئــة للحوامــل؛ واحــدة مــن حمــات
االعتــراض حدثــت فــي أوغنــدا فــي مايــو  ،2011حني
اجتــاح مئــات مــن املواطنــن املهتمــن باملشــكلة
ومتخصصــون طبيــون ،احملكمــة الدســتورية فــي
كمبــاال دعمــا لتحالــف نشــطاء كانــوا قــد رفعــوا
قضيــة فــي احملكمــة الدســتورية ضــد احلكومــة
بســبب امرأتــن نزفتــا حتــى املــوت وهــن يلــدن دون
5
إشــراف طبــي فــي أحــد املشــافي.
تخلــق مثــل هــذه األحــداث حساســية شــديدة
لــدى احلكومــات مــن كثــرة االنتقــادات التــي توجــه
إليهــا .وألن ســافيتا هاالبانافــار بإيرلنــدا ،كانــت مــن
الشــريحة العليــا للطبقــة املتوســطة ،فلــم يكــن
مــن املتخيــل وال مــن املفتــرض أن متــوت كمــا ماتــت
شــانتي ديفــي فــي الهنــد مــن القصــور الشــديد
فــي الرعايــة الطبيــة للحمــل والتوليــد .ورغــم ذلك،
وللمفارقــة الغريبــة ،كان الســفير الهنــدي لــدى
إيرلنــدا مــن أوائــل مــن انتقــدوا النظــام الطبــي
اإليرلنــدي الــذي فشــل فــي احليلولــة دون وفــاة
6
ســافيتا.
إنهاء احلمل غير القابل للحياة باعتباره رعاية
توليد طارئة
مــن املقبــول بوجــه عــام فــي املهــن الطبيــة أن

*معدل وفيات احلوامل في الهند يبلغ  200حالة وفاة لكل  100,000مولود حي مقارنة بـ  6حاالت وفاة لكل  100,000مولود حي في
2
إيرلندا في عام .2010
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تبقــي مراجعــات اســباب وفيــات األمهــات ســرية
مــن أجــل حتقيــق الغايــات والنتائــج املرجــوة – علــى
الرغــم مــع أن علنيــة فحــص أســباب الوفــاة ومــا
يتوجــب عملــه واتخــاذه مــن قــرارات ملنــع تلــك
الوفيــات فــي املســتقبل ،لــو كان مــن املمكــن
فعــا منعهــا يعــد أوجــب .تلــك هــي األســس التــي
اعتمدتهــا اململكــة املتحــدة فــي التحقيقــات
الســرية فــي أســباب وفيــات احلوامــل ووضعــت
تقاريرهــا علــى تلــك األســس علــى مــدى عقــود
مــن الزمــن *،وهــو أســلوب حتــول إلــى منــط يحتــذى
لــدى دول أخــرى .وهنــاك افتــراض فــي تلــك احلــاالت
أن األفــراد اخملتصــن طبيــا املشــمولني فــي تلــك
العمليــة يعملــون بإميــان ســليم ونقــي ،وأن اجلانــب
اجلوهــري هــو التيقــن مــن أن أي أخطــاء تقــع البــد
مــن جتنبهــا فــي املســتقبل ،وليــس مبعاقبــة مــن
ارتكبــوا تلــك األخطــاء .ويختلــف هــذا اختالفــا
كليــا عــن توجيــه االتهــام بســوء ممارســة املهنــة
الطبيــة أو االتهــام باإلهمــال .وفــي رأيــي ،ليــس
فقــط فــي حالــة ســافيتا ولكــن أيضــا فــي احلــاالت
األخــرى امللخصــة فيمــا يلــي وهــي حــاالت مماثلــة،
ويعتبــر التســاؤل هنــا عمــا إذا كان هنــاك فعــا
ســوء ممارســة ،شــديد الصلــة.
جانــب مــن العــاج املطلــوب الــذي كان الزمــا
إلنقــاذ حيــاة ســافيتا ،والــذي كان البــد مــن القيــام
بــه دون تأخيــر ،هــو إفــراغ رحمهــا وإنهــاء حملهــا
علــى الفــور ،فقــد كانــت فــي الشــهر الـــ  17مــن
احلمــل ،وألن عنــق الرحــم كان متســعا اتســاعا

كامــا ،أي أن احلمــل لــم يعــد حمــا صاحلــا وال
مســتقرا ،ولــم يكــن هنــاك عــاج أو أيــة وســيلة
جتعــل اجلنــن يبقــي داخــل الرحــم حتــى يكتمــل
ويصبــح قابــا للحيــاة خــارج الرحــم .فضــا عــن
ذلــك ،لــو ولــد اجلنــن حيــا بعــد  17أســبوعا مــن
احلمــل ،فمــن املســتحيل أن يبقــى علــى قيــد احلياة.
وهكــذا ،لــم يبــق علــى احملــك إال احلالــة الصحيــة
لســافيتا وحياتهــا ذاتهــا ،ولــم يكــن هنــاك مــا
ميكــن عملــه إال إنقــاذ حياتهــا ،ومــن الواضــح أن
ذلــك لــم يكــن املوقــف كمــا رآه األطبــاء الذيــن
أشــرفوا علــى حالــة ســافيتا ،أو علــى األقــل لــم
يكــن املوقــف الــذي قــرروا اتخــاذه .واعتمــادا علــى
مــا مت نشــره مــن تقاريــر عــن املشــكلة فــي وســائل
اإلعــام بعــد ذلــك ،فــإن اتخــاذ قــرار إنهــاء احلمــل مت
تأخيــره حتــى بعــد املرحلــة التــي كان ميكــن فيهــا
احليلولــة دون موتهــا وكان الســبب فــي تأخيــر
**
اتخــاذ القــرار أن قلــب اجلنــن كان مــازال يخفــق.
ولكــن ملــاذا حــدث ذلــك إن لــم يكــن اجلنــن في
حالــة تســمح لــه بالبقــاء حيــا؟؟ مــا يبــدو وكأنــه
جــزء مــن اإلجابــة علــى التســاؤل يتضــح مــن
اإلفــادة التــي صرحــت بهــا واحــدة مــن املمرضــات
التــي كانــت فــي الفريــق الــذي اختــص بحالــة
ســافيتا ،ففــي ردهــا علــى ســؤال وجــه لهــا مــن
ســافيتا قبــل موتهــا :ملــاذا ال يقومــون بإنهــاء
حملهــا غيــر املســتقر ،ردت املمرضــة قائلــة «هــذا
بلــد كاثوليكــي» .وظهــر ذلــك مــرة أخــرى عنــد
التحقيــق ،وقبــل احملقــق ذلــك األمــر علــى أنــه

* مت نشر التقرير األخير كملحق جلورنال النساء والتوليد اإلجنليزي ،موجودة على
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjo.2011.118.issue-s1/issuetoc
وملعرفة تاريخ هذا التقرير ،أنظر إلي :ما الذي حدث لتحريات وفيلت األمهات املوثوق بها في اململكة املتحدة؟ BMJ 2012; 344:e41
at: www.bmj.com/content/344/bmj.e4147
** كانت حالة سافيتا أيضا مصنفة كحالة شديدة اخلطورة بسبب وجود التهابات شديدة في احلوض وبسبب اتساع عنق الرحم،
وما يترتب عليه من التهابات صديدية ،والتي تأخر أيضا عالجها ،والتي كانت سببا إضافيا في موتها 7 .وهذا سبب آخر يظهر أن
إنهاء احلمل في الوقت املالئم كان حتميا ،ملنع حدوث العدوى البكتيرية ومتكنها من سافيتا .وال يعد هذا البحث مبحثا في أسباب
موتها ،والتي أظهرها التحقيق على أية حال بتفاصيل دقيقة ،ولكنه بوجه أعم عن تأخر تقدمي التدخل املالئم عن غير تعمد للتأخير،
أي إنهاء احلمل.
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مقبــول قانونيــا ،كان مــن الواضــح أنــه لــم يكــن
يــدرك حجــم اخلطــر الــذي كان يهــدد حياة ســافيتا،
فقــد كان ســيعتبر اإلجهــاض ،غيــر قانونــي ويفتــح
بــاب املســاءلة القانونيــة 7 .وعلــى كل األحــوال،
مــا حــدث فــي حــاالت أخــرى كان اإلجهــاض فيهــا
محتمــا إجــراؤه إلنقــاذ حيــاة احلامــل يعــد مؤشــرا
مباشــرا علــى مفاهيــم اإلخصائيــن الطبيــن أو
املفاهيــم الســائدة فــي املشــافي فيمــا يؤمــن
بــه األطبــاء والتمريــض علــى أنــه يتوافــق مــع
السياســة الصحيــة مــن وجهــة نظــر الكاثوليكية
الرومانيــة ،فيمــا يتعلــق بعــاج اإلجهــاض علــى
أيــدي مختصــي الصحيــة الكاثوليــك.
قــد يُصبــح «إنهــاء احلمــل» إجــرا ًء ضروريًّــا
توليديًّــا طارئًــا ،حتــى ولــو فــي حالــة حمــل
مرغــوب فيــه .وهنــا يكمــن لــب املشــكلة ،فإنهــاء
احلمــل إلنقــاذ حيــاة احلامــل مــدرج فــي إيرلنــدا
حتــت قانــون العــدوان علــى األشــخاص الصــادر عــام
 ،1861وهــو موجــود فــي كل الــدول عــدا خمــس
منهــا ».فإنقــاذ حيــاة امــرأة حامــل يجــب أن يفهــم
علــى أن املقصــود منــه منــع احلمــل مــن أن يصبــح
مهــددا حليــاة احلامــل ،ليــس فقــط بعــد أن يصبــح
بالفعــل مهــددا حلياتهــا ،ففــي تلــك اللحظــة قــد
يكــون التدخــل املطلــوب قــد أصبــح متأخــرا كثيــرا
عــن إنقــاذ حيــاة احلامــل .وعلــى املــرء تذكــر أن ذلــك
يتضمــن إنهــاء احلمــل إلمتــام عمليــة إجهــاض كان
محتمــا ال محتمــا ،أو إنهــاء حمــل غيــر مســتقر ،أو
حــن تصــاب احلامــل مبــرض يهــدد حياتهــا .ولكــن ال
يوجــد مــا هــو مــدون ومكتــوب يحــدد بدقــة «مــا
الــذي يعنيــه عمليــا إنهــاء احلمــل إلنقــاذ حيــاة
احلامــل» ،وال متــى يجــب اللجــوء إليــه وإجــراؤه.
ويعــد هــذا األمــر أكثــر تعقيــدا فــي إيرلنــدا
بســبب اإلصالحــات الدســتورية التــي حدثــت فــي
عــام  ،1983التــي كانــت تهــدف ملنــع إنهــاء احلمــل
مــن أن يصبــح مشــروعا أبــدا – وال حتــى القيــام به أو
إجرائــه – حيــث ينــص التعديــل علــى« :تقــر الدولــة

بحــق احليــاة ملــن هــم فــي طــور احلمــل ومــن لــم
يولــدوا بعــد مــع مراعــاة ،للحــق املــوازي واملســاوي
لــأم احلامــل فــي احليــاة ،وضمانــات احتــرام القوانــن
املنظمــة لذلــك ،وبقــدر مــا تســمح بــه ممارســة
وتطبيــق القوانــن فــي الدفــاع عــن هــذا احلــق
8
ودعمــه» (املــادة  ،40.3.3لعــام .)1983
وضعــت حالــة ســافيتا وحــاالت أخــرى
مماثلــة ســابقة عــوار ذلــك القانــون حتــت الضــوء.
فعلــى ســبيل املثــال ،طبقــا لتقريــر منشــور فــي
ويكيبيديــا ،حملــت امــرأة إيرلنديــة تدعــى شــايال
هودجــرز عــام  ،1983بعــد عام مــن إجــراء جراحة ورم
ســرطاني بالثــدي فــي الوقــت الــذي كانــت مــا تــزال
تتلقــى فيــه عالجــا مكمــا للجراحــة .ويذكــر نــص
تقريــر الويكيبيديــا« :حيــث أن العقاقيــر املعاجلــة
للســرطان ميكــن أن تضــر اجلنــن ،فقــد توقفــت
عــن تعاطيهــا .وبــدأت الســيدة هيدجــر تعانــي مــن
آالم مبرحــة فــي أســفل الظهــر وأصبحــت تعانــي
مــن صعوبــة شــديدة عنــد محاولــة الوقــوف.
وناشــد زوجهــا املشــفى إلنهــاء حملهــا أو إجــراء
جراحــة قيصريــة ولكــن املشــفى رفــض ألن ذلــك
ســيضر باجلنــن ،ورفــض املشــفى أيضــا إعطاءهــا
مســكنات لأللــم .كان املشــفى مقيــدا بـــ «صــك
األســاقفة» ،وهــو ميثــاق أخالقــي مت وضعــه مبعرفــة
الكنيســة الكاثوليكيــة» .وقــد ماتــت الســيدة
هيدجــر واجلنــن معــا عنــد الــوالدة 9 .فــي ،2007
حملــت اآلنســة «دي» البالغــة مــن العمــر  17عامـا ً
بطفــل بعيــب خلقــي فــي املــخ (وهــو حمــل غيــر
قابــل للحيــاة) ورفعــت دعــوى أمــام احملكمــة العليــا
اإليرلنديــة لــرد قــرار الســلطات اإلداريــة الصحيــة
اإليرلنديــة التــي متنعهــا مــن الســفر خلــارج إيرلنــدا
إلجــراء إجهــاض ،وأقــرت احملكمــة بحقهــا فــي
الســفر 10 .كان مــن املفتــرض أن تقــوم إيرلنــدا بإجراء
تعديــات علــى سياســتها وتوجهاتهــا فــي تلــك
األمــور مــن ســنوات طويلــة مضــت ،خاصــة بعــد
صــدور توجيهــات مــن احملكمــة األوربيــة للحقــوق
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اإلنســانية بعــد نظرهــا حلالــة عرضــت عليهــا فــي
عــام  ،2010حيــث ذهبــت ســيدة حامــل مصابــة
بنــوع نــادر مــن الســرطان للمملكــة املتحــدة
إلجــراء إجهــاض حلمايــة حالتهــا الصحيــة ،غيــر
أنهــم أخبروهــا فــي اململكــة املتحــدة أنــه كان
مــن حقهــا إجــراء اإلجهــاض فــي إيرلنــدا .وقــررت
احملكمــة األوربيــة حلقــوق اإلنســان فــي اجللســة التي
عقدتهــا لنظــر املشــكلة أن هنــاك « فشــل فــي
تطبيــق احلقــوق الدســتورية املقــررة إلجــراء إجهاض
قانونــي فــي إيرلنــدا» 11 .وهكــذا يتضــح أن اإلجهاض
كان قانونيــا فــي إيرلنــدا حــن ماتــت ســافيتا .وكان
موتهــا ســببا فــي كثيــر مــن االحتجاجــات العامــة
ضــد فشــل إيرلنــدا فــي تطبيــق توجيهــات احملكمــة
األوربيــة ،خاصــة مــن جانــب أولئــك الذيــن يؤيــدون
حــق املــرأة فــي احلصــول علــى إجهــاض آمــن .لــم
يكــن الفشــل فــي إجــراء اإلجهــاض باعتبــاره
إجــرا ًء توليديًّــا طارئًــا إلنقــاذ احليــاة ،محــور تلــك
االعتراضــات واالحتجاجــات ،غيــر أن االثنــن يرتبطان
ارتباطــا وثيقــا.
في شــهر ينايــر من عــام  ،2013وكدليــل للجنة
كلت للبحــث عمــا يجــب عمله
احلكوميــة التــي ُشـ ِ
حــول القانــون اإليرلنــدي ،قــام ثالثــة خبــراء – دكتورة
جينيفــر شــويب مــن جامعــة ليمريــك ،وســيارا
ســتانتون مــن نــوى جالــواي ،ودكتــور ســيمون ميلــز
ـل للجنــة أعــده
مــن مكتبــة القانــون – بتقــدمي دليـ ٍ
كل منهــم منفــردا .وقــال كل منهــم أن احملكمــة
العليــا التــي نظــرت قضيــة روش عــام  12 ،2009التــي
رفعتهــا ســوزان دينهــام ،بعــد أن أصبحــت مــن
حينهــا املدعــي العــام إليرلنــدا ،تضمنت الشــهادات
أن اجلنــن الــذي ال ميكنــه احليــاة بعــد احلمــل ،فإنــه
ال يســتحق احلمايــة املنصــوص عليهــا بالدســتور
اإليرلنــدي حــول حمايــة «حيــاة األجنــة» 13.فهــل
لــم يكــن أطبــاء املشــفى الــذي كانــت بــه ســافيتا
يعلمــون بهــذا احلكــم؟ كان هــذا احلكــم ســيوفر
لهــم احلمايــة مــن املســاءلة القانونيــة لــو كانــوا
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قــد وافقــوا علــى إنهــاء حمــل ســافيتا فــي الوقــت
املالئــم إلنقــاذ حياتهــا ،أم كانــت هنــاك أســباب
أخــري منعتهــم مــن ذلــك؟
ما السياسة الكاثوليكية الرومانية املتعلقة
باإلنهاء الطارئ للحمل في حالة وجود مخاطر
على حياة املرأة احلامل؟
إيرلندا
أدى مــوت ســافيتا بنســاء إيرلنديــات أخريــات ممــن
مــررن بتجربــة مماثلــة إلــى إثــارة القضيــة بشــكل
عــام ،وســجلت مجلــة آيريــش إيكزامينــر (الفاحــص
اإليرلنــدي) فــي  16نوفمبــر  ،2012أنــه خــال برنامــج
طبــي إذاعــي إيرلنــدي ،اتصلــت خمــس ســيدات ممــن
مــررن بتجــارب واجهــن فيهــا مواقــف مماثلــة حلالــة
ســافيتا ،كل الســيدات اخلمــس كــن فــي حمــل
يتــراوح عمــره مــن  20-15أســبوعا حــن واجهــن
تلــك املواقــف مــا بــن عــام  1997إلــى عــام 2004
مشــاف إيرلنديــة .وهنــا مــا ســجلته واحــدة
فــي
ٍ
منهــن:
«قالــت جينيفــر إنهــا فــي - 2003حــن كان
عمــر حملهــا  16أســبوعا-بدأت تنــزف وتوجهــت
للمشــفى احمللــي ،وبــدأت كل املمرضــات فــي تلــك
الوحــدة احملليــة فــي الصيــاح بــا ضابــط وال رابــط،
وقلــن إنــه ال توجــد فرصــة أمــام اجلنــن للنجــاة
وإنهــن غيــر قــادرات علــى اســتيعاب كيــف أننــي
لــم أجهــض .لــم يكــن يوجــد ســائل جنينــي حــول
اجلنــن ،وكان بكليــة واحــدة ،وتتجمــع ســوائل فــي
مخــه ،ولكــن كان قلــب اجلنــن مــا زال ينبــض.
وظلــوا يســتمعون لنبــض اجلنــن .قالــت جينيفــر
إن األطبــاء مــن املمارســن العموميــن وأربعــة
استشــاريني قابلوهــا منفرديــن فــي مناوباتهــم
إلجــراء مســح موجــات صوتيــة وكل منهــم يقــول
« أنــت بحاجــة التخــاذ قــرار حــاال» بســبب وطــأة
حالتهــا الصحيــة .قالــت إن أحدهــم قــال ألمهــا»:
أعــرف طبعــا مــا يجــب عملــه لــو كانــت ابنتــي في
نفــس احلالــة ،عليــك أن تقرئــي مــا بــن الســطور،
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أنــت بحاجــة لعمــل ذلــك حــاال وعلــى الفــور».
قالــت» توجهــت ملقابلــة الطبيــب العــام فــي
احلاديــة عشــر مســا ًء ،ثــم اضطــرت للســفر مــع
14
أمهــا إلــى بريطانيــا [إلجــراء إجهــاض عاجــل]»
ووضــع تقريــر فــي نوفمبــر  2012مــن قبــل اللجنــة
املشــكلة مــن مؤمتــر األســاقفة الكاثوليــك
اإليرلنديــن ،ويحتمــل أنــه كان رد فعــل ملــوت
ســافيتا ،وحــرص التقريــر علــى أال يتناقــض مــع
تفســير قانــون « احلــق املســاوي فــي احليــاة لألجنــة»
اإليرلنــدي املذكــور ســابقا:
«لــم ُت َ ِعلــم الكنيســة الكاثوليكيــة أتباعهــا أبــدا
أن حيــاة اجلنــن فــي رحــم أمــه مفضلــة ومســبقة
علــى حيــاة أمــه .وبحكــم أفضليــة حياتهمــا
اإلنســانية املشــتركة فــإن حيــاة األم وحيــاة
جنينهــا الــذي لــم يولــد بعــد كلتيهمــا مقدســتان
ولهمــا حقــوق متســاوية فــي احليــاة.
حــن حتتــاج امــرأة حامــل مريضــة بــداء عضــال
لعــاج طبــي قــد يعــرض حيــاة جنينهــا للخطــر،
فــإن مثــل تلــك العالجــات مســموح بهــا أخالقيــا
مــع افتــراض أنــه قــد بــذل أقصــى جهــد إلنقــاذ
احلياتــن معــا :حيــاة األم وحيــاة اجلنــن.
وألن اإلجهــاض يعــد تدميــرا إراديــا مباشــرا للجنــن
الــذي لــم يولــد بعــد وهــو عمــل يتناقــض كليــا
مــع األخــاق فــي كل األحــوال ،فــإن هــذا يختلــف
عــن العــاج الطبــي الــذي ال يهــدف مباشــرة وال
إراديــا إلنهــاء حيــاة اجلنــن قبــل مولــده .ويســمح
القانــون احلالــي والتوجهــات الطبيــة فــي إيرلنــدا
للممرضــات واألطبــاء فــي املشــافي اإليرلنديــة
بتطبيــق ذلــك التمييــز أثنــاء ممارســتهم للمهنــة
ويراعــون بإميــان احلقــوق املتســاوية فــي احليــاة لــكل
15
مــن األم واجلنــن الــذي لــم يولــد بعــد».
ورغــم ذلــك فــإن احلــرص علــى مــا يتطلبــه حتقيــق
«حقــوق متســاوية فــي احليــاة لــكل مــن األم

واجلنــن الــذي لــم يولــد بعــد» يعــد مشــكلة ،ألنــه
فــي حالــة ســافيتا وأخريــات غيرهــا ،ال متلــك األم
واجلنــن فرصــا متســاوية للحيــاة والبقــاء ،وعجــزت
السياســة الكاثوليكيــة عــن إدراك تلــك احلقيقــة
لســوء حــظ النســاء والضــرر الــذي يقــع عليهــن
جــراء ذلــك .وبينمــا يبــدو نــص التقريــر الكنســي
الســابق وكأنــه يدعــم حــق معاجلــة املــرأة إلنقــاذ
حياتهــا ،فإنــه يظــل ملتبســا ومراوغــا بشــدة ،ألنــه
يظــل علــى إصــراره التــام واملطلــق فــي معارضــة
كل أشــكال اإلجهــاض.
الواليات املتحدة األمريكية:
تاريخيــا ،فــإن التعليمــات فــي الواليــات املتحــدة،
واالسترشــادات األخالقيــة والدينيــة فــي تقــدمي
اخلدمــات الصحيــة الكاثوليكيــة التــي أقرهــا
مؤمتــر الواليــات املتحــدة لألســاقفة الكاثوليــك،
الــذي نشــر ألول مــرة قبــل مــا يزيــد عــن ســتني
عامــا مضــت ،كان يهــدف إلــى تأكيــد وضمــان
توفــر طاعــة شــديدة للمبــادئ الكاثوليكيــة مــن
مبشــاف مملوكــة ألفــراد مــن
قبــل كل العاملــن
ٍ
الكاثوليــك ،دون تفاوتــات وال رؤى محليــة متفاوتــة.
وتنــص الطبعــة اخلامســة لتلــك التعليمــات
( )2009علــى أن« :اإلجهــاض (أي اإلنهــاء اإلرادي
املباشــر للحمــل قبــل اكتمالــه أو التدميــر اإلرادي
املباشــر حلمــل مكتمــل) ال يســمح بــه مطلقــا».16
وفيمــا يتعلــق بحــاالت مماثلــة حلالــة ســافيتا ،فــإن
تلــك التعليمــات حتــدد أن:
« . 47العمليــات اجلراحيــة والعــاج والعقاقيــر
الطبيــة التــي ميكــن أن تــؤدي كغــرض مباشــر إلــى
شــفاء مــن حالــة مرضيــة خطيــرة المــرأة حامــل
مســموح بهــا حــن يكــون مــن غيــر املمكــن
تأجيلهــا بأمــان حتــى اكتمــال منــو اجلنــن ،حتــى لــو
نتــج عــن تطبيــق تلــك الوســائل وفــاة اجلنــن الــذي
16
لــم يولــد».
وعلــى ضــوء ذلــك التقريــر ،مــرة أخــرى ،يبــدو أنــه
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لــم يكــن هنــاك حاجــة لتأخيــر إنهــاء احلمــل فــي
حالــة ســافيتا ألن اجلنــن لــم يكــن مكتمــل النمــو.
ورغــم ذلــك وألن اســتمرار نبــض اجلنــن الــذي يــدل
علــى أن اجلنــن مــا زال حيــا ،هــو الــذي أدى لــكل
تلــك الفــروق فــي اتخــاذ القــرار ،كمــا حــدث فــي
حــاالت أخــرى – فــإن وجــود نبــض للجنــن يجبــر
اإلخصائيــن الطبيــن علــى القلــق واخلــوف مــن
اعتبــار أن مــوت اجلنــن قــد يبــدو « متعمــدا».
يقــر كاتبــو دراســة وضعــت عــام  2008عــن
تقــدمي العنايــة الطبيــة لإلجهــاض مــن قبــل املولدين
مشــاف مملوكــة
مــن أطبــاء النســاء والتوليــد فــي
ٍ
لكاثوليــك فــي الواليــات املتحــدة ،يصفــون فيهــا
أفضــل وســائل تقــدمي الرعايــة الطبيــة ،مبــا يلــي:
«طبقــا ملقاييــس الرعايــة املقبولــة إجمــاال فــي
مباشــرة حالــة إجهــاض ،فــإن قــرار إجــراء إجهــاض
يتخــذ حتــت ظــروف معينــة فــي وجــود نبــض
بقلــب اجلنــن ،مثــل تلــك احلــاالت يشــمل االلتهــاب
الصديــدي فــي الثلــث األول مــن زمــن احلمــل أو
اإلجهــاض احملتــم ،وانفجــار الغشــاء احمليــط باجلنــن
وتســرب الســائل اجلنينــي قبــل اكتمــال منــو اجلنــن
أو التهــاب الغشــاء اجلنينــي ،وكل احلــاالت التي يؤدي
فيهــا اســتمرار احلمــل إلــى تهديــد صحــة أو حيــاة
األم بشــكل مؤكــد .فــي كل حالــة مــن احلــاالت
املذكــورة ،يجــب علــى الطبيــب املتابــع للحالــة أن
يــزن التأثيــر الصحــي علــى املــرأة احلامــل مــن جــراء
إكمــال احلمــل مقابــل االحتمــاالت اخلاصــة بقــدرة
17
اجلنــن علــى االســتمرار حيــا»
ويتابــع كتــاب التقريــر قائلــن ،علــى الرغــم مــن
ذلــك ،فــإن كتيــب االسترشــادات الــذي وضعتــه
جلــان األخــاق الكاثوليكيــة ،والــذي يرجــع إليــه
األطبــاء ملعاونتهــم علــى تفهــم وتطبيــق املعاييــر
الكاثوليكيــة يذكــر« :مجــرد انفجــار الغشــاء
اجلنينــي دون حــدوث عــدوى بكتيريــة ،ال يعــد خطــرا
يكفــي لتدخــل رســمي مشــروع يــؤدي إلــى مــوت
130

اجلنــن» 18؛ ألنــه طبقــا ملــا يقولــه كاتبــو الدراســة،
فــإن الكتيــب اإلرشــادي اخلــاص الــذي وضعتــه
جلــان األخــاق الكاثوليكيــة للعاملــن باملشــافي
الكاثوليكيــة رمبــا يعــد مصــدرًا ســلطويًّا مــن قبــل
أولئــك األطبــاء ،وإن إفــراغ الرحــم مــن احلمــل مــن
املمكــن إجــراؤه فقــط بعــد أن تعتــل صحــة األم
ومتــرض .وهكــذا يقــر كاتبــو الدراســة:
« تــدل املعلومــات التــي لدينــا علــى أنــه بالرغــم
مــن أن رغبــة القيــادات الدينيــة الكاثوليكيــة
لفــرض معاييــر متشــددة علــى أصحــاب املنشــآت
الصحيــة مــن الكاثوليــك ،فــإن تفســيرات متباينــة
وتنفيــذات مختلفــة للتوجيــه رقــم  47حتــدث
علــى مســتويات مختلفــة مــن أصحــاب املنشــآت
الفرديــة (املمارســون العامــون) إلــى املشــافي (جلنــة
17
أخالقيــات املشــافي)»
«...وعلــى الرغــم مــن أن التعاليــم الكاثوليكيــة
تعتقــد وتؤمــن رســميا أن اإلجهــاض مســموح
بــه إذا كان للحفــاظ علــى حيــاة األم ،فــإن اللجنــة
الكاثوليكيــة ألخالقيــات املشــافي تختلــف عــن
ذلــك فــي تفســيرها ملــدى اخملاطــر التــي ميكــن أن
تشــكل تهديــدا علــى حيــاة احلامــل وعلــى حجــم
اخملاطــرة املوجــود قبــل أن يقدمــوا علــى اتخــاذ القرار
17
بالتدخــل»
وتبــن مــن ســت مقابــات أجروهــا مــع أخصائــي
أمــراض نســاء وتوليــد فــي الواليــات املتحــدة
ـاف ميتلكهــا كاثوليــك ،أنــه علــى
يعملــون فــي مشـ ٍ
الرغــم مــن توجيهــات األســاقفة ورجــال الديــن،
كانــت هنــاك حــاالت تقتضــي إجــراء اإلجهــاض،
غيــر أن جلنــة أخالقيــات املشــافي الكاثوليكيــة
أنكــرت ورفضــت املوافقــة علــى إفــراغ الرحــم مــن
األجنــة حــن تكــون نبضــات قلــب اجلنــن مــا تــزال
مســموعة ،ممــا أجبــر األطبــاء علــى تأجيــل اتخــاذ
القــرار أو إحالــة احلوامــل املريضــات إلــى أماكــن
ـاف أخــرى ،وجتاهــل بعــض األطبــاء التعليمــات
ومشـ ٍ
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وخرقوهــا ألنهــم قــدروا أن ســامة حيــاة تلــك
الســيدات علــى احملــك .وإليكــم مــا كتبــوه فــي
17
تقاريرهــم الطبيــة عــن ثــاث حــاالت:
• ســجلت واحــدة متتلــك مشــفى كاثوليكــي ،أنــه
داخــل مشــفاها ،تُعتبــر « املوافقــة علــى إنهــاء
احلمــل مــن األمــور النــادرة جدا ،لــو كان نبــض اجلنني
مــا زال مســموعا (حتــى فــي حــاالت «النســوة
املصابــات بنزيــف شــديد ،وعنــق رحــم متســع
بكاملــه ،وعمــر حملهــن  17أســبوعا فقــط») إال
إذا كانــت احلامــل علــى شــفا املــوت إن لــم نقــم
بإفــراغ الرحــم».
• وســجلت واحــدة أخــرى« :كان حملهــا مبكــر،
ً
حامــا فــي  14أســبوعا .وعندمــا أتــت إلــى
املستشــفى ..كانــت يــد اجلنــن بــارزة مــن عنــق
الرحــم .مــن الواضــح أن األغشــية اجلنينيــة كانــت
قــد انفتحــت وأنهــا بســبيلها إلــى خــروج اجلنــن
مــن الرحــم ...ولكــن كان هنــاك نبــض للجنــن مــا
زال مســموعا ،ولكننــا [اتصلنــا] بلجنــة األخــاق،
وقالــوا :ال ،ال ميكننــا عمــل شــيء لهــا» ،فأرســلت
املــرأة إلــى مشــفى آخــر علــى بعــد  90ميــا لتلقــى
الرعايــة الطبيــة الالزمــة».
• وســجلت ثالثــة« :لــن أنســى هــذا مــا حييــت؛
فقــد كان أمــرا شــنيعا – كان أحــد شــركائي
باملشــفى قــد قبــل دخــول حالــة للمشــفى وكانــت
حامــا فــي  19أســبوعا .كان احلمــل فــي املهبــل
ال فــي الرحــم ،وغيــر مكتمــل واألمــر محســوم....
لذلــك أحــال تلــك املريضــة إلــى وحدتنــا الطبيــة،
(وحــدة الرعايــة مــن املســتوي الثالــث) التــي كنــت
بالــكاد قــد نقلــت إليهــا ،وكمــا تعلمــون «ســوف
نعمــل علــى إنقــاذ احلمــل» .وكنــت منوبــة فــي
القســم حــن حــدث تســمم حمــل ،وكنــت بالطبع
رهــن االســتدعاء عندمــا تُصــاب املــرأة بالتســمم،
وكانــت بالفعــل حتــت تأثيــر التســمم وااللتهــاب
لدرجــة أننــي كنــت أصــب فــي أوردتهــا صبــا
احملاليــل والعقاقيــر الطبيــة وهــي علــى طاولــة

الــوالدة لالحتفــاظ بضغــط دمهــا كمــا كنــت
أضعهــا علــى فــراش مبــرد ألن حــرارة جســمها
بلغــت  106فهرنهايــت ،وكنــت فــي حاجــة إلخــراج
كل مــا فيهــا مــن احلمــل .وهكــذا وضعــت مجــس
جهــاز املوجــات فــوق الصوتيــة عليهــا وكان مــا زال
قلــب اجلنــن ينبــض ،ولــم تكــن [جلنــة األخالقيــات]
ستســمح لــي بإفــراغ اجلنــن ألن نبــض القلــب
كان مــا زال موجــودا .تلــك املــرأة كانــت متــوت أمــام
أبصارنــا ،ودخلــت مــرة أخــرى ألفحصهــا ،وكنــت
أرى احلبــل الســري مــن خــال الغشــاء األمنيوســي،
فقطعــت احلبــل الســري خلســة حتــى أمتكــن مــن
وضــع مجــس جهــاز املوجــات فــوق الصوتيــة -قلــت
بســعادة بصــوت مرتفــع « آهــا  ...انظــروا ،لــم يعــد
يوجــد نبــض جنــن ،هيــا إلــى العمــل».
حالــة أخــرى مت تســجيلها فــي  2010فــي
مشــفى يديــره كاثوليــك فــي أريزونــا بالواليــات
املتحــدة وتعــد مــن كبريــات املشــافي بالواليــة
وتطبــق تعليمــات جلنــة األخــاق الكاثوليكيــة
وتــؤدي إلــى النتائــج واالســتنتاجات ذاتهــا:
« ...كانــت حالــة ســيدة فــي العشــرينيات مــن
عمرهــا ولهــا تاريــخ ســابق مــن ارتفــاع غيــر
طبيعــي فــي ضغــط الــدم وكان ضغــط دمهــا حتــت
الســيطرة بالعقاقيــر اخملفضــة للضغــط قبــل أن
تصبــح حامــا ،كان األطبــاء قلقــن بســبب اجملهــود
الزائــد الــذي ســيضاف علــى قلبهــا بســبب احلمــل.
وكانــت متابعتهــا تتــم باســتمرار فــي املراحــل
املبكــرة للحمــل حتــى أظهــرت الفحوصــات أن
حالتهــا بــدأت فــي التدهــور بســرعة ....وقبــل أن
ميضــي وقــت طويــل كان ضغــط الــدم الرئــوي قــد
ارتفــع ملســتوى يهــدد حياتهــا .ومت إبــاغ املــرأة
مــن قبــل األطبــاء أن ‘خطــر املــوت‘ مرتفــع جــدا
إذا اســتمر حملهــا ،وبعــد التشــاور مــع املريضــة،
ومــع أســرتها وأطبائهــا  ،ومــع اســتطالع رأي فريــق
أخالقيــات املهنــة الطبيــة فــي املشــافي كان القــرار
النهائــي هــو اإلقــدام علــى إجــراء إجهــاض إلنقــاذ
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حيــاة األم .قالــت رئيســة املشــفى لينــدا هنــت:
كانــت اخلطــوات التــي أجراهــا املشــفى تتوافــق مــع
قيمنــا مــن حتقيــق الكرامــة والعــدل ،لــو واجهنــا
موقــف يهــدد فيــه اســتمرار احلمــل حيــاة احلامــل،
فــإن خياراتنــا األولــى أن ننقــذ حيــاة كليهمــا ،وإن
لــم يتيســر ذلــك فإننــا علــى الــدوام نختــار إنقــاذ
احليــاة التــي ميكننــا إنقاذهــا ،وهــذا مــا قمنــا بــه
فــي هــذه احلالــة .مــن جهــة املبــادئ واألخــاق
والقيــم والشــرعية ال ميكننــا مجــرد الوقــوف
منتظريــن ونتــرك ســيدة متــوت فــي حــن كان
19
بإمكاننــا إنقــاذ حياتهــا»
غيــر أنــه علــى الرغــم مــن اتخــاذ القــرار الصحيــح،
مت حرمــان املشــفى مــن شــموله بالرعايــة
الكاثوليكيــة مــن ِقبــل األســقف تومــاس ج.
أوملســتد ألن املشــفى« :لــم يلتــزم بإخــاص
بالتعليمــات األخالقيــة والدينيــة ملعاييــر الرعايــة
الصحيــة الكاثوليكيــة» 22.وســجل عــن األســقف
أيضــا أنــه فصــل [أخــت] مــن جلنــة األخــاق
باملشــفى ملوافقتهــا علــى القــرار املتخــذ بإنهــاء
احلمــل إلنقــاذ األم وأعلــن أنهــا « حرمــت نفســها
مــن رحمــة الكنيســة الكاثوليكيــة آليــا» ،قائــا:
«فــي حــن يكــون علــى اخملتصــن الطبيــن الســعي
بــكل يقــن إلنقــاذ حيــاة أم حامــل ،فــإن الوســائل
التــي يتبعونهــا لتحقيــق ذلــك يجــب أال تضــر
باجلنــن بأيــة حــال وليــس اللجــوء لقتلــه مباشــرة؛
20
الغايــة ال تبــرر الوســيلة».
جمهورية الدومينيكان ،وكوستا ريكا ،والسلفادور:
تبــن أن تلــك الــرؤى والتفســيرات الدينيــة ســائدة
أيضــا فــي دول أخــرى تعتنــق الكاثوليكيــة
الرومانيــة أيضــا .وتعــد الدومينيــكان واحــدة مــن
الــدول اخلمــس عامليــا التــي متنــع إجــراء اإلجهــاض
ألي ســبب كان ،وال حتــى إلنقــاذ حيــاة املــرأة احلامــل.
وعلــى الرغــم مــن أن ذلــك ال ينطبــق علــى حــاالت
التوليــد الطــارئ ،فإنــه طبــق أيضــا علــى حالــة
132

فتــاة تبلــغ مــن العمــر  16عامــا فــي أغســطس
عــام  2012كانــت مصابــة باللوكيميــا وماتــت جــراء
املضاعفــات التــي نتجــت عــن إجهــاض .وكانــت
حالتهــا قــد مت تشــخيصها علــى أنهــا ســرطان
بالــدم (لوكيميــا) فــي شــهر يوليــو مــن ذلــك
العــام ،حــن كانــت حامــا وعمــر احلمــل أســابيع
قليلــة .فــي ذلــك الوقــت ،منعــت مــن احلصــول
علــى تفريــغ عالجــي للرحــم – طبقــا ملــا أوصــى
بــه متخصصــون فــي الصحــة – ألنهــم كانــوا
يعتقــدون أن ذلــك مخالــف للقانــون .وقــد تأخــر
أيضــا عالجهــا بالعــاج الكيميائــي ألن األطبــاء
كانــوا قلقــن مــن أن ذلــك النــوع مــن العــاج
21
ســوف يضــر باجلنــن ،فماتــت الفتــاة واجلنــن.
فــي شــهر ديســمبر  ،2012نشــرت احلملــة
الدوليــة حلــق املــرأة فــي إجهــاض آمــن طلبــا
موحــدا بالتضامــن مــع املــرأة الكوســتاريكية التــي
حتمــل حمــا غيــر قابــل للنمــو املكتمــل مــع وجــود
22
تشــوهات متعــددة وعيــوب خلقيــة للجنــن.
وعلــى مــدى خمســة أشــهر علــى وجــه التقريــب،
ذكــر التقريــر أنهــا عانــت مــن آالم مبرحــة بالظهــر
والبطــن ولــم تكــن قــادرة علــى القيــام بعملهــا،
كان بقــاء اجلنــن حيــا إذا خــرج لــن يســتمر إال قليــا
فــي الغالــب ،غيــر أنــه لــم يكــن هنــاك فــي كل
الدولــة مــن ميكنــه أن يبــدأ عمليــة التوليــد وينهــى
حملهــا ومعاناتهــا .وحــن أكملــت  29أســبوعا مــن
احلمــل انفتــح الغشــاء اجلنينــي ،ومت إجــراء جراحــة
قيصريــة إلخــراج اجلنــن ،واســتجابة الحتجاجــات
جماعــات حقــوق املــرأة فــي الدولــة قالــت اآلنســة
«ليانــا باملاســيدا» التــي كانــت توصــف بأنهــا متثــل
أعلــى ســلطة فــي نظــام الصحــة العامــة فــي
كوســتا ريــكا ،إن قوانــن البــاد ال تســمح بإجــراء
إجهــاض فــي مثــل تلــك األنــواع مــن احلــاالت
(أوردناهــا عــن طريــق التواصــل بالبريــد اإللكترونــي،
فــي  4ينايــر .)2013
فــي أبريــل  ،2013نشــرت منظمــة العفــو
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الدوليــة حالــة «بياتريــز» ،وهــي امــرأة فــي الثانيــة
والعشــرين مــن عمرهــا مــن الســلفادور ،وهــي
واحــدة مــن خمــس دول يجــرم فيهــا بالقانــون
إجــراء إجهــاض فــي كل احلــاالت واالحتمــاالت .وحتــت
املــادة القانونيــة رقــم  133مــن قانــون العقوبــات
بالســلفادور ،فــإن أي فــرد يقــدم أو يســهل تقــدمي
خدمــات إجــراء إجهــاض ميكــن أن تطبــق عليــه
عقوبــة الســجن لســنني طويلــة .كان لــدى بياتريس
تاريخــا مــن إصابتهــا بالذئبــة احلمــراء ،وهــو مــرض
مناعــي ،يضــر بالكلــى ويصيبهــا بأمــراض تعــد مــن
مضاعفــات املــرض بالذئبــة احلمــراء مــع متاعــب
صحيــة أخــرى عديــدة كتداعيــات ومضاعفــات
عديــدة للذئبــة احلمــراء .كان لــدى بياتريــز ابـنٌ واحدٌ
يبلــغ مــن العمــر عامــا ،وعانــت مــن مضاعفــات
خطيــرة أثنــاء حملهــا بــه ،أمــا هــذه املــرة فقــد مت
تشــخيص حالتهــا علــى أنهــا فــي حالــة شــديدة
اخلطــورة وأنهــا معرضــة للمــوت بســبب حملها مع
اصابتهــا األصليــة مبــرض الذئبــة احلمــراء .وأظهــرت
ثالثــة فحوصــات باملوجــات الصوتيــة أن اجلنــن بــا
مــخ ،مبعنــى ،أن اجلنــن ســوف ميــوت المحالــة فــي
رحمهــا أو بعــد نزولــه مــن رحمهــا مباشــرة .وكان
حمــل بياتريــز قــد أكمــل أربعة أشــهر ونصــف وكان
مطلوبــا لهــا إجــراء تفريــغ رحمــي علــى مدى شــهر
كامــل دون اســتجابة حتــى مت نشــر هــذا املطلــب
احلتمــي .لــم يكــن أطباؤهــا يعملــون (بعــد) حتــى
ذلــك الوقــت مبقتضــى مــا تســتلزمه حالتهــا ،فقــد
كانــوا يشــعرون بأنهــم مقيــدون وغيــر قادريــن على
إنهــاء احلمــل دون تأكيــد مــن وســائل اإلعــام وال من
احلكومــة الســلفادورية مــن أنهــم لــن يحاكمــوا
ولــن يعاقبــوا بســبب جلوئهــم لهــذا النــوع مــن
العــاج املنقــذ حلياتهــا ،أي بإفــراغ رحمهــا مــن
احلمــل ،غيــر أنــه لــم تكــن هنــاك أيــة اســتجابة
مــن جانــب احلكومــة الســلفادورية لطلبهــم ولــم
23
يحصلــوا علــى موافقتهــا أبــدا إلفــراغ الرحــم.
هــذا الصمــت البــد مــن فهمــه فــي كل تلــك

احلــاالت علــى أنــه تقــدمي ألوليــة حيــاة اجلنــن علــى
وفــوق أوليــة حيــاة املــرأة احلامــل ،حتــى علــى الرغــم
مــن أن اجلنــن ليــس لديــه مقومــات االســتمرار
حيــا .وطبقــا لالختيــار الكاثوليكــي 24،فإن األســقف
«أوملســتد» أخطــأ فــي تفســيره للسياســة
الصحيــة الكاثوليكيــة فــي حالــة الســيدة فــي
واليــة أريزونــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة .وعلــى
أيــة حــال ،فــإن األدلــة والبراهــن التــي جمعــت
فــي هــذا البحــث ،والتــي كانــت تبعــد كثيــرا عــن
تفهــم الســلطات الدينيــة الكاثوليكيــة وكانــت
فــي الغالــب قــد ظهــرت مــن خــال تقاريــر وســائل
اإلعــام منــذ نوفمبــر  ،2012ولكــن فقــط بســبب
مــوت ســافيتا هاالبانافــر ،فــإن رفــض إفــراغ الرحــم
مــن احلمــل حتــى حــن تكــون حيــاة احلامــل
معرضــة خلطــر محقــق مــا زال يحــدث ويتكــرر
علــى امتــداد قــارات ثــاث.
قيمة إنقاذ حياة املرأة بإفراغ الرحم من حمل،
مطلوب أم غير مطلوب
الــدول التــي مــا زال إجــراء اإلجهــاض فيهــا ممنو ًعــا
قانونــا وغيــر آمــن هــي عــادة الــدول ذاتهــا التــي
حتقــق فيهــا وفيــات األمهــات احلوامــل فــي احلمــل
املرغــوب فيــه معــدال عاليــا .بعبــارة أخــرى ،إن
قيمــة حيــاة املــرأة احلامل-فــي تلــك الدول-متدنيــة
بغــض النظــر إن كان احلمــل ســليما ومســتقرا أم
ال ،أو مرغوبًــا فيــه أم ال .وفــي الــدول الكاثوليكيــة
اخلمــس التــي ال يســمح فيهــا بإجــراء إجهــاض
حتــى إلنقــاذ حيــاة املــرأة احلامــل ،جنــد أن تفســير
مفهــوم السياســة الصحيــة الكاثوليكيــة مــن
أنــه يجــب التضحيــة باملــرأة احلامــل هــو فــي حــد
ذاتــه مفهــوم أصبــح فــي خطــر.
وصــف عضــو البرملــان اإليرلنــدي «جــون
أوماهونــي» املعــروف عنــه تشــدده فــي وجهــات
نظــره املعارضــة لإلجهــاض مــوت ســافيتا
هالبانافــر بأنــه «مأســاة مروعــة» ،كمــا قــال إن
ذلــك لــم يكــن مــن املفــروض أن يحــدث حتــى فــي
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ظــل وجــود التشــريعات احلاليــة .وأضــاف »:أنــا
معــارض لإلجهــاض بشــكل مطلــق ولكنــى أيضــا
مــع حمايــة حيــاة األم احلامــل» 25.ولســوء احلــظ ،ال
ميكــن حتقيــق الهدفــن معــا.
هل هذا هو املعيار النمطي في رعاية األمومة
باملفهوم الكاثوليكي؟
« ....ميكننــي أن أتعلــل بســهولة بــأن حيــاة ســافيتا
كانــت فــي خطــر داهــم فــي اللحظــة التــي انفجــر
فيهــا الغشــاء اجلنينــي فــي عمــر  17أســبوعا مــن
احلمــل .ورغــم ذلــك هــل القانــون والتشــريعات
اإليرلنديــة تعنــى نوعــا وشــكال مختلفــا مــن
اخلطــر؟ ولــو كان األمــر كذلــك ،كيــف ميكــن لألطباء
احلكــم بــأن اخلطــر قائــم؟ أي بــأي معيــار؟ بانفجــار
الكيــس اجلنينــي وارتفــاع درجــة حــرارة احلامــل؟ أم
بوجــود ارجتافــات شــديدة؟ أم وجــود عــدوى بكتيريــة
فــي الســائل األمنيوســي؟ أم بوجــود نتائــج إيجابية
فــي مــزارع الــدم املعمليــة؟ أم التهابــات صديديــة؟
أم انهيــار وهبــوط القلــب والــدورة الدمويــة؟ مــا
مــدى مــا يجــب أن تكــون عليــه املــرأة فــي إيرلنــدا
مــن مــرض بالنســبة إلــى الطبيــب حتــى يقــرر أن
26
حياتهــا فــي خطــر؟»
هــذا هــو الســؤال الــذي البــد مــن توجيهــه ليــس
فــي إيرلنــدا فقــط ،ولكــن فــي الــدول األخــرى التــي
حتــرم ومتنــع اإلجهــاض إلنقــاذ حيــاة احلامــل .لقــد
كانــت ســافيتا تعانــي مــن كل تلــك األعــراض
مجتمعــة .إن رفــض إنهــاء احلمــل املذكــور فــي هــذا
البحــث ،الــذي أدى إلــى مقتــل بعــض الســيدات
والــذي وضــع أيضــا حيــاة أخريــات حتــت وطــأة
اخلطــر الداهــم علــى حياتهــن ،يعــد غيــر أخالقــي
ويخــرق قســم أبــو قــراط الــذي يقســمه األطبــاء
علــى عــدم التســبب فــي ضــرر املريــض.
كــم مــن مختصــن آخريــن فــي مجــاالت

الطــب ممــن يؤمنــون بأنهــم مخلصــون للسياســة
الكاثوليكيــة الطبيــة يرفضــون إنهــاء حــاالت
مماثلــة مــن احلمــل أو حتــى يرفضــوا إعطــاء تصريــح
بذلــك ألن قلــب اجلنــن مــا زال يخفــق؟ هــل هــذه
اســتثناءات – أم أن هــذا هــو الوضــع املعتــاد فــي
اخلدمــات الصحيــة الكاثوليكيــة ،ولــو كان األمــر
كذلــك ،ففــي كــم مــن الــدول؟ علــى حكومــة
إيرلنــدا وعلــى حكومــات كل الــدول األخــرى التــي
تطبــق معاييــر كاثوليكيــة فــي رعايــة احلوامــل أن
جتيــب علــى وجــه الســرعة علــى تلــك األســئلة.
االلتزام األخالقي بإنقاذ حياة النساء احلوامل
تشــير التقاريــر الفرديــة املقدمــة فــي هــذا البحــث
إلــى قاســم مشــترك عــام يثيــر القلــق فــي قــارات
ثــاث ،وهــي حتــث علــى إجــراء فحــص مدقق لســبل
العــاج التــي تقــدم والنتائــج التــي حتققها للنســاء
املعرضــات حلــدوث إجهــاض محتــم ،واحلوامــل بأجنة
مصابــة بتشــوهات وعيــوب خلقيــة وأنــواع احلمــل
األخــرى املعيبــة ،وكذلــك أنــواع احلمــل املتأثــرة
بأمــراض خطيــرة لــأم وتســتدعي إنهــاء احلمــل
فــي املراكــز الطبيــة واملشــافي التــي تــدار مــن قبــل
كاثوليــك.
لــو كشــفت املزيــد مــن البحــوث عــن حــاالت
مماثلــة حلالــة ســافيتا ،يجــب أن يحــرم ومينــع مــن
تقــدمي الرعايــة الطبيــة للحوامــل فــي حــاالت
الطــوارئ ،أي متخصصــن طبيــن كاثوليــك و/
مشــاف ترفــض إنهــاء احلمــل كحــل توليــدي
أو
ٍ
طــارئ .وتســهم املؤسســات الدينيــة بقــوة فــي
تقــدمي الرعايــة الصحيــة فــي بلــدان كثيــرة؛ ففــي
إيرلنــدا ،حوالــي  %40مــن كل املشــافي مملوكــة
27
وتــدار مــن قبــل مؤسســات دينيــة كاثوليكيــة،
وفــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة تقــدر نســبة
تلــك املشــافي بنســبة  17 .%30فــي بعــض الــدول،
مثــا ،كثيــر مــن دول أميــركا الالتينيــة ،ودول
إفريقيــة حتــت الصحــراء اإلفريقيــة ،تقــدم املشــافي

* قامت حكومة أوباما في الواليات املتحدة بسابقة في هذا األمر وذلك بحجب عقد مباليني كثيرة من الدوالرات عن مؤمتر األساقفة
الكاثوليك لرفضه استعمال وسائل تنظيم احلمل في خدمات الرعاية الطبية املمولة من احلكومة للنساء املتعامالت مع تلك املراكز
28
الكاثوليكية والالتي تتطلب حاالتهن تقدمي خدمات رعائية عاجلة وفورية .وأيدت احملكمة الفيدرالية هذا القرار في عام 2012
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املــدارة برعايــة كاثوليكيــة خدمــات رعايــة احلمــل
الرئيســة واألساســية فقــط .حتــى فــي مثــل
تلــك الظــروف ،فــإن علــى حكومــات تلــك الــدول أن
ترفــض وتكــف عــن متويل تلــك اخلدمــات ،وتســتبدل
بهــا إمــا خدمــات رعايــة للحوامــل غيــر خاضعــة
ملعاييــر دينيــة ،أو تطلــب توفــر متخصصــن طبيــن
غيــر دينيــن كل الوقــت وعلــى وجــه التخصيــص
يكونــون مســؤولني عــن اإلشــراف علــى مثــل تلــك
احلــاالت للحيلولــة دون حــدوث وفيــات ميكــن جتنبهــا
* 28
بــن النســاء احلوامــل.
بــكل ضميــر ،ال توجــد حكومــة تأخــذ
مــوت احلوامــل بجديــة مطلقــة ميكــن أن تدعــم

حجــب رعايــة التوليــد الطــارئ حــن تكــون حيــاة
املــرأة احلامــل وصحتهــا معرضــة خلطــر محقــق.
وبالتعريــف فــإن إنهــاء احلمــل يعنــي إنهــاء حيــاة
اجلنــن – ســواء إن كان احلمــل مرغوبــا فيــه أم ال.
املســألة املطروحــة هــي إن كانــت حيــاة املــرأة
احلامــل لهــا األوليــة أم ال قيمــة لهــا علــى اإلطــاق.

شكر وتقدير
الشــكر لـــ «جوريتــي هورجــان ،وليــزا هاجلارتــن،
وتونــي بيلفيلــد ،وباثيــكا مارتــن ،وكل الزمــاء
آلرائهــم التــي أعانــت كثيــرا عنــد كتابــة هــذا
التقريــر فــي صورتــه األوليــة.
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