ذكرى

في ذكرى إيريكا رويستون
ترجمة :سهير محفوظ

شغلت إيريكا رويستون وظيفة إحصائية وكاتبة
ومحررة مبنظمة الصحة العاملية ،وصنعت اسمها
من خالل دراسة حالة هجرة العاملني في مجال
الصحة في البلدان النامية .ومع بداية ثمانينيات
القرن العشرين ،بدأت عملها في شعبة صحة األسرة،
وحدة صحة األم والطفل .في هذه الوحدة جتسدت
مهمة إيريكا ،حيث عملت على تفعيل خدمة رعاية
«األم» كما يستدعي اسم الوحدة .كانت إيريكا تعلم
أن سبب الوفاة األكثر شيوعًا بني النساء ،في جنوب
العالم ،هو اإلتيان بحياة جديدة إلى هذا العالم.
بدأت إيريكا في تطوير ما أصبح الحقً ا قاعدة بيانات
منظمة الصحة العاملية حول وفيات األمهات،
لعلمها بأن هذه القضية حتتاج إلى توثيق وحتديد
لألعداد كي حتظى بأي قدر من االهتمام .في تلك
األيام ،التي سبقت عصر اإلنترنت ووسائل التواصل
االجتماعي ،كان توصيل املعلومات يتم ،في مجمله،
من خالل املطبوعات والتقارير .أما في دول العالم
النامي ،كانت النشرات الرمادية (أي غير املنشورة)
هي الوحيدة التي تقدم شيئا ما عن عناء الوالدة
ومصاعبها .وقد ثابرت إيريكا حتى أصدرت العمل
واسع األثر« ،منع وفيات األمهات» ،الذي نشرته
منظمة الصحة العاملية عام  .1989قدم هذا العمل
معاجلة عاملية شاملة للموضوع ،بداية من مقاييسه
حتى محدداته في األنظمة اجملتمعية والصحية،
إلى جانب حتديد عواقبه وكيفية الوقاية منه.
وميثل الكتاب خالصة ما يقرب من عقد من القراءة
والتحليل ،من خالل تصنيف النشرات الرمادية ،وإجراء
مناقشات مع بضع سيدات ،ممن صممن على تقدمي
بيان حاسم عن اإلجحاف واإلهمال ،الذي تعاني منه
املتعرضات للحدث الصحي األهم الذي متر به نصف
البشرية؛ الوالدة .وانتهى الكتاب بدعوة إلى العمل،
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مؤك ًدا قدرة بعض التدابير الوقائية البسيطة ،وغير
املكلفة ،على إحداث تأثير كبير على معدالت الوفاة
ً
أصيل من
واملعاناة ،التي نتجاوز عنها باعتبارها جز ًءا
األمومة.
وأسفرت التحاليل التي قامت بها عن وضع مؤشرات
أساسية لنسب وفيات األمهات ،وذلك مبساعدة الكرة
البلورية املوضوعة أسفل درج مكتبها .وأصبحت هذه
التقديرات هي املؤشرات لعام  ،1990واستندت إليها
األهداف اإلمنائية لأللفية لوضع تقديراتها عن صحة
األمهات.
جني فيرجسون
***
لطاملا كانت إيريكا بالنسبة إلي املعلمة واملرشدة
على مدى حياتي العملية .عندما التقيت بها قبل 30
عاما ،لم أكن أعرف مدى أهمية الدور الذي ستلعبه
ً
في حياتي .في عام  ،1983قامت إيريكا بإعطائي أولى
مهامي لصالح منظمة الصحة العاملية ،وكان هذا
إيذانًا ببدء عالقة طويلة األمد مع منظمة الصحة
شخصيا .كنت ناشطة في مجال
العاملية ومع إيريكا
ً
صحة املرأة في الهند عندما التقيت بها ،وحتولت إلى
باحثة خالل ثالث أو أربع سنوات من العمل معها.
لقد كنت مفتونة بالفرصة التي أتاحتها لي للتعلم،
وكانت هي معلمة صبورة.
تعلمت منها كيف أحيا ،وكيف أكون وفية
أثمن
لقناعاتي ،وكيف أقول ما أعنيه فقط ،وكيف ّ
النزاهة -واآلن ،تعلمت منها كيف أواجه النهاية بكل
راحة ورضا.
ولكنني أظن أن أهم مرحلة في عالقتنا كانت
مرحلة عملنا في تعليم الفتيات من خالل برنامج
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التعليم االجتماعي من أجل التنمية .ما زلت أذكر
استماعي لها وهي تقول للمرة األولى إنها تريد أن
«تفعل شيئا ما لتعليم الفتيات الصغيرات» في
الهند .على مدى السنوات العشر املاضية ،دعمت ،هي
وزوجها مايكل وابنتها جني ،تعليم فتيات الداليت،
الالئي ،لوالهم ،لتسربن من التعليم االبتدائي .لقد
شهدت حياة أولئك الفتيات الصغيرات حتوال ً كبيرًا.
قليلون هم من يستطيعون النظر إلى املاضي
ويقولون إنهم قد أحدثوا تغييرًا في حياة املئات،
وكانت إيريكا واحدة من أولئك القالئل .لقد أث ْرت
إيريكا حياتي مبجرد التعرف إليها ،ولهذا وحده أشعر
باالمتنان .بوفاة إيريكا ،أشعر كما لو كنت قد فقدت
َمن كان لي دليال مرشدا طول حياتي.
تي كيه سونداري رافيندران
***
عندما انخرطت في فعاليات إطالق اليوم العاملي األول
للعمل لصحة املرأة املعني بوفيات األمهات عام ،1988
علمتني إيريكا كل ما أعرفه عن قضية صحة األم
ووفيات األمهات في أواخر ثمانينيات القرن العشرين،
مبا في ذلك كيفية فهم التقديرات .كان ذلك بعد
مضي عام على إطالق منظمة الصحة العاملية
تأسيسا على املعلومات
أول مبادرة لألمومة اآلمنة
ً
التي وضعتها إيريكا لهذا املوضوع .وفي عام ،1990
اتصلت بي ألكتب أول منشور رسمي حتت عنوان
«اجملموعات النسائية ،واملنظمات غير احلكومية،
واألمومة اآلمنة» ،الذي حرصت على أن تعمل منظمة
الصحة العاملية على نشره عام  .1992وقد ساندني
هذا العمل خالل فترة من البطالة ،بينما كنت أعمل
على حترير كتاب عن املرأة و فيروس نقص املناعة
البشرية والصحة اجلنسية واإلجنابية ،وكنت أعمل
مع سونداري على إعداد «قضايا الصحة اإلجنابية».
منذ أول اجتماع ل»قضايا الصحة اإلجنابية» أثناء عيد
الهالووين لعام  1993وحتى عام  ،1998أسند إلى
سونداري منصب مساعد رئيس التحرير ،وأصبحت

إيريكا أول رئيس مشارك وأمني صندوق جمللس األمناء.
واستمر قيام إيريكا بدور املرشدة في حياتي بطرق ال
حصر لها منذ ذلك الوقت حتى نهاية حياتها .كانت
دائما حاضرة في حياتي وداعمة لعملي ،إلى جانب
ً
كونها صديقة دافئة ورائعة.
مارج بيرير
***
التقيت إيريكا رويستون مرة واحدة فقط في جنيف
في أوائل تسعينيات القرن العشرين .وفوجئت
مبوافقتها على مقابلتي (فقد كنت ،في ذلك الوقت،
موظفا شابا أعمل في اخلدمة العامة مبنظمة
شخصا
الصحة العاملية في املغرب ،ولم أكن أتوقع أن
ً
بقامتها سيقتطع من وقته بعضا يقضيه معي) .في
الواقع ،وجدتها شخصية سلسة يسهل االقتراب
منها ،وكنت قد تعرفت عليها بصورة أعمق من خالل
كتابها الشهير «منع وفيات األمهات» ،وهو أول كتاب
يصف هذ املشكلة وعواقبها بوضوح .ناقشنا الوضع
في املغرب وشجعتني على املضي قدما في دراستي
عن احلاجة إلى وجود عملية جراحية إلنقاذ احلياة خالل
الوالدة ،هذه احلاجة التي لم يتم تلبيتها بعد ،وكان
عاما ...
ذلك منذ أكثر من ً 20
فنسنت دي بيرير
***
في أواخر ثمانينيات القرن العشرين ،التقيت إيريكا
في منظمة الصحة العاملية عندما بدأت العمل
على قاعدة بيانات اإلجهاض .وعلى الرغم من أنها
وظيفيا ،فإنها كانت لي مبثابة
لم تكن املسئولة عني
ً
معلمة تلقائية وشديدة السخاء .عرفتني إيريكا على
تعقيدات قواعد البيانات ،وفي وقت الحق عرضت علي
قضية التقديرات في مجال الصحة اإلجنابية ،عندما
بدأت في تغطية مجموعة واسعة من قضايا صحة
األم والطفل.
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وأود أن أؤكد أن الكرة البلورية ،التي كانت حتب
أن متزح حولها ،هي في الواقع حكمتها ومعرفتها
العميقة ،وبصيرتها النافذة في جميع القضايا
املتعلقة بصحة األمهات .وأعتقد أن إيريكا لعبت
مهما في الدعوة لالجتماع الدولي األول حول
دورًا
ً
صحة األم في نيروبي ،عام  ،1985بل قد تكون هي من
بدأت ذلك االجتماع ،ألنني أتذكر أن الدكتور هالفدان
ماهلر قد ذكر (عندما التقيناه أنا وإقبال شاه ملناقشة
مساهمته في الطبعة اخلامسة من منشور منظمة
الصحة العاملية بشأن إحصائيات اإلجهاض) أنه حتتم
عليه أن يتدخل بنفسه ليدفع االجتماع للبدء .وفي
اجتماع نيروبي ،انتبه اجملتمع الدولي ،للمرة األولى،
الرتفاع أعداد وفيات األمهات.
استمـرت صداقـتي مع إيريكـا بعد أن غادرت
منظمة الصحة العاملية ،والتقينا كثيرًا خالل األشهر
األخيرة من حياتها .كانت تعرف ما سيحدث ،واختارت
أال تدخل في صراع ضارٍ مع مرضها بعد أن خضعت
لعملية جراحية .وكان من الرائع رؤيتها تتحسن
على املستوى اجلسدي (حيث استعادت قدرتها على
املشي) ،وكان من احملزن أن أشاهدها تواجه صعوبة في
متاما عنه في األسابيع األخيرة .كم
احلديث ،ثم تكف ً
أفتقدها.
إليزابيث أهمان
***
في أواخر سبعينيات القرن العشرين ،قرر املكتب
اإلحصائي للمفوضية األوروبية جتميع سلسلة من
اإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية لعقد مقارنة بني
أوروبا وسائر بلدان العالم ،وأدرجت اإلحصاءات اخلاصة
بوفيات األمهات على قائمة املوضوعات املهمة .في
تلك األيام التي سبقت اإلنترنت ،لم يكن العثور على
البيانات مهمة بسيطة ،لذلك كان على شخص ما
أن يذهب إلى جنيف لزيارة منظمة الصحة العاملية
والوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة ليلتمس
مساعدة اخلبراء .مت إرسال خطابات تعريف رسمية في
120

الوقت املناسب ،ووصلت إلى جنيف مع قائمة أسماء
تشمل سيدة باسلة تعمل في منظمة الصحة
العاملية واسمها إيريكا رويستون .واجهتني إريكا
بالواقع بكل جفائه؛ قالت لي إن منظمة الصحة
العاملية ال متلك أية إحصاءات تذكر عن وفيات األمهات
راجعا لنقص في
في البلدان النامية .لم يكن ذلك
ً
املوارد ،أو في القدرة على جمع البيانات ،ولكن لعدم
وجود اإلرادة السياسية في األساس؛ وشرحت لي أن
وفيات السيدات ال متثل أهمية كبيرة كي تؤخذ في
احلسبان ،وخاصة عندما تكون هذه الوفيات ناجمة
عن عمليات اإلجهاض ،غير السليمة ،التي ال ترغب
علي إريكا نتائج
احلكومات في احلديث عنها .عرضت
ّ
الدراسات القليلة املتاحة ،وأوضحت أن ندرة البيانات
كانت السبب في مزيد من اإلهمال لهذه القضية.
وعقب ذلك ،اصتحبتني لتناول الغذاء ،وعبرت لي عن
مشاعر اإلحباط التي متلؤها وإصرارها على القيام
بشيء ما حيال ذلك.
بعد مرور عقد من الزمان ،تقدمت بطلب للحصول
على وظيفة مؤقتة في قسم صحة األسرة مبنظمة
الصحة العاملية ،ووجدت نفسي مرة أخرى في مكتب
إيريكا .كان من الواضح أنها لم تتذكر لقاءنا السابق،
وخجلت أن أذكرها به ،ولكنني رأيت أن الكثير قد
تغير .لقد صدر دليل قياس معدالت الوفيات بني
األمهات ،كما أثمرت العديد من الدراسات التي تتناول
مستويات وفيات األمهات في البلدان النامية؛ الشيء
الذي مكن إيريكا من التوصل إلى أول تقدير عاملي،
بلغ نصف مليون حالة وفاة بني األمهات سنويًا .وكان
كتاب يتناول منع وفيات األمهات على وشك الصدور،
وتبعته نشرة األمومة اآلمنة ،التي قامت إيريكا على
حتريرها حتى تقاعدت ،وقدمت من خاللها الكثير
للربط بني واقع البالد وحتركات الوكاالت العاملية.
معا على كتاب احلقائق العاملية ،وهو جتميع
وعملنا ً
لكل ما كان معروفًا ،في ذلك الوقت ،عن صحة
األمهات في جميع أنحاء العالم.
لقد دعمتني إيريكا مبعرفتها الواسعة بكل
جود وسخاء ،كما شاركتني في حتليلها النقدي
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إيريكا رويستون

دائما تقول،
للمعتقدات التقليدية الراهنة .كانت
ً
دائما التثبت مما يطرحونه ،سواء كانوا من كبار
يجب ً
مسؤولي منظمة الصحة العاملية ،أو وزراء الصحة ،أو
موظفي اخلدمة املدنية ،أو حتى من األساتذة البارزين.
أخضعت إيريكا األفكار الثابتة للتساؤل؛ مثل فكرة
«نهج اخلطر» ،وناقشتها قائلة إن معظم حاالت
الوفاة بني األمهات تقع بني من يطلق عليهن سيدات
«معدالت اخلطورة املنخفضة» ،ألن معدالت احلمل
عندهن هي األعلى .كما كانت تنتقد االعتماد على
تدريب القابالت التقليديات ،مشيرة إلى أنهن يقفن
عاجزات إزاء التعامل مع املضاعفات اخلطيرة للحمل
والوالدة.
سعت إيريكا إلى جمع األدلة قبل أن يصبح
منهج «االستناد لألدلة» شعارًا .لكنها اعترفت أيضا

بحدود معرفتنا وحاجتنا إلى وضع افتراضات شجاعة
لالستقراء من بني عدد قليل من الدراسات الوبائية
حول وفيات األمهات ،وذلك إلنتاج مؤشرات للعالم.
لقد أبقت على الكرة البلورية في مكتبها لتذكرنا
جميعا بأننا في بعض األحيان ال نعرف ببساطة أين
نقف ،وقد نضطر إلى إجراء بعض التخمينات املبنية
على معلومات.
اليوم ،وُضعت قضية صحة األمهات على رأس
جدول األعمال السياسي ،وأصبح وضع التقديرات
ورصد االجتاهات صناعة عاملية يتنافس األكادمييون
ووكاالت األمم املتحدة حول تقدميها في أرقام هي
األقرب إلى احلقيقة .وبالرغم من أن تقنيات النماذج
اإلحصائية احلالية أبعد ما تكون عن التحليالت
االرتدادية البسيطة التي قدمت في هذه األوقات
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املبكرة ،فإن التحليل النهائي ومعرفة «احلقيقة»
يبقى معتم ًدا على اكتمال اإلحصاءات في كل بلد،
والثقة في مصادرها .لقد حتسنت هذه العوامل
بالتأكيد ،ولكن الطريق اليزال طويال ً للوصول إلى
العوامل املناسبة ،وهو ما كانت إيريكا أول من اعترف
به.
لم تفتقر إيريكا أب ًدا إلى الشجاعة في قناعاتها،
فقد كانت تعلم أن نشر معدالت وفيات األمهات
في كل بلد على حدة من شأنه أن يلهب الوضع
السياسي ،إال أن عزمها على إلقاء الضوء على هذه
هملة لم يفتر .وكانت صريحة في إدانة
القضية امل ُ َ
السياسات ،التي متنع النساء من احلصول على رعاية
اإلجهاض اآلمن ،وقدمت الكثير للفت االنتباه ألبعاد
مشكلة اإلجهاض غير املأمون ،وناضلت بقوة إلثبات
أن وفيات األمهات كانت واحدة من بني أعراض إهمال
أوسع لصحة املرأة ،ولفتت االنتباه إلى املشكلة
اخلفية لناسور الوالدة واألسباب الكامنة التي قد
تؤدي إلى حدوثه ،من إهمال ،وسوء تغذية ،باإلضافة
إلى الزواج املبكر بني الفتيات.
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وكانت إيريكا من أوائل من دعموا األبحاث املتعلقة
بكيفية قياس اعتالل الصحة املرتبط باحلياة
اجلنسية واإلجنابية للمرأة .وتظل أب ًدا في الذاكرة
زيارة القرى الريفية في مصر ،حيث أجرت هدى زريق
وزمالؤها دراسة رائدة حول معدالت انتشار األمراض
اإلجنابية .لم تكتف إيريكا باستخدام حتليلها الثاقب
في مناقشة طرق البحث ،بل أغدقت على النساء
واألطفال في مواقع الدراسة بدفء شخصيتها
وإنسانيتها.
وعلى مدار سنوات ،أشركتني إيريكا ،ضمن آخرين ،في
شغفها وحكمتها ورؤيتها الثاقبة .وعندما تقاعدت
أعطتني كرتها البلورية ،ونصحتني باستخدامها
عند إعالن معدالت وفيات األمهات في البلدان ذات
البيانات الضعيفة .وال تزال رؤيتها صاحلة اليوم كما
كانت آنذاك .شكرا لك ،إيريكا ،على ما ضربتِه لنا من
جميعا من حماس.
مثل أعلى ،وملا أشعلتِه داخلنا
ً
شكرا على احلياة التي مألتِها بالعمل الصالح.
كارال أبو زهر
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