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تقييم االستجابة لألزمة الصحية في سوريا

الصحة واالستجابة اإلنسانية لألزمة في سورية يعيقها نقص من التنسيق وعدم كفاية التمويل،
ويقول األطباء :آدم كوتس وفؤاد م .فؤاد.
ميكن اعتبار الصراع احلادث في سوريا اآلن
كارثة على املستوى االنساني كما هو أيضا ً
على مستوى الصحة العامة ،ليست فقط
في سوريا وإمنا في كامل املنطقة أيضا ً .لقد
وصف انطونيو غويترس رئيس املفوضية
العليا لشؤون الالجئني في األمم املتحدة الوضع
احلالي بأنه أكبر كارثة انسانية في العقدين
األخيرين مما يتطلب أقصى إغاثة ميكن
تصورها .لقد طالبت األمم املتحدة مببلغ 5,1
مليار دوالر خلطة االستجابة االقليمية والتي
تتضمن أيضا ً دعما ً دول اجلوار لسوريا كلبنان
واالردن .وقد تضمن البيان اخلتامي جملموعة
الثمانية في لوف ايرن في ايرلندا الشمالية
تخصيص مبلغ  1,5مليار دوالر لهذا الشأن.
وعلى أي حال ،فااللتزامات السابقة في كانون
الثاني  2013ما زالت معلقة أيضاً ،و تصل
إلى  1,5مليار دوالر .وقد بدأ اجملتمع الدولي
متعبا ً فيما يخص هذه املسألة على الرغم
من ازدياد االحتياجات.
إن عدم القدرة على تأمني التمويل الكافي
لتلبية هذه االستغاثة اجلديدة سوف يهدد
جهود االستجابة االنسانية برمتها.
يقدر عدد الذين هم بحاجة إلى مساعدة
انسانية عاجلة في سوريا اآلن بحوالي 7
مليون نسمة .كما أن عدد النازحني داخل
األراضي السورية قد بلغ  5,1مليون نازحا ً.
وارتفع عدد ضحايا االقتتال من املدنيني إلى

أكثر من  90ألفا ً كما قدرتها األمم املتحدة.
إضافة إلى أكثر من نصف مليون جريحا ً .وقد
قدرت بعض املنظمات غير احلكومية العاملة
داخل سوريا عدد الضحايا فعليا ً بحوالي
 130ألفا ً.

«في جميع أنحاء سورية7 ،
ماليني شخص في حاجة ماسة
إلى املساعدة اإلنسانية »...
قاد ارتفاع االعمال العدائية في الشهرين
األخيرين إلى ارتفاع كبير في أعداد الالجئني.
وقد قدرت األمم املتحدة وجود اكثر من 8000
شخصا ً يعبر يوميا ً احلدود السورية إلى دول
اجلوار (  250ألفا ً في الشهر الواحد) .وقد
بلغ عدد املسجلني رسميا ً في سجالت األمم
املتحدة كالجئني سوريني حوالي  1,6مليون
الجىء  ،بينما يتواجد حوالي  650ألف الجىء
غير مسجل في الدول اجملاورة .ومن املتوقع أن
يصل عدد الالجئني في نهاية هذا العام إلى
 3,5مليون الجىء .تقدر بعض املنظمات غير
احلكومية داخل لبنان بشكل غير رسمي أنه
بحلول تشرين األول  /اكتوبر القادم سيبلغ
عدد الالجئني في لبنان  1,5مليون الجىء –أي
ما يعادل ثلث السكان.
وعلى ضوء التصريحات األخيرة للواليات
املتحدة واالحتاد االوربي بتزويد املعارضة
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تلف العديد من مرافق الرعاية الصحية أو دمرت في املناطق التي تسيطر عليها املعارضة في سوريا

بأسلحة فتاكة ،وما يبدو من معركة تلوح
في األفق في حلب ،فإنه من املرجح أن نبلغ
هذه األرقام حتى قبل نهاية العام .2013
في سوريا :ال مدخل إلى العناية الصحية
تدهورت الرعاية الصحية واالنسانية في
سوريا بسرعة في الشهرين األخيرين .فأكثر
من  70باملئة من الكوادر الطبية غادرت
البالد ومعظم املراكز التي تقدم اخلدمات
الصحية إما تضررت أو تهدمت كليا ً في
مناطق املعارضة .وبالرغم من توفير بعض
اخلدمات األساسية في املشافي امليدانية لكن
النقص في املعدات الضرورية واملواد الطبية أثر
على فاعلية املعاجلة للجرحى واملعاقني .لقد
أظهر التقييم السريع املشترك في شمال
سوريا أن الوضع االنساني قد تدهور بشكل
ملحوظ في شمال سوريا ،وأن اكثر من 12,9
مليون شخص يفتقدون اخلدمات األساسية
كالطعام واملياه واملأوى .لقد اعتبر السكان
احملليون ،وفق التقييم املذكور ،أن الصحة
والوصول إلى اخلدمات الصحية هي األكثر
أهمية مقارنة بباقي اخلدمات وهو ما يعكس
زيادة االحتياجات الصحية وتفاقم الوضع
الصحي.
أوردت تقارير املنظمات الدولية واحمللية العاملة
في املناطق خارج سيطرة النظام أو اخلاضعة
له إزديادا ً متسارعا ً في فاشيات األمراض
السارية كاحلصبة والتيفوئيد والليشمانيا
واالسهاالت املائية والتهاب الكبد .إن ارتفاع
درجات احلرارة في الصيف وضعف أو فقدان
االصحاح املائي ميكن أن يؤهب حلدوث فاشيات
وبائية في األشهر القادمة .كما أن اخلدمات
العالجية والتشخصية لألمراض املزمنة
كالداء السكري من النمط  2واألمراض
القلبية الوعائية وارتفاع التوتر الشرياني
واألمراض التنفسية االنسدادية والسرطان
التتوفر في مناطق املعارضة .والوضع ليس
أفضل بكثير في املناطق اخلاضعة لسيطرة
احلكومة على الرغم من امتالكها قدرة أكبر
للوصول إلى مراكز الرعاية الصحية واألدوية
وتنفيذها حلمالت اللقاح املتكررة.
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«حتتاج مهنيي الصحة العمومية
أن نعمل اآلن لرفع مزيد من
الوعي في الدول املانحة للحالة
اإلنسانية »...
الثاني /يناير  2013إلى  622مريضا ً في آذار/
مارس من نفس العام.
يجب أن نبدأ بالعمل اآلن على العاملني
والباحثني ومهنيي الصحة العامة أن يبدأوا
بالعمل اآلن لتوعية الدول املانحة حول الوضع
االنساني احلالي لالجئني وكيف ميكن وضعه
على أجندات السياسات وفي وسائل اإلعالم.
وعلى اجملتمع الدولي أن يرى وبشكل جدي في
الوضع االنساني والصحي املترديان كتهديد
حقيقي ألمن املنطقة وملصالح دولهم .إن
التركيز على األسلحة الكيميائية و «اخلطوط
احلمر» أبعد االنتباه عن « القتلة الكبار» وعن
القضايا األكثر تهديدا ً في واحدة من أكبر
قضايا اللجوء في التاريخ والتي ستخلق تغيرا ً
دميغرافيا ً وانهيار ألنظمة وطنية في املنطقة.
ويجب املسارعة وبطريقة عملية لتفعيل
اجلهود اجلدية للتنسيق بني املئات من
اجملموعات الصغيرة والهيئات واملنظمات غير
احلكومية العاملة في دول اجلوار لسوريا.
لقد بدأت وحدة التنسيق والدعم التابعة
لإلئتالف الوطني بالعمل على ذلك ولكنها
حتتاج إلى دعم اكبر من وكاالت األمم املتحدة
واملنظمات غير احلكومية كي تنتقل للعمل
داخل سوريا وكي تؤمن مساعدة واسعة
للمناطق التي تقع خارج سيطرة النظام.
يجب العمل على بناء الثقة بني اجملموعات
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لقد أسست منظمة الصحة العاملية ومركز
مراقبة األمراض  CDCنظام االنذار املبكر
ومراقبة األمراض داخل مناطق سيطرة
سيفعل أيضا ً في
احلكومة .وهذا النظام
ّ
مناطق املعارضة عبر املنظمات غير احلكومية
مع تقدمي دعم تقني من قبل مركز مراقبة
األمراض . CDC
وعلى الرغم من ازدياد املساعدات فإنها التزال
غير كافية ملواجهة االزدياد املضطرد في
االحتياجات .ولقد أظهر بحث قام به املؤلفان
أن أكثر من  250منظمة غير حكومية محلية
 LNGOsوهيئة تعمل داخل سوريا.
هذا باإلضافة إلى املنظمات غير احلكومية
الدولية  INGOsكأطباء بال حدود وأطباء
من العالم والهالل األحمر القطري على
سبيل املثال وتعمل هذه املنظمات على
انشاء املشافي امليدانية والعيادات املتنقلة
وتنفيذ برامج للتلقيح .إن املنظمات احمللية
هي مزيج من مجموعات لسوريني مقيمني
في الواليات املتحدة وأمريكا أو أثرياء عرب أو
جمعيات خيرية اسالمية من الكويت وقطر
وتركيا .وتتراوح اخلدمات املقدمة من قبل
هذه املؤسسات من املواد اخملزنة إلى املياه
إلى العيادات والتجهيزات الطبية والسالت
الغذائية .وعلى أي حال فهناك الكثير من
عدم التنسيق بني هذه املنظمات مما يعني
وجود مشاريع متطابقة وازدواجية في عمل
هذه املنظمات احمللية والدولية .ويعود السبب
في ذلك إلى فقدان الثقة بني هذين النوعني
من املنظمات وخاصة فيما يخص بعض
املنظمات احمللية التي تتعاون مع وكاالت األمم
املتحدة التي بدورها تخضع ملتابعة احلكومة.
الدول اجملاورة
تزداد الضغوط على األنظمة الصحية
احمللية في كل من لبنان واألردن اللذين
يضمان أكبر عدد من الالجئني السوريني.
ففي لبنان تتوافر خدمات الرعاية الصحية
األولية والثانوية للسوريني ولكنهم في
الكثير من احلاالت يضطرون إلى اللجوء إلى
الدفع اخلاص وهو ما يقع على األغلب خارج
قدرتهم .تغطي املفوضية العليا لالجئني
 UNHCRجزء من التكلفة ( )75%
خلدمات الرعاية الثانوية و التقدم أي نوع
من الدعم «لألمراض املستعصية» التي
تتطلب معللجة كيميائية أو غسيل كلية
أو نقل دم .التكلفة تقع في هذه احلاالت على

عاتق األفراد أنفسهم أو اجلمعيات احمللية.
في األردن ميكن لالجئني السوريني احلصول
على اخلدمات الصحية مجانا ً في اخمليمات
ولكنهم يواجهون مسألة الدفع ذاتها التي
يعاني منها األردنيون في املشافي العامة.
وتظهر التقارير أن الكثير من األردنيني بدأوا
يواجهون صعوبة في تأمني أسرّة في املشافي
بسبب زيادة العبء عليها .لقد ازداد عدد
السوريني في املشافي العامة بنسبة 250
باملئة من  4109مريضا ً في كانون الثاني/
يناير  2013إلى  10,800مريضا ً في أيار/
مايو .وقد ازداد أيضا ً عدد السوريني الذين
يحتاجون إلى عمليات جراحية خارج اخمليم
حوالي  600باملئة من  105مرضى في كانون

مخيم الزعتري لالجئني ،املفرق ،األردن ،قرب احلدود مع سوريا

احمللية السورية واملنظمات غير احلكومية
احمللية ووكاالت األمم املتحدة .إن تنسيق اجلهود
ستمنع ازدواجية االنشطة وحتسن من اجلدوى
االقتصادية ألموال املانحني وفوق كل هذا وذاك
ستزيد من فاعلية التدخالت وتوجهها إلى من
يحتاجها بالفعل.
يجب أن تكون االستجابة في األشهر القادمة
مزيجا ً من االستجابة االنسانية والتنمية
الضرورية .إنه من املطلوب حقا ً ان يتم
التفكير على املستوى البعيد املدى وأن تعتمد
التدخالت ذات اجلدوى االقتصادية.
وأن يتم االستجابة بشكل صحيح ألوضاع
الالجئني في لبنان واألردن وإال فإن املساعدات
اإلنسانية سوف تصبح غير مستقرة .يكلف
مخيم الزعتري في الوقت احلالي نصف مليون
دوالر يوميا ً وهذه التكلفة معرضة للزيادة
املتسارعة أيضا ً .كما أنه من الضروري
االنتباه وتنفيذ تدخالت واسعة للصحة
النفسية واألذيات الناجمة عن احلرب بني
الالجئني وخاصة آالف األطفال النازحني .إن
األجيال املستقبلية لسوريا سوف تبقى
ضائعة ومرضوضة لسنوات قادمة طاملا بقيت
االستجابة االنسانية شحيحة ومبعثرة.
آدم كوتس ،فؤاد م.فؤاد
قسم االجتماع ،جامعة كامبردج ،كادمبردج،
اململكة املتحدة كلية العلوم الصحية،
اجلامعة األميركية في بيروت ،لبنان

