
موجز سياسات، العدد 111، نوفمرب  2016

1

ــرق  ــي يف دول ال ــن الصح ــد األم ــاط تهدي ــدت أمن تزاي

األوســط، وبصفــة خاصــة يف بــؤر الرصاعــات الداخليــة العربية 

املســلحة؛ إذ ظهــرت أوبئــة وانتــرت أمــراض مثــل الكولــرا، 

والســل، والتيفوئيــد، والالشــيامنيا، والكبــد الوبــايئ، واتخــذت 

ــا نتيجــة حزمــة مــن العوامــل، عــى  ــا متدرًج ــا مسيًس طابًع

ــة العامــة، واســتهداف املنشــآت  ــار النظــم الصحي غــرار انهي

الطبيــة واملراكــز العالجيــة، وغيــاب الكــوادر الطبيــة، وعرقلــة 

أدوار املنظــامت اإلغاثيــة الدوليــة، وعــدم وصــول إمــدادات 

األدويــة للمــرىض بشــكل منتظــم، واســتهداف أنابيــب نقــل 

ــد  ــرصف الصحــي، وتزاي ــبكات ال ــة ش ــاه، وضعــف فاعلي املي

االســتقطاعات ملخصصــات الرعايــة الصحيــة، وتراجــع املــوارد 

ــة،  ــامت اإلرهابي ــوذ التنظي ــق نف ــوع يف مناط ــة، والوق املالي

ــز  ــة، وعج ــؤر الرصاعي ــب إىل الب ــن األجان ــات املقاتل وتدفق

ــة. ــا التقليدي الحكومــات عــن أداء مهامه

أمراض الصراعات:

تشــر خــرة العقــود القليلــة املاضيــة إىل أن األمــراض 

ــاكل  ــدول وهي ــن ال ــة ألم ــدات جدي ــت تهدي ــة مثل واألوبئ

اقتصادياتهــا ومناعــة مجتمعاتهــا، ال ســيام أن بعضهــا يظهــر 

بشــكل مفاجــئ دون مقدمــات تتيــح إشــارات إنــذار مبكــرة 

ــر  ــا تش ــو م ــا، وه ــواء تأثراته ــبقة الحت ــتعدادات مس أو اس

إليــه أمــراض اإليــدز، وســارس )التهــاب الجهــاز التنفــي 

الحــاد(، وكورونــا )متالزمــة الــرق األوســط التنفســية(، 

ــا،  ــًدا عامليًّ ــت تهدي ــي مثل ــة الت ــن األوبئ ــوال، وغرهــا م وإيب

ــا. ــاراك أوبام ــي ب ــس األمري ــر الرئي ــا لتعب وفًق

غــر أن أحــد املالمــح الحاكمــة ملوجــة األمــراض املتزايــدة 

االنتشــار يف الــرق األوســط هــو »التســييس«، مبــا أدى 

الختالفهــا عــن موجــات ســابقة النتشــارها يف إطــار مواســم 

الحــج وتدفقــات العاملــة وحركــة الهجــرة البينيــة. فالعوامــل 

املســببة لألمــراض يف اإلقليــم وأمنــاط انتقالهــا والطــرق املتبعة 

ــية.  ــاد سياس ــط بأبع ــدأت ترتب ــارها ب ــى انتش ــيطرة ع للس

وقــد تعــددت العوامــل الداخليــة والخارجيــة، املبــارشة وغــر 

ــة يف دول  ــة الصحي ــييس الرعاي ــي أدت إىل تس ــارشة، الت املب

ــايل: اإلقليــم، عــى النحــو الت

١- انهيــارات النظــم الصحيــة: تزايــد انتشــار األمــراض يف 

اإلقليــم، ال ســيام الســكري، وارتفــاع ضغــط الــدم، والقلــب، 

ــارات  ــد الفــرويس، فضــال عــن االنهي ــق التنفــس، والكب وضي

النفســية التــي وصلــت إىل املســتوى الثالــث األعــى للطوارئ، 

ــا يرجــع بدرجــة  ــم املتحــدة، وهــو م ــه األم ــا صنفت ــا مل وفًق

رئيســية إىل تصاعــد انهيــارات النظــم الصحيــة، خاصــة يف دول 

ــى  ــي شــهدتها البن ــات الت ــد التصدع ــة بع ــات العربي الرصاع

ــب  ــدورة الـــ63 لـ«املكت ــه ال ــا أكدت ــى نحــو م ــية، ع األساس

اإلقليمــي للــرق املتوســط« )إمــرو( التابــع ملنظمــة الصحــة 

ــر 2016.  ــة يف أكتوب العاملي
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 Policy Brief موجز سياسات

ــة  ــة العاملي ــة الصح ــة ملنظم ــرة العام ــارت املدي ــد أش فق
الدكتــورة مارجريــت تشــان إىل كــوارث اإلقليــم الصحيــة 
واالجتامعيــة الناجمــة عــن األوضــاع السياســية فيــه، وخاصــة 
ــرب يف  ــت الح ــت: »دخل ــن، وقال ــراق واليم ــوريا والع يف س
ســوريا عامهــا الســادس. ويف كل شــهر يعــاين 15 ألــف شــخص 
ــة بالنــزاع، األمــر الــذي خلــق  عــى األقــل إصابــات ذات صل
احتياًجــا هائــال لرعايــة الصدمــات الجســدية والنفســية. ويف 
العــراق ال يجــد ماليــن املدنيــن النازحــن مــالًذا آمًنــا يــأوون 

ــار النظــام الصحــي يف اليمــن«. ــه. وانه إلي

بنية مدمرة:
2 -تدمــر املنشــآت الطبيــة: حــرص نظــام األســد والقــوى 
الدوليــة الداعمــة لــه )روســيا( عــى توجيــه رضبــات للمراكــز 
الطبيــة الواقعــة يف مناطــق نفــوذ املعارضــة )وهــو مــا يتكــرر 
بالنســبة للمــدارس والجامعــات واألســواق( إلجبــار قطاعــات 
واســعة مــن املواطنــن عــى الهجــرة والنــزوح أو القبــول 
ــة. ويف  ــات املحلي ــرف باملصالح ــام يُع ــويات في ــط التس بنم
هــذا الســياق كشــفت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، 
ــيا  ــتهداف روس ــن اس ــر 2016، ع ــا يف 31 أكتوب ــر له يف تقري

ــر املــايض. ــة الطــب يف إدلــب يف 23 أكتوب كلي

ــو  ــتاين، وه ــوارد روبنش ــع لين ــذا الوض ــار إىل ه ــام أش ك
مديــر يف مركــز بلومــرج للرعايــة الصحيــة وحقــوق اإلنســان 
يف جامعــة جونــز هوبكنــز، يف ترصيحــات مختلفــة بقوله: »إن 
ــة  ــى الرعاي ــق ع ــوم منس ــوأ هج ــو أس ــوريا ه ــع يف س الوض
البوســنة  أماكــن مثــل  الحيــة.. ويف  الذاكــرة  الصحيــة يف 
والشيشــان وأفغانســتان وقطــاع غــزة مل يحصــل يشء مامثــل 

ــذي حصــل يف ســوريا«. لل

وقــد تكــرر اســتهداف املؤسســات العالجيــة و«امليدانيــة« 
ــن يف  ــن املتصارعت ــن »وكالء« الحكومت ــيام ب ــا، ال س يف ليبي
ــل  ــة تعم ــفيات املفتوح ــارت املستش ــرق، وص ــس وط طرابل
بصفــة جزئيــة. كــام تعــاين بعــض املستشــفيات اليمنيــة مــن 
االنقطــاع املتواصــل للكهربــاء مثلــام يحــدث يف الحديــدة، مبــا 

ــر عــى اســتعامل آالت غســيل الــكى. يؤث

استهداف ممنهج:
3 -غيــاب الكــوادر املتخصصــة: وهــى الكــوادر التــي 
ميكنهــا التعامــل مــع اإلصابــات الخطــرة، ســواء نتيجــة 
جحيــم  مــن  فرارهــا  أو  األمنيــة،  للمالحقــات  تعرضهــا 

املواجهــات املســلحة اليوميــة، عــى نحــو مــا تعر عنــه الحالة 

ــا  ــديت مضاي ــة يف بل ــة الطبي ــع الهيئ ــا دف ــو م ــورية، وه الس

وبقــن الخاضعتــن لســيطرة قــوى املعارضــة املســلحة بريــف 

ــا  ــق عمله ــايض، إىل تعلي ــر امل ــريب، يف 27 أكتوب ــق الغ دمش

ــوادر  ــا، وخاصــة الك ــي تواجهه ــات الت ــرًا للمعوق ــي نظ الطب

التــي يلقــى عــى عاتقهــا معالجــة الجرحــى واملصابــن بشــكل 

دوري وعاجــل، فضــال عــن عــدم كفايــة املســاعدات الطبيــة 

ــة. ــل املســكنات، واألمصــال، واملضــادات الحيوي ونفادهــا مث

وقــد تكــرر ذلــك يف الحالــة الليبيــة بعــد وقــوع هجــامت 

مــن قبــل املــرىض أو عائالتهــم أو امليلشــيات املســلحة بشــكل 

متعمــد ضــد العاملــن يف املجــال الطبــي، عــى نحــو أدى إىل 

ــروح  ــراض والج ــن األم ــة ع ــاة الناتج ــاالت الوف ــف ح تضاع

ــض  ــم التمري ــاب طواق ــن غي ــال ع ــا. فض ــن عالجه ــي ميك الت

ــا مــن  املســاعدة بعــد إعــالن الفلبــن عزمهــا ســحب 13 ألًف

ــل  ــن 3000 عام ــرب م ــا يق ــم م ــن بينه ــا، م ــا يف ليبي رعاياه

ــؤرشات  ــد م ــطس 2014، وال توج ــي يف أغس ــاع الطب يف القط

واضحــة لحــدوث ذلــك.

وقــد يغيــب أطبــاء متخصصــون يف مجــاالت بعينهــا، مثــل 

الصحــة النفســية التــي تُعــد تحديـًـا رئيســيًّا لــوكاالت اإلغاثــة 

يف دول الرصاعــات العربيــة، ســواء بــن املواطنــن أو الالجئــن، 

االنتحاريــة،  وامليــول  التوحــد،  أمــراض  انتــرت  حيــث 

و«الفــزع الليــي«، بعــد تصاعــد ظواهــر قتــل األطفــال، 

ــات. ــح ضــد األقلي ــكاب املذاب ــى النســاء، وارت ــداء ع واالعت

4 -عرقلــة أداء املنظــات اإلغاثيــة: تواجــه تلــك املنظامت 

عقبــات كثــرة للقيــام مبهامهــا اإلنســانية، ال ســيام فيــام 

ــة إىل مناطــق  ــة والغذائي ــق بإيصــال املســاعدات الطبي يتعل

الرصاعــات، عــى غــرار العقبــات التــي تضعهــا قــوات األســد 

بصــورة متعمــدة أمــام منظمــة »أطبــاء بــال حــدود«، وكذلــك 

العقبــات التــي يضعهــا الحوثيــون أمــام القوافــل الطبيــة 

القادمــة مــن املنظــامت الدوليــة غــر الحكوميــة، ســواء مــن 

خــالل االســتيالء عــى محتوياتهــا أو عــدم إدخالهــا، وهــو مــا 

أشــار إليــه مؤخــرًا ممثــل منظمــة الصحــة العامليــة يف اليمــن 

ــى  ــؤرش خطــر ع ــرا م ــاء الكول ــه: »وب ــارول، بقول ــد ش أحم

ــبب  ــي تس ــدة الت ــانية املتصاع ــة اإلنس ــة األزم ــدى فداح م

بهــا الــرصاع يف اليمــن«، وحــض املجتمــع الــدويل عــى دعــم 

النظــام الصحــي، وتوفــر املــوارد الالزمــة للــركاء الصحيــن 

ــة يف املســتقبل. ــع أي أوبئ ــاء، ومن ــواء هــذا الوب الحت
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تجويع المناطق:
عــى جانــب آخر، تهــدف اســراتيجية الحوثيــن إىل تجويع 
بعــض املناطــق، حيــث حــذر محافــظ الحديــدة عبداللــه أبــو 
ــد تشــهدها املحافظــة، خــالل  ــة ق ــة مجاع ــث مــن كارث الغي
اجتــامع مــع مركــز امللــك ســلامن لإلغاثــة واألعــامل اإلنســانية، 
يف 31 أكتوبــر املــايض، ضــم وزيــر الشــئون االجتامعيــة والعمل 
نائــب رئيــس اللجنــة العليــا لإلغاثــة ســمرة خميــس، واألمــن 
ــر الصحــة  ــب وزي ــوزراء جــالل فقــرة، ونائ ــس ال العــام ملجل
العامــة والســكان عبداللــه دحــان، حيــث أكــدوا أهميــة 
املســاعدات اإلغاثيــة العاجلــة إلنقــاذ اآلالف مــن الســكان يف 
ــاعدات  ــال املس ــع إدخ ــن ملن ــار الحوثي ــد حص ــة بع املحافظ
القادمــة مــن منظــامت األمــم املتحــدة واللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر واملنظــامت اإلغاثيــة الخليجيــة واملنظــامت 

اليابانيــة الحكوميــة وغــر الحكوميــة. 

5 -تناقــص اإلمــدادات املائيــة النقيــة: اســتهدفت قــوات 
األســد وحلفاؤهــا املحطتــن الرئيســيتن لضــخ امليــاه يف حلــب 
ــف  ــرب( بقص ــاب الن ــة ب ــي ومحط ــليامن الحلب ــة س )محط
ــة، وأدى  ــن الخدم ــا ع ــبب يف خروجه ــا تس ــو م ــرر، وه متك
ــب  ــاء حل ــى أحي ــد ع ــوات األس ــه ق ــذي تفرض ــار ال الحص
الرقيــة للشــهر الثالــث إىل اعتــامد األهــايل عــى اآلبــار 
ــاه  ــن املي ــة م ــم اليومي ــن احتياجاته ــي يف تأم ــكل رئي بش
ــرت  ــا؛ إذ ظه ــال آمًن ــل بدي ــو ال ميث ــار، وه ــدء الحص ــذ ب من
أعــراض اإلصابــة بأمــراض هضميــة أو جلديــة، منهــا اإلســهال، 
والليشــامنيا، والتيفوئيــد، وتســمم الــدم، نتيجة عــدم صالحية 
معظــم آبــار امليــاه يف حلــب للــرب نتيجــة احتوائهــا عــى 
عنــارص ثقيلــة كالزرنيــخ والرصــاص، والتــي تعــد مــواد خطرة 

عــى الصحــة العامــة. 

وهــذا هــو الحــال كذلــك بالنســبة لليمــن، إذ تواجــه 
ــق  ــة يتعل ــة الراهن ــا يف املرحل ــا صنعــاء وتعــز تحديً محافظت
بتفــي مــرض الكولــرا الناتج عــن رشب املياه أو تلــوث الغذاء 
ــل  ــس ممث ــان هارن ــح جولي ــث أوض ــروس، حي ــوث بالف املل
ــة »اليونيســيف«، يف  ــة الطفول منظمــة األمــم املتحــدة لرعاي
7 أكتوبــر املــايض، أن »األطفــال عرضــة ملخاطــر عاليــة مــا مل 
يتــم الحــد -وعــى وجــه الرسعــة- مــن تفــي وبــاء الكولــرا، 
خاصــة مــع تدهــور النظــام الصحــي يف اليمــن جــراء اســتمرار 
الــرصاع«، يف حــن أن األوضــاع يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة 
الحكومــة الرعيــة أقــل تــرًرا يف ظــل الجهــود التــي تبذلهــا 

الحكومتــان الســعودية واإلماراتيــة يف هــذا الســياق.

تقشف مالي:
6 -تفاقــم تداعيــات األزمــات املاليــة يف بعــض الــدول 
العربيــة: تواجــه بعــض الــدول مثــل العــراق أزمــة حــادة بســبب 
انخفــاض أســعار النفــط وارتفــاع تكاليــف الحــرب عــى تنظيــم 
»داعــش«، يف مناطــق جغرافيــة مختلفــة، عــالوة عــى اســتمرار 
الفســاد وســوء اإلدارة، األمــر الــذي انعكــس يف الخدمــات الطبيــة 
املراجعــة ملواجهــة انتشــار فروســات الكبــد التــي باتــت تهــدد 

صحــة قطاعــات عريضــة مــن املجتمــع العراقــي.

فعــى ســبيل املثــال، توقــف إجــراء الفحوصات الفروســية 
يف بعــض املحافظــات العراقيــة بســبب التقشــف املــايل الــذي 
تُعــاين منــه املؤسســات الصحيــة، ومل يخــرج عــن هذا الســياق 

ســوى حــاالت خاصة. 

وقــد تفاقمــت مشــكلة األمــراض يف محافظــة واســط 
اعتبارهــا محافظــة حاضنــة  مُيكــن  إىل درجــة  العراقيــة، 
لألمــراض واألوبئــة، بــدًءا مــن املرافــق الصحيــة، ومــروًرا 
ــر  ــة يف املعاب ــواد الغذائي ــى امل ــة ع ــة الصحي ــدام الرقاب بانع
اكتشــاف  ورغــم  امللوثــة.  امليــاه  إىل  وصــوال  الحدوديــة، 
العيــادات الخاصــة لحــاالت اإلصابــة باملــرض بشــكل يومــي، 
إال أن املــرىض ال يتعاملــون مــع األمــر بشــكل جــاد، وال 
ــرض  ــية التع ــن خش ــهم كمصاب ــجيل أنفس ــعون إىل تس يس
للعزلــة االجتامعيــة، وهــو مــا يعّقــد مســئولية الجهــات 

الصحيــة الحكوميــة. 

أوبئة »داعش«:
7 -الوقــوع يف مناطــق ســيطرة التنظيــات اإلرهابيــة: يواجه 
الســكان املدنيــون املحــارصون يف مناطق نفوذ تنظيــم »داعش«، 
عــى غــرار املوصــل، التــي تعــد ثــاين أكــر املــدن العراقيــة )مــا 
يقــرب مــن 2 مليــون نســمة(، خطر تفــي األمــراض بعد ضعف 
ــا يف  ــرز أيًض ــا ب ــة، عــى نحــو م ــدين النظاف مســتوى املناعــة وت
الفلوجــة قبــل تحريرهــا، حيث يتعــر تلقي األطفــال التطعيامت 
ــة  ــات الصح ــل خدم ــاء الحوام ــاء النس ــدم إعط ــة، وينع الطبي
اإلنجابيــة، وهــو مــا أكــده عــالء العلــوان املديــر اإلقليمي ملنظمة 

الصحــة العامليــة إلقليــم رشق املتوســط.

وقــد يحــدث يف بعــض األحيــان تحويــل املستشــفيات إىل 
ثكنــات عســكرية، عــى نحــو مــا جــرى بالنســبة ملستشــفى 
الكنــدي الواقــع يف الجــزء الشــاميل ملدينــة حلــب، أو تحويــل 
املستشــفيات إىل محاكــم رشعيــة عــى غــرار مــا حــدث 

»تسييس« الرعاية الصحية في الشرق األوسط
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بالنســبة ملستشــفى العيــون واألطفــال الواقعــن يف حــي 
قــايض عســكر بعــد ســيطرة تنظيــم »داعــش« عليــه يف 
ــن  ــن الذي ــا تكــرر مــع الحوثي منتصــف عــام 2014، وهــو م
ســيطروا عــى عــدة مستشــفيات يف اليمــن وقامــوا بتحويلهــا 

ــلحة. ــازن لألس إىل مخ

انتشار عابر للحدود:
8 -انتقــال املقاتلــن األجانــب إىل البــؤر الرصاعية: تســاهم 
رصاعــات اإلقليــم يف انتقــال األمــراض العابــرة للحــدود، وهــو 
مــا تعــر عنــه حالــة املقاتلــن الباكســتانين التابعــن لتنظيــم 
»داعــش« والذيــن ســاهموا يف نقــل مــرض شــلل األطفــال إىل 
ــوريا  ــن س ــرض م ــذا امل ــاء ه ــن اختف ــم م ــى الرغ ــوريا ع س
ــل ومــن دول العــامل ككل باســتثناء ثــالث  ــذ عــام 1999 ب من

حــاالت هــى باكســتان ونيجريــا وأفغانســتان.

ــوث  ــتورا مبع ــتيفان دي ميس ــه س ــر إلي ــا يُش ــا مل ووفًق
األمــم املتحــدة إىل ســوريا، فــإن هنــاك 900 ألــف طفــل 
ــم، عــى الرغــم مــن  ــون عــى التطعي ــد ال يحصل ــالد ق يف الب
الجهــود األمميــة لتطعيــم األطفــال مــن عــدة أمــراض معديــة، 

ــة.  ــال والحصب ــلل األطف ــا ش منه

9 -إخفــاق الحكومــات يف أداء مهامهــا التقليديــة: وقــد بــرز 
ذلــك جليًّــا يف الحالــة العراقية، حيــث تخىش الحكومة مــن إعالن 
األعــداد الحقيقيــة املصابــة بوبــاء الكولــرا يف الثلــث األخــر مــن 
عــام 2015، بعــد تســجيل حــاالت اإلصابــة والوفــاة، واضطرارهــا 
إىل تأجيــل بــدء العــام الــدرايس إىل 18 أكتوبــر مــن العــام املــايض 
ــا  لحاميــة الطــالب مــن انتشــاره، األمــر الــذي ميثــل دليــال إضافيً

لفشــلها يف تقديــم الخدمــات الروريــة ملواطنيهــا.

أعباء مضاعفة:
     خالصــة القــول، يــزداد تدهــور أنظمــة الرعايــة 
الصحيــة العامــة يف الــدول املتــررة مــن الرصاعــات الداخليــة 
ــرق األوســط، خاصــة يف ظــل  ــم ال ــا يف إقلي أو املجــاورة له
ــوال  ــن األم ــوة ب ــراض، والفج ــر لألم ــاف املبك ــاب االكتش غي
ــص الحــاد  ــا، بخــالف النق ــم تلقيه ــي ت ــوال الت ــة واألم الالزم
ــانية  ــة اإلنس ــرق اإلغاث ــتهداف ف ــة، واس ــدادات الطبي يف اإلم
واألطبــاء، فضــال عــن شــح امليــاه، وانقطــاع الكهربــاء، وتفــكك 
الــدول إىل كيانــات مناطقيــة تســيطر عــى بعضهــا تنظيــامت 
إرهابيــة وميليشــيات مســلحة، مبــا يزيــد مــن تعقيــد مواجهــة 

ــم.  ــة يف دول اإلقلي ــة الصحي أســباب تراجــع الرعاي
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــام يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــالت 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــالت   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيام   والتــي 

باهتاممــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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