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 مقدمة

، إلى صراع مفتوح بالكامل 3100تحولت األزمة السورية بعد اكثر من سنتين ونصف من بدء الثورة قي آذار/مارس 

 على احتماالت كثيرة وتجاوز الصراع حدوده الداخلية ليصبح إقليمياً بامتياز، بل ودولياً في الكثير من عناصره.

مليون سورياً يعانون،  02وطالت األزمة االنسانية الناجمة عن الحرب واالقتتال والتشريد والتهجير واالفقار اكثر من 

بحسب تقارير األمم المتحدة، من نقص شديد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى والتعليم. كما أدى تصاعد 

يلة من قبل القوات النظامية السورية ضد مواقع مدنية إلى ارتفاع في الصراع المسلح واالستخدام الكثيف لألسلحة الثق

أعداد الالجئين إلى الدول المجاورة ليصل إلى أرقام غير مسبوقة في تاريخ المنطقة. ويشكل هذا التدفق الكبير على 

قد تؤدي إلى تغيير  بلدان تعاني باألساس من ضائقة اقتصادية وتوتر اجتماعي كلبنان واألردن مشكلة حقيقة وخطيرة،

 ديمغرافي في تلك البلدان مما ينذر بتحوالت عميقة على الصعيد السياسي واالجتماعي، وبالضرورة، الصحي.

إن التراجع الحاد في الحصول على الرعاية الصحية واألدوية للسوريين أمر بالغ األهمية سواء داخل سوريا أو في 

ميقة وبالغة الخطورة على مستقبل السوريين. كما أن غياب االستراتيجيات البلدان المضيفة وهو ما سيكون له آثار ع

الصحية والخطط الضرورية لمواجهة األزمة الناجمة عن استطالة الصراع سواء على الصعيد اإلغاثي اآلني أو على 

التي ستواجه  المديين المتوسط والبعيد األمد سيفاقم في المستقبل تردي الوضع الصحي و يزيد من عبء المشكالت

 الدولة القادمة.

ويعود سبب النقاش العام حول الشأن الصحي إلى تكريس مفهوم يرى في الصحة مجرد خدمات صحية وادوية 

ً يتداخل فيه االجتماعي باالقتصادي بالسياسي بالثقافي ، وأنه يؤثر ويتأثر بمجمل  وتجهيزات، وليست شأناً عاما

 في لحظات حراكها وتغييراتها الكبرى.الديناميكيات التي تطال المجتمعات 

لقد أظهرت األزمة الحالية أن الصحة كمفهوم والجسم الصحي كأفراد ومؤسسات كانت طرفاً وهدفاً في الصراع. فمنذ 

البداية اعتبر أن تقديم الخدمات الصحية واالسعافية للمحتجين المصابين أثناء التظاهرات أمراً يعادل بخطورته التظاهر 

قد عوقب األطباء والمؤسسات التي كانت تقوم بهذا العمل بقسوة. وبهذا، تم االقرار منذ البداية أن الصحة ليست ذاته، و

ً للجميع وأنها، شأنها شأن اي حق عام يستحقه االنسان بالمواطنة، هي للبعض فقط على حساب البعض اآلخر.  حقا

. وأنها تمنح كأعطية وتفّضل وتكّرم وليست حقاً أساسياً، وهي معرضة للتقييد والمنع والسلب بما يصل لدرجة اإللغاء

 كما جاء في الدستور، ترعاه الدولة ويحميه القانون.
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إن طرح قضية الصحة العامة والسياسات الصحية وخياراتها في المرحلة االنتقالية وما بعد األزمة للنقاش العام 

ً من الحوارات التي يجب أن تدو ر حول سوريا المستقبل هو في حد ذاته تبٍن لهذا المفهوم واعتبارها جزءاً أساسيا

الشامل  للصحة وربطها بمحدداتها المتعددة والمتشابكة. كما أن حوارات الصحة بهذا المعنى قد تكون مدخالً آمناً 

ً يمكن ان يتجاوز فيه وعبره السوريون حدة الخالفات التي لطالما وسمت المناحي األخرى في نظرتهم إلى  وتوافقيا

مستقبلهم.

 الصحية السياسة مفهوم في 

 والنفسية البدنية الكاملة المعافاة" هي الصحة أن الفائت القرن سبعينيات نهاية في العالمية الصحة منظمة إعالن رغم

 إال ،سوريا في الصحي القرار واضعي قبل من تبنيه من الرغم وعلى ،"والعاهة المرض غياب فقط وليست واالجتماعية

 محصورا   التعريف هذا بقي لقد. الناس متناول عن بعيدا   بقي الرسمية، الصحية المؤسسات تداولته وإن المفهوم، هذا أن

 الضغوط بسبب الصحي، القرار صانعي وبعض قلة، وهم العامة، الصحة حقل في العاملين التقنيين من مجموعة بأيدي

 لهذه المتوقعة النتيجة و. به العمل و للصحة األوسع المفهوم لتبني الدولية المنظمات تمارسها التي والمعنوية المادية

 إن .المفكرين لدى أو الساسة لدى أو العامة لدى سواء الصحة، حول التفكير أنماط في محسوس تغيير غياب الحصرية

 في الصحية النظم تنظيم كيفية األول: أساسيين مستويين على ظاهران قوته و للصحة ضيالمر المفهوم سيادة استمرار

 غياب الثاني و الصحة، تعزيز من بدال   األمراض عالج خدمات لتقدم ،(العربية البلدان من كثير في كما) األزمة قبل سوريا

 .الوضع هذا لتبعات المواطن، قبل من مسائلة أي

 البدهية هذه وتتحكم المعالجة بتحسين الصحة تحسن تربط والتي الثانية البدهية إلى عنها، يتفرع وما السابقة، البدهية تقود

 السريعين المعالجة و التشخيص سوى األحوال أحسن في يريد ال الخدمة فمتلقي ، الثالث الصحة بعناصر أيضا  

 الطبيب) الخدمة لمقدم بالنسبة الفكرة هذه تشكل حين في .المرضية لمشكلته التقنيات آخر استخدام تفضيل مع والنوعيين،

 االستجابة فإن الصحي القرار صانع أما.  المعنوي نفوذه بسبب المتفوق موقع في للبقاء دائمة فرصة( الصحي العامل أو

 من تعفيه فهي ،بالتاليو ،األخرى بمحدداتها الصحة ربط من تعفيه المعالجة، بتحسن الصحة تحسن ربط أي الفكرة، لهذه

 . الصحة تدهور أسباب حول الناس مسائلة

 :التالية بالخصائص تمتعت إذا فعالة الصحية األنظمة تعد( 2002) العالمية الصحة لمنظمة وفقا  

 جيدة صحية خدمات 

 جيدا   مدربة صحية عاملة قوى 

 فعال صحي معلومات نظام 

 الطبية والتكنولوجيا واللقاحات الصحية الخدمات على الحصول في عدالة 

 للصحة كاف تمويل  

 متماسكة وقيادة رشيدة حوكمة 

 الرعاية على يركز الدولية المنظمة اوردته كما المقاربة من النمط هذا أن العامة الصحة حقل في الباحثون يجادلو

 ويحدد الصحية الرعاية نظام مكونات مع يتعامل وهو الصحية الخدمات تقديم بطريقة الصحي النظام يرتبط حيث .الصحية

 تأثير له ما كل إلى الصحية الخدمات فكرة تتعدى الصحة أن ترى اخرى مقاربة لكن. يقدمها التي الخدمات بفاعلية فاعليته

 أو" السياسات كل في الصحة" تواجد وجوب ترى حيث وسياسية، وثقافية واقتصادية اجتماعية عوامل من الصحة على

 . مواطن لكل الصحية الحالة تحسين إلى تهدف التي السياسات هذه". الصحية العامة السياسات" آخر بتعبير

 كما بأنفسهم، الصحية حياتهم تقرير من  المواطنين لتمكين داعمة مناخات خلق إلى" الصحية العامة السياسات"  وتهدف

 أن ،وبالتالي .بالكامل المجتمع إلى والجماعات األفراد يتجاوز حقا   بوصفها الصحة إلى النظر مسؤولية الحكومة تحمل

 .العامة السياسات في الصحة فكرة يدعم أن شأنه من ما كل توفير هو دورها يكون
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 األزمة قبل ما مرحلة في الصحية السياسات

%(35) نصفهم من أكثر نسمة، مليون العشرين حوالي سوريا سكان عدد بلغ 2000 العام في
1
 المناطق في يعيشون 

. األخيرة العقود خالل ثابت بشكل المأمول العمر متوسط ازداد لقد. سنة 03 ال دون بعمر منهم% 00 حوالي الحضرية،

 وفيات معدل انخفض وكذلك .والدة ألف لكل وفاة 01 الى ليصل سنوات الخمس دون األطفال وفيات معدل وتراجع

 بين واضحا   الفارق بقي فقد الخصوبة معدل انخفاض ورغم .حية والدة ألف 000 لكل وفاة 32 فبلغ ملحوظ بشكل األمومة

(5.0 مقابل والدة 5.3) والحضرية الريفية المناطق
2
 في باأللف 55 من السكاني النمو معدل انخفض ،ذاته الوقت في .

 المحافظات بين كبير بشكل السكاني النمو معدل ويختلف. الحالي القرن من األول العقد نهاية في 20.3 الى التسعينيات

 ومن المدن الى الريف من الداخلية والهجرة الخصوبة معدالت تباين الى ذلك في السبب ويعود والحضر الريف بين وكذلك

 .وحلب دمشق وباألخص الكبيرة المدن الى والمتوسطة الصغيرة المدن

 الطفولة أمراض ببعض اإلصابات معدالت كثيرا   تراجعت فقد األطفال بلقاحات التغطية نسب في الكبير التحسن ومع

 والسعال والنكاف كالحصبة جدا   قليلة اصابات تسجيل أو( األطفال كشلل) سنوات عدة منذ جديدة إصابة تسجيل عدم لدرجة

 . الديكي

 تشكل السارية األمراض فيه مازالت الذي الوقت ففي. المراضة حيث من االنتقالية الدول من سوريا تعتبر حال، أي وعلى 

 باألمراض اإلصابة في ملحوظة   زيادة التسعينيات منتصف ذمن شهدت وقد. السكان صحة وعلى الصحي النظام على عبئا  

 .والسرطانات السكري والداء الوعائية القلبية كاألمراض السارية غير

 الصحي الواقع على انعكست الحياة أساليب في تغيرات سوريا شهدت والتحّضر، االقتصادية اللبرلة نحو االتجاه بدء مع

 الى الحركي النشاط ونقص الطعام استهالك زيادة ادت فقد. السارية غير لألمراض المسببة الخطر عوامل زيادة وعلى

 للوفيات الرئيسي والسبب للمراضة الثاني السبب الوعائية القلبية األمراض أصبحت بحيث القلبية الخطر عوامل في ارتفاع

 .السوريين عند

 عبر العام القطاع الحكومة تمول حيث .والخاص العام القطاع من مزيجا   نظاما   سوريا في الصحية الرعاية نظام يعتبر

 تنسيق وجود دون الصحية الخدمات تقديم عن المسؤولة الجهات تعدد ويعتبر. الصحة وزارة رأسها على متعددة مؤسسات

 جانب إلى فهناك. الصحي النظام في البنيوية المشكالت إحدى( األحيان بعض في معدوما   يكون ويكاد) بينها فيما فعال

 البلدية وصحة المدرسية والصحة العسكرية والخدمات العالي التعليم مشافى خدمات ، الصحة لوزارة التابعة المراكز

 تسهيل أو غنى الصحية المرجعيات من الكبير الكم هذا يشكل وال .والشرطة والمعلمين العمال اتحاد يقدمها التي والخدمات

 .المطلوب عكس إلى واحدة صحية سياسة وغياب التنسيق تراجع أدى بل لألفراد،

 وهو القومي الناتج من% 5.0 الصحة على العام االنفاق ويشكل ،الصحية للخدمة األساسي المقدم الصحة وزارة وتعتبر

 االنفاق معدل يبلغ كما  .دولة 030 اصل من 023 المرتبة رياسو تحتل حيث العالمية الصحة منظمة معيار وفق جدا   متدن

 .دولة 033 اصل من 000 المرتبة في سوريا يضع ما وهو دوليا   دوالرا   025 الفرد صحة على الكلي

 وحمص بحلب رئيسي بشكل موزعة االدوية معامل)  المحلي االنتاج من تؤمن كانت للدواء المحلية االحتياجات من% 30

 مراكز شبكة وتشكل. الماضيين العقدين خالل الصحية للرعاية التحتية البنية في كبيرا   توسعا   سوريا شهدت وقد. (ودمشق

 من لها التابعة الصحية الوحدات عدد ارتفع فقد الصحة وزارة خدمات في الرئيس القوة عنصر األولية الصحية الرعاية

                                              

 

 

1
 0202النشرة االحصائية السنوية، اإلصدار السادس، وزارة الصحة السورية  
2
 0202السادس، وزارة الصحة السورية  النشرة االحصائية السنوية، اإلصدار 
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 0320 العام في مشفى 21 من الصحة وزارة مشافي عدد ازداد كما 2000 العام في 0130 إلى 2000 العام في 0011

 .2000 العام في مشفى 11 الى

 وانتشار مستوى في ملموس تحّسن إلى الصحي القطاع في المتوازنة وغير المتسارعة العاملين أعداد زيادة تؤد لم

 صحية ومراكز مستشفيات من المتاحة لإلمكانات حقيقي بتفعيل اقترانها عدم بسبب للمواطن المقدّمة الطبية الخدمات

 الحقيقية الصحية االحتياجات أولويات مع يتناسب بما الصحية الخدمات تقديم لوسائط مدروس وتطوير وتوّسع وغيرها،

 في ومعاناة المختلفة، المحافظات بين السكان لعدد بالنسبة الطبية الكوادر توّزع تجانس عدم يالحظ إذ .واقتصادياتها

 مدينة في نسمة  339لكل بطبيب مقارنة الحسكة في نسمة 1906 لكل طبيب) الكوادر هذه قلة من النائية المحافظات

 لكل بممرضة مقارنة الالذقية في نسمة  220 لكل ممرضة) التمريضية الكوادر توّزع تجانس عدم إلى إضافة (.دمشق

 ونوعا   كما   الطبية الخدمات توزيع سوء عن أساسا   ناجمة الكبيرة الفروق هذه إن .(دمشق ريف محافظة في نسمة 2000

 اإلقامة، منطقة في الصحية العناية غياب /نقص في يتسبّب مما (وغيرها خاصة عيادات مستوصفات، مستشفيات،)

 ذلك أعباء يتحمل لمن الصحية الخدمات من المقبول الحد على للحصول بعيدة أخرى أماكن إلى االنتقال إلى والحاجة

 نقص من تعاني التي المناطق من الهجرة زيادة في بدوره يتسبّب ما مكان في الصحية العناية غياب أن كما.  المادية

 .بها ملموس

 بلد في معكوسة النسبة) العامين باألطباء مقارنة االختصاصيين األطباء نسبة بارتفاع سوريا في الصحي النظام تميز كما

 نحو الحاالت معظم في المريض يتوجه أن الى ،فعال احالة نظام غياب مع ،األمر هذا ادى وقد .(مثال   كانكلترا صحيا   متقدم

 الشكل هذا ويؤدي. العام الممارس للطبيب المهم األساسي الدور بذلك متجاوزا   الشخصي لتقديره وفقا   المختص الطبيب

 العيادات عدد في زيادة ارتفاعا ، اكثر أجورهم االختصاصيين، األطباء تدريب كلفة) الصحة على التكلفة زيادة الى المقلوب

 المحافظات بين الصحية الوحدات في الطبية المهن ذوي توزيع في الشديد التباينب الصحي النظام تميز كذلك. ...(الخاصة

 الى لتنخفض طرطوس في السكان من ألف لكل( فني تمريض، صيدلي، ، طبيب)  صحيا    عامال   31 الى مثال   ترتفع حيث

 .حلب في السكان من 0000/ 0.2

 الى يؤدي مما العامة والمراكز المشافي في العمل ساعات انخفاض الى( وخاص عام قطاع) المزدوج الطبيب عمل يؤدي

 وقد. تشغليها ساعات في وانخفاض الطبية التجهيزات في األمثل االستثمار عدم الى إضافة الخدمة نوعية في انخفاض

 أو بالمرضى الخاصة العيادات لتمويل أو شهرة لتحقيق العام القطاع في التواجد استغالل الى أيضا   المزدوج العمل يؤدي

 التجهيزات استعمال ءوس الى السياسة هذه تؤدي قد اخرى ناحية من. شخصي بشكل العام القطاع تجهيزات من لالستفادة

 نوعية انخفاض والى العام المال في هدر الى يؤدي مما الخاص القطاع الى المرضى تحويل لصالح وتعطيلها العامة

 .الخاصة الطبية الرعاية كلفة االحوال جميع في التتحمل التي للفئات بالنسبة الخدمة

 األزمة فترة في الصحية والسياسة الصحة

 تؤدي قد حادة بنيوية لتغيرات سيتعرض السوري الصحي النظام فإن الحالي واألمني العسكري الوضع استمرار حال في

 الى ادى ما وهذا الدنيا حدودها في إال به المناطة الخدمات يلبي الحالي النظام يعد ولم. تماما   انهياره الى المآل نهاية في

 عادة يلبي والذي) المتبقي الخاص القطاع خدمات على ويعتمد نظام بأنه تعريفه اليمكن واضح غير بنموذج استبداله

 والخبرات االهتمامات المتباينة والجمعيات والدولية االقليمية المساعدات على يعتمد كما( الوقائية وليس العالجية الخدمات

 .المستقبل في الخدمة واستمرار ثبات وعدم األجندات في تضارب من ذلك يعنيه وما
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 كما. الجوار دول إلى سوري مليون 2 من أكثر لجأ والبلدات المدن واستهداف المتصاعد والعنف العسكرية األعمال نتيجة

 المناطق وقصف االقتتال ضحايا عدد بلغ وقد. آمن مالذ عن بحثا   شخص مليون 1 من اكثر السورية األراضي داخل نزح

مليون نصف من بأكثر الجرحى عدد الدولية المنظمات وتقدر ألف مئة من أكثر السكنية
3

 ألعداد دقيقة تقديرات توجدوال 

 ،بالغة بأضرار الصحية التحتية البنية أصيبت كما. عاليا   الرقم كان وإن أطراف وبتر دائم بعجز أصيبوا الذين الجرحى

 كبير بشكل األعباء زيادة إلى األمر هذا وأدى جسيمة ألضرار تعرضت أو الخدمة خارج المشافي من% 01 فحوالي

 العديد تحولت كما ثانية 52 كل اسعافيا   مريضا   العامة المستشفيات ىاحد ستقبلت المثال سبيل فعلى. الباقية مشافيال على

 من العديد توقف إلى المستمرة الكهرباء وانقطاعات الشديد الوقود نقص ادى لقد. النازحين إليواء اماكن إلى المشافي من

 من استهدافها بسبب أو الوقود نقص بسبب إما كبير بشكل اإلسعاف منظومة تضررت وكذلك. الخدمة عن الصحية المراكز

 عدد إلى قياسا   تضررت التي العامة المشافي نسبة وتعكس .اآلليات أو السائقين اختطاف بسبب أو العسكرية القوات قبل

 حين في وطرطوس، والقنيطرة السويداء في بالمئة صفر فهي الدائر، الصراع طبيعة المحافظات حسب الكلي المشافي

 دمش. ريف في بالمئة 11 إلى ترتفع

 قواته، قبل من عسكرية أهدافا   والميدانية الخاصة المشافي أصبحت ،البالد مناطق على فشيئا   شيئا   لسيطرته النظام فقد ومع

 المثال، سبيل وعلى .اقتحامها عبر طبي وطاقم مرضى من فيها من وجرح قتل أو ،بالقصف استهدافها جرى ما وكثيرا  

 عمرو بابا في الميداني والمشفى حلب في الشفاء ودار والزرزور القدس ومشفى ،دوما في حمدان مشفى القصف استهدف

 .حمص جنوب أبل قرية في الميداني والمشفى سلقين في الميداني والمشفى

 قبو أو سكنية شقة من اكثر تكن لم النظام سيطرة خارج المناطق في النظامية للمشافي بديال   حلت التي الميدانية والمشافي

 متوفرة غير الجراحي العمل أدوات كانت ما وكثيرا  . آمن شبه مكان في منصوبة خيمة األحوال باحسن أو مهجور بناء في

 . اعتيادية غير بوسائل عنها ويستعاض

 أنه إال معقدة، عمليات كثيرة احايين وفي بل األساسية، االسعافات تقديم في المشافي هذه به قامت الذي الكبير الدور ورغم

 العديد اقامت وقد. عالية طبية عناية إلى تحتاج التي الخدمات تقديم لجهة أو االستمرارية لجهة كثيرا   عليها التعويل يمكن ال

 المتطورة ولكن الميدانية بالمشافي شبيه آخر نوعا   االنسانية الكوارث مجال في العمل في الخبرة ذات الدولية المنظمات من

 ما وهو. أخرى ومنظمات العالم من اطباء أو حدود بال اطباء منظمة فعلت كما تقدمها التي الخدمات ونوعية تصميمها في

 .لالصابات المدى بعيدة النتائج تخفيف أو األرواح من العديد حياة وانقاذ الكثيرين معاناة تخفيف في ساعد

 بسبب أو ،التظاهرات مرحلة في للمحتجين الطبية المساعدة تقديمهم بسبب سواء واألطباء الصحيين العاملين استهداف أدى

 الى الوصول امكانية عدم نتيجة العمل على التقييد بسبب أو ،المعنوي الضغط أو المالية الفدية بهدف المتعمد االختطاف

  .اخرى عمل اماكن عن والبحث البالد خارج الصحيين العاملين من العديد خروج إلى ،والعيادات الصحية المركز

طبيبا و  011عامال في المجال الطبي قد قتلوا، منهم  500فإن  2005لمركز توثيق االنتهاكات في أيلول / سبتمبر  ووفقا  

طبيبا منهم تم إعدامهم ميدانيا  00من الهالل األحمر. كما تذكر اإلحصائية أن  22مسعفا منهم  ممرضا   23صيدليا و  05

ممرضا  ومسعفا  .  10، إضافة إلى   105أكثر من  ن من األطباء والصيدادلة داخل مشافي ميدانية. كما أن بلغ عدد المعتقلي

 .شخصا منهم قضوا تحت التعذيب بينما ال يمكن معرفة مصير الكثيرين وال ظروف اعتقالهم 50كما يشير التقرير إلى أن 

                                              

 

 

3
 والبلدان سوريا في اإلنساني الوضع بشأن الرسمية غيرالوزارية ال المشاورات خالل المتحدة، ألممرئيس ا نائب الياسون يان العام األمين تصريحات 

حول  وتقرير األمم المتحدة https://www.un.org/News/Press/docs/2013/dsgsm702.doc.htm 0202 أيلول 02 في نيويورك في المجاورة،

 syria.org/att/1382759391_c6yBX.pdf-http://scpr 0202الحرب على التنمية في سوريا، تشرين األول 

https://www.un.org/News/Press/docs/2013/dsgsm702.doc.htm
http://scpr-syria.org/att/1382759391_c6yBX.pdf
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 في للمصابين عالجهم بسبب"  للدولة أعداء" باعتبارهم يصنفون أصبحوا فاالطباء ،حدود بال أطباء منظمة حسبو

 للقوات الجوية الغارات تستهدف وفيما. الحرب استراتيجية من كجزء المستشفيات يستخدمان الجانبين نأ كما. الصراع

 يزيد ما وهو ،"الحر السوري الجيش مستشفيات" أنها على منشآتهم تصنيف المعارضة مسلحو بدأ طبية، منشآت الحكومية

 .لهجمات التعرض مخاطر من

 

 أيضا   النقص وشمل. االختصاص ذوي من وخاصة الصحية العاملة القوى في حاد نقص إلى االستهداف هذا ادى وقد

 الخدمة تقديم اماكن إلى الوصول تستطيع تعد لم والتي ريفية اصول من معظمها في كانت التي والفنية التمريضية الكوادر

 .آمن مالذ عن بحثا   طقيةاالمن أصولها باتجاه نزحت انها او

 ضغط تحت البلد ستجعل والمؤهلة المدربة والصحية الطبية الكوادر اصابت التي الشديدة الهجرة فإن اخرى ناحية ومن

 وبرامج الحكومية غير المنظمات لتصورات خاضعا   سيجعله مما مستقبلي برنامج أي تنفيذ على قادرة صحية قيادات غياب

 .الوطنية المصالح دائما تراعي ال التي الدولية المنظمات

 بعض في تكون وقد حادة تغيرات الى ،الصحي النظام تباهي مجال كانت التيو ،الصحية المؤشرات من كثير تعرضت لقد

 التلقيح برنامج في باللقاحات التغطية تراجعت فقد ،المثال سبيل فعلى. المنظور المستقبل في لالصالح قابلة غير الحاالت

 من الكثير عودة باحتمال ذرين مما% 33 حوالي 2003 أواخر في تبلغ ان بعد الثالثة الجرعة في% 01 الى الوطني

 شمال في الحصبة حاالت عدد بلغت وقد. الكبد والتهاب للحصبة جائحات وجود من يحدث مابدأ وهو الطفولة امراض

. التلقيح معدالت في الشديد االنخفاض إلى معظمها يعزى حالة 2000 حوالي حدود بال اطباء منظمة تقدير وفق سوريا

 .مستقبلي صحي نظام ألي بالغا   وتحديا   أكيدا   عبئا   سيشكل وهذا

 في العالمية الصحة منظمة أعلنت فقد الجوار، دول إلى والالجئين سوريا داخل النازحين عدد في الكبير االرتفاع ومع

 خاصة للعيش، الصحية الشروط في والتدهور سوريا داخل الصحية المنظومة انهيار من قلقها عن 2005 يونيو/حزيران

 بالتدهور المرتبطة األمراض في انتشار إلى يؤدي مما الجوار، دول في الالجئين تجمعات في أو النازحين تواجد اماكن في

 التعتبر األخيرة هذه ان ومع. والليشمانيا التيفية والحّمى الحادة، كاالسهاالت المائي التلّوث أو الفضالت وانتشار البيئي

 الناجمة الندبات أن كما للعيش، الصحية الشروط غياب على يدل انتشارها أن إال األخرى، كاألمراض للحياة مهددا   مرضا  

 األعداد معالجة عن الناجم االقتصادي للعبء طبعا   إضافة الفتيات، عند خاصة بها للمصابين كبيرا   نفسيا   عبئا   تشكل عنها

 وتجمعات سوريا شمال في المصابين عدد أن السورية االغاثية المنظمات اتحاد من مصدر ذكر وقد. لمصابينا من الكبيرة

 .مصاب ألف 000 ال حوالي بلغ قد تركيا جنوب

 

 ادلب من الريفية المناطق في وخاصة كبيرة بأضرار العامة المياه وشبكة الصحي للصرف التحتية البنية أصيبت كما

 مما اليوم في ليتر 23 من أقل إلى ليتر 23 من المياه من الفرد حصة وتراجعت دمشق وريف الزور ودير والرقة وحلب

 والحمى المائية باالسهاالت المصابين عدد بارتفاع لوحظ ما وهو الصيف فصل في وخاصة األمراض بانتشار تهديدا   يعني

  .والتيفية المالطية

 معظم توقف إلى الوقود ونقص األجنبي القطع توفر وعدم السورية الليرة سعر وانخفاض االقتصادية العقوبات أدت لقد

 2005 من األول الربع في البالد احتياجات على يحتوي كان والذي المستوردة األدوية مخزون أن كما. الدوائية الصناعات

 .للتدمير تعرض قد

 متوفرة تعد لم التنفسية واألمراض والسرطان القلبية مراضواأل كالسكري المزمنة األمراض معالجة فإن اخرى ناحية من

 .النظام سيطرة أماكن في شديد ضعف من تعاني أنها كما النظام، سيطرة خارج هي التي األماكن في
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 حاد غياب ظل في خاصة المتنامية االحتياجات من بكثير اقل تبقى انها إال ،االنسانية المساعدات وصول من الرغم علىو

 الصحية الخدمات وتوزع األولويات تحديد من يمّكن للمعلومات نظام غياب أن كما. والمحلية الدولية الجهات بين للتنسيق

 .محتاجيها إلى فعال بشكل المساعدات هذه وصول على كبير بشكل يؤثر الخدمة مقدمي وعدد ونوعية الحالية

وغيلسون والت بحسب الصحي النظام نموذج يتألف
4
 يجري الذي) Context السياق  الثالث رؤوسه يحتل مثلث من 

 أما(. وفقها يتم التي) Process والعملية (الصحي النظام يتضمنه الذي) Content المحتوىو ،(الصحي النظام ضمنه

 والمجموعات األفراد عادة وهم النظام هذا وتنفيذ لصنع Actors األساسيون الفاعلون فيكمن المثلث هذا داخل

 .والمؤسسات

 الصحي النظام ضمنه يجري الذي السياق أن نجد سوريا في حاليا   الصحي النظام داخل يحدث بما النموذج هذا مقارنة عند

 وتم شديد لتشويه تعرضت برمتها والعملية المحتوى ان يعني مما .اقتصادي وانهيار السياسية البنى وتفتت حرب سياق هو

 استبدالهم تم دولي، تعاون مع وطنية ادارات من الطبيعي السياق في يتألفون ما غالبا   والذين األساسين الفاعلين استبدال

 في سوريا في الصحي النظام أن القول خالصةو .الدولي التمويل إلى مرتهنة و ومشتتة متعددة ومحلية عالمية بمنظمات

ً  يكون أن توقف الحالية األزمة مرحلة  .نظاما

  البعيد المدى وعلى االنتقالية المرحلة في الصحية السياسة خيارات

 االنتقالية، والمرحلة األزمة رحلةم بين الفاصلة الحدود فإن ،السوري المثال في كما طويلة لفترات الصراع استمرار عند

 الصحية السياسة ماتهدف وغالبا  . واضح بشكل رسمها يمكن وال عادة تلتبس ،بالصحة تتعلق التي المجاالت في خاصة

 المؤشرات عودة باتجاه الدفع( 2 و والوفيات المراضة تخفيض( 0 هما غايتين تحقيق إلى المرحلة هذه في المرتجاة

 يمكن بحيث المدى بعيدة بالمرحلة بربطها االنتقالية للمرحلة التخطيط عند االنتباه ويجب. المقبول المستوى إلى الصحية

 من والبد. ومستدام عصري صحي نظام تأسيس مرحلة إلى البناء اعادة مرحلة إلى األزمة مرحلة من بسالسة االنتقال

 فرصة وإنما السابق الصحي النظام من األزمة خربته ما اصالح طفق ليس المطلوب أن واعتبار ايجابية نظرة أحيانا   النظر

 .وطموحاتهم السكان احتياجات مع يتناسب بما الصحي النظام تشكيل العادة

 إلى مدخال   الناس لكل يكون أن مراعاة تتم أن يجب االنتقالية، المرحلة في الصحية للسياسة التخطيط فعند حال، أي وعلى

 الجهات مختلف بين التنسيق يتم وأن. والوفيات المراضة تخفيض إلى تهدف بحيث ألوياتها تحدد التي الصحية الخدمات

 بحيث الخدمات تصمم وأن للناس ممكنةال خدماتال أفضل على للحصول وذلك محلية أو دولية سواء الصحة على العاملة

 .األولية الصحية الرعاية مبادىءب تلتزم

 :مايلي على إذا   العمل يجب االنتقالية المرحلة في

 تقدير على الهيئات هذه وتعمل. النظام سيطرة خارج أصبحت التي المناطق كل في صحية هيئات تشكيل 

 مستعينة بالدليل، مسندة وبأدوات علمية منهجية وفق الصحية الناحية من فيها تنشط التي المنطقة احتياجات

 .والدولية المحلية المتوفرة بالخبرات

 العمل ازدواجية لتجنب المنطقة في العاملة والدولية المحلية المنظمات كل مع التنسيق على الهيئات هذه تعمل 

 .الفاعلية وزيادة

 وقابليته استدامته شروط مراعاة مع الدولية، العلمية المعايير وفق صحي معلومات نظام وجود على التركيز 

 .للتحديث
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 تكامل على للحصول والخدمية المدنية الفاعليات باقي مع بالتنسيق المنطقة في الصحية الهيئة تعمل ان يجب 

 من جدا   ضروري الحصر ال المثال سبيل على االقتصادية والفاعليات والمدارس البلديات مع التنسيق إن. خدمي

 . الصحية العملية في واالقتصادية والبيئية االجتماعية المكونات ادماج اجل

 حيث االجتماعية الركيزة ذات األولية الصحية الرعاية فكرة على المنطقة في الصحي العمل فلسفة تبنى ان يجب 

 المركز الى الوصول قبل والمدرسة المنزل في( منها الوقائية وخاصة)  الصحية الخدمات من الكثير تبدأ أن يمكن

 .الصحي

 والتركيز( عامة ام خاصة) ومشافي صحية مراكز من سابقا   المتوفرة التحتية البنية من القصوى االستفادة يجب 

 .اخرى ألغراض ال واالجتماعية الصحية للخدمة بفاعلية استعمالها على

 الخطوات نفس تستعيد المناطق هيئات عن ممثلين تضم( أمكن إن) المحافظة مستوى على صحية هيئات تشكيل 

 .السابقة

 الخدمة تقدم التي المراكز وربط والمعالجة التشخيص اجل من الحديثة التواصل بوسائل االستعانة من البد 

 .الخارج في أو سوريا داخل الموجودة تطورا   األكثر بالمراكز إما المنطقة مستوى على الصحية

 المدى على واالحتياجات العامة الصحة وضع يملتقي األساسيين الفاعلين مختلف ينب للحوار أرضية تطوير 

 .والبعيد والمتوسط القصير

 على تساعد سوريا، وخارج داخل المعنيين وبعض العامة الصحة حقل في وممارسيين باحثين تضم شبكة تطوير 

 .سوريا في الصحة مستقبل حول بالدليل مسندة صحية خيارات تطوير

 والسابق الحالي الوضع تحليل على معتمدة القادمة الصحية السياسات حول خيارات وضع على الشبكة هذه تعمل 

 .واالجتماعية لسياسيةا المتغيرات باالعتبار آخذة الممكنة المستقبلية واآلفاق اآلنية واالحتياجات

 كلما باالولويات ظرالن واعادة ومتماسك مرن معلومات نظام تطوير على باالعتماد الصحية األولويات تحديد 

 .الحاجة اقتضت

 والجمهور الباحثين متناول في ووضعها ومستمر دوري بشكل التقارير بنشر االهتمام. 

 الحق صحي نظام لبناء أساسية ضرورة يُشّكل االنتقالية المرحلة في شاملة مقاربة وفق االحتياجات لتقييم آلية تطوير إن

 والسياسات للصحة المتعددة والمحددات االقتصادية االجتماعية والحالة الصحي القطاع المقاربة هذه تضم ان ويجب. فعال

 :التالية النقاط إلى إضافة الصحي، النظام ووظيفة قدرة تقييم أيضا   يتم ان ويجب. العامة واالستراتيجيات

 األحداث لجرحى الدائمة واالعاقات االختالطات.  

 إلى الوصول في التأخر أو المناسبة المعالجة غياب بسبب حدثت التي المزمنة األمراض عن الناجمة الوفيات 

 .الصحية الخدمة

 التلّوث عن الناجمة مراضواأل التغذية سوء امراض وكذلك طعامال تلوث أو المائي التلّوث عن الناجمة الجائحات 

 .الفضالت وتراكم البيئي

 الوطني التلقيح برامج تدهور عن الناجمة الطفولة أمراض. 

 والنساء طفالواأل السن ككبار الصحي النظام دهوربت للتأثر غيرها من عرضة األكثر السكانية المجموعات وضع 

 .نفسية باضطرابات والمصابين الحوامل

 واالنقطاع األمن وانعدام الصراع عن ةالناجم ،األطفال عند وخاصة ،العقلية واالضطرابات النفسية الرضوض 

 .التعليم عن

 المرغوب غير والحمل االغتصاب حوادث من المتضررات وخاصة النساء ضد العنف. 
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 خاتمة

 المركزية قدرتها بضعف" تتميز أنها أي. هشة دول بأنها العالم في دولة 53 الدولي البنك صنف ،2005 الحالي العام في

 منطقة من كانت والثالثين الخمس الدول هذه من ثماني". المخاطر من للكثير عرضة مواطنيها تاركة شرعيتها ضعف أو

 .وسوريا والسودان وليبيا الغربية والضفة وغزة واليمن والعراق والصومال افغانستان وهي المتوسط شرق

 مما المحتملة، القادمة السيناريوهات كل باالعتبار تأخذ ومعقدة متعددة استجابة الى اآلن سوريا في القائم الوضع يحتاج

 االستجابة يشمل وهو الحالي، للصراع المتوقعة والمراحل المختلفة المستويات الصحية للسياسات التخطيط يأخذ أن يعني

 األمني البعد على السياسات دراسات معظم تركز وبينما. والبعيد المتوسط المستوى على التخطيط بقدر لالحتياجات اآلنية

 . السكان صحة مستوى على له يخطط مما القليل هناك فإن القادمة للفترة والسياسي

 فإن ،والبلقان وأفغانستان العراق كتجربة ،اقليمية أو داخلية وصراعات اهلية بحروب مرت التي البالد تجارب في وكما

 تعني العامة الصحة لقضايا بالنسبة االنتقالية المرحلة تعبير وأن الصراع انتهاء قبل يبدأ أن يجب القادمة للمرحلة االستعداد

 تكون ما غالبا   وهي بها البدء ضرورة وعي لحظة من ومابعدها االنتقالية للمرحلة االستعداد يبدأ ان تعني أنها أي" اآلن"

 .نفسه الصراع داخل ما لحظة

 وارتفاع الصراع نتيجة القتلى عدد زيادة مثل قضايا السورية المسألة في المطروحة العامة للصحة اآلنية المشاكل تتضمن

 والنازحين، المهجرين مشاكل دائم، أو جزئي وعجز إعاقة عنها ينجم ما غالبا   التي البليغة واالصابات الجرحى عدد

 .(الخ..الصحية المرافق األدوية، للشرب، الصالحة المياه) األساسية التحتية البنية واضرار

 من الفاقد وتعويض الصحية المرافق بناء إعادة عملية في بالتفكير البدء يجب المدى والبعيد المتوسط المستويين وعلى

 كله هذا وفوق. واسرهم الضحايا من اآللوف لمئات النفسي والدعم المصابين تأهيل الصحية، العاملة والقوى الفنية الكوادر

 .ويتجاوزها الحاصلة المتغيرات كل باالعتبار يأخذ الخدمات وتقديم الصحية للرعاية نموذج لبناء التخطيط يجب

 

 


