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التحديات اإلنسانية والطبية أمام مساعدة الالجئني الجدد يف لبنان والعراق

كارولني أبو سعدة وميكائيال سريافيني

أظهرت التدفقات الكبرية واملستمرة لالجئني السوريني والفلسطينيني الوافدين عىل الدول املجاورة لسوريا محدودية
املامرسة اإلنسانية وأ َّنها متثل أيضاً تحديات جديدة للتدخالت الطبية واإلنسانية.
مــع اســتمرار األزمــة يف ســوريا ،تشــهد الحاجــات اإلنســانية
داخــل البــاد وخارجهــا تصاعــداً رسيعـاً .فمنــذ بدايــة األزمــة
يف شــهر مــارس/آذار  ،2011تأثــرت قــدرة املنظــات الدوليــة
عــى توفــر املســاعدات داخــل ســوريا وخضعــت إىل قيــود
كبــرة .ولذلــك ،ر َّكــزت معظــم الهيئــات الدوليــة اهتاممهــا
عــى وضــع الالجئــن الذيــن عــروا الحــدود إىل كل مــن
تركيــا ولبنــان واألردن والعــراق .وتقــ ِّدر مفوضيــة األمــم
املتحــدة الســامية لالجئــن إجــايل عــدد الالجئــن مبــن فيهــم
املوجوديــن يف مــر وغــر ذلــك مــن دول أخــرى مبليــوين
1
الجــئ ابتــدا ًء بأواخــر شــهر أغســطس/آب .2014
لقــد كان هنــاك أثــر كبــر للتدفــق الجامعــي لالجئــن
خــال العامــن املاضيــن عــى دول الجــوار ،لكــنَّ املجتمــع
الــدويل مل يعالــج ذلــك األثــر عــى نحــو مالئــم .فــا زالــت
معظــم األولويــات الحاليــة واملامرســات الخاصــة بتوفــر
الرعايــة الصحيــة يف بيئــات النــزاع ،لســوء الحــظ ،قامئــة
لعقــود منرصمــة كان ُينظــر للنــزاع فيهــا عــى أنــه مصاحــب
ملخيــات الالجئــن املكتظــة التــي تــؤوي فئــات مــن الشــباب
مــن البلــدان الناميــة .لكــنَّ األمــر غــر ذلــك ،فالحــروب
املعــارصة تندلــع يف بيئــات ذات مســتويات أعــى مــن الدخــل
يصاحبهــا مــؤرشات صحيــة أساســية أفضــل وعــادة مــا تكــون
مدتهــا مطولــة .وتغــر هــذه الحقائــق الرتكيبــة الســكانية
تغيــراً كبــراً وكذلــك تغــر الســات الرئيســية لألمــراض التــي
تصيــب الســكان املتأثريــن بالنــزاع.

شاميل العراق

خــال عــام  ،2012فــ َّر كثــر مــن األكــراد الســوريني إىل
العــراق املجــاور ،وخاصــة إىل إقليــم حكومــة كوردســتان.
ويف محافظــة دهــوك العراقيــة ،افتُتــح مخيــم دوميــز يف
أبريل/نيســان  2012وكذلــك افتتحــت الحكومــة املركزيــة
يف بغــداد مخيمــن آخريــن يف املنطقــة الجنوبيــة الغربيــة
للعــراق .وبعــد مثانيــة عــر شــهراً ،اتضــح ّأن املســاعدات
املقدمــة يف مخيــم دوميــز أقــل مــن املســتوى املقبــول ،فلــم
يكــن االســتثامر املطلــوب يف امليــاه واإلصحــاح كافيــاً ومل
يكــن هنــاك أي تخطيــط صحيــح وســليم ملختلــف مراحــل
املخيــم .أمــا فيــا يخــص حضــور املنظــات الدوليــة ،فهــو ال

يــكاد ُيذكــر .وهنــاك شــح كبــر يف رؤيــة متوســطة إىل بعيــدة
األمــد يف توقــع وصــول الالجئــن الجــدد إىل املخيــم .ويف
حــن أبــدت الســلطات الكرديــة يف البدايــة سياســة ترحيبيــه
باالجئــن ،مــا زال غيــاب دعــم املجتمــع الــدويل ســبب ٌا يف
دفعهــم إىل تقييــد املســاعدة بطــرق مختلفــة تضمنــت ،عــى
ســبيل املثــال ،إغــاق الحــدود يف مايو/أيــار  .2013ومــع َّأن
حكومــة إقليــم كوردســتان ســمحت لالجئــن بالوصــول إىل
الخدمــات العامــة ،دون مقابــل ،فقــد بــدأت هــذه الخدمــات
تشــح عــا كانــت عليــه يف الســابق.
ومــع انــدالع املناوشــات مؤخــراً رشقــي ســوريا ،أعــادت
ســلطة حكومــة كوردســتان العراقيــة فتــح الحــدود يف
 .2013/8/15وإثــر ذلــك ،تدفــق مــا يزيــد عــى 30000
شــخص إىل اإلقليــم خــال بضعــة أيــام .فامتــأ بذلــك مخيــم
كاوارغوســت يف أربيــل الــذي افتُتــح مؤخــراً ووصــل إىل
طاقتــه االســتيعابية القصــوى .ومــن املقــرر افتتــاح مخيمــن
آخريــن يف املنطقــة لكــنَّ أي ـاَ منهــا لــن تكــون لــه القــدرة
عــى اســتيعاب التدفقــات الجديــدة .ولــن يقدمــا أي يشء
لألغلبيــة الســاحقة لالجئــن املتناثريــن يف املناطــق الحرضيــة.

لبنان

دخلــت أفــواج الالجئــن لبنــان تباعــاً عــى عــدة مراحــل.
ففــي حــن كان عــدد الالجئــن الســوريني  20000الجــئ
يف شــهر مايو/أيــار  2012يف املناطــق الشــالية مــن لبنــان،
وصــل العــدد بدايــة شــهر أغســطس/آب  2013مــا يقــدر
بـــ  570000وفــق أرقــام مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية
لالجئــن أو  1.3مليــون وفقــاً ألرقــام لحكومــة اللبنانيــة.
وإضافــة إىل الالجئــن الفلســطينيني املســجلني يف لبنــان
قبــل الحــرب البالــغ عدهــم  425000الجــئ ،تقــدر األونــروا
َّأن  50000الجــئ فلســطيني إضــايف وصلــوا إىل لبنــان مــن
املخيــات الســورية منــذ بدايــة الحــرب .ومــن بــن 4.2
مليــون شــخص يقيــم يف لبنــان ،ميثــل الالجئــون يف لبنــان
اآلن حــوايل  %25مــن عــدد الســكان اإلجــايل .أمــا الحكومــة
اللبنانيــة التــي اتبعــت سياســة رســمية بعــدم التدخــل
باألزمــة الســورية ،فقــد تركــت حدودهــا مفتوحــة ورفضــت
إقامــة املخيــات إليــواء الالجئــن .ولذلــك ،تشــتت النــاس يف

نرشة الهجرة القرسية 44

األزمة السورية

71

نوفمرب/ترشين الثاين 2013

جميــع أنحــاء البــاد خاصــة يف املناطــق الفقــرة التــي تعــاين تعــود كثــر مــن معــدالت انتشــار األمــراض والوفيــات إىل
باألصــل مــن اســتنزاف شــديد جــداً للخدمــات مــا أدى إىل تــردي وضــع األمــراض املزمنــة الحاليــة (مثــل :أمــراض
تأثــر االســتجابة إىل حاجــات الالجئــن تأثــراً كبــراً جــداً .القلــب واألوعيــة الدمويــة ،وارتفــاع ضغــط الــدم ،والســكري،
والســل ،واإليــدز) .ففــي تلــك الحــاالت ،كان اســتمرار العــاج
املنظومات الصحية
أمــراً رضوريـاً .ومــن هنــا ،تفــرض تعقيــدات األمــراض املزمنــة
رغــم تد ُّمــر املستشــفيات يف ســوريا وتــرر الصناعــة وطــول أمدهــا رضورة انتهــاج اســراتيجية جديــدة ملواجهتهــا.
الدوائيــة فيهــا ،فقــد حظيــت ســوريا بأفضــل منظومــة
صحيــة يف املنطقــة قبــل األزمــة ولذلــك تختلــف الســات ميكــن القــول َّ
إن معظــم استشــارات الرعايــة الطبيــة
الرئيســية لألمــراض الوبائيــة التــي يعــاين منهــا الســكان األساســية ،التــي تقدمهــا منظمــة أطبــاء بــا حــدود يف لبنــان
وكذلــك الحاجــات املرتبطــة بهــا اختالقــا كبــراً عــا يعــاين والعــراق منــذ أوائــل عــام  ،2012تتعلــق باألمــراض املزمنــة.
منــه َّ
اللجئــون يف بيئــات اللجــوء األخــرى املألوفــة لــدى ومــن هنــا ،ال يقــل اســتمرار العــاج أهميــة عــن الحصــول
َّ
الفاعلــن اإلنســانيني.
عليــه .لكــنَّ املقابــات التــي أجريــت مــع الالجئــن الســوريني
يف ســهل البقــاع وصيــدا يف لبنــان تشــر إىل ّأن أكــر مــن
ويف العــراق ،اســتُنزفت املنظومــة الصحيــة العراقيــة عــر نصــف املســتجيبني ( )%52قالــوا إ َّنهــم مل يكونــوا مقتدريــن
ســنوات مــن الحصــار تبعهــا احتــال قادتــه أمريــكا ثــم ماديــاً عــى بــذل تكاليــف عــاج األمــراض املزمنــة ،بينــا
حــرب أهليــة .أمــا يف لبنــان ،فتعتمــد املنظومــة الصحيــة أشــار الثلــث ( )%30إىل أنهــم اضطــروا إىل تعليــق العــاج
عــى القطــاع الخــاص مــا يجعــل الحصــول عــى الرعايــة نظــراً الرتفــاع التكاليــف .ويف العــراق ،يفــرض أن يكــون
الصحيــة أمــراً صعبــاً ملعظــم املســتضعفني .فعــى ســبيل العــاج مجانيـاً .أمــا عــى أرض الواقــع فاألمــر يختلــف حيــث
املثــال ،أجــرت منظمــة أطبــاء بــا حــدود دراســة مســحية ُيضطــر الالجئــون نظــراً النقطــاع التزويــد إىل رشاء أدويتهــم
وجــدت مــن خاللهــا أن قرابــة  %15مــن ال َّالجئــن املقا َبلــن مــن الصيدليــات الخاصــة.
مل يتكمنــوا مــن الحصــول عــى الخدمــات يف املستشــفيات
لعــدم قدرتهــم عــى دفــع الرســوم (مــع َّأن نســبة مشــاركتهم ومتثــل األمــراض املعرضــة للتفــي يف أي وقــت خطــراً عــى
يف التكاليــف تســاوي  %25يف حــن تغطــي املفوضيــة باقــي الســكان املتأثريــن بالنــزاع يف الــدول متوســطة الدخــل.
الرســوم) .وأفــاد  9مــن أصــل  10مقا َبلــن َّأن أســعار األدويــة فقــد عــاىن العــراق ،عــى ســبيل املثــال ،مــن انتشــار وبــاء
املوصوفــة كانــت العائــق األســايس لحصولهــم عــى العنايــة الحصبــة وتطلــب الســيطرة عليــه التطعيــم الجامعــي يف
الطبيــة 2 .أمــا اســتمرار تدفــق ال َّالجئــن فقــد مــارس ضغوطـاً مخيــم الالجئــن .وكذلــك يعــاين لبنــان مــن تفــي األمــراض
عــى كال املنظمتــن الصحيتــن .وتــؤدي الضغوطــات الكبــرة التــي ،وإن كانــت أقــل حــدة مــا عليــه الحــال يف العــراق،
تلــك إىل منــع البنــى الصحيــة مــن اســتقبال أعــداد أكــر مــن يصعــب الســيطرة عليهــا نتيجــة تشــتت تــو ُّزع الســكان
املــرىض .وتثــر هــذه الصعوبــات ،مــن جهتهــا ،حــاالت التوتــر الالجئــن .ووقــوع حــاالت انتشــار األمــراض املعديــة ،حتــى
بــن املجتمعــات املضيفــة والســكان ال َّالجئــن ،وهــو أمــر لــو كان أقــل مــا عليــه يف البيئــات األخــرى ،يبقــى أمــراً ال
يســتدعي املعالجــة بأقــى رسعــة وفعاليــة.
ميكــن تجاهلــه .وبالنظــر لهــذه الوقائــع ،ال بــد مــن تطويــر
االســتجابات الوقائيــة والعالجيــة وال بــد مــن عــدم حرصهــا
عبء األمراض عىل متوســطي الدخل
بالرعايــة الصحيــة األساســية بــل يجــب أن متتــد لتغطــي
ً
تختلــف صفــات ال َّالجئــن مــن دول متوســطي الدخــل مــن العــاج الثانــوي والثالثــي أيضــا دون مقابــل.
ناحيتــي الرتكيبــة الســكانية وعــبء األمــراض عــن صفــات
ال َّالجئــن التقليديــن الذيــن اعتــاد الفاعلــون اإلنســانيون التحديات الصحيــة يف البيئات املفتوحة واملخيامت
يف جميــع أرجــاء العــامل عــى العمــل معهــم .ويف املــايض ،مــن املســائل األساســية املثــرة لالهتــام العالقــة التــي
شــهدت أوضــاع التدفقــات الجامعيــة لالجئــن ارتفاعــاً تربــط تســجيل األشــخاص والوصــول إىل الخدمــات مبــا فيهــا
كبــراً يف معــدالت الوفيــات عندمــا تحتــد حــاالت الطــوارئ .الخدمــات الصحيــة  .3فقــد أشــار  %41مــن املقا َبلــن إىل أنهــم
وكانــت تلــك الوفيــات نتيجــة رئيســية لألوبئــة أو لــردي مل يكونــوا مســجلني ويعــود الســبب يف ذلــك بصــورة رئيســية
األوضــاع املرضيــة املعديــة وســوء التغذيــة الحــاد .لكــنَّ إىل افتقارهــم للمعلومــات حــول أيــن وكيــف ميكنهــم أن
الوضــع اليــوم يختلــف عــا كان عليــه يف الســابق ،حيــث يســجلوا أنفســهم أو لبعــد نقــاط التســجيل عنهــم أو بســبب
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التأخــرات التــي عانــوا منهــا يف مراكــز التســجيل أو ألنهــم
كانــوا خائفــن مــن عــدم حصولهــم عــى الوثائــق الرســمية
املناســبة مــا يجعلهــم يخافــون أيضـاً مــن إعادتهــم قـراً إىل
ســوريا.
ويف لبنــان ،يف ســهل البقــاع خاصــ ًة ،يعيــش َّ
اللجئــون يف
أماكــن مبعــرة ويجعــل ذلــك وصولهــم إىل املستشــفيات
أمــراً يف غايــة الصعوبــة .وإضافــة إىل ذلــك ،حتــى لــو أن
املفوضيــة تغطــي بعــض تكاليــف املستشــفيات لالجئــن،
فهــي ال تغطــي جميــع ال َّالجئــن .ويف نهايــة املطــاف ،يجــد
معظــم ال َّالجئــن أنفســهم مضطريــن لدفــع النقــود مــن
أجــل الحصــول عــى الخدمــات الصحيــة الثانويــة والثالثيــة.

يالحــظ َّأن املنظومــة الصحيــة تســتقبل أعــداداً
الظاهــرَ ،
تفــوق طاقتهــا االســتيعابية .وكذلــك الحــال يف لبنــان حيــث
ال ميكــن التنبــؤ بتوزيــع املســاعدات عــى الالجئــن الســوريني
مــا يقــود إىل ارتفــاع التنافــس عــى املــوارد النــادرة .وينتــج
عــن هــذا التوزيــع غــر املتكافــئ تباين ـاً اقتصادي ـاً مــا يلبــث
أن يولِّــد مقتــا وكراهيــة تجــاه الالجئــن الســوريني .وتبقــى
الظــروف املعيشــية لالجئــن يف البيئــات املفتوحــة غــر
متناســبة ،فدفــع إيجــارات املنــازل متثــل عبئ ـاً إضافي ـاً عــى
املــوارد املاليــة لالجئــن ناهيــك عــن َّأن معظمهــم يعيشــون
يف دور إيــواء غــر مناســبة كاملــدارس واملســاجد واألبنيــة
املهدَّ مــة ،أمــا املســاعدات املقدمــة إىل الالجئــن الســوريني
فــا زالــت عمومــاً قــارصة عــن تلبيــة حاجاتهــم.

يعيــش معظــم ال َّالجئــن الســوريني حاليــاً يف البيئــات الخالصات

الحرضيــة وليــس يف املخيــات .وهــذا مــا ميثــل تحديــات
كبــرة جــداً عــى التدخــات الصحيــة .فوفقـاً ملفوضيــة األمــم
املتحــدة لالجئــن يعيــش  %65مــن الالجئــن باملنطقــة خــارج
املخيــات .ويف حــن يعيــش َّ
اللجئــون الســوريون يف لبنــان
يف مناطــق مبعــرة ضمــن أكــر مــن  1000بلديــة معظمهــا يف
األماكــن الحرضيــة الفقــرة ،يعيشــون يف العــراق يف املخيــات
واملــدن .وميثــل هــذا التنــوع يف مــكان اإلقامــة تحدي ـاً أمــام
التدخــات الطبيــة والصحيــة.

ويف املخيــم ،ميكــن تصميــم منظومــة شــاملة ومركزيــة لضــان
الحصــول عــى الخدمــات الصحيــة وقــد يكفــي لذلــك تقديــم
منظومــة بســيطة للرقابــة للتأكــد مــن التصــدي لألمــراض
الرئيســية التــي ميكــن أن تتفــى بــن النــاس .لكــنَّ ظهــور
تلــك االمــراض ،لســوء الحــظ ،يحــدث بــن ال َّالجئــن املشــتتني
يف لبنــان وهكــذا ال يتمكــن نظــام الرقابــة مــن التنبــؤ بتلــك
األمــراض خــال مــدة مبكــرة كافيــة .ويواجــه َّ
اللجئــون يف
البيئــات الحرضيــة عــى أي حــال تقطعــاً يف القــدرة عــى
الوصــول إىل الخدمــات الصحيــة نتيجــة الضغــوط الكبــرة
عــى املنظومــات العامــة يف البــاد املضيفــة لهــم التــي ال
تتمكــن مــن اســتيعاب ضغــوط مواطنيهــم أصــ ًا .وغالبــاً
مــا يعيــش الالجئــون الحرضيــون بصــورة غــر رســمية مــع
املواطنــن األصليــن .ومبــا َّأن كال الفئتــن مــن النــاس لديهــا
الحاجــات واالســتضعافات نفســها ويشــركان باملنظومــة
الصحيــة ضعيفــة املــوارد فذلــك ســيؤدي حتــ ً
ا إىل توليــد
اإلقصــاء وعــدم املســاواة يف تقديــم الخدمــات.
ويف العــراق ،يعيــش معظــم الالجئــن يف بيئــات حرضيــة.
ومــع َّأن العــاج الصحــي األســايس والثانــوي مجــاين يف

مل تتكمــن السياســات وال التدخــات الصحيــة مــن مســايرة
التغــرات العامليــة العميقــة يف بيئــات النِّــزاع .وليســت
األزمــة الســورية اســتثنا ًء لتلــك القاعــدة .وعــى الفاعلــن
اإلنســانيني أن يكيفــوا اســراتيجياتهم حســب الواقــع الــذي
يعيشــه َّ
اللجئــون اليــوم وحســب أعبــاء األمــراض الخاصــة.
وحيــث َّ
إن عــبء األمــراض انتقــل إىل األمــراض املزمنــة ،فهــذا
ً
يفــرض رضورة تقديــم التدخــات األكــر تعقيــدا التــي تضــع
يف االعتبــار مســألة اســتمرار الرعايــة الصحيــة .ومــع ذلــك،
مــا زالــت األمــراض التــي يحتمــل تفشــيها بــن النــاس أمــراً
قامئــاً مــا يتطلــب إقامــة منظومــات رقابيــة جيــدة ميكنهــا
التنبــؤ مبــا ســيحدث واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة.
ثــم هنــاك عوائــق أمــام الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة
الثانويــة والثالثيــة ،مثل:تكلفــة الخدمــات وضيــق أوقــات
الــدوام وبعــد املســافات ،ويجــب وضعهــا يف االعتبــار
عنــد مســاعدة الالجئــن الســوريني .وهنــاك أيضــاً حاجــة
لدمــج منظــم لعــاج ميكــن تحمــل نفقاتــه لألمــراض غــر
الســارية .وعــاوة عــى ذلــك ،ينبغــي توفــر الرعايــة الكاملــة
والرسيعــة يف املستشــفيات لجميــع الالجئــن املســتضعفني
الذيــن يعانــون مــن الظــروف الصحيــة الحــادة.
وفيــا يخــص االجئــن الحرضيــن املشــتتني يف جميــع أنحــاء
كوردســتان العــراق ولبنــان ،فيواجهــون كثــراً مــن املصاعــب
يف الحصــول عــى املســاعدات ،وهــذا مــا يثــر أيض ـاً قضيــة
الكيفيــة األفضــل للتعامــل مــع حاجــات األشــخاص املهجريــن
يف البيئــات املفتوحــة.
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ويف أغســطس/آب  ،2013تحــدث املفــوض “ما أمثن يشء أحرضته معك من الديار؟”

كارولني أبو سعدة

caroline.abu-sada@geneva.msf.org

أحمد يحمل عكازه التي يقول إنه ال ميكنه بدونها الوصول إىل الحدود العراقية يف
رحلة تستغرق ساعتني مشياً( .مخيم دوميز يف إقليم كوردستان العراق)
[استُبدلت األسامء لغايات الحامية] مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /برايان سوكولa

الســامي لألمــم املتحــدة لالجئــن،
أنطونيــو غوتــراس ،عــن وجــود رضورة
ملحــة لتبنــي منهــج أكــر كرمــاً واتســاقاً
يف التعامــل مــع الســوريني الباحثــن
عــن املــاذ واللجــوء يف أوروبــا علــ ً
ا َّأن
أملانيــا والســويد اســتقبلتا ثلثــي الســوريني
الباحثــن عــن الحاميــة يف االتحــاد
األورويب .وباملثــل ،ال بــد مــن حشــد مزيــد
مــن الــدول ملســاعدة جــران ســوريا يف
تــويل العــبء عــن طريــق تقديــم خيــار
اللجــوء أو إعــادة التوطــن يف بلــد ثالثــة.
فقــد انكشــفت األزمــة الســورية عــى
فجــوة كبــرة بــن الحاجــة للمســاعدات
واالســتجابة الحقيقيــة لتلــك الحاجــة.
وهــذا النــوع مــن األزمــات بعيــدة األمــد
يتطلــب أيضـاً التخطيــط وااللتــزام بعيــدي
األمــد مــن املانحــن والــدول والهيئــات
الدوليــة .ويف حــن رحــب جــران ســوريا يف
معظــم األوقــات بال َّالجئــن واســتضافوهم
َّ
فــإن نقــص الدعــم الــازم
وأعانوهــم،
للســلطات املحليــة والبنــى ســوف يجعــل
التدفقــات الجامعيــة ســبباً يف إثــارة
الرفــض لــدى املجتمــع املضيــف عنــد بــدء
تجــاوز الطاقــات االســتيعابية املحليــة
واســتنزافها.

متارة أحرضت شهادتها العلمية ليك تكمل تعليمها (مخيم أديامان لالجئني ،تركيا)

رئيسة وحدة البحوث يف منظمة أطباء
بال حدود ،سويرسا ،وميكائيال سريافيني

micaela.serafini@geneva.msf.org

مسؤول للعمليات الصحية ،منظمة أطباء بال
حدود ،سويرسا www.msf.ch
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php .1
 .2دراسة مسحية أجرتها منظمة أطباء بال حدود يف ديسمرب/
كانون األول .2012
www.doctorswithoutborders.org/publications/
article.cfm?id=6627
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