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السف ِر؟
أتكون مقارب ًة إ ْن َسان َّي ًة ِف ِط ِّب َّ

مارتا أ ِل ْكساندرا بالي ِنسكا

السفر للمسافرين يف ُط ُرق الهجرة باليونان من
ملَّا أطلقت منظمة أطباء بال حدود حديثاً خدمات ِط ِّب َّ
وح ْية أدب َّية.
أ َّولها إىل آخرها ،برزت تحدِّيات أخالقية َ
اللـوم ألنـاس بريئين؟ (ومثال ذلـك َّأن أغلب الحـاالت الجديدة يف
العـدوى بفيروس نقـص املناعـة البرشيـة بفرنسـا عنـد امل َّيالني إىل
الجنـس تحـدث يف جامعـات املهاجريـن القادمين من
خالفهـم يف ِ
بلاد إفريقيـا جنو َّيب الصحـراء )1.

ٌ
ميـدان قائم بنفسـه يف مثانين َّيات
طـب السـفر من حيـث هو
نشـأ ُّ
ً
القـرن العرشيـن ،تدفعـه دفعـاً عظيما الصناعـات الصيدالن َّيـة
لسـ َّياح بلدانـا الشمال العاملـي
التـي تنتـج املـواد الغذائيـة ُ
خـص الرعايـة الصحيـة
الزائريـنَ للمناطـق االسـتوائية .ولكـنْ ملَ ُت ُّ
املخصصـة للسـفر بأغنيـاء املسـافرين؟ ومـا عسى ْأن يفعل ماليني
ً
ً
ْ
ْ
ُ
املسـتضعفني الذيـن فـ ُّروا مـن ديارهـم قسراً هربـاً مـن مواجهـة ثانيـا :هـل ُيق َبل أخالقيـا أن تف َح َص الفئات السـكانية عن األمراض
العنـف والكـوارث الطبيعيـة والفقـر املدقـع الذيـن يف صحـة املعديـة ونحـن ال نسـتطع أن نضمـن لهـم املتابعـة املناسـبة؟
(ومثـال ذلـك أ َّننـا نعلـم َّأن لباكسـتان ُمعـد ََّل انتشـا ٍر اللتهـاب
احتمال خطـ ٍر أكبر مـن الـذي يف السـ َّياح؟
الكبـد الفيرويس مرتفعـاً جـداً ،فـإن فحصنـا باكسـتانياً مـن غير
َاح
مـا برحنـا يف منظمـة أطبـاء بلا حدود على امتـداد العقـود نو ِّفر وثائـق قانونيـة وكان مصابـاً باملرض فهل نسـتطيع ضمان ْأن ُتت َ
يوجـه االنتبـاه إال ً
قليلا إىل لـه الرعاية؟)
للمه ََّجريـن ولكـنْ مل َّ
الرعايـة الوجيـزة ُ
مواصلـة الرعايـة يف طـرق الهجـرة مـن أ َّولها إىل آخرهـا .ومن أجل
ـت اإلصابة باملرض املعدي ْأن ُتج َع َل سـبباً
وضـع مقاربـة شـاملة للمتن ِّقلين ق َّررنـا ْأن نطلـق تجريبـاً ِخ ْد َمـ َة ثالثـاً :أميكـن لنتيج ٍة ُتث ِب ُ
طـب السـفر رسـمي ًة ضمـن مرشوعنـا يف اليونـان .غير أ َّنـه يوجـد يف رفـض الدخـول إىل بلـ ٍد مـا على غير تعيين ،فيـؤدي ذلـك إىل
ِّ
ٌ
اإلعـادة القرسيـة أو تسـويغ سياسـات الحصر والعـزل؟ (ومثـال
أصيلـة يف هـذه املقاربة.
وح ْيرة أدبيـة
تحدِّيـات أخالقيـة َ
السـل ُتسـ َت ْع َم ُل يف املايض
ذلـك أ َّنـه كثيراً ما كانـت العدوى بـداء ِّ
الحدود َّية).
األصحـاء على تجنُّـب إلعـادة املهاجريـن عنـد املعابـر ُ
يهـدف ِط ُّ
ـب السـفر إىل مسـاعدة املسـافرين َّ
األمـراض وإىل توفير الدعـم واملـوارد للمسـافرين الذيـن لديهـم
حـاالت مرضيـة سـابقة للسـفر .وتهـدف أيضـاً إىل متكني املسـافرين
صحتهـم بتعريفهـم املعرفـة الكافيـة بالحاجـة
مـن أن ينتبهـوا إىل َّ
(أي يف تعريـز الصحـة وتعليـم املـرىض) ،وباملعلومـات التـي لهـا
صلـة بأحوالهـم (أي مـا هـو موجـود مـن مـوارد خلال السـفر
وقبلـه وبعـده) وبالوسـائل الطبيـة (أي ِعلـم التـداوي واللقاحـات).
ٌ
ـب السـفر)
( ُم
لط َّ
قتطـف مـن تعريـف منظمـة أطبـاء بلا حـدود ِ

التحدِّيات األخالقية

ً
فضلا على ذلـكُ ،تظ ِهـ ُر بيانات بني يـدي منظمة أطبـاء بال حدود
أ َّنـه يف حـال ’أزمـة الهجـرة‘ األوروبيـة ليسـت الصحـة الشـاغلَ
الرئيـس عنـد املهاجريـن .فهدفهـم يف الدرجـة األوىل الوصـول
َ
يتوجهـون .وقـد تتعـارض هـذه األولو َّيـة ُ
بالكل َّيـة هـي
إىل حيـث َّ
ومنظومـة ِق َي ِمنـا نحـن مقدمـي الرعايـة الصحيـةْ ،أن نحفـظ
العافيـة الجسـمية ملرضانـا .أضـف إىل ذلك َّأن كثرياً مـن ُ
الط ُرقِ ْإن
سـلكناها نشـارك يف األذى مـن غير اختيـار وال قصـد.

ـب السـفر ،جـاء الدافع إىل توسـيع الخدمـات َ
الس َّـكري تـأيت إىل عيـادة منظمـة
يف مجتمـع ِط ِّ
لتض َّم املثـال أ :تخربنـا مريضـة بـداء ُّ
ُ
ً
َّ
املهاجريـن مـن مختصي األمـراض املعديـة ،وليـس هـذا خـارج أطبـاء بلا حـدود أنهـا تخطـط ملغـادرة أثينـا مشـيا مـع امل ِّهربين،
الحسـبان ،نظـراً إىل دور املهاجريـن على امتـداد القـرون يف نشر وهدفهـا ُم ْنتَهَ ـاه الوصـول إىل اململكـة املتحـدة.
ِ
األمـراض .لذلـك فمن مصلحة املسـافرين واملهاجرين واملجتمعات
ً
املضيفـة جميعـاً ْأن يضعـوا سياسـات عامة صلبة غايتهـا الحدُّ من فـإن رأينـا َّأن يف هـذه الرحلـة خطـراً
عظيما على صحـة املريضة،
َ
نشـئُ ثالثة أمـو ٍر تتحدَّى فهـل ننصـح لهـا العـدول عنهـا؟ ثـم مـا ظـروف ِعيشـتها يف أثينا؟
انتشـار األمـراض املعديـة .غير َّأن هـذا ُي ِ
منظمـة أطبـاء بلا حدود.
أفليسـت صحتهـا يف خطـر إن بقيـت حيـث تكـون؟ وإن علمنـا
أن بعـض الطـرق آ َمـنُ مـن غريهـا فهـل ينبغـي ْأن نخربهـا؟ وإن
نوسـع إدراك األهمية يف رصد انتشـار األمراض ا ُملحتَملِ ز َّودناهـا مبـا تحتـاج إليـه من أنسـولني يكفيهـا بضعة شـهور ،فهل
أوالً :كيف ِّ
ُ
ْ
وتعزيـز الصحـة يف الجامعـات التـي يف خطـ ٍر ،مـن غير تحميـل
ـوب َسـفر ٍة فيهـا مخاطرة؟
ِّ
نشـجعها بذلـك مـن غير قصـد عىل ُرك ِ
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بيار-إيف برنارد /منظمة أطباء بال حدود

موظفات من منظمة أطباء بال حدود تعتنني باألطفال مبوقع التَّلقيح يف إلِّينيكو.

أميكـن ْأن ُتسـ ِّول لهـا نفسـها ْأن تبيعـه حتَّى تدفع املـال للمه ِّربني
شـجعناها
أو لتبقـى يف قيـد الحيـاة ليـس إال؟ وكيـف بها ْإن نحن َّ
على طلب املشـورة الصحية يف سـفرتها فأنكر مقـدم رعاية صحية
فعلهـا وأعادهـا إىل اليونان؟
املثـال بَّ :رتـب فريـق منظمـة أطبـاء بلا حـدود إلجـراء ِجر َاحـ ٍة
قيرصيـة على السـ ِّيدة س .و َّملـا كان الشـهر الثامـن مـن الحمـل
عما قريـب اليونـان بالطائـرة متَّ ً
أبلغتنـا أنهـا سـتغادر َّ
جهـة إىل
ً
َّ
أملانيـا .فقـال لهـا الطبيـب إن يف ذلـك مخاطـرة فينبغـي لهـا أن
لكـن
تؤجـل الرحلـة حتَّ ـى تضـع مولودهـا يف أمـا ٍن باليونـانَّ .
َّ
السـيدة س ْ
أبـت إال ْأن تغـادر فلـم يكـن لهـا خيـار آخـر سـواه.
وكانـت قـد اقرتضـت املـال لشراء تذاكر الطائـرة .فحـاول الباحث
االجتامعـي ْأن ينصـح لهـا إعادة النظر يف قرارها وأبدى اسـتعداده
ألن يتَّ صـل مبكتـب السـفريات ْ
ْ
َ
التاريـخ يف التذاكـر إىل
يؤجـل
وأن ِّ
ٌ
َّ
َّ
حين .فبكـت السـ ِّيدة س .وقالـت إنهـا نادمـة على أنهـا مل تـأت
إلينـا مـن ُ
قبـل َّ
وإنهـا ال تسـتطيع ْأن تعـدل عـن قرارهـا .فأرصرنـا
ْ
على أن ُت ِعيـدَ النظـر يف األمـر واتفقنـا عىل أن نتصل بهـا يوم الغد
ات فلـم ُي ِجبنَا
مـر ٍ
لنتناقـش يف الخيـارات األخـرى .ثـم اتصلنـا بهـا َّ
جيـب ُّ
قط.
ُم ٌ

نظـراً إىل واجـب حاميـة األم وطفلهـا غير املولـود ،أكان ملوقفنـا
‘األبـوي’ ُمسـ ِّو ٌغ ،ولـو زاد ذلـك على ِشـدَّتها ِشـدَّة؟ فـإن اتصـل
موظفـو املطـار بنـا يومئـ ٍذ ليسـألونا ْأن ُنقـ َّر أ َّنهـا قـادر ٌة جسـدياً
على السـفر ،أ ُكنَّـا َّ
ـم املريضـة على ِق َي ِمنـا الطب َّيـة؟ وإن
فضلنـا ِق َي َ
ُ
جـاء السـ ِّيد َة س املَ َخـاض يف الطائـرة فألحـق ذلـك بهـا أو بطفلها
سـوءاً ،أيف ذلـك مسـ ِّو ٌغ ألن نضرب بقيـم املرىض عـرض الحائط يف
ظـروف شـبيهة بذلـك يف املسـتقبل ،كإبلاغ موظفـي املطـار حال َة
املريـض حتَّـى ُ ْين ََـع مـن ركـوب الطائـرة؟

جوازات السفر الصح َّية

السد َّيـة مـن مرشوعنـا يف اليونـان إىل َّأن تسـليم
تشير البيانـات َّ ْ
النـاس لسـجل مبعلوماتهـم الصحيـة ميكـن أن يكـون ِجـ َّد مفيـ ٍد
ليـس للمـرىض فحسـب ،إذ هـو مفيـدٌ أيضـاً يف تجنُّـب تضييـع
املـوارد املحـدودة ُسـدىً  .ومـن ذلـك عىل سـبيل املثـال أ َّننـا نعلم
الحـاالت التـي فيهـا ُأ ِعي َد مر ًة بعـد مر ٍة تلقيح املـرىض أو فحصهم،
َّ
ومما يحـدث أيضـاً ْأن يكـون املـرىض غير متي ِّقنين مـن االسـم
الصحيـح للـدواء الـذي يأخذونـه أو مـن ُجرعتـه أو كال األمريـن.
ويزيـد يف حـدة هـذه الحاالت مسـائل اللغة والرتجمـة ،فض ًال عىل
املسـتويات املختلفـة يف املعرفـة الصحيـة.
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كافي ٍة هو حقٌّ للناس أجمعني وال بدَّ من أن َّ
يظل كذلك .ثانياً:
اجتامعي للحالة الصح َّية ،و ِز ْد
ثبت َّأن الهجرة نفسها محدِّدٌ
ٌّ
َّ
عىل املخاطر الوراثية والبيئية أن الفرد الذي هاجر زادت فيه
املخاطر الصح َّية بالقياس إىل َمن مل يهاجر 2.ثالثاً :عىل مقدِّمي
صحة ٍّ
كل من
اج ُب َص ْونِ َّ
الرعاية وسلطات الصحة العامة َو ِ
َّ
ألمر يعود عىل املعن ِّيني
السكان املضيفني واملهاجرين فإ َّنه ٌ
ُ
دُ
بنفع جزيل .وليس َي ْص ق هذا يف األمراض املعدية
أجمعني ٍ
فحسب ،بل َي ْصدُ ُق فيها ويف األمراض التي لها أسباب أعقد مثل
االكتئاب أو الرسطان ،ثم َّ
إن إسرتاتيجيات الوقاية يف درجتها
ٌ
ً
همة أيضا من غري نظ ٍر إىل الوضع
األوىل والثانية والثالثة ُم َّ
3
االجتامعي أو القانوين.

الصحي أدَّى إىل
غري َّأن اقرتاح الرشوع يف إصدار ‘جواز السفر’
ِّ
اض يف منظمة أطباء بال حدود .أ َّما أضداده فقالوا إنهَّ
جدال ُم َف ٍ
قد تستعمله سلطات الحدود لتت َّبع البلد التي دخل صاحبه
إليها أ َّول دخوله إىل أوروبا (ويف ذلك ُمس ِّو ٌغ لإلعادة القرسية)،
وقد ُيع ِّر ُض املرىض للخطر يف أرسهم أو يف مجتمعهاتهم املحل َّية
ْ
وأعم من ذلك
(إن صنِّفوا مث ًال أنهم تع َّرضوا للعنف الجنيس)ُّ ،
أ َّنه قد يؤدي إىل إيذاء صاحبه أو وصمه .وأ َّما أنصاره فقالوا إنَّ
س ُيم ِّكن املرىض ويوقف إهدار الوقت واملوارد ويؤدي يف آخر
املطاف إىل تحسني جودة الرعاية .وبناء عىل ذلك ،ق َّررنا َّأن
أساس
إصدار جوازات السفر هذه ينبغي ْأن ال يقوم إال عىل
ٍ
خب املريض بكل املخاطر العملية والنظرية
طوعي ،بعد أن ُي َ
علم) ،وأ َّنه ينبغي أن ُيس َّلم جواز السفر
(وبذلك يوافق عن ٍ
خصائص من
مجتمع ما من خالل
بنسخة ورقية واحــدة .ويف الوقت نفسه ،نتم َّعن يف الحلو رابعاً وأخرياً :ينبغي الحكم يف
َ
ٍ
التَّقان َّية حتَّى نضمن من رس َّية املرىض وأمنهم أحسن النتائج .بينها جهوده املبذولة يف توفري الرعاية ألحوج الناس إليها .ويف
ضعف متعددة وال بدَّ من أن ُتعالَج.
كث ٍري من املهاجرين مواضع
ٍ
أيف املعلومات إ ْف َر ٌ
اط؟
واملختصني النفسانيني
ونحن ،األط َّبا َء واملمرضات والقابالت
ِّ
ُ
ْ
َ
واملختصني االجتامعيني ،نعتقد أنهَّ
ع َّلمتنا التجارب َّأن الشفاف َّية أفضل من املقاربة األبو َّية التي ومخططي الصحة العامة
ِّ
األعم فتتد َّرج إىل
تبدأ من
األخص .لكنْ أ ِمنَ الحاالت حاالت ال بدَّ من ْأن ُي َو َّفر لالجئني وغريهم من املهاجرين الحصول
ِّ
ِّ
يكون فيها االحتفاظ ببعض املعلومات ُمس َّوغاً من الوجهة عىل الرعاية الصح َّية األساسية بحيث ُتحرت َُم رس َّيتهم وأمنهم،
األدب َّية إذا رأينا أ َّنها ال تنفع املريض وأنها لن تزيد عىل ِشدَّ ته إال و ُيتجنَّب أيضاً ُّ
أدوات ُتستع َمل
كل رضب من رضوب تصيريهم
ٍ
إن هذ االسؤال لذو شأنٍ َّ
ِشدَّ ًة؟ َّ
ألن فيض املعلومات ،وال س َّيام يف السياسة .وملَّا كان ازدياد التحدِّي اإلنساين يف توفري الرعاية
ُ
ً
ً
ً
َّ
ِّ
حني تكون املعلومات معقدة أو فيها تهديد ،قد يؤدي إىل ك ْر ٍب الطبية للمتنقلني أمرا محتمال وقوعه يف األعوام املق ِبلة وجب
إسرتاتيجي ْ
وأن
وتشويش يف املريض َش ِدي َد ْي ِن ،ويزيد ذلك ِشدَّ ًة حني ُيو ِردُها علينا االستعداد لذلك بإنشاء مبادئ وتخطيطٍ
ٍّ
مرتجم شفويٌّ  .ثم َّ
إىل املريض
حكم األساس متيناً.
إن يف أحوال الالجئني واملهاجرين يكون كل ذلك ُم َ
ٌ
يتعامل أكرث مرضانا مع كث ٍري من مصادر القلق التي لها صلة
ٍّ
مارتا أ ِل ْكساندرا بالي ِنسكا
بكل من ماضيهم وحارضهم.
marta.balinska@geneva.msf.org

صحتهم ،كان علينا َو ْح َد ُة البحوث يف منظمة أطباء بال حدود بسويرسا
وإذ قد كنَّا نب ِّلغ املرىض املخاطر بغية َص ْونِ َّ
ُ
ص األخطار www.msf-ureph.ch
ٌ
واجب أد ٌّيب ْأن نقرتح إسرتاتيج َّيات مسايرة ال ْأن ن ْح ِ َ
فحسب .ومثال ذلك أ َّنه ليس مجدياً القول لفتاة مغادر ٍة
ٌ
مع امله ِّربني َّ
محتمل ،ذلك أ) أ َّنها تعرف ذلك يف أشكر لفيليب كيالن وفرانسوا درورك ما بذلوه يف تعليقهم عىل
إن اغتصابها
ْ
األغلب ب) وال ينبغي أن نزيد قلقها .ولكنْ نروي لها قصة هذه املقالة.
مريضة من مرضانا سافرت عىل ِحدَتها ثم ترافقت هي وامرأة
 .1عوز املناعة املكتسب (اإليدز) يف فرنسا سنة ( 2018باللغة الفرنسية فحسب)
أخرى عىل ْ
أن ال تفرتقا ،وال س َّيام يف ’مناطق الخطر‘ كاملراحيض www.vih.org/dossier/vihsida-en-France-en-2018
َّ
والحممات .فينبغي ْأن يكون تجنُّب األخطار وإسرتاتيج َّي ُ
ات Davies A A, Basten A and Frattini C (2010) ‘Migration: A social .2
determinant of migrants’ health’, Eurohealth Vol 16, No 1
ً
املسايرة جزءا ال يتجزَّأ من املشورة الصحية األساسية.
(الهجرة :محد اجتامعي لصحة املهاجرين) bit.ly/Davies-Basten-Frattini-2010

ال َعدْ ُل ِف الوصول إىل الخدمة

ببعض أفكا ٍر تدور حول
وبعدُ  ،فيطيب لنا ْأن نختم الحديث
ِ
ً
ْ
ُ
َاح
العدل يف الحصول عىل رعاية صحية ج ِّيدة .أوال :ينبغي أن تت َ
متسجلني
خدمات ِط ِّب السفر للمستضعفني من املهاجرين
ِّ
متسجلني َّ
ألن حقَّ الحصول عىل رعاية صحي ٍة
كانوا أم غري
ِّ
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