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مزدوجة تدهور الواقع الصحي مع انهيار املستوى املعي�شي في سورية

 وجيه حداد)1) 

: ملخص البحث 
ً

أواًل

عجز	النظام	عن	تأدية	وظائفه	االجتماعية	وتراجع	الواقع	الصحي	 هدف	هذا	البحث	إلى	تعرف	العالقة	بين 
في	مناطق	النظام،	بفعل	تقليص	اإلنفاق	الحكومي،	وتراجع	الخدمات	واملرافق	الصحية،	وبفعل	األوضاع	العامة	
املناطق	 في	 التحتية	 البنية	 النظام	 تدمير	 أيًضا	عن	 نجم	 الصحي،	 القطاع	 في	 العاملين	 غالبية	 إلى	هجرة	 أدت	 التي	
الخارجة	عن	سيطرته،	فتدهور	القطاع	الصحي	فيها	إلى	درجة	الغياب	شبه	الكامل،	وخاصة	في	الشمالين	الشرقي	

والغربي	من	سورية.

	وأّدى	تدمير	النظام	سورية،	وإيصالها	إلى	مرتبة	الدولة	الفاشلة،	وتراجع	مؤشراتها	العامة	بما	فيها	املؤشرات	
عن	 معظمهم	 السوريين	 وعجز	 	، الصحي	 الواقع	 انهيار	 تفاقم	 إلى	 عاملًيا؛	 األخيرة	 املرتبة	 إلى	 والغذائية	 الصحية	
90	باملئة	 تلقي	الرعاية	الصحية	الالزمة	،	وأّدى	انهيار	الواقع	االقتصادي،	وارتفاع	نسبة	الفقر	إلى	ما	يزيد	عن	
من	السوريين	،	وارتفاع	نسبة	غير	اآلمنين	غذائيا	إلى	نسب	غير	مسبوقة،	ووصول	عدد	املحتاجين	إلى	مساعدات	
13	مليون	سوري؛	إلى	عجز	السوريين	معظمهم	عن	تأمين	الشروط	الصحية	والطبيعية	لحياتهم	أو	 إنسانية	إلى	

املحافظة	على	صحتهم،	كما	عجزوا	عن	القدرة	على	التداوي	والعالج	في	حاالت	املرض.

النفسية،	 األمراض	 ارتفاع	 في	 املعي�شي	 والبؤس	 العنف	 ومظاهر	 وتداعياتها	 النظام	 حرب	 أسهمت	 وباملثل	
وحاالت	االنتحار،	وارتفاع	منسوب	التوتر	والقلق	ضمن	أوضاع	شديدة	القسوة	وسريعة	االنحدار.

ثانًيا: مقدمة

وانهيار	شبكات	 الذاتية،	 في	منظومته	 الكبير	 الدمار	 انهياًرا	حاًدا	على	خلفية	 في	سورية	 الصحي	 القطاع	 شهد	
إلى	مستويات	 الفقر	 ارتفاع	معدالت	 أبرزها	 وتداعياتها،	ومن	 الحرب	 بفعل	 معه،	 املتشابكة	 االجتماعية	 األمان	
90	باملئة	من	الشعب	السوري،	إضافة	إلى	تدني	املداخيل	العامة،	وتقليص	النظام	 غير	مسبوقة	تجاوزت	نسبة	
األزمات	 وقع	 على	 األساسية	 العيش	 سبل	 وتعذر	 كافة،	 الحيوية	 للقطاعات	 املقدم	 االجتماعي	 الدعم	 منسوَب	

اإلنسانية	املستمرة،	وفي	مقدمتها	شح	مصادر	الطاقة،	وانعدام	األمن	الغذائي.

تبًعا	 واألفراد،	 املجتمع	 واقتصاديات	 العامة،	 الحياة	 بمستويات	 وثيًقا	 ا	
ً
ارتباط الصحية	 الرعاية	 وترتبط	

)1(		باحث	سوري	متعاون	مع	مركز	حرمون	للدراسات	املعاصرة،	له	عدد	من	الدراسات	واملقاالت	املتعلقة	بالشأن	السوري.
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ملداخيلهم	وقدرتهم	اإلنفاقية،	حيث	يشكل	القطاع	الصحي	11	باملئة	من	إجمالي	الناتج	املحلي	العالمي)2(،	في	حين	
يشكل	نسبة	متدنية	في	سورية	من	ناتج	محلي	شديد	االنخفاض،	ما	يجعل	إمكان	الحصول	على	الخدمات	الصحية	
الضرورية	والجيدة	أمًرا	متعذًرا،	وهو	أمر	ال	يترك	مفاعيله	في	حياة	األفراد	فحسب،	وإنما	في	مستقبل	االقتصاد	
يدفعون	 تفاعلية،	فأشخاص	أصحاء	 والصحة	بصورة	 االقتصاد	 بين	 العالقة	 الدولي	 البنك	 برمته،	حيث	يحدد	

باتجاه	اقتصاد	أقوى.

ويتوسع	عند	منظمة	الصحة	العاملية	مفهوم	الصحة	بوصفه:	السالمة	الكاملة	البدنية	والنفسية	واالجتماعية،	
االجتماعية	 املحددات	 مع	 الصحية	 املحددات	 الرؤية	 تلك	 وفق	 لتتقاطع	 والعاهة،)3(	 املرض	 غياب	 فقط	 وليس	
بالقوة	 بدوره	 املرتبط	 الغذائي،	 واألمن	 بالغذاء	 الصحة	 فترتبط	 كافة،	 والسياسية	 والثقافية	 واالقتصادية	
الشرائية	واملداخيل	العامة،	وترتبط	أيًضا	بشروط	البيئة	املكانية	وتفاعلها	مع	األوضاع	املعيشة	السائدة،	وكذلك	
مع	البنيتين	االجتماعية	والسياسية	لعالقة	الصحتين	الجسدية	والنفسية	بنظم	الحياة	اليومية،	وبالقدرة	على	

تلبية	احتياجات	الجسد	الفيزيولوجية	واملعنوية	وفق	املعايير	اإلنسانية	.	

رت	خدمات	
ّ
وف ))إذا	 فعالة:	 الصحية	 النظم	 العاملية	شروطا	العتبار	 الصحة	 تقني،	حددت	منظمة	 	وبشكل	

على	 الحصول	 في	 وعدالة	 	،
ً
فّعاال صحًيا	 معلومات	 ونظام	 جيًدا،	 مدّربة	 صحية	 عاملة	 وقوى	 جيدة،	 صحية	

إلى	حوكمة	رشيدة	وقيادة	 الطبية،	وتمويل	كاف	للصحة،	إضافة	 الخدمات	الصحية	واللقاحات	والتكنولوجيا	
الحرب	 بعد	 باتت	 فإنها	 للحرب،	 السابق	 الزمن	 في	 كبير	 بنقص	 الشروط	مشوبة	 كانت	هذه	 وإذا	 متماسكة(()4(،	

بعيدة	كل	البعد	عن	تلك	املعايير.

ومع	تهالك	النظم	الصحية	الثالث	في	سورية،	واملوزعة	حاليا،	تبعا	للسيطرة	العسكرية	بين	النظام	واإلدارة	
الذاتية	في	الشمال	الشرقي،	وقوى	املعارضة	والنفوذ	التركي	في	الشمال	الغربي،	وعجزها	عن	بناء	النظم	الصحية	
الفعالة	وتوفير	اإلنفاق	الصحي	الالزم	والكافي،	يشهد	القطاع	الصحي	السوري	مزيًدا	من	التدهور	وغياب	الخدمات	
األساس،	ويشهد	أيًضا	تراجًعا	متنامًيا	في	حصول	املواطنين	السوريين	على	الرعاية	الصحية	الفورية	والضرورية	
املخاطر	 إلى	 إضافة	 واالجتماعية،	 اإلنسانية	 الكارثة	 حدود	 إلى	 تصل	 آنية	 بمخاطر	 ينذر	 بما	 الحياة،	 الستمرار	
وغياب	 الصحية،	 الخدمات	 لتردي	 نتيجة	 الالحقة،	 وأجيالهم	 أطفالهم	 وصحة	 السوريين	 بمستقبل	 املتعلقة	
ما	يخص	عالجهم	من	األمراض	 أو	 الصحية،	 الوقاية	والشروط	 ما	يخص	 في	 الرئيسة،	سواء	 الصحة	 مقومات	

الناشئة.

النظافة	 تحقيق	 على	 القدرة	 وانعدام	 الصحي	 والصرف	 باملياه	 املتعلقة	 العامة	 الخدمات	 تراجع	 وشكل	
الشخصية	والنظافة	العامة	بيئة	خصبة	لألمراض	واألوبئة	في	مجتمع	بات	أفراده	يكافحون	للبقاء	على	قيد	الحياة.

	،)2019( سنوًيا"،	 الصحية	 الرعاية	 على	 الخاصة	 أموالهم	 من	 دوالر	 ترليون	 نصف	 ينفقون	 النامية	 البلدان	 سكان	 "بيان	صحفي:	 الدولي،	 البنك	 انظر:	 	 	)2(
https://bit.ly/3uKfgpn

https://www.who.int/ar/about/frequently-asked-questions	،"للصحة؟	املنظمة	تعريف	هو	ما	متكررة،	"أسئلة	العاملية،	الصحة	منظمة	انظر:		3((

https://bit. 	.)2015 بين	زمنين،	)مركز	مالكوم	كير-	كارنيغي	للشرق	االوسط،	 املال	االجتماعي:	سورية	 )4(	فؤاد	فؤاد،	خيارات	السياسات	الصحية	ودور	رأس	
ly/3uF89yG

https://bit.ly/3uKfgpn
https://www.who.int/ar/about/frequently-asked-questions
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ا: مشكلة البحث 
ً
ثالث

تحددت	مشكلة	البحث	في	إيجاد	العالقة	بين	تراجع	املؤشرات	الصحية	العامة	في	سورية	وتراجع	اإلنفاق	العام	
على	الصحة	واملرافق	الصحية	من	املوازنات	الحكومية،	وفي	العالقة	بين	تراجع	اإلنفاق	العام	وازدياد	الحاجة	إلى	
االنفاق	من	الجيب	الخاص	للحصول	على	التداوي	املطلوب،	وتحددت	من	خالل	إيجاد	الرابط	بين	مؤشرات	سبل	

العيش	بوصفها	مؤشًرا	اقتصادًيا،	ومؤشرات	الصحة	العامة.	

رابًعا: أهمية البحث

	وتنبع	أهمية	البحث	من	خالل	كشف	الترابط	بين	العوامل	األكثر	فاعلية	في	تدهور	قطاع	الصحة	السوري،	
وذلك	باإلجابة	عن	األسئلة	اآلتية:	ما	تصنيف	الواقع	الصحي	الحالي	في	سورية؟	كيف	تأثر	قطاع	الصحة	املدمر	
في	الحرب	السوري	بتراجع	اإلنفاق	العام؟	وما	أثر	ذلك	في	قدرة	السوريين	على	التداوي	والحصول	على	الرعاية	
الصحتين	 على	 الخاص	 اإلنفاق	 عبر	 جيوبهم	 من	 أم	 العام	 الصحة	 قطاع	 من	 املطلوب؟	سواء	 والعالج	 الصحية	
الجسدية	والنفسية،	وما	تأثيرات	تراجع	عجز	النظام	عن	تأمين	الخدمات	واملرافق	الصحية	في	الواقع	الصحي؟	وما	
اآلثار	املترتبة	على	صحة	السوريين	جراء	تدهور	الواقع	املعي�شي	وعجزهم	عن	تأمين	املتطلبات	الرئيسة	للحياة،	
وفي	مقدمتها	الدواء	والغذاء؟،	وما	تأثير	املناخ	واألحوال	الجوية	في	إطار	عجز	السوريين	عن	تأمين	بيئة	مناسبة	

للعيش	من	تدفئة	وتبريد	وبيئة	صحية	في	كامل	الجغرافيا	السورية؟.

بالقطاع	الصحي	السوري	من	 النهوض	 إن	اإلجابة	عن	تلك	األسئلة	تمثل	الركيزة	األساس	في	تحديد	عوامل	
خالل	تحديد	الثغرات	الرئيسة	فيه.

خامًسا: منهج البحث

التي	تعتمد	عادة	املنهج	الوصفي	 التحليلي،	كونه	من	صنف	األبحاث	املكتبية	 البحث	املنهج	الوصفي	 	اعتمد	
العامة	 والبيانات	 الصحية،	 املؤشرات	 تتبع	 بهدف	 السابقة	 والتقارير	 الدراسات	 في	 البحث	 من	خالل	 التحليلي،	
بينهما،	ويكشف	 التفاعلي	املتبادل	 الترابط	 والكلية	للواقعين	الصحي	واملعي�شي	في	سورية،	بما	يكشف	عن	مدى	
التشابه	الكبير	في	تلك	املؤشرات	ضمن	املناطق	السورية	الثالث	حالًيا،	مع	اإلشارة	إلى	أن	التباينات	القائمة	في	تلك	

ا	في	الدرجة	لتشابه	الواقع	الصحي	فيها.
ً
ا	في	النوع،	وإنما	فروق

ً
املناطق	ال	تشكل	فرق
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سادًسا: تراجع الدعم الحكومي للقطاع الصحي

1. انخفاض املوازنة الصحية العامة

بلد،	 أي	 في	 املقدمة	 الصحية	 الخدمات	 لسوية	 الرئيسة	 املؤشرات	 أهم	 واحًدا	من	 الصحة	 اإلنفاق	على	 يعد	
وكمها،	ويضم	اإلنفاق	على	الصحة	مجموع	ما	تنفقه	الدولة	على	النظم	والرعاية	الصحية،	ومجموع	ما	ينفقه	
األفراد	من	جيوبهم	الخاصة.	وتاريخًيا	صنفت	سورية	من	البلدان	متدنية	اإلنفاق	على	الصحة	في	املستويين	كليهما	
العام	والخاص،	ففي	حين	شكل	القطاع	الصحي	11	باملئة	من	الناتج	اإلجمالي	العالمي،	فإن	مجموع	اإلنفاق	على	
 4 الصحة	في	سورية	في	القطاعين	العام	والخاص	كليهما	تراوح	قبل	الحرب	بين	2.5	و5	باملئة	بمتوسط	أقل	من	

باملئة	من	الناتج	االجمالي	املحلي،	وبقيت	حصة	اإلنفاق	الحكومي	فيه	أقل	من	النصف.

	وشكل	اإلنفاق	الحكومي	على	الصحة	من	املوازنة	العامة	نسبة	4.5	باملئة	عام	2000،	و6.1	باملئة	عام	2005،	
و6.3	باملئة	عام	2010،	لكنه	أيًضا	مع	االرتفاع	الظاهري	في	النسب،	بقي	أدنى	من	نسبة	النمو	السكاني،	وتراجعت	
العام	والخاص	على	 )1(	تطورات	اإلنفاق	 العامة،	ويوضح	الشكل	 الرعاية	الصحية	 حصص	األفراد	من	نفقات	

الصحة	ما	بين	عامي	)2000،	و2010(.

الشكل رقم )1( تطورات اإلنفاق العامة: األرقام من املكتب املركزي لإلحصاء
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واحتلت	سورية	ضمن	هذا	املعدل	املرتبة	175	من	أصل	194	دولة)5(،	وانتمت	سورية	مع	)2	دولة	في	العالم	
املحلي))(،	مع	مالحظة	 اإلجمالي	 الناتج	 باملئة	من	 	4 تقل	عن	 بنسبة	 الصحة	 اإلنفاق	على	 الدنيا	من	 الشريحة	 إلى	
تراجع	مستمر	في	حصة	اإلنفاق	الحكومي	قياًسا	باإلنفاق	الشخ�شي	من	الجيب،	من	حدود	48	باملئة	عام	2000	إلى	

)4	باملئة	عام	2005،	ثم	إلى	41	باملئة	2010،	كما	يوضح	الشكل	رقم	)2(.

الشكل رقم )2( العالقة بين اإلنفاق الحكومي واإلنفاق من الجيب على الصحة )األرقام من املكتب املركزي لإلحصاء(.

اإلنفاق	 نسبة	 انخفاض	 وشكل	 كبيًرا،	 تراجًعا	 الصحة	 على	 للنظام	 الفعلي	 اإلنفاق	 تراجع	 الحرب،	 وبعد	
اإلنفاق	وفق	 لتدني	 	مركًبا	

ً
املحلي	عامال الناتج	اإلجمالي	 انخفاض	 في	سورية	مع	 الصحة	 الحكومي	والخاص	على	

الصحية	 املساعدات	 النظام	من	 اإلنفاق،	فإن	حصة	 في	 الشديد	 التراجع	 ولفهم	 العالمي،	 الصحة	 معيار	منظمة	
املقدمة	من	األمم	املتحدة	واملنظمات	الدولية	لسورية	باتت	تعادل	في	السنوات	2020	إلى	2022	حصته	من	اإلنفاق	

	عنها.
ً
على	الصحة)7(،	وتزيد	قليال

وكانت	أدنى	نسبة	من	اإلنفاق	الحكومي	على	الصحة	من	املوازنة	العامة	في	عام	2012	بنسبة	1.5	باملئة	منها،	
ولم	يشكل	ارتفاع	نسبتها،	و	ارتفاعها	الرقمي	في	السنوات	الالحقات	زيادة	فعلية	في	اإلنفاق	الحكومي	على	الصحة	
ملجيئها	ضمن	موازنات	مالية	تضخمية	بفعل	انهيار	سعر	صرف	الليرة	السورية)8(،	فعلى	سبيل	املثال،	إن	موازنة	
عام	2011	شكلت	بالقيمة	الدوالرية	248.6	مليون	دوالر،	في	حين	بلغت	170	مليون	دوالر	عام	2015،	وتراجعت	

)5(		املرجع	السابق	نفسه.

https://bit.ly/3BltQrq	.)2011(	،"وحده	العام	بذمة	ليست	والقضية	عامليا:	متدن	الصحية	الرعاية	على	سورية	"إنفاق	د.م،		)((

2022"،	)تموز/	 )7(	انظر:	منظمة	األمم	املتحدة	للطفولة	)اليونيسف(،	"املكتب	القطري	في	سورية،	املوازنة	العامة	للدولة	في	الجمهورية	العربية	السورية	لعام	
يوليو،	2022(.

)8(	املصدر	السابق	نفسه.
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اإلنفاق	 ثلث	 يعادل	 رقم	 وهو	 و)4(،	 	)3( الشكلين	 بمقارنة	 موضح	 هو	 كما	 	،)9(  2021 عام	 دوالر	 مليون	 	79 إلى	
12	مليون،	فإن	 النظام	بحدود	 في	منطقة	 املقيمين	 السكان	 2011،	وباحتساب	عدد	 الصحة	عام	 الحكومي	على	
إلى	نصف	 يتجاوز	6.5	دوالر،	ويتقلص	 2021	ال	 في	موازنة	عام	 الفرد	من	اإلنفاق	الحكومي	على	الصحة	 حصة	

القيمة	في	حال	احتساب	عدد	السكان	الكلي	في	سورية.	

الشكل رقم )3( نسبة اإلنفاق الحكومي على الصحة من املوازنة العامة )بالليرة السورية(

الشكل رقم )4( القيمة الفعلية لإلنفاق الحكومي على الصحة في سورية )بالدواًلر(.

https://bit.ly/3BoODud	،)2022(	،قاسيون	صحية"،	مساعدة	يحتاج	بات	السوري	الشعب	نصف	من	"أكثر	د.م،	)9(
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أ. النظام الصحي في شمالي شرق سورية

أما	في	الشمال	الشرقي	في	سورية،	فتشير	املعطيات	إلى	غياب	شبه	كلي	ملنظومة	صحية	على	األرض،	وتغيب	
البيانات	املالية	عن	القطاع	الصحي	هناك،	ويعاني	القطاع	الصحي	الخاضع	لإلدارة	الذاتية	االنهياَر	الشامل	بحسب	
البالد	 في	 األسوأ	 هي	 مؤشراتها	 بعض	 أن	 على	 أممًيا	 املوثقة	 الصحية	 مؤشراتها	 وتدل	 فيها)10(،	 الصحة	 مسؤولي	
واألشد	خطًرا،	وال	سيما	في	ما	يخص	األوبئة،	والوضع	الصحي	لألطفال.)11(	وكانت	اإلدارة	الذاتية	طرحت	مسودة	
	خالل	

ً
قانون	صحي	للمناقشة	العامة،	واعترف	مسؤول	الصحة	أن	النظام	الصحي	في	املنطقة	منهار	انهياًرا	كامال

عشر	سنوات	من	الحرب	التي	أثرت	تأثيًرا	مباشًرا	في	الخدمات	الصحية.

ب. النظام الصحي في شمالي غرب سورية

وفي	حال	مشابهة	يفتقر	الشمال	الغربي	من	سورية	بقسميه؛	الخاضع	للمعارضة	السورية	والخاضع	لإلدارة	
التركية،	إلى	وجود	قطاع	صحي	فعال	ضمن	أوضاع	إنسانية	وصحية	كارثية،	ويتقاسم	أعباء	الرعاية	الطبية	فيه،	
بصورة	محدودة	وغير	كافية،	منظمات	طبية	دولية	إضافة	إلى	منظمات	مجتمع	مدني،	ومديريات	الصحة	التابعة	

لسلطات	األمر	الواقع	فيها)12(،	وتغيب	البيانات	املالية	الواضحة.

الكارثة	 تعمق	 مع	 السورية،	 الجغرافيا	 كامل	 في	 باطراد	 الصحية	 الكارثة	 تتوسع	 الشامل	 الواقع	 هذا	 وأمام	
االقتصادية	واالنسانية،	وعدم	القدرة	على	إيجاد	التمويل	الالزم	للقطاع	الصحي،	وكانت	منظمة	الصحة	العاملية	
أكدت	))إن	االحتياجات	اإلنسانية	في	سورية	وصلت	إلى	أعلى	مستوياتها	منذ	بدء	الحرب،	مشيرة	إلى	أنها	"تعمل	في	

نقذ	للحياة((.)13(
ُ
جميع	أنحاء	البالد	لتوفير	الدعم	الصحي	امل

2. تراجع القدرة على التداوي

شكلت	مزدوجة	تراجع	الخدمات	الصحية	مع	انهيار	الواقع	االقتصادي،	وال	سيما	في	مناطق	النظام،	عائًقا	كبيًرا	
أمام	قدرة	السوريين	في	الحصول	على	الرعاية	الطبية	الالزمة،	فمع	تقليص	اإلنفاق	العام	على	الصحة	توقفت	
النوعية،	ومستلزمات	 التحاليل	املخبرية	وصور	االشعة	 توزيع	األدوية	وعن	إجراء	 العامة	عن	 الطبية	 املنشآت	
العمل	الجراحي	والقطع	التعويضية،	وارتفعت	األعباء	املادية	على	املر�شى،	وازدادت	معدالت	اإلنفاق	من	الجيب	

الخاص	بالتوازي	مع	ضعف	املداخيل،	وتخطي	الواقع	املعي�شي	حدود	الكارثة	الجماعية.

	وأسهم	توقف	عدد	من	املنشآت	الطبية	عن	الخدمة	في	تراجع	القدرة	على	التداوي،	وذلك	لعدم	القدرة	على	
تشغيلها	ألسباب	متنوعة،	منها	دمارها	أو	خروجها	عن	السيطرة	أو	عدم	وجود	التمويل	الكافي	والكادر	الصحي،	

https://bit.ly/3iSvSsl	،)2022(	،"سورية	شرق	شمال	الصحية	الرعاية	نظام	لتفعيل	تسعى	الذاتية	"اإلدارة	د.م،		)10(

https://bit. 	،)2022( املتحدة،	 األمم	 البالد"،	 شرقي	 شمال	 في	 التغذية	 سوء	 ملعالجة	 عاجلة	 اجراءات	 اتخاذ	 إلى	 تدعو	 العاملية	 الصحة	 "منظمة	 د.م،	 	)11(
ly/3W1AA5y

.https://bit.ly/3Fi53FH	)2018(	،الجديد	العربي	،"))2-4	العجز	وسط	الصحي	الواقع	السوري:	"الشمال	البشير،	هللا	عبد	12((

https://bit.	،)2022(	،سورية	فلسطيني	أجل	من	العمل	مجموعة	التأقلم"،	أجل	من	يكافح	سورية	في	الصحي	النظام	جعل	الصراع	العاملية:	"الصحة	د.م،	)13(
ly/3URiGS2

https://bit.ly/3Fi53FH
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فمن	بين	101	مستشفى	يتبع	القطاع	العام،	يعمل		47	مستشفى	بصورة	كاملة	،	و24	مستشفى	بصورة	جزئية،	
و30	مستشفى	متضررة	بفعل	الحرب)14(،	كذلك	أّدى	خروج		ما	بين	0)	باملئة	و70	باملئة	من	الكادر	الطبي	إلى	خارج	
)15(	في	تراجع	القدرة	على	التداوي	ضمن	منشآت	القطاع	العام،	لعدم	القدرة	على	تغطية	األعداد	الكبيرة	 البالد	
من	املر�شى،	وخاصة	مر�شى	الحاالت	السريعة	الذين	ال	يمكنهم	االنتظار	بسبب	طبيعة	حاالتهم	الصحية،	إضافة	
إلى	تعطل	كثير	من	األجهزة	الطبية	النوعية	في	مستشفيات	القطاع،	وعدم	القدرة	على	إصالحها	أو	استبدال	غيرها	

بها،	من	مثل	األجهزة	املخبرية	و	أجهزة	تصوير	الطبقي	املحوري	وأجهزة	تصوير	الرنين	املغناطي�شي.

ومع	انخفاض	إمكان	التداوي	في	القطاع	العام،	شهدت	أجور	الرعاية	الطبية	في	مناطق	النظام	ارتفاعات	مهولة	
ضمن	القطاع	الخاص،	وخاصة	ذات	الطابع	السريع	واإلسعافي،	كما	في	حاالت	وباء	كوفيد	19،	وبلغت	كلفة	الليلة	
الواحدة	في	بعض	املستشفيات	الخاصة	7	مليون	ليرة،	وهو	رقم	يعادل	أجر	موظف	حكومي	ملدة	تزيد	على	خمس	
سنوات،	وبلغت	تكلفة	صورة	الطبقي	املحوري	بين	00)	ألف	ليرة	ومليون	ليرة،	ووصلت	تكلفة	غسيل	الكلى	ملرة	

واحدة	إلى	ربع	مليون	ليرة،	

وتحولت	زيارة	املر�شى	عيادات	األطباء	إلى	نوع	من	املغامرة	املالية،	الرتفاع	تكاليف	التداوي	الخاص،	واضطر	
الخدمة	 على	 الحصول	 لتعذر	 االضطرارية	 التداوي	 حاالت	 لتأمين	 وأمالكهم	 بيوتهم	 بيع	 إلى	 املر�شى	 من	 عدد	

السريعة	أو	الكافية	في	القطاع	العام،	في	حين	واجه	العاجزون	عن	تأمين	املبالغ	املطلوبة	مصائرهم	املحتومة.

	بحدود	50	و100	ضعف	مع	انخفاض	كبير	في	فاعليتها،	بحسب	
ً
وارتفعت	أسعار	الدواء	الوطني	ارتفاًعا	مهوال

عدد	من	األطباء،	وكانت	العقوبات	قد	أدت	إلى	سحب	تراخيص	دوائية	من	58	شركة	محلية،	ما	أثر	على	نوعية	
الدواء	املحلي.	

	وفي	ظل	تراجع	اإلنفاق	الحكومي	على	الصحة	تنامى	اإلنفاق	من	الجيب	الخاص،	وكان	قد	وصل	عام	2017 
إلى	8)	%	وفق	دراسات	تابعة	للنظام))1(،	ويرجح	ارتفاع	هذا	الرقم	حالًيا	مع	تراجع	اإلنفاق	الطبي	العام،	وشكل	
	إضافًيا	في	تراجع	القدرة	على	التداوي،	وأسهمت	

ً
نقص	الكادر	الطبي	وتراجع	أعداد	العاملين	في	قطاع	الصحة	عامال

أزمات	الطاقة	في	تقليل	عدد	العاملين	في	قطاع	الصحة	العام	والخاص،	حيث	اضطر	عدد	من	األطباء	إلى	تقليص	
دوامهم	في	عياداتهم	إلى	يومين	فقط	أسبوعًيا	لصعوبة	الوصول	إلى	العيادات)17(.

سابًعا: تأثير انعدام األمن الغذائي في الصحة في سورية

تأثر	النظام	الغذائي	للسوريين	بشدة	على	وقع	تداعيات	حرب	النظام	على	الشعب	السوري	واشتداد	األزمات	
االقتصادية	وانخفاض	املداخيل	واألجور	العامة	في	مناطق	النظام	إلى	حوالى	20	دوالر	شهرًيا،	فبات	من	العسير	

ملعظم	الشعب	السوري	تأمين	كفايته	من	الغذاء	خارج	إطار	املساعدات.	

.https://bit.ly/3BkBeTK	،)2022(	،صور	وعالجهم؟"،	مرضهم	أمر	يتدبرون	فكيف	ا:
ً
)14(	عمار	الخطيب،	"السوريون	يصرخون	أمل

.https://bit.ly/3uJFdpf	،العاملية	الصحة	منظمة	15((

.https://bit.ly/3uIsxij	.)2020(	،والدراسات	لألبحاث	دمشق	مركز	والحرب"،	التنمية	على	شاهدا	سورية	في	الصحي	"القطاع	د.م،	انظر:	)1((

.https://www.facebook.com/radioshamfm	.)2022/12/11(	،ام	اف	شام	إذاعة	مو�شى"،	خالد	دمشق	ريف	اطباء	لنقيب	إذاعي	حديث"	)17(

https://bit.ly/3BkBeTK
https://bit.ly/3uJFdpf
https://bit.ly/3uIsxij
https://www.facebook.com/radioshamfm
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ا	ونوًعا،	فمع	 	وأّدى	تدهور	الواقع	املعي�شي	إلى	عجز	غالبية	الشعب	السوري	عن	تأمين	االحتياجات	الغذائية	كمًّ
االنهيار	الشديد	في	الوضع	االقتصادي	السوري،	وتراجع	الوضع	املعي�شي،	اختل	توازن	السلة	الغذائية	للسوريين،	
وباتوا	عاجزين	عن	تأمين	التنوع	في	مصادرهم	الغذائية،	واقتصرت	وجباتهم	معظمها	على	الخضروات	والحبوب	
والبقول،	وغابت	عنهم	مصادر	رئيسية	ومهمة	في	الغذاء	توفر	عناصر	غذائية	مطلوبة	من	مثل	البروتين	الحيواني	

واملعادن	والفيتامينات.

البروتين	والفيتامينات	 الالزمة	للجسد	وعلى	كميات	 الحرارية	 وأّدى	عدم	حصول	السوريين	على	السعرات	
واألمالح	الضرورية	للفرد	إلى	حدوث	اختالالت	ومضاعفات	صحية	متنوعة،	اندرج	بعضها	في	إطار	سوء	التغذية،	
وعزز	بعضها	تفاقم	حاالت	مرضية	في	عدد	من	األمراض	املتنوعة	األخرى	املترابطة	مع	نقص	الغذاء	وسالمته.

 90 إلى	ما	يزيد	عن	 وكانت	التكاليف	املعيشية	الشهرية)18(	وتراجع	املداخيل	وارتفاع	نسب	الفقر	في	سورية	
باملئة	مع	التدهور	املستمر	في	سعر	صرف	الليرة	السورية؛	قد	وضع	الشعب	السوري	على	حافة	املجاعة	الحقيقية	

بحسب	عدد	من	التحذيرات	األممية.	

نسبة	 أن	 بينت	 النظام)19(،	 ينشرها	 ولم	 	،2020 عام	 دولية	 مع	جهات	 بالتعاون	 تمت	 وفي	إحصاءات	رسمية	 	
اآلمنين	غذائًيا	في	سورية	ال	تتجاوز	5.1	باملئة،	وأن	نسبة	39.4	باملئة	من	الشعب	السوري	يندرج	نظامهم	الغذائي	
في	إطار	األمن	الغذائي	املقبول،	في	ما	يندرج	47.2	في	انعدام	األمن	الغذائي	متوسط	الشدة،	و8.3	باملئة	في	انعدام	
الغذاء	 برنامج	 قدر	 املعي�شي،	 للوضع	 بشدة	 واملتسارع	 املستمر	 التدهور	 إطار	 وفي	 الشديد)20(،	 الغذائي	 األمن	
مليون	 و1.9	 سورية،	 في	 الغذائي	 األمن	 في	 حاًدا	 انعداًما	 يعانون	 شخص	 مليون	 	12 وجود	 	2022 عام	 العالمي	
شخص	مهددين	باالنزالق	إلى	براثن	الجوع،	كاشًفا	أن	سلة	الغذاء	األسرية	ارتفعت	بمقدار	800	باملئة	في	العامين	

املاضيين)21(.

التغذية	 سوء	 بين	 الترابط	 ارتفاع	 والبيانات	 األرقام	 خالل	 من	 أكدوا	 النظام	 في	 مسؤولون	صحيون	 وكان	
رفع	 في	 ودورها	 واألوعية،	 القلب	 أمراض	 مثل	 السارية،	 غير	 األمراض	 من	 كثير	 في	 وتأثيراتهما	 املناعة	 وضعف	

معدالت	النوبات	القلبية،	والسكتة	الدماغية،	وخاصة	في	األعمار	الصغيرة	واملتوسطة)22(.

في	 والفو�شى	 الفساد	 وتغول	 الغذائية،	 الرقابة	 وضعف	 الشرائية،	 القوة	 انخفاض	 أّدى	 ثانية،	 جهة	 ومن	
مناطق	النظام	إلى	ازدياد	حاالت	الغش،	ووجود	كثير	من	األصناف	الغذائية	غير	الصالحة	لالستهالك	البشري	في	
األسواق،	ما	أّدى	في	كثير	من	الحاالت	إلى	تسمم	جماعي،	إضافة	إلى	التأثيرات	الصحية	املديدة	أو	املسرطنة	لبعض	

تلك	األصناف.	

.3-https://kassioun.org/economic/item/73880	.)2022(	،قاسيون	تموز"،	في	األسرة	معيشة	تكاليف	وسطي	ماليين	ثالثة	من	"أكثر	انظر:		)18(

https://bit.ly/3FmQ4KO	.)2021(	،األخبار	غذائي"،	أمن	بال	السورية	األسر	نصف	مشترك:	أممي	حكومي-	"مسح	غصن،	زياد	انظر:	)19(

)20(	انظر:	زياد	غصن،	"مسح	حكومي-	أممي	مشترك.

https://news.un.org/ar/sto-	.العالمي	األغذية	برنامج	الهالك"،	شفير	على	واملاليين	تاريخية،	مستويات	يبلغ	سورية	في	"الجوع	د.م،	انظر:		21((
ry/2022/05/1101332

https://bit.ly/3iT5hvA	.)2022(	،سورية	تلفزيون	موقع	سورية"،	في	الشباب	بين	الجلطة	حاالت	ارتفاع	الشرعي:	الطب	"رئيس	د.م،		)22(

https://kassioun.org/economic/item/73880-3
https://kassioun.org/economic/item/73880-3
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إلى	رفع	كلفة	التداوي	املالية،	ما	يدفع	 آثار	سوء	التغذية	ال	تتوقف	عند	نتائجه	املرضية	فقط،	بل	تمتد	 إن	
إلى	مزيد	من	العوز	 إلى	مزيد	من	اإلنفاق	ضمن	وضع	معي�شي	شديد	التدهور،	ليؤدي	بدوره	 في	الحالة	السورية	

واإلفقار،	))ما	قد	يؤدي	إلى	حلقة	ال	نهائية	من	الفقر	واعتالل	الصحة(()23(.

ا: تأثير املناخ والعوامل الجوية في الصحة
ً
ثامن

شهدت	سورية	تبدالت	مناخية	ملحوظة	قبل	الحرب،	وأسهمت	الحرب	ونتائجها	بمزيد	من	التبدالت	البيئة	
تأثيراته	املباشرة	في	اإلنسان	وصحته	من	خالل	درجات	 واملناخية،	ويرتبط	املناخ	بالعوامل	الصحية	سواء	عبر	
الغذاء	 نقص	 يخص	 بما	 ونتائجها	 الزراعية	 التداعيات	 خالل	 من	 املباشرة	 غير	 بتأثيراته	 أو	 املباشرة،	 الحرارة	
تغيرات	 بفعل	 وتطورها	 الجديدة	 الفيروسية	 السالالت	 انتشار	 يخص	 ما	 في	 كذلك	 التغذية)24(،	 سوء	 وأمراض	
ونقص	 الجفاف	 عن	 الناجمة	 الصحية	 اآلثار	 إلى	 إضافة	 النتشارها)25(،	 مناسبة	 ا	

ً
شروط وفرت	 وبيئية	 مناخية	

كميات	املياه	الجوفية	ومياه	الشرب	ومياه	االستخدام	الشخ�شي.

))كما	تساهم	االنبعاثات	الحرارية	الناجمة	عن	االحتباس	الحراري	ومنها	“	انبعاثات	CH4	)امليتان(	من	التخمير	
الداخلي	وانبعاثات	CH4	وN2O	نتيجة	إدارة	السماد	الطبيعي،	والذي	يؤثر	بشكل	كبير	على	إمداد	الغذاء	ويساهم	

في	تلوث	املياه	الصالحة	للشرب((.))2(

وعملت	الحرب	السورية	على	إنتاج	أوضاع	أكثر	هشاشة	وأقل	فاعلية	للتعامل	الصحي	مع	املتغيرات	املناخية،	
البيئة	 تلبية	 الناجمة	عن	عدم	 تلك	 أم	 للماليين،	 املأوى	 وانعدام	 الداخلي	 التشرد	 أحوال	 التي	خلقتها	 تلك	 سواء	
الحرارية	املناسبة	للعيش	من	مثل	التدفئة	في	الشتاء	والتبريد	في	الصيف،	وازدادت	فاعلية	التأثيرات	مع	تردي	
الواقع	املعي�شي	وأزمة	املحروقات	شبه	املستمرة	في	مناطق	النظام	منذ	عام	2011،	واالنقطاع	املستمر	للكهرباء،	
ما	كثف	من	سطوة	العوامل	الجوية	بصورة	مباشرة	النعدام	القدرة	على	الحد	من	تأثيراتها	في	املنازل	واملدارس	
تأمين	سبل	 يمكنهم	 إنسانية	صعبة	ال	 15	مليون	سوري	ضمن	أوضاع	 العمل،	ويعيش	 العامة	وأماكن	 واألماكن	
العيش	الضرورية	خارج	إطار	املساعدات)27(.	ومنها	االحتياجات	الناجمة	عن	املناخ	من	مثل	الحصول	على	التدفئة	

في	الشتاء.

	و	كانت	انخفاضات	الحرارة	واألحوال	الجوية	القاسية	قد	أدت	إلى	انتشار	متزايد	للحاالت	املرضية	في	سورية،	
وال	سيما	في	مخيمات	اللجوء	الداخلية	غير	املجهزة،	ونجم	عنها	عدد	كبير	من	الوفيات	بين	األطفال	وكبار	السن،	
وأسهم	ارتفاع	درجات	الحرارة	في	انتشار	األمراض	واالوبئة	كالكوليرا	التي	ضربت	مرارا	في	سورية،	ونجم	عنها	

https://bit.ly/3V12Jca	،)2021(	،العاملية	الصحة	منظمة	التغذية"،	"سوء	د.م،		)23(

https://www.moh.gov.sy/	.)2008(	،"اتخاذها	املمكن	التكيف	وإجراءات	املناخية	للمتغيرات	سورية	في	الصحي	القطاع	تأثر	قابلية	تقييم	"	انظر:د.م،	)24(
pages/Environment/subjects01.html

https://www.syr-res.com/article/24465.html	،السوريون	الباحثون	أخرى؟"،	جائحة	اندالع	إلى	املناخ	تغير	يؤدي	"هل	د.م،	25((

))2(	د.م،	"البعثة	الدائمة	لدى	مكتب	األمم	املتحدة	في	جنيف:	مذكرة	وزارة	الزراعة	واالصالح	الزراعي	حول	املساهمة	في	مسألة	التزامات	حقوق	االنسان	املتعلقة	
 )Syria.doc	)live.com،السورية	العربية	الجمهورية	ومستدامة"،	وصحية	ونظيفة	آمنة	ببيئة	بالتمتع

https://www.facebook.com/humanitarianresponse1 2022/12/2	:اآلتي	الرابط	راجع	27((

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FSyria.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FSyria.doc&wdOrigin=BROWSELINK
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خارج	 وفاة	 حالة	 	45 عنها	 نجم	 كما	 حالة)28(،	 	1587 وإصابة	 النظام،	 سيطرة	 مناطق	 في	 وفاة	 حالة	 	49 مؤخرا	
سيطرة	النظام)29(،	30	منها	شمال	شرق	سورية،	و13	حالة	في	الشمال	الغربي،	وحالتان	في	مناطق	النفوذ	التركي،	

وذلك	بالتزامن	مع	ازدياد	معدالت	الجفاف)30(.

تاسًعا: عالقة النشاط البدني بالصحة

بالجوانب	 املرتبط	 النشاط	 ومنها	 سورية،	 في	 اإلنساني	 النشاط	 أوجه	 مجمل	 في	 السورية	 الحرب	 أثرت	
االقتصادية	واملعيشية	للبالغين	بمثل	العمل	والبحث	عن	موارد	الرزق،	بالتوازي	مع	تزايد	األزمة	االقتصادية،	

وانهيار	الواقع	املعي�شي	في	عموم	سورية،	وفي	مقدمتها	مناطق	النظام.	

وأجبرت	األوضاع	القاسية	السوريين	معظمهم	على	العمل	ملدد	طويلة	في	وظيفة	واحدة	أو	وظائف	عدة	لتحقيق	
غذائًيا	وصحًيا،	 مواتية	 غير	 املتدنية،	ضمن	ظروف	 واملداخيل	 الحياة	 تكاليف	 بين	 الفجوة	 يقلل	 إضافي	 مردود	
0)	ساعة	 وذكرت	دراسات	أن	41.1	باملئة	من	السوريين	يعملون	بين41	و0)	ساعة،	في	ما	يعمل	24.4	أكثر	من	
في	األسبوع)32(،	ومنهم	 أيام	 	7 يومًيا،	ملدة	 15	ساعة	 إلى	 	12 يمتد	من	 لزمن	 السوريين	 يومًيا)31(،	ويعمل	كثير	من	

أصحاب	األعمال	املجهدة	من	مثل	عمال	البناء	)املياومين(.

في	سوق	 النساء	 ارتفع	انخراط	 الطبيعية	 الحياة	 تأمين	مقومات	 النظام	عن	 	وبسبب	الحرب	وآثارها	وعجز	
حال	 وفي	 البدنية،	 طبيعتها	 بسبب	 الذكور	 فئة	 على	 باقتصارها	 تاريخًيا	 عرفت	 	

ً
أعماال بعضهن	 وزاولت	 العمل،	

النساء	بصورة	عامة،	والنساء	املعيالت	الوحيدات،	لم	يتوقف	الجهد	البدني	املبذول	عند	حدود	العمل	الخارجي،	
وكانت	 الطبيعية،	 الحياة	 مقومات	 وغياب	 الطاقة	 غياب	 بسبب	 املجهدة	 وأعماله	 املنزل	 تفاصيل	 إلى	 امتد	 وإنما	
نسبة	النساء	املعيالت	الوحيدات	ألسرهن	قد	ارتفعت	منذ	عام	2014	إلى	الربع)33(،	ألسباب	متنوعة	منها	الترمل	

والطالق	والغياب	القسري	لألزواج	واألبناء	واعتالل	صحة	األزواج.

	ومع	ارتفاع	هجرة	الذكور	وتداعي	الوضع	املعي�شي	ارتفعت	أيضا،	نسبة	النساء	املعينات	ألزواجهن	في	الدخل	
بذل	 االحيان	 من	 كثير	 في	 النساء	 من	 استدعى	 مما	 واملنزل	 الزراعة	 أعمال	 وفي	 العمل،	 في	سوق	 انخراطهن	 عبر	
نشاطات	بدنية	ومجهودات	اكثر	من	طاقة	احتمال	النساء	بدنيا،	ما	انعكس	بدوره	على	واقع	املرأة	السورية	بشكل	

عام،	واملرأة	العاملة	بشكل	خاص،	وتشكل	منطقة	النظام	النسبة	األكبر	للنساء	العامالت	في	سورية.	

https://bit.ly/3Wk6SsH	،2022	،نيوز	سيريا	1587"،	واإلصابات	شخصا	49	الكوليرا	وفيات	"الصحة:	د.م،		28((

)29(		عبد	الرزاق	ما�شي،	"كوليرا	سورية:	نحو	50	ألف	مشتبه	في	اصابتهم"،	العربي	الجديد،	)2022(.

)30(		د.م،	"تغير	املناخ	ساهم	في	انتشار	الكوليرا"،	الصحة	العاملية.

https://	،)2021(	،العمليات	وبحوث	السياسات	مركز	واالستهالك"،	الدخل،	العمل	الحرب،	من	عقد	بعد	دمشق	في	"العيش	شعار،	وكرم	خليفة	عروة	)31(
bit.ly/3W2DIhA

	،)2018( بزنس،	 تو	 بزنس	 بدمشق"،	 تجارية	 ومحالت	 الخاص	 القطاع	 في	 قانونية	 ومخالفات	 استغالل	 تقرير:	 ساعات...	 	8 بدل	 	12 ملدة	 "يعملون	 د.م،	 	)32(
https://bit.ly/3hj6trt

https://bit.ly/3Pm0cYI	،)2020(	،املعاصرة	للدراسات	حرمون	مركز	السالم"،	وتحقيق	السورية	"املرأة	زيدان،	رغداء		)33(
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وكانت	الحرب	السورية	وتداعياتها	االقتصادية	القاسية	أجبرت	عدًدا	من	األهالي	على	زج	أطفالهم	في	سوق	
ومنها	 أعمارهم،	 مع	 تتناسب	 ال	 أعمال	 مزاولة	 إلى	 األطفال	 اضطر	 حيث	 الحياة،	 مصاعب	 على	 إلعانتهم	 العمل	
تتناسب	مع	 في	قطاعات	عدة،	ال	 املأجور	 العمل	 إلى	 السن	واملتقاعدين	 املجهدة.	واضطر	عدد	من	كبار	 األعمال	
أعمارهم	وطاقتهم	البدنية،	بسبب	احتياجاتهم	امللحة	ملصدر	دخل	إضافي،	األمر	الذي	عرضهم	ملزيد	من	املخاطر	

الصحية	مع	أوضاع	سوء	التغذية	وانعدام	وسائل	التدفئة.

عاشًرا: مياه الشرب والصرف الصحي ودورها في انتشار األمراض الوبائية

نهج	 نتيجة	الحرب،	واتباع	 التحتية	 البنية	 في	 في	سورية	أضراًرا	جسيمة	 املياه	والصرف	الصحي	 شهد	قطاع	
تدمير	البنية	التحتية،	والعمل	على	سياسة	األرض	املحروقة،	وإحكام	الحصار	على	املعارضين،	وترافق	الضرر	
بين	 املوازنة	 الصحي،	فهبطت	 الشرب	والصرف	 النظام	لقطاعي	مياه	 في	مخصصات	موازنة	 تراجع	 الجسيم	مع	
فإن	 الحقيقية،	 القيم	 وفي	 باملئة،	 	0.75 إلى	 العامة	 املوازنة	 من	 باملئة	 	3.31 نسبة	 من	 الخمس	 إلى	 و2022	 	2011

مخصصات	قطاع	الصرف	الصحي	هي	أدنى	بنسبة	90	باملئة	مما	كانت	عليه	2011 )34(.

ونتج	عن	هذا	التدمير	في	البنية	التحتية	عدم	الوصول	إلى	املياه	املأمونة	التي	كانت	متاحة	بنسبة	93	باملئة	ما	
قبل	2011 )35(.	وتشير	التقديرات	إلى	اعتماد	نسبة	47	باملئة	من	السوريين	على	موارد	مائية	بديلة،	ولكنها	في	كثير	
من	األحيان	غير	مأمونة،	وذلك	من	أجل	تلبية	احتياجاتهم	املائية،	وتصب	ما	ال	يقل	عن	70	باملئة	من	مياه	الصرف	
إلى	13.4  	2022 الصحي	عام	 والصرف	 املياه	 في	قطاع	 إلى	دعم	 املحتاجين	 ليقدر	عدد	 الخدمة))3(،	 الصحي	خارج	

مليون	سوري)37(.

وتشكل	سالمة	مياه	الشرب	وخدمات	الصرف	الصحي	أحد	املؤشرات	االجتماعية	املتشابكة	واملؤثرة	في	الواقع	
أمراض	مثل	 بانتقال	 الصحي	 الصرف	 املياه	وتردي	خدمات	 تلوث	 ))يرتبط	 الصحية،	حيث	 واملؤشرات	 الصحي	
الكوليرا	واإلسهال	والزحار	والتهاب	الكبد	A	والتيفويد	وشلل	األطفال.	ويعّرض	انعدام	خدمات	املياه	والصرف	

الصحي	أو	عدم	توافرها	بالقدر	الكافي	أو	سوء	إدارتها	صحة	األفراد	ملخاطر	يمكن	تالفيها(()38(.

وارتفعت	بفعل	الحرب	وتدمير	البنية	التحتية	للمياه	والصرف	الصحي	نسبة	املياه	امللوثة	في	دمشق	وريفها	إلى	
74	باملئة	بالتزامن	مع	عدم	توافر	مواد	وتجهيزات	للتعقيم	والصيانة،	ما	أّدى	إلى	انتشار	عدد	من	األمراض،	وال	
سيما	)التهاب	الكبد	الفيرو�شيA	واإلسهال	الحاد()39(،	وبّينت	تحاليل	رسمية	عام	2013	أنه	من	بين	23	عّينة	ثُبَت	
	نسبة	)2	باملئة	من	العّينات	مقبولة	و74  	غير	مقبولة،	ما	يعني	أنَّ

ً
	)	عّينات	فقط	مقبولة	جرثومًياK	و17	عّينة أنَّ

2022"،	منظمة	األمم	املتحدة	للطفولة/	اليونيسف،	)تموز،	 )34(	د.م،	املكتب	القطري	في	سورية،	"املوازنة	العامة	للدولة	في	الجمهورية	العربية	السورية	لعام	
.)2022

https://bit.ly/3BEahe2	:الرابط	)2010(،	السورية"،	العربية	الجمهورية	في	لأللفية	التنموية	لألهداف	الثالث	الوطني	"التقرير	د.م،	35((

https://bit.ly/3Pr3v0E		بوست	نون	سورية"،	تهاجم	الكوليرا	االصابات	وعشرات	"وفيات	الخير،	أبو	تمام	3(((

https://bit.ly/3PsnnR4	،)2021(	،املتحدة	األمم	الصراع"،	من	سنوات	عشر	بعد	سورية	في	االنسانية	االحتياجات	"تصاعد	د.م،		)37(

https://bit.ly/3FgzBHK	،)2022(	،العاملية	الصحة	منظمة	الشرب"،	"مياه	د.م،	)38(

https://bit.ly/3Wke2Nv	/	2014/	،أريج	الشرب"،	مياه	الى	يصل	السوري	الصراع	"وبال	د.م،		39((
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	74	باملئة	من	سكان	تلك	املناطق	يشربون	مياًها	ُمجرثمة	)40( باملئة	من	العّينات	ُمجرثمة،	ما	يفيد	بأنَّ

ومن	جهة	ثانية	مع	التقنين	الشديد	ملصادر	الطاقة	تراجعت	كميات	ضخ	مياه	الشرب	وأوقاتها	في	عدد	من	املدن	
والبلدات	السورية،	ما	أدى	إلى	عجز	كثيرين	عن	الحصول	على	الكميات	الكافية	للشرب	والغسيل	واالستحمام،	

األمر	الذي	شكل	بيئة	خصبة	لألمراض	واألوبئة	السارية	التي	تشهدها	سورية،	وأبرزها	وباء	الكوليرا	حالًيا.

خدمات الصرف الصحي

	أدى	الضرر	الكبير	في	شبكات	الصرف	الصحي	وشح	املياه	النظيفة	إلى	مفاقمة	معاناة	السوريين،	وقلة	النظافة	
والرعاية	الصحية،	وتلوث	املياه	والغذاء،	وخاصة	في	املناطق	التي	شهدت	صراًعا	دامًيا،	وقالت	ريتش،	وهي	خدمة	
النازحين	 من	 كبيرة	 أعداًدا	 تضم	 حيث	 سورية	 شمال	 مناطق	 في	 إنه	 املتحدة،	 باألمم	 مرتبطة	 ومعلومات	 بحث	
دير	 في	محافظة	 في	مساكن	موقتة	 إنه	 وقالت	 األقل	معطلة،	 الصحي	على	 الصرف	 أنظمة	 إن	نصف	 السوريين،	

الزور	يعيش	40	في	املئة	من	السكان،	وهم	ال	يملكون	املراحيض)41(.

وعلى	سبيل	املثال،	تضح	في	عدد	من	األماكن	مياه	الصرف	الصحي	الخام	مباشرة	في	نهر	الفرات،	بالتوازي	مع	
انخفاض	مستويات	املياه	الجوفية،	وتلوث	عدد	منها،	وتعطل	محطات	الضخ	الرئيسة،	ليتوقف	اعتماد	السكان	

على	املياه	املنقولة	بالصهاريج	غير	املعقمة	وغير	املراقبة)42(.

وبفعل	التراجع	في	سالمة	مياه	الشرب،	وانخفاض	كمياتها،	وتراجع	خدمات	الصرف	الصحي،	انتشر	عدد	من	
األمراض	واألوبئة	في	سورية	خالل	سنوات	الحرب،	كان	قد	تقلص	قبل	الحرب	إلى	مستويات	دنيا،	أو	كان	اختفى	
الصحي:	 والصرف	 املياه	 بسالمة	 املرتبطة	 األمراض	 تلك	 أبرز	 ومن	 ما،	 حد	 إلى	 السورية	 األمراض	 خريطة	 من	
الكبد	 التهاب	 الحاد،	 اإلسهال	 الكبد،	 والتهاب	 الحصبة	 حلب(،	 )حبة	 شعبًيا	 يسمى	 ما	 أو	 الليشمانيا،	 الكوليرا،	
أمراض	أخرى،	مثل	شلل	األطفال	والسرطان	وأمراض	 الفيرو�شي،	وتزايدت	بصورة	واضحة	وكبيرة	معدالت	

القلب	واألوعية	الدموية.

أحد عشر: ااًلضطرابات النفسية وارتباطها بالحرب السورية

املادي	 املستويين	 في	 القسوة	 شديد	 واقًعا	 عنها	 الناجمة	 والدمار	 القتل	 ومشاهد	 السورية	 الحرب	 أنتجت	
إلى	 جميعها	 أدت	 الحياة،	 وصعوبة	 والحرمان،	 القهر	 حال	 وتنامي	 املعيشية،	 الحياة	 تدهور	 عنها	 عبر	 والنف�شي،	
واعترفت	 متفاوتة،	 بدرجات	 معظمهم	 للسوريين	 النفسية	 الحالة	 في	 وانعكست	 التأقلم،	 على	 القدرة	 انخفاض	
تصريحات	رسمية	تابعة	للنظام	عام	2018	بوجود	حوالى	مليون	سوري	وسورية	)4	في	املئة	من	السكان(	يعانون	

)40(		املرجع	السابق	نفسه.

https://bit.ly/3BBt9tW	،)2022(	،رتوش	بال	تايمز،	نيويورك	القاتلة"،	الكوليرا	تف�شي	إلى	تؤدي	سورية	في	املياه	"مشاكل	د.م،	)41(

)42(			املرجع	السابق	نفسه.
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اضطرابات	نفسية	شديدة،	في	حين	يعاني	5	في	املئة	آخرون	اضطرابات	نفسية	متوسطة	الشدة)43(.

	وكانت	دراسة	ميدانية	على	عينة	من	السوريين	في	مدينة	دمشق	بينت	أن	األمراض	النفسية	هي	األكثر	انتشاًرا	
بنسبة	22.7	باملئة)44(،	وتشير	تقارير	بحثية	أخرى	إلى	وجود	معدالت	أعلى	بكثير	النتشار	االضطرابات	النفسية،	
في	 السوريين	 الالجئين	 إلى	أن	نصف	 النفسيين	 للمعاجين	 األملانية	االتحادية	 الغرفة	 املثال،	خلصت	 فعلى	سبيل	

أملانيا	يعانون	مشكالت	نفسية)45(،	وأصدرت	السلطات	التركية	نتائج	مماثلة	عن	الالجئين	في	تركيا))4(.

الالجئين	 لصالح	 الهيئة	 تدعمها	 منشآت	صحية	 خالل	 من	 تم	 الدولية)47(	 الطبية	 الهيئة	 أجرته	 تحليل	 وبّين	
السوريين	والنازحين	في	سورية	واألردن	ولبنان	وتركيا	أن	54	في	املئة	من	األطفال	يعانون	مشكالت	فكرية	نمائية.	

وأشارت	بحوث	أخرى	إلى	أن	50	في	املئة	من	األطفال	الالجئين	يعانون	االضطرابات	النفسية	الالحقة	للصدمة	
أو	االكتئاب،	ويعاني	املختطفون	وعشرات	اآلالف	من	املقاتلين	من	األطراف	جميعها	مرًضا	عقلًيا،	وأما	النساء	
الجن�شي	وزواج	األطفال	 املنزلي	والعنف	 العنف	 والفتيات	فهن	عرضة	على	وجه	الخصوص	النتهاكات	من	قبيل	

واالستغالل	الجن�شي)48(.

وفي	دراسة	أجراها	)محمد	بهاء	الدين	الحفار	وآخرون()49(	بشأن	صحة	الفم	وانتشار	االضطرابات	النفسية	
الشديدة	الالحقة	لإلصابة	لدى	األطفال،	تبين	أن	نسبة	91.5	في	املئة	في	مدينة	دمشق	تعاني	هذه	االضطرابات،	
الدويلعة	والطبالة	ونهر	 في	مناطق	 العشوائي	ملدينة	دمشق،	وتحديًدا	 السكن	 في	مناطق	 وقد	تركزت	اإلصابات	

عائشة	وجرمانا.

ااًلضطرابات النفسية وظاهرة ااًلنتحار

	على	العجز	واليأس،	وطالت	
ً

	ومع	الظروف	الشديدة	القساوة	ارتفعت	نسب	ظاهرة	االنتحار	في	سورية	دليال
الظاهرة	الجنسين	كليهما،	ومن	مختلف	األعمار،	وكانت	الهيئة	العامة	للطب	الشرعي	في	سورية	أعلنت	تسجيل	

101	حالة	انتحار	منذ	بداية	عام	2022	حتى	شهر	تموز”.)50(

https://bit.ly/3W9DWDE		.)2018(	،نيوز	سكاي	شديدة"،	نفسية	اضطرابات	يعانون	سوري	"مليون	د.م،		)43(

جامعة	 )األردن:	 لآلداب،	 العربية	 الجامعات	 اتحاد	 مجلة	 	، ع:1	 	،13 مج:	 السورية"،	 األزمة	 ظل	 قي	 املهجرة	 لألسرة	 املعيشية	 "األوضاع	 مصطفى،	 طالل	 	 	)44(
اليرموك،	)201(،	ص	1-145)1.

)45(		عمر	كاراسابان،	"الالجئون	السوريون:	أزمة	الصحة	العقلية"،	مدونات	البنك	الدولي.	

https://bit.ly/3j2jaHK

)46(	"The	Response	to	Syrian	Refugee	Women’s	Health	Needs	in	Lebanon,	Turkey	and	Jordan)2015("	،,	https://bit.ly/3HBnYOq	

 siryan	crisis",	international	corps,		https://bit.ly/3BDO5Au"		)47(

)48(		-	Omer	Karasapan,	" Syria	s	Mental	Health	Crisis" ,	Future	Development	,	25)	April	2016(	.	https://bit.ly/3PrgPSI

)49(		Muhammad	Bahaa	Aldin	Alhaffar	Khattab	Mustafa	, Samira	Sabbagh,	Kamal	Yabrode,	Ghalia	Shebib	and	Chaza	Kouchaj,	"	seven	years	
of	War	in	Syria	the	Relation	between	Oral	Health	and	P	TSD	among	children",	journal	of	oral	Health	and	Research,	vol	.4m	NO.1,	)2018(.

https://bit.ly/3hvaKZ5	.)2022(	،سورية	تلفزيون	موقع	حلب"،	في	معظمها	العام	بداية	منذ	انتحار	حالة	100	من	"أكثر	د.م،		)50(
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يضاف	إلى	أوضاع	الحرب	القاسية	وتداعياتها،	شكلت	األحوال	الصعبة	اقتصادًيا	وإنسانًيا	السبب	الرئيس	في	
ارتفاع	ظاهرة	االنتحار	في	سورية،	فمع	ازدياد	شدة	األزمة	االقتصادية،	وارتفاع	عدد	املحتاجين	إلى	مساعدات	
ملحة	وفورية	إلى	أكثر	من	12	مليون	إنسان،	وأحوال	املهجرين	والنازحين	داخلًيا،	وواقع	املخيمات	البائس،	تزايد	

اليأس	واإلحباط	واالكتئاب	واألمراض	النفسية	التي	تشكل	العامل	األبرز	في	أسباب	االنتحار.	

اثنا عشر: خاتمة

	يعيش	السوريون	كارثة	إنسانية	غير	مسبوقة	يكشف	عنها	الواقع	الصحي	في	أوضح	تعبيراتها،	لتشابك	القطاع	
وهي	 التنمية،	 أساس	 املجتمع	 منظور	 من	 فالصحة	 املجتمع،	 في	 كافة	 واإلنسانية	 التنموية	 القطاعات	 مع	 الصحي	
مفتاح	العناية	برأس	املال	البشري،	واستثماره،	وهي	من	أبرز	املؤشرات	إلى	اهتمام	الفرد	واملجتمع	بحياة	اإلنسان	

وقيمتها	العليا.

	ويتعدى	االهتمام	بالصحة	والواقع	الصحي	مفهوم	إمكان	التداوي	والحصول	على	العالج	الالزم	والرعاية	الطبية	
املطلوبة	إلى	تأمين	البيئة	الصحية،	وتأمين	املتطلبات	واالحتياجات	اإلنسانية	الرئيسة	من	الغذاء	وامللبس	واملسكن	

واملياه	النظيفة	والبيئة	الخالية	من	السموم،	وتأمين	األجواء	النفسية	املستقرة	وعوامل	األمن	واألمان	النفسيين.

بالواقع	 للنهوض	 الرئيسة	 املفاتيح	 أحد	 يعد	 البدني	 الصعيد	 على	 في	سورية	 الصحي	 بالواقع	 النهوض	 كان	 وإذا	
املدمر	لبناء	سورية،	فال	يمكن	بناء	اقتصاد	فاعل	بمجتمع	من	املر�شى،	ومن	هنا	يمثل	االهتمام	والعناية	بالصحة	
النفسية	أحد	املؤشرات	واملحفزات	الرئيسة	لدفن	األحقاد	والضغائن،	وبناء	اإلنسان	السوي	مجتمعًيا	وإنسانًيا،	بما	

يعزز	االنتماء	االجتماعي	والوطني،	ويساعد	في	تحديد	األهداف	الجماعية،	والعمل	عليها.	




