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استنزفت الحرب في سورية قطاعها الصحي المنهك على مختلف المستويات، لكن أخطرها فقدان الكوادر التي 
قتل النظام وحلفاؤه الروس 846 منها، وفاقمت األحوال المتردية الظاهرة، ليعمل من تبقى منهم على البحث عن 

حياة أفضل في الصومال

بحثا عن الرزق واألمن في الصومال

شتات األطباء 
السوريين

مقديشو ـ أحمد عمر خوجلي

السوري،  األســنــان  يأبه طبيب  لم 
ــروف، ملـــــا ســـمـــعـــه عــن  ــ ــعــ ــ رامــــــــي مــ
مـــخـــاطـــر الـــحـــيـــاة فــــي الـــصـــومـــال 
متخذا قراره بالهجرة مطلع عام 2015، بحثا 
عن حياة أفضل في ظل الصراع الذي تعيشه 
بالده وترد كبير لألحوال االقتصادية، ولدى 
وصوله عمل في مستشفى سيتي هوسبتال 
City Hospital الخاص في العاصمة مقديشو 
ــــى هــرجــيــســا  ــامـــن قـــبـــل أن يــنــتــقــل إلـ ــدة عـ ــ ملـ
عــاصــمــة إقــلــيــم أرض الــصــومــال والــتــي عمل 
فــيــهــا ملــــدة عـــــام، لــكــنــه عــــاد مــــرة ثــانــيــة إلــى 
مــقــديــشــو وعـــمـــل فـــي مــســتــشــفــى أدان عــدي 

)Adan Uday( الخاص. 
وأجــبــر الــوضــع الـــســـوري املــعــيــشــي واألمــنــي 
إلــــى  الــــهــــجــــرة  ــلــــى  عــ ــيـــب  ــبـ املــــــتــــــردي 400 طـ
ــق تــأكــيــد الـــدكـــتـــور مـــعـــروف،  ــال، وفــ الـــصـــومـ
والـــــذي يــعــد مـــن أقــــدم الــســوريــن وعــمــدتــهــم 
ــارن الــطــبــيــب الـــســـوري بن  فــي مــقــديــشــو، وقــ
الوضع الحالي في بالده والصومال مشيرا 
إلى أن العمل في مقديشو أفضل كثيرا كما 
»الــعــربــي الــجــديــد«، وهـــو مــا تــؤكــده  يــقــول لـــ
كمال  الــســوريــن،  األطــبــاء  نقيب  تصريحات 
عــامــر، والـــذي قــال فــي حـــوار على قــنــاة سما 
املـــوالـــيـــة لــلــنــظــام فــــي 25 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــثــانــي املـــاضـــي، بـــأن الـــراتـــب الــــذي يحصل 
أفضل  الصومال  فــي  الــســوري  الطبيب  عليه 
مما يحصل عليه في سورية، في ظل تأثير 
الــحــرب والــحــصــار عــلــى الــواقــع االقــتــصــادي 

واالجتماعي.
وقتل 930 من الكوادر الطبية السورية خالل 
ــارس/آذار 2021،  ــ الــفــتــرة مــن 2011 وحــتــى مــ
 846( الـــقـــتـــل  عــمــلــيــات  ــن  مــ وارتــــكــــبــــت %91 
ضــحــيــة( عــلــى يــد قــــوات الــحــكــومــة الــســوريــة 
تنظيم  قــبــل  مـــن  الـــــــروس، و%9  وحــلــفــائــهــا 
الــدولــة اإلسالمية )داعـــش( وقــوات التحالف 
الكردية أو قوات مجهولة  القوات  الدولي أو 
أو  جـــرى خطفهم   143 بينهم  ومـــن  الــهــويــة، 
»استهداف  تقرير  وفق  قتلهم  قبل  اعتقالهم 
ــكــــوادر الــطــبــيــة فـــي ســـوريـــة« الـــصـــادر عن  الــ
 PHR منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان
في نيويورك، والتي أكدت أن محافظات حلب 

في سورية 369 ألف ليرة )105 دوالرات(، وفق 
 salary عبر منصة  الــصــادر   2021 عــام  تقييم 
explorer ملــقــارنــة الــرواتــب ومــحــددات املـــوارد 
الــوظــيــفــيــة، وهـــو مـــا يـــؤكـــده طــبــيــب األســنــان 
»الـــعـــربـــي  ــائــــال لــــ الــــــســــــوري، حـــســـن مـــهـــنـــا، قــ
الـــجـــديـــد«: »الـــعـــائـــد املـــالـــي نــظــيــر عــمــلــي في 
الصومال مجز«. ومثله الطبيب محمود عبد 
الــحــمــيــد صـــالـــح، أخــصــائــي جـــراحـــة األســنــان 
والفكن، والــذي قال أنه يتقاضى راتبا جيدا 
نظير عمله في املستشفى املصري بالصومال، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« انــتــقــلــت إلـــى  مــضــيــفــا لــــ
هنا مــع زوجــتــي والــتــي تعمل بالتدريس في 
اللغة  لكن حاجز  بمقديشو،  التركية  املدرسة 
السورية ملدة  األســر  بقاء  أمــام  يشكل تهديدا 
طويلة في الصومال، حسب الطبيب الزغبي، 
والــذي عاد وقــال، »أي خيار في الحياة يشبه 
ــار  ــن تــحــمــل آثـ ــاول وصـــفـــة دواء، والبـــــد مـ ــنـ تـ

جانبية لتحقيق الفائدة األكبر للقرار«.

دعم القطاع الصحي
»لــوال الــظــروف فــي ســوريــة ملــا خرجت للعمل 
فــي أي مــكــان فــي الــعــالــم«، هــكــذا بــدأ الدكتور 
القلبية  باسم جوهرة، اختصاصي األمــراض 
والــقــســطــرة حــديــثــه، مــوضــحــا أن الـــقـــرار كــان 
حديثا إذ هــاجــر إلــى الــصــومــال فــي أكتوبر/

بــعــد أن حــصــل على  املـــاضـــي،  تــشــريــن األول 
عقد في املستشفى الصومالي السوداني في 
مــقــديــشــو، مــضــيــفــا أن الــصــومــال يــفــتــقــر إلــى 
علما  القلب،  لجراحة  مناسبة  خــاصــة  مــراكــز 
أن التشوهات الخلقية في القلب منتشرة بن 
األطـــفـــال الــصــومــالــيــن بـــصـــورة مــقــلــقــة، وهــو 
والتشخيص.  االكتشاف  تأخر  إلــى  يرجع  ما 
ــد مــن أهـــم تــفــاصــيــل اتفاقي  ــتـــدرك: »واحــ واسـ
مـــع مــــالك املــســتــشــفــى، الــعــمــل عــلــى تــأســيــس 
مـــركـــز لـــجـــراحـــة الــــقــــلــــب«.  ويـــشـــكـــل الـــتـــواجـــد 
الــكــثــيــف لـــألطـــبـــاء الـــســـوريـــن فـــي الــصــومــال 
إضافة مطلوبة لدعم الوضع الصحي وتقديم 
الخدمات الطبية للمرضى في ظل قلة الكوادر 
الصومالية في املجال الصحي، حسبما يقول 
الدكتور عبدي، والــذي لم ينف وجــود بعض 
املـــشـــاكـــل الـــتـــي تــتــصــل بـــالـــكـــفـــاءة والـــتـــدريـــب 
والــتــأهــيــل العملي والــخــبــرة فــي حــالــة بعض 
الطبية،  الذين تستقدمهم املؤسسات  األطباء 
الصومالين  األطــبــاء  اتــحــاد  دور  أن  مضيفا 
والعلمي  املهني  املــســتــوى  رفــع  على  يقتصر 
ــافــــظــــة عــلــى  ــالــــيــــن، واملــــحــ ــاء الــــصــــومــ ــبــ لــــألطــ
حقوقهم وال عالقة له باألجانب، حسب قوله.

التحديات العمل والوضع األمني
قــتــل 3 مــن األطـــبـــاء الــســوريــن فــي الــصــومــال 
ــام مــســلــحــون مــجــهــولــون بمهاجمة  بــعــدمــا قـ
السيارة التي كانوا يستقلونها في ضواحي 
فــي ديــســمــبــر/كــانــون األول 2013،  الــعــاصــمــة 
فضال عــن مقتل طبيب ســـوري وإصــابــة آخر 
انفجار ســيــارة كانت  مطلع عــام 2019، جــراء 
تقلهم لـــدى عــودتــهــم مــن مـــبـــاراة لــكــرة الــقــدم 
فــــي مـــلـــعـــب بــــالــــقــــرب مــــن مــســتــشــفــى ســيــتــي 
الخاص الذي كانوا يعملون فيه، وفق تأكيد 
من  الــرغــم  على  لكن  التحقيق،  ملعد  زمــالئــهــم 
هـــذه الــتــحــديــات األمــنــيــة فـــإن هــجــرة األطــبــاء 
السورين لم تتوقف، إذ يتم اإلعالن عن فرص 
عـــمـــل شــــاغــــرة لـــلـــســـوريـــن مــــن خـــــالل صــفــحــة 
رابــطــة األطــبــاء الــســوريــن فــي الــصــومــال )تــم 
انشاؤها في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2017( 
على »فيسبوك« والتي أعلنت في منشور لها 

يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن عقد 
عــمــل لــطــبــيــب أســـنـــان لــديــه خــبــرة بــالــجــراحــة 

الفموية، وطبيب نساء. 
ــاء الـــســـوريـــون بــمــتــرجــمــن  ــبــ ويــســتــعــن األطــ
لتشخيص الــحــاالت املــرضــيــة، وفــق مــا يقول 
صومالي  على  يعتمد  والـــذي  مهنا،  الطبيب 
ــــزور عــيــادتــه  فـــي تــشــخــيــص الـــحـــاالت الـــتـــي تـ
الخاصة، في شارع مكة وسط العاصمة بعد 
اتفاق شراكة عقده مع مواطن بسبب اللوائح 
املــنــظــمــة لــلــعــمــل فـــي الـــصـــومـــال. لــكــنــه يــواجــه 
سوق  ضعف  فــي  املتمثلة  الصعوبات  بعض 
لألجهزة الطبية، بينما يعتمد الدكتور باسم 
جوهرة، على طبيبة صومالية شابة تشرح له 
حالة املريض وتفاصيل شكواه بما يمكنه من 

فهم حالته وتحديد العالج املناسب. 

تقييم األداء
يؤكد مدير إدارة صحة الطفولة واألمومة في 
الــدكــتــور محمد  الــصــومــالــيــة،  الــصــحــة  وزارة 
محمود ديــرو، على عدم وجــود مجلس طبي 
يتابع أداء األطباء الصومالين أو السورين 
واألجـــانـــب بــشــكــل عــــام، مــســتــدركــا أن وزارتــــه 
ــع الـــبـــرملـــان الــعــمــل على  تـــنـــوي بــالــتــنــســيــق مـ
أداء  بمتابعة  سيقوم  الــذي  املجلس  تأسيس 
ــــروط اســتــقــدام عــمــل األطـــبـــاء، بــمــن فيهم  وشـ
الصومالية  املستشفيات  وبـــدأت  الــســوريــون. 
منذ  السورين  األطباء  استقدام  في  الخاصة 
مــصــطــفــى محمد  ــادة  ــ إفــ بــحــســب  ــام 2013،  عــ
عبد الله، مدير إدارة املــوارد البشرية وعضو 
 Kalkaal ــكـــال  ــالـ كـ مــســتــشــفــى  إدارة  مــجــلــس 
الـــخـــاص والـــــذي اســتــقــدم 12 طــبــيــبــا ســوريــا 
والتوليد،  »الــنــســاء  تخصصات  فــي  يعملون 
ــال، الـــعـــظـــام وطــــب األســـنـــان  ــفــ الــبــاطــنــي، األطــ
واألنـــف واألذن والــحــنــجــرة«، وتــابــع: »نعتمد 
عــلــى األطـــبـــاء الــســوريــن بــشــكــل أســـاســـي في 
ــقـــديـــم الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة والـــعـــالجـــيـــة فــي  تـ
مــؤســســتــنــا، بــســبــب ثـــقـــة الـــصـــومـــالـــيـــن بــمــا 
يقدمونه، فضال عن سهولة استقدام األطباء 
الــــســــوريــــن بــســبــب مــــا تــعــيــشــه بــــالدهــــم مــن 

ظروف معيشية وأمنية منذ ثمانية أعوام«. 
ــم املـــــــــــادي لـــألطـــبـــاء  ــيـ ــيـ ــقـ ــتـ ــم اعــــتــــمــــاد الـ ــ ــتـ ــ ويـ
ــلـــى الـــخـــبـــرة  فــــي مــســتــشــفــى كـــالـــكـــال بــــنــــاء عـ
ــتــــخــــصــــص والـــــــدرجـــــــة الـــعـــلـــمـــيـــة، حــســب  والــ
ــذي أكـــد أن الــتــعــاقــدات تــتــم من  ــ عــبــدالــلــه، والـ
الــصــومــال تتولى  فــي  مــكــاتــب تشغيل  خـــالل 
تقديم الترشيحات بعد تواصلها مع األطباء 
الــراغــبــن فــي الــعــمــل بــالــخــارج عــلــى أن يدفع 
الـــطـــبـــيـــب مــــرتــــب شـــهـــر لــلــمــكــتــب فــــي مــقــابــل 
ــــذي البـــد مـــن اعــتــمــاده فـــي ســفــارة  الــعــقــد، والـ
جــمــهــوريــة الــصــومــال الــفــيــدرالــيــة فــي دمــشــق، 
حسب الدكتور الخضر، والذي اضطر إلنهاء 
إجراءات سفره عبر سفارة بالده في الخرطوم 
باعتبارها األقرب إلى الصومال في ظل غياب 
الحضور الدبلوماسي السوري في مقديشو. 

ويجمع األطباء السوريون الذين التقاهم معد 
التحقيق على أن الوضع األمني يتحسن في 
الصومال، ومنهم الطبيب معروف، والذي أكد 
عــلــى الــتــطــور املــضــطــرد لــلــوضــع األمــنــي على 
عكس السنوات املاضية التي شهدت خروقات 
ــة مـــتـــكـــررة. حينها  ــويـ أمــنــيــة وتــفــجــيــرات دمـ
تردد الدكتور ماهر محمد الخضر، أخصائي 
تقويم األسنان، في السفر إلى الصومال، رغم 
تــلــقــيــه عــرضــا مــغــريــا، كــمــا يـــقـــول، مــســتــدركــا 
بحرية  نتحرك  »حاليا  وعموما:  رأيــي  غيرت 

ونذهب لشراء احتياجاتنا من األسواق«.

وإدلـــــب وريــــف دمــشــق تــمــثــل أعــلــى مــعــدالت 
وفيات الكوادر الطبية. 

تعاف هنا وترد هناك
ــذي تــشــهــده  ــ ــ أســــهــــم الـــتـــعـــافـــي الـــتـــدريـــجـــي الـ
الـــصـــومـــال الـــتـــي ســبــق أن عـــانـــت مـــن انــهــيــار 
الدولة في عام 1991، في مقابل تردي األوضاع 
في سورية، في دفع األطباء السورين للهجرة 
اآلمن«  »املالذ  بـ التي وصفوها  إلى مقديشو، 
مــقــارنــة بــمــا تــشــهــده بــالدهــم خــصــوصــا بعد 
للعمل في مقديشو،  الدولية  املنظمات  عــودة 
بــحــســب إفــــــادات خــمــســة أطـــبـــاء يــعــمــلــون في 
أخصائي  ومنهم  بالصومال،  خاصة  مشاف 
األسنان وجراحة الفكن، غيث الزغبي، والذي 
قــدم بمعية أســرتــه قبل ثــالث ســنــوات، مؤكدا 
أن األطباء السورين لم يجدوا فرصا متاحة 
في دول غنية مثل الخليج العربي ولم يجدوا 
البالد  بقية  في  ويقبل عملهم  من يستقبلهم 
فــي ظــل معاناتهم الــكــبــيــرة فــي بــالدهــم، لكن 
الــوضــع تــغــيــر بــعــدمــا ظــهــرت أمــامــهــم فرصة 
باألوضاع  مقارنة  أفضل  مالي  وعائد  جيدة 

في بالدهم.
وحـــقـــق الـــدكـــتـــور الـــزغـــبـــي خــــالل فـــتـــرة عمله 
ــن الــخــبــرة  ــالـــصـــومـــال مـــســـتـــوى مـــتـــقـــدمـــا مــ بـ
والدخل املادي وهو ما قد يعجز عن تحقيقه 
ــة  ــل فــــي ســـوريـ ــمـ ــعـ ـــالل 10 ســــنــــوات مــــن الـ خـــ
»الـــعـــربـــي  ـــ ــالــــي، كـــمـــا يــــقــــول لـ بـــوضـــعـــهـــا الــــحــ

الجديد«. 
وال يــوجــد تــفــاوت كــبــيــر بــن رواتــــب األطــبــاء 
ــيــــن والــــــســــــوريــــــن، وفـــــــق تـــأكـــيـــد  ــالــ ــومــ الــــصــ
اتــحــاد األطباء  الدكتور أســامــة عــبــدي، عضو 
ويتقاضى  الجديد«.  »العربي  لـ الصومالين 
شلن   501.000 الــصــومــال  فــي  الــعــام  الطبيب 
حن  فـــي  أمـــيـــركـــيـــا(.  دوالرا   874( صـــومـــالـــي 
ال يــتــجــاوز راتــــب الــطــبــيــب الــعــام فــي ســوريــة 
287.000 ليرة سورية أي ما يساوي 82 دوالرا 
)الدوالر يساوي 3450 ليرة وفق سعر الصرف 
ــان( شـــهـــريـــا، ويــتــقــاضــى  ــيـــسـ ــريـــل/نـ فــــي 8 أبـ
طبيب أمــراض القلب في الصومال، 964 ألف 
يتقاضى  فيما  شــهــريــا،  دوالرا(   1681( شلن 
دوالرا(،   169( ألـــف   592 ســـوريـــة  فـــي  نــظــيــره 
بينما يتقاضى طبيب األسنان في الصومال 
ألف شلن )1066 دوالرا(، فيما يتقاضى   611

النظام السوري 
والروس قتلوا 846 

كادرًا طبيًا حتى 
مارس الماضي

رواتب األطباء 
السوريين في 

الصومال أضعاف 
ما يتقاضونه 

في بالدهم
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