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 الحالة والتعلیق: تمت مراجعة ھذا المقال من قبل النظراء

 كیف یجب أن تساعد النظم الصحیة األطباء في إدارة التحیز ضد المقاتلین السابقین؟
Christopher W. Reynolds and Camilo Sánchez Meertens, MPP 

 
 الملخص 

یمكن تكلیف األطباء في أماكن الرعایة الصحیة بعد الصراع برعایة مرضى من المقاتلین 
السابقین. یرد ھذا التعلیق على حالة عامل صحي مكلف بواجبات رعایة القوات المسلحة  

د، تتناول ھذه المقالة المتطلبات  الثوریة السابقة لمقاتلي كولومبیا. وعلى وجھ التحدی
اإلكلینیكیة واألخالقیة والقانونیة إلعادة دمج المقاتلین السابقین وفقًا التفاقیة السالم بشأن 

 األنظمة والعاملین الصحیین األفراد. 
 

       ™  AMA PRA Category 1 Credit تحدد الجمعیة الطبیة األمریكیة نشاط التعلیم الطبي المستمر المستند على المجلة ھذا بحد أقصى 
 . یجب أن یطاِلب األطباء فقط باالئتمان الذي یتناسب مع مدى مشاركتھم في النشاط. TMAMA Ed Hubالمتاح من خالل 

 
 الحالة 

س.ه. ھو عامل صحي خدم أفراد المجتمع الریفي لفترة طویلة في فیستا ھیرموسا، كولومبیا. یسافر س.ه. إلى 
(أماكن إكلینیكیة نائیة ومحدودة الموارد) كموظف في برنامج توعیة تابع لمنظمة صحیة محلیة،   فیریداس

لحة الثوریة السابقة الكولومبیة بما في ذلك مقاتلو القوات المس -وبدونھا، قد ال یتمكن مئات األشخاص 
)Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  أوFARC (-   من الوصول إلى التقییمات

اإلكلینیكیة والخدمات الصحیة. س.ه. یشعر بالرعب بتعرضھ لالختطاف من قبل أعضاء القوات المسلحة 
أیام دون طعام  3قول س.ه.. خطفونا واحتجزونا لمدة الثوریة الكولومبیة قبل سنوات. "لقد كان األمر مروًعا،" ی

أو ماء. لم تكن لدینا أي فكرة عن موعد إطالق سراحنا. إنھم یستولون على مستشفیاتنا ویحصلون على حقوق 
أكثر من ضحایاھم." وعلى الرغم من اتفاقیة السالم، فإن س.ه. وغیره من العاملین الصحیین الذین أصیبوا 

ب سنوات من الصراع، یكافحون من أجل الحفاظ على الحیاد اإلكلینیكي وتنفیذ الواجبات بصدمات نفسیة بسب
 المھنیة لرعایة جمیع المرضى الذین یخدمھم المستشفى. 

 
 التعلیق 

سنوات ماضیة، كانت القوات المسلحة الثوریة الكولومبیة جماعة حرب عصابات تعمل في كولومبیا منذ  6حتى 
 1الستینیات وكانت معروفة باختطاف العاملین في مجال الرعایة الصحیة للحصول على فدیة أو مساعدة طبیة. 

  Acuerdo Final para la، وقعت كولومبیا والقوات المسلحة الثوریة الكولومبیة اتفاقیة 2016وفي سنة 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera )  اتفاقیة

سابق في المجتمع. مقاتل  13000مما أعلن نھایة أطول نزاع في نصف الكرة الغربي وإعادة دمج  2السالم)، 
وبھذا االتفاق، تم ضمان حصول مقاتلي القوات المسلحة الثوریة الكولومبیة على الخدمات، بما في ذلك الرعایة  

 ومع ذلك، بدأ أعضاء سابقون في القوات المسلحة الثوریة الكولومبیة في 3الصحیة. 

https://edhub.ama-assn.org/ama-journal-of-ethics/module/2792302
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قوات المسلحة الثوریة الكولومبیة  الحصول على الرعایة الصحیة، شعر س.ه. وآخرون أن ضحایا أعمال ال 
وأفراد المجتمعات المھمشة قد تُركوا خلف الركب، بینما تلقى مرضى األعضاء السابقین في القوات المسلحة  

الثوریة الكولومبیة الرعایة. یبدو أن س.ه. یشعر بأنھ مثقل بااللتزام برعایة مرضى األعضاء السابقین في 
 مبیة، والذین ما زال س.ه. یتذكرھم على أنھم مرتكبو أعمال عنف.القوات المسلحة الثوریة الكولو

 
وعلى الرغم من أن اتفاقیة السالم كانت نھًجا ثوریًا لبناء السالم، إال أن المسائل األخالقیة التي نشأت أثناء  

) المساواة في 1(تنفیذھا شائعة في اللقاءات اإلكلینیكیة بعد انتھاء الصراع. وكانت ھناك مسألتان رئیسیتان وھما  
) دعم العاملین الصحیین بواجبات رعایة أفراد كلتا المجموعتین،  2تخصیص الموارد بین الجناة والضحایا، و (

على الرغم من تجارب الصدمات الشخصیة التي تعرضوا لھا. یصف ھذا المقال النھج الكولومبي إلعادة دمج  
اتخاذ القرارات المتعلقة للعدالة التصالحیة والتفویض في الرعایة الصحیة، مع التركیز على القیم األخالقیة 

ین یكافحون من أجل كیفیة  ، ویأخذ بعین االعتبار استراتیجیات دعم العاملین الصحیین الذبتخصیص الموارد
 تنمیة الحیاد اإلكلینیكي والحفاظ علیھ، خاصة عند رعایة المقاتلین السابقین.

 
 السالم والصحة العامة

ضمنت اتفاقیة السالم الكولومبیة للمقاتلین السابقین الحصول على الخدمات الصحیة، بما في ذلك التأمین 
المدعوم من الحكومة، واالھتمام الفوري في مناطق المعسكرات حیث تم نزع سالح القوات المسلحة الثوریة  

یة في الرعایة الصحیة (أي إشراك كل طرف یمكن التعبیر عن القیم األخالقیة للعدالة اإلصالح 4،3،2الكولومبیة. 
والتفویض (أي الالمركزیة ومشاركة مسؤولیات الحوكمة مع المنظمات   5في النزاع إلصالح وبناء العالقات) 

المحلیة) في التضمین، التسامح والتعویض والشفاء المتبادل وإعادة اإلدماج واإلنصاف ویمكن تنفیذھا في 
العدالة التصالحیة فعالیتھا في تحسین النتائج الصحیة بین المشاركین في  عملیات المصالحة. لقد أثبتت

كما نفذت وزارة الصحة الكولومبیة  نظام التبعیة  9،8،7،6المجموعات السكانیة األخرى المتضررة من النزاع. 
ن السابقین في من حیث اعتمادھا على المستشفیات العامة على مستوى البلدیات لتوفیر الرعایة الصحیة للمقاتلی

معسكرات إعادة اإلدماج ولجمیع الكولومبیین في المجتمعات المجاورة. تھدف ھذه االستراتیجیة إلى تعزیز  
 10االستثمار طویل األمد في قدرات الصحة العامة المحلیة. 

 
 رعایة جمیع الكولومبیین 

المجازفة بتصور أن مرضى  أدى تنفیذ الرعایة الصحیة المدعومة من الحكومة في مناطق المعسكرات إلى
المقاتلین السابقین في القوات المسلحة الثوریة الكولومبیة یتم تفضیلھم. على الرغم من أن معظم المقاتلین 

السابقین في القوات المسلحة الثوریة الكولومبیة یفتقرون إلى السجالت اإلكلینیكیة، إال أنھم بحاجة إلى إدماجھم 
مقاتالً سابقًا    10836صحیة. وبموجب مرسوم، قامت الحكومة الكولومبیة بدمج في مسارات تقدیم الخدمات ال

  11،10. 2017من القوات المسلحة الثوریة الكولومبیة في نظام التأمین الصحي الشامل الكولومبي في سنة 
 ساعدت ھذه الفرصة أعضاء القوات المسلحة الثوریة الكولومبیة السابقین في الحصول على نفس المزایا
الصحیة التي حصل علیھا الكولومبیون اآلخرون مما ساھم في تجنب النزاعات الناشئة عن المحسوبیة 

المتصورة. كما أدى الدمج التدریجي لتدفقات توفیر الخدمات الصحیة القائمة على منطقة المعسكرات إلى تلك 
المسلحة الثوریة الكولومبیة  الموجودة في النظام الصحي الكولومبي العام إلى تسھیل وصول أعضاء القوات

 السابقین إلى الخدمات المتاحة لجمیع الكولومبیین. 
 
كما مكنت التبعیة المستشفیات من تخصیص الموارد وإدارة القرارات وتنفیذ سیاسات عدم التمییز محلیًا. ووثَّق  

استشارة، منھا    11827الصادر عن وزارة الصحة الكولومبیة   2018تقریر المساءلة عن اتفاق السالم لسنة 
وارتفع ھذا العدد   12٪ للكولومبیین الذین لم یكونوا مقاتلین سابقین في القوات المسلحة الثوریة الكولومبیة، 63
بعبارة أخرى، فإن ما بدأ كاستراتیجیة إلعادة دمج المقاتلین السابقین في القوات  13. 2020٪ في سنة  70إلى 

جتمع الكولومبي أصبح رؤیة إلفادة جمیع الكولومبیین في برامج صحیة المسلحة الثوریة االكولومبیة في الم
 ریفیة مدمجة بشكل جیدًا ومدارة محلیًا.
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 یتطلب السالُم الحیاَد اإلكلینیكي
وبینما تناول اتفاق السالم الحاجة إلى تخصیص الموارد المحلیة وإدارة مخاطر المحسوبیة المتصورة، فقد افتقر 
إلى التوجیھ للعاملین الصحیین المكلّفین بواجبات رعایة جمیع المرضى، بمن فیھم المقاتلون السابقون في القوات  

٪ من األطباء الكولومبیین قد تأثروا بنزاع  22.6المسلحة الثوریة الكولومبیة. وجدت إحدى الدراسات أن 
القوات المسلحة الثوریة الكولومبیة، ویبدو أنھم، مثل األطباء اإلكلینیكیین اآلخرین، كانت لدیھم تجربة مثل 

لذا فإن   16،15تؤكد اتفاقیات جنیف والقانون الكولومبي حقًا عالمیًا في الرعایة الصحیة،  14تجربة س.ه.. 
الذي یمكن أن یقوض ما یعتقدون أن المریض  إدارة التحیز السلبي العاطفيطباء اإلكلینیكیین على مساعدة األ

أن یحدد ما إذا كانت األحكام الصحیة التفاقیة السالم  یستحقھ منھم ھو أمر مھم أخالقیاً وإكلینیكیاً وقانونیاً ویمكن 
 ستنجح وإلى أي مدى. 

 
حیث  17یشترك العاملون في مجال الصحة مثل س.ه. في المساءلة عن توفیر الرعایة الصحیة الوطنیة العادلة. 
إنسانیة  یحدد قانون حقوق اإلنسان أن جمیع "األشخاص المحرومین من حریتھم" یستحقون أن یعاملوا معاملة

نظًرا لوضعھم "كشخص بشري" یتمتع بـ "كرامة متأصلة"، وتتضمن اتفاقیات جنیف أحكاًما واضحة حول  
على الرغم من أنھ لم یتم كتابة الكثیر عن الحقوق الصحیة   18رعایة األشخاص الموجودین في أیدي العدو. 

أنھ یبدو من المعقول تفسیر كل من القانون  للمقاتلین السابقین في أوضاع ما بعد الصراع على وجھ التحدید، إال
الكولومبي والدولي على أنھ یحمیھم. لذلك، فإنھ أمر بالغ األھمیة أن یتم فھم طبیعة ونطاق التزامات النظام 

رعایة جمیع  الصحي الوطني تجاه العاملین الصحیین المصابین بصدمات نفسیة والذین یكافحون من أجل  
 في ظروف ما بعد النزاع. المرضى

 
یتطلب السالم من العاملین الصحیین مثل س.ه. أن یكونوا وكالء سالم في الممارسة العملیة من خالل التعبیر  

تمر والراسخ بالشفاء التعاوني والمجتمعي. وكلفت السیاسة الرسمیة وزارة الصحة الكولومبیة عن االلتزام المس
بوضع مبادئ توجیھیة للعاملین الصحیین الذین یعتنون بالمقاتلین السابقین في القوات المسلحة الثوریة 

، والتي یمكن أن العدالة التصالحیةنقترح أن یستمر تنفیذ ھذه المبادئ التوجیھیة مع التركیز على  19الكولومبیة. 
تعزز الشفاء من خالل ملكیة أدوار الفرد في الفظائع الماضیة، وملكیة ردود الفرد على الفظائع الماضیة (على  

لمثال، المشاعر مثل تلك التي عاشھا س.ه. والتي یمكن أن تقوض حیادیة األطباء) والمشاركة في  سبیل ا
على سبیل المثال، نظًرا ألن التعامل مع المرضى   20التبادالت والمناقشات التي تحفز المصالحة وتبني الثقة. 

فإن س.ه.  18أو بالعاملین الصحیین، السابقین في القوات المسلحة الثوریة الكولومبیة قد یكون ضاًرا بالمرضى 
النفسیة السابقة من ماضیھ من أجل التمركز،  التعامل مع الصدماتیحتاج ویستحق دعًما من وزارة الصحة في 

اآلن ولكي یكون في المستقبل شخًصا یمكنھ تفعیل الحیاد اإلكلینیكي في الممارسة العملیة. یمكن للعاملین 
الصحیین الذین یعتنون بالمقاتلین السابقین في القوات المسلحة الثوریة الكولومبیة من خالل الدعم المناسب  

التحیز السلبي والتمییز ضد المرضى السابقین في القوات المسلحة الثوریة الكولومبیة حتى   معالجة میولھم نحو
 21یتمكن ھؤالء المرضى من الوصول إلى الرعایة العادلة التي تعد بھا اتفاقیة السالم. 

 
 وھكذا

ًرا في اعتماده على  فإن العدالة التصالحیة تركز على العالقات وبناء الثقة. كان اتفاق السالم الكولومبي مبتك
العاملین الصحیین للتعبیر عن قیم العدالة التصالحیة وتنفیذھا ولتعزیز المحاوالت على مستوى النظام الصحي  
لجعل الرعایة الصحیة العادلة أساسیة لحیاة ما بعد الصراع في المجتمعات الحضریة والریفیة. من أجل زیادة 

لریفیة على وجھ الخصوص، تم اعتماد المئات من أعضاء القوات القوة العاملة في مجال الرعایة الصحیة ا
المسلحة الثوریة الكولومبیة السابقین ممن لدیھم خبرة في التمریض القتالي كممرضین مساعدین من خالل 

كان التوظیف یعتمد على المنطقة، لكن المنظمات التي تعمل مع ممرضي القوات المسلحة    22برامج التكثیف. 
كولومبیة السابقة یمكن أن تقلل من معدل دوران الموظفین، ألن العاملین الصحیین السابقین في القوات  الثوریة ال

المسلحة الثوریة الكولومبیة یمیلون إلى البقاء في المناطق الریفیة ولدیھم معرفة فریدة بالمناطق والمجتمعات  
لبلدان األخرى االستفادة منھا إلعادة دمج التي یخدمونھا. یقدم نھج كولومبیا دروًسا واستراتیجیات یمكن ل

المقاتلین السابقین في خطط الرعایة الصحیة لما بعد الصراع ولمساعدة العاملین الصحیین على معالجة  
 المعضالت األخالقیة التي یواجھونھا في مثل ھذه السیناریوھات. 
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 اإلفصاح عن تضارب المصالح 
 تضارب في المصالح لإلفصاح عنھ.ولم یكن لدى المؤلف (المؤلفین) أي 

 
الناس واألحداث في ھذه الدراسة خیالیون. أي تشابھ مع أحداث حقیقیة أو أسماء أشخاص، أحیاء كانوا 

أو أمواتًا، ھو مصادفة بحتة. وجھات النظر المعبر عنھا في ھذا المقال ھي آراء المؤلف (المؤلفین) 
 . طبیة األمریكیةوال تعكس بالضرورة آراء وسیاسات الجمعیة ال
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