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 االقتصاد والصحة أولويتان

 الدكتور لويس حبيقة
أما اليوم، . أفراد المجتمع كان هنالك حد أدنى من الرفاهية ينعم بها كل. بعيدةتمر كل المجتمعات بأزمات كبرى تجعلنا نترحم على مشاكل الماضي القريبة قبل ال     

ن يكن بدرجات مختلفة. نبه والقلقالقتصادية واالجتماعية تدعو لليقظة والتفاألوضاع الصحية قبل ا هل يمكن . ليست هنالك دولة ال تتوجع اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وا 
وهل نحن متأكدون من سالمة اللقاح  هل تعود األمور الى طبيعتها بعد اللقاح  المطلوبة؟السابقة ومتى وما هي الشروط بل الوسائل والتكلفة  العودة الى األوضاع الحياتية

 وأن فترة السنتين الضروريتين للتأكد من السالمة لم تحترم لدقة المرحلة؟خاصة 
كل شيء لمحدودة والقيادات غير المتجانسة والتي تختلف على المواجهة كما هو الحال أيضا في لبنان ذي القدرات افي أوروبا، المشكلة الصحية كبيرة وهنالك عجز حقيقي في 

قة الحقي. عال  الررنسي والبريااني والرربي على سبيل الماال، يجرلنا نقل  من ناحية الضيا  في ار  وتوييت ونتاج  المرالجات المتبرةمجرد االصغاء لال  .حتى في الصحة
االيرال   .الياالي واالسبانية أعلى منها كي ال نرود الى المشهدين افي المستشريات وأن ال يكون عدد االصابات الكوروني أن ما يشغل بال الدول هو عدد األسرَّة المناسبة

 .صحة من دون يدرات ايتصادية كافية كما ال ايتصاد من دون صحة، فال. ضروري شرا احترا  التوازن في األهداف والمصالح بين الصحة وااليتصاد
نظمها ي فهو أخار بكاير ألن االدارة الترامبية السابقة رفضت االعتراف جديا بالكورونا وجميع اللقاءات التي حدات في البيت األبيض أو التي وروني األميركأما الوضع الك

ات البورصات األميركية المختلرة، ما زيادة مؤشر أ. 0202في % 4,3د ترار والنمو السلبي كان في حدود االيتصا.الرجيس ترامب ل  تحتر  الشروا الكورونية البداجية المرروفة
 .فتؤكد انرصال االيتصاد المالي عن الحقيقي بل تشير أكار الى الرجوة الكبيرة في الدخل والاروة ضمن المجتمع

 
الواليات وانتخبوا رجيسا جديدا ع الغاضبون في تجم. الجتماعيةلرجوة المذكورة التي كبرت المشاكل اخسر الرجيس ترامب االنتخابات بسبب الصحة كما بسبب عد  مرالجة ا

لذا هنالك أمل كبير في تحسن األوضا  الصحية وااليتصادية يريبا خاصة برد االنضما  من جديد الى . سيسرى للمرالجة مع فري  مرظ  أعضاجه مرروفون بالجدية والكراءة
وايرا يتردى المناخ عالميا علما أن كل   .تراييات االجتماعية ذات الاابع السياسيوغيرها من اال الصحة الرالميةلمناخ وبرد الحراظ على عضوية منظمة مؤتمر باريس ل

يبل  هنالك اهمال تجاه التردي المناخي منالوضع المناخي الرالمي خاير مع الكورونا ويبلها و   .المحاوالت حتى اليو  تهدف الى تخريف االنحدار وليس الى تحسين المؤشرات
ال ننسى الرياضنات   .أسوأ ما يحصل هي الحراج  الخايرة في الرديد من الغابات والحداج  والتي تشير الى ارترا  مستوى الحرارة عالميا  .كوماتناس وعشرات الحماليين ال

 .والهزات األرضية وغيرها من الشواجب
من يستايع تقيي  الكورونا في أكارية   .ألحيان بل تغاي يصدا الحقاج جدية في مرظ  ا واالحصاجيات غيردول الناشجة والنامية أكبر وأخار، ابرا المشاكل الصحية في ال

. القدرات المادية والتقنية المناسبةفي أفريقيا وآسيا وأميركا الالتينية تشير المرلومات الى تردي الوضع الصحي والى غياب   الدول الرربية اذ ان االحصاجيات الصحيحة غاجبة؟
  يجب أن تسأل القيادات الرسمية نرسها، هل الوضع مقبول وما هي سبل المرالجات وهل المستقبل أفضل للجميع أو أيله ألكارية السكان؟ جميع المجتمرات في كل حال وفي

 .ال تكون كارايةالمالوب رؤية وايرية مبنية على الدراسات كي ال تحصل المراجاءت، وان حصلت 
كيف يستايع مسؤولو السنوات السبع السابقة أن يناموا ليال وه  مسببون بشكل مباشر أو غير . ضرورية نحو التنمية المستدامةا مسيرة لبنان الآب كاير  4انرجار في لبنان، أّخر 

جدي مع   يت  التحقي  الاالما ل  .ن يحصلهو جيد لكنه بداية فقا لما يجب أ مباشر لوجع وخساجر ومرنويات وآمال الناس؟ ما يجري من تحقيقات مع عدد من المسؤولين
 .المسؤولين السياسيين، ندور في حلقة مررغة خارة

 
نوعية الحياة  هنالك عوامل يمكن أن تصلنا الى التنمية المستدامة، منها الرمل الجاد مع الحراظ على  ما هي أهداف مجتمراتنا وهل هي صربة التحقي  وكيف نصل اليها؟

ال يمكن   .الذي يساعد المجتمرات على الحراظ على مواردها، فيسمح بانتاج سلع أكار من نرس الموارد المادية والبشرية التقد  التكنولوجيهنالك   .المستقبلونقلها الى أجيال 
 .تحقي  النمو الاويل األمد من دون تكنولوجيا متاورة ال تزيد التلوث

يال الرجيس أيزنهاور أن الخاا هي عديمة الراجدة، أما التخايا فهو   .ا  المريشيةمتواصلة تحسن األوضبر نسب نمو مرتررة وايليميا أوال تحقي  االزدهار عالمالوب عالميا 
بد من القيا   التركير، فهو أكار من ضروري والأما التخايا المبني على الوعي والذكاء وحسن   .فالخاا ال تصح في الرال  المرقد وال يمكن السيارة على النتاج   .كل شيء

عندما تقررالحكومة زيادة أو تخريض الضراجب، تبني يراراتها على تويرات   .تبقى كل السياسات مبنية على التويرات التي تدخل في تحديد القرارات  .مواجهة التحدياتبه ل
اذ أن الرقوبة بحد ذاتها غير تغييرا في التصرف  و شركات، فهي تتويعلة أو مؤسسة عقوبات على أشخاص أعندما تضع أي دو . للنتاج  تكون صحيحة أو خااجة تبرا لألوضا 

 .مجدية لكن تغيير التصرف مه  جدا
 االنقسامات الجدية في الرقيدة التنو  في المجتمرات مه  شرا أن ال يرترع كايرا مستوى  .المالوب االجتما  والتضامن الشربي أي أن المجتمرات المرككة ألسباب مختلرة ترشل

لألسف القليل . المجتمرات الذكية هي التي تستريد من أزماتها لتتجنب كوارث مستقبلية مماالة  .ات كبيرة على األمور التافهة كما المهمةفي لبنان، االنقسام  .واألهداف والرؤية
 .يتوربما تصبح أكار خاورة مع الو  من المجتمرات تستريد من تجاربها المرة، لذا نرى أن المشاكل تتكرر

السياسيون في لبنان ماال   .أنه ال يمكن ألحد أن يواجه فكرة حان ويتها، وهذا هو حال الحوكمة« فيكتور هوغو»يال   .تي المحاسبة والشرافيةالوبة عبر ياعدأما الحوكمة فم
 .ستغلينوتواجه الراسدين والمض الدول يوية وعميقة ليست يديمة لكنها أصبحت في برالحوكمة   .يرملون ضمن الروضى وسوء االداء، والحوكمة ما زالت ضريرة



االعتماد على الرلو    .ابرا الرلو  تتاور لمواجهة التغيرات الكبيرة على أرض الوايع  .هدر الويت مضر ويرقد الحلول  .أخيرًا تحاول الرلو  االيتصادية ايجاد الحلول للمشاكل
أه  زاوية في الرلو  االيتصادية هو التحليل على المدى الاويل ألن   .والخساجرلمخاار وتخريف التكلرة انة أو التأمين لتجنب ارة داجما يشكل نوعا من الضمااليتصادية المتاو 

 تنبؤ التغيرات القصيرة األجل مستحيل ومكلف وال بد من اعتماد أهداف مبنية على الوايرية والمنا  واالحصاجيات


