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 إلصالحات المطلوبةبرزمة ادعم القطاع الصّحي مرتبط 

 
  راشد رولى

لتي قلبت األنظمة المالية وخربطت موازنات الدول في أبواب اإلنفاق واإليرادات، ، ا91-يدائحة كوففيما تنحصر اهتمامات العالم بخطة التعافي االقتصادي من تداعيات ج
الحكومية المتعاقبة بعدما جعلته رهينة الواقع النقدي  خدمة لرصد المتغّيرات، يرزح لبنان تحت جائحة من نوع آخرمرتبطة بانهيار النظام الصّحي الذي حصد فشل السياسات

 .مأزوموالمالي ال
العالج من المرض محصورًا العالم ينظر بشفقة إلى ما يعانيه اللبنانيون في حياتهم اليومية، وال سّيما في مجال البحث عن الدواء واالستشفاء والطبابة، حيث بات  صحيح أنّ 

ت الماّدية الالزمة لدى معظم الجهات الضامنة لمواكبة إلمكانيابغياب ا لألسف، رغم رحمة البعض القليل من أصحاب دور االستشفاء،" الفريش" بفئة الميسورين حاملي الدوالر
أّي دعم للنظام الصّحي المتهالك بفعل ن ارتفاع كلفة الطبابة، إاّل أّن استجابة بعض المنظمات والجهات الدولية ما زالت موّجهة نحو المساعدات اإلنسانية دون غيرها، بعيدًا ع

 .تورداتهمعظم مس مة لشراءارتفاع العملة الصعبة الالز 
حسن النّيات، ومنها ما صّرح به  إذن كّل محاوالت طلب الدعم والمناشدات عبر اللقاءات والمراسالت لم تلق أّي تجاوب ملموس لغاية تاريخه، باستثناء المواقف الصادرة عن

يسوس، حيث أعلن عن بالغ القلق من تأثير االنهيار االقتصادي للبنان واألزمات نوم غيبر روس أدهاللبنان في أيلول الفائت المدير العام لمنظمة الصّحة العالمية تيدخالل زيارته 
 ".مقلقة"ي مجال الصّحة في لبنان المتعّددة على اللبنانيين، معتبرًا أّن هجرة العقول ف

العاملين الصّحيين أساسيون في إعادة بناء البالد "، موضحًا أّن "ية مهّمةوارد بشر عقول تحرم البالد التي كانت ذات يوم مركزًا طّبيًا للمنطقة، من مهجرة ال"وحّذر من أّن 
 ".مساعدتها في التغلب على أزمتهاو 

 في تشكيلطلبه المجتمع الدولي منه من إصالحات بعد اجتيازه المرحلة الصعبة في الخالصة، بات محسومًا أّن أّي معونة للقطاع الصّحي واالستشفائي ستبقى مرتبطة بما ي
ال مساعدات حقيقية وال نجدة دولية قبل القيام باإلصالحات المطلوبة الستعادة الحّد "وهذا ما أشار إليه منّسق المساعدات الدولية للبنان السفير بيار دوكان إذ أّكد أن . الحكومة

 ".داخلية والخارجيةاألدنى من الثقة ال
ذ وعد غيبريسوس بأّن منظمة الصحة العالمية ستقّدم دعمًا على المديين . بيرة على لبنان اإلسراع فيهان رزمة كهي جزء ممن المعلوم أّن اإلصالحات في القطاع الصّحي  وا 

  بّد منالحات، الان على تحديد المشاكل في قطاع الصّحة وصياغة خطة استراتيجية لإلصالقريب والطويل األمد للبنان، مشيرًا إلى أّنها سترسل فريقًا من الخبراء لمساعدة لبن
 .ملّح، ولكن طبعًا بعد وقف الهدراالعتراف بأّن توفير التمويل للقطاع ضروري و 

 ولي اليوم؟هل يتحّمل القطاع الصّحي انتظار إنجاز كّل اإلصالحات المطلوبة كي يتلقى جرعة األوكسيجين؟ أين االهتمام الد
 

 عالمة
إّن هناك سعيًا مستمّرًا إليجاد الدعم الالزم للقطاع الصّحي وخصوصًا االستشفائي في لبنان، مع كّل " النهار"المة لـر فادي عيقول عضو لجنة الصّحة النيابية النائب الدكتو 

م لي أن قدّ بنك الدو لقد سبق لل. ية قبل الحصول على أّي دعم خارجيورغم التفّهم للواقع، هناك تمّسك بضرورة تنفيذ اإلصالحات الضرور . الدول والهيئات والمنظمات الدولية
 ز النظاممليون دوالر ضمن مشروع تعزي 04ى إعادة تخصيص في لبنان حيث وافق عل( 91-كوفيد) كورونا# المساعدة للبنان في إطاراالستجابة السريعة لتفّشي فيروس

لتعزيز قدرة وزارة الصّحة العاّمة على التصّدي لألزمة عبر تجهيز المستشفيات الحكومية وزيادة قدرتها على اختبار وعالج الحاالت ( مليون دوالر 924)الجاري تنفيذه الصّحي 
ع التعرفة الحالية بسبب صعوبة استيراد المستلزمات والمعّدات اراتها مت على مجفة االستشفائية في لبنان وعدم قدرة المستشفياولكن مشكلة ارتفاع الكل... المشتبه في إصابتها

سير بها قبل زيادة االشتراكات، المرتبطة بسعر الدوالر، ال يمكن حّلها بعيدًا عن قرار رفع التعرفات االستشفائية المرتبطة بدورها بقدرة الهيئات الضامنة على ال... الطّبية وغيرها
لقد وافق وزير الصّحة العامة الدكتور فراس أبيض على زيادة التعرفات االستشفائية المعمول بها، ولكن . وكّل هذه األمور بحاجة إلى دراسة. ل جديدباب تمويأو حتى إيجاد 

مية إلى رفع رسوم االشتراكات لتمويل منة الرسئات الضاوبدورها، تحتاج الهي. لقطاعين العاّم والخاّص بعد إدخال التعديالت على موازنة الوزارة، مع المحافظة على التكامل بين ا
 .أّي زيادة في التعرفات

 .منه وبعد رفع الدعم اليوم، من الضروري الدخول في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لالّتفاق على برنامج تمويل يكون القطاع الصّحي جزءاً 
 

 البرلمانية الشبكة
للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع عدد من المشاركين البرلمانيين في الدول األسبوع الماضي، كان تركيٌز على تداعيات رلمانية شبكة البوذكر عالمة أنه خالل اجتماع ال

ى المستويات يارات علأّي انه دد ممكن من األفراد في العالم، تالفيًا لحصولعلى االقتصاد العالمي، وال سّيما على ضرورة تأمين وصول اللقاح إلى أكبر ع91-جائحة كوفيد
وقد تطّرق المشاركون إلى تخّلي الدول الغنّية عن حّصتها من اللقاحات لمصلحة . مع توزيع عادل"كوفاكس"الصّحية والمالية واالقتصادية، عبر توفير التمويل من خالل منّصة 

https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7


 .جوات الحالية في التمويل واإلنتاج والتسليمالدول الفقيرة بعد تتّبع الف
 

مع التركيزعلى دوره في تأمين فرص . في االقتصادي، ُكشف عن عّدة طروحات حول تمويل االقتصاد؛ منها إشراك القطاع الخاّص في المشاريع االستثماريةوع التعاوفي موض
ن ال يكون نحو البنية التحتية بل نحو ه يجب أّن التوجّ اء ومن بينهم صناديق استثمار ومصارف ضخمة، فإووفق رأي المشاركين في هذا اللق. العمل إلى جانب التمويل الالزم

وهناك أولويات لتحقيق االستقرار االقتصادي والمالي، أهّمها التحّول إلى اقتصاد أخضر بما يحقق التنمية . تعجيل وتيرة اإلصالحات الالزمة لتحقيق التحّول في االقتصادات
 .2404ستدامة بحلول عام الم
 

وهذا سيرفع من الناتج ... التحّول إلى المصادر المتجّددة، وشبكات الكهرباء الجديدة، وكفاءة الطاقة، والنقل المنخفض الكربون: هائلة ضر فرصاً قتصاد أخويتيح التحّول إلى ا
 .المحّلي وبالتالي سيوّفر فرص عمل جديدة

 
يكية االقتصاد هي حّض القطاع الخاّص وتحضيره لالستثمار في هذا المجال يك ديناميوم لتحر في قطاع اإلنترنت، فإّن الطريقة الوحيدة ال 9114وكما ُوّظف االستثمار في عام 
 .الذي سيؤّمن أرباحًا ترفد الخزينة

 
رساء بنية تنظيمية أقوى . تثمارعلى االست البنيوية والشفافية لن يقدم القطاع الخاّص وبغياب اإلصالحا. ولكّن هذا يتطلب تعزيز اإلطار المؤّسسي من خالل الحوكمة وا 

 .بالتأكيد، سيطلب هذا األخير ضمانات من الخارجو 
 

 اب الدعم له؟أّما على صعيد لبنان، فما هي اإلصالحات التي يطلبها المجتمع الدولي والتي بدأت مسارها التشريعي، وهي شرط أساسي لفك عزلته وفتح أبو 
 :فمثالً . اإلنجاز هو بصدد ومنها ماي مجلس النواب سلسلة قوانين منها ما هو جاهز ف: يقول عالمة

 
حزيران الفائت، وهو خطوة مهّمة نحو حوكمة إدارة صرف المال العام في مناقصات الدولة، وكذلك هو مطلب دولي أساسي ألّي تمويل  04تّم إقرار قانون الشراء العام في  –

 .بنانأو استثمارات أجنبية في ل
 
 .والتمثيل الحصري الذي أحيل إلى اللجان االحتكارى إلغاء تّم إنجاز اقتراح القانون الرامي إل –
 
 وقد شّكل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجنة متابعة لهذا. في موضوع الكهرباء يجب إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الهيئة الناظمة الجاهز بعد إقرار التعيينات الالزمة –

 .الموضوع
 
 .العام الذي من المفترض تطبيقه فورًا بوجود اآللية الخاّصة بهالخاّص و لقطاعين هناك أيضًا قانون الشراكة بين ا –
 

ي القطاع الصّحي؟ وهل فأّي دور بانتظاره ف. كلمة إصالحات تتقّدم على غيرها في خطة اإلنقاذ أو التعافي الحكومية التي لم يعد بإمكانها تجاهل ديناميكية القطاع الخاّص 
 مرتقب مع صندوق النقد للنهوض؟تمويل الرنامج العليه انتظار حّصته في ب

 
 
 
 
 

 


