
في هذا العدد

لبنان و"النعمة املفقودة"
من اقوال االمام عيل املأثورة "الصحة واالمان نعمتان مجهولتان". اآلن، ويالالسف، يفقد لبنان الوطن شيئا فشيئا 
نعمة الصحة، التي تنسحب عىل الواقع الصحي واستعصاءاته وتزداد تعقيدا مع تفاقم االزمة االقتصادية واملالية 
التي اعاقت القطاع واملرىض وكالهام عىل حق يف الشكوى. لكليهام ما يربر مواقفهام. فالقدرة الرشائية للمواطن 
واملداخيل صارتا اثرا بعد عني، واملستشفيات وقطاع االدوية اللذان تشوب اداءهام التباسات كثرية ماضيا وحارضا 

ال يستطيعان االستمرار يف ظل التدحرج االقتصادي.
عىل  يتناكفون  واملعنيون  الساسة  فيام  االنذار  صافرة  ويطلق  الخطر،  ناقوس  يدق  لبنان  يف  الصحي  القطاع 
املستشفيات والصيدليات مداه االقىس. كل هذا يحصل  القهر عىل مداخل بعض  بلغ  املالئكة يف وقت  جنس 
واملجتمع الدويل والجهات العاملية يرتكان لبنان يغرق يف دّوامة من االزمات هي االخطر عىل امتداد تاريخي 

لبنان القديم والحديث.
تنشطر ازمة القطاع الصحي اىل قسمني: 

االول يتعلق باملواطن الذي ال ميلك ماال لرشاء جزء كبري ومهم جدا من الخدمات الطبية، يف ظل فقدانه لشبكة 
امان صحي متامسكة قادرة عىل مواكبة االنهيار الكبري الذي نعيشه. وهذا الكالم يشمل الهيئات الضامنة الرسمية،  

وتلك العاملة يف مجال القطاع الخاص. 
للقيام  الطبية   ازمة تتمثل يف نقص االدوات واملعدات واملستلزمات  التي تواجه  باملستشفيات  الثاين فيتصل  اما 
بالفحوص املخربية وتشخيص االمراض، ما دفع مبعظم املستشفيات اىل االمتناع عن تقديم خدمات صحية عدة . 

ما يزيد األمور مأساوية هو هجرة الطواقم الطبية والتمريضية التي تتصاعد اعدادها مع تصاعد تعقيدات األزمة 
التي بدأت منذ سنتني ومل يجد اللبنانيون ما يوقف االنهيار عىل االقل، اذا كان مستحيال  التعايف حاليا السباب بنيوية 

تتصل باالقتصاد اللبناين.
ما يرسي عىل املستشفيات، يرسي ايضا عىل قطاع املستلزمات الطبية الذي يعاين من ازمة تتمثل بتوقف الغالبية 
مستوردي  ونقابة  الصحة  وزارة  من  كل  تركيبتها  يف  يتداخل  ثالثية  تعقيدات  وسط  االسترياد  عن  الرشكات  من 
املستلزمات الطبية وارتفاع سعر الدوالر يف الوقت الذي تبذل فيه وزارة الصحة العامة ما تستطيع من جهود يف 

مواجهة "كارتيالت" االحتكار .
اضافة اىل ما تعانيه معظم املختربات الطبية من نقص يف املستلزمات املخربّية، تتفاقم ازمة االدوية املفقودة التي 
تثقل بكاهلها املواطن الذي يسعى اىل ايجاد ولو علبة واحدة من دوائه الرضوري وغالبا يضطر اىل اخذ البديل 
القادمني من الخارج رشاء ما تيرس لهم من ادوية لتأمينها ألهلهم، عدا عن  اللبنانيني  اذا توافر. وقد اصبح هّم 
املساعدات التي تصل من حكومات صديقة او جمعيات دولية، بعدما طاولت االزمة االمراض الرسطانية واملزمنة. 

واالكرث خطورة ان البنك الدويل حذر من أن االزمة االقتصادية يف لبنان ال افق لنهايتها.
يعيش اللبنانيون واقعا طبيا مريرا ينذر بكارثة انسانية ال سيام وان املوت عىل ابواب املستشفيات اصبح حقيقة، 
كان  لطاملا  الذي  بلدهم  االطباء  يغادر  فشيئا،  املجال. وشيئا  والثابتة يف هذا  املؤملة  االحداث  الكثري من  وهناك 
"مستشفى الرشق"، والخوف ان يصبح القطاع الصحي من دون اطباء وممرضني وممرضات بعدما سجلت خالل 

السنة املاضية هجرة املئات بسبب الضائقة االقتصادية األسوأ يف تاريخ البلد.
املقلق يف هذه الظاهرة ليست االرقام يف ذاتها، بقدر ما هي الفئة العمرية "التي يعوَّل عليها يف القطاع االستشفايئ" 
وفق نقابة اطباء لبنان يف بريوت، اذ ان اعامر غالبية املهاجرين ترتاوح ما بني 35 و55 عاما. اي من الفئة العمرية 
الشبابية، اي يف مطلع مسريتهم املهنية، وميثلون مختلف االختصاصات ومنهم من ال يزال عازبا، عدا عن سفر قسم 

ال بأس به من اصحاب االسامء العريقة وذوي الخربة واالختصاص.

"االمن العام"


