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خليل حرب 

الملف

نقيب األطّباء: 2500 طبيب غادروا لبنان
لكننا صامدون ووضعنا ال يزال مقبوالً

يف  بقائهم صامدين  اجل  من  بل  مرضاهم فحسب،  اىل  بالنسبة  ال  او موت،  حياة  معركة  لبنان  يف  االطباء  يخوض 
الهجرة  يجربهم عىل  مام  الحرب،  سنوات  احلك  يف  يشهدوه  مل  مثابة عبء  التزامها  اصبح  التي  االنسانية  مهنتهم 

الدامئة او املوقتة ويقرع تاليا اجراس االنذار من ان يخرس لبنان موقعه كمستشفى الرشق

يتعلق  ما  يف  االرتياح  عىل  تبعث  ارقام  من  ما 
بلبنان منذ العام 2020، والتي تنبئ بأن البلد مير 
يف اصعب الظروف بحيث سبق للبنك الدويل ان 
العامل  مستوى  عىل  االسوأ  بني  من  بانها  وصفها 
خالل اكرث من قرن. لهذا قد يبدو طبيعيا - وان 
كان مؤملا - مشاهدة ارقام املغادرين وطنهم، وهي 
بعرشات االالف خالل االشهر القليلة املاضية، بحثا 

عن فرص حياة افضل وامان للمستقبل.
ال يبدو ان هذه الهجرة تقترص عىل قطاع اجتامعي 
الرشائح  مختلف  تشمل  بل  محدد،  اقتصادي  او 
قدم  موطئ  ايجاد  له  يتسنى  من  وكل  واالعامر 
افضل،  مايل  مردود  تحقيق  يف  امال  الخارج  يف 
اللبنانية  خاصة بعد االنهيار الكاريث لقيمة اللرية 
منذ العام املايض، واغالق االف املؤسسات ابوابها، 
والتقديرات من جهات لبنانية ودولية بأن نسبة 
من بات يشملهم خط الفقر يف لبنان، تخطى 50 يف 
املئة. اذا كانت كل اشكال الهجرة للطاقات وخاصة 
للبنان ومجتمعه  الشباب، مثابة خسارة  يف جيل 
االنتاجي، لكن يف ما يتعلق بقطاع االطباء تحديدا، 
ان  ذلك  مختلف،  وقع  لها  االطباء  هجرة  فان 
هؤالء الجنود املجهولني كام يصفهم كرث، كانوا يف 
وباء  العام 2019 ملحاربة  منذ  االمامية  الصفوف 
كورونا وسقط لهم شهداء، واالهم انهم حتى يف 
ايام الحرب االهلية السوداء بقيوا يف غالبيتهم يف 

ارضهم اىل جانب اهلهم ومواطنيهم.
للمدير  املشرتك  البيان  الالفت  من  كان  لهذا، 
ادهانوم  تادروس  العاملية  الصحة  ملنظمة  العام 
ومدير منطقة الرشق االوسط يف املنظمة احمد 
املنظري، يف ختام زيارة لهام اىل لبنان يف ايلول 
املايض، والذي قاال فيه ان 40 يف املئة من اطباء 
يواجهها  التي  "التحديات  وان  غادروا،  لبنان 
العديد  وتهدد  هائلة  لبنان  يف  الصحي  القطاع 
مدى  عىل  البالد  حققتها  التي  املكاسب  من 

العقود املاضية".  لطاملا وصف لبنان يف العقود 
املاضية بانه مستشفى الرشق نظرا اىل الكفايات 
الطبية العالية والتخصصات التي كان يتمتع بها 
اطباؤه، ويف الخدمات الصحية التي كان يؤمنها، 
التي جعلت من لبنان مركزا يستقطب الباحثني 
املتطورة،  الصحية  والرعاية  والطبابة  العالج  عن 
عوضا عن اللجوء اىل مستشفيات الغرب واطبائه.

تقول منظمة الصحة العاملية ان "االزمة االقتصادية 
الحالية ادت اىل زيادة الفقر يف جميع انحاء البالد 
الصحة  ذلك  يف  مبا  القطاعات  جميع  واصبحت 
عرضة لخطر االنهيار"، وان "القيود عىل العمالت 
االجنبية تحد بشدة من استرياد االدوية والسلع 
الطبية، كام ان املستشفيات تعمل بنصف قدرتها 
ان  املحروقات". وتضيف  اليوم، بسبب نقص  يف 
"ما يقرب من 40% من االطباء يف لبنان و%30 
اما  البالد فعال،  من املمرضات املسجالت غادروا 
بشكل دائم او موقت بسبب االوضاع، اضافة اىل 
تفيش جائحة كورونا التي ال تزال تخلق تحديات 
عىل  واملجتمعات  الصحي  القطاع  مستوى  عىل 
حد السواء".  "االمن العام" حاورت نقيب االطباء 
ما  عىل  منه  لالطالع  ابورشف  رشف  الربوفسور 
خصوصا  وهجرتهم،  االطباء  قطاع  يف  يحصل 
اصحاب االختصاص منهم، اسباب ذلك وما الذي 
تقوم به نقابة االطباء من خطوات ومبادرات من 
اجل الحد من هذه الظاهرة املخيفة كام يصفها، 

والتي طاولت حتى االن نحو 2500 طبيب.
 

او  املغادرين  العداد  تقديراتكم  هي  ما   ■
املهاجرين من االطباء؟

 2500 حواىل  بلغت  املغادرين  االطباء  اعداد   □
طبيب. غالبية االطباء الجدد يغادرون اىل العراق 
ودول خليجية، وجزء كبري منهم اىل اوروبا وامريكا. 
هناك رشيحة غادرت لكن مل نتمكن من تحديد 

وجهتها  النهائية النهم سافروا ومل يحددوا وجهتهم 
اختصاصات  من  وهم  ولعائالتهم،  لهم  النهائية 
العظام  وجراحة  العامة  الجراحة  يف  مختلفة، 
والقلب والغدد والجلد والعناية الفائقة والطوارئ. 
مثال، يف لبنان 10 اطباء متخصصني يف امراض قلب 
االطفال، وانا منهم، غادر 4 منهم حتى االن. هذا 
بلدنا،  يف  االختصاص  هذا  اىل  بالنسبة  كبري  رقم 
يف  االطباء  عدد  ان  رغم  اليهم.  حاجة  يف  فنحن 
لبنان يبلغ نحو 15 الف طبيب، اي طبيب لكل 
350 مواطنا، وهو عدد جيد ويساهم اىل حد كبري 
يف تغطية املعاينة والعالج الطبي حتى االن، ففي 

الغرب هناك طبيب لكل الف مواطن.

■ هل هذه سابقة يف تاريخ نقابة االطباء؟
الدرجة  بهذه  تحصل  مل  سابقة  هذه  نعم   □
سنوات  خالل  حتى  االن.  يجري  مثلام  املخيفة 
الحرب االهلية كان االطباء يبقون، الن اوضاعهم 
املعيشية كانت مؤّمنة نسبيا يف ما يتعلق بالضامن 
واستمرار عمل وزارة الصحة واملستشفيات. كام 
ان كرامتهم كانت محرتمة، فلم يتعرضوا لالهانة 
او العنف الجسدي او اللفظي الذي بتنا نشهده 

يف االونة االخرية. 

 ■ هل بلغنا نقطة الالعودة يف القطاع الطبي؟
يزال  ال  االن  حتى  وضعنا  ان  القول  ميكنني   □
الجدد  االطباء  من  العديد  ان  رغم  مقبوال. 
او  الخمسني  بلغوا  الذين  االطباء  لكن  يغادرون، 
الستني من العمر باقون بشكل عام، وهذا جيد 
لنا. ِمن بني َمن يغادرون يتوجهون اىل الغرب وال 
يريدون العودة النهم اصطحبوا عائالتهم معهم 
اىل  يغادر  من  وهناك  الجامعات،  اىل  واوالدهم 
دول عربية ما ميكن ان يكون نصف هجرة، وهذا 

جيد الن احتامل عودتهم قائم.

■ كيف بدأ كل ذلك؟
االحداث  بداية  مع  عام 2019  الهجرة  بدأت   □
االزمة  كورونا،  وباء  جاء  ثم  والتظاهرات، 
االقتصادية الخانقة، واخريا تفجري املرفأ الذي دمر 
نصف بريوت و4 مستشفيات رئيسية يف بريوت 
وعيادات االطباء. هذه عنارص اساسية مؤثرة. بات 
الوضع املعييش لعدد كبري من االطباء مزريا. يتابع  
اوالد العديد من االطباء دراساتهم يف الخارج، يف 

املقابل قّيدت املصارف اموالهم.

■ اليس من املتوقع ان يضحي االطباء ايضا؟
□ صحيح ان الطبيب امام مهمة انسانية وهو 
ان  يجب  حد؟  اي  واىل  متى  اىل  لكن  يضحي، 
يكن  مل  واذا  له،  متوافرا  االدىن  الحد  يكون 
ونحن  بقي،  َمن  غادر.  اذا  نلومه  لن  موجودا 
نحتاج  ولكننا  بلدنا،  فالبلد  صامدون،  منهم، 
ففي مسألة  تساعدهم،  ال  االوضاع  تحفيز.  اىل 
 4 يقف  ان  الطبيب  عىل  كان  مثال،  البنزين 
ساعات يف طوابري امام املحطة، فكيف سيعمل؟ 
هناك ايضا قضية الشح يف االدوية التي ال تتوافر 
واملعدات  واجباته،  اداء  الطبيب عىل  ملساعدة 
تلك  وخاصة  متوافرة  غري  تكون  احيانا  الطبية 
تحرم  القلب، وهي  بامراض  املتعلقة  الحساسة 

االطباء من امكانات العمل.

االبيض،  فراس  الجديد  الصحة  وزير  التقيتم   ■
هل طرحتم مطالب النقابة واالطباء؟

علم  رجل  وهو  الجديد،  بالوزير  اجتمعنا   □
وكفاية وصدق، وهو الرجل املناسب يف املكان 
الطبي.  القطاع  يف  يجري  ماذا  ويعلم  املناسب 
الصحة  قطاع  دعم  مثل  قضايا  معه  طرحنا 
عىل صعيد الطبيب واملمرض واملستشفى. كام 
االطباء  يتمكن  ليك  املمكنة  االجراءات  بحثنا 
من الوقوف ماليا عىل اقدامهم وليك نحد تاليا 
وربط  لهم،  التعرفة  قيمة  ورفع  هجرتهم،  من 
قضية  ناقشنا  املعيشة.  غالء  مبؤرش  التعرفة 
وايضا  اقراره،  اجل  من  الطبية  االعامل  جدول 
مسألة دعم مشاريع القوانني املتعلقة بحصانة 
الطبيب، اضافة اىل ضامن الطبيب بعد تقاعده، 
وبحثنا يف مطلبنا اجراء انتخابات النقابة مرة كل 

ثالثة اعوام بدل املطبق حاليا، اي مرة كل سنة، 
مام يشكل شلال للعمل النقايب. ويبقى ايجاد حل 
للطبيب كام  االساس  االقتصادية هو  للمشكلة 

لكل رشائح املجتمع. 

■ ما هي خطواتكم املستقبلية من اجل االطباء؟
بازاء  الحرة  املهن  نقابات  اتحاد  مع  نتعاون   □
والنقابات.  االطباء  اموال  من  املصارف  موقف 
الرسمي، واذا  الشكوى، ثم االنذار  نسلك طريق 
تواصل الوضع عىل ما هو عليه، سنتقدم بدعوى 
اىل القضاء. بالنسبة اىل حصانة الطبيب، تقدمنا 
لتشديد  النواب  مجلس  اىل  قانون  مبرشوع 
العقوبات عىل كل املعتدين عىل االطباء يف اثناء 
عملهم، الن املعتدين يفلتون عادة من املحاسبة. 
قانون  استخراج  اجل  من  العمل  من  متكنا  كام 
يف  عملهم  اثناء  يف  توفوا  الذين  االطباء  يعترب 

مكافحة كورونا مثابة شهداء الواجب.

دوره كمستشفى  يفقد  لبنان  ان  تعتقد  ■ هل 
للرشق؟

□ حتى االن، كال. لكن اذا استمرت االوضاع كام 
هي عليه، سيحصل ذلك ويا لالسف. هناك كفايات 
كبرية لدينا، لكننا نحتاج اىل دعمها وتحفيزها عىل 

البقاء. 

■ كيف نتجب الوصول اىل هذا الوضع؟
الدعم  يف  تتمثل  حلول  اىل  تحتاج  االوضاع   □
واالقتصادي  واالجتامعي  والقانوين  املعنوي 
مجلس  اىل  بها  تقدمنا  التي  كتلك  لالطباء، 
يشعر  ان  ويجب  ايضا،  مايل  الحل  النواب. 
الطبيب انه يعيش بكرامته. املشكلة ان االزمات 
فان  املمرضة،  هاجرت  اذا  فمثال  مرتابطة، 
الناس  ان رواتب  العمل. كام  الطبيب ال ميكنه 
الكايف.  اجره  عىل  يحصل  ال  والطبيب  تتغري  مل 
مؤرش الغالء املعييش يجب ان يتم اصالحه من 
تحديد  اىل  ايضا  حاجة  هناك  الناس.  كل  اجل 
املعايري االدىن من اجل ان ينجز الطبيب عمله، 
من دواء ومستلزمات ومعدات طبية. يف قضية 
الوقود، مل نتمكن  امام محطات  معاناة االطباء 
من معالجة االمر ال من خالل وزارة الصحة وال 
وزاريت الدفاع والداخلية. الطبابة يجب ان تكون 

اولوية يف هذا البلد.

نقيب االطباء الربوفسور رشف ابورشف.

الكفايات في 
املستشفيات الجامعية 

تهاجر منذ عام 2019 
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