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وفـــــــًقا لـــــــتقريـــــــر لـــــــيبيا الـــــــسنوي ملـــــــنظمة الـــــــصحة 
الـــــــعاملـــــــية، أُجـــــــبر أكـــــــثر مـــــــن 50٪ مـــــــن مـــــــرافـــــــق 
الـــرعـــايـــة الـــصحية فـــي الـــبالد الـــتي كـــانـــت تـــعمل 
فــي عــام 2019 عــلى اإلغــالق فــي عــام 2020. 
وتـــــلك الـــــتي ظـــــلت مـــــفتوحـــــة عـــــانـــــت مـــــن انـــــقطاع 

متكرر في الكهرباء. 

عـــــــــالوة عـــــــــلى ذلـــــــــك، أدى الـــــــــنقص الـــــــــحاد فـــــــــي 
الـــــلقاحـــــات إلـــــى عـــــرقـــــلة عـــــملية الـــــتحصني، مـــــما 
يـــــعرض األطـــــفال عـــــلى وجـــــه الـــــخصوص لخـــــطر 
اإلصـــــابـــــة بـــــاألمـــــراض. واجهـــــت غـــــالـــــبية مـــــراكـــــز 
الــرعــايــة الــصحية األولــية نــقًصا فــي اإلمــدادات 
الـــطبية؛ ووجـــب عـــلى الـــعديـــد مـــن الـــعامـــلني فـــي 
الـــرعـــايـــة الـــصحية االنـــتظار لـــفترات طـــويـــلة قـــبل 

استالم رواتبهم. 

وفـــــــــًقا ملـــــــــنظمة الـــــــــصحة الـــــــــعاملـــــــــية، كـــــــــان هـــــــــناك 
179193 حــالــة مــؤكــدة مــن COVID-19 فــي 
لــــــيبيا، و3059 حــــــالــــــة وفــــــاة مــــــا بــــــني ال 3 مــــــن 
يـنايـر 2021 و2 مـن مـايـو 2021. واعـتبارًا مـن 
ال 7 مـــايـــو 2021، أبـــلغ مـــركـــز جـــونـــز هـــوبـــكنز 

عن 4513 حالة وفاة لكل 100.000 نسمة 

حـــــــدد هـــــــذا الـــــــوضـــــــع الحـــــــرج لـــــــلنظام الـــــــصحي 
الــــــــــــليبي مــــــــــــسار حــــــــــــوار شــــــــــــبكة الــــــــــــقيادة عــــــــــــبر 
األطــلسي (TLN) يــوم االثــنني 3 مــايــو 2021، 
حــــــــــــول حــــــــــــالــــــــــــة الــــــــــــنظام الــــــــــــصحي فــــــــــــي لــــــــــــيبيا 
واإلصـالحـات الـالزمـة لـكي تـنجح لـيبيا فـي خـلق 

نظام رعاية صحي مستقر ملواطنيها.

املشاركون: 

د. حـيدر الـسايـح، مـحاضـر األوبـئة بـكلية الـطب 
فـــي جـــامـــعة طـــرابـــلس ومســـتشار وزارة الـــصحة 

الليبية. 

د. طــــــــاهــــــــر امــــــــحابــــــــس، األســــــــتاذ بــــــــكلية الــــــــطب 
جامعة طرابلس. 

د. مــــــراد قــــــرو، رئــــــيس املجــــــلس الــــــعام لــــــلرعــــــايــــــة 
الـــــصحية والـــــخبير الـــــصحي الـــــذي ســـــاهـــــم فـــــي 
اســـتراتـــيجية اإلصـــالح الـــصحي الـــرئـــيسية فـــي 

ليبيا. 

د. غــسان كــريــم، مــديــر معهــد الــرعــايــة الــصحية 
األولية. 

د. ســمير صــقر، رئــيس املــركــز الــوطــني إلصــالح 
النظم الصحية. 

د. ســـاشـــا تـــوبـــيريـــتش (رئـــيس الجـــلسة)، نـــائـــب 
الــــــرئــــــيس الــــــتنفيذي األول لشــــــبكة الــــــقيادة عــــــبر 

األطلسي. 

املقدمة
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بـدأ الـدكـتور حـيدر الـسائـح بـاسـتقصاء 
لــــــتاريــــــخ إصــــــالح الــــــنظام الــــــصحي فــــــي 
لـيبيا مـن عـام 2011 فـصاعـًدا، ثـم انـتقل 
إلــــــــــى ضــــــــــرورة اإلصــــــــــالح فــــــــــي الــــــــــوقــــــــــت 

الحاضر. 

فــي بــيئة مــا بــعد الــصراع، يــمكن لــلنظام 
الــصحي أن يــساهــم فــي تــحقيق أهــداف 
الــــــــــــــــــتـنـمـيـة املـســــــــــــــــــتـدامــــــــــــــــــة واالســــــــــــــــــتـقـرار 
االجـــتماعـــي وبـــناء الســـالم. مـــن املـــعروف 
أن تـقديـم الخـدمـات الـعامـة يـعزز مـن أداء 
الـحكومـة وشـرعـيتها وسـرعـة اسـتجابـتها، 
مــــــما يــــــقلل مــــــن قــــــابــــــلية املــــــجتمع لــــــلتأثــــــر 
بــــالــــنزاع. عــــالوة عــــلى ذلــــك، فــــإن الــــنظام 
الـــــصحي املـــــالئـــــم هـــــو بـــــالـــــتأكـــــيد محـــــرك 
لـــــــلنمو االقـــــــتصادي، وهـــــــو أمـــــــر يـــــــتصدر 
جـدول أعـمال الـسيد عـبد الحـميد الـدبـيبة 

وحكومة الوحدة الوطنية. 

إن تحســـني صـــحة الـــسكان وخـــلق فـــرص 
الـعمل لـه تـأثـير كـبير عـلى الـناتـج الـكلي. 
عــلى الــعكس مــن ذلــك، كــما نــعلم جــميًعا، 
فـإن اعـتالل الـصحة يـولِّد عـبئًا اقـتصاديًـا 
عـــــــــــــلى األفـــــــــــــراد والـــــــــــــبلدان. عـــــــــــــلى وجـــــــــــــه 
الـــــــــــــــــخصوص، يـــــــــــــــــؤدي الـــــــــــــــــسكان غـــــــــــــــــير 
الـــصحيني إلـــى ارتـــفاع تـــكالـــيف الـــرعـــايـــة 

الـــصحية ويـــشكلون مـــخاطـــر مـــالـــية تـــعيق 
الـــــــــــــنمو االقـــــــــــــتصادي بســـــــــــــبب الـــــــــــــنفقات 

الشخصية وارتفاع اإلنفاق العام.

قـــدم الـــدكـــتور ســمير صــقر ملـــحة عـــامـــة 
عـــــن نـــــتائـــــج ونـــــجاحـــــات املـــــركـــــز الـــــوطـــــني 
لـــــــــحقوق اإلنـــــــــسان فـــــــــي تـــــــــنفيذ إصـــــــــالح 

النظم الصحية في ليبيا. 

لـقد وجـدنـا أن هـناك الـكثير مـن املـشاكـل 
فـــي الـــرعـــايـــة الـــصحية األولـــية فـــي لـــيبيا. 
فـي حـني أن أهـمية الـرعـايـة األولـية كـانـت 
مـوجـودة مـنذ زمـن، لـم يـتم إدارتـها بـشكل 
صـــــــحيح عـــــــلى اإلطـــــــالق؛ فـــــــهناك جـــــــميع 
أنـــــــــــواع الـــــــــــهيئات املـــــــــــسؤولـــــــــــة عـــــــــــن إدارة 
مــــجاالت مــــختلفة مــــن الــــرعــــايــــة الــــصحية 
األولـــــــــــية. يـــــــــــصنف الـــــــــــقانـــــــــــون 20 لـــــــــــعام 
2010 بـــوضـــوح أن الـــصحة الـــعامـــة يـــتم 
تــــــمويــــــلها مــــــن قــــــبل الــــــحكومــــــة بــــــينما يــــــتم 
تــــمويــــل طــــب األســــرة مــــن خــــالل الــــتأمــــني 
الــصحي. لــذلــك، مــن املــهم أن يــكون هــذا 
الــــتقسيم محــــدًدا بــــوضــــوح لــــلحفاظ عــــلى 

التمويل الصحي املناسب. 

الحوار: 

دكتور حيدر السايح

د. سمير صقر
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يـعتمد الـنظام الـصحي السـليم فـي نـهايـة 
املـطاف عـلى الـتمويـل الـكافـي واملسـتدام. 
وال يــنبغي أن يــعتمد عــلى مــصدر واحــد، 
فـــــــــــعلى ســـــــــــبيل املـــــــــــثال يـــــــــــعتمد تـــــــــــمويـــــــــــل 
الخـــــــــدمـــــــــات اآلن عـــــــــلى تـــــــــقلبات أســـــــــعار 
الــــنفط وإنــــتاجــــه فــــقط. عــــالوة عــــلى ذلــــك، 
يــــجب أن تــــعتمد إدارة املــــرافــــق الــــصحية 
الــوطــنية عــلى أســاس اقــتصادي. حــالــيًا، 
تـــعتمد جـــميًعا عـــلى املـــيزانـــيات الـــتي يـــتم 

إنفاقها بمجرد استالمها. 

أحـــــــد الـــــــنجاحـــــــات الـــــــتي حـــــــققناهـــــــا مـــــــع 
الـتمويـل الـصحي هـو أنـنا قـدمـنا صـندوقًـا 
لـــلتأمـــني الـــصحي الـــعام. لـــقد تـــم إضـــفاء 
الــــــصفة الشــــــرعــــــية والــــــطابــــــع املــــــؤســــــسي 
عــــــليها اآلن. لــــــكن بــــــعض الــــــقضايــــــا مــــــثل 
قـضية الـرواتـب ال تـزال قـائـمة. لـقد حـاولـنا 
جــاهــديــن إنــشاء نــظام دفــع عــلى أســاس 
األداء. فـــالـــتعويـــض الـــثابـــت الـــحالـــي غـــير 
مجـــدي؛ إذ أنـــه دون أي حـــوافـــز ال يُـــتوقـــع 
األداء املناسب لتحقيق أي نتيجة جيدة. 

لـــــــــقد طـــــــــرح املجـــــــــلس الـــــــــوطـــــــــني لـــــــــحقوق 
اإلنــسان خــطة عــمل مــدتــها ثــالث ســنوات 
حــــيث يــــجب أن نــــكون قــــادريــــن عــــلى بــــدء 
بــــناء "املــــعاهــــد"، كــــما أحــــب أن أســــميها، 
كـــــــــــأدوات لـــــــــــلتغيير، فـــــــــــضالً عـــــــــــن تـــــــــــغيير 
التشــريــعات الــتي يــجب تــعديــلها. أود أن 
ا بنســــبة ٪70،  أقــــول إنــــنا حــــققنا نــــجاحًــــ

عـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن جـــــميع املـــــشاكـــــل الـــــتي 
تواجهها البالد. 

كـــــما قـــــمنا بـــــتنفيذ مـــــشاريـــــع تـــــعمل عـــــلى 
تــــــــحقيق الــــــــالمــــــــركــــــــزيــــــــة فــــــــي الخــــــــدمــــــــات 
الـصحية فـي بـلديـات لـيبيا املـختلفة. قـمنا 
بــــإنــــشاء ســــتة مــــناطــــق صــــحية مــــتكامــــلة، 
تـــــــمتد عـــــــلى مـــــــساحـــــــة كـــــــبيرة بـــــــما يـــــــكفي 
لـتكون قـابـلة لـلتطبيق وصـغيرة بـما يـكفي 
لــــــــــــتكون قــــــــــــابــــــــــــلة لــــــــــــإلدارة. يــــــــــــمكن لهــــــــــــذا 
املشــروع، بــالــنظر إلــى اإلرادة الــسياســية 
والــتقنية الــالزمــة، أن يــساعــد فــي تــسهيل 
وصـــــــــــول الخـــــــــــدمـــــــــــات الـــــــــــصحية لجـــــــــــميع 

السكان الليبيني. 

أحــــد املــــشاريــــع املــــلموســــة األخــــرى الــــتي 
اقـــــترحـــــناهـــــا هـــــو تجـــــريـــــب نـــــظام صـــــحي 
جـــديـــد قـــبل تـــوســـيع نـــطاقـــه. ســـيتم تـــمويـــل 
هـــذا مـــن قـــبل صـــندوق الـــتأمـــني الـــصحي 
الـــــــــعام وســـــــــيبدأ فـــــــــي املـــــــــنطقة الـــــــــصحية 
الـجنوبـية. مـن هـناك، يـمكن تـوسـيع نـطاقـه 

ليشمل بقية البالد.

تـناول الـدكـتور طـاهـر امـحابـس الـعديـد 
مـن نـماذج الـرعـايـة الـصحية وكـيف يـمكن 
تـــــطبيقها عـــــلى الـــــسياق الـــــليبي. ويســـــلط 

د. طاهر امحابس
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الـــــضوء عـــــلى الـــــحاجـــــة إلـــــى نـــــهج شـــــامـــــل 
إلصالح املنظومة الصحية. 

الهـــــدف الـــــرئـــــيسي لـــــلنظام الـــــصحي هـــــو 
تحســـــــني صـــــــحة الـــــــناس لـــــــيس فـــــــقط مـــــــن 
خــــالل الــــعالج الــــشافــــي ولــــكن أيــــًضا مــــن 

خالل حماية وتعزيز الخدمات العامة. 

يــــــــجب بــــــــناء الــــــــنظام الــــــــصحي لحــــــــمايــــــــة 
الــــناس مــــن املــــخاطــــر املــــالــــية، فــــضالً عــــن 
تــــوفــــير الــــوصــــول الــــعادل إلــــى الخــــدمــــات 
الـــصحية الحـــديـــثة مـــع تـــمكني الـــناس مـــن 
اتـــــخاذ قـــــراراتـــــهم الـــــخاصـــــة فـــــيما يـــــتعلق 

بصحتهم. 

بــــــالــــــنظر إلــــــى ذلــــــك، أود أن أتــــــوســــــع فــــــي 
نـــــموذج الـــــبنك الـــــدولـــــي، بـــــناء عـــــلى ســـــتة 
لـــبنات اســـاســـية لـــلنظام الـــصحي: تـــقديـــم 
الخــــــدمــــــات واملــــــوارد البشــــــريــــــة والــــــتمويــــــل 
واملـــــــعلومـــــــات الـــــــصحية واملـــــــعدات الـــــــطبية 
وإمـدادات األدويـة. يـركـز الـنموذج الـثانـي 
عــــــــــلى الــــــــــقضايــــــــــا املــــــــــالــــــــــية - "مــــــــــقابــــــــــض 
الـتحكم" فـي الـنظام الـصحي املـكونـة مـن 
الــتمويــل والــدفــع والــتنظيم والســلوك. أحــد 
التحــديــات الــرئــيسية فــي لــيبيا هــو نــقص 
الـــــــــــــــبيانـــــــــــــــات ونـــــــــــــــقص أبـــــــــــــــحاث الـــــــــــــــنظام 

الصحي. 

وبـــــــالـــــــتالـــــــي، إذا أردنـــــــا أن نتحـــــــرك نـــــــحو 
إصـــالح وتـــعزيـــز الـــنظام الـــصحي، يـــجب 
أن نحـــدد أيـــن تـــكمن املـــشاكـــل. مـــن أجـــل 

ذلـك، نـحتاج إلـى بـحث يـقدم أدلـة حـقيقية 
عــلى أداء الــنظام الــصحي. مــن الــواضــح 
أنـــــــــــنا ســـــــــــنحتاج إلـــــــــــى إصـــــــــــالح الـــــــــــنظام 
الـصحي فـي أعـقاب جـائـحة كـوفـيد -19، 
الــذي أظهــر ثــغرات فــي الــرعــايــة الــصحية 
لــــــيس فــــــقط فــــــي لــــــيبيا ولــــــكن أيــــــًضا فــــــي 
جــــــــميع أنــــــــحاء الــــــــعالــــــــم. أعــــــــتقد أن نــــــــهج 

اإلصالح التدريجي هو األفضل.

أوضــــــح الــــــبروفــــــيسور مـــراد قـــرو، الــــــذي 
شــــــــارك فــــــــي بــــــــرنــــــــامــــــــج إصــــــــالح الــــــــنظام 
الـــــــصحي الـــــــليبي عـــــــلى مـــــــدى الـــــــسنوات 
الــــــــــتسع املــــــــــاضــــــــــية، أنــــــــــه كــــــــــانــــــــــت هــــــــــناك 
مــــــــــــــحاوالت مــــــــــــــتعددة إلصــــــــــــــالح الــــــــــــــنظام 
الــــــصحي فــــــي لــــــيبيا عــــــلى مــــــدى الــــــعقود 
الــثالثــة املــاضــية. كــانــت بــعض املــحاوالت 
بـــــدعـــــم مـــــن مـــــنظمات دولـــــية مـــــثل مـــــنظمة 
الــصحة الــعاملــية والــبنك الــدولــي واالتــحاد 
األوروبـــــــي. لـــــــم تـــــــجتز مـــــــعظم املـــــــحاوالت 
مـــــراحـــــل التحـــــليل والـــــتوصـــــية/ التخـــــطيط. 
 LHSS ومــــع ذلــــك، فــــإن أحــــدث بــــرنــــامــــج
بـــرعـــايـــة االتـــحاد األوروبـــي قـــد تـــقدم إلـــى 
مــرحــلة الــتنفيذ ويــقود NCHSR الــعملية 

كما وصفها البروفيسور قرو وزمالؤه. 

األســـــــــــباب وراء عـــــــــــدم نـــــــــــجاح مـــــــــــحاوالت 
إصــــالح نــــظام الــــرعــــايــــة الــــصحية مــــعقدة 
ولـكنها تـقليديـة بـشكل أسـاسـي: املـقاومـة 

البروفيسور مراد قرو 
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الشــديــدة لــلتغيير والــبيروقــراطــية والــفساد 
املؤسسي. 

مـقاومـة الـتغيير قـويـة ألن الـناس يـفضلون 
الــــوضــــع الــــراهــــن ولــــكنهم يــــخشون أيــــًضا 
فــــــــقدان الــــــــقوة واألربــــــــاح املــــــــحتملة. هــــــــذا 
يـعني أنـه لـم يـكن هـناك تـغيير حـقيقي أو 
تحســني جــودة فــي الــنظام الــصحي مــنذ 

السبعينيات. 

إن بـــــــرنـــــــامـــــــج إصـــــــالح الـــــــنظام الـــــــصحي 
الـحالـي طـموح لـلغايـة ويـشعر الـبعض أنـه 
ثـــــــوري لـــــــلغايـــــــة. إنـــــــهم يـــــــفضلون الـــــــتطور 
الـــــبطيء. ومـــــع ذلـــــك، فـــــإن االفـــــتقار إلـــــى 
تحسـني جـودة الـنظام وتحـديـثه عـلى مـدى 
الـــــــعقود األربـــــــعة املـــــــاضـــــــية تـــــــرك الـــــــنظام 
الـحالـي غـير صـالـح لـلغرض ويـحتاج إلـى 
نــــهج ثــــوري وقــــفزة كــــبيرة لــــلحاق بــــالــــدول 
األخــــــــرى فــــــــي مــــــــنطقة الشــــــــرق األوســــــــط 
وشـمال إفـريـقيا. ومـع ذلـك، فـإن أي نـظام 
جــــــديــــــد ســــــيحتاج إلــــــى بــــــرنــــــامــــــج مــــــدمــــــج 
لتحســـــــــــــني الـــــــــــــجودة املســـــــــــــتمر ملـــــــــــــواكـــــــــــــبة 
التحـــــــديـــــــثات وتـــــــجنب هـــــــذا املـــــــوقـــــــف فـــــــي 

املستقبل. 

يــــعزز الــــنظام الــــصحي الــــحالــــي الــــفساد 
املـؤسـسي وعـدم الـكفاءة وضـعف الـجودة 
بــــشكل رئــــيسي مــــن خــــالل االفــــتقار إلــــى 
الـــــــــشفافـــــــــية واملـــــــــساءلـــــــــة ونـــــــــقص أنـــــــــظمة 

ضــــــمان الــــــجودة - اآللــــــيات الــــــتي تهــــــدف 
إلى منع الفساد. 

لــــــتعزيــــــز الــــــشفافــــــية واملــــــساءلــــــة وتحســــــني 
الـجودة والـكفاءة فـي نـهايـة املـطاف؛ نـحن 
بــــحاجــــة إلــــى فــــصل الــــتمويــــل عــــن تــــقديــــم 
الخـدمـات وعـن الـتنظيم. بـدون فـصل هـذه 
املــــــــكونــــــــات الــــــــثالثــــــــة، لــــــــن يــــــــكون الــــــــنظام 
شــــــــفافًــــــــا. يــــــــجب أن نتحــــــــرك نــــــــحو نــــــــظام 
تــمويــل صــحي قــائــم عــلى صــندوق تــأمــني 

صحي اجتماعي. 

ســـيكون الـــدور الـــرئـــيسي لـــوزارة الـــصحة 
هـــــو تـــــنظيم الخـــــدمـــــات، ووضـــــع املـــــعايـــــير 
والـــــسياســـــات الـــــصحية الـــــوطـــــنية. ســـــيتم 
تـسهيل ذلـك مـن خـالل شـبكة مـن الـهيئات 
الــــــــــتنظيمية. وســــــــــتستمر أيــــــــــًضا فــــــــــي أن 
تــــــــــكون مــــــــــقدم خــــــــــدمــــــــــة صــــــــــحية رئــــــــــيسيًا 
ومــسؤواًل عــن الــصحة الــعامــة والخــدمــات 
املـــــــــــــــــتخصصة املـــــــــــــــــختارة. ســـــــــــــــــتتم إدارة 
املســتشفيات الــعامــة ومــؤســسات الــرعــايــة 
الــصحية األخــرى الــتابــعة لــوزارة الــصحة 
عــــــــــــلى أســــــــــــاس املــــــــــــبادئ االقــــــــــــتصاديــــــــــــة 
الحــــــــديــــــــثة الــــــــتي تــــــــتنافــــــــس مــــــــع الــــــــقطاع 
الـــــــــــخاص لـــــــــــلحصول عـــــــــــلى أمـــــــــــوال مـــــــــــن 
صـــــــــندوق الـــــــــتأمـــــــــني الـــــــــصحي. ســـــــــتؤدي 
املـــــــنافـــــــسة بـــــــطبيعتها إلـــــــى رفـــــــع الـــــــجودة 
واملــساءلــة. ومــع ذلــك، تــظل وزارة الــصحة 
هـي الـجهة املـسؤولـة عـن ضـمان الـتغطية 
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الــــــشامــــــلة والــــــجودة والــــــكفاءة مــــــن خــــــالل 
مؤسساتها التنظيمية. 

أكـد الـدكـتور غـسان كـريـم أهـمية املـلكية 
الــــــوطــــــنية والــــــقيادة الــــــوطــــــنية فــــــي عــــــملية 

اإلصالح الصحي. 

إذا لــــــــم يــــــــكن لــــــــلبلد قــــــــيادة وطــــــــنية، فــــــــلن 
يـتمكن مـن قـيادة مـشاريـع اإلصـالح، ألن 
الـــــشعب ال يـــــملك الـــــقدرة عـــــلى اســـــتيعاب 
جــــــــــميع الــــــــــخبرات مــــــــــن أنــــــــــظمة الــــــــــبلدان 
األخــــــــــرى أو حــــــــــتى الــــــــــدالئــــــــــل الــــــــــتي تــــــــــم 
إنــــــــــــشاؤهــــــــــــا عــــــــــــلى الــــــــــــصعيد الــــــــــــوطــــــــــــني 

الستخدامها في تطوير النظام. 

تــقوم املــساعــدات الــدولــية بجــلب الــخبرات 
واإلمـدادات، ولـكنها غـالـبًا مـا تجـلب مـعها 
تــــــطبيق إلــــــزامــــــيا لــــــلسياســــــات. مــــــنذ عــــــام 
2011، كــــــــــــــــان هــــــــــــــــناك تــــــــــــــــغيير مــــــــــــــــتكرر 
لـــــــلوزارات، وهـــــــو مـــــــا كـــــــان يـــــــمثل تحـــــــديًـــــــا 
رئــــــيسيًا لــــــليبيا؛ إذ ان ذلــــــك مــــــثل عــــــائــــــًقا 
أمـــــام تـــــنفيذ اإلصـــــالح داخـــــل الـــــحكومـــــة. 
ألن كــل حــكومــة تــبقى لــعام واحــد او نــحو 
ذلــك وبــالــتالــي يــبحثون عــن حــلول ســريــعة 
بـــــدالً عـــــن االســـــتثمار فـــــي حـــــلول طـــــويـــــلة 
األجــــــــــل. اإلصــــــــــالح طــــــــــويــــــــــل املــــــــــدى هــــــــــو 
مشـــــروع مـــــدتـــــه أربـــــع أو ثـــــمانـــــي ســـــنوات 

ا يـــمكن إكـــمالـــه  لـــلحكومـــة، ولـــيس مشـــروعًـــ
فـــي عـــام واحـــد. عـــندمـــا ال ينخـــرط الـــقادة 
الـــوطـــنيون فـــي اإلصـــالح، فـــلن يـــفعل ذلـــك 
أحـــــد، بـــــغض الـــــنظر عـــــن عـــــدد الشـــــركـــــاء 

الدوليني الذين يدافعون عن اإلصالح. 

جــــزء كــــبير مــــن اإلصــــالح هــــو تــــخصيص 
املـــــــــوارد. يـــــــــمكننا التحـــــــــدث نـــــــــظريًـــــــــا عـــــــــن 
اإلصــــــــالح وســــــــيقول الجــــــــميع إنــــــــه جــــــــيد، 
ولــــــكن عــــــندمــــــا يــــــتعلق األمــــــر بــــــتخصيص 
املــوارد، ســتكون هــناك مــقاومــة. لــن يــفكر 
أحـــــد فـــــي تـــــعديـــــل املـــــوارد املـــــالـــــية عـــــندمـــــا 
يــتعلق األمــر بــتقديــم الخــدمــات أو املــوارد 
البشــــريــــة. هــــذا هــــو الســــبب فــــي أنــــه مــــن 
املــــهم أن يــــؤمــــن الــــقادة الــــوطــــنيون الــــذيــــن 
يــــــــــــــــتحكمون فــــــــــــــــي تــــــــــــــــخصيص املــــــــــــــــوارد 
بــاإلصــالح. هــناك عــالقــة قــويــة بــني إنــشاء 
املـــــــؤســـــــسات وكســـــــب ثـــــــقة الـــــــناس. نـــــــحن 
بــحاجــة الســتعادة ثــقة الــناس فــي قــطاع 
الـــــصحة الـــــوطـــــني. لهـــــذا الســـــبب نـــــحتاج 
إلـى الـعمل عـلى حشـد الـناس السـتخدام 
ســـــلطتهم لـــــلتأثـــــير عـــــلى صـــــانـــــعي الـــــقرار 
إلصـــــــــالح الـــــــــنظام، لـــــــــيس فـــــــــقط تـــــــــقديـــــــــم 
الخــــــدمــــــات عــــــلى املــــــدى الــــــقصير، ولــــــكن 
أيـــــًضا تـــــوفـــــير حـــــلول مســـــتدامـــــة ملـــــشاكـــــل 

القطاع الصحي في ليبيا. 

د. غسان كريم
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 فتح باب املناقشة
"لـديـنا مشـروع اآلن - سـيتم تـقديـمه قـريـبًا إلـى الـحكومـة الجـديـدة - لـتطبيق إصـالحـات الـنظام 
الــصحي فــي الــجنوب. يــبلغ عــدد ســكانــنا 500000 نــسمة هــناك 14 بــلديــة وال تــوجــد خــدمــات 
صـــحية عـــمليًا. إن فـــرص نـــجاح هـــذا املشـــروع عـــالـــية جـــًدا، وإذا كـــان األمـــر كـــذلـــك، فـــيمكنه أن 

يكون نموذًجا لإلصالح الصحي األكبر في البالد ". 

٪90 مــن املــيزانــية تــذهــب إلــى املــوارد البشــريــة (الــرواتــب) حــيث ال يــوجــد ســوى شــخصني إلــى 
ثـالثـة أشـخاص يـعملون فـي مـجال الـتنمية. ال يـزال لـدى الـدولـة نـظام رعـايـة اجـتماعـية (لـلصحة 
والـــتعليم) حـــيث يـــمكنك الـــعثور عـــلى بـــلديـــات بـــها طـــبيب واحـــد ومـــمرضـــان وثـــمانـــون أو تـــسعون 
مـوظـفًا إداريًـا، بـدالً مـن الـشخص املـطلوب حـًقا. يـتلقى الـكثير مـن الـناس رواتـب مـن الـنظام ألن 
الـــنظام ال يـــزال مـــوجـــًها نـــحو الـــرعـــايـــة االجـــتماعـــية. هـــناك أمـــثلة ملـــعلمي املـــدارس عـــلى كـــشوف 
رواتـب الـحكومـة الـذيـن ال يـعرفـون حـتى املـدرسـة الـتي مـن املـفترض أن يـعملوا فـيها. يـعمل فـي 
قـطاع الخـدمـات الـصحية 125 ألـف مـوظـف، لـكنه اآلن يـبلغ 250 ألـف مـوظـف. يـبدو أن الـبلد 
بــأكــمله يــعمل إمــا عــن طــريــق الــرعــايــة الــصحية أو فــي نــظام الــتعليم. هــذا هــي املــشكلة األكــبر 

اآلن". 

"اإلصـــالحـــات مـــثل تـــنفيذ الـــقانـــون 59 الـــذي يـــمنح الـــحكومـــات املحـــلية (الـــبلديـــات) مـــزيـــًدا مـــن 
االسـتقاللـية مـهمة كـبيرة جـًدا فـي الـوقـت الـحالـي. يـوجـد فـي لـيبيا أكـثر مـن 200 بـلديـة، بـعضها 
ال يــزيــد عــدد ســكانــها عــن 10000 شــخص، بــينما تــضم مــدن أخــرى مــثل بــنغازي ومــصراتــه 

500000. وهذا يجعله نموذًجا صعبًا ومعقًدا للغاية ". 
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 االستجابة ألزمة كوفيد-١٩
شهـدت لـيبيا املـوجـة األولـى مـن Covid-19 فـي يـونـيو ويـولـيو 2020، بـعد مـعظم املـجتمع 
الـــدولـــي. اســـتجابـــت الـــحكومـــة بـــإنـــشاء مـــراكـــز عـــزل، بـــدالً مـــن االســـتفادة واالســـتثمار فـــي 
املسـتشفيات الـقائـمة ووحـدات الـرعـايـة األولـية. جـاء هـذا الـنظام املـوازي الجـديـد واملـكلف مـع 
عــقود دفــع وتــسهيالت تــمويــل ومــعدات جــديــدة. تــم ذلــك جــزئــيًا بســبب عــدم الــثقة فــي نــظام 

الرعاية الصحية الحالي القديم، ولكن أيًضا بسبب الفساد. 

لـــيس لـــدى لـــيبيا خـــطة تـــأهـــب لـــلطوارئ كـــالـــكوارث أو األوبـــئة فـــي املســـتقبل. تـــم إنـــشاء أول 
قـسم لـلطوارئ فـي وزارة الـصحة فـي عـام 2019. ال يـوجـد تـقسيم واضـح لـلمسؤولـيات فـي 
الـنظام الـصحي، مـما يـؤدي غـالـبًا إلـى مـضاعـفة الـجهود، حـيث ال يـعرف أحـد مـن املـسؤول 

عن مهمة معينة. 

اشــــترت لــــيبيا أكــــثر مــــن خــــمسة مــــاليــــني جــــرعــــة لــــقاح، لــــكن لــــيس لــــديــــها حــــتى اآلن آلــــيات 
مسـتدامـة للشـراء تـشمل املـعدات الـواقـية واألكـسجني ومـنتجات مـهمة أخـرى ملـكافـحة الـوبـاء. 
ومـع ذلـك، وفـي ظـل كـل هـذا، فـإن املـؤشـرات الـوبـائـية املـقدرة ال تـزال أفـضل فـي لـيبيا مـقارنـة 

بالدول األخرى. 
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الجيل القادم: قادة ليبيا الناشئون

 تدعم منصة “الجيل القادم: قادة ليبيا الناشئون” الجهود نحو املصالحة الوطنية وبناء املؤسسات في ليبيا. تهدف املنصة
 الى دعم املشاركة املدنية بصورة أكبر في املجتمعات الليبية، وإلى إنشاء شبكة من الشباب الناشئني امللتزمني بالعمل على

دعم وتطوير ما يلي

النشاط املشترك والعمل الجماعي
املصالحة داخل البالد
تعويض ضحايا الحرب

بناء الهوية الوطنية الليبية

 تسعى املنصة إلى تنشيط وتمكني الشباب الليبي للمساهمة بفعالية في بناء مجتمع ليبي تعددي وشامل، خاٍل من االستبداد
 وقائم على سيادة القانون. وذلك من خالل املشاركة في حلقات نقاشية وكتابة املقاالت والظهور في وسائل اإلعالم للعمل على

معالجة القضايا (املشاكل) املطروحة وتقديم أنسب الحلول وأفضل السبل للمضي قدًما

 ستعالج املنصة أيًضا الفساد واألزمة االقتصادية، بما في ذلك توفير الخدمات التي يحتاجها الشعب الليبي في جميع
 أنحاء البالد، والتأكيد على أهمية استقالل القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في عمله، وتمثيل أقوى للشباب في

اإلدارات والوزارات
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