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تمهيد:
يعتبر حتقيق الضمان الصحي الشامل مشروع ًا طموح ًا في بلد كلبنان،
حيث مازال أكثر من نصف مواطنيه املقيمني خارج أي نوع من التأمني
الصحي الدائم واملستقر ،وتوجد صعوبة في مترير مشاريع إصالحية أقل أهمية
وأقل كلفة .مع ذلك ،ال بد من طرح هذا األمر من باب تنويع جدول أعمال
النقاش الوطني في لبنان ،وإليضاح اجلانب املستعصي منه .وهذه ليست املرة
األولى التي يطرح فيها هذا العنوان فقد طرح في مناسبات سابقة كان آخرها
االجتماع الذي ضم األحزاب والقوى اللبنانية وممثلي النقابات والهيئات
االقتصادية عام  2008برعاية وتنظيم من االحتاد األوروبي .وكانت إحدى
أهم التوصيات التي خرج بها هذا االجتماع التوصية بإقرار نظام صحي شامل
يغطي كل املواطنني ،يكون ممو ًال من املوازنة العامة.
غير أن موضوع هذه احللقة من سلسلة «محاور وحوارات» التي ينظمها
املركز االستشاري للدراسات والتوثيق ،ال ينحصر في مسألة نظام التأمني
الصحي الشامل ،فحسب بل يذهب أبعد من ذلك ليتناول شجون وشؤون
القطاع الصحي في لبنان وإمكانيات تطويره.
ومع اإلقرار بضرورة بناء سياسات اجتماعية غير متييزية في لبنان ،وال سيما
منهم املقصيني واملهمشني والفقراء ،فال بد من مراعاة معياري العدالة والفعالية
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في أي مشروع من هذا القبيل ،باإلضافة طبع ًا إلى إيجاد مصادرالتمويل
املناسب ،فض ً
ال عن إصالح اإلطار املؤسساتي.
غير أن موضوع التغطية الصحية الشاملة أو تطوير التأمينات االجتماعية
يطرح تساؤالت عدّ ة نستعرضها في ما يلي:
أوالً :حول واقعية الطرح .فهل بوسع لبنان في وضعه االقتصادي واملالي
واملؤسساتي الراهن أن يستوعب هذا املشروع في هذه اللحظة بالذات،
في الوقت الذي استعصت عليه حتى اآلن مشاريع أقل تكلفة ،كمشروع
ضمان الشيخوخة فض ً
ال عن مشاريع سياسية مثل اعتماد النسبية في قانون
االنتخابات التشريعية أو حتقيق الالمركزية اإلدارية وغيرها ؟..
ثانياً :مع التسليم بواقعية املشروع ،كيف ميكن متويله؟ هل ينبغي متويله
ضمن املعادلة القائمة حالياً ،أي من ِقبل الدولة والعمال وأصحاب العمل؟
ومن ثم هل بوسع أصحاب العمل والعمال أيض ًا في ظل الضائقة االقتصادية
حتمل مشروع طموح من هذا النوع؟ وهل بوسع
وتراجع القدرة التنافسية ّ
الدولة في ظل األزمة املالية التي تعاني منها أن متول مثل هذا املشروع؟ في
محاولة اإلجابة عن هذا النوع من التساؤالت ،قد يكون دمج الصناديق املعنية
بالتأمني االجتماعي على اختالفها في مشروع موحد للتأمني الصحي الشامل،
يتولى إدارته الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،أحد اخليارات املمكنة.
إذ إن هذا الدمج رمبا يوفر ما يكفي لتغطية جانب ال بأس به من كلفة املشروع
املشار إليه.
ومن هذه اخليارات أيض ًا تغطية الكلفة مباشرة من املوازنة العامة .وذلك
في إطار رزمة متكاملة اإلصالحات في القطاع الصحي واحلد من تأثير عامل
االحتكار على الكلفة وتطوير النظام الضريبي ..
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ثالثاً :آلية تنفيذ هذا البرنامج أو املشروع .هل يكون دفعة واحدة أم
تدريجي ًا على مراحل؟ وهل تعتبر البطاقة الصحية مرحلة من مراحل تنفيذ
هذا املشروع ،أو ميكن القفز فوراً إلقرار مشروع التغطية الصحية الشاملة؟
ومبعزل عن موضوع تطبيق الضمان الصحي الشامل ،فإن إصالح القطاع
الصحي ،مبا في ذلك إصالح اإلدارة الصحية وقطاع الدواء والتفاوت في
التغطية واإلنفاق الصحي بني منطقة وأخرى أو بني هذا القضاء وذاك ،أو هذه
احملافظة وتلك ،يعتبر أمراً ملح ًا ينبغي أن يجد مكانه على جدول األعمال
الوطني.
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