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المستشفيات في العناية والدراية
د .جورج يونان*
إن ت ــأم ــن ال ـع ـن ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة ل ـل ـم ــواط ــن فــي
امل ـج ـت ـم ـعــات ال ـعــامل ـيــة ه ــو حـ ــق ،ول ـك ـنــه ُيـلـقــي
على الــدولــة وعـلــى املجتمع أع ـبـ ً
ـاء اقتصادية
ِ
ال ُي ـس ـت ـه ــان بـ ـه ــا .ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،تـبـلــغ
نسبة التضخم في كلفة العناية الصحية في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ح ــوالــى  %5س ـنــويــا ،وهــي
أعلى  -بما يـقــارب الضعف  -مــن نسبة زيــادة
الدخل القومي .وهذه الزيادة ستقع على الكل،
ومستخدمني أو أرباب
من دولة وأفراد (عاملني
ِ
املستخدمني يتوقعون أن املعدل
عمل) .حتى أن
ِ
السنوي لكلفة كل مريض سيصل إلى $15000
ّ
املستخدم ثلثي املبلغ،
سيتحمل
عــام ،2019
ِ
َ
وال ـث ـلــث ال ـبــاقــي ُيـلـقــى عـلــى عــاتــق املـسـتـخــدم
املريض .وهذا العبء يهدد كل املجتمعات ،ومن
ضمنها املجتمع اللبناني .ولذلك ،فإن الحاجة
ّ
ماسة لتنظيم هــذا القطاع ،من خــال مشروع
وطني تتضافر فيه كــل الـكـفــاءات املهنية ،من
طـبـيــة وتـمــريـضـيــة وإداريـ ـ ـ ــة ،وب ـش ـكــل شـفــاف
ت ـكــون ال ــدول ــة م ـســؤولــة ع ــن تـطـبـيـقــه ،ويـكــون
الجهاز الطبي ،من مستشفيات وأطباء وجهاز
ت ـمــري ـضــي ،ف ــي ت ـن ـف ـيــذه .واملـ ـش ــروع الــوطـنــي
ّ
هدفه تقديم عناية صحية مميزة بــأقــل كلفة
ّ
ممكنة .وه ــذا امل ـشــروع يجب أن ال يــركــز َعلى
ُ
األفراد الفاسدين وكيفية معاقبتهم؛ فقد ثبت،
بنتيجة الــدراســات واإلح ـص ــاءات العاملية ،أن
ه ــذه الـطــري ـقــة تــأث ـيــرهــا ع ـلــى مـعــالـجــة ال ـهــدر
ضـئـيــل جـ ـدًا ،واألهـ ــم أن ي ـكــون ه ـنــاك مـشــروع
وطني يأخذ في االعتبار تجارب املجتمعات
األخرى في هذا املضمار ،ويكون أساسًا لضبط
املخالفني وإرشادهم ال لعقابهم .فمع أن شعبنا
هــو الــذي اخـتــرع العجلة ،لكننا لسنا بحاجة
إلى إعادة اختراعها في هذا املضمار (Reinvent
ّ
 ،)the Wheelكما يقول املثل .فهناك ُمسلمات
فــي العناية الصحية يجب أن يعتمد عليها
املشروع الوطني ،أهمها الـ ـ ــ«»Standardization
الـ ـ ــذي ي ـع ـن ــي :ت ــوح ـي ــد امل ـق ــاي ـي ــس ،وامل ـع ــاي ــرة
الدائمة ،والتقييم املستمر لألداء.
وباإلضافة إلى اعتماد املشروع الوطني على
ّ
الكفاءات املوفورة على األرض ،هناك متطلبات
ُ
تعتبر مؤشرات حقيقية أهمها:
توفر العناية الصحية النوعية واملمتازة.وقف الهدر.معالجة الفساد.وال ـت ــرك ـي ــز ع ـلــى ك ـل ـفــة ال ـع ـنــايــة ال ـص ـح ـيــة في
املـسـتـشـفـيــات ونــوعـيـتـهــا ه ــو ال ـي ــوم م ــن أهــم
األم ـ ـ ـ ــور املـ ـلـ ـق ــاة ع ـل ــى ع ــات ــق ال ـ ــدول ـ ــة وإدارة
املستشفيات واملجتمع.
من الظواهر التي انتشرت في العناية الصحية
خالل السنوات العشر املاضية ،وقوع املسؤولية
في معادلة العناية والــدرايــة ()Care and Cost
عـلــى هـيـئــة قـيــاديــة فــي املـسـتـشـفـيــات ،تـتـكـ ّـون

مــن مدير طبي ( ،)Chief Medical Officerإلى
جانب املدير اإلداري (،)Chief operating Officer
وامل ــدي ــر امل ــال ــي (،)Chief Financial Officer
ورئـيــس األطـبــاء فــي املستشفى (President of
 ،)the Medical Staffورئيسة أو رئيس القطاع
التمريضي.
ّ
ه ــؤالء ،فــي عملهم الـيــومــي ،يجب أن ُيسلموا
بالحقائق اآلتية:
 -1الــريــادة في تخفيف كلفة العناية الصحية
ّ
ه ــي أهـ ــم املـ ـه ــام ال ـت ــي ي ـت ـطــلــع إل ـي ـهــا امل ـش ـ ّـرع
وصـ ــاحـ ــب األمـ ـ ـ ــر .ف ـق ــون ـن ــة ع ـم ـل ـيــة اإلص ـ ــاح
ً
الحالية ( ،)fordable Care Act or ACAمثال ،في
الواليات املتحدة ،فشلت في القيام باملهمة.
 -2اإلص ــاح ــات الـحــديـثــة نـجـحــت ف ــي خفض
التعرفة الصحية في الواليات املتحدة ،ولكنها
فشلت في تخفيف كلفة العناية الصحية التي
تتعلق أكثر بالهدر غير املشروع والفساد.
 -3التحول من التعويض على العناية الخاصة
(التعرفة الصحية) إلى العناية الجماعية ألي
ُّ
مــرض مزمن ،أي التحزم ( ،)Capitationأصبح
أم ـرًا مفروغًا منه ،وال حياد عنه .وهــو ال يقع
على عاتق الدولة فقط ،بل على أربــاب العمل،
وعلى املواطن .وفي الوقت نفسه ،فإن التحول
السكاني كزيادة العمر ،ومعه زيــادة األمراض
املزمنة ،يزيد الثقل على الدولة وعلى املواطن.
 -4مالءمة العناية الصحية وتأثيرها يعتمدان
على أمرين :السيطرة على الكلفة وضبط النمو
في الجهاز الطبي.
 -5شـبـكــات الـعـنــايــة الـصـحـيــة امل ـفــروضــة من
م ـت ـط ـل ـبــات الـ ـس ــوق أصـ ـب ــح وجـ ــودهـ ــا حــرجــا
ملالءمة العناية الصحية ولتفعيلها.
 -6ل ـيــس ه ـن ــاك ن ـط ــاق مـ ـح ـ ّـدد ل ـل ــوص ــول إلــى
النجاح في هــذا األمــر ،فمراقبة تــاؤم العناية
الصحية وفعاليتها يجب أن تستمر رغــم أن
نطاق متطلبات السوق يزداد يومًا بعد يوم.
 -7وجود نظام يسمح بإطالق النمو في الجهاز
ً
الـطـبــي ويـضـبـطــه ،ك ــي ي ـكــون مــائـمــا وف ـ ّـع ــاال
وبعيدًا عن اإلسراف.
 -8العملية ال ـجــذريــة وال ـجــوهــريــة لتخفيض
الكلفة في العناية الصحية هي في طبيعتها
أكثر من جعل اإلدارة ّ
فعالة .فقوانني اإلصالح،
وابتكارات السوق من ناحية العناية الصحية
ّ
ّ
املستقلة ،والتحوالت السكانية ،كلها تتطلب
تغييرًا في املسار.
 -9حتى تكون الخطة فعالة ،من املهم اعتبار
األطباء فريقًا في العمل ،ال سببًا للمشكلة وهو
السائد اآلن.
 -10كما سنرى الحقًا ،القياديون في اإلدارة لهم
مهمة أساسية ،وهي تسريع وتوسيع الجهد
ملـحــو الـتـبــايـنــات فــي الـعـنــايــة الـصـحـيــة .فهذه
املهمات ال تقع على عاتق األطـبــاء فقط ،ال بل
إن إدارة املستشفى لها مهمة كبيرة في تسهيل
هذا الجهد.

ّ
تتطلب العناية والدراية تضافر الفريق القيادي بمجمله (هيثم الموسوي)

 -11حــالــة الـعـنــايــة الــراه ـنــة ال يـمـكــن قبولها
ّ
ودعمها .فهي تركز على األطباء واملختصني،
وب ـي ـن ـهــم ال ــذي ــن ي ـع ـت ـمــدون ع ـلــى إن ـجــازات ـهــم
الشخصية ومـيــراثـهــم فــي ه ــذا الـحـقــل ،وعلى
البنى الـتــي أقــامــوهــا ألنفسهم .فالضغط من
ارت ـف ــاع الـتـعــرفــة الـصـحـيــة ،وت ـض ــاؤل الجهد
واإلنهاك اللذان يصيبان األطباء بسبب ّ العمر،
َ
وبـسـبــب االزدح ـ ــام والـحــاجــة إل ــى الــتـثــقــف في
عـلــوم الـطــب ومتطلبات املهنة فــي تحوالتها
الجديدة وفــي زي ــادة كلفتها ،كل هــذا الضغط
يدعو إلى عدم التسليم بالوضع الراهن.
 -12العمل على تحسني اإلنتاج ،والتخفيف من
اإلرهاق ،تفرضهما حاجة واحدة فقط :التغيير.
إن أكـ ـث ــر م ــن  %60م ــن األط ـ ـبـ ــاء ي ـش ـك ــون مــن
اإلره ــاق ،ومعدل الوقت الــذي يصرفه الطبيب
فــي الـعـنــايــة بــاملــرضــى ال يـتـجــاوز الـ ـ ــ %27من
وقته ،والباقي ُيصرف على التدوين واملجاالت
األخرى املتعلقة بالتدوين نفسه.
واملــديــر الطبي ،الــذي هو طبيب غير ممارس،
الخطوط اإلرشادية
وال يزاحم أحدًا ،خبير في َّ
العريضة ( )Guidelinesالتي تبنتها املجموعات
الطبية املهنية ،كــل واح ــدة فــي اختصاصها.
وم ـه ـمــة رئ ـي ــس ال ـج ـهــاز ال ـط ـبــي رس ــم تنظيم
مـســار ال ـحــاالت الـتــي تــدخــل املستشفى بــدون
ت ـل ـك ــؤ وت ـ ـبـ ــاطـ ــؤ ،وذلـ ـ ـ ــك اع ـ ـت ـ ـمـ ــادًا عـ ـل ــى تـلــك
ال ـخ ـط ــوط اإلرشـ ــاديـ ــة ال ـعــري ـضــة (Evidence
 )Based Medicine or Guidelineالتي أصبحت
ّ
ُمسلمات .فزمن املقولة بــأن كل طبيب له رأيه
الـشـخـصــي ،وأس ـلــوبــه ال ـس ـحــري ف ــي معالجة
ّ
أي م ــرض ،قــد ول ــى تحت وط ــأة تلك الخطوط

اإلرش ــادي ــة ،ألن مـســار أي مــرض مــن األم ــراض
ّ
يتغير من طبيب إلــى آخر.
املزمنة املعروفة ال
وما هو مهم ّ
وفعال هو خبرة الطبيب ،ودرجة
علمه ،ومقدار إملامه باالبتكارات الجديدة في
ّ
َ
املــرض املعالج .كل هذه األشياء مهمة للمدير
اإلداري واملدير املالي في مواجهتهما ملجلس
األمـ ـن ــاء ،وع ـلــى عــاتــق امل ــدي ــر الـطـبــي ورئـيــس
األطباء في املستشفى تقع مسؤولية معالجة
ّ
كل املؤشرات.
وال ـخــاصــة ،فــاملـعــادلــة يجب أن تـحــرص على
زي ــادة تمايز العناية الصحية مــن جهة ،ومن
جهة أخرى زيادة الدراية لتخفيض الكلفة إلى
أدنــى قــدر َممكن .ولتحقيق ذلــك ،ثالثة أشياء
يجب أن تؤخذ في االعتبار:
 )1أحقية املريض في الدخول إلى املستشفى،
ومن ثم املدة الالزمة لبقائه فيه ،وهو ما يسمى
ب ــ( .)Clinical Utilizationومراقبة هذه الناحية
لـهــا أهـمـيــة كـبـيــرة فــي قـطــع ال ـهــدر واإلسـ ــراف
والتلكؤ .بحسب الدراسات الحديثة ،فإن %42
من الهدر يأتي من التباينات بني املمارسات
املهنية ،سواء الطبية أو التمريضية أو اإلدارية.
والتباين على أنواع:
• ال ـت ـبــايــن ف ــي كـلـفــة ف ــات ــورة االس ـت ـش ـفــاء من
مستشفى إلى آخر ومن طبيب إلى آخر.
• ال ـت ـب ــاي ــن ف ــي درجـ ـ ــة ال ـع ـن ــاي ــة .ف ـبــاإلضــافــة
ّ
إل ــى الـعـنــايــة املـمـيــزة الـتــي تــتـصــف بـهــا أغلب
املستشفيات وأغلب األطباء ،هناك عناية سيئة
تظهر من وقت إلى آخر ومن مستشفى إلى آخر.
• التباين فــي طلبات الـفـحــوصــات املخبرية،
واألش ـعــة املـحــوريــة واملغناطيسية ،وفــي عدد

االسـ ـتـ ـش ــارات امل ـه ـن ـيــة ال ـت ــي غــال ـبــا م ــا تـكــون
تنفيعية من طبيب إلــى آخــر ،وهــي صنف من
أصناف الفساد.
• الـتـبــايــن بــن أف ــراد الـجـهــاز التمريضي من
ناحية الفعالية والبراعة والجدارة.
• التباين في أحقية الدخول إلى املستشفى من
مكان إلى آخر.
• التباين في معالجة االشتراكات املرضية غير
املتوقعة.
• الـتـبــايــن فــي نسبة املــرضــى الــذيــن ُيـكـثــرون
من التردد إلى املستشفى ،أو باألحرى عملية
إع ــادة اإلدخ ــال ( )Readmission Rateفــي وقت
قـصـيــر بـعــد اإلدخ ـ ــال األول ،أو ال ـثــانــي إلـ ــخ...
هــذه التباينات هي إحــدى طــرق الهدر ويجب
محوها.
هـنــاك طريقتان ملعالجة الـتـبــايـنــات :الطريقة
األفقية والطريقة الشاقولية .الطريقة األفقية
غايتها التركيز على ظــاهــرة استعمال أغلى
املوارد في كل الحاالت املتعددة .هذه املوارد قد
تتعلق باستعمال الصور اإلشعاعية واملحورية
واملغناطيسية ،أو قد تتعلق باستعمال األدوية
املكلفة .الهدف من هذه الطريقة هو تغيير طرق
املـمــارســة عند مجموعة صغيرة مــن األطـبــاء،
أداؤهـ ـ ــا خـ ــارج إطـ ــار اإلرشـ ـ ـ ــادات الـطـبـيــة .أمــا
الطريقة الشاقولية فتعتمد على تحليل األداء
في مرض ّ
معي أو في مجموعة من الناس ذات
ُ ّ
ّ
علة واحــدة ،فهناك مسلمات عن مقدار الكلفة
ألي حــالــة مــزمـنــة ،س ــواء كــانــت الـحــالــة فــرديــة
أو عــامــة عـلــى كــل املـجـمــوعــة ،لتحسني نتائج
املعالجة.

 )2املستشفيات ّتدعي أن الضمان االجتماعي
وشــركــات الـضـمــان الصحية األخ ــرى ال تدفع
فواتيرها عــن املــرضــى الــذيــن تــم إدخالهم إلى
املستشفيات ،ولكن الـســؤال :هل هــذه الفواتير
م ـح ـقــة؟ أم أن ه ـنــاك ه ـ ــدرًا ،وامل ــري ــض ل ــم يكن
بـحــاجــة إل ــى دخ ــول املستشفى أو الـبـقــاء فيه
مدة طويلة؟ وإلى أي مدى عملية الدخول إلى
املستشفى «للنقاهة» شائعة في لبنان؟
ّ
 )3تبني خطوط اإلرشاد العريضة بخصوص
أي مرض وأي اختصاص.
ت ـق ـي ـيــم أداء م ـخ ـت ـلــف اإلدارات ومــوظ ـف ـي ـهــا،
واالرتـ ـي ــاب اإلي ـجــابــي ب ــه ،أم ــر ه ــام فــي تمييز
العناية الصحية وفــي تخفيف ال ـهــدر .وحني
ي ـكــون ه ــذا التقييم شـفــافــا ومــوضــوعـيــا فإنه
أمضى سالح لتعبئة العاملني وشحذ هممهم
للعمل الـجــاد واملنتج .ثــاث مـقــوالت يجب أن
ُ ّ
تتجنب حتى يكون االرتياب محقًا وإيجابيًا:
ّ
 -1تـجـنــب ال ـقــول ب ــأن ك ــل الـعــامـلــن يتميزون
بأداء ممتاز .فالتقييم العام غير الصحيح كهذا
ً
يجعل من الصعب تحديد املميزين فعال في
املؤسسة ،والذين يضيعون في ازدحــام «الكل
ّ
املميز» ،وتضيع ابتكاراتهم وبالتالي حقوقهم،
ّ
ُ
ّ
كما أنه يف ِقد غير املميزين الحافز إلى التحسن
وتطوير أدائهم.
 -2تـجـنــب ال ــوق ــوع فــري ـســة لـلـحــالــة النفسية
للعامل وانفعاالته .فالعامل حتى قبل الحديث
واع ملـقــدار تقصيره ،ومــن ّرد فعله :فإما
معه ِ
ّ
يتصرف بما
أن يعتذر ،وإما أن ينكر ،وإما أن
يـشـبــه ذرف ال ــدم ــوع ،أو يـعـمــد ُإل ــى انـفـعــاالت
أخــرى .وفــي هــذه الحالة ،يقع امل ِّ
قيم في حيرة
من هــذا األمــر ،فال يعرف كيف يتصرف ،ال بل
ّ
وهذا يؤدي إلى إضاعة
ينكف عن أي تصرفُ ،
َ
َ
ِّ
وقــتـيـهـمــا .فـمــن واج ــب املـقــيــم أن ال يـحـيــد عن
امل ــوض ــوع األسـ ــاسـ ــي ،وأن ي ـت ـصــرف بـتـقــديــم
اإلثباتات ،وبعقل وبحكمة وبدبلوماسيةُ ،في
إي ـصــال رســالـتــه إل ــى الـعــامــل املـعـنــي .فالهدف
ل ـيــس ال ـع ـق ــاب ،ول ـك ـنــه م ـح ــاول ــة لـلـتـعـبـئــة في
املشروع املحدد.
التركيز على األداء الحالي للعامل
 -3تجنب
ِ
ونسيان أدائــه السابق واإليجابي .فالوسائل
التقنية مـتــوفــرة ال ـيــوم لحفظ املـعـلــومــات عن
ّ
أداء كــل عامل .وكما قلنا سابقًا ،الهدف ليس
الـعـقــاب ،وإن ـمــا إع ــادة الـعــامــل إل ــى االنـضـبــاط
وامل ـم ــارس ــة ض ـمــن املـ ـش ــروع املـ ـق ــرر ،وتحقيق
الغايات منه.
والـ ـخ ــاص ــة ،ف ـ ــإن ال ـع ـن ــاي ــة والـ ـ ــدرايـ ـ ــة (Care
ّ
 )and Costتـتـطــلــب تـضــافــر ال ـفــريــق الـقـيــادي
ً
ـامــا الـقـيــادة الحكومية والقيادة
بمجمله ،شـ ِ
الطبية والقيادة اإلدارية للمستشفيات .وبغير
ذل ــك ،تـســوء املعاملة ويبقى الـهــدر واإلس ــراف
والفساد.
*كاتب وطبيب ،رئيس سابق ملنظمة
األطباء العرب األميركيني

احتجاجات أهالي البصرة درس وطني
كاظم الموسوي*
لم تتوقف االحتجاجات الشعبية في محافظة
ّ
تتجدد كل عام
البصرة جنوبي العراق ،التي
سنوات عديدة .وكان أبرزها صيف عام
منذ
 2011الذي ُقتل ُ
وجرح فيه متظاهرون ،وتلته
ت ـظــاهــرات كــل ع ــام تـقــريـبــا ،حـتــى ع ــادت هــذا
العام وانفجرت من جديد ،ولكن بزخم أكبر،
وغ ـضــب ع ـ ــارم ،وم ـم ــارس ــات عـنـيـفــة ،أوقـعــت
في أغلبها قتلى وجــرحــى ،حيث استخدمت
القوات األمنية العنف والسالح الحي لتفريق
التظاهرات ومنع االحتجاجات .كل الشعارات
ال ـت ــي تــرف ـع ـهــا االح ـت ـج ــاج ــات ف ــي بــدايــات ـهــا
تـتـمـحــور ح ــول تــوفـيــر ال ـخــدمــات االســاسـيــة:
املاء والكهرباء والصحة والتعليم والوظائف
العامة .وهي إذ ترفع هذه الشعارات املطلبية،
ت ـعـ ّـري بـهــا الـحـكــومــات املحلية واالت ـحــاديــة،
وف ـش ـل ـه ــا وت ـق ـص ـي ــره ــا فـ ــي أداء ال ــوظ ـي ـف ــة
األس ــاسـ ـي ــة ال ـت ــي ت ـق ــوم ع ـل ـي ـهــا ،ك ـح ـكــومــة -
مركزية أو محلية  -تسهر مــن أجــل مصالح
األه ــال ــي ف ــي املـحــافـظــة والـ ـب ــاد .إذ ال يمكن
ّ
تصور أن هذه النواقص في الخدمات تستمر
ط ــوال سـنــوات فــي بلد مثل الـعــراق وثــرواتــه،
ُ
وال سيما في محافظة البصرة ،التي ت َع ّد بما
تمتلكه أرضها أحد مصادر امليزانية /الدخل
املركزي األساسية في العراق.

اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار اح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات أه ـ ــال ـ ــي الـ ـبـ ـص ــرة
خصوصًا ،رغــم كــل مــا شابها مــن ممارسات
عنيفة ورب ـمــا لـيـســت مـطـلــوبــة ق ـص ـدًا ،درس
وطـنــي ينبغي التفكير فيه والتعلم مـنــه .إذ
إن احـتـجــاجــات األهــالــي املـتــواصـلــة ،بعفوية
في أكثر األحـيــان ،وسلمية في األغلب األعــم،
وبـ ـمـ ـط ــال ــب م ـ ـشـ ــروعـ ــة ،ولـ ـحـ ـق ــوق مـ ـه ــدورة
وواجبات حكومات تزعم أنها جاءت لخدمة
الشعب وتنفيذ وعودها االنتخابية بتوفير
الخدمات وإشاعة األمــن واألمــان واالستقرار
ف ــي ال ـب ــاد واحـ ـت ــرام ح ـقــوق ال ـع ـبــاد وكــرامــة
املواطنني ،تستدعي التفكير في أنها تحتاج
(أي االحتجاجات) إلى تنظيم مبرمج وقيادة
مــركــزيــة ،وإدارة االح ـت ـجــاج عـلــى الـسـلـطــات
للضغط عليها في اإلسراع في تنفيذ الخطط
واملـ ـش ــاري ــع امل ــرس ــوم ــة واملـ ـطـ ـل ــوب ـ ُـة ،وك ــذل ــك
ال ـت ـش ــدي ــد ب ـق ــوة ع ـل ــى م ـحــاس ـبــة امل ـق ـ ِّـص ــري ــن
وال ـفــاســديــن واملــرت ـك ـبــن الن ـت ـهــاكــات حـقــوق
اإلنسان واملواطنة العراقية.
ّ
تـ ـتـ ـض ــارب الـ ــوعـ ــود واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات لـ ـح ــل تـلــك
ُ
ـدعـيــة ال
امل ـشــاكــل املـتـفــاقـمــة ال ـتــي بــاتــت مـسـتـ ِ
لالهتمام فحسب ،بــل ومحاسبة املسؤولني
ع ــن الـتـقـصـيــر ف ــي تـنـفـيــذهــا .إذ ال ي ـص ـ ّـح أن
تعاني املحافظة من نقص الكهرباء في أشهر
الصيف الـتــي تصل أحـيــانــا درج ــات الـحــرارة
خاللها إلى أكثر من خمسني مئوية .وال يمكن

ّ
تتحمل الحكومة
االتحادية مسؤولية
كاملة عن هذه
األوضاع ونتائجها

تحمل املناخ هذا في األحــوال العادية ،فكيف
ّ
فــي ظ ــل تـغـيــر مـنــاخــي مـسـتـمــر ،وع ــدم تــوافــر
املاء الصالح للشرب ،حيث إن املياه املتوافرة
في املحافظة باعتراف الجهات الحكومية ال
ً
تصلح للشرب واالسـتـخــدام الـبـشــري ،فضال
عن ارتـفــاع نسب امللوحة في املياه املتوافرة،
مــا يضيف صـعــوبــات جــديــة فــي استخدامها
الـطـبـيـعــي ،م ــن نـتــائـجـهــا املـ ــرة ت ـع ـ ّـرض آالف
املــواط ـنــن ل ـحــاالت مــرض ـيــة ،زاد عـلـيـهــا عــدم
ق ــدرة املستشفيات على توفير االحتياجات
واس ـت ـي ـعــاب األعـ ـ ــداد ال ـك ـب ـيــرة م ــن املــواط ـنــن

الذين أصيبوا بأضرار ملوحة املياه وتلوثها.
ً
وهــي أم ــور محرجة فـعــا ومخجلة بشكل ال
ّ
يوصف .وهذه وحدها قضية كبرى ال تمر من
َ
ً
دون أن تعالج كاملة ،وأن تصبح مثاال ُيضرب
عن اإلهمال وتداعياته ،وفي الحل ومميزاته.
يضاف إلى النقص الحاد في املياه والكهرباء
ارت ـف ــاع حـجــم الـبـطــالــة فــي أوسـ ــاط الـشـبــاب،
م ــا ي ــزي ــد ف ــي م ـع ــان ــاة امل ــواط ـن ــن وال ـع ــوائ ــل
البصرية ،وال سيما املعتمدون على أبنائهم
فــي توفير فــرص العيش الكريم .وبالتأكيد،
ت ـت ــوازى ه ــذه امل ـشــاكــل م ــع ت ــده ــور األوض ــاع
األم ـن ـيــة والـسـكـنـيــة واالق ـت ـصــاديــة وغـيــرهــا،
مــا يخلق مناخات معقدة .وال ـســؤال هــو عن
الـتـقـصـيــر ف ــي األداء ،وال ـف ـش ـ ُـل ف ــي اإلجـ ـ ــراء،
ِّ
صــت لـهــذه
وال ـف ـســاد ف ــي األم ـ ــوال ال ـتــي خــص ـ ُ
َّ
القطاعات ،والتبذير في امليزانيات املخصصة
واملــوضــوعــة لـهــذه الـخــدمــات األســاسـيــة دون
تــأث ـيــر م ـل ـمــوس ف ـي ـهــا ،بــالــرغــم م ــن حجمها
العالي وحصتها الكبيرة من امليزانية العامة
أو املحلية.
ال يـمـكــن ق ـب ــول ش ـي ــوع ال ـف ـســاد وال ـف ـشــل في
تـطـبـيــق اإلجـ ـ ـ ــراءات املـنـتـظـمــة واس ـت ـمــرارهــا
طوال هذه الفترات والسنوات الطويلة في بلد
كالعراق ،املعروف بثرواته وطاقاته وإمكاناته
الـ ـ ــوافـ ـ ــرة ،الـ ـت ــي ك ـل ـهــا ت ـث ـيــر أس ـئ ـل ــة قــائ ـمــة،
وت ـ ـسـ ــاؤالت ح ـ ــادة ت ـص ـعــب األج ــوب ــة عـنـهــا.

وه ــي بــالـتــأكـيــد ال ت ـع ـ ّـوض ص ــرخ ــات أهــالــي
املـ ــدن امل ـن ـكــوبــة ،وال ــدع ــوات امل ـت ـصــاعــدة إلــى
ّ
تتحمل
إنقاذها قبل فوات األوان .وبالتأكيد،
كاملة عن هذه
الحكومة االتحادية مسؤولية
ُ َّ
األوضاع ونتائجها وتداعياتها املركبة ،كما
ّ
تتحمل الحكومات املحلية مسؤوليتها فيها،
واملطلوب ليس اإلســراع في توفير الخدمات
اإلسراع ِّفي املحاسبة واملحاكمة
وحسب ،بل
ُ
لـكــل الـفــاســديــن وامل ـب ــذري ــن ألم ــوال املحافظة
ِّ
واملقصرين في خطط إصالحها وتطبيقها،
وم ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع تـ ــوف ـ ـيـ ــر بـ ـنـ ـيـ ـتـ ـه ــا األسـ ــاس ـ ـيـ ــة
وت ـطــويــرهــا ،بـمــا ي ـخــدم املـصــالــح األســاسـيــة
واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـلـمـحــافـظــة وج ـيــران ـهــا من
املحافظات الجنوبية األخرى.
قـ ّـدمــت محنة سكان البصرة نموذجًا جديدًا
ُمـعـ ِّـبـرًا عــن األزم ــة الـعــامــة الـتــي تــورطــت فيها
الحكومات واألح ــزاب الحاكمة ،وفـســاد أكثر
املسؤولني في إدارة تلك املحنة وصعوباتها
املـتــراكـمــة .وقــد ظـهــرت فــي الـسـنــوات السابقة
للفساد اإلداري واملــالــي ،ولم
مظاهر صارخة َّ َ
ُي َ
عتبر منها أو ُيتخذ ما يلزم بحقها ،ما فاقم
ّ
ّ
مــن األوض ــاع الـحــالـيــة .ولـعــل الـهــبــة الوطنية
التي قامت بها جماهير املحافظات األخــرى،
الـشـمــالـيــة والـغــربـيــة والــوس ـطــى ،فــي تجميع
ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة م ــن ق ـنــانــي املـ ـي ــاه الـصــالـحــة
ل ـل ـشــرب ،ونـقـلـهــا بــالـشــاحـنــات أو عـبــر سكك

الحديد أو وســائــل النقل األخ ــرى إلــى مدينة
البصرة املنكوبةّ ،
تبي إمكانات حلول عاجلة
وق ــدرات مساهمات فاعلة .ثــم إن ســرعــة هذه
املـبــادرات الشعبية الوطنية وتنوعها تعبير
عــن ال ــروح الــوطـنـيــة الـجــامـعــة ألب ـنــاء الشعب
العراقي ،في كل ربوعه ومواقعه ومنظماته.
خاللها وفيها ،يتجلى تــداعــي سائر الجسد
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ب ــالـ ـسـ ـه ــر وال ـ ـح ـ ـمـ ــى إزاء امل ـح ـن ــة
ومخاطرها.
ع ـس ــى أن تـ ـك ــون ه ـ ــذه امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرات الـشـعـبـيــة
درسًا وطنيًا آخر لكل العراقيني ،وخصوصًا
املسؤولني الرسميني واألح ــزاب واالتـحــادات
وال ـن ـقــابــات املـحـلـيــة وامل ــرك ــزي ــة ،ويـنـبـغــي أن
تـ ـق ــوم الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ب ـت ـي ـس ـيــر سـبــل
هــذه امل ـبــادرات وأعمالها ،وإيصالها الــى كل
املواطنني املنكوبني في املحافظة ،واإلســراع
فــي تــوفـيــر الـخــدمــات واملـحــاسـبــة القانونية.
َ
ُ
كذلك ُيطلب الوضوح والشفافية في ما اقترح
مــن تشكيل لجان عاجلة وتخصيص أمــوال
مباشرة ،وال بد من فتح الطرق واألج ــواء أو
املعامالت واإلجراءات الرسمية واإلدارية لكل
م ـب ــادرة شعبية وطـنـيــة ،فــي أي ش ــأن يخدم
ّ
مصالح الشعب ،ويقلل من معاناة املواطنني،
ويعالج كل النواقص واإلهمال والخراب بقوة
القانون والدستور والضمير الوطني.
*كاتب عراقي
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رأس الحريري في رأس ابن سلمان:
ماذا نفعل في لبنان؟
عبد الغني طليس*
السؤال الــذي ال يستطيع أحــد اإلجابة الجازمة عنه
إال الــرئ ـيــس امل ـك ـلــف س ـعــد ال ـح ــري ــري ه ــو :ه ــل تــريــد
اململكة العربية السعودية (ولــي العهد بالتحديد)
أن يــؤلــف ال ـح ــري ــري ح ـ ّكــومــة ف ــي ل ـب ـنــان ،بــاالنــدفــاع
والدعم اللذين كان يتلقاهما والده الرئيس الشهيد
َّ
م ــن املـمـلـكــة ع ـنــدمــا ك ــان ُي ـكــلــف تـشـكـيــل حـكــومــاتــه؟
ّ
ومــن هـنــا إلــى س ــؤال آخــر أكـثــر حــراجــة :هــل تخلص
ولي العهد السعودي ،محمد بن سلمان ،نهائيًا ،من
فـكــرة اسـتـبــدال سعد الـحــريــري بشقيقه بـهــاء الدين
ً
الحريري ،أم أن املسألة «نامت» قليال بانتظار ظروف
أخرى؟
أصوات كثيرة قد تصدر للتشنيع بهذين السؤالني،
والرد عليهما باملعزوفة املعروفة ،وهي أن اململكة ال
تتدخل فــي الـشــؤون اللبنانية ،وال تطلب شيئًا من
لبنان إال خيره واستقامة األحــوال فـيــه ...باستثناء
الرئيس سعد الحريري نفسه الــذي يبدو ،من خالل
حركته السياسية الخارجية (حث الرئيس الفرنسي
ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــدخـ ــل) ،وج ـ ــو «االن ـ ـت ـ ـظـ ــار» ال ـ ـ ــذي يـعـيـشــه
ويعطيه أسبابًا داخلية لبنانية محلية ،أنــه مــأزوم
فــي عالقته مــع اململكة ،بــدءًا بمصالحه املالية التي
ً
ّ
تتجمد ،وص ــوال إلــى مصالحه السياسية ومواقفه
ّ
غـيــر املـغــطــاة كـمــا ينبغي سـعــوديــا (حـتــى ولــو زايــد
ع ـل ـي ـهــا ك ـم ــا جـ ــرى ف ــي آخـ ــر ت ـص ــري ــح ل ــه ع ــن مـعـبــر
نصيب السوري) .واملعلومات التي قالت إنه خاض
االنتخابات النيابية من دون أي مال سعودي كانت
ّ
تكهنات ،وأصبحت حقيقة واقعة ببعض اإلشــارات
من أقرب البطانة .ثم إن زياراته األخيرة إلى الرياض
ّ
(ال يزال امللك سلمان يراعيه) لم تتكلل بأي لقاء غير
ص ــوري ي ـبـ ّـدل املـعـطـيــات مــع ول ــي الـعـهــد ،فــي الــوقــت
الذي كانت لقاء اته السابقة خالل األشهر املاضية مع
ّ
ولي العهد مقترنة بـ «سيلفي» حريري ال يدل سوى
على أن اللقاء حصل واالبتسامات حضرت ...أما ما
عدا ذلك من االتفاق والتعاون و«التحالف» ففي خبر
ضائع!
إن الصور الفوتوغرافية واللقطات املتلفزة اآلتية من
اململكة السعودية ال يمكن الــركــون إليها واالعتماد
ّ
عـلـيـهــا ف ــي تــأك ـيــد أو ن ـفــي شـ ــيء .وآخـ ــر تـجــلـيــاتـهــا
الـسـلـبـيــة الـفــاقـعــة كــانــت قـبــل عــامــن ب ــزي ــارة األمـيــر
محمد بــن سـلـمــان ،عـنــد تعيينه ولـ ّـيــا للعهد ،لولي
العهد ال ــذي سبقه األمـيــر محمد بــن نــايــف ،وعناقه
وتـقـبـيــل يــديــه واالن ـح ـن ــاء لـتـقـبـيــل قــدمـيــه (م ــن دون
مـبــالـغــة) .وه ــو مــا لــم يمنع ول ــي الـعـهــد الـجــديــد من
وضـ ــع ولـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـس ــاب ــق ف ــي اإلق ــام ــة ال ـج ـبــريــة،
والـتـنـكـيــل بــأمــوالــه (وأمـ ــوال جـمـيــع أب ـنــاء عمومته)
وممتلكاته ومشاريعه في اليوم التالي فورًا.
َ
ً
ل ـي ــس س ـه ــا ع ـل ــى م ــن كـ ــان وال ـ ـ ــده م ـع ــت ـم ـدًا وطـنـيــا
(وك ــوزي ــر خــارج ـيــة م ـف ـتــرض) ف ــي امل ـمـل ـكــة الـعــربـيــة
السعودية وســوريــا ولبنان فــي مرحلة مــن املــراحــل،
ّ
أن ي ـت ـح ـ ّـول إل ـ ــى وريـ ـ ــث ل ـع ــاق ــة ش ـب ــه م ـح ــط ـم ــة مــع
ّ
ال ـس ـع ــودي ــة ،وم ـحــط ـمــة ت ـمــامــا م ــع س ــوري ــا .أمـ ــا فــي
ُ َ
فينتظر مــن موقع رئــاســة الحكومة أن يمنع
لبنان،
ّ
ال ـعــاقــة م ــع جـمـهــور ال ـحــريــري م ــن الـتـحــطــم بـعــدمــا
أصابتها سـهــام ح ـ ّ
ـادة فــي االنـتـخــابــات .وف ــوق ذلــك،
ّ
تــأتــي تـســريـبــات مـتـعــمــدة مــن شـخـصـيــات سـعــوديــة
تعلن أن رجل السعودية األول في لبنان لم يعد سعد
الـحــريــري ،بــل سياسي آخــر كــان الـحــريــري نفسه قد
ّ
أوصله إليها وركز عالقته بها.
املـشـكـلــة عـنــد الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري مـشـكـلـتــان ال
واحدة :األولى أنه «ليس كما يجب» مع اململكة ،وهذا
أس ــاس فــي تكوينه السياسي وديـمــومـتــه .والثانية
أنه يريد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ودون
طبعًا أن يعترف
ذلك عقبات محلية .واألسهل عليه ّ
باملشكلة املحلية ويصرح عنها ويضخمها ويشغل
الـنــاس بها ،معتبرًا أنها تعوق التأليف الحكومي،
ألن امل ـش ـك ـلــة األخـ ـ ــرى م ـم ـنــوع ع ـل ـيــه ال ـت ـصــريــح وال
التلميح إليها .ومــن هنا ،يسهل تصديق أن اململكة
تــوصــي بالتفاهم مــع «ال ـق ــوات» و«الـتـقــدمــي» ،ليس
حـبــا بـهـمــا ،ب ــل رغ ـبــة بــإظ ـهــار أن ال ـعــراق ـيــل محلية،
و«شــوفــوا يــا لبنانيني شــو بــدكــن تعملوا ببعضكم
البعض» ،وتاليًا فإن التوصية بالتفاهم مع «القوات»
و«التقدمي» هــي إخــراج سـعــودي إلبـعــاد املسؤولية
عنها وجعلها لبنانية!
ف ــي عـلــم ال ـن ـفــس ،إن الـشـخــص امل ـ ــأزوم ف ــي مــوضــوع
م ـع ــن يـ ـح ــاول غ ــال ـب ــا (إذا كـ ــان املـ ــوضـ ــوع حـســاســا
ّ
ودق ـي ـقــا وص ـع ـبــا) أل يـتـطــرق إل ـي ــه ،وأن يستعيض
عـنــه ب ـمــوضــوع آخ ــر ي ـســاعــده ف ــي كـتـمــان املــوضــوع
ال ـح ـس ــاس ال ــدق ـي ــق وال ـص ـع ــب ،وال ـج ـه ــر بــاملــوضــوع
الثاني وتوجيه األنظار إليه .وفي علم النفس أيضًا،
ّ
السجان قد يطلق سجينه (الذي ال يزال محاصرًا
أن
ّ
بـمــالــه وأعـمــالــه) مــن دون أن يــوضــح لــه شيئًا جــديــا
ّ
املحرر وراء
عن مقبل أيامه ،فيذهب خيال املسجون

الهواجس واملخاوف والتوقعات السيئة ،في عملية
تـعــذيــب نـفـســي ال تـسـتـقــر قـبــل أن ي ـبـ ّـددهــا الـسـ ّـجــان
نـفـســه بـطـمــأنــة نـهــائـيــة وح ــاس ـم ــة ،ي ـبــدو أن األم ـيــر
محمد بن سلمان ليس في وارد تنفيذها حاليًا.
ال يصدق اللبنانيون أن مــا يمنع تشكيل الحكومة
الـجــديــدة هــو مطالب «ال ـقــوات» و«الـتـقــدمــي» وحتى
«ال ـت ـيــار الــوط ـنــي» .فـلـطــاملــا ك ــان تشكيل الـحـكــومــات
اللبنانية مـحــاصـرًا بمطالب أقـســى وأش ــد ،ال بــل إن
مطالب األطراف السياسية حاليًا أهون بما ال يقاس.
ّ
لـكــن حــركــة الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري فــي تخطيها ال
ّ
تشبه أبـدًا حركة والــده الشهيد في تخطي العقبات
أمــام حكوماته .سعد الـحــريــري «على مهلو» .رفيق
ال ـح ــري ــري ل ــم ي ـكــن «ع ـل ــى م ـه ـل ــو» ،ب ــل كـ ــان ال ي ـهــدأ.
أمــا سعد الـحــريــري فيقتصر دوره على ل ـقــاء ات مع
القيادات تبدو إعالمية أكثر مما هي لتشكيل فعلي
ً
للحكومة ،فضال عن مراهنته على «ضمير» ّاألفرقاء
كـمــا ق ــال أكـثــر مــن م ــرة ،واع ـت ـمــاده عـلــى ض ــخ تـفــاؤل
قــولــي كــامــي ك ــل أس ـبــوعــن ع ــن ق ــرب ال ـتــأل ـيــف .وال
تأليف ...ألن رأس الرئيس سعد الحريري في مكان
آخر ،هو رأس ولي العهد السعودي ،وماذا يدور فيه
تجاهه!
ولــن ننسى أن قضية الـعــاقــات اللبنانية السورية
(ع ـ ــودة ال ـن ــازح ــن ،م ـش ــاري ــع إع ـ ـ ّـادة اإلعـ ـم ــار ،معبر
ً
نصيب ،وأمور أخرى كثيرة) املرشح أن تنفجر طوال
وعــرضــا فــي أق ــرب فــرصــة؛ ألن التغاضي عنها أكثر
سيدخل البلد في أزمــات اقتصادية وسياسية .هي
قضية ّ
ملحة وعاجلة ،وتدخل من باب الطوارئ إلى
لـبـنــان مــا بـعــد ع ــودة الـنـظــام ال ـس ــوري ...إلــى النظام
الـســوري ،وإن الرئيس سعد الحريري ال بـ ّـد يخشى
أن يكون تساهله فيها بمثابة الضربة القاضية له
ّ
بالتصرف كملك أكثر من ولي
في السعودية ،فيأخذ
عـهــد امل ـلــك ال ـس ـع ــودي ،وي ـض ــرب ع ــرض ال ـحــائــط كل
الخطوات اإليجابية املطلوبة لبنانيًا تجاه سوريا،
املرفوضة سعوديًا.
قال رئيس الجمهورية ،العماد ميشال عــون ،إنه لن
ينتظر أبعد من األول من أيلول ،وسيكون له موقف
حاسم .طبعًا ،اشتعلت عند ذلــك ماكينة الــدفــاع عن
«صــاحـيــات الــرئـيــس املـكـلــف» ال ــذي ال تــربـطــه مهلة
مـعـيـنــة بــالـتــألـيــف ال ـح ـكــومــي ،وتــال ـيــا أص ـب ــح «أه ــل
الـسـنــة» فــي «خ ـطــر» عـنــد الــذيــن يــرغـبــون فــي إخـفــاء
ال ـع ـقــدة األســاس ـيــة ال ـتــي تـشـغــل ب ــال الــرئ ـيــس سعد
الـحــريــري وهــي عالقته بــولــي العهد الـسـعــودي .أما
املــواطــن ال ـعــادي ال ــذي تـكــاد تـطـمــره قـضــايــا الفساد
وال ـن ـف ــاي ــات وال ـك ـه ــرب ــاء واملـ ـ ــاء وامل ـ ـ ــدارس وغ ـيــرهــا،
فيتمنى أن تقال له الحقيقة في موقف ّ
جدي وصريح.
ّ
التحدي .ال نطلب إليه
الرئيس سعد الحريري أمــام
نشر مأساته مع اململكة على صنوبر اإلعالم (أليست
ً
استبداله بشقيقه علنًا وباملبايعة؟
مأساة محاولة ُ َّ
ثم الزيارة غير املوفقة لوزير داخليته نهاد املشنوق
ً
صاحب الرأي الصاعق ّإبان احتجاز الحريري ،فضال
عن الطريقة التي تم بها إبعاد السيد نادر الحريري
من قرب الرئيس الحريري ،وهو مدير مكتبه وحافظ
أسراره و «عقله» ،بقرار وشرط «أميري» كونه الرأس
ّ
ّ
الجرة
املدبر لعملية رفض املبايعة) .ولن نطلب كسر
بالتصريح عــن واقـعــه معها ،فـهــذا مــن املستحيالت
كالغول والعنقاء والخل الوفي ،وأمنياتنا الصادقة
أن يكون في أمان تام معها طاملا أنه يعتبرها «مملكة
الخير» ،بــل أن يـصــارح اللبنانيني بأنه ال يستطيع
تشكيل الحكومة في ظروف االعتماد على «الضمير»
ً
واألخ ـ ـ ـ ــاق غ ـي ــر املـ ــوجـ ـ َ
ـوديـ ــن أص ـ ـ ــا فـ ــي ال ـس ـيــاســة
اللبنانية إال بالـ «ميكروسكوب» ،وتاليًا فإنه يترك
ّ
املــوقــع لغيره عــلــه يـ ُقــوم بــذلــك أفـضــل مـنــه ،وتحديدًا
َ
في امللف السوري املنتظر فتحه على مصراعيه ،أو
أن يـقــدم تشكيلة حـكــومـيــة يــراهــا األن ـســب اعـتـمــادًا،
ليس على ضميره فحسب (فهذا ال يكفي) ،بل على
تــوازنــات سياسية فــي الـبـلــد ،ثــم بـعــد ذلــك ينصرف
كرئيس ملجلس الــوزراء إلى ترتيب بيته مع اململكة
العربية السعودية .وحني يتم الترتيب وهو رئيس
فــي الـسـلـطــة ،يـكــون ذل ــك أنـفــع مـمــا لــو هــو خــارجـهــا.
ّ
وال ننسى أن مــوقـعــه هــذا ســلــح رئـيــس الجمهورية
اللبنانية ب ـ «ال ـســاح» الـنــاجــع إلخــراجــه مــن اململكة
خــال «أزم ــة االحـتـجــاز» ،أمــا لــو كــان عندها مواطنًا
عاديًا ملا كان باإلمكان التحرك الرسمي بذلك القدر
العالي من املسؤولية وااللتزام والضمير.
يريد سعد الحريري أن يكون في السلطة .هكذا قالت
االنتخابات النيابية ،وهكذا يقتضي «منطق» تقاسم
السلطة في بلد كلبنان .لكن إذا كانت السعودية ال
تريد له ذلك ،وال تعلن رأيها هذا ،فماذا نفعل وكيف
ن ـس ـتــدل؟ أنـبـقــى نـ ـ ّ
ـردد أن الـعـقــد «قــوات ـيــة وتـقــدمـيــة
وباسيلية» إلى ما شاء رب العاملني ،بانتظار وصول
َّ
بهاء الدين الحريري ُمكلفًا من ولي العهد في اململكة
ّ
بحلها؟
*شاعر وأستاذ جامعي

