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لبنان

لبنان
قضية اليوم

دوالر الـ  1515يتالشى .كان استيراد المواد األساسية من بين األمور القليلة التي تعتمد هذا السعر .لكن حتى
هذه لن تجد طريقها إلى االستمرار ،مع بداية العمل جديًا على ّ
الحد من الدعم ،بحجة نفاد االحتياطي .رياض
سالمة ليس ّ
همه االحتياطي ،بعدما رمى كل موبقاته ،التي أهدرت الدوالرات ،على الدعم .وألنه لم يعد
بإمكانه االستمرار في هدر المزيد ،صار ّ
همه تخفيض االستيراد تمهيدًا لتخفيض العجز في ميزان المدفوعات.
وذلك ال يتحقق إال من خالل تحميل غير األثرياء كلفة تضخم إضافي ّ
يحد من قدرتهم الشرائية!

ّ
سالمة يصوب على الدعم ليصيب االستيراد:

ميزان
تخفيض
ّ
المدفوعات أولوية
إيلي الفرزلي
ال ـحــاجــة إل ــى تــرشـيــد ال ــدع ــم ص ــارت
مـلـ ّـحــة .ثـ ّـمــة شـبــه إج ـمــاع عـلــى ذلــك،
حتى بني املتخاصمني في السياسة
واالقـ ـتـ ـص ــاد .م ــن ي ــؤم ــن بـ ــأن الــدعــم
هــو حــق للمواطن ،لطاملا شكك بأن
الدعمّ ،بطبيعته الراهنة ،ال يصل إلى
مستحقيه .مئات ماليني ال ــدوالرات
ذهـبــت إلــى جـيــوب الـتـجــار ،مــن دون
ّ
أن ُي ّ
املعنيون ساكنًا .طرح ذلك
حرك
ش ـكــوكــا ب ـش ــأن شـبـكــة املـسـتـفـيــديــن.
ّ
هــل مــن تـعــطـلــت «أع ـمــالــه» فــي نهب
املال العام بالطريقة التقليدية ،وجد
فــي لعبة األس ـعــار املـتـعــددة لـلــدوالر
ّ
ّ
ضــالـتــه؟ إن كــان فــي السلة الغذائية
أو في املحروقات ،يؤكد عاملون في
االستيراد أن التجار حققوا أرباحًا
ه ــائ ـل ــة م ــن خـ ــال أمـ ــريـ ــن :تـضـخـيــم
أس ـعــار املـنـتـجــات امل ـس ـتــوردة وعــدم
الـ ـتـ ـص ــري ــح عـ ــن الـ ـحـ ـس ــوم ــات ال ـت ــي
يحصلون عليها .على سبيل املثال،
ل ــو أراد أح ـ ّـد امل ـس ـتــورديــن اسـتـيــراد
س ـلــع ،مـصــنـفــة فــي خــانــة املــدعــومــة،
بقيمة ألف دوالر ،بحسب املستندات
املـقــدمــة إل ــى امل ـصــرف ال ــذي يتعامل

مـ ـع ــه ،ف ـه ــو ي ــدف ــع م ـل ـي ــون ــا ون ـصــف
م ـل ـيــون ل ـي ــرة ،ع ـلــى أن ي ـتــم تـحــويــل
األلف دوالر إلى الشركة املحددة في
يتأكد مما إذا
االعتماد .لكن أحدًا ال
ّ
كانت الفاتورة ّ
املقدمة مضخمة أو ال.
هناك يمكن أن تكون القيمة الفعلية
للفاتورة ال تتجاوز  800دوالر .في
ه ــذه ال ـح ــال ــة ،يـحـصــل ال ـتــاجــر على
املئتي دوالر فــي حسابه الخارجي،
والتي يضاف إليها حكمًا حسم قد
يـصــل فــي أح ـيــان كـثـيــرة إل ــى  30في
املئة .هذا يعني ببساطة أن املستورد
يمكن أن يحصل على ما يقارب 500
دوالر نقدًا في الـخــارج ،مقابل دفعه
م ـل ـي ــون ــا ونـ ـص ــف م ـل ـي ــون لـ ـي ــرة فــي
الداخل .وهذا يعني أن ربحه املحقق
م ــن خ ــال فـتـحــه اع ـت ـم ــادًا مـصــرفـيــا
بقيمة مـلـيــون ونـصــف مـلـيــون ليرة
يمكن أن يـصــل إل ــى  ٤مــايــن لـيــرة،
يضاف إليها الــربــح الناتج مــن بيع
ال ـس ـلــع املـ ـسـ ـت ــوردة ،وربـ ـم ــا تـضــاف
إل ـي ـهــا أربـ ـ ــاح غ ـيــر م ـش ــروع ــة أخ ــرى
من ّ
جراء إعادة تهريب جزء من هذه
السلع إلى الخارج.
حصيلة هــذه العملية أن املستهدف
بــالــدعــم بــالـكــاد يـحـصــل عـلـيــه ،على

أن ت ــذه ــب «ال ـن ـص ـبــة ال ـك ـب ــرى» إلــى
املحتكرين وشركائهم ،الذين يمكن
ّ
أن ي ـ ـكـ ــونـ ــوا مـ ــوظ ـ ـفـ ــن ح ـك ــوم ـي ــن
ومصارف وسياسيني.
هذه العملية ال تجري بشكل فردي،
ّ
بـ ـ ــل ت ـ ـحـ ــولـ ــت إلـ ـ ـ ــى سـ ـ ـي ـ ــاق مـ ـن ــظ ــم،
بحسب مصدر يعمل في االستيراد
والـ ـتـ ـص ــدي ــر .ول ــذل ــك ف ـ ــإن ال ـجــري ـمــة
املرتكبة فــي ظــل شــح ال ـ ــدوالرات في
ال ـب ـل ــد ت ـص ـلــح ل ـت ـك ــون ج ــري ـم ــة ضــد
اإلنسانية ،لكونها تطال لقمة عيش
الناس ودواءهم.
«امل ـص ـل ـح ــة» ه ـنــا رب ـم ــا ت ـفـ ّـســر عــدم
قيام أحــد بــأي خطوة ّ
تحد مــن هدر
الـ ـ ـ ــدوالرات ،بــالــرغــم م ــن أن خـطــوات

ب ـس ـي ـطــة ك ـ ــان ي ـم ـك ـن ـهــا أن تـخـفــض
فــاتــورة االس ـت ـيــراد أك ـثــر ،وبــالـتــالــي،
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى امل ـتــوفــر م ــن الـعـمــات
ّ
تضمنت
األجنبية .على سبيل املثال،
ال ـس ـلــة ال ـغــذائ ـيــة امل ــدع ــوم ــة أصـنــافــا
رب ـم ــا ال تـخـطــر ف ــي بـ ــال املـسـتـهـلــك،
حـتــى ف ــي ع ــز الـبـحـبــوحــة .حـتــى في
م ــا خ ــص األدويـ ـ ــة .لـطــاملــا حـكــي عن
أن ال ـت ــوق ــف ع ــن اسـ ـتـ ـي ــراد األدويـ ـ ــة
«البراند» يخفض الفاتورة الدوائية
ّ
إلــى الـنـصــف ،لـكــن عــامــا مـ ّـر مــن دون
أن يتخذ أحــد ال ـقــرار .يـتــردد كمثال
استيراد «البانادول» .كلفة دعم هذا
امل ـن ـت ــج ف ـق ــط ت ـص ــل إلـ ــى  30مـلـيــون
دوالر سـنــويــا ،فيما يمكن ببساطة
اس ـت ـب ــدال ــه ب ــال ـب ــاراس ـي ـت ــام ــول .على
هــذا املـنــوال ،يتم التعامل مع الكثير
من األدوية .يكفي أن منظمة الصحة
العاملية تشير إلى أن ما يحتاج إليه
أي بلد هو  220تركيبة دوائية فقط.
وبالتالي ،فإنه ال جــدوى من وجود
آالف األدوية املتشابهة التي تختلف
فقط باسمها التجاري وبسعرها.
مصرف لبنان الــذي راســل ّالحكومة
في آب إلعالمها بأنه لم يتبق سوى
مـلـيـ َ
ـاري دوالر يمكن استخدامهما،

ً
امل ـس ـت ــودع ــات وصـ ـ ــوال إلـ ــى امل ـهــربــن.
وعـلــى رأس ه ــؤالء كلهم تــأتــي الــدولــة
بسياسة الدعم التي ال تعدو أكثر من
كونها قـنــاة لـلـتــوزيــع .أضــف إلــى ذلك
الـسـبــب اآلخـ ــر ،والـ ــذي ال يـقــل أهـمـيــة،
وه ــو ال ــذي يتعلق بـضـعــف الصناعة
الــدوائـيــة الوطنية الـتــي تجعل صحة
الناس تحت رحمة التجار ،والسياسة
الدوائية املعكوسة التي يتبعها لبنان؛
فـفــي كــل دول الـعــالــم تـسـتـحــوذ أدوي ــة
«الجينيريك» على  %80مــن الفاتورة
الــدوائـيــة مقابل  %20ل ــ«ال ـبــرانــد» ،إال
فــي لبنان الـعـكــس ،وبكلفة تصل إلى
م ـل ـي ــار و 600م ـل ـي ــون دوالر س ـنــويــا
(منها  250مليون دوالر فقط لألدوية
ال ـج ـي ـن ـيــريــك) .ل ـكــل ه ــذه األسـ ـب ــاب ،ال
ي ـت ــوق ــف م ـس ـل ـســل انـ ـقـ ـط ــاع األدويـ ـ ـ ــة،
وال ــذي طــال فــي الفترة األخـيــرة أدويــة
أم ــراض مستعصية ومــزم ـنــة ،ومنها
أدوي ـ ـ ــة مل ــرض ــى الـ ـس ــرط ــان وال ـس ـك ــري
والقلب.
إل ــى ذلـ ــك ،ال ي ـب ــدو أن األزم ـ ــة وصـلــت

إلــى آخــر النفق ،بدليل استمرار خطر
ت ــوق ــف ال ــدع ــم ف ــي أي ل ـح ـظــة ،ف ــي ظل
عــدم الـتــوصــل إلــى حـلــول إلــى اآلن في
مــا يـخــص تـقــريــر اس ـت ـمــرار الــدعــم من
عــدمــه ،وال حـتــى فــي مــا يـخــص كمية
لبنان
األم ــوال املـتــوافــرة لــدى مـصــرف ّ
للدعم .أضف إلى ذلك الرد الذي تلقاه
لبنان من البنك الدولي لناحية رفضه
امل ـســاعــدة ف ــي ق ـطــاع األدوي ـ ــة بــذريـعــة
«غياب اإلصالحات».
والـيــوم ،ال مجال لرفع الــدعــم .هــذا أمر
أكـيــد ،ألن مــن تبعات ذلــك «أن تحصل
خالفات بني الناس في الشوارع» ،هذا
ما يقوله رئيس لجنة الصحة النيابية،
عاصم عــراجــي ،ومــا ذهــب إلــى تأكيده
نقيب الصيادلة ،الدكتور غسان األمني،
بــاإلشــارة إلــى أن «ال ـنــاس سيقتتلون
في الشوارع ألخذ علبة دواء» .إلى اآلن،
تفض القرارات الرسمية إلى شيء،
لم
ِ
رغم االجتماعات املتالحقة في السراي
الحكومي ،وإن كان عراجي يأخذ على
األخ ـ ـيـ ــرة أنـ ـه ــا «مـ ـحـ ـص ــورة ب ـم ــن هــم

 40مليار دوالر أهدرها
سالمة… ليس الدعم
بينها!

)هيثم الموسوي(

ً
تخفيف كلفة «السلة الدوائية» :الترشيد أوال وآخرًا
ّ
في إطار المحاولة لحل لغز اختفاء الدواء،
أطلقت مبادرة اإلصالح العربي ،قبل
أسبوع تقريبًا ،دراسة عن كيفية ...إبقاء
األدوية على رفوف الصيدليات .لم تحمل
الدراسة أكثر من صيغتين مبدئيًا للحفاظ
على آخر الحقوق الصحية للمرضى،
أوالهما تغيير نظام الدعم على قاعدة
تخفيف تكلفة الفاتورة الدوائية مع
الحفاظ على الفعالية ،وثانيهما إطالق
المنصة الرقمية للوصفات الطبية.
صيغتان في حال ّ
طبقتا قد يسهل
معهما تخفيض الفاتورة الدوائية التي
تصل كلفتها في لبنان إلى مليار و600
مليون دوالر أميركي

راجانا حمية
تـ ــرت ـ ـهـ ــن ،الـ ـ ـي ـ ــوم ،صـ ـح ــة امل ــواطـ ـن ــن
وأدويتهم باألموال املتوافرة للدعم في
ح ــوزة مـصــرف لـبـنــان امل ــرك ــزي .فكلما
خرج الحاكم ّ
ملمحًا إلى تناقص «مال
الدعم» ،تفقد أدويــة من السوق .هكذا،
م ــن دون ســابــق إنـ ـ ــذار ،تـصـبــح حـيــاة
الكثيرين من املرضى على املحك .وفي
كــل مــرة يـحــدث ذلــك ،يـعــاد السيناريو
ال ـ ـتـ ــالـ ــي :ي ـت ـج ــه م ـ ـس ـ ـتـ ــوردو األدوي ـ ـ ــة
وأصـ ـح ــاب امل ـس ـتــودعــات ن ـحــو تقنني
توزيع األدوية على الصيدليات ،وتبدأ
بــورصــة األدوي ــة املـفـقــودة بالعمل ،ثم
ّ
يدب الذعر .ال أحد يعرف كيف يحدث
ّ
ذلــك وال حتى كيف تسكن تلك األزمــة
امل ـس ـت ـمــرة م ـنــذ م ــا ي ـق ــرب م ــن ثـمــانـيــة
أشهر.
الـضــالـعــون فــي أرق ال ـنــاس وخــوفـهــم
ع ـلــى ح ـق ـهــم بـ ــالـ ــدواء ك ـث ــر ،م ــن حــاكــم
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان إلـ ـ ــى م ـح ـت ـك ــري ه ــذا
القطاع مــن املـسـتــورديــن إلــى أصحاب

فــوق» ،ولــم تأخذ إلــى اآلن بمالحظات
لجنة الصحة النيابية التي تعمل على
إعداد خطة لترشيد الدعم .أما أبرز ما
تركز عليه تلك الخطة ،فهو «تخفيف»
ال ــدع ــم ع ـلــى أدوي ـ ــة ال ـ ـ ـ ــ» »otcالـخـفـيـفــة
ال ـت ــي ال ت ـح ـتــاج إلـ ــى وصـ ـف ــات طـبـيــة
ودعــم األدويــة املزمنة مع «ترشيدها»
التزامًا بالئحة األدوية ملنظمة الصحة
العاملية .ال بديل من تغيير آلية الدعم
ب ـح ـســب ع ــراج ــي لـتـخـفـيــف الـ ـت ــواءات
ال ـس ـيــاســة ال ــدوائ ـي ــة ف ــي ل ـب ـنــان ،الـتــي
وصلت حد «أننا في لبنان لدينا 5000
دواء مسجل ،فيما الئحة أدوية منظمة
الصحة تبلغ  1200دواء»!
َ
«اســتـعــار» عــراجــي فـكــرة الترشيد في
خطته من مجموعة «مبادرة اإلصالح
ال ـ ـعـ ــربـ ــي» الـ ـت ــي أع ـ ـ ــدت هـ ــي األخـ ـ ــرى
ً
دراس ــة تقترح حـلــوال للدعم ،الــذي «ال
ح ــول وال قـ ــوة» إال ب ــه حـتــى اآلن ،في
ظل استعصاء البدائل األخرى .وتأتي
هــذه الحلول فــي إط ــار العمل على فك
لغز اختفاء األدويــة من خــال التركيز

على عاملني اثنني :أولهما تغيير نظام
ً
الدعم وصوال نحو ترشيده ،وثانيهما
إطـ ـ ـ ـ ــاق مـ ـنـ ـص ــة رق ـ ـم ـ ـيـ ــة ل ـل ــوص ـف ــات
َ
الطبية .وهنا ،ال انفصام بني العاملني،
ل ـن ــاح ـي ــة م ـ ـ ـ ـ ــؤازرة أحـ ــده ـ ـمـ ــا ل ــآخ ــر،
وضـمــان عــدم فـقــدان األدوي ــة تاليًا عن
رفــوف الصيدليات وتخفيف الضغط
عـلــى احـتـيــاطـيــات م ـصــرف لـبـنــان من
الـنـقــد األج ـن ـبــي .واألهـ ــم مــن ذل ــك كله،
التأكد من أن األدوي ــة املدعومة ،تحت
هــذيــن الـبـنــديــن ،ستصل إل ــى املــرضــى
املستهدفني.
فـ ــي الـ ـش ــق األول مـ ــن ال ـ ـحـ ــل ،ت ـق ـتــرح
املـبــادرة خفض التكاليف انطالقًا من
تطبيق مـبــدأيــن أســاسـيــن« :اسـتـيــراد
أرخـ ـ ـ ــص األدوي ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن دون املـ ـس ــاس
بالتأثير العالجي» .كيف ذلــك؟ تشير
ً
ً
املبادرة مثال إلى أنه بدال من أن يدعم
مصرف لبنان  20اسمًا تجاريًا مختلفًا
ل ــدواء أتــورفــاسـتــاتــن ال ــذي يستخدم
لـلــوقــايــة مــن أمـ ــراض الـقـلــب واألوع ـيــة
الدموية تراوح أسعارها ما بني عشرة

آالف لـيــرة و 43ألـفــا  -وهــو يفعل ذلك
ال ـيــوم  -يمكنه عـنــدهــا أن «يـسـهــم في
دع ـ ــم م ـن ـت ـجــن ف ـق ــط ي ـت ــم اخ ـت ـي ــاره ــا
بـنـ ً
ـاء على تأثيرهما الـعــاجــي القوي
وسـعــرهـمــا املـنـخـفــض» .وثـمــة عــوامــل
مساعدة كثيرة هنا فــي تقرير جانب
الـكـلـفــة ،إذ يمكن عـلــى سبيل امل ـثــال ال
الحصر «عند البحث عن أدوية أرخص
ال ـت ـف ـت ـيــش ع ــن األدويـ ـ ـ ــة ال ـت ــي انـتـهــت
صالحية براءات اختراعها».
م ــن الـطـبـيـعــي أن يـفـســح ه ــذا اإلج ــراء
املجال أمام تعزيز املنافسة في السوق،
ح ـيــث م ــن امل ـف ـتــرض أن تـنـعـكــس هــذه
الـسـيــاســة عـلــى سـيــاســة املـسـتــورديــن
لناحية خفض أسـعــارهــم .أمــا اقـتــراح
دواء يـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـقـ ــط ،ف ـي ـن ـب ــع م ـ ــن دافـ ـع ــن
أس ــاس ـي ــن ،أول ـه ـم ــا إل ـغ ــاء االح ـت ـك ــار،
وثانيهما إفساح املجال أمام الصناعة
الــوطـنـيــة إلث ـب ــات جــدارت ـهــا م ــن خــال
«اع ـت ـم ــاد دواء مـحـلــي م ـقــابــل ال ـ ــدواء
املـ ـسـ ـت ــورد» .ومـ ــا ي ــدع ــم هـ ــذا ال ـخ ـيــار
أن «ال ـك ـث ـيــر م ــن األدويـ ـ ــة ال ـتــي تـعــالــج

ّ
حاالت مرضية مختلفة تصنع محليًا
ومتاحة في األسواق».
وخوفًا من انــزيــاح الخطة عن هدفها،
دعــت املـبــادرة إلــى ض ــرورة أن تخضع
العالمات التجارية املصنعة لألدوية
الـتــي تستحق الــدعــم «ألع ـلــى درج ــات
ال ـش ـف ــاف ـي ــة امل ـم ـك ـن ــة» ،الفـ ـت ــة ف ــي ه ــذا
اإلطـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ــى إمـ ـك ــانـ ـي ــة الـ ـلـ ـج ــوء إل ــى

تضم الئحة أدوية
منظمة الصحة
العالمية  1200دواءً
فيما تضم «الالئحة
اللبنانية»  5000دواء

ّ
اللهم إني
تعامل مع األمر على قاعدة
ّ
بلغت .ظن حينها أنه بذلك يمكن أن
يتبرأ من كل املوبقات التي ارتكبت
سابقًا والتي أدت إلى هدر ما يصل
إلى  40مليار دوالر من أموال الناس،
من دون أن يكون للدعم أي عالقة بها
(الهندسات املالية ،الفوائد السخية
لـغـيــر امل ـق ـي ـمــن ،تـغـطـيــة ال ـع ـجــز في
امليزان التجاري…).
أوحـ ــت «ص ــرخ ــة» س ــام ــة أن الــدعــم
يؤدي إلى استنزاف أموال املودعني،
وفاته أن يقول إن تلك األمــوال سبق
أن سرقت عندما كــان يـ ّـدعــي حماية
الليرة ويفاخر بأنه حامي االقتصاد.
مع ذلك ،أما وقد وقعت الواقعة ،فلم
ي ـع ــد م ــن ح ــل سـ ــوى ت ــوج ـي ــه ال ــدع ــم
إل ــى مستحقيه الـفـعـلـيــن ،حـتــى لو
اقتضى األمــر أن تتولى الــدولــة ،في
هــذه املرحلة االستثنائية ،استيراد
املواد والسلع االستراتيجية.
م ـ ـ ّـر ك ـ ــام س ــام ــة م ــن دون رد فـعــل
ُيذكرُ .عقد اجتماع في قصر بعبدا،
وتاله اجتماع في السرايا الحكومية
مل ـنــاق ـشــة ال ــوض ــع ،م ــن دون أن يتم
التوصل إلى أي خالصة .كان واضحًا
أن احدًا ال يريد ّ
تحمل مسؤولية رفع
ّ
ال ــدع ــم .بالنسبة إل ــى حــســان دي ــاب،
باإلمكان استعمال كــل االحتياطي،
بما فيه الودائع اإللزامية ،لدعم سعر
الـ ــدوالر ،وبالنسبة إلــى ســامــة فإن
الودائع اإللزامية ال ّ
تمس.
عند هذا الخالف ،توقف النقاش في
مسألة توجيه الدعم إلى مستحقيه.
ثــاثــة أشـهــر مـنــذ رســالــة ســامــة من
دون أي ت ـح ـض ـيــر مل ــرح ـل ــة م ــا بـعــد
تخفيف الدعم .ال البطاقة التموينية
أو التمويلية ُبحثت بشكل جدي وال
أج ــري إح ـصــاء لـلـعــائــات املحتاجة
إلـ ــى الـ ــدعـ ــم .ف ــي االجـ ـتـ ـم ــاع األخ ـي ــر
للمجلس املركزي ،كان القرار واضحًا
بــرفــض تـحـ ّـمــل مـســؤولـيــة تخفيض
الدعم ،على اعتبار أن هــذا األمــر هو
من مهمات الحكومة .وبالتالي ،إذا
لــم تـقــرر وجـهــة الــدعــم فــي املستقبل،
فإنه لن يكون أمامه سوى االستمرار
عـلــى امل ـن ــوال ن ـف ـســه ،إل ــى ح ــن نـفــاد
األم ـ ــوال (س ـب ــق أن أع ـل ــن س ــام ــة أن
االحتياطي يكفي لشهرين).
يـ ــدرك جـمـيــع املـعـنـيــن أن ــه ف ــي حــال
ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى هـ ـ ــذه املـ ــرح ـ ـلـ ــة ،ف ــإن
ّ
ك ــارث ــة اج ـت ـمــاع ـيــة ض ـخ ـمــة سـتـحــل
بــالـبـلــد .وإذا ك ــان مـتــوقـعــا أن يعقد
اليوم اجتماع في السرايا الحكومية
ملـ ـت ــابـ ـع ــة مـ ـس ــأل ــة ال ـ ــدع ـ ــم (ت ـم ـه ـي ـدًا
لـ ـع ــرض االق ـ ـتـ ــراحـ ــات ع ـل ــى ال ـل ـجــان
ّ
ال ـن ـي ــاب ـي ــة املـ ـشـ ـت ــرك ــة) ،فـ ـ ــإن ت ـخــلــي
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان عـ ــن املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال
يعكس رغبته الشديدة في تخفيض

اسـتـهــاك ال ـ ــدوالرات الـتــي لــديــه .في
األسـ ــاس ،لـيــس تخفيض الــدعــم هو
الغاية بالنسبة إلــى ســامــة ،بــل هو
ال ــوس ـي ـل ــة ل ـل ــوص ــول إلـ ــى تـخـفـيــض
االس ـت ـي ــراد .ال ـ ـ ــدوالرات ال ـتــي تـخــرج
م ــن ل ـب ـن ــان جـ ــزء م ـن ـهــا ف ـق ــط مـعـنـ ّـي
ب ــال ــدع ــم ،ف ـي ـمــا الـ ـ ـ ـ ــدوالرات األخـ ــرى
تخرج من االقتصاد لتمويل واردات
أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى .وب ـ ــال ـ ــرغ ـ ــم مـ ـ ــن انـ ـخـ ـف ــاض
االس ـت ـي ــراد بـنـسـبــة  50ف ــي امل ـئ ــة ،إال
أنه يطمح إلى تخفيضه أكثر .وذلك
ال يتحقق عمليًا إال من خالل ارتفاع
األسعار وانخفاض القدرة الشرائية
ً
لـلـبـنــانـيــن .فـمــن يستهلك ف ـعــا هم
غ ـي ــر األثـ ـ ــريـ ـ ــاء (ال ـط ـب ـق ــة ال ــوس ـط ــى
والفقراء) ،وهــؤالء قدرتهم الشرائية
لــن تبقى على حالها إن ارتـفــع ثمن
صفيحة البنزين ،على سبيل املثال،
من  25إلــى  75ألفًا .ذلــك سيقود إلى
ت ـخ ـف ـيــض االسـ ـتـ ـه ــاك ل ـل ـك ـمــال ـيــات
أو حـتــى لبعض الـسـلــع الـتــي اعـتــاد
الناس شــراء هــا ،بما سيؤدي الحقًا
إلـ ـ ــى عـ ـ ــدم اسـ ـتـ ـي ــراده ــا الن ـخ ـف ــاض
الطلب عليها.
بعدما كان العجز في امليزان التجاري
قد وصل إلى  16مليار دوالر في عام
 ،2018ان ـخ ـف ــض هـ ــذا الـ ـع ــام بـشـكــل
كـبـيــر مــن ج ــراء انـخـفــاض ال ـ ــواردات
نحو  50فــي املـئــة ،لكن سالمة يأمل
أن يزيد االنخفاض أكثر ،بما يؤدي
إلى تخفيض واضح في عجز ميزان
امل ــدف ــوع ــات .وهـ ــذا ك ــان ي ـف ـتــرض أن
يـكــون أولــويــة منذ ع ــام ،لكن بفضل
اإلص ـ ـ ــرار ع ـلــى تـ ــرك األزمـ ـ ــة ت ـت ـمــدد،
استمر الطلب على ال ــدوالر مرتفعًا،
واسـتـمــر االسـتـيــراد مباحًا مــن دون
أي ق ـي ــود ،ف ـك ــان بــدي ـه ـيــا أن يــرتـفــع
سعر الــدوالر وتنهار الليرة .وصول
سعر صرف الــدوالر إلى عشرة آالف
ل ـيــرة ك ــان مـنـطـقـيــا ،ورب ـمــا متعمدًا،
فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــالـ ــة ،لـ ـك ــن بـ ـع ــد وق ــف
ال ــدع ــم ،سـيـكــون م ــن الـصـعــب ضبط
االرت ـفــاعــات اإلضــاف ـيــة ،مــا سيشكل
عـمـلـيــا ك ــارث ــة يـصـعــب ع ـلــى ســامــة
أو غـيــره تــوقــع نتائجها .ولــذلــك ،لم
يعد أمامه سوى كبح جماح ارتفاع
سعر الصرف وهو ما لن يتحقق إال
بتخفيف االسـتـيــراد ،لكن بالطريقة
األصعب واألكثر أذى للناس ،بعدما
تغاضت السلطة ألكثر من سنة عن
تقييد حــركــة االسـتـيــراد .تلك عبارة
تقلق ّ
مدعي الحرص على االقتصاد
الـ ـح ــر .ول ــذل ــك ،ل ــم ي ـج ــرؤ أحـ ــد على
امل ـ ّـس بحركة االسـتـيــراد والتصدير
أو حركة األموال ،ما حصر الخيارات
بـتـقـلـيــص ال ــدع ــم ،وزيـ ـ ــادة الـتـبــاطــؤ
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي م ـ ــن جـ ـ ـ ــراء ال ـت ـض ـخــم
املتوقع.

«قــائـمــة ال ـص ـنــدوق الــوطـنــي للضمان
االجتماعي ،والتي تضم أسماء أدوية
مشمولة بالتغطية لتحديد تلك التي
ستستفيد من الدعم املوجه لالستيراد
ب ـش ـكــل ع ـ ـ ــام» .وفـ ــي حـ ــال ن ـج ــاح ه ــذه
الخطوة ،تأتي الخطوة الثانية «األكثر
ّ
يتعي من خاللها إجراء
جرأة» ،والتي
تـحـلـيــل ف ـعــال ـيــة الـتـكـلـفــة الـ ــذي يمكن
استخدامه لالختيار بني األدويــة غير
املتطابقة من حيث الجرعة أو التأثير
ال ـع ــاج ــي ،ول ـك ـن ـهــا ت ـس ـت ـخــدم لـعــاج
الحالة السريرية نفسه ،مثل خافضات
سكر الدم وضغط الدم.
م ــاذا يـعـنــي ذل ــك؟ بـبـســاطــة ،يـعـنــي أن
ال ان ـق ـطــاع ل ــأدوي ــة .وع ـنــدمــا تصبح
البدائل املدعومة متوافرة في السوق،
سيتم عندها «إع ــادة تسعير البدائل
غ ـيــر امل ــدع ــوم ــة َوفـ ـق ــا ل ـس ـعــر ال ـصــرف
ّ
الحقيقي في السوق» ،بحسب ما تنص
املبادرة .ومن الجهة األخرى ،لن يعني
هذا الدعم تحييد عالمات تجارية غير
مدعومة ،إذ ستستمر هذه في السوق،

ولكنها ستكون محصورة «باملرضى
امل ـس ـت ـعــديــن والـ ـق ــادري ــن ع ـلــى تـحـ ّـمــل
تكاليفها».
أم ــا ف ــي ال ـشــق ال ـثــانــي م ــن ال ـعــاجــات،
فـتــأتــي الـحـلــول ملعالجة أزم ــة تخزين
األدويـ ـ ــة ف ــي املـ ـن ــازل ،م ــن خ ــال نـظــام
ال ـ ــوص ـ ـف ـ ــات الـ ـطـ ـبـ ـي ــة اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي.
وامل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة هـ ـن ــا تـ ـق ــع عـ ـل ــى ع ــات ــق
وزارة ال ـص ـح ــة مـ ــن خ ـ ــال ات ـخ ــاذه ــا
ّ
لألطباء
الـقــرار الـجــريء «ال ــذي يسمح
ّ
ّ
الطبية عبر االتصال
بتقديم الوصفات
الـهــاتـفـ ّـي بــالـصـيــدلـ ّـيــات الـتــي يطلبها
امل ـ ــرض ـ ــى ،ع ـل ــى أن يـ ـق ــوم ال ـص ـي ــادل ــة
بـتــوثـيــق تـلــك الـطـلـبــات ف ــي أنظمتهم
ّ
ّ
الخاصة بالتوثيق» .ويمكن
الحالية
أولهما
لهذا التطبيق أن يأتي بهدفنيّ ،
م ـن ــع الـ ـتـ ـخ ــزي ــن ،وث ــان ـي ـه ـم ــا «ت ـع ــق ـ ّـب
املبيعات» ،وهــو ما يمنع تاليًا الغش
والتهريب والفسادُ ،
ويتيح قدرة أفضل
ّ
ع ـلــى تـحـلـيــل س ـلــوكــيــات املستهلكني
وم ـق ـ ِّـدم ــي ال ــوص ـف ــات ال ـط ـبـ ّـيــة ،أط ـبــاء
وصيادلة.
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