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صحــة الليبييــن ليســت بخيــر!

      

القطاع الصحي في 
ليبيا والخراب المديد
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،،

أطفال على عتبات الموت ..
 الـدرامـا الحـزينـة 

ألطفـال ليبيـا
رمزي الزائري

يعاني قطاع الصحة في ليبيا من مشاكل عدة جعلته قريًبا من االنهيار، حيث تعاني المستشفيات في 
المدن الليبية من نقص حاد في األدوية األساسية المتعلقة بإنقاذ الحياة والسوائل الوريدية )خاصة 
أدوية األمراض المزمنة( واألكسجين والطاقم الطبي وسيارات اإلسعاف، مما يعرض المرضى للخطر 

خاصة كبار السن واألطفال. 
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للمساعدة  بحاجة  طفل  مليون  نصف  من  أكثر  ليبيا،  في 
القلب،  في  جراحية  عمليات  إلى  يحتاجون  منهم  واألالف 

من بينهم المئات من حديثي الوالدة.

قطاع “يئن”

يصف وزير الصحة بحكومة الوفاق الليبية عمر بشير الطاهر، وضع القطاع في بالده بالخطير، 
فهو »يئن« حاليا بسبب الظروف التي تمر بها البالد مجتمعة، خاصة منها االنقسام الحكومي و 
ما انجر عنه من عدم وضوح في الترتيبات المالية منذ منتصف العام 2016 حيث يشكل العامل 

اإلقتصادي والميزانيات محركًا أوال لمعالجة المشاكل التي يمر بها القطاع.
وكشف الوزير في حديث صحفي له مؤخرا عن األثر السلبي الذي تركه خروج العمالة األجنبية 
من المستشفيات والمراكز الصحية حيث كان لهذه العمالة دور كبير في تسيير العمل إذ إنتقل 
بعضها للقطاع الخاص بسبب نقص التحويالت المالية والخلل في المصارف و نقص السيولة 

التي تعاني منها ليبيا .
كما يؤدي نقص الوقود أو عدم توفره إلى توقف سيارات اإلسعاف وتعذر وصول العاملين 
بالقطاع الصحي إلى أعمالهم للقيام بواجباتهم تجاه المواطن،  إلى جانب صعوبة تنقل المرضى 
ألي مرافق صحية لتلقي العالج، وعدم توفر الوقود لمولدات الكهرباء في المستشفيات لتشغيل 

األجهزة الطبية، مما يجعل القطاع الصحي عاجًزا عن تقديم الخدمات العالجية لليبيين.
وقبيل العام 2018، توقعت منظمة آَكبس في تقريرها العالمي للطوارئ، أّن يواجه الليبيون 
حالة إنسانية متدهورة،  فليبيا من ضمن الدول التي من المتوقع أن تتفاقم فيها األزمة اإلنسانية، 
و بحسب التقرير سيكون الحصول على الرعاية الصحية الالزمة لألشخاص مصدر القلق االكبر 
في ليبيا لعام 2018. وسيزداد األمر سًؤ في المناطق المتضررة من النزاع. أهم التحديات التي 

ستواجه القطاع الصحي تشمل النقص الحاد في الموارد البشرية واإلمدادات الطبية. 
توفر  عدم  بسبب  تضرراَ  المناطق  اكثر  ستكون  ليبيا  وجنوب  درنة  أن  المنظمة  الحظت  و 
الموارد و الوقود الالزم لتشغيل المستشفيات، مشيرة الى انه بالنسبة للمهاجرين في مراكز 
كبيره  مشكله  الصحية  المساعدة  على  الحصول  سيكون  القانونية  وغير  القانونية  االحتجاز 
الشخصيه  والنظافة  الصحي  بالمياه والصرف  المتصلة  إنتشار األمراض  الى  وهذا قد يؤدي 

وهي بال شك تهديد للصحة العامة ومصدر خطر حقيقي.

وفيات األطفال
 في آخر تقرير لها أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء وفيات األطفال حديثي 
من  الوالدة،  حديث  طفال   73 وفاة  مسجلة  الصحي،  النظام  تدهور  نتيجة  ليبيا  في  الوالدة 

الرحم،  داخل  مضاعفات  نتيجة   22 ضمنهم 
و18 بسبب االختناق أثناء الوالدة، و16 بسبب 
أما  الدم.  تسمم  بسبب  و4  المبكرة،  الوالدة 
تشوهات  نتيجة  توفوا  فقد  المواليد  بقية 

خلقية.    
د. سيد جعفر حسين، ممثل منظمة  وقال 
هذه  »إن  وتونس  ليبيا  في  العالمة  الصحة 
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ليبيا كان قادراً  النظام الصحي في  أن  لو  الوفيات كان باإلمكان تالفيها بكل سهولة 
قامت  وقد  الوالدة.  وبعد  الوضع  وأثناء  الوالدة  قبل  لما  مناسبة  خدمات  توفير  على 
العناية  وحدة  إلى  للتنفس  أجهزة  وخمس  حضانات  ثماني  بتقديم  العالمية  الصحة  منظمة 
المكثفة لحديثي الوالدة في مركز سبها الصحي، وهو المستشفى الجامعي الوحيد في الجنوب. 
ومع ذلك، ال يزال يوجد الكثير مما يجب عمله لضمان قدرة النظام الصحي على العمل بفعالية 

ومنع الوفيات التي يمكن تالفيها«.
وال يزال الناس في ليبيا، ال سيما أولئك الذين يعيشون في الجنوب، يعانون من محدودية 
رئيسي  تحد  األساسية  الصحية  الخدمات  توفير  أصبح  ولقد  الصحية.  الخدمات  إلى  الوصول 
للحكومة والشركاء الصحيين على حد السواء وذلك بسبب الصراع الذي طال أمده وانعدام 
وذلك  الجنوب  في  الصحي  النظام  تعزيز  أجل  من  مكثفة  جهود  بذل  المطلوب  ومن  األمن. 
للتصدي للمسائل المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، وتوفير الخدمات العالجية 

والوقائية، والتدخالت الصحية على صعيد المجتمعات المحلية.
وقال د. سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في ليبيا »أدعو وزارة 

مستشفى طرابلس لألطفال، أن العملية لها المخاطر المحتملة قائلة بأن »نجاح العملية وارد 
يقول  جانبه  من   ،.»30-35% إلى  يصل  قد  نجاحها  عدم  احتمال  ولكن   ،65-70% بنسبة 
بينهم  القلب، من  إلى عمليات جراحية في  يحتاجون  األطفال  آالف  ليبيا،  »في  نوفيك:  الدكتور 

المئات من حديثي الوالدة.«
ولهذا السبب أطلق د. نوفيك برنامجًا يشمل جميع المناطق الليبية لمدة عام واحد، بدعم 
من المجلس الرئاسي ومنظمة الصحة العالمية. ويأمل د. نوفيك أن يتمكن من عالج ما يزيد 

عن 400 طفل ممن يعانون من مشاكل في القلب.
2011، تشكل هذه   عد أن غادر معظم الكوادر الطبية الدولية مستشفيات ليبيا بعد عام 
العمليات فرصة لليبيين من جراحي القلب والممرضين والممرضات واألخصائيين في التروية 
القلبية وغيرهم من الكوادر الطبية ليعملوا جنبًا إلى جنب مع طاقم دولي واكتساب المهارات 

الالزمة إلجراء عمليات جراحية دون مساعدة في المستقبل.
وتقول طبيبة الجراحة القلبية لألطفال د. وجدان داود أبو عامر التي تعمل في المستشفيات 
الوطني الذي يعمل  الفريق  »أنا سعيدة لعملي في صفوف  الليبية منذ أكثر من عشر سنين: 
على معالجة األطفال المصابين بعيوب خلقية في القلب، وإن شاء الله، سنتمكن من عالج أكبر 
عدد ممكن منهم. نحن نحاول أن ننقذ أرواح األطفال الذين ال يمكنهم االنتظار لفترة طويلة 

قبل إجراء العملية، وهذا شعور رائع.«.

ال يزال الناس في ليبيا، ال سيما أولئك الذين 
يعيشون في الجنوب، يعانون من محدودية 

الوصول إلى الخدمات الصحية.

الصحة الليبية والمجتمع الدولي إلى المضي 
لدعم  العاجل  التمويل  توفير  ضمان  باتجاه 
وقوع  لمنع  العالمية  الصحة  منظمة  جهود 
األطفال  بين  المأسوية  الوفيات  من  مزيد 
الصحية  الخدمات  وتوفير  الوالدة،  حديثي 

المنقذة للحياة لجميع الناس في ليبيا«.

قلوب ليبية

مع  وبالتعاون  للقلب  تاجوراء  مركز  في 
وللسنة  االيانس  كاردياك  نوفيك  مؤسسة 
وليام  الدكتور  يقوم  التوالي  على  السادسة 
لألطفال  قلبية  جراحة  عمليات  بإجراء  نوفيك 
مناطق  في  طفل   700 شملت  ليبيا،  في 
مختلفة من ليبيا، منها بنغازي وطبرق، واآلن 
في طرابلس، ويستهدف آالف األطفال ممن 
القلب،  في  جراحية  عمليات  إلى  يحتاجون 

ومنهم المئات من حديثي الوالدة.
في  القلبية  الجراحة  قسم  مديرة  بينت  و 
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عبد  ليبيا  لدى  لليونيسيف  الخاص  الممثل  يعتبر 
محوريا  عاما  سيكون   2018 غندور،”العام  الرحمن 

بالنسبة لليبيا، وخاصة لألطفال«.

أطفال محتاجون للمساعدة

المائة  54 في  أن  ليبيا، حيث يقدر  أثراً مدمراً على األطفال في  المسلح  للعنف والنزاع  كان 
للمهاجرين  ووجهة  عبور  بلد  وباعتبارها  األطفال،  من  هم  نازح  شخص   170  000 أصل  من 
االقتصاديين وغيرهم من المهاجرين المؤقتين، فإن ليبيا هي أيضا موطن لمئات اآلالف من 

المهاجرين والالجئين الذين تشكل نسبة كبيرة منهم أطفاال. 
ليبيا،  أنحاء  جميع  في  والرعاية  الحماية  إلى  ماسة  حاجة  في  هم  الذين  األطفال  ويتعرض 
لخطر اإليذاء والعنف وانتهاكات حقوق اإلنسان وكذلك هم عرضة للتجنيد من قبل الجماعات 

المسلحة ويفتقرون إلى أبسط الخدمات.
التنفيذية  الوزارات  مع  شراكة  في  العمل  إلى  ليبيا  في  اليونيسف  تهدف   ،2018 عام  في 

والبلديات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الليبية لتحقيق اآلتي:
 تطعيم 1.4 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين صفر و 6 سنوات ضد شلل األطفال

توفير الدعم النفسي االجتماعي لنحو 93،450 طفل
تمکین 33،450 طفل في سن المدرسة من االلتحاق بالتعلیم الرسمي أو  غير النظامي

توفير مواد تعليمية أساسية ل 000 80 طفل
الى   20،000 و  للشرب  الصالحة  المیاه  إلی  شخص   35،000 وصول  تحسین  ضمان 

مرافق الصرف الصحي.
الوصول وتقديم خدمات متخصصة لحماية الطفل إلى 1،500 طفل من المرتبطين بالنزاع 
المسلح. هذا و تسعى اليونيسيف للحصول على مبلغ 20 مليون دوالر أمريكي لمساعدتها على 
توسيع نطاق استجابتها لتقديم مساعدة عاجلة لألطفال، فضال عن تقديم الدعم على المدى 
الطويل لألطفال بغض النظر عن خلفيتهم أو جنسيتهم أو جنسهم أو عرقهم في جميع أنحاء 

البالد إلن جميع األطفال في ليبيا يستحقون فرصة لمستقبل أفضل “.
من  اليونيسيف  تمكنت   ،2017 عام  وفي 
البلد،  أنحاء  جميع  في  األطفال  إلى  الوصول 
والتعليم  الطفل  حماية  خدمات  وتوفير 
الصحي. وفي عام  والمياه والصرف  والصحة 
هذا  مواصلة  إلى  اليونيسف  تهدف   ،2018
اإلنسانية  االستجابة  لخطة  الداعم  العمل 
تواجدها  استعادة  إلى  باإلضافة  البالد،  في 

الكامل للموظفين والشركاء في ليبيا.
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،،

»فيروس« الميليشيات
يعّفن جراح الصّحة في ليبيا

محمد بالطيب

يعيش المواطن الليبي على وقع أزمات اقتصادية متواصلة، فمع أزمة الكهرباء وطرح األحمال، وأزمة 
األمن  مشكلة  ومع  العملة،  وأسعار  المصارف  وطوابير  السيولة  أزمة  ومع  والمخابز،  والرغيف  الدقيق 
المتواصلة منذ أكثر من سبع سنوات، ومع مشاكل التعليم واالنقسام السياسي، تظهر مشكلة القطاع 

الصّحي في ليبيا األكثر خطورة واألكثر تدليال على السقف العالي )جدا( الذي وصلته األزمة الليبية.
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وزارتين  إلى  الصحة  وزارة  وانقسام  السياسي،  االنقسام 
طويلة  أو  قصيرة  صحية  استراتيجيات  وضع  مسألة  يحّول 
يقّدم  أن  يمكن  ال  االنقسام  فهذا  عبثية،  مسألة  المدى 
أهم  من  واحد  هو  بل  البالد،  في  للقطاع  شامل  تطّور  أي 

األسباب التي تدفع نحو مزيد من التعّفن.

** العوامل كثيرة .. والنتيجة واحدة

)السياسية  البالد  أزمات  باقي  عن  مفصولة  ليبيا،  في  الصحي  القطاع  مشكلة  تبدو  ال 
التمّزق  يعاني  بلد  في  جيد  خدمات  قطاع  تشييد  يمكن  فال  واألمنية(،  واالقتصادّية 
يبدو  بالذات  الصّحة  أن قطاع  غير  اقتصاديا شبه كامل،  وانهيارا  األمن  وغياب  السياسي 
مؤشرا مهما على الخطر، فحين يصل انعكاس األزمة إلى قطاع حيوي كصحة المواطنين 
والخدمات الطبية واألدوية، تكون األزمة قد بلغت حًدا خطيرا ونقطة تبدو كأنها األخيرة 

قبل االنهيار الكامل.
وضع  مسألة  يحّول  وزارتين  إلى  الصحة  وزارة  وانقسام  السياسي،  االنقسام 
استراتيجيات صحية قصيرة أو طويلة المدى مسألة عبثية، فهذا االنقسام ال يمكن أن 
يقّدم أي تطّور شامل للقطاع في البالد، بل هو واحد من أهم األسباب التي تدفع نحو 

مزيد من التعّفن.
المركزّية  الّدولة  غياب  واألدوية،  الصحّية  الرقابة  على  أيًضا  االنقسام  يؤثر  كما 
وعلى  كامل،  بشكل  القطاع  على  سلبا  ينعكس  والفاعلة،  الموحّدة  بمؤسساتها 
حركة توريد األدوية والتهريب، غياب الرقابة الحقيقية على المعابر والموانئ الجوية 

والبحرّية يضعف كثيرا من قدرة األجهزة الرقابية ودورها الوقائي.
فيها  تغرق  التي  االقتصادية  األزمة 
منها  جانب  في  بدورها  الناتجة  البالد، 
تؤثر  إياه،  السياسي  االنقسام  هذا  عن 
القطاع  على  أيًضا  وكبير  مباشر  بشكل 
للمؤسسات  التحتية  البنية  وعلى  الصّحي، 
االستشفائية في البالد وعلى توفير المواد 
كما  طبية،  وآالت  أدوية  من  الضرورية 
ظل  في  الطبية  األطقم  على  كذلك  تؤثر 
)وضعفها(،  األجور  وتأّخر  السيولة  غياب 
في  األجنبية  العمالة  على  تنعكس  كما 
القطاع، من أطباء واطارات شبه طبّية، التي 
باإلضافة ألسباب أخرى )أمنية في غالبها( 
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تبدو ليبيا كوطن جريح، اآلالف من سكانه مهجرّون أو 
األهلية  الحروب  تأكلهم  واآلالف  الداخل،  في  نازحون 
السيولة،  من  خاوية  بنوك  السياسيّة،  والصراعات 
وأفق  والمخابز،  المصارف  أمــام  طويلة  وطوابير 
الزناد  على  قابض  والكل  وغامض،  مضبّب  سياسي 

في وجه الكل.

تأّثر وجودها كثيرا بهذا العامل االقتصادية.
المعطى األخير مهم جدا في مطحنة األزمة الصحّية في ليبيا، حيث كانت البالد تعتمد 
في نسبة كبيره على العمالة الطبية األجنبية، لكن كثير من العوامل دفعت الى عزوف كبير 
لألجانب عن العمل في ليبيا، ما انعكس بشكل سلبي كبير على القطاع في رّمته من ناحية 

الجودة ومن ناحية اإلمكانيات البشرية.
البالد،  في  األمن  غياب  هو  وتأثيًرا  أهمّية  األكثر  إعتباره  يمكن  الذي  المشكل  أّن  غير 

الصحّية  للمؤسسات  الالزم  والحماية 
انتشار  بسبب  البالد  في  الطبية  والطواقم 
في  كـ«الفيروس«  تبدو  التي  الميلشيات 
بالجراح،  والمثخن  المنهك  الليبي  الجسد 
وغياب األمن والحماية الالزمة للمستشفيات 

والمراكز الطبية والعاملين فيها.

** »فيروس« الميليشيات 
..يعّفن الجراح

من  اآلالف  جريح،  كوطن  ليبيا  تبدو 
الداخل،  في  نازحون  أو  مهجّرون  سكانه 
واآلالف تأكلهم الحروب األهلية والصراعات 
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هو  وتأثيًرا  أهميّة  األكثر  إعتباره  يمكن  الذي  المشكل 
للمؤسسات  الالزمة  والحماية  البالد،  في  األمن  غياب 
انتشار  بسبب  البالد  في  الطبية  والطواقم  الصحيّة 
الليبي  الجسد  في  كـ«الفيروس«  تبدو  التي  الميلشيات 
الالزمة  والحماية  األمن  وغياب  بالجراح،  والمثخن  المنهك 

للمستشفيات والمراكز الطبية والعاملين فيها.

السياسّية، بنوك خاوية من السيولة، وطوابير طويلة أمام المصارف والمخابز، وأفق 
سياسي مضّبب وغامض، والكل قابض على الزناد في وجه الكل.

والخراب  الحروب  من  استثرت  التي  المسّلحة،  المليشيات  تبدو  الجروح،  هذه  ووسط 
العليل،  البلد  هذا  في  األسوأ  نحو  دوما  يدفع  الذي  كالفيروس  الّدولة،  وغياب  والفوضى 
خارج  تفرضها  وايتاوات  ومعتقالت  وسجون  محاكمات  بال  وقتل  ومعارك  واغتياالت  خطف 

سلطة الّدولة.
الميليشيات، تلك األجسام الطفيلية التي تظهر في أعقاب الحروب األهلية، والمستفيدة 
من إدامة األزمة، إنها مصدر ثرائها ووجاهتها السياسية، فرأسمالها الّرمزي األساسي هو 

الفوضى وغياب األمن.
البالد، حضورها الطاغي والمؤثر في كل  القطاعات في  الميليشيات على كل  تؤّثر هذه 
نواحي الحياة والتسويات السياسية، وحضورها الكثيف في كل مدن البالد، وجشعها الّدائم 

لمزيد من النفوذ والمال، يصيب قطاع الصّحة بشكل مباشر وفي المقتل.
المؤسسات  في  الطبية  األطقم  طالت  التي  واالغتيال  الخطف  حوادث  هي  عديدة 
االستشفائية، ما دفع في الغالبية العظمى من الكوادر الطبية األجنبية الى ترك البالد، خاصة 
في الجنوب والغرب، وهي الحوادث التي ترد عليها الهيئات الصحية باضرابات عن العمل 
ومطالبات مستمرة بتوفير األمن والحماية وتوفير المسلتزمات واألدوية واالهتمام بالبنية 

التحتية وأحوال العاملين في القطاع.
عن  كذلك  الميليشيات  تتوانى  ال 
اقتحامها  وعن  المستشفيات،  استهداف 
وضع  وهو  والجرحى،  المرضى  وتصفية 
اصالح  عن  أبدا  يساعد  ال  ُكّليته(  في   (
األدنى  الحد  توفير  وال  الصحّية  المنظومة 

من الخدمات المطلوبة.
ليبيا  في  الميليشبات  تبدو  هكذا  إذن، 
كالفيروس الذي يدّمر كل شءي، مستفيدة 
السياسي  اإلستقرار  عدم  حالة  من 
وتوحيد  للدولة  فعلية  سلطة  وغياب 
واألمنية  المصرفية  لمؤسساتها  شامل 
باعتبارها  تغّذيها  ورّبما  والعسكرية، 
وجودها،  لتواصل  حيويا  رمزيا  رأسماال 

ويبدو تأثيرها أكثر تعفينا للوضع حين يمس أهم قطاع حيوي في البالد، وهو قطاع الصحة.

الفقرات

يمكن  فال  البالد،  أزمات  باقي  عن  مفصولة  ليبيا،  في  الصحي  القطاع  مشكلة  تبدو  ال 
تشييد قطاع خدمات جيد في بلد يعاني التمّزق السياسي وغياب األمن وانهيارا اقتصاديا 

شبه كامل.
االنقسام السياسي، وانقسام وزارة الصحة إلى وزارتين يحّول مسألة وضع استراتيجيات 
صحية قصيرة أو طويلة المدى مسألة عبثية، فهذا االنقسام ال يمكن أن يقّدم أي تطّور 

شامل للقطاع في البالد، بل هو واحد من أهم األسباب التي تدفع نحو مزيد من التعّفن.
واآلالف  الداخل،  في  نازحون  أو  مهجّرون  سكانه  من  اآلالف  جريح،  كوطن  ليبيا  تبدو 
تأكلهم الحروب األهلية والصراعات السياسّية، بنوك خاوية من السيولة، وطوابير طويلة 
أمام المصارف والمخابز، وأفق سياسي مضّبب وغامض، والكل قابض على الزناد في وجه 

الكل.
تبدو الميليشبات في ليبيا كالفيروس الذي يدّمر كل شءي، مستفيدة من حالة عدم 
اإلستقرار السياسي وغياب سلطة فعلية للدولة وتوحيد شامل لمؤسساتها المصرفية 
وجودها،  لتواصل  حيويا  رمزيا  رأسماال  باعتبارها  تغّذيها  ورّبما  والعسكرية،  واألمنية 
قطاع  وهو  البالد،  في  حيوي  قطاع  أهم  يمس  حين  للوضع  تعفينا  أكثر  ويبدوتأثيرها 

الصحة.
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،،

أي حل لفاتورة
عالج الليبيين 

الباهضة في الخارج
شريف الزيتوني

في شهر أكتوبر ٢017، أعلن وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة أنور العوكلي أن ديون الليبيين 
بالمصحات التونسية بلغت حوالي 300 مليون دينار تونسي بسبب التوافد الكبير للجرحى والمصابين 
منذ بداية الحرب الدائرة رحاها في البالد، وأكد تعهد السلطات الليبية باستخالص تلك الديون التي 
الدولة  مسؤولي  إلى  المصحات  تلك  أبلغتها  احتجاجات  بعد  البلدين  بين  أزمة  في  تتسبب  أن  كادت 
أن  واعتبارها   ،٢016 العام  الليبي  الجانب  من  تنفيذها  يتم  لم  التعهدات  بعض  أن  خاصة  التونسية، 

األرقام المسجلة من طرف المصحات المذكورة مبالغ فيها ويجب مراجعتها.

؟
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أعلن وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة أنور العوكلي 
التونسية  بالمصحات  الليبيين  ديون  أن   2017 اكتوبر  في 
التوافد  بسبب  تونسي  دينار  مليون   300 حوالي  بلغت 
الكبير للجرحى والمصابين منذ بداية الحرب الدائرة رحاها 

في البالد.

حولها  النقاشات  مازالت  التي  تسديدها  وطرق  األرقام  صحة  حول  الجدل  عن  بعيدا 
أن  اليوم  الثابت  فإن  األخيرة،  األشهر  خالل  واضح  بشكل  الديون  تراجع  رغم  مستمرة 
األسئلة  الذي يطرح جملة من  األمر  أرضهم  للعالج خارج  باهضة  الليبيين يدفعون كلفة 
من بينها عدم قدرة الدولة على توفير ظروف صحية في الداخل تمنع زيادة التكاليف على 
المواطن والدولة في عالقة بالعالج في الخارج وأساسا في الجارة تونس التي تعتبر الوجهة 

األولى لليبيين في القطاع الصحي.
السلطات  اعتمدت  الخارج  في  العالج  إلى  بالنسبة  الديون  أزمة  لمعالجة  ظرفي  وكحل 
الموجودة في تونس  بينها  الديون ومن  تلك  المجمدة لسداد  األموال  الليبية على فكرة 
البنك  مع   2014 العام  منذ  تقع  اتصاالت  أن  إلى  المذكورة  نفس  في  العوكلي  أشار  حيث 
المركزي التونسي من أجل التعامل مع األموال المجمدة لفائدة المصحات التونسية، لكن 
يبدو أن المسألة معّقدة وتحتاج ترتيبات خاصة فيها ما هو قانوني وما هو سياسي وعلى 

ذلك رفض الرد على اقترحات وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة.
والديون الليبية في المستشفيات ال تقتصر على تونس لوحدها باعتبارها البلد األقرب، 
لكن أيضا هناك ديون مازالت عالقة في كل من األردن وتركيا اللذين استقبال أيضا أالف 
الجرحى والمرضى منذ األزمة في 2011، وبقيت االتصاالت معهما متواصلة من أجل إيجاد 
حلول للمشكل، حيث تشير بعض األرقام إلى أن ديون المستحقة لألردن على ليبيا تصل 
بدورها 300 مليون دينار ليبية تحاول بعض األطراف إيجاد صيغة لخالصها من بينها ما 
اقترحه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مايو الماضي بأن تتولى المحفظة االستثمارية 
ألن  للتطبيق  قابل  غير  المحللين  بعض  اعتبره  قرار  وهو  الخالص  عملية  المدى  طويلة 

مجلس النواب ليس مخوال قانونيا في التحّدث أو إصدار قوانين عن أموال المحفظة.
في  المسؤولين  بين  اتصاالت  محور  أيضا  كانت  التركية  المستشفيات  في  الديون 

في  الموجودين  مع  وأساسا  الدولتين 
تلك  لديون  أموال  توفير  بهدف  طرابلس 
يناير  شهر  في  جمع  حيث  المستشفيات، 
المجلس  لقاء بين رئيس   )2018( الماضي 
من  عدد  بممثلي  السراج  فائز  الرئاسي 
للديون  حل  لبحث  التركية  المستشفيات 
الكثيرة العالقة لتجاوز أي إشكال قد يحصل 
على  البلدين  بين  العالقات  صفو  يعّكر  أو 
مصادر  أشارت  الذي  السراج،  تصريح  حد 
الطرق  بعض  التركي  للوفد  اقترح  أنه 
لتجاوز اإلشكال لكن لم يتم ذكرها تحديدا.

https://www.afrigatenews.net/article/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%25D
http://www.aswatly.com/2018/01/17/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3/
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للعالج  باهضة  كلفة  يدفعون  الليبيين  أن  اليوم  الثابت 
بينها  من  األسئلة  من  جملة  يطرح  الذي  األمر  أرضهم  خارج 
الداخل  في  صحية  ظروف  توفير  على  الدولة  قدرة  عدم 
عالقة  في  والدولة  المواطن  على  التكاليف  زيادة  تمنع 

بالعالج في الخارج.

المؤسسات  أن  باعتبار  ذاتها  حد  في  الديون  مع  حتى  يعد  لم  اليوم  ليبيا  في  اإلشكال 
الرسمية في آخر المطاف قد تجد حلوال مع األطراف المعنية في الخارج لتوفير تلك األموال، 
لكن ما أصبح يعانيه المواطن الليبي هو التكلفة العالية جدا للعالج في الخارج، حيث تسبب 
التراجع الكبير للدينار الليبي في مضاعفة التكاليف إلى درجة أن أصبح البعض عاجزا عن 
التي مازالت تعاني  الداخلية  المؤسسات الصحية  الخارج واضطراره على  توفير عالجه في 
أن  الواقع  لكن  بتحسينها،  المسؤولين  من  المتكررة  الوعود  رغم  النقائص  عديد  من 

الظروف األمنية لم تترك مجاال لإلصالح حتى في صورة وجود نوايا فعلية لذلك.
توفير  على  قادرا   2011 العام  قبل  العادي  الليبي  المواطن  كان  التي  مثال  تونس  ففي 
تكاليف عالجه في مصحاتها في ظل ارتفاع قيمة الدينار في السوق العالمية، أصبح تدريجيا 
العملة  وتراجع  الداخل  في  السيولة  انعدام  ظل  في  المصاريف  تلك  مواجهة  عن  يعجز 
المحلية في الخارج إضافة إلى ارتفاع تكاليف العالجات في الوجهات التي يتجه إليها، بل إن 
األمر تعّدى إلى غياب أهم شءي كان معروفا عن الليبيين وهو الثقة وبين المصحات، ليس 
عدم التزام منهم، بل ألن تلك المصحات لم تعد ضامنة لتوفير مستحقاتها إلى درجة أن 
بعضها لم يعد يقبل مريضا أو مصابا ليبيا إال بعد ضمان تكلفة عالجه مسبقا وهذا قد 
يتوفر لدى البعض في حين يغيب عن آخرين إلى درجة أن بعضهم توجه نحو المستشفيات 
الحكومية الي ال تتوفر على ظروف صحية مالئمة وهي بدورها تفرض أسعارا مرتفعة أحيانا 
إليها  يتوجه  التي  البلدان  بل على كل  يقاس على تونس فحسب  األمر ال  تتوفر. وهذا  ال 

ليبيون للعالج.
للسياحة  إليها سواء  التي يتجهون  للبلدان  الليبيون لوحدهم سوقا  إلى وقت قريب كان 

المجتمعات  أكثر  من  باعتبارهم  العالج  أو 
الذي  المالي  لالستقرار  نظرا  استهالكا 
يعيشونه ويجعلهم قادرين على التوجه نحو 
الحياة  متطلبات  كل  وتوفير  الوجهات  كل 
ومنذ  األخيرة  السنوات  في  لكن  المريحة، 
اإلطاحة بنظام العقيد معّمر القذافي ودخول 
البالد في فوضى أمنية وتحارب داخلي، تراجع 
مناحي  كل  في  وأثر  كبير  بشكل  االقتصاد 
العالج  وأساسا  المواطن  تمس  التي  الحياة 
عاجزين  الليبيون  أصبح  الذي  الخارج  في 
ارتفاعها وتراجع  عن توفير تكاليفه في ظل 

اإلمكانيات المادية الفردية للناس.
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،،

 بين العراقيل 
ومحاوالت اإلنعاش

عبدالباسط غبارة            

من بين قائمة طويلة جدا من األزمات والمشكالت التي يعاني منها المواطن الليبي في أغلب المدن 
المواطنين، في ظل  التي تواجه  التحديات  أكثر  القطاع الصحي كإحدى  أزمة  الليبية، تطرح  والمناطق 
األزمة التي تعيشها البالد منذ سنوات، على وقع الصراعات واالنقسامات بين الفرقاء الليبيين وغياب 

دولة مستقرة.

الوضع الصحي في الجنوب الليبي..
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حالة  وسط  الليبي،  الجنوب  منطقة  في  وخاصة  مأساوي،  واقع  من  الصحة  قطاع  ويعاني 
التناسي واإلهمال التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات، وفي ظل الغياب الكامل لمؤسسات 
الدولة األمنية والخدمية. فالفوضى األمنية هي صاحبة الكلمة العليا في الجنوب الليبي، حيث 
يتصاعد بين حين وآخر توتر أمني بين الجماعات المسلحة في صراع مكرر، ما يهدد حياة 

المواطنين، عالوة على انتشار العصابات والتنظيمات االرهابية.
وشهدت الجنوب المنسي صراًعا قبلًيا له طابع سياسي، واشتدت الصراعات المسلحة، في 
منطقة تعيش أوضاعا معيشية صعبة جًدا، وذلك بسبب النقص الحاد في الوقود وانقطاع 
الحد  على  للحصول  المواطنين  معاناة  تجسده  ما  وهو  طويلة.  لساعات  الكهربائي  التيار 
المؤسسات  العامة والخاصة، وشلل  الخدمات  الحياة، مع توقف غالبية  األدنى من متطلبات 

االقتصادية، وتوقف اآلالف عن العمل واستفحال الفقر في مناطق الجنوب.
وشكل استمرار االشتباكات وانعدام األمن التي تسيطر على جنوب ليبيا، خالل السنوات 
الماضية، مصدرا لتزايد الضغط على القطاع الصحي الذي يعمل فوق طاقته. وكان وزير 
الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني عمر الطاهر بشير قد وّجه بإعالن حالة الطوارئ 

القصوى بمركز سبها الطبي في الـ28 من فبراير نتيجة االحتقان الُمسلح داخل المدينة.
وحول دور المركز في التخفيف من ُمضاعفات االشتباكات الُمسلحة بالمدينة، طالب بشير 
كافة العناصر الطبية بضرورة اإلسراع لاللتحاق بمركز سبها الطبي وباقي المراكز الصحية 
بالمدينة، مؤكداً أن تأخرهم عن تلبية هذا النداء سُيفاقم من األزمة التي تشهدها المدينة. 
وطالب عمر لجنة األزمة الُمكلفة بتغطية الحاالت الطارئة بمنطقة الجنوب بإمداد مركز سبها 

الطبي وباقي المرافق الصحية بالمواد الالزمة لعالج ضحايا االشتباكات الُمسلحة.
وفي استجابة للمطالب التي بعثتها لجنة األزمة التابعة لقطاع الصحة بالمنطقة الجنوبية 
إلى وزارة الصحة، أعلن مركز سبها الطبي، اإلثنين 24 يوليو 2018، استالمه مولداً كهربائيًا 
بجهد 1000 كيلو وات، أي ما ُيعادل 1 ميغا وات. وأشار المركز إلى أن مولد الكهرباء الجديد 

جاء كدعم من وزارة الصحة التابعة لحكومة 
التغلب على  للمساعدة في  الوطني،  الوفاق 
وطرح  الكهربائي  التيار  تذبذب  مشكلة 
سبها  مركز  منها  يعاني  التي  األحمال 
مركز  أن  إلى  وُيشار  سنوات.  منذ  الطبي 
بالجنوب  األزمة  لجنة  يترأس  الطبي  سبها 
بعضوية   ،2017 عام  تشكيلها  تم  التي 
اللجنة  وتعمل  المنطقة.  ُمستشفيات  باقي 
الصحية  المراكز  صوت  إيصال  على 
الجنوب  بمناطق  الموزعة  والُمستشفيات 

ومحاولة توفير احتياجاتها.

سياسي،  طابع  له  قبلًيا  صراًعا  المنسي  الجنوب  يشهد 
واشتدت الصراعات المسلحة، في منطقة تعيش أوضاعا 
في  الحاد  النقص  بسبب  وذلك  جًدا،  صعبة  معيشية 

الوقود وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.
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األدوية  نقص  إلى  وباإلظافة 
يعاني  الطبية،  والمستلزمات 
الطبية  وشبه  الطبية  الطواقم  من  الجنوب 
من المراكز الصحية الموجودة في المنطقة، 
نتيجة  األجنبية  الطبية  الكوادر  ومغادرة 
الظروف األمنية واإلدارية في الدولة.كما لم 
تسلم المستشفيات من االعتداءات، كغيرها 
من مؤسسات الدولة، سواء على مبانيها أم 

العاملين بها.
و1   2017 مايو  أيار/   1 بين  الفترة  ففي 
المتحدة  األمم  سجلت   ،2018 مايو  أيار/ 
36 اعتداء على المرافق الطبية أو العاملين 
أنه من  المرضى، رغم  أو  الطبي  المجال  في 
من  أعلى  الفعلي  العدد  يكون  أن  المرجح 
ذلك بكثير.ومن بين الحوادث التي تذكرها 
في  الطبي  سبها  مركز  تعرض  الوثيقة، 

جنوب ليبيا للقصف أو اإلصابة بالرصاص الطائش 15 مرة وذلك بين شهري شباط/ فبراير 
وأيار/ مايو 2018.

وباتت أغلب المستشفيات في الجنوب الليبي، خارج الخدمة أو بصدد الصيانة، باستثناء 
لمحدودية  نظرا  جدا  سيئة  خدمات  يقدم  الذي  الطبي  سبها  مركز  غرار  على  البعض 
الحياة  السكان في مواجهة صعوبة  الليبية لمساعدة  السلطات  االمكانيات، وتراجع تدخل 

ودعم المستشفيات باألدوية التي تلزمها نتيجة لحالة االنقسام السياسي.
هذه األوضاع المتردية لقطاع الصحة في الجنوب الليبي، جعلته في الفترة األخيرة محط 
اهتمام من عدة أطراف دولية، حيث قدم صندوق دعم االستقرار التابع لألمم المتحدة في 
ليبيا، ثالجتين لحفظ الموتي إلى مركز سبها الطبي.وأفادت صفحة المركز على فيسبوك، 
الثالثاء 25 يوليو 2018، بأن الثالجتين تسع لحفظ تسع جثث على درجتي التجميد والتبريد 

من  كامل  عام  لمدة  ضمانة  مع  العالية، 
الشركة الموردة التي أشرفت على التركيب.

أخرى  منظمات  عزم  إلى  المركز  وأشار 
منها  الثالجات  من  بمزيد  المركز  تزويد 
األحمر.وكانت  للصليب  الدولية  المنظمة 
شحنة  قدمت  العالمية  الصحة  منظمة 
فيما  الطبي،  سبها  مركز  إلى  األدوية  من 
من  كمية  الدولية  الهجرة  منظمة  وفرت 
اإلمداد  إلى  الماضية  األيام  فى  األنسولين 
األمم  بعثة  قدمت  بفزان.فيما  الطبي 
سبها  مدينة  ألهالي  مساعدات  المتحدة 
تمثلت في مستلزمات طبية وبعض األدوية 

و معدات غسيل كلى.
بعثة  أعلنت  الماضي،  فبراير  مطلع  ففي 
األمم المتحدة للدعم في ليبيا أن صندوق 
على  يعمل  ليبيا  في  االستقرار  تحقيق 
البالد. جنوب  الخدمية  القطاعات  مساعدة 

بموقع  لها  تدوينة  في  البعثة  وأوضحت 
االستقرار  تحقيق  صندوق  أن  »فيسبوك« 
تأهيل  »أعادة  عبر  الجنوب  في  يعمل 
سيارات  وتقديم  والمستشفيات  المدارس 
ومولدات  القمامة  نقل  وشاحنات  اإلسعاف 
األساسية  االحتياجات  لتلبية  الكهرباء 

مأساوي،  واقع  من  ليبيا  في  الصحة  قطاع  يعاني 
التناسي  حالة  وسط  الجنوب،  منطقة  في  وخاصة 
سنوات،  منذ  المنطقة  منها  تعاني  التي  واإلهمال 
األمنية  الدولة  لمؤسسات  الكامل  الغياب  ظل  وفي 

والخدمية.

تأثرا  الجبهات  أكثر  من  الليبي،  الجنوب  جبهة  تعتبر 
عصفت  التي  واألمنية  السياسية  الفوضى  بحالة 
بالبالد منذ سنوات، حيث ظلت هذه المنطقة تعاني 
النزاعات  وطأة  تحت  وتــرزح  االستقرار،  انعدام  من 
األهلية، ونقص الخدمات األساسية، وتفّشي التهريب، 

وانقسام المؤسسات أو انهيارها.
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من  الطبية  وشبه  الطبية  الطواقم  من  الجنوب  يعاني 
المراكز الصحية الموجودة في المنطقة، ومغادرة الكوادر 
الطبية األجنبية نتيجة الظروف األمنية واإلدارية في الدولة.

للسكان في أوباري ومرزق وسبها.
وفي يناير الماضي، قالت السفارة الفرنسية في ليبيا، إن بالدها قدمت نحو 300 ألف يورو 
لمنظمة الصحة العالمية خالل العام 2017، لدعم المرافق الصحية في مدن الكفرة وسبها 
وأوباري جنوب ليبيا.وأوضحت السفارة عبر صفحتها على موقع »فيسبوك« أن فرنسا »تضمن 
الحاجة  أّمس  في  هم  من  إلى  المساعدات  هذه  وصول  الموثوق  الشريك  هذا  طريق  عن 
إليها«.وفرنسا هي إحدى الدول الرئيسية المساهمة في تمويل صندوق تحقيق االستقرار 
في ليبيا الذي تديره حكومة الوفاق الوطني وبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي.
ومطلع يوليو الجاري، أرسلت منظمة الصحة العالمية وفرنسا، إمدادات طبية إلى المنطقة 
الجنوبية والتي تكفي لعالج نحو 50 ألف مريض.وجاءت تلك اإلمدادات، على خلفية مباحثات 
سفيرة فرنسا لدى ليبيا »برجريت كرومي«، ورئيس بعثة منظمة الصحة العالمية، مع وزير 
الوزارة  الوفاق الوطني عمر بشير، حول الوضع الصحي في ليبيا وأولويات  الصحة بحكومة 
التواصل  بموقع  الرسمية  صفحتها  على  المنظمة،  المقبلة.وذكرت  والسنوات  لألشهر 
الصحية  األولية  الرعاية  احتياجات  الطبية ستغطي  اإلمدادات  أن  »الفيس بوك«،  االجتماعى 

لألمراض المزمنة لمدة ثالثة أشهر في مستشفيات الجنوب كافة.
مرافق  أن  العليقي،  أحمد  الدكتور  العالمية  الصحة  منظمة  باسم  الرسمي  الناطق  وقال 
الخدمات الصحية في جنوب ليبيا تأثرت بشدة بالنزاع على جميع المستويات – مما تسبب 
الكبرى  المستشفيات  من  العديد  أن  وذكر  للحياة.  المنقذة  األدوية  في  حاد  نقص  في 

اسُتهدفت وتم احتجاز الكوادر الطبية، واضطر البعض إلى الفرار من النزاع أيضا.
المعيشية  واألوضاع  الصعبة  الظروف  على  اإلحتجاجات  موجة  يوم  بعد  يوما  وتتصاعد 
الجنوب  معاناة  الليبي.وتأتي  الجنوب  في  الليبيون  يعيشها  التي  اإلنسانية  الغير  القاسية 
وسط معاناة ليبيا من أزمة سياسية حادة حيث مازالت الصراعات بين الفرقاء تلقي بظاللها 

على الوضع في بلد يعاني منذ سنوات من غياب تام لإلستقرار.
واألمنية  السياسية  الفوضى  بحالة  تأثرا  الجبهات  أكثر  الليبي، من  الجنوب  وتعتبر جبهة 

التي عصفت بالبالد منذ سنوات، حيث ظلت 
هذه المنطقة تعاني من انعدام االستقرار، 
األهلية، ونقص  النزاعات  وترزح تحت وطأة 
التهريب،  وتفّشي  األساسية،  الخدمات 
نتيجة  انهيارها،  أو  المؤسسات  وانقسام 
بقائها على هامش الحياة السياسية.ويجمع 
من  المنطقة  إنتشال  أن  على  المراقبون 
انهاء  رهين  يبقى  القاسي  أزماتها ووضعها 
األزمة في البالد وإرساء سلطة موحدة تدير 

مصالح كل المدن الليبية بشكل عادل.
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،،

الوضع الصحي في ليبيا..

مؤشرات دولية مرعبة
 رامي التلغ         

يحذر العاملون في مجال الصحة من التأثير السلبي للمواجهات الدامية تشهدها ليبيا منذ 
التعامل  التي تعاني عدة سلبيات ونقائص لم يتم  البالد،  سنوات، على الخدمات الطبية في 
للغاية،  الموظفون يعملون فوق طاقتهم في ظل ظروف صعبة  اليوم. فقد أصبح  إلى  معها 
في الوقت الذي يعجز فيه المصابون بأمراض وجروح خطيرة عن الوصول إلى المستشفيات 

والعيادات.
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السلبي  التأثير  من  الصحة  مجال  في  العاملون  يحذر 
على  سنوات،  منذ  ليبيا  تشهدها  الدامية  للمواجهات 
الخدمات الطبية في البالد، التي تعاني عدة سلبيات 

ونقائص لم يتم التعامل معها إلى اليوم.

الصحي  الوضع  أن  العالمية  الصحة  منظمة  ذكرت 
أصبح  قد  مسلحة،  نزاعات  من  تعاني  التي  ليبيا،  في 
الطبية  اإلمدادات  نقص  نتيجة  وذلك  للغاية،  حرجا 
الجهات  كافة  مستوى  على  المالي  والتمويل 

المسؤولة في البالد.

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الوضع الصحي في ليبيا، التي تعاني من نزاعات 
والتمويل  الطبية  اإلمدادات  نقص  نتيجة  وذلك  للغاية،  حرجا  أصبح  قد  مسلحة، 
المالي على مستوى كافة الجهات المسؤولة في البالد. وفي هذا اإلطار رسم المتحدث باسم 
في  الصحية  المرافق  لوضع  قاتمة  صورة  سالم،  أحمد  الدكتور  ليبيا  في  المنظمة  مكتب 
ليبيا قائال ألخبار األمم المتحدة:«آخر إحصائية للمرافق الصحية في ليبيا، في مسح شمل 
المستشفيات، وجد أن من بين حوالي 95 مستشفى، تعمل أربعة فقط منها بقدرة تتراوح 
بين %75 و %85.  كما أن %45 من هذه المستشفيات تم إغالقها، هذا بخالف المرافق 
الصحية األخرى، و وفقا لإلحصائيات فإن %40 من المستشفيات تعمل بنصف طاقتها، كل 

هذه المخاطر تهدد بانهيار النظام الصحي في ليبيا«.
وأكدت منظمة الصحة العالمية سنة 2016 أن حوالي 50 مليون دوالر أمريكي ضرورية 
على سبيل االستعجال لمواجهة حاجات اإلغاثة لقرابة مليون شخص في ليبيا التي تمزقها 
األزمة ويستمر فيها النزاع بينما تتعثر عملية السالم التي بدأت منذ نحو عام، وتصطدم 
أيضا  يواجهون  وشركاءها  للصحة  األممية  الوكالة  هذه  أن  إلى  وأشارت  عقبات.  بعدة 

نقص  فهناك  األرض،  على  جدية  مصاعب 
حاد في عمال الصحة ألن غالبية الممرضين 

أجلوا من هذا البلد سنة 2014.
مؤسسات  تكاد  ال  ذلك،  كل  على  وعالوة 
وبنوك  والمخابر  كالمستشفيات  الصحة 
الدم تؤدي الحد األدنى من عملها بينما ال 
واللقاحات  المستعجلة  الحاالت  أدوية  تتوفر 
بكمية كافية. ولكن المتحدث الرسمي أكد 
أن منظمة الصحة العالمية ال تقف مكتوفة 
األيدي حيال هذه األزمة، بل تبذل قصارى 
جهدها لتوفير الموارد األساسية من خالل 

العمل مع منظومة الصحة الليبية.
توفير  إلى  سالم  السيد  أشار  وبينما 
للمصابين  األدوية  لمجموعات  المنظمة 
بالصدمات واإلصابات الجسدية وغير ذلك 
فيها  بما  األخرى،  األساسية  العقاقير  من 
والطفولة،  باألمومة  المتعلقة  المجموعات 
حذر من خطورة شح الموارد على المنظومة 
النقص  مع  »ولكن  قال:  إذ  الليبية.  الصحية 
البسيطة  والموارد  ليبيا  داخل  الشديد 
النظام  مازال  العالمية،  الصحة  لمنظمة 
يتم  لم  إذا  باالنهيار  يهدد  الليبي  الصحي 

تدارك الوضع في القريب العاجل«.
الخدمات  أن  المصراتي  محمد  الليبي  األحمر  الهالل  بآسم  الّرسمي  المتحّدث  يعتبر 
الصحية في ليبيا، المتراجعة أصال بسبب االنفالت األمني والقتال في بعض المدن، مهددة 
الطبي  القطاع  باالنهيار. مضيفا لسكاي نيوز عربية أن:«هناك صعوبات جمة تواجه عمل 
على  عالوة  األجنبية،  العمالة  مغادرة  بينهما  من  وبنغازي،  طرابلس  في  سيما  ال  ليبيا،  في 

استهداف منشآت وطواقم طبية وسيارات إسعاف.
كل  من  المسلحين  أن  رغم  قتلى،  لجثث  نقلها  أثناء  للقصف  إسعاف  سيارات  وتتعرض 
األطراف يعرفون أن الهالل األحمر الليبي يقف على مسافة واحدة من الجميع وال عالقة له 

بالتجاذبات السياسية التي تطورت إلى مواجهات باألسلحة، حسب المصراتي«.
وضع  في  اليوم  بات  ليبيا  في  الصحي  النظام  وضع  إن  حدود  بال  أطباء  منظمة  حسب 
بسبب  صعبًا  أخرى  مستشفيات  وضع  وأصبح  مستشفيات  عدة  أقفلت  فقد  للغاية.  حرج 
األساسية  والمعدات  األدوية  في  والنقص  الخبرة  ذي  الطبي  الطاقم  نقص  أو  تدميرها 
وبخاصة األنسولين ومعدات غسل الكلى. والعديد من المستشفيات في ليبيا كانت توظف 
العام  في  القذافي  معّمر  ضد  الحرب  جراء  غادر  قد  معظمهم  لكن  األجانب،  الممرضين 
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2011 وجراء النزاع المسلح بين النزاع المسّلح بين مؤيدي وأعداء اإلسالم السياسي.
وفي المستشفى الحكومي في زوارة الذي يقع بالقرب من الحدود التونسية، يقّدم فريق 
من منظمة أطباء بال حدود تدريبًا عن االستجابة للطوارئ وعن العناية المرّكزة لتسهيل 
عملية رعاية الجرحى. فمستشفى زوارة هو المستشفى الوحيد المجّهز الستقبال لتقديم 
رعاية الطوارئ. ونتيجة القصف األميركي والهجمات التي أطلقتها قوات الدولة اإلسالمية 
قرابة  استقبال  المستشفى من  2016 في صبراطة، تمّكن  فبراير/ شباط  ليبيا في شهر 

خمسة عشر جريحًا.
وفي شرق ليبيا تواجه المنظمة مشكلة نقص الموظفين المدّربين والنقص في األدوية 
في المستشفيات. وفي هذا السياق أفادت منّسقة الطوارئ في منظمة أطباء بال حدود مليكا 
إلى ذلك،  التي تستقبل الجرحى«. باإلضافة  »نقّدم دعمًا مشابهًا في المستشفيات  سائم: 

تعاني ليبيا من أزمة نزوح بحيث يهرب الناس من العنف. 
فبنغازي وحدها تستقبل أكثر من 100,000 نازح و توّزع طواقم منظمة أطباء بال حدود 
 2016 20 فبراير/ شباط  إلى النازحين المواد الغذائية وتقّدم لهم في عيادة افتتحت في 

النساء  وطب  األطفال  طب  في  استشارات 
األطفال  طب  على  التركيز  مع  والتوليد 
حكومية  غير  منظمة  مع  وثيق  وبتعاون 

محلية.
التطعيم  تغطية  في  النقص  ويظهر 
إضافية  كتداعيات  األمومة  وفيات  وارتفاع 
توّفر  لذلك،  ليبيا  في  الصحية  لألزمة 
موجودة  صحية  لمراكز  اللقاحات  المنظمة 
رغم  لكن  والغربية.  الشرقية  المناطق  في 
القليل  كبير،  بشكل  الرعاية  نظام  تدهور 
خطى  تتبع  اإلنسانية  المنظمات  من  جداً 
المساعدة  وتقّدم  حدود  بال  أطباء  منظمة 

اإلنسانية.

حسب منظمة أطباء بال حدود وضع النظام الصحي في 
عدة  أقفلت  فقد  للغاية.  حرجا  وضع  في  اليوم  بات  ليبيا 
مستشفيات وأصبح وضع مستشفيات أخرى صعبًا بسبب 
تدميرها أو نقص الطاقم الطبي ذي الخبرة والنقص في 
ومعدات  األنسولين  وبخاصة  األساسية  والمعدات  األدوية 

غسل الكلى.
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،،

الوضع الصحي في ليبيا 
بعد فبراير

حسين مفتاح

لم يكن القطاع الصحي في ليبيا بعيدا عن تأثير وأثر التغيرات التي شهدتها البالد عقب 
أحداث فبراير ٢011، بل يعتبره البعض الضحية األكبر بالنظر لما طرأ عليه من تغيرات وما 
المعنية  الدولية  المنظمات  وممثلو  المحليون  المسؤولون  اتفق  وطالما  خسائر.  من  تكبده 

باألمر انهياره، بسبب تأثير األحداث على العاملين فيه.



21 الخميس  26  يوليو 2018             العدد: 38 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

مع بداية عقد السبعينات من القرن الماضي شهدت ليبيا حركة تنمية استثنائية، عقب 
ثورة الفاتح من سبتمبر، التي عملت على تحويل البالد من وضع إلى آخر، وذلك يتنفيذ عدة 
خطط للتحول شملت مختلف القطاعات السيما التعليم والصحة، حيث كانت البالد تعاني 
)الفقر-الجهل-المرض(، وكانت نسبة  ثالوث  من حالة فقر عام ويعيش الشعب تحت نير 
الوفيات تفوق كل المعدالت العالمية المتعارف عليها، وذلك لتفشي مختلف أنواع األمراض 

واألوبئة بما في ذلك التي توصل العالم لعالجها والوقاية منها.
ويؤكد أحد التقارير الصحفية الذي نشره أحد المواقع األفريقية المهتم بالوضع الصحي 
في القارة السمراء، عام 2009، إن قطاع الصحة في ليبيا شهد خالل الحقبة الممتدة من 
ومركز  وحدة   1400 من  أكثر  ببناء  سمح  ضخما  تطورا  الحالية  الأللفية  حتى  السبعينيات 
وريفي،  ومركزي  وجامعي  متخصص  مستشفى   96 وبتشييد  األساسية  الصحية  للرعاية 
ببناء عدة  القطاع ما سمح  لتطوير  المحلي  الناتج  %3 من  أكثر من  عالوة على تخصيص 
 1969 الفاتح من سبتمبر  ثورة  قيام  1971 مباشرة بعد  البشري منذ سنة  للطب  كليات 
أهداف  تتطابق مع  ليبيا  المحققة في  الصحة  أن مؤشرات  التقرير  وأوضح نفس  ليبيا  في 
لكل  سريرا   370 توفير  تم  حيث  العالمية  الصحة  منظمة  وضعتها  التي  للتنمية  األلفية 
عشرة آالف شخص ما يشكل أعلى معدل في منطقة البحرالمتوسط وشمال إفريقيا وأشار 
جهازا   22 وجود  إلى  الصحية  والتجهيزات  األساسية  التحتية  البنى  يخص  فيما  التقرير 
تجهيزات  جانب  إلى  البالد  مستشفيات  معظم  في  الكهرومغناطيسي  بالرنين  للكشف 
تشخيص متطورة أخرى مثل السكانير وأجهزة أشعة وتصوير متطورة وأضاف التقرير أن 
في  األسرة  عدد  ارتفع  فيما  صيدلية   1543 الماضي  العقد  خالل  تجاوز  الصيدليات  عدد 

إلى  الخاص  للقطاع  الصحية  المؤسسات 
مؤسسات  في  سرير  و18500   1433
في  بالعاملين  يتعلق  وفيما  العام  القطاع 
هذا القطاع انتقل عدد األطباء الليبيين من 
الدفعة  1977 بما يشمل  207 طبيب سنة 
إلى  البشري  الطب  كلية  لخريجي  األولى 
كما   ،2007 سنة  طبيب   10000 من  أكثر 
بما  الصحي  النظام  في  النظر  إعادة  تمت 
السالمة  تأمين  إلشتراطات  مطابقا  يجعله 
األشخاص  تحصين  خالل  من  الصحية 

المنظمات  وممثلو  المحليون  المسؤولون  اتفق  طالما 
الدولية المعنية باألمر على انهيار القطاع الصحي، بسبب 

تأثير األحداث على العاملين فيه.
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المعافين لتمكينهم بمقاومة أفضل لألمراض وضمان عالج جيد للمرضى وتم في 
هذا اإلطار تكليف المركز الوطني الليبي للوقاية من األمراض المتوطنة والسارية 
والمستشفيات المتخصصة بهذه المهمة وذلك عبر تحقيق تقدم مهم سواء تعلق األمر 
الرعاية  عمليات  من  غيرها  أو  تطعيم  بعمليات  أو  المتطورة  بالجراحة  أو  الدوائي  بالعالج 
الطبية، حتى أصبحت ليبيا من بين الدول الخالية تماما من عدة أمراض سارية تعاني منها 
غيرها من دول الجوار، وتحولت عدة أمراض كانت السبب الرئيس في وفاة األألف إلى جزء 

من الماضي.
في  دار  ما  جراء  كبيرا  تغيرا  الصحة  قطاع  السيما  ليبيا  في  القطاعات  مختلف  شهدت   
والدولية  المحلية  المنظمات  لتقارير  ووفقا  األخيرة،  سنوات  السبع  في  أحداث  من  البالد 
المعنية بالصحة تتفق جميعها بأن قطاع الصحة في ليبيا أصبح يعاني حالة انهيار متتالية 
األساسيات  األدنى من  الحد  وتوفير  به،  المنوطة  باأللتزامات  اإليفاء  جعلت منه عاجز عن 
األدوية  نقص  من  للمواطنين  الالزمة  الصحية  الرعاية  كغياب  المواطن،  يحتاجها  التي 
والمعدات الطبية الى نقص االسرة في اكثر المستشفيات،ناهيك عن االضطرابات األمنية 
التي تشهدها البالد والتي زادت الوضع سوءا، يعتبر من أكبر التحديات التي تعترض عمل 

الحكومات المتصارعة سياسيا.
وتتمثل األزمة التي يعانيها القطاع الصحي في النقص الحاد في األطقم الطبية واألدوية، 
األمن  وغياب  األدوية،  نفاد  بعد  المرضى  أمام  أبوابها  المستشفيات  من  العديد  وإغالق 

المستشفيات  العديد من  تتعرض  إذ  فيها 
بعض  في  مباشرة  مسلحة  لهجومات 
أو  المسلحة،  المجموعات  قبل  من  األحيان 
بشكل غير مباشر عندما تدور االشتباكات 
يحتدم  أو  محيطها  في  والمعارك  المسلحة 
التي تتواجد بها تلك  المناطق  الصراع في 

المستشفيات.
المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  ويقول 
إحدى  سالمة،في  غسان  ليبيا  إلى  للدعم 
إن  الدولي،  األمن  مجلس  أمام  إحاطاته 
أزمة،وأغلب  ليبيا يواجه  القطاع الصحي في 
نقًصا  تعاني  و  تعمل،  ال  البالد  مستشفيات 
تعطل  إلى  مشيًرا  األدوية،  إمدادات  في 

األجهزة الطبية الحديثة وأنها ُتركت دون صيانة، وأوضح سالمة أن بعض األطباء الليبيين 
يحذرون من عرضة ليبيا؛ النتشار وبائي محتمل.

وأصدرت المنظمة الليبية للسياسات واالستراتيجيات، تقريرا تناول قطاع الصحة الليبي، 
وكشف جانبًا من الواقع الذي يعاني منه هذا القطاع، قدم تفسيراً لبعض اإلخفاقات التي 
تعرض لها القطاع، ويفسر فشله في تحقيق أبسط متطلبات الصحة األولية للمواطن، على 

الرغم  من وجود وزارات للصحة ميزانياتها بالمليارات.
وترى المنظمة في تقريرها أن قطاع الصحة في ليبيا من أهم القطاعات الخدمية التي 
أصابها وباء الفساد في مقتل، ويقول التقرير إن المرافق الصحية في ليبيا تضاعف عجزها 
تقدمها  التي  الخدمات  معظم  عطلت  التي  المسلحة،  والصراعات  األمني  التدهور  بسبب 
هذه المرافق التي أغلق معظمها، كما أدى هذا االنفالت األمني  إلى هروب معظم العمالة 
األجنبية وعودتهم لبلدانهم، خاصة األطباء والممرضين والفنيين منهم، وتوقفت بعض 
المرافق الصحية  جزئيًا عن العمل. ويقدر التقرير أن في ليبيا 120 مستشفى عام وعيادة 
طبية، وتفتقر كلها إلى التجهيزات والصيانة والمستلزمات الطبية المفترض توافرها، وأن 
هذه المرافق احتاجت في عام 2015 إلى 219 مليون دينار ليبي لتجهيزها بشكل مناسب، 
6 مليار دينار سنويًا هو  147 مليون دينار، وأن  ولكن المصرف المركزي  لم يقدم سوى 
إجمالي ما ينفق على القطاع الصحي، وأن الجزء المهم من هذه المليارات يذهب كمرتبات، 
وتنفق  الطبية،  والمعدات  المباني  صيانة  على  ينفق  الرقم  هذا  من  اآلخر  المهم  والجزء 
الدولة من خزينتها مليار دينار سنويًا للعالج في الخارج، بينما يصرف الليبيون 5 مليارات 

سنويًا من جيوبهم للعالج في دول الجوار فقط.

شهدت مختلف القطاعات في ليبيا السيما قطاع الصحة 
السبع  في  أحداث  من  البالد  في  دار  ما  جراء  كبيرا  تغيرا 
سنوات األخيرة، ووفقا لتقارير المنظمات المحلية والدولية 
المعنية بالصحة تتفق جميعها بأن قطاع الصحة في ليبيا 

أصبح يعاني حالة انهيار متتالية.
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أخطر  الوظيفي  التكدس  أن  يعتبر  إذ  القطاع  في  اإلداري  الخلل  إلى  التقرير  أشار  كما 
مرجعا  فيه،  العاملين  مرتبات  نفقات  ارتفاع  إلى  أدى  الذي  األمر  تواجهه،  التي  التحديات 
يحدد  والذي   ،2010 في  الصادر  العمل  عالقات  بقانون  التقيد  عدم  إلى  ذلك  في  السبب 
ضوابط التعيين، فتجاوزت التعيينات في هذا القطاع - بحسب التقرير - %107، خاصة وأن 

جل هذه التعيينات في وظائف إدارية وال تشمل الفنيين والممرضين واألطباء.
ويضيف التقرير أن هنالك تعيينات ألسماء وهمية وال وجود حقيقي ألصحابها، فقد وجد 
ما يقارب عن 22.436 رقم غير مطابقة للرقم الوطني، وأكثر من 7.342 حالة ازدواجية في 

العمل.
واعتبر التقرير أن من أخطر الملفات التي عم فيها الفساد وارتبطت بقطاع الصحة هو 
ملف الجرحى الذي استنزف أموااًل طائلة جداً من مخصصات الوزارة، حيث ُصرفت مليارات 
ديون  فتراكمت  الحروب،  جرحى  عالج  لصالح  حساب  بال  كنفقات  بدقة  تحديدها  يصعب 
مبالغ فيها لحد كبير، وليس ثمة مايؤكد مصداقية هذه الديون من عدمها حتى وصلت 
مع نهاية عام 2015م إلى مايقارب من 80 مليون يورو يتوجب على وزارة الصحة دفعها 
ويكتنفه  جداً  معقد  الجرحى  ملف  أن  إلى  التقرير  ويشير  التركية،  للمستشفيات  فقط 
وكذلك  به   المكلفة  اللجان  في  الفساد  واستشراء  إدارته   عشوائية  بسبب  الغموض 
بسبب إهمال الحكومات المتعاقبة له وتعاملها معه بشكل مريب وغير منضبط، ويؤكد 
التقرير أنه من أهم تداعيات الصحة في ليبيا وفسادها هو حالة االنقسام السياسي في 

حكومات  عدة  وجود  في  والمتمثلة  البالد 
األمر الذي ضاعف من األعباء المالية على 

خزانات الدولة.
ليبيا  في  الصحي  القطاع  مشاكل  وتبقى 
حياة  على  المباشرة  وتأثيراتها  بتشعباتها 
التي  المشاكل  مظاهر  كأبرز  المواطن 
المتالحقة،  أزماتها  جراء  البالد  تعانيها 
الحل  رهين  سيبقى  فيه  الحل  فأن  وبهذا 
الشامل ألن إيجاد الحل في قطاع ما بمعزل 
تستوجب  عبثية  محاولة  سيبقى  غيره  عن 
بالحلول  تأتي  ال  ولكنها  الباهضة  التكاليف 

الحقيقية.

بقطاع  وارتبطت  الفساد  فيها  عم  التي  الملفات  أخطر 
الصحة هو ملف الجرحى الذي استنزف أموااًل طائلة جدًا من 
مخصصات الوزارة، حيث ُصرفت مليارات يصعب تحديدها 

بدقة كنفقات بال حساب لصالح عالج جرحى الحروب.
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