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ّ
نظم مائدة مستديرة

»اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ..اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأﺳﺌﻠﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻧﺲ
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ /ﻛﻮﻓﻴﺪ «19
ﺗﻮﻧﺲ  -اﻟﺼﺒﺎح

انعقــدت يوم الجمعة  08مــاي  2020باملركز
العربي لألبحاث ودراسة السياسات تونس مائدة
مســتديرة بالرشاكــة مع «دار الصبــاح» حول
«األنظمة الصحية ،الرعايــة االجتماعية والعدالة
الصحية» .تمثل هذه املائــدة الحلقة الثانية من
سلسلة اللقاءات التي ينظمها املركز والتي تحمل
عنوان «أن نفكر يف زمن الكورونا» ،حيث انتظمت
الحلقة األوىل يوم غرة مــاي الجاري تحت عنوان
«كيف عاش التونسيون وباء الكورونا».
اعترب مدير املركز مهــدي املربوك لدى افتتاحه
فعاليات املائدة املســتديرة التي ُبثت عرب مواقع
التواصل االجتماعــي ّ
أن «اختيــار املوضوع ت ّم
انطالقا مــن جملة من الفرضيات مــن بينها ّ
أن
مواجهة الجائحة تمــت باالعتماد عىل مقاربات
متعددة ،لم تتحكــم فيها اإلمكانيات املادية فقط
بل حددتها جملة من العوامل املختلفة».
وأضاف مدير املركز العربي لألبحاث ودراســة
السياســات تونس أن «األنظمة الصحية ومسألة
الحمايــة والرعاية االجتماعيــة وقضية العدالة
الصحيــة عند مقارنتها يف ســياق تجارب بعض
الدول األوروبية والعربية مثال تطرح عدة أســئلة
وفرضيات حــول كيفية تفاعــل أنظمة الرعاية
االجتماعية مع مجابهة الوبــاء ،وموقع العدالة
الصحية يف هذه الجائحة» .كمــا ّ
بي أن «تاريخ
السياسات الصحية أبرز نوعي من الرباديغمات،
الرباديغــم البيو-طبي وهو ينظر ملســألة الوباء
عىل أســاس أنه اختالل يصيب األفراد ،والرباديغم
الجماعوي الذي تــم اعتماده منذ ثمانينات القرن
املــايض وهو بصــدد النمو وفحــواه أن األوبئة
واألمراض هي ظواهر اجتماعية تصيب الجماعات،
تســتدعي نوعا من املقاربات املختلفة التي تحفز
مسألة القيم ،التمثالت ،شبكات التضامن».
جملــة هذه الفرضيــات والتســاؤالت أثارها
املشــاركون من اختصاصات متع ّددة عرب طرح
محاور ذات إشــكاليات كربى مــن بينها كيفية
اســتجابة وتفاعل النظام الصحــي التونيس مع

الوباء ،ونظام الحماية االجتماعية يف اختبار هذه
األزمــة ،باإلضافة إىل تســاؤالت أخرى عىل غرار
مكانة العدالة الصحية ومنزلتها يف هذه الجائحة
وكيف تجلت من خالل التجربة التونسية؟ ومدى
أهمية تواجــد مقاربة اقتصاديــة ملواجهة مثل
هذه األوبئــة ،ومن ثمة الحق والحقوق ،الرهانات
اإليتيقية والفلســفية يف عالقــة بجائحة كورونا
واملجتمع التونيس تحديدا».
ّ
الشك أن وباء الكورونا قد كشف عن الكثري من
الهنات وعرى العديد من النقائص التي عايشــتها
أكثر فأكثر املنظومة الصحية من جهة ومنظومة
الحمايــة االجتماعية من جهة أخــرى يف عالقة
باإلجراءات واملساعدات االجتماعية بسبب الحجر
الصحي الشامل.
رغم الثناء من قبل املشاركي يف فعاليات املائدة
املستديرة عىل ّ
تمكن تونس من السيطرة النسبية
عىل الجائحة بفضل جهود الكوادر الطبية وبفضل
اإلجراءات االستباقية التي أقرتها الحكومة يف ّ
كل
مرحلة من مراحل مجابهة الفــريوس ،إال ّأنه يف
نفس الوقت ع ّدد املتدخلــون جملة من النقائص
التــي أ ّدت إىل حدوث العديد من املشــاكل خاصة
عىل مستوى توزيع املنح واملساعدات االجتماعية
والوصول إىل العالج.
من بي هذه اإلشــكاليات التي تمّت مناقشتها
ّ
أن املنظومة الصحيّة يف تونس رغم مراحل التحوّل
التي مرّت بها منذ بداية االستقاللّ ،
فإن الثورة ثمّ
هذه الجائحة عرّت عيوب ومشاكل القطاع الصحي
بتونس خاصة يف ما يتعلّق بالتفاوت بي الجهات
حيث كان الرتكيز يف بناء أسس املنظومة الصحيّة
منذ البداية عىل املناطق الســاحلية التي بدورها
أصبحت تعاني من تجاوز طاقة استيعابها .أضف
إىل ذلك إشــكالية تمويل الصحة إذ يتحمل املوطن
 38%من نســبة تمويل الصحة وهي نسبة عالية
ومجحفة جــ ّدا باعتبارها ال يجب أن تتجاوز هذه
النسبة  20%حسب املنظمة العاملية للصحة.
نقطة أخرى تطــرّق إليها النقاش خالل املائدة
املســتديرة تتعلّق بمنظومة الحماية االجتماعية
وتحديدا ما يه ّم التعويض عن الدخل التي تتحمله

هذه املنظومة حيث ت ّم إقصاء قانونيا وعمليا فئات
أخرى وهــي العاطلي عن العمل ،القطاع املوازي،
الفالحي (الذين يعملون بصفة موسمية لدى عدة
مؤجرين) باإلضافة إىل ضعف املبلغ املعوض عنه
وبطء إجراءات رصفه ،إىل جانب عدم وجود قائمة
واضحة لسجل الفقر والعائالت املعوزة.
من جهة أخرى أثار املتدخلون مســألة الحق يف
الصحة التي ال ينبغي أن يكون فقط حقا دستوريا
بل ال بد أن يكون حقا فعليا مستداما وهذا يتطلب
اقتصادا قويا تستند إليه املنظومة الصحية.
فالتفاوت الصحي يف عالقته بالعوز االجتماعي،
من منظور علم االجتماع ،يقتيض تفكريا يف العدالة
الصحية التي تســتند عىل مجموعة من الحقوق

كالحــق يف الرعاية الصحيــة ،يف العمل ،الضمان
االجتماعي ،يف الحياة العائلية ،التعليم ،املشاركة يف
الحياة الثقافية ..فهي بالنسبة للمنظومة الدولية
لحقوق اإلنسان هي حقوق أساسية.
والعدالــة الصحيــة تفــرض أن تكــون لكل
مواطن الفرصة املتســاوية يف الخدمات العالجية
ويســتوجب ذلك إزالة العقبات التي تقف يف وجه
العافية من قبيل الفقر والتمييــز وآثارهما .من
الحلول واإلجراءات التي ت ّم طرحها من قبل الخرباء
يف مــا يه ّم تحقيق العدالة الصحية رضورة إجراء
تحقيقات دوريــة لتحديد التفاوتــات الصحية،
ووضع السياســات ،إصــدار الترشيعات وتركيز
األنظمة ،وتنمية البيئات وتطوير املمارسات التي

يمكن أتقرب مجتمعا ما إىل مســتوى من العدالة
الصحية أفضل مما كان عليه.
أضف إىل ذلك رضورة رصد الجهود واإلجراءات
طويلة املدى وتقويمها إذ يجــب أن تكون مبنية
عىل منهجيــة يف عالقة بالفئــات األكثر حرمانا
والعمل عىل رسم اسرتاتيجيات عىل ضوء املسارات
املقطوعــة و مخرجاتها ومحاولة تحيي البيانات
وتعديلها.
أما يف ما يه ّم منظومة الحماية االجتماعية الب ّد
من معالجة اإلشــكاليات بوضع مقاربة حقوقية
أما بالنســبة للتمويل فهناك تصورات وحلول من
بينهــا تخصيص جزء من الناتــج الداخيل الخام
لدعم املنظومة.

إﻋﺪاد :إﻳﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ
شهاب بالريانة (أستاذ يف كلية الصيدلة ومدير عام املخرب
الوطني ملراقبة األدوية):

»ﻛﻴﻒ اﺳﺘﺠﺎب وﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻊ اﻟﻮﺑﺎء؟«

قال السيّد شــهاب بالريانة ّ
إن من
امله ّم أوال التطرّق إىل مكونات املنظومة
الصحية بتونس لنفهم كيف استجاب
وتفاعل النظام الصحّ ــي مع الوباء،
فهذه املنظومة تتكوّن أساسا من وزارة
الصحة وإداراتهــا املركزية التي يبلغ
عددهــا  18إدارة مركزية ،و 24إدارة
جهوية .وتضــ ّم ثالثة خطوط كربى:
خط أول متكون من قرابة  2200مركز
صحة أساسية «املستوصفات» و 109
مستشــفى محيل ،خط ثــان متكون
من  35مستشفى جهوي موزعة عىل
كامل تراب الجمهورية.
وخط ثالث متكون من املستشفيات
الجامعيــة «املؤسســات العمومية
للصحة» مرتبطــة بالجامعات كلية
الطب خصوصــا ولهــا دور عالجي
متقدم نســبيا من حيث املســتوى،
ودور يف التكوين والبحــث ،يقابلها يف
القطاع الخــاص العيادات والصيدليات
واملستشفيات الخاصة يف شبكة موزعة
عىل كامل تراب الجمهورية وتســدي
أيضا خدمات صحية مختلفة.
إىل جانــب ذلك تتضمــن املنظومة
الصحية برامج ظرفية ،وأخرى سارية
املفعول عىل مدى سني ،مثل الربنامج
الوطنــي للتلقيح ،برنامــج مقاومة
التدخــي برنامج مقاومــة املخدرات،
برنامج الصحة اإلنجابية...وهي برامج
وطنية تموّل ســنويا وتقوم بمتابعتها
اإلدارات املعنية باألمر بوزارة الصحة.
ومــن مكونات املنظومــة الصحية
أيضا هياكل التكوين والتي توفر املوارد
البرشيــة واملتكونة من  4كليات الطب،
كليــة الصيدلة ،كلية طب األســنان،
إىل جانب  20مدرســة مهنية للصحة
ومدرسة عليا لتقنيي الصحة ،مدرسة
عليــا للممرضي ،جميعهــا معرتف
بجودة تكوينها عامليــا ،فكان لها دور
كبري يف مجابهة الجائحة لوجود خرباء
وإطــارات ذو كفاءة عاليــة يف وزارة
الصحة.
وقد شــهد النظام الصحي يف تونس
مراحل تحوّل يمكن تقسيمها إىل ثالث
فرتات :الفرتة األوىل من بداية االستقالل
إىل أواخــر الثمانينات وهي فرتة البناء،
الفــرتة الثانية من بداية التســعينات

شهاب بالريانة
والتي مثلت الفرتة اإلصالحية وتأسيس
الصندوق الوطنــي للتأمي عىل املرض
(تأسس سنة  2004ودخل حيز التنفيذ
ســنة  ،)2007ثم برزت الفرتة الثالثة
بعد الثورة والتي بينت عيوب ومشاكل
القطاع الصحي بتونــس خاصة يف ما
يخص التفاوت بي الجهات ومشــاكل
تمويــل الصحة إذ يتحمل املوطن 38%
من نســبة تمويل الصحة يف حي يجب
أن ال تتجاوز هذه النسبة  20%حسب
املنظمة العاملية للصحة.
أمّ ا يف ما يه ّم النجاح النسبي لتونس
يف التحكم يف الوباء بالرغم من النقائص
املذكورة يمكن إرجاعه إىل وجود البنية
األساســية من مستشــفيات وأغلب
املعدات ،وتوفــر إطــارات ذو كفاءة
ملواجهــة الوباء وهي ُتمثــل العوامل
الرئيســية التي ســاهمت يف السيطرة
النسبية عىل الوباء.
كمــا ّ
أن بعــض الفرضيــات التي
انترشت لــدى العديد من الدول منها أن
اللقاح ضد ّ
الســل يحمي من الفريوس
والحمية املتوسطية من (حبوب وزيت
الزيتون والسمك) الفيتامي د ُ ..يمكن
أن تمثل عوامل تعزز مقاومة الفريوس
وهي فرضيات يف طور البحث للتحقق
منها.
أمّ ا العامل الحاســم الذي ساهم يف
النجاح يف الســيطرة عــىل الوباء هو
االختيارات الصائبــة يف عدة مجاالت:

االختيــارات الطبية والعلمية «كرخص
استثنائية الستعمال دواء ضد املالريا»،
التكفل باملرىض ،استعمال وتوظيف كل
الطاقات البرشيــة واملادية التي أثبتت
قدرتها عىل مجابهة هذه املحنة.
كما أن وجود املرصد الوطني لألمراض
الجديدة واملستجدة والذي تأسس سنة
 2005ملجابهة هذه األنواع من األمراض
واألوبئــة الجديدة كانت له مســاهمة
كبــرية .أيضا تنظيم العمــل وذلك عن
طريــق مجلــس علمي والــذي يقوم
باالختيارات العلميــة ،ومجلس وطني
ملكافحة الوباء عىل مســتوى الحكومة
والذي يقــوم دوريــا باجتماعات ،إىل
جانب تكويــن قرابة  8لجان يف الوزارة
لالهتمــام باملوضــوع يعملون بصفة
مستمرة ،واالستعداد يف كل مرحلة من
الوباء ملجابهة املرحلة املوالية.
كمــا أن اتخاذ قرارات اســتباقية
يف وقــت مبكر كان لــه فاعلية كبرية
كقطع الرحالت الجوية ،الحجر الصحي
الشــامل ،حظر الجــوالن ،أيضا دور
املجتمع املدني ووسائل اإلعالم ومجمل
املواطنــي الذين احرتمــوا اإلجراءات
املتخذة...
خالصة القول ّأنه خالل هذه الجائحة
كان الجميع سواســية أمــام التدابري
املتخــذة وكانت املؤسســات جاهزة
الســتقبال املرىض مما أرىس نوع من
العدالة االجتماعية التي فرضها الوباء.

اﻟﻮﺑﺎء وأﺳﺌﻠﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
واجهــت مختلف بلــدان العالــم الوباء بأشــكال متباينة
وبمقاربات مختلفة (حمايــة القطيع ،الحجر الصحي املغلق،
الحجر الصحي املوجــه )...ولم تكن تلــك املواجهة خاضعة
إىل مجرد قرارات سياســية انصبت عــىل كيفية إدارة األزمات
الطارئة والقدرة عىل اتخاذ القرار املناسب وتعبئة املوارد وحسن
الترصف فيها وإنما خضعت كذلك ،وبقطع النظر عن جدواها
ونجاعتها ،إىل ما يسميه املختصون بـ»سياقات بنيوية».
ومن أهم تلك السياقات :األنظمة الصحية التي تم تشييدها
يف مجرى تاريخ الدولــة الوطنية ،أنظمــة الحماية والرعاية
االجتماعية والعدالة بصفة عامة وتحديدا يف معناها االجتماعي
واالقتصادي.
تشــمل األنظمــة الصحية عــادة املؤسســات الوطنية
االستشفائية وما يضبطها من ترشيعات ويتوفر لها من موارد
مادية وبرشية فضال عن منزلة الصحــة يف الخطط والربامج
الحكوميــة ،إضافة إىل الرتاث الوطني املرتاكم املتعلق بالحماية
االجتماعيــة واملســاواة يف التمتع بتلك الحقــوق والنفاذ إىل
مرافق الصحة األساسية ســواء تعلق األمر باألفراد أو الفئات
االجتماعية ويبدو أن هذه األنظمــة قد ميزت طرق املكافحة
وصنعت الفارق وحددت أركان النجاعة يف املقربات املعتمدة من
دولة إىل أخرى.
يف تونس راهنت دولة االستقالل يف العقدين األولي (ستينات
القرن الفارط وســبعيناته) عىل بناء الصحة كمرفق عمومي
ورصدت لها نسبة هامة من ميزانية الدولة وبنت املستشفيات
وأسســت كليات الطب والصيدلة رغم اختــالالت هامة عىل
مســتوى العدالة املجالية (بي املناطق الســاحلية واملناطق
الداخلية) .غــري أن ما بني خضع الحقا إىل جملة من التحوالت
الهيكلية التي صاحبت خيارات الدولة منذ أواســط الثمانينات
إذ تراجعت منزلة الصحة يف ميزانيــة الدولة من ما يناهز 10
باملائة إىل  5باملائة يف الســنوات األخرية مما أثر سلبا عىل جودة
الخدمات الصحية يف ســياق أقصيت رشائح اجتماعية واسعة
من التغطية االجتماعية والصحية التــي يقدرها البعض بـ4
ماليي مواطن تمنح لهم تراخيص عالج شبه مجاني (تسمى يف
تونس دفاتر صفراء و بيضاء) يف مستشفيات عمومية تفتقد
ألطباء االختصاص عادة وجل املرافق الصحية املتطورة.
ولكــن باملقابل ال يمكن لهم تعويــض مصارف العالج التي
عــادة ما يضطرون إليها وهو مــا يجعلهم يبحثون عن عالج
خارجها أكثر جدوى ...وقد تزامن ذلك مع نمو تدريجي لقطاع
خاص كرس الفوارق بي الفئات ووضع مسألة العدالة الصحية
عىل اختبار قاس أكثر من أي وقت مىض.
بعد الثورة تم دســرتة الحق يف الرعاية الصحية يف دســتور
 »2014الفصــل  :38الصحة حق لكل إنســان ،تضمن الدولة
الوقايــة والرعاية الصحيــة لكل مواطن ،توفــر اإلمكانيات
الرضورية لضمان العالج وجــودة الخدمات الصحية ،تضمن
الدولة العالج املجاني لفاقدي الســند ولــذوي الدخل املحدود
وتضمن الحق يف التغطية االجتماعية طبق ما ينظمه القانون»،
ولكن ترهل البنى التحتية يف قطاع الصحة كما ذكرنا ســابقا
وهجــرة الكفاءات من الــكادر الطبي وضعف املــوارد املالية
املخصصة وسوء الترصف والحوكمة للموارد املادية والبرشية
املتوفرة وتزايــد الطلب عىل خدمات املرفق العام الصحي بفعل
تدحرج فئات واســعة من الطبقة الوســطى إىل أسفل السلم
االجتماع ،كلها عوامل أدت إىل تراجع الخدمات الصحية بشكل
كبري حتى أصبح لنا نظام صحــي برسعتي مختلفتي يفاقم
الفرز االجتماعي ويعمق الفوارق بي من يســتطيع الحصول
عىل خدمات صحية جيدة ومن يظل محروما منها.

ﺑﻘﻠﻢ :ﻣﻬﺪي ﻣﺒﺮوك

مهدي مربوك
يف هذا الســياق الهش الذي جعل «الصحــة مريضة مرضا
شــبه مزمن» نزلت الجائحة لتعري الفوارق الكبرية بي الحق
النظري /القانوني (املجرد) يف الصحة وحقيقة التمتع به عمليا.
فإىل جانب الهوة املتعمقة بي مختلــف الفئات االجتماعية يف
مواجهة األمراض واألوبئة والجوائــح ويف القدرة عىل تخطي
األزمات الناجمة عنها ورغم محدودية الخســائر البرشية فان
انتشار املختربات ومدى توفر أقســام الرعاية املركزة واألرسة
الخاصة باملؤسســات االستشــفائية ملرىض هذا الوباء ،عالوة
عىل بعض االخالالت التي رافقت توزيع املساعدات االجتماعية
والحجر الصحي الذي عاشته بعض الفئات االجتماعية الفقرية
بمثابة العقوبة والحرمان يف ظل مواردها املحدودة كلها عوامل
قد أكدت رضورة إعادة النظر يف ما اســتقرت عليه األمور مند
عقود وكرس تفاقم غياب العدالة الصحية يف بالدنا.
لقد أزال الوبــاء عن العدالــة الصحيــة كل األغطية التي
كانت تواريه وذلك عىل مســتويات ثالثة ،حيــث برز واضحا
استئثار الجهات الســاحلية بالبنية التحية املؤهلة الستقبال
مرىض كوفيد 19ومعالجتهم :أطباء االختصاص ،مؤسســات
استشفائية مهيأة لذلك ،مختربات تحليل الخ ...
أما التفاوت اآلخر فلقد تجىل مثريا بي فئات اقتصاديا مرفهة
اســتطاعت أن تتكيف مع الحجر الصحــي وقادرة عىل قضاء
مدته دون عناء كبري وهم أجــراء الوظيفة العمومية والفئات
امليسورة من أصحاب األعمال وكبار التجار والحرفيي يف حي
عانى أكثر من ثلث الســكان تقريبا من ضائقة مالية وعرسا
اجتماعيا ونفسيا.
وأخريا إن غياب العدالة الصحية تجىل أيضا يف رشائح عمرية
بعينها حيث وجد املسنون أنفسهم وألسباب طبية أكثر عرضة
للمرض ...ومع أن التضامن العائيل قد وظف شبكات التضامن
مع هؤالء عىل خالف ما حدث يف بعض الــدول األوروبية التي
ضحت بهم لألسف ،فان إجراءات مازالت ملحة لفائدة هؤالء..
سيبدو مطب العدالة الصحية أكثر إلحاحا يف السنوات القادمة
يف ظل تفاقم املخاطر الصحية وشعور الفئات املحرومة بأهمية
تقليص التفاوت من أجل تكريس الحق يف الصحة باعتباره ركنا
من أركان املواطنــة .أي الحق يف النفاذ إىل خدمات صحية ذات
جدوى وجودة تليق بكرامة وحرمة مواطني أحرار.
هــذه األفكار هــي التي توقــف عندها جــل املتدخلي يف
املائدة املســتديرة التي نظمها املركز العربي لألبحاث ودراسة
السياســات .تونس بالتعــاون مع جريــدة «الصباح» ضمن
سلسلة من لقاءت «أن نفكر يف زمن الكورونا».

ندوات
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بدر السماوي (خبري يف نظم الحماية االجتماعية):

أيمن البوغانمي(أستاذ االقتصاد
السياسي وباحث بالجامعة التونسية):

»اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻮروﻧﺎ«
أوضح الخبري يف نظم الحماية االجتماعية بدر
الســماوي خالل مداخلته ّ
أن موضوع الحماية
االجتماعية والتغطيــة االجتماعية يختلف عن
موضوع التغطية الصحية ولكنه مكمّل له.
وأضاف السماوي ّ
أن هناك ثالثة محاور يمكن
التطرق إليها يف هذا السياق وهي هيكلة منظومة
الحماية االجتماعية يف تونس ،وثانيا كيف واجهت
هذه املنظومة وباء الكورونا وثالثا املقرتحات يف
املستقبل لتطوير نظام الحماية االجتماعية.
بالنسبة لهيكلة منظومة الحماية االجتماعية
يف تونــس ّ
فإنها تعتمد ،وفق قولــه ،عىل آليتني
ّ
تتمثل األوىل يف آلية التأمني أو ما ُيسمى
رئيستني،
بالضمان االجتماعي املرتكز عىل املفهوم املهني
أي انخــراط العاملني يف القطاعــني العمومي
والخــاص ،الفالحي وغري الفالحــي ،مؤجرين
وأجراء وغري أجراء يف الصناديق االجتماعية التي
تتــرف يف هذه األنظمــة االجتماعية املتع ّددة
واملتنوّعة..
وهنــاك ثالثــة صناديق تقــوم بالترف يف
هذه األنظمة القانونيــة واإلجبارية وهي الصندوق
الوطنــي للتقاعــد والحيطــة االجتماعية يترف
يف نظام التقاعــد والحيطة االجتماعيــة يف القطاع
العمومــي والصندوق الوطنــي للضمان االجتماعي
يتــرف يف أنظمة الضمان االجتماعي وأساســا يف
التقاعد يف القطاع الخــاص وثالثا الصندوق الوطني
للتأمني عىل املرض الذي يترف يف نظام التأمني عىل
املرض وكذلك يف نظام التعويض عىل األرضار الناتجة
عن حوادث الشــغل واألمــراض املهنية يف القطاعني
العمومي والخاص.
وقال الســماوي ّ
إن هذه الفئات تض ّم ما يناهز 6
ماليني ونصف من الشــعب التونــي ،وعموما تعرب
هذه املنظومة متق ّدمة تاريخيا عند الحديث عن بناء
الدولة الوطنية والركيزة األساسية التي انطلقت فيها
وهي الصحة ولكن ال يجب أن ننىس أنه إىل جانب هذه
املنظومة الصحية التي وقع إرســاؤها يف بداية بناء
الدولة وقع أيضا إرســاء منظومة حماية اجتماعية
متق ّدمة.
فعىل ســبيل املثال ت ّم ســنة  1957إحداث نظام
التعويــض عن األرضار الناتجة عن حوادث الشــغل
واألمراض املهنية ،وســنة  1958ت ّم إحداث الصندوق
املركــزي للمنح العائلية وســنة  1959تــ ّم إحداث
الصندوق الوطني للتقاعد وســنة  1960ت ّم إحداث
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي الذي ُيعترب أكرب
وأقدم صندوق يض ّم عــدة فئات اجتماعية منخرطة
فيه.
بالنســبة للمنظومة األوىل هــي منظومة قانونية

إجبارية واضحة ،اآللية الثانية هي آلية ال تعتمد عىل
املساهمات بل عىل املساعدات والتضامن االجتماعي
ّ
وتسريها وزارة الشؤون االجتماعية ،وتنقسم بدورها
إىل صنفني:
الصنف األول يضم الفئات األشد فقرا (نسبة الفقر
حاليا  15.2باملائــة منها  2.9باملائــة فقر مدقع)
والتي يترف فيها الربنامج الوطني إلعانة العائالت
املعوزة تقدم هذه اآللية العالج املجاني يف املستشفيات
العمومية ومنحة شــهرية قدرها 180دينارا إضافة
إىل املنح حســب األطفال املتمدرسني ومنح ظرفية،
وتنتفع بهذا الربنامــج  285ألف عائلة وهم أصحاب
«الدفرت األبيض».
الصنف الثاني هم أصحاب «الدفرت األصفر» ويتعلق
بالفئات محدودة الدخل وتضم  623ألف عائلة تمكن
من العالج بالتعريفة املنخفضة باملؤسسات العمومية
للصحة.
ّ
فأوضح السيد بدر الســماوي ّ
يتمثل يف
أن املشكل
أن هناك نظريا  623ألــف منتفع بالعالج بالتعريفة
املنخفضة ولكن هؤالء لم يكونوا مسجلني أو حريصني
عىل التسجيل قبل الكورونا ألن لهم دفرتا ،فلما دقت
سفارة الكورونا وأعلنت الدولة عن إسناد  200دينار
هبّ هؤالء الذين سجلوا منذ سنوات .وهنا وقع املشكل
حيث ّ
أن امللفات التي لم تكن محيّنة وتقارب النصف
وامللفات املحينة والبالغة  340ألفا ،فالصنف األول هو
الذي وقعت له مشكلة ووقف يف طوابري االنتظار أمام
املعتمديات والعمد ومراكز الربيد .فعالجت الحكومة
هذه اإلشكالية بتسليم استمارات إىل الذين حرموا من
هذه اإلجراءات عىل أن تستكمل بني  300و 500ألف.

فكانت املفاجأة أن االستمارات بلغ عددها إىل آخر
يوم مليون و 500ألف مطلب بل ّ
إن العدد تجاوز
التاريخ األقىص ليــوم  15أفريل ليصل العدد إىل
ما يناهز مليوني اســتمارة .فكيف ســتترف
الحكومة مع هذا الوضع هو السؤال املطروح.
املؤكد ّ
أن عدد من األفراد ال يســتحقون هذه
املنحة ،لكــن االشــكالية ّ
أن رشوط االنتفاع لم
تصدر إال يوم  15أفريل وهــو آخر يوم للتقديم
املطالب بينما املنشــور صدر عــن ثالث وزارات
يــوم  6أفريل فكان من املفروض أن يقع االعالن
الرشوط منذ اليوم األول حتى نقرأ حســن النية
لدى املواطن.
أمــا عن الســؤال كيــف واجهــت الحماية
ّ
املؤكــد أن القطاع الطبي
االجتماعيــة الوباء؟
العمومي واجــه بجهد كبــري الجائحة .ولكن
املشكل يقع عىل مســتوى التعويض عن الدخل
التي تتحمله منظومة الحماية االجتماعية خالل
فرتة الحجر .بالنســبة ملوظفي الدولة فلقد وقع
اإلبقاء عىل أجرهم أما بالنســبة للقطاع الخاص
وقع اإلعــالن عن تعويــض قيمتــه 200د ترف
ألعوان املؤسسات الخاصة التي اعرتضتها صعوبات
اقتصادية بسبب الحجر.
ولكــن إىل حد اليوم لم ترف أيــة منحة ظرفية
واستثنائية نص عليها املرسوم عدد  4الصادر يوم 14
أفريل واألمر الحكومــي  164الصادر يف نفس اليوم.
فمن بني العراقيل التي تعرضت لها مســألة الحماية
االجتماعيــة ،اإلقصــاء إذ أن هناك فئــة ثالثة وقع
إقصاؤها قانونيا وعمليــا وهي العاطلني عن العمل،
القطاع املــوازي ،الفالحني (الذيــن يعملون بصفة
موسمية لدى عدة مؤجرين).
مــن الهنات أيضا فيما يهــ ّم الحماية االجتماعية
هو ضعف املبلغ املعوض عنه وبطء إجراءات رصفه،
إىل جانــب عدم وجود قائمة واضحة لســجل الفقر
والعائالت املعوزة.
للحديث عن الحلول قال الســيد بدر السماوي ّ
إنه
ّ
يتمثل يف عدم إعداد إىل ح ّد
يجب اإلشارة إىل أن اإلشكال
اآلن مقاربة حقوقية ،يجب أن نعي اليوم أننا نعيش يف
القرن  21وهناك ع ّدة قرارات واتفاقيات دولية وأيضا
ّ
تنص عىل الحق يف الحماية االجتماعية.
الدستور
أما بالنســبة للتمويل هناك تصورات وحلول من
ذلك تخصيص جزء من الناتج الداخيل الخام لألرضية
الوطنية .واالختالفات يف وجهــات النظر ال يجب أن
تبقى يف زاويــة إدارية يجب أن ننظر للمســألة من
زاوية وطنية وحقوقية بضمان الحق يف الصحة والح ّد
األدنى مــن الدخل خاصة لبعض الفئات املهمشــة
والفقراء وحاميل اإلعاقات.

منري السعيداني(أستاذ يف علم االجتماع وباحث بالجامعة التونسية):

ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻣﻨﺰﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
وﻛﻴﻒ ﺗﺠﻠﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ؟

قال األســتاذ يف علم االجتماع وبالباحث بالجامعة التونسية
منري الســعيداني ّ
إن االختالف يف النفــاذ إىل العافية والصحة
الجيدة قد يتحول إىل تفاوت اجتماعي إذا كان نسقيا أي شامال
لفئات واســعة من املجتمع ،أو إذا كان قابال للتفادي ،يف معنى
أنه يمكن أن يكون متجاوزا انطالقا من سياسات صحية معينة
(نفاذ أفراد املجتمع إىل العافيــة وإىل الصحة ال يجب أن يكون
أساسا للتمييز بني البرش مثل لون البرشة االنتماء السيايس.)..
وأوضح الســعيداني هذا التفاوت الصحي مبني عىل ظاهرة
أخرى تتعلق بالعوز االجتماعي .يكون العوز االجتماعي يف عالقة
مبارشة بالتفــاوت الصحي إذا تمثــل يف محدودية القدرة عىل
املشاركة املجتمعية بشكل عام ،أي يف التمتع بالثروة باالزدهار
االجتماعي واالنتماء الثقايف..
والتفاوت العضوي يتحول إىل تفاوت اجتماعي إذا ما تسبب يف
العجز عن النفاذ إىل الصحة ،وذلك ما يدل عىل أن قضايا الصحة
وعدالتها املجتمعيــة قضايا معقدة وتتطلــب معارف خاصة
ومقاربات محددة.
واعترب الســعيداني ّ
أن التفاوت الصحــي يف عالقته بالعوز
االجتماعي يقتيض تفكريا يف العدالة الصحية التي تســتند عىل
مجموعة من الحقوق :كالحق يف الرعايــة الصحية ،يف العمل،
الضمــان االجتماعي ،يف الحياة العائلية ،التعليم ،املشــاركة يف
الحياة الثقافية ..فهي بالنســبة للمنظومــة الدولية لحقوق
اإلنسان هي حقوق أساســية .والعدالة الصحية تفيد أن تكون
لكل فرد /مواطــن الفرصة املتســاوية يف الخدمات العالجية
ويستوجب ذلك إزالة العقبات التي تقف يف وجه العافية من قبيل
الفقر والتمييز وآثارهما ...بما يف ذلــك عدم القدرة عىل النفاذ
إىل الشــغل الالئق بأجر منصف وإىل التعليم الجيد واإلســكان
الكريم والبيئات اآلمنة والرعاية الصحية ..ما يحيل إىل جملة من
اإلجراءات يجب إتباعها والتي ُت ّ
لخص يف  4إجراءات كربى:
 - 1إجراء تحقيقات دورية لتحديد التفاوتات الصحية.
 - 2وضع السياســات ،إصدار الترشيعات وتركيز األنظمة،
وتنمية البيئات وتطوير املمارســات التي يمكن أتقرب مجتمعا
ما إىل مستوى من العدالة الصحية أفضل مما كان عليه.
 - 3رصد الجهود واإلجراءات طويلة املدى وتقويمها إذ يجب
أن تكون مبنية عىل منهجية يف عالقة بالفئات األكثر حرمانا.
 - 4العمل عىل رســم اســرتاتيجيات عىل ضوء املســارات
املقطوعة ومخرجاتها ومحاولة تحيني البيانات وتعديلها.
ّ
وأكد ّ
أن هنــاك بحوثا يف علم اجتمــاع الصحة وعلم اجتماع
الجوائح تــويص بأن يقع اعتماد مقاييــس مضبوطة أكثر ما
أمكن وحاولت رسم براديغم القدرة الصحية والذي يحتوي عىل
جملة من املكونات يشرتك فيه مؤسســات التأمني ،الباحثون
الحكومات مهنيو الصحة ،املواطنون ..فيجب االرتكاز عىل العمل
وعىل بناء من الوفاق االجتماعي لتأسيس العدالة الصحية.
فإىل أي مدى يمكــن الحديث عن الوعــي يف تونس بالعدالة
الصحية؟
قال السيد منري الســعيداني ّ
إنه خالل الشــهرين املاضيني
صدرت نصوص منشــورة متنوعة فيها رســائل مفتوحة إىل

رئاســة الحكومة ،بيانات،إعالنات ،نداءات ،مبادرات ،و بعض
منها تحتوي عىل منحى علميا.
وتتنوع مصادر هذه النصوص إىل نصوص صادرة عن باحثني
وشخصيات سياســية ،ائتالفات مدنية مثل ائتالف الدفاع عن
املرفــق الصحي العمومي الذي يجمــع  50جمعية ،أيضا بيان
صدر عن  69شبكة حقوقية ممتدة عىل  14بلدا عربيا تجمع ما
يقارب  200منظمة .وهناك بعض النصوص األخرى التي صدرت
عن االتحاد العام التوني للشــغل ..كما أن هناك نداء صدر عن
 68شــخصية وطنية من بينها  12وزيرا سابقا وأكثر من 20
أســتاذا يف الطب والصيدلة ورؤســاء منظمات الخ وكلها متن
اشتغل عليه للوصول لـ  5استنتاجات كربى يف شكل فرضيات:
 - 1لم يتبلور شعار مطلب العدالة الصحية بصفة حاسمة يف
تونس خالل الفرتة املنقضية.
 - 2قربت الجائحة املزاج السيايس واالجتماعي واملعريف العام
من هذا الشعار.
 - 3كل ما اقرتب األفراد من الوعي الخطاب السيايس تناقص
شعار حضور مطلب العدالة االجتماعية وكلما اقرتب هؤالء من
الوعي الخطاب املدني برزت مداخل ومقاربات أكثر صلة بشعار
مطلب العدالة االجتماعية.
 - 4كلما كان التناول العلمي منغلقا عىل االختصاصات الطبية
وغري مراع للجوانب الحقوقية واالجتماعية واإلتيقية كان هناك
ابتعاد عن ظهور شعار مطلب العدالة االجتماعية وتبلوره.
 - 5يف مســتوى العدالة الصحية هناك حاجة كربى يف تطوير
أدوات تفكــري وتدبر وتصور وإجراء قضايا تتعلق أكثر بالعدالة
الصحية.

5

»أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﻘﺎرﺑﺔ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻮﺑﺎء«

استهل الســيد أيمن البوغانمي بداية مداخلته بمثال من حياته الشخصية (مرض
والدته) مبينا أن هناك ممارســات تحدث يوميا وتجعل الشخص مضطرا للتعامل مع
اختيــارات قد تكون صادمة ولكن رضورية ،وهو ما حصــل يف مواجهة الوباء وآثار
الكثري من ردود الفعل الســلبية،فمع محدودية املعدات والكفاءات الطبية لم يكن لدى
الفريق الطبي متســع ملعالجة الجميع .ثم طرح سؤاال بأي معنى تفهم الصحة حق
للجميع؟ هل تفهــم بمعنى الرعاية الصحية األساســية أو الرعاية الصحية املمكنة
يف ســياق ما أو بمعنى أنه ال بد أن تتوفر للجميع فرصة العالج يف أحســن املؤسسات
بأحدث التكنولوجيات و عىل أيدي أحســن األطباء ..لذا أكد عىل وجوب وضوح الوعد
والعقد االجتماعي.
أكد السيد أيمن البوغانمي أنه ال يمكن أن تفهم الرعاية الصحية عىل أنها حق مطلق،
بل هي حق أســايس (واألرجح أن يكون حقا مجردا)ومرتبط بقدرة السياق الجماعي
عىل توفريها .ويف ما يخص موضوع التمويل بني أن املوارد تتأتى عموما من مصدرين:
مصدر خاص إما دفوعات مبارشة للمؤسسات وملسدي الخدمات أو بشكل غري مبارش
منظومات التأمني الخاص ومصدر عمومي يقوم عىل الرضائب أو املساهمات.
ثم أضاف أن الثقافة التونســية ُتثمّن املنظومة العمومية التي لها ايجابيات عديدة
فهي أكثر إنسانية ،وعدالة ومســاواة يف التعامل مع الفئات وتوزيعا للثروة ولكن من
ســلبياتها رسعة انزالقها يف الرتابة وعدم قدرتها عىل التأقلــم والتطور والوقوع يف
البريوقراطية التي تفقد العمل الطبي والرعاية الصحية جزءا كبريا من جدواها.
وأكــد أن الحق يف الصحة ال ينبغي أن يكون فقط حقا دســتوريا بل ال بد أن يكون
حقا فعليا مســتداما وهذا يتطلب اقتصادا قويا تستند إليه املنظومة الصحية .وال بد
أن تأخذ عىل محمل الجد مسألة التكلفة والتوقف عىل التعامل معها عىل أنها إجحاف
مادي يتجاوز املنظومة الحقوقية واملقاربــة الحقوقية ،فهذه األخرية هي التي تدفع
نحو التفكري يف التمويل ونحو اإليمان بجدوى املقاربة االقتصادية.
ويف ختامه ملداخلته أكد الســيد أيمن البوغانمي أن الصحــة تمثل األولوية للعمل
االجتماعي يليها التعليم وال بد أن تسند للدولة هاته املهام وأن تطالب بأن تكون قادرة
عىل إسداء هذه الخدمات عىل أكمل وجه.

منري كشو (أستاذ فلسفة وباحث بالجامعة التونسية):

»اﻟﺤﻖ واﻟﺤﻘﻮق ..اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت اﻹﻳﺘﻴﻘﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪا«

أقر السيد منري كشــو يف مداخلته برضورة تعريب
العلــوم الصحيحة لتقريبها للمواطــن ومنها العلوم
الطبية .وطرح أيضا بعض األسئلة حول مدى جاهزية
املخابر يف ما يتعلق بالبحــث والتنمية داخل رشكات
صناعة األدوية بتونس ،ومدى تطور البحث العلمي يف
مجال البحــث والتطوير يف األمراض واألوبئة يف تونس
وماهو إســهام الجامعات عىل (غرار معهد باستور)
من كليات طب وصيدلة يف هذا املجال..
وقد أقر بوجود مشــكل يعرتض اليوم املسائل ذات
صلة باألخالق الطبية والبيــو ايتيقيا يف تونس ،وقدم
مثاال عــىل ذلك لجنة األخالق الطبيــة والبيو-ايتيقيا
والتي تضم أطباء وخــرباء يف مجال البحث يف الصحة
ويف مجال الطب ولكنها تفتقد لخرباء من اختصاصات
أخرى ،مبينا أن حتى قضايــا املتعلقة بالطب تكمن
ورائهــا رهانــات ايتيقيــة وفلســفية واجتماعية
واقتصادية ال يمكــن أن يتصدى لها أهل االختصاص
يف الطب فقط.
ثم تطرق ملســألة قلة املوارد املاليــة والتي تجعل
من اإلطار الطبي مضطــرا للتحكيم أحيانا بني حالة
وأخرىّ .
وبني أنه بالنســبة للفلسفة هناك توجهات
يف ما يخــص هذا املوضوع ،توجه نفعي «الفلســفة
النفعية» (الشــباب عىل حســاب املســنني) أي ال
يجب التوانى يف التضحيــة باألقلية من أجل األغلبية.
وتوجه ثان مناقض للســابق وهــي نظرية الحقوق
والتي تقوم عىل مبدأ عــام أن الحقوق تتأصل يف حق
أســايس أول وهو الحق يف املســاواة يف االعتبار مهما
كان الســن واالختالف الطبقي ...لكل إنسان الحق يف
الكرامة والحق يف املعاملة سواء للغري وهو أمر أسايس
وجوهري وال يجب املساس به.
ثم أردف الســيد منري كشــو أن تونس والعديد من
البلدان النامية تمكنت من تحقيق ما يسمى «بالفرار
الكبري» فرار من الجوع مــن املوت ،من الفقر ...وهو
أمر بالغ األهمية إذ أن هناك تشــكيكا يف ما تقدم من

إنســانية وأن الحداثة مثلت كارثة عىل البرش يف حني
أن هناك تطورات جــد مهمة حدثت ،كارتفاع األمل يف
الحياة يف تونس ويف البلدان املشابهة لها ،تراجع نسب
وفيات األطفال يف العالم .وبفضل االختيارات الحكيمة
تمكنت تونس منذ بداية الستينات من االنضمام لهذه
الحركة الكبــرية التي عرفها العالم وهو ما اســماه
ديتون «بالفرار الكبري» .وأضاف يف ما يخص مســألة
الحقوق هناك ما يســمى بالحقــوق املجردة ،والحق
يف هذه الحالة مــا تضمنه املعاهدات الدولية ويضمنه
اإلعــالن العاملي لحقوق اإلنســان .ولكــن التكريس
الفعيل يكون من خالل القوانني الوطنية واملؤسســات
واإلجراءات لتطبيق هــذا الحق املجرد حتى ينتقل من
حق مجرد إىل حق فعيل وإىل حق مؤسساتي.
ّ
وبني أنه يمكن للدولة أن تضمن هذه الحقوق كحق
النفاذ إىل العالج إال أن املشكل املطروح هو أن هذا الحق
ال يضمن جودة العالج وفعاليته لذلك فإن الدولة مدعوة
لدعم املنظومــة الصحية العمومية وأن تجعل الصحة
العامة للمواطنني تمر باملنظومة الصحية العمومية.
ومع ذلك يبقى مشــكل فاعلية اإلنفــاق العمومي و
التحكم يف املوارد ...فالدولة لها إمكانيات محدودة جدا
عالوة عىل ضعف املراقبة والتكاليــف العالية ...لذا ال
بد من الحفاظ عــىل القطاع الخاص ألنه أكثر فاعلية
يف هذا املجال ودعمه مع أن يتكفل بمســؤوليته تجاه
املجتمع والدولة.
ويف ختام مداخلته أكد الســيد منري كشــو أن عىل
الدولة أن تحمي حق املواطن يف العالج وتوفر إمكانيات
ملســاعدة املعوزين رشط أن تكون هذه املساعدة من
أجل إدماجهم من جديد وتوفري مواطن شغل والتخلص
من عقلية التواكل والريع.
يف الختام فتح السيد مهدي مربوك بابا للنقاش بني
املشاركني وطرح عليهم األســئلة الواردة عرب موقع
التواصل االجتماعي من قبل املشــاهدين .ثم شــكر
الجميع عىل املتابعة والتفاعل.

