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الرأسمالية وسوء رعاية الحكام هي السبب وراء هجرة الكفاءات الطبية
الخبر:
 أثار تصرٌح الرئٌس المصري عبد الفتاح السٌسً بشأن األطقم الطبٌة ،موجة غضب واسعة على منصات
التواصل ،إذ أكد أنهم سٌأخذون المقابل "عند ربنا" ولن تستطٌع الدولة إعطاءهم شٌئا( .الجزٌرة مباشر.)0207/20/71 ،
 أوضحت نقابة األطباء فً لبنان أن "أكثر من  222طبٌب هاجروا من لبنان مؤخرا( .بً بً سً عربً،
)0207/20/73
التعليق:
إن هجرة الكفاءات الطبٌة تكاد تكون وباء متفشٌا فً العدٌد من الدول العربٌة ،فأطباء مصر ،كانوا الشرٌحة األكثر
هجرة خالل سنة  .0202وال تً تزاٌدت عقب الموجة األولى لفٌروس كورونا ،وقدر عددهم بنحو  1آالف طبٌب ،وٌُعد
األطباء فً مصر من أكثر األطباء تضررا حول العالم بفٌروس كورونا إذ أعلنت نقابة األطباء عن وفاة أكثر من 313
طبٌبا منذ بدء الجائحة وحتى اآلن.
أما تونس فقد أقفلت البال َد كاملة خوفا م ن عدم قدرتها على موجة تفشً أخرى من الفٌروس ال سٌما أنّ  %02من
األطباء التونسٌٌن المسجلٌن فً النقابة ٌعملون فً الخارج.
كما تدفع ظروف العمل فً العراق إلى هجرة األطباء ،ال سٌما بعدما دمرت الحروب نظام الرعاٌة الصحٌة فً
البالد ،إذ إنه ٌوجد  73سرٌرا فقط لكل  72آالف شخص ،مقارنة بـ 00سرٌرا فً السعودٌة و 02فً تركٌا.
وهذا أٌضا ما ٌدفع األطباء فً فلسطٌن للعمل فً مستشفٌات وصنادٌق المرضى التابعة لكٌان ٌهود.
حٌن ٌتساءل المرء ،لماذا ٌهاجر األطباء بال َدهم؟ نجٌب ،تعانً بعض الدول األوروبٌة واألمرٌكٌة ودول الخلٌج،
والتً هً وجهة األطباء فً هجرتهم ،من بعض العجز فً خرٌجً كلٌات الطب نظرا لصعوبته وتكلفته المرتفعة ،لذلك
فهً تفتح باب الهجرة ألطبائنا خاصة لما ٌتمتعون به من مهارة ودقة فً العمل ومن أمانة وصدق وسعة صدر وتحمل
لتبعات العمل ،وتلك الصفات تكاد تكون مفقودة فً دول الغرب ،تجعل الطبٌب هدفا مرغوبا فٌه بتلك الدول وبأجور
مرتفعة مقارنة بأجورهم فً بلدانهم األم ،فحٌن ٌفتقد الطبٌب إلى التقدٌر المعنوي والتقدٌر المادي فما الذي ٌدفعه إلى
التمسك ببقائه فً بلده؟!
فهل ٌكفً طبٌب الجراحة فً لبنان راتب شهري ٌساوي  022دوالر أمرٌكً فً ظل الغالء المستشري وعدم قدرته
على سحب أمواله المحجوزة فً المصارف اللبنانٌة؟ وهل ٌكفً ما ٌعادل  711دوالرا فً مصر راتبا لطبٌب عند بداٌة
التعٌٌنٌ ،رتفع إلى  012دوالرا بعد حصوله على درجة الماجستٌر ،بٌنما ٌحصل حامل درجة الدكتوراه على 371
دوالرا؟!
إن النظام الرأسمالً المطبق والذي هو أساس كل ما لحق فً البالد من مصائب ووٌالت لٌس فقط فً القطاع
الصحً بل فً جمٌع القطاعات ،فالوضع االقتصادي متدهور ،والبنٌة التحتٌة ألكثر المستشفٌات مهترئة وغٌر جاهزة
لحاالت الطوارئ ،واإلجراءات التً اتخذتها الحكومات فً التصدي النتشار فٌروس كورونا المستجد غٌر واعٌة وال
ناجعة ،فقد حولت بعض المستشفٌات أو أقساما منها وخاصة قسم العناٌة المركزة الستقبال مرضى كورونا وصارت
األقسام األخرى مكتظة بالمرضى ذوي األمراض األخرى ،مما شكل عبئا كبٌرا على األطباء الذٌن ٌضطرون أحٌانا إلى
العمل المتواصل والمضنً ،فً ظل ع دم توفر اللوازم الطبٌة والوقائٌة للمرضى والكادر الطبً.
ومما زاد الوضع سوءا فً لبنان ما حصل من دمار ل عٌادات بعض األطباء إثر انفجار مرفأ بٌروت ،الذي تسبَّب
أٌضا بأضرار بالغة ألربعة مستشفٌات جامعٌة ،فكان األطباء العاملون فً هذه المنطقة هم األكثر تضررا وتأثرا بالواقع.
ألٌست هذه دواعً قوٌة تجعل الطبٌب ٌفر إلى بالد أخرى لعله ٌجد فٌها ضالته؟ خاصة وهو ال ٌرى أفقا لمعالجة
التحدٌات وتوفٌر الحلول؟
صحٌح أن هجرة األطباء سٌترتب علٌها خسارة المؤسسات الجامعٌة لألساتذة األطباء األكفاء ،وسٌخسر المجتمع
الطاقات الطبٌة ذات المستوى العالً والتخصصات النادرة ،خاصة من الفئات الشابة وحدٌثً التخرج بما اكتسبوه من
معارف حدٌثة ،فحٌن تفقد المستشفٌات الحكومٌة فً مصر  %20من كوادرها إما بسبب الهجرة أو االستقالة من العمل

الحكومً واالنتقال إلى مستشفٌات القطاع الخاص ،وحٌن ٌصل عدد مقدمً الرعاٌة الطبٌة إلى  0.0لكل ألف مواطن،
فكٌف س ٌُضمن للمرضى حقهم فً الرعاٌة؟!
ومما روي من جوانب المعاناة التً ٌالقٌها الطبٌب فً مصر فً ظل الظروف الحالٌة ،التعرض لضغوط إعالمٌة
ُت َحم ل الفرٌق الطبً المسؤولٌة عن أخطاء فً إدارة األزمة ،والمعاملة غٌر اإلنسانٌة معهم فً مستشفٌات العزل الطبً
بسبب كورونا ،حٌث ٌمكث الطبٌب لمدة ٌ 71وما ،وٌعمل أحٌانا  00ساعة متواصلة ،بل إن بعض تلك المستشفٌات ال
تسمح للطبٌب العامل عندها بأن ٌجري مسحة فً المستشفى إن أصابه الوباء من أجل االطمئنان ،فً وقت ٌرى أصدقاءه
األطباء ٌتساقطون واحدا تلو اآلخر ،كما ٌعانً األَ َمرّ ٌن للحصول على إجازة مرضٌة و ٌُتهم بادعائه المرض فٌالقً أسوأ
معاملة!
إن الحكومة المصرٌة وبغٌاب القوانٌن التً تحمً الطبٌب وتحصنه ،بدل أن تعالج المشاكل حاولت الضغط على
الفرٌق الطبً فحوّ لت األمر لجهاز األمن الوطنً لٌالحق الطبٌب الذي ٌقدم استقالته ،مما أدى لهجرة األطباء دون تقدٌم
االستقالة  ،واألنكى من ذلك أن من الحلول التً قدمها السٌسً هً تحوٌل الصٌادلة ألطباء ،وكأنه ال فرق بٌن الصٌدلً
والطبٌب فً طبٌعة العلم والعمل!! كما أنه دعا لتخرٌج دفعات استثنائٌة عاجلة من األطباء ،الذٌن ٌفترض أن ٌمكثوا 1
سنوات فً الدراسة.
فماذا ٌصدر عن العسكري غٌر الحلول العسكرٌة؟!
لقد توسعت الفجوة بٌن السٌسً وأهل مصر أكثر فأكثر حتى طالت فئة األطباء ،ففً الوقت الذي ٌعطً القاضً 3
آالف جنٌه شهرٌا كبدل عدوى ،رغم أنه لٌس معرضا لهذا الخطر مثل األطباء ،نراه ٌحرم األطباء منها فً حٌاتهم وٌحرم
أهلهم بعد وفاتهم ،فقد أكد أن األطباء الذٌن أصٌبوا بالفٌروس وتوفاهم هللا ،سٌأخذون المقابل "عند ربهم" ولن تستطٌع
الدولة إعطاءهم شٌئا ،مما حدا بنقابة األطباء بأن تطلب بمعاملة الدولة ألسر ضحاٌا الفرق الطبٌة كما تعامل أسر ضحاٌا
الجٌش والشرطة.
ما أسوأ أن ٌرمً الجانً جناٌته على غٌره لٌتملص من توابعها وواجباته نحوها ،وهذا لم نره فً دولة الخالفة
اإل سالمٌة ولن نراه بعد قٌامها قرٌبا إن شاء هللا ،فتارٌخ الدولة اإلسالمٌة فً حسن رعاٌتها للمسلمٌن وغٌرهم من الرعاٌا
غٌر المسلمٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة تجاه المرضى واألطباء ،شهد لها الجمٌع وحتى المستشرقون ،بأن رعاٌتها ال
مثٌل لها فً العالم كله وفً جمٌع العصور ،فكما كرمت األطباء وأنزلتهم المنازل التً ٌستحقونها وأجزلت لهم العطاء فقد
اهتمت كذلك بالمرضى ،وأعطت كل ذي حق حقه مادٌا ومعنوٌا ،فكانت رعاٌة جسدٌة ونفسٌة ،وكانت رعاٌة وقائٌة
وعالجٌة ،وكذلك كانت رعاٌة شمولٌة ومجانٌة للجمٌع فقراء وأغنٌاء ،كما تمٌزت بالتقدم فً علوم الصحة ،وأوجدت
حشدا من األطباء والعلماء والمختصٌن المؤهلٌن علمٌا وفعلٌا ،فحققت بهم اكتفاء ذاتٌا.
وسوف نرى فً دولة الخالفة نظاما صحٌا إدارٌا ٌقوم على البساطة واإلسراع فً تقدٌم الخدمة الصحٌة والعالج،
كما ٌقوم على الكفاٌة فٌمن ٌتولون اإلدارة.
كما سنرى اهتماما كبٌرا ببناء المستشفٌات وبأحدث التجهٌزات الطبٌة ولجمٌع التخصصات ،كذلك ستوفر مساكن
قرٌبة خاصة باألطباء لٌجدوا فٌها راحتهم بعد العناء ،وللمعاقٌن والعجزة دور رعاٌة لمن عجزت عائلته عن رعاٌته،
باإلضافة إلى الخدمات والمعدات الالزمة كل حسب احتٌاجه ،كما فعل عمر بن عبد العزٌز رضً هللا عنه حٌن أمر لكل
أعمى بقائد ولكل اثنٌن من الزمنى بخادم .وكذلك فعل الخلٌفة األموي الولٌد بن عبد الملك.
اللهم اجعلها قرٌبة واجعلنا من جنودها وشهودها
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