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المالية الفجوة اتساع لتفادي التوصيات التزام على وتشديد الصحة لوزارة دوالر مليون  43 تتطلب" كورونا" مواجهة  

متى موريس  

 
  

 تحفيزية حزم جانب إلى واجتماعية اقتصادية استجابة خطط اعتماد على الحكومات وحض   اإللزامي، اإلغالق ضرورة على العالم بلدان معظم المستجد كورونا فيروس أرغم
أميركي دوالر تريليون  إلى الحاالت بعض في تصل . 

د القائمة، واالجتماعية االقتصادية األزمة إلى التعقيدات من أخرى  طبقة الفيروس انتشار يضيف لبنان، في ته الركود سرعة بزيادة ويهد   رغم على األزمة هذه اعقاب في وحد 
ها دراسة توقعت السياق، هذا وفي. االنتشار الحتواء الحكومة تبذلها التي الجدي ة الجهود  "كورونا" لفيروس لبنان مواجهة تتطلب أن" واالقتصادي المالي فليحان باسل معهد" أعد 
 460 نحو تبلغ والتي 2020 لعام العامة الصحة وزارة موازنة من %10 نسبة يوازي  التقدير وهذا. فقط العالج كلفة تغطي دوالر مليون  43 عن تقل   ال قد بقيمة إضافيا تمويال
البالد مالية تعانيها التي المالية الفجوة بزيادة يهدد مما أصال، تقشفي ة وهي الجارية السنة موازنة الى جديدا عبئا ويضيف دوالر، مليون  . 

 ظل في معدوم شبه أو جدا   محدود اللبنانية للحكومة المالي المناورة هامش" ان البساط مبيض لمياء العامة للخدمة المتحدة االمم لجنة وعضو" فليحان باسل معهد" رئيسة تعتبر
ف، شديدة موازنة  إلى التقديرات تستند أن على الدولية، المؤسسات تتيحها التي التسهيالت حزم ذلك في بما خارجها من إضافية تمويل مصادر ايجاد الى تحتاج وسوف التقش 

 تقييم على الحكومة يساعد مرجعي إطار وضع الى عليه المفروضة العزلة فترة في واالقتصادي المالي فليحان باسل معهد عمل فريق بادر هنا من. علمي ة وحجج منهجي ات
 ةحي  الص النواحي من االستجابة ترتبها التي اإلضافية التمويلي ة والحاجات الدولة موازنة على الفيروس مواجهة أثر تقدير وفي أشهر، ستة مدى المصابين بعالج المرتبطة الكلفة
والعمالة االقتصادية القطاعات على المالية الكلفة لتقدير بها القيام ُيمكن مماثلة دراسات أن علما اإلجتماعي ة، ثم ومن ". 

ل وآليات سياسات تصميم أهمي ة" على البساط وتشدد  قلح الذي الضرر بتقييم يبدأ وهذا المقبلة، الصعبة المرحلة في المنتجة والقطاعات االقتصادي ة الحركة بدعم تسمح تدخُّ
سات  الكابيتال) األموال رؤوس على الصارمة الضوابط بسبب وثانيا   الوباء، بسبب أوال   اللبنانية، السوق  من %90 من أكثر تشكل والتي الحجم والمتوسطة الصغيرة بالمؤس 

 ليناهز طويلة فترة ويستمر   %13.0 بنسبة العام هذا االقتصاد حجم يتقل ص أن المتوق ع ومن. 2019 األول تشرين منذ رسمي غير بشكل المصارف تفرضها التي( كونترول
 خطر ويواجهون  الفقر خط   تحت حاليا يعيشون  السكان من %45 أن   علما مسبوقة، غير مستويات إلى لبنان في والفقر البطالة معدالت ترتفع أن ُيتَوق ع حين في ،%30 نسبة

40 تناهز بنسبة الموازية السوق  في اللبنانية الليرة لقيمة الرسمي غير االنخفاض جانب إلى %53 يقارب قد الذي التضخم تسارع %. 

 وزارة معطيات بحسب المستشفى يدخل مواطن اي   لعالج المرجحة الكلفة فمتوسط. المالية الفجوة كورونا فيروس عالج كلفة توسع أن المتوق ع من الظروف، هذه ظل في
ة  اللبنانيين المواطنين لثلث الشهري  الدخل ضعف 437 إلى 98 يقارب ما أي يوما، 20 متوسطها لمدة ليرة 39,305,000و ليرة 8,905,000 بين ما يراوح العامة، الصح 

ة وزارة معطيات على مبني ة التقديرات هذه. اليوم في ليرة 6000 من بأقل   يعيشون  الذين  والكلفة دوالرا ، 90 نحو يوه المريض لفحص المقدرة الكلفة متوسط يخص ما في الصح 



رة رة الكلفة ومتوسط اليوم، في للمريض دوالرا   373 نحو وهي لالستشفاء المقد  ر بينما اليوم، في للمريض دوالر 1200 إلى تصل والتي المرك زة الرعاية لوحدة المقد   كلفة ُتقد 
أسبوعين مدى دوالرا   133 بنحو الشخصي ة الوقاية معدات ". 

ى الذي اإلسبانية اإلنفلونزا وباء حول التاريخية البيانات الى" فليحان باسل معهد" وضعها التي الدراسة لجأت الُمحتملة، التكاليف الستشراف محاولة في  من ةمختلف مدن في تفش 
إلى انتشاره نمط في األقرب وهو ،1918 عام المتحدة الواليات  Covid-19. للبنان، مماثلة استجابة سيناريوات لديها التي المدن في الوباء تفشي مسار الدراسة واستطلعت 

ن الوفيات معد الت أنماط تعوجم للبنان اثنين سيناريوين الدراسة وضعت األساس، هذا على. أسبوعا 24 طوال لبنان في الفيروس لتفشي المحتملة المسارات إسقاط من لتتمك  : 

دة تعبئة اجراءات على مبني األول - الفيروس النتشار ثانية موجة حصول إلى أد ى مما أسابيع بضعة بعد تطبيقها في السلطات تساهلت مشد  . 

دة اجراءات على مبني الثاني - أكبر ووفيات إصابة بمعدالت لكن واحدة موجة حصول مع مشد  . 

اللبنانية الحكومة تبنتها التي االنتشار وتأخير للوقاية الصارمة التدابير إلى نظرا النموذج عن تحيد أن يمكن النهائية األرقام طبعا . 

حاالت معالجة كلفة إجمالي تقدير تم الفيروس، من موجتين حصول يلحظ الذي األول السيناريو في  #COVID-19 دة دوالر مليون  43 بحوالى أشهر ستة فترة على المؤك  . 

 

حاالت معالجة كلفة إجمالي تقدير تم أكبر، تووفيا إصابات ونمط للفيروس واحدة موجة على المبني الثاني السيناريو في  #COVID-19 دة  بحوالى أشهر 6 فترة على المؤك 
دوالر مليون  57.64 . 

رة الكلفة ذلك في بما المؤكدة الحاالت عالج كلفة الدراسة وغط ت  ومنها األخرى، الصحية التكاليف تغط    لم لكن ها للفحص، المرجحة والكلفة المرك زة والرعاية لالستشفاء المقد 
 مت ما إذا التكاليف، هذه. وتدريبه جديد طبي كادر وتوظيف التعقيم، وتكاليف الطبي، للجهاز الشخصية الحماية تجهيزات وشراء إضافية، طبية ومواد تجهيزات على الحصول

رة الفاتورة تزيد احتسابها، أضعافا   الُمقد  . 

ر الرسمية، االرقام الى وبالعودة  خطة حاجة الى البساط تشير عليه وبناء. 2020 العام موازنة الى إستنادا ليرة مليار 692 يقارب بما لبنان في العامة الصحة وزارة موازنة ُتقد 
 شبه اللبنانية للحكومة المالية المناورة هامش أن   ومعلوم. الحالية الصحة وزارة موازنة من %10 يوازي  ما أي ليرة، مليار 65.5 عن تقل   ال بقيمة إضافي تمويل الى االستجابة

170 االجمالي المحلي الناتج إلى الدين نسبة تتجاوز إذ معدوم، %. 

ة وزارة توصيات اللبنانيون  التزم حال وفي ر  الكلفة بالتالي وستنخفض العام المال على كلفته باحتواء حتما لبنان فسينجح الوباء، احتواء في الجهود ونجحت الصح   في ةالمقد 
الدراسة تقدمها التي السيناريوات . 
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