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بأقالمهم  

حلم الشيخوخة

بقلم
الضاهر* دانيال 

اىل  املنتسبني  للبنانيني  وآمنة  كرمية  شيخوخة  بتأمني  الوعد  شارف 
اذ مر عىل  التقاعد،  الوطني للضامن االجتامعي عىل سن  الصندوق 

اطالقه 55 عاما، اي منذ عام 1963  تاريخ تأسيس الصندوق.
مليون و430 الف لبناين ينتسبون اىل الصندوق، عاشوا وال يزالون عىل 
امل يف تأمني هذه الشيخوخة التي اوىص بها قانون تأسيس الصندوق، 
ليحل مكان فرع تعويض نهاية الخدمة الذي حمل صفة "املوقت" 

كتدبري، وال يزال بعد مرور 55 عاما عىل هذه التوصية. 
ال ميكن اغفال االجيال املتعاقبة عىل مدى العقود الخمسة املاضية 
التي امضت سنوات عمرها حاملة بآخرة هانئة. االكيد ان كرثا توفوا 
وال يعرف كيف كانت آخرتهم، من دون تحقيق حلمهم. ال يختلف 
هل  يسألون  ايضا  فهم  العمل،  يف  ناشطني  يزالون  ال  الذين  تفكري 
َمن  اىل  الحاجة  دون  من  الشيخوخة،  بهذه  للتنعم  احياء  سيكونون 

يعيلهم، خصوصا اذا كان سيحصل عىل هذه االعانة مبئة منة.
بعد خمسة عقود عىل تعطيل اقرار الشيخوخة، مل يفهم اللبناين بعد 
مشاريع ضامن  ان  معلوم  االجابة.  يحصل عىل  لن  وطبعا  االسباب، 
هذه الشيخوخة تكاثرت وتعددت مضامينها، وتعاقبت عىل نقاشاتها 
اعامل وزراء  االول يف جدول  البند  املسؤولني. كام كانت  اجيال من 
عمل كرث فور توليهم حقيبتهم، مع الحرص وتأكيد وضعها عىل سكة 

التنفيذ يف عهدهم. 
قد تكون الجهود صادقة ومستهدفة وحريصة عىل ضامن شيخوخة 
كان  اذ  اعتبارات،  والتأجيل  التأخري  يكون وراء  للبنانيني، وقد  كرمية 
الرسمية  االهتاممات  سطح  عىل  يطفو  املشاريع  هذه  يف  النقاش 
ويستحوذ عىل حّيز واسع من الرشح والتفسري واعالم الناس بالتقدم 
عن  يختفي  وفجأة  والتقدميات،  والرشوط  النصوص  يف  الحاصل 
االجندات عند اي تطور سيايس او امني او اقتصادي ومايل، لترتاجع 
مهب  يف  يضيع  ان  بعد  غيابه  ويطول  الدرجات  اسفل  اىل  اولويته 

التجاذبات عىل املسائل السياسية التي ال ميكن التنبؤ بزمن تهدئتها.
هل اقرتب تحقيق هذا االمل؟ 

الجواب نعم مع رمبا، يف وجود مرشوع قانون يف املجلس النيايب بات 
شبه جاهز، لكنه عالق يف تحديد املرجعية التي تديره. وكان مفرتضا 

لتتقدمه  تجمد  اخرى  مرة  لكن  السنة.  هذه  خالل  النور  يبرص  ان 
الحصص يف  الرصاع عىل  املأزوم عىل خلفية  السيايس  الوضع  اولوية 

تشكيل الحكومة.
وسننتظر  نقاش.  اىل  بعد  يحتاج  انه  ولو  جاهز،  املرشوع  ان  املهم 
يندرج  ان  يجب  التي  االولويات  ترتيب  واعادة  الجديدة  الحكومة 
الجمهورية  رئيسا  اعلنه  باقراره  الوعد  وان  خصوصا  احداها،  يف 
من  مضت  التي  االشهر  يف  الحريري  سعد  والحكومة  عون  ميشال 

هذه السنة. 
اللبنانيني معنيون باقرار قانون ضامن الشيخوخة، الن آخرتهم  ثلث 
الكرمية واالمنة تتعادل باهميتها، ورمبا اكرث، مع اي مرشوع اسرتاتيجي 
رفيق  مطار  وتوسيع  والغاز  النفط  عن  التنقيب  مثل  آخر  وحيوي 
الحريري الدويل وتأمني الكهرباء 24 ساعة والالئحة ال تنتهي. والنه 
قانون ميس ايضا حياة لبنانيني متنوا دامئا لو انهم توظفوا يف الدولة 
النعمة، النهم  لتقاعدهم. وهم رمبا يستأهلون هذه  لضامن معاش 
ايضا يسددون ما عليهم من رسوم ورضائب للدولة، ويتكبدون كلفة 
للرشب  الصالحة  واملاء  الكهرباء  سواء  خدمة  كل  يف  الفواتري  تعدد 
ولغري الرشب وغريها. وكانوا رمبا ادخروا هذه التكاليف التي تشكل 

نسبة وازنة من مدخولهم لتأمني آخرتهم يف مكان آخر. 
لذا يؤمل من الحكومة املنتظرة ان تدرج يف اجندتها هذا املرشوع، 
مؤمتر  يف  بتنفيذها  وعدت  التي  االقتصادية  االصالحات  جانب  اىل 
"سيدر"، فيأيت من ضمنها النه "اصالح" بالفعل. وهو ال يختلف يف 
اهدافه عن الربنامج االصالحي، بل يتكامل معها. وبات معروفا ان 
هذا الربنامج يرمي اىل الوصول اىل منو مستدام وامناء متوازن يف كل 
اىل  االقتصاد  وتحويل  للخدمات،  التحتية  البنى  وتحديث  املناطق، 
من  والحد  للشباب  العمل  فرص  تأمني  يف  ذلك  كل  ويصب  منتج. 
هجرتهم، لتضاف الشيخوخة اىل الحوافز التي تشجعهم عىل البقاء 
التقاعد  ومعاش  العملية  حياتهم  يف  الرزق  لتوفري  املغادرة،  وليس 

يف آخرتهم.  

* صحافية

البروفسور بقلم 
غريتا صعب ضيف العدد

الفساد آفة وسلوك
الفساد  العاملية  املنظامت  من  وغريه  الدويل  النقد  صندوق  يعرّف 
بـ"اساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة". يبدو ان 
االقرتاحات الدونكيشوطية ملكافحة الفساد جاءت يف كثري من االحيان 
هزيلة او عدمية الجدوى، وقد طاول الفساد االمم املتحدة حتى عام 
2015، واقيمت شكوى ضد جون آيش رئيس الجمعية العمومية لالمم 
املتحدة تتهمه باختالس مليون دوالر بالتنسيق مع رجل اعامل صيني. 
كذلك رضب الفساد مؤسسات دولية وهيئات اعتربناها ابعد من ان 
الفاسدة  واملامرسات   FIFA املثال  سبيل  وعىل  الفساد،  فيها  يدخل 

واالموال الطائلة التي دفعت فيها.
لذلك، وان كان يف كثري من االحيان يحاول املسؤولون معرفة اين ذهبت 
املثال  يبقى  منها،  القليلة  القيمة  اسرتداد  اال  يستطيعون  وال  االموال 
السنغفوري احسن االمثلة عىل نجاح بعض الدول يف مكافحة واسرتداد 

اموالها، مدعمة بارادة سياسية وقضاء مستقل غري قابلني للجدل.
وضعية لبنان ال تختلف عن هذه الحالة، واالرادة السياسية التي ظهرت 
جديا يف كالم رئيس الجمهورية واكد عليها السيد حسن نرصالله واعدة 
اذا كانت محصنة بقضاء مستقل ومؤسسات مخصصة ملكافحة الفساد. 
اليوم نحن يف حاجة اىل بدء عملية االصالح ووقف الهدر والنزف. لن 
يكون ذلك اال اذا بدأنا برأس املؤسسات واعطينا مثاال صالحا. لذا قد 
يكون تخفيف مخصصات النواب برهانا واضحا عىل جدية الدولة يف 
هذا املنحى. ال ميكن االستفادة من مؤمتر سيدر اال اذا مشيناها خطوات 
املوازنة  من  املئوية  النسبة  وتخفيف  العامة،  املالية  اصالح  يف  ثابتة 
التي ترصف معاشات وتنفيعات. كل هذا ميكننا تحقيقه مع اصالحات 
بنيوية، وايجاد ثقافة االبالغ عن مامرسة الفساد، ومزيد من الشفافية 
يف ادارات الدولة واملساءلة عىل اساس الجدارة الدارة املوارد البرشية يف 
االدارة العامة. هذه االمور لو نفذت تجعل من املمكن الحد من الفساد 

و السري يف االصالح.

يبقى القول ان تحديد اتجاه االصالحات ليس سوى جزء من املهمة. 
وتكمن الصعوبة الرئيسية يف تنفيذها. سؤال من اين لك هذا؟ قد يكون 
انسب سؤال يطرح عىل العديد من السياسيني واملوظفني واملدراء يف 
الدولة اللبنانية. واال نحن نسري نحو الهاوية وبشكل رسيع، واالكيد من 

دون رجعة.
مع سيدر )1(، عالوة عىل حشد الدعم الدويل لدعم استقرار االقتصاد 
وتنفيذ اصالحات هيكلية، ال بد من التطلع اىل امور باتت تشكل عبئا 
كبريا عىل االقتصاد، منها استمرار منو الدين العام حتى اصبح يتجاوز 
150% من الناتج املحيل االجاميل، واستمرار العجز يف الحساب الجاري، 
ويف ظل جهود ال تزال غري كافية ملكافحة الفساد واملفسدين. واذا ما 
جاءت املوازنة، ستكون خطوة يف رحلة األلف ميل، وستبقى غري كافية. 
االمر املقلق حاليا حالة الجمود يف االقتصاد اللبناين سواء يف االستثامر او 
يف التجارة العامة، ما يعني امورا عدة وجب التطلع اليها بدقة ومراقبتها. 
عليه يجب ان يكون التصدي للفساد وتحسني الحوكمة عنرصا اساسيا يف 
اجندة االصالح يف لبنان. وقد قدم صندوق النقد الدويل بعض التوصيات 

للقضاء عىل الفساد، اهمها تفعيل قانون الرثوة غري املرشوعة. 
دروسا  تتطلب  وال  اجامال،  واضحة  فهي  االقتصادية  الخلفية  اما 
مستفيضة يف االقتصاد، ال سيام وان الجميع يعلم علم اليقني ان النمو 
ما زال منخفضا ومن غري املحتمل ان يتحسن يف املدى القريب، ال سيام 
يف القطاعات التي تعترب اساسية للبنان، مثل السياحة والعقارات والبناء 
بنسبة 10% يف  تدنت  العقارات  اسعار  فإن  لبنان  )وبحسب مرصف 
عام 2017، يف حني ان مؤرش ثقة القطاع الخاص ما زالت مثقلة بسبب 
عدم االستقرار السيايس، وارتفاع تكاليف الواردات ال سيام النفط ومع 

انخفاض الدوالر االمرييك(. 
هذه هي الصورة، وتبدو قامتة. اال انها غري مستحيلة يف بلد استطاع 

النهوض دوما كطائر الفينيق.


