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املواطن يدفع ثمن فشل الدولة في بناء نظام لها
مؤسسات الرعاية االجتماعية ...بال رعاية

مرة جديدة يدفع اللبناين الفاتورة نيابة عن دولته التي فشلت يف وضع اساسات
صلبة لتأمني الحد االدىن املطلوب من خدمات الرعاية االجتامعية التي يشكل
وجودها دعامة اساسية الستقرار االمن االجتامعي .وهو يدفع اليوم من جيبه
الخاص مثن ما عجزت الدولة عن توفريه ليك يحصل عىل الحد االدىن من خدمات
الرعاية االجتامعية والصحية
ترفع مؤسسات الرعاية االجتامعية التي
لطاملا ساندت املواطن حتى يف عز الحرب
اللبنانية ،الصوت عاليا طالبة دعمها
لتتمكن من االستمرار يف تأدية رسالتها

االنسانية بعدما انقطعت عنها كل اشكال
الدعم الخارجي .اما الدعم الداخيل فاصبح
محدودا جدا نظرا اىل ارتباطه املبارش
بقدرة اللبنانيني املادية .يف النتيجة ،اوضاع

زيدان :نطلق صرخة ملساعدتنا
في املحافظة على دار العجزة

بادرنا الدكتور زيدان بالقول" :اذا اختلفنا
حول تحديد املسؤول عن ذلك اال ان
االجامع عىل الضحية ال خالف حوله :املواطن
املحتاج .هذه املؤسسات والجمعيات
االجتامعية تعمل عىل رعاية االطفال االيتام
وذوي الحاالت الصعبة واالشخاص املعوقني
وكبار السن والعجزة واملدمنني والنساء
واالحداث وايوائهم وتأهيلهم وتعليمهم.
عددها يتجاوز  300مؤسسة اكرث من 50
الف طفل ،ويعمل فيها اكرث من  25الف
شخص".
واشار اىل ان "الدار تستقبل حاليا 400
مقيم يتوزعون بني قسم كبار السن وقسم
االمراض النفسية وقسم العناية امللطفة ،اىل
جانب عدد كبري من اهايل املنطقة الذين
يستفيدون من خدمات الرعاية االجتامعية
التي نوفرها ،علام ان  90يف املئة منهم
يستفيدون من تغطية وزارة الصحة التي
ال تزال تعتمد تعرفة متندية جدا ال تشكل
اكرث من  5يف املئة من الكلفة الفعلية،
خاصة بعدما تم رفع الدعم بشكل كامل
عن املشتقات النفطية واالدوية واملعدات

الطبية .فالدار تضم ايضا مستشفى متكامال
فيه مختربات وقسم لالشعة وآخر للعناية
امللطفة مع جهاز طبي كامل ،وهذا ما
يرفع من نسبة اكالفنا مقارنة باملؤسسات
االخرى .قبل تفاقم االزمة املالية الحالية،
كان متويلنا يعتمد بجزء كبري منه عىل
اللبنانيني يف الداخل من خالل مساعدات
وتربعات وزكاة تأيت بشكل خاص من عائالت
بريوتية ،اضافة اىل جزء ضئيل يأتينا عرب
مؤسسات او جمعيات خارجية او سفارات.
وقد انعكست االزمة االقتصادية التي منر
فيها سلبا عىل املساعدات املحلية مام ادى
اىل تراجع االيرادات بشكل كبري فيام زادت
قيمة االكالف من  10اىل  20يف املئة يف
قطاعات معينة ،اضف اىل ذلك االنقطاع
املستمر للتيار الكهربايئ الذي ترافق مع
رفع الدعم عن املحروقات .وبحكم ان
مستشفى موجود يف الدار ،نحن ملزمون
تأمني التيار عىل مدار الساعة مام يرفع
من االكالف بشكل هائل اىل حد مل يعد يف
امكاننا تحمله ،وهذا ما دفعنا مضطرين اىل
عدم قبول طلبات جديدة لدخول الدار او

مأساوية تعيشها هذه املؤسسات التي
تناضل من اجل املحافظة عىل مستوى
الخدمات التي ما زالت قادرة عىل توفريها.
"االمن العام" اطلعت عىل اوضاع مؤسستني
عريقتني يف هذا املجال ،يف محاولة منها
ملساعدتهام عىل رفع الصوت ّ
عل هناك
من يسمع ،فالتقت املدير العام ملستشفى
دار العجزة االسالمية الدكتور بدر زيدان،
ورئيسة مجلس االدارة املديرة العامة
ملؤسسة "سيسوبيل" فاديا صايف.

املستشفى بعدما بتنا عاجزين عن تلبيتها
كام يجب .كل ذلك ترافق مع نقص حاد
يف الكادر الطبي بعد موجة الهجرة التي
شهدها القطاع".
■ ماذا بالنسبة اىل املستحقات املرتتبة عىل
الدولة ،هل متكنتم من تحصيل ولو جزء
منها؟
□ وعدنا املعنيون بتسديد دفعة اوىل من
املبالغ املرتاكمة خالل كانون الثاين املايض،
لكن ويا لالسف مل نتسلم شيئا بعد ،علام
ان بعض هذه املبالغ تعود اىل ما قبل
العام  2018وهي يف حاجة اىل تسويات.
اما بالنسبة اىل مستحقات االعوام 2019
 2020و 2021فلم يتم البحث بعد يف سبل
تسديدها.
■ تعتمدون حاليا عىل ما تبقى من دعم
لبعض العائالت ،اىل متى ميكنكم االستمرار؟
□ ان مجرد استمرار الدار ومحافظتها عىل
مستوى الخدمات الذي تقدمه يشكل معجزة
ال ميكن تفسريها .هاجسنا ان ال نقرص يف

خدمة املرىض وجميع املوجودين يف الدار،
حتى لو اضطررنا احيانا اىل ارشاك االهل يف
تحمل املسؤولية من خالل الطلب اليهم
تلبية بعض الحاجات كالدواء مثال ،يف حني
ان ذلك يفرتض ان يكون ذلك من مسؤولية
وزاريت الصحة والشؤون االجتامعية.
■ ما هي تداعيات ما يحصل عىل غياب
شبكة االمان االجتامعية يف البلد؟
□ جزء كبري من املؤسسات التي تعنى
باملسنني وباالمراض النفسية والعقلية آيل
اىل االقفال ،وهذا االمر ستكون له تداعيات
سلبية جدا عىل الوضعني الصحي والنفيس
وعىل االمن االجتامعي ككل ،خاصة وان
مجتمعنا يتجه نحو الشيخوخة اكرث فاكرث.
فهل ميكن ان يتصور احد ما ميكن ان يكون
مصري هؤالء املسنني او املرىض اذا اقفلت
املؤسسات التي تعنى بهم؟ لذا يجب العمل
عىل ايالء هذا املوضوع اهتامما خاصا من
املعنيني الننا سنواجه يف وقت قريب جدا
نقصا حادا يف تقديم الخدمات.
■ عىل ابواب شهر رمضان املبارك ،ما هي
الرسالة التي توجهها اىل اهل الخري؟
□ اقول لهم اذكرونا بالخري دامئا ،فدار
العجزة مؤسسة عريقة تعود اىل اكرث من
 70عاما ،وهي تقدم خدمات شبه مجانية

املدير العام ملستشفى دار العجزة االسالمية الدكتور بدر زيدان.

قبل تفاقم االزمة
املالية كان تمويلنا يعتمد
على اللبنانيني في الداخل

صافي :اذا لم نحصل على دعم
مستدام مصيرنا االقفال

الوضع يف مؤسسة "سيزوبيل" ليس افضل
عىل االطالق والهم االسايس للقيمني عليها
هو تأمني مداخيل كافية توفر استمراريتها.
هذا ما اكدته صايف ،مشرية اىل ان املؤسسة
متر يف مرحلة دقيقة جدا "خاصة وان
عملنا ليس محصورا بدعم اطفالنا فقط
بل يشمل ايضا تقديم الدعم الهلهم
وعائالتهم من خالل افساح املجال امامهم

واعطائهم االولوية للعمل يف املشاغل
التابعة للمؤسسة .كام اننا نويل اهمية
كبرية الخوة واخوات اطفالنا عرب ارشادهم
اىل كيفية احتضانهم ومساندتهم وتقبل
اوضاعهم خاصة وان هؤالء االخوة غالبا
ما يكونون مح ّيدين داخل عائالتهم او
مجربين عىل االهتامم باخوتهم بشكل
مفرط .ويف الحالتني يكون الوضع غري سليم

للمجتمع .رصختنا اليوم نرفعها اىل اهلنا
ومحيطنا العريب ليك يساعدونا يف املحافظة
عىل هذه املؤسسة ويؤمنوا تاليا استمراريتها
من خالل تقديم الدعم املبارش وغري املبارش
لها ،سواء عرب مشاريع استثامرية او تطويرية،
او تقديم مساعدات عينية كمواد غذائية او
تجهيزات طبية او ادوية ،او حتى مساعدات
مالية لنتمكن من املحافظة عىل العنرص
البرشي الذي يشكل قيمة مضافة للمؤسسة.

عىل االطالق .لدى "سيزوبيل" حاليا 1400
طفل 400 ،من بينهم يأتون اىل املؤسسة
يوميا ويتابعون برامجها ،يف حني يقوم
اكرث من  250فيزيائيا بتقديم الخدمات
املطلوبة اللف طفل يف اماكن اقامتهم
اينام وجدوا يف مختلف املناطق  ،ومن بني
هؤالء اطفال عنارص الجيش اللبناين واالمن
العام وغريهم الكثري".
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■ كيف تواجهون االزمة املادية التي
تعصف بكم؟
□ شكلنا منذ فرتة املجلس الوطني لالعاقة
الذي يضم كل املؤسسات التي تعنى بهذا
القطاع وسبق لها ان تعاقدت مع وزارة الشؤون
االجتامعية لتقديم الخدمات للمعوقني نيابة
عن الوزارة لقاء بدل مادي ،وهنا تكمن املشكلة
الفعلية اذ ان التعرفة التي تعتمدها الوزارة
لتحديد قيمة البدل مل تخضع العادة تقييم منذ
العام  ،2011حني كانت تشكل املبالغ املستحقة
حواىل  30يف املئة من مجمل موازنتنا .اما اليوم
فهي مل تعد تساوي اكرث من  3يف املئة منها.
من هنا ،اضطرت بعض املؤسسات اما اىل
عرص نفقاتها اىل الحد االقىص ،او التوقف عن
استقبال حاالت جديدة ،او اوقفت برامج تطوير
العاملني فيها ،او حتى اقفلت ابوابها بشكل كيل
او جزيئ .فنحن مثال ،وبهدف تخفيف مصاريفنا
التشغيلية ،بتنا نستقبل االطفال ثالثة ايام يف
االسبوع فقط ونعمل عىل تأمني التعليم لهم
عن بعد يف اليومني االخرين ،كام اوقفنا العمل
بكل وسائل النقل .من املفارقات ايضا ،ان الوضع
املأساوي الذي منر فيه دفع عددا كبريا من
اللبنانيني يف الخارج اىل مساعدتنا ،فقاموا بجمع
التربعات وارسالها الينا بعدما اصبحت غالبية
املساعدات التي توفرها املؤسسات والجمعيات
االجنبية مخصصة لالجئني .اىل جانب املشاكل
املالية التي نواجهها ،نواجه عقبات اكرب
مع املصارف التي ال تاخذ يف االعتبار وجود
مستحقات علينا دفعها يف مواعيدها كرواتب
املوظفني يف املؤسسة .وقد اثرنا هذه املسألة
مع كل املسؤولني الذين التقيناهم ومع جمعية
املصارف وغريها ،وطالبنا ان يتم التعامل معنا
اسوة مبا هو حاصل مع املستشفيات ،خاصة
وان االشخاص الذين نهتم بهم مرىض ويف حاجة
اىل عالجات وادوية ال ميكن التوقف عنها او
تأجيلها.
■ يف ظل هذا الواقع كيف ترون مستقبل
هذه املؤسسات؟
□ معظمها آيل اىل االقفال ال محالة ،ألن
اوضاعها صعبة جدا والدولة عاجزة عن
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رئيسة مجلس االدارة املديرة العامة ملؤسسة "سيسوبيل" فاديا صايف.

اقفال هذه املؤسسات
ستكون تداعياته خطيرة
على االمن االجتماعي

مساعدتها ،فيام ال تعريها املؤسسات الدولية
االهتامم الالزم .فاذا مل نحصل عىل دعم كبري
ومستدام ،سيكون مصرينا االقفال وحينها
ال اعلم ماذا سيكون مصري قرابة  12الف
طفل تعنى بهم هذه املؤسسات ،والذين
سيصبحون من دون رعاية وعالج ومتابعة.
هذا فضال عن املشاكل النفسية التي ستظهر
عندهم وعند عائالتهم يف حال بقائهم يف
منازلهم .لقد خربنا ذلك يف اثناء الحجر الذي
فرض من جراء جائحة كورونا والذي كانت
تداعياته كارثية عليهم وعىل عائالتهم.
■ ما هي الرصخة التي تطلقينها يف الداخل
والخارج؟

□ دخلنا يف دائرة الخطر الكبري ،وقد
تطاول شظاياها عائالت باكملها سواء
عائالت االطفال او عائالت العاملني يف
املؤسسات يف حال اقفالها ،االمر الذي
ستكون له تداعيات خطرية عىل االمن
االجتامعي برمته .هنا اناشد الجميع،
وارفع الصوت عاليا القول ان اطفالنا
مواطنون لبنانيون وهم جزء ال يتجزأ من
املجتمع ،وهم يف حاجة لرعاية واهتامم
اكرث من اي شخص آخر .لذا علينا ان
نتعاون جميعا اليالئهم االولوية الالزمة
كسائر املرىض ان مل نقل اكرث .موازنة وزارة
الشؤون االجتامعية ال تتعدى الواحد يف
املئة من اجاميل املوازنة العامة ،وقد
لحظت املوازنة الجديدة زيادة طفيفة
لقطاعنا ال اعرف اذا ما اذا كانت تستند
اىل دراسة علمية ام ال؟ نحن عىل تعاون
واتصال يومي مع الوزير هيكتور حجار
الذي ال يوفر جهدا ملساعدتنا ،لكن
ويا لالسف امكانات الدولة معدومة.
لذا ،فان هذا القطاع الذي يعيش عىل
املساعدات والتربعات يستحق اهتامما
اكرب من الجميع.
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