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الدكتور بقلم 
كابي بجاني*  ضيف العدد

واقع الضمان اإلجتماعي وإمكانات اإلصالح
اهم  احد  االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق  ملف  يشكل 
يعتربها  والتي  العاملة،  القوى  مستقبل  تواجه  التي  التحديات 

كثريون من القضايا الشائكة يف لبنان.
كان   ،1963 عام  اىل  وبالتحديد  املايض  القرن  سني  اىل  العودة  يف 
الهدف االسايس من انشاء مؤسسة الضامن، الحفاظ عىل ما يسمى 
االمن االجتامعي للمواطن اللبناين. بعد مرور كل هذه السنني، اين 

نحن من هذا الهدف؟
السبعينات  بداية  منذ  والحروب  الويالت  من  الكثري  وطننا  عاىن 
انجازه  تم  عام  اليوم  نسأل  لذا  الزمن،  من  عقدين  نحو  واستمرت 

وماذا تحقق عىل صعيد االمن االجتامعي؟
وبالتايل  التفاصيل،  بعض  يف  الدخول  املهم  من  ذلك،  عن  لالجابة 
للجهاز  الضامن، وكام هو معروف،  ادارة  الضوء عىل عمل  تسليط 

االداري املسؤولية الكربى يف استمرارية املؤسسة وتطويرها.
غري  حاليا  املطبقة  االدارة  ان  نالحظ  الواقع،  ارض  اىل  االنتقال  يف 
املضمونني، خصوصا  اىل  تقدميها  املطلوب  الخدمات  لطبيعة  مالمئة 
رسيعة  نظرة  يف  واملعارصة.  الحديثة  املعلوماتية  التقنيات  ظل  يف 
ان  نرى  االجتامعي،  الضامن  العمل يف مختلف دوائر  عىل منهجية 
االنظمة املتبعة ما زالت يف معظمها غري ممكننة، وبالتايل ال تزال يف 
املراحل االوىل من التكنولوجيا املعتمدة يف اواخر القرن املايض، مام 

ينعكس سلبا عىل سري انجاز املعامالت التي تزداد تراكام.
اين مسؤولية املسؤولني عن  الحايل؟  االمر يف وقتنا  هل يجوز هذا 
هذه االدارة؟ ما هي رؤيتهم وخططهم؟ من يستطيع منهم االجابة 

عن هذه االسئلة؟
كذلك نسأل عن مبدأ الرقابة، هل هي مطبقة فعال ام شكال؟

عاجزة  ادارة  وجود  هو  الواقع  يف  نراه  ما  لكن  الجواب،  نعلم  ال 
املعامالت غري  الهائل من  الكم  تكدس هذا  اىل  استنادا  العمل  عن 
املنجزة. لعامل الفساد حيز مهم يف هذا االمر، خصوصا وان انجاز 
او  سياسية  تدخالت  بعد  اال  يتم  ال  املعامالت  كبري من هذه  قسم 

حتى من خالل الرشوة.
تجاه هذا الواقع لحال الضامن االجتامعي يف بلدنا، وامام االهتزاز 

من  العديد  يتجه  الضامن،  لصندوق  االدارية  الصدقية  يف  الكبري 
يف  والصحية  االجتامعية  الحامية  تأمني  اىل  العامل  مجتمعنا  رشائح 
املواثيق  من  العديد  وبحسب  انه  علام  الخاص،  القطاع  مؤسسات 
الدولية، يعترب الحق يف الضامن االجتامعي حقا اساسيا لكل انسان 
العطاء  التسهيالت  كل  الدولة  تقدم  ان  يقيض  والواجب  بلده،  يف 

هذا الحق اىل مواطنيها.
شبابنا  العديد من خرية  نرى  الدولة،  من  الحاصل  للتقصري  كنتيجة 
ونخبنا تلجأ اىل الخارج لالستفادة من التأمني االجتامعي الذي يعترب 

مسلوبا يف لبنان.
من  الضامن  قانون  تطبيق  حسن  اهمية  نرى  ذلك،  اىل  باالضافة 
اولوياتها تحقيق الحامية االجتامعية لكل رشائح  ادارة حكيمة من 
القوى العاملة يف لبنان، والتي تساهم يف تفعيل التنمية االقتصادية، 
يف حال تم ايجاد خطة شاملة لحامية دخل االشخاص العاملني، عرب 
مرحلة  اىل  الوصول  وبالتايل  لهم  االساسية  الصحية  الخدمات  توفري 
الحياة  متطلبات  يف  االستمرارية  تضمن  تقاعدية  معاشات  تأمني 

املسنني والعاجزين. للموظفني 
هل هذا ممكن يف ظل هذا الواقع الصعب للجانب االداري واملايل 

للصندوق؟
لالصالح  الحسنة  النيات  توافرت  اذا  لكن  سهلة.  ليست  املهمة 
االداري، وبالتايل اتخذ القرار املناسب من السلطة السياسية القرار 
خطة عملية يكون من ركائزها تحديث االدارة، عرب وجود حوكمة 
للسهر عىل تنفيذ االصالحات من خالل شفافية مطلقة يف املامرسة 
املسؤولني،  جميع  عىل  والعقاب  الثواب  مبدأ  تطبيق  يف  والجرأة 
والبّناء  االيجايب  التعاون  من  وراق  عال  مستوى  اىل  نتوصل  بحيث 
اخرى،  جهة  من  التنفيذي  والجهاز  جهة  من  التقريري  الجهاز  بني 

وطبعا من خالل وجود فاعل لالجهزة الرقابية.
الصندوق  ادارة  اصالح  خالل  من  يبدأ  اللبنانية  االدارة  يف  االصالح 

الوطني للضامن االجتامعي.

* استاذ العلوم االقتصادية واملالية يف جامعة القديس يوسف  
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بقلم
أبوحيدر* نجوى 

مدى  عىل  املتعاقبة  السيئة  السياسية  ادارته  يف  لبنان  مصيبة  نصف 
عقود، والنصف االخر يف مكان ثان يفرتض املنطق انه الدواء ال الداء. 
السياسية  القوى  دخلت  مذ  ودوره  رسالته  عن  املنشق  االعالم  هو 

والحزبية اىل قمرة قيادته، وحولت االعالميني اوىل ضحاياه.
ومستغال  مستباحا  املواطن،  كام  مجمله  يف  بات  لبنان  يف  االعالم 
ومستثمرا، ملصالح بعيدة من اهدافه االجتامعية التوجيهية. ال يخدم 
اثبتت  التي  االدمغة  القوى يف عمليات غسل  اال مستغليه من هذه 
نجاحها يف تكريس سياسة الالوعي واالنقياد الفكري االعتباطي خلف 
خارج  هو  وطنه  يف  يحدث  ما  بأن  تشعره  تحريضية  موجهة  افكار 
مجاله، وان دوره محصور يف تأييد الفئة او الحزب، عوض ان يكون 
لنظرة  الوعي  او  العقيل  االستيعاب  تكوين  يف  ومهام  اساسيا  عامال 

املواطن اىل مجتمعه ودوره يف بناء الدولة وتكوين الحقيقة.
املؤسف املبيك ان معظم ممتهني االعالم يف لبنان، يك ال نظلم بقية 
باقية تتمتع بحس املسؤولية االجتامعية واالخالق املهنية، يساهمون 
للبيع والرشاء  يف تحويله من منرب لرسالة هادفة اىل سلعة معروضة 
مهنة  قواعد  ارسوا  الذين  الرواد  جيل  السياسية.  التوجهات  بحسب 
قليلة من  قلة  اىل  اال  ويالالسف،  يورثوها،  مل  لبنان  املعمر يف  االعالم 
زمالء املهنة، ما زالت تقاوم رياح التغيري ونسف اسس هذه القواعد 
اتعبته  واالخر  صامدا  زال  ما  بعضهم  املدمر،  االعالم  نظرية  الرساء 
املواجهة فقرر التخيل والرحيل او الهجرة، اىل حيث ال مؤامرات وال 

استغالل وال من طارئني عىل املهنة.
وبعد... مثة من يسأل لَِم انحدر لبنان اىل قعر هاوية االزمات السحيقة؟ 
والقيم  االخالق  مدرسة  لغياب  لكن  تأثريها.  السيئة  للسياسة  نعم 
الوطنية االعالمية تداعياتها الكارثية. تخيلوا للحظة لو ان وسائل االعالم 
والفئات  االحزاب  عىل  االنتامء  مقسمة  ليست  كرثتها،  عىل  اللبنانية 
السياسية املتناحرة تبث ما يخدم اهداف مستغليها، بل مجتمعة عىل 
مصلحة لبنان العليا تؤدي دورها يف مجال تثقيف املواطن عىل دوره 

وتحفيزه عىل حب الوطن والوالء له بدل الزعيم والحزب والتيار. هل 
االعالمية  السياسة  ان  ال.  قطعا  اليوم؟  عليه  هو  ما  عىل  لبنان  كان 
يف  وساهمت  وعقولهم،  اللبنانيني  نفوس  يف  فعلها  فعلت  التدمريية 
شكل اسايس يف تفتيت الوطن وتعميق ازماته حتى الجذور، وافسحت 
املجال للمنظومة الحاكمة الحكام القبضة عىل البالد والعباد وتحويلهم 
يتسمرون  زقيفة"  و"فرقة  البعض  بعضهم  عىل  تحريضية  ادوات  اىل 
امام شاشات مؤامراتهم لالنغامس يف عملية االدمغة املغسولة بهدف 

استخدامها حينام تدعو الحاجة ضد اخوانهم يف الوطن.
ال ليس هذا االعالم الهادف وال املسؤول وال الذي يبني اجياال واوطانا. 
قال الكبري اييل صليبي يوما "قليل من الله يفرح قلب االعالم"، فاين 
اعالم لبنان اليوم من الله؟ واين هو من الحرية املقدسة البعيدة من 
حفالت  عن  والرتفع  املهنة  واخالقيات  الضمري  منه  واين  االستغالل؟ 
البيع والرشاء واملساومات واالغراءات عىل حساب املبادئ؟ اين منه 
املهنية والحرفية ونقل الحقيقة مبوضوعية بعيدا من مصالح من يديره 

الهداف خاصة؟
وانعدام  صفقاتهم  يشبه  يشبههم،  هو  يشبهنا،  يعد  مل  اعالمنا  نعم، 
اخالقهم الوطنية. يشبه تقصريهم واهاملهم الذي يفتح ابواب القبور 
لشباب واطفال، شاء قدرهم ان يبقوا يف وطن احبوه حتى الشهادة 
وابواب الهجرة ملن بقي منهم مصابا باليأس واالحباط. فهل من امل 
بعد يف ان تفتح يوما ما ابواب االمل والرجاء عىل وطن يليق بشعب 
جبار مقاوم محب للحياة من خالل اعالم وطني واع مسؤول بعيد من 

استغالل قيم الحرية؟ 
الهادفة  الراقية  فللحرية  جولة،  املشوهة  املزيفة  للحرية  كانت  اذا 
االستغالل  نري  من  املتحرر  املسؤول  ولالعالم  جولة،  الف  والبناءة 

واملستغلني مستقبل ال بد من ان يطل يوما ما.

* رئيسة تحرير "وكالة االنباء املركزية"


