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�سيا�سة التقاعد واحلماية االجتماعّية





- االستقبال وتسجيل الحضور

- النشيد الوطني اللبناين
- كلمة اإلفتتاح:

- مدير مركز البحوث والدراسات االسرتاتيجّية العميد الركن فادي أيب فّراج
- كلمة معايل وزير العمل- األستاذ محّمد عبد اللطيف كّباره

- كلمة رئيس لجنة الصّحة النيابّية النائب األستاذ عاطف مجدالين
- كلمة ملتقى التأثري املدين )CIH(- الدكتور نزار األعور

- كلمة رئيس املجلس االقتصادي واالجتامعي- السّيد روجيه نسناس
- كلمة رئيسة املصلحة األَُسيّة بالتكليف يف وزارة الشؤون االجتامعّية- 

األستاذة فريناند أيب حيدر

اسرتاحة

- كلمة رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضامن االجتامعي- الدكتور 
طوبّيا زخيا

- كلمة مدير عام تعاونّية موظّفي الدولة- الدكتور يحيى خميس
- كلمة رئيسة مصلحة الرصفّيات يف وزارة املالّية- األستاذة رانيا دياب

- كلمة رئيس جمعّية رشكات الضامن- السّيد ماكس زكّار
- كلمة مركز دراسات كبار السّن- العقيد املتقاعد ناصيف عبيد

- كلمة ممّثل رابطة ُقدامى القوى املسلّحة العميد املتقاعد حافظ شحادة

- كلمة الجيش- العقيد اإلداري طوين زخريّا
- كلمة مدير عام الصندوق الوطني للضامن االجتامعي- الدكتور محّمد كريك

- مناقشة مفتوحة

- اسرتاحة غداء

- مناقشة التوصيات وإقرارها
- خالصة التوصيات

- تقديم الدروع
- ملحق

9,30-9,00

10,40-9,30

11٫00-10,40

11٫٢٥-11,00

1٢٫3٥-1٢,٢٥

1٢٫4٥-1٢,3٥

13٫٢٥-1٢,4٥

14٫٢٥-13,٢٥

16٫3٥-14,٢٥

النشاطالتوقيت

برنامج ورشة العمل بتاريخ ۲۰۱۷/۲/16

أدار الجلسة وتىل التوصيات العميد الركن فادي أيب فّراج مدير مركز البحوث والدراسات االسرتاتيجّية.
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بعد الرتحيب باملُشاركني والحضور من ِقَبل العقيد الركن حّسان عوده باسم مدير مركز البحوث 

الَوطني  بالنشيد  العمل  افُتِتحت ورشة  فّراج،  الركن فادي أيب  العميد  والدراسات االسرتاتيجّية 

اللبناين.

أيّها الحضور الكريم،

مل ترتِق األمم إّل بالحضارة، ومل تنعقد الحضارة إّل بالعلامء الّذين يكرّسون أعامرهم 

وأرواحهم لخدمة اإلنسان عىل مدار املعمورة. فالعلم واملعرفة وتراكم الخربات عوامل أساسيّة 

لسّد الثغرات بني املايض والحارض، ولسترشاف املستقبل.

أيّها الحضور الكريم،

الحامية الجتامعية هي مدخل أساس لتعزيز الستقرار األمني والسيايس، ويف الوقت عينه، لها 

انعكاس إيجايّب عىل النمّو القتصادي والتنمية املُستدامة، وتنمية الشعور الوطني باإلنتامء إىل 

دولة يتساوى فيها الجميع يف الحقوق والواجبات. وإذ نتطلّع اليوم وبحضور القيّمني حاليًّا عىل 

هذا الشأن، من أصحاب املعايل واملُديرين واملوظّفني عىل مختلف املستويات، وأصحاب التجارب 

يف املجال القتصادي والجتامعي لنتناول قضيّة من القضايا األساسيّة املتعلّقة بالحياة املعيشيّة، 

نحرص عىل اسرتجاع جهود وخربات من سبَقنا من املتقاعدين الّذين وضعوا األساس ثّم أضافوا 

بالعمل الدؤوب حتّى وصلنا إىل ما نحن عليه اآلن، فالنهوض باألوطان واملجتمعات هو عمليّة 

من  جديدة  مرحلة  إىل  لالنرصاف  الحارض  وتخطيط  املايض  إنجازات  عىل  فيها  نبني  مستمرّة، 

العطاء املُثمر عىل كّل صعيد.

أيّها الحضور الكريم،

 كلمة اإلفتتاح: 

العميد الركن فادي أيب فّراج 

مدير مركز البحوث 

والدراسات االسرتاتيجّية
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لقد دأب مركز البحوث والدراسات السرتاتجيّة يف الجيش منذ العام 2011 عىل تنظيم مؤمترات 

إقليميّة سنويًّا، وندوات وِورَش عمل دوريًّا. هذه الندوات وِورَش العمل تناولت مواضيع وقضايا 

النسانيّة  والعلوم  واإلعالم  واألمن  والسياسة  بالقتصاد  تتعلّق  الوطني،  الصعيد  عىل  مطروحة 

والنزاهة،  النفتاح  من  مناٍخ  يف  كلّها  املواضيع  هذه  مناقشة  متّت  بحيث  وغريها،  والجتامعيّة 

الّذين أَسهموا بفعاليّة  ومبشاركة نخبة من املسؤولني والُخرباء واملُفّكرين والكادميينّي واملُحلّلني 

يف إنجاح هذه الندوات وِورَش العمل. ويف هذا اإلطار، وانطالقًا من التزامنا تقديم كّل ما يُسهم 

يف خدمة مجتمعنا ووطننا، كانت أهّمية لقائنا اليوم يف ورشة عمل تحت عنوان "سياسة التقاعد 

والحامية الجتامعية"، آملني أن يرُتجم كّل ما يدور يف ندوتنا من نقاشات ومداخالت وحوارات 

مجِدية، إىل توصيات تشّكل ماّدة قابلة لالستثامر يف دوائر صنع القرار لدى الجهات املعنيّة.

يف الختام، أُرّحب بكم وأشكر لكم حضوركم ومشاركتكم يف هذه الورشة، وأخّص بالشكر حرضة 

العامد جان قهوجي قائد الجيش لسهره الدائم عىل نشاطات املركز وإعطائه التوجيهات الالزمة 

لحسن سري العمل وتوثيق التعاون مع املجتمع املََدين، ملا يف ذلك من مصلحة للمؤّسسة العسكريّة 

والوطن واملواطن عىل حدٍّ سواء.

عشتم – عاش الجيش- عاش لبنان
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تقديم معايل  وزير العمل– األستاذ محّمد عبد اللطيف كباره 

من قبل العميد الركن فادي أيب فّراج
القّبة- طرابلس، ترعرع بني أحيائها وأزّقتها، عشق مدينته منذ نعومة أظافره،  ُولد يف منطقة 

السياسّية  الحياة  الحّرة والتجارة واملقاوالت، دخل ُمعرتك  بتعاطي األعامل  العملّية  بدأ حياته 

وانُتِخب نائًبا عن طرابلس منذ العام 1992 وأُعيد انتخابه لعّدة دورات متتالية وما زال نائًبا 

لغاية تاريخه، مل يخذل أبناء مدينته يوًما، ومل يصّد صاحب حاجة أو طالب مساعدة، شارك يف 

عمل اللجان النيابّية: اإلدارة، والعدل، والدفاع الوطني والداخلّية والبلدّيات.

العاملة  لليد  العمل  تأمني فرص  يعمل عىل  العمل،  املسؤولّية يف وزارة  اليوم يف سّدة  ها هو 

الوطنّية يشّدد عىل وطنّية أصحاب العمل يف مساعدته عىل توفري هذه الفرص.

مشكوًرا، القت فكرة ورشة العمل بعنوان "سياسة التقاعد والحامية االجتامعية" كّل اإلهتامم 

لقناعته بأّن الحامية االجتامعّية تتكّون من سياسات وبرامج تهدف إىل الحّد من الفقر والعَوز 

والعجز  واملَرض  البطالة  مثل  واالجتامعّية،  االقتصادّية  املخاطر  إدارة  عىل  قدراتهم  وتعّزز 

والشيخوخة.

الكلمة ملعايل الوزير محّمد عبد اللطيف كّبارة.

كلمة معايل وزير العمل األستاذ محّمد عبد اللطيف كّباره
أيّها السيّدات والسادة،

منذ أكرث من إثني عرش عاًما ومرشوع قانون التقاعد والحامية الجتامعيّة ل يزال قيد الدراسة 

النيايب إلقراره.  للمجلس  إحالته  تتّم  اليوم مل  بدراسته، وحتّى  املختّصة  النيابيّة  اللجنة  أدراج  يف 

كلمة معايل وزير العمل

األستاذ محّمد عبد اللطيف كّباره
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وإذا استمّر التعاطي بقضايا املُواطنني األساسيّة نفسها بالطريقة الّتي تجري بها اليوم، ومل يتحرّك 

املجلس النيايب بجّدية لسحبه من اللجان وإقراره، علينا النتظار مّدة مامثلة إن مل يكن أكرث بكثري.

أيّها السيّدات والسادة،

لقد نّصت املاّدة 22 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أّن "لكّل شخص بصفته عضًوا يف 

املجتمع، الحّق يف الحامية الجتامعيّة، ويف أن تُوفّر له الحقوق القتصاديّة والجتامعيّة والرتبويّة، 

الّتي ل غنى عنها لكرامته ومنّوه."

واجب  بل هي  الدولة،  أو من  العمل،  أرباب  َصَدقة من  ليست  للمواطنني  األساسيّة  فالحقوق 

عليهم اإللتزام به، وإقرار مجلس النّواب ملرشوع الحامية الجتامعيّة هو واجٌب عليه، وقد تأّخر 

كثريًا يف إقراره.

أن  يجب  الربنامج  هذا  بتنفيذ  واملُواطنني،  واملُستخَدمني  للعاّمل،  األساسيّة  الحقوق  احرتام  إّن 

بهم  املُحِدقة  األخطار  مواجهة  املجتمع ومساعدتهم عىل  أمان ألفراد  تحقيق شبكة  إىل  يهدف 

لضامن حياة كرمية لهم. فعليه أن يؤّمن املساعدة لتوفري العمل لهم رجاًل ونساًء، كام عليه الحّد 

من فقرهم، ومن مخاطر عملهم، ومخاطر ترّدي أوضاعهم القتصاديّة املُمكن أن تنتج عن البطالة 

او املَرَض أو العجز أو الشيخوخة.

إّن تأمني هذه الحقوق واجٌب وطنّي علينا جميًعا اإللتزام بتنفيذها كأولويّة لبناء لبنان املستقبل.

لقد شكّل مرشوع قانون إنشاء نظام للتقاعد والحامية الجتامعيّة مطلبًا أساسيًّا للطبقة العاملة 

وألكرثيّة اللبنانينّي. وهو حّق من واجبنا إقراره بأقرب فرصة، أّما محاولت التهرّب من ذلك بالكالم 

عىل اإلمكانيّات، فهذا كالٌم مرفوض كَون ما يُهَدر من أموال يف لبنان يفوق بكثري ما هو مطلوب 

إلنجازه.

وكذلك القول بأّن هذ املرشوع يصطدم باملعوقات الناتجة عن تحديد الجهة املسؤولة عن إدارته 

بعد إقراره، أّي بني أن يكون مستقالًّ خاضًعا لوصاية وزارة املاليّة أو وزارة العمل أو الصّحة أو 

تستمّر  بأن  نقبل  ولن  أيًضا،  مرفوضة  الطروحات  فهذه  الجتامعي.  للضامن  الَوطني  الصندوق 

أساليب العرقلة املُتّبعة تقف حاجزًا بوجه تنفيذه.

 إّن ما يريده العامل هو إعطاؤه حقوقه الّتي تتهرّب الدولة من إقرارها خالل وبعد نهاية خدمته. 

تأمني  كيفيّة  حول  أو  املرشوع،  هذا  ستدير  الّتي  الجهة  حول  الوقت  إضاعة  مطلًقا  يهّمه  ول 

اإلمكانيّات املاّدية إلقراره. فهذا واجب الدولة وإّل فام هي مرّبرات وجودها؟

إّن نظام التقاعد والحامية الجتامعيّة مرشوٌع يؤّمن حقوق أكرثيّة اللبنانيّني، ول ميكن السكوت 

بعد اليوم عن الستمرار يف سياسة املاُمطلة يف إقراره.

وشكًرا لكم جميًعا
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تقديم النائب األستاذ عاطف مجدالين من قبل العميد الركن فادي أيب فّراج
سعادة النائب عاطف مجدالين انُتِخب نائًبا منذ العام 2000 وأُعيد انتخابه لعّدة دورات متتالية 

وما زال نائًبا لغاية تاريخه. توىّل رئاسة العديد من اللجان النيابّية منها رئاسة لجنة الصّحة النيابّية 

والعمل والشؤون االجتامعّية، عضو يف لجنة اإلقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والنفط ويف لجنة 

حقوق االنسان، له العديد من الكتب واملقاالت العلمّية والطّبية.

الكلمة لسعادة النائب الدكتور عاطف مجدالين.

كلمة النائب األستاذ عاطف مجدالين رئيس لجنة الصّحة النيابّية
معايل الوزير محّمد كبّارة، حرضة العميد فادي أيب فرّاج، حرضة رئيس املجلس القتصادي والجتامعي 

األستاذ روجيه نسناس، الدكتور محّمد كريك مدير عام الضامن الجتامعي، الحضور الكريم.

قبل املبارشة يف الكالم عىل مرشوع التقاعد والحامية الجتامعيّة، ل بّد من تقديم ملحة عن الخريطة 

الصّحية والجتامعيّة القامئة يف املجتمع اللبناين اليوم. ويرسّنا أن نقول أنّنا نجحنا يف تسجيل أّول 

خرق لهذه الحلقة املُفرغة، سنتوقّف عنده يف سياق الحديث.

القائم، وخالل دراستنا ملرشوعنا املُتكامل يف تأمني الصّحة والعدالة الجتامعيّة  العاّم  يف املشهد 

لجميع املواطنني، تبنّي معنا أّن اللبنانيّني ينقسمون إىل أربع فئات:

الفئة األوىل: 

تشمل موظّفي الدولة، مبن فيهم القوى العسكريّة واألمنيّة وكّل من يتبع نظام تعاونيّة موظّفي 

الدولة.

املنتمون إىل هذه الرشيحة يتمتّعون بضامٍن صّحي مدى الحياة إىل جانب تعويض ومعاش تقاعدي.

كلمة النائب األستاذ عاطف مجدالين 

رئيس لجنة الصّحة النيابّية
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الفئة الثانية:

تشمل موظّفي القطاع الخاّص وكّل الرشائح املضمونة يف الصندوق الوطني للضامن الجتامعي. 

هذه الرشيحة تتمتّع بالضامن الصّحي وتعويضات عائليّة خالل سنوات العمل ثّم تعويض نهاية 

الخدمة عند التقاعد، وتفقد كّل هذه التقدميات بعد التقاعد.

الفئة الثالثة:

تضّم من لديهم تأمني خاّص.

الفئة الرابعة:

تضّم بقيّة اللبنانيّني الّذين يعتمدون عىل وزارة الصّحة.

من خالل هذه الخارطة الصّحية يتبنّي بوضوح وجود خلل يف املنظومة الصّحية يحتاج إىل معالجة. 

يف املبدأ، ل تحتاج الرشيحة الّتي تنتمي إىل نظام تعاونيّة الدولة واملؤّسسات العسكريّة واألمنيّة 

إىل امتيازات إضافيّة. يف حني أّن رشيحة الضامن الجتامعي، تحتاج إىل معالجة مشكلة الحرمان من 

الضامن الصّحي بعد التقاعد.

انطالقًا من هذا الواقع غري السليم وغري العادل، جاء برنامج تيّار املستقبل الصّحي لَك يقّدم حلوًل 

إزالة  إىل  يؤّدي تطبيقها  أن  يُفرتض  اقرتاحات متكاملة،  ثالثة  األزمة، من خالل  لهذه  ومعالجات 

الفوارق الصّحية يف املجتمع اللبناين بنَسٍب كبرية، وتؤّدي إىل تقريب املسافات الصّحية بني مختلف 

رشائح املواطنني، وتقيض عىل الطبقيّة الصّحية غري املقبولة.

أّما العناوين العريضة لهذه اإلقرتاحات فهي اآلتية:

االقرتاح األّول:

يتعلّق بالبطاقة الصّحية، هذا املرشوع يُفرتض أن يشّكل معالجة ألزمة الرشيحة الثالثة غري املضمونة 

يف أّي نظاٍم صّحي. هذا املرشوع نعمل عليه من خالل اللجان النيابيّة، وقد قطعنا مسافة جيّدة يف 

مناقشة تفاصيله.

االقرتاح الثاين:

يتعلّق بتأمني العناية الصّحية للمضمونني يف نظام الضامن الجتامعي بعد سّن التقاعد، وبذلك 

نكون عالجنا مشكلة الرشيحة الثانية.

وهنا اسمحوا يل أن أستفيض قلياًل لك أُنّوه باإلنجاز الّذي سّجلناه يف املجلس النيايب من خالل إقرار 

قانون استفادة املتقاعدين من الضامن من تقدميات الضامن الجتامعي، وبالتايل، أستطيع أن أقول 

اليوم أّن مشكلة الرشيحة الثانية قد أُنجزت، وأصبح املضمون قادًرا عىل اإلفادة من التقدميات 

الصّحية للضامن اإلجتامعي، بعد بلوغه سّن التقاعد. وهذا يعني أنّنا، من اليوم وصاعًدا، سنتحّدث 

عن ملفَّني يحتاجان إىل املعالجة، وليس ثالثة ملّفات. وهذا دليل أّن عملنا الدؤوب يف هذا اإلتّجاه 

بدأ يثمر. وأُريد أن أُطمنئ يف هذا السياق، إىل أّن هذا املرشوع قائم عىل دراسة ماليّة دقيقة تسمح 
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باستمراريّته من دون أن يتعرّض لنكسة متويل، كام حصل مع مرشوع ما يُعرف بضامن الشيخوخة 

الّذي فشل بسبب الثغرة القامئة يف متويله. واألهّم، أّن التمويل لن يشّكل عبئًا عىل املضمون، ألنّه 

جرى توزيعه بعدٍل ومنطق بني الدولة وأرباب العمل واملوظّف.

أخريًا نصل إىل االقرتاح الثالث:

املتعلّق بالتقاعد والحامية الجتامعيّة )ضامن الشيخوخة( وهو موضوع لقائنا اليوم والّذي قّررنا 

تقدميه عىل أساس نظاٍم مستّقل تديره مؤّسسة مستقلّة، ِخالفًا للمرشوع الحايل الّذي يجري تداوله، 

الذي ينطلق من فكرة تعديل مواد يف قانون الصندوق الوطني للضامن الجتامعي.

ول أعتقد، أنّنا نحتاج هنا إىل رشٍح ُمستفيض من أجل تقديم األسباب املوِجبة لهذا القانون.

إّن إيجابيّات هذا القانون واضحة من عنوانه، وبدء مرحلة خريف العمر. وإذا كان رُقّي الُدَول 

وتطّورها يُقاس بالرفاهيّة الّتي يتمتّع بها مواطنوها، ومنهم كبار السّن طبًعا، فإنّنا يف لبنان نستطيع 

أن نعرتف بضمريٍ مرتاح أنّنا من دون هذا املرشوع سنبقى يف أسفل قامئة الُدَول الراقية، وسيبقى 

تصنيفنا عىل أساس أنّنا دولة ل تحرتِم مواطنيها، ول تُقّدر مسّنيها، تستغّل عطاءات شبابها يف مرحلة 

اإلنتاج، وترميهم يف مرحلة التقاعد. هذه املعادلة ل تستطيع أن تستمّر يف بلٍد يّدعي الدميوقراطيّة 

والحضارة والتفّوق عىل مستوى الكادر البرشي. ويف كّل األحوال، فإّن هذا املرشوع هو مجرّد هبة 

تُقّدمها الدولة ألبنائها يف عمر التقاعد بل رضورة اقتصاديّة اجتامعيّة وَوطنيّة بطبيعة الحال. وأنا 

هنا أتحّدث عن جدوى اقتصاديّة تطال املُواطن والدولة يف آٍن. ونحن نعرف أّن توزيع  املداخيل 

الُدَول.  اقتصاديّات  تنمية  الّتي تُسهم يف  الركائز القتصاديّة األساسيّة  بشكٍل أكرث عدالة هو من 

الّذي يُفرتض أن يؤّمن نظاًما  املُتكامل  الحاجة الجتامعيّة ملثل هذا املرشوع  باإلضافة طبًعا إىل 

تقاعديًّا لكّل مضمون يحميه من العَوز بعد تقاعده وملدى الحياة.

إّن هذا النظام يُعنى بتأمني معاش تقاعد، معاش عجز ومعاش لُخلفاء املضمون يف حالة الوفاة. 

إّما من ناحية  اللبنانيّني ُمقيمني وُمغرتِبني ضمن رشوٍط واضحة  النظام جميع  يستفيد من هذا 

اإلشرتاك أو من ناحية اإللتزام ملّدة ل تقّل عن عرشين سنة.

ويراعي هذا النظام فئة املضمونني بحيث أّن تطبيقه هنا يكون تدريجيًّا. إذ أّن املضمونني الّذين 

هم يف الخدمة بتاريخ بدء العمل بهذا النظام، يخضعون إلزاميًّا له إذا مل يبلغوا سّن الخمسني كام 

يخضع إلزاميًّا له كّل من يدخل إىل الضامن بعد تاريخ َوضع القانون موضع التنفيذ. أّما املضمونون 

اآلخرون فلهم حّق الخيار بني إحدى الحالتنَي وذلك خالل سنة من البدء بتنفيذ القانون.

الحالة األوىل: أن يختاروا النتساب يف نظام تعويض نهاية الخدمة.

من ناحية أُخرى أّن هذا النظام يوفّر أيًضا معاش عجز يحمي الجميع من غدرات الزمان وقساوة 

القَدر الّتي قد تواجه أّي فرٍد من املجتمع. إىل ذلك يستفيد أيًضا يف حال وفاة املضمون ُخلفاء 

املضمون من زوٍج أو زوجة وأولد.
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ال بّد من اإلشارة إىل أّن الحساب الفردي للمضمون يتألّف من:

- اإلشرتاكات املسّددة واملُتوّجبة.

- حّصة هذا الحساب من عائدات استثامر األموال وتوظيفه.

- نسبة من زيادات التأخّر.

ُمنعطًَفا  إقراره  يتّم  الرائد، والّذي سيشكِّل عندما  أّن فلسفة هذا املرشوع  أُشري إىل  أن  ويهّمني 

تاريخيًّا يف نظام الحامية الجتامعيّة ويضع لبنان يف مصاف الُدَول الراعية فعاًل ألبنائها، فإنّها تقوم 

عىل مبدأ التكافل والتضامن، لتأمني حياة أفضل لكّل مضمون.

التمويل املُستدامة،  النور وأن يستمّر من دون تأمني وسائل  وهذا املرشوع ل يستطيع أن يرى 

وإدارة حديثة كفوءة توحي بالثقة، تحتّم بحسب القانون تشكيل لجنة استثامر مكّونة من خمسة 

ُخرباء مؤّهلني، ُمضافًا إليهم مدير عاّم الصندوق الَوطني للضامن الجتامعي يتّم تعيينهم مبرسوم 

بهؤلء حيازة  تتوافر  أن  العمل واملاليّة. ويجب  اقرتاح وزيَري  بناًء عىل  الوزراء  يُتّخذ يف مجلس 

شهادة دراسات عليا عىل األقّل يف مجالت الستثامرات، أو العلوم األكتوارية، أو الضامن الجتامعي، 

القتصاد، قانون املصارف، مع التمتّع بخربة مهنيّة يف مجال الختصاص ملّدة ل تقّل عن عرش سنوات.

وتقع عىل عاتق هذه اللجنة  مسؤوليّات عديدة منها:

َوضع وتطوير وتنفيذ سياسة استثامريّة لكّل صندوق. ويُعاد النظر يف هذه السياسات وتعديلها 

سنويًّا.

من ناحية أُخرى يتوّجب عىل هذا النظام التعاقد مع مؤّسسة تدقيق عامليّة ذات كفاءة مشهودة 

بانتظام.  فصليّة ودوريّة  بصورة  التقارير  وعليها نرش  املخاطر.  الحسابات ويف  التدقيق يف  تتوىّل 

وتوَضع هذه التقارير مبُتناول الجمهور.

أنّنا وبعد اإلطمئنان إىل أّن مرشوع البطاقة الصّحية قد شّق طريقه نحو اإلقرار،  أخريًا أُشري إىل 

سنعمد إىل التفّرغ إىل هذا املرشوع، الّذي أعتقد أنّه سيستهلك بعض الوقت يف اإلتّفاق عليه، لكن 

األهّم فيه هو توافر اإلرادة السياسيّة، ومتى تأّمن هذا العنرص األساس، أعتقد أنّنا قادرون عىل 

إنجازه يف زمٍن قيايّس. ونكون بذلك حّققنا انعطافة تاريخيّة يف مفهوم العدالة الجتامعيّة يف وطننا. 

أمامنا يف هذا املسعى،  الطريق مفتوحة  الناس علينا. فلنأمل أن تكون  وهذا واجبنا وهذا حّق 

ونعتمد عىل تفّهمكم وُمشاركتكم جميًعا.  كّل من موقعه يف الضغط أو تقديم األفكار أو اإلسهام 

املبارش، يف هذا اإلنجاز الّذي سيشّكل نقلة نوعيّة يف حياتنا. نتمّنى تحقيقها للّبنانيّني.

بإنجازاتها  الّتي نفتخر  العسكريّة  بأّن املؤّسسة  التنويه  اللقاء، مع  ُمنظّمي هذا  الختام أشكر  يف 

األمنيّة، تثبت من خالل متابعة هذا النوع من امللّفات الجتامعيّة، أنّها تقف دامئًا قرب املُواطن، 

تحميه أمنيًّا، وتعمل عىل حاميته اجتامعيًّا.

شكرًا لكم وأمتّنى لكم التوفيق دائم
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تقديم الدكتور نزار األعور من قبل العميد الركن فادي أيب فّراج
رؤية جديدة  لبناء  السياسة،  من  بعيًدا  ينشطون  املََدين  املجتمع  من  اللبنانّيني،  من  مجموعة 

للبنان.

تقوم فلسفة املُلتقى عىل إعادة التوازن بني القطاع العاّم والقطاع الخاّص واملجتمع املََدين من 

خالل احرتام طموحات الناس وتفعيل عمل املؤّسسات واستدامة السياسات.

الكلمة ملمّثل املُلتقى الدكتور نزار األعور.

كلمة ملتقى التأثري املََدين )CIH( الدكتور نزار األعور
أوّد بدايًة أن أشكر حضوركم يف هذه الندوة القيّمة واملهّمة من حيث تأثريها عىل املواطن اللبناين 

وعىل املجتمع اللبناين ومتاسكه. كذلك أشكر قيادة الجيش ومركز البحوث والدراسات السرتاتيجيّة 

األمن  مفهوم  املََدين يف  التأثري  ُملتقى  مع  الحوار  لطاولت  استكامًل  الندوة  استضافة هذه  عىل 

القومي، حيث أّن حّق املُواطن يف حامية اجتامعيّة هو أساس األمن القومي. وإنّنا نطمح يف هذه 

الندوة اىل استرشاف اإلطار املؤّسسايت لتوفري هذه الحامية ويف ذلك تعزيٌز لتعلّق املُواطن بِقيَم 

الدميقراطيّة واملُواطنة ماّم يرّسخ ِقيَم العيش املشرتك. وإّن أّي تصّدع يف نظام الحامية الجتامعيّة 

الحامية  أركان املجتمع وبذلك تكون  املُواطن وينتج عنه تفتيت  يؤّدي إىل حالة "ل أمن" عند 

الجتامعيّة عنرًصا أساًسا يف تالصق املجتمع وتطويره ماّم جعل كبار رجالت الدولة يعملون عىل 

 )CIH( كلمة ملتقى التأثري املََدين

الدكتور نزار األعور
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كّل  بريطانيا حيث وضع  أملانيا و"بيفردج" يف  كـ"بسامرك" يف  الجتامعيّة  للحامية  نظام  تطوير 

منهام نظاًما للحامية الجتامعيّة غدا مصدًرا لقوانني الضامن الجتامعي يف العامل.

بسامركبيفردج

املشمولوناألُجراء الّذين يقومون بنشاط مهنيجميع امُلواطنني

ضامن حّد أدىن 
من الّدخل ملكافحة الفقر

األهدافتأمني دخل بديل عن انقطاع الّدخل

ميّول من الرضائب ومن مساهامت 
موحّدة من املصدر

نشوء الحّق بالتقدمياتموجب دفع الشرتاكات

كل املخاطر الّتي من شأنها
أن تنال من وسائل العيش

املخاطر الّتي من شأنها 
انقاص القدرة عىل الكسب

املخاطر املغطّاة

إدارة النظامأطراف النتاجالّدولة

إّن نظام الحامية الجتامعيّة يف لبنان ُمستوحًى من النظام الفرنيس وهو مزيج من التضامن أعاله. 

سأقوم بعرض لواقع الحامية الجتامعيّة وصعوباته.

أّواًل: املوازنة
- النفقات: 16،4 مليار دولر

- املدخول: 11،2 مليار دولر

- عجز: 5،2 مليار دولر

- 800 مليون دولر - سلسلة

- زيادة نفقات: 2،3 مليار دولر

- زيادة الرضائب: 1،6 مليار دولر

- أُجور: 5،5 مليار دولر

ين: 4،7 مليار دولر - خدمة الدَّ

فنلحظ أّن هناك عجزًا باملوازنة ماّم يؤّدي إىل عجز الّدولة بتأمني حامية اجتامعيّة والجدير بالذكر 

أّن كلفة الفساد هي 5 مليار دولر تُعادل العجز بحيث يجدر محاربة الفساد.

ثانًيا: واقع الحامية االجتامعّية
يف  وتختلف  متويلها  تختلف طرق  كام  لبنان  يف  الجتامعيّة  الحامية  تدير  الّتي  الهيئات  تتعّدد 

حقوق التقدميات وحسمها.
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املؤّسسة الضامنةالعدد

الصندوق الوطني للضامن الجتامعي1،377،000

تعاونيّة املوظّفني329،000

األسالك العسكريّة556،000

صندوق تعاضد القضاة3859

صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليميّة يف الجامعة اللبنانية12،000

املجموع٢،٢76،8٥8

رشكات التأمني الخاّص 40% ميلكون ضامن اجتامعي أو موظّفي دولة270،000

صناديق تعاضد300،000

مجموع٥70،000

1،4٥3،000

%33،8
باقي املُواطنني عىل عاتق وزارة الصّحة

ثالًثا: تقدميات الحامية االجتامعّية
أ. ضامن املرَض واألُمومة

- العناية الطبيّة

- تعويض املرَض

- تعويض األُمومة

- تعويض نفقات الّدفن

- نفقات طّب األسنان

ب. ضامن طوارىء العمل واألمراض املهنّية
- العناية الطبيّة

- التعويض عن عجز مؤقّت عن العمل

- التعويض املقطوع

- نفقات الَدين ومعاش أصحاب الحّق

- المراض املهنيّة

ج. التقدميات العائلّية

- التعويضات العائليّة

- ِمنح التعليم

د. تعويض نهاية الخدمة

ه. ضامن املرَض واألُمومة
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)Millions USD( السنةالعجز

لغاية 83.42004

19.42005

65.252006

212007

68.62008

82009

47.72010

342011

36.62012

392013

2352014

271.52015

املجموع797

يجدر الذكر أّن واردات 2015 هي 728 مليار لرية والنفقات هي 1،136 مليار لرية.

النفقات الصحيّة 41% من املُستفيدين لدى الضامن  وميكن رّد هذا العجز إىل تضّخم مؤرّشات 

الجتامعي، 28% من تعاونيّة املوظّفني، باملقابل 8% يف تايالند و5% فرنسا.

و. تعويضات نهاية الخدمة

 ميّول هذا الفرع مبعّدل 8،5% من أجر املُواطن يتحّملها صاحب العمل ويخّصص منها 8% لنهاية 

الخدمة وبلغ رصيده يف نهاية 2015 7،64 مليار دولر أو 16.26 من الناتج املحّل.

التصفيات عام ٢014

سبب التصفياتعددمتوّسط التعويض

ترك العمل قبل 20 سنة912846 مليون لرية

بلغ 20 سنة502413 مليون لرية

بلوغ الّسن3841.4 مليون لرية

الزواج11741 مليون لرية

العجز2620 مليون لرية

الوفاة17596 مليون لرية

1699
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- وهنا يجدر بالذكر أّن عدد املُنتسبني هو 442000 إىل 42% من اليد العاملة فقط.

- اقترصت عمليّات توظيف أموال نهاية الخدمة عىل رشاء سندات خزينة ول يتّم التحويل إىل 

الحسابات الفرديّة قبل أن يُقتطع 11.9% من الفائدة الّتي بلغت 2009 ماّم أّدى إىل إنقاص 

قيمة الحسابات الفرديّة وتضخيم مبالغ التسوية عىل صاحب العمل.

- عدم شمول موظّفي البلديّات، أفراد الهيئة التعليميّة يف الجامعات، األُجراء املوسميّني، األُدباء 

والفّنانني.

 ويف النهاية هناك عّدة مخاطر اجتامعّية مل يغطِّها القانون الحايل يف تطبيقه:

1. عدم تنفيذ فرع طوارىء العمل.

2. عدم تنفيذ تعويض املرَض.

3. عدم تنفيذ تعويض األُمومة.

4. عدم تنفيذ نظام املِنح التعليميّة.

5. عدم تنفيذ القانون الصّحي للُمسّنني.

6. عدم تنفيذ تقدميات طّب األسنان.

7. التوقّف عن إعطاء سلفة بطالة أو مرَض.

لذلك يجب القيام مبجهود كبري لتصحيح نظام الحامية الجتامعيّة من خالل:

. إكامل خطّة الضامن اإلجتامعي للعام 1963.

. تأمني متويل ُمستدام ومعالجة العجز.

. تغطية كّل األشخاص املُحتاجني.

. توفري تقدميات مناسبة من الناحية القتصاديّة.

. إعادة اإلعتبار ملجلس اإلدارة.

• التوصيات
1. إكامل خطّة الضامن الجتامعي للعام 1963 وتطويرها.

2. تأمني متويل ُمستدام ومعالجة العجز.

3. تغطية كّل األشخاص املُحتاجني للتغطية.

4. توفري تقدميات مناسبة من الناحيَتنَي الجتامعيّة والقتصاديّة.

5. إعادة اإلعتبار إىل مجلس اإلدارة.

لَوضع خطّة  ُخرباء  من  الجمهوريّة  لرئاسة  تابعة  القومي  األمن  منظومة  لجنة ضمن  تأليف   .6

وبرامج إلعادة بناء الحامية الجتامعيّة.
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تقديم رئيس املجلس االقتصادي واالجتامعي- السّيد روجيه نسناس 

من قبل العميد الركن فادي أيب فّراج
منذ سنوات دراسته يف معهد سّيدة الجمهور لآلباء اليسوعّيني، ُعرف بولعه بالعالقات العاّمة، 

تركّز عىل  لروجيه نسناس تطلّعات راسخة  العالقات.  للبناء وتوطيد  الحوار كقاعدة  واعتامده 

التعاون بني أطراف املجتمع املََدين ومع مؤّسسات الدولة. يرّدد دامئًا أّن اإلنتامء الَوطني يفوق 

أّي إنتامء، وباإلمناء يرتّسخ هذا اإلنتامء. هذه هي نظرته إىل َدور املجلس االقتصادي واالجتامعي 

الّذي اتُّفق عىل إنشائه يف وثيقة اإلتّفاق الَوطني يف الطائف وتأّسس يف العام 2000. له العديد 

من الدراسات واملؤلّفات خالل مسريته املهنّية، وانجازاته يف الحقل العاّم والخاّص. نال العديد 

من األوسمة املحلّية والعاملّية.

الكلمة لألستاذ روجيه نسناس.

كلمة رئيس املجلس االقتصادي واالجتامعي، السّيد روجيه نسناس 
سعادة الجرنال،

أصحاب السعادة،

السيّدات والسادة،

يف البداية، أُحيّي من هنا مؤّسسة الجيش قيادًة وضبّاطًا وجنوًدا، عىل تضحياتهم الجليلة من 

أجل حامية الَوطن. فللجيش عندي موقع خاّص ومميّز، ألنّه مدرسة العطاء من دون مقابل.

تنظيمه  وعىل  الجتامعيّة،  اهتامماته  عىل  السرتاتيجيّة  والدراسات  البحوث  مركز  أُهّنىء  كام 

ورشة العمل هذه بعنوان "سياسة التقاعد والحامية الجتامعيّة".

كلمة رئيس املجلس االقتصادي 

واالجتامعي، السّيد روجيه نسناس



سياسة التقاعد والحماية االجتماعية .18.

واألمني  السيايس  اإلستقرار  مثرة  هو  الَوطني  األمن  بأّن  الراسخ  إميانكم  عن  يصدر  هذا  إّن 

والقتصادي والجتامعي.

وهنا أتوّجه بالشكر إىل أرُسة هذا املركز وعىل رأسها سعادة العميد الركن فادي أيب فرّاج عىل 

إتاحة الفرصة لَك أُشارك يف هذا اللقاء.

أصحاب  بحضور  هذه،  العمل  ورشة  يف  معكم  ملُشاركتي  اعتزازي  عن  أُعرب  أن  يل  واسمحوا 

املعايل والسعادة الّذين سبقوين فقّدموا قيمة ُمضافة يف هذا املوضوع املهّم بالنسبة إلينا نحن 

اللبنانيّني، من أجل السالم الجتامعي والتنمية املُستدامة عىل حدٍّ سواء.

أيّها األعزّاء،

القتصادي  النهوض  الدميقراطي،  التفعيل  ثاُلثيّة:  عن  منفِصاًل  ليس  الجتامعيّة  الحامية  ملف 

واألمان الجتامعي.

وبالتايل ليس بعيًدا من فتح األبواب أمام ُمشاركة املرأة وتحصينها بالحقوق املَدنيّة الّتي تتيح 

اإلسهام يف ورشة التمنية، وليس بعيًدا من ُمعالجة قضايا البطالة والفساد وإجراء اإلصالحات 

التنسيق والتكاُمل  الحّر، وتفعيل  بالقتصاد  ك  التمسُّ الّتي تعتمد  املاليّة واإلداريّة والقتصاديّة 

بني القطاع العاّم والقطاع الخاّص يف إطار رؤية تنمويّة شاملة.

بكلمة، إّن مفتاح اإلستقرار والتقّدم هو: التكاُمل اإلمنايئ والتكافُل الجتامعي. هذا ما سعيت 

القتصادي  املجال  يف  واملسؤولني  الُخرباء  من  ومجموعة  وضعتها،  الّتي  الدراسة  يف  تبيانه  إىل 

األّول من  إطالقها يف ترشين  تّم  والّتي  اإلمناء"،  دولة  نحو  لبنان  "نهوض  بعنوان  والجتامعي، 

الرساي الكبري بحضور رئيس مجلس الوزراء السابق األستاذ متّام سالم.

سيّدايت ساديت،

الّتي  والتقلّبات  املراحل  وجميع  التقاعد  لصندوق  الحديث  التاريخ  معكم  أُشارك  أن  أوّد 

رئاستي  خالل  من  وذلك  عاًما،   20 من  أكرث  منذ  مبارشًة  به  اعتنيت  موضوع  وهو  رافقتني، 

املجلس  ورئاسة  واكيم،  أنطوان  األخ  الصديق  مع  بالتعاون  اللبنانيّني  األعامل  رجال  لتجّمع 

القتصادي والجتامعي يف ما بعد.

• مرشوع صندوق التقاعد يف لبنان
ل يزال لبنان يعيش يف ظّل نظام تعويض نهاية الخدمة لألُجراء، الّذي أُنىشء يف إطار الصندوق 

الَوطني للضامن اإلجتامعي يف منتصف الستّينيّات. وجاء هذا النظام نتيجة جهٍد كثيف وفريد 

أكرث  القتصادي وظهور مجتمع  للتطوير  الرضوريّة  املؤّسسات  إنشاء  الثناء من ضمن  يستحّق 

إنصافًا وحداثة، يف عهد املغفور له العامد فؤاد شهاب، الّذي أرىس الدولة الراعية الحديثة يف 

لبنان.
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العام  منذ  ومعروفة  موضوعة  حدوده  أّن  ذلك  أكرث،  الخدمة  نهاية  تعويض  لنتقاد  حاجة  ل 

1963. لقد تّم إنشاء هذا الصندوق عىل أساس مؤقّت من أجل ضامن األُجراء، وتجنيبهم أّي 

مخاطر تتعرّض لها الرشكة الّتي يعملون فيها، وذلك بانتظار إنشاء صندوق التقاعد عىل غرار 

الُدَول املتقّدمة، ولكن لألسف ل يزال النظام نفسه قامئًا.

هذا النظام مل يعد يفي بالحاجة الجتامعيّة، كونه رغم العبء املايل والجتامعي الّذي يحّمله 

الحّد  متطلّبات  مع  يتناسب  تقاعديًّا  معاًشا  للُمستفيد  يوفّر  ل  فإنّه  واملُنتِسبني،  للمؤّسسات 

األدىن من حياة كرمية.

مل تتمّكن الدولة اللبنانيّة، عىل الرغم من املحاولت العديدة، من تغيري النظام. وبَُعيد األحداث، 

العمل عىل  إىل  وبادر  الخدمة  نهاية  تعويض  نتائج  من ضعف  بيّنة  عىل  الخاّص  القطاع  كان 

تخطيط مرشوع التقاعد. وبات مرشوع تجّمع رجال األعامل اللبنانيّني األكرث ثباتًا، والّذي كان 

يقوم عىل  وجزًءا  توزيعيًّا  يتضّمن جزًءا  ُمشرتك  نظام  أساس  الوقت،  ذلك  رئاسته يف  يل رشف 

الرسملة.

املهّمة،  هذه  يف  قد رشع  الحريري،  رفيق  الشهيد  الراحل  الرئيس  كان   2000 العام  بداية  يف 

نهاية وليته  الّذي رّد عليه قبل  القتصادي والجتامعي،  الرأي إىل املجلس  إبداء  ووّجه طلب 

يف العام 2002، وكان املجلس قد أبدى رأيه ُمستنًدا إىل ركائز ثالث، جمع فيها بني احتياجات 

التضامن الَوطني من خالل الجزء التوزيعي، والضامن من خالل نظام رسملة، إلزامّي يف جزء 

منه واختيارّي يف الجزء اآلخر.

مع ذلك، مل تتنبَّ الحكومة يف ذلك الحني رأس املجلس القتصادي والجتامعي، وتقّدمت مبرشوع 

يف  األوىل  للمرّة  النيايب  املجلس  إىل  املرشوع  هذا  تقديم  وتّم  الرسملة.  نظام  عىل  كلّيًا  يستند 

الجزء  إدخال  إعادة  يف  تتمثّل  وتغيريات  لتعديالت  يخضع  اليوم  حتّى  زال  وما   2005 العام 

التوزيعي، أو إعتامد حّد أدىن تضمنه الدولة.

أّن  التوفيق بني الطرَفنَي. ومع ذلك، تبنّي  مل تؤدِّ هذه املفاوضات إىل مرشوع قانون من شأنه 

املواقف ليست ُمتناقضة، بل ُمتشّددة حول بعض النقاط أهّمها:

• ال مجال أن توافق النقابات عىل املرشوع من دون إدراج جزء توزيع ُمنصف.

• ال مجال ان يوافق أصحاب العمل عىل تحديد معاش تقاعد شهري ثابت يفرض إسهامات قابلة 

للتغيري.

• يرّص الطرفان عىل رضورة الحصول عىل صندوق مستقّل مع رقابة ماليّة صارمة.

 

• املبادىء التوجيهّية
إذا ما طرحنا السؤال: ملاذا مل نتوّصل، بعد 20 سنة من انتهاء األحداث الّتي أملّت بلبنان، إىل 
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نظاٍم مقبول؟ واإلجابة الصحيحة هي أنّنا ل نتّفق عىل األُُسس الّتي يجب اعتامدها لبناء النظام 

لطاملا وّجهنا أنظارنا نحو أوروبّا والُدَول املُتقّدمة، ومل نبحث فعاًل يف إمكانات البُلدان املاُمثلة 

لجهة التقّدم والدخل الفردي.

• ملّخص حول رأي املجلس االقتصادي واالجتامعي
قّدم املجلس القتصادي والجتامعي املرشوع اآليت ُمرتكزًا عىل ثالثة أركان هي:

الركن األّول: وهو جزء إلزامّي رضوري، تضمنه الدولة، ويطبّق مبدأ التوزيع كام يرتكز عىل حّد 

أدىن لألجور وفق روح املاّدة 44 من قانون العمل "يجب أن يكون الحّد األدىن من األجر كافيًا 

ليسّد حاجات األجري الرضوريّة".

- يتّم دفع إسهامات هذا الركن من ِقبَل أصحاب العمل واألُجراء وجميع الفئات املستفيدة بنسبة 

ُمقرتحة من 1 إىل 6 أضعاف الحّد األدىن لألُجور الّذي وضعه الصندوق.

- يتّم احتساب سقف اإلسهامات، بضعف الحّد األدىن لألُجور الّذي يحّدده الصندوق. والقاعدة 

املُحّددة يف معظم الُدَول لالستفادة من معاش التقاعد للجزء األّول ترتاوح بني 3 و 6 أضعاف 

الحّد األدىن لألُجور الّذي وضعه الصندوق.

الركن الثاين: إلزامّي أيًضا وتضمنه الدولة. ويتضّمن هذا الركن فئات األُجور ذات القيمة األعىل 

من أُجور الركن األّول. ويتحّمل أيًضا األُجراء نسبة 1 إىل 6 من إسهام أصحاب العمل يف متويل 

الصندوق. وترتاوح العتبة املُعتمدة يف معظم الُدَول ما بني 3 و 6 أضعاف الحّد األدىن لألُجور 

األدىن  الحّد  أضعاف  ستّة  من  أقّل  يكونا  أن  األّولنَي  للركَنني  ميكن  ول  الصندوق.  حّدده  الّذي 

لألُجور الّذي يحّدده الصندوق، ول أكرث من 12 ضعًفا.

- ويجب أن تكون إدارة إسهامات هذا الركن بعهدة صندوق خاّص، ترعاه القواعد الّتي تحّدد 

التوظيفات/الستثامرات وتضمن مراقبة فّعالة له من ِقبَل السلطات املختّصة.

الركَنني األّول والثاين. ميكن  الثالث: هو ركن إختيارّي، يغطّي فئة أُجور أعىل من أُجور  الركن 

الخربة يف  القانون. وتشري  ما يحّدده  اإلقتطاع من رواتبهم جزًءا وفق  املعنيّني   لألفراد  عندها 

املوظّف  ويقوم  الراتب  من  املئة  يف  تتجاوز عرشة  ل  النسبة  هذه  أّن  إىل  الُدَول  من  العديد 

كاملًة. بدفعها 

إّن رشط نجاح الركن الثالث هذا يكمن يف أن تخضع إدارة األموال الّتي سيتّم جمعها لرقابة 

تحفيز أصحاب  أجل  الرضيبي من  اإلعفاء  األُجور هذه من  تستفيد رشائح  ماليّة صارمة، وأن 
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الدخل العايل، وخلق مّدخرات قوميّة إضافيّة تهدف إىل زيادة القدرة الستيعابيّة لالقتصاد من 

حيث الستثامر والتوظيف.

من  للُمستفيدين  الصّحي  التأمني  عىل رضورة  والجتامعي  القتصادي  املجلس  إقرتاح  ويشّدد 

التقاعد وإنشاء تأمني بطالة للحّد من هجرة الشباب وتدهور العاِملني للُمستفيدين.

• رشوط نظام فّعال
يرتتّب ماّم سبق عدد من العواقب املتعلّقة بنظام التقاعد او بيئته املبارشة:

يتّفق مع مستوى  األُجور مبا  يوفّر املرشوع ركًنا توزيعيًّا عىل أساس حّد أدىن من  أن  1- يجب 

املعيشة يف لبنان.

لرفع  املسبّبة  التجاوزات  تسّدد  لذلك  الَوطني،  التضامن  عن  تعبري  األدىن هو  الحّد  هذا  إّن   -2

اإلسهامات من املوازنة العاّمة للدولة.

3- سوف يجمع الصندوق مبالغ ماليّة كبرية، األمر الّذي يرّبر إنشاء صندوق مستقّل يخضع للرقابة 

الصارمة.

4- من الرضوري أيًضا مراجعة السياسة القتصاديّة من أجل ضامن بيئة مؤاتية، وبخاّصٍة يف ما 

يعود إىل سّن التقاعد وهجرة الشباب.

البطالة من أجل تنظيم سوق  التقاعد أل وهو تأمني  5- ل بّد من مكّمل رضوري إىل صندوق 

العمل والحّد من الهجرة.

أيّها األعزّاء،  

نأمل أن يؤول الجهد الّذي توفرّه الحكومة ووزارة العمل والجامعة وأصحاب العمل والنقابات 

أّن  ذلك  طموحاتنا،  وفق  قانون  إىل  قريب  وقٍت  يف  العمل،  ومنظّمة  الدويل  البنك  وبخاّصٍة 

صندوق التقاعد يُعترب حجر الزاوية للنهوض الجتامعي وفخرًا ألّمة تعرف كيف تكرّم َمن عمل 

طوال حياته من أجل تنميتها.

أردت من هذا العرض الرسيع ملرشوع ضامن الشيخوخة، أن أحّث الجهود من أجل العبور إىل 

البطالة، ونظام  الفقر، وضامن  والتعليم ومكافحة  الصّحة  إجتامعي حديث يشمل  إقرار عقد 

الشيخوخة.

فإذا كّنا ل منلك أن نرّد الشيخوخة عّنا، فلنعمل عىل أن نعيشها بشكٍل مطمنئٍّ ومريح، يك يبقى 

يف آخر العمر اإلميان بأّن الحياة نعمة والقلب نابض كام هو يف أّول العمر.
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تقديم رئيسة املصلحة األَُسّية يف وزارة الشؤون االجتامعّية– األستاذة فريناند 

أيب حيدر من قبل العميد الركن فادي أيب فّراج
اإلنساين، هو  الوعي  ومستوى  ملحوظ  بشكٍل  اإلنسان  تقّدم  تظهر  الّتي  التطبيقات  أبرز  لعلَّ 

أيَّ  أفراد  من  فرد  كّل  أّن  عىل  االنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  نّص  فقد  االجتامعي،  الضامن 

كرامة  لَصون  وذلك  االجتامعي  بالضامن  ُيعرف  ما  يف  ُمشرتكًا  يكون  أن  يف  الحّق  له  مجتمع، 

االنسان وحقوقه.

فهل الضامن االجتامعي يف لبنان يوّفر مصدر دخٍل لالنسان عندما ال يكون قادًرا عىل العمل 

وكسب رزقه يف حاالت العجز الظاهر، أو بعد التقاعد يف سّن الشيخوخة، أو يف فرتة البطالة، أو 

بتقديم ما يلزم لَصون كرامة االنسان ومنعه من التسّول واستجداء الناس؟

الكلمة لألستاذة فريناند أيب حيدر.

كلمة رئيسة املصلحة األَُسيّة يف وزارة الشؤون االجتامعّية، األستاذة فريناند أيب حيدر
األمم  أروقة  يف  واملتقاعدين  السّن  كبار  حقوق  عن  الدفاع  مجال  يف  الناشطات  إحدى  ُسئلَت 

املتّحدة يف نيويورك: ماذا تفعلون لخدمة قضاياهم؟

فاجابت: "نُعيد األمل ألصحاب القلوب الكبرية، ونسعى للضغط واملنارصة تجاه حقوقهم".

لقاؤنا اليوم هدفه ظاهرًا بحث مجالت تأمني حقوق هذه الرشيحة وحاميتها، لكّنه يف العمق 

ينطلق من بُعد اسرتاتيجي وقومي يحتّم علينا التعاطي مع هذه الفئة من منظاٍر جديد.

فالعامل يتّجه اليوم باألرقام وبوترية متسارعة، نحو ظاهرة شيخوخة السّكان املتمثّلة يف ارتفاع عدد 

كلمة رئيسة املصلحة األَُسيّة 

يف وزارة الشؤون االجتامعّية،

األستاذة فريناند أيب حيدر
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كبار السّن بالتزامن مع اإلطالة يف أمد الحياة، مبقابل انخفاض معّدلت الخصوبة وتقلّص حجم 

األرَُس، وهذه الظاهرة يصفها البعض بالثورة الرماديّة، الّتي ستؤثّر حتاًم عىل الهياكل القتصاديّة 

والجتامعيّة للُدَول ومن بينها لبنان، ما يفرض علينا مواءمة سياساتنا ملواجهة التحّديات الناتجة 

حتاًم عن هذا التحّول الدميغرايف.

املصلحة إًذا تقيض بالتعاطي مع هذا امللف ليس من منطلق حقوقّي فحسب )فهو واجب( ، إمّنا 

عدم النظر إليه عىل اعتباره عبئًا، بل البحث بذكاء عن الفرص الكامنة لدى هذه الرشيحة لإلفادة 

منها والبناء عليها.

فام هي الفرص الّتي ميثّلها املتقاعدون يف مجتمعنا؟

يهّمنا بدايًة توضيح بعض املفاهيم.

لقد شاع يف الواقع مقياس ربط العمر الزمني للشيخوخة بسّن التقاعد، حيث إّن منظّمة الصّحة 

معظم  يف  التقاعد  سّن  مع  يتوافق  لكونه  اإلعامر  بداية  أنّه  عىل  عاًما   65 الـ  حدّدت  العامليّة 

البلدان، إّل أن هذا الربط غري دقيق. فالصحيح أن مرحلة الشيخوخة باملفهوم التقليدي للكلمة، 

هي مرحلة عمريّة متقّدمة، قد يصحبها الكثري من التغرّيات البيولوجيّة الّتي قد تؤّدي إىل تدهور 

عىل  لإلعتامد  أكرب  بحاجة  معها  يصبح  بحيث  للفرد  والذهنيّة  الجسديّة  الوظائف  يف  تدريجي 

اآلخرين. لكّن العلامء باتوا مييّزون اليوم، عىل مستوى هذه املرحلة نفسها، بني ما يُسّمى العمر 

الزمني والعمر الفيزيولوجي.

العمر الزمني يُحتسب منذ تاريخ الولدة. أّما العمر الفيزيولوجي، فيُعربَّ عنه مبقدار الرضر الذي 

ألحقه الزمن يف الجسم، مبعنى أّن اإلنسان ميكن أن يكون بعمر الثالثني، لكّن جسمه ترّضر بفعل 

الغذاء والعادات الخاطئة، كمن تجاوز الـ 65 والعكس صحيح.

الُعلامء  اعتمد  بحيث  املوضوع،  مع  التعاطي  يف  جديدة  مقاربة  فرضت  كلّها،  املُعطيات  هذه 

مصطلًحا جديًدا أسموه "نوعيّة الحياة" وبات العقد السادس بداية عمر جديد يُطلَق عليه العمر 

الذهبي، مبا يحمله هذا املصطلح من بعد إيجايب يف النظر إىل هذه املرحلة كانطالقة جديدة مليئة 

بالديناميّة والقدرة عىل العطاء.

هذا بالنسبة ملفهوم الشيخوخة أو اإلعامر، ماذا عن التقاعد؟

التقاعد هو "حدث متوقّع يف الزمن"، يشّكل موقًفا جديًدا يحاول أن يتكيّف معه الفرد، وليس 

ُمرادفًا إطالقًا لتدهور يف صّحته أو فقدانه استقالليّته.

وإذا ربطنا التقاعد بالسّن، نجد أّن هذا السّن يختلف باختالف الُدَول، أو حتّى باختالف الجنس 

)بني الرجل واملرأة( يف بعض الُدَول. كام يختلف باختالف األسالك الوظيفيّة يف البلد الواحد. وعىل 

الرغم من وجود سّن إلزاميّة أو حكميّة للتقاعد، مثّة يف الوقت نفسه سّن إختياريّة للتقاعد املُبكر 

يف إضاءة عىل سّن التقاعد يف لبنان:
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نوع السلكسّن التقاعد الحكميالسند القانوين

السلك اإلداري، الرتبوي، الديبلومايس64املرسوم الشرتاعي رقم 1959/112

السلك القضايئ68القانون رقم 1982/13

السلك العسكري50املرسوم الشرتاعي رقم 1983/102

مالزم أّول51

نقيب52

رائد53

مقّدم54

عقيد56

عميد58

لواء59

عامد60

رتباء48

أفراد45

ويف املُحّصلة، نجد بأّن رشيحة واسعة من املتقاعدين تخرج بذلك عن كبار السّن، وإن كان بينهم 

قواسم، حاجات وحقوق مشرتكة بطبيعة الحال.

كّل هذه إن دلّت عىل يشء، فهي تدّل إىل أّن التقاعد وإن كان محّدًدا بالسّن، إّل أنّه يرتبط مبفهوم 

املعيشيّة  األحوال  دراسة  )نتائج  اإلنتاج  عىل  والقدرة  العمل  مبفهوم  ارتباطه  من  أكرث  الوظيفة 

لألرَُس، أظهرت أّن نسبة 14% مّمن تجاوزوا الـ 64 عاًما يستمّرون يف العمل ويشّكلون نسبة %4،5 

من مجموع العاملني يف لبنان(.

لكّل ما تقّدم، فإنّنا ندعو إىل النظر بيشء من التاميز مع قضايا املتقاعدين، وتركيز البحث عن 

مجالت ووسائل اإلفادة من مشاركتهم  يف الحياة العاّمة.

فام هي أشكال املشاركة املطلوب تعزيزها والبناء عليها؟

يشكّل املتقاعدون:

- إرث ثقايف َوطني.

- طاقة إنتاجيّة هاّمة.

- خزّان من املعارف والخربات.

- مورد دعم ألرَُسهم ومجتمعاتهم املحلّية.

- مورد مهّم لتعزيز قطاع العمل التطّوعي ورفد عمليّة التنمية.

إنتاجيّة  وطاقة  فكريًّا  رأسامًل  بوصفها  الرشيحة  هذه  وأهّمية  املتقاعدين  لخصوصيّة  ومراعاة 

لرعاية  الدامئة  الَوطنيّة  الهيئة  مع  بالتعاون  العام 2013،  الوزارة يف  بارشت  عليها،  البناء  ينبغي 
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شؤون املُسّنني  تنفيذ سلسلة نشاطات هادفة فأطلقت حواًرا مع متقاعدين من مختلف األسالك، 

للتعرّف عىل همومهم وصعوباتهم واحتياجاتهم. خلصت النقاشات إىل عدد من اإلستنتاجات 

كاآليت:

أّواًل: يف نظرة املتقاعد ملرحلة التقاعد:
يواجه املتقاعد شعوًرا بالخوف واإلنطواء وباإللغاء نتيجة توقّفه عن العمل. مقابل هذا الشعور 

رغبة قويّة باإلستمرار يف العطاء واإلنتاج )إلثبات هويّتهم الوظيفيّة الّتي هي جزء من هويّتهم 

الجتامعيّة(.

بعض املتقاعدين ينظرون إىل التقاعد كفرصة للتفّرغ ملواضيع أُهملت يف السابق بسبب اإلنغامس 

يف الوظيفة كالقراءة وحضور الندوات ومامرسة الرياضة. مع متايز يف هذا املجال بني الرجل واملرأة 

بحسب اهتاممات كّل منهام.

ثانًيا: يف تعامل املجتمع مع املتقاعد:
ل يعطي املجتمع بنظر املتقاعدين فرصة لهم.

"الدولة هي أّول من تخىّل عّني" يقول أحدهم، و"بهذا فهي تبّدد جزًءا من املوارد الّتي أنفَقتها 

يف سبيل تدريبي ول تنظر إىل اإلفادة من ُخربايت".

إستناًدا إىل هذه النتائج، بدا واضًحا الحاجة إىل نرش مفاهيم ل بّل ثقافة جديدة يف التعاطي مع 

العام 2014 مرشوًعا منوذجيًّا  إعتباًرا من  الجتامعيّة  الشؤون  وزارة  فأطلقت  التقاعد،  موضوع 

بعنوان: "مرشوع نرش ثقافة التقاعد واإلفادة مع ُخربات املتقاعدين يف لبنان".

• هدف هذا املرشوع إىل: 

- تهيئة للبيئة الحاضنة والداعمة للمتقاعد بالتعاون مع رأس السلطة املحلّية املتمثّلة بالبلديّات.

- تحضري املُقِبلني عىل مرحلة التقاعد وتحفيزهم للمشاركة يف تنمية مجتمعاتهم املحلّية.

- تفعيل عمل روابط املتقاعدين والتشبيك يف ما بينهام خدمة لقضاياهم املُشرتكة.

• نشاطات املرشوع: 

كيفيّة  حول  األسالك  مختلف  من  متقاعًدا   179 استهدفت  تحسيسيّة  عمل  ورَش  تنفيذ  تّم   -

التحضري إلدارة مفاعيل مرحلة التقاعد من النواحي الصّحية والنفسيّة والجتامعيّة.

الوزارة  من  بدعم  املتقاعدين  ِقبَل  من  وتنفيذه  تنَموي  باقرتاح مرشوع  العمل  ورَش  اقرتنت   -

والبلديّات الرشيكة وجمعيّة لقاء اإلثنني– كرسوان.

- تُّوج املرشوع بإعالن 27 أيّار "يوم وفاء للمتقاعد" حيث جرى تكريم حواىل 264 متقاعد/ة.

محاولة  البلديّة يف  اللّجان  من ضمن  باملتقاعدين  خاّصة  لجان  تشكيل   2016 العام  يف  - جرى 

املتقاعدين من مختلف  لجان  مع  التنسيق  استُكمل  كام  استمراريّته،  وتأمني  العمل  ملأسسة 

األسالك بهدف التشبيك يف ما بينها وتفعيل َدورها.
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• التحّديات املطروحة: 

لحامية  الضامنة  الترشيعات  وغياب  السياسات  مستوى  عىل  النقص  القانوين:  املستوى  عىل   -

الحقوق.

- عىل املستوى القتصادي والجتامعي: تديّن الدخل، ارتفاع كلفة الخدمات الصّحية، محدوديّة 

مجالت التغطية )للُمستفيدين فقط من الصناديق الضامنة وبرشوط محّددة(.

- ضعف أو غياب أنظمة الحامية الجتامعيّة.

- تديّن اإلنفاق العاّم عىل الشأن الجتامعي عموًما.

- املواقف السلبيّة من املتقاعدين يف مجال التوظيف والعمل.

باملقابل هناك اقرتاحات حلول ملقاربة الشكاليّة املطروحة.

ثالثاُ- يف الحلول املُقرتحة للتعامل مع هذه املرحلة:
1- عىل مستوى الدولة: 

- النظر يف تعديل النصوص القانونيّة مبا يتيح اإلفادة من مساهمة املتقاعدين بصفة استشارينّي 

يف مجالت اختصاصهم.

- رفد اإلدارة بالخربات واملهارات الّتي يحتاجها الجيل الشاب.

- تأمني التدريب من ِقبَل متقاعدين يف مختلف املجالت بحسب الحاجة.

٢- عىل مستوى املجتمع املََدين: 

- ميكن ملؤّسسات املجتمع األهل والقطاع الخاّص أن تفسح يف املجال للمتقاعدين أن يعملوا أو 

يتطّوعوا يف مراكز محدودة.

- ميكن لإلعالم أن يضطلع بدوٍر رئيٍس يف التوعية حول ثقافة جديدة يف النظر والتعاطي مع قضيّة 

التقاعد.

3- عىل املستوى الفردي:  

ميكن للمتقاعد أن يتحرّض إلدارة هذه املرحلة من خالل:

- مامرسة الرياضة، النشاطات الّتي تهّمه، التواصل الجتامعي...

- اإلنضامم إىل منظاّمت املجتمع املََدين، الحركات والرابطات الخاّصة باملتقاعدين.

- التخطيط ألعامل شخصيّة وأعامل حرّة.
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- مامرسة العمل التطّوعي ونقل املعارف والخربات لجيل الشباب )املشاركة يف العمل التطّوعي 

املنظّم ليس عىل الدرجة نفسها من التطّور يف جميع البلدان، فهو تقليد يرتبط إىل حدٍّ بعيد 

باملستوى الثقايف والتعليمي للفرد وبظروف البيئة املُحيطة(.

حرضة السيّدات والسادة،

إّن األمن الجتامعي ميثّل اليوم حجر األساس يف بناء األمن القومي للدولة اللبنانيّة، وهو موضوع 

طرحه بجرأة مشكوًرا مركز البحوث والدراسات السرتاتيجيّة يف الجيش اللبناين، بناًء لرؤية تستمّد 

جذورها من اإلميان بالَوطن والنضال لتحصني مناعته.

وهذا األمن الجتامعي لن يتحّقق إّل من خالل سياسات متكاملة تؤّم، الحامية الجتامعيّة ملختلف 

فئات املجتمع )أعني بها الطفل واملرأة وكبري السّن والشخص املعّوق(، عىل قاعدة إرشاك هذه 

ينبغي  قيمة مضافة  املتقاعدين هم  أّن  فيه  املُستدامة، وماّم ل شّك  التنمية  الفئات يف عمليّة 

اإلفادة منها والبناء عليها يف رفد هذه العمليّة التنمويّة.

أملنا أن تثمر هذه الندوة مزيًدا من ورَش العمل املتخّصصة وأن تسلك التوصيات طريقها إىل 

التطبيق، علّنا بذلك نعيد فعاًل األمل إىل أصحاب القلوب الكبرية، من قلب مؤّسسات الدولة ويف 

مقّدمتها املؤّسسة العسكريّة الّتي تبقى بقيادتها وتنظيمها وأدائها، منوذًجا ُمرشقًا به نعتّز ونفخر.

مالحظة: ال تشّكل مشاركة الُمتقاعدين بالرضورة رضًبا لفرص عمل الشباب، ذلك أنّها ال 

تتحّقق فقط عرب األنشطة االقتصاّدية واالنخراط يف سوق العمل، بل هناك أعامل تطّوعّية 

أُخرى ومجاالت مشاركة عىل املستوى الفكري، الثقايف، االجتامعي، الروحي... فدعم األرُسة 

يف  واملشاركة  االجتامعي  التضامن  تعزيز  يف  تسهم  االجتامعّية  والنشاطات  والجريان  مثاًل 

الحياة املََدنية وهذا له أيًضا قيمة اقتصادّية.

كام ينبغي اإلفادة من املُتقاعدين لنقل ُخرُباتهم إىل جيل الشباب يف مجاالت العمل املطلوبة 

وهو ما يعّزز مبدأ التضامن بني األجيال وهو بحّد ذاته قيمة نرغب بتعزيزها ونرشها يف 

مجتمعنا.
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الدكتور  االجتامعي–  للضامن  الَوطني  الصندوق  إدارة  مجلس  رئيس  تقديم 

طوبّيا زخيا من قبل العميد الركن فادي أيب فّراج
الله عليه بالصّحة والعمر املديد حيث عشق الطّب وحاز عىل أّول شهادة العام 1959  أنعم 

من جامعة "مونبيلييه" يف فرنسا. شغفه يف التحصيل العلمي والعطاء والخدمة االنسانّية، نعجز 

عن تعدادها ومهام تحّدثنا عن أعامله وانجازاته يف جميع امليادين فإنّنا نعجز عن إيفائه حّقه، 

ولكّننا سنحاول أن نوجز لنقّدمه من خالل بعض إنجازاته يف هذه املناسبة مبا ييل:

شغل مناصب عّدة تعليمّية وإدارّية َوطنّية يف لبنان وفرنسا ال مجال لحرصها وقيامه بدراسات 

الفرنسّية  العديد من األوسمة  التاريخ، حائز عىل  الَبلََدين يسّجلها  وانجازات ومشاريع يف كال 

والَوطنّية باإلضافة إىل جوائز تكرميّية وميدالّياٍت عّدة. كان أّول من أوجد بطاقة املساعدة الطّبية 

االجتامعي  للضامن  الَوطني  الصندوق  لعمل  الحديثة  األُُسس  أهّم  وواضع  لبنان،  يف  املّجانّية 

باريس كان  املناطقي. خالل فرتة عمله يف  التقسيم  العاّم بعد أن كان يعمل حسب  الفرنيس 

مسؤواًل عن صّحة 12 مليون فرنيس وعن إدارة فريق من 3500 موظًّفا. وللدكتور زخيا محارضات 

ومشاركات يف مؤمترات عاملّية تتعلّق بالصّحة واإلدارة الصّحية، وقد حمل إرثه املعريف وخربته 

الواسعة إىل لبنان العام 1996 حيث بدأت مسرية جديدة، فيها الكثري من اإلنجازات والكثري من 

الصعوبات إلنجاز ما يطمح لتحقيقه.

الكلمة للدكتور طوبّيا زخيا.

كلمة رئيس مجلس إدارة الصندوق الَوطني للضامن االجتامعي، الدكتور طوبّيا زخيا 
كام قال الفيلسوف والطبيب الفرنيس "Georges Ganguilhem": "الصّحة هي القدرة املُستدامة 

ملواجهة البيئة الّتي يعيش فيها الفرد، جسديًّا، عقليًّا، روحيًّا، عاطفيًّا واجتامعيًّا".

جميع النصوص القانونيّة والنظاميّة الّتي تناولت التغطية الصّحية أُدرجت ضمن قانون الضامن 

كلمة رئيس مجلس إدارة 

الصندوق الَوطني للضامن االجتامعي، 

الدكتور طوبّيا زخيا
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الجتامعي، وقد احرتمت مجالت ثالثة:

- املجال اإلقتصادي: بحيث تتناغم القوانني مع اقتصاد البلد. )أكان ذا وجه ليربايل أو غري ليربايل(.

- املجال اإلداري: من خالل انخراط القوانني ضمن تركيبة البلد )بحيث تحرتم املركزيّة أو الالمركزيّة(.

- املجال الفلسفي: بحيث تنبثق هذه القوانني من خالل رشعة حقوق النسان.

مل يعد باستطاعة املواطن أن يتحّمل أعباء الصّحة مبفرده،  لذلك ل ميكن تأمني التغطية الصّحية 

إّل من خالل:

1. التكافل والتضامن الجتامعي مع أبناء البلد الواحد: )العمر، األُجور... وغريها(.

يف  الجتامعيّة  العدالة  لتحقيق  املجتمع،  أفراد  لكّل  واإلنتساب  الخضوع  إلزاميّة  اإللزاميّة:   .2

التغطية الصّحية.

3. العدالة الجتامعيّة: تأمني العناية الصّحية الرضوريّة املناسبة لكّل حالة مرَضيّة من دون  ربطها 

بالشرتاكات واملخاطر.

4. الشموليّة: أن تشمل التغطية الصّحية جميع املواطنني ضمن سياسة صّحية موّحدة. )من دون 

دمج الصناديق(.

5. اإلستمراريّة: تأمني تغطية صّحية تبدأ قبل الولدة وتستمّر حتّى املامت، من دون أي توقّف.

6. النوعيّة: تأمني تغطية صّحية ذات نوعيّة فّعالة موازية للتطّور العلمي املعارص.

7. سهولة املنال: تسهيل معامالت التغطية والعناية الصّحية واإلداريّة والستشفائيّة بحيث تصبح 

ُمتاحة لجميع األفراد بسهولة. 

8. ترشيد اإلنفاق الصّحي: مبا يتالءم مع التغطية الصّحية املقّرر تأمينها واألهداف املُرتقبة مع 

مراعاة التوازن غري الحسايب بني إيرادات ونفقات.

9. املراقبة الدقيقة لنوعيّة التغطية الصّحية وكلفتها: ومحاولة ضبط عمليّات الفساد الناجمة عنها.

10. البحث عن كامليّة الجهات الضامنة وآليّاتها وتجهيزاتها وليس مبضاعفاتها.

ا من  ما زال حّق املواطن اللبناين للخدمات الصّحية موزًَّعا بني مشرتٍك ومسعٍف بدل أن يكون حقًّ

حقوق النسان.

يف أحد األيّام بينام كان امللّحن الفرنيس الشهري "موريس رافيل" يسري وصديقه يف شوارع مدينة 

"بياريتس"، إلتقيا بعامل ينشد بفرح لحًنا جمياًل، فالتفت صديقه وسأل العامل: "هل تعلم من 

ألّف هذه األغنية؟"

فأجابه: "ل أعلم ولكّنني سعيد بغنائها".

حينها قال "رافيل": "ل يهّم أن يعلم الناس بأيّن أنا من ألّف ولّحن هذه األغنية، بل يكفي أنّهم  

ينشدونها بفرح".
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املشوار طويل ولكن أمتّنى السري دامئًا يف اإلتّجاه الصحيح.
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قبل  من  خميس  يحيى  الدكتور  الدولة–  موظّفي  تعاونّية  عام  مدير  تقديم 

العميد الركن فادي أيب فّراج
العاّمة وتتمّتع بالشخصّية املعنوّية واالستقالل املايل واإلداري وتخضع لوصاية  من املؤّسسات 

مجلس الخدمة املدنّية ولرقابة ديوان املحاسبة الحًقا.

التعاونّية هي مؤّسسة خدماتّية تؤّمن التقدميات اإلستثنائّية واملَرضّية واالجتامعّية إىل موظّفي 

اإلدارات العاّمة وبعض املؤّسسات العاّمة وإىل عائالتهم وذويهم. أي أّن التعاونّية هي مؤّسسة 

إنسانّية بامتياز.

هل استطاع الدكتور يحيى خميس منذ تسلّم املديرّية العاّمة للتعاونّية أن ُيريس قواعد عمل 

جديدة يف التعاونّية بعد أن بدأ بخطّة تفعيل عمل التعاونّية وتوسيع مروحة تقدمياتها وترسيع 

املعامالت ورفع شعار "من اإلدارة الحاكمة إىل اإلدارة الخادمة". باعتبار أن العمل يف املؤّسسة 

تحكمه قوانني وأنظمة من الرضوري إلتزامها أّواًل؟

فلنستمع منه إىل َدور التعاونّية يف سياسة الحامية االجتامعّية.

الكلمة للدكتور يحيى خميس.

كلمة مدير عام تعاونّية موظّفي الدولة، الدكتور يحيى خميس
والدراسات  البحوث  مركز  وأشكر  وأفراًدا،  وضبّاطًا  قيادَة  اللبناين  للجيش  بالتحيّة  أتوّجه  بدايًة، 

السرتاتيجيّة عىل تنظيم هذا اللقاء. 

أّن  إىل  العادلة، وخلُص  الدولة  "أفالطون" عن ماهيّة  املثايل  اإلغريقي  الفيلسوف  وبعد، تساءل 

العسكرينّي  وطبقة  القتصاد،  ومتاسك  التّجار  طبقة  طبقات:  ثالث  من  تتألّف  املثاليّة"  "الدولة 

كلمة مدير عام تعاونّية 

موظّفي الدولة، الدكتور يحيى خميس
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بفضيلة،  طبقة  كل  وتختصُّ  السياسيّة،  فللقيادة  الفالسفة  امللوك  أّما  األمنيّة،  الرضورات  وتتوىّل 

فالشجاعة للعسكرينّي، والحكمة للحّكام، أّما العدل فميزة املجتمع بأرسه.

تبّدلت املجتمعات وتطّورت واستقرّت يف مناطق جغرافيّة، فُشِكلت األوطان وراكمت الشعوب 

د  بتعدُّ تعّددت  قانونيّة  نصوٌص  التقاليد  تلك  روح  من  وُسّنت  املجتمعيّة،  وضوابطها  تقاليدها 

وظائف الدولة. تطّور الرتابط يف املُجتمعات وتوّسع نطاقه من األرسة إىل القبيلة والطائفة، واإلمارة 

واململكة والدولة، وانتقلت وظيفة الرعاية من رّب األرسة إىل شيخ القبيلة ورئيس الطائفة وامللك، 

ثّم إىل الدولة ومؤّسساتها املختّصة.

ويف مرحلة أكرث تطّوًرا تحّققت مجموعة من املُكتسبات والحقوق، تكرّست يف أنظمة وقوانني، 

تتفاوت وتختلف بني دولة وأُخرى، وفق عوامل كثرية ومتنّوعة، ل مجال هنا للَغوص يف بحثها. 

إّل أّن أهّمها الحّق يف الحياة والسكن والعمل والتعلُّم والطبابة. الطبابة الّتي هي موضوع بحثنا 

يف هذه الندوة.

وإذا كانت األسئلة املطروحة يف هذا املحور جّمة وغنيّة، فيمكن اإلجابة عىل كّل منها إّما بكلامٍت 

قليلة، هي النتيجة، وإّما بدراساٍت عميقة ومفّصلة، مدّعمة باألرقام واملستندات والتحليل.

ونظرًا لتحديد الوقت املُتاح سنختار لتناولها الحّل الَوسط، أّي املخترص الّذي يلّخص الفكرة ويصل 

بنا إىل اإلستنتاج.

لقد ورد يف التقرير الصادر عن البنك الدويل ومنظّمة الصّحة العامليّة العام 1993 عبارة: "ل بّد أن 

يكون الهدف الصّحة للجميع"، فحّق املواطن يف الحصول عىل رعاية وعناية طبّية دامئة ونوعيّة 

وشاملة أصبح جزًءا أساسيًّا يف عمل الُدَول املتطّورة وأجهزتها املختّصة، انطالقًا من وظيفة الدولة 

يف الرعاية الجتامعيّة، وَدور رشائح املجتمع كافًّة يف التكامل الجتامعي.

إّن النظام الصّحي يف لبنان يقوم عىل توازن عنارص ثالثة: القتصاد الحّر، املبادرة الفرديّة وَدور 

أنظمتها  باختالف  املتقّدمة،  والُدَول  للمجتمعات  املعارص  الواقع  قراءة  أّن  وباعتقادي  الدولة، 

السياسيّة والقتصاديّة، ودراسة تجاربها الناجحة يف سياسة التقدميات الجتامعيّة والصّحية، تثبت 

أن التوّجه العاّم أخذ يسري منذ زمٍن نحو ازدياد الَدور الّذي تؤّديه الدولة مع الحفاظ عىل روح 

املبادرة، كمحرٍّك للتطوير والتنافس والتقّدم.

فاملفهوم الذي يُعفي الدولة من َدورها الجتامعي من منطلق الحفاظ عىل القتصاد الحّر، مل يعد 

قامئًا يف ظّل التطّور الحاصل يف املجتمعات الحديثة، ومل يعد هذا الَدور مرتبطًا بأنظمة القتصاد 

املوّجه، ملا يشّكله من عنرص استقرار وآمان إجتامعّي، كام أّن استثامر الدولة يف رعاية ُمواطنيها 

اجتامعيًّا وصّحيًا ينعكس إيجابًا عىل عمليّة اإلنتاج والقتصاد، ألّن املُواطنني األصّحاء هم األقدر 

عىل اإلنتاج وتفعيل الدورة القتصاديّة.

إّن قراءة عميقة وتحليلّية وجدلّية للنظام الصّحي يف لبنان تظهر لنا مجموعة من التناقضات 

واالستنتاجات املتعاكسة. وهاكم بعض الحقائق:
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1- ينفق لبنان حواىل الـ7 يف املئة من إجاميّل الناتج القومي عىل الصّحة، وهو مستوى ل يقّل كثريًا 

عن النفقات الصّحية يف الُدَول املتقّدمة، ففي فرنسا تساوي حواىل 9 يف املئة ويف كندا تقارب 

12 يف املئة، وهي من الُدَول األكرث إنفاقًا يف مجال الصّحة، ومع ذلك نرى أّن أكرث من 40 يف املئة 

من السّكان ل تغطّيهم الجهات الضامنة.

2- يُعترب القطاع الصّحي يف لبنان من األفضل عىل مستوى املنطقة، نظرًا لضخامة السوق الصّحي، 

الستشفايئ والرعايئ، بالنسبة لعدد السّكان، والتوزّع عىل املناطق. وهو األكرث عراقة ونوعيّة 

وتنّوًعا.

للعام  العامليّة  الصّحة  منظّمة  تقرير  من  األرقام  بعض  نورد  القطاع  هذا  أهّمية  عىل  وللدللة 

الوقت  تحّسن، ويف  تظهره من  وما  األساسيّة  العاّمة  الصّحة  مؤرّشات  تُبنّي  والّتي   ،2014-2013

نفسه حجم املسؤوليّة املرتتّبة عىل الهيئات الضامنة وعىل الدولة ملواكبة الوضع املرتقب، وأهّم 

هذه املؤرشات:

باأللف منذ  باأللف بعد أن كان 22  انخفض إىل 9  السنة  الوفيّات عند األطفال دون  أ- مؤرّش 

سنواٍت عّدة، ومؤرّش الوفيّات عند األطفال دون الخمس سنوات أصبح 10 باأللف بعد أن كان 

25 باأللف منذ سنوات.

ب- مؤرّش معّدل وفيّات السيّدات الحوامل يف أثناء الولدة ويف محيطها انخفض من 140 إىل 23 

لكّل 100000 ولدة.

ل ارتفاع ملحوظ ملؤرّش األمل يف الحياة عند  ين املذكوَرين أعاله، ُسجِّ َ ج- نتيجًة لتحّسن املؤرشِّ

. الولدة وقد قارب 80-81 سنة. وهو يف ارتفاٍع مستمرٍّ

ماّم ل شّك فيه أن املُسهم األّول يف الوصول إىل هذه النتائج هو اجتامع العنارص التقنيّة والعلميّة 

املتطّورة مع كفاءة الكادر البرشي، عىل الرغم من الكلفة العالية املرتتّبة، وانحراف بعض الجسم 

الطبّي عن جوهر رسالته.

هذه النجاحات واإلنجازات تقابلها مجموعة من املفارقات:

1- أكرث من 42 يف املئة من اللبنانيّني غري مشمولني بتغطية اجتامعيّة وصّحية، ماّم جعل وزارة 

الصّحة مضطرّة ألن تضطلع بَدور الهيئة الضامنة، علاًم أن َدورها األساس يكمن يف الرعاية 

الصّحية، الوقاية، الكشف املُبكر، الرقابة عىل املستشفيات واألدوية، رسم السياسة الصّحية، 

بالتعاون والتنسيق مع الجهات الضامنة، وغريها من املهاّمت الّتي تدخل يف صلب عملها.

2- تعّدد الهيئات الضامنة واختالف أنظمتها، وآليّات عملها، ونوعيّة تقدمياتها وتعريفاتها، وطريقة 

مراقبتها وتدقيقها، وما يستتبع كّل ذلك من اختالٍف يف الكلفة النسبيّة للفاتورة الستشفائيّة 

لكلٍّ منها.

3- إرتفاع الفاتورة الصّحية يف لبنان، مقارنًة مع ُدَول املنطقة. جزٌء من هذه الفاتورة يقع عىل 
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عاتق الهيئات الضامنة أو وزارة الصّحة والجزء اآلخر عىل املُواطن، وهذا ما يفرّس وجود، ليس 

فقط فاتورَتنْي استشفائيّتنَي، بل ثالثة فواتري استشفائيّة: فاتورة الجهة الضامنة )للمضمون(، 

فاتورة وزارة الصّحة )لغري املضمون( وفاتورة ما يسّمى بالفروقات للجميع، وهي يف معظم 

ين يف ضبطها مع املستشفيات. األحيان متفلّتة من الضوابط، حيث نُعاين األمرَّ

تحت  يرزح  الّذي  املُواطن  وعىل  العاّمة  للامليّة  بالنسبة  الكلفة  عالية  الفواتري  هذه  جميع 

البطالة  وازدياد  الوسطى  الطبقة  ضمور  مع  بخاّصٍة  فقره،  يزداد  الذي  الوقت  يف  كاهلها، 

والرتاجع القتصادي وتديّن قيمة الرواتب واألُجور.

4- إرتفاع حّصة الخدمات العالجيّة- الستشفائيّة وانخفاض حّصة الرعاية األّوليّة.

5- غياب نظام إحالة، يحدُّ من عشوائيّة الستشفاء والدخول الطارئ إىل املستشفى.

6- اإلزدياد الكبري يف انتشار األمراض املزمنة واملستعصية.

الصّحية  الرعاية  يف  الطبيعي  حّقهم  أمام  املُواطنني  بني  واملساواة  العدالة  مبدأَي  إنعدام   -7

د الجهات الضامنة والصناديق باإلضافة لوزارة الصّحة. والجتامعيّة، يف ظّل تعدُّ

نعني بذلك التفاوت يف نسبة التغطية الستشفائيّة بني جهة وأُخرى، والختالف يف مبدأ تغطية 

األدوية العالجيّة ونسبتها، عدا عن التفاوت الفاضح يف التقدميات الجتامعيّة والرتبويّة.

ويف هذا اإلطار، نحّذر يف تعاونيّة موظّفي الدولة، من بعض التوّجهات إلنشاء املزيد من الصناديق 

املستقلّة، كام حصل بالنسبة للُقضاة وأفراد الهيئة التعليميّة يف الجامعة اللبنانيّة، علاًم أنّها تخّفف 

عن التعاونيّة عبئًا ماليًّا، فيصبح لدينا مثاًل صندوق للُسفراء وآخر للُمحافظني وثالث للُمديرين 

العاّمني ورابع وخامس ملوظّفي هذا السلك أو ذاك وهذه اإلدارة أو تلك.

إّن الحّل األمثل مستقباًل هو يف توحيد الصناديق الضامنة، وتطبيق تغطية صّحية شاملة لجميع 

اللبنانيّني، تحفظ كرامتهم وترعى شيخوختهم، مبساواة وعدالة، مبستوًى واحٍد للجميع، يف إطار 

اسرتاتيجيّة صّحية واجتامعيّة، تقرّها الدولة، وتنطلق من رؤية تُبعد املُواطن عن اإلرتهان وتؤّمن 

الشخيص عىل  إنفاقها  األرَُس بشكٍل عاّم، مع تخفيض  العبء الجتامعي عن  الستقرار وتخّفف 

الصّحة لصالح إسهام أكرب للدولة فيه.

الّتي توّصلنا إليها يف تعاونيّة  ويف هذا املجال، ميكن أن نجزم، انطالقًا من األرقام واإلحصائيّات 

موظّفي الدولة، أّن الكلفة الحقيقيّة، أو الفاتورة الستشفائيّة، عىل ماليّة الدولة لن تزيد نسبيًّا، 

إّل بازدياد التقدميات وعدد املُستفدين، أّي كّل السّكان، إذا اعتُمدت املعايري السليمة والتدقيق 

الحكوميّة  للمستشفيات  األولويّة  إعطاء  جانب  إىل  املستشفيات،  مع  العالقة  وتنظّمت  الجّدي 

قبل  اإلحالة  مبدأ  واعتامد  الرعاية  َدور  وتفعيل  وإداريًّا،  طبيًّا  برشيًّا،  وكادًرا  تجهيزًا  وتفعيلها، 

الدخول إىل املستشفى عرب املراكز الصّحية، والتثقيف الصّحي للُمواطنني، وتفعيل الصّحة املدرسيّة 

وتشجيع بعض الختصاصات الطبّية، كطّب الطوارئ وطّب الشيخوخة والعناية النفسيّة.
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بالتكافل  تضع،  أن  إدارتها  ومجالس  الضامنة  الجهات  عىل  يبقى  الهدف،  هذا  تحقيق  وحتّى 

تبادل  ينطلق من  تصّوًرا إصالحيًّا  املعنيّة،  والوزارات  الصّحة  والتعاون، وبرعاية وزارة  والتكامل 

الُخربات واألرقام، ويرتكز إىل معطيات حقيقيّة وشّفافة ودقيقة للوصول إىل تأمني أفضل التقدميات 

الصّحية والجتامعيّة، عىل أن يواكب ذلك دوٌر للسلطة الترشيعيّة يف إصدار الترشيعات والنصوص 

أنظمتها  وتحديث  الضامنة  الجهات  عمل  لتطوير  املناسبة  الصّحية  السياسات  إلقرار  الرضوريّة 

وإيجاد الضوابط الّتي تُلزم املستشفيات ومستورِدي األدوية ورشكات التجهيزات الطبّية، تُلزمها 

بالتقيّد باملواصفات املطلوبة لنوعيّة تقديم الخدمة الطبّية للُمواطن اللبناين وكلفتها وإلزاميّتها، 

وبأقّل كلفٍة ممكنة.

القادرين عىل  املئة بني  والبطالة تصل إىل 35 يف  الدولة فقرية واملُواطن فقري،  َوطننا  ختاًما، يف 

أعباًء  يرتّب  هذا  كّل  املقلقة.  الحقائق  من  وغريها  والنازحني  الالجئني  من  هائل  وعدد  العمل، 

ويزيد املسؤوليّة، فلنتحّملها جميًعا وإّل لن ترحمنا األجيال القادمة. فكيف لدولة تفرض إلزاميّة 

التأمني عىل السيّارة دون أن تقرَّ إلزاميّة تأمينها عىل صّحة ُمواطنيها. فالنسان هو األمثن والغاية 

لكّل عمٍل ونشاط برشيَّني، وهدف لجميع مؤّسسات الدولة. هذا ما يجب أن يكون.          
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تقديم رئيسة مصلحة الرصفّيات يف وزارة املالّية– األستاذة رانيا دياب 

من قبل العميد الركن فادي أيب فّراج
احتياجاته  لسّد  املالّية  وزارة  عرب  يتقاضاه  الّذي  الشهري  التقاعد  راتب  عىل  املتقاعد  يعتمد 

واحتياجات عائلته، وهذا ليس مّنة إمّنا مثرة تَعِبه يف شبابه ليتمّتع بحياٍة الئقة وُمريحة يف فرتة 

شيخوخته، فال شّك بأّن وزارة املالّية وبالتحديد عرب مصلحة الرصفّيات حريصٌة كّل الحرص عىل 

أاّل تضّيع أّي حقٍّ من حقوقه املالّية، وعىس أن تقّدم لنا اليوم األستاذة رانيا دياب ما ُيطمنئ 

املتقاعدين بعرض صورٍة عن عمل مصلحة الرصفّيات يف وزارة املالّية.

كلمة رئيسة مصلحة الرصفّيات يف وزارة املالّية، األستاذة رانيا دياب
عندما طُلِب مّني أن أُحرضِّ ُمداخلة رسيعة عن نظام التقاعد يف لبنان، بدأت بالطاّلع عىل املحاور 

الّتي سوف تُناقَش خالل الندوة وإذ هي تتمحور حول حامية كبار السّن وضامن الشيخوخة ماّم 

النظام الحايل، والِنَسب  التقاعد وفق  حملني عىل الطاّلع عىل أعامر املُستفيدين من معاشات 

جاءت كام يل: 

كلمة رئيسة مصلحة الرصفّيات 

يف وزارة املالّية، األستاذة رانيا دياب
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توزيع معاشات التقاعد حسب العمر

%15

%33

%52

أقل من 50 سنة

بني 50 و64 سنة

أكرث من 64 سنة

فئات املتقاعدين

%1

%30

%69

مدين

عسكري

الباقي

إًذا 48 باملائة من معاشات التقاعد مخّصصة ملُستفيدين ما دون سّن التقاعد أّي 64 سنة! كام أّن 

املُتقاعدين موزّعون بني َمَدين وعسكري كاآليت:
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علاًم أّن نسبة األشخاص الّذين يتقاضون معاًشا تقاعديًّا يف لبنان وبحسب تقرير صادر عن البنك 

الدويل يف آذار 2016 هي 9% فقط من اليد العاملة يف لبنان أي موظّفو القطاع العاّم وقسم من 

أساتذة املدارس الخاّصة وبعض أصحاب املَِهن الحرّة.

عليه، إّن نظام التقاعد الحايل املنصوص عنه يف املرسوم الشرتاعي رقم 48 تاريخ 1983/6/29  ل 

النظر ببعض نقاطه منها استمرار  العاملة وهو بحاجة إىل إعادة  اليد  إّل قلًّة قليلة من  يغطّي 

استفادة البنة العزباء واألرملة واملطلّقة من معاش والدها ماّم يحّفزهّن عىل البطالة والعتامد 

البعض يرتكن  الّتي تكون يف بعض األحيان أعىل من رواتبهّن وبالتايل نرى  املعاشات  عىل هذه 

عملهّن بعد وفاة والدهّن...، وهنا نرى رضورة املساواة بني البنة والبن الّذي يستفيد من املعاش 

حتّى سّن الثامنة عرشة أو الخمس والعرشين ملن يتابع الدراسة، كام ميكن زيادة سّن التقاعد، ول 

سيّام للِقوى العسكريّة أو إسناد مهاّمت إداريّة لهم بعد سنٍّ ُمعيّنة...

أخريًا وليس آخرًا نتمّنى لهذا اللقاء الغني بالحضور الكريم واألفكار النرّية أن يجني مثاره ويتوّصل 

بلدنا إىل نظام تقاعد عاّم يشمل كّل لبنايّن بعد سنٍّ معنّي ويضمن له شيخوخة كرمية بعد أن أفنى 

عمره يف خدمة هذا الَوطن.
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تقديم رئيس جمعّية رشكات الضامن– السّيد ماكس زكّار 

من قبل العميد الركن فادي أيب فّراج
تُعّد أنظمة التأمني االجتامعي برامج ُمساِعدة تحمي املُستفيدين من النفقات الكارثّية مقابل 

مدفوعات منتظمة ألقساط التأمني، وميكن أن تكون تكاليف الرعاية الصّحية مرتفعة للغاية.

لذلك، تُعّد أنظمة التأمني الصّحي وسيلة منترشة تقلّل من املخاطر يف حالة حدوث صدمة. ومع 

ذلك، قد ال يكون َذوو الدخل املنخفض قادرين عىل تحّمل تكاليف التأمني.

الكلمة للسّيد ماكس زكّار.

كلمة رئيس جمعّية رشكات الضامن، السّيد ماكس زكّار
أوّد الكالم عىل وضع التأمني الصّحي يف لبنان، ول سيّام إعطاء ملحة عن سوء التأمني يف ظّل الرصاع 

القائم حاليًّا لدى وزارة املاليّة الّتي تبحث عن وسيلٍة ما لفرض رضائب عىل برامج التقاعد الّتي 

توفّرها رشكات التأمني بدًل من تشجيعها.

هناك خمسون رشكة تأمني يف لبنان، وهناك رساميل تبلغ مليار ومائة مليون دولر. ونقوم باكتتاب 

أقساط تأمني بقيمة مليار ونصف دولر، ونستثمر يف لبنان بقيمة 4 مليار دولر بسندات خزينة 

ويف املصارف، وندفع إىل الدولة 275 مليون دولر بني رضائب ورسوم وسواها...

يف الواقع، تُعترب رشكات التأمني ومعها املصارف العمود الثاين لألسواق املاليّة، مع العلم أّن رشكات 

التأمني هذه تابعة لوزارة القتصاد يف لجنة مراقبة رشكات الضامن الّتي من شأنها مراقبة رشكات 

التأمني.

بدأ العمل بالتأمني الصّحي يف لبنان يف السبيعنيّات حني أتت رشكات أجنبيّة كثرية بهدف وضع 

كلمة رئيس جمعّية رشكات الضامن، 

السّيد ماكس زكّار
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برامج تأمني صّحي للموظّفني األجانب التابعني لها )فكانت مثاًل تدفع ما ُعرِف بــخطّة 31 يوًما يف 

املستشفى أي "days plan 31"(.  ومع الوقت تطّور هذا العمل لغاية وقوع الحرب، حينها غاب 

َدور الدولة، فاضطّر الناس إىل التأمني عىل صّحتهم لدى رشكات التأمني. واستُكمل العمل نحو 

التطّور وبات هناك تأمني عىل درجات مختلفة )أي درجة أوىل، وثانية وثالثة(. لكن يف املايض، أي 

منذ حواىل 20 سنة خلت، ما من أحد كان يتكلّم عىل تأمني صّحي خاّص نظرًا ألّن الدولة كانت 

تقوم بتغطية جميع املصاريف.

يف لبنان، هناك التعاونيّات، مؤّسسة الضامن الجتامعي ووزارة الصّحة. لكّن املشكلة تكمن يف 

صناديق التعاضد املُفرتض أن تُقّدم تسهيالت بالنسبة إىل مسألة املدارس، الوفيّات، املساعدات 

الخرييّة. غري أّن اليوم، باتت تؤّمن الصّحة وهذا مبثابة تأمني تقني، علاًم أّن تلك الصناديق تابعة 

التأمني فهي تضع احتياطات كام  أّما بالنسبة إىل رشكات  لوزارة الزراعة وليس لوزارة القتصاد، 

لديها رساميل، بخالف صناديق التعاضد الّتي تفتقر إىل الرساميل كام تفتقد إىل مراقبتها هذا ألّن 

وزارة الزراعة هي املسؤولة عن مراقبة تلك الصناديق.

يف ما يخّص موضوع التأمني الصّحي، وجدنا أن بطاقة الصّحة فشلت، ول نعرف ما الّذي سيحدث 

يف املستقبل، ولسوء الحّظ نعلم أن مؤّسسات الضامن الجتامعي يف بلداٍن عديدة أفلست، وأنا 

الـ 64، بات بإمكان  أنّه بعد سّن  شخصيًّا أجهل َوضع الضامن الجتامعي يف لبنان، لكّن الجيّد 

املتقاعد أن يؤّمن نفسه صّحيًا إن كان يف الضامن الجتامعي أو لدى وزارة الصّحة وهذا أقّل ما 

ميكن أن نقّدمه للُمواطن الّذي خَدم البلد. وعليه، يجب تطوير عالقتنا مع وزارة الصّحة الّتي 

تستخدم حاليًّا رشكات الـ "tpa" أّي الرشكات الّتي تتوىّل مراقبة الفاتورة الطبّية لضبط املصاريف 

 "tpa" واملدفوعات، عىل غرار رشكات التأمني الّتي تعتمد هي أيًضا عىل املتخّصصني يف رشكات الـ

تبلغ  دولر،  مليون   440 البلد  يف  الصّحة  تأمينات  تبلغ  وبذلك  واملستشفيات.  الفواتري  ملراقبة 

الصّحة ليست سهلة وبالطبع ستواصل  أسعار  أن  إًذا نالحظ  نتائجها 4% عن 18 مليون دولر، 

الكلفة بالرتفاع، ولألسف، إّن أقساط التأمني ُملزَمة باتّباع الزيادات.
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تقديم عضو يف مركز دراسات كبار السّن- العميد املتقاعد ناصيف عبيد 

من قبل العميد الركن فادي أيب فّراج
املتقاعدون بخرباتهم املُكَتسبة طيلة عملهم يشكّلون تراثًا وطنيًّا يحتاج إليه املجتمع، وطاقات 

مهدورة تتحّول إىل عبٍء مجتمعّي، بدل اإلستفادة منها.

القوّية  معرفته  ومن  اللبناين،  الجيش  من  ُمبكًرا  تقاُعًدا  متقاعد  ضابط  عبيد  ناصيف  العقيد 

املجتمع.  منها  يستفيد  أن  دون  من  بها،  يتمّتعون  الّتي  وبالقدرات  املتقاعدين  رفاقه  بحياة 

َوضع تصّوًرا شاماًل وخطّة مرحلّية وبرنامًجا تنفيذيًّا عىل مراحل بغية تفعيل َدور املتقاعدين 

يف املجتمع.

الكلمة للعقيد ناصيف عبيد.

كلمة العقيد املتقاعد ناصيف عبيد، عضو يف مركز دراسات كبار السن
• املتقاعدون طاقات مهدورة

يشّكل املتقاعدون رشيحة كبرية يف املجتمع اللبناين، وهي يف إزدياٍد مستمّر. ويف غياب الدراسات 

التقاعد وعالقته بكبار السّن،  املتخّصصة والوافية، تسود الضبابيّة املفاهيم املتعلّقة مبوضوع  

التقاعد  سّن  عن  مبكٍر  بسنٍّ  العسكريّون  يتقاعد  حيث  العسكريّة،  املؤّسسات  يف  وباألخص 

املحّدد بالرابعة والستنّي للموظّفني املدنيّني.

إنطالقًا من تجربتي الشخصيّة كعقيد يف الجيش اختار التقاعد املبكر قبل أحد عرش عاًما من 

سّن التقاعد املحّدد بالثامنة والخمسني، بحيث يتسّنى يل الوقت الكايف لخوض مجال العمل يف 

الحياة املدنيّة، وهذا ما نجحت يف تحقيقه. وإيًضا من خالل تجربتي يف النشاط التطّوعي من 

كلمة العقيد املتقاعد ناصيف عبيد، 

عضو يف مركز دراسات كبار السن
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خالل عّدة جمعيّات، ومنها جمعيّة مركز الدراسات  لكبار السّن، وإميانًا مّني بأّن املتقاعدين 

وضع  إىل  توّصلت  املجتمع،  يف  دورهم  تفعيل  عىل  العمل  يجب  مهدورة،  كبرية  طاقات  هم 

تصّور مرشوع بعنوان "تفعيل َدور الضبّاط املتقاعدين يف املجتمع" كجزء من فكرة تفعيل َدور 

املتقاعدين بشكٍل عاّم. وهو موضوع مداخلتي يف ورشة العمل اليوم.

بدايًة، من هو الضابط املتقاعد؟ وما هي طاقاته؟

كانوا  أن  سبق  من  هم  والخربات.  التجارب،  اإلنجازات،  من  خزّان  هم  املتقاعدون  الضبّاط 

واملستمّر  املتالحق  العمل  منط  ولكّن  الوطن،  مستوى  عىل  كبرية  أحداث  يف  أساسيّني  لعبني 

خالل خدمتهم العسكريّة مل يسمح لهم بتوثيق ودراسة الدروس والعرب واستخالصها من هذه 

منه  يُستفاد  عسكريًّا  تراثًا  يشّكل  الخربات  هذه  مجموع  إّن  عليه  املتعارف  ومن  التجارب. 

أيًضا  القادمة. كام ميكن اإلستفادة منها  لتطوير املؤّسسات العسكريّة ولنقل الخربات لألجيال 

يف املجتمع يف مجالت عّدة. لكن لتحقيق ذلك، يتوّجب وضع برامج عمل لجمع هذه الخربات 

واستثامرها بأفضل الطرق.

الضبّاط املتقاعدون يشّكلون طاقات كبرية، وقد توقّفوا عن العمل وهم يف عّز عطائهم، وبعمٍر 

مبكر بسّت سنواٍت عىل األقل عن سّن التقاعد املُعتمد للموظّفني وهو الرابعة والستّون. هم 

استمرارهم  يف  يرغبون  هم  والستنّي.  الخامسة  عمر  بلوغهم  حتّى  السّن  كبار  من  يُعتربون  ل 

بالعطاء، هم يشعرون بالوفاء ملؤّسساتهم، ويرغبون يف اإلسهام يف تطويرها، عن طريق وضع 

الدراسات والقرتاحات الالزمة كّل يف مجال خرباته. هم أيًضا محّفزون للمشاركة يف نشاطات 

املجتمع املََدين من خالل أدوار فاعلة توازي فاعليّة أدوارهم يف مؤّسساتهم العسكريّة. وهذه 

األدوار نراها تُعطى للضبّاط املتقاعدين يف أغلب دَول العامل.

تفكري  منهجيّة  من  منبثقة  واملانجمنت  القيادة  يف  بقدرات  الضبّاط  تزّود  العسكريّة  الخدمة 

الرشكات  إليه  تحتاج  ما  وهذا  املحّددة،  األهداف  تحقيق  يف  فاعل  عمالين  واسلوب  شاملة 

الخاّصة، ماّم يفتح املجال للضبّاط املتقاعدين للقيام بوظائف إستشاريّة لدى الرشكات.

الضبّاط املتقاعدون بحاجة للشعور باستمراريّة تقدير املجتمع لتضحياتهم، من خالل اندماجهم 

يف نشاطات املجتمع املََدين، إن يف سوق العمل أو يف العمل التطّوعي، هم بحاجة للشعور بأّن 

مرحلة التقاعد املُبكر هي بداية ملرحلة جديدة نشيطة من حياتهم، وليست بداية النهاية.

يف املقابل، ومن خالل تواصل مع العديد من الضبّاط الّذين تقاعدوا يف سّن التقاعد، لحظت 

معاناتهم الفراغ الّذي مل يألفوه من قبل، ومن صعوبة إيجاد فرص تسمح لهم بتعبئة وقتهم مبا 

هو مفيد ومالئم لطاقاتهم، وكثريًا ما أّدى ذلك إىل حالت اكتئاب. ومن املُتعارف عليه أّن حالة 

اإلكتئاب تنعكس سلبًا عىل الصّحة الجسديّة، ماّم يتسبَّب يف ازدياد كلفة الستشفاء.

يف  املتقاعدين  الضبّاط  َدور  لتفعيل  السبيل  ما  لكن  فيض،  من  غيض  إّل  هو  ما  ما سبق،  كّل 

املجتمع؟ وما هي العوائق أمام ذلك؟
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التقاعد للمرحلة الجديدة من كّل  أّول تلك العوائق، هي يف عدم تهيئة الضبّاط املُقبلني عىل 

املُقبلني  العسكرينّي  تهيئة  املتطّورة، تجري  الجيوش  املاّدية والنفسيّة. يف كّل  العمليّة،  جوانبها 

عىل التقاعد من خالل دورة تدريبيّة أو أكرث، تُعطى من ِقبَل مختّصني يف هذا املجال. فكام يتّم 

تحويل املََدين، عند انضاممه للمؤّسسات العسكريّة، إىل عسكري من خالل الدورات التدريبيّة، 

عىل املؤّسسة وتطبيًقا للمبدأ نفسه، إعادة تحويله إىل َمَدين قبل تقاعده، عن طريق دورات 

تدريبيّة.

العائق الثاين أمام تفعيل َدور املتقاعدين يف املجتمع، يتمثّل يف غياب املؤّسسات املتخّصصة يف 

استقبال املتقاعدين فور تقاعدهم، من أجل مساعدتهم، من خالل معرفة قدراتهم ورغباتهم، 

عىل التخطيط ملرحلة تقاعدهم، وذلك عن طريق التدريب، التوجيه وتقديم اإلستشارات الّتي 

يحتاجون إليها. يف هذا املجال، أعتقد أن لرابطة قُدامى القّوات املسلّحة الَدور الكبري يف تحقيق 

الّتي  الكبرية  اإلنجازات  الرغم من  بأنّه وعىل  الرابطة،  تقتيض مصارحة  الحقيقة  أّن  ذلك. غري 

حّققتها للمتقاعدين، مل تتمّكن من جذب أغلبيّة الضبّاط لالنضامم إىل صفوفها. من هنا أسمح 

للوقوف عىل أسباب عزوف  القيام بدراسة إستطالعيّة  األمر يستوجب  أّن هذا  بالقول  لنفيس 

لتطوير  عمليّة  اقرتاحات  إىل  والتوّصل  للرابطة،  اإلنتساب  عن  الضبّاط  وبخاّصٍة  املتقاعدين 

الرابطة.

برئاسة  السّن  لكبار  الدراسات  املُساّمة مركز  لجمعيّتنا  الداريّة  الهيئة  وبإسم  السياق،  يف هذا 

تنفيذ هذه  يف  لإلسهام  استعدادنا  عليكم  أعرض  أن  يرّشفني  السباعي"،  محيو  عبال  "الدكتورة 

أّن  إىل  أن أشري  أوّد  السّن. كام  كبار  املتعلّقة يف  املتعّددة  الدراسة، كونها من ضمن نشاطاتنا 

الّتي  الكبار،  الجامعة األمريكيّة يف بريوت يف تأسيس جامعة  بالتعاون مع  جمعيّتنا قد نجحت 

حياة  عىل  الحفاظ  يف  تساعدهم  لهم،  مخّصصة  لربامج  الخمسني  سّن  فوق  هم  من  تستقبل 

دولر  مائتي  هو  النتساب  ورسم  الخريف،  فصل  ويف  الربيع  فصل  الدورة يف  تجري  نشيطة. 

أمرييك للفصل الواحد. ولتاريخه تابع هذه الدورات حواىل سبعامية شخص.

أخريًا وليس آخرًا، يبقى العائق الرئيس أمام تفعيل َدور املتقاعدين كّل املتقاعدين يف املجتمع، 

تُعترب نتيجة مبارشة لسياسة  السّن، والّتي  نظرة املجتمع غري اليجابيّة تجاه املتقاعدين وكبار 

تأمني  الدولة عن  تعجز  عبئًا  املتقاعدون  يُعترب  بحيث  املجتمعيّة،  الرشيحة  تجاه هذه  الدولة 

لوزارة  اعرتف  أن  إّل  يسعني  ل  املقابل،  يف  وكرمية.  مضمونة  بشيخوخة  وحقوقهم  حاجاتهم 

هذا  معها يف  تعاوننا  من خالل  لها،  التابعة  األرُسيّة  للمصلحة  وباألخّص  األجتامعيّة،  الشؤون 

الالزمة  امليزانيّات  وجود  عدم  لكّن  املضامر،  هذا  يف  به  تقوم  الّذي  الجبّار  بالجهد  املوضوع، 

للربامج املحرّضة يعيقها من تحقيق ما تطمح إليه.

منه  يُفهم  أّل  املجتمع، يجب  املتقاعدين يف  الضبّاط  َدور  تفعيل  مداخلتي مبوضوع  إّن حرص 

من  يستفيد  للمجتمع يك  دعوة  بل هي  إليها،  النتامء  لرشيحة يل رشف  مبكتسبات  مطالبتي 
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طاقاتها املهدورة، يف عمل منافعه كبرية ومتبادلة.

نعم، املتقاعدون ليسوا عبئًا، ويجب أّل أن يكونوا كذلك. املتقاعدون ل يرغبون يف أخذ الوظائف 

من أمام الشباب. املتقاعدون يرفضون اعتبار مرحلة التقاعد بداية نهايتهم. كّل ما يطلبونه هو 

للموت،  ليسوا يف عجلٍة  السابقة. هم  ادوارهم  بأشكاٍل مختلفة عن  العطاء وإن  الستمرار يف 

متنع  نشيطة  تقاعد  يتمتّعون مبرحلة  بحيث  املجتمع،  النضال وخدمة  استمرار  يرغبون يف  بل 

عنهم امراض الشيخوخة.

يف الخالصة، يُعترب تفعيل رشيحة املتقاعدين يف املجتمع، معربًا ال غنى عنه من أجل تحقيق 

مّنا يف دعم  الوطني. وإسهاًما  القومي  تأمني األمن  الّذي يصّب يف  القومي االجتامعي  األمن 

الخطّة الوطنّية الّتي تعمل عليها وزارة الشؤون االجتامعّية، نقرتح عىل ورشة العمل التوصيات 

اآلتية:

1. تبّني مفهوم "املتقاعدون طاقات مهدورة، يجب تفعيلها واستثامرها".

عىل  املُقِبلني  الضبّاط  تدريب  مبدأ  لعتامد  العسكريّة  املؤّسسات  قيادات  إىل  اقرتاح  رفع   .2

الجديدة. التقاعد بغية تهيئتهم للمرحلة 

أفضل  حول  تصّور  وضع  عىل  العمل  السرتاتيجيّة  والدراسات  البحوث  مركز  عىل  نقرتح   .3

منها  تستفيد  بحيث  منها  والعرب  الدروس  واستخالص  الخربات  بتوثيق  تسمح  الّتي  الُسبُل 

هذا  ورفع  العسكري،  الرتاث  جمع  أو  الدراسات،  مجالت  يف  إن  العسكريّة،  املؤّسسات 

التصّور إىل قيادة الجيش إلقراره.

واقع  معرفة  بغية  املتقاعدين،  الضبّاط  لواقع  ميدانيّة  احصائيّة  دراسة  إجراء  املوافقة عىل   .4

رابطة  اضافًة ملعرفة موقفهم من  املجتمعيّة،  النشاطات  نشاطاتهم، طاقاتهم ورغباتهم يف 

القّوات املسلّحة وآرائهم يف ُسبُل تطويرها والنتساب إليها.

مختلف  يف  للمتقاعدين  املساعدة  تقديم  أجل  من  وإرشاد  وتوجيه  تدريب  مؤّسسة  خلق   .5

املجالت الّتي يحتاجون إليها.

6. تشكيل لجنة ملتابعة تنفيذ التوصيات الّتي ستقّر يف هذه الورشة.

يف الختام ، أتوّجه بالشكر الجزيل لقيادة الجيش اللبناين، وملركز البحوث والدراسات السرتاتيجيّة، 

مًعا  العمل  متابعة  أمل  الورشة، عىل  للمشاركة يف هذه  التقاعد، ولدعويت  ملعالجتهم موضوع 

من أجل تقّدم وطننا لبنان.
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تقديم ممّثل رابطة ُقدامى القوى املسلّحة- العميد املتقاعد حافظ شحادة 

من قبل العميد الركن فادي أيب فّراج
"زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون" هذه القاعدة الّتي تحكم استمرار الحياة، والتمّسك بالعمل من 

أجل بناء املعمورة وتأمني احتياجات الناس، وإن كُث عددهم. فهل يعيش اللبنانّيون اليوم وفق 

هذه املعادلة؟ أم ينطبق عليهم املثل القائل: "اآلباء يأكلون الحرصم واألبناء يرضسون"؟

كالٌم صادر عن العميد املتقاعد حافظ شحادة يف افتتاحّية مقاله ضمن صفحة اسرتاحة املحارب 

يف مجلّة صوت الرابطة، رابطة ُقدامى القّوات املسلّحة يف لبنان، الّتي اختارت وأحسنت اإلختيار 

بأن يكون صوتها يف هذه الورشة صوت الّذين فاتهم رشف اإلستشهاد كمثل رفاقهم الُشهداء ومنَّ 

الله عليهم بنعمة الوصول إىل التقاعد.

التقاعد ال ينهي بالرضورة مسرية العسكري يف مؤّسسته، فمن يرتدي البزّة عمًرا تصبح جزًءا منه 

وهو يظّل يف الخدمة عرب الروابط الّتي تشّده إىل رفاقه ومؤّسسته وحّتى عرب ارتداء البزّة مّرًة 

أُخرى إذا اقتىض الواجب ذلك. ألّن هؤالء قّدموا حياتهم وشبابهم لهذا الَوطن وهم يستحّقون 

كّل خري.

فالكالم لك حرضة العميد.

كلمة ممّثل رابطة ُقدامى القوى املسلّحة العميد املتقاعد حافظ شحادة
حرضة العميد الركن فادي أيب فرّاج مدير مركز البحوث والدراسات السرتاتيجيّة،

حرضة السادة الكرام،

القلق عىل املصري والخوف عىل الَوطن مشاعر يحّسها كّل عاقٍل يف خضّم هذه األحداث املؤملة 

كلمة ممّثل رابطة ُقدامى القوى 

املسلّحة العميد املتقاعد حافظ شحادة
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واملدّمرة الّتي تطاول منطقتنا من العامل ماّم يفرض علينا الحذر إىل آخر الحدود لنواجه خطَرين 

قامئنَي يف مواجهتنا أل وهام العدّو الرسائيل والسلوك التكفريي وما يزيدنا إطمئنانًا وأماًل مبستقبٍل 

واعٍد هو أن نلتقي يف مؤّسسة مركز البحوث والدراسات السرتاتيجيّة مشمولة برعاية كرمية من 

قيادة الجيش الّذي ميثّل العمود الفقري للَوطن وحاميته بالتعاون مع املؤّسسات األمنيّة األُخرى، مل 

تقرّص جميعها يف السعي إىل درء املخاطر ومواجهتها أيًّا تكن التضحيات الّتي تقّدمها من استشهاد 

ل هذه املسؤوليّة وتقديم هذه التضحيات  وجراح وآلم ما تأّخر العسكري وما تراجع أو َجنب يف تحمُّ

لرتافقه سنني عمره اذا كُِتبَت له الحياة بعد انتهاء خدمته الفعليّة لينضّم إىل قافلة زمالئه املُتقاعدين 

الّذين تُعنى بشؤونهم إىل حدٍّ كبري رابطة قدامى القوى املسلّحة اللبنانيّة.

التقدير كّل التقدير لقيادة الجيش عىل دعمها هذا املركز والشكر موصوًل ملديره العميد أيب فرّاج 

مع مساعديه ملا يبذلونه من جهٍد وتخطيط لالفادة من هذه البحوث والدراسات يف َوطٍن غابت 

عنه وزارة التصميم والتخطيط آملني ومتمّنني عىل حامل املسؤوليّة أن يُعنوا بهذا املركز وأن يقّدموا 

له كّل الدعم لسّد فراٍغ نحن أحَوج ما نكون إليه والستفادة ماّم يصدر عنه ونقله إىل حقل التطبيق 

واألخذ به ألنّه يشّكل املداميك األساسيّة يف البناء السليم لوطٍن ترتكز فيه الّسياسات عىل العلم 

واملوضوعيّة والحتياجات الالزمة للسري بنا إىل مستقبٍل واعٍد حتّى ل نبقى أرسى القلق والخوف.

الحديث عن واقع  بلمحٍة رسيعة وصوًل إىل  التقاعد  الحديث عن  أنتقل إىل  تقّدم  بناًء عىل ما 

الستفادة من خربتهم  نسبيًّا وكيف ميكن  مبكرة  تقاعدوا يف سنٍّ  الّذين  العسكرينّي  املُتقاعدين 

لإلسهام يف النمّو القتصادي، وليفاء هذا املوضوع بعًضا من حّقه نورد أفكاًرا وُمقرتحات تستوجب 

نقاشات ودراسات موّسعة حتّى نفيد منها يف معالجة هذا الواقع.

عند الحديث عن التقاعد نُواجه بوقائع ثالثة:

. املتقاعد املََدين.

. املتقاعد العسكري.

ج. ما يُسّمى بالتقاعد لكّنه يُعرَف بضامن الشيخوخة.

الفئة األوىل تشمل املوظّفني املدنيّني الّذين أنهوا خدمتهم وراحوا إىل أمٍر من اثنني هام، إّما قبض 

تعويض نهاية الخدمة أو اختيار معاًشا تقاعديًّا.

الفئة الثانية تشمل العسكرينّي الّذين أنهوا خدماتهم وفق حدود السّن أو بعد انقضاء املَهل الّتي 

تجيز لهم التقاعد ولو مل يبلغوا السّن القانونيّة فإنّهم يقبضون تعويض رصف أو الذهاب إىل معاٍش 

تقاعدّي.

أّما يف ما يتعلّق بالفئة الثالثة والّتي يجب أن ل نخلط بينها وبني الفئتنَي األّولتنَي فإّن ما يُدفَع لهم 

ُعرِف بضامن الشيخوخة قد يكون املُستفيد منه من غري املوظّفني يقبضها بعد سنٍّ معيّنة وأمام 

التدبري وعليه نقرتح أن يكون  إقرار هذا  أعباء كبرية قد متنع  يرتّب  الّذي  ارتفاع معّدل األعامر 
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سّن املستفيد بني الـ 65 والـ 70 سنة من العمر مع اإلشارة إىل أّن هذه الفئة ل تدفع محسومات 

تقاعديّة.

وهنا نعود إىل مقاربة موضوع إحالة العسكرينّي عىل التقاعد.

أّوًل: عند انتهاء خدمة العسكري وإحالته عىل التقاعد قد ينتسب إىل رابطة قُدامى القوى املسلّحة 

اللبنانيّة وهذا النتساب ليس إلزاميًَا لذا سنُعرّف الحضور الكريم بالرابطة ِوفق ما ورد يف نظامها 

األسايّس وهو اآليت:

الفصل األّول: العنارص القانونّية للرابطة
املاّدة األوىل: التسمية:

أُنشئت يف لبنان رابطة تحت إسم "رابطة قُدامى القوى املسلّحة اللبنانيّة". وأُعطَي لها العلم والخرب 

من ِقبَل وزارة الداخليّة برقم 1987 تاريخ 1955/5/26، واعترُِبت مبوجب املرسوم رقم 14953 تايخ 

1957/2/12 من الجمعيّات ذات املنفعة العاّمة.

املاّدة الثانية: األسالك األّم:

تشمل رابطة قُدامى القوى املسلّحة اللبنانيّة العسكرينّي السابقني املُنتِسبني للرابطة من األسالك 

اآلتية:

الجيش– قوى األمن الداخل– األمن العاّم– أمن الدولة– الضابطة الجمركيّة– رشطة املجلس النيايب.      

كام تشمل العنارص العسكريّة اللبنانيّة الّتي خدمت يف مؤّسسات رشعيّة محلّية أو أجنبيّة، عىل أن 

توافق الهيئة التنفيذيّة عىل انضاممها إىل الرابطة بأكرثيّة الثلثنَي.

املاّدة الثالثة: املركز الرئييس واملراكز املُلحقة:

املناطق واملحافظات  إقليميّة يف مختلف  تتبعه مراكز  للرابطة  املركزي  املقّر  الكربى هي  بريوت 

واألقضية لتغطية جميع األرايض اللبنانيّة.

املاّدة الرابعة: أهداف الرابطة:  

1. توحيد أهداف العسكرينّي الُقدامى من مختلف األسالك األّم وشّد أوارص األلفة بينهم.

مبعنويّاتها  مساٍس  لكّل  والتصّدي  نشاطاتها  مسار  يف  العسكريّة  املؤّسسات  مختلف  مواكبة   .2

ودعمها يف الظروف كلّها.

3. العمل عىل تحسني الَوضع املعييش للعسكرينّي الُقدامى وتعزيز موقعهم الجتامعي.

4. إيالء املعّوقني وعائالت الشهداء اإلهتامم الكّل والرعاية الالزمة.

5. رعاية شؤون عائالت العسكرينّي املُتقاعدين املتوفنّي.

6. تعزيز الرتاث العسكري واملسلك اللَذين يشّكالن مقّدسات العسكرينّي الُقدامى.

7. املحافظة عىل حقوق العسكرينّي الُقدامى كافًّة والدفاع عن مصالحهم لدى املراجع املختّصة.

والصّحية  املاليّة واإلداريّة  واملتوفنّي  الشهداء  املُتقاعدين وعائالت  العسكرينّي  بأُمور  اإلهتامم   .8
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والجتامعيّة واملعيشيّة، لدى املؤّسسات األّم )طلبات املساعدات املرَضيّة، املدرسيّة– تجديد 

البطاقات الصّحية إلخ...(.

9. ُمالحقة ُمعامالت العسكرينّي املُتقاعدين وإنجازها، وعائالت الشهداء واملتوفنّي عىل اختالفها يف 

جميع الدوائر الحكوميّة واملصالح املستقلّة واملؤّسسات الخاّصة.

املاّدة الخامسة: الغايات والوسائل:

1. تطوير أجهزة الرابطة وأماكن اجتامع املنتسبني ولقاءاتهم، بإنشاء ناٍد أو أكرث وفق اإلمكانات 

املتوافرة.

2. فتح فروع يف املناطق واملحافظات واألقضية اإلدارية كلاّم دعت الحاجة.

3. إقامة النشاطات الجتامعيّة والثقافيّة عىل اختالفها وإنشاء مراكز لها.

موجبات  من  انتقاص  أي  دون  من  بالرابطـة  خاّصـة  صحيّـة  مؤّسسات  إنشاء  عىل  العمل   .4

املؤسسات األّم.

5. تنظيم نرشة إعالميّة أو مجلّة دوريّة تنطق باسم الرابطة.

6. تعزيز التقدميات املاديّة غري املبارشة )إنشاء تعاونيّات استثامريّة ... الخ(.

7. تكريم الشهداء واملتوفنّي وإقامة النصب التذكاريّة.

8. املشاركة يف املناسبات الوطنيّة والعسكريّة.

ثانًيا: مواعيد إحالة العسكريّني عىل التقاعد أو الترسيح:
نّصت املاّدتنَي 56 و57 من قانون الدفاع الَوطني عىل ترسيح العسكرينّي ضبّاطًا ورتباًء وأفراًدا.

جاء يف نّص املاّدة 56 ما يل: ترسيح الضبّاط:

ح الضابط حكاًم عندما يبلغ من العمر  مع ُمراعاة أحكام املاّدة 55 من هذا املرسوم الشرتاعي يرُسَّ

أو يف الخدمة الحّد املُبنّي أدناه:

الرتبةحّد ال�سّن القانونّيةحّد اخلدمة الفعلّية

مالزم3450 سنة

مالزم أّول3551 سنة

نقيب3652 سنة

رائد3753 سنة

مقّدم3854 سنة

عقيد4056 سنة

عميد4258 سنة

لواء4359 سنة

عامد4460 سنة
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 كام نّصت املاّدة ٥7 من قانون الدفاع الَوطني عىل ما ييل:
- ترسيح الرتباء واألفراد:

مع مراعاة أحكام املاّدة 55 من هذا املرسوم الشرتاعي يتّم ترسيح الرتباء واألفراد مبوجب قرار يصدر عن قائد 

الجيش، يف الحالت اآلتية:

1. حكاًم: عند بلوغهم حّد السّن القانونيّة وهي اآلتية:

• للرتباء: 48 سنة.

• لألفراد: 45 سنة.

2. استنسابيًّا: عند إكاملهم املّدة القانونيّة الّتي توليهم حّق الحصول عىل املعاش التقاعدي وهي مثاين عرشة 

سنة. تخّفض هذه املّدة حتّى خمس عرشة سنة بالنسبة للمتطّوعني الّذين هم يف الخدمة بتاريخ العمل 

بهذا املرسوم الشرتاعي يف حال بلوغهم حّد السّن القانونيّة قبل إكامل مّدة مثاين عرشة سنة خدمة.

3. بناًء لطلبهم: عند انتهاء عقد تطّوعهم وعدم رغبتهم يف تجديده.

4. ألسباٍب صّحية: إذا كانت حالتهم الصّحية ل تسمح لهم مبتابعة الخدمة وذلك بناًء عىل قرار لجنة التحقيق 

الصّحي.

5. عند انتهاء عقد التطّوع إذا مل يوافق قائد الجيش عىل تجديده.

 إذا أمعّنا النظر يف الجدَول الّذي يبنّي سّن اإلحالة عىل التقاعد اإللزامي للضبّاط والعسكرينّي يتبنّي لنا أّن حدود 

هذه السّن تُعترَب ُمبكرة مقارنًة مع سّن تقاعد املََدنيّني الّتي ترتاوح بني الــ 64 والـــ 68 سنة للقضاة مثاًل ينطبق 

عىل ذلك املثل القائل: "وّصلتونا لنّص البري وقطعتو الحبلة فينا" ألّن من يُحال عىل التقاعد من العسكرينّي يف 

مثل هذه السّن ل ميكننا من الناحية الجسديّة أو النفسيّة أن نقنعه بأنّه أصبح "ختياًرا" أي عجوزًا وعليه أن 

يقبع يف منزله كام أنّه ل ميكن للمتقاعد يف هذه السّن أن يبدأ دورة حياة جديدة ويف عمٍل جديد.

 الحّل هنا يكمن يف خيار من اثَنني:

. رفع سّن تقاعد العسكرينّي حتّى حدود سّن تقاعد املدنيّني أو أن تكون قريبًة منها.

. تقصري مهل الرتقيات حتّى يصل املُتقاعد إىل الرتب الّتي تؤّمن له ضامنات معيشيّة مقبولة يف سنٍّ صغرية 

تشجّعه ول متنعه من البدء بحياٍة جديدة أو مهنة جديدة )مثال حَملة اإلجازات والشهادات العلميّة الجامعيّة(.

 ثالًثا: التقاعد وأحكامه:  
1. لحظت املاّدة 57 من املرسوم الشرتاعي رقم 47 تاريخ 29 حزيران الخاّص بنظام التقاعد: "أّن املعاشات 

وتعويضات الرصف تُدَمج يف قسم النفقات من موازنة الدولة وتُدَمج املحسومات التقاعديّة يف قسم اليرادات 

منها، وميكن أن يُنشأ مبرسوم يُتّخذ يف مجلس الوزراء صندوق مستقّل للتقاعد، تُحّدد رشوط متويله وأُصول 

إدارته وتوظيف موجوداته يف مرسوم إنشائه".

قامت وزارة املال بإدخال هذه املبالغ إىل صندوق الخزينة بحّجة عدم قيام الصندوق الّذي لو أُنىشء فإّن 

أمواًل كثرية ستغّذيه والبالغة 6% من أساس الراتب شهريًّا، نتساءل عن املعاشات التقاعديّة الّتي تُدفَع سنويًّا 

علاًم أّن املُتقاعد سيحّل محلّه موظّف جديد يعاود استمرار دفع املحسومات التقاعديّة، ماّم ميّكنه من دفع 

املعاشات التقاعديّة والّتي قد تكون أكرب من املدفوعة حاليًّا، ناهيك عن إمكانيّة الستفادة من توظيفات 

أموال هذا الصندوق من خالل مؤّسسة تُعنى باملُتقاعد فتكون العائدات كفيلة بتحسني أوضاع املُتقاعد ول 

تكون مّنًة من أحد كام يّدعي البعض مع اإلشارة إىل أّن بعض الُدَول تقرتض من الصناديق التقاعديّة كام 
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يحصل مراًرا يف السعوديّة مثاًل.

 ما يؤكّد ما أوردناه أّن احتسابًا بسيطًا لقيمة املحسومات التقاعديّة من املوظّفني كلّهم والبالغ عددهم مئات 

اآللف وُمقارنة هذه الجباية مع املبالغ املدفوعة للُمتقاعدين بعد احتساب هذه النسبة.

2. الراتب أو املعاش التقاعدي والّذي يجري احتسابه عىل أساس نيل املُتقاعد 85% من الراتب فإنّه يجب إعادة 

النظر بهذه النسبة لتكون ُمعاِدلة آلخر راتٍب تقاضاه املُتقاعد ألّن هذا التخفيض يطاله يف الَوقت الّذي يكون 

فيه أحَوج ما يكون للحفاظ عىل مستوى معيشته والقيام مبسؤوليّاته العائليّة الّتي تكون قد بلغت حّدها 

األقىص.

ا فرض أن ل يكون املعاش التقاعدي أقّل من الحّد األدىن لألُجور بينام تحصل ُمخالفات  ونلفت هنا إىل أّن نصًّ

من ِقبَل وزارة املاليّة بأّن تدفع أقّل من هذا الحّد يف حالة وفاة املُتقاعد ودفع معاشه إىل عائلته.

3. قال بعض املسؤولني إّن القطاعات األمنيّة هي قطاعات غري ُمنتجة وقد فاتهم أّن تضحيات العسكرينّي والّتي 

ل يضاهيها أّي تضحياٍت قيمة، واملتمثّلة باستشهادهم أو تعرّضهم لجراح قد ترافقهم طيلة ما تبّقى لهم من 

عمٍر، أو قد تجعل منهم معّوقني، تضحياتهم هذه محكومة كلّها باإلميان بَدوٍر فّعاٍل غايته وجوب حامية 

الَوطن ودميومته لتبقى فيه مؤّسسات وكراٍس يجلس عليها مسؤولون ومنهم أصحاب نظريّة عدم اإلنتاجيّة.

رابًعا: يف املُقرَتحات ملعالجة واقع العسكرينّي املُتقاعدين:
1. تعزيز َدور رابطة قُدامى القوى املسلّحة اللبنانية لجهة تأمني مداخيل ماليّة ثابتة متّكنها من القيام بالنشاطات 

بإلزاميّة النتساب ودفع الشرتاكات أو اقتطاع مساهمة محدودة  التعريف بها وذلك  الواردة يف مستهّل 

تذهب لصندوق الرابطة وأُشري هنا إىل أّن كّل العاملني يف الرابطة يقومون بعمٍل تطّوعي من دون أّي بدلٍت 

عن أعاملهم سوى قلّة من املُداومني يوميًّا ألعامٍل إداريّة والّذين يتقاَضون مبالغ رمزيٍّة كمساعدٍة لهم.

باملؤسّسات  بأُخرى  أو  بصيغة  ترتبط  البلدان  جميع  العسكرينّي يف  بُقدامى  املعنيّة  واملؤّسسات  الروابط 

كوزارة الدفاع مثاًل أو لها توصيفات معيّنة ترقى إىل حدود بأن يكون املسؤول عنها برتبة وزير مثاًل يف الجزائر 

واملغرب...

وإّن هذه الروابط جميعها تنتسب إىل اإلتّحاد العريب للُمحاربني الُقدامى وضحايا الحرب.

2. إصدار النصوص الّتي توجب مشاركة ممثّل للُمتقاعدين من ِقبَل الرابطة يف اللجان كلّها واألعامل الّتي تقوم 

بها املؤّسسات عند دراسة الرواتب والتعويضات والتقدميات مثاًل.

شؤونهم  ملتابعة  للُمتقاعدين  مكاتب  واعتامد  األّم  املؤّسسات  يف  التقاعد  عن  املسؤولة  املكاتب  تفعيل   .3

ومراجعاتهم يف وزارة املاليّة عىل أن يكون يف هذا املكتب ممثّل لكّل مؤّسسة من الجيش وباقي املؤّسسات 

األمنيّة ويكون هذا املمثّل ُمكلًّفا مبتابعة قضايا املُتقاعدين كلّها مع القرتاح أن تبقى معامالت التقاعد وبعض 

املستحّقات واملعاشات ممسوكة من ِقبَل املؤّسسات مبارشًة.

4. ليس من قبيل النتقاد السلبي إمّنا من أجل موقف ايجايب يُبنى عليه كَون األحداث والحرب األليمة الّتي 

عصفت ببلدنا قد انعكست سلبًا بنسٍب ُمتفاوتة عىل جميع األصعدة السياسيّة، األمنيّة، القتصاديّة، اإلداريّة 

نقل  بتكليفهم  وذلك  املُتقاعدين  ُخربات  من  بالستفادة  استدراكه  علينا  طبيعي  أمر  وهذا  والجتامعيّة. 

ُخرباتهم وتجاربهم إىل الوافدين الجُدد عىل املؤّسسات التعليميّة ومؤّسسات التنشئة ليكون هناك النتقال 

السلس واملُفيد بني ماٍض قد تتحرّس عليه بكّل مساوئه وبني واقعٍ ل ميكننا وصفه بالَوردي.

5. سعي من هم يف الخدمة الفعليّة واملعنينّي بأُمور الرواتب والتعويضات والتقدميات الجتامعيّة إىل إعطاء 

املُتقاعدين نسبة معيّنة من هذه التقدميات من دون أن يفوتهم أنّهم يف يوٍم ما قد ل يكون بعيًدا سيكونون 
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من املُتقاعدين.

6. التشديد عىل إرشاك رابطة قُدامى القوى املسلّحة اللبنانيّة يف جميع نشاطات املؤّسسات األّم وَوضع ما 

يُسّمى "بـروتوكوًل" بتنظيم ذلك وترتيب إلقاء محارضات ونَدوات يف هذه املؤّسسات من ِقبَل ممثّلني من 

الرابطة يتوّجهون بها إىل زمالئهم يف الخدمة الفعليّة تذكريًا وتعريًفا بهذه الوقائع كلّها.

7. التشّدد يف تنظيم عمليّة التعامل وطبيعيّتها مع املُتقاعدين يف كّل مراجعاتهم مع مؤّسساتهم األّم واملحاسبة 

عند أّي تقصري أو تهاون.

لالستفادة من  اللبنانيّة  املسلّحة  القوى  قُدامى  ورابطة  الجتامعيّة  الشؤون  وزارة  بني  والتعاون  التنسيق   .8

سياسة هذه الوزارة يف رعاية املُواطنني ول سيّام أّن الرابطة هي من الجمعيّات ذات املنفعة العاّمة.

9. إصدار نصوص تُلزم املعنيّني باستخدام عنارص أمنيّة واعتامد هذا الستخدام عىل العنارص العسكريّة املُتقاعدة 

ملا يكون لديها من ُخربات ومسؤوليّة بَدل هذا الكّم الكبري والتجاري من الرشكات األمنيّة والّتي تُشّكل خرقًا 

أمنيًّا كبريًا.

 وأخريًا أتوّجه اليكم جميًعا بخالص الشكر ألنّكم أفسحتم يل يف مجال عرض هذه األفكار ولحظ هذه التعريفات. 

مجّدًدا الشكر لحرضة العميد الركن فادي أيب فرّاج ومن معه من معاونني ومسؤولني يف هذه املؤّسسة الواعدة 

والّتي تنري لنا ضوًءا ساطًعا يف نفٍق مظلٍم نسعى للخروج منه متمّنيًا للزمالء كلّهم يف جميع املؤّسسات العسكريّة 

واألمنيّة أن ميّن الله عليهم بالصّحة والعافية وأن يساعدهم يف الوصول إىل عامل التقاعد وهم يف وافر الصّحة.

 والرحمة لشهدائنا األبرار والشفاء العاجل لجرحانا، حمى الله الَوطن ومؤّسساته جميعها والعسكريّة منها عىل 

وجه الخصوص والسالم.
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تقديم العقيد اإلداري طوين زخرّيا من قبل العميد الركن فادي أيب فّراج
أترك الكالم للعقيد اإلداري طوين زخرّيا. كالمه سيعّرف عنه وسيحّدد وظيفته.

الكلمة للعقيد اإلداري طوين زخرّيا

كلمة العقيد اإلداري طوين زخريّا

• ملحة عاّمة حول التقاعد يف الجيش اللبناين

- مهاّمت قسم التقاعد واللجان الصحّية - فرع بطاقات الخدمات االجتامعّية:
وعائالت  وعائالتهم،  املُتقاعدين  للعسكرينّي  املمغنطة  الجتامعيّة  الخدمات  بطاقات  تنظيم   -

العسكرينّي الشهداء واملتوفنّي وتجديدها.

- تنظيم البطاقات املؤقّتة للحالت الطارئة خالل فرتة تنظيم وتجديد بطاقات الخدمات الجتامعيّة 

األساسيّة.

- تنظيم بطاقات الهويّة العسكريّة للضبّاط الحتياطيّني واملُتقاعدين وتجديدها.

- فرع التصفية:
املحسومات  إلسرتداد  إضافًة  الرصف  تعويض  أو  التقاعدي  املعاش  تخصيص  ملّفات  تنظيم   -

التقاعديّة.

- إدخال املعلومات الخاّصة باملُتقاعدين إىل برنامج الربط اإللكرتوين مع وزارة املاليّة.

يف  مراحل رصفها  ومتابعة  وُمالحقتها  املاليّة  وزارة  إىل  لوائح  مبوجب  التصفية  ملّفات  إرسال   -

مديريّة الرصفيّات، وإرسالها إىل القسم املُختّص بهدف حفظها يف إضبارات أصحاب العالقة.

كلمة العقيد اإلداري طوين زخريّا
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- فرع اللجان الصّحية:
- درس األوضاع الصّحية للعسكرينّي يف الخدمة الفعليّة ومعالجتها، واملُحالني أمام لجان التحقيق 

الصّحي.

- تحديد ظروف الوفاة للعسكرينّي املتوفنّي.

املتأّهلني من دون أولد،  العزّب أو  - درس األوضاع الصّحية ألولد العسكرينّي وآبائهم املتوفنّي 

للتثبّت من عجزهم عن العمل.

- املرسوم اإلشرتاعي رقم 10٢/:83
 املاّدة 99: لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويض الرصف تشّكل مبرسوم لجنة تصفية معاشات 

التقاعد وتعويضات الرصف. وتتألّف هذه اللجنة من:

- ضابط قائد أو ضابط عاّم رئيًسا.

- ضابطان عضَوين.

- موظّف من وزارة املاليّة برتبة رئيس دائرة وما فوق عضًوا.

- رئيس مكتب التقاعد يف الجيش عضًوا ومقّرًرا.

- املرسوم اإلشرتاعي رقم 83/10٢ - املادة ٥7:
أوضاع الترسيح عّدة:  

- حكاًم.  

- إستنسابيًّا.  

- بناء لطلبهم. 

- ألسباب صّحية.  

- طرًدا.

اإلحتساب
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يف حال الوفاة

أسباب صحية
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الربط اإللكرتوين
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ملفات التقاعد، تعويض الرصف واستعادة محسومات تقاعديّة منّفذة 

منذ العام ٢01٢

باألرقام

٢01٢٢013٢014٢01٥٢016٢017العام

1،9351،5451،3251،4891،5081،343ملّفات تقاعد

ملّفات تعويض رصف 
وإستعادة محسومات تقاعديّة

119135148167195180

17،67218،94123،45531،13555،015بطاقات خدمات إجتامعية

874763724824866لجان صحية

الوضع الحايل
1. العمل عىل َوضع تعليامت تتعلّق بكيفيّة إمتام املُعامالت اإلداريّة وتصفية حقوق العسكرينّي 

الّذين يرُسّحون أو يُحالون عىل التقاعد.

2. تقليص املّدة املطلوبة لتنفيذ امللّفات.

 3. الترسيح يف الثاين من كّل شهر عوًضا عن األّول منه.

4. إستكامل املرحلة األوىل من برنامج تأليل تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الرصف.
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تقديم مدير عاّم الصندوق الَوطني للضامن االجتامعي– الدكتور محّمد كريك 

من قبل العميد الركن فادي أيب فّراج
وتُلقى  واملاُلحظات.  النقاط  يسّجل  الورشة  بداية  منذ  فهو  كريك.  محّمد  للدكتور  الكالم 

اآلن  تُطَرح  سوف  الّتي  األسئلة  عن  ُيجيب  سوف  أنّه  مبا  كبرية  مهّمة  كاهله  عىل 

االجتامعي.  للضامن  الَوطني  الصندوق  عاّم  مدير  وبصفته  الوزير  معايل  كالم   بشأن 

الكلمة ملدير عاّم الصندوق الَوطني للضامن اإلجتامعي الدكتور محّمد كريك.

كلمة مدير عاّم الصندوق الوطني للضامن االجتامعي،  الدكتور محّمد كريك
اللبناين،  الجيش  يف  السرتاتيجيّة  والدراسات  البحوث  مركز  إىل  بالتعرّف  رُسرُت 

الكريم. والحضور  الضبّاط  وباقي  فرّاج  أيب  فادي  الركن  العميد  املركز  مدير   وأشكر 

ا ول يكفينا الكالم عىل سياسة التقاعد والحامية الجتامعيّة خالل يوٍم  موضوع الندوة غنّي جدًّ

واحد، هذا املوضوع متشّعب للغاية، فهناك الضامن الجتامعي، والتعاونيّة، واألسالك العسكريّة 

إلخ... وقد تّم مؤّخرًا إقرار قانون يعطي الحّق بالضامن الصّحي للمضمونني الّذين تجاَوزوا السّن 

الـقانونيّة )60 - 64 عاًما(، وهذه قفزة نوعيّة توّصلنا إليها بعدما كان املضمون يف السابق يُعطى 

تعويض نهاية الخدمة دفعًة واحدًة ولكن يتوقّف ضامنه الصّحي.

الجانب السرتاتيجي  التطرّق إىل  بّد من  التقاعد والحامية الجتامعيّة، ل  يتعلّق مبوضوع  يف ما 

فيه، وعندما يُثار الكالم عىل نظام التقاعد والحامية الجتامعيّة يُحىك فقط عن املضمونني، إّل 

العسكريّة. األسالك  املستقبل  يف  يضّم  قد  وبالتايل  كلّهم،  الناس  يشمل  أن  يجب  الواقع  يف   أنّه 

بداية يجب أن يكون هناك إصالح للضامن قبل إصالح نظام التقاعد.

كلمة مدير عاّم 

الصندوق الوطني للضامن االجتامعي، 

الدكتور محّمد كريك
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 هناك فلسفة محّددة للنظام املُقرتح الّذي نعمل عليه، ول ميكننا التفلّت منها وإمّنا استمررنا بالعمل فيها.

وماّم ل شّك فيه أّن الَوضع القائم غري ُمحتمل  يف ما يخّص تعويض نهاية الخدمة للمضمونني.

ل.ل./،  مليون   28/ مبلغ  متوّسطه  ما  عاًما   64 الـ  يبلغ  من  يتقاىض  كان   ،2010 العام   يف 

بينام يف العام 2015 أصبح يتقاىض حواىل الـ /40 مليون ل.ل./ كتعويض نهاية خدمة. ويُعترب هذا 

ا وغري كاٍف لسّد حاجات من هو يف هذه السّن لبضعة أعوام. املبلغ قلياًل جدًّ

لتطبيقه.  والسعي  الجتامعيّة  والحامية  التقاعد  نظام  اىل  اإلنتقال  الرضوري  من   لذا 

 يف نهاية 2004 ومع بداية العام 2005 أُنجز هذا املرشوع يف مجلس الوزراء وأحيل عىل مجلس 

النّواب، وحاليًّا يدرس النائب الدكتور عاطف مجدلين يف إطار لجنة فرعيّة عن مجلس النّواب هذا 

املرشوع نظرًا للمعوقات األساسيّة الّتي تعرتضه وتؤّخر إقراره.

تكمن املشكلة األساسيّة يف التفاهم حول فلسفة هذا النظام، أي نظام التقاعد والحامية الجتامعيّة، 

)وبحسب تسمية فخامة الرئيس السابق العامد أميل لحود "ضامن الشيخوخة"(.

واملشكلة األساسيّة هي كيفيّة اإلنتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة إىل نظام التقاعد والحامية 

الجتامعيّة، فهو يبدأ باملضمونني ليشمل كّل الناس يف ما بعد، من لبنانيّني ُمقيمني وغري ُمقيمني، 

وجميع األشخاص الراغبني وغري املضمونني.

واملشكلة هي أّن املرشوع مبني عىل إشرتاكات محّددة، وهناك نسبة إشرتاكات معيّنة تُقتطع من 

الراتب )ول ميكن تحديد قيمة التعويض مسبًقا(.

بدأنا العمل عىل وضع نوع من الضامنات. ومبا أنّنا نوّد صياغة التوصيات يجب تأكيد موضوع 

الضامنات األساسيّة الّتي يجب أن تُعطى لألجري يف هذا املرشوع.

واملشكلة الثانية تكمن يف الجهة الّتي ستتوىّل إدارة هذا املرشوع. 

الجتامعي؟ الضامن  أو  مستقلّة  هيئة  أهي  الخصوص،  هذا  يف  اآلراء  يف  تضارب   وهناك 

نظرًا  إستثامر  لجنة  لوجود  رضورة  هناك  لذا  األموال،  توظيف  بعمليّة  مرتبط  املوضوع  وهذا 

للمبالغ الهائلة املتوقّع أن تدخل إىل هذا الصندوق، هذا عدا عن التجاذبات السياسيّة والخلفيّات 

توحيد  املثال:  سبيل  عىل  منه،  جهة  كّل  وموقف  املرشوع  هذا  يف  البّت  تؤّخر  الّتي  الطائفيّة 

.2001 العام  منذ  الجتامعيّة  والشؤون  والعمل  الصّحة  لجنة  فكرة طرحتها  الضامنة   الصناديق 

اليوم هناك مرشوع مطروح هو مرشوع البطاقة الصّحية الّتي تفرض وجود هيئة جديدة يف وزارة 

الصّحة لضامن 40 يف املئة من األشخاص غري املضمونني من الشعب اللبناين.

لذلك هنالك تضارب يف املشاريع، هل يجب أن نوّحد الصناديق الضامنة أو أن ننىشء صناديق 

جديدة؟

بسبب هذه املشاكل كلّها تّم سحب هذا املرشوع )نظام التقاعد والحامية الجتامعيّة( يف العام 

2008 من الهيئة العاّمة ملجلس النّواب إىل لجنة فرعيّة مجّدًدا، ونأمل التوّصل إىل اإلجامع والتوافق 

السيايس وصياغة الحلول املالمئة.
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يف املقابل هناك إمكانيّة إلنشاء مؤّسسة جديدة تتوىّل هذا األمر، ولكن إصالح الضامن الجتامعي 

أسهل بكثري من إنشاء مؤّسسات جديدة تؤّمن الحامية الجتامعيّة للّبنانيّني، إذ إّن للضامن القدرة 

والخربة للقيام بهذا املرشوع وتنظيمه. 

وهناك 40 يف املئة من اللبنانيّني ليس لديهم الضامن الصّحي، فالضامن الجتامعي يستطيع تأمني 

تغطية الـ 40 يف املئة املذكورين، إذا ما ُعِهَد إليه القيام بهذا الدور.

ويف الختام نحن نقول إّن الضامن هو األقدر عىل القيام بهذه املشاريع )التقاعد والصّحة(، إذا ما 

تأّمنت له املوارد البرشيّة واملاليّة الالزمة.

وشكًرا
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س: األستاذ فهد الّسقال
أتوّجه بسؤايل إىل الدكتور محّمد كريك. ولدّي بعض املالحظات سأُعطيها بشكٍل رسيع. للضامن 

املبلغ؟  هذا  قيمة  هي  ما  الدولة.  مع  املال  من  مبلغ  األخرية  الثالث  السنوات  يف   الجتامعي 

ج: الدكتور محّمد كريك
 800 يوازي  الَدين  كان   2002 العام  يف  الجتامعي  الضامن  يف  منصبًا  تولّيُت  عندما  لألسف، 

حواىل  الدولة  عىل  الَدين  أصبح   ،2015 أواخر  ويف  اللبنانيّة.  الدولة  عىل  لبنانيّة  لرية  مليار 

 1900 الَدين  فبلغ   ،2016 العام  أواخر  يف  أّما  مليار.   300 حواىل  إليها  ويضاف  مليار   1600

للضامن  ديونها  تقسيط  من  الدولة  تتمّكن  لَك  قانوننَْي  َوضع  وتّم  اللبنانيّة.  الدولة  عىل  مليار 

يف  بامتصاصها.  الدولة  تقوم  أن  من  بدًل  تضاعفت  الديون  هذه  أّن  لحظتُم  وكام  الجتامعي، 

 10 حواىل  تبلغ  الّتي  فاملوجودات  الخدمة،  نهاية  قانون  يف  مشكلة  من  ما  الضامن  يخّص  ما 

مليار تغطّي التعويضات املقّدر سحبها من ِقبَل املشرتكني. ويف ما يتعلّق بفرَعْي املَرَض واألُمومة 

والتعويضات العائليّة، لألسف مل يعد هناك توازٌن مايلٌّ بل ضبط اإلنفاق الصّحي. بالتأكيد لدينا 

الكبرية تكمن  السنة. املشكلة  لبنانيّة يف  عجز متعلّق بفرع الصّحة يبلغ حواىل 400 مليار لرية 

العام 2016 مثاًل دفعت فقط مبلغ 70  اللبنانيّة ل تدفع ما يتوّجب عليها، ففي  الدولة  أّن  يف 

فالُديون  دفعت100مليار،   2014 العام  يف  بينام  للضامن  شيئًا  تدفع  مل   2015 العام  ويف  مليار 

تراكمت بفرَعي األُمومة والتعويضات العائليّة. فالصورة اإلجامليّة للواقع مقبولة ولكّن ل مُيكننا 

األُمومة  فرَعْي  لتمويل  الخدمة  نهاية  بأموال  الستعانة  ميكننا  ول  املنوال.  هذا  نستمّر عىل  أن 

الجتامعي. الضامن  ُمستحّقات  سداد  إىل  تبادر  أن  الدولة  عىل  يجب  العائليّة.   والتعويضات 

س: األستاذ فهد الّسقال 
هذه  ومهّمة.  جديدة  فكرة  أُضيف  أن  أوّد  لكن  الحقوقي،  الجانب  من  أتكلّم  أن  أريد  ل 

يكون  أن  ميكن  ل  حيث  األوروبيّة  الدَول  جميع  ويف  وفرنسا  سويرسا  يف  أيًضا  قامئة  املشكلة 

هناك تعاُدل بني الشرتاكات والتقدميات إذا مل يزَدْد الناتج اإلجاميل. فام هو الحّل لزيادة عدد 

الحارض،  الوقت  ويف  لبنان،  يف  أّما  الشرتاكات.  عمليّة  يف  نقص  إىل  يؤّدي  الّذي  األمر  السّكان؟ 

الّذين يدخلون إىل القطاع الخاّص، ونسبة 35 يف املئة  اذا تكلّمنا عىل 90 يف املئة من الضبّاط 

ُمغلقة،  دائرة  الواحد هو يف  الحرف  لبنان ويف  العمل.  عاطلة عن  لبنان  العاملة يف  القوى  من 

مليار  و4  املصارف  لدى  دولر  مليار   20 هناك  الخاّص،  القطاع   ويف  املال  وجود  عدم  بسبب 

املُناقشة املفتوحة
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 دولر من التأمينات موَدعة يف سندات الخزينة بدًل من أن نستخدمها يف الستثامرات للرشكات.

ومن هنا تبدو الحلقة ُمفرغة بسبب  ثالثة مواضيع:

يف   1 نسبة  فإّن  الفائت،  األسبوع  صدر  الّذي  التقرير  ووفق  الرضائبي،  النظام  يف  الخلل  أّوًل، 

للغاية.    ُمقلق  األمر  وهذا  املرصفيّة.  الودائع  من  املئة  يف   50 لها  املرصفيّة  الحسابات  من   املئة 

السيايس  الخلل  فرتة  يف  تكون  أن  ميكن  ل  الّتي  الوظائف  بخلق  فتتعلّق  الثانية،  النقطة  أّما 

يجب  واجتامعيّة.  اقتصاديّة  حتّى  ول  حقيقيّة  سياسيّة  رؤية  ول  موازنة  من  ما  الحاصل. 

يكون  أن  يجب  مال  هناك  يكون  لَك  واقتصاديّة.  صّحية  حقيقيّة  سياسات  هناك  يكون  أن 

لذا  املعّوقني،  من  هي  العاملة  الِقوى  من  املئة  يف   15 نسبة  أّن  ننىس  ول  اقتصاد  هناك 

املعّوقني.  مشكلة  وهي  أل  املُتعاقدين  مشكلة  جانب  إىل  ثانية  مشكلة  تظهر   وباختصار 

ج: الدكتور محّمد كريك
جيّدة  بحالٍة  ضامن  هناك  يكون  أن  ميكن  ل  الّسقال.  فهد  الدكتور  قاله  ما  عىل  أُوافق  أنا 

الضامن.  يف  واشرتاكات  عمل  فرص  تنشأ  اقتصادي  منّو  هناك  يكون  فعندما  منّو،  دون  من 

الستثامرات  وجلب  القتصاد  منّو  ألجل  البلد  يف  أمني  استقرار  هناك  يكون  أن  ونتمّنى 

إليها.  نتطرّق  الّتي  للمشكالت  الخصوص  هذا  يف  حلول  وإيجاد  جديدة  ديناميكيّة   وخلق 

ُمداخلة الدكتور يحيى خميس 
أوّد أن أستوضح منك حول صندوق التقاعد حيث نضع فيه نسبة معيّنة من راتب الشخص وكأنّها طريقة 

لتجميع النقود له. فام هي املنفعة؟ هذه الطريقة الّتي تستدعي نظاًما إداريًّا لتسيري هذه األعامل، 

 طاملا أنّه ميكن للُمواطن أن يّدخر هذه املبالغ يف املصارف الّتي قد تُكسبه فائدة عىل املبلغ املرتاكم؟ 

ج: الدكتور محّمد كريك 
الفوائد  ومردود  بالتأكيد،  واستثامرها  الشرتاكات  تجميع  يف  تكمن  املرشوع  هذا  فلسفة  إّن 

لذا  األدىن،  بالحّد  يُعرَف  ما  هناك  يكن  مل  ذكرُت  وكام  املُرتجى،  العمر  تُقّسم عىل  والشرتاكات 

أدخلنا بعض الضامنات عىل هذا املرشوع لنوفّر عىل هذا املُواطن خسارة هذا املبلغ نتيجة سوء 

أقام املجلس القتصادي  العام 2003،  الالتينيّة. ويف  استثامره عىل غرار ما حدث مرًّة يف أمريكا 

هذه  من  جزًءا  لتصبح  وأدخلناها  أخذناها  فالّتي  ركائز،  ثالث  عىل  قامئًا  مرشوًعا  والجتامعي 

الضامنات لتفادي التضّخم. هناك تعويض مقابل كّل سنة خدمة. لذلك، إنّها فلسفة تستوجب 

إدخال تعديالت وضامنات أكرث للُمواطن. 

س: الدكتور يحيى خميس
 ذكرَت يف كالمك سيّد ماكس أّن هناك 440 مليون دولر لتغطية 4 يف املئة من اللبنانيّني. فهل هذا صحيح؟ 



سياسة التقاعد والحماية االجتماعية .62.

ج: السّيد ماكس زكّار
تُعترَب نسبة الـ4 يف املئة ربحيّة مبلغ الـ440 مليون دولر لتغطية نصف مليون شخص يف لبنان 

وليس اللبنانيّني كلّهم. 

ُمداخلة العميد املتقاعد حافظ شحادة
ما أُريد قوله يف هذا املجال ليس بنيّة اإلشتباك مع وزارة املاليّة. هناك فكرة سائدة داخل جدران 

وزارة املاليّة قبل أن تشغل منصبِك، حرضة الدكتورة دياب، ول تزال قامئة ومفادها أّن العسكرينّي 

يتقاضون تعويضات مرتفعة، لكْن يف الحقيقة، وتوضيًحا لهذه النقطة، ل يخطر يف بال املسؤولني 

يف  عميد  والدك  أّن  وذكرِت  سبق  ساعة.   24/24 بخدمة  يقوم  العسكر  أّن  املذكورة  الوزارة  يف 

الجيش اللبناين، ول أدري إذا كان يف ِصَغرِِك موجوًدا بقربِك عندما كنِت بحاجة إليه، إذ ل أحد 

سوى العسكري يقوم باملهاّمت الّتي ينفّذها ويعرّض نفسه ملخاطرها، يقابل ذلك الشخص املََدين 

عندما يعمل نصف ساعة أو ساعة إضافيّة يطالب بأجٍر إضايفٍّ. 

يف النقطة الثانية أُشري إىل أّن ل أحد يقّدر مع األسف أّن هذا العنرص العسكري عندما ينّفذ مهّمة 

أمنيّة معيّنة يتعرّض لضطرابات فيزيولوجيّة يف تلك اللحظة الّتي يقوم بها ولو تطلّبت تلك املهّمة 

خمس عرشة دقيقة. من هنا، وعند التحّدث عن انتهاء صالحيّة أّي غرٍض كان، نقول: "انتهت 

خدمة عسكريّته" بعبارة أُخرى إنّها لتضحية كبرية من ِقبَل هذا العنرص لتأمني الراحة للَمَدنينّي 

الطُرقات، حيث ليس مبقدور أحد ول يسْع ألحد تقديم  املُرتاحني يف منازلهم وملن يجول عىل 

هذه التضحيات سواه ألنّه يقّدم روحه مقابل مهّمته. وأمتّنى عىل حرضتِك أن تنقل هذه الصورة 

 بحرفيّتها ملن يعملون يف وزارة املاليّة ألّن العسكري يتقاىض أقّل من الحقوق املُفرتض أن يتمتّع بها.  

ج: األستاذة رانيا دياب  
ل تعليق لدّي ألنّني مقتنعة بهذا الكالم. 

ُمداخلة العقيد املتقاعد ناصيف عبيد 
يجدر بنا القول "إيجاد" مؤّسسة بَدًل من استعامل عبارة "تفعيل" بإمكانها أن توّجه العسكرينّي 

الراغبني بالعمل بعد خروجهم من الجيش. عندما نستعمل عبارة "تفعيل" يجب تحديد الطُرُق 

املسلّحة.  الِقوى  قُدامى  رابطة  ومع  الجتامعيّة  الشؤون  وزارة  مع  بالتنسيق  ذلك  إىل   اآليلة 

ُمداخلة العقيد املتقاعد ناصيف عبيد
 يبدو أّن القرتاحات الّتي تتعلّق بالجيش اللبناين واسعة املجال مع العلم أّن الندوة مل تكن تتمحَور حول 

العسكرينّي، ل بل كان قسٌم منها يتمحور حول العسكرينّي. فلنسلّط الضوء عىل املحاور الّتي تناولناها عىل 



.63. سياسة التقاعد والحماية االجتماعية

 أن تكون اإلقرتاحات مناسبة لها. أّما يف ما يخّص اإلقرتاحات املتعلّقة بالعسكرينّي فيجب إعادة صياغتها.

ُمداخلة العميد املتقاعد حافظ شحادة 
وفق ما ذكره العقيد، مل تعد مشكلة املُتقاعد املََدين فوق الـ64 سنة وجود سوق عمل بل باتت قامئة يف 

كيفيّة تلّقيه العالج الجتامعي والصّحي. ويف حال أردنا إيجاد حّل ملُشكلته واملتمثِّلة بالتقاعد املُبكر، 

ا،  ول سيّام إن كان َمَدنيًّا خَدم 20 أو 25 سنة وقّدم استقالته عن عمر الـ45 سنة، فنسبته قليلة جدًّ

بينام عند العسكرينّي، فغالبيّة املُتقاعدين وبصورٍة خاّصة الرتباء واألفراد هم ما دون 45 سنة. فالشّق 

العسكري يستلزم الكثري من البحث لَك نتجّنب املشاكل الجتامعيّة والحياتيّة والصّحية، يف إشارٍة 

 إىل أّن اإلقرتاحات املُتعلّقة باملََدنيّني انحرصت بالنقاط األوىل بشأن الطبابة والخدمات الجتامعيّة. 

ُمداخلة العميد الركن فادي أيب فّراج
بعض  الّذي حصل يف  التكرار  ذلك  والدليل عىل  بحرفيّتها  تُليَْت  التوصيات  أّن  إىل  أُشري  أن  أوّد 

النقاط، بالتايل ستُصاغ بشكٍل نهايئ. وسأؤكّد كالم العقيد املُتقاعد عبيد والعميد املُتقاعد شحادة 

الجتامعيّة  والحامية  كلّها  املُجتمع  فئات  تشمل  الّتي  التقاعد  سياسة  هو  الندوة  عنوان  أّن 

املُبكر. التقاعد  من  األوفر  القسط  ينالون  الّذين  بالعسكرينّي  محصورة  وليست  الناس،   لكّل 

ُمداخلة العميد املتقاعد حافظ شحادة 
أقسام  أّن كّل قسم من  أعتقد  باألفكار ولكْن ملُعالجتها بشكٍل مفّصٍل  ا  الندوة غنيّة جدًّ كانت 

الندوة يستوجب دراسات واسعة. مثال عىل ذلك موضوع العسكرينّي يف األردن، إذ إّن جميع 

األردنيّة  املسلّحة  الِقوى  قُدامى  رابطة  عرب  يبنوا  أن  لهم  يحّق  املُتعاقدين  املُهنِدسني  الضبّاط 

مؤّسسة تشارك يف تلزميات الدولة ومشاريعها كلّها، ولهم بالتايل 10 يف املئة أفضليّة يف األسعار 

أتعابهم،  املُهندسون  يستويف  الطريقة  وبهذه  الرابطة  مصلحة  من  تكون  مشاريع  ينّفذوا  وأن 

واألمر سيّان لألطبّاء العسكرينّي الّذين يؤّسسون مستشفيات بحيث يكون لهم أفضليّة من ناحية 

الدولة.  تدعمها  مؤّسسات  إنشاء  لهم  يحّق  والحقوق  اإلدارة  إختصاص  ضبّاط  كذلك  األسعار، 

فالدولة ميكن أن تستفيد من العسكري العادي بأموٍر عّدة، يف إشارة إىل أّن هناك العديد من 

املُحافظني والقامئقامني من العسكرينّي، وذلك ليس ألّن العنرص العسكري مميّز بل ألنّه اكتسب 

خربات معيّنة يف أثناء فرتة خدمته الغنيّة. نحن اليوم يف بلد العامل الثالث نعيش قلًقا أمنيًّا لذلك 

نحتاج إىل العنرص العسكري يف املجال األمني وبالتايل إىل املجال اإلداري يف ما بعد بَدًل من تعيني 

الُقضاة ُمحافظني وقامئقامني. 

وهذا األمر يحتاج ملعالجته إىل ورشة عمٍل واسعة حيث يتّم اعتامد سياسة حقيقيّة تكون الدولة 

 مستعّدة للتجاوب مع هذه الطُروحات، وبالتايل يحتاج إىل أن  يحذو حذَو الُدَول األُخرى يف هذا املجال. 
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ُمداخلة العميد الركن فادي أيب فّراج
أوّد أن أضيف توصية أُخرى من َوحي ما قاله العميد شحادة، ستُْستكمل هذه الورشة بأُخرى 

لحًقا إلعطاء املوضوع حّقه. 

ُمداخلة األستاذة فريناند أيب حيدر
الّذي  السلك  النظر عن  بغّض  املُتقاعدين  لدى  الحاجات  نقطة معيّنة مفادها  الرتكيز عىل  أوّد 

أيًضا  ُمشرتكة  حقوق  وهناك  وُمشرتكة،  واحدة  هي  املُتقاعدين  لدى  فالحاجات  إليه،  ينتمون 

 . وبغّض النظر عن السّن علاًم أنّه عامٌل أسايسٌّ

نْي أساسيَّني. يف هذه الندوة، الشّق العاّم املتعلّق بالحقوق  وانطالقًا من هنا نستطيع التمييز بني شقَّ

علاًم أنّه متشّعب وواسع وعىل أساسه اقرتحنا إجراء ورَش عمل متخّصصة تعالج كّل محَور من 

واملؤّسسات  األجهزة  كّل  منه يستدعي وجود  كّل محوٍر  أّن  إىل  اإلنتباه  لفت  املحاور مع  هذه 

الرسميّة املختّصة ومؤّسسات املُجتمع املََدين املعنيّة أيًضا، عىل طاولة واحدة وذلك نظرًا لتشابُك 

الصالحيّات واإلزدواجيّة أحيانًا. وعندما ذكر أحد املُشاركني الخدمات والتقدميات الصّحية نعلم أّن 

وزارة الصّحة تؤّمن بعض الخدمات الصّحية اليوم. وهناك خدمات صّحية تؤّمنها وزارة الشؤون 

الجتامعيّة. كام أّن املوارد املاليّة تَُوزَّع عىل مرفَقنْي إثَنني.

ل نستطيع أن نقوم باألعباء املرتتّبة علينا عىل الرغم من هذه الخدمات، وإىل حني َوضع تصّور 

أنّه من  العسكريّة  املؤّسسة  أّي يشء. وميزة  تغيري  املُقابل  األزمة نستطيع يف  واضح لحّل هذه 

خالل هذه املؤّسسة الناجحة بقيادتها وتنظيمها وإدارتها أن تشّكل منوذًجا ناجًحا نتّخذه قاعدة 

للبناء عليه. لذا أُثني عىل توصية تهيئة الضبّاط أو العسكرينّي املُقِبلني عىل مرحلة التقاعد وعىل 

ألنّها  الروابط  وتعزيز  التدريب  هذا  تقديم  للُمتقاعدين  ميكن  حيث  للتدريب  مؤّسسة  إنشاء 

متلك ُخربات وطاقات هائلة. لكْن نتساءل كم من األعداد باستطاعتها أن تجذب أعداًدا وثيقة 

من األشخاص املُتقاعدين. وعليه بات من الرضوري اليوم خلق حوافز للُمتقاعدين بطاقٍة مرِنة 

حديثة، برؤية جديدة تعطيهم الشعور باملُشاركة والفعاليّة بَدًل من أن تكون الرابطة أسرية عدٍد 

من املطالب الّتي تأتيها من جهات عديدة ومختلفة.

ُمداخلة العميد الركن املتقاعد فادي أيب فّراج
سأستخلص توصية من خالل ما تفّضلِت وقلته أل وهي أّن الروابط هي الّتي عليها أن تبادر إىل 

جذب املُتقاعدين من خالل برامج وأفكار تحّث املُتقاعد عىل النتساب إىل هذه الروابط  حيث 

يعمل فيها عىل ضوء الربامج املوضوعة لهذه الغاية. 
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ُمداخلة العميد املتقاعد حافظ شحادة 
أُشّدد عىل رضورة تعزيز موارد الرابطة املاليّة حيث يتّم تنفيذ مشاريع قد تُسهم يف جذب الضبّاط. لذلك 

 اقرتحُت التنسيق مع وزارة الشؤون الجتامعيّة لَوضع برامج ضمن الحدود الّتي تُظهر َدور الرابطة. 

ُمداخلة العقيد املُتقاعد ناصيف عبيد
أظهر العميد ومن خالل ما قاله أّن هناك مشكلة يف الروابط. فقد سعيُْت وبالتنسيق مع وزارة 

الشؤون الجتامعيّة إليجاد حّل للروابط. أعترب أنّه عىل جميع املؤّسسات أن تضع برامج تهيئة 

كّل شخٍص، ليس فقط العسكري بل أيًضا املََدين بالطريقة نفسها، قبل بلوغ سّن التقاعد بغية 

تخطيطه لحياته املََدنيّة يف فرتة التقاعد، وأُشري إىل أّن الروابط كلّها تحتاج إىل برامج لتكون فاعلة 

وَوضع مشاريع لجذب املُتقاعدين )كَدورات تدريبيّة وأعامل التطّوع...(. ويف حال أصبح الشخص 

ُمتقاعًدا ومل يكن بعد مؤّهاًل لذلك، فيُمكن أن يؤّدي إىل ارتكاب أخطاء ترّضه وإىل مشاكل، عىل 

سبيل املثال ومن بينها مشكلة اإلحباط نتيجة حياة كانت مليئة بالنشاطات قبل التقاُعد وفجأًة 

اتّسمت بالرتاجع ومبا يشبه الفراغ. وعليه فإيّن إستناًدا إىل كّل ما تقّدم، أقرتح تنظيم ورشة عمل 

مخّصصة ملُتقاعدي الِقوى األمنيّة.
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لتعزيز  القتصاديّة  واألنشطة  العمل  انخراطهم يف سوق  املُتقاعدين من خالل  َدور  تفعيل   .1

التضامن الجتامعي ونقل خرباتهم إىل جيل الشباب.

2. تأمني العناية الصّحية اللزاميّة لتشمل جميع املُواطنني من دون دمج الصناديق.

3. توحيد الصناديق الضامنة وتطبيق تغطية شاملة لجميع املُواطنني.

4. اعتامد مبدأ اإلحالة قبل الدخول إىل املستشفى عرب املراكز الصّحية.

5. تشجيع بعض الختصاصات الطبّية كطّب الطوارئ وطّب الشيخوخة والعناية النفسيّة.

6. إكامل خطّة الضامن الجتامعي للعام 1963 وتطويرها.

7. تأمني متويل ُمستَدام ومعالجة العجز.

8. تغطية كّل األشخاص املُحتاجني للتغطية.

9. توفري تقدميات ُمناسبة من الناحيَتنَي الجتامعيّة والقتصاديّة.

10. إعادة العتبار ملجلس ادارة الضامن الجتامعي.

11. تأليف لجنة ضمن منظومة األمن القومي تابعة لرئاسة الجمهوريّة من ُخرباء لَوضع خطّة 

وبرامج إلعادة بناء الحامية الجتامعيّة.

12. تبّني مفهوم "املتقاعدون طاقات مهدورة، يجب تفعيلها واستثامرها".

املُقِبلني عىل  الضبّاط  تدريب  مبدأ  العسكريّة لعتامد  املؤّسسات  قيادات  إىل  اقرتاح  رفع   .13

الجديدة. التقاعد بغية تهيئتهم للمرحلة 

أفضل  حول  تصّور  َوضع  عىل  العمل  السرتاتيجيّة  والدراسات  البحوث  مركز  عىل  14.القرتاح 

منها  تستفيد  بحيث  منها  والعرَب  الدروس  واستخالص  الُخربات  بتوثيق  تسمح  الّتي  الُسبُل 

هذا  ورفع  العسكري،  الرتاث  جمع  أو  الدراسات،  مجالت  يف  إن  العسكريّة،  املؤّسسات 

التصّور إىل قيادة الجيش لقراره.

15. املوافقة عىل إجراء دراسة إحصائيّة ميدانيّة لواقع الضبّاط املتقاعدين، بغية معرفة واقع 

املجتمعيّة، إضافًة ملعرفة موقفهم من رابطة  النشاطات  نشاطاتهم، طاقاتهم ورغباتهم يف 

القّوات املسلّحة وآرائهم يف ُسبُل تطويرها والنتساب إليها.

16. خلق مؤّسسة تدريب وتوجيه وإرشاد من أجل تقديم املساعدة للُمتقاعدين يف مجالت 

شتّى ماّم يحتاجون إليها.

توصيات ورشة العمل
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17. تشكيل لجنة ملتابعة تنفيذ التوصيات الّتي ستقّر يف هذه الورشة.

18. تعزيز َدور رابطة قُدامى القوى املسلّحة اللبنانيّة لجهة تأمني مداخيل ماليّة ثابتة متّكنها 

ودفع  النتساب  بإلزاميّة  وذلك  بها  التعريف  مستهّل  يف  الواردة  بالنشاطات  القيام  من 

الشرتاكات او اقتطاع مساهمة محدودة تذهب لصندوق الرابطة.

اللّجان كلّها  الرابطة يف  ِقبَل  الّتي توجب مشاركة ممثّل للُمتقاعدين من  19. إصدار النصوص 

واألعامل الّتي تقوم بها املؤّسسات عند دراسة الرواتب والتعويضات والتقدميات مثاًل.

للُمتقاعدين  مكاتب  واعتامد  األّم  املؤّسسات  يف  التقاعد  عن  املسؤولة  املكاتب  تفعيل   .20

ملتابعة شؤونهم ومراجعاتهم يف وزارة املاليّة.

والتقدميات  والتعويضات  الرواتب  بأُمور  املعنيّني  أو  الفعليّة  الخدمة  يف  هم  من  سعي   .21

الجتامعيّة اىل اعطاء املُتقاعدين نسبة معيّنة من هذه التقدميات من دون أن يفوتهم أنّهم 

يوًما ما قد ل يكون بعيًدا سيكونون من املُتقاعدين.

نشاطات  جميع  يف  اللبنانيّـة  املسلّحـة  القـوى  قُدامـى  رابطـة  إرشاك  عىل  التشـّدد   .22

املؤّسسات األم.

23. التشّدد يف تنظيم عمليّة التعامل مع املُتقاعدين وطبيعيّتها يف كّل مراجعاتهم مع مؤّسساتهم 

األم واملحاسبة عند أّي تقصري أو تهاون.

اللبنانيّة  القوى املسلّحة  الشؤون الجتامعيّة ورابطة قُدامى  التنسيق والتعاون بني وزارة   .24

لالستفادة من سياسة هذه الوزارة يف رعاية املواطنني.

25. إصدار نصوص تُلزم املعنيّني باستخدام عنارص أمنيّة واعتامد هذا الستخدام عىل العنارص 

العسكريّة املُتقاعدة ملا يكون لديها من ُخربات ومسؤوليّة بَدل هذا الكّم الكبري والتجاري 

من الرشكات األمنيّة والّتي تشّكل خرقًا أمنيًّا كبريًا.

26. تنظيم ورَش عمل متخّصصة يعالج كّل منها محوًرا من املحاور املرتبطة باملوضوع )الصّحة- 

العمل- الضامن الجتامعي...(.

27. تطوير منوذج رائد يف تفعيل َدور املُتقاعد يف القطاع العسكري، يك يُبنى عليه  يف تعميم 

مع  التعاون  خالل  من  وذلك  األسالك  مختلف  من  املُتقاعدين  باقي  عىل  النموذج  هذا 

مختلف روابط املُتقاعدين.
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1. تبّني مفهوم "املتقاعدون طاقات مهدورة، يجب تفعيلها واستثامرها".

2. إنشاء مؤّسسة تدريب وتوجيه وإرشاد من أجل تدريب املوظّفني )مدنيّني- عسكرينّي( املُقِبلني 

ماّم  شتّى  مجالت  لهم يف  املساعدة  وتقديم  الجديدة  للمرحلة  تهيئتهم  بغية  التقاعد  عىل 

يحتاجون إليها.

لناحية  الضامنة  الصناديق  العناية الصّحية اللزاميّة لجميع املواطنني مع دراسة وضع  3. تأمني 

دمجها أو ابقائها عىل ما هي عليه.

4. تطوير خطّة الضامن الجتامعي للعام 1963 وإعادة اإلعتبار ملجلس إدارة الضامن الجتامعي.

5. تأمني متويل ُمستدام لتوفري التقدميات املناسبة من الناحيَتنَي اإلجتامعيّة واإلقتصاديّة.

لَوضع خطّة  الجمهوريّة من خرباء  لرئاسة  تابعة  القومي  األمن  منظومة  لجنة ضمن  تأليف   .6

وبرامج إلعادة بناء الحامية اإلجتامعيّة.

واقع  معرفة  بغية  املتقاعدين،  الضبّاط  لواقع  ميدانيّة  إحصائيّة  دراسة  إجراء  عىل  املوافقة   .7

اسباب عزوفهم عن  إضافًة ملعرفة  املجتمعيّة،  النشاطات  نشاطاتهم، طاقاتهم ورغباتهم يف 

النتساب اىل رابطة القّوات املسلّحة وآرائهم يف ُسبُل تطويرها.

8. إصدار النصوص الّتي توجب مشاركة ممثّل للمتقاعدين من قبل الرابطة يف كّل اللجان واألعامل 

الّتي تقوم بها املؤّسسات عند دراسة الرواتب والتعويضات والتقدميات مثاًل. 

9. تفعيل املكاتب املسؤولة عن التقاعد يف املؤّسسات األمI واعتامد مكاتب للمتقاعدين ملتابعة 

شؤونهم ومراجعتهم يف وزارة املاليّة.

10. التشّدد يف تنظيم عمليّة التعامل مع املتقاعدين وطبيعيّتها يف كّل مراجعاتهم مع مؤّسساتهم 

األم واملحاسبة عند أّي تقصري أو تهاون.

11. التنسيق والتعاون بني وزارة الشؤون الجتامعيّة وروابط املتقاعدين لالستفادة من سياسة 

هذه الوزارة يف رعاية املواطنني.

12. تنظيم ورَش عمل متخّصصة يعالج كّل منها محوًرا من املحاور املرتبطة باملوضوع )الصّحة- 

العمل- الضامن الجتامعي...(.

13. تشكيل لجنة ملتابعة تنفيذ التوصيات الّتي أُقرّت يف هذه الورشة. 

خالصة توصيات ورشة العمل
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تقديم الدروع
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صور الضباط مع مدير املركز
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صور املشاركون مع مدير املركز
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امللحق
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