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تثقيف مستمر ألطباء الضمان في اليسوعية

حرب: إزالة املخاوف عىل الضمان
انـــطـــلـــق امـــــس بـــرنـــامـــج الــتــثــقــيــف 
الـــطـــبـــي الــمــســتــمــر الطــــبــــاء صـــنـــدوق 
جامعة  في  الطب  كلية  في  الضمان 
العمل  القديس يوسف، واكــد وزيــر 
بــطــرس حـــرب تصميمه عــلــى "إزالــــة 
الـــمـــخـــاوف عــلــى مــســتــقــبــل مــؤســســة 
الــضــمــان اإلجــتــمــاعــي"،  مــالحــظــًا ان 
الضمان يحتاج الى ورشة كبيرة تطرح 
مشكالته وتضع حلوال لها سنطلقها 
قريبا". وحضر نائب رئيس الجامعة 
االب جوزف نصار ممثال رئيسها االب 
الطب  كلية  وعميد  شاموسي  ريــنــه 
والمسؤول  داغـــر،   فرنان  البروفسور 
جورج  الدكتور  التثقيف  برنامج  عن 
ــــــدوي والــــمــــديــــر الــــعــــام لــلــصــنــدوق  ب
الوطني للضمان االجتماعي الدكتور 

محمد كركي و60 طبيبا مراقبًا.
وقــــال الــبــروفــســور داغـــــر: "هــدفــنــا 
الجامعة لنتوجه  اليوم تخطي اســوار 
كي  الرسمية  المؤسسات  اطباء  الــى 
نـــقـــدم الـــيـــهـــم الـــمـــســـاعـــدة لــيــكــمــلــوا 
تــدريــبــهــم الــطــبــي". وقــــال الــدكــتــور 
جـــــورج بــــــدوي: "كـــــان اخــتــيــار اطــبــاء 
وصيادلة الضمان االجتماعي لمتابعة 
ان  ليقيننا  التخصصية  الــدورة  هــذه 
هــذا المرفق هــو الــركــن االســـاس في 
االمـــن والــســالم االجــتــمــاعــي". واعتبر 
الدكتور كركي ان ما تقوم به جامعة 
الـــقـــديـــس يـــوســـف هـــو "تـــعـــزيـــز روح 
التعاون والمشاركة بين المؤسسات 
الــوطــنــيــة الـــكـــبـــرى، اهــلــيــة كــانــت ام 

كلمة  نــصــار  االب  والــقــى  حكومية". 
"لــطــالــمــا  قــــائــــال:  شــــامــــوســــي،  االب 
كانت مهمة جامعة القديس يوسف 
واضـــحـــة. تــقــوم عــلــى عــزيــمــة راســخــة 
التي  والمعاهد  الكليات  على  تحتم 
تؤلف االسرة الجامعية ان تنخرط في 
قلب المجتمع اللبناني،  وتكون في 

خدمته كما الخميرة في العجين".
وخــــتــــامــــا تـــــحـــــدث الــــــوزيــــــر حــــرب 
فأعلن تصميمه "على إزالة المخاوف 
حـــــول مــســتــقــبــل مـــؤســـســـة الــضــمــان 
حماية  على  عــازم  وإنني  االجتماعي. 
ــــــــذي يـــؤمـــن  الــــســــلــــم االجــــتــــمــــاعــــي ال
لــلــبــنــانــيــيــن حــقــوقــهــم االجــتــمــاعــيــة 
حقوق  شرعة  في  عليها  المنصوص 
يــمــكــن تحقيقه  ال  وهـــــذا  اإلنــــســــان، 
إالّ مــن خــالل إصــالح أوضـــاع صندوق 
الـــضـــمـــان وتــــعــــزيــــزه وتــــطــــويــــره. إنّ 
حــمــايــة الــضــمــان االجــتــمــاعــي تعني، 

للروح  أمينا  أن يكون  إلينا،  بالنسبة 
التي كانت في أساس إنشائه، روح 
الــتــضــامــن االجــتــمــاعــي بــيــن مختلف 
الـــشـــرائـــح االجــتــمــاعــيــة – الــمــهــنــيــة، 
كــمــا بــيــن مــخــتــلــف األجـــيـــال. فليس 
فـــــي وســـــــع اقــــتــــصــــاد حـــــــرّ ومــــزدهــــر 
أن يــتــحــمــل الـــــفـــــوارق غـــيـــر الـــعـــادلـــة 
فـــي الــنــســيــج االجـــتـــمـــاعـــي. هــنــا دور 
الضمان االجتماعي في إزالة الفوارق 
يجعله  ما  وهــذا  الكبيرة،  االجتماعية 
والعدالة  للتضامن  الرئيسية  القلعة 
االجتماعية. ال نرى في إصالح الضمان 
أننا  ضــرورة ملحة فحسب، بل نعتبر 
فــي حــاجــة الـــى ورشــــة كــبــيــرة تطرح 
مــشــكــالتــه وتــضــع حــلــوالً لــهــا، ولقد 
رت إطالقها قريبًا جدًا. يجب علينا  قرّ
خدمة  المضمونين  لــهــؤالء  ــر 

ّ
نــوف أن 

نـــوعـــيـــة وخــــدمــــة تــحــفــظ كــرامــتــهــم. 
وهـــــذان الــعــنــصــران الــجــوهــريــان، أي 

النوعية واحترام الكرامة، ال يتحققان 
قــــاعــــدة  إلـــــــى  بـــفـــعـــل االحـــــتـــــكـــــام  إال 
الثغرات،  وتفادي  والــجــدارة  الكفاءة 
واالداري. الــطــبــي  الــصــعــيــديــن  عــلــى 
إصالح الضمان االجتماعي يستوجب 
المطلوب ماليا،  التوازن  أيضًا توفير 
حتى نضمن ديمومة هذه المؤسسة 
المجتمعي.  االستقرار  في  ة  المحوريّ
كما إن اإلصالح يستوجب الشفافية 
مثلما يستوجب تحديث آلية العمل 
االجتماعيين،  الشركاء  إلــى  بالنسبة 
راء المضمونين والمؤسسات  أي األجَ
االقتصادية من منطلق الشراكة في 

المسؤول.
اإلجــتــمــاعــي  الـــضـــمـــان  تـــعـــزيـــز  انّ 
ـــــب تـــوســـيـــع حـــقـــل عـــمـــلـــه، مــن 

ّ
يـــــرت

خـــالل تــأمــيــن تــغــطــيــة طــبــيــة شاملة 
وتوفير  ال،  فعّ نحو  على  للمواطنين 
ساهموا  الــذيــن  لجميع  كــريــم  تقاعد 
ـــة فــي  ـــوطـــنـــيّ ــــتــــاج ثــــرواتــــنــــا ال فــــي إن
االقــتــصــاديــة". الــمــؤســســات  مختلف 
ع الى إعالن إطالق ورشة 

ّ
وختم: "أتطل

واســعــة وعميقة لــهــذا االصـــالح. كما 
ــى عــلــى األطــبــاء واألكــاديــمــيــيــن  أتــمــنّ
الــــحــــاضــــريــــن هــــنــــا، ومــــــن الــعــامــلــيــن 
فـــي مــخــتــلــف الـــشـــرائـــح االجــتــمــاعــيــة 
ــوا إلــيــنــا خــدمــة  الــمــهــنــيــة، أن يــنــضــمّ
هو،  فالتضامن  االجتماعي،  للضمان 
، وقــبــل كــل شـــيء، أســـاس ألي  أوالً

مواطنية حرة وكريمة".
ض رلى معوّ

مقدم الحضور في جامعة القديس يوسف وبدا الوزير بطرس حرب.


