رائد

االب الروحي للضمان االجتماعي وواضع قانون ضمان الشيخوخة

الوزير والنائب الراحل رضا وحيد:
طبيب سعى الى مأسسة العدالة االجتماعية في لبنان
يصعب احلصول على معلومات عن الوزير والنائب السابق الراحل
الدكتور رضا وحيد .فهو لم يكن من رجال السياسة التقليديني
في لبنان .لم يكن يؤمن بالشعارات ليغلب عليها العمل .كان رجل
مؤسسات يؤمن ان الشأن العام خدمة باملعنى احلرفي للكلمة.
بالتالي فهو شخصية غير تسويقية في مفهوم الوجاهة والزعامة
التي تدمغ املناصب اإلدارية او السياسية على امتداد تاريخ لبنان احلديث.
واملنصب الرسمي لديه ال يتعلق ابدا ً باملظاهر واملواكب والسيارات
الفخمة وما الى ذلك من أبجدية ترافق من هو أقل من وزير او نائب او
مدير عام في الدولة .كان يفضل العمل في الظل ،وال يهتم بالتعتيم
على شخصية بقامته ومبادئه وأهدافه ،ألنها ال تتماشى مع احملاصصة
السائدة في املؤسسات الرسمية اخلدماتية.
وميكن اختصار مفهوم الشأن العام لدى رضا وحيد بعبارة :العدالة
االجتماعية ،مع كل ما تتطلبها هذه العبارة من معايير ومفاهيم
واسس لقيام دولة عادلة عمادها املؤسسات التي تؤمن للفرد حقوقه
وتفرض عليه واجباته ،ومبعزل عن طائفته ومذهبه وانتمائه احلزبي او
السياسي ،وال ترغمه على االرتهان لهذا الزعيم او ذاك بغية احلصول
على حقوقه او التهرب من واجباته.
وفي حني يصعب العثور على تأريخ إلجنازات الدكتور وحيد ،يكفي ان
نذكر انه أعاد الوظيفة الرسمية الى املعنى احلقيقي لها ،فهو لم يعتبر
تقدمي واجب العزاء او التهنئة او اخلدمات اخلاصة من ضمنها ،ويتحوّل
الى معّ قب معامالت ولم يفتح بابه ملراجعات تعوّد غيره من النواب او
الوزراء على االهتمام بها لضمان أصوات الناخبني .وحني انتخب نائبا
عام  1907فهو حصل على أصوات هؤالء الناخبني فقط من خالل عمله
وليس خدماته او شعاراته.
من هنا ،العدالة االجتماعية لم تكن شعارا ً او بندا ً في بيان انتخابي
او أوراق اعتماد كان يقدمها سعيا ً الى منصب ،كما جرت العادة منذ
قيام لبنان الكبير .امنا هي عمل دؤوب اثمر ضمانا ً اجتماعيا ً وتطويرا ً
في القطاع الصحي ومستوصفات للدولة على امتداد مساحة لبنان
وانعاشا ً للقرى والبلدات البعيدة عن املدن وانفتاحا ً واندماجا ً بني
اللبنانيني مبختلف طبقاتهم ومذاهبهم.
ومن عمل مع الرجل الهادئ يعرف مدى الصخب الذي كان يتأجج في
دواخله بغية حتقيق ما يقود الى العدالة االجتماعية الكفيلة بتوليد
وطن لكل اللبنانيني.
فالرجل كان يؤمن بالزرع الصالح الذي ينتج قطافا ً صاحلا ً .مرة قال
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االجتماعي ،فهو من مدرسة دمج اللبنانيني من خالل العمل معا ً ضمن
املؤسسات العامة ،وحتديدا ً الطبية كاملستشفيات واملستوصفات
احلكومية ،والتربوية كاملدارس الرسمية ،بحيث يأتي ابن الشمال او ابن
كسروان او ابن بيروت ليخدم وظيفيا ً في اجلنوب ،او اين يأتي ابن بعلبك
الهرمل ليخدم في كسروان.
فاالندماج واالنفتاح هما بوابة العدالة االجتماعية .وهذا ما قضت
عليه احلرب االهلية ومن بعدها القوى السياسية الطالعة من أمراء
هذه احلرب ،بحيث عادت اجلماعات الطائفية واملذهبية اللبنانية الى
االنغالق ولم نعد جند مدرسا ً في مدرسة رسمية من غير بيئة هذه
املدرسة وانتمائها املذهبي واملناطقي ،أينما كان في لبنان.

األب الروحي للضمان االجتماعي
ويكفي سيرة رضا وحيد انها حتمل لقب «االب الروحي للضمان
االجتماعي» كما وصفه رئيس اجلمهورية الراحل شارل حلو.
يكفيه ان العمال في لبنان ،ايا ً كانت جنسيتهم ،يجب ان يكونوا
مضمونني أو يستفيدون من الضمان االجتماعي.
هو أراد بإجنازه قانون وهيكلية «الصندوق الوطني للضمان االجتماعي»
بفروعه الثالثة :فرع نهاية اخلدمة وفرع التعويضات العائلية وفرع ضمان
املرض واألمومة او «الضمان الصحي» ،ان تشمل العدالة االجتماعية
مساحة لبنان وكل العاملني على أرضه.
وألنه رجل مؤسسات حرص على صالبة أسس «الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي»  .وعلى رغم العثرات والفساد الذي طال هذه
املؤسسة الوطنية ،ما زال الصندوق صامدا ً.
ورضا وحيد هو ايضا ً االب الروحي ملشروع قانون ضمان الشيخوخة ،فقد
عمل حتى آخر أيامه إلقرار هذا القانون الذي أعده بعدما أشبعه درسا ً.
واليوم ال يحتاج اقراره اال الى توافق سياسي ليرى طريقه الى التنفيذ.
قال عنه رئيس احلكومة الراحل شفيق الوزان :ان رضا وحيد جعل الذين
لي ان الشجرة التي ترعاها تعطيك .كان يحب بستانه في منطقة
صور ويعرف كل شجرة من أشجاره معرفة شخصية .ومبدأه هذا كان
يطبقه في الشأن العام .كان يعرف كل مشروع يزرعه ويرعاه معرفة
شخصية ويتابعه متابعة شخصية ومينحه وقته وفكره.
همه كان بناء مؤسسات .وكان له ما أراد في بلد ال يؤمن باملؤسسات.
إجنازه االهم كان تأمني الضمان االجتماعي جلميع اللبنانيني ومجانية
االستشفاء ومجانية التعليم ومبواصفات جيدة ،بعيدا ً عن احملسوبيات
واالستسزالم واالنتفاعات التي وصمت األداء في هذه املرافق.
كذلك حرص على تبني وتشجيع مشروع اإلنعاش االجتماعي الذي
نشط في الستينات من القرن املاضي وترجم بنشاطات للشباب من
كل الطوائف واالنتماءات يتجولون ويقيمون مخيمات في كل املناطق
الريفية اللبنانية ،يقدمون املساعدة الصحية واالجتماعية والبيئية
لألهالي حيث يخيمون.
واالهم في سيرة وحيد يبقى الغاء الفوارق واحلواجز في العمل

عاصروه يعترفون بأن السلطة قانون معطوف على دستور قائم ،هو
السالمة املطلوبة لكل عمل وطني .ولكل رغبة في جتويد العمل
احلكومي.
ولعل أكثر ما كان يستفز الطبيب ورجل الدولة واملؤسسات الراحل رضا
وحيد يبقى الفساد املستحكم في اإلدارة اللبنانية .فالرجل الذي كان
يعتبر الفساد علة العلل في لبنان .وكان يرى ان عدم تطبيق القانون
والدستور هو بوابة خراب لبنان .وغالبا ً ما كان يردد« :عودوا الى الكتاب»،
أي الى القانون والدستور لتصويب العمل في الشأن العام.
 رضا وحيد لبناني ولد في صور عام .1919 والده :حسني جعفر وحيد (مالك). متزوج من لورثيري (فرنسية) ولهما ثالثة أوالد هم :ماديا ،ليناوسمير.
 تلقى علومه في معاهد األخوة املرمييني في صيدا وجونيه ثمفي جامعة القديس يوسف في بيروت ،فنال إجازة في اآلداب ،ثم
التحق بكلية الطب في اجلامعة نفسها .سافر بعدها إلى مونبلييه
(فرنسا) حيث تابع دراسة الطب .وعمل طبيبا ً لألطفال هناك.
 مارس مهنته كطبيب عشر سنوات .1960 - 1950 انتخب نائبا ً عن صور عام .1957 عني مديرا ً عاما ً لوزارة العمل والشؤون االجتماعية عام .1960 رئيس الوفد اللبناني إلى املؤمتر الدولي للعمل في جنيف عام .1960 عني وزيرا ً للعمل والشؤون االجتماعية في حكومة الرئيس حسنيالعويني من  25أيلول حتى  14تشرين األول .1964
 عني وزيرا ً للصحة العامة في حكومة الرئيس رشيد كرامياملعدلة في شباط  ،1966بدال ً من الدكتور محمد كنيعو .وبقي حتى
استقالة احلكومة في  30آذار .1966
 عضو في جلنة احلوار الوطني عام .1975 مدير عام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي منذ عام .1965وفي متوز  1983أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية.
سناء اجلاك
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