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لبنان

بقلم :فيوليت البلعة

احلوكمة الر�شيدة فى الإدارة العامة...

جناح اخليار � ...إن وجد القرار

جريدة النهار
اللبنانية –
نائبة رئي�س
جمعية
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االقت�صاديني

58

قد يكون مفهوم الإ�صالح جدي ًدا على لبنان ـ
كما هو بالن�سبة �إىل معظم الدول النامية ـ كي
ال يتفاعل معه بال�رسعة الطارئة املوجبة.
فبالرغم من التعهدات التي قطعها لبنان �أمام
املجتمع الدويل ـ وحتدي ًدا يف م�ؤمترات باري�س1
وباري�س 2وباري�س 3وبريوت 1ـ بقي الإ�صالح
موعودا يف معظم
حلما
االقت�صادي واملايل
ً
ً
م�ؤ�س�سات القطاع العام ،مع حماوالت خجولة
يف اجتاه احلوكمة .ورغم احلاجة امللحة �إىل
�إعادة هيكلة الإدارات وامل�ؤ�س�سات العامة
بغية رفع من�سوب الإنتاجية وت�سهيل ح�صول
املواطنني على اخلدمات ،بقيت تلك املحاوالت
حمدودة النتائج وامل�ؤثرات نتيجة التدخالت
ال�سيا�سية وال�ضغوط الهائلة التي متار�س عند
كل مفرتق للحيلولة دون �إقفال مزاريب الإهدار
التي ي�ستفيد منها املنتفعون من املح�سوبني على
الطبقة ال�سيا�سية.
ال�ضمان االجتماعي يف لبنان هو �أحد م�ؤ�س�سات
القطاع العام التي تعنى ـ يف مفهومها الأ�سا�سي ـ
بت�أمني التوازن االجتماعي ،و�أريد لها �أن تبقى
بعيدة عن الإ�صالح وعن احلوكمة الر�شيدة،
رغم اقتناع و�إقرار �إدارتها ب�أهمية الإ�صالح
كعملية م�ستمرة ـ ولي�ست طارئة ـ و�رضورة
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دوريا كل � 5سنوات لت�أمني احلركة
ح�صولها
ً
نحو الأف�ضل.
فال�ضمان الذي ت�أ�س�س يف �ستينيات القرن
املا�ضي ،وقام على ثالث ركائز مالية هي
الدولة ،و�أ�صحاب العمل ،والعمال ،هو
�أف�ضل منوذج لت�أكيد �أهمية احلوكمة يف �إدارة
م�صريا
امل�ؤ�س�سات ،والتي كانت �ست�ضمن
ً
م�ضمو ًنا لل�ضمان وللم�ضمونني على ال�سواء،
لو طبقت .وكان ال�ضمان يف انطالقته ن�سخة
�أ�صلية عن ال�ضمان الفرن�سي ،وهو التجربة
الناجحة يف حينه ،قبل �إخ�ضاعه للعديد من
مر الأعوام ـ وبفعل
التعديالت� .إال �أنه ّ
حتول مع ّ
ظروف احلرب الأهلية ـ �إىل �صندوق للتوظيف
ال�سيا�سي وللمحا�سيب وللمنتفعات اخلا�صة
على ح�ساب امل�ضمونني الذين ميثلون نحو ثلث
ال�شعب اللبناين .ويت�أكد هذا الواقع من وقوع
ال�ضمان يف �سوء �إدارة عجز معها عن �إدارة
وعوق
التدفقات املالية من فروعه الثالثة،
ّ
انطالقة الفرع امل�ستحدث لل�ضمان االختياري
ال ـ ووقف حائ ً
ـ لي�صبح عبئًا ولي�س ح ً
ال دون
تطبيق املكننة ال�شاملة ...ورمبا الأهم من كل
ذلك ،هو العجز غري امل�سبوق وغري املربر يف
م�س�ألة الوفاء بالتزاماته العالجية والطبية جتاه

امل�ضمونني يف مواعيدها امل�ستحقة� ،أي يف
وقت احلاجة.
ورغم �أهمية ال�ضمان االجتماعي يف �ضبط
"الثورات" االحتجاجية على حقوق ال ت�ستوفى
يف مقابل ا�ستقطاعات ت�ؤخذ من راتب الأجري
�شهريا ،يبدو �أن امل�سئولني عن �إدارة ال�ضمان
ً
يغفلون خطورة هذا ال�شق ،بدليل التمادي يف
علما ب�أن
�سيا�سة الالمباالة حيال امل�ضموننيً .
م�رشوع قانون ل�ضمان ال�شيخوخة مل يجد طريقه
�إىل الإقرار بفعل اخلالفات ال�سيا�سية التي
�أوقفته يف منت�صف الطريق عام ،2004-2003
و�أعادت م�شاريع البحث عن قانون مثايل �إىل
نقطة ال�صفر.
يرف�ض القيمون على �إدارة ال�ضمان الإقرار
بوجود "عجز مايل" يف ال�صندوق ،بل يعتربونها
"�أزمة �سيولة عابرة" .فمنذ �إن�شاء ال�ضمان،
ا�ستمر فرعا "�ضمان املر�ض والأمومة"
و"التقدميات العائلية" يف حتقيق توازن مايل،
بينما د�أب فرع "نهاية اخلدمة" على حتقيق
فائ�ض مايل خ�ص�ص لتوظيفه يف �سندات اخلزانة
اللبنانية وفقًا لنظام ال�ضمان الداخلي ،حتقيقًا
ملردود مايل م�ضمون ومنخف�ض املخاطر.
�إال �أنه منذ العام  ،2002وقع فرعا "�ضمان

املر�ض والأمومة" و"التقدميات العائلية" يف
عجز مايل ،نتيجة �أ�سباب متعددة يبقى �أهمها:
 خف�ض اال�شرتاكات التي يجبيها ال�ضمان من�أ�صحاب العمل والعمال والدولة �إىل الن�صف
تقريبا ،يف خطوة �أعتقد �أنها �ستف�ضي �إىل حتفيز
ً
امل�ؤ�س�سات على الت�رصيح بعدد عمالها.
 تخلف م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�صعلى ال�سواء يف دفع امل�ستحقات املالية املتوجبة
عليها ،مبا راكم حجم الديون يف مقابل �إنفاق
غري مدرو�س ،فوقع العجز.
 رواج ظاهرة "امل�ؤ�س�سات املكتومة" (التيت�رصح عن ق�سم من
ت�رصح بعدد عمالها� ،أو
ال
ّ
ّ
الأجر) يف ظل �إهمال "التفتي�ش" عن مالحقة
ماليا.
املتخلفني وجترميهم ً
 ا�ستحداث فرع "ال�ضمان االختياري" وقع�سلبي مع وقوعه هو الآخر يف عجز مايل ،نتيجة
عدم توازن ا�شرتاكاته مع التزاماته،ال�سيما �أنه
ن�سبيا
ا�ستقطب �أ�صحاب الفئات العمرية الكبرية
ً
وامل�صابة ب�أمرا�ض مزمنة �أو التي يف حاجة
�إىل عمليات جراحية.
ومن حينه ،بد�أ ال�ضمان يتخلف ـ �أو يت�أخر ـ
عن �سداد فواتري امل�ضمونني التي يفرت�ض �أن
ت�ستوفى يف مهلة ال تزيد على الـ� 10أيام يف

ال�ضمان
االجتماعي
يف لبنان
دليل ثابت
على غياب
الإ�صالح...
وهو �أف�ضل
منوذج لت�أكيد
�أهمية احلوكمة
يف �إدارة
امل�ؤ�س�سات.
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تبقى احلوكمة هي الدواء ال�شايف لكل العلل يف الإدارة العامة� ،إذ من �ش�أنها ـ يف حالة
ال�ضمان اللبناين ـ �أن توقف م�سارب الإهدار والف�ساد يف مقابل اعتماد مبد�أ املحا�سبة
وامل�ساءلة عند كل تخ ّلف.

بد�أ ال�ضمان
يتخلف عن
�سداد فواتري
امل�ضمونني
التي يفرت�ض
�أن ت�ستوفى يف
مهلة ال تزيد
على � 10أيام
يوما،
�إىل ً 20
لي�صل الت�أخري
�إىل ما بني 6
و� 9أ�شهر يف
ظل احتجاج
ورف�ض �شعبي
عارم.
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يوما يف �أق�صاها ،لي�صل
�أدين حد ،وعن الـً 20
الت�أخري �إىل ما بني  6و� 9أ�شهر يف ظل احتجاج
ورف�ض �شعبي عارم .وقد دفع هذا الواقع
�إدارة ال�ضمان �إىل مد يدها على �أموال فرع
نهاية اخلدمة ل�سد العجز يف الفرعني الآخرين،
يف خمالفة فا�ضحة لقانون ال�ضمان دون �إيجاد
حل جذري للم�شكلة.
وكان من الطبيعي �أن تت�شعب م�شكلة العجز املايل
لتطول العالقة مع امل�ست�شفيات التي ت�ستقبل
مر�ضى ال�ضمان ،والتي باتت تهدد بجودة
اخلدمة التي تقدمها �إىل امل�ضمونني مع تلويح
بالتوقف عن ا�ستقبال ه�ؤالء املر�ضى كونهم
ي�شكلون عبئًا عليها� .إىل ذلك ،ت�أثر بتلك العالقة
كل من الأطباء و�رشكات الت�أمني،ال�سيما يف ظل
حاليا على "التعريفة املحددة
اخلالف احلا�صل
ً
من ال�ضمان" والتي باتت ال تتالءم وارتفاع
الأ�سعار وزيادة الأجور يف الآونة الأخرية.
ال �شك يف �أن الظروف الإدارية واملالية التي
حقيقيا �أمام
حاليا ت�شكل عائقًا
مير بها ال�ضمان
ً
ً
حتقيق �أهدافه يف ت�أمني اخلدمات على �أنواعها
للم�ستفيدين ،كذلك ت�شكل عائقًا �أمام وجوب
تطوير هذه اخلدمات و�شمولها لت�أمني الرعاية
جلميع الفئات ،رغم �أن خدمات ال�ضمان
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االجتماعي ت�شكل �صمام الأمان احلقيقي
لال�ستقرار الوطني ،ال�سيا�سي والأمني.
وال يختلف اثنان على الإقرار ب�رضورة و�ضع
خطة �إ�صالحية م�ستقبلية ،تبد�أ بخطة للأمد
املنظور ،ثم خطط م�ستقبلية متو�سطة وطويلة
وخ�صو�صا حيال نظم الدفع وت�أدية
الأمد،
ً
اخلدمات و�ضبطها ومكننة الفروع ،علما
ب�أن هناك  9خطط �إ�صالحية و�ضعت منذ عام
 ،2002ومتحورت حول املو�ضوعات الإدارية
واملالية واملكننة والرقابة الداخلية واخلارجية
والتدريب والإعالم و�شمولية اخلدمات.
وتبقى احلوكمة هي الدواء ال�شايف لكل العلل يف
الإدارة العامة� ،إذ من �ش�أنها يف حالة ال�ضمان
اللبناين �أن توقف م�سارب الإهدار والف�ساد يف
مقابل اعتماد مبد�أ املحا�سبة وامل�ساءلة عند كل
تخلّف.
فاحلوكمة �أو الإدارة الر�شيدة غزت يف العام
� 2000رشكة طريان ال�رشق الأو�سط "امليدل
�إي�ست" ،و�أنقذتها من براثن االنهيار الذي
عا�شه قطاع الطريان العاملي� ،إثر �أحداث 11
�أيلول�/سبتمرب ،ومن بعده التطورات الأمنية
التي �شهدها لبنان ،فبقيت �أمثولة على جناح
اخليار� ،إن وجد القرار...
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