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بقلم: فيوليت البلعة

ـ  لبنان  على  جديًدا  الإ�صالح  مفهوم  يكون  قد 
كي  ـ  النامية  الدول  معظم  اإىل  بالن�صبة  هو  كما 
املوجبة.  الطارئة  بال�رسعة  معه  يتفاعل  ل 
اأمام  لبنان  قطعها  التي  التعهدات  من  فبالرغم 
املجتمع الدويلـ  وحتديًدا يف موؤمترات باري�س1 
وباري�س2 وباري�س3 وبريوت1 ـ بقي الإ�صالح 
معظم  يف  موعوًدا  حلًما  واملايل  القت�صادي 
خجولة  حماولت  مع  العام،  القطاع  موؤ�ص�صات 
اإىل  امللحة  احلاجة  ورغم  احلوكمة.  اجتاه  يف 
العامة  واملوؤ�ص�صات  الإدارات  هيكلة  اإعادة 
ح�صول  وت�صهيل  الإنتاجية  من�صوب  رفع  بغية 
املواطنني على اخلدمات، بقيت تلك املحاولت 
التدخالت  نتيجة  واملوؤثرات  النتائج  حمدودة 
عند  متار�س  التي  الهائلة  وال�صغوط  ال�صيا�صية 
كل مفرتق للحيلولة دون اإقفال مزاريب الإهدار 
التي ي�صتفيد منها املنتفعون من املح�صوبني على 

الطبقة ال�صيا�صية.
ال�صمان الجتماعي يف لبنان هو اأحد موؤ�ص�صات 
القطاع العام التي تعنىـ  يف مفهومها الأ�صا�صيـ  
بتاأمني التوازن الجتماعي، واأريد لها اأن تبقى 
الر�صيدة،  احلوكمة  وعن  الإ�صالح  عن  بعيدة 
الإ�صالح  باأهمية  اإدارتها  واإقرار  اقتناع  رغم 
و�رسورة  ـ  طارئة  ولي�صت  ـ  م�صتمرة  كعملية 

احلركة  لتاأمني  �صنوات   5 كل  دورًيا  ح�صولها 
نحو الأف�صل.

القرن  �صتينيات  يف  تاأ�ص�س  الذي  فال�صمان 
هي  مالية  ركائز  ثالث  على  وقام  املا�صي، 
هو  والعمال،  العمل،  واأ�صحاب  الدولة، 
اإدارة  يف  احلوكمة  اأهمية  لتاأكيد  منوذج  اأف�صل 
م�صرًيا  �صت�صمن  كانت  والتي  املوؤ�ص�صات، 
ال�صواء،  على  وللم�صمونني  لل�صمان  م�صموًنا 
ن�صخة  انطالقته  يف  ال�صمان  وكان  طبقت.  لو 
التجربة  وهو  الفرن�صي،  ال�صمان  عن  اأ�صلية 
من  للعديد  اإخ�صاعه  قبل  حينه،  يف  الناجحة 
التعديالت. اإل اأنه حتّول مع مّر الأعوام ـ وبفعل 
للتوظيف  �صندوق  اإىل  ـ  الأهلية  احلرب  ظروف 
اخلا�صة  وللمنتفعات  وللمحا�صيب  ال�صيا�صي 
ثلث  الذين ميثلون نحو  على ح�صاب امل�صمونني 
الواقع من وقوع  هذا  ويتاأكد  اللبناين.  ال�صعب 
اإدارة  عن  معها  عجز  اإدارة  �صوء  يف  ال�صمان 
وعّوق  الثالثة،  فروعه  من  املالية  التدفقات 
الختياري  لل�صمان  امل�صتحدث  الفرع  انطالقة 
دون  حائاًل  ووقف  ـ  حاًل  ولي�س  عبًئا  لي�صبح  ـ 
تطبيق املكننة ال�صاملة... ورمبا الأهم من كل 
العجز غري امل�صبوق وغري املربر يف  ذلك، هو 
م�صاألة الوفاء بالتزاماته العالجية والطبية جتاه 

جريدة النهار 
اللبنانية – 
نائبة رئي�س 

جمعية 
الإعالميني 
ال�صمان القت�صاديني

الجتماعي 
يف لبنان 
دليل ثابت 
على غياب 
الإ�صالح... 
وهو اأف�صل 
منوذج لتاأكيد 
اأهمية احلوكمة 
يف اإدارة 
املوؤ�ص�صات.

يف  اأي  امل�صتحقة،  مواعيدها  يف  امل�صمونني 
وقت احلاجة.

�صبط  يف  الجتماعي  ال�صمان  اأهمية  ورغم 
ت�صتوفى  ل  حقوق  على  الحتجاجية  "الثورات" 
الأجري  راتب  من  توؤخذ  ا�صتقطاعات  مقابل  يف 
ال�صمان  اإدارة  عن  امل�صئولني  اأن  يبدو  �صهرًيا، 
يف  التمادي  بدليل  ال�صق،  هذا  خطورة  يغفلون 
باأن  علًما  امل�صمونني.  حيال  الالمبالة  �صيا�صة 
م�رسوع قانون ل�صمان ال�صيخوخة مل يجد طريقه 
التي  ال�صيا�صية  اخلالفات  بفعل  الإقرار  اإىل 
اأوقفته يف منت�صف الطريق عام 2004-2003، 
اإىل  مثايل  قانون  عن  البحث  م�صاريع  واأعادت 

نقطة ال�صفر.
الإقرار  ال�صمان  اإدارة  على  القيمون  يرف�س 
بوجود "عجز مايل" يف ال�صندوق، بل يعتربونها 
ال�صمان،  اإن�صاء  فمنذ  عابرة".  �صيولة  "اأزمة 
والأمومة"  املر�س  "�صمان  فرعا  ا�صتمر 
و"التقدميات العائلية" يف حتقيق توازن مايل، 
حتقيق  على  اخلدمة"  "نهاية  فرع  داأب  بينما 
فائ�س مايل خ�ص�س لتوظيفه يف �صندات اخلزانة 
حتقيًقا  الداخلي،  ال�صمان  لنظام  وفًقا  اللبنانية 

ملردود مايل م�صمون ومنخف�س املخاطر.
"�صمان  فرعا  وقع   ،2002 العام  منذ  اأنه  اإل 

يف  العائلية"  و"التقدميات  والأمومة"  املر�س 
عجز مايل، نتيجة اأ�صباب متعددة يبقى اأهمها: 

ال�صمان من  التي يجبيها  - خف�س ال�صرتاكات 
الن�صف  اإىل  والدولة  والعمال  العمل  اأ�صحاب 
تقريًبا، يف خطوة اأعتقد اأنها �صتف�صي اإىل حتفيز 

املوؤ�ص�صات على الت�رسيح بعدد عمالها.
واخلا�س  العام  القطاعني  موؤ�ص�صات  تخلف   -
على ال�صواء يف دفع امل�صتحقات املالية املتوجبة 
عليها، مبا راكم حجم الديون يف مقابل اإنفاق 

غري مدرو�س، فوقع العجز. 
)التي  املكتومة"  "املوؤ�ص�صات  ظاهرة  رواج   -
اأو ت�رّسح عن ق�صم من  ل ت�رّسح بعدد عمالها، 
مالحقة  عن  "التفتي�س"  اإهمال  ظل  يف  الأجر( 

املتخلفني وجترميهم مالًيا.  
وقع  الختياري"  "ال�صمان  فرع  ا�صتحداث   -
�صلبي مع وقوعه هو الآخر يف عجز مايل، نتيجة 
عدم توازن ا�صرتاكاته مع التزاماته،ل�صيما اأنه 
ن�صبًيا  الكبرية  العمرية  الفئات  اأ�صحاب  ا�صتقطب 
حاجة  يف  التي  اأو  مزمنة  باأمرا�س  وامل�صابة 

اإىل عمليات جراحية.
ـ  يتاأخر  اأو  ـ  يتخلف  ال�صمان  بداأ  حينه،  ومن   
اأن  يفرت�س  التي  امل�صمونني  فواتري  �صداد  عن 
يف  اأيام  الـ10  على  تزيد  ل  مهلة  يف  ت�صتوفى 

لبنان

احلوكمة الر�شيدة فى الإدارة العامة... 

جناح اخليار ... اإن وجد القرار

ملفات الحوكمة
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اأدين حد، وعن الـ20 يوًما يف اأق�صاها، لي�صل 
التاأخري اإىل ما بني 6 و9 اأ�صهر يف ظل احتجاج 
الواقع  هذا  دفع  وقد  عارم.  �صعبي  ورف�س 
فرع  اأموال  على  يدها  مد  اإىل  ال�صمان  اإدارة 
نهاية اخلدمة ل�صد العجز يف الفرعني الآخرين، 
يف خمالفة فا�صحة لقانون ال�صمان دون اإيجاد 

حل جذري للم�صكلة.
وكان من الطبيعي اأن تت�صعب م�صكلة العجز املايل 
ت�صتقبل  التي  امل�صت�صفيات  مع  العالقة  لتطول 
بجودة  تهدد  باتت  والتي  ال�صمان،  مر�صى 
تلويح  مع  امل�صمونني  اإىل  تقدمها  التي  اخلدمة 
كونهم  املر�صى  هوؤلء  ا�صتقبال  عن  بالتوقف 
ي�صكلون عبًئا عليها. اإىل ذلك، تاأثر بتلك العالقة 
كل من الأطباء و�رسكات التاأمني،ل�صيما يف ظل 
اخلالف احلا�صل حالًيا على "التعريفة املحددة 
وارتفاع  تتالءم  ل  باتت  والتي  ال�صمان"  من 

الأ�صعار وزيادة الأجور يف الآونة الأخرية.
التي  واملالية  الإدارية  الظروف  اأن  يف  �صك  ل 
مير بها ال�صمان حالًيا ت�صكل عائًقا حقيقًيا اأمام 
حتقيق اأهدافه يف تاأمني اخلدمات على اأنواعها 
وجوب  اأمام  عائًقا  ت�صكل  كذلك  للم�صتفيدين، 
الرعاية  لتاأمني  و�صمولها  اخلدمات  هذه  تطوير 
ال�صمان  خدمات  اأن  رغم  الفئات،  جلميع 

احلقيقي  الأمان  �صمام  ت�صكل  الجتماعي 
لال�صتقرار الوطني، ال�صيا�صي والأمني.

و�صع  ب�رسورة  الإقرار  على  اثنان  يختلف  ول 
لالأمد  بخطة  تبداأ  م�صتقبلية،  اإ�صالحية  خطة 
وطويلة  متو�صطة  م�صتقبلية  خطط  ثم  املنظور، 
وتاأدية  الدفع  نظم  حيال  ا  وخ�صو�صً الأمد، 
علما  الفروع،  ومكننة  و�صبطها  اخلدمات 
عام  منذ  و�صعت  اإ�صالحية  خطط   9 هناك  باأن 
2002، ومتحورت حول املو�صوعات الإدارية 
واملالية واملكننة والرقابة الداخلية واخلارجية 

والتدريب والإعالم و�صمولية اخلدمات.
وتبقى احلوكمة هي الدواء ال�صايف لكل العلل يف 
الإدارة العامة، اإذ من �صاأنها يف حالة ال�صمان 
اللبناين اأن توقف م�صارب الإهدار والف�صاد يف 
مقابل اعتماد مبداأ املحا�صبة وامل�صاءلة عند كل 

تخّلف. 
العام  يف  غزت  الر�صيدة  الإدارة  اأو  فاحلوكمة 
"امليدل  الأو�صط  ال�رسق  طريان  �رسكة   2000
الذي  النهيار  براثن  من  واأنقذتها  اإي�صت"، 
 11 اأحداث  اإثر  العاملي،  الطريان  قطاع  عا�صه 
الأمنية  التطورات  بعده  ومن  اأيلول/�صبتمرب، 
جناح  على  اأمثولة  فبقيت  لبنان،  �صهدها  التي 

اخليار، اإن وجد القرار...

بداأ ال�صمان 
يتخلف عن 

�صداد فواتري 
امل�صمونني 

التي يفرت�س 
اأن ت�صتوفى يف 

مهلة ل تزيد 
على 10 اأيام 

اإىل 20 يوًما، 
لي�صل التاأخري 

اإىل ما بني 6 
و9 اأ�صهر يف 
ظل احتجاج 

ورف�س �صعبي 
عارم.

لبنــــــــان
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ملفات الحوكمة

تبقى احلوكمة هي الدواء ال�صايف لكل العلل يف الإدارة العامة، اإذ من �صاأنها ـ يف حالة 
ال�صمان اللبناين ـ اأن توقف م�صارب الإهدار والف�صاد يف مقابل اعتماد مبداأ املحا�صبة 

وامل�صاءلة عند كل تخّلف.


