6

الخميس  11كانون الثاني  2018العدد 3367

مجتمع وإقتصاد
قضية في خطوة خارج سياق السجال السياسي الدائر حول مرسوم أقدمية الضباط و«ميغاسنتر» االنتخابات ،دعا
والعمال إلى تسمية مندوبيهم لمجلس إدارة الضمان االجتماعي في
كبارة أصحاب العمل
ّ
وزير العمل محمد ّ
مهلة أقصاها  1شباط المقبل ،في ما بدا وكأنه تمهيد لتعيينات في مجلس إدارة الضمان .لكن شكوكًا كثيرة
تكتنف الدعوة ألن مثل هذه التعيينات ال تتطلب توافقًا سياسيا بين طرفي النزاع الحالي فحسب ،بل تحتاج أيضًا
إلى الحفاظ على حسابات التوازن بين القوى السياسية والمصالح الطبقية الممثلة في الصندوق ،وفكفكة
تعقيدات تداخل التمثيل السياسي بالمناطقي والقطاعي والطائفي

السكة
تعيينات الضمان على ّ

تمديد جديد أم اتفاق سياسي غير معلن؟
محمد وهبة
ّ
م ـط ـل ــع األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،ت ـل ــق ــت
ً
ال ـه ـي ـئــات األكـ ـث ــر ت ـم ـث ـيــا ألص ـحــاب
العمل والـعـ ّـمــال (امل ـح ـ ّـددة باملرسوم
 ،)2390دعــوة من وزيــر العمل محمد
كبارة لتسمية مندوبيها إلى مجلس
إدارة ال ـص ـنــدوق الــوط ـنــي للضمان
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي .جـ ـ ــاء فـ ــي ال ـ ــدع ـ ــوة أن
مـجـلــس إدارة ال ـص ـن ــدوق «ل ــم يـعـ ّـن
ط ــويـ ـل ــة» ،وأن
أع ـ ـضـ ــاءه م ـن ــذ فـ ـت ــرة ّ
شغور بعض املقاعد «أثر سلبًا على
عـمــل مجلس اإلدارة وبــالـتــالــي على
سير أعمال الصندوق»ّ .
وحدد كبارة
املهلة القصوى لتسمية املندوبني في
األول من شباط  .2018علمًا أن تسمية
هؤالء تسبق في العادة تعيينهم في
املجلس بموجب مرسوم يصدر عن
مجلس الوزراء.
دعــوة كـ ّـبــارة جــاءت بعد كــام سمعه
أع ـ ـضـ ــاء فـ ــي ه ـي ـئ ــة م ـك ـت ــب امل ـج ـلــس
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي واالج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي م ــن
الرئيسني ميشال عــون ونبيه بــري،
أخيرًا ،عن قناعتهما بضرورة خفض
ع ــدد أع ـضــاء مجلس إدارة الضمان
وزيـ ـ ــادة ان ـتــاج ـيــة امل ـج ـلــس وتـفـعـيــل
عمل الصندوق ،ما بدت معه خطوة
وزير العمل من خارج السياق .إذ أن
الدعوة باالستناد إلى املرسوم 2390
ت ـع ـن ــي ت ـس ـم ـيــة  26عـ ـضـ ـوًا ملـجـلــس
اإلدارة ،بـحـســب املـ ـ ــادة ال ـثــان ـيــة من
ّ
ّ
تحدد توزعهم
قانون الضمان التي ّ
ب ــن س ـتــة أعـ ـض ــاء ي ـمــث ـلــون ال ــدول ــة،
وع ـ ـشـ ــرة ي ـم ـث ـل ــون ال ـه ـي ـئ ــات األك ـث ــر
ً
تمثيال مــن أ ّصـحــاب العمل ،وعشرة
آخـ ــريـ ــن ي ـم ــث ـل ــون ال ـه ـي ـئ ــات األك ـث ــر
ً
تمثيال من العمال.
خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة ك ـ ـ ـبـ ـ ــار ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل «ق ـ ـنـ ــاعـ ــة»
الــرئـيـســن تــركــت إرب ــاك ــا فــي تفسير
ال ـ ـت ـ ــوق ـ ـي ـ ــت ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ل ـ ـلـ ــدعـ ــوة
ّ
وخلفياتها .وعزز اإلربــاك أن تسمية
امل ـن ــدوب ــن تـتـطـلــب مـ ـس ــارًا قــانــونـيــا
واضـ ـ ـح ـ ــا ومـ ـهـ ـل ــة زمـ ـنـ ـي ــة م ـع ـق ــول ــة
واتفاقًا سياسيًا غير واضح املعالم.
ّ
مخولة بتسمية مندوبني
فــأي جهة
ملجلس الضمان ،يجب أن يكون لديها
تـمـثـيــل قــانــونــي سـ ــاري امل ـف ـعــول من
هيئاتها النظامية ،وعليها أن تراعي
الحصص السياسية ،وأن تتفق مع
بقية الجهات على التوزيع الطائفي.
كما يجب أن تكون األط ــراف املعنية
قــادرة على تجاوز ما يمكن أن يطرأ
من تفسيرات إشكالية على املرسوم
 2390ب ـعــد  26س ـنــة ع ـلــى ص ـ ــدوره.
فــاملــرســوم ،على سبيل املـثــالّ ،
يحدد
ً
الـهـيـئــات األك ـثــر تـمـثـيــا بــاالسـتـنــاد
إل ـ ــى الـ ــواقـ ــع الـ ـ ــذي ك ـ ــان ق ــائ ـم ــا قـبــل
يراعي
أكثر مــن عقدين ونـصــف ،وال
ّ
التغييرات الـتــي ط ــرأت على تضخم
ّ
عــدد االت ـحــادات وتــوزعـهــا واملشاكل
ال ـت ــي ت ـعــان ـي ـهــا ج ـم ـع ـيــات أص ـح ــاب
ال ـع ـمــل .كـمــا أن ــه ي ـنـ ّـص عـلــى اعـتـبــار
«االتحاد العمالي العام الهيئة األكثر
ً
تمثيال لألجراء على جميع األراضي
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ولـ ـ ــه أن يـ ـخـ ـت ــار ع ـش ــرة
مندوبني ،على أن يراعى في انتخاب
املـنــدوبــن تمثيل جميع املحافظات
واملـ ـص ــال ــح امل ـس ـت ـق ـلــة وامل ــؤسـ ـس ــات
العامة والقطاعات األكثر انتاجية».
وبــال ـت ــال ــي فـ ــإن ال ـت ــوزي ــع الـسـيــاســي

بحجة تسيير المرفق العام (أرشيف)
مجلس االدارة الحالي للضمان ّ
ممدد له منذ أكثر من  11عامًا ّ

والـ ـط ــائـ ـف ــي يـ ـج ــب أن ي ـن ـس ـج ــم مــع
توزيع جغرافي وقطاعي.
ك ــذل ــك ي ـن ــص املـ ــرسـ ــوم ع ـل ــى اع ـت ـبــار
«الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات امل ـه ـن ـي ــة ال ـت ــال ـي ــة األك ـث ــر
ً
تـ ـمـ ـثـ ـي ــا ألرب ـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـع ـ ـمـ ــل :ج ـم ـع ـيــة
الصناعيني تـخـتــار مـنــدوبــن اثـنــن،
ج ـم ـع ـيــات ت ـج ــار ب ـي ــروت وطــراب ـلــس
وزح ـ ـلـ ــة وص ـ ـيـ ــدا تـ ـخـ ـت ــار م ـن ــدوب ــن
اثـ ـن ــن اح ــده ـم ــا م ــن خـ ـ ــارج جـمـعـيــة
ت ـجــار ب ـي ــروت ،ن ـقــابــات امل ـهــن الـحــرة
لالطباء واطباء االسنان والصيادلة
واملستشفيات تختار مندوبًا واحدًا،
ن ـق ــاب ــات املـ ـه ــن الـ ـح ــرة لـلـمـهـنــدســن
واملـ ـح ــام ــن والـ ـصـ ـح ــاف ــة وأصـ ـح ــاب
املـ ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة ت ـخ ـت ــار م ـنــدوبــا
واح ـ ـ ـ ـ ـدًا ،ج ـم ـع ـيــة املـ ـ ـص ـ ــارف ت ـخ ـتــار
مـ ـن ــدوب ــا واحـ ـ ـ ـ ـ ـدًا ،ج ـم ـع ـي ــة ش ــرك ــات
ال ـض ـمــان ف ــي ل ـب ـنــان ت ـخ ـتــار مـنــدوبــا
واحـ ـ ـ ـدًا ،ات ـ ـحـ ــادات ن ـق ــاب ــات أص ـحــاب
الحرف تختار مندوبًا واحدًا ،نقابات
أصحاب الفنادق واملطاعم واملقاهي

ودور السينما تختار مندوبًا واحدًا».
ّ
وهنا أيضًا تتجلى مشاكل عــدة من
بينها تمثيل جمعيات التجار في ظل
أزم ــة جمعية تـجــار زحـلــة والـطـعــون
ف ــي ان ـت ـخــابــات ـهــا ،ك ـمــا أن الـحـصــص
ال ـص ـغ ـيــرة لـبـعــض مـمـثـلــي أص ـحــاب

مخاوف من أن تنتهي
انتخابات الهيئات لمجلس إدارة
الضمان بتعيين لجنة مؤقتة
ال ـع ـم ــل م ـث ــل نـ ـق ــاب ــات املـ ـه ــن الـ ـح ـ ّـرة
تتطلب اتـفــاقــا بــن مجالس مختلفة
من أطباء وأطباء االسنان والصيادلة
واملستشفيات واملهندسني واملحامني
وال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة وأصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب املـ ـ ـ ـ ــدارس
الخاصة.
إزاء هـ ــذه ال ـت ـع ـق ـي ــدات ،ب ـ ــدأت تظهر
س ـي ـن ــاري ــوه ــات مـخـتـلـفــة ع ــن م ـســار

تغيير مجلس إدارة الـضـمــانّ .
فثمة
مــن ي ـ ّ
ـروج بــأن كــام عــون وبــري شبه
ّ
املتماثل بهذا الشأن ،يصب في خانة
تعيني لجنة مؤقتة فــي الضمان في
انـتـظــار إج ــراء الـتـعــديــات القانونية
لخفض عــدد األعـضــاء إلــى  13أو 11
عضوًا .أصحاب هذا الــرأي يعتقدون
بــأن هناك اتفاقًا سياسيًا غير معلن
عـلــى إن ـجــاز مـجـمــوعــة تـعـيـيـنــات في
اإلدارات العامة واملؤسسات املستقلة
بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن الـ ـسـ ـج ــال الـ ـ ــدائـ ـ ــر ح ــول
مرسوم أقدمية الضباط.
أم ــا الـسـيـنــاريــو الـثــانــي فينطلق من
وجـ ــود م ـشــاكــل عـمــانـيــة ف ــي إن ـجــاز
التسمية مــن قبل الهيئات املــذكــورة.
ّ
وبــالـتــالــي فــإن الـحــل املـتــاح قــد يكون
ف ــي مـ ــلء ال ـش ــواغ ــر وت ـغ ـي ـيــر ممثلي
الـ ــدولـ ــة ال ـس ـت ــة ،م ـم ــا ي ـع ـنــي ت ـمــدي ـدًا
جــديـدًا ملجلس اإلدارة املـمـ ّـدد لــه منذ
ّ
بحجة تسيير املرفق
أكثر من  11عامًا
العام .ففي حزيران  2007انتهت والية

 2340مليار ليرة ديون للتحصيل
الوضع املالي في الضمان ال يختلف كثيرًا عن وضعه
اإلداري .فالعجز املتراكم في فرع ضمان املرض واألمومة
بلغ  1.14مليار دوالر في نهاية  ،2016جرى تمويلها من
أموال فرع نهاية الخدمة.
وت ـتــوجــب ملـصـلـحــة ف ــرع املـ ــرض واألم ــوم ــة ديـ ــون على
القطاعني العام والخاص بقيمة إجمالية تبلغ  2340مليار
ليرة ،أبرزها يتوجب على الدولة بقيمة  1700مليار ليرة،
واشـتــراكــات مترتبة على الـقـطــاع الـخــاص واملــؤسـســات
العامة بقيمة  376مليار ليرة .وحتى لو ّ
سدد فرع ضمان

املــرض واألمــومــة كل التزاماته البالغة  2738مليار ليرة
سيبقى الـعـجــز بقيمة  398مـلـيــار ل ـيــرة ،وه ــو مرشح
لالرتفاع خالل السنوات املقبلة من دون أي قابلية لعودة
التوازن املالي .ومن أبرز مخاطر هذا املسار ،أن حسابات
الفرع باتت رهينة املخاطر السيادية الناتجة عن عالقته
ّ
تشكل ّ
حصتها من املتوجبات
مع الدولة اللبنانية التي
نحو  ،%84فيما هناك عــامــات استفهام كبيرة حول
ديون املستشفيات وتقديمات الطبابة التي زادت بنسبة
كبيرة.

مجلس اإلدارة ولــم يكن هناك اتفاق
سياسي على إعــادة تكوينهّ ،
فمددت
الحكومة واليته لستة أشهر (نهاية
 .)2007وقـبــل نهاية الــواليــة املـمــددة،
فــي تشرين األول مــن السنة نفسها،
ً
ّ
أقر ّمجلس الــوزراء تعديال موضعيًا
ت ـم ــث ــل ب ـت ـع ـيــن س ـت ــة مـ ـن ــدوب ــن عــن
الدولة.
أك ـثــر م ــن م ـحــاولــة ج ــرت لـكـســر هــذه
الحلقة ،إال انـهــا كلها ب ــاءت بالفشل
ب ـس ـب ــب ال ـه ـي ـم ـن ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة عـلــى
ص ـنــدوق الـضـمــان بــن جـهــة تسيطر
عـ ـلـ ـي ــه وج ـ ـهـ ــة راغ ـ ـب ـ ــة ب ــالـ ـسـ ـيـ ـط ــرة.
وامل ـ ـخـ ــاوف ال ـت ــي ت ـب ــرز ال ـي ــوم تكمن
فــي احـتـمــال تـكـ ّـرر القصة نفسها .إذ
بدأت التسريبات تشير إلى ان التيار
الــوطـنــي ال ـحـ ّـر يسعى ال ــى اسـتـعــادة
حـ ّـصــة املسيحيني فــي الـصـنــدوق من
حركة أمل ،فيما األخيرة لن تقدم على
اي خ ـطــوة غ ـيــر مـحـســوبــة الـنـتــائــج،
ّ
ول ــن تـخــاطــر بــالـتـخــلــي عــن أح ــد أهــم
معاقلها ال للتيار الوطني الـحـ ّـر وال
لغيره من حلفائها.
أما الوضع الحالي في الضمان فهو
م ــزر بـكــل املـعــايـيــر .ومـجـلــس اإلدارة
الـقــائــم بموجب تسيير املــرفــق العام
ال يـقــوم بــالـحـ ّـد األدن ــى مــن واجـبــاتــه
تجاه هذه املؤسسة التي تعني أكثر
 500ألف أســرة لبنانية .فعلى سبيل
املـثــال ،يـغــرق املجلس منذ أشـهــر في
درس مشروع موازنة  ،2017فيما كان
عليه أن يبدأ بــدرس مشروع موازنة
 !2018وهناك عدد كبير من أعضائه
تـحـ ّـولــوا إلــى الـقـيــام بــأعـمــال وساطة
ب ــن ال ـش ــرك ــات وال ـض ـم ــان وسـمـســرة
تـســويــات مالية لـهــذه الـشــركــات على
ح ـ ـسـ ــاب االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ـ ّـول
التقديمات.

