
  حماية موجودات الضمان االجتماعي

   االجتماعيآيف تعاملت الحكومة مع الضمان
أول ما قامت به الحكومة الحالية بعيد تأليفها ونيلها الثقة أنها استردت من المجلس النيابي مشروع القانون الذي كانت الحكومة 

ركن : وكان المشروع يستند إلى ثالثة أركان. قاعديالسابقة قد أرسلته لالنتقال من نظام نهاية الخدمة إلى نظام المعاش الت
  .توزيعي إلزامي، ركن ترسملي إلزامي أيضا وركن ترسملي اختياري

وقد سوق هذا التخفيض . وقد الحقت الحكومة إجراءها المذكور بإجراء ثان رمى إلى تخفيض نسب االشتراكات في الضمان
سيع دائرة االنتساب إلى الضمان والثاني خفض كلفة اإلنتاج وتحسن القدرة األول تو: على أساس أنه يؤدي إلى هدفين نبيلين

فعدد المنتسبين لم يرتفع وكلفة اإلنتاج لم . غير أن الواقع سرعان ما اثبت بهتان هاتين الحجتين. التنافسية لالقتصاد الوطني
ألن هذه % ٢٣،٥إلى % ٣٨،٥ا أعلن من وال بد في هذا المجال من اإلشارة إلى أن تخفيض االشتراكات لم يكن كم. تتدن

وإذا احتسبت النسب الوسطية الفعلية على أساس توزع مستويات األجر يتبين أن . النسب ال تنطبق إال على الحد األدنى لألجر
 من القيمة المضافة في االقتصاد اللبناني% ٤٠ولما كانت األجور ال تمثل اكثر من . فقط% ١٩،٥إلى % ٢٧التخفيض كان من 

من قيمة المنتجات اللبنانية من سلع وخدمات، فهذا يعني أن التخفيض الذي % ٤٠بينما ال تتعدى القيمة المضافة بدورها نسبة 
، هذا إذا انعكس الوفر بكامله على األسعار ولم يذهب إما لزيادة %١اجري لم يكن ممكنا أن يؤثر على األسعار إال بنسبة 

.  ذلك أن هذا االحتساب يفترض شمول الضمان كافة األجراء و كامل األجرإلىأضف . ئراألرباح أو لتغطية جزء من الخسا
والواقع كما سنبين أدناه انه ال يغطي اكثر من ربع نطاقه المفترض، مما يعني أن اثر اإلجراء الحكومي على األسعار ال يتعدى، 

  %. ٠،٢٥في حده األقصى، نسبة 
 والتي قدمت في أيار من عام ٢٠٠١لية اللبنانيين في معرض فذلكة موازنته لعام وبقي األمر هكذا حتى أتحف وزير الما

، أي بتأخير يزيد عن خمسة اشهر على الموعد الدستوري بإعالنه عن النية باالنتقال بالضمان االجتماعي إلى نظام قائم ٢٠٠١
أن الموضوع لم يناقش في مجلس الوزراء وسرعان ما تراجع الوزير عن تصريحه عندما تبين . على مبدأ الرسملة الشاملة

  . وطويت فذلكة الموازنة برمتها على أثر ذلك
لم تمض إال فترة قصيرة حتى تسرب عن الحكومة أو عن مطبخ من مطابخ بعض أعضائها مشروع قانون للضمان االجتماعي 

 في صيغته الكاملة إعفاء من وقد تسرب أيضا، بمحاذاة النص المنشور، أن المشروع يتضمن. يطيح بأي مكون توزيعي
ولما قامت الضجة على الموضوع، تبرأ الجميع من النص المتداول وانتهى . المتأخرات المترتبة على الدولة وعلى المؤسسات

  .األمر بالحكومة إلى تأليف لجنة وزارية تبحث موضوع الضمان من أساسه ومن األول

  ما واقع الضمان
  . مزرياًفي هذا الوقت يبقى واقع الضمان

 ١٩٩٧ذلك أن دراسة إدارة اإلحصاء المركزي عام . ن يطالهمأفمن ناحية التغطية ال يشمل الضمان نصف الذين يفترض به 
وإذا .  ألفا٧٧٩ً ألفاً لإلناث، أي ما مجموعه ٢٢٩ ألفاً للذكور و ٥٦٨عن القوى العاملة تبين أن عدد األجراء في لبنان يبلغ 

 في الدولة ويستفيدون بالتالي من مؤسسات غير الضمان االجتماعي، يصبح عدد األجراء المعنيين استثنينا منهم من يعملون
 ألفاً ١١٣ ألفاً للذكور و ٢٢٣ وهي ١٩٩٩وإذا اعتمدت أعداد المضمونين كما كانت في عام .  ألفا٦٦٠ًبالضمان حوالي  

% ٤٦من األجراء، وهذه النسبة تتدنى للذكور إلى % ٥١ ألفاً، نرى أن الضمان ال يغطي سوى ٣٣٦لإلناث أي ما مجموعه 
  %.٦٣وترتفع لإلناث إلى 

وأما إذا نظرنا إلى مستويات األجور المصرح عنها للضمان وقارناها بتلك التي صرح عنها األجراء أنفسهم في دراسة إدارة 
ئية ينزعون عادةً إلى التقليل من دخلهم، اإلحصاء عن أوضاع األسر في لبنان، ومع التذكير بأن المستفتين في الدراسات اإلحصا

 ألف ليرة بينما بلغ مستوى ٤٨٠ ال يتعدى ٢٠٠٠نرى أن مستوى األجر الشهري الوسطي المصرح عنه للضمان في عام 
هذا يعني أن األجر المصرح به للضمان ال يتعدى في السنة ذاتها نسبة .  ألف ليرة٨٤٠، ١٩٩٧األجر الوسطي في لبنان، عام 

  .ن األجر الفعليم% ٥٠



وإذا أخذنا في االعتبار عاملي التغطية واألجر معاً، نرى أن الضمان االجتماعي ال يغطي في الواقع سوى ربع حجمه 
  .المفترض

وتكفي اإلشارة إلى أن الفترة الوسطية لتحصيل . وأما من ناحية الخدمات فال داعي لإلطالة في الوصف إلثبات مستواها المزري
وإن حال لبعضهم التحجج بأن عدد المضمونين كبير، يكفي التذكير بأن .  شهرا١٦ًق المرض واألمومة تبلغ تقديمات صندو

فلماذا يقدم المصرف شهرياً على األقل كشفاً عن كل حساب . عددهم ال يزيد عن عدد الحسابات في بعض المصارف في لبنان
حتساب الفوائد بينما ال يعرف الضمان االجتماعي وال نعرف بالتالي يبين كالً من العمليات المجراة عليه ورصيده الشهري مع ا

حتى أن الرأي قد . وال يعرف المضمون وضعية حساب تعويضاته وبينما يتطلب إجراء أبسط معاملة إضاعة أيام وانتظار أشهر
  .استقر لدى الجميع على أن الضمان ليس في الواقع سوى مؤسسة بائسة للبائسين

ظر في إدارة الضمان من الزاوية المالية، نرى أنه ال ينشر ميزانيات وأنه يجهل ما يتوجب عليه من مطلوبات وإذا أردنا الن
والملفت في هذا المجال أن ). سواء من الدولة أو من المؤسسات(وما يحق له من مطلوبات ) سواء للمضمونين أو للمستشفيات(

االجتماعي وهي، على ما يقال، بحدود ألف مليار ليرة، غير معترف بها عملياً من المبالغ التي تدين بها الدولة اللبنانية للضمان 
قبل الدولة إذ أنها ال ترد في ما تعلن الدولة عنه كدين عام وأنها ال تولد فوائد تدرجها الدولة في موازناتها السنوية لمصلحة 

غير أن كل ما ذكرنا ال يمنع . ر ليرة، واهللا اعلم مليا٢٠٠٠ و ١٥٠٠وأما المطلوب من المؤسسات فيقال أنه بين . الضمان
إدارة الضمان من التصريح عن وفور وفوائض تحققها سنة بعد سنة مبررةً بالتالي نفقاتها التشغيلية الهائلة ومفسحة المجال 

  فمن أين تأتي الوفور يا ترى؟. لتخفيض االشتراكات الذي أقرته الحكومة

  مسألة الوفور
  : تماعي من ثالثة صناديق، ال بد من استعراض اوضاعها تباعاًيتكون الضمان االج

يجمع صندوق المرض واألمومة االشتراكات عن كل األجراء، أصحاء ومرضى، ليوزعها تقديمات للمرضى منهم حصراً، بعد 
وزات ألن القانون جعل وهو بالتالي توزيعي الطابع، وال مجال أن يحقق فوائض أو أن يتكبد عج. تنزيل األعباء التشغيلية طبعاً

ليست الوفور في صندوق المرض واألمومة في . نسبة االشتراكات متحركة بشكل يؤمن توازنه، ما عدا مبلغ احتياطي محدد
، سوى مبلغ المتأخرات المترتبة على الصندوق لألفراد ٢٠٠١ مليار ليرة في نهاية حزيران ٣١٣الواقع ، وقد بلغت 

هذا علماً أن هذه الوضعية تؤدي إلى تكبيد المستشفيات . لي في الصندوق إال بمقدار سوء إدارتهفال وفر بالتا. والمستشفيات
أعباء مالية تضاف إلى كلفة االستشفاء وتحمل في نهاية المطاف للمضمون، كما أن هذه الوضعية تضع القطاع االستشفائي 

شفيات مدينة بالدوالر بينما الجزء الكبير من مقبوضاتها، سواء برمته تحت رحمة أية خضة نقدية قد تطيح به كلياً، إذ أن المست
  .من الضمان أو من المؤسسات الرسمية الشبيهة، هي بالليرة اللبنانية ومؤجلة التسديد لفترات طويلة جداً

ئر االجراء ويصح القول ذاته بالنسبة لصندوق التعويضات العائلية الذي يقتصر دوره التوزيعي على جمع االشتراكات عن سا
فمن أين تأتي الوفور إذاً؟ الواقع أن أرباب . لتقديمها إلى المتأهلين منهم وأصحاب األسر، بعد تنزيل األعباء التشغيلية طبعاً

ولما . العمل يقومون بإجراء مقاصة بين أجرائهم، فيسددون إلى الضمان الفائض إن حصل ويطالبون الضمان بالناقص إن حصل
  .ضأ يتأخر أشهرا عديدة في تسديد المتوجبات عليه، تتكون الوفور لديه كنتيجة لسوء اإلدارة فيهكان الضمان هنا أي

ذلك ان مبدأه ترسملي يقوم على جمع االشتراكات . وحده صندوق نهاية الخدمة يفترض به ان يحقق وفوراً ويراكم احتياطياً
ن فوائد، بعد تنزيل األعباء التشغيلية طبعا، لتسديدها إليه أو السنوية عن كل من المضمونين على حدة وإضافة ما يتولد عنها م

في هذا اإلطار يجب بالتالي أن يتطابق احتياطي هذا الصندوق مع مجموع . إلى ذويه في حاالت التقاعد أو العجز أو الوفاة
قارب احتياطي الصندوق كما يفترض أيضاً أن ي. لكن اهللا وحده يعرف هذا المجموع. األرصدة العائدة لكل من المضونين

مجموع التعويضات العائدة لكل من المضمونين في كل لحظة، كما حددها القانون، علماً أن الفارق، إن حصل، يتوجب بشكل 
ويجب أن تبقى مبالغ التسوية محدودة وأال تتحول إلى المكون الرئيسي . مباشر على رب العمل وهو ما يسمى بالتسوية

على هذه األسس ال يصح اعتبار أن صندوق نهاية الخدمة يسجل وفوراً أو . لحاجة إلى الصندوق أصالللتعويضات وإال انتفت ا
وإذا اعتمدنا األرقام . فوائض إال متى تخطى االحتياطي المتراكم لديه مجموع المتوجبات للمضمونين في أي وقت من األوقات

% ٤٥ مليار ليرة وأن هذا الرقم ال يمثل أكثر من ١٤٨٢د بلغ ، يتبين أن هذا االحتياطي ق٢٠٠١المتوفرة عن نهاية حزيران 
بالتالي، فإن ). هذا إذا قبلنا مستوى األجر المصرح عنه أغفلنا المطلوبات العائدة للصندوق(من مجموع المتوجبات للمضمونين 

  . صندوق نهاية الخدمة ال يسجل أي وفر، ال بل هو يسجل عجزاً يفوق كامل موجوداته
ويعود اإليهام بتحقيق الوفور إلى قصور اإلدارة المالية للضمان . التالي في الضمان االجتماعي باختالف صناديقهال وفور ب

  .وخلطها بين مبادئ المحاسبة وأصولها وبين جردة الصندوق التي يقوم بها صاحب أي حانوت



  مراحل النزف والخسارة
فهو يعكس سلبيات عديدة منها تدني الخدمات وتعريض .  محايداًإن التوهم بحصول الوفور أو اإليهام بحصولها ليس أمراً

والواقع أن آلية . لكنه يوفر في المقابل غطاء مريحا لجهات منتفعة عديدة. المضمونين وأرباب العمل والمستسفيات لمخاطر بالغة
ومن الضروري .  تبقي منها شيئاالضمان االجتماعي في لبنان يحكمها، في كل مرحلة من مراحل أدائها، نزف وخسائر تكاد ال

  . استعراض هذه المراحل المتتالية التراكم الخسائر على المضمونين
  .المرحلة االولى للخسارة هي عدم شمولية التغطية، وهي تسقط النصف

 عند المرحلة الثانية للخسارة هي التالعب بمستوى األجر المصرح عنه، وهي تسقط نصف النصف المتبقي، فيتدنى المردود
  %.٢٥المرحلة الثانية إلى 

وإذا افترضنا أن . المرحلة الثالثة للخسارة هي عدم تسديد االشتراكات المتوجبة إن من قبل الدولة او من قبل المؤسسات الخاصة
  %.١٦،٥نسبتها تبلغ ثلث االشتراكات، يتدنى المردود عند المرحلة الثالثة إلى 

وال بد في . ر المقبولة للمصاريف التشغيلية التي تقتطع من االشتراكات المدفوعة فعالًالمرحلة الرابعة للخسارة هي النسبة غي
 ٨٣ تلحظ في باب األجور وملحقاتها مبلغ ٢٠٠١هذا المجال من اإلشارة إلى أن الميزانية اإلدارية للضمان االجتماعي لعام 

ي أن الكلفة الوسطية الشهرية لألجير في الضمان تقارب  فهذا يعن١٤٠٠ولما كان عدد العاملين في الضمان بحدود . مليار ليرة
خمسة ماليين ليرة، بينما ال تتعدى الكلفة الوسطية الشهرية لألجير في القطاع المصرفي، وهو األكثر رخاء، ثالثة ماليين ليرة، 

لو كانت .  الفا٤٨٠ًمضمونين حتى  الفاً وبينما يتدنى بالنسبة لل٨٤٠وبينما ال يزيد األجر الشهري الوسطي في لبنان عموما عن 
 أضعاف دخل المضمون الوسطي، تنعكس خدمات ممتازة لهان األمر، وأما أن تترافق ١٠هذه الكلفة المرتفعة جداً والتي تبلغ 

من قيمة % ١٦وتكفي اإلشارة إلى إن المصاريف التشغيلية للضمان تبلغ . مع خدمات متردية فذلك يالمس السرقة المنظمة
  %.١٤وعليه يتدنى المردود عند المرحلة الرابعة إلى %. ٥ و ٣ه بينما األعراف الدولية تتراوح بين تقديمات

وحتى األموال التي يقدر لها ان تعبر مراحل الخسارة االربع المتتالية التي ذكرنا لتستقر في بند موجودات الضمان تعود 
فالخسارة الخامسة تطال القيمة الفعلية . تها بشكل مستعجللتتعرض لمرحلة خامسة من الخسارة هي التي ال بد من مواجه

  .لموجودات الضمان وهي كفيلة بدفع مردوده لفعلي إلى ما يقارب الصفر

  الضمان والمخاطر
ويحكى ان وزراة المالية تحضر . إن كل اموال الضمان االجتماعي موظفة في سندات الخزينة بالليرة اللبنانية من فئة السنتين

  .السندات يبلغ اجلها ثالث سنوات خصيصاً للضمان االجتماعيلفئة من 
فالضمان ال يكون اال لمواجهة مخاطر محتملة وليس يهدف . ال بد هنا من العودة الى المفردات وإلى مدلول كلمة ضمان تحديداً
تسديد اشتراكه عن فترة ما فلو كان المضمون ال يقدم على . لمواجهة احداث اكيدة الحصول، وال هو قادر أصال على مواجهتها

  . لقاء نوع من المخاطر إال في حالة تأكده من اصابته بالحادث خالل تلك الفترة، لما كان نشأ شيء اسمه ضمان اصالً
إن توظيف أموال . على هذا االساس ال يجوز تحت اي حجة من الحجج اغفال المخاطر النقدية التي تحدق بموجودات الضمان

ي توظف فيه يعني أن القيمين على األمر يعتبرون أن حظوظ حصول تراجع في قيمة الليرة اللبنانية خالل الضمان بالشكل الذ
وخير دليل على حقيقة هذه المخاطر ودرجتها سلوك كل اللبنانيين من افراد .  شهرا معدومة كليا، وهذا مخالف للواقع٢٤

منها في الليرة اللبنانية وعلى آجال ال تتعدى الثالثة % ٣٠بنسبة ومؤسسات الذين ال يحتفظون من أصل موجوداتهم السائلة إال 
فلماذا يا ترى . ولو أردنا تقدير النسبة التي يحتفظون بها من كامل موجوداتهم بالليرة اللبنانية لكانت النسبة أدنى بكثير. اشهر

 بها أو حتى بما يقاربها في إدارة يرضى القيمون على إدارة مدخرات األجراء بتعريضها لدرجة من المخاطر ال يرضون
ولماذا تستسيغ الحكومة تعريض مدخرات أجراء لبنان للمخاطر النقدية تعريضاً كامالً بينما ال تتورع عن إبرام . أموالهم الخاصة

زيادات العقود بالدوالر مع الموردين والمقاولين وحتى على االلتزام بعقود إيجار مع سوليدير معنونة بالدوالر وتنص على 
  . سنوية تلقائية

من غرائب األمور أن صندوق النقد الدولي، وهو المتهم بتحجره وبقسوته تجاه فقراء العالم، بات أكثر تحسساً لمصالح األجراء 
فقد ورد في تقريره األخير كما نشر في الصحف أن ما نصح به من تخفيض لسعر الصرف ال . في لبنان من الحكومة اللبنانية

وإذا أردنا، في معرض الفرضيات وتقدير المخاطر، اعتماد ما أورد التقرير في مجال . كبه سياسات اجتماعية فاعلةبد ان توا
يعني بنتيجة حساب % ١٠٠اقتراحه تخفيض سعر الصرف، نرى أن ما أشار إليه من خفض لنسبة الدين العام إلى الناتج حتى 



تأسيساً على هذه الفرضية، وإذا عاد األجراء وحصلوا ولو بعد . ف ليرةبسيط افتراض سعر للدوالر األميركي يقارب خمسة آال
مما فقدت من قيمتها بالدوالر، سوف يتوجب ساعتئذ على المؤسسات تكوين % ٧٥حين على تصحيح ألجورهم يستعيد لها 

هذا إذا اعتمدنا أعداد المنتسبين  مليون دوالر لتغطية الفارق في حسابات التسوية لنهاية الخدمة، ةمؤونات بقيمة مليار وخمس مائ
وال يخفى أن هذا العبء الضخم سوف يترتب على مؤسسات تكون . ومستويات األجر المصرح عنها حالياً للضمان االجتماعي

ليس مسموحاً التغاضي عن هذه الخسارة الهائلة التي يتعرض . أوضاعها المالية قد تزعزعت أصالً من جراء انخفاض قيمة النقد
  . ونون لتكبدها والتي تنعكس، إن تحققت، على المؤسساتالمضم

  بين من ومن تتحدد المصالح
غير أن هذه اللجنة لم تؤلف إال . لحظ قانون الضمان االجتماعي تأليف لجنة مالية مهمتها السهر على حسن إدارة أموال الضمان

 للمخاطر التي أشرنا إليها وأوصت بتنويع خجول في وقد تيقنت فعالً. منذ اقل من سنة ولم تبدأ نشاطها إال منذ اشهر قليلة
توظيفات الضمان يقضي باستبدال جزء من سندات الخزينة بالليرة بسندات يوروبوند بالدوالر، وذلك وفق حصة كٍل من نوعي 

يعكس واقعيا تقدير ومن الواضح أن هذا التنويع غير متالئم مع السلوك السائد فعليا في السوق والذي . السندات في الدين العام
وقد أوصت اللجنة أيضاً . المخاطر، حيث أن حصة الودائع بالليرة هي دون الثلث بينما الدين العام بالليرة يشكل ثلثي مجموعه

بتحويل مبلغ من االحتياطي إلى العمالت األجنبية لتغطية نفقات األدوية واالستشفاء لفترة سنة لتجنب وقوع الضمان في عجز 
  . األدوية المستوردة أو تعريضه القطاع االستشفائي لما يشبه اإلفالسعن دفع ثمن

وافق مجلس إدارة الضمان على التوصية وعلى الرغم من استقاللية قرار الضمان، شاء مجلس اإلدارة أن يستأنس برأي كل من 
ات النقدي كأنما ذاك الثبات غاية حاكم مصرف لبنان ووزير المالية الذين عارضا فكرة التنويع، مقدمين حجة الدفاع عن الثب

  . وطنية بذاته تستحق التضحية بمدخرات األجراء بينما سائر أصحاب اأاموال معفيون من الواجب الوطني المزعوم
المسألة اليوم بسيطة وواضحة وتنحصر بإرادة أعضاء مجلس اإلدارة تحمل المسؤولية التي ائتمنوا عليها وبشجاعتهم في تنفيذ 

  . وإن رفض رافض تلبية قرار مجلس إدارة الضمان فذاك يعني إنهاء لحرية القطع في لبنان، وبشكل انتقائي معكوس. قناعاتهم
إن المتضررين من التغاضي عن حماية القيمة الفعلية لموجودات الضمان االجتماعي هم األجراء وأرباب العمل معاً أي المجتمع 

 إبقاء األمور على حالها فهم المستنفعون من خيرات الضمان وأصحاب المصلحة في وأما المستفيدون من. المنتج في هذا البلد
  . استمرار اللعبة النقدية التي كلفت البالد أثمانا باهظة

إن النهج القائم على نهش المؤسسات العامة وعلى تشويه أدائها حتى يضج الناس بها فيرضون باإلطاحة بها كلياً، رفعاً لما تلحق 
كانت التجربة األولى لهذا النهج مع تلفزيون .  وإذالل، ويأساً من أن يصلح األمور من أفسدها أو من تحالف معهمبهم من أذى

  .لبنان وال يجوز أن يطال السيناريو ذاته الضمان االجتماعي
  


