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في النيوليبرالية:
المفهوم الطبقي []3

ممارسات شائنة في صندوق الضمان
رسم مسؤولو الصندوق
الوطني للضمان
االجتماعي أولويات
واضحة لمحاباة
المستشفيات على حساب
فواتير الطبابة العائدة
للمضمونين .بين عامي
 2011و 2019حصلت
المستشفيات على 4838
مليار ليرة فيما تماهت
إدارة الضمان مع سلوك
أصحاب المصارف وأطلقت
عملية «كابيتال كونترول»
عشوائية واستنسابية على
فواتير المضمونين

محمد وهبة
قـ ـب ــل ب ـض ـع ــة أس ــابـ ـي ــع أقـ ـ ـ ـ ّـر مـجـلــس
إدارة الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي لـلـضـمــان
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي سـ ـل ــف امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة لـلـسـنــة ال ـع ــاش ــرة على
التوالي .بحسب إحصاءات الصندوق،
فـ ّ
ـإن املستشفيات حصلت بني عامي
 2011و 2019على  4838مليار ليرة
من ضمنها  603مليارات ليرة في عام
 .2019وبالتوازي مع هذا األمر ،بادرت
إدارة ال ـض ـمــان إل ــى م ـمــارســة سـلــوك
ال يـمـكــن تـصـنـيـفــه إال «شــائ ـنــا» ألنــه
ينطوي على حــرمــان املضمونني من
فــواتـيــر طبابتهم وأدويـتـهــم املتراكمة
منذ أشـهــر طويلة وعـلــى التمييز بني
املضمونني الذين يعملون في شركات
سـ ـ ّـددت اشـتــراكــاتـهــا لـلـضـمــان ،وبــن
أول ـئــك الــذيــن يعملون فــي شــركــات لم
ّ
تسدد اشتراكاتها للضمان.
قوانني الضمان واضحة وهي ال تجيز
تــأجـيــل دف ــع فــوات ـيـ ّـر املـضـمــونــن ألن
أصـحــاب العمل تخلفوا عــن ســداد ما

يستحق عليهم .بمعنى آخر ليس هناك
رب ــط ب ــن ال ـت ـقــدي ـمــات واالش ـت ــراك ــات.
فالتقديمات للمضمونني ّ
تعد معقودة
ح ـك ـمــا ألن ق ــان ــون ال ـض ـم ــان يـفــرض
ع ـلــى أص ـح ــاب ال ـع ـمــل اقـتـطــاعـهــا من
رواتــب األج ــراء من دون أن يكون لهم
حــق االع ـتــراض ،أي إن املـضـمــون قام
ّ
يتوجب
بواجباته تجاه الصندوق الذي
عليه أن يــدفــع التقديمات وأن يالحق
أصحاب العمل املتخلفني عن السداد.
واملفارقة أن النظام املالي في الصندوق
واض ـ ـ ــح تـ ـج ــاه س ـل ــف امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
االستثنائية .فهو ّ
يحدد مراحل عقد
النفقة كــاآلتــي :عقد ،تصفية ،صرف،
ودفع .لكن الضمان ،بجميع مسؤوليه
أق ـ ّـروا نظام سلف املستشفيات الــذي
كـ ــان ي ـف ـتــرض أن ي ـك ــون اسـتـثـنــائـيــا
ولـسـنــة واح ـ ــدة للتخفيف م ــن تــراكــم
الفواتير غير املدفوعة للمستشفيات،
إال أنـ ــه س ــرع ــان م ــا تـ ـح ـ ّـول إلـ ــى أداة
ل ـلــزبــائ ـن ـيــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة صـ ـ ــارت هــي
القاعدة بعد اعتمادها للمرة العاشرة
ً
بدال من أن تكون استثناء لسنة واحدة.

بنتيجة ممارسات الضمان ،األولوية
ك ــان ــت دائ ـ ـمـ ــا ل ـل ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات عـلــى
امل ـض ـم ــون ــن .إح ـ ـصـ ــاءات ال ـص ـنــدوق
تـحـ ّـدد هــذه املـعــادلــة بــوضــوح ُ ال لبس
فيه .ففي التقرير املالي الذي أ ّ
عد في
تـشــريــن الـثــانــي  2019ت ـبـ ّـن أن عــدد
فــوات ـيــر ال ـط ـبــابــة امل ـتــراك ـمــة وال ـعــائــدة
للمضمونني لـغــايــة نـهــايــة  2018بلغ
 7.5مليون ّ
تقدر قيمتها بنحو 961
ّ
مليار ليرة ،مقارنة مع فواتير مقدرة
للمستشفيات بعد احتساب صافي
الـسـلــف املـمـنــوحــة وامل ـصــروفــة فعليًا
فــي ذلــك الــوقــت ،بقيمة  221.5مليار
ليرة.
إذًا ،املـقــارنــة بــن سلف املستشفيات،
وبــن فواتير املضمونني ،يكشف عن
م ـحــابــاة إدارة ال ـض ـمــان لـ ــرأس امل ــال،
أي املـسـتـشـفـيــات ،وم ـعــاق ـبــة األجـ ــراء
ّ
املـضـمــونــن الــذيــن يـصــنــف غالبيتهم
من أضعف فئات املجتمع .املسؤولون
ع ــن ال ـص ـن ــدوق ه ــم نـسـخــة م ــن قــوى
ال ـس ـل ـطــة وم ـم ـث ـل ـي ـهــا امل ـت ـج ـم ـعــن فــي
سلطة الوصاية (وزيــر /وزيــرة العمل)

اإلدارة ،وأم ــان ــة ال ـســر،
وف ــي مـجـلــس
ّ
وال ـل ـج ـنــة ال ـف ـن ـيــة .كــل ـهــم ي ـع ـم ـلــون في
سبيل هــذه السلطة التي ّ
عينتهم في
مــواقـعـهــم .أم ــا الـسـلـطــة نـفـسـهــا ،فهي
تحتاج إلى رأس املال لتقديم الخدمات
ألتـبــاعـهــا .هـنــاك حــاجــة دائ ـمــا إلج ــراء
اتصال بأحد املستشفيات الستقبال
مــريــض أو لــاتـصــال ب ــإدارة الضمان
بهدف ممارسة ضغط على مستشفى
الستقبال مريض أو خفض فاتورته
أو إع ـفــائــه م ــن قـســم األم ـ ــوال ال ـتــي ال
يـغـطـيـهــا ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ...ث ـم ــة سـلـسـلــة
طويلة من الخدمات الزبائنية في هذا
امل ـجــال ،لكن ال شــيء يشبه أن يكون
الضمان مشابهًا ألصحاب املصارف،
أي أن يـ ـم ــارس ك ــاب ـي ـت ــال ك ــون ـت ــرول
اس ـت ـن ـســاب ـيــا وغ ـي ــر ق ــان ــون ــي ك ــال ــذي
تمارسه إدارة الضمان اليوم ّ
بحجة أن
إيراداتها املالية تراجعت بسبب امتناع
أصحاب العمل عن سداد االشتراكات
ً
فضال عن أن الضمان ال يملك وسائل
ســوى ابتزاز الشركات بأجرائها .إنه
سلوك شائن.

