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قضية
ّ
ً
وضع ديوان املحاسبة يده على «فضيحة» ّ
أشكال «اإلثراء غير املشروع»،
من
ًا
ج
رائ
شكال
تجسد
ً
ّ
بحسب وصفه ،إذ إن «خطأ ّ» ارتكبه وزير املال السابق جهاد أزعور أدى إلى تسديد نحو مليوني
بذريعة أن هناك
يورو من املال العام ملتعهد سبق أن تقضاها من مجلس اإلنماء واإلعمارّ ،
قانونًا يعفيه من موجب تسديد الرسوم والضرائب في إطار تنفيذ مشروع ممول من البنك
األوروبي لالستثمار إلنشاء محطة تكرير املياه اآلسنة في مدينة طرابلس!

فضيحة في وزارة المال!
يسترد ضرائب ورسومًا مرتين في عهد أزعور
متعهد
ّ
ّ
ل�ي�س��ت ه ��ذه ال �ق �ض� ّ�ي��ة إال نموذجًا
مل� � ��ا ي� �ح� �ص ��ل ف� � ��ي إط � � � ��ار عمليات
«اإلث� ��راء غ�ي��ر امل �ش��روع» ف��ي لبنان.
ف �ق��د وض� ��ع دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة يده
على «فضيحة» حقيقية في وزارة
امل��ال ،أبطالها كثر ،وأج��رت النيابة
ال� �ع � ّ
�ام ��ة ل � ��دى ال � ��دي � ��وان تحقيقات
واس� �ع ��ة ع �ل��ى م� ��دى زم� �ن ��ي طويل،
وخ �ل �ص��ت إل ��ى ط �ل��ب م�لاح �ق��ة أحد
امل � �ت� � ّ
�ورط�ي��ن ...إال أن أي إج� � ��راء لم
ي�ت�خ��ذ فعليًا ح�ت��ى اآلن ،ع�ل�م��ًا بأن
ال�ن�ي��اب��ة ال �ع� ّ
�ام��ة أن �ه��ت تحقيقاتها
في أيار من العام املاضي ،ووضعت
ت�ق��ري�رًا ي�ك�ش��ف ب�ع��ض ف�ص��ول هذه
ال �ف �ض �ي �ح��ة ،وه � ��و ال� �ت� �ق ��ري ��ر الذي
يستند إليه هذا التحقيق:

ّ
ّ
القصة من أولها

ّ
العامة،
�ب ت �ق ��ري ��ر ال �ن �ي ��اب ��ة
ب �ح �س� ّ
ف� �ق ��د وق� � �ع � ��ت ال � �ح � �ك ��وم ��ة ،بتاريخ
 ،1997/9/10ممثلة برئيس مجلس
االن� �م ��اء واالع� �م ��ار ع �ق��د ت �م��وي��ل مع
البنك األوروب��ي لالستثمار إلنشاء
محطة تكرير املياه اآلسنة في مدينة
ّ
طرابلس ،وقد ُصدق العقد بموجب
القانون الرقم  15تاريخ .1999/2/23
وت�ع�ه��دت ال�ح�ك��وم��ة ب�م��وج��ب البند
ّ
بتحمل
 9.01م��ن ال �ق��ان��ون امل��ذك��ور
األع� �ب ��اء ال �ض��ري �ب �ي��ة امل �ح �ت �م �ل��ة ،وال
س �ي �م��ا م �ن �ه��ا ال� �ض ��رائ ��ب والرسوم
ورس� � � � � ��وم ال� � �ط � ��واب � ��ع والتسجيل
ال��واج�ب��ة بسبب إب ��رام وتنفيذ هذا

العقد وكل الصكوك املتعلقة به ،أو
ت�ل��ك ال�ن��ات�ج��ة م��ن إن �ش��اء أي كفالة
لضمان ه��ذا ال�ق��رض .كذلك التزمت
ال�ح�ك��وم��ة ،ب�م��وج��ب امل ��ادة  1,04من
ّ
القانون املذكور بأن تقدم إلى البنك
امل �م� ّ�ول ال��وث��ائ��ق وامل �س �ت �ن��دات التي
ت �ث �ب��ت ان �ه��ا دف �ع��ت م �ب��ال��غ إل ��ى من
ينفذ امل�ش��روع ،من دون اقتطاع أي
رسوم جمركية أو ضريبة عليها ،أي
أن تقوم الدولة بدفع املبالغ بنسبة
 ،%100أي كامل املبلغ.
ّ
ووق � � ��ع م �ج �ل��س االن � �م� ��اء واالعمار
ب� �ت ��اري ��خ  2002/11/21ع� �ق� �دًا مع
شركة  Ondeo Degremontالفرنسية
لتنفيذ ه��ذا امل �ش��روع ،اس�ت�ن��ادًا إلى
القرض املمنوح من البنك االوروبي
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أدلة صلبة
ّ
لكي تعزز النيابة العامة لدى ديوان املحاسبة
ّ
ّ
أدلتها على وجود غش وتالعب ،تتبعت الكثير
من الوقائع عن خالفات حصلت بني وزارة املال
والشركة الفرنسية في شأن استرداد ضرائب
دخل ورسم الطابع املالي ،وقد ّربحت هذه
الشركة معاركها القضائية كلها ،ما يعني
أنها كانت ستلجأ إلى القضاء السترداد رسوم
وضرائب تقاضتها الدولة خالفًا ًلالتفاقية
ُ ّ
مع البنك األوروبي ،وهذا يعد دليال صلبًا على
أن الشركة نالت كل حقوقها ،ولم يكن هناك
أي مبرر إلصدار قرار من مجلس الوزراء باإلعفاء
ّ
مجددًا من رسوم وضرائب مسددة للشركة
امللتزمة.

زراعة

مليون يورو

هي القيمة التقديرية
للرسوم الجمركية
التي استردتها الشركة
بموجب قرار مجلس
الوزراء ،على أساس أن
قيمة ّ
املعدات املستوردة
تبلغ  31.8مليون يورو ،إذ
إن الرسم الجمركي محدد
بنسبة  5في املئة.

أي ف��ي ال� �ك ��ورة وم�ح�ي�ط�ه��ا ،وف ��ي ج �ن��وب لبنان،
أي ف��ي ح��اص�ب�ي��ا ،فيما تتناثر ملكيات صغيرة
مبعثرة ف��ي غير مناطق جنوبية ،وج�ب��ل لبنان،
وال�ش��وف ،وإقليم ال�خ��روب ،وحديثًا هناك ّ
توسع
وانتشار للمساحات املالصقة لبساتني الزيتون
في الهرمل.
وت �ش �ي��ر ه � ��ذه ال� �خ ��ري� �ط ��ة ،امل � �م� � ّ�ول ت �ن �ف �ي��ذه��ا من
الحكومة اإلي�ط��ال�ي��ة عبر معهد ب ��اري ،بالتعاون
مع وزارة الزراعة ومجلس البحوث العلمية ،إلى
أن تطوير الزيت اللبناني وتسويقه يسيران في
االتجاه الصحيح ،بعدما ُوضعت مقاييس الجودة

ّ
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ،ث � ��م ل � ��زم � ��ت الشركة
ال�ف��رن�س�ي��ة ش��رك��ة  Butecاللبنانية
ع� �ق� �دًا م ��ن ال� �ب ��اط ��ن ل �ت �ن �ف �ي��ذ بعض
ّ
الخاصة باملشروع.
ُاالشغال املدنية
ّ
ق � ��درت ق�ي�م��ة االش �غ ��ال ب�ن�ح��و 89.3
مليون يورو ،وكانت قيمة االشغال
ّ
امل �ن��ف��ذة وامل��دف��وع��ة ح�ت��ى ف�ت��ح هذا
التحقيق نحو  67.9مليون يورو،
م �ن �ه ��ا ن� �ح ��و  26.2م� �ل� �ي ��ون يورو
لالشغال املدنية ...وقد أنهى املتعهد
األش �غ��ال ب �ت��اري��خ  ،2008/8/31ما
ع��دا ب�ع��ض االش �غ��ال امل�ك� ّ�م�ل��ة ،وقام
السابق فؤاد
رئيس مجلس الوزراء ّ
ال�س�ن�ي��ورة ب�ت��دش�ين امل�ح��ط��ة عشية
االنتخابات النيابية األخ�ي��رة ،قبل
أن تكون جاهزة للعمل بسبب عدم
ربطها بالشبكة!

فصل الفضيحة
حتى اآلن تبدو االمور عادية ،أو أنها
ال تحمل اي شبهة ،إال ان التفاصيل
امل�ت��راك�م��ة ف��ي س�ي��اق عملية التنفيذ
بني عامي  2002و 2008تحمل الكثير
م��ن ع�لام��ات االستفهام ،لعل أبرزها

ان ش��رك��ة ( Butecوه� ��ي م�ت�ع�ه��د من
ال �ب��اط��ن ال ت��رت�ب��ط ب�ع�لاق��ة تعاقدية
ّ
مباشرة مع ال��دول��ة) تقدمت بتاريخ
 2006/1/23ب �ك �ت��اب إل � ��ى املجلس
االع�ل��ى للجمارك تطلب فيه اإلعفاء
الكامل من جميع الرسوم والضرائب
ع� ��ن إرس� ��ال � �ي� ��ة م �خ �ص �ص��ة ملشروع
م�ع��ال�ج��ة امل �ي��اه امل �ب �ت��ذل��ة ف��ي مدينة
ط��راب �ل��س «ع �ل��ى اس ��اس ان �ه��ا مبالغ
ب��اه�ظ��ة غ�ي��ر واج �ب��ة أس��اس��ًا وف�ق��ًا ملا
ج��اء ف��ي االت�ف��اق�ي��ة االط ��ار والقانون
املذكورين أعاله».
وق� ��د واف � ��ق رئ �ي ��س امل �ج �ل��س االعلى
ل�ل �ج �م��ارك ح�ي�ن�ه��ا أك� ��رم ش��دي��د على
ك �ت ��اب ال� �ش ��رك ��ة ،وأرس� � ��ل ك �ت��اب��ًا إلى
وزير املال حينها جهاد أزعور (رقمه
 )2006/622يطلب إعفاء شركة Butec
من الضرائب وال��رس��وم ،بما في ذلك
ال � �خ� ��ارج� ��ة ع � ��ن ن � �ط� ��اق صالحيات
امل�ج�ل��س االع �ل��ى ل�ل�ج�م��ارك ،م��ن دون
إبالغ مجلس االنماء واالعمار (وهو
الجهة املعنية بالعالقة التعاقدية مع
ال�ش��رك��ة ال�ف��رن�س�ي��ة) وك��ذل��ك م��ن دون
إب�ل�اغ س��ائ��ر االدارات امل�خ�ت�ص��ة في

قطاعات

ّ
إنتاج الزيتون يتركز في الكورة وحاصبيا
 41958هكتارًا مزروعة بنحو  7.6ماليني شجرة
زي �ت ��ون ...ه��ذا ه��و م�ص��در إن �ت��اج ال��زي �ت��ون ،وزيت
الزيتون في لبنان بحسب ما تظهره أحدث خريطة
أنجزتها وزارة الزراعة بالتعاون مع مركز البحوث
املساحات
العلمية وم�ع�ه��د ب ��اري اإلي �ط��ال��ي ،ع��ن
ّ
امل��زروع��ة ب��ال��زي�ت��ون ف��ي ل�ب�ن��ان .وال�خ��ري�ط��ة ينّتوفر
عن مختلف املناطق ،إذ تب ًأن
إحصائيات دقيقة ّ
تتركز في ّ
تجمعات كبيرة شماال،
بساتني الزيتون

طلبت شركة  Butecمن املجلس األعلى للجمارك إعفاءها من ضرائب ورسوم (هيثم املوسوي)

والنوعية وحماية اإلن�ت��اج ال�ق��ادر على املنافسة،
وب �ع��د اع �ت �ب��ار امل�س�ت�ه�ل��ك ش��ري�ك��ًا ك��ام��ل الحقوق.
وق� ��د رأى وزي � ��ر ال� ��زراع� ��ة ،ح �س�ين ال� �ح ��اج حسن،
الجديدة
خالل إطالق مشروع «الخارطة الوطنية
ّ
وسيلة لتطوير األراض��ي اللبنانية» ،أن
للزيتونّ :
«تحقق بواسطة األقمار الصناعية إلعداد
التنفيذ ّ
خارطة توزع زراعات الزيتون في املساحات وفي
ّ
سيتوسع
امل� �ن ��اط ��ق ،»...م �ش �ي �رًا إل ��ى أن امل� �ش ��روع

ليشمل كل القطاعات ،معلنًا العمل على سالسل
اإلن� �ت ��اج «إل� ��ى آخ��ره��ا ف��ي ال�ت�ص�ن�ي��ع والتسويق
والبحث والرعاية واإلرشاد والرقابة».
وأشار رئيس معهد باري ،كوزيمو الشيرينيوال،
إل��ى أن املشروع دع��م العائالت ومنتجي الزيتون
ف ��ي ل �ب �ن��ان م ��ن خ�ل��ال ال � ��دراس � ��ات واإلحصاءات
وال��دورات اإلرشادية والتدريبية ،بمشاركة مئات
ّ
املتدربني ،فيما جرى تشغيل  47مشروعًا إلنتاج
زيت الزيتون ،وتحسني النوعية ،وتطوير عمليات
التسويق وإعداد الخطط لها...
(األخبار)

مال

كلفة التحويالت من أميركا ترتفع
تظهر اإلحصاءات الصادرة عن البنك الدولي أن
كلفة تحويل  200دوالر من أم��وال املغتربني في
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة إل��ى ل�ب�ن��ان ب�ل�غ� ً�ت  %13.2في
الربع األول من السنة الجارية مقارنة بـ %12.8في
الفترة نفسها من ع��ام  ،2009فيما ًارتفعت كلفة
مقارنة بـ %5.34في
تحويل  500دوالر إلى ّ %5.74
الفترة نفسها من  .2009علمًا بأن املعدل العاملي
الواليات املتحدة بلغ
لكلفة تحويل  200دوالر من
ً
 %8.72من أص��ل  200دوالر ،مقارنة بـ  %9.7في
الفترة نفسها من .2009
وت� � �ق � ��ول ال � �ن � �ش� ��رة األس � �ب� ��وع � �ي� ��ة ال � � �ص � � ��ادرة عن
«ب �ن��ك ب �ي �ب �ل��وس» ،إن اح �ت �س��اب ك�ل�ف��ة التحويل
ّ
التحويل وف ��روق م�ع��دالت سعر
يتضمن رس��وم
ّ
ص��رف ال�ع�م�لات ،وي�م��ث��ل م�ع��دل الكلفة الوسطي
لعمليات التحويل بني املصارف التجارية وكلفة
التشغيل.
أما كلفة تحويل  140يورو من أملانيا إلى لبنان،
األشهر الثالثة األولى من عام 2010
فقد بلغت في
ً
نحو  ،%13.1مقارنة بـ %11في الفترة نفسها من

عام  ،2009فيما كلفة تحويل  350يورو من أملانيا
بلغت  %6.23مقارنة بـ  %5.36في .2009
وقد جاء لبنان في املرتبة الثانية في مؤشر أعلى
كلفة تقصدها تحويالت املغتربني من الواليات
املتحدة ،وذلك بني  22بلدًا يتوافر فيها هذا النوع
م��ن امل �ع �ل��وم��ات ،م��ن ب�ي�ن�ه��ا  9ب �ل��دان ف��ي أميركا
الالتينية وأميركا الوسطى ،و 7بلدان في شرق
وجنوبها و 3بلدان في الكاريبي ،وبلدان في
آسيا
ً
أفريقيا ،إضافة إلى لبنان في الشرق األوسط.
ّ
وت �م��ث��ل ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة خ��ام��س أك �ب��ر مصدر
لعمليات التحويل اإللكترونية إل��ى لبنان ،بما
ّ
يمثل نحو  %6.3أو  30.6ماليني دوالر ،من مجمل
قيمة التحويالت في النصف األول من عام .2009
وب�ل��غ م�ع��دل ك�ل�ف��ة ت�ح��وي��ل أم ��وال امل�غ�ت��رب�ين إلى
لبنان بواسطة املصارف التجارية نحو %19.2
شركات تحويل األم��وال  ،%12.1علمًا
وبواسطة
ّ
ّ
ب ��أن األخ �ي��رة ت�م��ث��ل  %73.5م��ن م�ج�م��ل عمليات
التحويل اإللكترونية.
(األخبار)

