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تحقيق
ّ
ّ
فروق أسعار املتعهدين ،مزراب آخر يتدفق منه املال العام إلى جيوب بعض املتنفعني،
مجلس اإلنماء واإلعمار واإلدارات والهيئات
فمعادلة مراجعة األسعار التي ّاعتمدها
اّ
الحكومية األخرى منذ سنوات عدة ال تشتغل إل صعودًا ،وتسهم في رفع اصطناعي
لكلفة األشغال ،علمًا أن أسعار بعض املواد املستخدمة في الكثير من العقود تشهد
تذبذبات صعودًا وهبوطًا!

مصادر اإلثراء «المقونن»!
محمد وهبة
اجتاحت ظاهرة «ف��روق املتعهدين»
ّ
وشرعها
مؤسسات الدولة عام 2004
م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء ل �ت �ص �ب��ح إحدى
ّ
اليومية لإلدارات العامة،
املمارسات
ف � �ت � �ح � ّ�ول ��ت س ��ري �ّ �ع ��ًا م � ��ن تعويض
ع��ن خ�س��ائ��ر ت �ت��رت��ب ع�ل��ى متعهدي
األش� � �غ � ��ال ال� �ع ��ام ��ة ب �س �ب��ب ارتفاع
األس �ع��ار امل�ف��اج��ئ ،إل��ى م�ص��در إثراء
ل� �ع ��دد م� �ه � ّ�م م �ن �ه��م ،وت� �ع ��وي ��ض عن
السياسي ،أو تغطية ملافيات
والئهم
ّ
وكارتيالت تتحكم في أسعار املواد
األول � �ي � ��ة امل �س �ت �ع �م �ل��ة ف� ��ي األشغال
مترابطة املصالح
العامة ...إنها شبكة
ّ
في ظل وجود احتكار القلة.
ك� ��ان� ��ت ن� �ق ��اب ��ة امل � �ق � ��اول �ي��ن تطالب

ّ
ب ��اع� �ت� �م ��اد م� ��ؤش� ��ر ألس � �ع� ��ار املواد
األولية ُيبنى عليه لتمكني املتعهد
من تحصيل فرق السعر ،الذي يطرأ
على أسعار املواد األولية املستعملة
ّ
ف ��ي أش �غ ��ال ك��ان��ت ك�ل�ف�ت�ه��ا املقدرة
خالل فترة تقديم األسعار مختلفة
ب�ن�س�ب��ة ك �ب �ي��رة ع ��ن ف �ت��رة التنفيذ،
ف ��أق � ّ�ر م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ف ��ي األعوام
 2004و 2007و 2008ث�لاث��ة قرارات
تتعلق ب��اع�ت�م��اد امل�ع��اي�ي��ر املوحدة
ملعالجة ف��روق أس�ع��ار بعض املواد
في كل التعهدات في اإلدارات العامة
وامل � ��ؤس � �س � ��ات ،وه � ��ي م �ب �ن �ي��ة على
اق �ت ��راح م�ج�ل��س اإلن �م ��اء واإلعمار،
الذي رفع إلى مجلس الوزراء صيغة
تشمل  14معادلة وضعتها اللجنة
املشتركة مع نقابة املقاولني ونقابة

توجيهات دولتكم شفهيًا
ّ
يقول التقرير الذي أعده األمني
العام للهيئة العليا لإلغاثة ،اللواء
يحيى رعد (الصورة) ،عن فروق األسعار
للمتعهدين ،إن هذا األمر استند إلى
«توجيهات شفهية من رئيس الحكومة»،
ّ
مشيرًا إلى أن الكشوف يحددها استشاري
الهيئة «خطيب وعلمي» وشركة التدقيق
الفني « ،»Bureaux Veritasوترفع
إلى رئيس مجلس الوزراء للموافقة على
الصرف ...وهذا مخالف لنص قرار مجلس
الوزراء الرقم  60/2004والقاضي بأن يعرض
كل ملف على ديوان املحاسبة ثم يرفع
إلى مجلس الوزراء التخاذ القرار املناسب.

ّ
امل�ه�ن��دس�ين وم�م��ث�ل�ين ع��ن اإلدارات
الرسمية ،وهي تنطبق على أشغال
مختلفة مثل الحفريات والتزفيت
واإلن� �ش ��اءات ...على أن��ه ال يمكن أن
ت �ط��اول ال �ف ��روق أك �ث��ر م��ن  %60من
امل �ش��روع ،ل�ت�ك��ون ب�م�ث��اب��ة تعويض
ّ
عن أي خسائر ممكنة.
ع �ل��ى ه ��ذا األس � ��اس ب� ��دأت اإلدارات
ال��رس �م �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة ت �ت �ل �ق��ى طلبات
فروق األسعار ،مثل مجلس اإلنماء
واإلع �م��ار ووزارة األش �غ��ال العامة
ووزارة الطاقة واملياه ّوغير إدارات
وم ��ؤس� �س ��ات ع ��ام ��ة ل� ��زم� ��ت تنفيذ
بني  2002و ،2004فعلى سبيل
أشغال ينّ
املثال تب أن مستحقات املتعهدين
عن تلزيمات أجراها مجلس اإلنماء
واإلع�م��ار بلغت  310مليارات ليرة،

200
مليون دوالر

هي قيمة فروق أسعار
ُ
املتعهدين التي تدرج في
املوازنة ،ومثال على ذلك
املادة  82من مشروع موازنة
عام  2009التي تجيز
للحكومة إصدار سندات
خزينة بالليرة والدوالر ،لكن
في مشروع موازنة 2010
ُ
استبدل النص وتمويل الكلفة
من خالل قانون برنامج.

 10مليارات ليرة مرصودة لفروقات متعهدي الهيئة العليا لإلغاثة (مروان طحطح)
فيما كانت إدارات أخرى مثل ًوزارة
األشغال تدفع الفروق مباشرة بعد
تسوية كل ملف على حدة بموافقة
دي��وان املحاسبة ،أما الهيئة العليا
ّ
لإلغاثة ،فكانت تسدد هذه األموال
ً
بناء على تعليمات الرئيس السابق
للحكومة فؤاد السنيورة)!( .
ه � ��ذا ُال �ِّ ��واق � ��ع ل �ي ��س س � ��وى الثغرة
التي ن��ف��ذت م��ن خاللها التنفيعات
واملحسوبيات التي تؤدي إلى هدر
ف ��ي امل � ��ال ال� �ع ��ام ،إذ ت �ك �ش��ف بعض
بصورة
األم � �ث � �ل ��ة ع � ��ن ه� � ��ذا األم� � � ��ر ّ
فاضحة ،فعلى سبيل املثال ،لزمت
وزارة األش � �غ� ��ال ال� �ع ��ام ��ة مشروع
تزفيت طريق عني جبولة ـــــ الصفرا
ـــــ دي��ر األح �م��ر ـــــ إي �ع��ات ب�ط��ول 2.5
ك �ي �ل��وم �ت��ر ،ف ��ي ش �ه��ر ش �ب��اط 2009
ورس��ا االل �ت��زام ع�ل��ى (ح ّ .ك ).بقيمة
 1.77م �ل �ي��ار ل �ي��رة ،ف�ت�ب��ل��غ املتعهد
أمر مباشرة العمل في  20آب ،2009
ّ
ونفذ األشغال خالل  18يومًا ،أي في
 ،2009وأجريت كشوف على
 7أيلول ّ
األعمال املنفذة بعد انتهاء األشغال
ب��أس��اب �ي��ع ،أي ف��ي ت�ش��ري��ن الثاني،

ُ ّ
وح��ددت ف��روق األسعار بقيمة 580
م �ل �ي��ون ل �ي��رة ،أي ب ��زي ��ادة نسبتها
 %32.6من القيمة األصلية لاللتزام،
وه ��ذه ال ��زي ��ادة ن��اج�م��ة ع��ن تطبيق
معادلتي الزفت والحفريات ،فحصل
املتعهد على زيادة بقيمة  22مليون
ل�ي��رة على أع�م��ال «ق�ش��ط ال��زف��ت» أو
«املايلينغ» عن أعمال قام بها خالل
 4أي��ام فقط ،أي بمعدل  5.3ماليني
ليرة يوميًا!
م� �ث ��ال آخ � ��ر ي ��ذك ��ره ت �ق��ري��ر للهيئة
ّ
ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�إغ��اث��ة ال �ت��ي ت� �ع ��دت على
ص�ل�اح� �ي ��ات ّإدارات ع ��ام ��ة أخرى،
وب� � � � ��دأت ت� �ن ��ف ��ذ األش � � �غ� � ��ال العامة
م� ��ن دون خ �ض��وع �ه��ا ّ ألي رقابة،
باستثناء تلك ال�ت��ي وف��ره��ا رئيس
ال�ح�ك��وم��ة ال�س��اب��ق ف ��ؤاد السنيورة
ّ
(!) ،ف �ق��د س � ��ددت ال �ه �ي �ئ��ة ح �ت��ى 14
ك ��ان ��ون األول  ّ 2010ف � ��روق أسعار
للمتعهدين ،الذين نفذوا لحسابها
�ت وإصالح
أش� �غ ��ال ت�ع�ب�ي��د وت��زف �ي� ً
ش�ب�ك��ات اإلن� ��ارة وأع �م ��اال صناعية
ف��ي مختلف املناطق ،بقيمة 2.740
مليار ليرة ،وذلك ً
بناء على «موافقة

قطاعات

سحب ترخيص شركة  AUGللتأمني
أع �ل��ن وزي ��ر االق �ت �ص��اد والتجارة،
محمد ال�ص�ف��دي ،س�ح��ب ترخيص
شركة التأمني  AUGالتي يملكها
ع �م��اد ال� �ح ��اج ،ب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى اقتراح
ل �ج �ن��ة م ��راق� �ب ��ة ه �ي �ئ��ات الضمان،
وع �ل��ى ت��وص �ي��ة امل �ج �ل��س الوطني
ل�ل�ض�م��ان ،ف��ال�ش��رك��ة ل��م تعمل على
تصحيح املخالفات املتواصلة منذ
 2001إلى اليوم ،علمًا بأن الصفدي
لتسوية أوضاعها،
منحها  9أشهر
ّ
ّ
وحذرها مرتني ،وعلق ترخيصها
سابقا  3أشهر.
ّوع�ق��د ال�ص�ف��دي م��ؤت�م�رًا صحافيًا
أك� � ��د ف �ي��ه س �ح��ب ت��رخ �ي��ص AUG
ووق� � ��ف ك� ��ل ف ��روع� �ه ��ا ع� � ينّ�ن مزاولة
أع�م��ال التأمني ،بعدما تب «أنها
لم تتقيد بأحكام اإلدارة السليمة
م ��ال� �ي ��ًا وإداري � � � � ��ًا وس� �ل ��وك� �ي ��ًا ،ولم
ت �ح �ت��رم ال �ق��وان�ي�نّ ،وب��ال �ت��ال��ي بات
اس�ت�م��رار عملها يمثل خ�ط�رًا على
ح �ق��وق ح��ام �ل��ي ال �ب��وال��ص وقطاع
التأمني».

وم �ع �ظ��م ال� �ب ��وال ��ص ال � �ص� ��ادرة عن
الشركة هي عقود «تأمني إلزامي»
ل�ل�ع��ام�لات امل�ن��زل�ي��ات وللسيارات،
ف�ه��ي ك��ان��ت ت�س�ت�ح��وذ ع�ل��ى ّ
حصة

ب �ت��اري��خ  2010/10/26أع �ل��ن معالي
وزي� ��ر االق �ت �ص��اد وال �ت �ج��ارة األستاذ
محمد الصفدي عن سحب ترخيص
ش��رك��ة American Underwriters
�اب ادع ��ى في
 .Group S.A.Lألس �ب � ٍ
اإلعالن أنها مخالفات قانونية ،وعليه
تؤكد الشركة على األمور التالية:
 .1إن ال �ش��رك��ة س�ت�ت�ق��دم ب�ط�ع��ن لهذا
ال� �ق ��رار ً أم � ��ام م �ج �ل��س ش � ��ورى الدولة
خ��اص��ة وأن� ��ه م �ش��وب ب �ع �ي��وب كثيرة
وغ� �ي ��ر م �ع �ل��ل ودون ب� �ي ��ان األسباب
ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة ال� �ت ��ي أدت إل � ��ى اتخاذه،

ك� �ب� �ي ��رة م� ��ن ه� � ��ذه ال � �س� ��وق مقابل
تراجع ينّحصص الشركات املنافسة،
وقد تب أن قدراتها واسعة ،وأنها
ت�ح�ق��ق أرب ��اح ��ًا ك �ب �ي��رة م��ن إصدار

للقضاء كلمة الفصل
والشركة تترك للقضاء كلمة الفصل
في هذا النزاع.
 .2إن الشركة كانت تلبي كافة الطلبات
الشبه يومية التي كانت تطلبها وزارة
االقتصاد بواسطة هيئة الرقابة على
شركات الضمان وبالرغم من كل ذلك
صدر القرار الجائر.
 .3ت��ؤك��د ال �ش��رك��ة ل�ج�م�ي��ع اللبنانيني
بشكل خاص ،بان
واملضمونني لديها
ٍ
موضوع سحب الترخيص غير مرتبط
ب�م�لاءة ال�ش��رك��ة ،وه��ي س��وف تستمر
بخدمة حملة البوالص وتسديد كافة

ب� ��وال� ��ص ت ��أم�ي�ن ع� �ل ��ى السيارات
ب��أس�ع��ار ت ��راوح ب�ين  10آالف ليرة
و 40ألفًا ،فيما هي محددة رسميًا
ب �م��ا ب�ي�ن  65أل ��ف ل �ي��رة و 90ألفًا،

الحقوق التي قد تتوجب لهم.
 .4إن الشركة ستلتزم بمضمون القرار
وس�ت�ن�ف��ذ ك��اف��ة اإلج� � ��راءات القانونية
النزاع من
املستجدة عنه إلى حني بت ً
قبل مجلس الشورى ،محتفظة بكافة
الحقوق وألي جهة كانت.
لذلك ،وعمال بقانون املطبوعات سيما
امل��ادت�ين  6و  8منه نتقدم منكم بهذا
ال �ك �ت��اب ط��ال�ب�ين م��ن ح�ض��رت�ك��م نشر
موضوع هذا الرد.
رئيس مجلس اإلدارة ،املدير العام
الدكتور عماد الحاج

لكنها تلغى الحقًا.
هذا النوع من االحتيال لم ينحصر
في  ،AUGفقد كانت هناك  4شركات
أخ � ��رى ت �ق��وم ب �ه��ذا األم � ��ر ،اثنتان
ت �ج��اوب �ت��ا م��ع ت �ح��ذي��رات الوزارة،
وب� �ق� �ي ��ت اث ّ� �ن � �ت ��ان ق� �ي ��د التحذير،
ب�ح�س��ب امل��ط �ل �ع�ين ،وب��ال �ت��ال��ي كان
م �س �ت �غ��رب��ًا أن ُي �س �ح ��ب ترخيص

 AUGوحدها ّ.لكن الصفدي يؤكد
أن القرارات املتخذة هي وفق حجم
املخالفات الواقعة.
لكن اإلش�ك��ال�ي��ة ال�ت� ّ�ي يثيرها قرار
ال� � �ص� � �ف � ��دي ،م� �ت� �ع ��ل� �ق ��ة بأصحاب
ال� �ح� �ق ��وق ،أي ح��ام �ل��ي البوالص،
وال �ح �س��اب��ات م��ع ش��رك��ات التأمني
األخ� � ��رى ،وف��وات �ي��ر املستشفيات،
ّ
فهناك مبالغ غير مسددة لهم ،مما
ي�ث�ي��ر ال �ت �س��اؤل ع��ن ك�ف��اي��ة األموال
امل �ح �ف��وظ��ة ل ��دى وزارة االقتصاد
ّ
وتحمل
كضمانة ،لتوزيع الحقوق
أي أضرار جديدة.
(األخبار)

