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سياسة

السبت  6آب  2011العدد 1481

على الغالف

 2810شيكات مفقودة من حسابات
تبدو سجالت وزارة
علي بابا،
املال كمغارة ُ ِّ
َ
أو كما لو أنها نظمت
ُ
لت ِثبت أن األرقام في لبنان
ليست أكثر من «وجهات
نظر» .الجديد في هذا
اإلطار هو فقدان أكثر من
 2800شيك ،مسحوبة من
حساب الخزينة العامة،
ومجهولة القيمة ووجهة
االستخدام
حسن عليق
ل �ي �س��ت وزارة امل � ��ال ج �س �م��ًا غ��ري �ب��ًا ع��ن
غ �ي��ره��ا م ��ن س ��ائ ��ر اإلدارات ال��رس �م �ي��ة.
ه��ي ت�ش�ب��ه ال ��دول ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة امل�ف�ت��وح��ة
أبوابها للنهب وس��وء اإلدارة .رغم ذلك،
ثمة من يريد تصويرها كجزيرة «فوق
الشبهات» ،وسط بحر الفساد .منذ أكثر
من عام ،بدأت أخبار تلك ال��وزارة تخرج
إل��ى ال�ع�ل��ن .لجنة امل��ال وامل��وازن��ة فتحت
سجالت ال��وزارة على مصراعيها .ورغم
أن بعضًا من النقاش الدائر أخذ منحى

تقـرير

س�ي��اس�ي��ًا ،ورغ� ��م أن ال �ق��وى ال �ت��ي ت��ول��ت
وزارة امل ��ال م�ن��ذ م��ا ب�ع��د ات �ف��اق الطائف
وضعت ك��ل م��ا ُي�ق��ال ف��ي خانة «الكيدية
السياسية» ،فارضة طوقًا من التقديس
ح��ول ح�س��اب��ات امل��ال�ي��ة ال �ع��ام��ة ،ف��إن في
م �ل �ف��ات وزارة امل � ��ال م ��ا ي �ج��در ال �ت��وق��ف
عنده ،ووقائع يصعب تجاوزها.
تبدأ األمور من الشكل .بعض الحسابات
امل �ت �ع �ل �ق��ة خ ��اص ��ة ب ��ال � �ض ��رائ ��بُ ،ي� �ت ��اح
ل� �ع� �ش ��رات األش � �خ� ��اص االط� �ل ��اع ع�ل�ي�ه��ا
وال� �ت�ل�اع ��ب ب �ه��ا م ��ن دون ت� ��رك أي أث ��ر.
تغييب واستبعاد للمدير العام للوزارة،
وم ��رك ��زة اإلدارة ب�ي�ن أي� ��دي م�س�ت�ش��اري
برنامج األم��م املتحدة اإلن�م��ائ��ي .ويومًا
ب �ع��د آخ� � ��ر ،ي �ك �ت �ش��ف ف ��ري ��ق وزي� � ��ر امل ��ال
م �ح �م��د ال� �ص� �ف ��دي أن اإلدارة م �ت��ره �ل��ة
إل��ى ح��د ال يمكن وص�ف��ه س��وى ب��أن��ه «ال
ُي � َ�ص � َّ�دق» ،ع�ل��ى ح��د ق ��ول أح ��د ال�ع��ام�ل�ين
ف ��ي ال� � � ��وزارة .ت��ره��ل ي�ك�ت�ش�ف��ه ال�ص�ف��دي
داخ��ل املباني التي بدأ يجول عليها في
املناطق اللبنانية ،أو في املباني املركزية
في بيروت.
ه � � ��ذا ال � �ت� ��ره� ��ل ي� �ص� �ف ��ه أح � � ��د امل �ط �ل �ع�ي�ن
ع�ل��ى ش ��ؤون ال � ��وزارة ب��أن��ه ح � ّ�ول امل��ال�ي��ة
العامة ،من الناحية املحاسبية ،إل��ى ما
ُيشبه «دف��ات��ر دك��ان ال�ح��ي» .ال حسابات
ممسوكة بدقة ،وال آليات تدقيق تسمح
بالعودة إلى ما هو مشكوك فيه.
وج ��دي ��د م ��ا أن �ت �ج��ه ه ��ذا ال ��واق ��ع ه ��و ما
كشفته م�ص��ادر ف��ي وزارة امل��ال ،لناحية
ف� �ق ��دان س �ج�ل�ات  2810ش �ي �ك��ات ع��ائ��دة
للفترة املمتدة بني عامي  1997و.2009
وه � ��ذه ال �ش �ي �ك��ات ص� � ��ادرة ع ��ن م��دي��ري��ة
ال � �خ ��زي � �ن ��ة ،وم� �س� �ح ��وب ��ة ع� �ل ��ى ح �س��اب
ال�خ��زي�ن��ة امل �ف �ت��وح ل ��دى م �ص��رف ل�ب�ن��ان.
وبموجب هذه الشيكاتُ ،ت َ
صرف أموال
األمانات والكفاالت و«رديات» الضرائب
والرسوم املستوفاة من دون وجه حق.
وهذه الشيكات ،تكون منظمة في دفاتر
خ��اص��ة داخ��ل امل��دي��ري��ة .وأك ��دت امل�ص��ادر
أن الكشف على هذه الدفاتر بينّ اختفاء
 2810شيكات ،وفقًا لآلتي:

ُينتظر أن تطلب وزارة املال مساعدة مصرف لبنان في التحقيق (أرشيف)
ع��ام  115 :2009شيكًا ،ع��ام ،153 :2008
ع ��ام  ،243 :2007ع ��ام  ،208 :2006ع��ام
 ،294 :2005ع��ام  ،134 :2004ع��ام :2003
 ،221عام  ،193 :2002عام  ،269 :2001عام
 ،264 :2000ع��ام  ،298 :1999ع��ام :1998
 ،161عام .257 :1997
وق � ��د اط �ل �ع��ت «األخ� � �ب � ��ار» ع �ل��ى ج � ��داول
ب��األرق��ام العائدة للشيكات «الضائعة»
ف��ي ك��ل ع��ام على ح��دة .وال�لاف��ت أن هذه
العملية خارقة للعهود السياسية التي
ّ
ت�ح��ك�م��ت ب � ��وزارة امل� ��ال .وال �ش �ي�ك��ات غير
م�ع��روف��ة القيمة وال وج�ه��ة االس�ت�خ��دام.

ف �ف��ي م��دي��ري��ة ال �خ��زي �ن��ة ،ل ��م ت� ��رد أرق� ��ام
ه ��ذه ال�ش�ي�ك��ات ف��ي ال��دف��ات��ر املخصصة
ل �ه��ا .وب ��األص ��ل ،م��ن غ�ي��ر ال �ث��اب� َ�ت م��ا إذا
ك��ان��ت ه ��ذه ال�ش�ي�ك��ات ق��د ُص � ِ�رف ��ت أو ال.
ف�ب�ين وزارة امل ��ال وم �ص��رف ل�ب�ن��ان ،ثمة
آل�ي��ة تسمح بتضييع ف�ي��ل ،وخ��اص��ة أن
مصرف لبنان كان يصرف أحيانًا كل 30
معاملة دفعة واحدة.
ُ َّ
كذلك فإن هذه الشيكات لم ت َصنف ضمن
خ��ان��ة ال �ش �ي �ك��ات امل �ل �غ��اة .ف �ف��ي م��دي��ري��ة
ال �خ��زي �ن��ة ،س �ج�ل�ات خ��اص��ة ب��ال�ش�ي�ك��ات
ال �ت��ي ت�ح�ص��ل أخ �ط��اء خ�ل�ال تنظيمها.

وبحسب املتبع ،ي��وس��م الشيك ف� َ�ي هذه
ال �ح��ال��ة ب �ع �ب��ارة «م �ل �غ��ى»ُ ،
وي �ح��ف��ظ مع
«أرومته» ،مع تحديد أسباب إلغائه.
م� �ص ��در م � �س� ��ؤول ف� ��ي وزارة امل� � ��ال أك ��د
ل � �ـ«األخ � �ب ��ار» وج � ��ود ش �ي �ك��ات م �ف �ق��ودة،
ع �ل��ى م� ��دى ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة ،م�ش�ي�رًا
إلى احتمال أن تكون السنوات السابقة
لعام  1997قد شهدت بدورها «تضييع»
شيكات .لكن املصدر يلفت إل��ى ض��رورة
التعامل م��ع ه��ذه القضية بواقعية ،من
خ�لال فتح تحقيق ج��دي يكشف وجهة
ه ��ذه ال �ش �ي �ك��ات .وي�ل�ف��ت امل �ص��در إل ��ى أن

سجناء رومية غاضبون :أعذر من أنذر

لم ّ
يمر سقوط اقتراح
قانون خفض السنة السجنية
مرور الكرام .السجناء وأهاليهم
بدأوا التحركات لرفض ما جرى،
مطالبني بكل ما يمكنه أن
ّ
يحسن أوضاعهم املأسوية.
التحركات بدأت على نطاق
ضيق أمس ،لكن السجناء
يهددون بالتصعيد .أما
النواب ،فلم يقطعوا جميعًا
األمل بتمرير اقتراح القانون
محمد نزال

ب ��دا ال �ن��ائ��ب غ �س��ان م�خ�ي�ب��ر أم ��س كمن
تلقى صدمة .هو لم يفهم كيف لزميل له،
في الكتلة نفسها ،أن يرفض إقرار قانون
خ �ف��ص ال �س �ن��ة ال �س �ج �ن �ي��ة ف ��ي م�ج�ل��س
ال� �ن ��واب؟ «ص ��راح ��ة ،ال أع ��رف مل ��اذا فعل
ذلك آالن ع��ون» .يقولها مخيبر ،قبل أن
يجزم بأن موقف عون هو رأي شخصي،
ال رأي ت �ك �ت��ل «ال �ت �غ �ي �ي��ر واإلص� �ل� ��اح».
وب�ع�ي�دًا ع��ن اخ �ت�لاف اآلراء ب�ين أع�ض��اء
الكتلة الواحدة ،يستغرب مخيبر «قصر

ال�ن�ظ��ر ل ��دى ب�ع��ض امل �س��ؤول�ي�ن ،ف��رف��ض
االقتراح كان غير منصف إطالقًا .ولكن
على أي حال ،لقد خسرنا معركة ،لكننا
لم نخسر الحرب» .هكذا ،أظهر النائب،
ً
ال � ��ذي ق �ض��ى وق� �ت ��ًا ط ��وي�ل�ا ف ��ي دراس � ��ة
ّ
االق �ت��راح ف��ي لجنة اإلدارة وال �ع��دل ،كمًا
م��ن ال �غ �ض��ب ت �ج��اه «ال ��ذي ��ن ي�خ��وض��ون
ف��ي مواضيع ه��م ليسوا م��ن متابعيها،
وم��ن مختلف ال�ك�ت��ل ،ف�ت��راه��م ي��زاي��دون
ع �ل��ى س ��واه ��م ف ��ي ال� �ق ��ان ��ون ،وي �ن �س��ون
أن ال �س �ج��ون ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ت �ع �ي��ش ح��ال��ة
استثنائية من الظلم وتفتقر إل��ى كثير
من معايير حقوق اإلنسان».
م� ��ن ج �ه ��ة ث ��ان� �ي ��ة ،ب � ��دا أن م� ��ا ت��وق �ع �ت��ه
«األخ �ب��ار» لناحية ردود فعل السجناء
وأهاليهم قد ب��دأت بالظهور .فقد قطع
عدد من املحتجني على إسقاط االقتراح
ط��ري��ق امل �ط��ار ،ع�ص��ر أم ��س ،ب��اإلط��ارات
املشتعلة والحاويات املعدنيةّ .أدى هذا
األمر إلى زحمة سير خانقة ،فاالحتجاج
دام نحو ساعتني وقبل موعد اإلفطار،
تدخلت بعدها دورية من القوى األمنية
وأعادت فتح الطريق بالقوة.
وألن �ه��م «ف ��ي ال �ه��م س �ج �ن��اء» وت��وح��ده��م
املطالب ،قطع ع��دد من أهالي املوقوفني
اإلسالميني الطريق الدولية في منطقة
ال�ب��داوي (الشمال) التي تربط طرابلس
بعكار والحدود السورية .رددوا هتافات
ت �ط��ال��ب ال �ح �ك��وم��ة وال �ق �ض ��اء ب �ض��رورة
بت ملفات أبنائهم املوقوفني منذ نحو

 4س�ن��وات دون محاكمة .كما دع��وا إلى
تعيني هيئة امل�ج�ل��س ال�ع��دل��ي ال�ش��اغ��رة
منذ سنوات ،والتي أحال عليها مجلس
ال � � � ��وزراء ف ��ي ح �ك��وم��ة ف � ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة
ع � �ش� ��رات امل� �ل� �ف ��ات ب �ع ��د ت �ف �ج �ي��ري ال �ت��ل
والبحصاص في طرابلس .وأكد األهالي
أن ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل ��وق ��وف�ي�ن اإلس�ل�ام �ي�ي�ن
«ال ع�لاق��ة ل �ه��م ،ال م��ن م��ن ق��ري��ب أو من
بعيد ،باألعمال التفجيرية والتخريب،
وأن الكثير منهم ال يستدعي توقيفهم
أكثر من سنة أو سنتني ،وذل��ك استنادًا
إل ��ى األح� �ك ��ام ال �ت��ي أص��درت �ه��ا امل�ح�ك�م��ة
ال �ع �س �ك ��ري ��ة خ �ل��ال ال � �ع� ��ام امل� ��اض� ��ي ف��ي
قضايا مماثلة» .هكذا ،يبدو أن السجناء
اإلس�لام �ي�ين أق ��ل ض ��ررًا م��ن س��واه��م في
عدم خفض السنة السجنية إلى  9أشهر،
ذل��ك ألن قسمًا كبيرًا ال أح�ك��ام قضائية
ب� �ح� �ق� �ه ��م ،وب� ��ال � �ت� ��ال� ��ي ف � � ��إن م �ش �ك �ل �ت �ه��م
األساس هي التأخير في بت املحاكمات،
وه � ��ذه امل �ش �ك �ل��ة «ال �ع �ق �ي �م��ة» ف ��ي ل�ب�ن��ان
يكون سببها ت��ارة ق��اض «قليل امل� ّ
�روة»
أو غياب تعيينات وش�غ��ور م��راك��ز ت��ارة
أخرى .ويعترض هؤالء املوقوفون اليوم
ع �ل��ى ع ��دم س � ّ�ن ن� ��واب األم� ��ة َّ
أي ق��وان�ين
بديلة تحل مشاكلهم ،طاملا أنهم رفضوا
االق� �ت ��راح ��ات امل ��وض ��وع ��ة ،ف �ه��م «ك �م��ن ال
ي��ري��د أن ي��رح��م وال ي��ري��د لرحمة ال�ل��ه أن
تنزل على أحد».
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،ل �ف ��ت وزي� � ��ر ال � �ع� ��دل ش�ك�ي��ب
قرطباوي إل��ى أن املطلوب ه��و «سياسة

ع�ق��اب�ي��ة ش��ام�ل��ة ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع ال�س�ج�ن��اء،
الذين هم بشر ولهم حقوق ،وذلك بعيدًا
ع��ن عقلية «ال�ت��رق�ي��ع» ال�ت��ي ُي�ل�ج��أ إليها
ّ
ك��ل م��رة ف��ي لبنان» .وذك��ر قرطباوي في
ح��دي��ث م��ع «األخ � �ب ��ار» ب��أه�م�ي��ة ت�س��ري��ع
املحاكمات ،التي «يمكنها أن تحل مشكلة
امل��وق��وف�ي�ن» ،واع � �دًا ب��إي�ل�اء ه ��ذه امل�س��أل��ة
أهمية قصوى من منطلق خبرته في هذه
املشكلة.
وفي السياق نفسه ،علمت «األخ�ب��ار» أن
أه��ال��ي امل��وق��وف�ين اإلس�لام�ي�ين يعتزمون
ت�ن�ف�ي��ذ اع �ت �ص��ام ت �ض��ام �ن��ي م �ف �ت��وح في
طرابلس مع أبنائهم ،الذين أعلنوا أمس
إض��راب��ًا مفتوحًا ع��ن ال�ط�ع��ام ،احتجاجًا
على «ع��دم إق ��رار مجلس ال �ن��واب قانون
خ �ف��ض ال �س �ن��ة ال �س �ج �ن �ي��ة ،إض ��اف ��ة إل��ى
التأخير في بت املحاكمات ومنع األهالي
م��ن زي � ��ارة أب �ن��ائ �ه��م ف��ي س �ج��ن روم �ي��ة».
وأوض ��ح ال�ش�ي��خ نبيل رح �ي��م ،أح��د أب��رز
املوقوفني اإلسالميني الذي أطلق سراحه
ق �ب��ل أي� � ��ام ،وال� � ��ذي ي �ت��واص��ل م ��ع رف��اق��ه
ال�س��اب�ق�ين ال�ب��اق�ين ف��ي س�ج��ن روم �ي��ة ،أن
ه ��ذه ال �خ �ط��وات «ت��أت��ي ب �ه��دف ال�ض�غ��ط
ع �ل��ى م �ج �ل��س ال � �ن ��واب ق �ب��ل ج �ل �س��ة ي��وم
األربعاء املقبل ،لدفعه إلى النظر مجددًا
باقتراح قانون خفض سنة السجني».
م ��ن ج �ه �ت �ه��م ،أع �ل��ن س �ج �ن��اء روم� �ي ��ة في
ب �ي��ان ن �ش��روه ،أم ��س ،ع�ب��ر س�ف�ي��ر حقوق
اإلنسان علي عقيل خليل ،أنهم باشروا
«إضرابًا سلميًا عن الطعام ،يليه خطوة

ت�ص�ع�ي��دي��ة ،م �ك��رري��ن م�ط��ال�ب�ن��ا ال�س��اب�ق��ة
ال�ت��ي ع�ل��ى أس��اس�ه��ا ،وب��وع��د م��ن ال��وزي��ر
زي� � ��اد ب � � ��ارود وال� �ن ��ائ ��ب غ� �س ��ان م�خ�ي�ب��ر
وال �ع �م �ي��د ج� �ب ��ران (ق ��ائ ��د ال� � ��درك ص�ل�اح
جبران) ،علقنا اإلض��راب سابقًا» .البيان
الصادر بعد مشاورات بني السجناء في
املبنيني «د» و«ب» تضمن دعوة إلى كل
الهيئات واملنظمات ،املحلية وال��دول�ي��ة،
للقدوم إلى السجن وفتح أبواب الزنازين
«لنقل حقيقة ما يجري ،محملني الدولة
اللبنانية كامل املسؤولية عما سيحدث...
وقد أعذر من أنذر».
وف ��ي س �ي��اق ردود ال �ف �ع��ل ،ان �ت �ق��د م��رك��ز
هل ُيبصر السجناء قانون خفض السنة السجنية؟ (أرشيف)

