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تقــرير

وزارة المال

ال تحتوي سجالت
مديرية الخزينة على أي
ذكر للشيكات المفقودة،
ال في سجالت اإلثبات وال
في سجالت اإللغاء

وزارة امل ��ال ل�ي��س فيها أك�ث��ر م��ن خمسة
أو ستة محاسبني «عليهم القيمة» ،ما
يعني أن أم ��ام ه ��ؤالء الكثير م��ن العمل
ليفعلوه ،قبل تحديد م��ا ج��رى ف��ي هذه
ال�ش�ي�ك��ات ،وخ��اص��ة أن معظم حسابات
ال� � � ��وزارة ،م �ن��ذ ع ��ام  ،1993ب �ح��اج��ة إل��ى
تدقيق.
وي � �ج� ��زم امل � �ص� ��در ب � ��أن ع � ��دد ال �ش �ي �ك��ات
املفقودة غير معروف بدقة ،مشيرًا إلى
وج ��ود ع��دة اح �ت �م��االت ،أق�ل�ه��ا ض ��ررًا أن
ي �ك��ون امل �ح �ت �س��ب ال � ��ذي ن �ظ��م ح �س��اب��ات
الخزينة غير دق�ي��ق ف��ي عمله ،فضاعت
معه أرقام الشيكات ،وخاصة أن مديرية
ُ
ال �خ��زي �ن��ة ت �ص ��در ع �ش ��رات اآلالف منها
سنويًا .وفي هذه الحالة ،يضيف املصدر،
«ن �ك��ون أم ��ام عملية إه �م��ال إداري» .أم��ا
االحتمال األخطر ،بحسب املصدر ذاته،
فهو أن يكون «تضييع» ه��ذه الشيكات
ق ��د ج � ��رى ع �ل��ى ن �ح��و م �ت �ع� ّ�م��د ،إلخ �ف��اء
عملية سرقة .وعندها نكون أمام جريمة
ينبغي مالحقة مرتكبيها أمام القضاء.
ويلفت مصدر معني بشؤون وزارة املال
إلى أن مصرف لبنان «أمام ٍّ
تحد جدي»،
ّ
إذ إن من واجبه كشف الحسابات التي
ُ
ت �ظ � َه��ر م��ا إذا ك��ان��ت ه ��ذه ال �ش �ي �ك��ات قد
ُ
ص ِرفت أو ال .وإذا كانت مصروفة ،فعليه
ّ
ت��زوي��د وزارة امل ��ال ب�ك��ل م��ا يمكنها من
كشف الخلل اإلداري ،أو إحالة املرتكبني
ع �ل��ى ال� �ق� �ض ��اء .وق� �ب ��ل م� �ص ��رف ل �ب �ن��ان،
يضيف امل�ص��در« ،يجدر ب��وزارة امل��ال أن
تقتح ً تحقيقًا ،وأن تراسل مصرف لبنان،
طالبة منه تزويدها بتفاصيل السجالت
املتصلة بها».
َ
وف��ي جميع األح��وال ،يبقى أن احتمالي
مصير الشيكات املفقودة ال يحسمهما
س� � ��وى ال �ت �ح �ق �ي��ق ال � �ج� ��دي وال� �ش� �ف ��اف.
وكالهما يبرز الحاجة امللحة إلى تنظيم
ح �س��اب��ات ال ��دول ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،م �ن��ذ ع��ام
 1993حتى اليوم ،والعودة إلى الصرف
وف �ق��ًا ل �ل �ق��ان��ون ،ل �ك��ي ال ي�ب�ق��ى م�ب�ل��غ 11
مليار دوالر ضائعًا ،ولكي ال يبقى الرقم
في لبنان «وجهة نظر».

تهريب سالح إلى سوريا

قاض وضابط ...ومارينا
ٍ

أكدت مصادر أمنية أن مديرية استخبارات
الجيش أحبطت عملية تهريب أسلحة من بيروت
إلى سوريا .والالفت أن املوقوفني ،بحسب املعلومات
األمنية ،كانوا يسعون إلى نقل األسلحة بحرًا ،من خالل
املرفأ السياحي في منطقة السان جورج
ت� �ه ��ري ��ب األس � �ل � �ح ��ة م � ��ن ل� �ب� �ن ��ان إل ��ى
سوريا حكاية تتكشف فصولها يومًا
ب�ع��د ي� ��وم ،وآخ ��ره ��ا ت��وق�ي��ف م��دي��ري��ة
استخبارات الجيش ثالثة أشخاص
جدد سعوا إلى نقل نحو ألف بندقية
إلى بالد الشام عبر البحر.
وتفيد مصادر أمنية رفيعة املستوى
ب� ��أن م��دي��ري��ة اس �ت �خ �ب ��ارات ال�ج�ي��ش
ح�ص�ل��ت ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات م �ف��اده��ا أن
ش �خ �ص�ين ف ��ي ب� �ي ��روت ي �ب �ح �ث��ان ع��ن
ك�م�ي��ة ك�ب�ي��رة م��ن األس�ل�ح��ة ال�ح��رب�ي��ة،
إلرس��ال�ه��ا إل��ى س��وري��ا .أب�ل�غ��ت ق�ي��ادة
ال �ج �ي��ش ب �ه ��ذه امل �ع �ل ��وم ��ات ،ف�ط�ل�ب��ت
إي�ل�اء األم ��ر االه �ت �م��ام ال �ل��ازم« ،ش��رط
أن تكون املعلومات ج��دي��ة» .ب��دأ فرع
ب �ي��روت ف��ي امل��دي��ري��ة م�ت��اب�ع��ة األم ��ر.
وس� ��ري � �ع� ��ًا ،ت� ��وص� ��ل إل� � ��ى م �ع �ل��وم��ات
أدت إل � ��ى االش� �ت� �ب ��اه ب �ش �خ �ص�ين م��ن
آل «ت» ،أح��ده�م��ا م �س��ؤول ع��ن إدارة
امل��رف��أ ال�س�ي��اح��ي ال��ذي تشغله شركة
س��ول�ي��دي��ر ف��ي منطقة ال �س��ان ج��ورج.
وخالل املتابعة ،طلب املشتبه فيهما،
م ��ع ش ��ري ��ك ث ��ال ��ث ل �ه �م��ا ُي ��دع ��ى أ .أ.
ت��أم�ين  1000بندقية رش��اش��ة ،بهدف
نقلها إل��ى س��وري��ا .ك��ان��ت املباحثات
ب�ي�ن امل�ش�ت�ب��ه ف�ي�ه��م ال �ث�لاث��ة وال�ت��اج��ر
امل �ف �ت��رض ت �ج��ري ت�ح��ت أن �ظ��ار رج��ال
األم� � ��ن ال ��ذي ��ن ت �م �ك �ن��وا م ��ن ت�س�ج�ي��ل
أكثر من محادثة ج��رت بني الطرفني.
وع��رض املشتبه فيهم مبلغ  100ألف
دوالر ،دفعة أول��ى من ثمن األسلحة.
أح �ض��ر ال �ت��اج��ر ع �ش��ر ب �ن ��ادق ( 6من
نوع كالشنيكوف ،وأربعًا من نوع أم
 )16للمشتبه فيهم ،لكي «يفحصوا
ال�ن��وع�ي��ة» .وخ�ل�ال مباحثاته معهم،
سمع التاجر من املشتبه فيهم كالمًا

م �ف ��اده أن �ه��م ي ��ري ��دون ن �ق��ل األس�ل�ح��ة
ب �ح �رًا ،إذا ك��ان��ت ال�ك�م�ي��ة ك �ب �ي��رة .أم��ا
إذا ج� � ��رى ت��أم �ي �ن �ه��ا ع� �ل ��ى دف � �ع ��ات،
ف �س �ي �ن �ق �ل��ون �ه��ا «ب� ��واس � �ط� ��ة س� �ي ��ارة
قاض» إلى الشمال ،ومنه إلى الداخل
ٍ
السوري .وأكد املشتبه فيهم للتاجر،
ب�ح�س��ب امل �ع �ل��وم��ات ن�ف�س�ه��ا ،أن أح��د
ال �ض �ب��اط ف��ي امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل�ق��وى
األم��ن الداخلي ،تولى سابقًا تسهيل
ً
عملية نقل أسلحة لحسابهم ،فضال
عن زعمهم أن ضابطًا آخر هو شريك
لهم في عملهم.
وع �ل��ى ذم ��ة امل �ص ��ادر األم �ن �ي��ة ذات �ه��ا،
ج��رى االت �ف��اق ب�ين ال�ت��اج��ر واملشتبه
فيهم ع�ل��ى تسلم كمية م��ن األسلحة
ف��ي منطقة بئر ح�س��ن ،لكنهم خشوا
االن �ت �ق��ال إل ��ى ت�ل��ك امل�ن�ط�ق��ة ،ف�م��ا ك��ان
م �ن �ه��م إال أن ح� � � ��ددوا م �ن �ط �ق��ة رأس
ب � �ي ��روت ل �ت �س �ل��م األس� �ل� �ح ��ة .وه� �ن ��اك،
كمنت دورية من استخبارات الجيش
للمشتبه فيهم والتاجر ،يوم الجمعة
امل ��اض ��ي .وب �ع��د ت�س�ل�م�ه��م األس �ل �ح��ة،
أن أوقفتهم في
الحقتهم الدورية ،إلى ُ
منطقة ع��رم��ون ،حيث ض ِبطت كمية
م��ن األس �ل �ح��ة ،وك�م�ي��ة م��ن ال�ك��وك��اي�ين

طلب المشتبه فيهم
من تاجر السالح تأمين
حربية
ألف بندقية ّ

زع��م امل��وق��وف ال ��ذي يعمل ف��ي ميناء
سوليدير أنه ّ
يروجها في مكان عمله.
ب� � ��اش� � ��رت اس� � �ت� � �خ� � �ب � ��ارات ال� �ج� �ي ��ش
ال �ت �ح �ق �ي��ق م ��ع امل ��وق ��وف �ي�ن ،ق �ب��ل أن
ُينقلوا إلى وزارة الدفاع في اليرزة،
ح �ي��ث خ �ض �ع��وا الس �ت �ج ��واب دق �ي��ق
ل� ��دى ف� ��رع ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي امل ��دي ��ري ��ة.
وب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى إف� � ��ادات امل�ش�ب�ت��ه فيهم
ال� � �ث �ل��اث � ��ة ،ج � � ��رى ت ��وق � �ي ��ف ش �خ��ص
راب� � ��ع ف� ��ي ال� �ش� �م ��ال ،ب ��واس� �ط ��ة ف ��رع
اس�ت�خ�ب��ارات امل�ن�ط�ق��ة .وب�ع��د انتهاء
ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ف� ��ي امل� ��دي� ��ري� ��ة ،أح �ي��ل
املوقوفون على املحكمة العسكرية،
ح � �ي� ��ث ب � ��اش � ��ر ق � ��اض � ��ي ال �ت �ح �ق �ي ��ق
العسكري استجوابهم.
وكانت «األخبار» قد نشرت في عددها
الصادر يوم األربعاء املاضي خبرًا عن
عملية توقيف املشتبه فيهم .وط��وال
ي��وم أم��س ،ج��رى ال �ت��داول ب��األم��ر على
نطاق واس��ع ،ما دف��ع مسؤول اإلع�لام
والعالقات العامة في شركة سوليدير،
ن �ب �ي��ل راش� � ��د ،إل� ��ى إص� � ��دار ب �ي ��ان ق��ال
فيه إن «ال�س�ل�ط��ات األم�ن�ي��ة اللبنانية
ه ��ي ال�س�ل�ط��ة امل�ك�ل�ف��ة ب��ال �ح �ف��اظ على
األم��ن والتفتيش واملراقبة في مارينا
بيروت .وتنفي شركة سوليدير علمها
وعالقتها بالخبر الذي تتداوله بعض
وسائل اإلع�لام بشأن نقل أسلحة من
مارينا بيروت».
ورغ � ��م ب �ي��ان س��ول �ي��دي��ر ،ف� ��إن عملية
التوقيف أع��ادت إل��ى ال�ت��داول األمني
م�س��أل��ة امل��رف��أ ال�س�ي��اح��ي ف��ي ب�ي��روت،
الذي تشغله الشركة املذكورة ،لكونه،
ب �ح �ك ��م األم � � ��ر ال� � ��واق� � ��ع ،خ � ��ارج � ��ًا ع��ن
السلطة ال��رق��اب�ي��ة ال�ج��دي��ة للسلطات
اللبنانية ،بحسب مصدر أمني معني.
وع�ل��ى ح��د ق��ول امل�ص��در امل��ذك��ور ،فإن
وج��ود السلطات األمنية ف��ي املارينا
ه��و «شكلي إل��ى أبعد ال�ح��دود ،لكون
جميع رج ��ال األم ��ن امل�ت�م��رك��زي��ن على
م��دخ��ل امل��اري �ن��ا م �ت��راخ�ين ف��ي تنفيذ
عملهم ،وألن مستخدمي املارينا هم
من أصحاب النفوذ من جهة ،وبسبب
ت � �ش� ��اب� ��ك ال � �ص�ل��اح � �ي� ��ات م � ��ع ش ��رك ��ة
سوليدير من جهة أخرى».
ح .ع.

متابعة
«الخيام» لتأهيل ضحايا التعذيب عدم
إق� � ��رار م �ج �ل��س ال � �ن ��واب ت �خ �ف �ي��ف ال�س�ن��ة
السجنية ،أس��وة بـ«البلدان املتحضرة».
وج ��اء ف��ي ب�ي��ان للمركز أن��ه ك��ان «أح��رى
ب��ال��ذي��ن أس �ق �ط��وه أن ي �ط��رح��وا م�ش��روع��ًا
ً
م �ت �ك��ام�لا ،ب� ��دءًا م ��ن ت �س��ري��ع امل�ح��اك�م��ات
ّ
وإطالق سراح املنتهية مدة محكوميتهم،
وتحسني الرعاية الصحية واالجتماعية
والنفسية للسجناء» .ولفت املركز إلى أن
الطريقة التي تعامل بها مجلس النواب
م� ��ع ق �ض �ي��ة ال � �س � �ج ��ون ،ه� ��ي «اس� �ت� �م ��رار
إلدارة ال�ظ�ه��ر ل�ه��ذه القضية اإلن�س��ان�ي��ة،
ّ
الجدية ،التي يتحمل
وغياب للمعالجة

م� �س ��ؤول� �ي� �ت� �ه ��ا ال� �ج� �م� �ي ��ع س� � � ��واء ال ��ذي ��ن
ع��ارض��وا االق�ت��راح أو واف�ق��وا عليه .فهذا
األمر سيشعل السجون من جديد ،وهنا
س �ت �ك��ون ال �ح �ك��وم��ة وامل �ج �ل��س ال�ن �ي��اب��ي
أم� ��ام اس �ت �ح �ق��اق ج��دي��د اس �م��ه ال�س�ج��ون
اللبنانية ،وه��ذه قنابل ستتفجر مجددًا
إذا لم يبادر املسؤولون إلى تأليف لجنة
وزاري� ��ة ل��وض��ع م �ش��روع متكامل إلع��ادة
تأهيل السجون واحترام كرامة السجناء
اإلنسانية».
أخ �ي �رًاُ ،ي��ذك��ر أن ثمة اق�ت��راح��ًا للعفو عن
بعض الجرائم املرتكبة قبل 2010/12/31
م�ق��دم��ًا م��ن ال�ن��ائ��ب م�ي�ش��ال م��وس��ى ،وق��د
أع�ي��د إل��ى ال�ل�ج��ان النيابية ف��ي الجلسة
التشريعية ملجلس النواب أول من أمس
إلع � � ��ادة دراس� � �ت � ��ه ،ع �ل��ى أن ي� �ع ��رض ف��ي
ال�ج�ل�س��ة ال �ت��ي دع��ا إل�ي�ه��ا ال��رئ�ي��س نبيه
ب��ري ي��وم األرب�ع��اء املقبل .ويشار إل��ى أن
اق�ت��راح العفو امل��ذك��ور ،وإن ك��ان ال يلبي
ط� �م ��وح ال �س �ج �ن ��اء ،إال أن � ��ه ي �ن��ص ع�ل��ى
العفو عن جرائم سرقة الدراجات النارية،
واس �ت �ب��دال م��ا ب�ق��ي م��ن ج�م�ي��ع ع�ق��وب��ات
الحبس الجناحية ،ما عدا تلك املنصوص
عليها في قانون املخدرات ،بغرامة مالية
قدرها  10آالف ليرة لبنانية عن كل يوم
حبس ،إضافة إلى شموله بعض جرائم
التزوير وانتحال الهوية ،وك��ذل��ك ينص
على تعديل امل��ادة  108من قانون أصول
املحاكمات الجزائية بغية التخفيف من
قسوة التوقيف االحتياطي املعمول به.

تحمنا ...فلتعالجنا»
«الدولة لم
ِِ
ال ت � ��زال ح ��ادث ��ة ال �ت �ع � ّ�رض ب��ال �ض��رب
ل �ع��دد م��ن امل�ع�ت�ص�م�ين أم ��ام ال�س�ف��ارة
ال �س� ّ
�وري��ة ف��ي ال �ح �م��راء ،ي��وم ال�ث�لاث��اء
امل� ��اض� ��ي ،ت �ت �ف��اع��ل ،وخ� �ص ��وص ��ًا م��ع
رف��ض املصابني أن تكون معالجتهم
ع� �ل ��ى ح � �س� ��اب أي ج� �ه ��ة س �ي ��اس � ّ�ي ��ة.
وب�ح�س��ب م �ص��ادر معنية بالقضية،
ع� ��رض ت � ّ�ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل دف� ��ع ج�م�ي��ع
تكاليف العالج ،لكنه جوبه بالرفض
«م��ن أج��ل ع��دم إدخ ��ال ه��ذا امل��وض��وع
ف��ي ال�س�ج��ال اللبناني ال�ض� ّ�ي��ق ،وألن
ّ
مسؤولية الدولة التي فشلت
ذلك من
ف ��ي ح �م��اي �ت �ه��م» .ك �م��ا أن ال�ن��اش�ط�ين
ال ي ��زال ��ون م �ص� ّ�ري��ن ع�ل��ى االس �ت �م��رار
ّ
بتحركاتهم املتضامنة مع املعارضة
ال �س ��وري��ة ،إل ��ى ج��ان��ب ل�ج��وئ�ه��م إل��ى
القضاء اللبناني ملحاسبة من اعتدوا
ّ
ّ
العامة
الحريات
عليهم ،بهدف حماية
ّ
ف��ي ج�م�ي��ع أن �ح��اء ل �ب �ن��ان ،ب�ع��د ت�ك��رر
ح � ��وادث ك �ه��ذه «م ��ا ُي �ه ��دد ال �ح� ّ
�ري��ات
ّ
العامة في لبنان».
ورف ��ض ال�ن��اش��ط ع�ل��ي ش��ري��م تغطية
كلفة ع�لاج��ه ف��ي مستشفى الجامعة
األم �ي��رك� ّ�ي��ة ،م��ن ق�ب��ل ت �ي��ار املستقبل.
وق��د ج�م��ع ع��دد م��ن ال�ن��اش�ط�ين املبلغ
املطلوب من إدارة املستشفىُ .
ويطالب
ال � �ن ��اش � �ط ��ون ب� � ��أن ت� �ت� �ح � ّ�م ��ل ال� ��دول� ��ة
ُ
ّ
ّ
املسؤولية الكاملة وتغطي
اللبنانية

دفع «المستقبل»
بدل عالج أحد
المعتدى عليهم قرب
السفارة السورية
ع�ل�اج امل�ص��اب�ين ،ألن االع �ت��داء حصل
ّ
األمنية عن
بسبب تقاعس أجهزتها
القيام بدورها.
وف��ي ال�س�ي��اق ،أص��در ال�ن��اش��ط ّ
غسان
م � �ك ��ارم ب �ي��ان��ًا ش � ��رح ف �ي��ه م�لاب �س��ات
م ��ا ح �ص��ل م �ع ��ه .وه� ��و م ��ن ال �ج��رح��ى
ُ
ال� ��ذي� ��ن ت � �ع� � ّ�د إص ��اب �ت �ه ��م ب �ل �ي �غ��ة ،إذ
ُ
ك�س��ر ح��وض��ه نتيجة ض��رب��ه «بجنط
س � � � �ي � � � ��ارة» ،إض� � ��اف� � ��ة إل � � � ��ى ال � �ع � �ص � ّ�ي
واألح � ��زم � ��ة ال� �ج� �ل � ّ
�دي ��ة «وت � �ب �ّي��نّ ب�ع��د
ال�ف�ح��وص ال�ط�ب� ّ�ي��ة أن�ن��ي ب�ح��اج��ة إل��ى
ّ
ّ
جراحية باهظة الثمن ،وقمت
عملية
حينها ب�م�س��اع��دة األه ��ل واألص��دق��اء
وال� �ص ��دي� �ق ��ات وال� ��رف� ��اق وال��رف �ي �ق��ات
باملعامالت الالزمة حتى تتم تغطية
التكلفة م��ن ق�ب��ل وزارة ال�ص�ح��ة ،بما

أن عمل ال�ت�ع��دي ك��ان نتيجة إلهمال
ال�س�ل�ط��ات ألم ��ن امل�ع�ت�ص�م�ين ،وحيث
إن السلطات املعنية لم تقم بأي شيء
لحماية املتظاهرين»ُ .
ويضيف مكارم
ف��ي ب�ي��ان��ه ،إن��ه ف��ي ه ��ذه األث �ن��اء زاره
وف��د م��ن مؤسسة ال�ح��ري��ري «يعرض
ع� �ل � ّ�ي دف � ��ع ث �م ��ن أت � �ع� ��اب امل�س�ت�ش�ف��ى
وال �ع�ل�اج ،لكنني رف�ض��ت ذل��ك رفضًا
ً
ك ��ام�ل�ا ،ب ��وج ��ود ع� ��دد م ��ن األص ��دق ��اء
واأله � � ��ل ،وذل � ��ك م �ن �ع��ًا ألي اس�ت�ث�م��ار
سياسي لالعتصام وإيمانًا مني بأن
ّ
اللبنانية تحمل نفقات
على السلطة
ّ
املعنية الوحيدة بأمن
عالجي ألنها
املواطنني وسالمتهم».
ويشير مكارم إل��ى أن��ه فوجئ عندما
«ك� �ن ��ا ن� �ح ��اول إخ � � ��راج ال �ت �ق ��اري ��ر م��ن
امل �س �ت �ش �ف��ى م� ��ن أج � ��ل أخ � ��ذ امل��واف �ق��ة
ع�ل�ي�ه��ا م��ن ق�ب��ل وزارة ال �ص �ح��ة ،ب� ّ
�رد
إدارة املستشفى علينا ب��أن الفواتير
دف�ع��ت بالكامل ورف�ض��ت ب��ادئ األم��ر
إعطاءنا اسم من دفع تكاليف العالج،
وع��رف�ن��ا ب�ع��د م ��رور ب�ع��ض ال��وق��ت أن
م��ؤس�س��ة ال �ح��ري��ري ه��ي ال �ت��ي دف�ع��ت
تكاليف العالج ،على الرغم من رفضي
لهذا األمر ،وفوجئت أيضًا كيف وافق
املستشفى على أخذ هذه األم��وال من
دون موافقتي على ذلك».
(األخبار)

