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تقرير
لدى قراءة تقرير شركة « »Oracleعن أحوال وزارة املال وبنيتها ،سرعان ما ّ
تتحول الصفحات إلى صفعات قاتلة
ّ
لكل من ّ
يخول له ضميره ومنطقه نفي أن ّ
مالية لبنان كانت غارقة في بحر من الكوارث .فالوزارة تعتمد على ذاكرة
ّ
موظفيها لتسيير األعمال ،وبياناتها ّ
معرضة للتالعب والسرقة والغش.

تحدثت النبوءة!
كارثة المال العام ...هكذا ّ

« »Oracleعن النظام المعلوماتي :احتماالت االحتيال والسرقة والغش
حسن شقراني
ق �ب��ل وق� ��ت ط ��وي ��ل م ��ن م �ج ��يء ف��ري��ق
ش��رك��ة « »Oracleإل��ى ل�ب�ن��ان لتقويم
ّ
العامة ،لم يكن الشعب
إدارة ماليته
بغالبيته يحتاج إلى «نبوءة» (وهو
املعنى الحرفي السم الشركة) ،ملعرفة
ّ
أن ه �ن��اك «ك ��ارث ��ة» ف��ي إدارة أم��وال��ه
ّ
ال �ع��ام��ة .وه ��ي ال�ك�ل�م��ة ن�ف�س�ه��ا ال�ت��ي
ُ
ت �ك �ث��ر ال �ش��رك��ة م ��ن اس �ت �خ��دام �ه��ا في
تقريرها ّ
املكون من  61صفحة.
ف �ب �ن� ً
�اء ع �ل��ى ط �ل��ب م ��ن وزارة امل� ��ال،
ّ ً
أجرت الشركة تقويمًا مفصال لبنية
نظام املعلومات وبرامجه في الوزارة
(املركز اآللي) ولكيفية إدارة العمليات
ع �ب��ره��ا وإدارة ع�ل�اق ��ات امل��دي��ري��ات
املختلفة وال ��وح ��دات ال�ح�ك��وم�ي��ة مع
هذه النظام ...النتيجة كانت :فقدانًا

ل�ل�ش�ف��اف�ي��ة ،س �ه��ول��ة وق� ��وع األخ �ط��اء
ال�ب�ش��ري��ة وال �غ��ش واالح �ت �ي��ال ،غياب
التنظيم واملنطق ،غياب آليات ّالدمج
بني مختلف ّ األنظمة ،غياب الدقة.
ج �م �ي��ع م� ��ؤش� ��رات اإلدارة ال�ص�ح� ّ�ي��ة
ّ
ل�ل�م��ال ال �ع��ام غ��ائ�ب��ة إذًا ،وال �ح��ل هو
ّ
باعتماد ن�ظ��ام دام��ج ش�ف��اف ُيسمى
ت �ق �ن �ي��ًا« :ن� �ظ ��ام م �ع �ل��وم��ات �ي��ة إلدارة
املالية العامة» ( .)GFMISقد يقضي
ّ
التشوهات القائمة
هذا النظام على
ّ
«تحديات» لتنفيذ
(وإن كانت هناك
ّ
التحدي باعتراف الشركة) ،لكن
هذا
م��ن ي�ع�ي��د إل ��ى ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين أم��وال �ه��م
ً
ال �ت��ي خ �س��روه��ا ه � ��درًا أو اح �ت �ي��اال؟
ومن يحاسب من كان ّ
قيمًا على هذه
املمارسات؟
ب��ان �ت �ظ��ار اإلج ��اب ��ات ال�س�ي��اس�ي��ة عن
ّ
التمعن بما
هذين السؤالنيُ ،يمكننا

ديكتاتور المعلوماتية
يخلص التقرير إلى املالحظات اآلتية على
عمل مديرية الخزينة« :ينخرط مسؤول
املعلوماتية في األعمال على نحو كثيف ،وهو
الكاملة بالنظام .وبغياب
الوحيد ذو املعرفة
ُ
ُالتوثيق وكتيبات العمل تدار التطبيقات
وتحفظ عبر اللجوء فقط إلى ذاكرته .لذا،
ّإن غيابه أو رحيله قد ّ
يؤدي إلى تداعيات
كارثية ...في حال حدوث احتيال أو خطأ،
ُليس هناك نظام إنذار آلي للتنبيه .وعندما
َ
ّ
املسجل أساسًا
تخلق دفعة مخالفة للترتيب
في تطبيق آخر ،يفرض النظام على املستخدم
ّ
إدخال ّالرقم التسلسلي األساسي ،غير أن النظام
ّ ً
مسجال مرتني».
ال يتفقد ما إذا كان هذا الرقم

ورد حرفيًا في تقرير الشركة املعنون
«الطريق إلى نظام معلوماتية إلدارة
امل��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة» ،وال �ت �ب� ّ�ص��ر ف��ي أف��ق
ال� �ب�ل�اد امل ��ال ��ي واالق � �ت � �ص� ��ادي ،ف�ي�م��ا
ّ
مبنية على أسس كارثية.
حساباتها
ف��ي ال�ب��داي��ة ،ن��ورد اخ�ت�ص��ار الشركة
للوضع القائم ث� ّ�م م��ا يقوله التقرير
ّ
ع��ن ك��ل م�ي��دان م��ن عمل ال ��وزارة ومن
ّ
ّ
ثم املالحظات العامة.

كارثة على حساب الرؤية الواضحة

ُ
ت �ع � ّ�د ال �ت��رت �ي �ب��ات اإلج �م��ال� ّ�ي��ة ل�لأم��ن
ف��ي م �ج��ال ع�م��ل وح ��دة تكنولوجيا
املعلومات (املركز اآللي) كارثية على
واملعلوماتي .فرغم
الصعيدين املادي
ُ َّ
ّ
غالبية
ت��واف��ر التقنية ال�لازم��ة تنفذ
ّ
العمليات يدويًا (بعكس
واسعة من
ّ
آلي) وبحدود دنيا من آليات الرقابة.
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توصي « »Oracleوزارة
املال بتحقيقها :االمتثال
إلى األنظمة واإلجراءات
التشغيلية؛ تحويل التركيز
من معالجة البيانات إلى
تفسير املعلومات واإلدارة؛
إدارة البيانات؛ توفير ّ
املعدات
الالزمة لفريق العمل لتحسني
األداء؛ تحسني إدارة العمليات
واملوارد؛ تحسني ثقة ّ
املعنيني
في عمليات الحكومة.

ّ
م� � ��ن ج � �ه� ��ة أخ� � � � � ��رى ،إن ال� �ب� �ي ��ان ��ات
ال �ح� ّ�س��اس��ة ،م �ث��ل ال ��دي ��ن ال �خ��ارج��ي،
موجودة خارج وزارة املال وتخضع
إلدارة ّ
مؤسسة أخرى ،حيث ال توجد
ً
ل ��وزارة امل��ال رؤي��ة واض �ح��ة ،وص��وال
إلى ال رؤية على اإلطالق للمعلومات
املاليةّ .
وت � �ص� ��ن� ��ف أن� �ظ� �م ��ة إدارة ب� �ي ��ان ��ات
�اص وال� � ��روات� � ��ب وال �ت �ق��اع��د
األ ّش� � �خ � � ّ
املفتتة بأنها في حالة مفجعة ،وهي
تجري على الورق في معظم الحاالت
ّ
وتحتاج إلى إعادة تنظيم .كذلك ،إن
ّ
املالية،
املعلومات َاملرتبطة بالشؤون
ُ
ال� �ت ��ي ت� ��دخ� ��ل ي� ��دوي� ��ًا ف� ��ي األن �ظ �م ��ة،
تحتاج إلى التنظيف ،إعادة التثبيت
وال�ت�خ��زي��ن اآلم��ن قبل تحويلها إلى
معلومات مالية ذات معنى التخاذ
ق ��رارات ب�ن� ً
�اء عليها .وأخ �ي �رًا ،تفتقر
وزارة امل ��ال إل ��ى األدوات األس��اس�ي��ة
ّ
إلدارة ّ
التحليلية للمعلومات
املهمات
ّ
املالية.

االحتيال والسرقة

ً
ّأوال ،ال � � ��وض � � ��ع ال� � �ق � ��ائ � ��م ألن� �ظ� �م ��ة
امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات � �ي� ��ة :امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ال� �ت ��ي
ت �س �ت �خ ��دم �ه ��ا أو ت �ن �ت �ج �ه��ا وزارة
امل � ��ال ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى ن �ح��و ك�ب �ي��ر على
م ��ؤس �س ��ات ح �ك��وم �ي��ة أخ � ��رى وع �ل��ى
ص � ��ادر وزاري� � � � � � ��ة .ه � � ��ذا االع� �ت� �م ��اد
م� � � ّ
ً
ي� ��ؤث� ��ر ت ��أث� �ي� �رًا ه� ��ائ �ل�ا ع �ل ��ى ن��وع �ي��ة
ُ َ
ُ
املعلومات التي ت َع ّد وتعلن ،ودقتها
ومنطقيتها.
وأك�ث��ر م��ن ذل��ك ،ال تعتمد العمليات
في وزارة املال على مؤسسات أخرى
ّ
ف� �ح� �س ��ب ،ب� ��ل إن امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال �ت��ي
ُ َ
تعالجها تستقى من أنظمة متباينة
عديدة موجودة في الوزارة.
ث��ان �ي��ًا ،ت�ق��وي��م ن �ظ��ام إدارة امل ��وازن ��ة:
ه � ��ذا ال� �ن� �ظ ��ام ل �ي��س م��دم �ج��ًا م ��ع ّ
أي
م��ن م �ح� ّ�رك��ات التحصيل أو تسديد
ال� ��روات� ��ب ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ب��ال �ح� ّ�د األدن� � ��ى ل��وض��ع

ّ
ت ��وق �ع ��ات ل� �ق � ّ�وة ال �ع �م��ل ع �ل��ى س�ب�ي��ل
ُ
املثال .ويستخدم النظام أيضًا إلجراء
التدقيق الحسابي لألموال املصروفة
قبل إصدار أوامر الدفع؛ يشوب هذه
ال �ع �م �ل �ي��ة ك �ث �ي��ر ّم ��ن ال �ت ��أخ �ي ��ر .ع�ل��ى
سبيل املثال ،يتفقد النظام األساسي
ن � �ظ� ��ام ج � �م ��ع ال � �ض � ��رائ � ��ب ل �ل �ح��رص
ّ
على أن امل��دف��وع ل��ه ال تستحق عليه
ض��رائ��ب .تعتمد ه��ذه ال� ّخ�ط��وات في
بعض األحيان على التدخل البشري،
نظرًا إلى التأخير في توحيد األجزاء
امل�ت�ن��وع��ة م��ن امل �ع �ل��وم��ات ف��ي ق��اع��دة
ّ
وموحدة.
بيانات مركزية
ثالثًا ،تقويم نظام املشتريات :على
ّ
الرغم من أن كل وزارة تتمتع بنظام
خ ��اص مل�ش�ت��ري��ات�ه ّ��ا ،ف��ي ّوزارة امل��ال
ه� �ن ��اك ن� �ظ ��ام ل �ت �ع��ق��ب ك ��اف ��ة م��راح��ل
ع �م �ل �ي��ات ال � �ش� ��راء .ل �ك��ن ف ��ي امل �ق��اب��ل،
إضافة إلى غياب الدمج بني نظامي
امل �ش �ت��ري��ات ون� �ظ ��ام إدارة امل ��وازن ��ة،
ي �ف �ت �ق��ر ن� �ظ ��ام امل �ش �ت��ري��ات إل� ��ى آل �ي��ة
واض �ح��ة ل�ت�ق��وي��م امل� �خ ��زون ،ويفتقر
إل� ��ى األس ��ال �ي ��ب ال �ن �ظ��ام �ي��ة ل�ت�ج��دي��د
املخزون .كذلك يفشل هذا النظام في
توفير نظرة كاملة ( 360درج��ة) عن
امل� ّ
�زودي��ن وع��ن تفاصيل املفاوضات

متابعة

ّ
أكبر مصنع سكر في سوريا يغلق
محمد وهبة
ُ
ت�ن�س��ج رواي� ��ات ك�ث�ي��رة ع��ن أس �ب��اب إغ�لاق
ّ
مصنع ال�س��ك��ر األك�ب��ر ف��ي س��وري��ا «شركة
ّ
ال �س��ك��ر ال ��وط �ن �ي ��ة» ،ف �ف �ي �م��ا أع �ل ��ن رئ �ي��س
م �ج �ل��س إدارة ال� �ش ��رك ��ة م �ح �م��د ن�ج�ي��ب
ال� �ع� �س ��اف أن ق� � ��رار وق � ��ف اإلن � �ت� ��اج ات �خ��ذ
ع�ل��ى خلفية ت � ّ
�ردي األوض� ��اع األم�ن�ي��ة في
ّ
محافظة حمص ،حيث مقر املصنع ،كانت
ه �ن ��اك رواي� � ��ة أخ � ��رى ت �ن �ت �ش��ر ك��ال �ن��ار ف��ي
الهشيم على املواقع اإللكترونية السورية،
ت �ت �ع �ل��ق ب��ال �ح �ج��ز ع �ل��ى أس� �ه ��م ال �ع �س��اف
ف��ي امل�ص��رف ال��دول��ي للتجارة والتمويل،
ومهما ك��ان السبب الحقيقي فقد اضطر
اك �ث��ر م��ن م �ص��رف ت �ج��اري ف��ي ل�ب�ن��ان ال��ى
تكوين م��ؤون��ات ملواجهة وض��ع العساف،
لكونه مقترضًا «كبيرًا» من هذه املصارف.
ت�س�ت�ن��د ال� ��رواي� ��ة األول� � ��ى إلغ �ل��اق م�ص�ن��ع
ال�س�ك��ر إل��ى م��وق��ع امل�ص�ن��ع ال�ج�غ��راف��ي في
م �ح��اف �ظ��ة ح� �م ��ص .وه � ��ي ال � ��رواي � ��ة ال �ت��ي
أع �ل �ن �ه��ا ال �ع �س ��اف ن �ف �س��ه ،واس�ت�ك�م�ل�ت�ه��ا
مصادر املصنع .ففي مؤتمر «كينغز مان»

ّ
لصناعة السكر الذي عقد أخيرًا في إمارة
دب��ي في اإلم ��ارات العربية املتحدة ،نقلت
وك��ال��ة «روي �ت��رز» ع��ن العساف إق ��راره بأن
«املصنع تأثر ّ
بشدة» ،مشيرًا إلى «توقيف
اإلن � �ت� ��اج اآلن .ب �س �ب��ب األح � � � ��داث أوق �ف �ن��ا
العمليات منذ شهرين تقريبًا» .فاملصنع
ال ��ذي ي�ن�ت��ج ن�ح��و  2500ط��ن س�ك��ر أبيض
يوميًا ،يقع على بعد  25كيلومترًا جنوبي
م��دي �ن��ة ح �م��ص ،ح �ي��ث ت � ��رددت أن� �ب ��اء عن
مقتل املئات خالل األسبوع األخير وحده.
ل�ك��ن ال �ع �س��اف ي��ؤك��د أن م��ا أص ��اب ش��رك��ة
ّ
ال �س��ك��ر ال��وط �ن �ي��ة ،ط ��اول أي �ض��ًا مصنعني
آخرين للسكر في سوريا ،أحدهما مملوك
من الدولة ،وإن ليس بنفس حجم الضرر.
وي� ��ؤك� ��د امل� �ط� �ل� �ع ��ون ع� �ل ��ى األوض� � � � ��اع ف��ي
س � ��وري � ��ا ،أن رج � � ��ال األع � �م � ��ال وأص� �ح ��اب
امل� �ص ��ان ��ع وغ� �ي ��ره ��م ق �ل �ق��ون م ��ن ح �ص��ول
ع�م�ل�ي��ات ح��رق م�ص��ان��ع ،ب�ع��دم��ا تعرضت
بعض املؤسسات الصغيرة ملثل هذا األمر
فقط ألنها كانت تحسب على هذا الفريق
أو ذاك .ويؤكد ه��ؤالء أن مثل هذا الوضع
ه��و األخ �ط��ر ف��ي ح�م��ص ت �ح��دي �دًا ،بسبب

القضاء السوري يحجز
على أسهم العساف في
المصرف الدولي للتجارة
والتمويل

ان�ف�لات األوض��اع هناك إل��ى درج��ة كبيرة،
ول �ه��ذا ال �س �ب��ب ي �ح��اذر أص �ح��اب األع �م��ال
االس �ت �م��رار ،وي��رغ �ب��ون ف��ي ال �ت��وق��ف ف�ت��رة
ً
حتى اتضاح الصورة ولو قليال.
ل�ه��ذا ال�س�ب��ب س� ّ�رب��ت م �ص��ادر ف��ي املصنع
أخبارًا عن أن اإلقفال مؤقت نهائي.
ف ��ي ال ��واق ��ع ،امل �ص �ن��ع امل ��ذك ��ور ب ��دأ ال�ع�م��ل
ف��ي أي��ار  2008ح�ين أن�ش��أت ش��رك��ة السكر
ال��وط �ن �ي��ة م �ص �ف��اة ل�ت�ك��ري��ر ال �س �ك��ر بقيمة

 90م �ل �ي��ون دوالر ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ج �ن��در في
م �ح ��اف �ظ ��ة ح� �م ��ص ال � �س� ��وري� ��ة .وب �ح �س��ب
البيانات املتوافرة ف��إن الطاقة اإلنتاجية
للمصنع تبلغ م�ل�ي��ون ط��ن س�ك��ر سنويًا،
إال أنه ينتج  2500طن سكر يوميًا ،رغم أن
معدل استهالك الفرد السوري من السكر
ّ
يقدر بنحو  37.3كيلوغرام سنويًا ،أي إن
ّ
ح��اج��ة ال �س��وق ت �ق��در بنحو  900أل��ف طن
سنويا ،أي ما يوازي قدرة املصنع تقريبًا،
ّ
تصدر كمية كبيرة إلى الخارج.
لكن
يحمل ال�ع�س��اف  %51م��ن أس�ه��م املصنع،
وي �ش��ارك م�ع��ه م�ج�م��وع��ة م��ن املستثمرين
السوريني واألجانب.
ال � ��رواي � ��ة ال �ث ��ان �ي ��ة مل� ��ا ج� � ��رى ،ت �ش �ي��ر إل ��ى
أن ق� ��رار اإلق� �ف ��ال ج ��اء ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ورود
معلومات عن وضع العساف على الالئحة
األم �ي��رك �ي��ة ال � �س ��وداء ،ب��دل �ي��ل أن امل �ص��رف
امل��ذك��ور ص � ّ�رح إلدارة ال �س��وق امل��ال �ي��ة في
سوريا عن قيام «مركز املقاصة والحفظ
امل ��رك ��زي ب �ت��اري��خ  2012/01/29بتثبيت
إشارة الحجز التنفيذي على كامل األسهم
العائدة للسيد محمد نجيب عبد اللطيف

ال �ع �س��اف ،ع �ض��و م�ج�ل��س إدارة امل �ص��رف
الدولي للتجارة والتمويل وزوجته خالدة
محمد شاكر» .لكن ما تبينّ أن طلب تثبيت
الحجز التنفيذي على ال�ع�س��اف ،أت��ى من
القضاء السوري.
أم � ��ا امل � �ص� ��رف ن �ف �س��ه ،ف �ق��د أع� �ل ��ن الح �ق��ًا،
لهيئة األوراق املالية وبورصة دمشق أن
يملكه العساف يبلغ  1مليون
«مجموع ما
ّ
سهم ،وهي ال تمثل أكثر من  %2من أسهم
املصرف وهو واحد من بني  2100مساهم
ت �ق��ري �ب��ًا ،وأن� ��ه ال ي��وج��د أي راب� ��ط م��ا بني
النشاط التجاري لعساف وعمل املصرف،
م � ��ع ال� �ت� �ن ��وي ��ه ب� � ��أن امل � ��ؤس � ��س ال��رئ �ي �س��ي
ل �ل �م �ص��رف ال ��دول ��ي ل �ل �ت �ج��ارة وال �ت �م��وي��ل
ه��و بنك اإلس�ك� ّ�ان للتجارة والتمويل في
األردن ،حيث تمثل نسبة مساهمته برأس
مال املصرف أكثر من .»%49
ال�ل�اف ��ت ،أن ال�ح�ج��ز ع�ل��ى ال �ع �س��اف ط��اول
أم��وال��ه وام� ��وال زوج �ت��ه ف��ي امل �ص��رف ،ول��م
يطاول أم��وال بناتهما األرب��ع ،ولم يطاول
أي � �ض� ��ًا م �ل �ك �ي �ت��ه ل �ل �م �ص �ن ��ع ،وال أص � ��ول
موجودات شركة السكر الوطنية.

