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سياسة
على الغالف

فضيحة المازوت:
االشتباه في ضباط وأسئلة عن دور ريفي
خالل األيام الماضية ،خرجت إلى العلن بعض التسريبات عن سرقة محروقات من مستشفى رفيق الحريري الحكومي .المكتوم
من الملف هو الجزء األكبر منه :مئات ماليين الليرات المهدورة والمسروقة في المديرية العامة لقوى االمن الداخلي ،في عهد
َ
فأخرج مرافقه سريعًا من القضية
مديرها العام السابق اللواء أشرف ريفي .التحقيقات طاولت بعض حاشية وزير العدل،

إحدى الوثائق التي يجري التحقيق فيها (األخبار)

حسن عليق
ُحكي الكثير خالل اليومني املاضيني عن
فضيحة توريد املازوت إلى مستشفيات
حكومية وإل ــى املــديــريــة الـعــامــة لقوى
األمن الداخلي .تم توقيف املشتبه فيه.
صاحب شركة الصحراء للمحروقات،
علي ح ،.الذي كان يبيع املحروقات إلى
مستشفى رفـيــق الـحــريــري الحكومي،
وإلــى مؤسسة الشرطة .الرجل اعترف،
فــي التحقيق ال ــذي تجريه معه مفرزة
الـ ـش ــرط ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة فـ ــي ال ـض ــاح ـي ــة
الجنوبية لـبـيــروت ،بــأنــه كــان يتالعب
ّ
بالعدادات ،ويسلم كمية من املحروقات
أق ــل مـمــا يتقاضى ثمنًا لـهــا .وتـحـ ّـدث
عن موظفني وضباط يساعدونه على
ال ـغ ــش ،ل ـقــاء م ـبــالــغ مــال ـيــة «يـهــديـهــم»
إياها.
حتى هــذه النقطة ،القصة تـبــدو قصة
«ف ـس ــاد عـ ـ ــادي» .لـكــن ج ــزء ه ــا املتعلق

ُ
ترك الرفاعي لقاء سند
إقامة ،فيما أمر النائب العام بترك
بدران «رهن التحقيق»
باملديرية العامة لقوى األمــن الداخلي
يحمل في طياته ما هو أكبر من قصة
ف ـســاد عـ ــادي .ثـمــة  3أب ـعــاد ملــا يـجــري:
األول ،هــو رغـبــة وزي ــر الــداخـلـيــة نهاد
امل ـش ـن ــوق وامل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـق ــوى األم ــن
ال ــداخـ ـل ــي ال ـ ـلـ ــواء اب ــراهـ ـي ــم بـصـبــوص
بإحالة ملفات الفساد في املديرية على
القضاء؛ الثاني متصل بأداء املدير العام
السابق الـلــواء أش ــرف ريـفــي وشركائه
ف ــي إدارة امل ــدي ــري ــة ،وال ـث ــال ــث مــرتـبــط
بالتنافس على خالفة بصبوص.
ب ـ ـ ــدأت ال ـق ـص ــة ق ـب ــل أس ــابـ ـي ــع ،ع ـنــدمــا

ّ
تبي في املديرية أن مبلغ  877مليونًا
و 995ألــف لـيــرة لبنانية ،جــرى دفعها
فــي املــديــريــة للنقيب محمد الــرفــاعــي،
املــرافــق الشخصي ل ـلــواء أش ــرف ريفي
(فــي األمــن الداخلي وفــي وزارة العدل)
وكاتم الكثير من أس ــراره .فقد ّ
تبي أن
ريفي أصــدر قبل إحالته على التقاعد
قرارًا (يحمل الرقم  )4355يطلب فيه من
وح ــدة الـخــدمــات االجتماعية تسليف
النقيب الــرفــاعــي املـبـلــغ املــذكــور (أكـثــر
م ــن  877مـلـيــون ل ـيــرة لـبـنــانـيــة) تحت
عنوان «تأمني مــادة املــازوت األخضر».
وكان يجب على وحدة اإلدارة املركزية
تـســديــد ه ــذه الـسـلـفــة .عـنــدمــا انكشفت
ه ــذه الـقـضـيــة ،رف ــض جـمـيــع املعنيني
تسديد السلفة غير القانونية ،بعدما
اكتشفوا أن امل ــازوت ال ــذي ُدفـعــت ثمنًا
ً
له لم يصل إلى خزانات املديرية كامال.
أثيرت أسئلة عدة حول هذا املبلغ :ملاذا
ّ
للمورد بموجب
لم ُيدفع املال مباشرة
م ـن ــاق ـص ــة ي ـن ــص ع ـل ـي ـهــا الـ ـق ــان ــون أو
بموجب اتفاق رضائي؟ ملا أقحم ريفي
مرافقه في صفقة مالية خارج األصول
ً
املرعية اإلج ــراء؟ هــل وصــل املــال كامال
يعط املـ ّ
إلى املـ ّ
ـورد املازوت
ـورد؟ ملاذا لم ِ
املطلوب للمديرية؟
سريعًا ،قرر املشنوق وبصبوص إحالة
املـ ـل ــف ع ـل ــى ال ـت ـح ـق ـيــق ،رغ ـ ــم كــونـهـمــا
ي ـص ــران ع ـلــى إب ـع ــاد امل ـل ــف ع ــن ري ـفــي.
خ ـ ــال ال ـت ـح ـق ـيــق ،تـ ـب ـ ّـن وجـ ـ ــود ث ـغــرة
أخرى يجري التدقيق فيها ،توحي بأن
ّ
مورد املازوت قبض هذه السلفة مرتني.
مرة من وزارة املــال ،ومــرة من الرفاعي.
ثــم ظـهــرت فضيحة أخـ ــرى .دف ــع ريفي
ّ
للمورد نفسه (علي ح .صاحب شركة
ال ـص ـح ــراء ل ـل ـم ـحــروقــات) ث ـمــن مليون
و 50ألف ليتر من البنزين (كــان ثمنها
حـيـنــذاك نحو مليون دوالر أمـيــركــي)،
من دون أن تتسلمها املديرية .بحسب

أمر ريفي بصرف مبلغ  877مليون ليرة لمرافقه الشخصي «لتأمين المازوت األخضر» (هيثم الموسوي)

مسؤول أمني متابع للتحقيقاتّ ،
تبي
أن ريفي تــرك هــذه الكمية مــن البنزين
(نـ ـح ــو  52500ص ـف ـي ـحــة بـ ـن ــزي ــن) فــي
عـهــدة الـشــركــة ،كـمـخــزون استراتيجي
للمديرية العامة لقوى األمــن الداخلي!
وعندما طالبت املديرية صاحب الشركة
بهذا املخزونّ ،
تبي أنه باعه!
أحـ ـي ــل املـ ـل ــف ع ـل ــى الـ ـقـ ـض ــاء ،ف ـصــار
التحقيق يجري في مفرزة الضاحية
الـقـضــائـيــة ،وب ــإش ــراف ال ـنــائــب الـعــام
املـ ــالـ ــي الـ ـق ــاض ــي ع ـل ــي ابـ ــراه ـ ـيـ ــم .تــم
توقيف ّ
املورد ،علي ح .خالل التحقيق،
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اعـتــرف بــالـغــش ،فــي م ــازوت املــديــريــة
وبنزينها ،وفــي م ــازوت مستشفيات
حـ ـك ــومـ ـي ــة ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال ع ـ ـ ــدم ت ـس ـل ـيــم
الـكـمـيــات ال ـتــي يـحـصــل عـلــى ثمنها.
وتـ ـ ـح ـ ـ ّـدث عـ ــن مـ ـتـ ـع ــاون ــن مـ ـع ــه ،فــي
اإلدارات الرسمية .في األمن الداخلي،
ادعى بأنه دفع «هدية « للنقيب محمد
ال ــرف ــاع ــي ،ه ــي ع ـب ــارة ع ــن مـبـلــغ 170
مليون ليرة .وبعدما استمع املحققون
إلــى إفــادة الرفاعي ،نفى ادعــاء املـ ّ
ـورد
امل ــوق ــوف .كــذلــك ق ــال عـلــي ح .إن ــه دفــع
مـبــالــغ طــائـلــة لـلـمـقــدم أســامــة ب ــدران،
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الذي نفى بدوره ادعاءات املشتبه فيه.
وب ـح ـســب م ـســؤولــن أم ـن ـيــن معنيني
بـ ــامل ـ ـلـ ــف ،فـ ـ ـ ــإن شـ ـخـ ـصـ ـي ــات وزاريـ ـ ـ ـ ــة
وعــدل ـيــة وأم ـن ـيــة تـسـعــى إل ــى إح ـبــاط
هـ ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ،وحـ ـ ـص ـ ــر ال ـش ـب ـه ــة
ف ــي دائ ـ ـ ــرة ع ـل ــي ح .ص ــاح ــب ال ـشــركــة
املـ ـ ّ
ـوردة لـلـمـحــروقــات .وإلب ـعــاد شبهة
س ــوء اإلدارة عــن فــريــق ال ـل ــواء أشــرف
ريـفــي ،يـجــري العمل إلخ ــراج الرفاعي
م ــن املـ ـل ــف .وإخ ـ ـ ــراج ال ــرف ــاع ــي يسمح
بـتـحـصــن مــوقــف ب ـ ــدران .وب ـعــدمــا تم
التصرف على أساس عدم وجود دليل
ُيثبت حصول أي من الضابطني على
رشى من املـ ّ
ـورد ،تم العمل وفق قاعدة
أن إفادة املشتبه فيه أضعف من إفادة
ال ـض ــاب ــط .وب ــذل ــك ،أم ــر ال ـنــائــب ال ـعــام
امل ــال ــي ب ـت ــرك ال ــرف ــاع ــي ب ـس ـنــد إق ــام ــة،
وبترك بدران رهن التحقيق ،أي إطالق
سراح كل منهما .فالنائب العام ينظر
إلـ ــى ال ــرف ــاع ــي ب ـص ـف ـتــه غ ـيــر م ـس ــؤول
عما جــرى .وفــي حــال ترتب مسؤولية
ـوج ــب م ـســاء لــة من
م ــا ،ف ـهــي إداري ـ ــة ت ـ ِ
هــم أعـلــى رتـبــة مــن الــرفــاعــي بشأنها.
أم ــا ب ـ ـ ــدران ،ف ـهــو املـ ـس ــؤول ع ــن تسلم
امل ـ ـحـ ــروقـ ــات ب ـص ـف ـتــه رئـ ـي ــس امل ـك ـتــب
اإلداري فــي مصلحة اآلل ـي ــات ،ولــذلــك
ُ
ترك «رهن التحقيق».
صاحب املؤسسة هو الوحيد الــذي ال
يزال موقوفًا بقرار قضائي .أما بدران،
ف ـق ــرر رؤس ـ ـ ــاؤه ف ــي امل ــدي ــري ــة تــوقـيـفــه
ب ـق ــرار مـنـهــم (وهـ ــو م ــا ي ـحــق ل ـهــم من
دون إذن ق ـض ــائ ــي ،وي ـس ـمــى ق ــراره ــم
«توقيفًا مسلكيًا») .كــذلــك عـمــدوا إلى
نـقـلــه «ت ــأدي ـب ـي ــا» م ــن م ــرك ــزه لـلـخــدمــة
ف ــي «الـ ـف ــوج ال ـس ـ ّـي ــار ال ـث ــال ــث» .ل ـكــن ال
أحد سيجرؤ على املس بالرفاعي ،وال
على مساءلة وزير العدل ،الذي ُيعتبر
فــي لبنان ،بالعرف ال بالقانون ،رأس
النيابات العامة التي تحقق في امللف.
ويجزم مسؤولون أمنيون بــأن كل ما
ي ـجــري هــو نتيجة س ــوء إدارة ال ـلــواء
أشرف ريفي للمديرية طوال  8سنوات
تـصــرف خاللها كما لــو أنــه بــاق فيها
إلى األبد ،وأن ال حسيب على عمله وال
ً
رقيب .وتضرب املصادر مثال آخر على
ســوء إدارة ريفي ألمــوال املديرية :كان
املــديــر ال ـعــام الـســابــق لــأمــن الــداخـلــي

