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مجتمع وإقتصاد
بلديات
منذ نحو ثمانية أشهر ،تسلمت النيابة العامة المالية في بيروت ملفات تشتبه بحصول عمليات تزوير واختالس في بلدية
ّ
الحدث .تقدر بعض المصادر قيمة االختالسات بنحو  %10من الموازنة السنوية للبلدية .حاليًا يجرى التدقيق في حسابات البلدية
منذ تسلم المجلس البلدي مهماته ،ويخضع رئيس البلدية وعدد من الموظفين للتحقيقات .اال ان رئيس البلدية ّرد انه «ال يخضع
للمساءلة ...القضية منتهية»

«فساد» بلدية الحدث بيد القضاء
هديل فرفور
فــي  ،2014/7/7تـقـ ّـدم عضو مجلس
ب ـلــديــة ال ـح ــدث روج ـي ــه مل ــع بـشـكــوى
لدى النيابة العامة املالية التمييزية
فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ض ـ ـ ّـد رئـ ـي ــس ال ـب ـلــديــة
ج ــورج ع ــون بتهمة اخ ـتــاس أم ــوال
عامة وتزوير .لم ُيكشف عن طبيعة
املـ ـلـ ـف ــات املـ ـق ـ ّـدم ــة ضـ ــد عـ ـ ــون .ي ـقــول
ملـ ــع إنـ ـه ــا «ف ـ ــي عـ ـه ــدة الـ ـقـ ـض ــاء وال
يمكن البحث في تفاصيلها» ،اال ان
م ـصــادر مطلعة اوض ـحــت أن هناك
س ـت ــة م ـل ـف ــات ت ـن ـط ــوي ع ـل ــى ال ـه ــدر
والسرقة والـتــزويــر تــم تقديمها الى
ّ
النيابة العامة ،التي كلفت بدورها
خ ـب ـي ـرًا مــال ـيــا ك ــي ي ـق ــوم بــالـتــدقـيــق
فـ ــي سـ ـج ــات وح ـ ـسـ ــابـ ــات ال ـب ـل ــدي ــة
مـنــذ تسلم املـجـلــس الـبـلــدي الحالي
مـ ـهـ ـم ــات ــه .ت ـش ـي ــر امل ـ ـصـ ــادر ال ـ ــى ان
ّ
الـخـبـيــر امل ــال ــي امل ـكــلــف دانـ ــي شبلي
طـلــب االس ـت ـمــاع ال ــى ع ــدد كـبـيــر من
املوظفني والـشـهــود «الــذيــن هــم على
عالقة باألعمال املنسوبة الى عون»
أسماؤهم في الوثائق املرفقة
(وردت
ً
بالدعوى) ،الفتة الى أن شبلي أنهى
دراسـ ــة مـلـفــن وه ــو ب ـصــدد توسيع
نطاق التدقيق في بقية امللفات «التي
ستستغرق وقتًا» .وتضيف املصادر
أن عــون خضع للتحقيق مــرات عدة
مــن قـبــل شـبـلــي .وقــالــت امل ـص ــادر ان
قيمة االخـتــاس تـقـ ّـدر بحوالى 600
مليون ليرة» ،اي ما يقارب  %10من
قيمة املوازنة السنوية للبلدية.
ينفي عون في حديث إلى «األخبار»
ً
مسألة خضوعه للتحقيق قائال« :أنا
رئيس بلدية وال أخضع للمساءلة»،
ويضيف« :لن تستغرق هذه القضية
اكثر من  10ايام وباتت شبه منتهية،
ذلك اننا سلمنا اجوبتنا على امللفات
كافة ونحن على ثقة بنزاهتنا»ّ .
يرد
عـ ــون م ـســألــة ال ـش ـك ــوى الـ ــى «أب ـع ــاد
سياسية» ،علمًا أن ملــع وعــون جــاءا
معًا الى املجلس البلدي على الئحة
تـكـتــل التغيير واإلصـ ــاح وكــاهـمــا
«محسوبان على الجنرال» .يؤكد ملع
لـ»االخبار» أن الدافع األوحد إلقدامه
ع ـلــى هـ ــذه ال ـش ـك ــوى ه ــو «م ـمــارســة
دوره كعضو مجلس بلدي منتخب
ليراقب السلطة التنفيذية بعيدًا عن
اية اهداف شخصية او سياسية».
م ـ ـصـ ــادر فـ ــي ب ـل ــدي ــة ال ـ ـحـ ــدثّ ،
ردت
ال ـ ـخـ ــاف الـ ـح ــاص ــل بـ ــن ملـ ــع وعـ ــون

الــى جلسة  6حــزيــران  ،2011عندما
عــرض عــون البند الثاني من جدول
ّ
األعـمــال املتعلق بتحويل العقارين
رق ـ ـ ــم  3760و 499م ـ ــن ال ـت ـص ـن ـيــف
الـصـنــاعــي ال ــى التصنيف السكني،
مقابل هبة مـقــدرة ب ــ 200الــف دوالر.
حينها ،عــارض هذا االقتراح كل من
مل ــع وال ـع ـضــو ال ـب ـلــدي ص ــاح اسـمــر
وس ـجــا اعـتــراضـهـمــا بـكـتــاب خطي
استندا فيه الــى حجج عــدة ،أبرزها
العودة الى قرار رفض اللجنة املكلفة
في املجلس البلدي عام  2001لطلب
مـ ـم ــاث ــل (ت ـ ـحـ ــويـ ــل ت ـص ـن ـي ــف ع ـق ــار
ص ـنــاعــي الـ ــى س ـك ـنــي) «ألن ال ـب ـلــدة
تفتقر ملساحات صناعية ( )...وألن
اسـتــراتـيـجـيــة امل ـج ـلــس ال ـب ـلــدي هي
باستحداث تصنيف بحسب املناطق
كمساحات صناعية بناء على دراسة
املخطط التوجيهي العام» .الالفت ان
نص االعتراض يشير الى ان «الهبة»
امل ـعــروضــة عـلــى املـجـلــس ال ـب ـلــدي ال
تبلغ مئتي الف دوالر إنما مليوني
دوالر ،تم عرضها من قبل الوسيط
بني شركة تكنولوجي لبنان ،مالكة
العقار  ،3760والبلدية ،أي ان العرض
ال ـب ــال ــغ ق ـي ـم ـتــه م ـل ـيــونــي دوالر هــو
للعقار  3760فقط.
ّ
يقدر سعر املتر في االرض الصناعية
ف ــي امل ـن ـط ـقــة بـ ـ ـ ــ $600ف ــي ح ــن يـقــدر
سـعــر امل ـتــر الـسـكـنــي بـ ـ ــ ،$3000تبلغ
مساحة العقارين حــوالــى ال ــ 16الف
متر ،ما يعني أن تحويل التصنيف
مــن صناعي الــى سكني يــدر ارباحًا
ملالكيها بحوالى  35مليون دوالر.
تـ ـ ـج ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـ ــى ان م ــوافـ ـق ــة
مجلس ال ـ ــوزراء وتــرخـيـصــه لشركة
ت ـك ـنــولــوجــي ل ـب ـن ــان ب ـت ـم ـلــك ال ـع ـقــار
 )1980/3/26( 3760اشـ ـت ــرط ــت
«أن تـخـصــص ال ـشــركــة ه ــذا الـعـقــار
للغاية التي أعـ ّـد لها والتي من أجل
تـحـقـيـقـهــا م ـن ـحــت ال ـت ــرخ ـي ــص وأن
تنجز مشروعها خــال مهلة خمس
سـ ـن ــوات م ــن ت ــاري ــخ ال ـت ـس ـج ـيــل فــي
السجل العقاري تحت طائلة تطبيق
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات املـ ـنـ ـص ــوص ع ـن ـه ــا فــي
م ـشــروع ال ـقــانــون امل ــوض ــوع موضع
التنفيذ بموجب املرسوم رقم 11614
ت ــاري ــخ  .1969/1/4وح ـم ــل األخ ـيــر
اس ـ ـ ــم «ت ـ ـحـ ــديـ ــد م ـن ـط ـق ــة ص ـن ــاع ـي ــة
لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــات امل ـص ـن ـف ــة م ـ ــن ال ـف ـئــة
الثانية في الحدث» .وورد في املادة
األول ــى « :يسمح بإنشاء مؤسسات

هناك ستة ملفات متعلقة بالهدر والتزوير واالختالس ّ
تقدر االختالسات فيها بنحو  600مليون ليرة (مروان بوحيدر)

مصنفة من الفئة الثانية في املنطقة
امل ـحــددة مــن األرقـ ــام ( )1ال ــى (،»)10
(العقاران  3760و 499كانا من ضمن
العقارات العشرة).
من يملك شركة تكنولوجيا لبنان؟
قبل آب  ،2011كــانــت ملكية الشركة
تـ ـت ــوزع ع ـل ــى ك ــل م ــن مـ ـ ــارك ج ــورج
دو ش ــاداروفـ ـي ــان (ش ـق ـيــق امل ـس ــؤول
عــن الـعــاقــات الـخــارجـيــة فــي التيار
الــوط ـنــي ال ـح ــر) بـنـسـبــة  %1ورب ـيــع
عقيقي بنسبة  %1وكارال جرمانوس
ب ـن ـس ـبــة  ،%1ام ـ ــا ال %97املـتـبـقـيــة
فكانت تملكها شــركــة «اوفيرسيس
هولدينغ كور» التي يملك  %13منها
دو شاداروفيان.
ف ـ ـ ــي  ،2011/8/2ب ـ ـي ـ ـعـ ــت ش ــرك ــة
تـ ـكـ ـن ــول ــوج ــي ل ـ ـي ـ ـبـ ــان الـ ـ ـ ــى ح ـب ـيــب

ك ـس ــروان ــي ،الـ ــذي ب ــات مــالــك الـعـقــار
 .3760تفيد املعلومات أن كسرواني
هـ ــو ش ــري ــك رئـ ـي ــس ال ـب ـل ــدي ــة عـ ــون،
كذلك هو شريك ما سمي بـ»الحلقة

عون :أنا رئيس
بلدية وال أخضع
للمساءلة والقضية
باتت منتهية

النافذة في املنطقة» واملقصود بها
ال ـنــائ ـبــان حـكـمــت دي ــب وآالن ع ــون.
من هنا ،تلفت بعض املصادر الى أن
رفض ملع هذا البند ،الذي يقف عائقًا
امـ ـ ــام م ـص ـل ـحــة ع ـ ــون وم ـ ــن يــدع ـمــه،
ه ــو ال ـس ـب ــب ال ــرئ ـي ــس ل ــ»االن ـش ـق ــاق
السياسي» بينهما.
بـخــاف قــانــون الـبـلــديــات ،لـ ّـم ينشر
قـ ـ ــرار امل ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي املـ ـت ــخ ــذ فــي
ج ـل ـس ــة االثـ ـ ـن ـ ــن  6حـ ـ ــزيـ ـ ــران 2011
ّ
املـ ـتـ ـع ــل ــق ب ـت ـح ــوي ــل الـ ـعـ ـق ــاري ــن مــن
التصنيف الصناعي الى التصنيف
الـسـكـنــي .فــي س ـجــات قـلــم الـبـلــديــة،
يظهر ان ملع سجل طلبًا رقمه 2592
ب ـتــاريــخ  ،2011/6/29مـ ّ
ـوج ـهــا الــى
ّ
رئيس البلدية ،لالطالع على نسخة
عن قرار املجلس البلدي املتخذ خالل

متابعة

أزمة الرواتب تحوم فوق مستشفى بيروت الجامعي
موظفو مستشفى بيروت الجامعي
ق ـل ـق ــون ب ـع ــدم ــا أش ـي ــع أن روات ـب ـه ــم
ل ـل ـش ـهــر ال ـ ـجـ ــاري لـ ــن ت ــأت ــي ق ــري ـب ــا.
أزمـ ــة ال ــروات ــب خـ ّـيـمــت م ـج ــددًا فــوق
رؤوسـ ـه ــم .قـلـقـهــم نــاجــم ع ــن تــزامــن
ح ــدث ــن يـعـنـيـهـمــا مـ ـب ــاش ــرة :األول
يتعلق بقرار وزير الصحة وائل أبو
ف ــاع ــور ،ال ـقــاضــي بــإل ـغــاء ال ــزي ــادات
وال ـت ــرق ـي ــات الـ ـص ــادرة ع ــن الــرئـيــس
ال ـس ــاب ــق مل ـج ـلــس إدارة املـسـتـشـفــى
ف ـي ـصــل ش ــاتـ ـي ــا .والـ ـث ــان ــي يـتـعـلــق
بما تناهى إلى مسامعهم بالتواتر
عــن ع ــدم وج ــود مـخـصـصــات مالية
ّ
ستحول إلى املستشفى قريبًا.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار اجـ ـتـ ـمـ ـع ــت ل ـج ـنــة
موظفي مستشفى بيروت الجامعي

أمـ ــس م ــع م ـس ـت ـشــار وزي ـ ــر الـصـحــة
الـعــامــة يــاســر ذبـيــان .اللجنة ّ
عبرت
ع ـ ــن ه ـ ــواج ـ ــس املـ ــوظ ـ ـفـ ــن وق ـل ـق ـه ــم
م ــن الـ ـع ــودة إل ــى ت ـك ــرار أزمـ ــة تــأخــر
س ــداد ال ــروات ــب الـتــي حصلت خــال
الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة ،وال س ـي ـمــا أن
قـ ـ ــرار أبـ ــو ف ــاع ــور ال ـق ــاض ــي بــإل ـغــاء
قرارات شاتيال قد يفهم منه تمهيدًا
لحصول أزمة رواتب.
ذبـ ـي ــان أوض ـ ــح أن ق ـ ـ ــرارات شــاتـيــا
ألغيت ألنها ال تستند إلى أي معيار،
وأن اإلل ـ ـغـ ــاء ال ي ـت ـض ـمــن ال ـ ـقـ ــرارات
التي ّ
أقرها مجلس إدارة املستشفى
بـخـصــوص مـطــالــب املــوظ ـفــن ،التي
اع ـت ـص ـمــوا ألج ـل ـهــا م ــؤخ ـرًا (الـشـهــر
امل ــاض ــي) ،ال بــل «إن وزارة الصحة

س ـت ـحـ ّـول ه ــذه املـ ـق ــررات ال ــى سلطة
الوصاية الثانية املتمثلة في وزارة
املــال ـيــة» ،كـمــا نـقــل أم ــن ســر اللجنة
سامر نزال عن ذبيان.
وع ــد ذب ـي ــان ل ــم يـكــن كــافـيــا لطمأنة
امل ــوظـ ـف ــن ب ـع ــدم ــا عـ ــانـ ــوا ع ـل ــى م ـ ّـر
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوات امل ـ ـن ـ ـصـ ــرمـ ــة م ـ ـ ــن أزم ـ ـ ــة
متواصلة في العجز املالي والتأخر
في سداد الرواتب.
فـ ــي رأي ـ ـهـ ــم إن إقـ ـ ـ ــرار م ـط ــال ـب ـه ــم ال
يضمن لهم «أن رواتبهم ستكون في
جيبهم آخر الشهر .ال شيء مؤكدًا»،
يقول نزال.
وفـ ــي اتـ ـص ــال م ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،رب ــط
ذبيان بني الخطة اإلنقاذية واملدير
ال ـج ــدي ــد لـلـمـسـتـشـفــى؛ «امل ــدي ــر هــو

ّ
وقف التدخ ّل
السياسي يقلص العجز
ويزيل عن الموظفين
هاجس

رأس الهرم ،فــور تعيني مدير جديد
سنباشر في الخطة اإلنـقــاذيــة» .لذا
ت ـس ــأل مـ ـص ــادر مـطـلـعــة ع ـلــى املـلــف

ع ـ ّـم ــا إذا ك ــان ــت امل ـش ـك ـلــة الـحـقـيـقـيــة
محصورة باملدير الجديد« :ماذا عن
املستشارين الــذيــن رافـقــوا املديرين
الــذيــن تـعــاقـبــوا عـلــى م ـ ّـر الـسـنــوات؟
ومــاذا عن إدارة املشتريات والدائرة
املــالـيــة واإلداريـ ـ ـ ــة؟» .ت ـقــول امل ـصــادر
ُ
إن ف ــي ه ـ ــذه ال ـ ــدوائ ـ ــر تـ ـج ــرى أك ـبــر
ال ـص ـف ـق ــات ب ـش ـكــل ع ـش ــوائ ــي وع ـلــى
قواعد ً املحسوبيات واملحاصصات،
الفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــى أن املـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــوب «خـ ـط ــة
إصالحية ّ
تفعل الرقابة والتفتيش
وت ـم ـن ــع امل ـح ــاص ـص ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
وغيرها من إدارة الفساد».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،يــؤكــد ذب ـي ــان أن هـنــاك
إرادة جــديــة ف ــي الـ ـ ــوزارة للنهوض
باملستشفى ،وأن الـ ــوزارة تتواصل

