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رياضة
تجاهلت الحكومات المتعاقبة
دفع مستحقات اصحاب
افراد وشركات
الحقوق من ٍ
الذين عملوا في تنظيم دورة
االلعاب الفرنكوفونية عام
( 2009أرشيف)

على الغالف

 8مليارات ضائعة في مغارة
الدولة منذ األلعاب الفرنكوفونية
مضت  6اع ــوام على دورة االل ـعــاب الفرنكوفونية التي
استضافها لبنان وحتى يومنا هذا هناك اشخاص لم يحصلوا
عـلــى مستحقاتهم ج ــراء مشاركتهم فــي ان ـجــاح الـحــدث
عامذاك .المبالغ بالمليارات والدولة تتجاهل اصحاب الحقوق

الشارع ينتظر أصحاب الحقوق
في املؤتمر الصحافي الذي عقده منسق دورة األلعاب الفرنكوفونية ميشال
دو شادرفيان ،أمس ،في نادي الصحافة ،تحدث النائب سيمون أبي رميا
بصفته وسيطًا بني اللجنة الفرنكوفونية والدولة اللبنانية ،حيث أشار الى أن
«النائب يمثل الشعب تجاه السلطة ال العكس» وأنه يطالب «بحقوق الشعب».
واقترح أبي رميا تشكيل لجنة مشتركة
تضمه الى أصحاب الحقوق للقاء رئيس
مجلس الوزراء تمام سالم للطلب منه
وضع هذا امللف أمام مجلس الوزراء
بالسرعة القصوى« ،وإال سنلجأ الى
ّ
متوجهًا الى أصحاب الحقوق
التصعيد»،
«غيركم ليس أحسن منكم ،فإذا لم يكن
هناك تجاوب فإن الساحات والطرقات
في االنتظار» ،غامزًا من قناة الدعوة إلى
ً
االعتراض في الشارع .وختم« :كفى إذالال
وهدرًا وفسادًا وسرقة لألموال العامة».

شربل ّ
كريم
ب ـع ـض ـه ــم ت ـ ــوف ـ ــي ،ب ـع ـض ـه ــم أفـ ـل ــس،
وال ـب ـع ــض اآلخـ ـ ــر ي ـئ ــس .الـ ـك ــام هـنــا
عــن مـجـمــوعــة مــن االفـ ــراد والـشــركــات
الذين عملوا مع اللجنة املنظمة لدورة
الفرنكوفونية السادسة التي
االلعاب
ً
ّ
حــلــت ضـيـفــة عـلــى لـبـنــان ع ــام .2009
ه ـ ـ ــؤالء االشـ ـ ـخ ـ ــاص هـ ــم ل ـب ـن ــان ـي ــون،
ّ
وقدموا خدماتهم الى الدولة اللبنانية
النـ ـج ــاح حـ ــدث وط ـن ــي  -ع ــامل ــي ،لكن
وكغيرهم من املواطنني الذين عرفوا
ّ
ت ـج ــارب مـمــاثـلــة ت ـنــكــرت ال ــدول ــة لهم
وتـجــاهـلــت حـقــوقـهــم ول ــم يحصل اي
فلس واحد حتى اآلن برغم
منهم على
ٍ
مضي ستة اعوام على االستضافة.
 8مليارات و 352مليون ليرة لبنانية
تـخـ ّـص املتعاملني مــع دورة االلـعــاب
الـفــرنـكــوفــونـيــة ي ـجــري الـبـحــث عنها
منذ اعوام ،لكن ليس هناك من يجيب
او يـسـتـجـيــب ح ـت ــى بـ ــات ه ـ ــؤالء فــي
دوامـ ـ ـ ــة ال يـ ـع ــرف ــون ال ـ ـخـ ــروج م ـن ـهــا،
فـيـقــول احــدهــم ان ــه تـعــب مــن مالحقة
املــوضــوع دون ج ــدوى ،بينما يحكي
آخ ــرون عــن وف ــاة احــدهــم ج ــراء القهر
الــذي عاناه ما ّ
تسبب بمرضه بعدما
بنى كل آماله على العمل في االلعاب
مــن اج ــل تحصيل االرب ـ ــاح ،لـكـنــه في
نهاية املطاف خسر مؤسسته بعدما
جرى افشال استثماره بطريقة مريبة.

 6اع ــوام مــن االه ـمــال واذالل املــواطــن
كانت العنوان االساس لهذه القضية،
ف ــال ـح ـك ــوم ــات امل ـت ـع ــاق ـب ــة لـ ــم ت ـخ ــرج
ٍّ
ي ــوم ــا ب ـح ــل ن ـهــائـ ّـي ل ـه ــذه امل ـس ــأل ــة ال
بــل ان اقنيتها الـتــفــت على املــوضــوع
ّ
ّ
وعــط ـلــت ال ـح ــل ف ــي ك ــل مـ ـ ّـرة رأى فيه
اصحاب الحقوق انفسهم على مقربة
م ــن صـ ـن ــدوق وزارة امل ــال ـي ــة لـقـبــض
مستحقاتهم.
ال ـق ـصــة بـ ــدأت م ــع ان ـت ـقــال اسـتـضــافــة
البطولة الــى لبنان حيث جــرى رصد
ميزانية بلغت  10مــايــن و 300الف
يورو .وبحسب دفتر الشروط يفترض
ان يكون نصف هذا املبلغ على عاتق
الدولة املضيفة ،والنصف اآلخر على
ـت
ع ــات ــق الـ ـبـ ـل ــدان امل ــانـ ـح ــة .وف ـ ــي وق ـ ٍ
ّ
املتوجب
دفعت فيه الدولة اللبنانية

اصابع االتهام تشير
إلى عرقلة سهيل
بوجي للقضية

عليها من امليزانية ،لم يحصل البلد
املضيف على املبلغ من الدول املانحة،
ّ
مــا يحتم على الــدولــة سـ ّـد العجز في
امليزانية بحسب دفتر الشروط ،وهو
ُامر لم يحصل.
ّ
نظمت االلـعــاب بنجاح بمشاركة 40
دولة ،لكن لم ينجح اي وزير للشباب
وال ــري ــاض ــة م ـنــذ  2009وح ـتــى ال ـيــوم
فــي انـهــاء الــديــن املـتــرتــب على الــدولــة
برغم ان كان هناك ّ
نية لديهم جميعًا
ّ
ل ـح ــل هـ ــذه امل ـع ـض ـلــة ب ـح ـســب رئـيــس
لجنة الشباب والرياضة في البرملان
اللبناني الـنــائــب سـيـمــون ابــي رمـيــا،
لـكــن م ــا يـفـتــرض لـفــت الـنـظــر ال ـيــه ان
وزراء الرياضة ليسوا هم املسؤولني
ً
اوال عن مسألة استضافة بطولة من
ه ــذا الـ ـن ــوع ،ب ــل ان وزيـ ــر ال ـث ـقــافــة له
دور اي ـضــا وط ـب ـعــا مـجـلــس الـ ـ ــوزراء.
والــافــت انــه فــي عــام  2009كــان وزيــر
الثقافة نفسه رئيس الحكومة الحالية
تمام سالم الذي يعلم تمامًا تفاصيل
ال ـق ـض ـي ــة ،ل ـك ــن ح ـت ــى هـ ـ ــذا االم ـ ـ ــر لــم
ّ
يشفع للتوصل الى حل برغم ان هذه
املسألة اصبح املعني االول فيها ومن
مسؤولياته بدرجة اكبر حاليًا.
رئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة األسـ ـ ـب ـ ــق ف ـ ــؤاد
الـسـنـيــورة ال ــذي يصعب سـحــب املــال
م ـن ــه ب ـح ـســب م ـن ـســق دورة األل ـع ــاب
الفرنكوفونية ميشال دو شادرفيان
لــم يـعــارض صــرف اي مبلغ وقـتــذاك،
فــاملـهــم بــالـنـسـبــة ال ـيــه ك ــان «تبييض
وج ـ ـ ــه لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان» ،لـ ـك ــن اح ـ ـت ـ ــاج االم ـ ــر
ال ــى سـلـسـلــة اج ـت ـمـ ّـاعــات م ــع الـنــائــب
ابراهيم كنعان لحض حكومته على
دف ــع حـصــة لـبـنــان مــن املـيــزانـيــة ،لكن
مــا حـصــل بـعــدهــا ك ــان كــارثــة ،فــاقــرار
مجلس الــوزراء دفع املبالغ املكسورة
قبل اكثر من عامني (جلسة  13شباط
 )2013عـبــر امل ــرس ــوم (ال ــرق ــم )10890
ج ـ ــاء ع ـق ــب ارس ـ ـ ــال ال ـل ـج ـنــة املـنـظـمــة
الكشوف الخاصة باملبالغ املستحقة
ت ـب ــاع ــا ،جـ ــرى ال ـت ـع ــدي ــل ع ـل ــى ال ـق ــرار
الـصــادر على نحو فــاضــح ،حيث زاد
احــدهــم وبــواس ـطــة «الــداكـتـيـلــو» رأي
ه ـي ـئــة ال ـت ـشــريــع واالسـ ـتـ ـش ــارات رقــم
 ،2013/630ما يعني دفع االستشارة
التي تحمل مبلغًا ّ
يقدر بأقل من مليار
ليرة من اصل  8مليارات بعد التعديل
على القرار ،لتعود االمور بالتالي الى
النقطة الصفر الن اي مــرســوم جديد
يـحـتــاج ال ــى انـعـقــاد مجلس الـ ــوزراء،
وهو امر مستحيل حاليًا.
ـت وصــف فيه دو شــادرفـيــان
وفــي وق ـ ٍ
ّ
متعمد يعكس
مــا حـصــل بـســوء نـ ّـيــة
ذهـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ،مـ ـش ـ ّـبـ ـه ــا ال ــوض ــع
وك ـ ــأن ال ــدول ــة اع ـط ــت الـ ـن ــاس «ش ـيــك
بـ ــا رص ـ ـيـ ــد» ،وك ـ ـ ــام اب ـ ــي رمـ ـي ــا عــن
ـاد خ ـب ـي ـثــة وش ـي ـط ــان ـي ــة ح ـصــرت
ايـ ـ ـ ـ ٍ
دفـ ــع امل ـس ـت ـح ـقــات ب ـم ـل ـفــن م ــن اص ــل
ال ـع ـش ــرات ،واص ـف ــا اي ــاه ــا بـ ـ «راجـ ــح»
(الـشـخـصـيــة امل ـعــروفــة ف ــي مسرحية
االخــويــن الــرحـبــانــي) ،لــم يتطرق الى
اس ــم املـعــرقـلــن ،لـكــن م ـصــادر خاصة
ذكرت لـ «األخبار» ان الرجلني كانا في
وارد توجيه اصابع االتهام الى االمني
الـعــام السابق ملجلس ال ــوزراء سهيل
بوجي.
املـ ـ ـص ـ ــادر ن ـف ـس ـهــا افـ ـ ـ ــادت ب ـ ــأن اك ـثــر
املـ ـتـ ـض ــرري ــن ك ــان ــت الـ ـش ــرك ــات ال ـتــي
عـمـلــت ف ــي تــأه ـيــل وتــرم ـيــم املـنـشــآت
كــاملــدي ـنــة الــريــاض ـيــة ال ـتــي كــانــت في
حــالــة سيئة ،فــا تــزال شــركــة «أبنية»
ً
مثال تنتظر حصولها على  700الف
دوالر .كذلك كان لشركات االتصاالت
والـبــث نصيبها مثل شــركــة «إي ــزول»
ال ـتــي طــالـبــت بـ ـ  200ال ــف دوالر ،الــى
ف ـ ـنـ ــادق وش ـ ــرك ـ ــات ت ــأج ـي ــر سـ ـي ــارات
ووسائل نقل مثل شركة « »Avisالتي
قــارب املبلغ املستحق لها الـ  100الف
دوالر.

