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مجتمع وإقتصاد
على الغالف تستوفي شركة ليبان بوست مبالغ إضافية من الزبائن من دون موافقتهم .تضاف إلى الفاتورة
ّ
انضم إليها قبل فترة مبلغ للتبرع لجمعية
كلفة خدمات «الديليفري بالس» و«الرسائل النصية» و«كومبو» ،ثم
الهائل من الفواتير الصادرة يجعل منها مبالغ كبيرة
«حماية» .المبالغ صغيرة نسبيًا على الفاتورة ،إال أن العدد ّ
تدخل إلى أرباح الشركة وإلى جيب «حماية» من دون وجه حق

ّ
«ليبان بوست» تلزم الزبائن بالتبرع لجمعية «حـ
محمد وهبة
قـ ـب ــل أيـ ـ ـ ـ ــام ،انـ ـتـ ـش ــر عـ ـل ــى ص ـف ـح ــات
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ت ـع ـل ـيــق مــن
ش ـخ ــص ي ــدع ــى زه ـي ــر جـ ـل ــول ،ي ـقــول
إن اب ـن ـت ــه س ـ ـ ـ ّـددت رس ـ ــوم الـتـسـجـيــل
لـلـجــامـعــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة اإلل ــزامـ ـي ــة عبر
شــركــة «ل ـي ـبــان ب ــوس ــت» وأن الـشــركــة
استوفت من دون وجه حق  500ليرة
ّ
تبرعًا لجمعية «حماية» التي تعنى
ب ـق ـضــايــا اس ـت ـغ ــال ال ـط ـف ــل وال ـع ـنــف
األسري .وفيما نشر جلول صورة عن
اإليصال الــذي يظهر ّاستيفاء الـ 500
ليرة ،سأل« :كيف يحق لشركة ليبان
ب ــوس ــت أن ت ـض ـيــف هـ ــذا امل ـب ـلــغ على
امل ــواط ــن مــن دون أن تــأخــذ مــوافـقـتــه.
هذا إخبار لكل املحامني ،راجيًا إقامة
دع ــوى ض ـ ّـد الـشــركــة وإعـ ــادة األم ــوال
إلى أصحابها».
أث ـ ـ ــارت ه ـ ــذه الـ ـح ــادث ــة ض ـ ّـج ــة ك ـب ـيــرة
فــي أوس ــاط إدارة الـجــامـعــة اللبنانية
وال ـ ـطـ ــاب ،وال س ـي ـمــا ب ـعــدم ــا انـتـشــر
التعليق على مواقع صفحات التواصل
االج ـت ـمــاعــي وجـ ــرى تـنــاقـلــه بــواسـطــة
«واتس آب» ،وهو ما دفع إدارة الشركة
إلــى اإليـعــاز ملوظفيها الحـقــا بتوجيه
ّ
التبرع
الـســؤال للزبون عــن رغبته فــي
بـهــدف إخ ـفــاء مــا كــانــت تـقــوم بــه على
م ـ ــدى األشـ ـه ــر ال ـث ــاث ــة امل ــاضـ ـي ــة .فــي
ال ــواق ــع ،إن ه ــذا ال ـنــوع مــن االسـتـيـفــاء
«اإللـ ــزامـ ــي» مل ـبــالــغ م ــن ال ــزب ــائ ــن ليس
األول مــن ن ــوع ــه .فـقــد سـبــق أن أث ــارت
قـ ّـصــة ال ـت ـبـ ّـرع لـجـمـعـيــة «ح ـمــايــة» من
دون موافقة الــزبــون ّ
ضجة بــن طالب
الجامعة اللبنانية قبل فترة وجيزة.
وقـبــل ذل ــك بــأشـهــر ك ــان بـعــض مكاتب
الشركة يفرض على الطالب السوريني
ش ــراء كـتــب وت ــذك ــارات مــع كــل إيـصــال
ّ
يتعلق بــرســم التسجيل .ظ ــن الـطــاب
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــون أن ـ ـهـ ــا كـ ـت ــب وتـ ـ ــذكـ ـ ــارات
إلزامية ،إلى أن اكتشفوا العكس.
ه ـ ـ ــذا الـ ـنـ ـم ــط لـ ـي ــس سـ ـل ــوك ــا ح ــدي ـث ــا
لــدى الـشــركــة وال يقتصر على طالب
ال ـجــام ـعــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ب ــل ي ـش ـمــل كل
الزبائن .فالشركة عمدت منذ سنوات
إلى تقديم خدمات إضافية ّ
تبي الحقًا
أن الــزبــائــن يــدفـعــون ثمنها مــن دون
موافقتهم ومن دون أن يعلموا بأنها
خــدمــات اخـتـيــاريــة ولـيـســت إلــزامـيــة،
مثل خدمة «الديليفري بــاس» ،التي
ارتفعت كلفتها إلــى ثالثة آالف ليرة،
ّ
النصية ،التي بلغت
وخدمة الرسائل
ألف ليرة ،وخدمة التذكير بألفي ليرة،
باإلضافة إلــى خدمة «كومبو» ،التي

ّ
تكلف ثالثة آالف ليرة .يندر أن ُيصدر
أح ــد مـكــاتــب شــركــة «ل ـي ـبــان بــوســت»
ً
إيـصــاال للزبون ليس فيه واح ــدة من
هذه الخدمات.
رواي ـ ــة ال ـش ــرك ــة ال تـخـتـلــف ك ـث ـي ـرًا ،إذ
يـ ـق ــول م ـس ـت ـشــار اإلعـ ـ ــام وال ـع ــاق ــات
ال ـعــامــة ل ـشــركــة ل ـي ـبــان ب ــوس ــت ،رون ــي
ألفا ،إن ما حصل هو أن إدارة الشركة
أص ــدرت تعليمات واضـحــة ملوظفيها
ّ
التبرع بقيمة
بإصدار فواتير تتضمن
 500ليرة لجمعية «حماية» ،باإلضافة
ّ
التبرع
إلــى وج ــوب س ــؤال الــزبــون عــن
بـ ـص ــورة اخ ـت ـي ــاري ــة «ولـ ـك ــن رب ـم ــا قــد
ي ـكــون هـنــاك مــوظــف خــالــف تعليمات
اإلدارة واسـ ـت ــوف ــى م ـب ــال ــغ ال تــدخــل
ّ
املحددة للخدمات التي
ضمن الرسوم
ّ
تقدمها الشركة .التعليمات الواضحة
الـ ـص ــادرة ع ــن اإلدارة رب ـم ــا ق ــد تـكــون
خرقت باإلهمال أو النسيان .يفترض
بــاملــوظـفــن تــوجـيــه ال ـس ــؤال ل ـلــزبــون».
ّ
التبرع بقيمة 500
ويشير ألفا إلــى أن
ليرة لحساب «حماية» يأتي في إطار
الشراكة في املسؤولية االجتماعية التي
تجمع بني «ليبان بوست» و«حماية»،
وهو أمر درج عليه الكثير من الشركات
في إطار ممارسة هذه املسؤولية.
تبرير الـشــركــة ملــا حـصــل ،يـقـ ّـر ضمنًا
ب ـم ـســؤول ـي ـت ـهــا ع ــن اس ـ ّت ـي ـف ــاء مـبــالــغ
مالية من دون وجه حــق ،وخصوصًا
أن غــالـبـيــة ال ــزب ــائ ــن ال ــذي ــن اكـتـشـفــوا
األمــر على اإليـصــال تــركــوا األمــر ألنه
«م ـ ــش م ـ ـحـ ــرز» وألن إعـ ـ ـ ــادة إص ـ ــدار
ّ
التبرع يتطلب «وقتًا».
إيصال بال
ّ
يتكرر بأوجه مختلفة
لكن هــذا األمــر
ف ــي ك ــل م ـ ـ ّـرة .وفـ ــي ك ــل مـ ــرة تـتـنـصــل
إدارة الشركة من املسؤولية وتحملها
ّ
«املقصرين».
للموظفني «املهملني» أو
وبحسب املعلومات املتداولة بني عدد
من موظفي الشركة ،فــإن إدارة ليبان
بوست أوعزت إلى املوظفني بضرورة
ج ـمــع مـبـلــغ  40أل ــف دوالر لجمعية
حماية ،وأن املكاتب التي تجمع مبالغ
أكبر ستحصل على مكافآت مالية.
الـ ــافـ ــت أن الـ ـع ــاق ــة بـ ــن «حـ ـم ــاي ــة»
و«لـ ـيـ ـب ــان بـ ــوسـ ــت» ل ـي ـس ــت ج ــدي ــدة.
فـعـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،أطـلـقــت الـشــركــة
ق ـبــل س ـن ــوات مـ ـب ــادرة «رس ــال ـت ــك إلــى
بابا نويل» وقد ّ
تبي من البيان الذي
ّ
وزع ـ ـتـ ــه ال ـش ــرك ــة أن «ل ـي ـب ــان بــوســت
ّ
تـ ـعـ ـه ــدت ب ــالـ ـتـ ـب ــرع بـ ـ ــاألربـ ـ ــاح ال ـت ــي
ستحققها من بيع هذه البطاقات إلى
ح ـمــايــة» .يــوم ـهــا ،صـ ّـرحــت الجمعية
بــأن «اسـتـمــراريــة عملنا تعتمد على
ال ـت ـبــرعــات ال ـس ـخـ ّـيــة ال ـت ــي ت ـق ــوم بها

الجمعية
ترأسها
ّ
فيفيان دباس
وفيها شكري
صادر ولمى
سالم أعضاء
(بالل جاويش

ليبان بوست كانت تجمع
لحساب «حماية»  500ألف ليرة
يوميًا من معامالت الطالب
شــركــات مثل ليبان بــوســت عبر بذل
كل ما في وسعها للمساعدة».
هــذه الجمعية التي تدعى «حماية»
لــدي ـهــا ص ـلــة وصـ ــل ق ـ ّ
ـوي ــة م ــع لـيـبــان
بوست ،إذ هناك صلة قرابة بني زوجه
املدير العام لليبان بوست خليل داوود
ورئ ـي ـس ــة ال ـج ـم ـع ـيــة ف ـي ـف ـيــان ّ
دب ـ ــاس.
وبحسب السيرة الذاتية ألعضاء هذه
الـجـمـعـيــة ،ف ــإن رئـيـسـتـهــا ه ــي زوج ــة

رج ــل األع ـم ــال روب ـيــر ّ
دبـ ــاس ،ومعها
املستشار املــالــي واالستراتيجي جو
ّ
صدي ،الذي تربطه عالقة ّ
قوية بمالك
الشركة نجيب ميقاتي وهو الذي أعدّ
ّ
خطة انتقال أسهم ميقاتي في «ليبان
ب ــوس ــت» إل ــى مـلـكـيــة م ــاري ــو سـ ــرادار
مقابل إدخــال ميقاتي في ملكية ّبنك
الـشــرق األدن ــى الـتـجــاري ،وهــو يمثله
حــال ـيــا ف ــي مـجـلــس إدارة املـجـمــوعــة
املندمجة بني الشرق األدنى التجاري
وبنك الصناعة والعمل.
ويشمل مجلس إدارة الجمعية رئيس
مجلس شــورى الدولة شكري صادر،
ورج ــل األع ـمــال ســامــي ن ــادر ،وزوج ــة
رئيس الحكومة ملى سالم.

تقول الشركة على موقعها اإللكتروني
إن مـعـ ّـدل املـعــامــات الحكومية ،التي
ت ـعــال ـج ـهــا سـ ـن ــوي ــا ،ي ـب ـلــغ  8مــايــن
معاملة تشمل عشرات الخدمات التي
ّ
تقدمها اإلدارات الرسمية مثل السجل
الـ ـع ــدل ــي ،رسـ ـ ــوم ت ـس ـج ـيــل ال ـجــام ـعــة
اللبنانية والتعليم الـعــالــي واملهني
وإفــادات من املديرية العامة للتربية،
تجديد رخص السوق وبدل عن ضائع
ورسوم السير السنوية ،وبراءات ذمة
م ــن ال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي لـلـسـيــارات
ال ـع ـمــوم ـيــة وال ـش ـح ــن واألوت ــوبـ ـي ــس.
باإلضافة إلى خدمات تتعلق بمديرية
التعبئة في قيادة الجيش ،ومعامالت
في وزارة الصحة ،وفي وزارة الطاقة

تقرير

السيول تجتاح شوارع بيروت وضواحيها
هديل فرفور
ك ــاد نـفــق امل ـطــار ان ي ـغــرق مـجــددا
أم ــس ،اس ــوة بــالـسـنــوات السابقة.
وصل منسوب السيول املتساقطة
ه ــذه امل ــرة ال ــى مـسـتــوى الــرصـيــف
ف ـقــط ،فــاقـتـصــر «س ـي ـنــاريــو» غــرق
النفق على تجمع للمياه ،ما ادى
ال ــى قـطــع ال ـطــريــق فــي االتـجــاهــن
ل ـب ـعــض ال ــوق ــت وت ـس ـب ــب بــزح ـمــة
سـيــر خــانـقــة بــاتـجــاه خـلــدة وعند
مدخل النفق.

م ـ ـ ـصـ ـ ــادر فـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة «ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب
ل ــإع ـم ــار» املـكـل ـفــة أع ـم ــال صـيــانــة
ّ
ال ـن ـف ــق ،ق ــال ــت ان ال ـش ــرك ــة نــظـفــت
امل ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،الف ـ ـتـ ــة الـ ـ ــى ان ت ـج ـمــع
امل ـي ــاه سـبـبــه «اح ـت ـك ــاك كـهــربــائــي
ادى ال ـ ـ ــى ت ـع ـط ـي ــل امل ـ ـض ـ ـخـ ــات»،
وم ـش ـي ــرة الـ ــى ان هـ ــذا ال ـع ـط ــل لــم
يــدم ألكـثــر مــن  10دقــائــق اذ جــرى
اص ـ ــاح ـ ــه وصـ ـ ـ ّـرفـ ـ ــت امل ـ ـ ـ ّيـ ـ ــاه« .ق ــد
تكون املشكلة فــي املضخات التي
ه ــي م ــن م ـســؤول ـيــة شــركــة ال ـشــرق
االوسـ ــط لـخــدمــة املـ ـط ــارات «مـيــز»

ً
« ،ت ـق ــول امل ـ ـصـ ــادر ن ـف ـس ـهــا الف ـت ــة
الــى ان شركة «الجنوب لإلعمار»،
قــامــت بمهماتها عـلــى أكـمــل وجــه
مستبعدة «ت ـكــرار أزم ــة غــرق نفق
املطار».
ينفي رئيس مجلس إدارة «ميز»،
غـ ـ ـ ـ ـ ــازي ي ـ ـ ــوس ـ ـ ــف فـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ــدي ـ ـ ــث ل ـ ـ
«األخ ـبــار» ،ان يكون هناك «عطب
او خلل في املضخات» ،مستغربا
ان يـ ـك ــون هـ ـن ــاك «خـ ـط ــب» م ــا فــي
ن ـف ــق املـ ـط ــار ،ف ـي ـمــا ي ـق ــول امل ــدع ــي
العام املالي القاضي علي ابراهيم

لـ «االخـبــار» ،انه سيعمد الى فتح
ت ـح ـق ـيــق ،الـ ـي ــوم ص ـب ــاح ــا ،النـ ــه ال
يمكن السكوت عن هذا الوضع.
ُيــذكــر انــه سـبــق للقاضي ابــراهـيــم
ً
ان اس ـتــدعــى مـنــذ سـنـتــن ك ــا من
الوزيرين غازي العريضي ومحمد
ال ـص ـف ــدي وي ــوس ــف ،ع ـنــدمــا غــرق
النفق في كانون االول  2013وكان
اب ــراهـ ـي ــم ن ـف ـس ــه ض ـم ــن ال ـعــال ـقــن
فــي الـنـفــق .وخـلــص التحقيق الــى
االدعاء على «ميز» بجرم «االهمال
والـ ـتـ ـخ ــري ــب» واحـ ــالـ ــة املـ ـل ــف ال ــى

سيفتح ابراهيم
تحقيقا اليوم بحادثة
تجمع المياه في
نفق المطار

قاضي التحقيق االول في بيروت
ّ
غسان عويدات .يقول ابراهيم «ال
اعـ ــرف اي ــن اص ـب ـحــت الـتـحـقـيـقــات
الـقـضــائـيــة ف ــي ه ــذا امل ـل ــف» ،فيما

