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سوريا
تحقيق

في زمن «اإلصالح»:
خسائر  29مؤسسة
حكومية  20مليار دوالر!
يكشف الجهاز المركزي للرقابة
المالية في تقريره السنوي ،الذي
يعده للمرة الثانية ،عن حاالت
اختالس وتزوير ومخالفات عدة،
لكن المثير لالهتمام يكمن في
حجم الخسائر ،التي ثبت وجودها
في منشآت اقتصادية حكومية،
تعود إلى مرحلة ما قبل األزمة
دمشق ــ زياد غصن
رغ ـ ــم ه ـ ــول ال ـخ ـس ــائ ــر االق ـت ـص ــادي ــة
واالجتماعية الـتــي ال ت ــزال يوميات
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب تـ ـسـ ـجـ ـلـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى حـ ـس ــاب
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،لـ ــم تـ ـط ـ َـو ب ـع ــد صـفـحــة
م ــا ق ـب ــل الـ ـع ــام  .2011ف ـم ــن ج ــان ــب،

هناك جــذور اقتصادية واجتماعية
لنشوء األزمة تعود إلى تلك املرحلة،
ي ـف ـت ــرض تـحـلـيـلـهــا وت ـف ـك ـي ـك ـهــا فــي
سـيــاق البحث عــن حــل ج ــذري ،ومن
ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ف ـ ــإن الـ ـح ــدي ــث ع ــن أي
عملية إلعادة اإلعمار ال يمكن أن يتم
من دون البناء على ما سبق.
ف ــي ت ـق ــري ــره ال ـس ـن ــوي ال ـث ــان ــي غـيــر
املنشور ،والــذي حصلت «األخـبــار»
ّ
ع ـل ــى ن ـس ـخ ــة خ ــاص ــة مـ ـن ــه ،ي ـســلــط
الـ ـجـ ـه ــاز املـ ــركـ ــزي ل ـل ــرق ــاب ــة امل ــال ـي ــة
ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى ج ــان ــب أسـ ــاسـ ــي مــن
عـمــل مــؤسـســات الــدولــة قـبــل األزم ــة
وخاللها .صحيح أن الجهاز يتحدث
في تقريره لعام  ،2014بلغة مهنية
تـتــوافــق مــع مهماته ومـســؤولـيــاتــه،
إال أن ما خلص إليه «يفضح» بشكل
غ ـيــر م ـبــاشــر س ـيــاســات اقـتـصــاديــة
وإدارية ،تتحمل جزءًا من مسؤولية
نشوب األزمة ،كما أنه يشرح بعضًا
مــن تــداعـيــات األزم ــة على اتجاهات
الـ ـفـ ـس ــاد الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،واملـ ـخ ــالـ ـف ــات
املرتكبة في املؤسسات العامة.

الجبير :نعم لتزويد المعارضة صواريخ مضادة للطيران
دعــا وزي ــر الـخــارجـيــة الـسـعــودي ،ع ــادل الجبير ،الــى تسليم املـعــارضــة السورية
صــواريــخ مـضــادة للطيران ،موضحًا فــي الــوقــت نفسه أن هــذا ال ـقــرار يـعــود الى
«التحالف الدولي» .وقال ،في مقابلة مع «شبيغل» تصدر اليوم السبت« ،نعتقد ّأن
إدخال صواريخ أرض جو سيغير موازين القوى على األرض»ّ ،
ورد بـ«نعم» على
ال ـســؤال حــول مــا إذا كــان يــؤيــد تسليم هــذا الـنــوع من
األسلحة الى «املتمردين».
وأض ــاف إن تسليم هــذا الـنــوع مــن األسـلـحــة «سيتيح
للمعارضة املعتدلة وقف حركة املروحيات والطائرات
التي تقصفهم وتلقي عليهم املواد الكيميائية» ،معتبرًا
أيضًا ّأن تسليم هــذه الصواريخ ّ
«غير مــوازيــن القوى
في أفغانستان».
وتــابــع الجبير «ال بــد مــن درس األم ــر ب ـتـ ّ
ـأن ،ألن هــذه
األسلحة يجب أال تسقط في األيــدي الخطأ» ،مضيفًا
«إن ق ـ ــرارًا م ــن ه ــذا ال ـن ــوع ي ـجــب أن ي ـت ـخــذه الـتـحــالــف
الــدولــي ولـيــس الـسـعــوديــة» .وحــول السياسة الروسية
فــي ســوريــا ،قــال الــوزيــر السعودي إن الــدعــم الروسي
للرئيس السوري بشار األسد لن ينقذه على املدى البعيد .وتابع «إن الخيار اآلخر
ّ
املضي في الحرب وسيهزم بشار األسد».
هو

ما وصلت إليه اليد
ي ـ ـع ـ ـتـ ــرف الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز بـ ـ ـت ـ ــراج ـ ــع عـ ــدد
ال ـق ـض ــاي ــا واملـ ـلـ ـف ــات الـ ـت ــي خـضـعــت
لتحقيق مفتشيه خ ــال ع ــام ،2014
مـبــررًا ذلــك بــالـظــروف الـتــي تمر بها
ال ـ ـبـ ــاد ،وم ـ ــا ف ــرض ـت ــه م ــن ص ـعــوبــة
الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى امل ـن ــاط ــق ال ـســاخ ـنــة،
والـ ـت ــي ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو أن ـه ــا «ت ـعــج»
بــامل ـخ ــال ـفــات وال ـ ـت ـ ـجـ ــاوزات امل ــال ـي ــة،
إذ إن مـعـظــم مـسـتــودعــات وم ـخــازن
وخ ـط ــوط إن ـت ــاج امل ـعــامــل واملـنـشــآت
الـحـكــومـيــة ف ــي ت ـلــك امل ـنــاطــق نهبت
وســرقــت وح ــرق ــت ،وذل ــك تــم إم ــا في
إطـ ـ ــار ال ـت ــدم ـي ــر امل ـم ـن ـهــج ملـمـتـلـكــات
الــدولــة ،أو بفعل التواطؤ وعمليات
النهب التي شاعت.
بـ ــاألرقـ ــام ،ي ـك ـشــف ال ـج ـه ــاز ع ــن قـيــام
مـفـتـشـيــه بــالـتـحـقـيــق ف ــي  86قـضـيــة،
ّ
تبي على أثرها ضياع أو اختالس أو
خسارة ما يقرب من  424مليون ليرة.
ومقارنة بالسنوات السابقة ،يالحظ
أن ــه رغ ــم أن ع ــدد الـقـضــايــا ك ــان أكـثــر،
إال أن قيمة املبالغ الواجب تسديدها
ك ــان ــت أقـ ــل بــاس ـت ـث ـنــاء الـ ـع ــام ،2012
ال ـ ــذي ب ـل ــغ ف ـي ــه عـ ــدد ال ـق ـض ــاي ــا ال ـتــي
تــم التحقيق فيها نـحــو  166قضية،
خـلــص منها املـفـتـشــون املــال ـيــون إلــى
وجود ضياع أو اختالس أو مخالفات
ق ــدرت قيمتها بأكثر مــن  796مليون
ل ـ ـيـ ــرة ،فـ ــي حـ ــن س ـج ــل ال ـ ـعـ ــام 2013
التحقيق فــي  90قضية ،ق ــدرت قيمة
مخالفاتها بنحو  267مـلـيــون لـيــرة.
وتتضمن مخالفات العام  2014أكثر
م ــن س ـب ــع حـ ـ ــاالت اخـ ـت ــاس ل ــروات ــب
عــامـلــن وت ـعــوي ـضــات وأم ـ ــوال عــامــة،
وع ـم ـل ـيــات ت ــزوي ــر ش ـي ـكــات وتــواق ـيــع
عــامـلــن وأوراق امـتـحــانـيــة ،وص ــرف
تعويضات من دون وجه حق وغيرها.
ت ـتــوزع املـخــالـفــات املكتشفة نتيجة
ال ـت ـح ـق ـي ــق فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ــن اإلداري
واالقتصادي على  16وزارة ،واتحاد
واح ــد هــو االت ـحــاد الــريــاضــي الـعــام،
فيما شملت قائمة الـ ــوزارات معظم
الـ ـ ـ ــوزارات االق ـت ـص ــادي ــة وال ـخــدم ـيــة،
تـصــدرتـهــا وزارة االت ـص ــاالت لجهة
املبالغ املطلوب تسديدها ،والبالغة
نحو  190مليون ليرة ،تلتها وزارة
اإلع ـ ــام ب ـن ـحــو  61.5م ـل ـيــون ل ـيــرة،
وثالثًا جــاءت وزارة اإلدارة املحلية
بنحو  46.5مـلـيــون ل ـيــرة ،مــع العلم

رغم هول الخسائر االقتصادية واالجتماعية ،لم َ
تطو بعد صفحة ما قبل العام ( 2011أ ف ب)

السابقة ،نظرًا إلــى صعوبة وصــول
مفتشيه إلى املناطق الساخنة.

خسائر ضخمة في
منشآت حكومية منذ
مرحلة ما قبل األزمة

بــأنـهــا كــانــت األول ــى بـعــدد القضايا
التي جرى التحقيق فيها خالل العام
 ،2014إذ بلغت نحو  23قضية.
وفي معرض تدقيقه املالي ملا يقرب
م ــن  897دورة مــالـيــة لـلـجـهــات ذات
الطابع االقـتـصــادي ،خلص مفتشو
الـجـهــاز إل ــى وج ــود ضـيــاع أو فــوات
م ـن ـف ـعــة أو خـ ـس ــارة قـ ـ ــدرت قـيـمـتـهــا
بأكثر من  600مليون ليرة ،ومبالغ
أخ ـ ــرى ب ـع ـمــات أج ـن ـب ـيــة .ويــوضــح
ال ـج ـهــاز هـنــا أن أع ـمــالــه التدقيقية،
التي لم تشمل محافظة الرقة ،شهدت
هي األخــرى تراجعًا مقارنة مع عدد
ال ـت ـق ــاري ــر امل ـن ـج ــزة خـ ــال ال ـس ـنــوات

أول الرقص
دخ ـ ـ ــول الـ ـجـ ـه ــاز امل ـ ــرك ـ ــزي ل ـل ــرق ــاب ــة
املــالـيــة على خــط التحقيق بأسباب
خسائر الجهات العامة ذات الطابع
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،أفـ ـض ــى إل ـ ــى ال ـك ـشــف
ع ــن أرق ـ ــام «مــرع ـبــة» كــانــت تخفيها
الـ ـحـ ـك ــوم ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة ،وال سـيـمــا
ف ــي فـ ـت ــرات الـ ـح ــدي ــث ع ــن اإلص ـ ــاح
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ،وتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر الـ ـقـ ـط ــاع
الـعــام قبل نـشــوب األزم ــة .ويـبــدو أن
ه ــذه األرقـ ـ ــام سـتـكــون بـمـنــزلــة «أول
ال ــرق ــص» ،فــي ظــل اس ـت ـمــرار الجهاز
الـتـحـقـيــق بــأس ـبــاب خ ـســائــر جميع
ال ـج ـهــات االق ـت ـصــاديــة .وه ــذا يطرح
تـ ـ ـس ـ ــاؤالت عـ ــن ج ــدي ــة ال ـس ـي ــاس ــات
واإلج ـ ــراءات الحكومية الـتــي طبقت
ق ـبــل األزم ـ ـ ــة ،واس ـت ـه ــدف ــت ك ـمــا كــان
ي ـش ــاع ت ـطــويــر أداء ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام،
وك ــذل ــك ع ــن مـصـيــر امل ـبــالــغ الـهــائـلــة،
ال ـتــي صــرفــت عـلــى تـنـفـيــذ املـشــاريــع
االستثمارية الحكومية.
فقد أظهرت نتائج  31تقريرًا ّ
أعدها
املفتشون خالل العام  2014في إطار

تقرير

حرج ...لتبدأ واشنطن بالحلول العملية
وضع سوريا ِ
إعداد صباح أيوب
«لـ ــم ن ـع ــد ن ـم ـلــك تـ ــرف ال ــوق ــت ل ـلــوم
الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراك أوب ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــا ع ـل ــى
سياساته أو النـتـقــاد استراتيجية
البيت األبـيــض فــي ســوريــا ،الوضع
َح ِرج كفاية والحلول باتت محدودة
ج ـدًا ...لــذا فلتبدأ الــواليــات املتحدة
بالعمل» ،هذا هو لسان حال معظم
املحللني ّوالدبلوماسيني األميركيني
ال ــذي ــن ك ــثـ ـف ــوا ف ــي األي ـ ـ ــام األخـ ـي ــرة
اق ـتــراحــات ـهــم «ال ـع ــاج ـل ــة وامل ـل ـ ّـح ــة»،
ل ـ ــوض ـ ــع ال ـ ـح ـ ـلـ ــول ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
ّ
والعسكرية واإلنـســانـيــة على سكة
التنفيذ.

انطالقًا من خطورة املرحلة الراهنة
ووصــول األزمــة السورية الى وضع
«ح ـ ـ ِـرج» سـيــاسـيــا وم ـيــدان ـيــا ،ش ـ ّـدد
بـعــض الصحافيني األمـيــركـيــن في
األيام املاضية على ضرورة التمسك
بـ «هدنة ميونيخ» كخشبة خالص
ً
للكارثة اإلنسانية أوال وكـ «تمهيد
ّ
للحل السياسي» الحقًا.
«إذا فـشـلــت الــدب ـلــومــاس ـيــة فــاآلتــي
س ـي ـكــون أسـ ــوأ بـكـثـيــر» نـ ّـبــه ديـفـيــد
إغ ـ ـنـ ــات ـ ـيـ ــوس فـ ـ ــي «ذي واشـ ـنـ ـط ــن
بوست» أمس.
«هــي (أي الـهــدنــة) اللعبة الــوحـيــدة
ال ـ ـبـ ــاق ـ ـيـ ــة لـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــا ...وال أرى أيـ ــة
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى غـ ـي ــره ــا فــي

ال ــوق ــت الـ ـح ــال ــي» ن ـق ــل إغ ـنــات ـيــوس
عن سفير اإلمارات العربية املتحدة
ف ـ ــي واش ـ ـن ـ ـطـ ــن يـ ــوسـ ــف ال ـع ـت ـي ـب ــة،
مؤكدًا ضــرورة عــدم تبديد الجهود
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة لـ ــوزيـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
ج ــون ك ـي ــري .ال ـص ـحــافــي األم ـيــركــي
ً
ي ــدرك أن وقـفــا شــامــا إلط ــاق النار
هو «أمر مستحيل» حاليًا ،إذ يجب
ً
عـلــى املـقــاتـلــن «ف ــرز أنـفـسـهــم» أوال
و«عـلــى اململكة الـسـعــوديــة والــرعــاة
اآلخـ ـ ــرون أن ي ـب ــذل ــوا ك ــل ج ـهــودهــم
لـ ـ ـك ـ ــي يـ ـ ـنـ ـ ـض ـ ـ ّـم (املـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدل ـ ـ ــون) م ــن
املتمردين إلــى معسكر وقــف إطالق
ال ـن ــار ب ــدل االل ـت ـح ــاق بــاملـجـمــوعــات
اإلرهــاب ـيــة» .إغـنــاتـيــوس يــرى أيضًا

ّ
أن على واشنطن أن تـعــادل النفوذ
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ال ـ ــروس ـ ــي فـ ــي س ــوري ــا،
وذلــك من خــال قيادة قــوات خاصة

اقترح بعض المحللين
عددًا من التوصيات،
كفرض «مناطق آمنة»

ت ــرسـ ـلـ ـه ــا ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات
العربية ،مع احتمال أن تشارك تلك
الـ ـق ــوات ال ـخ ــاص ــة امل ـش ّـتــركــة الح ـقــا
فـ ــي ح ـم ـل ــة ض ـ ــرب ال ـ ــرق ـ ــة ،عــاص ـمــة
«داعـ ــش» .الـصـحــافــي وصــف األزمــة
السورية بـ «أكثر األزم ــات تعقيدًا»،
وت ـح ـ ّـدث بــدهـشــة عــن م ــدى «جـنــون
هذه الحرب» عندما أشار إلى «قيام
ت ــرك ـي ــا ،أحـ ــد أعـ ـض ــاء ح ـل ــف ش ـمــال
األطلسي حليف الــواليــات املتحدة،
بـضــرب ال ـقــوات الـكــرديــة ،وهــي أحد
أفضل حلفاء واشنطن في سوريا!».
بـ ــال ـ ـعـ ــودة إلـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـلـ ــول ال ـع ـم ـل ـيــة
ل ـبــدء تـنـفـيــذ وق ــف إط ــاق ال ـن ــار في
ســوريــا ،اق ـتــرح بـعــض املـحـلـلــن في

