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مجتمع وإقتصاد
ّ
عمليات اختالس وسرقة أموال ّ
عامة بين رئيس بلدية الحدت وأمين
تحقيق اتهامات واتهامات متبادلة حول
الصندوق فيها .يتهم األول الثاني باختالس  548مليون ليرة ،فيرد الثاني باتهام األول بأنه ونجله وأعضاء
ّ
البلدية .هذه االتهامات المتبادلة أعادت إلى الواجهة
آخرين في المجلس صرفوا مئات الماليين من صندوق
ّ
ّ
البلدية منذ أكثر من عامين ،والذي كان موضوع شكوى أمام النيابة العامة
ملف الفساد المفتوح في هذه
ُ
ّ
ّ
ّ
التمييزية .يومها ّ
تضمن تقرير الخبير شبهات حول هدر األموال العامة ،إال أن الشكوى حفظت!
المالية

ّ
اتهامات متبادلة باالختالس والقضاء يتفرج

أموال بلدية الحدت سائبة
فيفيان عقيقي
ّ
عمليات
تعترف بلدية الحدت بوجود
اخـتــاس أم ــوال عـ ّ
ـامــة مــن صندوقها.
ُ
شف عنه هو بقيمة 548
املبلغ الذي ك ّ
ّ
مـلـيــون ل ـيــرة ،وثـقــت الـبـلــديــة العملية
بــإنــذار أرسـلـتــه ،عـبــر محاميها ربيع
ال ـخــوري ،فــي  8آب املــاضــي ،إلــى أمني
ّ
البلدية ،أنطوان يزبك،
الصندوق في
ّ
تـحـ ّـمـلــه فـيــه م ـســؤولــيــة ه ــذا الـنـقــص،
وتـ ـط ــالـ ـب ـ ُـه بـ ـ ـ ــ«إع ـ ـ ــادة كـ ــامـ ــل امل ـب ــال ــغ
واألموال املختلسة ،خالل مهلة أسبوع
ّ
م ــن ت ــاري ــخ ت ـبــلــغ اإلنـ ـ ـ ــذار ،وإي ــداع ـه ــا
ّ
صـنــدوق البلدية ،تحت طائلة اتخاذ
ّ
ّ
الجزائية
القانونية كــافــة،
اإلج ــراءات
ّ
ّ
والوظيفية».
واملدنية
ّ
ّ
رد ي ــزب ــك ع ـل ــى اإلنـ ـ ـ ـ ــذار امل ـ ــوج ـ ــه ل ــه،
ّ
ف ــأش ــار ال ــى عـمـلــيــات اخ ـت ــاس وه ــدر
أم ـ ــوال ع ـ ّ
ـام ــة م ـس ـت ـمـ ّـرة م ـنــذ س ـنــوات،
ّ
تقدر قيمتها بمئات ماليني الليرات،
ّ
ح ـص ـل ــت ف ـ ــي عـ ـه ــد رئ ـ ـيـ ــس ال ـب ـل ــدي ــة
جـ ــورج عـ ــون ،مـعـتـبـرًا ف ــي ك ـتــاب ال ــرد
ع ـلــى اإلنـ ـ ــذار امل ــوج ــه إل ـيــه أن اتـهــامــه
ب ــاالخ ـت ــاس ه ــو «تـلـفـيـقــات لتغطية
األعـ ـم ــال ال ـش ــائ ـن ــة ،م ــن س ــرق ــة أمـ ــوال

ّ
جورج عون :كل االتهامات
ُ
التي تساق ضدي سببها
ّ
الكيدية والسياسة
ّ
البلدية ،والتي كــان يقوم بها أعضاء
ّ
في البلدية ،في شكل متواصل ،وبأمر
ّ
البلدية شخصيًا ،عن طريق
من رئيس
سحب أموال من الصندوق من دون أي
مستندات ،إضافة إلى تسطير فواتير
ّ
وه ـمـ ّـيــة ،وكــلـهــا بـغــرض ســرقــة أم ــوال
ّ
البلدية».

اكتشاف االختالسات!
ت ـ ـعـ ــود الـ ـقـ ـضـ ـي ــة إل ـ ـ ــى مـ ـطـ ـل ــع الـ ـع ــام
الحالي ،ففي  2017/1/24اضطر يزبك
إل ــى الـتـغـ ّـيــب بــداعــي االسـتـشـفــاء ،فتم
ال ــدخ ــول إل ــى مـكـتـبــه ،وأج ــري ــت جــردة
م ــال ـ ّـي ــة ،كـشـفــت ع ــن وجـ ــود ن ـقــص في
الصندوق بقيمة  547.8مليون ليرة.
ي ـقــول عـضــو املـجـلــس ال ـب ـلــدي ج ــورج
ّ
الجردة)
حداد (وهو أحد املشاركني في
ّ
ّ
ّ
أن «البلدية عينت أمني صندوق مؤقتًا
ً
بديال لتسيير املرفق العام ،فاكتشف
وجود نقص في الصندوق ،فتواصلنا
م ــع زوج ـت ــه واب ـن ــه إلعـ ــادة امل ـب ـلــغ ،من
دون نتيجة ،وه ــو مــا ّأدى إل ــى إن ــذار
يــزبــك فــي  8آب امل ــاض ــي ،بــوجــوب ّ
رد
ّ
البلدية ،قبل أن يتم
املبلغ إلى صندوق
جزائية ّ
ّ
ضده أمام النيابة
ّرفع دعوى
ّ
العامة ّ
املالية».
يــرد يزبك بــأن ما حصل هو «تركيبة
ّ
لـتـغـطـيــة م ــا ي ـق ــوم ب ــه ك ــل م ــن رئـيــس
ال ـ ـب ـ ـلـ ـ ّ
ـديـ ــة جـ ـ ـ ـ ــورج عـ ـ ـ ـ ــون ،وأعـ ـ ـض ـ ــاء
املـجـلــس ال ـب ـلــدي ج .ح .وز .ص .وف.
د .م ـ ــن عـ ـمـ ـل ـ ّـي ــات مـ ـسـ ـتـ ـم ـ ّـرة ل ـس ــرق ــة
األم ــوال الـبـلـ ّ
ـديــة ،وتغطيتها بفواتير
ّ
ّ
وهمية ،بعدما علموا أن بحوزتي كل
املستندات التي تدينهم .فنحن أجرينا
ّ
البلدية في نهاية عام
جردة على أموال
 2016مع املحاسب مارون كرم ،وكانت
ال ـح ـس ــاب ــات ص ـح ـي ـحــة وتـ ــم إبــاغ ـهــا
إل ــى امل ــراق ــب املــال ــي ورئ ـيــس الـبـلـ ّ
ـديــة،
علمًا بــأن هــذه ال ـجــردة املــزعــومــة غير

بلدية الحدت رغم وجود مخالفات ّ
حفظت دعوى االختالس ضد ّ
مالية مثبتة بتقرير الخبير (مروان طحطح)

ّ
قانونية ألنها ّ
تمت بغيابي ومن دون
وجود أي شخص من قبلي ،ومن دون
إذن من املحافظة أو وزارة الداخلية».

شاهد زور!

ّ
العامة
تعود االتهامات بسرقة األموال
وه ــدره ــا ف ــي ب ـلـ ّ
ـديــة ال ـح ــدت إل ــى عــام
 ،2015وه ـن ــاك دعـ ــوى ق ـضــائـ ّـيــة ضــدّ
ـديــة أم ــام الـنـيــابــة الـعـ ّ
الـبـلـ ّ
ـامــة املــالـ ّـيــة،
ّ
حفظها النائب الـعــام املــالــي ،القاضي
علي ابــراهـيــم ،بـنـ ً
ـاء على شـهــادة أمني
ال ـص ـنــدوق نـفـســه ال ـتــي أت ــت ملصلحة
ّ
البلدية حينها.
ّ
ي ـقــول يــزبــك «أن ــا أع ـلــم ب ـكــل الـســرقــات
ال ـ ـتـ ــي يـ ـق ــوم ــون بـ ـه ــا مـ ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات،
وتحديدًا منذ عام  ،2011والتي كانت
م ــوض ــع ش ـ ـكـ ــاوى قـ ـض ــائ ـ ّـي ــة ق ـ ّـدم ـه ــا
روج ـ ـيـ ــه ملـ ــع وه ـ ـ ُـو ع ـض ــو س ــاب ــق فــي
ال ـب ـلـ ّ
ـديــة ،يــومـهــا أج ـب ــرت عـلــى تقديم
ُ
شهادات كاذبة .فأنا كنت مجبرًا على
تنفيذ كل طلبات رئيس البلدية وكذلك
قـ ـ ــرارات ال ــدف ــع الـ ـص ــادرة ع ـنــه ،ألنـنــي
عبد مأمور ،وألنهم كانوا ّ
يهددونني
بطردي من عملي .وإذا كنت مختلسًا،
ف ـ ـل ـ ـمـ ــاذا س ـ ـك ـ ـتـ ــوا ع ـ ـنـ ــي طـ ـ ـ ـ ــوال هـ ــذه

الفترة؟» .ويشير يزبك إلــى أن «هناك
مئات املاليني املسحوبة من صندوق
ّ
البلدية منذ ست سنوات ،لقاء تنفيذ
ّ
أعـمــال وجلب أغ ــراض وهمية ،ال تقل
ال ــواح ــدة مـنـهــا ع ــن  30م ـل ـيــون ل ـيــرة،
ّ
وه ـ ــذه امل ـع ـل ــوم ــات ســأعــرض ـهــا كــلـهــا
أم ــام النيابة الـعـ ّ
ـامــة املــالـ ّـيــة ،مــن زينة
ّ
عـيــد امل ـيــاد ،إل ــى دف ــع أج ــور عــمــال لم
ً
ّ
البلدية ،وصــوال إلى
يعملوا ملصلحة
فواتير تغيير دواليب سيارات البلدية
التي تصدر كــل عشرة أي ــام ،واألم ــوال
ال ـ ـتـ ــي ي ـط ـل ـب ـه ــا الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ش ـخ ـص ـيــا
م ــن ال ـص ـن ــدوق ،وفــوات ـيــر ال ـت ـعـهــدات،
وغيرها.»...
ي ـق ــول رئ ـي ــس ب ـل ـ ّ
ـدي ــة الـ ـح ــدت ج ــورج
ُ
ّ
ـون إن «ك ــل االت ـهــامــات ال ـتــي تـســاق
عـ ّ
ّ
بـحــقــي سـبـبـهــا ال ـك ـيــديــة والـسـيــاســة،
ّ
البلدية
ويخوضها عضو سابق فــي
ّ
وأحـ ــزاب مـنــاوئــة لـخــطــي الـسـيــاســي».
ويضيف عــون «الحقيقة أننا حاولنا
مراعاة ظروف أمني الصندوق أنطوان
ّ
الصحية ،وتواصلنا مع عائلته
يزبك
ّ
مـ ـ ـ ــرارًا إلعـ ـ ـ ــادة األم ـ ـ ـ ــوال ّالـ ـع ــام ــة إل ــى
ال ـص ـن ــدوق ال ـب ـل ــدي ،ف ــوق ــع اب ـنــه على
ش ـيــك ملـصـلـحــة ال ـب ـل ـ ّ
ـدي ــة ،ك ـمــا أج ــرت

زوج ـ ـتـ ــه وكـ ــالـ ــة ق ــان ــون ـ ّـي ــة ب ــأم ــوال ـه ــا
ّ
البلدية أيضًا ،كضمانة لحني
ملصلحة
ً
إرجـ ـ ــاع امل ـب ـلــغ ك ــام ــا .لـكـنـهــم ع ـمــدوا
الح ـق ــا إلـ ــى ال ـت ـنـ ّـصــل م ــن إعـ ـ ــادة هــذه
ّ
القانونية
املبالغ ،فلجأنا إلــى السبل
والـقـضــاء كــونـنــا مؤتمنني عـلــى املــال
ال ـعــام فــي ال ـحــدت .وه ـنــاك مـلــف كامل
ّ
قدم إلى القضاء مرفق بكل املستندات
التي يحتاج إليها للقيام بتحقيقاته
كاملة».

تقرير الخبرة :الهدر ثابت
في الواقع ،تعيد هذه الواقعة التذكير
بملفات الفساد في ّ
بلدية الحدت التي
أث ـيــرت فــي ع ــام  ،2015وال ـتــي اتهمت
ّ
البلدية جورج عون باختالس
رئيس
ّ
أمــوال عـ ّ
ـامــة ،قــدرت وقتها بنحو 600
مليون ليرة أي ما يقارب  %10من قيمة
ً
ّ
ّ
للبلدية ،فضال عن
السنوية
املــوازنــة
ّ
بعمليات تزوير ،كانت موضوع
القيام
شكوى ّ
قدمها عضو مجلس البلدية
ّ
العامة
السابق روجيه ملع لدى النيابة
املــالـ ّـيــة الـتـمـيـيـ ّ
ـزيــة .وه ــي بـحـســب ملع
ّ
ّ
«تتضمن ستة ملفات تتعلق بإقامة
ّ
ح ـ ـفـ ــات وهـ ـم ــي ــة ل ـل ـم ـس ـن ــن ،أعـ ـم ــال

ت ـعـ ّـهــدات وهـمـ ّـيــة ت ـقــوم بـهــا مـ ّ
ـؤسـســة
القهوجي ،صفقة شراء زينة ّامليالد من
شركة أيانيان بفواتير مضخمة وغير
ّ
ّ
كهربائية
مسجلة ،صفقة شراء أدوات
ّ
م ــن مــؤس ـســة م ـط ــر ،وت ـقــديــم ع ــروض
ّ
ّ
إدارية
وهمية بموجب ملفات
وأسعار
غير مستوفية الشروط».
بحسب تقرير الخبير داني بو هدير،
ال ــذي عـ ّـيـنـتــه حـيـنـهــا الـنـيــابــة الـعـ ّ
ـامــة
ّ
ّ
املــالـ ّـيــة للتدقيق بـكــل الــوقــائــع املــالــيــة
واملخالفات املذكورة في منت الشكوى،
ّ
واإلشـ ـ ـ ــارة إل ــى ك ــل ه ــدر أو اخ ـتــاس
ّ
ل ـل ـمــال الـ ـع ـ ّ
ـام ،وب ـي ــان كـيـفــيــة حـصــول
هـ ــذه األعـ ـم ــال وه ــوي ــة ال ـقــائ ـمــن بها
وامل ـس ـت ـف ـيــديــن م ـن ـهــا .يـشـيــر الـتـقــريــر
ف ــي خــاص ـتــه الـ ــى وج ـ ــود مـخــالـفــات
ّ
ّ
ّ
وهمية ،ورغم
ومالية وأعـمــال
إداري ــة
ّ
ذلــك ،قــرر النائب العام املالي القاضي
ّ
ويتبي من
علي ابراهيم حفظ امللف.
التقرير اآلتي:
ّ
 -1أن بـلــديــة ال ـحــدت لــم تـنــفــذ حفالت
لتكريم املسنني في أواخــر سنة 2010
و ،2011كـمــا ال يـمـكــن تـحــديــد وجـهــة
اس ـت ـع ـم ــال األم ـ ـ ـ ــوال الـ ـت ــي خـ ّـص ـصــت
إلقامتها والبالغة نحو  88.5مليون

