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لبنان

لبنان
قضية

فضائح الفيول تنهي مسيرة سوناطراك في لبنان؟
ملف الفيول صار متشعبًا .القضاء
وضع يده على القضية ،لكن الخشية
تبقى من التسييس ،األداة السحرية
لمنع المحاسبة .لكن بعيدًا عن المسار
القضائي ،ال تزال معامل الكهرباء تعاني
من تبعات عدم التقيد بالمواصفات
المطلوبة للفيول .ال قدرات تخزينية
لكهرباء لبنان حاليًا وال إمكانية لتشغيل
المعامل بكامل طاقتها ،ولوال أن
استهالك الطاقة ينخفض في هذه
الفترة من السنة ،لكانت التغذية
انخفضت بشكل ملحوظ .كل ذلك
يشير إلى أن عقد سوناطراك وصل إلى
نهايته بعد  15عامًا ،كان ّ
يجدد خاللها
كل ثالث سنوات
إيلي الفرزلي
قـ ـضـ ـي ــة ال ـ ـف ـ ـيـ ــول امل ـ ـغ ـ ـشـ ــوش ص ـ ــارت
قضية القضايا .هي ّ
عينة من الفساد
امل ـس ـت ـش ــري ف ــي ال ـب ـل ــد ،واألهـ ـ ــم أن ـهــا
س ـت ـكــون عـ ّـي ـنــة لـكـيـفـيــة مــواج ـهــة هــذا
الفساد في جمهورية ما بعد االنهيار.
ّ
ال ـت ـس ـي ـيــس يـ ـط ــل ع ـل ــى املـ ـل ــف م ــن كــل
ص ــوب .ذل ــك كـفـيــل بــإنـقــاذ املـتــورطــن.
هـ ـن ــال ــك دائ ـ ـم ـ ــا فـ ـيـ ـت ــو يـ ـقـ ـض ــي ع ـلــى
امل ـح ــاس ـب ــة :س ـيــاســي ح ـي ـنــا وطــائ ـفــي
أحـيــانــا ،هــذا إذا ضبطت ال ـحــدود بني
األم ــري ــن .ل ـكــن م ــع ذلـ ــك ،ث ـمــة أم ــل بــأن
ي ـصــل ه ــذا امل ـلــف إل ــى خــوات ـي ـمــه ،بــأن
يسمح السياسيون للقضاء ،ولو ملرة
واحدة ،بأن يقوم بعمله ،وخاصة أن ما
تظهره التحقيقات حتى الـيــوم يؤكد
أن هنالك شبكة عنكبوتية من الرشى
الـ ـت ــي ي ـص ـعــب حـ ـص ــره ــا ،أو ت ـحــديــد
ّ
مسارها الزمني .مطلعون على امللف
يقولون إنــه ،لشدة تعقيده ،قــد يصح
معه قلب القاعدة القانونية .هنا الكل
متهم حتى تثبت براءته.
القصة طويلة وهــي حكمًا لم تبدأ مع
وصول الباخرة  MT Balticإلى لبنان
فــي آذار املــاضــي .لكن مــع ذلــك ،فــإن ما
فتح الـبــاب أمــام القضاء للدخول إلى
امللف هو تلك الباخرة التي ّ
تبي أنها
مـحـ ّـمـلــة ب ــ«ن ـفــايــات ن ـف ـطـ ّـيــة» ،بــالــرغــم
م ــن ح ـص ــول ـه ــا ع ـل ــى ص ــك بـ ـ ـ ــراءة مــن
منشآت النفط واملديرية العامة للنفط
فــي وزارة الـطــاقــة يــؤكــد أنـهــا مطابقة
للمواصفات.
مـســألــة امل ــواص ـف ــات املـطـلــوبــة للفيول
لـ ـيـ ـس ــت ي ـ ــوم ـ ــا ثـ ــاب ـ ـتـ ــة .ع ـ ـلـ ــى س ـب ـيــل

امل ـث ــال ،قـبــل ع ــام  ،2013لــم تـكــن وزارة
ال ـطــاقــة تـشـتــرط أن ت ـكــون مــواصـفــات
ال ـف ـيــول مـطــابـقــة لـ ــ«اي ــزو»  .8217لكن
األم ـ ــر ت ـغـ ّـيــر يـ ــوم ال ـت ـعــاقــد م ــع شــركــة
«كــاردي ـن ـيــز» .حينها تـبــن أن الفيول
املعتمد ال يصلح للمحركات العكسية،
وق ــد يـسـبــب لـهــا ض ــررًا بــال ـغــا ،واألم ــر
نـفـســه يـشـمــل مـعـمـلــي الـ ــزوق والـجـيــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــديـ ــن ،ال ـ ـلـ ــذيـ ــن يـ ـعـ ـم ــان ع ـلــى
املـحــركــات نفسها .صــار الفيول يصل
إلى لبنان وفق نوعني من املواصفات.
األول مـ ـط ــاب ــق ملـ ــواص ـ ـفـ ــات «اي ـ ـ ـ ــزو»
والثاني أقل جــودة يستخدم لتشغيل
املعملني الحراريني القديمني في الزوق
وال ـج ـي ــة .بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـف ـيــول ال ــذي
َ
ُيستقدم لتشغيل الباخرتني ومعملي
ال ـ ـ ــزوق وال ـج ـي ــة ال ـج ــدي ــدي ــن ،ل ــم يـعــد
االك ـت ـف ــاء بــال ـف ـحــوصــات ال ـت ــي تـجــرى
في مختبرات منشآت النفط ،بإشراف
إحــدى شركات املراقبة املكلفة من قبل
املــديــريــة الـعــامــة للنفط ،كــافـيــا .اآللـيــة
ّ
املحملة
صارت كاآلتي :تصل الباخرة
بالفيول إلى الساحل اللبناني ،فتأخذ

مــديــريــة النفط ّ
عينة منها لفحصها.
إذا تأكد مطابقتها للمواصفات ّ
تفرغ
الـحـمــولــة فــي خــزانــات كـهــربــاء لبنان.
في هذه املرحلة تحديدًا ،وأثناء عملية
ال ـت ـف ــري ــغ ،ت ـب ــدأ ك ــل م ــن ك ــارادي ـن ـي ــز و
 MEPبالحصول على ّ
العينة الخاصة
ب ـهــا ،عــن طــريــق الـتـنـقـيــط ط ــوال فـتــرة
الـ ـتـ ـف ــري ــغ .ب ـع ــده ــا ت ــرس ــل كـ ــل شــركــة
ّ
عينتها إل ــى شــركــة الـفـحــص فــي دبــي
( ،)Bureau Veritasوال تـسـتـعـمــل
ال ـف ـيــول إال بـعــد ال ـتــأكــد م ــن مطابقته
للمواصفات املـطـلــوبــة .درج ــت الـعــادة
هنا أن يستعمل الفيول حتى إذا كانت
مــواصـفــاتــه غـيــر مـطــابـقــة ت ـمــامــا .لكن
األمــر يتطلب حينها إج ــراءات أصعب
مــن قـبــل الـشــركـتــن املـعـنـيـتــن ،تتعلق
ب ـم ـعــال ـجــة ال ـف ـي ــول ق ـ ــدر اإلم ـ ـكـ ــان مــن
خ ــال فــاتــر خــاصــة .فــي ه ــذه الـحــالــة،
ُيـعــرف فــي القطاع أن البواخر تتفوق
على املعامل األرضية في قدرتها على
م ـعــال ـجــة ال ـف ـي ــول (نـ ـظـ ـرًا إلـ ــى طبيعة
عملها وإمكانية انتقالها من بلد إلى
آخـ ــر ومـ ــن اس ـت ـع ـمــال نـ ــوع ف ـي ــول إلــى

آخر) .على سبيل املثال ،اعترضت MEP
على إحدى الشحنات التي وصلت إلى
لـبـنــان فــي ت ـمــوز ،راف ـضــة استعمالها
نـ ـظـ ـرًا إل ـ ــى زيـ ـ ـ ــادة ن ـس ـبــة ال ـح ـمــوضــة
فـيـهــا ،إال أن كــارادي ـن ـيــز استعملتها،
ّ
بعدما تمكنت مــن معالجتها ،لكنها
مع ذلك اضطرت إلى تخفيض طاقتها
اإلنتاجية .للمناسبة ،تلك الشحنة ال
ت ــزال مـحــل خ ــاف بــن ك ـهــربــاء لبنان
والشركة املشغلة .كهرباء لبنان تؤكد

أربع شحنات
مخالفة للمواصفات
وصلت إلى لبنان
منذ بداية 2019

أن الشحنة كانت مطابقة للمواصفات
املنصوص عليها في العقد ،والشركة
تعتبر أنها غير قابلة لالستعمال.
ب ـح ـس ــب مـ ــديـ ــر شـ ــركـ ــة  MEPيـحـيــى
مـ ــولـ ــود ،ف ـ ــإن أرب ـ ــع ش ـح ـن ــات رف ـضــت
حـتــى ال ـي ــوم .أواله ـ ــا ف ــي الـشـهــر األول
مــن ع ــام  ،2019ول ــم تـكــن مـطــابـقــة لكل
املواصفات املطلوبة ،وثانيتها في شهر
ت ـمــوز ،واح ـت ــوت عـلــى م ــواد كيميائية
محظورة وغير مستقرة تسمح بتغيير
خصائص الفيول ،وثالثتها شحنة آذار
املــاضــي ال ـتــي كــانــت قــد وص ـلــت نسبة
ال ـتــرس ـبــات الـنـفـطـيــة فـيـهــا إل ــى ،4.26
فيما يفترض أال تزيد على ( 0.1أكــدت
الفحوصات التي أجرتها منشآت النفط
ّ
يتبي
مطابقتها للمواصفات قبل أن
أنها غير مطابقة) .أمــا آخــر الشحنات
املرفوضة فتلك التي كانت ُمخصصة
للمعامل الحرارية (القديمة) ،وأعلنت
وزارة الطاقة رفضها بسبب االختالف
في نسبة الكثافة.
الالفت أنه بالرغم من إعالن سوناطراك
م ــواف ـق ـت ـه ــا ع ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـش ـح ـنــة

املـغـشــوشــة (آذار) ،ف ــإن ه ــذه الشحنة
ال تـ ـ ـ ــزال حـ ـت ــى الـ ـ ـي ـ ــوم ف ـ ــي الـ ـخ ــزان ــن
ال ــرئ ـي ـس ـي ــن ( 25ألـ ـ ــف طـ ــن س ـع ــة كــل
خ ــزان) فــي مؤسسة كهرباء لبنان ،ما
يسبب نقصًا فــي ال ـق ــدرات التخزينية
لـلـمــؤسـســة .وه ــي لــذلــك لــم تتمكن من
تفريغ الشحنة التي تلت ،والتي تبني
أنـهــا مطابقة لـلـمــواصـفــات ،فاضطرت
إل ـ ــى اس ـت ـع ـم ــال خ ـ ــزان ـ ــات اح ـت ـيــاط ـيــة
تستعملها شــركــة  ،MEPوهــي ال تــزال
تستعني بهذه الخزانات .هذا يؤدي إلى
تفريغ الشحنات على مراحل وبتأخير
نـ ـح ــو خ ـم ـس ــة أيـ ـ ـ ـ ــام .تـ ـم ــأ الـ ـخ ــزان ــن
االحـ ـتـ ـي ــاطـ ـي ــن ( 22ألـ ـ ــف طـ ــن الـ ـ ــزوق
و 11ألـفــا فــي الـجـيــة) ثــم تنتظر ريثما
يستهلك جــزء مــن املـخــزون لتعيد ملء
الخزانني .األمر لم يقف عند هذا الحد.
ب ـعــدمــا ت ـبــن أن ال ـش ـح ـنــة املـخـصـصــة
للمعملني القديمني غير مطابقة أيضًا،
ان ـخ ـف ـضــت ال ـ ـقـ ــدرة ع ـلــى ت ــأم ــن كــامــل
ح ــاج ــة املـعـمـلــن م ــن ال ـف ـي ــول ،فـتــوقــف
العمل فــي مجموعتي إنـتــاج مــن أصل
ثــاث فــي ال ــزوق ،وفــي مجموعتني من
خـمــس مـجـمــوعــات فــي الـجـيــة .ولــذلــك،
اض ـط ــرت ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان إل ــى تشغيل
املعامل االحتياطية في صور وبعلبك.
ك ــل ذل ــك يـشـيــر إل ــى خ ـلــل ج ــوه ــري إن
لـ ــم ي ـك ــن فـ ــي ال ـع ـق ــد مـ ــع س ــون ــاط ــراك
فـفــي تـنـفـيــذه .وال ـخ ـلــل هـنــا ال يتعلق
ب ــاملـ ـخ ــالـ ـف ــات الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة الـ ـت ــي فـتــح
الـتـحـقـيــق بـهــا فـحـســب ،بــل بــاألضــرار
الـتـقـنـيــة أي ـضــا .وه ــذا األم ــر يستدعي
ب ـحـثــا ط ــارئ ــا ف ــي ح ـل ــول ج ــذري ــة ،إمــا
تـخـلــص إل ــى تـغـيـيــر ال ـشــركــة (ينتهي
عقدها في نهاية العام) ،مقابل إجراء
م ـنــاق ـصــة ف ـع ـل ـيــة ل ـت ــأم ــن ال ـف ـي ــول أو
ً
تــوقـيــع عـقــد يـكــون فـعــا مــن دول ــة إلــى
دولـ ـ ــة ،م ــع دول ـ ــة ت ـن ـتــج ال ـف ـي ــول ال ــذي
يحتاج إليه لبنان ،ال كما يحصل مع
الـجــزائــر ،التي ال تنتج هــذا الـنــوع من
الفيول .أولى الخطوات الفعلية إلنهاء
ه ــذه ال ـحــالــة ،تـمـثـلــت فــي كـشــف وزيــر
الطاقة ريـمــون غجر عــن نيته اإلعــان
قريبًا عن عقود جديدة.
تجدر اإلشارة إلى أن لبنان لم يتعاقد
ً
أصــا مــع الشركة الوطنية الجزائرية
م ـب ــاش ــرة ،ب ــل م ــع ش ــرك ــة «Sonatrach
 »Petroleum BVIوهــي شركة مسجلة
الجزر العذراء البريطانية (واحدة
في
ّ
م ــن ال ـج ــن ــات الـضــريـبـيــة ف ــي ال ـعــالــم)،
م ـم ـل ــوك ــة مـ ــن م ـج ـم ــوع ــة س ــون ــاط ــراك
ال ـق ــاب ـض ــة .وه ـ ــذه ال ـش ــرك ــة ت ـع ـمــل فــي
ت ـج ــارة املـشـتـقــات الـنـفـطـيــة وال ـغــازيــة
وفي النقل البحري .وهي بالتالي ،جل
ما تفعله هو شراء الفيول من مصادر
مـتـعــددة ثــم بيعه لـلـبـنــان ،عـبــر شركة
 ZR energieأو عبر شركة البساتنة.

أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،وهـ ـ ــو م ــدي ــر س ــاب ــق
ف ــي امل ـن ـش ــآت الـنـفـطـيــة ف ــي ال ـش ـمــال،
أحيل على التقاعد عام ،2016
والــذي
ّ
اع ـت ــرف ب ــأن ــه ك ــان يـقـبــض م ــن ممثل
 2500دوالر عن كل
سوناطراك مبلغ
ّ
شـحـنــة ن ـفــط .وروى أنـ ــه ك ــان يــرســل
نتائج الفحوص املخبرية إلى ممثل
الشركة الــذي كان يطلب جعل نتائج
ّ
الـ ـتـ ـق ــاري ــر م ـت ـق ــارب ــة فـ ــي مـ ــا ي ـت ـعــلــق
ّ
بالترسبات النفطية .غير أن املوقوف
ّ
أبـلــغ الـقــاضــي أن الـتـقــاريــر الـتــي كان
ّ
ي ــرس ـل ـه ــا ل ـي ـس ــت مـ ـ ـ ـ ــزورة ،إنـ ـم ــا هــو
يملك السلطة التقديرية التي تمنحه
حــق تلبية رغبة ممثل الشركة الــذي
ً
ي ـطــال ـبــه ب ـت ـح ـســن ال ـن ـت ــائ ــج ،ف ـضــا
عن التنسيق بني املختبرات ملطابقة
ّ
ال ـن ـت ــائ ــج! ك ــذل ــك أف ـ ــاد امل ــوق ــوف ب ــأن
ممثل الشركة الجزائرية كان يعطيه
لـيــرات ذهبية سنويًا ومـبــالــغ مالية
لتوزيعها على موظفني .والالفت ما

ذكره املوقوف لجهة أنه استمر ،رغم
تقاعده ،بتقاضي مبلغ مالي عن كل
شحنة ،لكونه ّ
عرف ممثل الشركة إلى
َ
موظفني في املختبرات ليتعاونا معه
ّ
بعد تقاعده ،إال أن املبلغ تراجع إلى
 2000دوالر ،آخرها قبل ثالثة أشهر.
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن مـحـقـقــي فــرع
املـعـلــومــات استمعوا على مــدى سبع
ـدس يحيى
س ــاع ــات إل ــى إف ـ ــادة امل ـه ـن ـ ّ
مـ ــولـ ــود ،م ــدي ــر ش ــرك ــة م ـشــغ ـلــة ألح ــد
مّـعــامــل إن ـتــاج الـكـهــربــاء ،ال ــذي كشف
أنــه أجــرى فحوصات على ّ
عينات من
شحنات نفط سابقة في أملانيا ّ
بينت
ّ
وسامة فيها .وقال
وجود مواد فاسدة
إن ــه أرسـ ــل ه ــذه ال ـت ـقــاريــر ال ــى وزي ــرة
الطاقة السابقة ندى البستاني التي لم
تقدم على أي إجراء .ويستكمل قاضي
التحقيق الـيــوم االستماع الــى كــل من
َ
وزيري الطاقة السابقني محمد فنيش
وندى البستاني ،إضافة إلى مولود.

اإلنتاج يتراجع في الزوق والجية بسبب رفض الشحنة األخيرة (هيثم الموسوي)

ّ
الفيول المغشوش :مظلة السياسة تحمي الفاسدين
رضوان مرتضى
دخـ ـل ــت ف ـض ـي ـحــة ال ـف ـي ــول امل ـغ ـشــوش
ب ــازار الـسـيــاســة .اح ـتــدم الـكـبــاش بني
العونيني واملـ ــردة .االع ـتــرافــات تؤشر
إل ـ ــى تـ ـ ـ ّ
ـورط ع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن مــوظ ـفــي
املنشآت النفطية بقبض رشى وهدايا
للتالعب بنتائج الـتـقــاريــر املخبرية،
ُ
وتـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ــى االش ـ ـت ـ ـبـ ــاه ف ـ ــي ت ـل ـقــي
موظفني رشى إلدخال فيول مغشوش
م ــا كـ ــان ي ـت ـس ـبــب ب ــأع ـط ــال وان ـق ـط ــاع
ال ـك ـه ــرب ــاء ويـ ـك ـ ّـب ــد ال ـخ ــزي ـن ــة مــايــن
الدوالرات إلصالحها .هذه االعترافات
التي أدلــى بها موظفون أمــام محققي
فرع املعلومات ،عاود بعضهم تكرارها
أمام قاضي التحقيق.
هل ستؤدي املعركة الجارية إلى سجن
جميع امل ـتــورطــن ،أم أنـهــا ستقتصر
ّ
ع ـلــى بـضـعــة مــوظ ـفــن ،أم أن ال ـحــرب
املعلنة هدفها إعادة توزيع الحصص

النتزاع «املنشآت» من يد تيار املردة؟
أين وزراء التيار الوطني الحر الخمسة
الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة مما
كان يجري؟ ملاذا لم تأخذ وزارة الطاقة
ب ـت ـقـ ّـاريــر كـ ــان يــرس ـل ـهــا م ــدي ــر شــركــة
ّ
مشغلة ألحــد املعامل تؤكد أن النفط
غير مطابق للمواصفات؟ ملــاذا يقود
هذه الحملة قاضيان من حصة التيار
الوطني الحر هما غــادة عــون ونقوال
مديرة
مـنـصــور؟ مل ــاذا لــم يتم توقيف ّ
عامة محسوبة على التيار ،رغم أنها،
ح ـســب مـ ـص ــادر ق ـضــائ ـيــة ،اع ـتــرفــت
بـ ّ
بــأن ـهــا كــانــت «ت ــأخ ــذ ال ـه ــداي ــا»؟ كيف
يتولى التحقيق فــي هــذا املـلــف قاض
ُ
اشتبه فيه بتقاضي رشى وأحيل على
ّ
ُ
التحقيق في ما سمي «حملة الفساد
القضائي»؟
ِّ
لتضيع الحقيقة في
تدخل السياسة
مـلــف شــديــد الـحـســاسـيــة يـفـتــرض أن
يرمي بجميع املتورطني فيه بالسجن.

املـشـتـبــه فـيــه بــالـفـســاد يــرفــض املـثــول
ّ
أمـ ــام ال ـق ـضــاء الدع ــائ ــه بـ ــأن الـقــاضــي
ُ
مـشـكــوك ف ــي نــزاه ـتــه وُم ـن ـحــاز ض ــده.
وبـهــذه الــذريـعــة ،ال َي ْمثل املــديــر العام
ملنشآت النفط سركيس حليس أمــام
قـ ــاضـ ــي ال ـت ـح ـق ـي ــق خ ـش ـي ــة ت ـع ـ ّـرض ــه
ل ـل ـت ــوق ـي ــف .وي ـ ـلـ ــوذ ح ـل ـي ــس ب ـت ـي ــاره
ال ـس ـيــاســي (امل ـ ـ ـ ــردة) .وع ـن ــدم ــا يعجز
األخـ ـي ــر ع ــن ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ضـمــانــة
بـعــدم توقيف رجـلــه ،يــرفــض تسليمه
للقضاء!
يوم أمس ،استجوب قاضي التحقيق
األول في جبل لبنان ،نقوال منصور،
أرب ـ ـعـ ــة م ــوق ــوف ــن فـ ــي ال ـق ـض ـي ــة ه ــم:
ّ
مــوظــف مكلف بالتوقيع على نتائج
الـ ـفـ ـح ــوص ــات املـ ـخـ ـب ــري ــة ،وم ــوظ ـف ــان
م ـ ـس ـ ــؤوالن ف ـ ــي املـ ـنـ ـش ــآت ال ـن ـف ـط ـي ــة،
ومـمـثــل شــركــة ســونــاطــراك فــي لبنان
ط .ف.
املــوظـفــون الثالثة ك ــرروا اعترافاتهم

ال ـت ــي أدل ـ ــوا ب ـهــا أم ـ ــام مـحـقـقــي فــرع
املعلومات لجهة قبض رشــى عبارة
ـة .كــذلــك
ع ــن «هـ ــدايـ ــا» وم ـب ــال ــغ م ــال ـي ـ ّ
اع ـتــرف مـمـثــل ســونــاطــراك بــأنــه كــان
يدفع مبالغ مالية ملوظفني للتالعب
ّ
بالنتائج .وعلمت «األخـبــار» أن أحد
املــوقــوفــن ال ــذي اسـتـجــوبــه منصور

ّ
«المردة» لم يسلم
المدير المشتبه
فيه ألنه ال يضمن
عدم توقيفه!
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فساد لبناني ـ ـ عراقي في بغداد:
«صفقة التأمين» بين السياسة والمال
ٌ
ّ
ٌّ
سياسي،
صدر خالف
ملفات الفساد
واحدًا من ّ
الكثيرة والمعقدة في
العراق .قصة جديدة
ّ
سياسيون رسميون
أبطالها
ّ
وسياسيون عراقيون ورجال
أعمال لبنانيون ،ومن خاللها
ٍ
يمكن قياس حجم الملفات
ّ
«المخفي ُة» هناك .في
بغداد ،ال تبرم الصفقات من
األعمال
دون أن يدفع رجال ّ
ّ
«حصة» السياسي /المتنفذ؛
لحظة ما ،ينتقل هؤالء
وفي
ٍ
من معسكر «الفاسدين» إلى
معسكر «مكافحيه» ،لحفظ
مكتسباتهم ومغانمهم

ً
البيان كامال على املوقع اإللكتروني).
ُ
ّ
ه ـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة عـ ـ ـ ــدت «ال ـ ُـث ـ ـغـ ــرة» ال ـتــي
أط ـ ــاح ـ ــت ال ـ ـع ـ ـقـ ــد ،وق ـ ـ ــد أوج ـ ـ ـ ـ ــدت إث ــر
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــي ،ع ـ ـل ـ ـمـ ــا ب ـ ــأن
املستفيدين الثالثة والشركة نالوا ما
يــريــدونــه (راج ــع «األخ ـب ــار» ،عــدد أول
مــن أم ــس) ،رغــم نفي مـصــادر الشركة
ومـ ـ ـص ـ ــادر س ـي ــاس ـي ــة أخ ـ ـ ــرى «ص ـ ّـح ــة
ّ
بعض األرقام» .وفي هذا اإلطار ،تؤكد
ّ
قضائية عراقية ،في حديثها
مصادر
إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن «ال ــرب ــح الـصــافــي»
ال ــذي حــازتــه الـشــركــة لحظة توقيعها
العقد بلغ مــا نسبته  20فــي املـئــة من
ّ
اإلجمالية.
قيمته
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أرسـ ــل «ديـ ـ ــوان الــرقــابــة»
ك ـت ــاب ــن إلـ ــى م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــوابّ ،
األول
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  3آذار /مـ ـ ـ ـ ــارس املـ ــاضـ ــي
وال ـث ــان ــي ف ــي ال ـ ـ ــ 11م ــن ال ـش ـهــر عينه
(ال ـك ـت ــاب ــان ع ـل ــى امل ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي
ـات
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار») ،ط ــارح ــا اس ـت ـف ـهــامـ ٍ
عديدة عن آلية توقيع هــذا العقد .في
ٌ
ّ
العقد «ليس
األول ،ثمة إشــارة إلى أن ُ
ّ
مــن القضايا العاجلة أو املـلــحــة ،وأن

نور أيوب
م ــن أوجـ ـ ــه ال ـت ـش ــاب ــك وال ـت ـش ــاب ــه ،بــن
ال ـس ــاح ـت ــن ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة والـ ـع ــراق ـ ّـي ــة،
الفساد الضارب في وزارات الدولتني
ومــؤسـســاتـهـمــا .مـنــذ أســاب ـيــع يسري
ّ
تصدرت وسائل
الحديث عن فضيحةٍ -
ّ
ـام ع ــدي ــدة  -أب ـطــال ـهــا سـيــاســيــون
إع ـ ـ
ع ــراق ـ ٍ ّ
ـال لـبـنــانـيــون.
ـ
م
ـ
ـ
ع
أ
ـال
ـ
ـ
ج
ور
ـون
ـ
ـي
ٍ
ٌ
ّ
فـ ـضـ ـيـ ـح ــة ،ف ـ ــي ش ــقـ ـيـ ـه ــا ال ـس ـي ــاس ــي
وال ـت ـق ـن ــي ،ت ـع ـكــس ح ـج ــم «ال ـخ ــدم ــات
املتبادلة» بني الساسة ورجال األعمال،
وسعيهم إلــى مراكمة ثرواتهم بعيدًا
ـزر ت ــرزح تحته
عــن النهوض بــواقـ ٍـع م ـ ٍ
شرائح ّ ال تملك قوت يومها.
ّ
ف ــي شــق ـهــا ال ـس ـي ــاس ــي ،ش ــك ــل تكليف
ّ
مـ ـحـ ـم ــد تـ ــوف ـ ـيـ ــق عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي ،ب ــرئ ــاس ــة
ال ـ ـ ـ ــوزراء ف ــي ال ـ ـعـ ــراق (ق ـب ــل اع ـ ـتـ ــذاره)
ً
مطلع شباط /فبراير املاضي ،مفصال
ّ
مهمًا فــي العالقة بــن رئيس البرملان
م ـح ـمــد ال ـح ـل ـبــوســي والـ ـن ــائ ــب مـثـنــى
ّ
السامرائي .علوي ،فشل في تحصيل
ُ ّ
«ســنــي» لحكومته؛ حجر العثرة
دعـ ٍـم
ٍ
ك ــان الـتـحــالــف الـبــرملــانــي ال ـ ّـذي يـقــوده
ال ـح ـ ّل ـبــوســي ،بــوص ـفــه «م ـمــثــل الـبـيــت
ّ
ّ
ُ
السني» .استطاع علوي خرق التكتل،
ّ
ـات مـ ــع الـ ـس ــام ــرائ ــي.
م ـب ــرم ــا تـ ـف ــاهـ ـم ـ ٍ
يـمـنـحــه األخ ـي ــر صــوتــه م ــع  10نـ ـ ّ
اب
ـو
ّ ٍ
وقت يحفظ الرئيس املكلف
آخرين ،في ٍ
«م ـك ـت ـس ـبــات» ال ـس ــام ــرائ ــي ،وأب ــرزه ــا
وزارة التربية ،ومغانمها.
حكومة
ـي
ـ
ف
«مكتسبات» الـســامــرائــي،
ً
ع ـ ـ ــادل ع ـب ــد املـ ـ ـه ـ ــدي ،ك ــان ــت م ـح ـمـ ّـيــة
ٍّ
سياسي بينه وبني الحلبوسي
بتفاهم
ٍ
والـ ـن ــائ ــب م ـح ـمــد ال ـك ــرب ــول ــي (شـقـيــق
الكربولي).
زعيم «حــزب الحل» جمال
ّ
ٌ
ـن» م ــوقـ ٌـع بني
واح ــد منها «عـقــد ت ــأم ـ ٍ
وزارة ال ـت ــرب ـي ــة مـ ــن جـ ـه ـ ّـة ،و«ش ــرك ــة
ال ـتــأمــن ال ـعــراقـ ّـيــة ال ـع ــام ــة» و«شــركــة
ّ
(مقرها بغداد،
أرض الوطن للتأمني»
ـال لبنانيني هم:
ومملوكة لرجال أعـمـ ٍ
كــريــم تحسني خـ ّـيــاط وبـشـيــر الخشن
وري ـت ـش ــارد صـلـيـبــا) م ــن ج ـهــةٍ ثــانـيــة.
ـت وزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة (وم ـ ـ ــا زالـ ـ ــت)
ك ــان ـ ً
«كعكة» يتقاسم أرباحها السياسيون
الـثــاثــة؛ لـكــن «ح ـســابــات» الـســامــرائــي
عـ ّـدهــا الـحـلـبــوســي «ان ـش ـقــاقــا» ،فبات
رئيس البرملان «ملزمًا بتأديبه» ،فهو
ّ
ّ
«يغرد
رأي
«زعيم املكون» ويرفض أي ٍ
خارج سربه».
الحلبوسي ،وبالتنسيق مع املؤسسة
ال ـق ـضــائـ ّـيــة ،حـ ـ ّـرك امل ـلــف مـطـلــع آذار/
مارس املاضي؛ فأعلن «البنك املركزي
ال ـع ــراق ــي» تـجـمـيــده األمـ ـ ــوال املـنـقــولــة
وغير املنقولة لشركة «أرض الوطن»،

ّ
االستشفائية
التزمت «أرض الوطن» بدفع الفاتورة
لـ  3500حالة ،بلغت قيمتها  333ألف دوالر أميركي (أ ف ب)

ومــديــرهــا امل ـفـ ّـوض علي نصير ّ
جبار
(راج ــع الوثيقة املـنـشــورة على املوقع
اإلل ـ ـك ـ ـت ـ ــرون ـ ــي) ،كـ ـم ــا أص ـ ـ ـ ــدر  -وف ــق
إلقاء
معلومات «األخ ـب ــار»  -مــذكــرات
ً
ـض بـحــق خـ ّـيــاط والـخـشــن ،إضــافــة
قـبـ ٍ
ـدد م ــن ال ـعــام ـلــن ف ــي الـتــربـيــة،
إل ــى عـ ـ ٍ
ب ـي ـن ـهــم م ــدي ــر م ـك ـتــب الـ ــوزيـ ــرة سـهــى
خليل بــك ،ومدير الـشــؤون القانونية،
وال ــوكـ ـي ــل اإلداري ،وم ــدي ــر ال ـع ـق ــود،
ّ
أضرار باملال العام».
بحجة «إحداث
ٍ
الالفت أن الحلبوسي ،وبعد «جرجرة»
الــوزيــرة إلــى التحقيقات ،استطاع أن
يـعـيــدهــا إل ــى كـنــف فــريـقــه الـسـيــاســي،
ُم ــرجـ ـع ــا امل ـ ـيـ ــاه إل ـ ــى م ـج ــاري ـه ــا  -فــي
األســاب ـيــع املــاضـيــة  -مــع الـســامــرائــي،
ّ
املتضررين من
ـت ُينقل فيه عن
في وقـ ٍ
خالف
الخالف أن «الشركة دفعت ثمن
ٍ
ّ
سياسي ،ال ناقة لها فيه وال جمل».
ّ ٍ
ّ
تقنيًا ،ثمة وجهتا نظر؛ األولى لـ«أرض
الوطن» ،أما الثانية فلـ«ديوان الرقابة
املالية االتحادي».
ّ
وفق روايته ،يؤكد فريق شركة التأمني
دخــولــه املـضـمــار فــي الـعــام  ،2015إثــر
قـ ــرار مـجـلــس الـ ـ ــوزراء بــرئــاســة حـيــدر
الـ ـعـ ـب ــادي ( ،)2015 /239لـتـشـجـيــع
ودعـ ـ ــم ال ـق ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص .ف ــي ال ـف ـقــرة
خطوات
 ،6.6يدعو القرار إلى «اتخاذ
ٍ
جـ ّ
ّ
العراقية
ـادة لجذب كفاءات التأمني
املــوجــودة في الـخــارج» ،وذلــك بـ«إلزام
ّ
الحكومية وشركات
الوزارات والداوئر
القطاع العام والخاص بإنشاء عقود
وتأمني صحي ملوظفيها خالل
تأمني،
ٍّ
ٍ
بالحد األقصى».
عامني،
مبكرًا ،أدرك الفريق اللبناني وجــوب
ال ـع ـمــل ف ــي «ش ــرك ــةٍ ع ــراق ـ ّـي ــة» ،ف ـســارع
إلى تأسيس «أرض الوطن» في العام
 ،2010وقد تم تجديد إجازة ممارستها
أع ـمــال الـتــأمــن فــي  30ت ـمــوز /يوليو
 2019لـغــايــة  30ت ـمــوز /يــولـيــو 2020
(راجع وثيقة «تجديد إجازة» منشورة
عـلــى املــوقــع اإلل ـك ـتــرونــي) ،مــا ينفي -
وفقهم  -ما قيل إن «الشركة وهمية».
فــي  26كــانــون ّ
األول /ديسمبر ،2019

ّ
وق ـ ـ ــع الـ ـط ــرف ــان ال ـع ـق ــد (راجـ ـ ـ ــع «ع ـقــد
ال ـتــأمــن الـجـمــاعــي امل ـت ـعــدد امل ـنــافــع»،
املـ ـنـ ـش ــور ع ـل ــى املـ ــوقـ ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي)
وبـقـيـمــة  41مـلـيــار دي ـنــار عــراقــي (34
م ـل ـيــون دوالر أم ـي ــرك ــي) ،ملـ ـ ّـدة خمس
سـ ـن ــوات (ق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ـجــديــد) ،ويـشـمــل
ّ
متنوعة ل ــ 620ألــف منتسب
تقديمات
سنوات
مفاوضات دامت
للوزارة ،إثر
ٍ
ٍ
ّ
عدد
عديدة ،وسط منافسةٍ حــادة بني ٍ
مــن الـشــركــات الـتــي قـ ّـدمــت  -بــدورهــا -
عروضًا وفق املعايير التي «صاغتها»
الوزارة.
ثالثة أشهر وبــدأ الـخــاف السياسي.
سارعت الشركة إلى فسخ العقد ،علمًا

لم يثبت وجود نشاط
يخص األعمال التأمينية
لشركة «أرض الوطن»
عام 2018
ّ
ب ــأن ـه ــا  -وخـ ــال األس ــاب ـي ــع الـقـلـيـلــة -
الـتــزمــت ب ـ ــ 3500حــالــة ،بلغت قيمتها
 400مـلـيــون دي ـن ــار ع ــراق ــي ( 333ألــف
دوالر أميركي) .قبضت «أرض الوطن»
كــامــل املـبـلــغ 34 ،مـلـيــون دوالر (راج ــع
ـد») وع ـل ــى دف ـع ـت ــن ،فــي
«ف ـس ــخ الـ ـعـ ٍّـق ـ ّ
قياسي ،لكنها سرعان ما شرعت
وقت
ٍ
فــي إعــادتــه وف ـ ًـق مــا ن ـ ّـص عليه العقد
عنها
بيان
ّاملبرم ،موضحة في
ٍ
ٍ
صادر ّ
أن ّها «التزمت بكل بنود العقد ،لكنها
ّ
مهنيتها
فضلت فسخه حفاظًا على
ٌ
كتاب من ديوان
وسمعتها ،بعدما ورد
الــرقــابــة املــالـيــة االت ـح ــادي ،يلفت نظر
الوزارة إلى أن العقد املوضوع يجب أن
ّ
ّ
إلزاميًا» (راجع
اختياريًا وليس
يكون

ـإرسـ ــال ال ـع ـق ــد إل ــى
ال ـ ـ ـ ــوزارة ل ــم ت ـق ــم بـ ـ ٌ
الديوان ،وهذا مخالف للقانون» ،الفتًا
ـرض
إلــى أن التدقيق أثـبــت «وج ــود عـ ٍ
واح ـ ٍـد ،مــن دون أن يكون هناك عرض
آخ ــر يتيح ل ـل ــوزارة حـ ّ
ـريــة االخـتـيــار».
ّ
ّ
«مبرر ملدة العقد»،
كذلكً ،لم يكن هناك
إضافة إلى أن «عقد املشاركة املبرم بني
ّ
العراقية،
أرض الوطن وشركة التأمني
ج ــرى بـمــوجــب عـقــد م ـشــاركــةٍ بينهما
في  17كانون ّ
األول /ديسمبر املاضي،
ّ
في حني وقع العقد بني الوزارة وأرض
ّ
الوطن بعد مرور  9أيام فقط ،ما يشير
إلى أن الشريك املذكور حديث الشراكة
مــع شــركــة الـتــأمــن الـعــراقـيــة» .ويلفت
الـكـتــاب إلــى أن «املـبـلــغ س ـ ّـدد بالكامل
ـات كــافـيــة» ،فيما
مــن دون أخــذ ضـمــانـ ٍ
اكتفت الوزارة بخطاب الضمان املقدم
ع ــن ح ـس ــن ال ـت ـن ـف ـيــذ (م ـل ـي ــاري دي ـن ــار
عراقي) ،أي  5في املئة من مبلغ العقد.
أمــا الـكـتــاب الـثــانــي ،فيسأل عــن سبب
ت ـفــويــض «ش ــرك ــة ال ـت ــأم ــن ال ـعــراق ـيــة،
ال ـ ــرائ ـ ــدة ف ــي ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال ،إل ـ ــى أرض
ال ــوط ــن صــاحـ ّـيــة ت ـقــديــم الـ ـع ــروض»،
عدا عنً أن «الصفقة يجب أن ال تكون
ج ـمــاعــة ب ــل ط ــوع ــا» ،وه ــذا م ــا يـفــرض
ً
نقاط
تساؤال ثانيًا .الكتاب خلص إلى
ٍ
عديدة ،أبرزها:
 إجازة ممارسة أعمال التأمني لشركة«أرض الــوطــن» ،انتهت في  30تموز/
ي ــول ـي ــو  ،2019وتـ ــم ت ـج ــدي ــد اإلج ـ ــازة
بـمــوجــب ك ـتــاب «دي ـ ــوان ال ـتــأمــن» في
 20كانون ّ
األول /يناير  ،2020للفترة
امل ـم ـتــدة م ــن  30ت ـم ــوز /يــول ـيــو 2019
وبأثر
لغاية  30تـمــوز /يوليو ،2020
ٍ
رجـعــي ،و«عـلـيــه فــإن توقيع العقد تم
ب ـ ــدون م ـنــح إجـ ـ ــازة ت ـجــديــد م ـمــارســة
أعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـت ــأم ــن ألرض ال ـ ــوط ـ ــن فــي
حينها».
 لــم ترسل ال ــوزارة كتابًا إلــى «ديــوانالتأمني» ،الجهة املسؤولة عن شركات
التأمني األهـلـيــة ،لبيان امل ــاءة املالية
لـ ـش ــرك ــة «أرض الـ ـ ــوطـ ـ ــن» واألعـ ـ ـم ـ ــال
املماثلة لها قبل إجراء التعاقد معها.
نشاط يخص األعمال
 لم يثبت وجودٍ
«أرض الوطن» ،خالل
لشركة
التأمينية
ّ
سـنــة  ،2018وق ــد حــقـقــت ع ـج ـزًا مــالـ ّـيــا
قدره  15ألف دوالر أميركي.
ـارات مــالـيــة
 ل ــم يـثـبــت وجـ ــود اسـ ـتـ ـم ـ ٍل ـشــركــة «أرض ال ــوط ــن» خـ ــال ال ـعــام
.2018
ع ـم ـل ـ ّـي ــا ،ال ـص ـف ـق ــات ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،كـمــا
لبنان ،منطلقها العالقات مــع ساسةٍ
ـات
ف ـ ــاس ـ ــدي ـ ــن ،وتـ ـنـ ـتـ ـه ــي ب ـ ـم ـ ـسـ ــاومـ ـ ٍ
ومقايضات ،كـ«صلحة» الحلبوسي -
السامرائي ،والتي ستفضي قريبًا إلى
ـ«عفو خاص».
إخراج املتهمني ب
ٍ

