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انتخابات «التيار» :تصفية حسابات «النيابية»
اكتسبت انتخابات مجالس األقضية
في التيار الوطني الحر ،يوم أول من
أمس ،أهمية استثنائية ،ال سيما بعد
إلغاء انتخابات المنسقين وتعيين
قيادة التيار لهم .لذلك انتقلت ساحة
الصراع من هيئة القضاء الى مجلسه،
فكانت صندوق بريد للبعض ّ
ورد
اعتبار للبعض اآلخر

يبلع مستشار وزير الخارجية طارق
صـ ــادق وفــري ـقــه قـ ــرار بــاس ـيــل تعيني
املنسق أديب جبران ،رغم تهديداتهم
الضمنية باالستقالة ،التي لم تسلك
طــريـقـهــا ال ــى الـتـحـقــق .ف ـكــان الـخـيــار
األف ـض ــل إي ـص ــال رس ــال ــة اع ـتــراض ـهــم
الوحيدة الى مجلس القضاء ،وكمقرر،
وه ـ ــو مـ ــا ح ـص ــل بـ ـف ــوز بـ ـس ــام غــانــم
باملرتبة األولى بـ 714صوتًا ،فيما فاز
أربعة آخرون ،وهم من غير املعترضني
ع ـلــى قـ ــرار ال ـق ـي ــادة ال ـحــزب ـيــة :م ــروان
ملحمي ( 614صــوتــا) ،ن ــزار الـخــوري
( 317صـ ــوتـ ــا) ،زيـ ـ ــاد ال ـه ــاش ــم (185
ص ــوت ــا) ،زخ ـيــا س ـيــف ( 131صــوتــا).
وه ــو م ــا ي ـنــذر بــاس ـت ـمــرار االن ـش ـقــاق
القديم في صفوف التيار .إشارة هنا
ّ
الى أن قضاء جبيل يحل أول في عدد
البطاقات الحزبية ،وبالتالي سيكون
ل ــه وزن أك ـبــر م ــن بــاقــي األق ـض ـيــة في
انتخابات املكتب السياسي ،يليه املنت
الشمالي وكسروان وعكار.

رلى إبراهيم
يـ ــوم أول م ــن أمـ ـ ــس ،ان ـت ـخ ــب ال ـت ـيــار
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــر مـ ـ ـج ـ ــال ـ ــس ب ـع ــض
أقضيته ،في حني توصل الجزء اآلخر
ال ـ ــى ت ـس ــوي ــة ب ــن م ـخ ـت ـلــف األطـ ـ ــراف
املعنيني في القضاء ،ففازت مجالسه
بــال ـتــزك ـيــة .ول ـك ــن م ـنــذ الـ ـب ــداي ــة ،كــان
واض ـحــا أن أقـضـيــة جبيل وك ـســروان
تتجه نحو
وزحـلــة وجــزيــن والـشــوف ّ
معركة قاسية ،نتيجة التشنج الــذي
واك ــب عملية تعيني املـنـ ّـسـقــن فيها،
ول ـ ــو اخ ـت ـل ـف ــت أس ـ ـبـ ــاب ال ـ ـصـ ــراع مــن
ً
قضاء الــى آخــر .وتـجــدر االش ــارة أوال
الى أن الشؤون االنمائية والخدماتية
والسياسية منوطة بمجلس القضاء،
وهــو جــزء مــن املجلس الوطني الــذي

جزين مع أبو زيد
مفاجأة االنتخابات كانت في جزين.
لـطــاملــا ق ــام ال ـصــراع بــن الـنــائــب زيــاد
أسـ ـ ــود والـ ـن ــائ ــب أم ـ ــل أب ـ ــو زي ـ ــد عـلــى
«الشعبية» في صفوف التيار ،ولطاملا
ّ
صــنــف أب ــو زي ــد ف ــي خــانــة ال ـطــارئــن
على الحزب من نــادي رجــال األعمال.
إال أن نتيجة االنتخابات أول من أمس
أعادت خلط األوراق ،وأحدثت صدمة
ّ
لـفــريــق أسـ ــود ،حـيــث ح ــل مــرشــح أبــو
ّ
زيــد أول ب ــ 173صــوتــا ،وحــل مرشحه
الثاني خامسًا بـ 93صوتًا .أما مرشح
زياد أسود الرئيسي الى منصب املقرر
فكان الياس كرم الذي نال  95صوتًا،
ّ
ف ـي ـمــا ح ـ ــل ك ــل م ــن املـ ـن ـ ّـس ــق ال ـســابــق
أسعد هندي ودومينيك عاقوري في
املرتبتني الثانية والثالثة .أما السؤال
عنهما فيفضي ال ــى تصنيفهما في
خانة الحزبيني الذين ال يــوالــون هذا
وال ذاك.

أمل أبو زيد «غير الحزبي»
تمكن
ّ
من التفوق على النائب
الحزبي زياد أسود
يـ ـض ــم الـ ـ ــى جـ ــانـ ــب أعـ ـ ـض ـ ــاء مـجـلــس
الـقـضــاء الخمسة املنتخبني ،الـنــواب
وال ـ ــوزراء ورؤسـ ــاء املـجــالــس البلدية
الكبيرة ونوابهم (أي تلك التي تتألف
م ــن  15عـ ـضـ ـوًا وأك ـ ـثـ ــر) وال ـن ـقــاب ـيــن
ومسؤولي العالقات العامة والبلديات
ومنسق القضاء ،إضافة الى ثالثة من
أع ـضــاء الـهـيـئــة .لـكــن انـتـخــابــات هــذا
امل ـج ـلــس (ج ـ ــرت وفـ ــق طــري ـقــة صــوت
واح ــد ملــرشــح واح ــد) تكتسب أهمية
ه ــذه املـ ــرة بـنـحــو خـ ــاص ،ألن منسق
الـ ـقـ ـض ــاء والـ ـهـ ـيـ ـئ ــة أتـ ـ ـ ــوا بــال ـت ـع ـيــن
م ــن ق ـبــل ال ـق ـي ــادة ال ـحــزب ـيــة ،فــأصـبــح
ّ
املنسق
املجلس بمثابة الرقيب على
وهـيـئـتــه .كــذلــك ف ــإن املـجـلــس سيكون
(ال هيئة القضاء املعينة) األساس في
انتخابات املكتب السياسي التي تقام
في ُالرابع من الشهر املقبل .وبالتالي،
إذا ف ّعل عمل املجلس كما يجب ،خالفًا
ل ـل ـس ـنــن ال ـس ــاب ـق ــة ،ي ـج ــدر بـمـنـ ّـسـقــي
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ّ
ّ
حل المرشح المدعوم من أنصار النائب شامل روكز في المركز األول في كسروان (مروان طحطح)

األقضية وهيئاتهم أن يعملوا بجهد
إلثبات أنفسهم ،خصوصًا أنهم أتوا
بــالـتـعـيــن ال ب ــاالن ـت ـخ ــاب ،ك ـمــا امل ــرة
ال ـســاب ـقــة .إش ـ ــارة أخـ ــرى ه ـنــا ال ــى أن
الفائز األول بني املرشحني الى مجلس
القضاء يصبح تلقائيًا مقرر املجلس،
فيما يتسلم ثــانــي الـفــائــزيــن منصب
أمـ ــانـ ــة ال ـ ـسـ ــر .لـ ــذلـ ــك كـ ــانـ ــت امل ـع ــرك ــة
األش ـ ــرس ف ــي األق ـض ـيــة ع ـلــى منصب
امل ـق ـ ّـرر ،خـصــوصــا فــي األقـضـيــة التي
أراد فـيـهــا ب ـعــض ال ـحــزب ـيــن إي ـصــال
رس ــال ــة الـ ــى ال ـق ـي ــادة ال ـت ــي ل ــم تــأخــذ
بــرأي ـهــم ع ـنــد تـعـيــن امل ـن ـس ـقــن ،أنـهــم
موجودون وسيتابعون عمل املنسق

ّ
املعي خطوة بخطوة.

ّ
مرشح روكز أول في كسروان

من جبيل وكسروان ،حيث بدا
البداية ّ
الف ـتــا تـبــنــي ج ــزء مــن حــزبـيــي الـتـيــار
الوطني الحر تكتيكًا انتخابيًا يقضي
ّ
بتبني مرشح واحــد من أصل خمسة
ّ
والـتــركـيــز عـلـيــه ،لـصــب كــل األص ــوات
ل ــه ب ـهــدف إي ـصــالــه ال ــى امل ــرك ــز األول،
أي تسليمه منصب املـقــرر .هـكــذا فاز
أنـ ـ ـط ـ ــوان ب ــاس ـي ــل ( 302ص ـ ـ ــوت) فــي
كـســروان باملركز األول .وباسيل كان
أح ــد املــرشـحــن ال ــى منصب املـنـ ّـســق،
وهو من الفريق املوالي للنائب شامل

زحلة «مش لحدا»
روكز ،فيما الفائزون األربعة الباقون،
وهــم جــان قرقماز ( 286صوتًا) وأمل
ال ـخــوري ( 284صــوتــا) ودان ــي الـقــزي
( 273صــوتــا) وشــربــل أبــي رزق (265
صــوتــا) ،مـلـتــزمــون مــع رئـيــس التيار
جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل .وه ـن ــا ي ـق ــول بعض
حــزب ـيــي كـ ـس ــروان إن مــاك ـي ـنــة روك ــز
كــانــت حــاضــرة وتعمل على تجييش
جماعتها النـتـخــاب أن ـطــوان باسيل،
اعتبار أنها معركة إثبات وجود،
على
ّ
فيما «تــرشــح بــاقــي الحزبيني بشكل
ط ـب ـي ـع ــي ،وجـ ـ ــرى ت ـق ــاس ــم األصـ ـ ــوات
بينهم ،ففاز أربعة من أصل خمسة في
املـجـلــس» .أمــا أصــدقــاء مقرر املجلس

أنـ ـط ــوان بــاس ـيــل ،ف ـي ـجــزمــون ب ــأن ــه ال
كلمة س ـ ّـر مــن روك ــز ،فـكــل مــا ج ــرى ال
يتعدى إطــار «التنافس الحزبي» .إال
أن الطرفني يــؤكــدان أنهما سيقومان
بــدور الرقيب على عمل املنسق الذي
ي ـب ــدو أن «واليـ ـت ــه سـتـنـتـهــي ق ـبــل أن
ت ـبــدأ» .فبنظرهم« ،أن يــرســل املنسق
جـ ــول ـ ـيـ ــان ح ـ ـ ـ ــداد م ـم ـث ـل ــن عـ ـن ــه ال ــى
الـنـشــاطــات واالجـتـمــاعــات عـلــى نحو
ال يـفـعـلــه رئ ـيــس ال ـت ـيــار ح ـتــى ،فــذلــك
يـسـتــدعــي إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي تعيينه
وفــي مــدى مطابقته لصفات املنسق
بشكل عام».
كما في كـســروان ،كذلك في جبيل .لم

انتخابات  2022في الشوف!
الن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات م ـج ـل ــس ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء فــي
الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ف ــي ال ـش ــوف
قصة تتداخل فيها املصالح الحزبية
والسياسية بطموحات كبيرة تصل
ال ــى ع ــام  ،2022ت ــاري ــخ االن ـت ـخــابــات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة امل ـق ـب ـل ــة .لـ ــذلـ ــك ،ج ـه ــد كــل
نائب أو مشروع مرشح ،إلى إيصال
مرشحيه إلظهار قوته داخل الحزب.
وجاءت النتائج متقاربة جدًا ،بحيث
ف ــاز يــوســف رزق ال ـلــه بـ ـ ــ 150صــوتــا،
وريـتــا بولس باملرتبة الثانية ب ــ133
ص ــوت ــا (ع ـل ـمــا ب ــأن ال ـن ـتــائــج األول ـي ــة
وض ـع ــت ب ــول ــس ف ــي امل ــرت ـب ــة األولـ ــى
ورزق ال ـلــه ف ــي املــرت ـبــة ال ـثــان ـيــة ،قبل
أن ُيعاد الفرز ً
بناء على طعن) .وحل
وليد صابر ثالثًا بـ124صوتًا وعبده
نـعـمــة ب ـ ــ 96ص ــوت ــا ،فـيـمــا ك ــان م ــازن
ال ـغــريــب آخ ــر الــراب ـحــن ب ـ ــ 91صــوتــا.

ريـ ـت ــا ب ــول ــس م ــدع ــوم ــة مـ ــن امل ــرش ــح
الكاثوليكي واملنسق السابق غسان
ع ـط ــال ـل ــه وعـ ــاقـ ــة األخ ـ ـيـ ــر بــامل ـن ـســق
ال ـح ــال ــي ال ـع ـم ـيــد امل ـت ـق ــاع ــد ج ــوزيــف
ن ـصــار بـ ــاردة .ل ـلــروايــة هـنــا وج ـهــان.
األول يـ ـق ــول إن ج ـب ـهــة ت ـش ـك ـلــت مــن
نـصــار وبـعــض ال ـع ـمــداء املـتـقــاعــديــن،
كـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار رئ ـ ـي ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
نجيم ،ووزيــر البيئة طارق
ويلسون ّ
الخطيب ،تبنى هؤالء ترشيح يوسف
رزق ال ـل ــه ،وه ــو نــائــب رئ ـيــس بلدية
ال ـ ــدام ـ ــور وم ـس ـت ـش ــار وزيـ ـ ــر ال ـب ـي ـئــة.
نـتــائــج االنـتـخــابــات الـســابـقــة بــاعــدت
بــن الــوزيــر ومـسـتـشــاره لـفـتــرة ،بعد
أن أتــت نتيجة الــدامــور غير مرضية
للخطيب ،غير أن ّ
املنسق الحالي عقد
صلحة بينهما يوم األربعاء املاضي،
بغية إعادة توحيد الجهود ،فيما كان

يفترض أن يكون ّ
املنسق على الحياد
ف ــي ه ــذه امل ـعــركــة .ل ـكــن ،ودائ ـم ــا على
لسان الطرف األول من الرواية« ،عني
هـ ــؤالء ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة»
املقبلة عام  !2022وكان من الطبيعي
تــالـيــا أال يـضــع املــرشــح الكاثوليكي
غـســان عـطــالـلــه ي ــده بــأيــديـهــم مــا دام
واح ـ ـ ــد م ـن ـه ــم ي ـن ــاف ـس ــه ع ـل ــى امل ـق ـعــد
ال ـن ـيــابــي .األمـ ــر نـفـســه بــالـنـسـبــة إلــى
ّ
الـنــائــب مــاريــو ع ــون ال ــذي تـمــكــن من
ّ
إي ـ ـصـ ــال ع ـض ــوي ــن ح ـ ــا فـ ــي امل ــرت ـب ــة
الرابعة والخامسة ،وهما عبده نعمة
وم ــازن ال ـغــريــب .وك ــان مــن الطبيعي
أن يـطـعــن ف ــري ــق امل ـنـ ّـســق ف ــي نـتــائــج
االن ـت ـخــابــات لـيـحــاول تطيير مـقــررة
املجلس ،أي ريتا بولس ،من مركزها
إليصال رزق الله اليه .ففعليًا ،مقرر
امل ـج ـلــس أو مـجـلــس ال ـق ـض ــاء بشكل

عــام ،إذا قام بمهمته ،يمكن له إزاحة
املـنـ ّـســق أو بــالـحـ ّـد األدن ــى التضييق
ع ـل ـيــه .ف ـخــافــا ل ـبــاقــي األق ـض ـي ــة ،في
الـشــوف ال رؤس ــاء بلديات ينضمون
الى املجلس وال نقابيون ،فقط نائب
واحد حزبي هو ماريو عون والوزير
ط ــارق الخطيب ال ــذي مــن املـتــوقــع أن
يصبح وزيـ ـرًا ســابـقــا .الــوجــه الثاني
ي ـن ـقــض ك ــل م ــا س ـب ــق ،وي ـن ـفــي قصة
ربط التحالف املفترض باالنتخابات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة امل ـق ـب ـل ــة .ال ـق ـص ــة بـسـيـطــة
ه ـنــا« ،فـعـطــالـلــه ل ــم يـقــم ب ــأي خـطــوة
إي ـج ــاب ـيــة ن ـح ــو امل ـن ـس ــق ال ـج ــدي ــد ،ال
بــل آثــر محاربته قبل وصــولــه حتى،
وأص ـ ّـر عـلــى امل ـضـ ّـي قــدمــا بمرشحته
إلث ـب ــات وج ـ ــوده ف ــي ال ـق ـضــاء ،وأم ــام
رئيس التيار .وما يسري على عطالله
يسري على ماريو عون».

فــي زح ـلــة ،املـعــركــة ب ــدأت ف ــور انتهاء
االنتخابات النيابية .يومها انتفض
ف ــري ــق ع ـلــى امل ـن ـ ّـس ــق ال ـس ــاب ــق قــزحـيــا
الزوقي من باب أنه عمل ضمن ماكينة
أسعد نكد ،فطالب هؤالء بمحاسبته،
األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ل ــم يـ ـت ــم ،لـ ـع ــدة أسـ ـب ــاب،
منها أن الزوقي أكد مرارًا أن قراره لم
يكن فــرديــا ولـكــن بــإيـعــاز مــن القيادة
ّ
الحزبية ،مذكرًا بأن نكد كان متحالفًا
مع التيار .وفعليًا ،جــرت املعركة بني
طــرفــن ،الــزوقــي والنائب سليم عــون.
وفيما يؤكد الزوقي استقالليته ،يقول
البعض إنه مدعوم من الوزير السابق
غابي ليون .املفاجأة هنا أن الزوقي،
رغم كل االتهامات التي طالته ،تمكن
من الحلول أول والفوز بمنصب املقرر
ّ
بـ 264صوتًا ،فيما حل مرشح النائب
ع ـ ــون (ي ــدعـ ـم ــه ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ب ـلــديــة
زح ـلــة طــونــي ب ــو ي ــون ــس) إي ـلــي عبد
األحد في املرتبة الثانية بـ 235صوتًا
(عبد األحد هو ّ
منسق سابق أيضًا).
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،تمكن تــوفـيــق أبــو
رجيلي من حصد  154صوتًا ليفرض
نفسه واح ـدًا مــن أقــوى املرشحني في
التيار ،علمًا بأنه غير مدعوم من أي
ن ــائ ــب أو وزي ـ ــر ،ول ـك ــن يــوال ـيــه فــريــق
حقق خرقًا استثنائيًا في قــرى شرق
زحـلــة ،ال سيما بعد انسحاب سامي
أب ـ ـ ــو ف ـي ـص ــل مل ـص ـل ـح ـت ــه ،وذل ـ ـ ـ ــك مــن
بــاب صـ ّـب كــل األص ــوات نـحــو مرشح
واح ــد .وحــل كــل مــن بــولــس مزرعاني
( 58صوتًا) وابراهيم األحمراني في
املرتبتني الرابعة والخامسة .وكانت
الـنـتــائــج االول ـي ــة قــد أظ ـهــرت خـســارة
األخ ـ ـيـ ــر وف ـ ـ ــوز أسـ ـع ــد حـ ـ ـ ــداد ،إال أن
إعادة الفرز أظهرت تعادل األحمراني
وح ــداد بخمسني صــوتــا لكل منهما،
ما يعني فوز األول بفارق السن.

ّ
«شبكة بعينو» لتزوير براءات الذمة:
الرأس خارج السجن والضمان يطرد مستخدمين
أصدر المجلس التأديبي
في الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي قراراته
بحق المستخدمين المشتبه
في تورطهم بما ُس ّمي
شبكة «جورج بعينو» .أما
المشتبه فيهم من خارج
الصندوق ،فقد أفرج
عنهم القضاء بكفالة
مالية ،رغم أن التحقيقات
المختلفة رسمت خريطة
واضحة لعمل هذه الشبكة
في تزوير المستندات إلصدار
براءات ّ
ذمة من الصندوق
لمصلحة الشركات التي
ّ
يمثلها جورج بعينو
محمد وهبة
ب ـ ــاالسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاد إل ـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات امل ـج ـل ــس
التأديبي ،أصدر املدير العام للصندوق
الــوط ـنــي لـلـضـمــان االج ـت ـمــاعــي محمد
كركي ،قرارات عقابية بحق املستخدمني
املشتبه في تورطهم بما ُي ّ
سمى شبكة
ُ
ُ
ج ــورج بعينو .ط ــرد اثـنــان وح ــرم ستة
التدرج السنوي تبعًا لنوع
مستخدمني ُ
األفعال التي ن ِسبت إليهم ومستواها،
ّ
ووجـهــت
وتلقى اثـنــان حسمًا لـلــراتــب،
ّ
كتب التنبيه إلى اثنني آخرين .كل واحد
نــال العقوبة التي تتناسب مــع موقعه
الوظيفي وطبيعة الفعل ال ــذي يشتبه
في أنــه قــام بــه .املـطــرودون ،وهــم رئيس
مصلحة براءة الذمة بالوكالة (ع .ش)،
وأم ــن ال ـص ـنــدوق (م .إ) كــانــت لديهما

صـ ــاح ـ ـيـ ــات واس ـ ـ ـعـ ـ ــة اسـ ـتـ ـخ ــدم ــاه ــا،
بـحـســب الـتـحـقـيـقــات ،مل ـســاعــدة ج ــورج
بـعـيـنــو ع ـلــى اس ـت ـص ــدار بـ ـ ــراءات ّ
ذم ــة
ّ
مـ ّ
ـزورة ملصلحة الشركات التي يمثلها.
مشاركة القسم اآلخــر مــن املستخدمني
ليست مرتبطة حكمًا بالشبكة التي كان
يديرها بعينو ،بل كانت تنطوي على
أفـعــال إهـمــال وتقصير وســواهــا ،وهم
أيضًا كانوا مستخدمني من فئات أدنى
ولديهم صالحيات متواضعة.
ج ــاءت قـ ــرارات املـجـلــس الـتــأديـبــي بعد
نـحــو سـنــة مــن إحــالــة املـلـفــات عليه من
ت ـقــاريــر الـتـفـتـيــش امل ــال ــي واإلداري في
الصندوق باإلضافة إلى سائر محاضر
الـتـحـقـيـقــات ال ـق ـضــائ ـيــة م ــع املـتـهـمــن.
وق ــد ت ـ ّ
ـوص ــل امل ـج ـلــس إل ــى ق ـنــاعــة بــأن
األفعال التي قام بها املستخدمون غير
مـتـشــابـهــة ،ال لـجـهــة امل ـس ــؤول ـي ــات ،وال
لجهة نوع املخالفات.
عـ ـم ــل املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـتـ ــأدي ـ ـبـ ــي م ـح ـص ــور
ب ـم ـع ــاق ـب ــة املـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــن املـ ـخ ــالـ ـف ــن،
ول ـي ـســت ل ــدي ــه صــاح ـيــة ال ـت ـ ّ
ـوس ــع في
التحقيقات ملعاقبة غير املستخدمني،
وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــم ج ـ ــورج ب ـع ـي ـنــو وإح ـ ــدى
املتعاقدات مع الصندوق (و .ت) واملدير
املــالــي الـســابــق فــي الـصـنــدوق (س .ي)
وغ ـيــرهــم م ــن مـسـتـخــدمــن ب ـل ـغــوا سن
التقاعد أو من غير املستخدمني.
م ـض ـم ــون امل ـل ـف ــات الـ ـت ــي اطـ ـل ــع عـلـيـهــا
املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ال ـ ـت ـ ــأدي ـ ـب ـ ــي م ـ ـ ــن مـ ـح ــاض ــر
تحقيقات وإف ـ ــادات املـتـهـمــن وتـقــاريــر
التفتيش ،يرسم خريطة واضحة لعمل
هذه الشبكة (راجع االخبارhttps://al- :
.)233431/akhbar.com/Community
ك ــان بـعـيـنــو ي ــدي ــر ش ــرك ــة «امل ـض ـم ــون»
بتكليف
نيابة عن والده منير بعينو ،أو
ّ
مـنــه .مـجــال عمل الـشــركــة يشمل تعقب
املـ ـع ــام ــات ف ــي ال ـض ـم ــان االج ـت ـمــاع ــي
ملـصـلـحــة أك ـث ــر م ــن  160ش ــرك ــة .أنـ ــواع
املـ ـع ــام ــات الـ ـت ــي ُتـ ـ َ
ـاحـ ــق كـ ـثـ ـي ــرة ،مــن
ّ
أبرزها عملية استصدار بــراءات الذمة.
وحــاجــة الـشــركــات فــي الـقـطــاع الخاص
ل ـب ــراءة ال ـ ّ
ـذم ــة لـيـســت م ـح ـصــورة بــأمــر
واح ــد ،فـهـنــاك مــن يحتاجها كمستند

لم تتمكن التحقيقات من حسم الشبهات بحق بعض الموظفين (وائل الالذقي )

أســاســي لعمليات االسـتـيــراد وتسديد
الرسوم الجمركية وتخليص البضائع
املستوردة ،وهناك حاجات تتعلق بنقل
ملكية أو تعديل االسم أو قبض فواتير
مــن الــدولــة أو املـشــاركــة فــي مناقصات
عمومية…
اعـتــرافــات بعينو والتحقيقات أظهرت
أن براءة ّ
الذمة كانت تصدر بطريقتني:
ّ
األولـ ـ ـ ــى ت ـس ـت ـنــد إل ـ ــى وثـ ــائـ ــق مـ ـ ـ ــزورة،
والثانية تستند إلى وثائق غير ّ
مزورة.
ف ــي الـطــريـقــة األول ـ ــى ،اسـتـعـمــل بعينو
ختمًا م ـ ّ
ـزورًا لتكوين ملفات تشير إلى
ّ
أن ال ـشــركــة س ـ ــددت م ــا يـتــرتــب عليها،
وبــال ـتــالــي ص ــار ج ــائ ـزًا إصـ ـ ــدار ب ــراءة
ذم ــة لـهــا ،أو ج ــرى تــزويــر وثــائــق تفيد
بــأن الـشــركــة غير مسجلة فــي الضمان

يتردد أن ضغوطًا
مورست على الضمان
من أجل وقف عملية
طرد المستخدمين

من خالل إضافة أو تعديل بسيط على
اسم الشركة .بعض الشركات التي كانت
مـسـجـلــة عـلــى أن ـهــا (ش.م.ل) أصبحت
(ش.م.م ،).واسـ ـتـ ـخ ــدم ه ـ ــذا ال ـت ـعــديــل
لإلفادة بأنه ال يترتب على الشركة أي
مترتبات مالية للصندوق.
عـنــد ه ــذا ال ـحـ ّـد يــأتــي دور مستخدمي
ال ـض ـم ــان .م ــن ص ـلــب ع ـمــل بـعـضـهــم أن
يـقــوم بعملية التدقيق واكـتـشــاف مثل
هذا التزوير .رئيس مصلحة براءة ّ
الذمة
ُ
بالوكالة (ع .ش) أنكر كل ما أسند إليه
من اتهامات ،إال أن التحقيقات أثبتت أن
غالبية طلبات بــراءة الذمة املقدمة من
بعينو كــانــت تخضع لـتــدقـيــق مباشر

منه بنحو منفصل عن اآللية املتبعة ،ما
كان يتيح له منح املوافقة سريعًا على
امل ـس ـت ـنــدات وم ــن دون إث ـ ــارة ال ـش ـكــوك.
وهـنــاك بعض العمليات املماثلة التي
كانت ّ
تمر عبر اآللية املتبعة حيث كان
ب ـعــض املــوظ ـفــن ي ــواف ـق ــون ع ـم ـدًا على
امل ـس ـت ـنــدات امل ـتــاعــب ب ـهــا بـعـلـمـهــم أو
بسبب تقصيرهم وعالقتهم مع معقبي
امل ـع ــام ــات .ل ــم تـتـمـكــن الـتـحـقـيـقــات من
حسم وضعيتهم ،سواء كانوا جزءًا من
«عصابة» أو «شبكة» يديرها بعينو ،أو
هم فاسدون يتلقون الرشى من أكثر من
جهة ،أو أنهم مقصرون بعملهم ال أكثر.
امل ـش ـك ـل ــة فـ ــي ال ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـت ــي كــانــت
تستند إل ــى وثــائــق غـيــر م ـ ـ ّ
ـزورة ،أنها
كانت محور اختالسات قام بها بعينو.
األخير اعترف مــرارًا وتـكــرارًا بأنه كان
ي ـح ـصــل ع ـل ــى األم ـ ـ ـ ــوال م ــن ال ـش ــرك ــات
ويــدف ـع ـهــا ع ــن ش ــرك ــات أخـ ــرى ويـضــع
قـسـمــا مـنـهــا ف ــي جـيـبــه ويـ ـس ـ ّـدد منها
رش ــى للمستخدمني املـتــورطــن الــذيــن
سمحوا له بتجزئة الشيكات الصادرة
عـ ــن ش ــرك ــة مـ ـ ـح ـ ـ ّـددة ألم ـ ــر ال ـص ـن ــدوق
وتـ ـس ــدي ــد م ـس ـت ـح ـق ــات ع ـل ــى ش ــرك ــات
أخرى منه .وهذا األمر كان ينطبق على
األموال النقدية أيضًا.
بـعـيـنــو ي ـش ـيــر ف ــي اع ـت ــراف ــات ــه إلـ ــى أن
عـمـلـيــات االخ ـت ــاس كــانــت تـنـفــذ بعلم
ّ
مستخدمي الضمان ،ال بل قال إنه تعلم
مـنـهــم األمـ ــر .رغ ــم ذل ــك ،ت ـبــدو الــوقــائــع
متناقضة ،إذ إن إقرار بعينو بالتزوير
واالخـ ـت ــاس ،ك ــان ي ـهــدف إل ــى تحميل
الصندوق مسؤولية األمــوال املختلسة
مــن الـشــركــات عـبــر إش ــراك مستخدمي
ال ـض ـم ــان ف ــي هـ ــذه امل ـس ــؤول ـي ــة أي ـضــا.
لـهــذا السبب بالتحديد ،ادع ــى بعينو
األب على ابنه ،فهو كان يسعى لتهدئة
الشركات التي تطالبه بتسديد املبالغ
امل ـت ــرت ـب ــة ع ـل ـي ـهــا ف ــي ال ـض ـم ــان وال ـت ــي
دف ـع ـت ـهــا ل ـ ــه .ك ـ ــان األب ي ــري ــد إي ـص ــال
رسـ ـ ــالـ ـ ــة ،بـ ــأنـ ــه س ـي ـت ـح ـم ــل ق ـس ـم ــا مــن
املـســؤولـيــة ،ولـكــن الـقـســم اآلخ ــر سيقع
على الضمان.
وسعى بعينو دائمًا إلى إقامة عالقات
مع مستخدمي الضمان أو أي مؤسسة
عــامــة فـيـهــا تعقيب لـلـمـعــامــات .وهــذا
األم ــر كــان واضـحــا مــن خــال مــا حصل
م ــع أح ـ ــد م ـس ـت ـخــدمــي الـ ـضـ ـم ــان ال ــذي
ح ـص ــل م ــن ب ـع ـي ـنــو االبـ ـ ــن ع ـل ــى ج ـهــاز
ت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون وم ـ ـك ـ ـيـ ــف وه ـ ـ ــداي ـ ـ ــا أخـ ـ ــرى
بمناسبة زواجه ،من دون أن تكون لديه
الـقــدرة والصالحية على تقديم مقابل
«محرز» سوى تسريع املعامالت.
في هذا اإلطار ،كانت شركة «املضمون»
تـ ــزدهـ ــر وتـ ـت ــوس ــع ألن ل ــدي ـه ــا الـ ـق ــدرة
ع ـ ـلـ ــى تـ ـخـ ـلـ ـي ــص املـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات ب ـس ــرع ــة
ولــديـهــا ال ـقــدرة عـلــى الـقـيــام بــاألالعـيــب
وااللتفافات املطلوبة إلنجاز املعامالت
ب ـصــرف الـنـظــر ع ــن ال ـطــري ـقــة .هـنــا تقع
م ـســؤول ـيــة ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي ال يمكنها
إنـ ـ ـك ـ ــار م ـع ــرف ـت ـه ــا ب ــأس ــالـ ـي ــب ب ـع ـي ـنــو
لتخليص مـعــامــاتـهــا .فـقــد ت ـبـ ّـن أنها
ك ــان ــت ت ــوق ــع ع ـلــى ت ـص ــاري ــح ضــريـبـيــة
خــال ـيــة م ــن أي م ــوظ ـف ــن ،م ــا يـجـعـلـهــا
غـيــر خــاضـعــة لــرســوم ال ـض ـمــان .وهــذه
ّ
ال ـت ـص ــاري ــح ك ــان ــت ت ـشــكــل امل ـل ــف ال ــذي
يـ ـق ـ ّـدم ــه ب ـع ـي ـن ــو لـ ـلـ ـصـ ـن ــدوق مـ ــن أج ــل
االستحصال على براءة ذمة.
مـ ــا سـ ـب ــق ت ـك ـش ـف ــه ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ،لـكــن
الـ ـك ــرة اآلن ف ــي م ـل ـعــب الـ ـقـ ـض ــاء ال ــذي
أف ــرج عــن كــل املـتـهـمــن ب ـهــذه الـقـضـيــة،
ب ـك ـفــاالت مــال ـيــة .بـعـيـنــو ومـسـتـخــدمــو
الضمان خارج السجنّ .
يتردد أن هناك
ض ـغ ــوط ــات س ـيــاس ـيــة ك ـب ـي ــرة ف ــي ه ــذا
املـلــف ال ــذي يـخـ ّـص شــركــات كـبـيــرة في
لبنان ،ويتردد أيضًا أن الضغوط التي
مــورســت عـلــى ال ـض ـمــان مــن أج ــل وقــف
عملية طــرد املستخدمني كانت كبيرة،
بــل كــانــت هـنــاك مطالبة سياسية بــأن
يكون هناك مناصفة طائفية في الطرد!

