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تقرير
حني ينشأ جهاز جديد في وزارة املال بال أي توصيف قانوني ملهماته وصالحياته ،ثم
لألصول ،وبعد ذلك يتبني أن البرامج املعلوماتية ال
يأتي مستشار للوزير ليديره خالفًا ً
املعلومات وتكرار األعطال الناجمة
النصوص القانونية ،فضال عن عدم دقة
ّ
تتالءم مع ّ
عنه ....فال بد أن تكون النتيجة شبيهة بنتائج إدارة «دكانة» .هذا هو املركز اآللي في
وزارة املال وفق رواية ديوان املحاسبة

دكانة في وزارة المال
ّ

فوت المليارات على الخزينة
ديوان المحاسبة :المركز اآللي ّ
محمد وهبة
«ب� � �س� � �ب � ��ب ع� � � � ��دم ت � � ��راب � � ��ط األنظمة
امل �ع �ل��وم��ات �ي��ة ف� ��ي م� ��ا ب �ي �ن �ه��ا وعدم
ت �ك��ام �ل �ه��ا ،س �م �ح��ت اآلل� �ي ��ة املعتمدة
ل �ت �ن �ف �ي��ذ امل � �ع� ��ام �ل�ات ،خ �ص ��وص ��ًا في
معامالت التسجيل العقارية ،لبعض
ذوي ال�ع�لاق��ة ،أو م��ن ينتدبونهم من
ال ��وس � �ط ��اء ،ب� �ت ��زوي ��ر أوام � � ��ر القبض
ّ
( )...وق ��د أدى ذل� ��ك ،ب�ح�س��ب تقارير
ل�ل�ت�ف�ت�ي��ش امل ��ال ��ي ال �ت��اب��ع للتفتيش
امل ��رك ��زي ،إل ��ى خ �س��ارة م�ب��ال��غ كبيرة،
ّ
وصلت إلى عدة مليارات من الليرات،
وف �ق��ًا ل �ق �ي��م ُ ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ت��ي شابها
التزوير واكتشفت».
ه ��ذه ال �خ�لاص��ة ل�ي�س��ت س ��وى غيض
م� ��ن ف �ي ��ض امل� ��رك� ��ز اآلل � � ��ي ف� ��ي وزارة

السنة

امل� � � � � ��ال .ف� �ب� �ح� �س ��ب دراس� � � � � ��ة أجراها
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وض� ّ�م�ن �ه��ا تقريره
ال �س �ن��وي ع ��ن األع� � ��وام  2006ـ ،2008
ت� �ك � ّ�ررت األع� �ط ��ال ال �ت��ي ت�ص�ي��ب عمل
التحصيل ف��ي املحتسبيات،
أن�ظ�م��ة
ّ
ف� �ي� �م ��ا ت� �ع ��ط� �ل ��ت ب� �ع ��ض النصوص
القانونية بسبب ع��دم ت� ًلاؤم البرامج
املعلوماتية معها ،فضال عن تفويت
مليارات الليرات على الخزينة ،وعدم
ّ
دق��ة استكمال املعلومات حول بعض
املكلفني.

ّ
شوائب نواة فنية

ف� ��ي ال � ��واق � ��ع ،ت �ش �ي��ر دراس � � � ��ة ديوان
املحاسبة ،إل��ى أن إن�ش��اء امل��رك��ز اآللي
في وزارة امل��ال لم يستند إلى تشريع
ّ
ق��ان��ون��ي ي �ح ��دد اخ �ت �ص��اص��ات��ه .فقد

عدد املتعاقدين

قيم العقود األساسية

التقديمات اإلضافية

املجموع ل.ل.

2000

28

332.756.000

3.993.000

336.749.000

2001

29

584.301.000

2.304.000

586.605.000

2002

26

632.830.000

4,791.000

637.621.000

2003

32

733.639.000

1.428.000

735.067.000

2004

33

856.690.000

36.435.000

893.125.000

2005

35

814.481.000

68.573.000

883.054.000

2006

34

1.035.955.000

366.158.000

1.402.113.000

2007

32

962.143.000

370.933.000

1.333.076.000

ج� ��اء ال� �ق ��ان ��ون  ،70/1ل �ي �ج �ع��ل مالك
ّ
ويثبت موظفيه من
املركز اآللي دائمًا
مبرمجني ومحللني ومشغلني «ليبدو
وك��أن��ه ن ��واة ال��وح��دة ال�ف�ن� ّ�ي��ة املنشأة
مل��واك �ب��ة ت �ط��ور ت�ق�ن�ي��ات املعلوماتية
وال �ب��رم �ج��ة ،ال �ت��ي ك��ان��ت ال ت � ��زال في
بدايات مراحل ّ
نموها واستخدامها».
ورغ ��م ال �ح��اج��ة إل ��ى م�ث��ل ه ��ذا املركز،
وضرورة مواكبة التطورات ّوتأثيرها
ع �ل��ى أع� �م ��ال ال� � � ��وزارة وامل� �ك ��ل ��ف ،كان
مشوبًا بمظاهر الخروج عن األصول
والقواعد والنصوص التي ترعى هذا
النوع من التحوالت.
ع� �ل ��ى أي ح � � ��ال ،أوك � �ل� ��ت إل � ��ى املركز
مهمات ع��دي��دة وب��ات يقوم باألعمال
اآلتية :إع��داد كل البرامج املعلوماتية
وص � �ي� ��ان � �ت � �ه� ��ا ،ت� �ص� �م� �ي ��م وتركيب

%45
مضمونون

 41مليون ليرة
سنويًا هو متوسط أعباء
املتعاقد الواحد في عام
 ،2006ولذلك يرى ديوان
املحاسبة أن تعويضات
املسؤولني القياديني في
املركز تتجاوز هذا املبلغ،
علمًا بأن بعضها يتجاوز ما
يحصل عليه املوظفون في
القطاع الخاص

وصيانة الشبكات ،تركيب وصيانة
ال �ت �ج �ه �ي��زات امل �ع �ل��وم��ات �ي��ة ،وإدارة
األن� �ظ� �م ��ة وال �ش �ب �ك ��ات املعلوماتية.
وبحسب الدراسة فإن جميع العاملني
في املركزي متعاقدون.

خدمة للوزير
من أب ّ��رز املالحظات على عمل املركز،
م ��ا ي��ت �ص��ل ب �م �س��أل��ة اإلش � � ��راف عليه
وإدارت � � � � ��ه .ف ��ال ��دراس ��ة ت �ش �ي��ر إل � ��ى أن
ّ
امل��رس ��وم  14940ح ��دد امل �ل�اك الدائم،
ون� � ّ
�ص ع �ل��ى أن ي �ش��رف م��دي��ر املالية
العام مباشرة على أعمال هذا املركز،
«خ�ل�اف��ًا مل��ا ه��و ع�ل�ي��ه ال ��واق ��ع ،بحيث
ي�ت��ول��ى أح ��د م�س�ت�ش��اري وزارة املال
مهمة اإلشراف عليه».
ليست ه��ذه ه��ي اإلش�ك��ال�ي��ة الوحيدة
في املركز اآللي ،فهناك مشاكل عديدة
تعانيها ال� ��وزارة ،وت��ذك��ره��ا الدراسة
علىّي�نّالنحو اآلتي:
ـ �ـ ت �ب� خ�ل�ال ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة ،أن
امل�ح�ت�س�ب�ي��ات ف��ي ال � ��وزارة ت�ش�ك��و من
ت� �ك ��رار األع � �ط� ��ال ال� �ت ��ي ت �ص �ي��ب عمل
أنظمة التحصيل ،وشكا بعضها من

قطاعات

مياه

قانون «مياه الشفة» ...مزيد من التمحيص
ّ
ُ
ع �ق��دت أم ��س ال�ج�ل�س��ة ال �ث��ال �ث��ة ل��ل�ج�ن��ة الفرعية
املنبثقة عن لجنة الصحة العامة ،واملكلفة درس
اق �ت��راح ال �ق��ان��ون ال��رام��ي إل ��ى ت�ن�ظ�ي��م ومعالجة
وتكرير وبيع مياه الطاولة (مياه الشفة)ّ ،
وقررت
«استكمال الدراسة» فيما ال يزال املواطن يجهل
ماذا يشرب!
فبحسب رئيس اللجنة ،النائب عاصم عراجي،
ّ
األهمية بمكان اإلسراع في مناقشة املوضوع
من
«ن �ظ �رًا إل ��ى أه�م�ي�ت��ه و ّم ��دى ع�لاق�ت��ه باملواطنني
وبصحتهم» ،موضحًا أن اللجنة «ارتأت استكمال
«واالستماع إلى أصحاب
درس» اقتراح القانون
ً
االختصاص والخبرة وص��وال ال��ى اعتماد نص
قانوني سليم يراعي املواصفات العاملية».
وحاليًا ،هناك شركات كثيرة تبيع مياه الشفة
بأحجام ت��راوح بني  5ليترات و 20ليترًا .فخالل
الفترة األخيرة انتشرت تلك الشركات كالفطر في
ّ
ظ��ل غياب املعايير الواضحة لعملها م��ع غياب
ّ
النص القانونيّ .
وأشار عراجي إلى أنه «حتى الساعة ليس هناك

ّ
املركز اآللي في وزارة املال يفوت األموال على الخزينة (مروان طحطح)

ّ
ويشرع بيع هذه ّاملياه ،بل هناك فقط
قانون ينظم
م��رس��وم اش �ت��راع��ي» .وق��ال إن م�ي��اه الشفة «غير
مراقبة بالطريقة السليمة والفعلية والعلمية من
جانب الدولة».
وف ��ي امل ��اض ��ي ،ت��اب��ع ع ��راج ��ي ،ح�ص�ل��ت مشاكل
عديدة من ّ
جراء بيع هذه املياه« ،ونحن نحرص
على إيجاد معادلة تجمع بني صحة املواطنني
وأص � �ح� ��اب م �ح �ط� ّ�ات ال �ت �ك��ري��ر ال ��ذي ��ن يبيعون
املياه» ،ولفت إلى أن هؤالء «يستخدمون شبكة
املياه ّ التي وضعتها الدولة» ،فيما يتجاوز عدد
امل�ح ّ��ط��ات ع�ل��ى ك��ام��ل األراض� ��ي اللبنانية األلف
محطة.
وح�ض��ر اج�ت�م��اع ال�ل�ج�ن��ة ال�ن��ائ�ب��ان ع�ل��ي املقداد
وطوني أبو خاطر ورئيسة مختبر معهد البحوث
ال�ص�ن��اع�ي��ة ل�ل�ت�ح��ال�ي��ل ال �ج��رث��وم �ي��ة كريستيان
جبيلي ،امل�ه�ن��دس��ة ال��زراع �ي��ة دال �ي��ا م�ن�ص��ور عن
مؤسسة «ليبنور» ،وعن وزارة الصحة فريد كرم،
ومستشار وزير الطاقة عبدو طيار.
(األخبار)

توقف العمل بسبب انقطاع الكهرباء
م��ن دون توفير م�ص��در ب��دي��ل للطاقة
خ�لال ف�ت��رات ان�ق�ط��اع ال�ت�ي��ار املتكررة
والطويلة ،وال�ت��ي يمكن أن تستمر 4
أو  6ساعات من أصل الدوام اإلداري،
وهو ما ّ
يحمل املكلف عبء االنتظار أو
العودة ّ
مرة ثانية أو غرامات التأخر.
ــ تعطلت بعض النصوص أو الحاالت
القانونية بسبب ع��دم ت�لاؤم البرامج
املعلوماتية معها ،فعلى سبيل املثال،
ل��م ي��أخ��ذ ب��رن��ام��ج ن �ظ��ام دف ��ع رسوم
السير املعتمد ،واملفتوح الستخدامه
لدى املصارف ،في الحسبان الحاالت
ال �ت��ي ي�ق��ع ف�ي�ه��ا ت��اري��خ ان �ت �ه��اء مهلة
دف� ��ع ه� ��ذه ال ��رس ��وم ف ��ي ي� ��وم ع �ي��د أو
ع�ط�ل��ة رس�م�ي��ة ،ع�ل�م��ًا ب��أن النصوص
ّ
النافذة تمدد مهلة الدفع إلى أول يوم
ع�م��ل ي�ل��ي ان �ت �ه��اء ه��ا ،ل�ك��ن البرنامج
ي�ح��رم ب�ع��ض املكلفني م��ن االستفادة
ّ
ويكبده غرامات بنسبة
من اإلعفاءات
.%10
ـ � �ـ ال ي �س �م��ح ت �ص �م �ي��م س� �ن ��د امللكية
ال �ص��ادر ع��ن ال��دوائ��ر ال�ع�ق��اري��ة بذكر
ح ��ق االس �ت �ث �م��ار ف ��ي ال � �ح� ��االت التي

نقل

ّ
لجنة النقل تبحث أزمته :التفاصيل في أيار!
أزمة السير في لبنان ،وتحديدًا في بيروت الكبرى،
ّ
ّ
العيش
ليست موسمية ،فهي مكون أساسي للوحة ُ
ّ
املدني ،تضغط على أعصاب الناس ّ يوميًا وت َّكبد
ّ
اقتصادية كبيرة .وحتى اآلن ،تؤخر
البالد خسائر
خ�ط��وات عالجها بغياب التخطيط االستراتيجي
املستدام.
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ّ
ال �س �ي��اح� ّ�ي��ة ،ي � ��زداد اخ �ت �ن��اق ال �ع��ا ّي�نّص �م��ة ّ ال �ت��ي تئن
أس ��اس ��ًا م ��ن م��رك� ّ
ّأن «املشكلة
�زي �ت �ه��ا .وق� ��د ت �ب�
األس ��اس � ّ�ي ��ة ف ��ي ب �ي ��روت ال �ك �ب��رى ه ��ي أن  %70من
املواطنني يستخدمون السيارة الخاصة في مقابل
 %30يستعملون وس��ائ��ل ال�ن�ق��ل ال �ع��ام املختلفة»،
وف �ق��ًا ل��رئ�ي��س ل�ج�ن��ة األش �غ ��ال ال �ع� ّ
�ام��ة وال �ن �ق��ل في
محمد ّ
البرملانّ ،
قباني.
ففي اجتماع عقدته أ ّم��س ،تناولت اللجنة األزمة
ال �خ �ط �ي��رة ال �ت��ي ُي �ت��وق��ع ازدي� � ��اد ح� ّ�دت �ه��ا م ��ع ّ
نمو
ّ
ع ��دد ال �س��ك��ان ل�ي�ص��ل إل ��ى  2.5م �ل �ي��ون ن�س�م��ة في
ب� �ي ��روت وح ��ده ��ا ب �ح �ل��ول ع � ��ام  .2020وق� ��د ّ
تقرر
بختامه اجتماع آخر الشهر املقبل لبحث تفاصيل

ّ
ض ��وع وت�ف�ن�ي��د آل � ّ�ي ��ات الحل.
أك �ث��ر ع�م�ق��ًا ّ ل �ه� ّ�ذا امل ��و ّ
قباني ،فإن أحد التغييرات األساسية
بحسب محمد
املطلوبة إلحداث ّ
تحوالت تتوافق مع قانون السير،
ّ
عمليًا،
هي «تغيير في ثقافة املواطن اللبناني»ّ ،أما
ّ
ف �ق��د ت �ح��دث ال �ن��ائ��ب ع��ن ت �ش��دي��د امل�ج�ت�م�ع�ين على
«أه�م�ي��ة اإلس� ��راع ف��ي إن �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للنقل
البري» وعلى «أهمية إعادة استعمال سكك الحديد
ف��ي ل �ب �ن��ان» خ�ص��وص��ًا ال �خ��ط ال�س��اح�ل��ي ب ��دءًا بما
هو مقرر منذ سنوات وه��و خط طرابلس الحدود
السورية ،وذلك من ضمن نظام متكامل للنقل.
وع ��ن ال�ن�ق��ل ال �ع ��ام ،ت �ط� ّ�رق امل�ج�ت�م�ع��ون إل ��ى النقل
ّ
والجية ،إضافة إلى «موضوع
بني جونية
السريع ّ
ل��م ُيعط حقه ف��ي السابق» وه��و امل�ت��رو ف��ي بيروت
بداية
ال��ذي يجب أن يبدأ التخطيط لهّ ف��ورًا لينفذ
ّ
على خط رئيسي واح��د ،مع توقع تأمني ّأول خط
سنوات.
بعد 5
ّ
ّ
ُ
ويشار إل��ى أن معدل ّ استعمال السيارة في لبنان
هو عند  1.3راكب لكل وحدة.
(األخبار)

