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مجتمع وإقتصاد
على الغالف

فضيحة الضمان

اختالسات بقيمة  10مليارات ليرة

مليارات ليرة هي التقديرات األولية للمبالغ التي اختلسها جورج بعينو من عشرات الشركات
ّ 10
تسديد اشتراكاتها للضمان االجتماعي واالستحصال على براءات الذمة .التحقيقات ال
التي كلفته
ُ
ّ
تزال متواصلة ولم تحسم وجهتها .أقر المتهم الرئيسي بسرقة األموال من زبائنه وتزوير إيصاالت
الدفع ،لتبدو أنها صادرة عن الضمان ،اال انه يحاول توسيع دائرة المتهمين بالتورط معه لتشمل 8
مستخدمين في الصندوق ،من ضمنهم رئيس اللجنة الفنية
محمد وهبة
يدير جورج بعينو شركة «املضمون»
بتكليف مــن وال ــده منير بعينو منذ
عــام  .2008هــذه الـشــركــة متخصصة
ب ـ ـخـ ــدمـ ــات انـ ـ ـج ـ ــاز امل ـ ـعـ ــامـ ــات ل ــدى
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي لـ ـلـ ـضـ ـم ــان
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي لـ ـنـ ـح ــو  160زبـ ــونـ ــا
مـ ــن شـ ــركـ ــات الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ،وال
سـيـمــا خ ــدم ــات تـســديــد االش ـتــراكــات
واسـ ـتـ ـص ــدار بـ ـ ـ ــراءات الـ ــذمـ ــة .تـعـمــل
ه ــذه الـشــركــة بـتــوكـيــات رسـمـيــة من
زبائنها ،ولكنها ّ
تقدم ايضا خدمات
ل ــزب ــائ ــن آخ ــري ــن ي ـل ـج ــأون ال ـي ـهــا بــا
تــوك ـيــات ،ومـنـهــم زبــائــن يــواجـهــون
مشاكل مع الصندوق .في اطــار هذه
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ،ك ــان ــت الـ ـش ــرك ــة ت ـتــولــى
تـســديــد مـبــالــغ مــالـيــة ال ــى الـصـنــدوق
ن ـي ــاب ــة عـ ــن زب ــائـ ـنـ ـه ــا ،نـ ـق ــدا او عـبــر
ش ـي ـك ــات ،وب ــال ـت ــال ــي أقـ ــامـ ــت ،بـحـكــم

شبكات تزوير
واختالس سابقة
لـ ــم ي ـن ـق ـط ــع دفـ ـ ــق فـ ـض ــائ ــح الـ ـت ــزوي ــر
واالخ ـ ـتـ ــاس وال ـس ــرق ــة ف ــي ال ـض ـمــان
خ ــال ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة .امل ـتـ ّـورطــون
م ـت ـشــاب ـهــون ،ف ـهــم م ـكــاتــب سـمـســرة
وم ـع ـق ـب ــو مـ ـع ــام ــات وم ـس ـت ـخــدمــون
مرتشون .قبل انكشاف االختالسات
األخيرة املتهم بها جورج بعينو كانت
هناك شبكة لتزوير ب ــراءات الــذمــة في
ال ـض ـم ــان ،ت ـف ــوق ــت ع ـل ــى ن ـف ـس ـهــا فــي
ع ــام  .2014يــوم ـهــا ات ـه ــم املـسـتـخــدم
رب ـيــع قبيسي ب ـجــرم م ـحــاولــة إح ــراق
م ـس ـتــودعــات ال ـض ـمــان ب ـمــا فـيـهــا من
إيصاالت وبراءات ّذمة ّ
مزورة للسيارات
العمومية وللشركات تعود لعام .2013
التحقيقات أظهرت أن شركاء قبيسي
كانوا  6سماسرة ،أو معقبي معامالت،
خ ـم ـس ــة م ـن ـه ــم ل ــديـ ـه ــم مـ ـك ــات ــب تـقــع
بــالـقــرب مــن املـقـ ّـر الرئيسي للضمان.
ومــن الشركاء أيضًا كاتب عــدل «نفد
بريشو» فيما «طلعت بــراس» قبيسي
وح ــده ال ــذي أف ــرج عـنــه ويـعـمــل حاليًا
معقب معامالت في الضمان .الشبكات
الـتــالـيــة كــانــت فــرديــة أو ثـنــائـيــة ّ
تتنوع
أعمالها من تزوير إيصاالت وتسجيل
مؤسسات وهمية واختالسات .رئيس
مكتب الصندوق في شكا اختلس أكثر
مــن  1.7مليار ليرة بالتعاون مــع أحد
األطـبــاء املراقبني ،وفــي ّ
املقر الرئيسي
ّ
يسجل مؤسسات
كــان عبد عــانــوتــي
ّ
وهمية فــي الصندوق ثــم يسجل على
اسمها موظفني يتقاضون تعويضات
عائلية ّ
ويقدمون فواتير مرض وأمومة
ّ
قبل أن يـســدد اشـتــراكــاتـهــم للضمان
بإيصاالت ّ
مزورة.

طبيعة عملها ،صالت واسعة مع عدد
من العاملني في الصندوق وادارته.

شركات وجمعيات معروفة
لفترة طويلة ،لــم تكن هناك شكاوى
معلنة مــن الــزبــائــن ،وبينهم شركات
وجمعيات مشهورة ،إلى أن اكتشفت
إي ـصــاالت دف ــع مـ ـ ّ
ـزورة وب ـ ــراءات ّ
ذمــة
غ ـي ــر ص ـح ـي ـحــة ( )...ح ـص ــل عـلـيـهــا
الزبائن عبر شركة «املضمون» .وضع
القضاء يده على القضية .تدحرجت
كرة الثلج ،ليتبني وجــود اختالسات
ضخمةّ ،
ّ
قدرت حتى اآلن بأكثر من 10
مليارات ليرة ،وشكاوى من  13زبونا
ي ـت ـه ـمــون ج ـ ــورج بـعـيـنــو بــاخ ـتــاس
أمــوال ـهــم ،فـضــا عــن ادعـ ــاء شخصي
ت ـق ـ ّـدم ب ــه وال ـ ــد ج ـ ــورج ضـ ـ ـ ّـده .ح ــاول
املتهم ال ـهــروب إلــى خ ــارج لـبـنــان ،إال
ّ
أنـ ــه عـ ــاد وس ــل ــم ن ـف ـســه الـ ــى ال ـق ـضــاء
وعـمــد فــي التحقيقات الـجــاريــة معه
إل ــى «ت ــوري ــط» ثـمــانـيــة مــن العاملني
في الصندوق باالشتراك في عمليات
االخ ـت ــاس ،وأب ــرزه ــم رئـيــس اللجنة
الفنية (الجهة الرقابية في الصندوق)
سـمـيــر عـ ــون .الـتـحـقـيـقــات ل ــم تحسم
ّ
صحة ادع ــاءات املتهم ،في
بعد مــدى
ّ
ظل قناعة تــولــدت لــدى املحققني بأن
املـتـهــم يسعى إلــى تــوريــط أكـبــر عــدد
ممكن من املديرين واملستخدمني في
الـصـنــدوق مــن أجــل «تكبير الحجر»
وت ـ ــوزي ـ ــع املـ ـس ــؤولـ ـي ــة بـ ــن ال ـش ــرك ــة
ً
وال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ب ـص ـف ـتــه م ـ ـسـ ــؤوال عــن
أعـمــال مستخدميه .كــذلــك لــم تحسم
التحقيقات احـتـمــال أن تـكــون بعض
الـ ـش ــرك ــات /ال ــزب ــائ ــن ق ــد ط ـل ـبــت مــن
بـعـيـنــو اس ـت ـصــدار ب ـ ــراءات ّ
ذم ــة غير
صحيحة مقابل مبالغ مالية ورشى
ب ـهــدف ال ـت ـهــرب م ــن تـســديــد ديــونـهــا
للصندوق او تأجيل تسديدها.

الضمان عاجز
ُ
وامواله تسرق
ارتفعت ديون الضمان على الدولة
واملؤسسات العامة وعلى القطاع
الخاص إلى  2400مليار ليرة،
وبالتالي باتت حاجته للتدفقات
ّ
تضخ
النقدية أكبر ،إذ انها
دفعة «أوكسجني» في شرايينه.
األوكسجني يأتي من تسديد
االشتراكات التي تدفعها الشركات
وتحصل في مقابلها على براءات
ذمة تثبت انها ّ
سددت ما عليها،
وبالتالي فإن تزوير براءات الذمة
ّ
يقلص التدفقات النقدية ،ما ّ
يعمق
أزمة الضمان املالية.
تصميم
سنان عيسى

س ـم ـعــة ش ــرك ــة «املـ ـضـ ـم ــون» ل ــم تـكــن
سـيـئــة أي ــام ك ــان يــديــرهــا وال ـ ــده ،ولــم
يشتك منها الــزبــائــن ،كما لــم تــرد أي
شـكــوى خ ــال ال ـس ـنــوات األول ــى على
ّ
تولي اإلبن إدارتها ،بل كانت أعمالها
تزدهر ،وكان من بني زبائنها :جمعية
م ـ ـصـ ــارف لـ ـبـ ـن ــان ،شـ ــركـ ــات ال ــوزي ــر
ميشال فرعون ،سيدروس بنك ،مطعم
ال ـس ـل ـطــان اب ــراهـ ـي ــم ،ال ـه ـبــر ل ـلــرخــام،
 ،ABCسـبـيـنــس ،ســي تــي ديـجـيـتــال،
شركة أبنية ...وسواها من الشركات
امل ـع ــروف ــة ،ال ـتــي نـقـلــت وك ــاالت ـه ــا من
األب إل ــى اإلبـ ــن ملـتــابـعــة مـعــامــاتـهــا
ل ــدى ال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي .مــن أبــرز
املعامالت التي كان ينفذها لحسابها،
تسديد االشتراكات املستحقة عليها
ع ــن م ــوظ ـف ـي ـه ــا ،االس ـت ـح ـص ــال عـلــى
ب ــراءات ّ
ذم ــة مــن الـصـنــدوق ،تسجيل
املوظفني الجدد ،تسجيل ترك العمل
للموظفني املصروفني أو املستقيلني.

االعتراف بالجريمة
أقـ ّـر جــورج بعينو اخيرا باالتهامات
امل ـ ّ
ـوجـ ـه ــة ضـ ـ ــده .جـ ـ ــاءت اع ـت ــراف ــات ــه
ّ
االخ ـ ـيـ ــرة ب ـع ــد إف ـ ـ ــادة ك ــاذب ــة قــدم ـهــا
أمـ ــام ال ـنــائــب ال ـع ــام امل ــال ــي ،الـقــاضــي
علي ابــراهـيــم ،فــي بــدايــة التحقيقات
ف ــي ه ــذا امل ـل ــف .يــوم ـهــا أن ـك ــر بعينو
اختالس أموال الزبائن ،ونفى وجود
ع ـم ـل ـي ــات تـ ــزويـ ــر .خ ـ ــرج ب ـع ـي ـنــو مــن
مـكـتــب اب ــراه ـي ــم إل ــى ال ـط ــائ ــرة ف ــورا،
وف ـ ّـر إل ــى اإلمـ ـ ــارات الـعــربـيــة املـتـحــدة
(تـمـهـيـدًا لـلـهــروب إل ــى جـهــة أخ ــرى).
ّ
ولكنه عاد بعد أسابيع وسلم نفسه
وبـ ـ ّـدل وجـهــة أق ــوال ــه مــن اإلن ـك ــار إلــى
االعـ ـ ـت ـ ــراف ب ـس ـل ــوك دروب ال ــرش ــوة
وال ـتــزويــر .إف ــادة املـتـهــم ال ت ــزال غير
ثابتة ولم ّ
يقدم رواية واحدة ،بحسب
م ـص ــادر املـحـقـقــن ،وال سـيـمــا لجهة

الــدوافــع ،فهو أملــح أمــام النائب العام
املالي ،القاضي علي ابراهيم ،الى انه
ّ
متورط بالقمار ،فيما قال أمام قاضي
التحقيق األولــي ،غسان عويدات ،إنه
تـ ــورط بـكـفــالــة ديـ ــون شـخــص يــدعــى
ايلي القسيس ،التي بلغت  300ألف
دوالر ،بحجة إقــامــة مـشــروع تجاري
في تركيا ،إال أن القسيس هرب وبدأ
الدائنون يطالبون بعينو باموالهم.
كان جــورج ،املتباهي بشبكة زبائنه،
ي ـقـ ّـدم نفسه عـلــى ان ــه «رج ــل أع ـمــال»،
ف ـ ــي ح ـ ــوزت ـ ــه وك ـ ـ ـ ـ ــاالت م ـ ــن عـ ـش ــرات
الـشــركــات الـتــي يمثلها ،وك ــان ّ
يدعي
أن ــه ت ــاج ــر عـ ـق ــارات وت ــاج ــر س ـي ــارات
وي ـق ـ ّـدم خ ــدم ــات تـنـظـيــم االح ـت ـفــاالت
وامل ـهــرجــانــات واملـنــاسـبــات الخاصة
وغ ـي ــره ــا ،ح ـتــى إن ــه ل ــم ي ـكــن يحضر
إل ـ ـ ــى ال ـ ـض ـ ـمـ ــان شـ ـخـ ـصـ ـي ــا ،ب ـ ــل ك ــان
يوفد موظفني يعملون تحت إدارتــه
فـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة «امل ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــون» .لـ ـ ــم ي ـكــن
اسـ ـ ــم ج ـ ـ ــورج ي ـث ـي ــر أي ش ـب ـه ــة ل ــدى
الـشــركــات ـ ـ الــزبــائــن ،إال حــن انكشف
أحـ ــد اإلي ـ ـصـ ــاالت امل ـ ـ ـ ـ ّ
ـزورة ف ــي شـهــر
أي ــار امل ــاض ــي .فــي ذل ـ ّـك ال ــوق ــت ،كانت
إحـ ــدى ال ـش ــرك ــات ت ــدق ــق ف ــي إي ـصــال
ح ـص ـل ــت ع ـل ـي ــه م ـ ــن جـ ـ ـ ــورج بـعـيـنــو
كمستند يثبت تسديدها االشتراكات
املـسـتـحـقــة عليها لـلـضـمــان .اكتشف
أم ــن ال ـص ـن ــدوق ،م ـن ــذر عــرب ـيــد ،أمــر
هذا االيصال ّ
املزور ،علما بأن جورج
ّ
بعينو يتهمه بمساعدته في عملية
االختالس!
بعد ثالثة أشهر على هــذه الحادثة،
ّ
تمكن التفتيش املالي في الصندوق
ّ
مــن تـكــويــن مـلــف عــن الـقـضـيــة .تـقــدم
بادعاء في األول من آب أمــام النيابة
ال ـعــامــة املــال ـيــة .بــاشــر ال ـنــائــب الـعــام
امل ـ ــال ـ ــي عـ ـل ــي ابـ ــراه ـ ـيـ ــم ت ـح ـق ـي ـقــاتــه،
واستدعى منير بعينو وابنه جورج

الس ـ ـت ـ ـجـ ــواب ـ ـه ـ ـمـ ــا .أف ـ ـ ـ ــاد االب ـ ـ ـ ــن بـ ــأن
اإليـ ـص ــاالت وب ـ ـ ــراءات ال ــذم ــة سليمة
وقــانــون ـيــة ومـ ـص ـ ّـدرة وف ــق األصـ ــول،
نــاف ـيــا أن ي ـكــون ه ـنــاك أي ت ــزوي ــر أو
تالعب فيها.

ّ
تطورات مثيرة

خ ـ ـ ــرج جـ ـ ـ ــورج م ـ ــن م ـك ـت ــب اب ــراهـ ـي ــم
وف ـ ّـر مـبــاشــرة إل ــى اإلم ـ ــارات العربية
امل ـت ـح ــدة ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـل ــذه ــاب إلـ ــى بـلــد
آخـ ــر .ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت بـ ــدأت سلسلة
م ــن االتـ ـص ــاالت ال ـتــي ي ـقــودهــا منير
بعينو مع الشركات التي استفسرت
عن اإليـصــاالت التي لديها .قـ ّـدم األب
سلسلة مــن الـتـعـهــدات للزبائن بأنه
سيعيد لـهــم األمـ ــوال .بعضهم وافــق
على اإلحجام عن رفــع الــدعــاوى على
شــركــة «امل ـض ـم ــون» ،فـيـمــا ق ـ ـ ّـررت 13

