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مستخدمو الضمان ينكرون
أنكر مستخدمو الضمان املوقوفون أي عالقة مع جــورج بعينو باستثناء وديعة توما التي
قالت إن سبب االتصاالت معه متصل بسيارة الرانج روفر التي باعها لسمير عون ،إذ جرت
إشكاالت عدة بينهما حول السعر املدفوع نقدًا و»مداكشة» على سيارة جاغوار يملكها عون
وسعر هذه األخيرة ...هذا ال يعني أن مستخدمي الضمان غير مشتبه فيهم ،فالتحقيقات لم
تحسم االمر .مشكلة املستخدمني علي شقير ومنذر عربيد ،وهما املوقوفان األساسيان في
هذه القضية ،انهما يملكان حق توقيع املعامالت الخاصة بإصدار براءة الذمة وقبض األموال
ً
من املنتسبني ،وبالتالي فإن احتمال قيامهما بتوقيع بعض اإلفادات قد يكون عمال مقصودًا،
ّ
وقد يكون فخًا من من جورج بعينو.

أنفسهم كما وعلى ابني جورج ،ونحن
على أتــم الثقة بعمل األجهزة األمنية
وال ـق ـضــائ ـيــة ال ـت ــي ن ـح ـتــرم وال ـت ــي لم
تتوان لحظة عن كشف هذه الحقيقة».

رواية المتهم

الهدف من تسليم بعينو نفسه و «توريط» عاملين في الضمان،
هو تحميل الصندوق مسؤولية االختالس (أرشيف)

ادعى جورج أنه
جنى  400ألف دوالر
من االختالس
ال تتوافر للمحققين
أدلة تدعم السيناريو
الذي رسمه بعينو

شـ ــركـ ــة ،ح ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم ،االدع ـ ـ ـ ــاء عـلــى
الـشــركــة ووض ــع إش ـ ــارات حـجــز على
عقاراتها وملكيات بعينو.
ب ـ ـعـ ــد ه ـ ـ ـ ـ ــروب امل ـ ـش ـ ـت ـ ـبـ ــه ف ـ ـيـ ــه األول

ب ـ ــاالخـ ـ ـت ـ ــاس وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزويـ ـ ـ ــر ،س ـ ـ ــارت
ببطء ،إال أنه ظهر تطوران
التحقيقات
ّ
تمثل باالدعاء الذي ّ
قدمه
الحقًا؛ األول
منير بعينو ض ـ ّـد ابـنــه ج ــورج بجرم
ســوء االمانة واالخـتــاس في محاولة
منه إلنقاذ الشركة أو ما تبقى منها.
أم ــا الـتـطــورالـثــانــي فـكــان ع ــودة اإلبــن
الى لبنان وتسليم نفسه .أثارت هاتان
ال ـخ ـط ــوت ــان ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـت ـس ــاؤالت،
وال س ـي ـمــا ان ادعـ ـ ــاء االب ع ـلــى ابـنــه
ربـطــه ب ــ«عــدم إمـكــانـيــة ج ــورج القيام
بــأع ـمــال ك ـه ــذه م ــن دون ت ــواط ــؤ احــد
مــن املــوظ ـفــن» .واصـ ــدر مـنـيــر بعينو
الح ـقــا بـيــانــا لـتـعــزيــز الـشـبـهــات حــول
تورط مستخدمني في الصندوق ،قال
فيه« :ألسباب ما زلت أجهلها ،علمت
أن ابني جــورج والبعض من موظفي
الـصـنــدوق ،الــذيــن تــم توقيفهم اليوم

م ــن ق ـبــل ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة املــال ـيــة بعد
تـح ـقـيــق واف م ـع ـهــم م ــن ق ـبــل مـكـتــب
ال ـجــرائــم املــال ـيــة ،اق ــدم ــوا عـلــى تــزويــر
إي ـ ـص ـ ــاالت وب ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ذم ـ ــة ملـصـلـحــة
الـ ـش ــرك ــات ال ــزب ــائ ــن واسـ ـت ــول ــوا عـلــى
املبالغ املدفوعة بموجب شيكات ألمر
الصندوق كمستفيد أول ،كما املبالغ
النقدية املدفوعة مــن قبل الشركات».
واض ـ ـ ـ ــاف ب ـ ـيـ ــان االب« :لـ ـلـ ـم ــزي ــد مــن
امل ـع ـلــومــات ف ــإن اب ـنــي ج ــورج ق ــد عــاد
طـ ــوعـ ــا م ـ ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ووضـ ـ ـ ــع ن ـف ـســه
بتصرف الـقـضــاء ،وبـنــاء على افــادتــه
امل ـف ـص ـل ــة واملـ ــواج ـ ـهـ ــات أم ـ ـ ــام مـكـتــب
مـكــافـحــة ال ـج ــرائ ــم امل ــال ـي ــة ،ت ــم إي ـقــاف
م ــوظـ ـف ــي ال ـ ـض ـ ـمـ ــان ،وب ــالـ ـت ــال ــي ف ــإن
املسؤولية تقع على الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي كمسؤول معنوي
ع ــن أع ـم ــال مــوظـفـيــه وع ـلــى املــوظـفــن

رس ــم االب ــن سـيـنــاريــو ف ــي اعـتــرافــاتــه
يـمـكــن تـلـخـيـصــه كــال ـتــالــي :ه ــو شــاب
يبلغ من العمر  33عامًاّ ،
تورط بأعمال
تـ ـج ــاري ــة ،اق ـ ـتـ ــرح ع ـل ـي ــه م ــوظ ــف فــي
ً
الضمان اختالس أمــوال الزبائن بدال
من إقراضه املال ،انغمس في التزوير
ّ
ليسدد ديونه بالتواطؤ
واالخـتــاس
وبـحـمــايــة رئ ـيــس الـلـجـنــة الـفـنـيــة في
ال ـض ـم ــان س ـم ـيــر عـ ـ ــون ،وب ــال ـت ـع ــاون
مــع رئـيــس مصلحة ب ــراءة الــذمــة في
الضمان علي شقير وموظفني آخرين،
بعضهم متقاعد أو متعاقد.
ال تتوافر لدى املحققني ادلة تدعم هذا
السيناريو سوى روايــة املتهم نفسه،
اال ان ال ـح ـص ـي ـلــة األول ـ ـيـ ــة لـعـمـلـيــات
االخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاس ،بـ ـلـ ـغ ــت وفـ ـ ـ ــق م ـ ـصـ ــادر
مطلعة 10 ،مليارات ليرة .وهذا الرقم
أك ـب ــر بـكـثـيــر م ــن امل ـب ـلــغ ال ـ ــذي يـ ّـدعــي
ج ـ ــورج اخـ ـت ــاس ــه مـ ــن أج ـ ــل ت ـســديــد
دي ـ ــون ال ـق ـس ـي ــس ال ـب ــال ـغ ــة  300أل ــف
دوالر .ال بل إن ما ورد في إفادته عن
املبالغ املدفوعة رشــى ،متضاربة ،إذ
تـصــل قيمتها إل ــى  1.5مـلـيــون دوالر
سـنــويــا وع ـلــى ف ـتــرة تـمـتـ ّـد بــن 2011
و ،2015لكن عند الدخول في تفاصيل
ّ
يتبي
الرشى املدفوعة لكل مستخدم،
أن ـهــا ال ت ـت ـجــاوز  800أل ــف دوالر عن
ّ
السنوات الخمس كلها ،باإلضافة إلى
هــدايــا عينية مـثــل تـلـفــزيــون وســاعــة
ومكيف وتشريجات تلفون وسواها...
والــافــت أن حـ ّـصــة ج ــورج بعينو من
كــل عـمـلـيــات ال ـتــزويــر تـبـلــغ  400ألــف
دوالر من  2011لغاية !2016
ب ــاالس ـت ـن ــاد الـ ــى روايـ ـ ــة امل ـت ـه ــم ،فهو
ب ـ ّـرر إف ــادت ــه األول ـ ــى ،ال ـتــي أن ـكــر فيها
وجـ ــود إيـ ـص ــاالت م ـ ـ ّ
ـزورة واخ ـت ــاس
أمـ ــوال الــزبــائــن ،بــأنـهــا ج ــاءت بطلب
من موظفة متعاقدة مع الضمان هي
ودي ـعــة تــومــا ،ال ـتــي تـعـمــل سكرتيرة
لدى رئيس اللجنة الفنية في الضمان
س ـم ـيــر عـ ـ ــون .ث ــم بـ ــدأ ب ـع ـي ـنــو ي ـســرد
الـ ــورطـ ــة الـ ـت ــي وق ـ ــع ف ـي ـه ــا مـ ــع إي ـلــي

الـقـسـيــس بـعــدمــا كـفـلــه ل ــدى ع ــدد من
الدائنني ،ما دفعه إلى طلب االستدانة
م ـ ــن م ـ ـنـ ــذر ع ــربـ ـي ــد (امـ ـ ـ ــن صـ ـن ــدوق
ف ــي ال ـض ـم ــان) بـحـكــم ال ـص ــداق ــة ،فما
ّ
كــان مــن عربيد إال أن علمه اختالس
ال ــزب ــائ ــن ،ب ـح ـســب ال ـ ــرواي ـ ــة نـفـسـهــا.
وق ـ ـ ــال ب ـع ـي ـنــو إن ـ ــه اس ـت ـح ـص ــل عـلــى
اإليـ ـص ــاالت وب ـ ـ ــراءات ال ــذم ــة امل ـ ـ ّ
ـزورة
م ـقــابــل رش ــى مــال ـيــة ل ـكــل م ــن ودي ـعــة
ت ــوم ــا ،رئ ـيــس مـصـلـحــة ب ـ ــراءة الــذمــة
ع ـ ـلـ ــي شـ ـقـ ـي ــر (ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ه ـ ـ ــو رئـ ـي ــس
دائـ ـ ـ ــرة) ،اب ــراه ـي ــم ب ـي ـضــون امل ـس ــؤول
عــن طلبات ب ــراءة الــذمــة ،علي عياش
رئـيــس مصلحة اإلح ـصــاء وأســالـيــب
العمل (متقاعد) ،علي العطار رئيس
مصلحة االش ـتــراكــات ،ونــديــم فيصل
أم ـ ـ ــن صـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــدات ،ومـ ـن ــذر
عربيد أمني صندوق الضمان .هؤالء،
وف ــق روايـ ــة املـتـهــم ،كــانــوا يحصلون
على روات ــب شـهــريــة .أمــا «الحماية»،
بـحـســب ه ــذه ال ــرواي ــة ،ف ـكــان يحصل
عليها مــن رئـيــس اللجنة الفنية في
ال ـض ـمــان سـمـيــر عـ ــون .اال ان االخ ـيــر
نفى في افادته أمام القاضي ابراهيم
ان يكون هناك اي دور تنفيذي للجنة
الفنية في معامالت الضمان ،واوضح
أن الـعــاقــة مــع ج ــورج بعينو تتصل
ب ـشــرائــه س ـي ــارة رانـ ــج روفـ ــر م ـن ــه ،اذ
دفع ثمنها بالكامل ،ونشأت ّ خالفات
ب ـي ـن ـه ـمــا ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ال ـ ـغـ ــش الـ ــذي
مــارســه بـعـيـنــو ،إذ ت ـبـ ّـن أن الـسـيــارة
ّ
تعطلت في اليوم األول على شرائها،
وهــذا ما أوجــب على عــون الطلب إلى
سـكــرتـيــرتــه االتـ ـص ــال بـبـعـيـنــو م ــرات
ّ
عدة ملعالجة املشكلة.
تـ ـ ـق ـ ــول م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة إن ه ـن ــاك
ق ـنــاعــة ل ــدى ع ــدد م ــن املـعـنـيــن بـهــذه
ال ـق ـض ـي ــة ب ـ ــأن اع ـ ـتـ ــرافـ ــات امل ـت ـه ــم مــا
زال ـ ــت غ ـيــر م ـتــراب ـطــة وم ـت ــذب ــذة ،وان
التحقيقات لم تحسم بعد مدى ّ
تورط
أي م ــن مـسـتـخــدمــي ال ـض ـمــان بشكل
ق ــاط ــع ،ول ـك ــن ال ـث ــاب ــت ف ــي ه ــذا املـلــف
أن ه ـن ــاك ت ــزوي ــرا م ـح ـتــرفــا لـ ـب ــراءات
الـ ـ ّ
ـذمـ ــة وإي ـ ـصـ ــاالت الـ ــدفـ ــع ،وانـ ـ ــه فــي
الحصيلة سترفض الشركات تسديد
م ـتــوج ـبــات ـهــا م ــرت ــن الـ ــى ال ـص ـنــدوق
وهــي لــن تتحمل مسؤولية اختالس
هذه املتوجبات.

جورج بعينو :هؤالء هم المتورطون معي
كــان ج ــورج بعينو يحصل مــن زبائنه،
الــذيــن يــأتـمـنــونــه لـتـســديــد االش ـتــراكــات
لـلـضـمــان واالس ـت ـح ـص ــال ع ـلــى بـ ــراءات
الــذمــة لـهــم ،عـلــى شـيـكــات مـصــدقــة ألمــر
صـنــدوق الضمان ،وعلى مبالغ نقدية.
«ك ـنــا نـسـتــولــي عـلــى امل ــال ال ـن ـقــدي دون
الـشـيـكــات .الشيكات تتم تجزئتها (اي
اسـتـعـمــالـهــا لـتـســديــد مـبــالــغ ألك ـثــر من
شركة)» ،وفق ما نقلته مصادر مطلعة
على التحقيقات من اعترافات بلسانه.
بحسب اعترافاته ،فإن أدوار مستخدمي
الـ ـصـ ـن ــدوق املـ ـت ــورط ــن م ـع ــه ه ــي عـلــى
الشكل اآلتي:
ـ ـ منذر عربيد :كــان يقوم بتجزئة قيمة
الشيكات على عـ ّـدة جــداول «كــي نتمكن
م ــن اخ ـت ــاس امل ـ ــال ،وك ـنــت أدفـ ــع ل ــه في
الشهر ستة آالف دوالر .بعض الشيكات
ال ـتــي أقـ ّـدم ـهــا كــانــت تـغـطــي مـتــوجـبــات
شركات ال أمثلها».
ـ ـ إبــراه ـيــم بـيـضــون :ك ــان يـخـتــم طلبات

ب ــراءة الــذمــة عـلــى أس ــاس أنـهــا شــركــات
ّ
ّ
مسجلة
مسجلة علمًا بأنها كانت
غير
ويـ ـس ـ ّـرع ل ــي امل ـع ــام ـل ــة ،وك ـن ــت أدف ـ ــع له
 1500دوالر عـلــى ب ــراءة الــذمــة للشركة
غير املسجلة ومبلغ  8آالف دوالر على
مـعــامــات الـنـمــر الـعـمــومـيــة (ن ـمــرة بــول
ً
شعيا مثاال)« .قبض خالل فترة تعاملي
معه  50ألف دوالر»
ـ ـ ـ ع ـل ــي الـ ـعـ ـط ــار :كـ ــان يـ ـح ـ ّـول الـ ـج ــداول
ويــأخــذ الهدايا بطريقة متواصلة وكل
ثالثة أو أربعة أيام كان يأخذ نحو 500
ألف ليرة.
ـ نديم فيصل :هو أمني صندوق السندات
«لم يكن يقبض املال مني ،وعندما تزوج
ّ
قدمت له ّ
هدية عبارة عن جهاز تلفزيون
ّ
ومكيف هواء».
ـ ـ ـ ـ ع ـ ـلـ ــي ع ـ ـ ـيـ ـ ــاش :كـ ـ ـ ــان رئـ ـ ـي ـ ــس دائـ ـ ـ ــرة
االح ـصــاء وأســالـيــب الـعـمــل وك ــان ينفذ
مـعــامــات ت ــرك الـعـمــل واالس ـت ـخــدام في
امل ـق ـ ّـر الــرئـيـســي م ــن دون املـ ــرور بمركز

التبعية ،باإلضافة إلى معامالت «كتب
االسـتـمــراريــة»« .يتقاضى على معاملة
الترك واالستخدام  50دوالرا ،وقد نفذت
نحو  3آالف معاملة بــن  2011و،2015
وع ـل ــى ك ـت ــب االسـ ـتـ ـم ــراري ــة  200دوالر
وعلى تسجيل الشركات  1000دوالر».
ـ ـ علي شقير :كــان يستلم طلبات بــراءة
ّ
الذمة ويطلع على املشكلة فيها «أطلب
منه تحديد املبلغ املطلوب لحل املشكلة،
وك ـنــت أدف ــع لــه  1500دوالر اسـبــوعـيــا،
لكوني كنت أقـ ّـدم ما بني  30و 40بــراءة
ذمة اسبوعيًا».
ـ وديعة توما« :كنت أدفــع لها  5آالف
دوالر ش ـهــريــا ،مــن شـهــر  1ع ــام 2016
إلـ ــى ش ـه ــر  8عـ ــام  ،2016وق ـب ـض ــت 4
م ــاي ــن لـ ـي ــرة عـ ــن ج ـم ـع ـي ــة مـ ـص ــارف
ل ـب ـن ــان وش ــرك ــة رخ ـ ــام ال ـه ـب ــر ،و%10
لتسيير املعامالت ،ودفعت املبلغ نقدًا
في مكتبها ،وسبق أن أهديتها ساعة
رولـ ـك ــس أتـ ــت ب ـه ــا ج ــارت ــي م ــن مـحــل

طحان للمجوهرات قرب برغر كينغ».
 سمير عــون :رئيس اللجنة الفنية فيالضمان االجتماعي «وكــانــت تقول لي
ّ
وديعة توما انه هو من يحميك ويغطيك
ويـكـ ّـبــرك لـقــاء هــديــة الــرانــج روف ــر ،حيث
دفــع مــن أصــل ثمنها  9آالف دوالر ،أي
 13م ـل ـيــونــا و 500أل ــف اسـتـلـمـتـهــا من
منزل وديعة ،ومن ثم ّ
قسطت باقي ثمن
السيارة على ثالث دفعات ،بمجموع 48
الف دوالر».
 ربيع قبيسي :كــان بعينو يستلم منهبـ ــراءات الـ ّ
ـذمــة مــن ع ــام  2011حـتــى عــام
( 2014لغاية توقيف قبيسي في شبكة
تــزويــر بـ ــراءات الــذمــة وم ـحــاولــة إح ــراق
مستودعات الضمان إلخفاء املستندات
ُ
ّ
املزورة .قبيسي اتهم وحيدًا في النهاية
بهذا امللف ،برغم أن إفادة بعينو تظهر
أنــه مـجـ ّـرد مــوظــف صغير يحصل على
أرخــص الــرشــى)« .كنت أق ـ ّـدم لــه الهدايا
وتشريج التلفونات وهواتف وغيرها».

