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ّ
ّ
أوجيرو تحذر من توقف الصيانة

 11مليار ليرة فارق قيمة العقد بين الوزارة والهيئة
فتحت النيابة العامة في ديوان
المحاسبة التحقيق في ملف العقد
ّ
الموقع بين وزارة االتصاالت وأوجيرو.
وأول الغيث فارق بقيمة  11مليار
ليرة بين النفقات التقديرية التي حازت
موافقة الديوان ،بالرغم ّمن تنفيذ ً
العقد ،وبين النفقات المحققة فعال،
التي كان يفترض الموافقة عليها لو
تحول العقد إلى عقد مصالحة .لكن إلى
حين انتهاء التحقيق ،فإن رئيس أوجيرو
راسل وزير االتصاالت طالل حواط ليعلمه
أن الهيئة لم تعد قادرة على القيام
بأعمالها نتيجة عدم صرف األموال لها
إيلي الفرزلي
لم يقفل ملف ّموافقة ديوان املحاسبة
على العقد املوقع بني ّوزارة االتصاالت
وأوجيرو .جديده تلقي املدعي العام
لدى الديوان فوزي خميس رسالتني
مــن وزي ــري االت ـص ــاالت ط ــال حــواط
واملالية غــازي وزنــي ،يؤكدان فيهما
االلتزام بعدم صرف قيمة العقد إلى
حني انتهاء التحقيق القضائي الذي
فتحته النيابة العامة لــدى الــديــوان.
التحقيق مــرتـبــط بــأمــريــن ،أحدهما

ّ
عقد الصيانة والتشغيل املــوقــع بني
وزارة االتـ ـص ــاالت وأوج ـ ـيـ ــرو ،ال ــذي
ق ــررت الـغــرفــة الـســابـعــة فــي الــديــوان
إعطاءه املوافقة املسبقة ،بالرغم من
انتهاء السنة ،وبالرغم من املطالعتني
اللتني ّ
قدمهما كل من رئيس الديوان
محمد بدران وخميس ،وطلبا فيهما
إعادة النظر في القرار ،ملا يحتويه من
مخالفات قانونية ،أبرزها عدم جواز
املوافقة املسبقة بمفعول رجعي ،على
ُّ
عقد نفذ بكامله.
ال ـت ـح ـق ـي ــق ب ـ ـ ــدأ ب ــالـ ـفـ ـع ــل .ال ـن ـي ــاب ــة
العامة طلبت املستندات ذات الصلة
م ــن أوج ـ ـيـ ــرو ،ك ـمــا اس ـت ــدع ــت مــديــر
املــال ـيــة ف ــي الـهـيـئــة مـحـمــد محيدلي
السـ ـتـ ـيـ ـض ــاح ــه ع ـ ــن قـ ـيـ ـم ــة املـ ـب ــال ــغ
امل ــدف ــوع ــة ف ــي ال ـع ــام  .2019ك ـمــا تـ ّـم
التواصل مع مديرة املحاسبة العامة
في وزارة املالية رجاء الشريف ،التي
أوضـ ـح ــت أن ال ـه ـي ـئــة تـ ـص ــرف ،منذ
سنوات ،من دون موازنة.
ف ــي ال ـ ـقـ ــراءة األولـ ــويـ ــة لـلـمـسـتـنــدات
املـ ـق ــدم ــة مـ ــن أوج ـ ـ ـيـ ـ ــرو ،تـ ـب ـ ّـن أن ـهــا
صرفت ،خالل العام  53 ،2019مليار
ليرة ،في حني أن ما طلبته في العقد
ال ـ ــذي واف ـ ــق عـلـيــه الـ ــديـ ــوان كـ ــان 64
مـلـيــار ل ـيــرة .ف ــارق الـ ــ 11مـلـيــار ليرة
ه ــو أس ــاس املـشـكـلــة .ف ــال ــدي ــوان ،في
مــوافـقـتــه املـسـبـقــة ،واف ــق عـلــى املبلغ
ال ـت ـق ــدي ــري ،ألن ال ــرق ــاب ــة امل ـس ـب ـقــة ال
تفرض التدقيق فــي طريقة الصرف
وال ـف ــوات ـي ــر أو ال ـع ـق ــود امل ـب ــرم ــة مــع
املـ ّ
ـورديــن ،بل يتم خاللها التأكد من

وج ــود االع ـت ـمــاد والـسـنــد الـقــانــونــي
للصرف .وعليه ،فقد وافـقــت الغرفة
التي ترأستها القاضية زينب حمود
ع ـل ــى ال ـع ـق ــد ،ب ـع ــد ت ـع ــدي ــل عـ ــدد مــن
بـ ـن ــوده ،ب ـح ـجــة اس ـت ـم ــراري ــة املــرفــق
ال ـعــام .وه ــي بــذلــك أص ـ ّـرت عـلــى عــدم
إلى املوافقة
التمييز بني عقد بحاجة ّ
املسبقة لينفذ وبني عقد نفذ بأكمله
قـبــل ال ـح ـصــول عـلــى امل ــواف ـق ــة ،علمًا
بــأن مــا يصح فــي الحالة األول ــى ،أي
االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ت ـق ــدي ــرات ال ـص ــرف،
ال يـ ـفـ ـت ــرض أن يـ ـص ــح فـ ــي ال ـح ــال ــة
ّ
وتحول
الثانية ،أي بعد تنفيذ العقد
ً
ال ـت ـقــديــرات إل ــى أرقـ ــام مـنـفــذة فـعــا.
وه ـ ـ ــو الـ ـسـ ـب ــب الـ ـ ـ ــذي جـ ـع ــل ب ـ ـ ــدران
وخميس يطلبان تحويل امللف إلى
ع ـقــد م ـصــال ـحــة ي ـع ــرض ع ـلــى هيئة
االس ـت ـش ــارات وال ـت ـشــريــع ف ــي وزارة
الـعــدل قبل املــوافـقــة عليه .لــو حصل
ذل ــك ،لكن ســار العقد نحو التنفيذ،
بعد التدقيق في املصاريف ،وألمكن
املــوافـقــة على النفقات املحققة فقط
ال على تقديرات لن تسهم سوى في
زي ـ ــادة ال ـع ـجــز ف ــي امل ــوازن ــة .وعـلـيــه،
ف ــإن ال ـخــاف ال ــذي ظـهــر إل ــى العلن،
ُ
وعـ ـ ّـبـ ــر ع ـن ــه فـ ــي ل ـج ـن ــة االت ـ ـصـ ــاالت
ال ـ ـن ـ ـيـ ــاب ـ ـيـ ــة ،ل ـ ـيـ ــس خ ـ ــاف ـ ــا ي ـت ـع ـلــق
ب ــاالج ـت ـه ــاد ال ـق ــان ــون ــي ك ـم ــا ح ــاول
البعض تـصــويــره ،بــل هــو خــاف له
تأثير مباشر على املال العام ،لكونه
أدى ،أو كـ ــاد ي ـ ــؤدي (لـ ــو ل ــم يـطـلــب
خميس وقــف التنفيذ) إلــى خسارة
الـ ـخ ــزيـ ـن ــة  11مـ ـلـ ـي ــار ل ـ ـيـ ــرة لـيـســت

أوجيرو بحاجة إليها ،وهي بالتالي
ُ
س ــت ـض ــاف إلـ ــى فــائ ـض ـهــا م ـب ــاش ــرة.
وهــذا الهدر تتضاعف خطورته في
ظ ــل األزمـ ـ ــة ال ـك ـب ــرى ال ـت ــي يعيشها
ّ
ل ـب ـنــان ،خــاصــة أن ــه ي ـشــكــل مـحــاولــة
إلك ـس ــاب ال ـغ ـيــر رب ـحــا غ ـيــر م ـشــروع
على حساب اإلدارة ،إذ تشير املــادة
 57مــن قــانــون دي ــوان املحاسبة إلى
أن ــه يـعــاقــب بــال ـغــرامــة وبــالـعـقــوبــات
ال ـج ــزائ ـي ــة وامل ـس ـل ـك ـي ــة الـ ـت ــي يـمـكــن
أن ت ـق ـضــي ب ـه ــا املـ ــراجـ ــع املـخـتـصــة
كــل مــن اكـتـســب أو ح ــاول أن ّ
يكسب
األش ـ ـخـ ــاص الـ ــذيـ ــن ي ـت ـع ــاق ــدون مــع
اإلدارة ربحًا غير مشروع ،علمًا بأن
العقوبات نفسها تنطبق على «من
أهـمــل ع ــرض إح ــدى املـعــامــات على
الــرقــابــة املـسـبـقــة ل ــدي ــوان املـحــاسـبــة
أو وضع موضع التنفيذ معاملة لم
تعرض على هذه الرقابة».
ً
لـ ـك ــن ب ـ ـ ــدال مـ ــن تـ ـح ــوي ــل املـ ـل ــف إل ــى
ع ـقــد م ـصــال ـحــة ت ــواف ــق ع ـل ـيــه هيئة
االستشارات والتشريع ويخلص إلى
ً
إع ـطــاء أوج ـي ــرو مــا صــرفـتــه ف ـعــا ال
ما افترضت أنها ستصرفه ،أصـ ّـرت
الغرفة املعنية في الديوان على إعفاء
الهيئة من موجب الذهاب إلى هيئة
االستشارات وتوقيع عقد مصالحة
مـ ــع وزارة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،ع ـل ـم ــا ب ــأن
خميس أش ــار فــي كتابه إلــى رئيس
ه ـي ـئــة أوجـ ـي ــرو ع ـم ــاد ك ــري ــدي ــة إلــى
أنــه «لحفظ حقوق أوجـيــرو وحقوق
الغير املترتبة في حال ثبوت تنفيذ
خــدمــات وأع ـم ــال صـيــانــة اقتضتها

يتحمل
من ّ
المسؤولية هو وزارة
االتصاالت التي تتأخر
في توقيع العقود

ضـ ــرورة تسيير املــرفــق ال ـع ــام ،فإنه
يـ ـمـ ـك ــن ت ـط ـب ـي ـق ــا مل ـ ـبـ ــدأ ع ـ ـ ــدم إث ـ ـ ــراء
اإلدارة عـلــى ح ـســاب ال ـغ ـيــر ،توقيع
عقود مصالحة في هــذا الخصوص
وع ــرض ـه ــا ع ـلــى هـيـئــة ال ـت ـشــريــع ثم
على رقابة ديــوان املحاسبة بحسب
األص ـ ـ ـ ــول .بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى أوجـ ـي ــرو،
عقد املصالحة يعني تأخير قبض
املستحقات إلى أجل بعيد .وهذا قد
يـخـلــق مـشـكـلــة ف ــي الـسـيــولــة وق ــدرة
الهيئة على القيام باألعمال املطلوبة
ً
م ـن ـهــا .م ــن يـتـحـ ّـمــل امل ـســؤول ـيــة أوال
وأخيرًا ،بحسب مصادر مطلعة ،هو
وزارة االتـ ـص ــاالت ،ال ـتــي تـتــأخــر في
توقيع العقود .هذا ما فعلته في العام
 ،2017وهذا ما فعلته في العام 2019
(انـتـظــرت حتى  2019/11/27حتى
ترسل العقد إلــى دي ــوان املحاسبة)،
بحجة تأخر إقرار املوازنة ّ
(أقرت في
شهر ت ـمــوز) .ويـبــدو أن األم ــر نفسه
يتكرر اليوم .فأوجيرو التي أرسلت

ّ
ُ َ
محاضر التحقيق في ملف «النافعة» :لهذه األسبــاب س ِجنت هدى سلوم!

ع ـق ــد  2020إل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــوزارة ف ــي شـهــر
تشرين االول ،ال تزال تنتظر تنفيذه،
ع ـل ـمــا ب ــأن ــه ل ــم يـ ـح ـ ّـول إلـ ــى ال ــدي ــوان
للحصول على موافقته املسبقة عليه
قـبــل تــألـيــف الـحـكــومــة الـحــالـيــة .أمــا
بعد تأليفها ،فقد طلب وزيــر املالية
الجديد تعديلها لناحية اســم وزير
االتصاالت وتوقيعها من قبل الوزير
الجديد .وبالفعل ،حصل ذلك ،لكنها
لم ّ
تحول إلى الديوان بعد.
ل ــم يـنـتــه األم ـ ــر ع ـنــد ه ــذا ال ـح ــد ،فقد
بدأت أوجيرو بالتهديد بالتوقف عن
الصيانة ،بحجة عــدم توافر األمــوال.
وتأكيدًا لذلك ،راســل رئيس أوجيرو
عماد كريدية وزيــر االتـصــاالت طالل
ح ــواط فــي  6شـبــاط الـحــالــي ،ليعلمه
ب ـ ــأن وق ـ ــف ص ـ ــرف ق ـي ـمــة ع ـق ــد 2019
ّ
سـيـعــطــل ع ـمــل ال ـه ـي ـئــة ،وسينعكس
سلبًا على نوعية الخدمات وجودتها،
ويمنعها مــن تــأديــة مهامها املوكلة
إلـيـهــا ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ب ـنــود ع ـقــدي 2019
و ،2020خ ــاص ــة أن ـه ــا بـنـتـيـجــة عــدم
تنفيذ العقد لــم تدفع أي مستحقات
للغير مــن ج ـ ّـراء األع ـمــال الـتــي قاموا
بـ ـه ــا مل ـص ـل ـح ــة الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة .وب ــالـ ـفـ ـع ــل،
تفيد املـعـلــومــات ب ــأن أوج ـي ــرو بــدأت
بإجراءات تقشفية جدية ،حيث أوقفت
أغلب املـصــاريــف االستثمارية ،فيما
تنفذ أعـمــال الصيانة بالحد األدنــى
امل ـم ـكــن ،ان ـطــاقــا م ــن أن احتياطيها
ّ
محملة
مــن األمـ ــوال قــد نـفــد بـكــامـلــه،
املسؤولية لوزارة االتصاالت ،الطرف
األول فــي العقد ،وطالبة منها «أخــذ
العلم والتوجيه».

تقرير

قاضي التحقيق جورج رزق رئيسة هيئة إدارة السير
ترك ّ
ّ
هدى سلوم ُالمدعى عليها بجرم اإلثراء غير المشروع
إقامة .وأخلي سبيل أبرز السماسرة في الملف مع
بسند ّ
سائق سلوم ،قبل أن يخرج تباعًا باقي الموظفين الذين
جرى استجوابهم بشبهات فساد .في ما يأتي مضمون
التحقيقات التي أجراها جهاز أمن ّالدولة مع موظفي
«النافعة» ،والتي تسببت بتوقيف سلوم واآلخرين.
تحقيقات اولية قابلة للنقض ،وال تزال عرضة لتمحيص
القاضي ،قبل أن يصدر قراره االتهامي
رضوان مرتضى

(مروان طحطح)

ّ
ّ
يــت ـفــق ك ـث ـي ــرون ع ـلــى أن ه ـي ـئــة إدارة
الـسـيــر واآلل ـي ــات واملــرك ـبــات املـعــروفــة
باسم «النافعة» واحدة من أكبر أوكار
الـ ـه ــدر والـ ـفـ ـس ــاد ف ــي ل ـب ـن ــان .ق ـصـ ٌـص
ُ
كثيرة تــروى عن «تسعيرة» ،من تحت
ال ـطــاولــة ،لـكــل خــدمــة ُيـقــدمـهــا موظف
أو سمسار ،وعــن «رس ــوم» يتقاضاها
هــؤالء لوضع إشــارة على دفتر السير
تسمح لحامله بقيادة دراجة نارية من
دون امـتـحــان ،وعــن فــوضــى الحصول
ع ـل ــى دف ــات ــر قـ ـي ــادة دولـ ـي ــة وص ـك ــوك
بـيــع س ـي ــارات وال ـتــاعــب بالتسعيرة
ال ـج ـمــرك ـيــة ...ه ـكــذا كــانــت «ال ـنــاف ـعــة»،
دائمًا وعلى مدى سنوات طوال ،منجمًا
يـ ُّ
ـدر ذهـبــا على املوظفني والسماسرة
وعلى ّ
القيمني عليها.

في حزيران املاضي .دهمت ّ
قوة من أمن
الدولة ّ
مقر هيئة إدارة السير وأوقفت
ال ـس ـم ـســار ج ــوزي ــف ح .ب ـعــدمــا عـثــرت
ف ــي ح ــوزت ــه عـلــى ع ـش ــرات م ــن صـكــوك
بـيــع ال ـس ـيــارات بـطــريـقــة مـخــالـفــة .كما
ُع ـثــر فــي هــاتـفــه عـ ّلــى رس ــائــل صوتية
واتصاالت ّبينت أنه كان يدفع ماليني
الليرات إلــى سائق رئيسة هيئة إدارة
ّ
السير هــدى سلوم العسكري املتقاعد
جورج ح ،.وإلى عدد من املوظفني .مكث
السمسار أيــامــا قبل أن ُيخلى سبيله
بإشارة ّ
املدعية العامة في جبل لبنان
غ ــادة ع ــون ،بعدما واف ــق على تسوية
ُ
قــانــونـيــة تـعـفــي ال ــراش ــي م ــن الـعـقــوبــة
إذا اعـتــرف بــإعـطــاء الــرشــوة وبأسماء
املرتشني .وبـنـ ً
ـاء على هــذه االعترافات
وع ـلــى الـتـسـجـيــات الـصــوتـيــة ،طلبت
ع ـ ـ ــون م ــاحـ ـق ــة ع ـ ـشـ ــرة م ــوظـ ـف ــن فــي

ّ
الهيئة .إال أن وزيــرة الداخلية السابقة
ُ
ّ
عط اإلذن بمالحقتهم.
ريا ُ الحسن لم ت ِ
اختطف السمسار بعد أيام من خروجه
م ــن الـسـجــن قـبــل أن ُيـطـلــق بـعــد نحو
مالية قدرها 200
شهر إثر دفعه فدية
ُ
مـلـيــون ل ـي ــرة .ف ــي األث ـن ــاء أح ـي ــل املـلــف
إلى فرع املعلومات ،قبل أن تطلب عون
اسـ ـت ــرداده ،وأشـ ــارت عـل ُــى أم ــن الــدولــة
ّ
بالتوسع في التحقيق .أعيد استدعاء
ُ
هاتفه
السمسار والسائق الذي عثر ُ في ّ
ع ـل ــى ت ـس ـج ـي ــات ص ــوت ـي ــة ت ـ ـبـ ـ ّـن أنـ ــه
السمسار باسم
كـ ّـان يطلب هــدايــا مــن ّ
ســلــوم .وأق ـ ّـر السمسار بــأنــه كــان يدفع
بني  100و 200ألف ليرة للموظفني عن
َ
كـ ّـل معاملةً .
بناء على إفــادتــي السائق
ّ
والـ ـسـ ـمـ ـس ــار ،ول ـي ـق ـي ـن ـهــا ب ـ ــأن وزي ـ ــرة
ُ
الــداخ ـل ـيــة ل ــن ت ـع ـطــي اإلذن بـمــاحـقــة
رئيسة هيئة إدارة السير ،طلبت عون
ّ
االسـ ـتـ ـم ــاع إل ـ ــى إفـ ـ ــادة س ــل ــوم بـصـفــة
ش ــاه ــدةّ ،
وادعـ ــت عليها بـجــرم اإلث ــراء
غير املشروع (ال يحتاج إلى إذن مسبق
مــن الــداخ ـل ـيــة) ،وأحــالـتـهــا إل ــى قاضي
التحقيق األول في بيروت على خلفية
اتهامها بقبول هدايا من سمسار عبر
سائقهاّ .
وقسمت عــون امللف إلــى عدة
أق ـس ــام ك ــي ت ـح ــول دون إخـ ــاء سبيل
س ـلــوم بـسـبــب ال ـتــدخــات الـسـيــاسـيــة.
ُ
ب ـعــد تــوق ـيـ ِّـف األخ ـ ـيـ ــرة ،اس ــت ــدع ــي 24
موظفًا ومعقب معامالت يعملون في
الهيئة (اتـضــح أن املفاتيح األساسية
واملوظف
بينهم هم السمسار والسائق
ُ
املـتـقــاعــد مــن «ال ـنــاف ـعــة» ن .ب ).وفـتــح
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق مـ ـ ـ ّ
ـوسـ ـ ــع م ـ ـع ـ ـهـ ــم .م ـح ــاض ــر

ّ
التحقيق التي اطلعت عليها «األخبار»
ت ـبـ ّـن أن الـسـمـســار ك ــان «املــاي ـس ـتــرو»
الرئيس في مراكز الهيئة في الدكوانة
وجونيه والشمال ،بمباركة من سلوم
ال ـتــي طـلـبــت شـفـهـيــا م ــن رؤس ـ ــاء هــذه
املراكز تكليفه بنقل البريد بني املصالح
رغــم عــدم وجــود صفة رسمية لــه .كما
بـ ّـي ـنــت الـتـحـقـيـقــات ت ـقــاضــي مــوظـفــن
رش ـ ـ ـ ـ ـ ــاوى بـ ـشـ ـك ــل دوري وح ـ ـصـ ــول
مخالفات ّ
تسببت بهدر املال العام.
ّ
وكـ ـشـ ـف ــت الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات أن امل ــوظ ــف
املـتـقــاعــد مــن الـنــافـعــة ن .ب( ،مــن بلدة
زوج سـ ـل ــوم ُ وك ـ ـ ــان ي ـع ـم ــل فـ ــي مــركــز
ال ــدك ــوان ــة وأحـ ـي ــل ع ـلــى ال ـت ـقــاعــد فــي
حزيران ّ )2019
نجح املحامي س .ص.
رغـ ــم رس ــوب ــه ف ــي االمـ ـتـ ـح ــان الـعـمـلــي
ل ـل ـق ـي ــادة ،إذ أعـ ـ ــاد االمـ ـتـ ـح ــان ل ــه فــي
اليوم نفسه ،فيما ينص القانون على

التحقيقات،
بحسب ّ
منحت سلوم صالحيات
استثنائية لسمسار
ّ
اعترف بأنه رشا معظم
موظفي النافعة

االنتظار  15يومًا قبل إعادة االختبار.
وأف ــاد املـحــامــي ال ــذي ّادع ــى فــي مخفر
ّ
ال ــدك ــوان ــة أن امل ــوظ ــف امل ـت ـقــاعــد طلب
منه  200دوالر لقاء ضمان نجاحه في
االخ ـت ـبــار .كـمــا اع ـتــرف أح ــد املــوظـفــن
ّ
ب ـ ــأن ن .ب .ك ـ ــان ي ـس ــاع ــد املـمـتـحـنــن
أث ـنــاء إجـ ــراء ّاالم ـت ـحــان الـشـفـهــي على
الكمبيوتر ،وأنــه كــان غالبًا ما يتلقى
ّ
اتـ ـص ــاالت ع ـبــر ال ــوات ـس ــآب م ــن ســلــوم
أث ـ ّنــاء إجـ ــراء االخ ـت ـب ــارات ،األم ــر الــذي
وثقته كاميرات املــراقـبــة .كما ُعثر في
هاتفه على تسجيالت صوتية ،يطلب
ف ــي أح ــده ــا م ــن م ــوظ ــف ف ــي ال ـنــاف ـعــة
مدان بتلقي رشى ،مبلغ  20ألف دوالر
لتأمني ا ّلـبــراءة لــه .وفــي تسجيل آخــر،
ي ــؤك ــد أنـ ـ ــه دف ـ ــع  50دوالرًا إل ـ ــى أح ــد
العاملني في األرشيف للحصول على
ملف جرى التالعب بمستنداته خالفًا
للقانون.
واس ـت ـمــع امل ـح ـق ـقــون إل ــى إف ـ ــادة خ .ح.
القسم نفسه مع املوظف
الذي يعمل في ّ
املـتـقــاعــد ،فــأقــر بــأنــه أعـطــى السمسار
 12ملفًا مخالفًا ُعثر عليها في مكتب
ً
األخـيــر «تسهيال لسير العمل وأمــور
املواطنني ّ ...ومن دون مقابل» ،فيما أكد
السمسار أنه كان ينقده مبلغ  100ألف
بشكل دوري .كما اعترف
ليرة وطوابع ّ
موظف آخــر بــأنــه أعطى السمسار 41
م ـل ـفــا ب ـش ـكــل غ ـيــر ق ــان ــون ــي «مـ ــن دون
أي مبالغ مالية أو إكــرامـيــات» .وفيما
ُع ـث ــر ف ـ ّـي ه ــات ـف ــه ع ـل ــى رس ــال ــة نـصـيــة
تفيد بأنه تقاضى من السمسار ستة
م ــاي ــن ون ـص ــف م ـل ـيــون لـ ـي ــرةّ ،ادعـ ــى

بأن ّ املال يعود إلى شقيقه الذي يعمل
مـعــقــب مـعــامــات فــي زح ـلــة ويتعامل
ُ
مع السمسار نفسه .كذلك استمع إلى
إفادات عدد من املوظفني كان بعضهم
ُيسلم السمسار نفسه صكوكًا جديدة،
ّ
وأك ــد األخـيــر أنـهــم كــانــوا يتلقون منه
مبالغ مالية دوريــا أو ما ُيعادلها من
الهدايا أو الطوابع.
واستجوب عناصر أمن الدولة رئيس
قسم تسجيل الـسـيــارات واآلل ـيــات ّفي
الـشـمــال فـهــد ال ـح ــزوري ال ــذي ذك ــر أنــه
ّ
ن ـ ّـظ ــم ،ب ـن ـ ً
ـاء لـطـلــب شـفـهــي م ــن ســلــوم،
ّ
تـكـلـيـفــا ل ـل ـس ـم ـســار ب ــاس ـت ــام وت ـســلــم
ال ـبــريــد الـ ـص ــادر وال ـ ـ ــوارد إل ــى الـقـســم
ّ
مــن املصلحة فــي الــدكــوانــة .وتـبــن أن
السمسار كان يرسل البريد الوارد الى
الحزوري ويتسلم منه البريد الصادر
ّ
عبر معقب معامالت كانت قد ُسحبت
مـنــه رخـصـتــه .واألم ــر نفسه تـكــرر مع
رئـ ـي ــس فـ ــرع ت ـس ـج ـيــل الـ ـسـ ـي ــارات فــي
ّ
جــونـيــه ج ــوزف ال ـهــارونــي ال ــذي نظم
كـتــابــا ،ب ـنـ ً
ـاء لطلب شفهي مــن سـلــوم،
ّ
يطلب فيه الـسـمــاح للسمسار بتسلم
وتسليم البريد الخاص للفرع.
وأفاد رئيس قسم امليكانيك السياحي
وسـ ـ ــام غــاي ـي ـنــي ف ــي ال ـت ـح ـق ـيــق مـعــه
ّ ّ
أن ســلــوم سـمـحــت لخمسة أشـخــاص
مـ ــدن ـ ـيـ ــن غ ـ ـيـ ــر مـ ــوظ ـ ـفـ ــن ب ـت ـص ــوي ــر
الشاسيه على صك ّ البيع ،مخالفة بذلك
التعليمات ،علمًا أنه ّ
مدون على الصك
ّ
ّ
استعماله
بأنه نموذج رسمي يحظر
ّ
لـغـيــر امل ــوظ ـف ــن .وذك ـ ــر غــاي ـي ـنــي أن ــه
ب ـعــد ك ـشــف هـيـئــة الـتـفـتـيــش امل ــرك ــزي

ّ
«مخطط لفبركة ملف لهدى سلوم»!
ّ
َ
ُ
نفت أوســاط رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم كل ما ن ِسب إليها في التحقيقات
ّ
متحدثة عن «مخطط لفبركة ملف لها» ّ
وأن امللف فارغ.
األولية لدى جهاز أمن الدولة،
ـاط عــن وج ــود تسجيل صــوتــي مــدتــه  62دقيقة بــن السمسار
وتـحــدثــت هــذه ّاألوس ـ ُ
ّ
جوزيف ح .وسلوم يخلص إلى أن السمسار حاول إنذارها بعد خروجه من التوقيف
بوجود ّنية ّ
مبيتة ضدها ،مؤكدة ّأن سلوم تعرضت لكمني من قبل مدعي عام جبل
ّ
لبنان القاضية غــادة عون التي استدرجتها بصفة شاهدة مع تقديم ضمانات بأنها
ّ
لن توقفها ،ثم نكثت بعهدها ّ
املشروع ،رغم أنها ليست
وادعت عليها
بجرم اإلثراء غير ّ
ّ
ّ
الجهة الصالحة لالدعاء بحسب القانون .وإذ أكــدت أوســاط سلوم أن السمسار لديه
تراخيص من وزير الداخلية لتعقيب املعامالت منذ ما قبل تعيني سلوم في هيئة إدارة
ّ
السير ،نفت ما تردد في إفادات املوقوفني عن أنها توسطت شخصيًا لتسهيل أموره.
أمام قاضي التحقيق في بيروت جورج
واستشهدت هذه األوســاط بإفادات املوقوفني ّ
ّ
ّ
رزق الذين أكدوا عدم وجود أي عالقة مباشرة بسلوم على اعتبار أنها لم تكن تتواصل
ّ
معهم مباشرة من دون الحرص على التسلسل اإلداري .ووصفت األوساط االدعاء بأنه
ّ
كان ثمنه ال
باطل ،كاشفة أن عناصر أمن الدولة كشفوا على منزل سلوم لفضح إن ّ
يتناسب مع راتبها الشهري .وتعليقًا على إفادات السمسار ،قالت أوساط سلوم« :في
البدء قال إنه اشترى لها بـ ّـرادا ،ثم تراجع عن إفادته ليقول ّإنه اشترى ّ
البراد وأعطاه
ّ ّ
ّ
املكان الذي
لسائقها الذي أعطاها إياه بدوره» .وأضافت
املصادر أن السمسار حدد بأن ّ
ّ
اشترى منه ّ
البراد هو «خوري هوم» ،الفتة إلى أنه لم ُيعثر على فاتورة باسم سلوم ،إنما
فاتورة باسم والدها يعود تاريخها إلى عشر سنوات.

على هيئة إدارة السيرُ ،م ِنع هؤالء من
االسـتـمــرار ،لكنهم ع ــادوا بتغطية من
ّ
س ـلــوم .وق ــد تـبــن أن غــايـيـنــي أعطى
ّ
إف ــادات متناقضة ّ ،علمًا أن السمسار
ذك ــر ف ــي إف ــادت ــه أنـ ــه ك ــان ي ـن ـقــده مئة
دوالر كل بضعة أيام.
ّ
كـمــا بـ ّـيـنــت التحقيقات أن مــوظـفــا في
فرع تسجيل جونيه كان يتسلم شهريًا
ّ 2000
صك بيع جديد ،وهو عدد كبير

ج ـدًا بالنسبة إل ــى ال ـفــرع ،مــن دون أن
ُّ
يـقــدم تـبــريـرًا لــذلــك .وق ــد كــلــف هاتفيًا
ّ
من سلوم بتصديق وقطع اإليصاالت
املــال ـيــة وتــوق ـيــع االس ـت ـم ــارة الـخــاصــة
ّ
باستالم رخص السير ،أي أنها كلفته
ّ
توقيع الكشف
بكل التواقيع باستثناء
ّ
على السيارة .وهــذا يعني أنــه متروك
لضميره لجهة تصديق املعامالت في
حضور البائع والشاري.

