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تقرير

تلزيم تشغيل إشارات المرور :مسار مثير للشبهات

ّ
».درجت هيئة إدارة السير على إجراء تلزيمات «مشبوهة» .آخر فصولها صفقة «صيانة وتشغيل وبرمجة نظام التحكم بإشارات المرور
الشبهة حول هذا التلزيم ال تنحصر بتضييق المنافسة إلى أقصى ّ
حد ،وتفصيل شروط المشاركة على قياس شركة ما ،بل تصل إلى حدود الضرب بأصول
.وقواعد التلزيمات المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية عرض الحائط

ّ
ه ـم ــا« :نـ ـي ــد» امل ـش ــغ ــل ال ـح ــال ــي ،وتـحــالــف
«مؤسسة ّنزيه بريدي ـ مؤسسة منير أبو
ّ
عــزي» املشغل السابق ،أما الشركة الثالثة
فهي كانت شركة مغمورة وليست معروفة،
ّ
وال يستبعد املطلعون على هذا النوع من
املناقصات أن تكون ّ
مجرد غطاء.
ّ
لجنة فض العروض املشكلة من موظفني
ّ
في هيئة إدارة السير ،لم تكتب أي محضر،
ولم تبلغ العارضني سوى فشل استدراج
ّ
العروض ،لكن تحالف «بريدي ـ ّأبو عزي»
سأل عن سبب رفض عرضه ،فتلقى جوابًا
م ـفــاده أن الـكـتــاب ال ــذي أبـ ــرزه مــن شركة
ّ
 Kapschغير مصدق وفقًا لألصولّ .
بطبيعة ال ـح ــال ،ك ــان س ـلــوك لـجـنــة فــض
العروض غريبًا ،إذ إن شركة «بريدي ـ ـ أبو
ّ
عــزي» تحمل إفــادة خبرة من هيئة إدارة
السير تجزم بأنها نفذت لحساب الهيئة
ً
أشـغــاال ،مــن ضمنها مهمة صيانة نظام
ّ
التحكم .Optimus
مسار التلزيم بدأ ينكشف أكثر بعد إعادتها
لـلـمــرة ال ـثــان ـيــة .فـفــي  2018/1/16أعلنت
امل ــدي ــرة ال ـعــامــة لهيئة إدارة الـسـيــر هــدى

سـلــوم رغبتها فــي إع ــادة إج ــراء املناقصة
بطريقة اس ـتــدراج ع ــروض ،على أن يكون
آخــر موعد لتقديم العروض هو عند الــ12
الخميس الــواقــع فيه ،2018/1/2
من ظهر ّ
وأن ي ـبــدأ ف ــض ال ـع ــروض ف ــي 2018/2/2
فــي مبنى مصلحة تسجيل الـسـيــارات في
منطقة الدكوانة املبنى رقم .1
م ـ ــع إغ ـ ـ ـ ــاق ب ـ ـ ــاب اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال الـ ـ ـع ـ ــروض،
تـ ـب ـ ّـن وجـ ـ ــود ع ــرض ــن فـ ـق ــط .ال ـشــرك ـتــان
املتنافستان نفسيهما ،أي «نيد» وتحالف
ّ
«بريدي ـ ـ أبو عــزي» .هذه األخيرة جاءت
ه ــذه املـ ـ ّـرة جــاهــزة بـعــد تـصــديــق مستند
ال ـخ ـب ــرة وفـ ــق األصـ ـ ـ ّـول ،لـكـنـهــا فــوجـئــت
ب ـت ــأج ـي ــل ن ـت ــائ ــج ف ـ ــض الـ ـ ـع ـ ــروض ل ـيــوم
 2018/2/6وال ـط ـل ــب اآلت ـ ـ ــي :بـ ـن ـ ً
ـاء عـلــى
ت ـع ـل ـي ـمــات امل ــدي ــرة ال ـع ــام ــة لـهـيـئــة إدارة
السير ،طلب أحد موظفي الهيئة تزويده
بالسير الــذاتـيــة للعاملني املقترحني في
امل ـشــروع« ،وه ــو أمــر ال يـنـ ّـص عليه دفتر
الـشــروط ،لكنها أرسلت ً
بناء لهذا الطلب
ّ
وسجلت بتاريخ  2018/2/6تحت الرقم
 ،»2018/5721ب ـح ـســب ال ـش ـك ــوى ال ـتــي
قــدمـتـهــا ال ـشــركــة لــوزيــر مـكــافـحــة شــؤون
الفساد نقوال تويني.
املـفــاجــأة األكـبــر كــانــت بعد ّتقديم السير
الذاتية ،إذ «التأمت لجنة فــض العروض
بجلسة سريعة ،وتــا فيها رئيس لجنة
ّ
ف ــض ال ـع ــروض ال ـب ـيــان املـقـتـضــب اآلت ــي:
ح ـيــث إن اإلدارة رأت ن ــواق ــص ف ــي ملف
ّ
املجموعة املندمجة (بــريــدي ـ ـ أبــو عــز ّي»
ف ــرف ــض الـ ـع ــرض ،ف ــإن الـلـجـنــة ل ــن تـفــض
الـ ـع ــروض امل ــالـ ـي ــة» .وب ـح ـســب ال ـش ـكــوى،
دون مـحـضــر،
ف ــإن «الـجـلـســة انـتـهــت م ــن
وت ـقــدم ـنــا ب ــاع ـت ــراض ل ــم ن ـت ـلـ َّـق عـلـيــه ّ
أي
جواب».
فــي ال ــواق ــع ،إن ه ــذا امل ـســار يثير األسئلة
اآلتـ ـي ــة :ملـ ــاذا ل ــم تـسـطــر اإلدارة مـحـضـرًا
بالنواقص قبل اإلع ــادة؟ وملــاذا تستعمل
ه ـي ـئــة إدارة ال ـس ـي ــر األس ـ ـلـ ــوب الـشـفـهــي
وغير الرسمي في التخاطب مع الشركات
ً
ّ
للفساد؟
العارضة؟ أال يشكل ذلك مدخال
ّ
ً
ملـ ــاذا تـتــدخــل اإلدارة أصـ ــا بـلـجـنــة فــض
الـ ـع ــروض؟ ملـ ــاذا تـنـكــر اإلدارة إف ـ ــادة من
شركة تعاقدت معها في  2013و2014؟ هل
الهدف إعادة املناقصة ثالث مرات لتشريع
عقد الصفقة بالتراضي؟ الشكوك تزيد مع
وجود تاريخ «أسود» في مناقصات هيئة
إدارة السير في تلزيمات مختلفة.

ً
أثناء تحملي مسؤولية وزارة العمل ممثال
ل ـحــزب ال ـل ــه ،طــرحــت عـلــى ق ـي ــادة الـحــزب
فكرة تشجيع رأس املال اللبناني املغترب
على االستثمار في بعلبك الهرمل ،وبقية
املـنــاطــق .وقـمــت بــزيــارة لثالثة بـلــدان في
 25أي ــار  ،2006هــي الـبــرازيــل ونيجيريا
وساحل العاج ،لتشجيع رأس املال املغترب
على االستثمار بقيمة  %10على األقــل
ً
في لبنان .القى هذا املشروع قبوال واسعًا،
لكن حرب تموز  2006منعت تنفيذه.
الشيعة املعترضون أصناف:
 1ـ من سبق أن كان نائبًا أو وزيـرًا أو في
محل مسؤولية.
2ـ ـ مــن ينتسب إلــى قــوى املجتمع األهلي
مــن عشائر وعــائــات ووج ـهــاء ومشايخ
صلح وأهل خبرة وتجربة.
3ـ ـ ـ ـ م ــن ي ـن ـت ـســب إل ـ ــى أح ـ ـ ــزاب سـيــاسـيــة
لبنانية.

 4ـ من أصحاب العلم واملال.
ال م ـش ـك ـلــة م ــع أح ـ ــد م ـن ـهــم ف ــي مـعــركــة
ديموقراطية ،لكن تعالوا إلى حوار العقل
ً
واألهل بيننا .كل منكم يجد نفسه ممثال
في بنية حزب الله الذي تحالف مع اإلخوة
ف ــي حــركــة أمـ ــل .وهـ ــذه الـثـنــائـيــة تكشف
ع ــن ق ــاع ــدة امل ـشــاركــة ول ـيــس ال ـت ـفــرد في
اإلدارة السياسية عند املسلمني الشيعة.
أم ــل تـمـثـلـكــم أي ـض ــا ك ـمــا يـمـثـلـكــم حــزب
ال ـل ــه والـ ـح ــزب ال ـق ــوم ــي وأح ـ ـ ــزاب  8آذار.
واملرشحون الذين حــازوا هذه الــدورة ثقة
الـسـيــد وش ــورى حــزب الـلــه لـيـنــالــوا معها
ثقتكم هم من أبنائكم ومن عشائر بعلبك
الهرمل وعــائــاتـهــا .وعليه ،نحن جميعًا
ممثلون فيهم هــذه الـ ــدورة ...إال مــن كان
في املعنى السياسي مغايرًا ،فله الحق في
اللعبة الديمقراطية النسبية ،وال مشكلة
في ذلك.

محمد وهبة
في  30تشرين الثاني  ،2017أطلقت هيئة
إدارة السير «اس ـتــدراج ع ــروض» لتلزيم
ّ
«تركيب وصيانة وبرمجة نظام التحكم
ب ـ ــإش ـ ــارات امل ـ ـ ـ ـ ــرور» .دفـ ـت ــر ش ـ ـ ــروط ه ــذه
الـصـفـقــة تـضـمــن ب ـن ــودًا تـفـتــح امل ـشــاركــة،
نظريًا ،أمام الشركات األجنبية ،وتقفلها
عمليًا أم ــام الـشــركــات املحلية باستثناء
خبرة تشغيل إشــارات
شركتني تحمالن ّ
املـ ـ ـ ـ ـ ــرور .م ـ ـسـ ــار ف ـ ـ ــض ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـضــح
«املستور» ،إذ ّ
تبي أن هيئة إدارة السير
ّ
ّ
تفضل شــركــة معينة وتسعى لتلزيمها
بــال ـتــراضــي ،بـعــد ث ــاث م ـح ــاوالت تلزيم
بطريقة استدراج العروض!
ب ــدأت الـشـكــوك تـحــوم حــول هــذه الصفقة
ي ـ ــوم ال ـك ـش ــف عـ ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـش ـ ــروط .فـقــد
اشـتــرطــت امل ــادة  11مـنــه عـلــى الـعــارضــن
إب ــراز إف ــادة خـبــرة عــن عـقــود مـنـجــزة في
مـجــال صـيــانــة وتشغيل ودم ــج وبرمجة
أنظمة إش ــارات امل ــرور ،على أال تقل قيمة
الـعـقــد الــواحــد عــن مـلـيــون دوالر سنويًا.
وح ـ ّـددت امل ــادة  12امل ــاءة املالية للشركة
ال ـعــارضــة بقيمة مـلـيــون دوالر أمـيــركــي،
فـيـمــا نـ ّـصــت امل ـ ــادة  13ع ـلــى إب ـ ــراز إف ــادة
»Televent
خ ـبــرة مــن شــركــة «– Kapsch
ّ
اإلسـبــانـيــة أو أي شــركــة أخ ــرى مصنعة
لـ ـنـ ـظ ــام  Optimusب ـت ـش ـغ ـي ــل وص ـي ــان ــة
وبــرم ـجــة ال ـبــرامــج ال ـعــائــدة ل ـهــذا الـنـظــام
ّ
ملدة تتجاوز سنة مصدقة وفقًا لألصول.
ّ
وتـحــدثــت امل ــادة  15عــن شـهــادة فــي نظام
إدارة ال ـ ـجـ ــودة أيـ ـ ــزو  ،9001وأن ت ـكــون
الـشــركــة املحلية لبنانية منذ أكـثــر مــن 5
سنوات على األقل.
َ
لم هذه الشروط مثيرة للشبهات؟
ف ــي ال ــوق ــائ ــع ،ف ـ ــازت ش ــرك ــة – Televent
ّ
 Kapschم ــع شــري ـك ـهــا امل ـح ــل ــي «تـحــالــف
ّ
ب ـ ــري ـ ــدي ـ ـ ـ ـ أب ـ ــو عـ ـ ـ ـ ــزي» ب ـص ـف ـق ــة ت ــوري ــد
وبــرمـجــة إشـ ــارات املـ ــرور ـ ـ ن ـظــام املــراقـبــة
ال ـت ـل ـفــزيــونــي ،وهـ ــذه ال ـشــركــة االسـبــانـيــة
وحدها تحمل حقوق استعمال البرنامج
لتشغيل إشـ ــارات امل ــرور ون ـظــام املــراقـبــة
التلفزيونية .هذا هو السبب وراء تضمني
دفـتــر ال ـشــروط إف ــادة الـخـبــرة ال ــواردة في
املادة  13من دفتر الشروط ،لكن ذلك يعني
أنه ال يمكن الفوز بعقد تشغيل وصيانة
إش ـ ــارات امل ـ ــرور م ــن دون ال ـح ـصــول على
إذن الشركة االسبانية ،ما يجعل الخبرة

ّ
متوافرة حكمًا ّ
متقدم قادر على إدارة
ألي
برامج معلوماتية .أما املادتان  11و 12فال
قيمة فعلية لهما بالصيغة الـتــي تــردان
ّ
ف ـي ـهــا ،وال ت ـشــكــان ع ـن ـص ـرًا السـتـقـطــاب
ش ــرك ــات أج ـن ـب ـيــة تـ ـش ــارك ف ــي ال ـت ـل ــزيــم،
نظرًا إلــى كــون الصفقة املعروضة ليست
مغرية ،بل تصل قيمتها إلــى  2.5مليون
دوالر فقط .هــذا الــرقــم ال يغري الشركات
األجـنـبـيــة ،بــل قــد ي ـكــون مـغــريــا لـشــركــات
لبنانية فقط.
ّ
ومــا يـعــزز الشبهات أن طريقة التلزيم ال
تنطبق عـلــى طبيعة الـصـفـقــة .فـقــد آثــرت
هيئة إدارة السير أن تجري عملية التلزيم
ب ـط ــري ـق ــة اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،ول ـي ــس
ب ـط ــري ـق ــة امل ـن ــاق ـص ــة امل ـف ـت ــوح ــة .ت ـعــريــف
اس ـ ـتـ ــدراج الـ ـع ــروض ف ــي املـ ـ ــادة  145من
قانون املحاسبة العمومية هو الصفقات
الطارئة أو خدمات ّ
يقدمها عــدد محدود
م ــن ال ـش ــرك ــات .حـ ّـجــة الـهـيـئـ ّـة ف ــي طــريـقــة
التلزيم أنها تريد خدمات فنية ّ
معينة ال
يمكن أحدًا القيام بها ،فيما الواقع أن أي
شركة معلوماتية بمستوى مقبول قادرة

ح ـســاب آخ ــري ــن .وه ـنــا يــرت ـفــع ال ـصــوت.
وعليه ،فإن األمر يجري عبر:
 1ـ تحسني اإلدارة واعتماد الكفاءة عبر
مجلس الـخــدمــة املــدنـيــة ودع ــم صالحية
مــؤسـســات الــرقــابــة ومـنــع أش ـكــال الــدولــة
الوظائفية .وقد كنت وزيرًا لحزب الله ،وكنا
نعمل لخدمة الناس والعدالة الوظيفية عبر
وضع السياسات الحكومية .ولعل تنظيم
الـعـمــل ال ـســوري والفلسطيني ،وإص ــاح
ومكننة الضمان وخطة إصالح الضمان،
وتـتـظـيــم الـع ـمــالــة وت ـعــديــل ق ــان ــون الـعـمــل
وتـعــويــض الـعـمــال ،وح ــرب تـمــوز وزي ــادة
األجور بعد اثني عشر عامًا ،والحوار مع
ً
النقابات وتعيني الهيئات األكـثــر تمثيال
للمجلس االجتماعي االق ـت ـصــادي ...إلــخ،
مـمــا ال م ـجــال ل ــذك ــره وال ض ـ ــرورة .لكن
أقصد القول إن الوزارة سياسات وليست
خ ــدم ــات بــامل ـع ـنــى ال ـض ـي ــق .وك ــذل ــك كــان

أمــرنــا فــي الـكـهــربــاء وال ــزراع ــة والصناعة
والرياضة واإلدارة...
توجد فــي حــزب الله لجنة عمل حكومي
تراقب األمــور ،ومكتب للدراسات وتقييم
مـلـفــات املــرشـحــن لـلــوظـيـفــة .وح ــزب الله
لديه أكبر مركز للدراسات االستراتيجية
واإلن ـم ــائ ـي ــة واإلداريـ ـ ـ ــة رب ـم ــا ف ــي ال ـشــرق
األوسط.
أنا أعرف أن حزب الله في كثير من األمور
مـ ّـيــز منطقة بعلبك الـهــرمــل عــن ســواهــا،
ع ـل ــى ق ــاع ــدة أحـ ــب األوالد إلـ ــى وال ــده ــم
غــائ ـب ـهــم ح ـتــى ي ـع ــود ومــري ـض ـهــم حتى
يشفى وصغيرهم حتى يكبر.
فــي الـخــدمــات األخ ــرى ،يمكن دعــم األمــن
وتوفير أس ــواق حــرة مــع ســوريــا ،وزيــادة
الضابطة العدلية والقضاة ،والعمل على
املصالحات ،ودعم العالقة مع مؤسسات
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع األهـ ـ ـل ـ ــي واملـ ـ ــدنـ ـ ــي وم ـك ــاف ـح ــة

ّ
ّ
شروط تحصر المنافسة بين مشغل سابق ومشغل حالي مروان بوحيدر)

على إدارة هذا النظام ،بعد االستحصال
على إذن الشركة االسبانية.
ّ
ّ
تـ ـتـ ـع ــزز ال ـش ـب ـه ــات مـ ــع ب ـ ــدء مـ ـس ــار ف ــض
ال ـ ـع ـ ــروض .ف ـق ــد تـ ـق ـ ّـدم ــت ث ـ ــاث ش ــرك ـ ّـات
للمشاركة في التلزيم ،وحـ ّـدد موعد فض
الـعــروض فــي  14كــانــون األول  ،2017لكن
التعمق فــي دراس ــة املـلـفــاتّ ،
ّ
ّ
تأجل
بحجة ّ
موعد فض العروض إلى  19كانون الثاني.
يــومـهــا ،تـبـ ّـن أن املـنــافـســة هــي بــن اثنني

قيمة الصفقة 2.5
مليون دوالر ما
يجعلها غير مغرية
للشركات األجنبية

الـجــريـمــة واملـ ـخ ــدرات وتـنـمـيــة الـقـطــاعــات
اإلنتاجية الزراعية والتجارية والصناعية
والسياحية ...إلخ.
في التنمية
الـتـنـمـيــة امل ـس ـتــدامــة وال ـع ــادل ــة ه ــي امل ــراد
وامل ـ ـط ـ ـلـ ــوب والـ ـ ـت ـ ــي ت ـخ ـل ــق فـ ـ ــرص عـمــل
وت ـق ـض ــي ع ـل ــى ال ـب ـط ــال ــة .وذاك يـتـطـلــب
التعاون بني القطاع العام والقطاع الخاص.
ّ
القطاع العام مسؤولية الدولة .يوفر األمن
وال ـص ـح ــة وال ـت ـع ـل ـيــم وال ـك ـه ــرب ــاء وامل ـي ــاه
والـطــرقــات وأم ــور اإلدارة والـقـضــاء ،فيما
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ي ـتــولــى االس ـت ـث ـمــار في
ّ
قـطــاعــات اإلن ـتــاج ويحقق التنمية ويــوفــر
فرص العمل.
ُي َع ّد حزب الله ثاني رب عمل بعد الدولة في
لبنان .ولــه في بعلبك الهرمل مؤسسات
ع ــدة ،كـمــا فــي الـضــاحـيــة وال ـج ـنــوب وكــل
ّ
لبنان .وهــذه توفر فرص عمل للبنانيني.

