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سياسة

سياسة
قضية

بعد خمس سنوات
من إطالق مناقصة
الميكانيك ،ال تزال القضية
أمام مجلس شورى
الدولةُ .ينتظر من األخير
ّ
أن يبت طلب إعادة
المحاكمة الذي قدمته
هيئة إدارة السير ،بعد
صدور قرار إبطال نتيجة
المناقصة .وهو القرار
الذي جاء متوافقًا مع
موقف إدارة المناقصات
التي سبق أن اعتبرت أن
المناقصة غير قانونية
وبحاجة إلى تشريع من
مجلس النواب.
في النتيجة ،بقي وضع
المعاينة الميكانيكية
على حاله ،فلم تتمكن
إجراء مناقصة
الدولة من ّ
جديدة ،وال تمكنت من
تنفيذ المناقصة السابقة.
ومقابل ما نتج عن
ذلك من معاناة يومية
للمواطنين ،وحدها
الشركة التي كانت تديرها
ظلت مستفيدة من األمر
وال تزال .لكنها مع
الواقع َ
ذلك لم ترض .هي تترك
لنفسها حق المطالبة
بتعويض ّ
يقدر بمليوني
دوالرّ ،
وحجتها عدم
تنفيذ وزارة الداخلية لقرار
«الشورى» الذي أبطل
قرار السماح للمركبات
التي خضعت للمعاينة
في العام  2017بعدم
إجراء الميكانيك في
العام  .2018بالتوازي مع
السياق القضائي للقضية،
أثمرت مطالبة اتحادات
النقل البري باسترداد
الدولة لقطاع المعاينة
الميكانيكية تحركًا من
قبل وزارة الداخلية لدرس
اآلليات القانونية التي
تسمح للهيئة بإدارة مراكز
المعاينة .القرار لن يتأخر.
فالوزيرة ريا ُالحسن ّكانت
قد وعدت ،ب َعيد ّتسلمها
الوزارة ،أنها ستبت األمر بما
يتوافق مع القانون ،في
غضون  3أشهر .يبقى من
المهلة نحو شهر

ّ
هل تسترد الدولة المعاينة المــيكانيكية؟
إيلي الفرزلي
«عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـب ـ ــرك ـ ــة» تـ ـسـ ـي ــر املـ ـع ــايـ ـن ــة
امليكانيكية .شركة «فــال» ،التي تدير
م ــراك ــز امل ـعــاي ـنــة ،ت ـحـ ّـولــت م ــع الــزمــن
إل ــى أم ــر واق ــع بــا ّ
أي سـنــد قــانــونــي.
أم ـ ــا ال ـف ـض ــائ ــح الـ ـت ــي تـ ـت ــوال ــى عـلــى
مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي عــن
سيارات تكاد تكون خردة و«تنجح»
فــي املعاينة ،فهي بــدورهــا أمــر واقــع
َ
مثبت في سجالت هيئة إدارة السير،
ال ـت ــي ال تـمـلــك أي آل ـي ــة لـلـمـحــاسـبــة،
ألن ال ـع ـق ــود ك ــان ــت ت ــوق ــع م ــع وزارة
الداخلية .حتى شركة  Vivautoالتي
ّ
كــانــت مـكــلـفــة بـمــراقـبــة أع ـمــال شركة
«ف ـ ـ ــال» ،ان ـت ـهــى دورهـ ـ ــا ب ـعــد انـت ـهــاء
عقدها وخــروجـهــا مــن القطاع فــي 1

نفسه
تـمــوز  .2015هــذا الـتــاريــخ هــو ّ
تاريخ انتهاء آخر عقد رضائي وقع
م ــع «ف ـ ــال» ،ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى قـ ــرار ملجلس
الوزراء ،إال أن األخيرة كانت محظية
بـ«استمرارية املرفق العام».
للتذكير ،فــإن ملكية القطاع انتقلت
عـمـلـيــا إلـ ــى ال ــدول ــة م ـنــذ ب ــداي ــة عــام
 ،٢٠١٣تـ ــاريـ ــخ انـ ـتـ ـه ــاء ع ـق ــد شــركــة
«ف ــال» ،تنفيذًا للمرسوم  7577لعام
 2002الذي يشير إلى أنه «عند انتهاء
ّ
املتعهدة ،تعود
مدة العقد مع الشركة
كل اإلنشاءات والتجهيزات واملعدات
إلى الدولة من دون مقابل».
ّ
وعليه ،فإن استمرار الشركة نفسها
ف ــي ال ـع ـمــل ،ي ـع ــود إل ــى تــوق ـيــع عقد
رضائي معها في  5نيسان  ،2013في
ٍّ
تخط ملرسوم عام  2002الــذي ّ
ينص

على وجوب إجراء مناقصة عمومية،
وال ـح ـص ــول ع ـلــى امل ــواف ـق ــة املـسـبـقــة
لديوان املحاسبة (ال ــوزارة هي التي
وق ـع ــت ال ـع ـقــد ول ـي ـســت ه ـي ـئــة إدارة
السير) .واألغرب أن العقد لم يفرض
عـ ـل ــى الـ ـش ــرك ــة ّ
أي ضـ ــابـ ــط يـتـعـلــق
بــالـصـيــانــة أو بـحـمــايــة الـتـجـهـيــزات
ال ـت ــي ت ـع ــود مـلـكـيـتـهــا إلـ ــى ال ــدول ــة،
ً
م ــا يـعـنــي ان ـت ـقــاال م ــن إلـ ــزام الـشــركــة
املـ ـتـ ـعـ ـه ــدة «ت ـ ـحـ ــديـ ــث ال ـت ـج ـه ـي ــزات
وتطويرها وصيانتها بحيث تكون
بحالة ممتازة وصالحة لالستعمال
ل ــدى تـسـلـيــم املـ ـش ــروع إل ــى ال ــدول ــة»
(املادة الخامسة من املرسوم نفسه)،
إل ــى إعـطــائـهــا عـقـدًا يـحــررهــا مــن أي
ال ـتــزام ،باستثناء تخصيص نسبة
من رسوم املعاينة للدولة.

كل ذلــك كــان يجري ،وال يــزال ،وسط
اعتراضات كبيرة من اتحادات النقل
الـ ـب ــري الـ ـت ــي ت ـط ــال ــب م ـن ــذ س ـن ــوات
ب ــإع ــادة ال ـق ـط ــاع إلـ ــى ك ـنــف ال ــدول ــة،
ووق ـ ـ ـ ــف م ـ ــا ت ـس ـم ـي ــه ال ـ ـ ـخـ ـ ـ ّـوة ال ـت ــي
تتقاضاها الشركة .لذلك ،نفذت عددًا
كبيرًا من االعتصامات أمــام مداخل
مراكز املعاينة .كما عقدت اجتماعات
عــديــدة مــع املـســؤولــن املـعـنـيــن ،وال
سـيـمــا وزراء الــداخ ـل ـيــة املـتـعــاقـبــن
ورئ ـي ـســة مـجـلــس إدارة هـيـئــة إدارة
الـسـيــر ه ــدى س ـل ــوم .ونـتـيـجــة لـهــذه
ّ
املطالبات ،أرسـلــت ســلــوم كتابًا إلى
الوزير نهاد املشنوق قبيل مغادرته
الوزارة بأيام ،توضح فيه اإلجراءات
التي تحتاج لها عملية االسترداد.
بداية ،ال نقاش قانونيًا يتعلق بحق

مسألة إعادة إطالق مناقصة جديدة قد تطول لسنوات (مروان طحطح)

الــدولــة بــاسـتـعــادة املـنـشــآت مــن دون
م ـقــابــل ،إال أن اإلش ـكــال ـيــة تـكـمــن في
عــدم تحديد النظام الـخــاص بإجراء
ال ـك ـشــف املـيـكــانـيـكــي ع ـلــى املــرك ـبــات
(امل ـ ــرس ـ ــوم ّ )7577أيـ ـ ــة آلـ ـي ــة تـسـمــح
للهيئة بــإدارة القطاع مباشرة ،فهو
ُ
يـنــص بـشـكــل واض ــح عـلــى أن تعهد
ه ـ ــذه امل ـه ـم ــة إل ـ ــى م ــؤس ـس ــة خــاصــة
بنتيجة مناقصة عمومية .أضف أن
املرسوم يربط بني استيفاء الرسوم
ووجــود «مؤسسة معتمدة» تتعاقد
م ـع ـهــا الـ ــدولـ ــة .أمـ ــا امل ـش ـك ـلــة األب ـ ــرز،
فتتعلق بآلية انتقال املوظفني ،الذين
ينص قانون العمل ،في املادة  60منه،
عـلــى بـقــائـهــم عـلــى رأس عـمـلـهــم في
حــال تغيير حالة رب العمل .وعليه،
ّ
فـ ــإن تـغـيـيــر امل ـت ـع ـهــد ي ـحــتــم ان ـت ـقــال
املوظفني إلى املتعهد الجديد ،واألمر
ن ـف ـس ــه ي ـح ـص ــل فـ ــي ح ـ ــال اس ـ ـتـ ــرداد
ال ـق ـط ــاع .وه ـ ــذا ي ـع ـنــي إض ــاف ــة نحو
 400م ــوظ ــف إل ــى م ــاك هـيـئــة إدارة
ّ
ً
السير ،ما يتطلب تعديال في مالكها
الستيعاب الـعــدد اإلضــافــي ،إضافة
إلــى زي ــادة مــوازنـتـهــا لتأمني رواتــب
هؤالء.
ّ
ل ــذل ــك ،طـلـبــت س ــل ــوم ،لـتـحـقـيــق ع ــودة
الـ ـقـ ـط ــاع إل ـ ــى ال ـ ــدول ـ ــة ،أن ي ـت ــم إق ـ ــرار
س ـل ـس ـل ــة مـ ــن الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات (قـ ــوانـ ــن
ومــراسـيــم وقـ ــرارات إداري ـ ــة) ،ال سيما
منها زي ــادة م ــاك هيئة إدارة السير
الس ـ ـت ـ ـي ـ ـعـ ــاب امل ـ ــوظ ـ ـف ـ ــن الـ ـح ــالـ ـي ــن
وتـنـظـيــم م ـب ــاراة دخـ ــول عـبــر مجلس
الـخــدمــة املــدنـيــة أو مــن خ ــال مــوافـقــة
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ومـ ـجـ ـل ــس الـ ـن ــواب
على التوظيف وتوفير آلية قانونية
الستيفاء الرسوم والضرائب ،وتأمني
م ــوازن ــة واع ـت ـم ــادات لـنـفـقــات تتعلق
بـتـنـفـيــذ املـعــايـنــة وص ـيــانــة وتشغيل
امل ـس ـت ـلــزمــات ال ـلــوج ـس ـت ـيــة والـتـقـنـيــة
واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة ك ــاف ــة الـ ــازمـ ــة لـلـتـشـغـيــل
والتطوير.
ّ
لم يتسن للمشنوق الخوض في هذه
املسألة بسبب تشكيل الحكومة ،لكن
ّ
بعد أيام من تسلمها حقيبة الداخلية،
الـتـقــت ال ــوزي ــرة ري ــا الـحـســن وفـ ـدًا من
اتحادات النقل البري برئاسة رئيسه
ب ـســام ط ـل ـيــس ،ع ــرض عـلـيـهــا قــراء تــه
ل ـل ـم ـس ــأل ــة ،م ـب ـ ّـي ـن ــا أه ـم ـي ــة اس ـ ـتـ ــرداد
القطاع من قبل الدولة ،شرط املحافظة
على أمــريــن :تثبيت مـبــدأ املعاينة ملا
فيه من فائدة على الناس وسالمتهم،
واستمرارية عمل املوظفني.
وق ــد خـلــص الـلـقــاء إل ــى طـلــب الحسن
مهلة ثــاثــة أشـهــر «إلن ـه ــاء املــوضــوع

بـمــا ي ـتــوافــق مــع ال ـق ــان ــون» ،م ـ ّـر منها
ن ـص ـف ـهــا ت ـق ــري ـب ــا .ع ـل ـم ــا أن م ـص ــادر
مطلعة تؤكد أن الحسن بدأت بالفعل
البحث في اإلجــراءات اآليلة السترداد
الـقـطــاع ،حيث ت ــدرس حاليًا إمكانية
توسيع مــاك الهيئة .كما عمدت إلى
مــراس ـلــة وزارة املــال ـيــة لـتـبـحــث معها
مـســألــة تـحــديــد ج ــداول رت ــب وروات ــب
امل ــوظـ ـف ــن امل ـل ـح ـق ــن بـ ـم ــاك ال ـه ـي ـئــة
ووضــع آلية الستيفاء رســوم املعاينة
ل ـصــالــح ال ــدول ــة وت ــأم ــن االع ـت ـم ــادات
الـ ـ ــازمـ ـ ــة لـ ـك ــل م ـت ـط ـل ـب ــات ال ـص ـي ــان ــة
والتشغيل.
وبـ ــالـ ــرغـ ــم مـ ــن عـ ـ ــدم حـ ـم ــاس ــة بـعــض
امل ـع ـن ـيــن ل ـن ـقــل ال ـق ـط ــاع إلـ ــى ال ــدول ــة،
انـ ـط ــاق ــا م ـ ــن أن ق ـ ــان ـ ــون امل ـح ــاس ـب ــة
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــة ي ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرض إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات

وزارة الداخلية تدرس
مع وزارة المالية
السبل القانونية لزيادة
مالك هيئة السير

بيروقراطية قد تؤخر العمل أو تعيقه،
فيما القطاع الخاص يملك مرونة أكبر
فــي الـتـعــامــل مــع مـســألــة الـتــوظـيــف أو
شــراء املـعــدات أو غيرها ،فــإن ثمة َمن
طــرح إمكانية االسـتـفــادة مــن نموذج
ش ــركـ ـت ــي ال ـ ـخ ـ ـلـ ــوي ،الـ ـلـ ـت ــن ت ـع ـمــان
بمنطق الـقـطــاع ال ـخــاص بــالــرغــم من
أنـهـمــا مـمـلــوكـتــان م ــن ال ــدول ــة .ه ــؤالء
يـ ــدعـ ــون إلـ ـ ــى تـ ـل ــزي ــم اإلدارة ،فـيـمــا
يـبـقــى ال ـق ـطــاع مـلـكــا ل ـل ــدول ــة ،خــاصــة
أن املناقصة ،التي تسميها اتـحــادات
النقل البري في بياناتها بالصفقة ،قد
أبطلها مجلس شــورى الدولة (طلبت
هيئة إدارة الـسـيــر إع ــادة املـحــاكـمــة)،
مـ ــا ي ـع ـن ــي أن م ـس ــأل ــة إعـ ـ ـ ــادة إطـ ــاق
مناقصة جــديــدة قــد تـطــول لـسـنــوات،
األم ـ ــر ال ـ ــذي يـتـطـلــب خ ـط ــوات عملية
ُ
وسريعة تنهي املعاناة التي يعيشها
الـلـبـنــانـيــون امل ـفــروض عليهم قانونًا
إجراء املعاينة امليكانيكية ،فيما مراكز
املعاينة الحالية غير قادرة على تلبية
حاجاتهم.

ّ
المناقصة المعلقة منذ ثالث سنوات
فــي التاسع مــن تموز  ،2018أبطل مجلس شــورى الــدولــة قــرار
مجلس إدارة هيئة إدارة السير ،الصادر في  4آب  ،2016الذي
وافقت فيه على نتيجة مناقصة املعاينة امليكانيكية التي أجرتها
إدارة املناقصات ،وفاز بنتيجتها تجمع .SGS
تلك املناقصة كان قد أطلقها مجلس الوزراء في  9تشرين األول
 ،2014أي منذ خمس سنوات .سنتان منها احتاج لها التحضير
ً
للمناقصة وصوال إلى إعالن نتائجها ،ثم ثالث سنوات احتاجت
لها عملية التقاضي ،بعدما تقدمت مجموعة ج ــودة  -أبلوس
ُ
(استبعدت في مرحلة التقييم الفني) في  19آب  2016بمراجعة
أمام مجلس شورى الدولة تطلب فيها وقف تنفيذ القرار وإبطاله.
علمًا أن مرحلة التقاضي لم تنت ِه ،إذ ّ
تقدمت هيئة إدارة السير ،في
ّ
ُ
 28أيلول املاضي ،بطلب إعادة محاكمة ،لم يبت به بعد.
ّ
قــرار «الـشــورى» شكل انتصارًا للمعترضني على املناقصة أو
نتيجتها ،وال سيما منهم الشركات الخاسرة ،واتـحــادات النقل
البري التي تدعو إلى عودة القطاع إلى كنف الدولة .إال أن املنتصر
ّ
األكـبــر كــان الشركة املشغلة حاليًا ،والـتــي ال تــزال تدير مراكز
املعاينة ،بالرغم من انتهاء عقدها منذ نهاية  ،2012مستفيدة من
أولوية تسيير املرفق العام ،إن كان عبر عقود رضائية أو بحكم
األمر الواقع.
رح ـلــة املـنــاقـصــة فــي مـجـلــس ش ــورى ال ــدول ــة ،ب ــدأت عمليًا بعد
موافقته على طلب وقــف التنفيذ املـقـ ّـدم مــن شــركــة أبـلــوس في
نهاية آب  ،2016وبالتالي ،إنهاء مفاعيل قرار مباشرة العمل الذي
أعطته الهيئة للشركة الفائزة في  8آب  .2016وهو القرار الذي
ّ
عاد وأكده ،بعدما رفضت هيئة القضايا في املجلس الطلب الذي
تقدمت به هيئة إدارة السير للرجوع عن الـقــرار .انتهت حينها
صالحية قضاء العجلة وانتقلت القضية إلى أســاس النزاع ،أي
اإلبطال.
بعد نحو عام ،صدر تقرير املستشار املقرر طالل بيضون (15
حــزيــران  ،)2017الــذي يعتبر فيه أن طلب اإلبـطــال يقع فــي غير
موقعه ،طالبًا ،بالتالي ،الــرجــوع عــن ق ــرار وقــف التنفيذ وتثبيت
نتيجة املناقصة ،وهو ما ّأيدته فيه مفوضة الحكومة لدى مجلس
شــورى الــدولــة فريال دلــول في املطالعة التي ّقدمتها في  5تموز
 ،2017وإن بتعليل مختلف خلصت فيه إلى أن املرشح املستبعد ال
يحق له تقديم مراجعة إبطال بعد إبرام العقد إال أمام قاضي العقد
نفسه ،نازعًا بالتالي عن الشركة املدعية صفة صاحبة املصلحة.
إال أن مـجـلــس الـقـضــايــا ال ــذي ض ــم ثــاثــة رؤسـ ــاء غ ــرف بينهم
بيضون ،وثالثة مستشارين ،إضافة إلــى رئيس املجلس هنري
خوري ،ذهب بعكس وجهة املقرر ومفوض الحكومة ،معلنًا قبول
الطعن املقدم من مجموعة جودة  -أبلوس ،وبالتالي إبطال نتيجة
املناقصة ( 9تموز .)2018
اعتمد مجلس القضايا في قراره على نقطتني أساسيتني:
 تولى مجلس الوزراء ،عبر موافقته على دفتر الشروط وإطالقهاملناقصة ،القيام بأعمال هي من صالحية هيئة إدارة السير.
وبــالــرغــم مــن أن املـجـلــس لــه صــاحـيــة تنفيذ ال ـقــوانــن ووضــع
مشاريع القوانني واملراسيم التنظيمية واإلشراف على أعمال كل
أجهزة الدولة ومؤسساتها ،إال أن هذا ال يعطيه صالحية القيام
بــأعـمــال هــذه املــؤسـســات ،ومـنـهــا صــاحـيــة إج ــراء املناقصات
وإق ــرار نتائجها والتعاقد لتسيير املــرفــق الـعــام (امل ــادة 11مــن
الـنـظــام الـعــام للمؤسسات الـعــامــة) .وبــالـتــالــي ،ف ــإذا أراد تغيير
النصوص التنظيمية التي ترعى عمل الهيئة ومنها صالحية
إجراء املناقصات يمكنه ذلك ،لكنه إلى حني تعديل أو إلغاء هذه

ّ
النصوص ال يمكنه أن يحل محل اإلدارة املعنية.
 اعتبار خدمة املعاينة امليكانيكية بمثابة امتياز ملرفق عام ،كماّ
عرفته املــادة  89من الدستور ،وبالتالي وجــب إصــدار قانون من
املجلس النيابي ،بدل االكتفاء بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
ّ
املشرع
وبالرغم من أن هــذا القرار هو بمثابة قــرار نهائي ،إال أن
أع ـطــى امل ـج ــال ل ــدرج ــة أخ ـي ــرة م ــن ال ـت ـقــاضــي ،تـتـمـثــل ف ــي إعـطــاء
املـتـضــرر إمـكــانـيــة طـلــب إعـ ــادة املـحــاكـمــة ،ش ــرط أن ي ـكــون طلبه
متوافقًا مع املادة  98من نظام مجلس الشورى الذي يحدد ثالث
حاالت ال ُيقبل الطلب إال في حال توفر إحداها:
إذا كان القرار مبنيًا على أوراق ّ
مزورة.
إذا حكم على أحد الخصوم لعدم تقديمه مستندًا حاسمًا موجودًا
في حوزته.
إذا لم يراع في التحقيق والحكم األصول الجوهرية التي يفرضها
القانون.
ومن النقطة الثالثة ،انطلقت هيئة إدارة السير لتطلب إعادة املحاكمة،
وبالتالي ّرد املراجعة األساسية ،مستندة إلى عدد من اإلشكاليات
التي تعتبر أنها تثبت أن الحكم لم يراع األصول القانونية ،ومنها:
ال يجوز إثــارة املجلس ملسألة مخالفة القرار للمادة  89عفوًا ،إذا
لم تتم إثارتها من أحد الخصوم ألنه ال يعتبر من االنتظام العام.
علمًا أن املستدعية لم تتطرق إلى هذه النقطة عند تقديمها مراجعة
اإلبطال ،بل جاء ذلك في الئحتها الجوابية املقدمة في  13تشرين
األول  ،2016أي خارج مهلة الشهرين املفروضة في نظام الشورى
(صدر القرار املطعون فيه في  4آب).
إن املجلس قام بتحوير الوقائع ،لدى اعتباره من دون أي تعليل
واضح ،أن مناقصة امليكانيك تستوجب إجازة تشريعية لكونها
امتياز مرفق عــام ،بالرغم مــن أنــه أكــد أن املــرفــق الـعــام هــو مرفق
السير الذي يتضمن أيضًا تسجيل السيارات وتأمني السهر على
تطبيق قانون السير .وبالتالي ،فإن اللجوء إلى إجراء عقد BOT
مع القطاع الخاص يعتبر تلزيمًا الشغال عامة وليس تلزيمًا ملرفق
عام ،ألنه ال يجوز اعتبار املعاينة بمثابة املرفق العام ،بل هي جزء
من هذا املرفق الذي تديره هيئة إدارة السير.
إن ال ـقــرار املـطـعــون فيه لــم يـصــدر عــن مجلس الـ ــوزراء ،وبالتالي
فــإن التطرق إلــى مــوضــوع مجلس ال ــوزراء وإلــى مــدى تدخله في
القرار املطعون فيه يقع في غير موقعه ،خاصة أن املستدعية كانت
قد ّ
عيبت على القرار املطعون فيه أنه صادر عن سلطة ال تتمتع
بالصالحية (الهيئة) ،معتبرة أن ذلك يعود إلى مجلس الــوزراء أو
لــوزيــر الداخلية ،وبالتالي كــان يقتضي رد هــذا السبب ال إبطال
القرار املطعون فيه كون السلطة التي أصدرته صالحة لذلك.
إن موضوع دور مجلس الــوزراء هو مسألة دستورية وإن كانت
تــؤثــر عـلــى مــوضــوع املــراجـعــة ،إال أن اجـتـهــاد «ال ـش ــورى» يعتبر
ً
تفسيرًا للدستور بل تعديال له وليس ذلك من صالحياته.
وعليه ،فإن الكرة عادت إلى ملعب «الشورى» املنتظر أن يصدر
قراره النهائي .إذا وافق على إعادة املحاكمة وعاد عن قرار إبطال
نتيجة املناقصة ،فإن الشركة الفائزة ستعود إلى العمل بتأخير
ثالث سنوات .أما في حال أكد قرار اإلبطال ،فإن الهيئة لن تملك
ســوى إقـفــال ملف املناقصة نهائيًا ،تمهيدًا إلع ــادة البحث عن
حلول جديدة ،إن كان عبر إعداد مناقصة جديدة ،أو عبر إقرار
ّ
اإلج ــراءات القانونية التي تسمح بتولي «إدارة السير» مباشرة
ّ
مهمة املعاينة.
إ .ف.

َّ
الشركة الممدد لها خالفًا للقانون تطالب بتع ــويض!
م ـن ــذ سـ ـ ـن ـ ــوات ،واملـ ـشـ ـه ــد فـ ــي م ــراك ــز
املعاينة امليكانيكية على حاله .إهانات
بــال ـج ـم ـلــة ي ـت ـع ــرض ل ـه ــا امل ــواط ـن ــون
الذين يضطرون أحيانًا إلى االنتظار
ليصل دورهم ،في مراكز
ُطيلة النهار
ّ
أع ـ ـ ّـدت ،عـنــدمــا ُوق ــع الـعـقــد مــع شركة
«ف ــال» فــي عــام  ،2002الستقبال 600
ألــف سـيــارة ،فيما تشير اإلحـصــاءات
الحالية إلــى أن نحو مليوني سيارة
تسير في لبنان ،سبعني في املئة منها
ُيفترض أن يخضع للمعاينة ،أي نحو
م ـل ـيــون و 400أل ــف سـ ـي ــارة ،وه ــو ما
ً
يـبــدو مستحيال بالنظر إل ــى الـقــدرة
الحالية للمراكز.
اختصارًا لهذه اإلهانة اليومية التي
ً
ي ـت ـعــرض ل ـهــا امل ــواط ـن ــون ،وتـسـهـيــا
لعمل امل ــراك ــز ،أص ــدر وزي ــر الــداخـلـيــة
ن ـهــاد امل ـش ـنــوق ق ـ ــرارًا ف ــي  23نـيـســان
 2018يعفي كل املركبات التي سبقت
معاينتها فــي ع ــام  2017مــن موجب

الشورى أوقف
قرار إعفاء السيارات
من المعاينةّ ...
والمشنوق لم ينفذ

ّ
امل ـع ــا ّي ـن ــة لـ ـع ــام  .2018لـ ـك ــن ال ـشــركــة
امل ـشــغ ـلــة فــوج ـئــت ب ــال ـق ــرار ،ف ـمــا كــان
ّ
مـنـهــا إل أن اع ـتــرضــت أمـ ــام مجلس
شـ ـ ـ ـ ــورى الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ،طـ ــال ـ ـبـ ــة إب ـ ـطـ ــالـ ــه.
واع ـت ـب ــرت «فـ ـ ــال» ف ــي مــراج ـع ـت ـهــا أن
ال ـق ــرار «اس ـت ـنــد إل ــى حـجــج واه ـي ــة ال

أس ــاس لها هــي الضغط الـهــائــل أمــام
مـ ــراكـ ــز املـ ـع ــايـ ـن ــة ،فـ ــي حـ ــن أن ع ــدد
املركبات التي ّ
تقدمت للمعاينة خالل
الـشـهــر امل ــاض ــي (أيـ ــار  )2018ل ــم ي ـ ِـزد
في مختلف مراكز املعاينة عن 4000
مركبة يوميًا» ،رافضة بالتالي حجة
«الضغط الهائل أمام مراكز املعاينة»
و«االخ ـت ـن ــاق امل ـ ــروري أمـ ــام امل ــراك ــز»،
التي بنى املشنوق قراره عليها .كذلك
أشــارت إلــى أن لها الصفة واملصلحة
للمطالبة بإبطال الـقــرار كــونــه «رتــب
ُ
عليها أعـبــاء ضخمة وخـســائــر تـقـ ّـدر
بماليني الـ ــدوالرات نتيجة حرمانها
مــن الـجـعــالــة ال ـتــي كــانــت تستوفيها
لقاء إدارة وتشغيل محطات املعاينة،
وأن ـهــا ستضطر فــي ح ــال ن ـفــاذه إلــى
تسديد أجــور ومخصصات العاملني
ل ــدي ـه ــا م ــن دون ق ـيــام ـهــم بـ ـ ـ ّ
ـأي عـمــل
دون
ودفــع باقي نفقات التشغيل من ّ
أن تـحـصــل عـلــى مــداخ ـيــل» .كـمــا فند

وكيل الشركة بهيج طبارة «املخالفات
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة والـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوريـ ـ ــة الـ ـت ــي
يـتـضـ ّـمـنـهــا الـ ـق ــرار ،ومـنـهــا مخالفته
ل ـق ــان ــون ال ـس ـي ــر وقـ ــانـ ــون امل ـحــاس ـبــة
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة وم ـ ـ ـبـ ـ ــدأ امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاواة بــن
املواطنني املكفول دستورًا ،إضافة إلى
مساهمته في حرمان الدولة من أموال
عائدة لها ،خالفًا للدستور».
وبــال ـف ـعــل ،أص ـ ــدر «الـ ـ ـش ـ ــورى» ،ف ــي 7
حـ ــزيـ ــران  ،2018قـ ـ ـ ــرارًا أولـ ـي ــا قـضــى
بــوقــف تـنـفـيــذ ق ــرار «الــداخ ـل ـيــة» ،إلــى
حني ّ
البت بمراجعة اإلبطال ،مستندًا
إل ــى م ــا ورد ف ــي مـطــالـبــة املـسـتــدعــي،
خــاصــة أن الـجـهــة املـسـتــدعــى ضــدهــا،
أي وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ،ل ــم ت ـت ـقـ ّـدم بــأي
جــواب للمجلس ،حتى تاريخ صدور
ّ
متعمدًا من وزير
القرار .وفيما بدا ذلك
ّ
املصر على تنفيذ قراره ،فقد
الداخلية
أكــد هذ املنحى ،من خــال عــدم تنفيذ
ق ــرار وق ــف التنفيذ ،إل ــى حــن انتهت

مهلة اإلعفاء ،أي نهاية العام.
ّ
ومــع اقـتـنــاع مطلعني على املـلــف بأن
ال ـ ـقـ ــرار ي ـت ـضـ ّـمــن م ـخ ــال ـف ــات ع ــدي ــدة،
ومـنـهــا مخالفته املــرســوم رق ــم 7577
ال ـص ــادر ع ــام  ،2002الـ ــذي يـنــص في
مادته التاسعة على أنه ُ
«يحظر إجراء
أي ــة مـعــامـلــة اسـتـيـفــاء لــرســوم السير
املـتــوجـبــة مــا لــم ي ـبــرز مــالــك الـسـيــارة
إف ــادة ص ــادرة عــن املؤسسة املعتمدة
تثبت أن السيارة قد خضعت للمعاينة
امليكانية أو الكشف امليكانيكي وأنها
صالحة للسير» ،إال أن هؤالء يسألون:
هل «فــال» هي شركة معتمدة؟ ووفق
أي نص قانوني؟ وإذا لم تكن معتمدة
وال تـمـلــك أي سـنــد قــانــونــي ّ
يخولها
القيام بأعمال املعاينة ،أال يعني ذلك
وجوب عدم قبول مراجعتها بالشكل؟
ّ
في املقابل ،فإن مصادر الشركة ّ تجزم
أن الشركة تعمل وفــق عقد مــوقــع مع
الحكومة اللبنانية ،استمرت مفاعيله

(مروان طحطح)

بحكم استمرارية املرفق الـعــام ،وهي
بالتالي صاحبة حق باالعتراض.
بـ ـ ـص ـ ــرف ال ـ ـن ـ ـظـ ــر عـ ـ ــن اإلش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــات
واملــاح ـظــات الـتــي يسوقها مـســؤول
عـلــى صـلــة بــاملـلــف ،ف ــإن شــركــة «فــال»
ذه ـب ــت إلـ ــى أب ـع ــد م ــن هـ ــذا ال ـن ـقــاش.
فبناء على ق ــرار «ال ـش ــورى»ّ ،
تقدمت
م ــن وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ،ف ــي  4تـشــريــن
األول  ،2018ب ـعــري ـضــة ربـ ــط نـ ــزاع،
تعتبر فيها أن قــرار املشنوق حرمها
م ــن امل ـبــالــغ ال ـع ــائ ــدة إل ـي ـهــا ،مـطــالـبــة
ب ـت ـعــويــض ق ـ ّـدرت ــه ب ـ ــ 10آالف دوالر
ي ــومـ ـي ــا عـ ـل ــى األق ـ ـ ـ ــل ،أي مـ ــا يـ ـع ــادل
مليونني و 530ألــف دوالر عن الفترة
املـمـتــدة مــن  23نـيـســان  2018وحتى
نهاية العام.
كــل مــا سبق ،أي طلب الشركة إبطال
ق ــرار املـشـنــوق ،ثــم إص ــدار «ال ـشــورى»
قــرار وقــف تنفيذ ،ومــن بعده مطالبة
ال ـشــركــة بــالـتـعــويــض ،ب ــدا مستغربًا
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ّ
بالنسبة إلى مطلعني على امللف.
ف ـ ــالـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،ال ـ ـت ـ ــي ان ـ ـت ـ ـهـ ــى ع ـق ــده ــا
األساسي في نهاية  ،2012كانت تقوم
باملعاينة منذ ذلك الحني ،عبر اتفاقات
رضائية ُم ّددت مرارًا ،بقرارات صادرة
عن مجلس الوزراء ،انتهى آخرها في
األول مــن تـمــوز  .2015وهــي بالتالي
تعمل منذ ذلك التاريخ بدون أي صفة
قانونية.
ّ
ّأم ــا فــي املـضـمــون ،فـقــد تـبـ ّـن أن عــدد
ال ـس ـي ــارات ال ـت ــي خـضـعــت للمعاينة
فــي ع ــام  ،2018لــم يختلف كـثـيـرًا عن
عددها في العام الذي سبق .إذ تشير
إدارة
إحـ ـص ــاءات ص ـ ــادرة ع ــن هـيـئــة ّ
السير إلــى أن عــدد املعاينات املنفذة
مـنــذ كــانــون الـثــانــي إل ــى أي ـلــول 2018
ه ــو  592أل ــف مــركـبــة مـخـتـلـفــة ،فيما
كــان العدد في الفترة نفسها من عام
 2017يـ ـع ــادل  677ألـ ــف س ـ ـيـ ــارة ،أي
بـفــارق  12فــي املـئــة فـقــط .ويـعــود هذا

الفارق الضئيل إلــى القدرة املحدودة
للمراكز األربعة للمعاينة امليكانيكية،
ً
واملـ ـع ـ ّـدة أصـ ــا الس ـت ـي ـعــاب  600ألــف
سـيــارة ،أي إن التراجع في عــام 2018
ّ
ال ُيشكل تراجعًا ملحوظًا بالنظر إلى
واق ــع املــراكــز الـتــي ال يمكن أن تعاين
ّ
ك ــل الـ ـسـ ـي ــارات ،أضـ ــف أنـ ــه ال يـشــكــل
خسارة كبيرة للشركة التي تتقاضى
في األســاس عائدات ضخمة من دون
ّ
أي س ـن ــد ق ــان ــون ــي م ـن ــذ ع ـ ــام ،2015
وهــي تدير املعاينة انطالقًا من مبدأ
استمرارية املرفق العام .وفيما يعود
جــزء يسير مــن الـعــائــدات إلــى الــدولــة،
فإن الحصة األكبر تتقاضاها الشركة،
ّ
استردت كلفتها االستثمارية مع
التي
انتهاء العقد األساسي في عام ،2012
والتي ال تقوم حاليًا بأي استثمارات
في القطاع ،حيث تعود معداتها إلى
عام .2002
إ .ف.

