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تقــرير

تقر الصفقة ـ الفضيحة :أمن بيروت «بالتراضي»
البلدية ّ
قيمة الصفقة
 40مليون دوالر ،أبطالها
مسؤولون في تيار املستقبل،
ورئيس بلدية بيروت بالل
حمد .يؤكد ديوان املحاسبة أن
املناقصة غير قانونية ،لكن
حمد ّ
أصر على الصفقة ،فأخذ
موافقة املجلس البلدي على
عقدها بالتراضي

رلى إبراهيم
أزال رئيس بلدية بيروت بالل حمد ،أمس،
ك ��ل ع�ل�ام ��ات االس �ت �ف �ه��ام ح� ��ول ق��ان��ون�ي��ة
صفقة تلزيم كاميرات املراقبة وتوابعها
ف��ي ش� ��وارع ب �ي��روت ،ال �ت��ي ت�ب�ل��غ قيمتها
نحو  40مليون دوالر أميركي .هذا امللف
كان قد سلك طريقه إلى ديوان املحاسبة.
وم��ا ك��اد األخ�ي��ر ي�ب��دي رأي��ه ال��واض��ح في
طلب حمد «غ�ي��ر ال�ق��ان��ون��ي» ،حتى وجد
رئ �ي ��س ب �ل��دي��ة ال �ع��اص �م��ة ط��ري �ق��ة أخ ��رى
ل�ل�ت�ح��اي��ل ع �ل��ى امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي وت�ل��زي��م
املشروع لشركة «غ��واردي��وال» بالتراضي.
يريد «الريس» إم��رار الصفقة ـــ الفضيحة
م�ه�م��ا ك ��ان ال �ث �م��ن .ف��ال �ش��رك��ة ال �ت��ي رس��ت
ع�ل�ي�ه��ا امل�ن��اق�ص��ة امل �ث �ي��رة ل�ل��ري�ب��ة ،وال�ت��ي
ّ
أك��د دي��وان املحاسبة مخالفتها للقانون،
عادت وفازت بعقد تركيب الكاميرات في
ّ
بيروت ،نتيجة صفقة بالتراضي .تلطى
ح�م��د وراء ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل مل�س��ان��دت��ه في
إمرار مشروعه/ما الالقانوني ،الذي سبق
أن ت��ول��ى (ال �ق �ي��ادي ف��ي ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل)
م��اه��ر أب ��و ال �خ ��دود م�ه�م��ة ت�س��وي�ق��ه ل��دى
محافظ بيروت بالوكالة ناصيف قالوش
ووزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة م� � ��روان ش��رب��ل آن � ��ذاك.
ن�ج��ح أب ��و ال �خ ��دود ف��ي م�ه�م�ت��ه ح�ي�ن��ذاك.
لكن املشروع أحيل على ديوان املحاسبة،
ب�ع��دم��ا «أرس� �ي ��ت» امل�ن��اق�ص��ة ع�ل��ى ش��رك��ة
«غ��واردي��وال» .وبعد نحو أسبوعني ،أتى
رد ال��دي��وان برفضه امل��واف�ق��ة على عملية
ال �ت �ل��زي��م ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى «اف �ت �ق ��اد ال�ص�ف�ق��ة
للسند القانوني الصحيح».
لكن قرار الديوان لم يوقف طموح رئيس
بلدية بيروت الراغب بإنجاز «الصفقة»،
ف �غ� ّ�ي��ر خ �ط��ة ع�م�ل��ه ل �ل �ه��روب م��ن األح �ك��ام
ال�ق��ان��ون�ي��ة .دع��ا أع �ض��اء امل�ج�ل��س البلدي
إلى جلسة استثنائية يوم أمس ملناقشة
ملف تلزيم الكاميرات .قرأ لهم ــ من ورقة
ادع � ��ى أن �ه��ا «ت �ق��ري��ر ال� ��دي� ��وان» ـ� �ـ أس �ب��اب
رف ��ض ال �ت �ل��زي��م م��ن دون أن ي��وزع��ه على
ال �ح��اض��ري��ن .وه �ك��ذا ت�م�ك��ن م��ن ال�ت�ح��اي��ل
ع�ل��ى امل�ج�ل��س ال �ب �ل��دي ع�ب��ر اب �ت ��داع ف�ق��رة
وهمية كاذبة نسبها إل��ى ال��دي��وان تقول:
ُ«رف � ��ض ط�ل�ب�ن��ا ألن ��ه ت��م إج � ��راء امل�ن��اق�ص��ة
ب �ط��ري �ق��ة خ��اط �ئ��ة ،ول �ك ��ن ال� ��دي� ��وان أج ��از
لنا اس�ت�ن��ادًا إل��ى إح��دى امل ��واد القانونية
االس� �ت� �ع ��اض ��ة ع� ��ن امل �ن ��اق �ص ��ة ب��ال �ت �ع��اق��د
ب��ال �ت��راض��ي م ��ع ال �ش��رك��ة ال ��راب� �ح ��ة» .م��رر
بعدها سريعًا على الحاضرين ( 14عضوًا
من أصل  )24ورقة مطبوعة تجيز التعاقد
بالتراضي مع شركة «غوارديوال» بقيمة
إج�م��ال�ي��ة تبلغ  61م�ل�ي��ار ل�ي��رة (ن�ح��و 40
مليون دوالر) .وقع  13عضوًا (أي نصف
عدد األعضاء زائدًا واحدًا) القرار ،بعد أن
ّ
«الريس» بضرورة املوافقة حفاظًا
أقنعهم
على «أمن بيروت» .وتمكن من خالل تلك
ال�خ�ط��وة م��ن ال�ق�ف��ز ف��وق ع��وائ��ق ال��دي��وان
القانونية إلم��رار صفقته وتيار املستقبل
وش ��رك ��ة «غ� � ��واردي� � ��وال» .ع �ل �م��ًا أن رائ �ح��ة
فضيحة أخ��رى تفوح م��ن طريقة اختيار
ح�م��د ل�ل�ش��رك��ات ال�خ�م��س ال �ت��ي تنافست
على مشروع التلزيم استنادًا إلى شروط
الدراسة املقدمة من دار الهندسة .إذ يؤكد
ج �م �ي��ل ن� �ص ��ار (أح� � ��د أص � �ح ��اب ش��رك��ات
ت��رك �ي��ب ك��ام �ي��رات امل��راق �ب��ة) أن «ال�ب�ل��دي��ة
اك �ت �ف��ت ب ��دع ��وة خ �م��س ش ��رك ��ات م�خ�ت��ارة
مسبقًا ،م��ع العلم ب��أن أرب�ع��ًا منها ليست
من ذوي االختصاص وغير منتسبة إلى

ن�ق��اب��ة م�ح�ت��رف��ي ال�ح�م��اي��ة وال �س�لام��ة في
ل�ب�ن��ان» .وأش ��ار ل��دى اس�ت�ج��واب ال��دي��وان
ل��ه إل ��ى ع ��دم دع��وت��ه إل ��ى امل �ن��اق �ص��ة ،رغ��م
«امتالك شركته الخبرة في هذا املجال منذ
أكثر من  20سنة» .وذلك يكفي ،وفقًا ألحد
أعضاء البلدية« ،للتأكد من أن حمد ّ
تعمد
اختيار الشركات بنفسه ،متذرعًا بالظرف
األم�ن��ي ال��ذي يحتم ب��ت امل�ش��روع بسرعة.
وهكذا تمكن من استبعاد الشركات التي
يمكن أن تنافس شركته املعتمدة».

تفاصيل التقرير
يظهر ق��رار دي ��وان املحاسبة ف��ي الرقابة
اإلداري��ة املسبقة ال��ذي حمل الرقم /472ر
.م وص��در بتاريخ  ،2014/3/18مخالفات
ص� �ف� �ق ��ة رئ � �ي� ��س ال � �ب � �ل ��دي ��ة ب��ال �ت �ف �ص �ي��ل.
ي �ب��دأ ب ��إي ��راد أق � ��وال ح �م��د خ�ل�ال الجلسة
االستيضاحية التي أجراها الديوان معه
بتاريخ  ،2014/3/11حيث سئل عن سبب

ح �ص��ر امل �ن��اف �س��ة ض �م��ن خ �م��س ش��رك��ات:
«كان هدف املجلس البلدي السرعة ،نظرًا
إل��ى ال��وض��ع األم �ن��ي امل�ت�م�ث��ل ب��ال�س�ي��ارات
امل �ف �خ �خ��ة ،وذل� � ��ك ب �ع��د وق� � ��وع ج ��ري� �م ��ة...
عندها أخ��ذن��ا ق ��رارًا سريعًا ب��إن�ش��اء هذه
الشبكة امل�ت�ط��ورة املرتبطة بغرفة تحكم
( )...ل��ذل��ك ك ��ان ل��زام��ًا ع�ل�ي�ن��ا ال �ب �ح��ث عن
شركات كبرى تقوم بهذه األعمال ويشهد
لها بالخبرة في لبنان وخارج لبنان ،وقد
تم حصرها بخمس شركات ووضع دفتر
ش��روط .وإن ال�ش��رك��ات الخمس تستوفي
تلك الشروط واملواصفات املوضوعة في
ال��دراس��ة امل�ق��دم��ة م��ن دار ال�ه�ن��دس��ة .لذلك
ذه �ب �ن��ا إل� ��ى إج � ��راء م �ن��اق �ص��ة م �ح �ص��ورة
م��ع ت�ل��ك ال �ش��رك��ات ال �خ �م��س» .ك�ل�ام حمد
ل��م ي�ق�ن��ع دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ،وخ�ص��وص��ا
لطريقة إج ��راء امل�ن��اق�ص��ة .ف��اس�ت�ن��ادًا إل��ى
املادة  143من قانون املحاسبة العمومية
وامل��ادت�ين  42و  43م��ن ن�ظ��ام املناقصات،

ال يسمح حمد
ألعضاء المجلس البلدي
باالطالع على كافة
المشاريع التي يطلب
التصويت عليها
اختيرت الشركات
بعناية لترسو المناقصة
على الشركة المحظية

تال حمد على األعضاء فقرة غير موجودة في قرار الديوان لتبرير الصفقة بـ«التراضي» (مروان طحطح)

والريس والمحافظ والوزير
أبو الخدود ّ
ق �ب �ي��ل أس � �ب� ��وع م� ��ن ت �س �ل �ي��م وزي� ��ر
ال��داخ �ل �ي��ة م � ��روان ش��رب��ل ل ��وزارت ��ه،
ت�ل�ق��ى ق� ��رار م�ج�ل��س ب �ل��دي��ة ب �ي��روت
ب� �ش ��أن ت� �ل ��زي ��م ت ��رك� �ي ��ب ك ��ام� �ي ��رات
مراقبة لشركة «غ��واردي��وال» .صدق
ش��رب��ل ع �ل��ى ال� �ق ��رار «ب �ع��د م��واف�ق��ة
امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي وامل� �ح ��اف ��ظ ع�ل�ي��ه،
وقمنا بتحويله إلى ديوان املحاسبة
ال � � � ��ذي م � ��ن امل � �ف � �ت� ��رض أن ي �ح �ق��ق
بقانونية املناقصة» ،وفقًا ملصادر
شربل .وتوضح املصادر أن القرار
«بيمشي ب�ع��د  10أي ��ام ح�ت��ى ل��و لم

يصدقه ال��وزي��ر ،ألن وزارة الداخلية
وزارة وص��اي��ة وح�س��ب» .فيما برر
م�ح��اف��ظ ب �ي��روت ب��ال��وك��ال��ة ناصيف
ق��ال��وش ،س�ب��ب توقيعه ال �ق��رار بأنه
«س�ل�ط��ة ت�ن�ف�ي��ذي��ة ت�ن�ف��ذ ف �ق��ط»! أم��ا
أعضاء املجلس البلدي الذين وهبوا
تواقيعهم لرئيسهم من دون االطالع
على امل�ل��ف ،فلم ي�ج��دوا سببًا أكثر
إقناعًا س��وى «إح��راج ّ
الريس (بالل
حمد) لنا بالظرف األمني».
ويكشف هنا أحد األعضاء أن حمد
يعمد منذ ثالثة سنوات ونصف على

إم� ��رار ص�ف�ق��ات م�م��اث�ل��ة ،بالطريقة
ذاتها .ويبدو أن ّ
الريس سينجح هذه
املرة أيضًا في إمرار صفقة قيمتها
 40مليون دوالر ،لتسليم أمن بيروت
إلح � ��دى ال� �ش ��رك ��ات ال� �ت ��ي ي�ت�ب�ن��اه��ا
مسؤولون في تيار املستقبل ،على
رأس �ه��م م��اه��ر أب��و ال �خ��دود .وت�ج��در
اإلش��ارة إلى أن وزي��ر الداخلية نهاد
املشنوق ،كان قد اعترض على هذه
الصفقةّ ،
ووج ��ه إن ��ذارًا إل��ى محافظ
ب�ي��روت بسبب موافقته على إم��رار
املناقصة.

يفترض باملناقصة املحصورة أن تجري
على مرحلتني« :األول��ى يتم فيها تحديد
امل� �ن ��اق� �ص�ي�ن امل� �ق� �ب ��ول�ي�ن ل�ل��اش � �ت� ��راك ف��ي
املناقصةً ،
بناء على املستندات املقدمة من
قبلهم .والثانية يتم فيها إجراء املناقصة
فعليًا بعد إبالغ املناقصني نتيجة دراسة
ط�ل�ب��ات�ه��م وإع �ط��ائ �ه��م امل �ه �ل��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة
الالزمة لتقديم عروضهم».
ي�ت��اب��ع ال ��دي ��وان ع ��رض م�لاب �س��ات الطلب
امل �ق ��دم ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن «ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ل��زي��م،
كما تمت ،ال تتفق مع اإلج��راءات الواجب
ات�ب��اع�ه��ا ف��ي ح��ال��ة امل�ن��اق�ص��ة امل�ح�ص��ورة،
وال تجوز إال في حالة استدراج العروض.
إذ قام املجلس البلدي بتسمية املناقصني
املقبولني دون دراس��ة مؤهالتهم مسبقًا
وال�ت��أك��د م��ن ت��واف��ر ال�ش��روط املطلوبة في
دفتر الشروط لديه» .وقد استند التقرير
ف��ي ط�ع�ن��ه ب�ق��ان��ون�ي��ة ت�ل��ك امل�ن��اق�ص��ة إل��ى
اإلش��ارة إلى أن إج��راءات البلدية أدت إلى
«ح�ص��ر امل�ن��اف�س��ة ب�ين ال�ش��رك��ات الخمس
امل ��دع ��وة؛ وت��ال �ي��ًا إل ��ى اس �ت �ب �ع��اد ش��رك��ات
أخرى تتوافر لديها املؤهالت واإلمكانات
امل ��ادي ��ة وال �ف �ن �ي��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذا ال �ن��وع من
ال �ص �ف �ق��ات .األم � ��ر ال � ��ذي ي �ف �ق��د امل�ن��اق�ص��ة
ال � �ح� ��اض� ��رة أح� � ��د رك� �ن� �ي� �ه ��ا األس ��اس� �ي�ي�ن
(املنافسة واملساواة)».
م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،ي �ض ��يء ال �ت �ق��ري��ر ع�ل��ى
طريقة حمد في إمرار قراراته في املجلس
البلدي عبر ّ
تعمد إخفاء امللفات والقرارات
عن األعضاء وتالوتها عليهم شفهيًا من
دون ت��وزي��ع نسخة م�ن�ه��ا .وي �ش��رح إيلي
حاصباني ،أحد أعضاء املجلس البلدي،
خالل سؤال الديوان له عن اعتراضه على
الصفقة الحاضرة ،أن حمد رفض إطالعه
على امللف ،رغم تكراره للطلب في جلسة
ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات وج�ل�س��ة امل��واف �ق��ة على
ال�ت�ل��زي��م .وي �ب��دو أن «ال� ّ
�ري��س» املستعجل
لتلزيم املشروع ،أهمل أحكام املادة األولى
من دفتر الشروط الخاص .ول��م ير فائدة
م��ن ال�ت�ن�س�ي��ق ال �ض ��روري م��ع ق ��وى األم��ن
ال��داخ�ل��ي؛ إذ ينفي ك��ل م��ن العقيد حسني
ال �ح��اج ح�س��ن وامل �ق��دم ف��دع��ا ال�غ�ص�ين في
إفادتيهما أي تنسيق بلدي مع قوى األمن
الداخلي.
ه �ن��ا ي�ن�ت�ق��ل ال �ت �ق��ري��ر إل ��ى دراس � ��ة بعض
مواد دفتر الشروط املخالفة للقوانني .إذ
تدعي الفقرة الخامسة من املادة السادسة
والفقرة األولى من املادة العاشرة والفقرة
الثالثة من امل��ادة الثانية عشرة في دفتر
ال�ش��روط «إمكانية تقديم ال�ع��ارض كتاب
ض� �م ��ان م� ��ن إح � � ��دى امل ��ؤس � �س ��ات امل��ال �ي��ة
امل �ع �ت��رف ب �ه��ا ق ��ان ��ون ��ًا» .إال أن م ��ا سبق
غ�ي��ر م�ق�ب��ول «ن �ظ �رًا إل��ى مخالفته أح�ك��ام
امل ��رس ��وم  32/1245ال� ��ذي ل��م ي�ن��ص على
ق�ب��ول ال�ك�ف��االت ال �ص��ادرة ع��ن املؤسسات
املالية ،بل نص على قبول كفالة املصارف
امل �س �ج �ل��ة ع� �ل ��ى الئ � �ح ��ة امل� � �ص � ��ارف ال �ت��ي
ي�ص��دره��ا م�ص��رف لبنان ب��االس�ت�ن��اد إلى
امل��ادة  136م��ن ق��ان��ون النقد والتسليف».
ً
وبناء عليه ،يفتقد ملف شركة غوارديوال
لكفالة م��ن أح��د امل�ص��ارف التي يعتمدها
مصرف لبنان.
وأي � �ض ��ًا ي �ظ �ه��ر ال �ت �ق��ري��ر ت �خ �ط��ي ب �ل��دي��ة
ب �ي��روت مل�ج�ل��س ال � ��وزراء ع�ب��ر محاولتها
التحايل على امل ��واد القانونية؛ اذ تتيح
ال�ف�ق��رة األول ��ى م��ن امل ��ادة ال�ع��اش��رة لدفتر
ال � �ش� ��روط «إع � �ط� ��اء امل �ل �ت ��زم س �ل �ف��ة م��ال�ي��ة
تبلغ  %15من قيمة الصفقة مقابل كتاب
ض� �م ��ان» ،م��ن دون أن ت��وض��ح أن «ال �ح��د
األقصى لهذه السلفة ال يمكن أن يتعدى
مبلغ  /30،000،000/ل .ل( .ثالثني مليون
ليرة لبنانية) إال بقرار من مجلس الوزراء
سندًا إلى أحكام املادة  137ق .م .ع» .علمًا
بأن البلدية بحاجة إلى تلك املوافقة؛ ألن
م�ب�ل��غ ال �س �ل �ف��ة «س �ي �ت �ج��اوز ح�ت�م��ًا سقف
الثالثني مليون ليرة لبنانية املشار إليه،
ن �ظ �رًا إل ��ى أن ق�ي�م��ة ال�ص�ف�ق��ة ت �ق��در بنحو
ستني مليار ليرة لبنانية أي  300ضعف
السقف املحدد قانونًا».
ب �ن� ً
�اء ع �ل��ى ك��ل م��ا س �ب��ق ،ي�خ�ل��ص دي ��وان
املحاسبة إل��ى ع��دم املوافقة على مشروع
ال�ت�ل��زي��م امل� �ع ��روض ،وي ��رى أن ��ه «ال داع��ي
ل�ب�ح��ث س��ائ��ر ال �ن �ق��اط األخ� � ��رى» .وي�ش�ي��ر
إل ��ى ض� ��رورة «إب�ل��اغ ه ��ذا ال �ق ��رار إل ��ى كل
من بلدية بيروت – املراقب العام لديها –
النيابة العامة لدى الديوان».

