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مجتمع وإقتصاد
للمرة الثانية يفشل استدراج عروض استقدام معامل توليد الكهرباء بسبب بقاء عارض وحيد .هذه ّ
ّ
تقرير
المرة ،ثالث
شركات من أصل أربع ّ
قدمت عروضهاٌ ،فشلت في اجتياز أول امتحان ،أي امتحان التقييم اإلداري الذي يليه امتحان
التقييم الفني ،ثم التقييم المالي .فشل يحسب على مجلس الوزراء ووزارة الطاقة اللذين ّ
أصرا على تضمين دفتر
الشروط بنودًا صعبة بالمهل القصيرة المفروضة

َ
لم يبق إال عارض وحيد

استدراج عروض «معامل الكهرباء» يسقط مجددًا
محمد وهبة
ح ـس ـم ــت ل ـج ـن ــة املـ ـن ــاقـ ـص ــات مـصـيــر
«اسـ ـت ــدراج ع ــروض اس ـت ـقــدام معامل
توليد الكهرباء» مــن الجولة األولــى.
تـ ـ ـب ـ ـ ّـن ل ـ ـهـ ــا أن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض الـ ـث ــاث ــة
األولـ ـ ــى ال ـت ــي ب ـ ــدأت ب ــدراس ـت ـه ــا غير
مطابقة للشروط اإلداري ــة ،ما يوجب
ّ
اس ـت ـب ـع ــاده ــا ل ـك ــون ـه ــا غ ـي ــر م ــؤه ـل ــة
لالنتقال إلى مرحلتي دراســة امللفات
التقنية واملالية ،وبالتالي بات لزامًا
ّ
إعالن بطالن استدراج العروض لعلة
«بقاء عارض وحيد» ،وذلك سندًا لرأي
ديــوان املحاسبة ،وبالتالي التوصية
بـعــدم الـسـيــر بالتلزيم وإعـ ــادة امللف
إلى إدارة املناقصات تمهيدًا إلعادته
إلى وزارة الطاقة.
هــذه النتيجة لها داللــة واضحة على
أسباب الفشل في جذب شركات قادرة
على اإلي ـفــاء بــالـشــروط املـطـلــوبــة .فال
ّ
شك أن جزءًا أساسيًا من ُالفشل يكمن
ِّ
فــي دفتر الـشــروط الــذي ضــمــن بنودًا
ص ـع ـبــة ال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي م ـه ــل قـصـيــرة
لـلـغــايــة ،ف ـجــاءت النتيجة أس ــوأ مما

ّ
لم تفض اللجنة العرض
الرابع لكونه أصبح وحيدًا

ح ـصــل ف ــي ال ـت ـلــزيــم ال ـس ــاب ــق عـنــدمــا
ّ
قدمت  8شركات عروضها ،فيما عدد
ال ـعــارضــن ال ـي ــوم ب ـلــغ أربـ ــع شــركــات
ف ـق ــط ،وال ي ـم ـكــن الـ ـج ــزم بـ ــأن األربـ ــع
ّ
قدمت عروضًا ّ
جدية رغــم أن مجلس
ّ
الــوزراء حدد شرط كفالة الــ 50مليون
ّ
ـ«جدية».
دوالر لضمان هذه ال
ّ
إذًا ،ب ـ ـ ــدأت ل ـج ـن ــة املـ ـن ــاقـ ـص ــات ف ــض
ال ـ ـعـ ــروض ودراسـ ـتـ ـه ــا م ــن ال ـنــاح ـيــة
اإلداريـ ــة عند التاسعة صـبــاحــا ،وقد
ب ــدأت بــدراســة ال ـعــروض بحسب رقم
تسجيلها في قلم إدارة املناقصات:
ـ ـ تحالف شركتي «بــي بــي إينرجي»
(لبنانية مملوكة من آل البساتنة) مع
شركة «السويدي» املصرية .وقد ّ
تبي
لـلـجـنــة امل ـنــاق ـصــات ،أن ه ــذا ال ـعــرض
مـقـ ّـدم للمنافسة على املــوقــع الثاني،
أي م ـع ـمــل ال ـك ـه ــرب ــاء ف ــي ال ــزه ــران ــي،
ل ـكــن ت ـشــوبــه م ـخــال ـفــة ج ــوه ــري ــة هي
عـلــى الـنـحــو اآلتـ ــي« :ي ــوج ــد اخـتــاف
بني نموذج توكيل املصنع األساسي
الـ ــوارد فــي دفـتــر ال ـشــروط والـنـمــوذج
امل ـق ــدم م ــن ق ـبــل الـ ـع ــارض لـجـهــة عــدم
وجـ ــود عــاقــة ت ـعــاقــديــة إل ــزام ـي ــة بني

ال ـع ــارض وامل ـص ـنــع األس ــاس ــي ،كــذلــك
لجهة ع ــدم إرف ــاق ن ـمــوذج ص ــادر عن
غ ــرف ــة ال ـت ـج ــارة ي ـف ـيــد بـ ــأن الـشـخــص
املــذيــل توقيعه على املستند مفوض
بالتوقيع عن الشركة املصنعة».
ويظهر في اإلفادة الخاصة بالهيكلية
اإلداري ــة لشركة «السويدي الكتريك»
أن ـه ــا تــأس ـســت ف ــي عـ ــام  ،2005فيما
يذكر في خانة الخبرة أن لديها خبرة
ـان ،وهـ ــذان أم ــران
 14سـنــة كـمـلـتــزم ثـ ـ ٍ
متناقضان.
وتـبـ ّـن أيـضــا أن الـعــارضــن لــم ُيرفقا

أي شهادات أو مستندات من املراجع
الصالحة الـتــي تثبت ب ــراءة ذمتهما
عن أي دعاوى مقامة بحقهما ،وأرفق
العارضان إفــادة موقعة منهما تفيد
بأنهما ليس قيد التصفية أو اإلفالس
من دون أي مستندات أو شهادات من
امل ــراج ــع الـصــالـحــة تـثـبــت ه ــذا األم ــر.
ك ــذل ــك تـ ـب ـ ّـن أن ـ ــه ال ي ــوج ــد أي دل ـيــل
خبرة للتقنية املقترحة (معامل ذات
م ــول ــدات ط ــاق ــة ع ـك ـس ـيــة) ،وال يــوجــد
دليل خبرة التشغيل والصيانة كما
هو منصوص عنه في دفتر الشروط...
إل ــى جــانــب أخ ـطــاء فــي تعبئة بعض
الجداول وأخطاء أخرى أقل جسامة.
ـ ـ ـ ـ ال ـع ــرض ال ـث ــان ــي ي ـع ــود إل ــى شــركــة
«يونس بروس» بالتحالف مع شركة
ّ .STX Heavy Industries
تبي أن هذا
العرض ّ
مقدم للقسم األول ،أي محطة
دير عمار ،ولم يتضمن أي مستندات
أص ـل ـي ــة ك ـم ــا ه ــو م ـط ـل ــوب ف ــي دف ـتــر
الشروط.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـع ــرض ال ـثــالــث ي ـعــود إل ــى شــركــة
MEP/OEG/india/Arkay IBPIL/
 ،Navtek/Erkalوهـ ــو م ـق ــدم للقسم
ّ
وتبي أن
الثاني ،أي محطة دير عمار.
كتاب الضمان املصرفي يغطي لغاية
ّ
 ،2018/3/22أي ال يغطي فترة الـ180
ي ــوم ــا امل ـط ـلــوبــة ف ــي دف ـت ــر الـ ـش ــروط،
ّ
التقدم ّ
مذيلة
وتـبـ ّـن أيضًا أن رســالــة
ّ
بـتــوقـيــع ال ـش ـخــص امل ـف ــوض م ــن قبل
الـ ـتـ ـح ــال ــف وغـ ـ ـي ـ ــر م ـ ـم ـ ـهـ ــورة ب ـخ ـتــم
الـ ـش ــرك ــات امل ـت ـح ــال ـف ــة خ ــاف ــا لــدف ـتــر
الشروط.
فــي ض ــوء ه ــذه الـنـتــائــج ،ق ـ ّـررت لجنة
الـ ـتـ ـل ــزي ــم رف ـ ــض ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـث ــاث ــة
مل ـخ ــال ـف ـت ـه ــا دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـروط ب ـن ـحــو
ج ــوه ــري م ــن دون أن ت ـفــض الـعــرض
األخ ـ ـيـ ــر ل ـك ــون ــه ب ـق ــي وح ـ ـي ـ ـدًا ،إذ إن
الــرأي االستشاري الصادر عن ديوان
امل ـح ــاس ـب ــة ت ـح ــت ال ــرق ــم  11ب ـتــاريــخ
 1979/3/14ي ـت ـض ـم ــن عـ ـ ــدم األخـ ــذ

كان الفتًا أن ّ
ً
أخطاء جسيمة (هيثم الموسوي)
تقدم إحدى الشركات مستندات غير أصلية وأخرى ارتكبت

ب ــال ـع ــرض ال ــوح ـي ــد ،م ــا ي ــوج ــب على
اللجنة «عــدم السير بالتلزيم وإعــادة
ك ــام ــل املـ ـل ــف إل ـ ــى إدارة امل ـنــاق ـصــات
التخاذ اإلجراء املناسب».
إذًا ،هذه ّ
املرة الثانية التي يصل فيها
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض م ـعــامــل الـكـهــربــاء
إل ـ ـ ــى ُح ـ ــرم ـ ــة «الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض الـ ــوح ـ ـيـ ــد».
اس ـتــدراج الـعــروض السابق ّأدى إلى
ب ـقــاء ع ــرض وح ـي ــد ،رغ ــم الـتـعــديــات

التي أجرتها لجنة التلزيم والشركة
االستشارية على دفتر الشروط أثناء
ً
تنفيذ املناقصة .وقد أخذ األمر جدال
واسعًا في مجلس الوزراء الذي أجرى
تعديالت على دفتر الشروط ،على أن
يؤخذ رأي إدارة املناقصات بها .ومن
أبرز التعديالت أنه فصل التلزيم إلى
قسمني :األول ّ
يخص محطة دير عمار،
ّ
يخص محطة الــزهــرانــي ،ثم
والثاني

ح ـ ّـدد مـهــل التسليم عـلــى أن تـكــون 3
أشـهــر للقسم األول و 6أشـهــر للقسم
الـ ـث ــان ــي ،وت ـ ـشـ ـ ّـدد ف ــي وضـ ــع ض ـمــان
مؤقت بقيمة  50مليون دوالر عن كل
قـســم ...وبعد جــدل طويل بني الــوزراء
حــول فتح الخيارات للسماح بتقديم
عروض على اليابسة وعروض ملعامل
بواسطة الغاز وليس بواسطة الفيول
والديزل ،أتاح املجلس تقديم عروض

استحقاق

انتخابات الجامعة األميركية :النادي العلماني رقمًا صعبًا
فاتن الحاج
عـ ــزز ال ـ ـنـ ــادي ال ـع ـل ـمــانــي م ــوق ـع ــه فــي
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـط ــال ـب ـي ــة فـ ــي ال ـجــام ـعــة
األميركية في بيروت ،إذ استطاع أمس
أن ينتزع  6مقاعد من أصل  19مقعدًا
في الحكومة الطالبية ،مقابل  7مقاعد
لتحالف  8آذار املؤلف من حركة أمل
وحزب الله والحزب السوري القومي
االج ـت ـمــاعــي وت ـي ــار املـ ـ ــردة وجـمـعـيــة
املشاريع ،و 6مقاعد لتحالف  14آذار

والتيار الوطني الحر.
مـ ـ ـ ـ ـ ّـرة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،لـ ـ ــم يـ ـنـ ـج ــح الـ ـ ـن ـ ــادي
ال ـع ـل ـم ــان ــي فـ ــي إحـ ـ ـ ــداث خ ـ ــروق عـبــر
إيصال بعض مرشحيه إلى الحكومة
الـطــالـبـيــة فـحـســب ،بــل ف ــرض ال ـنــادي
ن ـف ـســه ط ــرف ــا أس ــاسـ ـي ــا فـ ــي امل ـع ــادل ــة
وخيارًا ثالثًا للطالب ،بعدما كــان قد
ّ
رشــح نحو  80طالبًا فــي كــل الكليات
وال ـس ـن ــوات ال ــدراس ـي ــة ،وظ ـهــر كأكبر
قوة انتخابية بني الخيارات الثالثة.
وك ــان ــت االن ـت ـخ ــاب ــات هـ ــذا الـ ـع ــام قــد

س ـج ـل ــت ت ـ ـطـ ــوريـ ــن :سـ ـح ــب م ـن ـظ ـمــة
الـ ـشـ ـب ــاب الـ ـتـ ـق ــدم ــي مل ــرش ـح ـي ـه ــا مــن
االستحقاق وانضمام التيار الوطني
الحر إلــى تحالف  14آذار ،في خطوة
الستنساخ التقارب بني تيار املستقبل
والتيار الوطني الحر على املستوى
السياسي العام .وبقي مرشحو التيار
يـصــرون عـلــى الـتــأكـيــد أن الـحـلــف مع
حزب الله ال يزال قائمًا وال ُي َم ّس.
يــذكــر أن ال ـطــاب اقـتــرعــوا إلكترونيًا
وراء ستار ع ــازل ،وسجلت الجمعية

اللبنانية لديموقراطية االنتخابات
ضغوطًا مارسها مندوبو التحالفات
عـ ـل ــى املـ ــرش ـ ـحـ ــن عـ ـل ــى أب ـ ـ ـ ـ ــواب ق ـلــم
االق ـت ــراع .أمــا االنـتـخــابــات ،فقد جرت
وفــق الـنـظــام النسبي ،إذ اقـتــرع نحو
 %62.3من الناخبني الذين بلغ عددهم
نحو  8000طالب.
وكانت العملية االنتخابية قد شهدت
ع ــزوف طــاب عــن الـتـصــويــت ،نتيجة
مــوقــف مسبق مــن االسـتـحـقــاق نفسه
اتـ ـ ـخ ـ ــذوه ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ت ـج ــرب ــة ال ـع ــام

ُ
املــاضــي .قالوا إنهم «خــدعــوا» بعدما
اخـ ـت ــاروا مـمـثـلـيـهــم ال ــذي ــن تــرشـحــوا
تحت خانة املستقلني ،ليكتشفوا بعد
ي ــوم واح ــد مــن االنـتـخــابــات مجاهرة
هؤالء بانتمائهم الحزبي.
ّ
إل أن ع ـم ـي ــد ال ـ ـطـ ــاب طـ ـ ــال ن ـظ ــام
الــديــن ،يعرب عــن اعتقاده بــأن معظم
املرشحني والناخبني غير منتمني إلى
أح ــزاب سياسية ،والـطــاب يقترعون
وفــق حسابات الصداقات والعالقات
ال ـش ـخ ـص ـيــة .وي ـل ـفــت إلـ ــى أن ال ـن ـظــام

