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مجتمع وإقتصاد

قضية

اعترض
أعضاء
بلديون على
«مبالغة»
االستشاري
في تقدير
كلفة
المشروع
بنحو 42.8
مليار ليرة
(هيثم
الموسوي)

منذ تلزيم الدراسات واالشراف على التنفيذ بالتراضي ،بدأ المسار الملتوي لملف تلزيم مشروع إنشاء سوق الخضار والفاكهة
حط
بالمفرق في بيروت ،لينتهي بمناقصة جوبهت باعتراضات على دفتر شروطها
«المفصل على القياس» .أخيرًا ّ
ّ
يتردد أن الموافقة المسبقة جاهزة ،ضمن المسار الملتوي نفسه!
المشروع في ديوان المحاسبة حيث ّ

اعتراضات بـ«الجملة والمفرق» على «مسار مريب» في بلدية بيروت

تلزيم سوق الخضر :شبهات حول دفتر الشروط
محمد وهبة
فـ ــي  26شـ ـب ــاط  ،2016أق ـ ـ ـ ّـر امل ـج ـلــس
البلدي ملدينة بيروت عقدًا بالتراضي
مع مكتب املهندس عبد الواحد شهاب،
للقيام بأعمال الدراسات والتصاميم
وإع ـ ـ ــداد م ـلــف ت ـلــزيــم م ـش ــروع إن ـشــاء
سـ ــوق ال ـخ ـض ــار وال ـف ــاك ـه ــة ب ــامل ـف ــرق،
واإلشـ ــراف على أعـمــال التنفيذ .وألن
التلزيم بــالـتــراضــي هــو أكـثــر األعـمــال
إث ــارة للشبهات ،فقد ّأدى إلــى إنتاج
دفـ ـت ــر ش ـ ــروط «مـ ـشـ ـب ــوه» ت ـح ـيــط بــه
عــامــات اسـتـفـهــام كـثـيــرة .إذ اشـتــرط
عـلــى ال ـشــركــات الــراغ ـبــة بــالـتـقــدم الــى
املناقصة تقديم «إف ــادة خـبــرة» تثبت
ً
مبان)
تنفيذها أعماال مماثلة (إنشاء
ٍ
ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـع ــام بـقـيـمــة  20مـلـيــون
ٌ
دوالر« .وه ــو ش ــرط واض ـحــة أهــدافــه.
ُ
إذ ل ـ ــم ي ـس ـب ــق أن حـ ـ ـص ـ ــرت ال ـخ ـب ــرة

باألعمال املنفذة في القطاع العام ،كما
أن مشاريع املباني فــي القطاع العام
بقيمة  20مليون دوالر محدودة جدًا.
بـكــام أوض ــح :ه ــذا ال ـشــرط ال ينطبق
إال على شركات ّ
معينة» ،بحسب أحد
املـتـعـهــديــن .وأوضـ ــح أن «الـتـلــزيـمــات
فــي بلدية بـيــروت تعتريها الشوائب.
والنتائج ،في معظمها ،تكون ملصلحة
ً
فريق واحد ممثال بمتعهد معروف».
أدى «ش ــرط الـخـبــرة» الــى خــرق نقابة
املقاولني والشركات املعترضة سلوك
ّ
التحفظ وااللـتــزام بــاألعــراف السوقية
ب ـع ــدم ال ـط ـعــن ف ــي ش ــرك ــات مـنــافـســة.
وبحسب نقيب املقاولني مارون الحلو
«ق ـ ّـدم ــت ســت ش ــرك ــات ،مــن األك ـبــر في

ل ـب ـنــان ،ك ـت ــاب اعـ ـت ــراض إل ــى مـحــافــظ
بيروت زياد شبيب على الشروط غير
املوضوعية الواردة في دفتر الشروط،
وال ـ ـتـ ــي ّأدت إلـ ـ ــى حـ ـص ــر امل ـن ــاق ـص ــة
ببعض الشركات ،واستبعدت شركات
لديها ال ـقــدرة على املنافسة ألنـهـّـا لم
ً
تنفذ أعماال في القطاع العام» .ووقعت
االع ـت ــراض شــرك ــات« :أب ـن ـيــة» (م ــروان
ال ـح ـلــو)« ،مـ ــان» (م ـي ـشــال أب ــي نـ ــادر)،
«مـ ـع ـ ّـوض ـ ـ ـ ّإدة» (جـ ـ ــورج م ـع ــوض)،
«شــركــة اإلن ـش ــاءات الـعــربـيــة» (/ACC
غ ـس ــان امل ــرعـ ـب ــي)« ،حـ ــوريـ ــة» (رمـ ــزي
ّ
س ـل ـم ــان)« ،م ــت ــى ل ــانـ ـش ــاءات» (ج ــاك
ّ
متى).
وبعد إطالعه من نقابة املقاولني على
«فضيحة» دفتر الشروطّ ،
تحول وزير
شــؤون مكافحة الفساد نقوال تويني
إل ــى ط ــرف فــي الـقـضـيــة ،وقـ ـ ّـدم ب ــدوره
اعـتــراضــا أم ــام محافظ بـيــروت طالبًا
وق ــف الـتـلــزيــم إلجـ ــراء ت ـعــديــات على
دفتر الشروط بهدف توسيع املنافسة
التي تفيد في خفض األسعار.
االعـ ـت ــراض ع ـلــى «شـ ــرط ال ـخ ـب ــرة» لم
ينحصر فــي الشركات وحــدهــا .فلدى
عـ ــرض دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ع ـل ــى مـجـلــس
بـلــديــة ب ـي ــروت ،أب ــدى خـمـســة أعـضــاء
(غابي فرنيني ،مغير سنجابي ،إيلي
يحشوش ،راغــب ح ـ ّـداد ،إيلي أنــدريــا)
اعتراضهم أيضًا «ألن اشـتــراط إفــادة
خبرة بقيمة  20مليون دوالر ألشغال
مبان منفذة فــي القطاع الـعــام حصرًا
أمر مريب» بحسب أحدهم .أضف الى
ذل ــك أن ه ـن ــاك «م ـش ـك ـلــة واض ـح ــة في
تـقــديــرات الـشــركــة االسـتـشــاريــة لكلفة

هــذا املـشــروع بنحو  42.8مليار ليرة.
إذ ي ـبــدو أن ه ـنــاك مـبــالـغــة فــي تقدير
كـلـفــة األعـ ـم ــال مل ـش ــروع بـحـجــم ســوق
للخضر والفاكهة ،يتضمن إنشاءات
متواضعة».
نجحت االعتراضات في تجميد امللف
ّ
وع ــدم بــتــه فــي املجلس الـبـلــدي .إال أن
ً
تــدخــا مـبــاشـرًا مــن رئ ـيــس الحكومة
سـ ـع ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،بـ ـع ــد ع ـ ــودت ـ ــه مــن
الـسـعــوديــة مـبــاشــرة ،فتح الـبــاب أمــام
إق ـ ـ ــراره وإج ـ ـ ــراء امل ـنــاق ـصــة .وبـحـســب
م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة ،أج ـ ـ ــرى ال ـح ــري ــري
ً
ات ـصــاال برئيس بلدية بـيــروت جمال

شرط «الخبرة»
للتقدم إلى المزايدة
ينطبق على عدد
محدود من الشركات

عـيـتــانــي وأب ـل ـغــه رغ ـب ـتــه بــالـسـيــر في
امللف بسرعة.
وي ـت ـبـ ّـن م ــن مـحـضــر ال ـت ـلــزيــم املــؤقــت
الـ ـص ــادر ع ــن ل ـج ـنــة ال ـت ـلــزيــم الـبـلــديــة
بــرئــاســة عـيـتــانــي ،أن ثــاثــة عــارضــن
اشتركوا في املناقصة هم« :هايكون»
(ع ـمــاد الـخـطـيــب)« ،مــؤسـســة حـمــود»

(قــاســم ح ـمــود) ،و«الـجـهــاد للتجارة»
(جـهــاد ال ـعــرب) .األول ــى قـ ّـدمــت عرضًا
بـقـيـمــة  46.5م ـل ـيــار لـ ـي ــرة ،وال ـثــان ـيــة
بقيمة  51.3مـلـيــار ل ـيــرة ،فيما بلغت
قيمة عــرض الثالثة  44.1مليار ليرة.
وقد أرست لجنة التلزيم املناقصة على
«شركة الجهاد» مؤقتًا ،على أن تكون
املوافقة نهائية بعد االستحصال على
املحاسبة املسبقة على
موافقة ديــوان ّ
امللف .علمًا أن تدخل رئيس الحكومة
كــان له وقعه على املحافظ الــذي ّ
مهد
ملــواف ـقــة ديـ ــوان املـحــاسـبــة عـلــى املـلــف
باالستناد إلى «العجلة الطارئة».
الالفت في العروض الثالثة أنها كلها
جاءت أعلى من تقديرات االستشاري.
«لــذلــك ق ـ ّـرر دي ــوان املحاسبة أن يدقق
في األسـعــار ،وقــد كلفنا أحــد املدققني
ب ــاألم ــر ف ـي ـمــا ن ـق ــوم ب ــاالس ـت ـم ــاع إلــى
اعـتــراضــات ثــاثــة أعـضــاء فــي مجلس
ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة» بـ ـحـ ـس ــب رئـ ـ ـي ـ ــس ديـ ـ ـ ــوان
امل ـح ــاس ـب ــة أحـ ـم ــد ح ـ ـمـ ــدان ،ن ــاف ـي ــا أن
ت ـك ــون ه ـن ــاك ض ـغ ــوط ع ـل ــى ال ــدي ــوان
لتمرير الصفقة« ،فـقــد استمعنا إلى
وجـ ـه ــة ن ـظ ــر رئـ ـي ــس ال ـب ـل ــدي ــة ج ـمــال
عيتاني ومـسـتـعــدون أن نستمع إلــى
كــل املعترضني ،علمًا بــأنــه لــم تصلنا
إال اعتراضات أعضاء البلدية».
الى ذلك ،تشير مصادر إلى اعتراضات
سياسية أيضًا على امللف .وتلفت الى
أن اعـ ـت ــراض ب ـعــض أع ـض ــاء املـجـلــس
البلدي املحسوبني على النائب ميشال
ف ــرع ــون سـبـبـهــا رغ ـبــة األخ ـي ــر ف ــي أن
«يكون للمسيحيني سوق للخضر في
منطقة سن الفيل مماثلة للسوق التي

تبنيها الـبـلــديــة عـلــى سـبـعــة ع ـقــارات
ضخمة»!
ّ
مــن جـهـتــه ،أك ــد امل ـق ــاول جـهــاد الـعــرب
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن ال ع ــاق ــة ل ــه بــوضــع
دفتر الشروط ،الفتًا الى أنه نفذ قصر
ّ
أعمال قصر عدل طرابلس وتمكن من
االستحصال على «إفادة خبرة» تلبي
الـشــروط املطلوبة فــي مناقصة سوق
الخضر فــي ب ـيــروت .واعـتـبــر أن «بند
الخبرة أمر ضروري للتثبت من القيام
باألعمال ،وتقديم إفــادة خبرة بقيمة
 20مليون دوالر ألشـغــال مماثلة في
القطاع العام ليس أم ـرًا غير طبيعي.
فاملتعارف عليه ،في القطاع الخاص،
أن ـ ــه ل ـي ــس هـ ـن ــاك أي ج ـه ــة ي ـم ـكــن أن
ت ـقـ ّـدم إفـ ــادات خـبــرة دقـيـقــة وواضـحــة
وحـقـيـقـيــة .وق ــد شـهــد ال ـســوق إف ــادات
خبرة صادرة عن جهات غير معروفة
وبـ ـعـ ـضـ ـه ــا ع ـ ــن أشـ ـ ـغ ـ ــال مـ ـنـ ـف ــذة فــي
أفريقيا وفــي مناطق ال يمكن الــدولــة
التثبت من صحتها».
ل ـك ــن مـ ـص ــادر املـ ـق ــاول ــن امل ـع ـتــرضــن
تــرد بــاإلشــارة إلــى أن مناقصة سجن
مجدليا التي أطلقها مجلس اإلنماء
واإلعـ ـم ــار ،وش ــارك ــت فـيـهــا مجموعة
واسعة من الشركات الكبرى ،لم ينص
دفـتــر شــروطـهــا عـلــى تنفيذ مشاريع
مـ ـحـ ـص ــورة فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـعـ ــام .كـمــا
أن املـجـلــس يـطـلــق مـنــاقـصــات كبيرة
غــال ـب ـي ـت ـهــا ت ـح ــت إش ـ ـ ـ ــراف امل ــان ـح ــن
والـ ـصـ ـن ــادي ــق الـ ـت ــي تـ ـف ــرض ش ــروط ــا
مماثلة« ،لـكــن هــذه الـشــروط لــم تصل
أب ـ ـ ـدًا إل ـ ــى ح ــد ح ـص ــر إفـ ـ ــادة ال ـخ ـبــرة
بالقطاع العام».

