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سياسة
على الغالف

النفايات ...بانتظار «الطبخة» السياسية
لم يكن ينقص حكومة الرئيس تمام سالم إال تأجيل جديد لنتائج مناقصات النفايات .الحكومة الغارقة في فشلها في
المكلفة درس العروض المقدمة في المناقصات التي أطلقها مجلس اإلنماء
مختلف الملفات ،تبين لها أن اللجنة ّ
واإلعمار ،قد خالفت دفتر الشروط ولم تلزم الدراسة التقنية للعروض الستشاريين دوليين في الحد األدنى ،فتقرر تأجيل
ّ
فض األسعار إلى يوم الثالثاء المقبل
بسام القنطار
ّ
غصت قاعة االنتظار في مكتب رئيس
مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر
ب ــال ـص ـح ــاف ـي ــن وم ـم ـث ـل ــي الـ ـش ــرك ــات
املتقدمة إلــى مناقصات النفايات في
مـخـتـلــف امل ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـنــان ـيــة .وح ــده
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض جـ ـ ـه ـ ــاد ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب اس ـت ـق ـب ــل
ب ـح ـفــاوة غـيــر مـسـبــوقــة ،عـنــد دخــولــه
إلى مكتب الجسر .الخطوة لم تعجب
م ـنــاف ـســه ريـ ـ ــاض األسـ ـع ــد الـ ـ ــذي ق ــرر
املـغــادرة احتجاجًا على اإلهــانــة التي
«ال تحتمل» يقول األسعد لـ»األخبار»:
«ب ــدن يتقاسموا الجبنة فهمنا ،بس
مش بهل الطريقة».
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا كـ ـ ـ ــان الـ ـجـ ـمـ ـي ــع يـ ـنـ ـتـ ـظ ــرون
تصاعد الــدخــان األبـيــض مــن الغرفة
ال ـتــي ضـمــت أع ـض ــاء الـلـجـنــة املكلفة
درس ال ـع ــروض واملــؤل ـفــة م ــن :وزراء
الـبـيـئــة مـحـمــد امل ـش ـنــوق والــداخ ـل ـيــة
نـ ـه ــاد املـ ـشـ ـن ــوق واملـ ـ ـ ــال ع ـل ــي حـســن
خـلـيــل وال ـت ـن ـم ـيــة اإلداريـ ـ ـ ــة نـبـيــل دو

فــريــج واألم ــن الـعــام ملجلس ال ــوزراء
فــؤاد فليلفل ورئيس مجلس اإلنماء
واإلعمار نبيل الجسر ،تبني بعد أكثر
من ساعتني انتظار أن دخان سيجار
نهاد املشنوق هو الوحيد الذي عبق
ف ــي امل ـ ـكـ ــان! ف ـب ـعــد م ــراج ـع ــة ال ـ ـ ــوزراء
لخالصة التقارير الفنية التي تعتبر
م ــؤهـ ـل ــة لـ ـك ــل ش ــرك ــة ل ـف ـت ــح عـ ــروض
أس ـ ـعـ ــارهـ ــا ،ل ــوح ــظ أن الـ ـع ــدي ــد مــن
امللفات قــد درسـهــا اسـتـشــاري واحــد،
األم ــر ال ــذي يـخــالــف بـشـكــل مفضوح
دفتر الشروط.
وبحسب معلومات «األخبار» ،أصر كل
من الوزيرين محمد ونهاد املشنوق،
عـ ـل ــى أن ه ـ ـ ــذه امل ـ ـسـ ــألـ ــة ت ـف ـص ـي ـل ـيــة،
خصوصًا أن الشركات قد تقدمت في
أكثر من منطقة ،وأن ملفاتها درست
فــي منطقة مــن قبل استشاريني وفي
م ـن ـط ـقــة أخ ـ ـ ــرى مـ ــن ق ـب ــل اس ـت ـش ــاري
واحد ،أصر الوزير خليل على موقفه،
خـصــوصــا أن طبيعة االئ ـتــافــات مع
الشركات األجنبية تختلف بني منطقة

وأخـ ــرى .كــذلــك ،إن تقنيات التخلص
مـ ــن الـ ـنـ ـف ــاي ــات مـ ـت ــروك ــة ل ـل ـم ـت ـع ـهــد،
وب ــال ـت ــال ــي ي ـم ـكــن أن تـ ـك ــون الـتـقـنـيــة
مـخـتـلـفــة ب ــن مـنـطـقــة وأخ ـ ـ ــرى ،لــذلــك
طـلــب خـلـيــل أن ُيـ ـ َ
ـدرس كــل ع ــرض من
العروض الـ  17املقدمة في ست مناطق
َّ
استشاريني في الحد
لبنانية من قبل
األدنـ ــى .وانـتـهــى االج ـت ـمــاع عـلــى هــذا
ال ـق ــرار ،عـلــى أن يـتــم ذل ـ ّـك فــي غـضــون
وبشكل مكثف ،وبالتالي
هذا األسبوع
ّ
َّ
يؤجل اجتماع فــض عــروض األسعار
إلى يوم الثالثاء املقبل.
ب ـع ــد االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،ع ـق ــد وزي ـ ــر ال ـب ـي ـئــة
م ــؤتـ ـمـ ـرًا ص ـح ــاف ـي ــا اع ـ ـتـ ــذر فـ ـي ــه عــن
التأخير ،مشيرًا إلى أنه «تبني للجنة
الــوزاريــة من خالل التقويم الدقيق أن
هـنــاك حــاجــة لــوجــود أكـثــر مــن تقرير
يتعلق في كل منطقة خدماتية ،أي إن
االسـتـشــاريــن الــدولـيــن الــذيــن قــامــوا
بــأعـمــالـهــم قــد ق ـ ّـوم ــوا مـنــاطــق أحـيــانــا
ب ـص ــورة م ــزدوج ــة ،وأح ـيــانــا بـصــورة
م ـن ـف ــردة ،ووج ــدن ــا م ــن الـ ـض ــروري أن
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يتم العمل بشكل ّ
منسق ،أي أن يكون
لـكــل مـنـطـقــة أك ـثــر م ــن ت ـقــويــم .فـهـنــاك
ً
مـنـطـقــة م ـثــا خـضـعــت لـتـقــويــم م ــن 3
استشاريني ،ووجدنا أن هناك مناطق
خـ ـضـ ـع ــت السـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ـ َّ
ـاري ـ ــن ومـ ـن ــاط ــق
خضعت الستشاري واحد .طبعًا مثل
هذه األمور ال يجوز أن تحصل ،ويجب
استكمال هذه النقطة من خالل تعميم
هذه التغطية الكاملة من استشاريني

وزير البيئة أعلن تأجيل
ّ
فض العروض المالية لمناقصات
النفايات إلى الثالثاء المقبل
على حــد أقــل ،ولــذلــك نحن مضطرون
اليوم إلى تأجيل فض العروض املالية
الـ ــى ح ــن ان ـت ــاج هـ ــذه الـ ــدراسـ ــة الـتــي
ستأخذ معنا بضعة ايام».
ملــاذا خضعت مناطق لــدراســة مكثفة
دون مناطق اخ ــرى؟ االجــابــة عــن هذا
ال ـس ــؤال تـعـيــدنــا ال ــى تـسـلـســل اج ــراء
املناقصات نفسها .فاملناقصة االولى
اغلقت في  26ايار املاضي ،ولم يتقدم
ع ــارض ــان اال فــي املـنـطـقــة الخدماتية
ال ـثــان ـيــة ال ـت ــي ت ـضــم امل ــن وك ـس ــروان
وجبيل ،فتقرر اعــادة اطــاق مناقصة
جــديــدة لبقية املـنــاطــق ،بــالـتــزامــن مع
تكليف االستشاري األملاني Fichtner
البدء بــدراســة امللفات التقنية لثالثة
ائ ـتــافــات لـشــركــات اجـنـبـيــة ومحلية
تقدمت الى هذه املنطقة ،وهي :ائتالف
ش ــرك ــات «الف ــاج ـي ــت ـ ـ ب ـت ـكــو ،خ ــوري،
 Daneco Impiantiااليطالية» ،وائتالف
شركات «بيوتيك ،إندفكوPizzorno ،
الفرنسية» ،وائـتــاف شركتي «آراكــو
و Sorikoالـ ـبـ ـلـ ـغ ــاري ــة» .وب ــال ـت ــزام ــن
مــع اع ــان نـتــائــج الـ ــدورة الـثــانـيــة من
امل ـن ــاق ـص ــات ف ــي  13تـ ـم ــوز امل ــاض ــي،
والـ ـت ــي اف ـض ــت الـ ــى ت ـق ــدم  11شــركــة
ال ــى ارب ــع مـنــاطــق باستثناء بـيــروت،
تقرر تكليف االستشاري الدانماركي
( Rambollيـتــولــى حــالـيــا اع ــداد دفتر
الشروط الخاص بمناقصة املحارق)
املشاركة في التقويم التقني للملفات.
وب ـح ـســب م ـع ـلــومــات «األخ ـ ـبـ ــار» قــرر

مجلس اإلنماء واإلعمار ،ودون العودة
الــى اللجنة ال ــوزاري ــة ،االستغناء عن
خدمات االستشاري االملاني Fichtner
(ب ـس ـبــب غ ــاء س ـع ــره) وال ـت ـعــاقــد مع
االسـتـشــاري «ايغيب» االملــانــي ايضًا!
حـيــث ب ــدأ ب ــدراس ــة مـلـفــات الـشــركــات.
وحــن أعـلــن فــي  7آب ال ـجــاري نتائج
الـ ــدورة الـثــالـثــة مــن املـنــاقـصــات التي
اف ـ ـضـ ــت الـ ـ ــى ت ـ ـقـ ــدم ثـ ــاثـ ــة ع ــارض ــن
ملناقصة بيروت والضاحيتني ،كانت
ال ـل ـج ـن ــة الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة ت ـض ـغــط بــات ـجــاه
اعالن نتائج امللفني االداري والتقني،
فــي اس ــرع وق ــت مـمـكــن ،تمهيدًا لعقد
جلسة فــض عــروض االسـعــار واعــان
الـ ـف ــائ ــزي ــن .ويـ ــؤكـ ــد ص ــاح ــب ش ــرك ــة
الجنوب لإلعمار رياض االسعد الذي
ت ـقــدم إل ــى مـنــاقـصــة ال ـش ــوف وعــالـيــه
وب ـع ـبــدا ،والح ـقــا ت ـقــدم ال ــى مناقصة
بيروت والضاحيتني ،أن االسئلة التي
وردت ــه مــن االسـتـشــاري  Fichtnerعن
عرض منطقة الشوف كانت احترافية
وتـضـمـنــت اسـئـلــة تقنية مـهـمــة تبني
عن مهنية عالية ،لكنه تفاجأ بأنه في
املقابل وردت اليه مالحظات شكلية
في ما يتعلق بالعرض الذي تقدم به
الــى مناقصة ب ـيــروت ،علمًا أنــه تقدم
بملف تقني في بيروت مشابه تمامًا
للملف الذي قدمه في الشوف .وبذلك
ت ـط ــرح خ ـط ــوة ال ـت ـخ ـلــي ع ــن خــدمــات
االسـتـشــاري االملــانــي  Fichtnerاسئلة
عــديــدة عــن االس ـبــاب وال ــدواف ــع ،التي
بالتأكيد تتجاوز «سعره املرتفع».
ه ــل ت ــزام ــن ال ـت ــأج ـي ــل ال ـت ـق ـنــي لـفــض
ال ـع ــروض مــع ازم ــة سـيــاسـيــة تعرقل
اع ــان اس ـمــاء الـفــائــزيــن فــي مختلف
امل ـن ــاط ــق؟ االج ــاب ــة ع ــن هـ ــذا ال ـس ــؤال
تـحـتــاج ال ــى ت ـقـ ٍّـص دق ـيــق لـصـحــة ما
اشيع من أن ائتالف شركات «الفاجيت
ـ ـ بـتـكــو ،خـ ــوري Danico ،االيـطــالـيــة»
ه ـ ـ ــو االوف ـ ـ ـ ـ ـ ــر ح ـ ـظـ ــا (م ـ ـ ـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة
السياسية) للفوز بمناقصتي بيروت
والـ ـض ــاحـ ـيـ ـت ــن وال ـ ـش ـ ـمـ ــال وع ـ ـكـ ــار.
وي ـ ـ ـ ـ ــرأس ه ـ ـ ــذا االئ ـ ـ ـتـ ـ ــاف املـ ـهـ ـن ــدس
ان ـ ـطـ ــوان ازعـ ـ ـ ــور ش ـق ـيــق وزي ـ ــر املـ ــال
االسـبــق والعضو فــي كتلة املستقبل
جهاد ازعــور .التجربة الوحيدة التي
خاضتها شــركــة «الفــاجـيــت ـ ـ بتكو»

تقرير

نصرالله :عون كان
جـ ّـدد األمــن العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله الدعم لرئيس تكتل
التغيير واإلصـ ــاح الـعـمــاد ميشال
ّ
ع ـ ــون ،م ــؤكـ ـدًا أنـ ــه «م ــرش ــح طبيعي
وقوي لرئاسة الجمهورية وله قاعدة
تمثيل عريضة ،ونحن كنا وما زلنا
وسنبقى ندعم هذا الترشيح».
حــديــث ال ـس ـيــد ن ـصــرال ـلــه أت ــى خــال
اس ـت ـق ـبــالــه م ـج ـلــس أمـ ـن ــاء «جــام ـعــة
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارف» الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ورئ ـي ـس ـه ــا
وال ـ ـع ـ ـمـ ــداء ف ـي ـه ــا مل ـن ــاس ـب ــة ان ـط ــاق
ّ
عملها .وعــلــق على تعامل فريق 14
آذار في لبنان مع موقفه الذي أطلقه
خـ ــال خ ـط ــاب ــه األخـ ـي ــر ف ــي اح ـت ـفــال

ال ـن ـصــر ف ــي وادي ال ـح ـج ـيــر ،ف ــي ما
يتعلق ب ـكــون ال ـع ـمــاد مـيـشــال عــون
مـ ـمـ ـرًا إل ــزامـ ـي ــا الس ـت ـح ـق ــاق رئ ــاس ــة
الـجـمـهــوريــة ،بــالـقــول« :ه ــم مــن أجــل
أن يـسـتــوعـبــوا املــوقــف ال ـقــوي الــذي
ُع ــرض بـهــذه املـعــادلــة الــداخـلـيــة إلى
جانب التيار الوطني والعماد عون،
ذهبوا إلى املكان الذي فسروا فيه ما
ّ
ُيفيد التوهني ،مع العلم أن العبارة ال
تفيد ذلك ،وهذه واحدة من مشاكلنا
معهم» .وأشــار إلى أنه عندما نقول
إن «الـعـمــاد عــون ممر إلــزامــي ،فهذا
ال يـعـنــي أن ــه لــم يـعــد مــرش ـحــا ،فهو
ممر إلــزامــي ،ســواء أكــان مرشحًا أم

