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مجتمع وإقتصاد
تحقيق وافق مجلس بلدية طرابلس مؤخرًا على صفقة تزفيت بمبلغ مليار و 800مليون ليرة كان قد تم إيقافها
في جلسة سابقة ألسباب تتعلق بارتفاع السعر وتدني المواصفات ُ ،إضافة لتوافر معلومات عن وجود
تتعدى قيمتها الـ  200مليون ليرة! الموافقة حصلت بعدما اتفق مع المتعهد على تعديل بعض
سمسرات ّ
المواصفات ،إل أن هذا االتفاق غير ملزم قانونًا ألنه لم يتم إدخاله ضمن دفتر الشروط

صفقات الزفت في طرابلس :أين تذهب المليارات؟
ناريمان الشمعة
لم يكد يمر شهران على تسلم مجلس
ُ
بلدية طرابلس مهامه حتى استبدلت
أم ــان ــي الـطــرابـلـسـيــن ب ــاالن ـت ـق ــادات،
تلتها موجة من االستهجان وصلت
ع ـنــد ال ـب ـعــض إل ــى ح ــد س ـحــب الـثـقــة
مـبـكـرًا ،لـيــس بـسـبــب ع ــدم ات ـخــاذ أي
ّ
بالحد مــن تدهور
قــرار جـ ّـدي يسهم
أح ــوال املــديـنــة فـحـســب ،إنـمــا بسبب
اإلص ـ ـ ــرار ع ـلــى م ـل ـفــات م ــوروث ــة عن
املجلس السابق ّ
ردها املحافظ إلعادة
النظر فيها لشبهة الـفـســاد .مــن تلك
الـ ـق ــرارات ،ال ـق ــرار املـتـعـلــق بمناقصة
تزفيت ّ
غب الطلب بمبلغ ناهز املليار
و 800مليون ليرة ،كان املجلس نفسه
أوق ـف ـهــا ف ــي جـلـســة ســابـقــة لسعرها
املـبــالــغ فـيــه ومــواصـفــاتـهــا املـتــدنـيــة،
ولورود معلومات عن سمسرات فيها
تتعدى ال ـ  200مليون لـيــرة ،بحسب
تـصــريــح أع ـضــاء مــن املـجـلــس .وكــان
من مبررات رفض الصفقة أيضًا عدم
وجــود كشف ّ
مفصل بحاجة املدينة
من الزفت ليتم التلزيم على ضوئه،
فــالـتـلــزيــم ف ــي ح ــال إت ـمــامــه ال يمكن
الرجوع عنه ويجب تنفيذ ما ال يقل
عن  %90منه .كما أن البلدية ستكون
ُم ـج ـ َـب ــرة ع ـلــى دفـ ــع  % 75م ــن قـيـمــة
الـتـلــزيــم خ ــال عـ ــام ،م ــا يـعــد إرهــاقــا
للميزانية ،إضافة إلــى عــدم إمكانية
تنفيذ رقابة على التنفيذ!

رفض ثم إقرار

رفـ ــض ال ـص ـف ـقــة  12ع ـض ـوًا وت ـغـ ّـيــب
عضوان من أصل  ،24وطالبوا بإعداد
دفتر شروط جديد ومناقصة جديدة.
ُ َ
ل ـكــن ت ـلــك امل ـطــال ـبــة ل ــم ت ــت ــوج ب ـقــرار
مـطـبــوع ،فـقــد ت ــرك الــرئـيــس الجلسة
م ـف ـتــوحــة إلت ــاح ــة ال ـف ــرص ــة لـلـمــزيــد
مــن ال ــدراس ــة .فــي ه ــذا ال ــوق ــتّ ،ادع ــى
املتعهد أن املجلس أراحــه من صفقة
خاسرة ،ثم عــاد وعــرض التنازل عن
مبلغ  100ألــف دوالر كمقابل إلتمام
الـصـفـقــة ،بحسب امل ـصــدر .بـعــد أيــام
قـلـيـلــة واف ـ ــق امل ـج ـلــس ع ـلــى الـتـلــزيــم
بمبلغ مليار و 800مليون و 933ألف
لـيــرة ،بموافقة  20عـضـوًا واعـتــراض
ثالثة وتغيب واحد بداعي املرض.
ج ــاء ال ـق ــرار بـعــد تـســريــب معلومات
عن ضغوطات مورست على أعضاء
امل ـج ـلــس امل ـع ـت ــرض ــن ،م ـن ـهــا م ــا هو
س ـي ــاس ــي وم ـن ـه ــا م ــا ه ــو م ـ ـ ــادي ،إذ
قيل إن مبلغ  100ألــف دوالر ُعــرض
ع ـلــى بـعـضـهــم ُ
وو ِجـ ـ ــه ب ــال ــرف ــض .تم
ت ـبــريــر امل ــواف ـق ــة ب ــأن الـصـفـقــة ُجـيــدة
بــاملــواصـفــات الحالية بعد أن فـ ِـرض
ع ـلــى املـتـعـهــد تـغـيـيــر ن ــوع الـبـحــص
املستخدم من البلدي إلى العرسالي،
واالتفاق على شراء خدمات مهندس
استشاري على نفقة البلدية مقابل
نسبة مئوية من قيمة االلتزام ملراقبة
ّ
أعمال املتعهد واالستالم منه .يعلق
أحــد املقاولني على هــذا التبرير بأن
«االتـفــاق ال يمكن تطبيقه عمليًا ،إذ
ال يـمـكــن م ـعــرفــة ن ــوع ال ـب ـحــص بعد
غليه مــع الــزفــت والـقـيــام بالتزفيت،
إض ــاف ــة إل ــى أن الـبـحــص الـعــرســالــي
يـتــم اسـتـخــراجــه مــن ج ــرود عــرســال،
وهذا ما يستحيل الحصول عليه في
الوقت الحالي نظرًا للظروف األمنية
ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،وإن تـ ــوفـ ــر س ـت ـك ــون
تكلفته أكثر بخمس مــرات مــن سعر
البحص البلدي ،فمن سيتحمل فرق
ال ـس ـع ــر؟ بــال ـتــأك ـيــد ل ـيــس امل ـت ـع ـهــد».
يضيف م ـقــاول آخ ــر ان ــه «ف ــي الــواقــع
ال يـمـكــن لــاس ـت ـشــاري مــراق ـبــة كــافــة
أع ـم ــال ال ـتــزف ـيــت ع ـلــى األرض ،إنـمــا
ي ـتــم ك ـيــل األمـ ـت ــار وس ـم ــاك ــة ال ــزف ــت،

أين تقع تلك الشوارع التي تم تزفيتها بسبعة مليارات ليرة؟ (مروان طحطح)

إض ــاف ــة إلـ ــى ب ـعــض األمـ ـ ــور الـتـقـنـيــة
وه ــي أه ــم بـكـثـيــر م ــن ن ــوع الـبـحــص
الــذي ال يشكل فرقًا ُيذكر» ،الفتًا الى
ان «مراقبة أعمال التنفيذ أحد مهام
مـصـلـحــة ال ـه ـنــدســة ف ــي ال ـب ـلــديــة ،ما
يدفع للسؤال :هل هو باب آخر للهدر
وال ـت ـن ـف ـي ـعــات؟» .ه ــذا ال ـت ـســاؤل أب ــرز
ُجــانـبــا آخ ــر مــن الـقـضـيــة ،فاملهندس
املعني في مصلحة الهندسة كمراقب
على تنفيذ املشاريع بواسطة مجلس
الـخــدمــة املــدنـيــة ،مـحــال منذ سنوات
لقسم متابعة مخالفات البناء ،التي
ال يستطيع اتخاذ أي إجــراء بشأنها
بطبيعة الحال ،ويشغل مكانه موظف
غير متخصص ،ليس مهندسًا!

االتفاق غير ُملزم

م ــن الـنــاحـيــة الـقــانــونـيــة لــات ـفــاق ،ال
يمكن إل ــزام املتعهد بـمــا لــم ي ــرد في
دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـ ــذي رسـ ـ ــت عـلـيــه
املـ ـن ــاقـ ـص ــة ،ول ـت ـغ ـي ـي ــر امل ــواصـ ـف ــات
يجب إج ــراء مناقصة جــديــدة ضمن
الروتني اإلداري املعروف ،الــذي يبدأ
بــإعــداد دفتر شــروط جديد بواسطة
مصلحة الهندسة ثــم بــأخــذ موافقة
رئـ ـي ــس وأع ـ ـضـ ــاء امل ـج ـل ــس ال ـب ـل ــدي،
ُليحال بعدها إلــى املحافظ ومــن ثم
تحصل هذه
إلى ديوان املحاسبة .لم
ُ
العملية في التغييرات التي «فرضت»
على املتعهد ،وبالتالي أي كــام عن
اتفاق بتعديل أو تغيير املواصفات
هـ ــو غ ـي ــر مـ ـل ــزم ق ــان ــون ــا ل ـل ـفــري ـقــن،
امل ـت ـع ـهــد وال ـب ـل ــدي ــة ،ف ـك ـيــف سـيـكــون
اإلل ــزام وكـيــف ستتم املحاسبة وهل
تمت سابقًا؟

 7مليارات ..أين؟
فــي الــواقــع ،لــم تحصل محاسبة في
أي م ـلــف س ــاب ــق ،وخ ــاص ــة ف ــي ملف
ال ــزف ــت رغـ ــم ك ــل م ــا أث ـي ــر ح ــول ــه مــن

رفض الصفقة
ّ
األخيرة  12عضوًا وتغيب
عضوان من أصل 24
شبهات على مدى السنوات املاضية.
فـصـفـقــة ال ــزف ــت هـ ــذه ل ـي ـســت األولـ ــى
التي تثار الشكوك حولها ،إذ سبقها
تلزيم بقيمة  5مليارات و 600مليون
ل ـي ــرة ب ــداي ــة ع ــام  ،2015وح ـج ــز لها
املجلس البلدي حينها احتياط مبلغ
 3مليارات و 400مليون ليرة .آنــذاك،

حــالــت ب ـعــض ال ـت ــدخــات دون رســو
السعر األولي الوارد في
التلزيم على
ُ
دف ـتــر الـ ـش ــروط ،فــأق ـصــي مـتـعـهــدون
م ـت ــوق ــع ت ـقــدي ـم ـهــم ال ـس ـع ــر األدن ـ ـ ــى،
ب ـح ـس ــب ت ـص ــري ــح أح ـ ــد امل ـت ـع ـهــديــن
املـ ـتـ ـض ــرري ــن ،م ــا دفـ ـع ــه إلـ ــى ال ـت ـقــدم
ـام حينها،
بـشـكــوى إل ــى امل ــدع ــي ال ـع ـ ُ
وتــم اعـتـمــاد الـحــد األدن ــى امل ـقـ ّـدم من
أحـ ــد امل ـت ـع ـهــديــن ال ــدائ ـم ــن لـلـبـلــديــة
والبالغ  5مليارات و 600مليون ليرة.
لم يكد يمضي ثالثة أشهر على ذلك
الـتـلــزيــم ،حـتــى أعـلــن رئـيــس البلدية
الـســابــق عــامــر الــرافـعــي ،فــور تسلمه
م ـه ــام ــه ،زيـ ـ ــادة ق ـي ـمــة ال ـت ـلــزيــم %25
لتصبح  7مليارات ليرة من دون أي
تـبــريــر ،ســوى أن املبلغ الـســابــق غير
كاف!
مــن املـفـتــرض أن يمتد التلزيم الــذي

زفت انتخابي
يقول أحــد املطلعني أن قــرار املجلس البلدي األخـيــر (صفقة املليار و800
مليون لـيــرة) أتــى بعد اجتماع  13عضوًا مــن «الئـحــة الـقــرار» بــوزيــر العدل
أشــرف ريفي (عــراب البلدية) قبل الجلسة بيومني .فقد تمنى ريفي عليهم
املوافقة على التلزيم تمهيدًا لالنتخابات النيابية القادمة ،خاصة أن تزفيت
شــوارع مناطق التبانة والقبة ،ذات الكثافة في األصــوات ،ستحدث فرقًا في
االنتخابات .في حني صرح مصدر آخر بأن الوزير ترك األمــر لهم التخاذ
الخيار املناسب عندما علم بتحفظهم ،ولكنهم اختاروا إقرارها ّ
كرد للجميل
لدعمهم في االنتخابات البلدية.

انطلق في أيار  2015حتى أيار ،2017
وق ــد أضـيــف لــه ق ــرار آخ ــر فــي شباط
 2016لـحـجــز احـتـيــاطــي بـغـيــة شــراء
مادة الزفت لتأهيل الحفر في املدينة
بقيمة  70مليون ليرة.
كل هذه املليارات ُصرفت ولم تلحظ
امل ــديـ ـن ــة أي ت ـغ ـي ـي ــر فـ ــي ش ــوارعـ ـه ــا
املـحـفــرة .بـعــض ال ـش ــوارع تــم تزفيت
بقع منها ثم ُجرفت ولم يعد تزفيتها
مـ ــن دون مـ ـع ــرف ــة الـ ـسـ ـب ــب ،كـ ـم ــا أن
مشاريع البنية التحتية تغزو معظم
شـ ـ ـ ــوارع امل ــديـ ـن ــة وت ـت ـض ـم ــن دف ــات ــر
شروطها التزفيت بعد االنتهاء من
أعمال الحفر والتمديدات ،ما يطرح
ً
تـ ـس ــاؤال ك ـب ـي ـرًا ل ــدى امل ــواط ـن ــن :أيــن
تقع تلك ال ـشــوارع الـتــي تــم تزفيتها
بسبعة مليارات ليرة؟
ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤال س ـ ـبـ ــق وأن ح ـم ـل ــه
نــاشـطــون للمجلس الـبـلــدي السابق
مـ ــرات ع ــدة م ــن دون ال ـح ـصــول على
إجابةُ ،
ويضاف إليه سؤال آخر :ملاذا
ال تملك املــديـنــة كـشــوفــات تفصيلية
بالحاجة الفعلية للزفت مــع جدولة
برنامج زمني يراعي امليزانية؟ وعلى
أي ُأ ُسس ُت ّ
حدد الحاجة؟
يــروج بعض أعضاء املجلس البلدي
هـمـســا ،كــأحــد م ـبــررات املــوافـقــة على
الصفقة األخيرة ،بأن الصفقة األولى،
ذات السبعة مـلـيــارات ،تــم تحويلها
لبلدية البداوي بناء على ضغوطات
مــارس ـهــا امل ـحــافــظ رمـ ــزي ن ـهــرا على
رئيس البلدية السابق عامر الرافعي
قـبـيــل تسليمه مـنـصـبــه ،وه ــو مــا لم
ن ـت ـم ـكــن م ــن ال ـح ـص ــول ع ـل ــى رد مــن
املحافظ بشأنه.

