مجتمع واقتصاد 7
األربعاء  25شباط  2015العدد 2527

تقرير

حصر إرث سوكلين:
«بدك تحيرو خيرو»!

سوكلين لم تشتر
بعد دفتر شروط
المناقصات التي
ُ َ ّ
ستفض في ١٤
نيسان (هيثم
الموسوي)

مضى  ٢٥يومًا على إعــان مجلس اإلنماء
واإلعمار إطالق مناقصات تلزيم إدارة النفايات
المنزلية الصلبة في ثالث مناطق خدماتية،
تشمل محافظتي بيروت وجبل لبنان ،ولم
تتضح بعد صورة المشهد االستثماري الجديد
واالئتالفات اللبنانية والدولية التي تتشكل
للدخول في المناقصات .لكن المعلومة
األكيدة أن شركة سوكلين لم تشتر بعد دفتر
الشروط البالغ سعره  15ألف دوالر أميركي!
بسام القنطار
تـ ـح ــرص م ـج ـم ــوع ــة إفـ ـ ـي ـ ــردا (م ــال ـك ــة
شــركـتــي ســوكـلــن وس ــوك ــوم ــي) على
إب ـ ـ ــاغ مـ ــن ي ـس ــأل ـه ــا أنـ ـه ــا لـ ــم تـشـتــر
بـ ـع ــد دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط ل ـ ـلـ ــدخـ ــول فــي
مـنــاقـصــة خــدمــات الـنـفــايــات الصلبة
(كنس وجمع ونقل ومعالجة وطمر
واس ـتــرداد طــاقــة) ،الــذي حــدد مجلس
اإلنماء واإلعمار سعره بخمسة عشر
ألــف دوالر أميركي .الدفتر الــذي بات
متوافرًا للبيع في مقر مجلس اإلنماء
واإلعـ ـ ـم ـ ــار م ـن ــذ الـ ـخ ــام ــس مـ ــن شـهــر
شباط الجاري ،لم يشهد حتى الساعة
ً
إقـبــاال مــن قبل الـعــارضــن ،خصوصًا
أن شـ ــروط ه ــذه امل ـنــاق ـصــة الـضـخـمــة
ت ـف ــرض ع ـلــى ال ـع ــارض ــن الـلـبـنــانـيــن
املؤهلني للمشاركة في املناقصة عقد
شراكات مع جهة أجنبية ،باستثناء
مـ ـجـ ـم ــوع ــة إفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــردا الـ ـ ـت ـ ــي ي ـم ـك ـن ـهــا
املشاركة من دون شريك أجنبي ،نظرًا
إلـ ــى خ ـبــرت ـهــا ال ـس ــاب ـق ــة ،ب ـح ـســب مــا
ينص دفتر الشروط.
ث ـ ــاث مـ ـن ــاقـ ـص ــات أع ـل ـن ـه ــا م ـج ـلــس
اإلنماء واإلعمار في  5شباط الجاري
ل ـت ـلــزيــم خ ــدم ــات ال ـن ـف ــاي ــات املـنــزلـيــة
الصلبة (كنس وجمع ونقل ومعالجة
واس ـ ـتـ ــرداد ال ـط ــاق ــة) ،ع ـلــى أن
وط ـم ــر ّ
يجري فض العروض يوم الثالثاء 14
نيسان  2015عند الساعة  12ظهرًا.
ت ـضــم «امل ـن ـط ـق ــة أ» بـ ـي ــروت اإلداري ـ ــة
والضواحي ،على أن التقدم بالعروض

في هذه املنطقة ،محصور بالشركات
ال ـتــي ي ـفــوق حـجــم االش ـغ ــال الـسـنــوي
فيها  80مليون دوالر أميركي ،ويتوقع
أن تصل كمية النفايات الناتجة منها
يــوم ـيــا إل ــى  1600ط ــن .أم ــا «املـنـطـقــة
ب» ،فتشمل أقضية جبيل وكسروان
واملنت ،باستثناء الضواحي املشمولة
فــي «املنطقة أ» ،على أن يحق التقدم
لـهــذه املنطقة للشركات واملــؤسـســات
ال ـتــي ي ـفــوق حـجــم االش ـغ ــال الـسـنــوي
فيها  65مليون دوالر أميركي ،ويتوقع
أن ت ـص ــل ك ـم ـيــة ال ـن ـف ــاي ــات ال ـنــات ـجــة
م ـن ـهــا ي ــوم ـي ــا إل ـ ــى  1000ط ـ ــن .فـيـمــا
تـشـمــل «املـنـطـقــة ج» أقـضـيــة الـشــوف
وعاليه وبعبدا باستثناء الضواحي
امل ـش ـمــولــة ف ــي «امل ـن ـط ـقــة أ» ،ع ـلــى أن
يحق الـتـقــدم لـهــذه املنطقة للشركات
وامل ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ــي ي ـ ـف ـ ــوق ح ـج ــم
االشـ ـغ ــال ال ـس ـن ــوي ف ـي ـهــا  50مـلـيــون
دوالر أميركي ،ويتوقع أن تصل كمية
ال ـن ـفــايــات الـنــاتـجــة مـنـهــا يــومـيــا إلــى
 900ط ــن .كــذلــك يـنــص دفـتــر الـشــروط
بالنسبة إلى الشركات األجنبية على
أن تأتلف مع شركات لبنانية مؤهلة
لدى مجلس اإلنماء واإلعمار لتنفيذ
امل ـشــاريــع ال ـتــي ت ـت ـجــاوز قـيـمـتـهــا ١٠
ماليني دوالر أميركي في أيــة فئة من
ـان ،أش ـغــال مدنية،
الـفـئــات :ط ــرق ،م ـبـ ٍ
ع ـل ــى أن ت ـس ـتــوفــي هـ ــذه االئ ـت ــاف ــات
حجم األشغال السنوية بنسبة %٢٠
ف ــي ّحـ ــد أدن ـ ــى م ــن ك ــل م ــن ال ـش ــرك ــاء،
منفردين ،وعلى أن يستوفي مجموع

حجم االشغال السنوي لكافة الشركاء
الـ ـقـ ـيـ ـم ــة امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب فـ ـ ــي كـ ـ ــل م ـن ـط ـقــة
خــدمــاتـيــة ،كــذلــك يجب أن يـكــون عدد
الشركاء في االئتالف العارض ثالثة
على األكثر.

مصير العمال
«بــدك تحيرو خـيــرو» ،يستشهد أحد
كـبــار الـعــارفــن بملف إدارة النفايات
الصلبة بهذا املثل الشعبي لتوصيف
دفـتــر ش ــروط النفايات الصلبة الــذي
أع ــده مجلس اإلن ـمــاء واإلع ـم ــار بـنـ ً
ـاء
عـلــى ق ــرار مـجـلــس الـ ـ ــوزراء .إذ تركت
دف ــات ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ـي ــار لـلـعــارضــن
بـتـحــديــد امل ــواق ــع امل ـنــوي استمالكها
إلنـ ـ ـش ـ ــاء م ـ ــراك ـ ــز املـ ـع ــالـ ـج ــة ومـ ــواقـ ــع
املـ ـط ــام ــر ضـ ـم ــن الئ ـ ـحـ ــة ط ــويـ ـل ــة مــن
املقالع والكسارات واملكبات املنتشرة
فــي مختلف األقـضـيــة اللبنانية .هل
س ـت ـن ـجــح الـ ـش ــرك ــات ال ـط ــام ـح ــة إل ــى
ال ـت ـقــدم إل ــى امل ـنــاق ـصــات ف ــي اخـتـيــار
هــذه املــواقــع؟ وم ــاذا عــن االعـتــراضــات
الشعبية فور ترشيح ٍّ
أي منها؟ ينص
ق ــرار مجلس ال ــوزراء على أن تتدخل
الحكومة اللبنانية إذا فشل العارض
فــي اخـتـيــار املــوقــع ضـمــن مهلة شهر
م ــن ت ــاري ــخ فـ ــوزه بــاملـنــاقـصــة .م ــا هو
ط ـب ـي ـعــة ال ـت ــدخ ــل ال ـح ـك ــوم ــي؟ ي ـســأل
املـ ـت ــاب ــع لـ ـه ــذا امل ـ ـلـ ــف .هـ ــل س ـت ـفــرض
ال ـح ـكــومــة امل ــواق ــع ب ــال ـق ــوة؟ ال يملك
مجلس اإلنـمــاء واإلعـمــار اإلجــابــة عن
هــذه الـســؤال الــذي بــدأ يطرح من قبل
ال ـعــارضــن ال ـجــديــن الـطــامـحــن إلــى
التقدم إلــى املناقصات الـثــاث .ولعل
هذا ما يفسر سبب اعتكاف مجموعة
افـيــردا عــن شــراء دفتر الـشــروط حتى
اللحظة.
تـ ــؤكـ ــد مـ ـعـ ـل ــوم ــات حـ ـصـ ـل ــت ع ـل ـي ـهــا
«األخبار» أن مجموعة افيردا طرحت
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن اإلشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاالت امل ـت ـع ـل ـق ــة
بتقدمها للمناقصات الجديدة ،أبرز
هــذه اإلشـكــاالت ترتبط بتحديد قرار
مـجـلــس ال ـ ــوزراء إمـكــانـيــة ال ـت ـقــدم من
قبل الـعــارضــن ملنطقتني خدماتيني
كحد أقـصــى .هــذا يعني أن مجموعة
افـيــردا ستكون ملزمة بخفض عديد
عـمــالـهــا الـلـبـنــانـيــن م ــن  ٢٠٠٠عــامــل
ً
الــى اقــل من النص ،فضال عن العمال
األجــانــب البالغ عــددهــم ألفًا وخمسة
عمال في الوقت الحالي .طلبت الشركة
رسميًا مــن مجلس اإلن ـمــاء واإلعـمــار
ض ـم ــان ان ـت ـق ــال ال ـع ـم ــال الـلـبـنــانـيــن
الــذيــن ُ
سيستغنى عــن خــدمــاتـهــم في
ال ـشــركــة إل ــى ال ـشــركــات األخـ ــرى التي
سـتـفــوز فــي املـنــاقـصــات ،مـلــوحــة بــأن
ال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن ه ـ ـ ــؤالء س ـي ـخ ـلــق أزمـ ــة
كبرى ويفاقم مشكلة البطالة .وتؤكد

أكثر من  ١٠٠٠عامل
مهددون بالبطالة جراء تقسيم
المناطق الخدماتية
ال ـش ــرك ــة أن إج ـ ـ ـ ــراءات ان ـت ـق ــال ع ـمــال
النظافة عند انتقال عقود الخدمات
إل ـ ــى ش ــرك ــة أخ ـ ـ ــرى أم ـ ــر إل ـ ــزام ـ ــي فــي
ً
العديد من الــدول ،وتعطي مثاال على
ذلك قانون العمل املغربي الذي فرض
على الشركة ُالتعاقد مع عمال النظافة
ف ــي ش ــرك ــات أل ـغ ـي ــت عـ ـق ــوده ــا ،حــن
فازت بعقد خدمات نظافة في املمكلة
املـغــربـيــة .وبـحـســب امل ـع ـلــومــات ،أبلغ
مـجـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلعـ ـم ــار مجموعة
اف ـي ــردا بــأنــه ال يـمـكـنــه ف ــرض انـتـقــال
عمال النظافة إلــى الـشــركــات األخــرى
التي ستفوز بالعقود ،مــع تفهمه أن
ت ــرك ه ــؤالء دون عـمــل سـيـخـلــق أزمــة
اجتماعية كبيرة.

اإلنشاءات والتجهيزات
لكن «حصر إرث» مجموعة افيردا ال
يشمل فقط عقود  3000عامل ،فماذا
لــو ف ــازت الـشــركــة بعقد النظافة في
املنطقة الخدماتية «ب» أو «ج» ،وفاز
ع ـ ــارض آخـ ــر بــاملـنـطـقــة الـخــدمــاتـيــة
«أ»؟ ومــا هــي اإلن ـشــاءات التي يجب

ع ـل ــى ال ـش ــرك ــة تـسـلـيـمـهــا ل ـل ـعــارض
الـ ـج ــدي ــد ب ــاالسـ ـتـ ـن ــاد إلـ ـ ــى ال ـع ـق ــود
ال ـتــي وق ـعــت م ــع ال ـشــركــة ع ــام ١٩٩٦
ّ
عـنــد تـســلـمـهــا خ ــدمــات الـنـظــافــة في
ب ـيــروت الـكـبــرى وبـعــض ضواحيها
والتي توسعت الحقًا لتشمل غالبية
أقضية محافظة جبل لبنان .يتبني
من امللحق رقم  ٢لعقد أعمال النظافة
املــوقــع مــع شــركــة سوكلني أن بلدية
بـيــروت قــد سلمت الشركة مــرأبــا في
الكرنتينا وأرض املعسكر الشمالي
فــي منطقة املـ ــدور الـكــرنـتـيـنــا ،وهــي
عبارة عن جزء من عقار متنازع عليه
قضائيًا مع الوقف املــارونــي ،وتبلغ
مساحته  ١٠آالف متر مربع تقريبًا.
ويتبني أن البلدية سلمت الشركة ٩٥
شاحنة ضاغطة لتجميع النفايات
ب ـس ـعــات مـخـتـلـفــة وأرب ـ ــع شــاحـنــات
لسحب ال ـحــاويــات وأرب ــع شاحنات
ك ــان ـس ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى  ٣٣٨٤حــاويــة
بسعات مختلفة ،بينها  ٨٢٨حاوية
سعة  ١١٠٠ليتر مجلفنة.
ويتبني مــن جــدول مــرفــق بامللحق أن
ُ
جميع هــذه الشاحنات قــد أستهلكت
مـنــذ ع ــام  ،٢٠٠٨بـحـيــث بــاتــت خ ــارج
ال ـخــدمــة وف ـق ــدت قـيـمـتـهــا ال ـشـ ُـرائ ـيــة،
وليس معلومًا ما إذا كانت قد أتلفت
بــات ـفــاق رض ــائ ــي م ــع ال ـب ـلــديــة أو من
قبل الشركة دون الـعــودة إلــى اإلدارة
املعنية لــإشــراف على عملية التلف.
واألمر نفسه ينسحب على الحاويات
التي تؤكد املصادر أنها قد استهلكت
خ ــال س ـنــوات الـعـقــد ال ــذي م ــدد عــدة
مــرات وأن جميع أسـطــول الشاحنات
والحاويات الحالية هو ملك الشركة
ول ـيــس ل ـلــدولــة الـلـبـنــانـيــة أي سلطة
عليه .األمر نفسه ينسحب على عمال
النظافة الــذيــن انتقلوا مــن العمل في
البلدية إلــى الـشــركــة والـبــالــغ عددهم
 ٢٤٤عامل نظافة ،و ١٥سائقًا و ٤عمال
ورش.
وبحسب بيانات شركة سوكلني لعام
 ،٢٠١٤فإن عدد الحاويات املوزعة في
مـخـتـلــف امل ـنــاطــق ال ـتــي تـجـمــع منها
الـنـفــايــات مــوزعــة عـلــى الـنـحــو اآلت ــي:
 ١١٧٣ح ــاوي ــة سـعــة  ٠.١مـتــر مكعب،
 ٢٨٥٥٦حــاويــة سعة  ٠.٢متر مكعب،
إض ــاف ــة إل ـ ــى  ١٠٥٢٨ح ــاوي ــة ت ـ ــراوح
سـعـتـهــا ب ــن  ١و  ٤.٦أم ـت ــار مـكـعـبــة.
كذلك يبلغ حجم أسطول الشركة بني
شاحنات كبيرة ومتوسطة وصغيرة
لجمع ونقل النفايات  ٢٧١شاحنة.
وبــاالنـتـقــال مــن عقد الكنس والجمع
إلـ ــى ع ـقــد امل ـعــال ـجــة وال ـط ـم ــر ،يـتـبــن
أيـضــا أن شــركــة ســوكــومــي قــد طــورت
ع ـل ــى ح ـس ــاب ـه ــا ،ب ـم ــا ي ـخ ــال ــف الـعـقــد
مــع اإلدارة ،الـعــديــد مــن أج ـهــزة الـفــرز
والـ ـتـ ـسـ ـبـ ـي ــخ ،وق ـ ــد تـ ـق ــدم ــت بـ ـج ــردة
حساب تقول إنها دفعت قرابة ثمانية
مــايــن دوالر مــن مــوازنـتـهــا لتطوير
م ــراك ــز ال ـف ــرز وال ـت ـس ـب ـيــخ وامل ـعــال ـجــة
في العمروسية والكرنتينا والكورال
ولـ ـي ــس م ـع ـل ــوم ــا مـ ــا إذا ك ــان ــت ه ــذه
امل ــراك ــز سـتـسـلــم إل ــى اإلدارة ك ـمــا تم
استالمها بحسب العقود األساسية
أو وفق واقعها.
تـقــود ه ــذه املـعـلــومــات إل ــى استنتاج
م ـفــاده أن مـجـمــوعــة اف ـي ــردا لــن يكون
بمقدورها االنسحاب من املناقصات،
وأداء دور املتفرج ،ألن ذلــك سيسبب
لـ ـلـ ـش ــرك ــة خـ ـس ــائ ــر ك ـ ـبـ ــرى ال ي ـم ـكــن
ت ـعــوي ـض ـهــا ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـع ـمــالــة
وأسطول النقل والتجهيزات ومراكز
ال ـف ــرز وامل ـعــال ـجــة .لـكـنـهــا ف ــي املـقــابــل
تقف حائرة أمام واقع يشير باألرقام
إلى أن النص الحالي لدفتر الشروط
ي ـج ـع ــل مـ ــن أي ش ــرك ــة م ـه ـم ــا بـلـغــت
خبرتها عاجزة عن اإليفاء بالتعهدات
ال ـتــي يـنــص عـلـيـهــا خـصــوصــا لجهة
تأمني املواقع.
«بـ ـ ـ ــدك تـ ـحـ ـي ــرو خـ ـ ـي ـ ــرو» ،وس ــوك ـل ــن
ح ــائ ــرة ه ــذه األي ـ ــام ،تـسـتـطـلــع م ــا إذا
كانت الحيرة التي تشعر بها تنسحب
عـلــى بـقـيــة ال ـعــارضــن امل ـنــاف ـســن ،أو
أن غ ـطـ ً
ـاء سـيــاسـيــا يـجـعــل مــن هــؤالء
مطمئنني إلى أنهم سيفرضون املواقع
التي اختاروها للمعالجة والطمر.

