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اتصاالت

«أوراسكوم» تطالب بالمنافسة!

الطعن بقرار االستبعاد أمام مجلس الشورى

ّ
المقدم
يفترض أن ُيصدر مجلس شورى الدولة قراره بشأن الطعن
من شركة «أوراسكوم» ّ
المناقصات بشأن إقصاء الشركة عن
إدارة
ضد
ّ
تقديم أوراقها التمهيدية ،قبل جلسة فض عروض مناقصة تشغيل
ّ
المحددة صباح الخميس المقبل .نتيجة الطعن
الخلوي
شبكتي ّ
ستكون مؤثرة جذريًا في مسار المناقصة

ّ
فـ ــض ع ـ ــروض امل ـنــاق ـصــة املـ ـح ـ ّـدد ب ــ8
تشرين األول.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ع ـل ــى
القضية ،فإن املراجعة املذكورة تطعن
فــي ق ــرار إدارة املـنــاقـصــات ال ــذي رأى
أن الــدوام الرسمي هو املهلة الزمنية
النهائية لتقديم ال ـعــروض .فالدعوة
امل ـ ّ
ـوج ـه ــة إل ــى ال ـش ــرك ــات ال ــراغ ـب ــة في
س ـح ــب دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط لـ ــم تـتـضـمــن
أو تــذكــر أي شــيء عــن ســاعــة التوقف
عن استقبال األوراق التمهيدية التي
تتيح للشركة املشاركة في املناقصة،
بـ ــل ذك ـ ـ ــرت حـ ـصـ ـرًا أن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
األوراق تنتهي في .2015/7/31
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ـ ــع ،وص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت أوراق
«أوراس ـ ـكـ ــوم» إل ــى إدارة املـنــاقـصــات
ع ـن ــد الـ ـس ــاع ــة  5م ــن ب ـع ــد ظ ـه ــر ي ــوم
الجمعة الــواقــع فيه  ،2015/7/31ما
استدعى من إدارة املناقصات اتخاذ
قــرار باستبعادها ،إذ إن التفسيرات
اإلداري ـ ــة تـشـيــر إل ــى أن ــه إذا ل ــم تــذكــر
ســاعــة اإلق ـفــال يـكــون ال ــدوام الرسمي
هو الوقت املعتمد.

صدور قرار لمصحلة «أوراسكوم»
يوجب إشراكها في المناقصة

إذا جاء القرار لمصلحة
الدولة ،فسيكون الباب
مفتوحًا لتقديم طعن
في أصل المناقصة
(مروان طحطح)

محمد وهبة
ت ـق ـ ّـدم ــت ش ــرك ــة «أوراسـ ـ ـك ـ ــوم» بطعن
أمــام مجلس شــورى الــدولــة ،مــن أجل
إبطال قرار إدارة املناقصات القاضي
بإقصائها عن املشاركة في مناقصة
تـشـغـيــل شـبـكـتــي ال ـخ ـلــوي .املــراجـعــة
مـبـنـيــة عـلــى أصـ ــول الـعـجـلــة ال ـ ــواردة

في الفقرة الخامسة من املــادة  66من
ق ــان ــون مـجـلــس شـ ــورى ال ــدول ــة .هــذه
املادة تنص على أنه «يمنح الخصوم
من تاريخ تبلغ الطلب ،مهلة تتراوح
ب ــن أربـ ــع وع ـشــريــن ســاعــة وأس ـبــوع
للجواب على طلب صاحب العالقة».
ه ــذا يعني أن ق ــرار املـجـلــس يـجــب أن
يكون سريعًا ّ
لبت القضية قبل موعد

ه ـكــذا ب ــدأت قـ ّـصــة املــراج ـعــة والـطـعــن
ّ
املقدم من أوراسـكــوم .محامو الشركة
ّ
ّ
ّ
قدموا مطالعة مطولة عما هو مذكور
ف ــي ال ــدع ــوة امل ــوج ـه ــة إلـ ــى ال ـشــركــات
الراغبة االشـتــراك في املناقصة ،وعن
التفسيرات واالج ـت ـهــادات القانونية
املـعـمــول بـهــا .املـطــالـعــة تشير إل ــى أن
املهلة القانونية للتوقف عن استقبال
األوراق التمهيدية هــي فــي منتصف
ليل  2015/7/31مــا دامــت الساعة لم
تـ ـح ـ ّـدد« :إن ت ـحــديــد  31ت ـم ــوز 2015
م ــوع ـدًا نـهــائـيــا لـتـقــديــم ال ــوث ــائ ــق من
دون ذكر الساعة يجعل منتصف ليل
ً
ال ـتــاريــخ م ــوع ـدًا ف ــاص ــا عـلــى م ــا هو
متعارف عليه».
وتـبـ ّـن ملحامي «أوراس ـك ــوم» أن قــرار
إدارة املناقصات يمنع تكافؤ الفرص
اس ـت ـن ــادًا إلـ ــى ال ـف ـق ــرة ال ـخــام ـســة من
املادة  66التي تنص على أنه« :يمكن
مراجعة رئيس املحكمة االدارية أو من
ينتدبه فــي ح ــال االخ ــال بموجبات
االعالن وتوفير املنافسة التي تخضع

لها الصفقات العمومية واالتفاقات
املـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة امل ـ ـ ــرف ـ ـ ــق ال ـ ـعـ ــام
ب ـمــوج ـبــات .إن االش ـخ ــاص املــؤهـلــن
لـ ــادعـ ــاء ه ــم ذوو امل ـص ـل ـحــة إلب ـ ــرام
العقد والذين يمكن أن يتضرروا من
ه ــذا االخ ـ ـ ــال ،وك ــذل ــك مـمـثــل ال ــدول ــة
فــي االدارة املعنية حيث إب ــرام العقد
أو يـجــب أن ي ـبــرم م ــن قـبــل بـلــديــة أو
مؤسسة عامة .يمكن مراجعة رئيس
املحكمة االدارية قبل إبرام العقد ،وله
أن يــأمــر امل ـخــل بــالـتـقـيــد بـمــوجـبــاتــه،
وأن يعلق توقيع العقد أو تنفيذ كل
قرار متعلق به ،ويمكنه إيضًا إبطال
ه ــذه الـ ـق ــرارات وم ـحــو الـبـنــود املـعــدة
لـكــي ت ــدرج فــي الـعـقــد وال ـتــي تخالف
امل ــوجـ ـب ــات امل ـ ــذك ـ ــورة .ي ـن ـظــر رئ ـيــس
املحكمة االداري ــة أو من ينتدبه وفقًا
لألصول املستعجلة».
فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،طـلـبــت «أوراسـ ـك ــوم»
إبطال القرار القاضي بإقصاء الشركة
والسماح لها بتقديم أوراقـهــا ،إذ «ال
ّ
يمكن تخطي أصــول املنافسة إال إذا
جاء الطلب سياسيًا» يقول املصدر.
الالفت في ما حصل أن مراجعة الطعن
ُس ّجلت في مجلس شورى الدولة في
 ،2015/9/16ووصـ ـل ــت إلـ ــى رئــاســة
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي ،2015/9/22
أي بعد  7أي ــام ،ثــم وصـلــت إلــى إدارة
امل ـنــاق ـصــات ب ـعــد ظ ـهــر ،2015/10/1
وأرسلت إدارة املناقصات ّ
ردها أمس
إلى رئاسة مجلس الــوزراء ،وبالتالي
يـ ـت ــوق ــع وصـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد إل ـ ــى مـجـلــس
شورى الدولة اليوم أو غدًا .هذا املسار
الزمني يعني أن الدولة خالفت املهلة
ّ
القانونية ّ
املحددة بأسبوع من
للرد،
ّ
تــاريــخ تبلغ رئــاســة مجلس ال ــوزراء،
وهــو مــا يثير الشكوك حــول اإلهمال
أو العمد.
وبـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــن ،ف ـ ـ ــإن ص ـ ــدور
ق ــرار عــن مجلس ش ــورى ال ــدول ــة قبل
 8تـ ـش ــري ــن األول س ـ ـي ـ ـحـ ـ ّـدد م ـص ـيــر
امل ـنــاق ـصــة؛ ف ــإذا ك ــان ال ـق ــرار ملصحلة
أوراس ـ ـكـ ــوم ،فـعـلـيـهــا ت ـقــديــم أوراق ـه ــا
واإلع ــداد للمشاركة فــي املناقصة ،أو
قد يصدر قرار بإعادة إجراء املناقصة
من أساسها .وإذا جاء القرار ملصلحة
الــدولــة ،فسيكون الباب مفتوحًا أمام
«أوراسـ ـك ــوم» لـتـقــديــم طـعــن فــي أصــل
امل ـن ــاق ـص ــة ولـ ـي ــس فـ ــي م ـه ـلــة ت ـقــديــم
األوراق التمهيدية.

متابعة

النفايات إلى سرار مطلع األسبوع المقبل
محمد خالد ملص
تعمل وزارة االشغال العامة بكل قواها
على تجهيز مكب سرار في عكار وعلى
إعـ ـ ــداده ب ــأس ــرع وق ــت مـمـكــن ليصبح
جاهزًا الستقبال نفايات بيروت وجبل
لـبـنــان .فــي هــذا الــوقــت ،يــواصــل نــواب
تيار املستقبل جوالتهم من اعالي عكار
الــى سهلها القناع االهالي «بضرورة
تـحـمــل ع ـكــار ل ـلــواجــب الــوط ـنــي تـجــاه
العاصمة بيروت» .اال أن اقناع اهالي
ع ـك ــار ل ـيــس بــال ـس ـهــولــة امل ـت ــوق ـع ــة ،اذ
فوجئ تيار املستقبل بأنهم لم يعودوا
ك ــالـ ـخ ــات ــم ف ـ ــي اإلص ـ ـ ـبـ ـ ــع ،ب ـ ــل ل ــدي ـه ــم
موقف ينبع مــن وعــي مصالحهم ولم
يتراجعوا عنه حتى اآلن ،على الرغم
من مغريات الوعود االنمائية واملالية.
ب ـح ـس ــب م ـع ـل ــوم ــات «االخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،مــن
امل ـت ــوق ــع ان ت ـن ـت ـهــي أعـ ـم ــال ال ـتــأه ـيــل
واإلع ـ ــداد ف ــي سـ ــرار نـهــايــة االس ـبــوع
الـحــالــي ،بعد انـجــاز تزفيت الطرقات
الـ ـت ــي ت ـص ـلــه ب ــأوت ــوسـ ـت ــراد م ـن ـجــز -
الـعـبــوديــة ،على أن يستقبل (رسميا)
مـطـلــع االس ـب ــوع املـقـبـ ًـل اول كـمـيــة من
النفايات ،علما أن عددأ من الشاحنات
ت ـن ـق ــل ي ــومـ ـي ــا وع ـ ـلـ ــى نـ ـح ــو م ـس ـت ـمــر
كـمـيــات مــن الـنـفــايــات ال ـيــه ،عــن طريق
الهرمل والقبيات ومن دون الكشف عن
مصدرها.

ال يـ ــزال صــاحــب ارض سـ ــرار خ ـلــدون
ي ــاس ــن املــرع ـبــي يـنـكــر مـعــرفـتــه بتلك
امل ـع ـلــومــات ،واوض ـ ــح لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن
الـعـمــل عـلــى تجهيز امل ـكــب اص ـبــح في
نهايته ،وان احدى الشركات الفرنسية
تعمل على مد مساحة من مكب سرار
ب ـم ــادة «رول» مل ـنــع ت ـس ــرب ع ـص ــارات
النفايات الــى املـيــاه الجوفية ،ليجري
سحبها بعد ذلــك الــى الـخــزانــات التي
اصبحت جاهزة لذلك.
ما يعكر صفو ياسني هو ان عــددا من
رؤس ــاء الـبـلــديــات يــريــد تـقــاســم ارب ــاح
املـكــب معه فــي مقابل تخفيف لهجته
الــراف ـضــة السـتـقـبــال ن ـفــايــات ب ـيــروت،
ج ـ ـ ــواب يـ ــاسـ ــن لـ ـه ــم ب ـح ـس ــب ق ــول ــه:
«اصطفلوا منكم للدولة».
بـ ـحـ ـس ــب الـ ـخـ ـط ــة امل ـ ــوض ـ ــوع ـ ــة مل ـ ــرور
النفايات ،من املقرر ان تمر بعد حلبا،
بـمـنـطـقــة ال ـح ـي ـصــة ع ـبــر اوت ــوس ـت ــراد
العبودية – منجز ،مــرورًا بتل عباس،
سعدين ،شيرحميرين ،دراين ،وصوال
الى سرار ،لكن اهالي هذه املناطق ،كما
تلك املحيطة باملوقع الجغرافي لسرار،
ال يـ ـج ــدون مـ ـب ــررًا يـقـنـعـهــم ب ـخ ـســارة
صحتهم وص ـحــة ابـنــائـهــم  ،او قبول
ان تـتـحــول اراضـيـهــم الــزراع ـيــة ،مــورد
اراض تعاني تربة
رزقهم الوحيد ،الى
ٍ
ومياها ملوثة بعصارات النفايات؟
يـ ـشـ ـي ــر م ـ ـح ـ ـمـ ــود م ـ ــرع ـ ــب (مـ ـ ـ ــن ب ـل ــدة

شيرحميرين) الى ان الكثير من اطفال
املنطقة باتوا مصابني بامراض جلدية
ُمعدية من جــراء تلوث املياه والـهــواء،
ونحن بــات مطلبنا الـيــوم اقـفــال مكب
سـ ــرار نـهــائـيــا ال اس ـت ـق ـبــال امل ــزي ــد من
النفايات.
وي ـ ـق ـ ــول خـ ــالـ ــد خـ ـلـ ـي ــل (م ـ ـ ــن م ـن ـط ـقــة
الدريب)« :نفايات مناطقنا منتحملها،
النا ألله ،لكننا نجهل كيف ستصبح
األم ـ ــور ب ـعــد وصـ ــول ن ـفــايــات ب ـيــروت
ً
ال ـي ـنــا» ،م ـت ـســائــا عـمــا اذا كــانــت تلك
ال ـك ـم ـي ــات سـتـقـتـصــر ع ـل ــى ال ـن ـفــايــات
امل ـن ــزل ـي ــة فـ ـق ــط؟ ام انـ ـه ــا سـتـسـتـتـبــع
ب ـن ـف ــاي ــات املـ ـص ــان ــع وامل ـس ـت ـش ـف ـي ــات،

مشيلحُ :
سيمنع مرور الشاحنات
حتى لو تدخلت القوى االمنية

ً
متسائال عن ذنبه واطفاله في العيش
تحت نفايات باقي املناطق؟
يدرك االهالي أن ما تقوم به مجموعات
الـحــراك الشعبي فــي عكار ليس كافيًا
ملنع دخ ــول الـنـفــايــات الــى س ــرار ،وهم
بــاتــوا مطالبني بتصعيد تحركاتهم،
فـ ــي ظـ ــل مـ ــا سـ ـم ــوه «رض ـ ـ ـ ــوخ مـعـظــم
رؤسـ ــاء الـبـلــديــات فــي ع ـكــار لتمنيات
الحكومة ووزرائها».
ي ـل ـفــت رئ ـي ــس ب ـلــديــة ال ـح ــاك ــور نـعـيــم

مـشـيـلــح الـ ــى ان رؤسـ ـ ــاء ال ـب ـلــدي ــات ال
يملكون سوى املوقف لرفع اصواتهم،
وق ـ ــال «ص ـح ـي ــح ان الـ ـتـ ـح ــرك ــات ضــد
امل ـط ـم ــر ض ـع ـي ـفــة ،ل ـك ــن م ــن امل ــؤك ــد أن
الـسـلـطــة سـتــواجــه مشكلة كـبــرى عند
التنفيذ ،وهــم بامكانهم ان يفتتحوا
طرقات ويجهزوا املطامر ،ولكن ليس
ب ــام ـك ــان ـه ــم ان ي ــواجـ ـه ــوا االعـ ـت ــراض
فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع ،حـ ـي ــث س ـ ُـي ـم ـن ــع مـ ــرور
الشاحنات الى ســرار حتى لو تدخلت
الـ ـق ــوى االم ـن ـي ــة ،ال ـت ــي ي ــأم ـل ــون منها
ح ـم ــاي ــة ش ــاح ـن ــات ـه ــم» .وي ـ ــرى رئ ـيــس
ب ـلــديــة ال ـح ـي ـصــة م ـح ـمــد ع ـلــي حسني
ان «ال مشكلة البناء عكار في تجهيز
املطمر وفتح الـطــرقــات الـيــه ،فمن حق
عكار الطبيعي ان تستفيد مــن مطمر
صـحــي لنفاياتها فـقــط ،وال يمكن ان
نقبل أي خطط ّ
تحول عكار الى مزبلة».
بدورهم عمد أهالي منطقة العبودية
الى نصب خيمة اعتصام على الطريق
الرئيسة التي تربط العبودية بمنجز،
اعتراضا على قــرار استقدام النفايات
الـ ــى عـ ـك ــار ،ومل ـن ــع ع ـب ــور اي شــاحـنــة
نـ ـف ــاي ــات الـ ـ ــى م ـط ـم ــر س ـ ـ ـ ــرار .واشـ ـ ــار
رئ ـي ــس ب ـلــدي ـت ـهــا م ـح ـمــد امل ـع ـصــومــي
الــى انــه ال يمكن لــاهــالــي منع الــدولــة
مــن فـتــح طــريــق داخ ــل ارض ـهــا ،لـكــن ال
يمكن ان تمنعنا من الوقوف في وجه
الشاحنات العابرة الى سرار.

