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مجتمع وإقتصاد
متابعة ّأجلت إدارة المناقصات جلسات تلزيم استدراجات عروض األشغال والتجهيزات األمنية والتقنية المطلوبة
لمطار بيروت الدولي إلى مواعيد ّ
تحدد الحقًا .مصادر مطلعة ،قالت إن هذا القرار جاء إثر ما نشرته «األخبار» عن
الشبهات التي تحيط بهذا الملف ،والتي دفعت رئيس مجلس النواب نبيه ّبري إلى إبالغ الجهات المعنية في
وزارة األشغال وإدارة المناقصات إصراره على أن يكون التلزيم بواسطة مناقصات مفتوحة ،ال محصورة بالنسبة
إلى تلزيمات المطار

ّ
بري يتدخل :تأجيل تلزيمات «أمن المطار»
محمد وهبة
ي ـ ــوم ال ـس ـب ــت املـ ــاضـ ــي ،أصـ ـ ــدر مــديــر
امل ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــات ج ـ ـ ــان الـ ـعـ ـلـ ـي ــة م ــذك ــرة
تحمل الــرقــم  .37تـنـ ّـص املــذكــرة على
اآلت ــي" :ب ـنـ ً
ـاء عـلــى كـتــب االع ـتــراضــات
املقدمة إلى إدارة املناقصات من أربع
شــركــات ،ونـظـرًا إلــى اش ـتــراك أو بقاء
عـ ـ ــارض وحـ ـي ــد ف ــي ال ـج ـل ـس ــات ال ـتــي
عقدت بتواريخ سابقة ،وحرصًا على
اعتبارات العدالة واملنافسة والعلنية
واملـ ـ ـس ـ ــاواة الـ ـت ــي ت ـح ـك ــم ال ـص ـف ـقــات
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ،ت ـ ـقـ ـ ّـرر إرج ـ ـ ـ ــاء م ــواع ـي ــد
جـلـســات تـلــزيــم اس ـتــدراجــات عــروض
األشـ ـ ـغ ـ ــال واألع ـ ـ ـمـ ـ ــال وال ـت ـج ـه ـي ــزات
األمـ ـنـ ـي ــة وال ـت ـق ـن ـي ــة امل ـط ـل ــوب ــة مل ـطــار
ب ـيــروت ال ــدول ــي إل ــى مــواعـيــد جــديــدة
ّ
تحدد الحقًا".
عمليًا ،قد تكون هــذه الخطوة معبرًا
يؤدي إلى نسف آلية التلزيم السابقة
لـلـمـشــاريــع الـخـمـســة املـتـعـلـقــة ب ــ"أمــن
املطار" ،أي نسف قرار مجلس الوزراء
ال ـ ــذي أج ـ ــاز ل ـ ـ ــوزارة األشـ ـغ ــال تـلــزيــم
خـمـســة م ـش ــاري ــع ب ـطــري ـقــة اس ـت ــدراج
عـ ـ ــروض يـ ـت ـ ّـم م ــن خ ـ ــال دعـ ـ ــوة ع ــدد
م ـح ـصــور م ــن املـتـعـهــديــن لـلـمـشــاركــة
فــي جـلـســات الـتـلــزيــم ب ـقــرار مــن وزيــر
األشغال غازي زعيتر .صحيح أن إدارة

ّ
ق ّبري
يعل
لم
ّ
على تمرد وزارة األشغال
على القرارات القضائية
املناقصات ال تملك هــذه الصالحية،
إال أن خـطــوتـهــا اس ـت ـنــدت إل ــى غـطــاء
سـيــاســي م ــن رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
ن ـب ـيــه ب ـ ـ ّـري ،ال ـ ــذي تـ ـح ـ ّـرك إثـ ــر امل ـقــال
املـنـشــور فــي «األخ ـب ــار» ي ــوم الجمعة
امل ــاض ــي ب ـع ـن ــوان« :أمـ ــن امل ـط ــار ليس
ُم ِل ّحًا :تلزيمات على املقاس" (http://
 .)267872/al-akhbar.com/nodeفقد
ّ
تبي للرئيس بـ ّـري أن الشبهات التي
ـاريــع
ت ـحــوم ح ــول عـمـلـيــة تـلــزيــم املـشـ
ّ ً
الخمسة ،جـ ّ
ـديــة ،مــا استدعى تــدخــا
ّ
مباشرًا منه .وقد تبلغت "األخبار" من
مستشار الرئيس بـ ّـري ،علي حمدان،
اهتمامه بما ورد في املقال وأنه أعطى
ال ـت ــوج ـي ـه ــات الـ ــازمـ ــة إلـ ــى ال ـج ـهــات
امل ـع ـن ـيــة ف ــي وزارة األشـ ـغ ــال وإدارة
املناقصات للقيام بما يلزم.
ال ـش ـب ـهــات املـ ــذكـ ــورة ت ـك ـمــن ف ــي كــون

النية كانت لتوقيع اتفاقات بالتراضي مع عارضين ينتقيهم وزير األشغال (مروان طحطح)

التلزيمات الخمسة التي أجاز مجلس
الـ ـ ــوزراء تـلــزيـمـهــا بـطــريـقــة اس ـت ــدراج
العروض وتسمية املتعهدين املسموح
لـهــم بــاملـشــاركــة فيها ب ـقــرار مــن وزيــر
األشغال ،هي تلزيمات ّ
ملحة نظرًا إلى
ضرورتها األمنية ،لكن وزارة األشغال
ّ
امللحة بشكل
ترجمت هــذه الـضــرورة

ّ
مختلف ،إذ تأخرت في إرسال ملفات
هـ ــذه ال ـت ـلــزي ـمــات ال ـخ ـم ـســة وقـ ـ ــرارات
تسمية املـتـعـهــديــن ودف ــات ــر ال ـشــروط
إلى إدارة املناقصات ،ألكثر من خمسة
أشهر ،ما يعني أنها استخدمت اآللية
االسـتـثـنــائـيــة ال ـتــي أقـ ـ ّـرت بــاالسـتـنــاد
إل ــى العجلة وال ـض ــرورة املـلـ ّـحــة التي

يتطلبها "أمن املطار" في غير موقعها.
هذه اآللية تفسح املجال أمام التالعب
ف ــي ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـل ــزي ــم ،وال س ـي ـمــا فــي
ضــوء إلـغــاء جلستي تلزيم مــن أصل
خـمــس ج ـل ـســات .األولـ ــى ش ــارك فيها
عارض واحد من أصل خمس شركات
دعاها وزير األشغال ،وفي الثانية لم

ي ـشــارك س ــوى عــارضــن اث ـنــن وســط
شبهات بني أعضاء اللجنة تفيد بأن
مــالــك الـشــركـتــن هــو شـخــص واح ــد...
االستنتاج السائد هو أن الهدف من
آلية التلزيم الحالية أن تعاد جلسات
ال ـت ـلــزيــم ملـ ـ ّـرة ثــان ـيــة وت ـف ـشــل تمهيدًا
ل ـت ــوق ـي ــع ات ـ ـفـ ــاقـ ــات ب ــالـ ـت ــراض ــي مــع

قضاء

قضية مطاحن لبنان الحديثة :محاولة جديدة لتهريب الطحين
راجانا حمية
ه ــل ت ــذك ــرون قـصــة مـطــاحــن «لـبـنــان
الحديثة»؟ املطاحن التي كانت ّ
تزود
األفران الكبرى في العاصمة بالقمح
والـ ـطـ ـح ــن املـ ـجـ ـب ــول ب ــال ـص ــراص ـي ــر
وب ـعــر ال ـف ـئ ــران لـتـطـعـمـنــا إيـ ــاه على
أن ـ ــه خـ ـب ــز؟ ه ـ ــذه املـ ـ ـ ــرة ،قـ ـ ـ ـ ّـررت ه ــذه
املـطــاحــن إخ ــراج الطحني املـلـ ّـوث من
العنابر ونقله إلى أحد املستودعات،
كعلف حـيــوانــي .وقد
تمهيدًا لبيعه
ٍ
اسـتـحـصـلــت ع ـلــى ق ـ ــرار م ــن قــاضــي
األم ــور املستعجلة فــي بـيــروت ،جاد
املـ ـعـ ـل ــوف ،ي ـس ـمــح ل ـه ــا ب ــذل ــك «ع ـلــى

مـســؤولـيـتـهــا ال ـكــام ـلــة لـجـهــة م ــا قد
ي ـن ـتــج م ــن ضـ ـ ــرر» .كـ ــان ي ـم ـكــن لـهــذا
ال ـق ــرار ،ال ــذي ص ــدر أواخ ــر األسـبــوع
املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،أن ي ـ ـم ـ ـ ّـر بـ ـصـ ـم ــت لـ ــوال
استئناف الجهة املستدعية (جمعيتا
ف ــرح الـعـطــاء وحـمــايــة املستهلك في
ل ـب ـنــان ،وامل ـف ـكــرة الـقــانــونـيــة) ال ـقــرار
أمـ ــام ال ـقــاضــي ن ـف ـســه ،الـ ــذي «أمـ ــر»،
أم ــس ،ب ــ«وق ــف عملية نـقــل الطحني
مــن عنابر مطاحن لبنان الحديثة،
وإج ـ ــراء ال ـف ـحــوصــات ال ــازم ــة تحت
إشراف الخبيرة القضائية املكلفة أو
من تكلفه هي ،وال سيما لجهة أخذ
العينات».

ومـ ـ ـ ــن املـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرض أن تـ ـ ـب ـ ــدأ ال ـ ـيـ ــوم
عـمـلـيــة أخ ــذ ال ـع ـي ـنــات .وهـ ــي ،الـتــي
ّ
ستشكل مــوضــوع الـقــرار القضائي
ّ
ال ـن ـه ــائ ــي ،والـ ـ ــذي «ي ـ ـقـ ــرر ال ـقــاضــي
على أســاســه إمــا تلف هــذا الطحني
لعدم صالحيته لالستهالك البشري
وال ـ ـح ـ ـيـ ــوانـ ــي ،إذا أثـ ـبـ ـت ــت ن ـت ــائ ــج
الـعـيـنــات ذل ــك ،أو ال ـع ــودة ع ــن ق ــرار
وقـ ــف ال ـت ـن ـف ـيــذ والـ ـسـ ـم ــاح ب ـن ـق ـلــه»،
يـقــول أحــد املحامني املتابعني مللف
مطاحن لبنان الحديثة.
ّ
يشير املحامي نفسه إلى أن «الخبيرة
ال ـق ـضــائ ـيــة امل ـك ـل ـفــة ب ـم ـلــف مـطــاحــن
ل ـب ـنــان ال ـحــدي ـثــة ك ــان ــت ق ــد تـقــدمــت،

وقف نقل الطحين
من العنابر إلجراء
الفحوصات الالزمة

قـبــل ف ـت ــرة ،أمـ ــام ال ـقــاضــي املـعـلــوف،
بـنــاء عـلــى طـلـبــه ،بتقرير يشير إلــى
ّ
أن ال ـق ـمــح وال ـط ـحــن غ ـيــر صــالـحــن
ل ــاسـ ـتـ ـه ــاك ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى حـ ـي ــازة
الجهة املستدعية فحوصًا وتحاليل
مخبرية رسمية تؤكد ذلك ،والصور
التي توثق العفن في العنابر».
بعيدًا عن القرار األخير ،كانت الجهة
املستدعية قد استحصلت على قرار
من املعلوف في التاسع من الجاري
ي ـق ـضــي ب ــ«ت ـل ــف ال ـط ـح ــن امل ــوج ــود
كعلف
فــي العنابر لـعــدم صالحيته
ٍ
حـ ـي ــوان ــي» ،وقـ ــد اس ـت ـع ــان ،حـيـنـهــا،
الـقــاضــي بـنـتــائــج ت ـقــاريــر وتحاليل

