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وضعت دائرة املناقصات يف هيئة التفتيش املركزي تحت املجهر، منذ ان فتح النقاش عن االصالحات االدارية واملالية، وبرامج 
مكافحة الفساد وحامية املال العام. قبل النقاش حول دفاتر الرشوط يف ملف البواخر املنتجة للطاقة، دار نقاش حول ملفات 

النفايات واالمالك العامة البحرية والنهرية، اىل ملفات املناقصات العمومية واملزايدة يف املنطقة الحرة يف املطار 

املناقصات محط  دائرة  كل ذلك جعل من 
املراجع  اعىل  ومعهم  اللبنانيني  انظار 
الحزبية  السياسية،  االدارية،  الحكومية، 
عليها  القيت  بذلك  املدين.  واملجتمع 
هذه  كل  مواجهة  يف  كربى  مسؤولية 
من  يعانيه  ما  يعاين  بلد  يف  االستحقاقات، 
حجم الدين العام وكلفة خدمته وما يرتتب 
اللقاء  هذا  كان  لذلك  مخاطر.  من  عليهام 
الدكتور  املناقصات  لدائرة  العام  املدير  مع 

العلية. جان 

هي  وما  املناقصات  دائرة  انشئت  متى   ■
صالحياتها وألي هدف؟

□ انشئت دائرة املناقصات يف العام 1959 
يف عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب، لتكون 
يف لبنان ادارة مركزية تعنى بادارة الصفقات 
حددت  وتنظيمها.  ومراقبتها  العمومية 
 59/2866 املرسوم  من   17 املادة  مبوجب 
املعاملة  تتخذه  ان  يجب  الذي  الشكل 
من  موقعة  املناقصات  ادارة  اىل  للوصول 
وهو  الجوهر،  اىل  لتصل  املختصة  املراجع 
يف مدى انطباق دفرت الرشوط عىل القوانني 
او  املنافسة  يحد من  املرعية، وخلوها مام 
واالسعار.  الكميات  تقدير  وصحة  التجزئة 
منذ  لبنان  يف  وجدت  مركزية  ادارة  هي 
تتجاوز  صالحيات  ولديها   1959 العام 
تعنى  التي  النظامية  الرقابة  صالحيات 
القوانني،  مع  املعاملة  مطابقة  من  بالتأكد 
التدقيق  عند  املالءمة  حدود  اىل  وصوال 
صفقة  ألي  التخمينية  الكشوفات  يف 
ومالءمة  الكميات  تقدير  صحة  لناحية 
برئاسة  اداريا  ادارة مرتبطة  االسعار. وهي 
الحكومة من خالل التفتيش املركزي. تنظم 

املدير العام لدائرة املناقصات: تطبيق القانون 
أقصر الطرق إلى مواجهة الفساد

جورج شاهني

تحقيق

املناقصات يف املؤسسات العامة والصناديق 
بحسب  االدارات،  كل  يف  كام  والبلديات، 
املادة 2 من قانون املناقصات التي توجب 
عىل هذه االدارات تطبيق االسس املعتمدة 
يف نظام املناقصات العلنية والسيام املنافسة 

واملساواة.

عليه  نصت  ما  تطبيق  يعيق  الذي  ما   ■
القوانني واالجراءات املعتمدة؟

تطبيق  يف  القصور  من  ناتج  يعيقنا  ما   □
او تفسري النصوص، كذلك بوجود مسؤولني 
تطبيقها.  يريدون  ال  ما  ادارة  او  وزارة  يف 
هنا نصل اىل ما يسمونه الفساد الذي ميكن 
مواجهته باقرص الطرق عرب تطبيق القانون. 
الخطوات  اوىل  تكون  القانون  طبق  متى 
تحديث  اىل  امللحة  الحاجة  مع  منه  للحد 
الصفقات  ادارة  كيفية  لجهة  القوانني 
العمومية وتوحيدها اذا امكن. لذلك، فان 
القانون مسؤولية  البعض  محاوالت تحميل 
يف  واملشكلة  خطأ،  الفاسدة  املامرسات 

منحرفا. تطبيقه 

لتطوير  كبرية  ورشة  عن  حديث  مثة   ■
ملواجهة  املركزي  والتفتيش  الرقابة  هيئات 
املناقصات  دائرة  نصيب  هو  ما  الفساد. 

منها؟
القوانني  وتحديث  تطوير  عملية   □
ورشة  الرقابية  املؤسسات  يف  والترشيعات 
كبرية بدأت منذ العام 2012 عندما احالت 
حينه  يف  ميقايت  نجيب  الرئيس  حكومة 
بالتفتيش  يتعلق  االول  قانونني،  مرشوعي 
املركزي والثاين بالصفقات العمومية. يومها، 
شكل رئيس املجلس النيايب نبيه بري لجنة 

بالصفقات  الخاص  خاصة ملناقشة املرشوع 
كنعان،  ابراهيم  النائب  برئاسة  العمومية 
وعقدت هذه اللجنة اربعة اجتامعات فقط 
العام 2013 يف حضوري كممثل عن  خالل 
ادارة املناقصات ومعنا السيد اييل معلوف 
كممثل عن ديوان املحاسبة والسيد يوسف 
لشؤون  الدولة  وزارة  عن  كممثل  سعد 
التنمية االدارية، ومل نعد نجتمع منذ ذلك 
آخر  مسار  مثة  املسعى،  هذا  اىل  التاريخ. 
النيابية  والعدل  االدارة  لجنة  رئيس  قاده 
السابق املرحوم روبري غانم ما بني العامني 
2014 و2015. ما استطيع قوله، انه عندما 
كنا نناقش معه يف موضوع االحكام الخاصة 
مرشوع  ضمن  من  املناقصات  بادارة 
توصلنا  املركزي،  التفتيش  لتنظيم  القانون 
متقدم  موقع  اىل  اجتامع  من  اكرث  بعد 
التنمية  بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون 
االدارية. انطالقا من اقتناعه باهمية دائرة 
املال  عىل  الحفاظ  يف  ودورها  املناقصات 
منها  تعاين  التي  املشكالت  حددنا  العام، 
العملية  واالقرتاحات  العمومية  الصفقات 
تلخيصها  تم  وقد  بدورها.  االدارة  لتقوم 
بالنقاط التالية: االرصار عىل عقد االتفاقات 
العروض  استدراجات  تنظيم  الرضائية، 
بقرارات  واملؤسسات  الوزارات  يف  املبارشة 
تصدر عن مجلس الوزراء، تجزئة الصفقات 
املراقبة  من  للتهرب  التلزيم  عملية  يف 
الواجب  التقديري  السعر  غياب  الدقيقة، 
اضافة  اتفاق.  اي  عقد  عند  سلفا  اعتامده 
واملسؤولني  الوزراء  بعض  التزام  عدم  اىل 
مضمون  حول  املناقصات  ادارة  مالحظات 
مناذج  اي  وجود  وعدم  الرشوط،  دفاتر 
موحدة الدارة الصفقات العمومية، وغياب 

ثانوية  اخرى  ومعوقات  االلكرتوين  التوريد 
ال ميكن القول انها هي من تقود اىل تنامي 
الوزارات  بعض  ارصار  اىل  بالنسبة  الفساد. 
الرضائية  االتفاقات  عىل  واملؤسسات 
من  انها  اىل  اوال  االشارة  تجدر  وتجزئتها، 
االساليب املعتمدة يف كل ترشيعات العامل. 
يف  تجاوزها.  ميكن  ال  اصول  لذلك  لكن 
الوزير  يعطي  ان  الوزراء  مجلس  امكان 

للصفقات  العليا  الهيئة  رأي  ويؤخذ  واجبا 
العمومية يف االمر. لذلك كان اقرتاحنا عىل 
يف  تعود  ان  مامثل  بعقد  تقوم  ادارة  اي 
هذه الحالة اىل دائرة املناقصات العمومية 
التي عليها ان تعطي رأيها برسعة، وحددت 
يف  عمل  يومي  او  االكرث  عىل  ايام  خمسة 
حال العجلة. االصالح ال يتم باالنقالب عىل 
قرارا  ان تصدر  القوانني، مثة فرق كبري بني 
بعقد الصفقة الرضائية من دون ان يسمع 
العكس وعدم وصولها اىل رأي  او  بها احد 
دائرة املناقصات. يف كل الحاالت، ان مجلس 
الحكومة عندما  النواب قادر عىل محاسبة 
لذا  حوزته،  يف  باملخالفات  التقارير  تكون 
تبلغه مبا يحصل.  املناقصات ان  عىل دائرة 
او  دائرة  كل  عىل  يفرض  الدولة  منطق 
هذه  مثل  نرش  بدورها.  تقوم  ان  مؤسسة 
العام  الرأي  رقابة  الدخال  واجب  التقارير 
حق  فقانون  واالحزاب،  املدين  واملجتمع 
الوصول اىل املعلومات يفرض هذا التوجه. 

■ ماذا عن تجزئة الصفقات؟
يلجأ  قد  الصفقات،  تجزئة  اىل  بالنسبة   □
عىل  الخطوة  هذه  اىل  املسؤولني  بعض 
مناقصة.  اجراء  من  تهربا  مرحلة  من  اكرث 
ميكن  لرية  مليون  املئة  دون  صفقة  فأي 
اليها  فيلجأون  بالرتايض،  لعقد  تخضع  ان 
تهربا من دون االعرتاف بارتفاع الكلفة ألي 
مرشوع بنسبة تزيد عىل ما تستحق. لذلك 
السنوي  الربنامج  اىل  العودة  مبدأ  اقرتحنا 
للمناقصات يف اي وزارة او دائرة، تالزما مع 
منطق سنوية املوازنة ليك نتمكن كمديرية 
واال  وتنظيمها،  وبرمجتها  تقديرها  من 
الوزارات  لنا ان نعرف حاجات هذه  كيف 
التذكري مبا قال  واملؤسسات. هنا ال بد من 
الوصول اىل املعلومات،  الحق يف  به قانون 
فهو فرض تقريرا سنويا عن الصفقات ملنع 
وابالغ  الدقيقة  املراقبة  ولتوفري  تجزئتها 
املحاسبة  املركزي وديوان  التفتيش  كل من 
مرتكبة.  مخالفة  بأي  الترشيعية  والسلطة 
اىل كل هذه املالحظات، من املعيب امليض 
السعر  دراسة  اي صفقة من دون  يف عقد 

املوازنة  االعتامد يف  لحجز  لها  التقديري 

يعتقد وزراء ومسؤولون 
ان مواقعهم تخولهم 

القوانني مخالفة 

املدير العام لدائرة املناقصات يف هيئة التفتيش املركزي الدكتور جان العلية.

لعقد  استنسابية  سلطة  مسؤول  اي  او 
محصورة  معينة  حاالت  يف  معينة  صفقة 
الطارئة  الحاالت  او  الرضورة،  مبقتضيات 
والظروف القاهرة واالستثنائية، او اذا كان 
وليس  الرسية  يفرض  امني  طابع  للصفقة 
العام  يف  لبنان  انضم  عندما  وقت.  اي  يف 
2008 اىل االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد 
بقانون اقر يف املجلس النيايب، بدأنا تطبيقه 
بتطبيق  ملزما  بات  حيث   2009 العام  يف 
اللجوء  عدم  ومنها  اصول  من  فرضته  ما 
االتفاقيات  كمثل  االستثنائية  الطرق  اىل 
فيها  يتعذر  التي  الحاالت  يف  اال  الرضائية، 
اجراء مناقصة. يف مثل هذه الحاالت، تلزم 
تربيرا  قرارها  تعليل  السياسية  السلطة 
للخطوة. لكن ويا لالسف، باتت االتفاقيات 

ان  من  بدال  قاعدة  لبنان  يف  الرضائية 
القواعد  كل  خارج  وتطبق  استثناء  تكون 
ال  ذلك،  اىل  اضف  القانونية.  والضوابط 
ميكن تجاهل الضوابط التي تحكم الذهاب 
الخطوة  تربير  وابرزها  رضايئ،  اتفاق  اىل 
الوصول  يف  الحق  قانون  به  قال  مبا  التزاما 
توجب  منه   11 فاملادة  املعلومات.  اىل 
التنظيمية،  غري  االدارية  القرارات  تعليل 
وما تفرضه هذه املادة معمول به يف  دول 
يف  تشددا.  اكرث  بطريقة  العامل   من  اخرى 
اتفاق  عقد  السلطة  ارادت  اذا  مثال،  كندا 
فهي  االمنية،  االعتبارات  خارج  بالرتايض 
ملزمة االعالم واالعالن عنه ملدة شهر عىل 
غري  اخرى  رشكة  هناك  ان  تبني  اذا  االقل. 
املنافسة  اىل  العودة  تصبح  معها،  املتعاقد 
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ومن  نعيش يف سوق حرة  نحن  العامة. 
التواطؤ  متنع  التي  الوسيلة  توفري  الواجب 
االدىن  السعرين  تحديد  العارضني.  بني 
واملحاسبة  التقدير  عملية  يسهل  واالقىص 
يف  تعتمد  ال  دولة  العامل  يف  ليس  الحقا. 
امر  وهو  التقديري.  السعر  عىل  صفقاتها 
املراقبة  لتسهيل  اعادة تطبيقه  شددنا عىل 
من  والتثبت  املكونات  نوعية  من  والتأكد 

حصول االدارة عىل السعر االدىن.

مالحظات  الوزراء  التزام  عدم  عن  ماذا   ■
دائرة املناقصات؟

وال  حدث  املوضوع  هذا  اىل  بالنسبة   □
حرج. مثة تجربة ال ميكن تجاهلها للتدليل 
عىل خطورة هذا االمر، وهي تجربة تلزيم 
الحريري  رفيق  مطار  يف  الحرة  السوق 
الرشكات عىل  احدى  التزمتها  التي  الدويل 
الف  و500  مبليونني  سنوات   10 مدى 
 2015 العامني  يف  ووصلت  امرييك،  دوالر 
مليون   17 اىل  املزايدة  خالل  من  و2016 
فنيانوس  الوزير يوسف  دوالر. حني وصل 
هذه  ان  لنا  قال  االشغال،  وزارة  اىل 
فطلب  وجهه،  يف  رميت  نار  كرة  املسألة 
جديد.  رشوط  دفرت  عىل  مالحظاتنا  منا 
املزايدة  يف  املنافسة  دائرة  ووسعنا  وافقنا 

دفعته  الذي  املبلغ  فارتفع  املطروحة، 
مليون   125 من  اكرث  اىل  نفسها  الرشكة 
دوالر امرييك. اعتقد صادقا، انه لو اعتمدنا 
هذا النهج يف ملف البواخر الرتكية املنتجة 
يشبه  متقدم  مكان  اىل  لوصلنا  للطاقة، 

هذه العملية وما آلت اليه.

اىل  الوصول  قانون  عن  تحدثت   ■
املعلومات. اين اصبح وهل هو نافذ؟

كونه  يف  تكمن  القانون  هذا  اهمية   □
توفري  اىل   للوصول  الوسائل  احدى 
اخضع  من  فهو  للدولة.  اضافية  مداخيل 
العمومية يف مديرية املناقصات  املناقصات 
العام.  االنفاق  املعلومات عن  ملوجب نرش 
االعالم  وسائل  عرب  املوضوع  رشحت  ملا  
بخرق  البعض  من  اتهمت  عليه  وشددت 

موجب التحفظ. الواقع انه ويف حال اجراء 
اي مناقصة، فان من حق املواطن الحصول 
عىل كامل املعلومات املتصلة بها، فال يجب 
ان يكون يف االمر اي رس  نخفيه عنه. وهو 
ليتوفر  الدستور  مقدمة  يف  له  مكرس  حق 
القانون  العام.  االنفاق  مراقبة  حق  له 
عن  الرسية  ويفصل  املعلومات  يصنف 
العكس،  او  نرشها  يجب  ال  التي  العلنية 
واي خلل يؤدي اىل مخالفة ترتكبها مديرية 

املناقصات.

■ من يحاسب يف بعض املشاريع  البعيدة 
املدى  بعد خمس او عرش سنوات اذا ظهر 
خلل يف التنفيذ؟ وهل من محاسبة الحقة؟
التنفيذ  عملية  مع  املتزامنة  الرقابة   □
اسلوب  واعتامد  الالحقة،  الرقابة  من  اهم 
االستالم املوقت لجزء من املرشوع تكتسب 
يف  الكامل.  االستالم  قبل  مامثلة  اهمية 
ال  مرشوعا  اللجان  احدى  تسلمت  حال 
دفرت  بها  قال  التي  واملواصفات  يتطابق 
ويستطيع  للمساءلة  تخضع  الرشوط، 
ولو  وقت  اي  يف  التدخل  املركزي  التفتيش 
التي  العشوائية  االختبارات  او  بالعينات 
ملعلومات  وفقا  محددة  عينات  لها  تخضع 
االستالم  فلجان  مسبقة.  واستقصاءات 
وديوان  املركزي  التفتيش  لرقابة  تخضع 

املحاسبة.

■ هل تأمل يف بلوغنا يوما مرحلة تتحقق 
فيها الشفافية يف املشاريع التي ميولها املال 

العام وما هي املعوقات؟ 
االدارة،  هذه  يف   2012 العام  منذ  انا   □
ومنذ اللحظة االوىل رسمت لها ويل خارطة 
طريق هي تطبيق القانون وابداء الرأي يف 
مرسلها.  يكن  ايا  علينا  تعرض  معاملة  اي 
باالنفاق  املتعلقة  املعلومات  ايصال  هدفنا 
العام ضمن االطر القانونية اىل الرأي العام 
والرشع  بالدستور  عمال  عليها  لالطالع 
اختصار  يف  يعيقنا  ما  العاملية.  واملواثيق 
البعض  اعتقاد  او  القوانني  االبتعاد من  هو 
تخولهم  مواقعهم  ان  املواقع  من  عدد  يف 

القوانني. مخالفة 

القانون  تحميل 
املمارسات  مسؤولية 

الفاسدة خطأ واملشكلة 
في تطبيقه منحرفا

قانون الوصول اىل املعلومات يوفر مداخيل اضافية للدولة.
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