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قانون الشراء العام بني التدريب والتنفيذ
األمن العام شارك وبنى قدراته على اإلصالح

ما  اذا  االصالحات  اساس يف سلة  بندا  العام  الرشاء  قانون  يعد 
الهيئات  وبادارة  والنزاهة،  الشفافية  اي  العاملية،  باملعايري  نفذ 
املنوطة بهذا الدور. فهو سينقل لبنان اىل مصاف الدول املتقدمة 
يف تنظيم االنفاق العام ووقف الهدر يف كل خزائن ادارات الدولة 

واملؤسسات العامة

متكنا خالل العام 2022 من تدريب اكرث من 
الجديد،  الرشاء  قانون  متدرب/ة عىل   2000
وزار  منهم،  لـ 1700  اختبار معارف  ونظمنا 
خرباء معهد باسل فليحان 242 بلدية، حيث 
املفاهيم  بعض  وكان  القانون  لهم  رشح 
والحظ  اليهم،  سبقتنا  املغلوطة  واملعلومات 
الجميع عند انتهاء هذه الدورات والحلقات 

■ هل حققت دورات املعهد املايل املتعلقة 
وعززت  غاياتها  العام  الرشاء  قانون  بتطبيق 

القدرات يف الرشاء الحكومي ؟
واالحرتاف  املهنية  درجات  اعىل  تحقيق   □
اليها  يصبو  التي  االهداف  لتحقيق  ضامنة 
منه  الخامس  الفصل  يف  نص  لذلك  القانون، 
عالية  برشية  موارد  تخصيص  موجب  عىل 
املهنية للقيام بعمليات الرشاء وادرج الرشاء 
ضمن  بذاتها،  قامئة  محددة  كوظيفة  العام 
املادة  نصت  الدولة.  يف  الوظيفي  الهيكل 
الرشاء  مبهامت  القامئون  يخضع  ان  عىل   72
والزامي  مستمر  متخصص  لتدريب  العام 
تنفذه وزارة املال - معهد باسل فليحان املايل 
واالقتصادي، بالتعاون والتنسيق مع املعاهد 
يف  املعتمدة  االخرى  التدريب  ومؤسسات 
التدريب  املعهد  بدأ  االطار،  هذا  يف  الدولة. 
حيز  دخوله  قبل  القانون  عىل  والتوعية 
العام من اوىل االدارات  التنفيذ. وكان االمن 
الرشيكة يف التزام هذا املسار االصالحي، كام 
سهل لنا اجراء التدريب يف مركزه، ووضع يف 
وانرتنت  تنسيق  امكاناته من مكتب  ترصفنا 
وذلك  التدريبية،  الدورات  تنقطع  ال  يك 
مبنى  يف  الكهربايئ  التيار  انقطاع  بسبب 
املشكورة  املساندة  هذه  وبفضل  املعهد. 

مل  اشهر،  ستة  منذ  تنفيذه  بورش  الذي  القانون  هذا  لكن 
االنهيار عىل  اذ تزامن مع  الطريق من دون مطبات،  يسلك 

كل املستويات. 
"االمن العام" التقت رئيسة معهد باسل فليحان ملياء مبيض 
البساط واملقدم االداري يف االمن العام وسيم منذر، اللذين 

تحدثا عن هذا القانون.

عن  اما  جديد.  نظام  اىل  االنتقال  اهمية 
يحتاج  االمر  فهذا  التدريبية  الدورات  نتائج 
اىل مزيد من الوقت واستطالعات الرأي، ألن 
القانون دخل حيز التنفيذ منذ 6 اشهر فقط 
ومل يتمكن معظم الجهات الشارية بعد من 
التمرس يف تنفيذه. ولذلك فان الحديث عن 
تعديله سابق الوانه ويعطي اشارات اىل عدم 

جدية تنفيذ االصالحات. 

اىل  الدورات  يف  املشاركون  خضع  هل   ■
العام  الرشاء  يف  املكتسبات  تقييم  اختبار 

ووفق اي معايري؟ 
□ يهدف اختبار املعلومات اىل  قياس درجة 
اجتاز  من  كل  ان  وضامن  املعارف  اكتساب 
االختبار متمكن من املعلومات االساسية التي 
يحرص  كام  القانون.  تنفيذ  حسن  يتطلبها 
الجلسات  يف  املتدرب  مواكبة  عىل  املعهد 
ومحتوى  مراجع  وتوفري  لالختبار  التحضريية 
املشاركني  تشجيع  بهدف  الكرتوين،  تدريبي 

عىل االستمرار يف التعلم يف شكل مستقل.

لدى  املعتمدة  االليات  تطابقت  هل   ■
منها  االمنية  وخصوصا  الرسمية  املؤسسات 
حددها  التي  تلك  مع  الرشاء  عمليات  يف 

القانون؟ 
وخصوصا  االمنية  االجهزة  كل  اظهرت   □
وامن  الداخيل  واالمن  العام  واالمن  الجيش 
بناء  لجهة  املعهد  مع  كبريا  تعاونا  الدولة، 
داخلها،  الرشاء  بعمليات  للمولجني  قدرات 
تم  اذ  القانون.  تطبيق  اىل  السباقة  وكانت 
تحضري نواة مدربني - خرباء يف هذه االجهزة 
يستعني بهم املعهد يف معظم دوراته. فهذه 
االجهزة تدرك جيدا اهمية رصف املال العام 
باقىص معايري الشفافية واالمانة وتأثريه عىل 
عامل الثقة، وهو مدماك اساس يف عمل هذه 

الهيئات.

■ هل تم تخطي معوقات تطبيق القانون؟ 
من  نوع  كليا،  جديد  نظام  هو  القانون   □

متقادمة  منظومة  عىل  تدخل  حداثة 

رئيسة معهد باسل فليحان ملياء مبيض البساط.

املشاكل ليست
مرتبطة بالقانون بل بالحالة 

املالية العامة

خرجنا من املطهر
لندخل أتون جهنّم

الفيالق  رسمتها  سوداوية  مشهدية  من  الراهن  الوقت  يف  اللبنانيون  يتخوف 
 - القضايئ  الخالف  بسبب  املصارف  وارضاب  الدوالر  سعر  وتفلت  الزلزالية 
الخارجية  والتهديدات  العفن،  السيايس  الوضع  ننىس  ان  دون  من  املرصيف، 
بجعل االمور يف لبنان تسوء اكرث من خالل سيناريوهات كارثية، تفكك الدولة 

هو االسوأ بينها.
الخوف الذي يصيب نفوس اللبنانيني ويقض مضاجعهم يتحرك من جراء اآليت: 
اوال، الوضع االقتصادي وعىل وجه الخصوص عىل املستوى الذي يتجه اليه سعر 
رصف الدوالر، مع توقف كل املعالجات وترك االمور عىل غاربها، االمر الذي من 
شأنه ان يدفع بسعره رمبا اىل 999000 لرية، عىل ما قاله رئيس لجنة الرقابة عىل 

املصارف السابق سمري حمود منذ فرتة، مستندا اىل اكرث من مؤرش. 
ثانيا، تأزم الوضع السيايس يف دولة اصابها االهرتاء وبال رأس، ويف ظل حكومة 

ترصيف اعامل ال متلك قدرة عىل ابتكار املخارج السليمة.
مسرية هذا االنهيار بدأت عندما اندفع اصحاب رشكات النفط اىل استرياد هذه 
الذين  ايضا من اصحاب املحطات  بالدوالر  بالدوالر والحصول عىل مثنها  املادة 
النفطية.  املشتقات  من  مشرتياتهم  لتأمني  الدوالر  لعبة  يف  بدورهم  انخرطوا 
من  التجار  امتهنها  لعبة  اىل  كبرية  برسعة  املوضوع  فتحول  السبحة،  وكرت 
مستوردي االدوية واملواد الغذائية والسلع االستهالكية واصحاب السوبرماركات 
من  االولية  املواد  يستوردون  الذين  الصناعيني  ننىس  ان  دون  من  واالفران، 
الخارج وبالدوالر ايضا، حتى ان الخرض والفواكه باتت تسّعر بالدوالر. الوضع 
املواطن مقتنعا عىل مضض برضورة وجود  الدولرة، واصبح  غاص يف مزيد من 
الدوالر يف تعامالته اليومية. وقد طالبت كل القطاعات بالتعامل بالدوالر بدل 

اللرية التي فقدت ويا لالسف قيمتها.
القريب.  املستقبل  الدوالر يف  الذي سجله وسيسجله سعر  املستوى  املهم  ليس 
االهم هو الحقيقة الساطعة التي تبني ان املستفيد من االنهيار والبؤس والفقر 
وحتى من هجرة النخب واالدمغة واليد العاملة الفنية، سيستمر يف الدفع بهذا 
االتجاه حتى تحقيق غاياته. لذلك نتجه اىل وضع خطري جدا بعد ان ُدفع مباليني 

االشخاص يف لبنان اىل براثن الفقر.
السياسيون يعملون اليوم عىل بقائهم وليس بقاء الدولة، مع العلم ان الدولة 
يجب ان تبقى بكليتها، اال انها تنهار. فالبلد يتجه اىل منزلق خطري جدا، ونتجه 
لبنان مسؤولياتهم  يف  القرار  اصحاب  تحمل  الرضورة  من  لذا  كبري.  انفجار  اىل 
الوطنية، وامليض قدما بانتخاب رئيس جديد للجمهورية كخطوة اساسية لبدء 
معالجة االزمات املرتاكمة ألن ما يواجهه لبنان مختلف واشد خطورة من ازماته 
السابقة، وحتى اشد تعقيدا من االزمات االقليمية يف املنطقة، ويف مقدم هذه 
االزمات الخطر الذي يهدد لبنان بهويته واملتمثل بالتغايض عن ايجاد الحلول 
الدويل  املجتمع  تغيري  بلدهم، ورضورة  اىل  السوريني  النازحني  العادة  النهائية 

مقاربته لهذا امللف.
فهل نستدرك هذه االمور، ام اننا خرجنا من املطهر لندخل اتون جهنم؟
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اعتادت مامرسات معينة ليست بالرضورة 
العام.  املال  انفاق  لحسن  ضامنة  او  جيدة 
التجربة،  نظام جديد يوضع يف خانة  وككل 
يف  معوقات  االوىل  املراحل  يف  تعرتضه 
اما بعدم املعرفة باالحكام  التطبيق متعلقة 
او  التغيري  مقاومة  بسبب  او  الجديدة 
من  مستفيدة  مصالح  مجموعات  وجود 
العربة  لكن  تغيريه.  وتعارض  القديم  النظام 
التي  املتجذرة  املصالح  ومقاومة  املثابرة  يف 
تستغل بعض صعوبات التطبيق ليك تحافظ 
عىل مصالحها، علام ان الجهات التي ترشف 
التحديات.  القانون واعية لهذه  عىل تطبيق 
من املبكر القول اننا تخطينا هذه املعوقات 
النه مل مير سوى 6 اشهر عىل دخول قانون 
مسار  وهذا  التنفيذ،  حيز  العام  الرشاء 
املعرفة  من  الكثري  يتطلب  وتراكمي  طويل 
ال  الننا  قلقون  نحن  والتعاون.  والتدريب 
نرى تقدما كبريا عىل مسار الخطة املوضوعة 
مجلس  اقرها  التي  الوطنية  االسرتاتيجيا  يف 
الكايف  واملايل  السيايس  الدعم  وال  الوزراء، 
التمويل  عىل  موافقات  وال  االصالح،  ملسار 
املنصة  النشاء  لبنان  عليه  حصل  الذي 
اقرتاحات  تقديم  يف  ترسع  بل  االلكرتونية، 
ومخالفة  مسيئة  وقرارات  القانون  تعديل 
مسار  عىل  سيىء  اثر  لها  سيكون  ملضمونه 

االصالح وسمعة لبنان.

■ ما هي انواع االعرتاضات التي واجهتكم يف 
عملية التطبيق؟ 

بالقانون  مرتبطة  ليست  الكبرية  املشاكل   □
االقتصادية  واالزمة  العامة  املالية  بالحالة  بل 
نتيجة  املوازنات  تقلص  وتحديدا  واملرصفية، 
تدهور سعر الرصف واالنحدار الكبري يف القيمة 
الرشائية للرية اللبنانية وعدم رغبة السوق يف 
التعامل مع القطاع العام، مام يعرقل عمليات 
ازمة  كذلك  املنافسة،  عنرص  ويفقدها  الرشاء 
القطاع املرصيف، والهجرة الكبرية للكفايات من 
مؤسسات القطاع العام. ومن االعرتاضات التي 
القانون  بتعليق  تطالب  اصوات  سمعناها، 
التي  الصغرية  البلديات  مستوى  عىل  السيام 
تعاين من نقص يف هيكلياتها االدارية، وقدرتها 
حقيقية  املعوقات  بعض  املحدودة.  املادية 
والبلديات  الداخلية  وزارة  تجاوبت  وقد 
تعليامت  واصدرت  العام،  الرشاء  هيئة  مع 

وقرارات لتسهيل عمل البلديات. 

امللزمة،  االعرتاضات  هيئة  تدابري  هي  ما   ■
وكيف تم التفاعل معها يف دورات التدريب؟ 
االصالحات  من  هي  االعرتاضات  هيئة   □
لتوفري  القانون  ادخلها  التي  الجوهرية 
مسارات رسيعة وفعالة لالعرتاض يف مرحلة 
حال  يف  العقد  يوقع  فال  التعاقد،  قبل  ما 
يحفظ  وبالتايل  مقبول  اعرتاض  هناك  كان 

القانون  اعطى  العام.  واملال  املعرتض  حق 
ادارية  صفة  الهيئة  هذه   2021/244
متمرسني  خرباء  من  مؤلفة  وهي  مستقلة 
يف الرشاء ومعضالته القانونية، وهي تتمتع 
ان  رسيعا.  قراراتها  التخاذ  الالزمة  باملرونة 
دونه  من  مدماك  االعرتاضات  هيئة  انشاء 
دور  وال   2021/244 للقانون  فعالية  ال 

للمجتمع املدين. 

■ هل متّكن حتى االن اقله تطبيق القانون 
من تخطي عقلية الرشاء العام السابقة؟ 

□ بدأت الذهنية تتغري نحو تقبل القانون 
للعموم.  اوضح  االصالحية  جوانبه  وباتت 
فكل  الرقمنة،  هي  االهم  االداة  لكن 
الجهات الشارية يف الدولة، ملزمة استعامل 
لعمليات  املسبق  التخطيط  التزام  الرقمنة 
وضوح  وجود  حكام  يقتيض  الذي  الرشاء 
الشارية  الجهة  لدى  سنوية  وخطة  رؤية 
الرشاء  طرق  اختيار  اىل  باملوازنة،  مرتبطة 
بالسوق  تلزيم، ومعرفة  نوع  لكل  املناسبة 
من خالل دراسات مسبقة، اىل تحضري دفاتر 
تصدرها  موحدة  مناذج  عىل  بناء  الرشوط 
االلكرتونية  املنصة  عرب  العام  الرشاء  هيئة 
واملجتمع  الخاص  القطاع  عىل  املركزية. 
اىل  الوصول  يف  بحقهام  يطالبا  ان  املدين 

تلقائيا.  املعلومات 

وهل  الدورات  يف  املشاركني  عدد  هو  ما   ■
تحققت الغاية منها؟ 

انطالقتها  منذ  الدورات  هذه  يف  شارك   □
العام  االمن  ضباط  من  ومتدربا  متدربة   60
وعسكرييه. ساهم هذا التدريب يف تعريفهم 
تطبيقه،  اليات  وعىل  الجديد  القانون  عىل 
اضافة اىل مبادئ القانون التي يحتاج العاملون 
يف القطاع العام اىل معرفتها واعتامدها يف كل 
وانتظام  تطوير  يف  تساهم  والتي  املجاالت، 

يف  العام  االمن  مشاركة  اهداف  هي  ما   ■
دورات تدريبية حول قانون الرشاء العام؟

 2021  /244 رقم  العام  الرشاء  قانون   □
لبنان،  يف  االصالحية  القوانني  اهم  من  هو 
نظرا اىل اهمية الرشاء العام واثره يف ادارة 
الدول السيام تلك التي تعاين من قلة املوارد 
وتقييم  مسح  بعد  القانون  هذا  اىت  املالية. 
لبنان،  يف  العام  الرشاء  ملنظومة  منهجي 
تعانيه  الذي  الخلل  املسح  هذا  بنّي  حيث 

املقدم االداري يف االمن العام وسيم منذر.

الدورات ساهمت 
في التعريف على اهمية 

الشراء العام

منذر: املوّردون يحجمون 
عن التعامل مع االدارات الرسمية

لتصحيح  القانون  فجاء  املنظومة.  هذه 
الفضىل  واملامرسات  للمبادئ  وفقا  الخلل 
اثبتت  العامل حيث  دول  املطبقة يف معظم 
فعاليتها. من مبادئ هذا القانون التخصص 
االساس  الهدف  كانت  التي  القدرات  وبناء 
الدورات  يف  العام  االمن  مشاركة  من 
يف  املعتمدة  السياسة  اىل  اضافة  التدريبية، 
التدريب  تعزيز  عىل  والقامئة  العام  االمن 

وبناء القدرات بشكل عام.

يف  الدورات  هذه  ساهمت  كام  العمل. 
تعريفهم عىل اهمية الرشاء العام واملامرسات 

العاملية يف هذا املجال. 

■ هل تطابقت االليات املعتمدة لديكم مع 
اليات القانون؟ 

□ ان االليات املعتمدة يف االمن العام تقوم 
لبنان،  واالنظمة يف  القوانني  كل  تطبيق  عىل 
اىل  تؤدي  التي  االجراءات  كل  انجزت  وقد 
عىل  منها  القانون،  عليه  نص  ما  تطبيق 
لالمن  االلكرتوين  املوقع  تحضري  املثال،  سبيل 
العام لنرش كل الدعوات واالشعارات، اضافة 
النظر  اعادة  طلبات  لتلقي  الية  وضع  اىل 
واالعرتاضات عىل عمليات الرشاء، وتخصيص 
ذلك  وغري  التلزيم  لجان  الجتامعات  مكان 

من االجراءات.

■ ما هي الصعوبات التي واجهتكم يف تحقيق 
املكتسبات العلمية يف الرشاء العام؟ 

تطبيق  واجهت  التي  الصعوبات  اهم   □
القانون بكل جوانبه هي االزمة املالية الحادة 
االدارة  عمل  عىل  كبري  شكل  يف  اثرت  التي 
الوضع  اىل  نظرا  فيها،  العاملني  اداء  وعىل 
املعييش الصعب الذي يعانون منه. اضافة اىل 
اجراء عدد كبري من الدورات من بعد، حيث 

تؤدي اىل تحقيق جزيئ للغاية من التدريب.

الذين  العام  االمن  عنارص  اكتسب  هل   ■
شاركوا يف التدريب مهارات جديدة؟

الجديد  القانون  عىل  تعرفوا  فقد  طبعا،   □
ومبادئه، طرق الرشاء الجديد واليات تطبيقها، 
ومهامت  واجراء  عملية  لكل  املحددة  املهل 
وواجبات وكيفية عمل لجان التلزيم واالستالم، 
واليات  االعرتاض  املشاركني يف  فضال عن حق 
سري عمليات االعرتاض ومهلها، وغري ذلك مام 

نص عليه القانون.

■ هل واجهتم معوقات محددة عند تطبيق 
القانون؟ 

□ تعترب االزمة املالية التي بدأ تطبيق القانون 
يف ظلها من اهم املعوقات. عىل سبيل املثال، 

ان املنافسة ومشاركة عدد كبري من العارضني 
واهدافه.  القانون  هذا  مبادئ  اهم  من  هي 
عن  يتمنعون  العارضني  معظم  ان  حني  يف 
عدم  اىل  نظرا  رشاء،  عملية  اي  يف  املشاركة 

استقرار سعر رصف اللرية.

مع  الخاص  القطاع  تفاعل  تقّيم  كيف   ■
تطبيق الرشاء العام؟ 

□ يبدي القطاع الخاص ارتياحه الكبري القرار 
هذا القانون وتطبيقه، كونه يساهم يف زيادة 
حظوظه يف املشاركة مع ما يؤّمن له من فرص 
جميع  لدى  االجراءات  توحيد  عرب  اضافية 
كل  عىل  اطالعهم  وسهولة  الشارية  الجهات 
عمليات الرشاء مجانا عىل املنصة االلكرتونية 
التي  الحقوق  اىل  اضافة  العام.  الرشاء  لهيئة 
الزام  خالل  من  للعارضني  القانون  منحها 

الجهات الشارية مهال لتوقيع العقد واالستالم، 
واالهم هو الية االعرتاض التي وضعها القانون 
الالزمة.  الضامنات  العارضني  تعطي  والتي 
واالزمة  النقد  سعر  استقرار  عدم  ان  عمليا، 
املالية اثرا يف شكل كبري عىل امكان مشاركتهم 

يف عمليات الرشاء العام.

■ اىل اي حد سينجح تنفيذ القانون يف تطبيق 
الشفافية والنزاهة يف عمليات الرشاء العام؟ 

املبادئ  اعتامد  القانون  ما مييز هذا  اهم   □
عىل  نص  اذ  والنزاهة،  الشفافية  ومنها 
بالرشاء  املتعلقة  املعلومات  كل  وجوب نرش 
الرشاء  لهيئة  االلكرتوين  املوقع  عىل  العام 
الشفافية،  زيادة  يف  يساهم  مام  العام، 
كبري،  بشكل  الفساد  عمليات  من  والحد 
انفاق  كيفية  مبراقبة  للمواطنني  ويسمح 
التي  االعرتاض  اليات  اىل  اضافة  العام،  املال 
املحظورة  واملامرسات  التجاوزات  من  تحد 
التي حددها القانون وعرفها يف شكل واضح 
املخالفات.  من  نوع  لكل  عقوبات  ووضع 
هذا االمر يساعد عىل تعزيز مستوى النزاهة 
والشفافية، مام يزيد من فعالية الرشاء العام 

والحد من الفساد والهدر.
ع. ش


