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سياسة

سياسة
على الغالف

«غزوة» جورج عطية

محاولة السيطرة على إدارة المناقصات

ّ
يستميت رئيس التفتيش المركزي جورج ّ
التوسع في فرض «سلطته» على إدارة المناقصات .الهدف
عطية في محاولة
ّ
العلية الذي رفض تمرير مخالفات صفقة بواخر الكهرباء ،بل
ال ينحصر في «ترويض» المدير العام إلدارة المناقصات جان
يكمن أيضًا في وضع اليد على هذه اإلدارة التي ّ
تعد المعبر الوحيد المتفق عليه لكل التلزيمات المقبلة

سيطرة أي طرف سياسي
على إدارة المناقصات يمنحه
«حق» احتكار مشتريات الدولة
(هيثم الموسوي)

محمد وهبة
ل ـ ـي ـ ــس أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرًا عـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـرًا أن ي ـ ـح ـ ــاول
رئـ ـي ــس ال ـت ـف ـت ـيــش املـ ــركـ ــزي ج ــورج
عـطـيــة ،ف ــرض سـيـطــرتــه عـلــى إدارة
املـنــاقـصــات مــن خ ــال االدعـ ــاء بأنه
«الرئيس التسلسلي» .خطورة هذه
تكسر استقاللية هــذه
الـفـكــرة أنـهــا ّ
اإلدارة التي تنفذ التلزيمات العامة،
وأنـ ـه ــا ت ــأت ــي ب ـع ــد اتـ ـف ــاق سـيــاســي
عـلــى أن تـمـ ّـر كــل الـتـلــزيـمــات العامة
عبرها ،وبعد صفقة معامل توليد
الـطــاقــة الـعــائـمــة ال ـتــي رف ــض املــديــر

إدارة المناقصات تتبع
إداريًا ،ال وظيفيًا ،لرئاسة
التفتيش المركزي
العام إلدارة املناقصات جان العلية
تمريرها .السيطرة على هذه اإلدارة
م ـ ــن قـ ـب ــل أي ط ـ ـ ــرف سـ ـي ــاس ــي هــو
بـمـثــابــة مـنــح حــق اح ـت ـكــاري لفريق
في السلطة على املشتريات العامة
للدولة.

تحذير الرئيس للمرؤوس!
ل ــم تـنـتــه ف ـص ــول األزم ـ ــة ب ــن املــديــر
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـم ـن ــاق ـص ــات ج ـ ــان ال ـع ـل ـيــة
ورئ ـي ــس الـتـفـتـيــش امل ــرك ــزي ج ــورج
عـ ـ ـط ـ ـ ّـي ـ ــة ،بـ ـ ــل تـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ّ
ـورت إلـ ـ ـ ــى حـ ــرب
صالحيات يسعى من خاللها عطية
إلى إعالن سيطرته على عمل إدارة
املناقصات .فقد تلقى العلية أمس،
ت ـح ــذي ـرًا خـطـيــا م ــن ع ـطـ ّـيــة بصفته
«رئـ ـيـ ـس ــا ت ـس ـل ـس ـل ـي ــا» ،ي ـت ـه ـمــه فـيــه
بـ ـ ـ ـ ــاإلدالء ب ـت ـص ــري ـح ــات ص ـحــاف ـيــة
ومقابالت إعالمية من دون الحصول
ع ـلــى إذن م ــن ال ــرئ ـي ــس الـتـسـلـسـلــي
خالفًا ألحـكــام الفقرة  2مــن امل ــادة 5
م ــن امل ــرس ــوم االشـ ـت ــراع ــي 59/112
ّ
عطية إلى
(نظام املوظفني) .ويلمح
أن العلية يبوح بمعلومات رسمية،

تعطيل هيئة التفتيش المركزي
ّ
قالت مصادر مطلعة إن هيئة التفتيش املركزي ال تزال معطلة رغم أن تعيني القاضي
جورج عطية رئيسًا للتفتيش جاء النهاء أزمة التعطيل التي كان سببها خالفات بني
رئيس الهيئة السابق جورج عواد واملفتش املالي السابق صالح الدنف .فمنذ تعيينه في
آذار  ،2017لم تعقد هيئة التفتيش سوى بضعة جلسات تكاد تكون بروتوكولية (واحدة
بينها كان موضوعها حلف اليمني) .وباستثناء الدعوة ّ
املوجة للهيئة إلى االنعقاد اليوم،
فإن الهيئة لم تصدر قرارات تتعلق بامللفات املالية واإلدارية النائمة في أدراجها .تعطيل
الهيئة بحسب بيان صدر عن املفتش املالي السابق صالح الدنف في أيلول املاضي،
مصدره رئيس الهيئة الحالي جورج عطية .يقول الدنف إنه «عندما يقوم الرئيس الحالي
بتعطيل اجتماعات الهيئة ويصادر صالحياتها ،يكون مخالفًا ألحكام القانون ،وهو
ً
املؤتمن عليه وقد أقسم على تطبيقه ،كما يكون مغتصبًا للسلطة ومنتحال للصفة .ما
يحاسبه عليهما القانون الجزائي اللبناني .عليه ،فإن القانون ال يزال منتهكًا ،وعلى نطاق
واسع ،والفساد ال يزال محميًا على نطاق أوسع».

امل ــال ــي ال ـســابــق ص ــاح ال ــدن ــف ،ولــم
يـ ـك ــن ف ـ ــي ب ـ ـ ــال أح ـ ـ ــد أن ـ ـ ــه س ـي ـت ـف ـ ّـرغ
ألمــريــن؛ إخضاع املفتشني العامني،
والـسـيـطــرة عـلــى إدارة املـنــاقـصــات.
ّ
يــوم ـهــا ش ـ ــاءت الـ ـظ ــروف أن تـحـتــل
إدارة امل ـنــاق ـصــات األول ــوي ــة بسبب
صدور قرار عن مجلس الوزراء ينقل
م ـل ــف «اسـ ـ ـت ـ ــدراج ع ـ ــروض م ــول ــدات
ً
كهرباء عائمة» إلى هذه اإلدارة ،بدال
ّ
من فض العروض في وزارة الطاقة.
وب ـ ـ ـصـ ـ ــرف ال ـ ـن ـ ـظـ ــر عـ ـ ــن الـ ـشـ ـبـ ـه ــات
ال ـك ـث ـيــرة ال ـت ــي ح ــام ــت ح ــول صفقة
مولدات الكهرباء العائمة ،فإنه من
ّ
عطية
الثابت ،بحسب املطلعني ،أن
ل ــم يـجـلــس ع ـلــى ال ـح ـيــاد أبـ ـ ـدًا .فهو
املعلومات
ك ــان ي ـحــاول اسـتـقــاء كــل
ّ
امل ـ ـم ـ ـك ـ ـنـ ــة حـ ـ ـ ـ ــول ت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ف ـ ــض
ال ـ ـعـ ــروض ودراسـ ـ ـ ــة املـ ـل ــف وم ـس ــار
ال ـص ـف ـقــة ب ـه ــدف إط ـ ــاع مــرجـعـيـتــه
السياسية على مجرياتها .فوجئ
ّ
ّ
العلية
عطية بالتقرير الـصــادر عن
ب ـ ّعــد دراس ـت ــه امل ـلــف والـ ــذي يــرفــض
ف ــض ال ـع ــروض املــالـيــة بـسـبــب بـقــاء
ع ـ ـ ـ ــارض وح ـ ـي ـ ــد .ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك ال ــوق ــت
ت ـ ـبـ ـ ّـن ل ـل ـع ـل ـ ّـي ــة أن دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
ليس متوافقًا مــع قــانــون املحاسبة
العمومية وأنه قد أجريت تعديالت
عليه بعد إطالقه ،أي جرى التالعب
فيه ما ّأدى إلى تأهيل أربع شركات،
منها واحــدة مؤهلة ،وثــاث مؤهلة
ب ـ ـشـ ــروط! وب ـح ـس ــب أح ـ ــد الـ ـ ـ ــوزراء،
ف ــإن ع ـطـ ّـيــة س ـمــع كــامــا قــاس ـيــا من
وزي ـ ــر ب ـ ــارز ات ـه ـمــه ب ـض ـعــف قــدرتــه
ّ
العلية ،طالبًا منه أن
على «ضبط»
يفرض سيطرته وإال «فليستقل».
منذ ذلك الوقت اتخذت العالقة بني
عطية والعلية مسارًا مختلفًا وبدأت
تتأزم شيئًا فشيئًا بالتالزم مع عدم
حسم ملف تلزيم معامل الكهرباء.
فـقــد طـلــب مـجـلــس الـ ــوزراء أن تعاد
املـنــاقـصــة وف ــق ش ــروط جــديــدة وأن
تفتح مـهــل اسـتـقـبــال ال ـعــروض وأن
ّ
ّ
تـفــض الـ ـع ــروض ...لـكــن فــي ك ــل مـ ّـرة
ك ــان ــت ال ـن ـت ـي ـجــة ه ــي ن ـف ـس ـهــا :بـقــاء
عـ ــارض وح ـي ــد .وهـ ــذه الـنـتـيـجــة لم
تـكــن مــرض ّـيــة ل ــأط ــراف الـسـيــاسـيــة
ال ـتــي تـتـبــنــى ال ـت ـلــزيــم وت ــداف ــع عنه
أي وزراء الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ـ ّـر
وت ـي ــار املـسـتـقـبــل ،وه ــو م ــا انـعـكــس
م ـبــاشــرة ع ـلــى أداء ع ـط ـيــة .ف ــي تلك
الفترة استعملت كل طرق التخويف
وال ـت ـهــديــد بــإقــالــة ال ـع ـلـ ّـيــة ،وبـعــض
ّ
هذه الرسائل كانت ّ
عطية،
تمر عبر
إلــى أن عــرض أحــد وزراء التيار في
إحـ ـ ــدى ج ـل ـس ــات م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء،
ّ
العلية واستبداله.
إقالة

سيطرة بعد ترويض

م ـ ــن خـ ـ ــال ت ــذكـ ـي ــره بـ ــأنـ ــه ي ـخ ــال ــف
الـفـقــرة  8مــن امل ــادة  15مــن املــرســوم
ن ـف ـســه ل ـج ـهــة «الـ ـب ــوح بــامل ـع ـلــومــات
الرسمية التي تطلعون عليها أثناء
قيامكم بالوظيفة من دون ترخيص
خطي من اإلدارة» .ثم يضيف عطية:
«لقد قمتم بمراسلة مراجع رسمية،
السيد وزير اإلعالم ،الوكالة الوطنية
لإلعالم ،بصفتكم الوظيفية في غير
املواضيع التي أوالكم إياها القانون
وف ــي مــواض ـيــع تـتـعـلــق بشخصكم
ً
كمواطن األمر الذي يعتبر استغالال
ملــركــزكــم الــوظـيـفــي ألم ــور شخصية
ويحظره القانون على املوظف .وملا
كنتم فــي عملكم هــذا ال تستوحون
املـ ـصـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة وال ـ ـس ـ ـهـ ــر ع ـلــى
تطبيق الـقــوانــن واألنـظـمــة النافذة
من دون تجاوز أو مخالفة أو إهمال
وي ـج ـع ـل ـك ــم م ـت ـم ــردي ــن ع ـل ــى أوام ـ ــر
رئـ ـيـ ـسـ ـك ــم ...وملـ ــا كـ ــان م ــا أقــدم ـت ـهــم
عـ ـلـ ـي ــه قـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ـ ّـوه ويـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ّـوه س ـم ـعــة
ال ـت ـف ـت ـيــش امل ــرك ــزي ال ـت ــي تـنـضــوي
إدارة املـ ـن ــاقـ ـص ــات تـ ـح ــت سـلـطـتــه

ال ـت ـس ـل ـس ـل ـيــة سـ ـنـ ـدًا ألحـ ـك ــام امل ـ ــادة
األولـ ــى مــن امل ــرس ــوم رق ــم 59/2460
(تـنـظـيــم الـتـفـتـيــش امل ــرك ــزي) ،جئنًا
بـكـتــابـنــا ه ــذا نـحــذركــم بـعــدم تـكــرار
مـ ـ ــا ت ـ ـقـ ــومـ ــون ب ـ ـ ـ ـ ــه ...ت ـ ـحـ ــت ط ــائ ـل ــة
اتخاذ التدابير القانونية املناسبة
بحقكم».

ّ
التمرد
قمع

إذًا ،الـ ـعـ ـل ـ ّـي ــة يـ ـخ ــال ــف ت ـع ـل ـي ـم ــات
ّ
ّ
يتصرف
عطية يـحــاول أن
رئـيـســه.
ع ـلــى أن ــه الــرئ ـيــس وأن الـعـلـيــة هو
ً
املرؤوس متغافال عن النقاش الذي
دار ق ـب ــل فـ ـت ــرة ف ــي ج ـل ـس ــة لـلـجـنــة
اإلدارة والعدل النيابية حني وافق
أعضاء اللجنة على أن العالقة بني
إدارة املناقصات وهيئة التفتيش
املــركــزي هــي عــاقــة إداري ــة وليست
وظـ ـيـ ـفـ ـي ــة .ه ـ ـ ــذا الـ ـحـ ـس ــم ج ـ ـ ــاء فــي
إط ــار مـنــاقـشــة الـلـجـنــة لـلـتـعــديــات
املتعلقة بقانون املناقصات العامة،
ّ
أصر على التغاضي عن
لكن عطية
ّ
هــذه الـقــاعــدة والـتـعــامــل مــع العلية

ع ـلــى أس ـ ــاس ال ــرئ ـي ــس وامل ـ ـ ــرؤوس.
سـ ـل ــوك ــه ق ـ ــد يـ ــوحـ ــي ب ـ ـ ــأن الـ ـه ــدف
ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى «ت ـ ــروي ـ ــض» ال ـع ـل ـيــة
«امل ـت ـم ـ ّـرد» عـلــى حــد تـعـبـيــر عـطـيــة،
إال أن املعطيات املتداولة واملعروفة
عن هذه القضية منذ تعيني عطية
رئـيـســا للتفتيش املــركــزي فــي آذار
 ،2017تـشـيــر إل ــى أن األم ــر يحتمل
أبعد من «الترويض».
الهدف ،كما يبدو ،يتعلق بالسيطرة
ّ
العلية
على إدارة املناقصات ومنع
عن ممارسة صالحياته املنصوص
عـ ـنـ ـه ــا فـ ـ ــي قـ ـ ــانـ ـ ــون إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء إدارة
امل ـنــاق ـصــات وف ــي ق ــان ــون املـحــاسـبــة
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ونـ ـ ـظ ـ ــام املـ ـن ــاقـ ـص ــات.
فـ ــاإلعـ ــان ه ــو م ــن ص ــاح ـي ــة مــديــر
امل ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــات ،أمـ ـ ــا دور ال ـت ـف ـت ـيــش
امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي فـ ـ ــي عـ ــاق ـ ـتـ ــه مـ ـ ــع إدارة
املناقصات فقد ّ
حددت بوضوح في
نـظــام املـنــاقـصــات وهــي تـكــاد تكون
دورًا أك ـثــر مـنـهــا ص ــاح ـي ــات ،وهــو
دور منوط بهيئة التفتيش املركزي
ال ب ــرئـ ـي ــس ال ـت ـف ـت ـي ــش مـ ـث ــل املـ ـ ــادة

الـعــاشــرة التي تشير إلــى أن رئيس
إدارة املـنــاقـصــات يـخـتــار املــوظـفــن
الـ ـ ــازمـ ـ ــن ل ـت ـن ـظ ـي ــم ث ـ ـ ــاث لـ ــوائـ ــح:
«األولـ ـ ـ ــى ب ــأس ـم ــاء رؤس ـ ـ ــاء ه ـي ـئــات
الـلـجـنــة ،وال ـثــان ـيــة بــأس ـمــاء ممثلي
وزارة امل ــالـ ـي ــة ،وال ـث ــال ـث ــة بــأس ـمــاء
األعـضــاء اآلخــريــن ،ويعرضها على
هيئة التفتيش املركزي لتصديقها،
قـبــل  15ك ــان ــون األول» ،وامل ـ ــادة 41
الـتــي تـنـ ّـص عـلــى أن ــه« :تـحــدد إدارة
املناقصات بموافقة هيئة التفتيش
امل ــرك ــزي كـيـفـيــة س ـيــر أع ـم ــال لـجــان
املـنــاقـصــات فــي املـحــافـظــات وتقديم
العروض إليها».

عالقة مكهربة
ال ــرغـ ـب ــة فـ ــي ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى إدارة
املناقصات حكمت العالقة بني ّ
عطية
والـعـلـ ّـيــة مـنــذ تـعـيــن األول فــي آذار
 .2017فهو عـ ّـن بــاقـتــراح مــن التيار
الوطني الـحـ ّـر لينهي أزمــة متفجرة
ف ــي ه ـي ـئــة ال ـت ـف ـت ـيــش ب ــن رئـيـسـهــا
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ج ـ ـ ـ ــورج ع ـ ـ ـ ــواد واملـ ـفـ ـت ــش

وق ــف وزراء حــركــة أم ــل وح ــزب الله
وال ـقــوات وامل ــردة بــوجــه هــذا الطرح
وف ــرض ــوا إب ـق ــاء الـعـلـيــة ف ــي مــوقـعــه
ّ
عطية .كان
لتعود األزمــة إلــى مربع
ّ
يجب تــرويــض وضـبــط العلية بأي
طريقة ،فبدأ العمل على محاصرته
إداري ــا ،تمامًا كما حصل مــع املدير
الـعــام لالستثمار فــي وزارة الطاقة
غ ـ ـسـ ــان ب ـ ـي ـ ـضـ ــون .فـ ـمـ ـن ــذ حـ ــزيـ ــران
 2017ك ــان ال ـع ـلـ ّـيــة ي ــرف ــع كـتـبــا إلــى
رئـيــس التفتيش يطلب مـنــه تأمني
مكان لجلسات املناقصات ،وتأمني
بعض األمور اإلداريــة واللوجستية
ل ـس ـي ــر الـ ـعـ ـم ــل ،ل ـك ـن ــه لـ ــم ي ـت ـل ــق أي
جــواب سلبي أو إيجابي .وفــي هذا
ّ
تضج
الوقت كانت إدارة املناقصات
بــالـنـقــص اإلداري والـلــوجـسـتــي ما
يعيق مسار عملها ويــؤخــر انعقاد
ج ـل ـس ــات دراس ـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــروض وف ــض
أس ـع ــاره ــا .ورف ــض ال ـقــاضــي عـطـ ّـيــة
ّ
للعلية إال بعد مرور
تحديد موعد
ّ
شهر على طلبه .العلية لم يكن يريد
شيئًا لنفسه ،بــل كــان يريد حلحلة
بعض العقد اإلدارية لتسيير املرفق
العام.
بقيت األمور على هذا املنوال ألشهر
إل ــى أن بـلـغــت نـقـطــة االن ـف ـجــار يــوم
ّ
إج ـ ـ ــراء ت ـل ــزي ــم «أش ـ ـغـ ــال خ ـ ــط جـمــع
رئـيــس للصرف الصحي فــي قضاء
زغــرتــا» .فــي ذلــك الـيــوم كــانــت هناك
حاجة مـ ّ
ـاســة للجنة فــض العروض
بأن تعمل ضمن غرفة واسعة يمكن
أن تتسع للجنة ولنحو  25عارضًا،
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تقرير
العين على
التلزيمات
ما هو الهدف من السيطرة على إدارة
امل ـن ــاق ـص ــات؟ اإلج ــاب ــة تـكـمــن ف ــي أن
كــل مشتريات الــدولــة ّ
تمر مــن هناك،
ال بل إن تجاوز هــذه اإلدارة لتحويل
املناقصة إلى استدراج عروض أو عقد
بالتراضي يتطلب ق ــرارًا فــي مجلس
ال ـ ــوزراء تـتـخــذه الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة.
وهذه اإلدارة هي املسؤولة عن تطبيق
ق ــان ــون امل ـحــاس ـبــة ال ـع ـمــوم ـيــة ون ـظــام
املناقصات الذي يتضمن تعيني لجان
املناقصات والتدقيق في امللفات ّ
وفض
العروض وسير الجلسات ...محاولة
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى إدارة امل ـن ــاق ـص ــات
ف ــي ظ ــل قـ ــرار س ـيــاســي بـحـصــر كل
ال ـت ـلــزي ـمــات ال ـع ــام ــة ف ـي ـهــا ،ه ــي عمل
ي ـن ـض ــوي ض ـم ــن م ـن ـظــومــة ال ـف ـســاد
وم ـح ــاول ــة ل ـل ـفــوز بــام ـت ـيــاز سـيــاســي
ضمن هذه املنظومة.

ّ
عطية كعادته ،لم يوافق على
إال ان
منح إدارة املناقصة الغرفة املطلوبة
ف ــي م ـب ـنــى ال ـت ـف ـت ـيــش امل ـ ــرك ـ ــزي ،مــا
ّ
العلية إلى إصــدار قــرار يقضي
دفع
بتأجيل املناقصة.
ّ
وش ــك ــل تــأج ـيــل امل ـنــاق ـصــة «ال ـق ـشــة»
ّ
التي فجرت حــرب الصالحيات بني
الـعـلـ ّـيــة وعـطـيــة .فـفــي اإلعـ ــان الــذي
ّ
العلية على الوكالة الوطنية
نشره
لــإعــام ،ق ــال بــوضــوح إن التأجيل
ناجم عن «امتناع رئاسة التفتيش
بغرفة
عن تجهيز إدارة املناقصات
ّ
إضـ ــاف ـ ـيـ ــة إلج ـ ـ ـ ـ ــراء ج ـ ـل ـ ـسـ ــات فـ ــض
ال ـع ــروض واإلصـ ـ ــرار ع ـلــى حـشــرهــا
فــي ثــاثــة أرب ــاع الـطــابــق مــن املبنى
ال ـ ـ ــذي ي ـش ـغ ـل ــه ال ـت ـف ـي ـت ــش امل ــرك ــزي
وامل ــؤل ــف م ــن أك ـث ــر م ــن  10ط ــواب ــق،
علمًا أن رئــاســة التفتيش تتجاهل
الـكـتــب الـخـطـيــة املــوج ـهــة إلـيـهــا من
ش ـه ــر حـ ــزيـ ــران  .»...2017ول ـع ـبــت
الوكالة الوطنية دورًا سلبيًا أيضًا،
ألنـ ـه ــا نـ ـش ــرت اإلعـ ـ ـ ــان ثـ ــم حــذف ـتــه
بـطـلــب مــن الـقــاضــي عـطـيــة وأن ـكــرت
أن الحذف جاء بطلب منه .هذا األمر
ّ
العلية إلى مراسلة وزير اإلعالم
دفع
طالبًا منه إع ــادة نشر بـيــان صــادر
عن إدارة املناقصات باالستناد إلى
قانون حق الوصول إلى املعلومات،
إال أن الوزير لم يستجب للطلب.

العلية أم إدارة المناقصات؟
هكذا انكشفت اللعبة بكل تفاصيلها،
وبـ ـ ــدا أن مـ ـح ــاول ــة ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
ال ـع ـلـ ّـيــة سـيــاسـيــا ف ـش ـلــت ،م ــا فــرض
االنتقال إلى محاولة السيطرة على
إدارة امل ـنــاق ـصــات ع ـبــر وض ــع الـيــد
ع ـل ـي ـهــا م ــن ق ـب ــل رئـ ـي ــس الـتـفـتـيــش
امل ـ ــرك ـ ــزي .ه ـ ــذه ال ـس ـي ـط ــرة تـتـطـلــب
أن يـكــون رئـيــس الـتـفـتـيــش املــركــزي
رئـيـســا وظـيـفـيــا إلدارة املـنــاقـصــات،
ال رئ ـي ـس ــا إداريـ ـ ـ ــا .أمـ ــا إثـ ـب ــات ه ــذه
ً
الـسـيـطــرة فـهــو قــد ي ـكــون س ـهــا في
ظل وضع انتقالي للسلطة ،إذ يكفي
ت ــوج ـي ــه ت ـح ــذي ــر مل ــدي ــر امل ـنــاق ـصــات
وإبالغه بهذا األمر لتثبيت شرعية
االدعـ ـ ــاء بــال ـصــاح ـيــة .ل ـكــن الـعـلـ ّـيــة
ق ـ ّـرر مــواج ـهــة عـطـ ّـيــة وأصـ ــدر بيانًا
يشير فـيــه إلــى أن رئـيــس التفتيش
املركزي «تجاوز الحدود القانونية،
وأص ــدر تـحــذيـرًا يتضمن اتـهــامــات
بالتمرد واستغالل املركز الوظيفي،
وم ـخ ــال ـف ــة الـ ـق ــوان ــن وغـ ـي ــره ــا مــن
الـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـع ـ ـلـ ــم الـ ـجـ ـمـ ـي ــع
وبوضوح على من تنطبق.
ً
لـ ـ ــذلـ ـ ــك ،فـ ــإن ـ ـنـ ــا وع ـ ـ ـمـ ـ ــا ب ـ ــاألص ـ ــول
والقواعد القانونية ،سنرد على هذا
الكتاب لناحية اختصاص مصدره
ً
أص ـ ــا ،وص ـحــة م ـض ـمــونــه ،وس ـنــده
الـ ـق ــان ــون ــي وفـ ـق ــا ل ـل ـط ــرق اإلداريـ ـ ـ ــة
املـ ـ ـت ـ ــاح ـ ــة ،م ـ ــع احـ ـتـ ـف ــاظـ ـن ــا ب ـك ــام ــل
حقوقنا الدستورية والقانونية».

«تحرير» محطات الغاز
من «المناقصات» ...مجددًا
مرة جديدة يتم تخطي إدارة المناقصات .هذه المرة كان دور
مناقصة إنشاء محطات استقبال الغاز السائل .مناقصة بماليين
الدوالرات ،وتشكل خيارًا استراتيجيًا للبنان لعشر سنوات مقبلة ،لم
يظهر مجلس الوزراء حرصًا على شفافيتها ،فوافق على إجرائها
في وزارة الطاقة لمصلحة منشآت النفط
إيلي الفرزلي
في مقررات مجلس ال ــوزراء ٌ
بند يتعلق
ب ــامل ــواف ـق ــة ع ـل ــى ع ـ ــرض وزارة ال ـطــاقــة
واملياه لدفتر شــروط محطات استقبال
الـ ـغ ــاز ال ـس ــائ ــل ( )LNGوت ـحــوي ـلــه إلــى
غ ـ ــاز ط ـب ـي ـعــي فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــداوي وس ـل ـعــاتــا
والزهراني «بعد األخذ بمالحظات عدد
من الوزراء».
املالحظات ال تعدو عن كونها تعديالت
ت ـ ـطـ ــاول ب ـع ــض بـ ـن ــود دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط،
أمـ ــا امل ــاح ـظ ــة األه ـ ـ ــم ،ف ـق ــد مـ ــرت م ــرور
ال ـك ــرام .مل ــاذا م ــرة جــديــدة تـمــر مناقصة
مـفـصـلـيــة وب ـم ــاي ــن ال ـ ـ ـ ــدوالرات خ ــارج
إدارة املـ ـن ــاقـ ـص ــات؟ لـ ــم ي ـس ـت ــدع األمـ ــر
ّ
نـقــاشــا جــديــا فــي مجلس ال ـ ــوزراء .سلم
ال ـج ـم ـيــع بـ ــأن وزارة ال ـط ــاق ــة ه ــي الـتــي
س ـت ـجــري امل ـن ــاق ـص ــة .أمـ ــا ال ـح ـجــة الـتــي
«أقنع» وزيــر الطاقة فيها زمـ َ
ـاء ه ،فهي
أن املناقصة ستجرى ملصلحة «منشآت
النفط في لبنان» ،التي تعتبر مؤسسة
تـجــاريــة ،ولـيــس ملصلحة الـ ــوزارة التي
ي ـف ـت ــرض أن ت ـج ــرى م ـنــاق ـصــات ـهــا عـبــر
إدارة املناقصات .لكن إذا كانت املنشآت

خبير إداري :منشآت
النفط تابعة لوزارة الطاقة
وهي تخضع لقانون
المحاسبة العمومية
ً
م ــؤسـ ـس ــة تـ ـج ــاري ــة ف ـ ـعـ ــا ،فـ ـلـ ـم ــاذا إذًا
تجري وزارة الطاقة املناقصة ،ويساهم
مستشارو الوزير بإعداد دفتر الشروط؟
ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــري ــف املـ ـ ــوجـ ـ ــود عـ ـل ــى م ــوق ــع
املنشآت على اإلنترنت إشــارة إلــى أنها
«جـ ـه ــاز ح ـك ــوم ــي ي ـع ـمــل وفـ ــق األصـ ــول
الـتـجــاريــة املــرنــة ،ويتبع ل ــوزارة الطاقة
واملياه».
ماذا يعني ذلك؟ هي جهاز حكومي تابع
ل ــوزارة الطاقة ،وبالتالي ،ال استقاللية
إدارية لها ،إنما عملها يخضع لألصول
الـ ـتـ ـج ــاري ــة امل ـ ــرن ـ ــة .ي ــوض ــح خ ـب ـي ــر فــي

القانون اإلداري لـ «األخـبــار» أن طبيعة
الجهاز تسمح بتطبيق قانون التجارة
ع ـل ــى شـ ـ ــروط ال ـع ـق ــد م ـع ــه ،ل ـك ــن ذلـ ــك ال
يعني أبـدًا عدم إخضاع الصفقات التي
يعقدها إلى قانون املحاسبة العمومية،
ال ـ ـ ــذي ي ـف ـت ــرض أن تـ ـج ــري م ـنــاق ـصــات
ك ـه ــذه ف ــي إدارة امل ـن ــاق ـص ــات .ه ــذا كــان
رأي وزي ــري الصحة غـســان حاصباني
والتربية مروان حمادة في الجلسة ،لكن
الـنـتـيـجــة كــانــت إمـ ــرار ال ـق ــرار بـســاســة،
م ــع ت ـس ـج ـيــل اع ـ ـتـ ــراض وزراء الـ ـق ــوات
اللبنانية الثالثة وحمادة.
ال يكتفي الخبير بــاإلشــارة إلــى وجــوب
أن تجرى املناقصة في إدارة املناقصات،
بل يعتبر أنه قبل ذلك ال بد أن يتصدى
ً
مجلس ال ـنــواب لـلـمـســألــة ،عـمــا بــاملــادة
 89م ــن ال ــدسـ ـت ــور ،ألن امل ـح ـط ــات ال ـتــي
ستنشأ هي ذات منفعة عامة (ال يجوز
منح أي التزام أو امتياز الستغالل مورد
م ــن مـ ـ ــوارد ث ـ ــروة الـ ـب ــاد ال ـط ـب ـي ـع ـيــة أو
مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار
إال بموجب قــانــون وإلــى زمــن مـحــدود)،
وب ــالـ ـت ــال ــي وج ـ ــب إص ـ ـ ـ ــدار ق ـ ــان ـ ــون فــي
شأنها ،خصوصًا أن مسألة مــدة العقد
امل ـ ـحـ ــددة ب ـع ـشــر س ـ ـنـ ــوات ،ه ــي األخـ ــرى
مصدر اعتراض ،ألنها تحصر املنافسة
ب ـع ــدد مـ ـح ــدود م ــن الـ ـش ــرك ــات .ع ـل ـمــا أن
ال ـ ـ ـ ــوزارة ك ــان ــت ق ــد ك ـل ـفــت االس ـت ـش ــاري
 Poten & Partnersب ــإع ــداد دف ـتــر إعــان
نــوايــا أعلن عنه فــي كــانــون األول .2017
وبــالـفـعــل أب ــدت مـجـمــوعــة مــن الـشــركــات
رغبتها بــاملـشــاركــة فــي مناقصة إنـشــاء
امل ـح ـط ــات ،إض ــاف ــة إلـ ــى إنـ ـش ــاء خ ـطــوط
الغاز الالزمة إلمداد معامل إنتاج الطاقة
بالغاز الطبيعي .وقــد تأهلت  13شركة
من هذه الشركات ،بحسب وزارة الطاقة.
األكيد أن املشروع يعتبر ملحًا وضروريًا
للبنان ،فهو الوحيد القادر عمليًا على
تخفيض كلفة إنتاج الكهرباء في شكل
كبير ،في ظل ارتفاع العجز الناجم عن
اس ـت ـهــاك امل ـح ــروق ــات (الـ ـفـ ـي ــول) ،ال ــذي
ّ
يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على االقتصاد،
(نـحــو  15فــي املـئــة مــن الـنــاتــج املـحـلــي)
وع ـل ــى ال ـخ ــزي ـن ــة ال ـع ــام ــة (ن ـح ــو مـلـيــار
ونـ ـص ــف املـ ـلـ ـي ــار دوالر سـ ـن ــوي ــا) .كـمــا
أن لـبـنــان سـبــق أن اخ ـت ـبــر ،عـنــدمــا كــان
ي ـس ـت ــورد الـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي م ــن م ـصــر،
فوائد استبدال الــديــزل والفيول بالغاز
الطبيعي ،لكن ذلك كله ال يعني تخطي
األطر الشفافة إلجراء املناقصات.

وزير الطاقة يرفض اللجوء إلى إدارة المناقصات ألن منشآت النفط مؤسسة تجارية (مروان طحطح)

