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وجهة نظر

من أجل استقاللية
التفتيش المركزي

جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسعر التقديري ملغاة (مروان بو حيدر)

جوهرية بعد تقديم عرضه ،ما يعني
عمليًا تغيير العرض!
وب ـح ـس ــب امل ـع ـط ـي ــات امل ـ ـتـ ــداولـ ــة ،ف ــإن
ّ
ّ
والترهيب في
العلية تعرض للترغيب ّ
هذا امللف؛ فهو من جهة تلقى تهديدات
وصلت إلى ّ
حد التلويح بـ«إقالته» من
ُ
منصبه كـمــديــر لـلـمـنــاقـصــات ،ودع ــي
إل ــى االتـ ـع ــاظ م ـ ّـم ــا ح ـصــل م ــع رئـيــس
القاضي شكري
مجلس شورى الدولة،
ّ
صادر ،ومن جهة ثانية تلقى عروضًا

ل ــ«ال ـت ــوب ــة» و«ت ـص ـح ـيــح» مــوق ـفــه من
قانوني وإضافة
خــال ابتكار مخرج ّ
«م ـل ـح ــق م ـ ــا» ي ـت ـي ــح ف ـ ــض الـ ـع ــروض
امل ــال ـي ــة ل ـل ـع ــرض ال ــوح ـي ــد املـ ـقـ ـ ّـدم مــن
شــركــة «كــارادي ـن ـيــز» أو املــواف ـقــة على
ال ـع ــرض ال ـثــانــي ال ـنــاقــص ّاملـ ـق ـ ّـدم من
ش ــرك ــة «ال ـب ـســات ـنــة» ث ــم فـ ــض أس ـعــار
االثـ ـن ــن ...إال أن ــه إزاء إصـ ــرار الـعـلـ ّـيــة
على تقريره ،وإبالغه املعنيني ّ
تحمله
كافة املسؤولية عن كل كلمة مكتوبة

املناقصات تتناول قانونية املعاملة وخـلـ ّـوهــا مـ ّـمــا ّ
يحد
املنافسة وتــوفــر االع ـت ـمــادات .املنافسة ال تـتــوافــر بعرض
وحـ ـي ــد ،وال ي ــوج ــد ف ــي امل ـل ــف م ــا ي ـث ـبــت ت ــوف ــر االع ـت ـم ــاد.
أم ــا األخ ــذ عـلــى إدارة املـنــاقـصــات م ـمــارســة دور السلطة
الـتـشــريـعـيــة مل ـجــرد إيـ ــراد بـعــض امل ــاح ـظ ــات ،ف ــإن دوره ــا
كمؤسسة رقابية أن تشير إلى مكامن الخلل ،وهي ملزمة
بوضع مالحظاتها غير امللزمة للسلطة التنفيذية .السؤال
ّ
املوجه ملعالي الوزير هو إلبــداء املالحظة على ّهــذا القرار
ال ــذي يثير غموضًا فــي تطبيقه ،والـتـســاؤل حــق مشروع
لإلدارة املعنية بالتطبيق ،وال يقصد به لوم ّ
أي كان .وبلغة
القانون واالحترام ،إن الوزير ليس مرجعًا مختصًا لتقييم
عمل مؤسسات الرقابة وتحديد مجال صالحيتها.
من املذهل أن يأتي تبرير رفض العروض املالية ( )...لجهة
ّ
ع ــدم تـمــتــع مــؤسـســة كـهــربــاء لـبـنــان ،ومـنـهــا غـمـزًا للدولة
اللبنانية ،بحق ش ــراء الـطــاقــة مــن الـقـطــاع ال ـخــاص ،وإنما
فقط من املصالح العامة األخــرى أو االمـتـيــازات ،مرتكزًا لتفسيره
ً
الخاطئ شكال ومضمونًا على املــادة الرابعة من نظام االستثمار
ً
الخاص بمؤسسة كهرباء لبنان ومتجاهال قيامها بشراء الطاقة
من شركات إنتاج الكهرباء في الدول الصديقة املجاورة.
اإلش ـ ــارة إل ــى املـ ــادة الــراب ـعــة مــن ن ـظــام االسـتـثـمــار
الخاص بمؤسسة كهرباء لبنان هي للفت النظر
ص ــراح ــة ،ول ـي ــس غ ـم ـزًا ،إل ــى ن ـ ّـص ق ــائ ــم ل ــم ي ـعـ ّـدل
صراحة وال ضمنًا ،وللداللة على مرجعية مجلس الوزراء
في موضوع هذا امللف.
ذه ــب (ال ـع ـلـ ّـيــة) أب ـعــد م ــن ذل ــك ف ــي رف ـضــه ل ـق ــرار مجلس
الوزراء  ،64والحكم بأنه ال ينسجم مع التشريعات املحلية
والـعــاملـيــة .ولــم يتم االكـتـفــاء عند حـ ّـد االع ـتــراض على ما
قررته الحكومة ،بل صار االرتقاء إلى مصاف السلطة التشريعية
واملـحـكـمــة الــدسـتــوريــة ملحاسبة الـحـكــومــة الـســابـقــة والـحـكــم بعدم
قانونية أعمالها حني شكلت لجنة وزارية ّ
لفض العروض في امللف
املماثل الستدراج العروض ملعامل عائمة سنة  2012و.2013
إدارة املناقصات لم ترفض ّ
أي فقرة واردة في قرار
مجلس ال ـ ــوزراء ،وال يــدخــل ضـمــن مهماتها ذلــك،
لكنها وضعت مالحظة مفادها وحــدة عمل لجنة
الـتـلــزيــم ،وه ــي قــاعــدة مـكــرســة فــي الـتـشــريـعــات اللبنانية
والعاملية .إذا كــان املقصود أال تضع إدارة املناقصات ّ
أي

ّ
الطاقة «توجيه
في التقرير ،قرر وزير ّ ّ
أمر» يفرض على العلية فض العرض
امل ــال ــي ،وق ــد ج ــرت اإلش ـ ـ ــارة إل ــى هــذا
األمـ ــر ب ــوض ــوح ف ــي ك ـتــاب أب ــي خليل
إلــى مجلس الـ ــوزراء ،مــن دون أن تتم
ّ
العلية على «أمــر»
اإلش ــارة إلــى ردود
الوزير ،وال سيما ّ
الرد املتعلق باملادة
 39من نظام املناقصات التي يستند
ّ
العلية فتح
إليها الــوزيــر ليطلب مــن
العرض املالي الوحيد.

مــاحـظــة ،فـلـمــاذا طـلــب ق ــرار مجلس ال ـ ــوزراء منها وضــع
تقرير؟ لم يرد في اعتراض معالي الوزير ّ
أي نص يتعارض
مع املرسوم  2866الذي يؤكد وحدة عمل لجنة التلزيم.
الـسـمــاح بــدراســة ال ـعــروض الـتــي تعتمد على الــديــزل أتى
جوابًا على سؤال إحدى الشركات التي اعتبرت أن هناك
إمـكــانـيــة لتقديم أس ـعــار تــؤمــن سـعـرًا إجـمــالـيــا تنافسيًا
باعتماد محروقات غير  ،HFOما يزيد عنصر املنافسة.
إن ال ـت ـعــديــل ع ـلــى مـ ــادة ال ـت ـش ـغ ـيــل ،وإن ج ــاء في
إط ــار ال ـج ــواب عــن س ــؤال مــن أح ــد ال ـعــارضــن ،إال
ً
أنــه يشكل تعديال جوهريًا على دفتر الـشــروط ال
يجوز إجراؤه بعد إطالق الصفقة من دون اتباع اإلجراءات
القانونية.
ورد في التقرير أن معادلة التقييم املالي باتت بحاجة إلى
تعديل بعد التعديالت ،ولم تعد صالحة للتقييم ،وإن تعديل
معادلة الترسية خالل عملية التقييم أمر غير مسموح به...
إن هذا االستنتاج غير صحيح ،ألنه ال داعي إلجراء أي تعديل في
معادلة التقييم املالي.
إن العلم والقانون يفرضان أن تــرد معادلة مهلة
الـتـسـلـيــم ض ـمــن م ـعــادلــة الـتـقـيـيــم ع ـنــدمــا تصبح
مـتـحــركــة ّ
أي غ ـيــر مـ ـح ـ ّـددة بـشـكــل ث ــاب ــت م ــن قبل
اإلدارة ،إال إذا كان املطلوب مقارنة عرض مدة تنفيذه 21
شهرًا مع عرض ّ
مدة تنفيذه  3أشهر بطريقة متشابهة .هذا
ّ
األمر أكده االستشاري في تقريره .تعديل معادلة التشغيل
ً
يستلزم تعديال في معادلة الترسية لتأثيره على الكلفة.
ال ـق ــول ب ــأن االس ـت ـش ــاري ل ــم يـنـجــز ت ـقــريــره عـنــدمــا رفــع
املوضوع إلى مجلس الوزراء ،يدحضه تقرير االستشاري
لجهة وجوب االنتقال إلى املرحلة الثانية ،وفتح العروض
املالية الستكمال عملية التقييم ،وهو ذكر بوضوح أنه الستكمال
التقييم الفني يجب فتح العروض املالية ،ألنها تتضمن معلومات
فنية مهمة ليست موجودة إال في املغلف املالي.
إن واقعة عدم إنجاز االستشاري لعملية التقييم
الفني واإلداري ثابتة في منت التقرير ومحاضره
ومــاحـقــه .االسـتـشــاري طـلــب مــن سبعة عــارضــن
إيـ ـض ــاح ــات ت ـق ــدم ف ــي  ،2017/6/23وأع ـ ـ ـ ّـد ال ـت ـق ــري ــر فــي
.2017/6/19

عصام نعمة اسماعيل *
ُ
أن ـ ـشـ ــئ ال ـت ـف ـت ـي ــش امل ـ ــرك ـ ــزي فـ ــي عـهــد
الرئيس فــؤاد شهاب لـيــؤدي دور العني
الساهرة على ُحسن أداء اإلدارة العامة
ل ـل ــوظ ــائ ــف امل ـط ـل ــوب ــة م ـن ـه ــا ،وتـشـعـبــت
فــروعــه لتطال جميع األنشطة واملــرافــق
العامة ،باستثناء ما استبعدت من رقابة
بنص صريح ،وال يقتصر أثر
التفتيش
ٍ
هــذه الرقابة على ضبط األداء ،وإنما له
دور فــاعــل فــي تـصــويــب اإلن ـف ــاق الـعــام
ب ـص ــورة م ـبــاشــرة م ــن خ ــال التفتيش
املالي وإدارة املناقصات أو بصورة غير
مباشرة مــن خــال رقــابــة بقية وحــدات
التفتيش.
ع ـنــد إن ـش ــائ ــه ،ك ــان الـتـفـتـيــش امل ــرك ــزي
ي ـت ــأل ــف مـ ــن ثـ ـ ــاث وح ـ ـ ـ ــدات مـ ـت ــوازي ــة،
التفتيش املــركــزي – إدارة املناقصات
– إدارة األبـحــاث والتوجيه التي ألحقت
في ما بعد بمجلس الخدمة املدنية من
مـنـطـلــق أن ـه ــا ت ـع ـنــى ب ـت ـحــديــد حــاجــات
اإلدارات ال ـعــامــة م ــن املــوظ ـفــن ،وبقيت
إدارة املـنــاقـصــات إدارة م ــوازي ــة إلدارة
ال ـت ـف ـت ـي ــش امل ـ ــرك ـ ــزي ض ـم ــن مــؤس ـســة
الـتـفـتـيــش امل ــرك ــزي املــرتـبـطــة إداريـ ـ ــا ،ال
وظيفيًا ،برئاسة مجلس الوزراء.
وهــذا االرتـبــاط اإلداري برئاسة مجلس
ال ـ ّـوزراء ،ال يعني الخضوع والتبعية وال
تـلــقــي األوامـ ـ ــر والـتـعـلـيـمــات ،وإن ـم ــا هو
ارتـبــاط أوجبته ض ــرورات الحفاظ على
وحــدة الــدولــة وبـيــان طــرق التواصل بني
هــذه الهيئات والـجـهــاز املــركــزي ،بحيث
ال يـ ـص ـ ّـح إي ـ ـجـ ــاد إدارة الم ــرك ــزي ــة أو
ً
الحصرية أو مستقلة استقالال تامًا عن
اإلدارة املــركــزيــة ،بحيث نــاحــظ أن كل
البلديات واملؤسسات العامة واألجهزة
الرقابية مرتبطة إداريًا بإحدى الوزارات
أو اإلدارات ال ـع ــام ــة امل ــرك ــزي ــة ،وح ـتــى
القضاء ،باستثناء املجلس الدستوري،
ف ــإن ــه مــرت ـبــط ب ـ ـ ــوزارة ال ـع ــدل (ال ـق ـضــاء
اإلداري والـ ـع ــدل ــي) أو ب ــوزي ــر ال ــدف ــاع

ال يجوز منح صالحية
التفتيش بصفة
مخاطبة
ّ
مشرف أو موجه الى
ٍ
جهة خاضعة لرقابته
(املحكمة العسكرية) أو برئاسة مجلس
الـ ــوزراء (الـقـضــاء الـشــرعــي واملــذهـبــي).
فهل ارتباط القضاء الشرعي واملذهبي
ب ــرئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ه ــو ارتـ ـب ــاط تبعية
وأوام ــر ،أم ارتـبــاط إداري مـحــدد نطاقه
في القانون؟
من هذا املنطلق ،فإن أي وحدة إداريــة ال
يمكن أن تكون مستقلة فــي هيكليتها
بشكل تــام ،بحيث تنفصل عن الهيكل
اإلداري العام ،لهذا كان ارتباط التفتيش
املركزي إداريــا برئيس مجلس الــوزراء،
ـض ل ـقــرارات ـهــا أو
وال ي ـكــون مــرجــع ن ـقـ ٍ
ّ
آمـ ـرًا لـهــا بــالـتـصــرف بـنـحـ ٍـو م ـع ــن ،ألن
املـنـطــق الـعـلـمــي والـعـمـلــي ،كـمــا املعايير
الـعــاملـيــة تــرتـبــط ج ــودة عـمــل مؤسسات

الرقابة بدرجة استقالليتها عن السلطة
التنفيذية.
ولـ ـه ــذا ي ـط ــرح الـ ـتـ ـس ــاؤل حـ ــول فـعــالـيــة
اس ـت ـم ــرار ارتـ ـب ــاط ال ـت ـف ـت ـيــش امل ــرك ــزي
برئاسة مجلس الــوزراء ،إن اإلجابة عن
هــذا الـســؤال نجدها فــي منطق الرئيس
فؤاد شهاب الذي أنشأ هذا الجهاز ،فلقد
رف ــض يــومـهــا رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ربــط
هــذا الجهاز وكذلك بقية أجهزة الرقابة
بــرئـيــس الـجـمـهــوريــة ألن ــه يــومـهــا كانت
تناط به السلطة التنفيذية ،وكــان يدرك
أن ارتـبــاط جهاز الرقابة بالسلطة التي
تمارس السلطة التنفيذية سيؤدي إلى
إضعافه أو محاولة هذه السلطة التأثير
ّ
عـلــى ق ــرارات ــه وه ــو مـكــلــف بـمــراقـبـتـهــا،
لهذا تقرر أن يرتبط التفتيش املركزي
وك ــل أج ـه ــزة ال ــرق ــاب ــة األخ ـ ــرى بــرئـيــس
مجلس ال ــوزراء الــذي كــان بمثابة وزيــر
أول يسهر على ُحسن سير العمل في
جـمـيــع ال ـ ـ ــوزارات ،ويـسـهــر عـلــى انـتـظــام
عمل اإلدارات العامة واملؤسسات العامة
والبلديات.
لكن بعد التعديالت الدستورية الجوهرية
الـتــي حصلت فــي ع ــام  ،1990بموجب
الـ ـق ــان ــون ال ــدسـ ـت ــوري رق ـ ــم  18ت ــاري ــخ
 ،1990/9/21تحولت السلطة التنفيذية
إل ـ ــى م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وأصـ ـب ــح رئ ـيــس
الجمهورية ،رئيس ورمــز وحــدة الوطن
املـنــاط بــه دس ـتــورًا السهر على احـتــرام
الدستور وحسن تطبيق القوانني .وكان
من الطبيعي واملنطقي أن تلحق مؤسسة
ال ـت ـف ـت ـي ــش املـ ـ ــركـ ـ ــزي إداري ـ ـ ـ ـ ــا بــرئ ـيــس
الـجـمـهــوريــة ،وه ــذا االرت ـب ــاط سيجنبها
التفسير الخاطئ ملعنى االرتباط اإلداري
ال ــذي يقتصر بحسب قــانــون التفتيش
على املــوازنــة واملـ ــوارد املــالـيــة والبشرية
واإلش ــراف والتوجيه ،وسيكون بمثابة
حافز نحو منع تدهور العالقة بينهما
إلى درجة التبعية الوظيفية الكاملة التي
تجعل من رئاسة مجلس الوزراء رئيسًا
تسلسليًا تـعـطــي األوام ـ ــر والـتـعـلـيـمــات
امللزمة وتراقب أداء إدارة التفتيش وتتابع
امللفات التي تنظر بها.
وإل ــى حــن إج ــراء الـتـعــديــات املقترحة،
ف ــإن ــه ي ـج ــب امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى مــؤس ـســة
التفتيش املــركــزي كمؤسسة مستقلة
وظ ـي ـف ـي ــا وم ــرتـ ـبـ ـط ــة إداري ـ ـ ـ ـ ــا ب ــرئ ـي ــس
مجلس ال ـ ــوزراء ،ويـجــب املـحــافـظــة على
استقالليتها ،وهذا االرتباط اإلداري هو
بـشـخــص رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء الــذي
ال يملك أن يـفـ ّـوض هــذه الصالحية إلى
وزير أو إلى األمني العام ملجلس الوزراء
أو غـيــرهـمــا ،ألن مــن غـيــر ال ـجــائــز منح
جهة خاضعة لرقابة التفتيش صالحية
ـرف أو
مـخــاطـبــة الـتـفـتـيــش بـصـفــة م ـش ـ ٍ
مـ ّ
ـوجــه .وعـلـيــه ،ف ــإن مخاطبة التفتيش
امل ــرك ــزي إن ـمــا ت ـتـ ّـم بـمــوجــب مــراســات
ّ
يوقعها رئيس مجلس الوزراء وليس أي
شخص آخر .وإذا كان قد ّ
تكرس عرف
ٍ
خاطئ حــول املــرجــع الــذي يخاطب ،فإن
من املناسب تصويب هذا األداء وحصر
م ــراسـ ـل ــة ال ـت ـف ـت ـيــش املـ ــركـ ــزي بــرئ ـيــس
مجلس الوزراء مباشرة.
* أستاذ في الجامعة اللبنانية

