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إضاءة

َ
َ
العنف الرمزي تبغًا وحجرًا

واقفة»
وال ـت ـع ـل ـي ــم» ،وهـ ـم ــا «هـ ـ ّـمـ ــان ك ـب ـيــران
ي ـعــانــي مـنـهـمــا أي م ــواط ــن لـبـنــانـ ّـي،
وبــال ـتــالــي تــأمـيـنـهـمــا لـلـقــاضــي يــوفــر
لـ ــه راح ـ ـ ــة ب ـ ـ ــال .ف ـك ـي ــف ي ـم ـك ــن ل ـقــاض
النظر في قضايا ناس وهو غير قادر
عـلــى تــأمــن احـتـيــاجــاتــه واحـتـيــاجــات
عائلته»؟ أما النقطة الثانية فتلك التي
«لــم تــراع الفصل بني األنظمة الراعية
لـعـمــل ال ـق ـضــاة ع ــن األن ـظ ـمــة الــراع ـيــة
للموظفني وه ــم يـخـضـعــون للهرمية
اإلداري ـ ـ ــة» .ل ــذا تعتبر امل ـص ــادر أن ما
حصل في السلسلة وقانون الضرائب
املقر أخيرًا هو «مخالفة لجهة املساواة
بــن الـقــاضــي واملــوظــف اإلداري» بعد
أن «أصـبـحــت رواتـ ــب الـقـضــاة تـعــادل
رواتـ ـ ـ ــب امل ــوظـ ـف ــن مـ ــن ال ـف ـئ ــة األول ـ ــى
والثانية».
املشاورات بني مجلس القضاء األعلى
والـسـلـطــة السياسية ال تـتــوقــف .وقــد
ّ
ُعقد أكثر من اجتماع للتوصل إلى حل
يعالج «الخرق الذي حصل» .وبحسب
امل ـع ـلــومــات «ح ــاول ــت بـعــض الـجـهــات
الـ ـفـ ـص ــل ب ـ ــن م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـص ـن ــدوق
الـتـعــاضــد ،ومـســألــة ال ــروات ــب ،بحيث
ّ
تتم معالجة مسألة صندوق التعاضد
من خالل اقتراح داخل مجلس النواب
تشطب وفـقــه كــل مــا يتعلق بالقضاء
ف ــي ق ــان ــون سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ــروات ــب
الخاصة باملوظفني ،ومن ّ
ثم النظر في
مسألة الــرواتــب وسلسلة القضاة في
مــا بعد داخــل الحكومة ،عبر مشروع
ً
قــانــون ُيمكن أن يــأخــذ وقـتــا طــويــا».
ّ
«تمسك املجلس األعلى برأيه
غير أن
أدى إل ــى ال ـتــوافــق ح ــول الـسـيــر بهما
معًا».
«اعتكاف القضاة مستمر ،والعدلية
رح ت ـضــل واقـ ـف ــة» بـحـســب امل ـص ــادر،
الـتــي أش ــارت إلــى أن «رئـيــس مجلس
ال ـ ـنـ ــواب ن ـب ـيــه ب ـ ـ ّـري ط ـل ــب إل ـ ــى وف ــد
املجلس الحصول على ضــوء أخضر
مـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ل ـل ـس ـيــر فـ ــي اقـ ـت ــراح
ال ـت ـع ــدي ــل ف ــي ال ـ ـقـ ــانـ ــون» .وبــال ـتــالــي
سـيـكــون «مــوق ــف الــرئ ـيــس الـحــريــري
الـ ـي ــوم االثـ ـن ــن ،إمـ ــا خ ـط ــوة لـضـمــان
اسـتـقــالـيــة ال ـق ـضــاء وت ـعــزيــز مـكــانــة
هذه االستقاللية كأولوية اجتماعية
تـ ــؤدي إل ــى ت ــراج ــع مـجـلــس الـقـضــاء
عــن ق ــرار االع ـت ـكــاف ،وإم ــا دف ـعــه إلــى
التصعيد».

اإلي ـجــارات والـعـقــارات .حتى جلسات
ق ـض ــاء ال ـع ـج ـلــة ،ت ــؤج ــل إلـ ــى م ــا بـعــد
ال ـع ـط ـل ــة ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ح ـ ـ ــاالت ط ــارئ ــة.
العطلة ال تشمل املوقوفني وجلسات
التحقيق ،لكن االعتكاف شملهما ألن
القضاة املناوبني معتكفون عن العمل.
أولئك الذين لم يعتكفوا بسبب عرقلة
الـتـشـكـيــات الـقـضــائـيــة مـنــذ س ـنــوات.
م ـ ـ ــاذا يـ ـق ــول ــون عـ ــن ال ـ ـضـ ــرر ال ــاح ــق
باملواطنني؟
«الـ ـقـ ـض ــاة ض ـح ــاي ــا ك ـم ــا امل ــواطـ ـن ــون
بسبب أداء السلطة التشريعية التي
ت ــواف ــق ع ـل ــى هـ ــدر األمـ ـ ـ ــوال م ــن جـهــة
وتسرق حقوق القضاة الذين ينتجون
أضـ ـع ــاف م ــا ي ـن ـتــج الـ ـن ــواب م ــن جهة
أخـ ـ ــرى» قـ ــال أحـ ــد ال ـق ـض ــاة ،م ـق ـرًا في
حديثه إلى «األخبار» ،بالظلم الالحق
باملواطنني وبالتسبب بزيادة الفلتان
وشريعة الغاب.

ُ َ
ّ
قلع ِمن جردها الواسعّ .إنــه َ
إعالمية تــوازي شهرتها َ
بالح َجر الــذي ي
«ح َجر
محمد نزال
ّ
الزينة» الفاخر .نظرة فضائية ،بواسطة اإلنـتــرنــت ،على عــرســال وجــردهــا،
يؤصل أحد لهذا ُ
حبون «شتلة التبغ»؟ لم ّ
َمن قال ّإن أهل جنوب لبنان ُي ّ
«الح ّب تكشف لك تلك البقع البيضاء الكثيرة هناك ،والتي لو اتصلت ببعضهاّ ،
وربما
ّ
ُ
ُ
ُالشائك» كما فعل املثقفون والشعراء...
والسلطة ِمن قبل ِ
ومن بعدُ .كيف يمكن هذا يحصل مع الوقت ،ألصبح الجرد مساحة بيضاء تمامًا .اآلن هناك دعاية
ُ
ملــزارع أن َي ّ
السلطة ّ
ّ
ّ
تتحدث عنها ُ
تغزل بما َيعتبره هو «الشتلة امل ـ ّـرة»؟ تلك الشتلة التي ت ِنتج «لقمة
مجددًا ،خالصتها ّأن تحرير عرسال
إعالمية جديدة،
مغم ِسة َ
ُ
ّ
ّ
ّ
الح َج ّ
بالع َرق والــدم» .كيف جرى الخلط بني الحب (أو الحاجة) ملــردود تلك ِمن «داعش» و»النصرة» سيتيح للناس العودة إلى مقالعهم َ
رية .العودة
ّ
ّ
ّ
النبتة وحبها لذاتها! أصبح الفصل صعبًا .لقد تكرست صورة نمطية .هكذا إلى تلك «األشغال الشاقة» كما يصفها ابن عرسال مسعود ّ
عز الدين .األخير
ّ ّ
ُ َ
ُ
ُ ّ
«معمل» َح َجر ،وكان يستفيد منه قبل األزمــة ،ومع ذلك َيعترف أنّ
صبح أخيرًا
«هوية» .إنه أقرب صاحب َ
يصنع الرمز املناطقي ،يكرس بفعل الدعايةُ ،في َ ِ
ِ
العنف الرمزي (على طريقة بيير بورديو) الذي يترجم ِمن خالل «فرض
دالالت هذا العمل «في غاية الشقاء ،لكن ما البديل؟ أكثر ِمن ذلك ،نحن اعتدنا األمر،
َ
ّ
ُم ّ
شرعية ،حاجبًا عالقات ّ
القوة التي ّ
دعم
ت
ته».
تؤصل ّقو
عينة ،بوصفها دالالت
ُ
ّ
وأصبح العرسالي مع الزمن يحب هذا العمل وقد تماهى مع طبيعته .في بداية
ّ
ُ
السلطة
السياسية في لبنان هذه الزراعة ،كما ال تفعل في زراعات أخرى أكثر شبابي طمحت إلى عمل آخر ،أن أذهب إلى عملي وأعود إلى املنزل مرتاحًا،
ّ
ّ
ّ
حيوية ،إلى حد شراء املحصول بخمسة أضعاف سعره بحجة دعم املزارعني
بالح َجرّ ،
اتخلص ِمن العمل َ
لكن ليس لنا في هذه البقعة فرصة لألحالم».
وأن
ُ
ُ
وترسيخ صمودهم في األرض .تلك األرض ُيمكنها أن تنتج زراعات أخرى ،أكثر
الحديث عن الضرر البيئي لتلك املقالع ،والسموم املتطايرة على شكل غبار،
راحــة ،أطيب سمعة ،أعلى منفعة ،لكن هــذا ال َيحصل.
ُ
فـهــذا م ـفــروغ ِم ـنــه .أن ـ َـت تـنـ ِقــص كتلة جـبــال فــي دورة
ما السبب؟ ابحث عن ُ
السلطة التي يتراوح أشخاصها،
ً
ّ
اقتصاد ريعي ،بشكل عشوائي ،آمــا أال تتبخر تلك
فــي أحسن ال ـحــاالت ،بــن الجهل أو عــدم الـطـمــوح ،وفي
الـجـبــال أو أن ال يـكــون للطبيعة ّ
رد فـعــل! لـقــد رضــي
ّ
العودة إلى تلك
«زبائنية» لهذا الزعيم أو ذاك .هناك
األسوأ تكريس ّقوة
ُ
الجميع ألبـنــاء عــرســال هــذه املـهـنــة .طـ ِـمــس طموحهم،
ّ
«مؤتمر سنوي لشتلة التبغ» .ربما كانت تلك الشتلة «األشغال الشاقة» كما
ُ
هناك في أرياف األرياف ،بما ُيناسب ُسلطة ال تريد أن
بمثابة امللجأ األخـيــر فــي حقبة االحـتــال اإلسرائيلي،
ُ
يصفها ابن ّعرسال
تسمع ُمطالبات .ال تريد أن تفتح بابًا لطموحات جديدة
للصمود في األرض حيث ندرة البدائل ،ولكن أن تستمر
ّ ّ
ّ
هناك ،وفي عموم البقاع ،وليظل كل شيء على ما هو
الدين
عز
مسعود
الشاعرية نفسها ،فهنا
كذلك بعد التحرير ،بالخطابات
عليه .هكذا ُيمكن فهم مصطلح «سوسيولوجية الدولة»
نقطة الـســؤالّ .أي ُم ــزارع َيـعــرف ّأن الجهد املـبــذول في
(بني املؤسسات واألفــراد) لبورديو ،حيث يتم اختيار
رحلة إنتاج التبغ ،وهي الزراعة األقسى هناكُ ،يمكنه أن
ّ
«ال ـخ ـبــراء» الــذيــن ُيـشــكـلــون الـلـجــان الـعـمــومـ ّـيــة (هـنــاك
أياد كثيرة نزفت ِمن ذاك
ينتج ،بالجهد نفسه ،ثالثة مواسم في زراعة أخرىٍ .
َ
ً
«امل َهن التي ُيرغب
«امليبر» املعدني ،بفعل شـ ّـك الشتلة قبل نشرها فــي الشمس ،وعـيــون كثيرة مجلس وطني للمقالع والكسارات في لبنان ،مثال) ،إذ تظهر ِ
ً
ليال إلى الحقل ،ومعها مصابيح اإلنارةُ ،
لتدارك «الندى» في تثبيتها».
مثقلة بالنعاس ،قامت
فوق النبتة لتسهيل لقطافها .ال وصف زراعــي أقسى تجده في ذكريات أهل األمــر عينه ،تقريبًا ،ينطبق على زراع ــة املمنوعات فــي مناطق مختلفة في
ّ
ّ
ّ
واملحرمة) .لم تبادر
(املجرمة
يتغنى بها الشعراء .األسطورة التي البقاع .جرى «ترميز» املنطقة بحشيشة الكيف
الجنوب .هذه هي أسطورة شتلة التبغ التي
ّ
ُ
الحكومات املتعاقبة إلى تنظيم هذا «القطاع» بتشريع الزراعة تحت عينها،
تكون قدرًا ...لكنها ما زالت قدر الكثيرين.
ّأصبح يمكن أال ُ
ّ
ّ
ّ
َ
َ
إنها ليست «الرمز املصطنع» (سلطويًا) الوحيد في بالدنا .الحجر العرسالي لالستفادة ِمــن املحصول بطرق شرعية  -قانونية ،كما تفعل دول أخــرى،
ّ
مثلها ،وإن بشهرة أق ــل ،نـظـرًا إلــى استهالكه «بــرجـ ّ
ـوازيــا» فــي بـنــاء املـنــازل إنـمــا اكتفت بمالحقة املــزراعــن والـتـصــادم معهم ،باستمرار ،فلم تنقرض
ّ
َ
الفخمة ،وذلك عكس التبغ املحلي ،الذي يستهلكه غالبًا من هم «تحت» .قبل تلك الزراعة وال جرى تنظيمها ...وهكذا يتعايش الجميع مع األمر الواقع ،بال
ّ
األحــداث األخيرة في سوريا ،وتدفق الالجئني إليها ،لم يكن لعرسال شهرة حسم ،مع «الرمز» الذي ُيطبع على جبني املناطق.

وجهة نظر

إدارة المناقصات صورة ّ
مشرفة لإلدارة اللبنانية
عصام نعمة إسماعيل *
م ـن ــذ ت ــول ــي د .جـ ــان ع ـل ـيــه م ـه ــام ــه م ــديـ ـرًا ع ــام ــا إلدارة
املناقصات وأصبح لهذه اإلدارة موقعية في الحياة العامة،
تعد ممرًا لتجاوز القانون والبصم على صفقات ّ
فلم ّ
معدة
شــروطـهــا ومـحــدد مسبقًا مــن تــرســو عليه.لقد أطـلــق د.
جان عليه مقولة صارمة أنه ّ
يطبق القرارات وفق أحكام
الـقــانــون ،ال يـطـ ّـوع الـقــانــون لتتوافق مــع ال ـق ــرارات وأه ــواء
استخدامها
واضـعـيـهــا ،هــي خــارطــة طــريـقــه ال ـتــي أت ـقــن
ّ
فلم يساير ولــم يهادن على حساب القانون ،ولعل ملف
مناقصة املعاينة امليكانيكية خير شاهد على اعتراضه
على مناقصة شاءت اإلدارة أن يكون شاهدًا عليها ولكنه
أبـ ّـى ورفــع الصوت عاليًا مبينًا املخالفات التي تعتريها،
ومل ـ ــا أح ـي ـلــت ع ـلــى إدارة امل ـنــاق ـصــات صـفـقــة اس ـت ـمــداد
ّ
تقرير يفند
يكتف بإعداد
معامل توليد كهرباء عائمة ،لم
ِ
ٍ
املخالفات ،بــل قــرر أن يـ ّ
ـرد امللف إلــى مـصــدره معلنًا أنه
ليس شاهدًا على فتح الظروف لقراءة أرقام العروض املالية
بل عمد إلى دراســة ملف الصفقة من الناحيتني اإلداريــة
والفنية ،وملا ّ
تبي له أنها غير منطبقة على قانون املحاسبة
العمومية وال على دفتر شروطها ،أعلن أنــه يتعذر عليه
فض العروض املالية.
ينسجم مــوقــف مــديــر ع ــام املـنــاقـصــات مــع وثـيـقــة بعبدا
الـتــي أوج ـبــت تـعــزيــز ودع ــم املــؤس ـســات الــرقــابـيــة لـتــؤدي
دوره ــا بشفافية ومـهـنـيــة وبـعـيـدًا عــن أي ض ـغــوط ،وأن
تعمد الوزارات املعنية الحريصة على القانون إلى التجاوب
مــع مالحظات إدارة املناقصات وأن تعمد إلــى تصويب
الصفقة بما يتوافق مع هــذه املالحظات .ومــا يؤسف أن
نرى الــوزارة املعنية تعمد إلى نقد قرار إدارة املناقصات
عالنية وكأنها خصم يجب غلبته في حلبة الصراع ،مع أن
الفريقني يفترض بهما أنهما متعاونان لخدمة املصلحة
العامة ،وهذا النقد العلني يؤدي إلى إضعاف الثقة بدور
هذه اإلدارة ويشكك بمصداقيتها وحرفيتها ما ينعكس
سلبًا عـلــى أداء دوره ــا فــي حـفــظ امل ــال ال ـعــام وتصويب
مسار الصفقات العمومية لتكون متوافقة مــع القانون.
ومن باب إنصاف إدارة املناقصات ،نرى أن ما أثير حول

مجاف
تقرير استمداد معامل توليد كهرباء عائمة ،هو
ٍ
للواقع وغير صحيح وذلك لألسباب اآلتية:
ّ
يحق للوزارة أن ّ
تطوع القانون ودفتر الشروط الخاصة
 الّ
بالصفقة بموجب تقرير تعده شركة استشارية تقاضت
مبالغ مالية لقاء عملها.
 إن إدارة املناقصات غير ملزمة باعتماد خبراء من اإلدارةاملعنية ،ألن رأي الخبراء غير ملزم إلدارة املناقصات ،وتتم
االسـتـعــانــة بـهــم عـلــى سبيل االسـتـئـنــاس فـقــط ،مــن أجــل
معرفة تفاصيل حول إعداد الصفقة في هذه اإلدارةّ .
 ال يـمـكــن إلدارة امل ـنــاق ـصــات أن تـسـيــر بـصـفـقــة وق ــعخبراء اإلدارة على أنها تنطبق على الشروط التي أعدها
االستشاري وليس مع دفتر الشروط الخاص بالصفقة.
فاللجنة التي استعانت بها إدارة املناقصات ،أصرت على
استعمال عبارة «مطابق مع ما طلبه االستشاري» ،وملا
كــانــت إدارة املـنــاقـصــات معنية بـبـيــان انـطـبــاق الصفقة
مــع القانون ودفـتــر الـشــروط ،فإنها ال تستطيع مسايرة
الخبراء واعتبار أن الصفقة قانونية إذا توافقت فقط مع
ما يطلبه االستشاري.
 إن إدارة املـنــاقـصــات ال تستطيع مـســايــرة الـ ــوزارة والـوف ال ـشــروط
خـبــرائـهــا لـنــاحـيــة ق ـبــول ع ــرض غـيــر مـسـتـ ٍ
اإلدارية والفنية وقد جرى االستعانة باستشاري لتعديل
دفتر الشروط من أجل قبول عرضه فقط .ذلك أن تجمع
الشركات العارضة التي زعــم خبراء اإلدارة أن عرضها
مـقـبــول ،ال تملك الـبــاخــرة وال الـتـجـهـيــزات ،حـيــث اكتفت
بتقديم مذكرة تفاهم بأن شركة  Tersanتتعهد بتقديم
باخرة خالل تسعة أشهر وشركة  Siemensالتي تعهدت
للشركة الـعــارضــة بتقديم التجهيزات ،مــع العلم أن كال
الشركتني ليستا طرفًا في تجمع الشركات املشتركة في
املنافسة .فهل يجوز قبول عــارض باالستناد إلــى ورقة
ـرف ثالث وهل نعيد تجربة صفقة النفايات
بينه وبني طـ ٍ
الصلبة عندما قبل مجلس اإلنماء واإلعمار ملف عارض
باالستناد إلى وثائق ّ
تبي الحقًا أنها حبر على ورق؟
إن هــذه املخالفة ال يمكن تـجــاوزهــا ،وال يمكن تخفيف
الــوطــأة والـقــول إن العرض كــان يحتاج إلــى ورقــة ليصبح
ً
مقبوال ،فاملسألة ليست أوراقًا وإنما كفاءة وقدرة املتعاقد

مع اإلدارة على تنفيذ واجباته فعليًا.
علمًا أنها ليست املخالفة الوحيدة التي تشوب هذا العرض،
بل ينقص من ملف العارض الذي رفضته إدارة املناقصات
وثائق أساسية كالسجل التجاري ألحد الشركاء ،وخلو
املحضر الذي أعده االستشاري من توقيع جميع الشركاء،
ومخالفة دفتر الشروط لناحية الطاقة املطلوب توليدها،
حيث فرض دفتر الشروط إنتاج  425ميغاواط ()%10 -+
بينما ّ
يقدم العرض املرفوض إنتاج  320ميغاواط ،وكذلك
فــإن هــذا الـعــرض املــرفــوض هــو لتشغيل معمل الزهراني
فقط في حني أن الصفقة هي ملعملي الزهراني ودير عمار...
 بعد وضع دفتر الشروط الفنية للصفقة ،عمدت الوزارةبناء على تقرير االسـتـشــاري وخــافــا لقانون املحاسبة
العمومية إلى تقديم تسهيالت لم تعلن عنها لتتاح املنافسة
أم ــام شــركــات أخ ــرى راغـبــة فــي االش ـتــراك وفــق الـشــروط
الجديدة ،وأبرز هذه التسهيالت هي تمديد مهلة التسليم
من  3و 6أشهر إلى  9و 12شهرًا ،ثم إلى ما ال نهاية ،وكذلك
تبديل مــادة التشغيل مــن  HFOإلــى  ،Dieselواستبدال
الخبرة من طاقة عائمة إلى طاقة على اليابسة ،والسماح
باستخدام خبرة عضو من خارج التحالف ،كما أن دفتر
الشروط الخاص بهذه الصفقة مجتزأ وغير مكتمل وال
يضمن حقوق الخزينة وجرى تعديله خالل عملية التقييم
وهذا أمر مرفوض يخالف كل األحكام والقوانني واملبادئ
والشرع األخالقية في املناقصات العمومية.
واضحة قوة حجج إدارة املناقصات التي ال تدحض ،وعلى
فرض قبول إدارة املناقصات للعرض الثاني ،فهذا العرض
هو ملعمل دير الزهراني ،بربكم من يرشدنا إلى العارض
الثاني ملعمل دير عمار؟
لـقــد أحـسـنــت إدارة املـنــاقـصــات تطبيق ال ـقــانــون عندما
رفضت فض العروض املالية ،وإن تقريرها بهذا الشأن
هو نهائي ال يخضع للمراجعة والنقد أمام مجلس الوزراء
ال ــذي ال يـمــارس سلطة أمــريــة رئاسية على تقارير هذه
اإلدارة ،ومن يعترض على هذا التقرير عليه اللجوء إلى
القضاء.
* أستاذ في الجامعة اللبنانية وفي املعهد
الوطني لإلدارة

