6

الثالثاء  2نيسان  2019العدد 3726

الثالثاء  2نيسان  2019العدد 3726

مجتمع

مجتمع
تحقيق
سبع سنوات و 19مليون دوالر لم تكن كافية النجاز مشروع ترميم مبنيي قصر العدل ووزارة العدل
في بيروت .المدة والمبلغ كانا يكفيان ،ربما ،لتشييد مبنيين جديدين .المتعهد الذي فاز بالمناقصة في ظروف
«مالبسات غريبة» يعمل ببطء شديد ،فيما ال تنفك المالحق التي تضاف الى العقد الرئيسي ترفع الكلفة
تشوبها ً
الباهظة أصال ،في مخالفة لدفتر الشروط

رقم اليوم

 2.1مليار

ترميم مبنيي قصر العدل ووزارة العدل

 7سنوات و 19مليون دوالر ...وال تزال األشــغال مستمرة!
رلى ابراهيم
يستحق ترميم قصر العدل ووزارة
ال ـع ــدل ف ــي ب ـي ــروت أن يــدخــل كـتــاب
«غينيس» لألرقام القياسية كأطول
فترة زمنية ( 7سنوات) يستغرقها
تــرمـيــم مبنيني أحــدهـمــا مــن خمس
طبقات والثاني مــن ثــاث ،وكأغلى
م ـب ـل ــغ ُيـ ــدفـ ــع ( 19مـ ـلـ ـي ــون دوالر)
مقابل ...عدم ترميم شيء!
بــوشــر الـعـمــل فــي م ـشــروع الـتــرمـيــم
م ـط ـلــع عـ ــام  ،2012وك ـ ــان مـ ـق ــررًا أن
ت ـن ـهــي «ش ــرك ــة أن ـ ـطـ ــوان م ـخ ـلــوف»
الـتــي الـتــزمـتــه األش ـغــال فــي غضون
س ـ ـنـ ــة ون ـ ـص ـ ــف س ـ ـن ـ ــة .م ـ ـ ــع بـ ــدايـ ــة
ه ــذا ال ـع ــام ،أط ـفــأ امل ـش ــروع شمعته
ّ
يتغير شيء في
السابعة من دون أن
ال ـظ ــروف الـسـيـئــة ال ـتــي يـعـمــل فيها
امل ـح ــام ــون والـ ـقـ ـض ــاة ،ف ـي ـمــا تـسـبــق
عوامل التقادم واالهـتــراء الطبيعي
أعمال الترميم والتدعيم التي يقوم
ّ
املتعهد ،ببطء شديد.
بها
جولة قصيرة فــي قصر الـعــدل ،بني
الـبـهــو الــرئـيـســي وغ ــرف املحاكمات
وامل ـ ـصـ ــاعـ ــد واملـ ـ ــوقـ ـ ــف ال ـ ـخـ ــارجـ ــي،
كــافـيــة الك ـت ـشــاف م ــدى س ــوء املـكــان
وع ـ ـ ــدم أه ـل ـي ـت ــه مـ ــن كـ ــل الـ ـن ــواح ــي.
ـوف ق ــاع ــات امل ـحــاك ـمــات يأكلها
س ـقـ ّ
ال ـ ـن ـ ــش ،وب ـع ـض ـه ــا ال يـ ـ ـ ــزال «ع ـل ــى
الـبــاطــون» ،فيما يحول الصدأ دون
ّ
يحول
فتح الشبابيك الحديدية ما
ال ـق ــاع ــات ص ـي ـفــا ،ف ــي غ ـيــاب أج ـهــزة
التكييف« ،أشبه ما يكون بالفرن»،
بحسب أحــد املـحــامــن .بـعــض قطع
سـ ـق ــف الـ ـبـ ـه ــو ال ــرئـ ـيـ ـس ــي س ـق ـطــت
وحلت فجوة ســوداء مكانها« ،لكن
ي ـص ـعــب رؤي ـت ـه ــا شـ ـت ــاء م ــع غ ـيــاب
االنـ ـ ـ ـ ــارة واضـ ـ ـط ـ ــرارن ـ ــا الـ ـ ــى ال ـس ـيــر
عـلــى ض ــوء ال ـهــاتــف» .أم ــا املـصــاعــد
فـتـسـيــر «ع ــال ـب ــرك ــة» (اع ـ ـ ــادة الـنـظــر
ب ـغ ــرف امل ـص ــاع ــد وحــال ـت ـهــا لحظت
فــي ج ــداول مقارنة امل ـشــروع) .شكل
املبنى الخارجي ونــوافــذه املحطمة
يوحي وكأن الورشة قد بدأت ّ
للتو،
وليس قبل  7سـنــوات .فيما املوقف
الخارجي يبدو وكأنه ساحة لجمع
ال ـخــردة ...لــوال الفتة «الـعــدل أســاس
امللك».

الدولة ّ
تشرع المخالفة

هذا املشروع ،لجهة الكلفة الباهظة
وال ـ ـشـ ــروط ال ـت ــي ل ــم ت ـن ـفــذ ،ن ـمــوذج
فــاقــع عــن الـطــريـقــة الـتــي تــديــر فيها
الدولة مناقصاتها العمومية وعن
المـبــاالتـهــا ،ال بــدفــاتــر ال ـشــروط وال
ب ــامل ــال امل ـ ـهـ ــدور ،وال ب ـطــري ـقــة عـمــل
املتعهد ...اذا مــا كــان يعمل أساسًا.
ال ب ــل غ ــال ـب ــا م ــا تـ ـش ـ ّـرع مــؤس ـســات
ال ــدول ــة هـ ــذه امل ـخ ــال ـف ــات وتـطـلـبـهــا
بنفسها ،وكــأن هدر املــال العام بات
شرطًا الزمًا في أي عقد .والكالم هنا
يـسـتـنــد ال ــى وق ــائ ــع ف ــي ه ــذا الـعـقــد
ش ـ ّـرع ــت ب ــاب ال ـف ـس ــاد والـ ـه ــدر على
م ـصــراع ـيــه .ب ــدأ األم ــر مـنــذ اللحظة
األول ـ ـ ــى الج ـ ـ ــراء اس ـ ـتـ ــدراج ع ــروض
ض ـ ّـم  4ش ــرك ــات ،م ــن بـيـنـهــا «شــركــة
ُ
أنـطــوان مخلوف» ،قبل أن تستبعد
هـ ــذه األخ ـ ـيـ ــرة «ل ـت ـض ـم ـي ـن ـهــا افـ ــادة
ان ـت ـس ــاب غ ـيــر س ــاري ــة امل ـف ـع ــول الــى
مـقــاولــي األش ـغــال الـعــامــة والـبـنــاء».
انـ ـتـ ـه ــى الـ ـتـ ـن ــاف ــس ب ـ ــن الـ ـش ــرك ــات
الـ ـث ــاث امل ـت ـب ـق ـيــة الـ ــى فـ ــوز «ش ــرك ــة
الجهاد للتجارة واملقاوالت» بسعر

اجمالي بلغ  19,996,045,740ليرة
لبنانية .لكن« ،بسحر ساحر» ،أعيد
اجراء املناقصة بعد  15يومًا ،لتفوز
ب ـ ـهـ ــا« ...ش ــرك ــة أن ـ ـطـ ــوان م ـخ ـلــوف»
نفسها ،وبالسعر نفسه! وبمقارنة
املحضرين ،تبني أن محضر استالم
الـعــروض مــن قبل ادارة املناقصات
ي ـخ ـت ـل ــف ب ـ ــن ال ـج ـل ـس ـت ــن ب ــال ــرق ــم
والـ ـت ــاري ــخ (مـ ــا ي ـع ـنــي ان مـنــاقـصــة
جديدة أجريت من دون ايضاح سبب
إلغاء األولــى) .واألغــرب من ذلك كله
أن «شركة انطوان مخلوف» «فازت
باملناقصة بسعر قــريــب ج ـدًا يصل
الى ّ
حد التطابق ()19,952,869,200
مــع السعر ال ــذي تقدمت بــه «شركة
ال ـج ـهــاد ل ـل ـت ـجــارة وامل ـ ـقـ ــاوالت» في
الـجـلـســة األول ــى .ويـعـنــي ذل ــك ،وفــق
مــرجــع قــانــونــي ،أن «ه ـنــاك تــواط ـؤًا
وت ـقــاس ـمــا لـلـحـصــص ،بـتـغـطـيــة من
وزي ــر األش ـغــال وبتسهيل مــن ادارة
املـنــاقـصــات ،فـضــا عــن أنــه مــن غير
ال ـجــائــز اع ـ ــادة امل ـنــاق ـصــة ب ـعــد فتح
األسعار واطالع الشركات العارضة
عليها» .ومــن االمــور املثيرة للريبة
أيضًا أن «شــركــة بــال حمد» ُع ّينت

كاستشاري ملراقبة امل ـشــروع ،وهي
الـشــركــة الـتــي يملكها رئـيــس بلدية
بيروت السابق بالل حمد الذي كان
ال زال يـشـغــل ه ــذا املـنـصــب يــومـهــا،
ُ َ
وي ـف ـت ــرض أال ت ــل ــزم أي أع ـم ــال الــى
شركته خالل واليته منعا لتضارب
املصالح.

من  12الى  19مليون دوالر
وف ـ ــي حـ ــن ي ــؤك ــد خ ـ ـبـ ــراء أن مـبـلــغ
ال ـ ــ 19م ـل ـي ــارًا «ض ـخ ــم جـ ـدًا لـتــدعـيــم

رسا التلزيم على الشركة
نفسها التي استبعدت من
مناقصة فازت بها شركة أخرى!
م ـب ـن ـيــن ض ــد ال ـ ـ ـ ــزالزل» ،تـضــاعـفــت
املـ ـخ ــالـ ـف ــات ل ـت ـح ــرف امل ـ ـش ـ ــروع عــن
هــدفــه األس ـ ــاس ،أي تــدعـيــم الهيكل
الـ ـخ ــرس ــان ــي مل ـب ـن ـي ــي ق ـص ــر ال ـع ــدل
فبعد
ووزارة العدل ملقاومة الزالزلُ .
مرور عام على تلزيم املشروع ،فتح
م ــزراب الـهــدر .هـكــذا ،أضـيــف جــدول
املقارنة رقم  ،1أو امللحق األول ،الذي

زادت كلفة مشروع تدعيم المبنيين  %22على قيمة التلزيم األساسي (هيثم الموسوي)

ت ـض ـمــن «اسـ ـتـ ـح ــداث غ ـ ــرف مــؤق ـتــة
ف ــي ال ـطــابــق األرض ـ ــي ون ـقــل محطة
الـكـهــربــاء واضــافــة حــوائــط ملقاومة
ال ــزالزل (رغــم أن املـشــروع األساسي
أعـ ـ ّـد لـتــدعـيــم امل ـب ـنــى ض ــد ال ـ ــزالزل!)
وغ ـ ـيـ ــره ب ـق ـي ـمــة  3مـ ـلـ ـي ــارات و500
مليون ليرة .ومـ ّـددت مهلة األشغال
 12شـهــرا اضــافـيــة ثــم تـسـعــة أشهر
أخرى .بعدها أتى جدول املقارنة ،2
بطلب مــن مجلس الـقـضــاء األعـلــى،
من أجل تأهيل جناحه واستحداث
غــرف جديدة ( )...بقيمة  3مليارات
ليرة مع تمديد جديد ملهلة تسليم
امل ـش ــروع ل ـعــام ون ـصــف عـ ــام .وتـلــى
ذلـ ــك الـ ـج ــدول رقـ ــم  3ال ـ ــذي تـضـمــن
ت ــوس ـع ــة الـ ـط ــاب ــق الـ ــرابـ ــع واض ــاف ــة
غرف لدى رئيس التحقيق األول في
ب ـي ــروت ،وت ـعــديــات عـلــى التقطيع
ال ــداخ ـل ــي ل ــزي ــادة ع ــدد امل ـكــاتــب في
ُ
ال ـ ـطـ ــابـ ــق ال ـ ـخـ ــامـ ــس (ل ـ ـح ـ ـظـ ــت فــي
املشروع األساسي) وتأمني التدعيم
النشاء طابق ســادس في املستقبل!
ك ـ ــل ذلـ ـ ـ ــك بـ ـكـ ـلـ ـف ــة إض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة ت ـب ـل ــغ
مليارين و 115مليون لـيــرة .هكذا،
رسا املجموع  -حتى الساعة  -على
 28,567,238,344ليرة لبنانية ،على

ّ
أن تـســلــم األع ـمــال فــي .2019/7/31
ّ
هذا إن سلمنا بأن حفلة حلب أموال
الدولة ستنتهي هنا ،ولم يرغب أي
طرف باضافة مالحق أخرى.

تواطؤ االدارة والعارض
يــؤكــد مــرجــع قــانــونــي أن « %75من
الفساد يجري تمريره عبر امللحقات
التي تضاف الى األشغال الرئيسية.
وي ـس ـب ــق ذل ـ ــك تـ ــواطـ ــؤ بـ ــن االدارة
وال ـع ــارض لـحــرق الـسـعــر األســاســي
وال ـف ــوز بــالـعــرض ثــم جـنــي األرب ــاح
مــن خ ــال املــاحــق االضــاف ـيــة» .لكن
ال ــاف ــت أن امل ــاح ــق أق ـ ـ ّـرت بـمــوافـقــة
مــن دي ــوان املـحــاسـبــة ،وب ـنــاء لطلب
وزارة الـ ـ ـع ـ ــدل ورؤس ـ ـ ـ ـ ــاء املـ ـح ــاك ــم
واملجالس القضائية .فهذه الجهات
الـتــي يفترض أن تحافظ على املــال
ال ـعــام وتـقـمــع املـخــالـفــات ،هــي التي
أب ــاح ــت م ـخــال ـفــة ق ــان ــون املـحــاسـبــة
الـعـمــومـيــة ،وخ ـصــوصــا املـ ــادة 147
ال ـتــي ت ـش ـتــرط ف ــي اح ــد ب ـنــودهــا أن
تكون األشغال طارئة وغير متوقعة
عند اجــراء التلزيم األول .والواضح
أن أيًا من األعمال املضافة ال يحمل
صـفــة «ال ـط ــارئ» أو «غ ـيــر املـتــوقــع»
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خــال اج ــراء الــدراســة األول ــى .لذلك،
وف ــق امل ـص ــادر الـقــانــونـيــة ،ف ــإن «كــل
الجهات اآلنفة الذكر وضعت نفسها
م ــوض ــع ش ـب ـهــة ب ـم ـجــرد مـطــالـبـتـهــا
بــأع ـمــال اضــاف ـيــة ورت ـب ــت دي ـن ــا في
ذمة الدولة من دون اجــراء مناقصة
ج ـ ــدي ـ ــدة وامل ـ ـ ـ ـ ــرور بـ ـك ــل الـ ـخـ ـط ــوات
القانونية الالزمة .واملعلوم أنه منذ
ال ـل ـح ـظــة األول ـ ــى الت ـم ــام ال ـع ـقــد بني
الـعــارض والـ ــوزارة ،يصبح دستور
ال ـع ــاق ــة دف ـت ــر الـ ـش ــروط األس ــاس ــي
فقط ال غير».

ّ
الريس استحلى ومعاليه استجاب

ّ
الـ ـتـ ـمـ ـع ــن ف ـ ــي قـ ـ ـ ـ ــراء ة املـ ـ ــراسـ ـ ــات،
تـظـهــر ان امل ـطــال ـبــة بـتـنـفـيــذ أع ـمــال
اضــافـيــة ج ــرت عـلــى قــاعــدة اعـتـبــار
وزارة الـعــدل (فــي عـهـ ّ
ـدي الوزيرين
شكيب قرطباوي وأشرف ريفي) ان
االمـكــانـيــة مـتــاحــة «لــاسـتـفــادة من
االش ـغ ــال ال ـجــاريــة لـتـلـبـيــة حــاجــات
ملحة وضرورية» ،واعتبار رؤساء
ال ـ ـغـ ــرف أن الـ ــورشـ ــة أص ـ ــا قــائ ـمــة
والـفــرصــة مـتــاحــة لتغيير الــديـكــور
واجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء تـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــات ع ـ ـلـ ــى ب ـع ــض
األجنحة .هكذا طلب الرئيس األول
ملحكمة التمييز القاضي جان فهد
اجراء تعديالت في تقطيع الجناح
املخصص للرئاسة األولــى ملحكمة
الـتـمـيـيــز ومـجـلــس ال ـق ـضــاء األعـلــى
وغـيــرهــا مــن «الـطـلـبــات البسيطة».
و«استحلى» رئيس مجلس شورى
الــدولــة هـنــري خ ــوري ال ـبــاط الــذي
طـ ـل ــب الـ ـق ــاض ــي فـ ـه ــد ت ــرك ـي ـب ــه فــي
ال ـ ـطـ ــابـ ــق ال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع ،فـ ـطـ ـل ــب خ ـ ــوري
اس ـت ـبــدالــه ب ــالـ ـ «ب ــارك ـي ــه» امل ــوج ــود
في الطابق الخامس ،وتزويد غرف
مجلس الـشــورى بستائر .علمًا أن
كل ذلك يدخل في اطار تعديل دفتر
الـشــروط األســاســي وكــان يستدعي
مناقصة أخرى .اذ ال يوجد أي مبرر
ق ــان ــون ــي ل ـع ـقــد اتـ ـف ــاق بــال ـتــراضــي
م ــع امل ـت ـع ـه ــد ن ـف ـس ــه .وحـ ـت ــى وزي ــر
ال ـع ــدل ال ـســابــق شـكـيــب قــرط ـبــاوي،
نـ ـفـ ـس ــه ،لـ ــم ي ـ ــر ض ـ ـيـ ــرا فـ ــي ارسـ ـ ــال
كـ ـت ــاب خ ـط ــي ال ـ ــى رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـس ــاب ــق ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي
ي ــذك ــر ف ـي ــه أن ـ ــه ب ـع ــد س ـن ــة وث ــاث ــة
أشـ ـه ــر ع ـل ــى ب ـ ــدء األعـ ـ ـم ـ ــال« ،ت ـبــن
أن ه ـنــاك أش ـغ ــاال اضــاف ـيــة ل ــم تكن
ملحوظة في دراسة وزارة األشغال
كــاصــاح وتـعــديــل قساطل الصرف
ال ـص ـحــي ون ـق ــل امل ـح ـطــة الــرئـيـسـيــة
لـ ـلـ ـكـ ـه ــرب ــاء وامل ـ ـصـ ــاعـ ــد وت ـس ـم ـي ــك
األع ـ ـ ـمـ ـ ــدة وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا» .وه ـ ـ ــو «أم ـ ــر
غريب» ،بحسب أحد خبراء البناء،
إذ أن «الـ ـ ــدراسـ ـ ــة امل ـ ـعـ ــدة ل ـتــرم ـيــم
املـبـنــى وصـيــانـتــه ك ــان يـفـتــرض أن
ت ـل ـحــظ وض ــع االم ـ ـ ــدادات الـصـحـيــة
وسماكة األعمدة .واال يصبح لزاما
البحث عن سبب هذا الخلل ،سواء
فــي االدارة أو فــي الــدراســة نفسها
ّ
التي تكلف عادة مبالغ قد تتخطى
كـلـفــة امل ـشــروع أح ـيــانــا» .وق ــد طلب
قـ ـ ــرط ـ ـ ـبـ ـ ــاوي ت ـ ــأم ـ ــن االع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــادات
االضـ ــاف ـ ـيـ ــة ل ـ ـهـ ــذه األش ـ ـ ـغـ ـ ــال ال ـت ــي
قـ ـ ـ ـ ــدرت ب ـ ـثـ ــاثـ ــة م ـ ـل ـ ـي ـ ــارات و500
مليون لـيــرة .وعندما جــاء الجواب
بالرفض من وزارة املال ،أورد وزير
ال ـع ــدل ض ـمــن مــراس ـل ـتــه ك ـتــابــا مــن
االس ـت ـشــاري ب ــال حـمــد يـشـيــر فيه
الى أنه «لم يقبض أية أتعاب حتى
ت ــاري ـخ ــه» وي ــؤك ــد أن «عـ ــدم دفـعـهــا

وعـ ـ ـ ــدم املـ ــواف ـ ـقـ ــة عـ ـل ــى اع ـ ـت ـ ـمـ ــادات
اض ــافـ ـي ــة لـ ـلـ ـمـ ـق ــاول س ـ ـيـ ــؤدي ال ــى
توقف األعـمــال فــي املــوقــع» .فعادت
املالية ووافـقــت على الطلب .وهــذا،
بحسب املصادر القانونية« ،ابتزاز
واضـ ــح لـلـضـغــط م ــن أج ــل املــواف ـقــة
ع ـلــى امل ـبــالــغ االض ــاف ـي ــة .فــالـقــانــون
ال يسمح للمتعهد بوقف األشغال
ح ـتــى ل ــو ل ــم يـقـبــض قــرشــا واحـ ــدا،
وهو يتحمل مسؤولية كل األخطار
الـتــي قــد تنتج عــن تـهــاونــه أو عــدم
ت ـن ـف ـي ــذه ل ـل ـع ـق ــد» .ومـ ــن امل ـف ـت ــرض،
هنا ،االستفهام عما أدى الى تغيير
م ــوق ــف وزارة امل ــال ـي ــة .ك ــذل ــك بـعــث
قرطباوي بكتاب الى وزير األشغال
السابق غازي العريضي يطلب فيه
تأمني االعتمادات ملتابعة األشغال
ف ـ ـ ــي امل ـ ـب ـ ـن ـ ـيـ ــن «بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا أعـ ـطـ ـي ــت
امل ــواف ـق ــة االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ع ـل ـيــه ب ـنــاء
ع ـل ــى الـ ـح ــاح وزارة الـ ـع ــدل لـلـسـيــر
ب ــه» .ويـعـلــق املـصــدر بــأن «املــوافـقــة
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة مـعـيـبــة وغ ـيــر واردة
فــي أي قــانــون بــل هــي تـحــايــل على
القانون بحجة العجلة والضرورة.
وه ـ ــذا دل ـي ــل ادانـ ـ ــة ل ـصــاح ـبــه أوال،
فـضــا عــن أنــه مــن املـعـيــب أيـضــا أن
يــوافــق دي ــوان املـحــاسـبــة عـلــى هــذه
األشغال امللحقة».
هـ ـك ــذا ،م ــن دون اي دراس ـ ـ ــة جــديــة
أو م ــراق ـب ــة أو م ـحــاس ـبــة لـلـمـتـعـهــد
واالدارة م ـعــا ،زادت كـلـفــة م ـشــروع
تدعيم مبنيي قصر الـعــدل ووزارة
الـعــدل ضــد ال ــزالزل  %22على قيمة
التلزيم األساسي من دون أن يتغير
أي ش ــيء .وال احــد يـعــرف فعليا ما
اذا تم تدعيم املبنيني بالفعل ،اال في
حال حصول زلزال ما.
وزي ــر ال ـع ــدل أل ـب ــرت س ــرح ــان نفض
يديه من كل مشروع التلزيم ،وطلب
م ـك ـت ـبــه اخ ـت ـص ــار ال ـط ــري ــق ب ـس ــؤال
وزارة األشغال عن املوضوع .اال أنه
أثـنــى أخ ـي ـرًا ،فــي حلقة تلفزيونية،
على «التقنية العالية التي اعتمدت
في األشغال» .علمًا أن لجنة االستالم
الـ ـت ــي ت ـس ـل ـم ــت األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـج ــزئ ـي ــة
املنجزة وفقا لدفتر الشروط ،أوردت
فــي محضرها بتاريخ 2015/5/29
بعد معاينة أشغال تدعيم وترميم
وتــأهـيــل وتـقــويــة املـبـنـيــن واضــافــة
انشاء ات في مجلس شورى الدولة،
أن «ال ـك ـي ــول ت ـب ـقــى ع ـلــى ع ــات ــق مــن
ن ـفــذهــا وأشـ ـ ــرف ع ـل ـي ـهــا» ،وهـ ــو مــا
يـ ـط ــرح ع ــام ــة اس ـت ـف ـه ــام ح ـ ــول كــل
األعمال الجارية التي أبقتها اللجنة
تـ ـح ــت مـ ـس ــؤولـ ـي ــة املـ ـتـ ـعـ ـه ــد ف ـي ـمــا
يفترض قانونا أن تكون على عاتق
لجنة االستالم!
ب ــال ـط ـب ــع ال ي ـت ـح ـم ــل وزي ـ ـ ــر الـ ـع ــدل
الحالي املسؤولية عن طريقة التلزيم
الـتــي نفذها أســافــه والـتــي ال تليق
بهذه ال ــوزارة بــالــذات .لكن ،بحسب
قانونيني ،يفترض أن يستدعي كل
من شارك في اعداد وتنفيذ املالحق
ومحاضر االسـتــام الستيضاحهم
وت ــرتـ ـي ــب املـ ـس ــؤولـ ـي ــات بـ ـن ــاء عـلــى
ذل ـ ــك .أمـ ــا اذا اخـ ـت ــار «ال ـت ـط ـن ـيــش»،
كما يحصل حتى الساعة« ،عندها
يـصـبــح ل ــزام ــا تـحـمـيـلــه امل ـســؤول ـيــة
وم ـســاء ل ـتــه ع ــن ه ــذه األع ـم ــال الـتــي
بـ ــدأت ق ـبــل سـبـعــة أعـ ــوام وم ــا زال ــت
م ـس ـت ـم ــرة مـ ــن دون أي م ــراقـ ـب ــة أو
مـحــاسـبــة أو حـتــى اسـتـيـضــاح عما
يحول دون انهائها»!

شخص

هو عدد من يفتقرون الى المياه الصالحة للشرب عالميًا
عــام  ُ ،2017وفــق تقرير لمنظمة الصحة العالمية
واليونيسف نشر أخيرًا .ولفت التقرير الى أنه من بين كل
عشرة أشخاص في العالم ،فإن ثالثة منهم ال يحصلون
على المياه المتاحة بسرعة في المنزل .ويفتقر 844
مليون شخص حول العالم الى الخدمات األساسية لتوفير
مياه الشرب ،فيما ّ
يتعين على  263مليون شخص تكريس
أكثر من  30دقيقة لجمع المياه من مصادر موجودة

ّ
خــارج المنزل .ووفــق التقرير نفسه ،فــإن  159مليون
شخص ال يزالون يشربون المياه غير المعالجة من مصادر
المياه السطحية .الالفت هو ما ُيشير اليه التقرير لجهة أن
ّ
التقدم ُ
المحرز في  90بلدا على صعيد توفير االصالحات
ّ
المياه يتسم بالبطء الشديد،
األساسية المتعلقة بتأمين
ّ
«ما يعني أن هذه البلدان لن تحقق التغطية الشاملة
بحلول عام .»2030
(تصوير هيثم الموسوي)

حق الرد

إدارة الليسيه فردان :لمصلحة من تضليل األهالي؟
ردًا عـلــى رد املـحــامـيــة م ــاك نـعـمــة حـمـيــة («األخ ـب ــار»
في  18آذار  )2019بعنوان« :قمع األهالي في الليسيه
ف ــردان أدى الــى خـســارتـهــم» ،أوضـحــت إدارة مــدرســة
الليسيه فردان ما يأتي:
 إن عنوان «األخبار» بتاريخ  16آذار «البعثة العلمانيةالفرنسية تشترط :وقف زيادة األقساط مقابل سحب
الدعاوى القضائية» ،مضلل للحقيقة ،إذ أنه لو لم تجد
لجنتا األهــل فــي كــل مــن الليسيه األشــرفـيــة والليسيه
طرابلس مصلحة لألهالي في توقيع اتفاقية مع البعثة
مل ــا تـنــازلـتــا ع ــن ال ــدع ــاوى .عـلـمــا أن ال ــدع ــاوى ل ــم تكن
يــومــا مـصــدر إزع ــاج للمدرسة ليقينها بصحة أرقــام
ّ
موازنتها ،إال إذا كان املطلوب أن تبقى مــدارس البعثة
ف ــي ح ــال ن ــزاع دائ ــم م ــع األه ــال ــي بـمــا يـضــر بمصالح
التالمذة.
 أدلت حمية بأن األهالي الذين رفضت ترشيحاتهمإل ــى لـجـنــة األه ــل طــال ـبــوا «ف ـق ــط» بـحــق الـتـحـفــظ على
جــدول يتضمن قيمة «أق ـســاط» ،وتـنــاســت أن النظام
الداخلي ،يتضمن النظام املالي أيضًا .وأن هذا النظام
هــو عـقــد يــربــط بــن امل ــدرس ــة واأله ــل لــم يـتــم توقيعه
حـتــى هــذه الـلـحـظــة مــن األهــالــي املـعـنـيــن بحجة «حــق
التحفظ» .وبغياب هذا التوقيع ال يعتبر ترشيح هؤالء
األهالي قانونيًا ،لتعارض ذلك الترشح مع نص الفقرة
 3مــن امل ــادة  3مــن املــرســوم  ،4564/81الـتــي تشترط
عـلــى عـضــو لجنة األه ــل أن يـكــون مــوافـقــا عـلــى نظام
ً
املــدرســة الــداخـلــي ،وقــابــا أحـكــامــه وش ــروط تطبيقه.
ف ـك ـيــف ت ـك ــون مــواف ـق ـت ـهــم ع ـلــى ال ـن ـظــامــن «صــري ـحــة

وثابتة»كما ورد في املقال؟
 إن النظام املالي لم يحدد األقساط املدرسية كما وردفي املقال ،فالجدول الوارد فيه جاء تحت عبارة «على
سـبـيــل امل ـثــال» إلع ـطــاء األه ــل فـكــرة عــن قـيـمــة القسط
املتوقع للعام .وال يحل هذا الجدول محل املوازنة التي
لديها آليات اعتماد خاصة ومحددة في القانون.
 تتسلح الكاتبة باإلشارة إلى أحكام قضائية تجتهدفي تفسيرها متناسية أن محكمة االستئناف أوقفت
تنفيذ قــرار تجميد األقـســاط ،مــا يــؤكــد عــدم قانونية
الحجج التي يتمسك بها دعاة التجميد.
فـلـمــاذا إذًا االسـتـمــرار فــي تضليل األهــالــي وملصلحة
من املضي في مواجهة مفتوحة عقيمة ال ترتكز إلى
أساس قانوني؟ وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن التدقيق
في حسابات املدرسة
الــذي أجرته شركة محاسبة مستقلة ،ومشهود لها،
يثبت ليس فقط صحة أرقــام مــوازنــة ،2017 - 2018
ب ــل أن األق ـس ــاط ال ـ ــواردة فـيـهــا ه ــي أق ــل م ــن الـنـفـقــات
القانونية التي تكبدتها املدرسة في العام املاضي.
 وحده من انقلب على اتفاق لجنة األهل مع املدرسةفي العام املاضي يتحمل مسؤولية ما آلت اليه األمور
فــي الليسيه ف ــردان .أفــا يعتبر االنـقــاب على اتفاق
م ــوق ــع م ــع لـجـنــة األهـ ــل قـمـعــا م ــن أق ـل ـيــة ض ــد أكـثــريــة
األهــالــي؟ أال يـحــق لـنــا الـتـســاؤل مل ــاذا وحــدهــا مــدرســة
الليسيه خــارج إطــار الـتــوافــق لحل أزمــة فــرضــت على
املــدرســة واألهــالــي بحكم قــانــون زيــادة سلسلة الرتب
والرواتب؟

