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تقرير

توجس من ورشة المناهج

دور المعلمين تحت قبضة قوى األمر الواقع:

وزير التربية يستبعد مديرين فائزين
فاتن الحاج
ّ
إرض ـ ـ ـ ً
ـاء ل ـج ـهــة نـ ــافـ ــذة ،ك ــل ــف وزي ــر
الـ ـت ــربـ ـي ــة أكـ ـ ـ ــرم شـ ـهـ ـي ــب ،ب ـم ــوج ــب
ال ـقــرار  977بـتــاريــخ ،2019/12/30
امل ــرش ــح ح ـســن الــزغ ـيــر ب ـ ــإدارة دار
املعلمني فــي بنت جبيل ،رغــم نيله
العالمة األدنــى ( 20من  )40من بني
ثالثة مرشحني شاركوا في املقابلة
الشفهية التي أجرتها لجنة مؤلفة
م ــن م ــوظ ـف ــن ف ــي امل ــرك ــز ال ـت ــرب ــوي
للبحوث واإلنماء .وقد حاز عباس
سمحات العالمة األعـلــى ( 22.5من
 ،)40فيما حصلت املرشحة الثانية
صوفيا طالب على عالمة  20.5من
.40
وفــي دار املعلمني فــي النبطية ،نزل
ـاض ص ــدي ــق،
ش ـه ـيــب ع ـن ــد رغـ ـب ــة ق ـ ـ ٍ
فـكـلــف ،بـمــوجــب ال ـقــرار  978بتاريخ
 ،2019/12/30املرشحة زيـنــات عيد
بإدارة الدار ،علمًا أنها حازت املرتبة
الـ ـث ــالـ ـث ــة مـ ــن بـ ــن أرب ـ ـعـ ــة مــرش ـحــن

تكليف أصحاب
العالمات األدنى بعد ضغوط
سياسية وشخصية
وب ـعــامــة  22.5م ــن  ،40ف ــي ح ــن أن
الـ ـف ــائ ــزة س ـم ــر ش ـم ــس ال ــدي ــن نــالــت
عالمة  27.25من  40وحصل املرشح
ال ـثــانــي وائـ ــل نـعـمــه ع ــام ــة ع ـلــى 26
مــن  ،40ون ــال حـســن مـغــربــل العالمة
األدنى ( 20من .)40
وك ـ ــان امل ــرك ــز ال ـت ــرب ــوي رفـ ــع تـقــريــر
الـلـجـنــة إل ــى شـهـيــب ،ف ــي  25أيـلــول
املـ ــاضـ ــي ،وقـ ـض ــى قـ ــرارهـ ــا بـتـعـيــن
كــل مــن عـبــاس سـمـحــات بـ ــإدارة دار
امل ـع ـل ـم ــن فـ ــي بـ ـن ــت ج ـب ـي ــل وس ـم ــر
ش ـمــس ال ــدي ــن بـ ـ ــإدارة دار املـعـلـمــن
ف ــي ال ـن ـب ـط ـيــة ،وق ــد ُس ـ ّـج ــل الـتـقــريــر
تحت رقم  11/10660في قلم مكتب
ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ،وه ـ ـ ــو مـ ـمـ ـه ــور ب ـت ــواق ـي ــع
أع ـضــاء اللجنة عـلــى الـنـتــائــج ،بمن
فيهم مستشار الــوزيــر وممثله في
املركز التربوي نادر حذيفة.
مــع ذل ــك ،فــالـشـكــوك ال تـطــال الــوزيــر
فحسب انـمــا لجنة املــركــز الـتــربــوي
ن ـف ـس ـهــا وم ـ ــن ت ـض ــم وم ـ ــن يـعـيـنـهــا

حجب إعالن العالمات دليل إضافي على عدم الشفافية (هيثم الموسوي)

واملعايير التي على أساسها تضع
العالمة .ما حصل دليل إضافي على
فشل الدولة تحت ضربات املرجعيات
السياسية واألح ــزاب الطائفية التي

ّ
تــزكــي مــن تــريــد ،رغ ــم وج ــود شــروط
م ـ ـ ـحـ ـ ــددة لـ ـلـ ـتـ ـعـ ـي ــن ي ـ ـنـ ــص ع ـل ـي ـهــا
الـقــانــون  .2009/73إذ ال ت ــزال بدعة
أن يـكــون املــديــر ابــن الضيعة أو ابن

الـعــائـلــة أو اب ــن التنظيم السياسي،
ب ـصــرف الـنـظــر ع ــن ك ـفــاء تــه املـهـنـيــة،
سارية املفعول.
اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد األكـ ـ ـث ـ ــر كـ ـ ـف ـ ــاءة م ـ ــن بــن

املرشحني املتقدمني للمركز الشاغر
ً
يـعـنــي أن هـنــاك خـلـ ّـا يـصـيــب نظام
امل ـقــابــات نـفـســه ،وأنـ ــه ال داع ــي ألن
ت ـك ــون ه ـن ــاك لـجـنــة الخ ـت ـبــار أهـلـيــة

يتوجس تربويون من ورشة تطوير املناهج التي ينتظر أن يطلقها املركز التربوي
للبحوث واإلنماء غدًا .وتطرح في أروقة املركز عالمات استفهام بشأن السرية
التي تلف إعالن موعد احتفال إطالق الورشة .ففي وقت جرى الحديث عن ّأن
االحتفال سيكون غدًا ،لم يحدد حتى اآلن زمانه ومكانه وبرنامجه.
وكان املركز قد حظي ،أخيرًا ،بـ «بحبوحة» مالية بعد ابرام اتفاقية قرض وهبتني
بــن لبنان والبنك الــدولــي ملـبــادرة دعــم توفير التعلم لجميع األطـفــال فــي لبنان
( ،)S2R2بقيمة  204ماليني دوالر ،وتتوزع األموال بني املركز التربوي ووزارة
التربية ،وهي عبارة عن دعم املجتمع الدولي للمجتمعات املضيفة التي تستقبل
الالجئني السوريني بشكل خاص ،وإن كان سيخصص جزء كبير منها لورشة
تجديد املناهج التي هي حاجة أساسية في لبنان ،إذ لم تعدل منذ العام .1997
ّ
إال أن التوجس ينبع مــن كيفية اسـتـخــدام املــركــز الـتــربــوي لهذه األم ــوال ،وهل
يحق لنا قبول هبات مشروطة بقروض في الظرف الحالي الذي يمر به لبنان؟
وهل تتوافر الظروف املناسبة لهذا التعديل؟ وهل يمكن أن نراكم على اكتاف
اللبنانيني مــزيـدًا مــن الــديــون؟ خصوصًا أن محاولة جــرت عــام  2011لتعديل
املناهج وصرفت عليها أموال طائلة من دون أن تكتمل ،بل أتلفت املناهج املعدلة،
وكتب صفوف األول والثاني والثالث األساسي بعد تأليفها ،بسبب عدم توفر
املعايير فيها ،فهل نحن الـيــوم أمــام املحاولة الفاشلة نفسها؟ وإذا كانت كل
شاردة وواردة في املركز التربوي ووزارة التربية يجري التحاصص عليها ،فهل
سينجو مشروع املناهج من أيدي أزالم األطــراف السياسية التي تسيطر على
كل من الوزارة واملركز؟
يتمحور الخالف بني أهل املركز والتربويني الذين ينتقدون حول نقاط عدة أهمها
مشروعية استعمال قروض ومراكمة الديون على اللبنانيني من جهة ،وتحديد
األولويات التربوية في استعمالها من جهة ثانية .أما نقطة الخالف الثالثة فتعود
إلــى نهج العمل القائم على املحاصصة ،إذ يسيطر املقربون واملحظيون على
املـشــاريــع األســاسـيــة ،مــا يؤثر فــي نوعية املنتج ،أي املنهاج والكتب التعليمية
للمدرسة الرسمية.
برأي التربويني ،تحتاج ورشة املناهج إلى استقرار معني النجازها ،ومن غير
املقبول أن نكتب مناهجنا بأموال خارجية مشروطة.

امل ــرش ــح تـ ـ ــدرس ال ـط ـل ـب ــات وت ـج ــري
املقابالت وتضع الـعــامــات ،إذا كان
القانون سيطبق وفق املحسوبيات.
امل ـفــارقــة األخ ــرى أن تعثر عـلــى قــرار
موقع من وزير التربية السابق سمير
ال ـج ـســر يـحـمــل ال ــرق ــم /707م2004/
(أص ـ ــول وش ـ ــروط وم ـعــاي ـيــر تـعـيــن
مديري املدارس الرسمية في مرحلتي
ريــاض األطفال والتعليم األساسي)
ال ي ــزال س ــاري امل ـف ـعــول حـتــى الـيــوم
ع ـن ــد ت ـع ـيــن امل ــدي ــري ــن ف ــي الـتـعـلـيــم
الــرسـمــي األس ــاس ــي ،وه ــو يـنــص في
مادته الرابعة على ...«:يجري ترتيب
الـنــاجـحــن وف ــق مـجـمــوع الـعــامــات
ال ـت ــي نــال ـهــا ك ــل م ــرش ــح ف ــي اخـتـبــار
األه ـل ـيــة والـ ـشـ ـه ــادات ،وي ـعــن املــديــر
لتولي مهام اإلدارة الثالثة األول في
الترتيب املذكور».
ويمكن التذرع به في دور املعلمني بما
ّ
أن القانون  2009/73الخاص بتعيني
امل ــدي ــري ــن ف ــي املـ ـ ــدارس وال ـثــانــويــات

الرسمية يشمل أيضًا املركز التربوي
إذ ي ـنــص ف ــي م ــادت ــه ال ــراب ـع ــة عـلــى:
«يعني املــديــر بـقــرار يصدر عــن وزيــر
التربية ً
بناء على اقتراح املدير العام
املـخـتــص ،وبـنــاء على اقـتــراح رئيس
املركز التربوي بما عنى مديري دور
املعلمني واملعلمات».
النص القانوني الذي يسمح للوزير
بــاخـتـيــار أح ــد الـثــاثــة األوائـ ــل يترك
ه ــام ـش ــا لـ ــه ل ـل ـم ـقــاي ـضــة ول ـت ـط ـب ـيــق
ق ــاع ــدة «مــرق ـلــي ت ـمــرق ـلــك» ،ف ــي حني
ّ
أن اإلك ـت ـفــاء بــإعــان امل ــرات ــب فحسب
وإبـقــاء العالمات طي الكتمان سبب
إضافي لعدم الشفافية.
وإذا ك ـ ــان ـ ــت ص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ــوزي ـ ــر
الدستورية خــارج مساءلة التفتيش
املركزي ،فمن يسائله في صالحياته
اإلدارية التي يضر سوء استخدامها
باملصلحة الـتــربــويــة ال ـعــامــة ،تمامًا
كما يحصل في تعيني مديرين وفق
املحسوبيات السياسية؟

ّ
يستبيحون
ون
محتج
ّ
طرابلس ...والحراك يتبرأ منهم
عبد الكافي الصمد
اس ـت ـب ــاح م ـح ـتـ ّـجــون يـ ــوم أمـ ــس مــديـنــة
طــراب ـلــس عـلــى نـحــو غـيــر مـسـبــوق منذ
انـ ــدالع شـ ــرارة ال ـح ــراك الـشـعـبــي فــي 17
تشرين األول املاضي ،فقطعوا أوصالها
ّ
وسدوا الطرقات والشوارع بكل ما لقوه
ّ
في طريقهم ،وشلوا املدينة ،وسط أجواء
استياء كبيرة في صفوف األهالي الذين
وقعت إشكاالت بينهم وبني املحتجني.
قرابة الساعة السادسة من صباح يوم
أم ـ ــس ،ك ــان ــت أغـ ـل ــب مـ ــداخـ ــل ط ــراب ـل ــس
وال ـ ـشـ ــوارع الــرئـيـسـيــة فـيـهــا ق ــد أغـلـقــت
مـ ــن قـ ـب ــل م ـح ـت ـج ــن ،لـ ــم ي ـل ـب ــث أن ق ــام
الـ ـجـ ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي ب ـ ــإع ـ ــادة ف ـت ـح ـهــا،
ً
تسهيال لوصول الطالب إلــى مدارسهم
وجــام ـعــات ـهــم وامل ــوظ ـف ــن وال ـع ـم ــال إلــى
أشـغــالـهــم .لـكــن املـحـتـجــن عـ ــادوا قــرابــة
الساعة الثامنة وقطعوا الطرقات التي
أعيد فتحها ،إضافة إلى قطعهم طرقات
أخـ ــرى ،ف ــي رس ــال ــة تـصـعـيــديــة واضـحــة
منهم.
امل ـح ـت ـجــون ال ــذي ــن ي ـق ــول ن ــاش ـط ــون في
الحراك الشعبي في طرابلس إنهم «فئة
طارئة على الثورة ،ولم نشاهد أفرادها
معنا أبـدًا طيلة الفترة السابقة» ،و«هم
ي ـشــوهــون ال ـص ــورة الـنــاصـعــة للمدينة
ال ـت ــي ط ـب ـعــت ف ــي أذهـ ـ ــان ال ـل ـب ـنــان ـيــن»،
ّ
حولوا يوم الطرابلسيني والقادمني إلى
املدينة يوم أمس إلى جحيم بكل معنى
الكلمة.
ال ـبــول ـفــار الــرئ ـي ـســي ال ـ ــذي ي ـشــق وســط
امل ــديـ ـن ــة م ـ ــن ش ـم ــال ـه ــا إل ـ ــى ج ـن ــوب ـه ــا،
قـطـعــه املـحـتـجــون ب ـحــاويــات الـنـفــايــات،
التي رمــوهــا أرض ــا ،وإط ــارات السيارات
املـ ـشـ ـتـ ـعـ ـل ــة وال ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــارة وال ـ ـس ـ ـي ـ ــارات
والـ ـ ــدراجـ ـ ــات الـ ـن ــاري ــة ،ع ـن ــد م ـس ـتــديــرة
املـلــولــة ،وأوتــوس ـتــراد الـتـبــانــة ،وتقاطع
شـ ــارع املـئـتــن وم ـقــابــل املـبـنــى الـســابــق
للضمان االجتماعي فــي املــديـنــة ،وعند
إش ــارة ش ــارع عــزمــي ،حيث وقــع إشكال
بـ ــن س ــائ ــق س ـ ـيـ ــارة أج ـ ـ ــرة وم ـح ـت ـجــن
ت ـ ـعـ ــرضـ ــوا لـ ـ ــه ول ـ ـس ـ ـيـ ــارتـ ــه ب ــالـ ـض ــرب
وال ـت ـك ـس ـيــر ،وإش ـ ــارة شـ ــارع امل ـص ــارف،
ً
وصــوال إلــى ساحة عبد الحميد كرامي
ً
(س ـ ــاح ـ ــة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــور) ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن ت ـق ــاط ــع
الـ ـبـ ـحـ ـص ــاص عـ ـن ــد املـ ــدخـ ــل ال ـج ـن ــوب ــي
للمدينة والطريق املؤدية من هناك إلى
م ـس ـت ـش ـفــى ه ـي ـكــل وبـ ـل ــدة ض ـه ــر ال ـعــن
املـ ـ ـج ـ ــاورة .م ــا س ـب ــق أدى إلـ ــى تـعـطـيــل

الــدروس وتأجيل االمتحانات في فروع
الجامعة اللبنانية الكائنة فــي املنطقة
وفي فروع الجامعات الخاصة املوجود
أغلبها بالقرب منها.
استباحة شوارع املدينة لم تقتصر عند
هـ ــذه ال ـ ـحـ ــدود ،إذ ع ـمــد م ـح ـت ـجــون الــى
إغ ــاق مــركــز مــالـيــة وع ـقــاريــة طــرابـلــس،
وم ـن ـعــوا املــوظ ـفــن م ــن ال ــدخ ــول إلـيـهــا،
وســط انتشار للجيش اللبناني وقــوى
األمــن الــداخـلــي ،وهــو املــركــز الــذي أغلقه
سابقًا محتجون أكثر من شهر ونصف
شهر ،قبل أن يعاد فتحه قبل نهاية العام
املاضي بأيام.
وعـنــد املــدخــل الـشــرقــي لـطــرابـلــس ،أغلق
م ـح ـت ـج ــون الـ ـط ــري ــق ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ال ـ ــذي
يــربــط ب ــن املــدي ـنــة وزغ ــرت ــا ب ــاإلط ــارات
املشتعلة وحاويات النفايات عند طلعة
املـ ـش ــروع امل ــؤدي ــة إل ــى مـحـلــة ال ـق ـبــة ،ما
جعل السائقني يستعيضون عن سلوك
أوتوستراد مجدليا بالدخول إلى محلة
القبة ،التي شهدت شــوارعـهــا الداخلية
ازدحامًا خانقًا.
ذروة تـ ـح ـ ّـرك ــات أمـ ـ ــس الـ ـت ــي قـ ـ ــام بـهــا

ّ
المحتجون
طالب
باستقالة محافظ
الشمال وطرده
من طرابلس

املـ ـحـ ـتـ ـج ــون كـ ــانـ ــت س ــاحـ ـتـ ـه ــا س ــراي ــا
ط ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس ،حـ ـ ـي ـ ــث اعـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــوا ع ـن ــد
مــدخ ـل ـي ـهــا ،ال ــرئ ـي ـس ــي والـ ـف ــرع ــي حـيــث
م ـق ــر ف ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات فـ ــي ق ـ ــوى األمـ ــن
ال ــداخـ ـل ــي ،م ـطــال ـبــن بـ ـخ ــروج م ـحــافــظ
الـشـمــال رم ــزي نـهــرا مــن مكتبه وط ــرده
من املدينة وتقديم استقالته ،على وقع
هتافات حملت شتائم وشعارات اتهمته
بالفساد ،ما دفــع بالقوى األمنية ،التي
عززت حضورها بقوات مكافحة الشغب،
إلى إغالق املدخلني ومنع دخول وخروج
أحــد مــن املــواطـنــن واملــوظـفــن ألكثر من
س ــاع ـت ــن ،ب ـعــدمــا ك ــان ــوا ق ــد رف ـع ــوا في
األيام املاضية أسالكًا شائكة على كامل
الجدار املحيط بالسرايا.
لكن برغم بذلك ،تمكنت إحدى الناشطات
من الدخول إلى السرايا خلسة ،وعندما
وصلت إلى أمــام مكتب نهرا في الطبقة
الثانية ،بدأت بالهتاف وإطالق الشتائم
ضده بينما كانت تمسك بيدها هاتفها
الخلوي الذي كانت تبث منه مباشرة كل
ما كان يحصل ،ما أجبر القوى األمنية
على التعامل معها بـحــذر ،وخصوصًا
بعدما رمت أرضًا صورة لنهرا وداستها
بقدميها ،قبل أن يستطيع أحد عناصر
األمن نزع هاتفها من يدها ،فاستشاطت
غضبًا وه ــددت برمي نفسها مــن نافذة
بــاحــة املـكـتــب ،قـبــل أن يتمكن العناصر
من إقناعها بالعدول عن ذلك .بعد ذلك،
اق ـتــادهــا األم ـن ـيــون إل ــى ف ــرع املـعـلــومــات
لـلـتـحـقـيــق م ـع ـه ــا ،ق ـب ــل إع ـ ـ ــادة هــاتـفـهــا
الـخـلــوي إلـيـهــا ،بينما كــان نـهــرا يغادر
الـســرايــا خفية مــن بــاب خلفي بمواكبة
م ــن ع ـن ــاص ــر ج ـه ــاز أمـ ــن الـ ــدولـ ــة وف ــرع
املعلومات.
(مروان طحطح)

تقرير

ّ
المدعي العام لديوان المحاسبة يرفض إمرار عقد أوجيرو
إيلي الفرزلي

(هيثم الموسوي)

لم تنته قضية توقيع عقد الصيانة
وال ـت ـش ـغ ـيــل ب ــن وزارة االتـ ـص ــاالت
وأوج ـ ـ ـيـ ـ ــرو بـ ـع ــد .فـ ــي هـ ـ ــذا ال ــوق ــت،
كـ ــان ُي ـف ـت ــرض أن ي ّـك ــون ع ـقــد ال ـعــام
الجاري  2020قد ُوقع ،لكن الواقع أن
مالحظات كثيرة تحول دون توقيع
عقد العام املاضي.
بـعــدمــا واف ـقــت ال ـغــرفــة الـســابـعــة في
ال ــدي ــوان (ت ــرأس ـه ــا ال ـقــاض ـيــة زيـنــب
ح ـ ـ ّـم ـ ــود وي ـ ـ ـشـ ـ ــارك ف ـ ــي ع ـضــوي ـت ـهــا
ال ـقــاض ـيــان عـبــد ال ـلــه ال ـق ـتــات وسـنــا
كـ ـ ـ ـ ّـروم) ،ع ـلــى ال ـع ـقــد ف ــي  19كــانــون
األول امل ــاض ــي ،ح ـ ّـول ـت ــه إل ــى رئـيــس
ال ـ ــدي ـ ــوان ل ـت ـصــدي ـقــه وإح ــالـ ـت ــه إل ــى
وزارة االتصاالت .لكن رئيس الديوان
القاضي محمد بــدران ،بعد دراسته

امل ـلــف ،رف ــض الـتــوقـيــع عـلـيــه ،طالبًا
إعادة النظر فيه .في كتابه ،الصادر
فــي  30كــانــون األول ،إش ــارة إل ــى أن
إتمام أعمال الصيانة والتشغيل من
دون أي إط ــار تـعــاقــدي وقـبــل عرض
املعاملة على الرقابة املسبقة للديوان
«ي ـش ـكــل م ـخــال ـفــة مــال ـيــة تـسـتــوجــب
املــاحـقــة الـقـضــائـيــة» .وعـلـيــه ،يقول
«صرف مستحقات أوجيرو
بدران إن
ّ
عــن أع ـمــال مـنــفــذة فعليًا عــن طريق
املـ ـش ــروع ال ــرض ــائ ــي املـ ـع ــروض يقع
فــي غير موقعه القانوني الصحيح
ويقتضي بالتالي عدم املوافقة عليه،
ويـ ـت ــوج ــب ت ـن ـظ ـيــم ع ـق ــد م ـصــال ـحــة
يـ ـع ــرض ع ـل ــى ه ـي ـئ ــة االسـ ـتـ ـش ــارات
والتشريع».
في اليوم األخير من العام املنصرم،
عادت ّ
حمود وأكــدت قرارها ،رافضة

األخذ باملالحظات التي استعرضها
رئيس الديوان .لكن هذه املرة جاءت
املوافقة بــدون إجماع ،بعدما خالف
املستشار فــي الـغــرفــة ،القاضي عبد
الله القتات القرار ،ووافــق على طلب
إعادة النظر.
بعد إصرار الغرفة على قرارها ،عمد
رئيس الــديــوان إلــى توقيعه بحسب
األص ـ ـ ــول ،وك ـ ــان ُي ـف ـت ــرض أن يــأ ّخــذ
الـعـقــد طــريـقــه إل ــى التنفيذ فتوقعه
وزارة االتـ ـ ـص ـ ــاالت وت ـ ـحـ ـ ّـول وزارة
املالية االعتمادات إلى أوجيرو ،لكن
املــدعــي الـعــام لــدى الّــديــوان القاضي
فـ ـ ــوزي خ ـم ـيــس تـ ــدخـ ــل ،ب ـع ــد ك ـتــاب
ورده مــن النائب جهاد الصمد ،في
 ،2020/1/2يـطـلــب بـمــوجـبــه إع ــادة
النظر بالقرار .وبالفعل ،عمد خميس
ف ــي مـطــالـعــة قــانــون ـيــة مـفـ ّـصـلــة إلــى

اس ـت ـعــراض مـكــامــن الـخـلــل ف ــي ق ــرار
الغرفة السابعة ،فاعتبر أن «تنفيذ
أعـمــال الصيانة والتشغيل وإنـفــاق
امل ـبــالــغ ال ـ ـ ــواردة ف ــي املـ ـش ــروع سلفًا
ومــن دون االستحصال مسبقًا على
مــوافـقــة الــديــوان تنتفي معه الغاية
م ــن ال ـح ـصــول عـلــى املــواف ـقــة بعدما
ً
أصبح مـشــروع العقد عقدًا وأعـمــاال
م ـن ـفــذة» .كـمــا أش ــار إل ــى أن اجـتـهــاد
ال ــدي ــوان اس ـت ـقــر ع ـلــى ع ــدم املــواف ـقــة
عـلــى عـقــد النفقة فــي ح ــال تنفيذها
ك ـل ـيــا أو جــزئ ـيــا ق ـبــل عــرض ـهــا على
الرقابة املسبقة للديوان.
ّ
وف ــن ــد خـمـيــس ح ـجــة تــأخ ـيــر عــرض
م ـش ــروع الـعـقــد عـلــى ال ــدي ــوان ربـطــا
بالتأخير فــي إق ــرار املــوازنــة ،مشيرًا
إلى أن عدم إقــرار املوازنات لسنوات
ّ
طــويـلــة ل ــم يـعــطــل عـمــل ال ــدي ــوان في

إج ـ ــراء رقــاب ـتــه املـسـبـقــة ب ـعــد تــأمــن
االعتمادات الالزمة لها .كما استند،
لتأكيد وجهته ،إلى ما ورد في قرار
ال ـغــرفــة لـنــاحـيــة ال ـط ـلــب م ــن اإلدارة
عرض مشروع عقد العام  2020على
الديوان قبل وضعه موضع التنفيذ.
واع ـت ـبــر خـمـيــس أن ــه ال يـمـكــن حفظ
ح ـ ـقـ ــوق ال ـه ـي ـئ ــة و«ح ـ ـ ـقـ ـ ــوق ال ـغ ـي ــر»
امل ـت ــرت ـب ــة مـ ــن ج ـ ـ ــراء «إجـ ـ ـ ـ ــراء رق ــاب ــة
مسبقة بـشـكــل الحـ ــق» ،ألن مــن شــأن
ذلــك تعطيل مفهوم الــرقــابــة املسبقة
وغاياتها ،كما مــن شــأن ذلــك إضفاء
صفة الرجعية عليها بشكل يؤدي إلى
تعطيل منطق املـســاء لــة واملحاسبة
وإي ـجــاد الــذرائــع ل ــإدارة للتفلت من
ال ــرق ــاب ــة امل ـس ـب ـق ــة .ولـ ــذلـ ــك ،وح ـمــايــة
لحقوق الهيئة كما الـغـيــر ،مــن جــراء
تنفيذ أعمال الصيانة التي اقتضتها

ض ـ ــرورة تـسـيـيــر امل ــرف ــق الـ ـع ــام ،فــإنــه
«يمكن تطبيقًا ملبدأ إثراء اإلدارة على
حساب الغير ،توقيع عقود مصالحة
ف ــي ه ــذا ال ـخ ـصــوص وعــرض ـهــا على
هيئة التشريع».
بـنـ ً
ـاء على كــل مــا سـبــق ،وانـطــاقــا من
صالحيته املستمدة من املــادة  43من

يدعو
خميس
ّ
«المالية» للتريث
في عقد النفقة

قــانــون تنظيم دي ــوان املـحــاسـبــة ،دعا
خميس الغرفة املعنية ،في طلب إعادة
الـنـظــر ال ـص ــادر ف ــي  ،2020/1/3إلــى
«اتخاذ القرار املناسب بعدم املوافقة
ع ـلــى م ـش ــروع ال ـع ـقــد امل ــذك ــور ،وذل ــك
حرصًا على املصلحة العامة وحفاظًا
على األموال العمومية».
بالتوازي مع كتابه هذا ،راسل خميس
وزيــر االتـصــاالت طالبًا منه «التريث
ف ــي تــوق ـيــع ال ـع ـقــد ،وإعـ ـط ــاءه م ـجــراه
القانوني إلى حني صدور قرار ديوان
املـحــاسـبــة فــي خـصــوص طـلــب إع ــادة
النظر بقرار املوافقة على العقد».
ع ـم ـل ـي ــاُ ،جـ ـ ّـمـ ــد الـ ـعـ ـق ــد .إذ أدى ه ــذا
االعـ ـت ــراض إل ــى إن ـه ــاء ك ــل م ـحــاوالت
ت ــوقـ ـيـ ـع ــه ق ـ ـبـ ــل ن ـ ـهـ ــايـ ــة عـ ـ ـ ــام .2019
وبالتالي ،فــإن السنة املالية املتعلقة
بـمـضـمــونــه ان ـت ـه ــت .وه ـ ــذا يـع ـنــي أن

االع ـت ـمــاد ق ــد سـقــط أي ـضــا ألن ــه ليس
م ـع ـق ــودًا وال م ـ ـ ـ ـ ّ
ـدورًا ،ع ـل ــى م ــا ي ـقــول
ّ
م ـص ــدر مــط ـلــع ع ـلــى ال ـق ـض ـيــة .إع ــادة
ت ــأك ـي ــد ال ـغ ــرف ــة ع ـل ــى قـ ــرارهـ ــا ،وع ــدم
اقتناع خميس بمبرراتها ،يسمح له
بـتـحــويــل امل ـلــف م ــن الــرقــابــة اإلداريـ ــة
إل ــى ال ــرق ــاب ــة ال ـق ـضــائ ـيــة .ع ـنــدهــا ،لن
تكون حجة تخفيض قيمة االعتماد
من خالل املوافقة على األعمال املنفذة
ً
وال ـ ـفـ ــوات ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة ف ـ ـعـ ــا كــاف ـيــا
لـيـبـ ّـر ُر ّإعـطــاء «مــوافـقــة مسبقة» على
عقد نــفــذ بكامله ،متضمنًا نفقات ال
تدخل ضمن نطاق تصريف األعمال.
وبـ ـحـ ـس ــب املـ ـ ـص ـ ــدر ،ف ـ ـ ــإن ال ـت ــدق ـي ــق
ال ـق ـض ــائ ــي س ـي ـف ــرض دراس ـ ـ ــة ّكـيـفـ ّيــة
صرف األموال ومقدار الكسب املحقق
م ــن ق ـبــل اإلدارة ،وهـ ــو م ــا ال تــؤديــه
الرقابة اإلدارية.

هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ـض ـ ـيـ ــة أدت إلـ ـ ـ ـ ــى تـ ـح ــرك
مجموعات من االنتفاضة باتجاه مقر
ال ــدي ــوان فــي الـقـنـطــاري أم ــس ،بعدما
عـلـمــت أن اجـتـمــاعــا ملـجـلــس ال ــدي ــوان
س ـ ُـي ـع ـق ــد وي ـ ـت ـ ـنـ ــاول الـ ـقـ ـضـ ـي ــة .ب ـعــد
ذل ــك ،عـمــد بـ ــدران إل ــى اسـتـقـبــال عــدد
م ــن املـعـتـصـمــن ،ش ــارح ــا ل ـهــم مـســار
القضية .وقد أشارت الناشطة نعمت
بدر الدين إلى أن االجتماع تطرق إلى
أس ـب ــاب اإلصـ ـ ــرار ع ـلــى الـ ـق ــرار ،حيث
شكك أعـضــاء الــوفــد بــوجــود ضغوط
سـيــاسـيــة ســاهـمــت فــي ال ــوص ــول إلــى
ه ــذه النتيجة .مــن جـهـتــه ،أك ــد ب ــدران
أن قضية أوجـيــرو لــم تنته بـعــد ،وأن
الغرفة املعنية ستعاود درس امللف،
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ط ـلــب امل ــدع ــي الـ ـع ــام لــدى
الديوان ،معتبرًا أن أي قرار ال يصبح
نافذًا طاملا أنه ال يزال في الديوان.

