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تقرير

التعليم المهني :فساد بماليين الدوالرات
محضر بال تحفظات
ترأس لجنة التلزيم املهندس جورج
السيقلي من املديرية العامة للتنظيم
املدني ،وعاونه جمال التكلي من املديرية
العامة للبيئة ،ونزار طراد من مديرية
املالية العامة بصفة أعضاء .كذلك،
حضر جلسة فض العروض ،املهندس
جان باسيلي من املديرية العامة للتنظيم
املدني ،واملهندس علي حسني من املديرية
العامة للطرق واملباني .وحضر بصفة
مندوبني ،أربعة أشخاص ّ
سماهم وزير
الطاقة سيزار أبي خليل ،هم :مستشار
وزير الطاقة روبرت سفيري ،املهندس
بشارة عطية ،واملهندس حازم عاشور،
وهبة الله حاطوم من مؤسسة كهرباء
لبنان .وقد جاء محضر لجنة التلزيم
موقعًا من الجميع من دون أي تحفظات.

على اليابسة ،على أن تـكــون املعامل
بواسطة الفيول والــديــزل حـصـرًا ،ثم
م ـ ـ ّـدد م ـه ـلــة ت ـقــديــم الـ ـع ــروض لـثــاثــة
ً
أسابيع بدال من أسبوعني!
في الواقع ،اعترضت إدارة املناقصات
ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـ ـشـ ــروط الـ ـت ــي تـ ـح ـ ّـد مــن
املنافسة ،وطلبت توسيعها وجعلها
أكـ ـث ــر ت ــاؤم ــا م ــع ق ــان ــون امل ـحــاس ـبــة
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ،إال أن إص ـ ـ ـ ــرار مـجـلــس
ال ـ ـ ــوزراء ووزي ـ ــر ال ـطــاقــة ع ـلــى الـسـيــر
بهذه الـشــروط ،دفــع إدارة املناقصات
إلى فتح استدراج العروض واستقبال
ال ـع ــروض .لـكــن النتيجة ج ــاءت على
قدر البنود املطلوبة ،فقد كان الفتًا أن
ّ
تقدم إحــدى الشركات مستندات غير
ّ
أصلية ،رغــم أن دفتر الـشــروط ينص
على أن تكون كــل املستندات أصلية،
وك ـ ــان الف ـت ــا أن ت ـك ــون ه ـن ــاك أخ ـطــاء
إدارية جسيمة في عروض أخرى ،وأال
تتمكن الـشــركــات مــن إثـبــات ّ
جديتها
في املنافسة .هذا األمــر يعزى أساسًا
إلــى مهلة تقديم ال ـعــروض القصيرة
الـ ـت ــي ت ــرك ــت ان ـط ـب ــاع ــا س ـل ـب ـيــا ل ــدى
الشركات الدولية واملحلية الراغبة في
ال ـفــوز بصفقة قيمتها مـئــات ماليني
الـ ـ ــدوالرات ،فامتنعت ه ــذه الـشــركــات
ّ
عن املشاركة ،فيما شكل عنصر الوقت
ً
ع ــام ــا ضــاغـطــا عـلــى ال ـشــركــات الـتــي
أخ ــذت ق ــرارًا بــاملـشــاركــة ...باختصار،
املـنــافـســة لــم تـفـتــح عـلــى مصراعيها،
ال لجهة مهل التقديم والتسليم ،وال
لجهة املعامل ونوعية الوقود إلنتاج
ال ـك ـهــربــاء م ــن ف ـحــم ح ـجــري إل ــى غــاز
ب ــأن ــواع ــه وفـ ـي ــول ودي ـ ـ ــزل ،وال لجهة
الشروط اإلدارية التي جرى تشديدها
بنحو ال يتالءم مع طبيعة املناقصة،
إذ كان يمكن تخفيف بعض الشروط
الـتــي ال تـعـ ّـد جــوهــريــة ،لـكــن تأمينها
ً
يتطلب وقتًا طويال.

الـنـسـبــي س ـلــك طــري ـقــه إل ــى الـتـنـفـيــذ،
وباتت املراجعات واألخـطــاء ال تذكر،
ف ـي ـم ــا ن ـس ـب ــة االق ـ ـت ـ ــراع تـ ـب ــدو ج ـيــدة
بــالـنـظــر إل ــى أن االن ـت ـخ ــاب ــات تـجــري
يوم الجمعة حيث يذهب الطالب إلى
قراهم.
ف ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،شـ ـك ــا م ـم ـث ـل ــو الـ ـق ــوى
السياسية من إجــراء االستحقاق في
هذا النهار ،إذ ليس هناك دروس في
بـعــض الـكـلـيــات ،وال سيما فــي إدارة
األعمال.

فقدان معدات
وتجهيزات طبية باهظة
الثمن في مخازن
معهدين مهنيين
وإعطاء تعويضات
خيالية للجان االمتحانات
الرسمية المهنية للدورة
األولى .هذا غيض من
فيض الفضائح في أروقة
المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني
فاتن الحاج
الكالم على صفقات وسمسرات تجري
ف ــي ق ـط ــاع ال ـت ـع ـل ـيــم امل ـه ـنــي والـتـقـنــي
الرسمي والخاص يكاد يكون الحديث
ال ـ ـيـ ــومـ ــي مـ ـن ــذ س ـ ـن ـ ــوات ل ـل ـم ــدي ــري ــن
واألسـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــذة واملـ ــوظ ـ ـفـ ــن ف ـ ــي أروق ـ ـ ــة
امل ـعــاهــد وامل ـ ـ ــدارس امل ـه ـن ـيــة الـخــاصــة
وال ــرس ـم ـي ــة ،ل ـكــن يـصـعــب ف ــي أح ـيــان
ك ـث ـي ــرة ام ـ ـتـ ــاك م ـس ـت ـن ــدات ووث ــائ ــق
تــدعــم هــذا الـكــام وتـفـضــح املخالفات
القانونية .فاملديرية الـعــامــة ،بحسب
مصادر إدارية مواكبة ألحوال القطاع،
ل ــدي ـه ــا ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى إص ـ ـ ــدار ف ـت ــاوى
قانونية في أي ملف تربوي أو إداري.

ّ
معدات لوزارة
فضيحة فقدان
الصحة

لـ ـك ــن مـ ــا ي ـط ـف ــو عـ ـل ــى الـ ـسـ ـط ــح قـبـيــل
اق ـ ـتـ ــراب م ــوع ــد خـ ـ ــروج امل ــدي ــر ال ـع ــام
أحمد دياب في  19كانون األول املقبل
إلى التقاعد ،يعطي بعض اإلشــارات،
منها فقدان معدات وتجهيزات طبية
باهظة الثمن قدرت بماليني الدوالرات
ت ـع ــود لـ ـ ــوزارة ال ـص ـحــة ال ـع ــام ــة ،بـعــد
إيداعها في مخازن معهدين مهنيني
في الجنوب بالتنسيق مع ديــاب ،في
آخ ــر أي ــام والي ــة وزي ــر الـصـحــة آن ــذاك
عـ ـل ــي حـ ـس ــن خ ـل ـي ــل ف ـ ــي عـ ـ ــام .2013
ي ــومـ ـه ــا ،ح ـ ـضـ ــرت ل ـج ـن ــة مـ ــن وزارة
الـصـحــة لـتــأكـيــد اس ـت ــام امل ـع ــدات من
البائع ودفع ثمنها.
فــي الـتـفــاصـيــل الـتــي تــرويـهــا مـصــادر

ّ
إدارية أنه في أيار املاضي ،طلب املدير
العام من مدير أحد املعهدين املذكورين
إخراج املعدات من املخازن .إال أن مدير
امل ـع ـهــد ،بـحـســب امل ـص ــادر ،رف ــض هــذا
الطلب الشفهي بسبب مــا قــد يترتب
عليه شخصيًا من مسؤولية إذا فقدت
املعدات ،وطلب من املدير العام تزويده
بهذا الخصوص .لكن ما
بكتاب خطي
ُ
حصل أن املــديــر نـقــل إلــى معهد آخــر،
وجرى استبداله بمديرة جديدة تبدي
تعاونًا أكثر في هذه املسألة .وهذا ما
حـصــل .وك ــان املــديــر الـســابــق قــد أصــر
عـلــى وج ــوب إج ــراء اجـتـمــاع التسليم
والتسلم بــإشــراف اللجنة املكلفة في
مبنى املعهد املذكور ،وليس في مبنى
املديرية في الدكوانة ليتسنى ألعضاء
ال ـل ـج ـن ــة إجـ ـ ـ ــراء الـ ـ ـج ـ ــردة ع ـل ــى أرض
ال ــواق ــع وع ــدم االك ـت ـفــاء فـقــط ب ـجــداول
وبيانات ال يمكن التأكد من صحتها
أو مطابقتها الفعلية .وعندما رفض
ال ـط ـلــبّ ،
دون امل ــدي ــر ال ـســابــق تحفظه
ع ـل ــى ص ـف ـح ــات امل ـح ـض ــر ول ـ ــم يــوقــع
ّالصفحة األخيرة .وقد تبني في ما بعد
أنه جرى تحوير في نص البند الرابع
من املحضر ،ففي النص األول ورد أن
املــديــر السابق لــم يتقدم بـجــردة تبني
م ــوج ــودات امل ـع ـهــد ك ــون ــه ل ــم يستطع
ال ـ ــذه ـ ــاب إل ـ ــى ح ـ ــرم امل ـع ـه ــد ألس ـب ــاب
خــاصــة ،فـتـعــذر عـلــى اللجنة التحقق
من املطابقة .وكان املدير قد أصر على
عدم جواز التوقيع على الجردة بعيدًا
ع ــن امل ـع ـهــد وم ــن دون الـتـحـقــق منها
بحضور أعـضــاء لجنة اإلش ــراف على
التسليم والتسلم التي شكلها ديــاب،
وال سيما أن هناك أسبابًا أمنية حالت
دون تمكينه من إعداد جداول مفصلة
بــاملـعــدات وامل ــوج ــودات قـبــل مـغــادرتــه
املـ ـعـ ـه ــد (ك ـ ـمـ ــا ه ـ ــو ثـ ــابـ ــت ف ـ ــي إف ـ ـ ــادة
امل ـغــادرة املــوقـعــة مــن املــديــرة املكلفة).
وهنا تشير املـصــادر إلــى أن األسباب
األمـ ـنـ ـي ــة ت ـت ـع ـل ــق بـ ــدخـ ــول م ـج ـمــوعــة
أشخاص حزبيني إلى املعهد والعبث
باملستودعات.
وقد استكمل االجتماع من دون املدير
ّ
الـســابــق ول ــم يـتـســن لــه الـتــوقـيــع على
ال ـص ـف ـحــة األخـ ـي ــرة م ــن امل ـح ـضــر وتــم
تـغـيـيــر م ـض ـمــون ال ـب ـنــد  4واالك ـت ـف ــاء
ب ــالـ ـت ــدوي ــن «ب ـ ـ ــأن امل ـ ــدي ـ ــرة الـ ـج ــدي ــدة
ل ـل ـم ـع ـهــد ت ـس ـل ـمــت ال ـت ـج ـه ـي ــزات عـلــى
مختلف أنواعها وفقًا لـجــردات معدة
ومــوقـعــة مــن أمــن الـصـنــدوق ورئيس
ال ــدروس التطبيقية ورئـيـســة مختبر
امل ـع ـلــومــات ـيــة وأح ـ ــد امل ـت ـع ــاق ــدي ــن ،من
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دون أن يــذكــر فــي املحضر مــا إذا كان
رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة واألع ـ ـضـ ــاء املـكـلـفــون
مـهـمــة الـتـسـلـيــم والـتـسـلــم ق ــد اطـلـعــوا
ع ـل ــى جـ ـ ــداول الـ ـج ــردة ال ـت ــي صــرحــت
املديرة الجديدة بأنها تسلمت املعدات
والتجهيزات استنادًا إليها.
املـ ـ ـف ـ ــارق ـ ــة أن ق ـ ـ ـ ــرار ت ـك ـل ـي ــف املـ ــديـ ــرة
الـ ـج ــدي ــدة ب ـم ـه ـم ــات املـ ــديـ ــر ال ـس ــاب ــق
حـ ـص ــل بـ ـع ــد إع ـ ـفـ ــاء األول فـ ــي شـهــر
أيـ ـ ـ ــار ،ومـ ـ ــن ثـ ــم صـ ـ ــدر ق ـ ـ ــرار آخـ ـ ــر فــي
نـهــايــة الـعـطـلــة الصيفية ب ــإع ــادة نقل
هــذه املــديــرة إلــى مركز آخــر قبل بداية

حظي دياب بنحو
 129مليونًا و 226ألف
ليرة كتعويضات
للجان االمتحانات
العام الحالي ،ما يطرح أسئلة كثيرة؛
منها :هل اكتشفت الجهة التي نقلت
املديرة إلى املعهد أيضًا سوء إدارتها،
فبادرت إلى إعادة نقلها ،أم أن الغاية
م ــن تـكـلـيـفـهــا اإلدارة ب ـعــد الـتـخـلــص
مـ ــن املـ ــديـ ــر الـ ـس ــاب ــق ك ــان ــت مـ ــن أج ــل
تحقيق هدف وحيد ومهم يتمثل في
املوافقة واإلشراف على إخراج املعدات
والتجهيزات الطبية الغالية الثمن من
مـخــازن املعهد إلــى جهة مجهولة من
دون أن تطرح أي أسئلة أو تبدي أي
اعتراض؟
ال ــاف ــت أيـ ـض ــا أن يـ ـج ــري ف ــي ال ــوق ــت
ن ـف ـســه إعـ ـف ــاء ال ـن ــاظ ــر ف ــي امل ـع ـهــد مــن
ً
مـهـمــاتــه وتـعـيــن نــاظــرة جــديــدة بــدال
ً
م ـنــه ،كــونــه م ـس ــؤوال ع ــن الـتـجـهـيــزات
ّ
وامل ـع ــدات وال يـمـكــن إخـ ــراج أي منها
مـ ــن دون م ــوافـ ـقـ ـت ــه .وبـ ـع ــد االن ـت ـه ــاء
مــن تـحـقـيــق امل ـه ـمــة ،تــم إبـ ــدال املــديــرة
ال ـجــديــدة بــال ـنــاظــرة ال ـج ــدي ــدة ،وه ــذه
املفاجأة الثالثة .كل ذلك حصل خالل
العطلة الصيفية.

تعويضات خيالية للجان االمتحانات
ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـسـ ــري ـ ـبـ ــات أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،إع ـ ـطـ ــاء
تـعــويـضــات خيالية لــرئـيــس وأعـضــاء
اللجنتني الفاحصتني في االمتحانات
الــرسـمـيــة املـهـنـيــة ل ـل ــدورة األول ـ ــى في

 .2017ه ــي امل ـ ــرة األول ـ ـ ــى ال ـت ــي ي ــوزع
فـيـهــا امل ــدي ــر ال ـع ــام امل ـه ـم ــات املـتـعـلـقــة
بـ ــاالم ـ ـت ـ ـحـ ــانـ ــات الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ب ـح ـســب
ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات امل ـ ـع ـ ـطـ ــاة ،عـ ـل ــى لـجـنـتــن
عـلـيـيــن ت ـضــم ك ــل مـنـهـمــا  15عـضـوًا
ً
بــدال مــن لجنة واح ــدة كــانــت تهتم في
العادة بكل الشهادات ،بهدف مضاعفة
التعويضات.
ّ
ف ـف ــي  25أيـ ـل ــول امل ــاض ــي ،وق ـ ــع وزي ــر
الـتــربـيــة م ــروان حـمــادة قــراريــن حمال
الرقم  184و 185إلعطاء التعويضات
ألع ـض ــاء الـلـجـنـتــن ال ـل ـتــن يــرأسـهـمــا
ّ
دي ــاب ،إذ إن األول ــى تعنى بـشـهــادات
اإلجـ ـ ـ ـ ــازة ال ـف ـن ـي ــة واالم ـ ـت ـ ـيـ ــاز ال ـف ـنــي
واملـ ـ ـش ـ ــرف املـ ـهـ ـن ــي ،وتـ ـهـ ـت ــم ال ـث ــان ـي ــة
ب ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــادات الـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــال ـ ــوري ـ ــا املـ ـهـ ـنـ ـي ــة
والثانوية املهنية والتأهيلية الفنية
التحضيرية والتكميلية املهنية .ففي
ال ـق ــان ــون ،ي ـنــال امل ــدي ــر ال ـع ــام ضعفي
أعـ ـل ــى تـ ـع ــوي ــض ن ــال ــه رئـ ـي ــس لـجـنــة
الـتـصـحـيــح ،وف ــي ه ــذه ال ـحــالــة حظي
دي ــاب ف ــي ال ـق ــرار األول بـ ـ  49مليونًا
و 842ألــف لـيــرة لبنانية ،وفــي الـقــرار
الثاني ب ـ  79مليونًا و 384ألــف ليرة،
أي م ــا م ـج ـمــوعــه  129م ـل ـيــونــا و226
ألف ليرة لبنانية للدورة األولى فقط،
فيما نال نائب الرئيس في اللجنتني
ج ـ ــوزي ـ ــف يـ ــونـ ــس م ـ ــا مـ ـجـ ـم ــوع ــه 97
م ـل ـي ــون ــا و 380أل ـ ــف ل ـ ـيـ ــرة .ي ــذك ــر أن
هـنــاك  7أسـمــاء تـكــررت فــي اللجنتني
وتراوحت التعويضات بني  19مليون
ليرة و 130مليونًا .وسيستفيد أعضاء
ال ـل ـج ـن ـتــن أن ـف ـس ـهــم م ــن ت ـعــوي ـضــات
ال ــدورة الثانية .وإذا مــا احتسبنا أن
الراتب الشهري لكل منهم ال يتجاوز
 4ماليني ليرة ،فمعنى ذلك أن مجموع
رواتبهم ال يتعدى  48مليون ليرة ،في
حني أنهم يحصلون على تعويضات
خيالية في شهر واحد.
ت ـض ـي ــف امل ـ ـصـ ــادر أن ديـ ـ ــاب م ـطــالــب
بــأخــذ إج ــازات ــه اإلداريـ ــة قـبــل خــروجــه
إل ـ ــى الـ ـتـ ـق ــاع ــد ،ب ـح ـس ــب ال ـب ـن ــد  4مــن
امل ـ ـ ــادة  35م ــن املـ ــرسـ ــوم االشـ ـت ــراع ــي
( 1969/112نـ ـظ ــام امل ــوظـ ـف ــن) ال ـتــي
تـنــص عـلــى اآلت ــي« :ال يـســري مفعول
ال ـص ــرف م ــن ال ـخــدمــة أو اإلح ــال ــة إلــى
التقاعد إال بعد انتهاء مدة اإلجــازات
اإلداري ـ ـ ــة ال ـت ــي يـسـتـحـقـهــا امل ــوظ ــف».
وتقول املصادر إن لدى دياب  60يومًا
إج ـ ـ ــازة ل ــم ي ــأخ ــذه ــا ،ولـ ــو احـتـسـبـنــا
امل ـ ــدة ل ـك ــان ع ـل ـيــه أن ي ـن ـهــي خــدمــاتــه
قبل أيــام قليلةّ .ديــاب رفــض ،بحسب
املـصــادر ،وأكــد أنــه سيبقى في مكانه
ّ
من دون تقاضي أي بــدل مالي .إال أن
املادة  68من نظام املوظفني تنص في
بندها الرابع على« :ينقطع حكمًا عن
العمل املوظف املنتهية خدمته بسبب
بلوغه السن القانونية أو قضائه في
الخدمة املــدة القانونية .وإذا استمر
ف ــي ال ـع ـم ــل ال ي ـت ــرت ــب ل ــه أي أجـ ــر أو
رات ــب أو تـعــويــض أو ب ــدل أت ـعــاب عن
الخدمات التي يؤديها بعد بلوغه حد
السن أو حد املدة القانونية ويتعرض
للمالحقة الجزائية» .وملا أرسل وزير
التربية استشارة إلى مجلس الخدمة
املدنية بشأن بقاء ديــاب فــي مهماته
م ــن دون أن ي ـت ـقــاضــى أتـ ـع ــاب ــا ،أت ــاه
ال ـجــواب بــالــرفــض .وحـتــى يــوم أمــس،
كــان ديــاب ال يــزال يــداوم في املديرية،
فيما ال يعرف ما سيكون قرار حمادة
ف ــي ه ــذا ال ـش ــأن .ل ـكــن ي ـجــدر الـتــذكـيــر
بالقانون هنا وال سيما املــادة  14من
نظام املوظفني التي تنص في بندها
الثاني على اآلتي« :أن يخضع املوظف
لـ ـل ــرئـ ـي ــس امل ـ ـبـ ــاشـ ــر ويـ ـنـ ـف ــذ أوام ـ ـ ـ ــره
وتعليماته إال إذا كانت هــذه األوامــر
والتعليمات مخالفة للقانون بصورة
صــريـحــة واض ـحــة .وف ــي ه ــذه الـحــالــة،
ع ـلــى امل ــوظ ــف أن ي ـل ـفــت ن ـظــر رئـيـســه
خ ـط ـيــا إل ـ ــى امل ـخ ــال ـف ــة ال ـح ــاص ـل ــة وال
يلزم بتنفيذ هذه األوامر والتعليمات
إال إذا أكــدهــا الــرئـيــس خـطـيــا ،ولــه أن
يرسل نسخًا عن املراسالت الى إدارة
التفتيش املركزي».

