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في أدراج الدولة الجزائرية العميقة ُغيبت التقارير الرقابية في ظاهرة استشرت طوال فترة الرئيس السابق، ما فاقم 
من معدالت الفساد التي أدت لحلول البالد في المركز 105 عالميا من بين 180 دولة رصدها مؤشر الفساد العالمي

فساد راقد في أدراج الدولة العميقة

التقارير الرقابية 
الجزائرية

الجزائر ـ إيمان كيموش

رئيس  أحمد شيخاوي  ينتفض 
املحاسبة،  مجلس  قــضــاة  نقابة 
)هــيــئــة رقــابــيــة مــســتــقــلــة تــصــدر 
تــقــاريــر ســنــويــة عــن صـــرف املــال 
قــرار تجميد راتب  العام في الجزائر(، ضد 
شرقي  قسنطينة،  بــواليــة  خمسيني  قــاض 
الــعــاصــمــة، بعد تــحــريــره تقرير فــســاد ضد 

مسؤول هيئة محلية بالوالية.
ــاضــــي تـــحـــفـــظـــيـــا عــن  ــقــ وجــــــــرى تـــوقـــيـــف الــ
ــداع شـــكـــوى ضــده  ــ الــعــمــل 6 أشـــهـــر بــعــد إيــ
لدى العدالة، كما يقول شيخاوي في إفادة 
انقضاء  »بعد  مضيفا  الجديد«،  »العربي  لـ
املدة جمد رئيس املجلس راتبه بداية شهر 
أغـــســـطـــس/آب املــنــصــرم، دون األخــــذ بعني 
املحاسبة  مجلس  قضاة  حصانة  االعتبار 
مضيفا: »املجلس أوقف 3 قضاة عن العمل 
مــنــذ بــدايــة الــســنــة، وتـــوالـــي هـــذا الــنــوع من 
ــقـــرارات يـــؤدي إلـــى زرع الــخــوف والــريــبــة  الـ

وسط القضاة«.
وتــصــدر عـــدة هــيــئــات فــي الــجــزائــر تــقــاريــر 
رقــابــيــة حــول صــرف املـــال الــعــام، مــن بينها 
ــن الـــفـــســـاد  ــ الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــوقـــايـــة مـ
ومكافحته، التي أسسها رئيس الجمهورية 
  ،2006 عــام  بوتفليقة  الــعــزيــز  عبد  الــســابــق 
كــمــا تــعــد املــفــتــشــيــة الـــعـــامـــة لــلــمــالــيــة أحــد 
املــال  صــرف  لضبط  الرقابية  الهيئات  أهــم 
الــعــام فــي الــــوزارات واملــؤســســات والهيئات 
على  بناء  وتتحرك  الجزائر،  في  العمومية 
طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس البرملان 
بــغــرفــتــيــه، وفــقــا ملــا يــوضــحــه الــبــروفــيــســور 
والخبير  االقــتــصــاديــة  الحوكمة  مــجــال  فــي 
إلى  بريش، مشيرا  القادر  عبد  االقتصادي 
العامة نشرتها  للمفتشية  آخر حصيلة  أن 
عــام، تحصي  الجزائرية قبل  األنــبــاء  وكالة 
تــحــريــر 330 تــقــريــرا حـــول قــضــايــا الــفــســاد 

املالي سنة 2017.
وتصدر الهيئات الرقابية في الجزائر قرابة 
سنويا،  الفساد  وقائع  يرصد  تقرير   1500
إال أن هذه التقارير تظل ضئيلة مقارنة مع 
حجم الفساد املنتشر في الجزائر، فاملحاكم 
العشرات من بينها في حني  ال تتلقى غير 
يظل قرابة 1000 تقرير حبيس أدراج الدولة 

العميقة بحسب بريش.

مــلــيــار   428.144 الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  تــســيــيــر 
دينار، )قرابة 3 مليارات دوالر( في حني تم 
دينار  مليار   351.970 حــدود  فــي  تسقيفها 
يــعــلــق شــيــخــاوي  مــلــيــار دوالر( وهــنــا   2.4(
قائال: »هذه التقارير ترتبط فقط بالوزارات 

والبلديات، وتستثني الشركات الكبرى«.

تستر على البعض وفضح آخرين
بــقــيــت الــتــقــاريــر الــرقــابــيــة فــي حــقــبــة رئيس 
بوتفليقة  العزيز  عبد  السابق  الجمهورية 
ــم أن  ــ الــعــمــيــقــة، ورغـ الـــدولـــة  حــبــيــســة أدراج 
املعروضة على  املحاسبة  توصيات مجلس 
البرملان ذكرت باألسماء واألرقام العديد من 
الوزارات، إال أن العدالة لم تستدعها للتحقيق 
حركة  عن  البرملاني  والنائب  للقيادي  وفقا 
مــجــتــمــع الــســلــم )إســـالمـــي مـــعـــارض( نــاصــر 
حمدادوش، والــذي قال لـ »العربي الجديد«: 
»كانت التقارير تتسرب حسب موازين القوة، 
فكان يتم التستر على وزراء وفضح آخرين«، 
الــقــادر  املحاسبة عبد  رئــيــس مجلس  ويـــرد 
»في  الجديد«:  »العربي  لـ قائال  معروف،  بن 
إحالة  يتم  فــســاد  أيــة فرضية  حــال تسجيل 
من  اإلقليمي  القضائي  املجلس  على  املــلــف 
عقبها  لتفتح  للمجلس،  العام  الناظر  طرف 
ينتهي  »هــنــا  متابعا  تحقيقاتها«،  الــعــدالــة 
بــدور  لنا  عالقة  وال  املحاسبة،  دور مجلس 
املحاسبة  مجلس  رئيس  ويعتبر  الــعــدالــة«. 
أن عــــدم الــتــوظــيــف فـــي املــجــلــس مـــــرده إلــى 
تعليمات الحكومة سنة 2015 بتوقيف كافة 
تــزال مستمرة،  ال  والــتــي  التوظيف  عمليات 
لتوظيف  استثناءات  منحنا  »طلبنا  مؤكدا 
لم  طلبنا  أن  إال  و2017   2016 سنتي  قضاة 

يلق الرد«.

توقيفات للقضاة
ــاة مـــجـــلـــس املـــحـــاســـبـــة  تـــصـــف نـــقـــابـــة قــــضــ
تــوقــيــف 3 مـــن أعــضــائــهــا عـــن عــمــلــهــم منذ 
بداية السنة بـ »التضييق« ويقول شيخاوي 
التنظيمي ملجلس  الــقــانــون  مــن   79 »املــــادة 
توقيف  حــال  فــي  أنــه  على  املحاسبة تنص 
الــقــاضــي تــحــفــظــيــا عـــن الــعــمــل يــســتــمــر في 
املجلس وفقا  أن  إال  كــامــال«،  أجـــره  تقاضي 
لــلــمــتــحــدث، لــجــأ إلــــى اســتــئــصــال الــحــوافــز 
والراتب لـ 6 أشهر للقاضي املوقوف بوالية 
أن  رغــم  املــاضــي،  أغسطس  قسنطينة شهر 
تمت  كما  للمحاكمة،   يخضع  لــم  الــقــاضــي 
مراسلة رئيس مجلس املحاسبة عدة مرات 
وطــلــب تطبيق مــبــدأ الــحــصــانــة الــقــانــونــيــة 

للقاضي، دون جدوى.
ويؤكد نقيب قضاة مجلس املحاسبة أن ما 
ا بالنسبة لطريقة تسيير  يزيد الوضع سوء
مجلس املحاسبة،  املضايقات التي يتعرض 
لــهــا الــقــضــاة عــنــد تحقيقهم مــع مــســؤولــني 

نافذين.
ــول إن  ــقــ ــــروف يــ ــعـ ــ ــن مـ ــ لـــكـــن عـــبـــد الـــــقـــــادر بـ
»عـــمـــلـــيـــات الـــتـــوقـــيـــف قــلــيــلــة وتـــشـــمـــل فــقــط 
وفــي حــال تمت  املتابعني قضائيا،  القضاة 
ــعـــودون إلــى  تــبــرئــتــهــم مـــن طـــرف الــقــضــاء يـ
لم  »املــجــلــس  عـــادي مصرحا  بشكل  عملهم 
نـــوع مــن التضييق  لــه أن مـــارس أي  يسبق 
الدين حيرش، أحد  على قضاته«، لكن زين 
القضاة املوقفني عن العمل خالل سنة 2019، 
»العربي الجديد«، ساهمت في إنجاز  قال لـ
23 تــقــريــرا بــاملــجــلــس، تــتــعــلــق بــمــؤســســات 
كـــبـــرى قــبــل عــــدة ســـنـــوات وهــــي تــحــقــيــقــات 
البريد  ومؤسسة  الحبوب  بديوان  مرتبطة 
ومؤسسات كبرى، »إال أن هذه التقارير تظل 

املحاسبة  أدراج مجلس  اليوم حبيسة  إلــى 
منها تقارير أعدت قبل 10 سنوات«.

استثناء قضية شركة سوناطراك
القادر  املحاسبة عبد  رئيس مجلس  يكشف 
بن معروف عن إعــداد 1000 تقرير من طرف 
حوالي   ،2019 سنة  خــالل  املحاسبة  مجلس 
ــيـــات  ــزانـ ــيـ املـ بـــتـــدقـــيـــق  مــتــعــلــق  ــر  ــريـ ــقـ تـ  600
والوضع املالي و400 تقرير بنوعية التسيير 
داخــــل املــؤســســات، فــي حــني تــمــت إحــالــة 15 
تــقــريــرا يــتــعــلــق بــشــبــهــة الــفــســاد فـــي قضايا 
على  العمومية  والصفقات  املحلي  التسيير 

القضاء.
ويــؤكــد رئــيــس املــجــلــس أن الــغــرف الوطنية 
واإلقليمية )فروع مصغرة ملجلس املحاسبة( 
والتي يبلغ عددها مجتمعة 17 غرفة تقترح 
أســمــاء الــهــيــئــات واملــؤســســات الــتــي ستكون 
الــســنــوي،  بــرنــامــج عملها  فــي  مــحــل تحقيق 
نــوع من  مـــارس أي  أن  ولــم يسبق للمجلس 
الضغوط لرفض التحقيق في أي ملف، معلقا 
بشأن استثناء قضية شركة سوناطراك من 
تدقيق مجلس املحاسبة »القضاء فتح ملف 
ســونــاطــراك منذ ســنــوات، والجميع يعلم أن 
دور املجلس التدقيق في املؤسسات التي لم 

يفضحها القضاء بعد«.
وشدد بن معروف على أن مجلس املحاسبة 
الهيئة الوحيدة التي تقدم تقريرها السنوي 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة وتـــضـــع مــالحــظــاتــهــا 
بشأنه، مضيفا »هناك مفتشية املالية، ديوان 
وهــيــئــة مــكــافــحــة الــفــســاد وهــنــاك مــالحــظــات 
اآلمـــريـــن بــالــصــرف فـــي الــخــزيــنــة واملــراقــبــني 
يكون  أن  يجب  املجلس  فعمل  لذلك  املاليني، 

بالتنسيق مع هيئات أخرى«.

الفساد في عهد بوتفليقة
الكثير  املحاسبة  مجلس  عمل  طريقة  تثير 
الــصــالحــيــات الضيقة  مــن االنــتــقــادات، منها 
لــلــقــضــاة، وتـــدخـــل جــهــات نـــافـــذة فـــي الحكم 
املــجــلــس،  أدراج  حــبــيــســة  الـــتـــقـــاريـــر  ــقــــاء  إلبــ
التقارير  نشر  وعــدم  السرية  طابع  واعتماد 
ــاروق  أمـــــام الــــــرأي الــــعــــام، حــســب املـــحـــامـــي فــ

قسنطيني. 
ويؤكد املحامي ورئيس اللجنة االستشارية 
ــقـــوق االنــــســــان ســابــقــا،  لــحــمــايــة وتـــرقـــيـــة حـ
أن  الجديد«  »العربي  لـ إفـــادة  فــي  قسنطيني 
السابق  الجزائري  الرئيس  عهد  في  الفساد 
الــعــزيــز بوتفليقة وصـــل ملــســتــويــات لم  عــبــد 
يــتــصــورهــا أحــــد، وكـــل ذلـــك أثـــر عــلــى طريقة 

عمل مجلس املحاسبة.
وقدم  فاروق قسنطيني شهادته بخصوص 
ــذه الــهــيــئــة قــائــال: »مــجــلــس املــحــاســبــة قــام  هـ
بــــــدوره لــكــن لـــالســـف كــــان مــهــانــا مـــن طــرف 
مجلس  رئيس  ويعترف  املسؤولني«،  بعض 
املحاسبة  مجلس  تقرير  بتقديم  املحاسبة 
ــنـــوي لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، لــكــن  بــشــكــل سـ
فــقــط في  نــشــر عــامــي 1997 و1998  الــتــقــريــر 
الــجــريــدة الــرســمــيــة، وكـــانـــت هـــذه آخـــر مـــرة، 
الوحيد  املخول  الجمهورية  »رئيس  مضيفا 
إلعطاء األوامر بنشر التقرير، نحن كمجلس 

قمنا بواجبنا«.
وبينما يتوقع قسنطيني تغير طريقة عمل 
فبراير،  الــجــزائــر بعد حـــراك 22  فــي  املجلس 
وإعادة االعتبار لهذه الهيئة والشروع رسميا 
في إصدار التقرير السنوي ملجلس املحاسبة، 
بــن معروف  رئــيــس مجلس املحاسبة  يــبــدي 
تفاؤله بصدور التقرير السنوي لسنة 2019 
في الجريدة الرسمية بعد غياب دام 20 سنة.

إمكانيات محدودة
يــعــد مــجــلــس املــحــاســبــة أهــــم هــيــئــة رقــابــيــة 
نظرا  الــذكــر،  سالفتي  الهيئتني  مــع  مــقــارنــة 
لــعــدد تــقــاريــر الــفــســاد الــتــي يــصــدرهــا بشكل 
ســنــوي، كما يــقــول الــنــائــب عــن  حــزب جبهة 
الــهــواري  للسلطة(  )مــــواٍل  الــتــحــريــرالــوطــنــي 

تيغريسي.
وتــعــرف املـــادة 192 مــن الــدســتــور الــجــزائــري 
املكلفة  املستقلة  »الهيئة  بـ املحاسبة  مجلس 
بــالــرقــابــة الــبــعــديــة ألمــــوال الـــدولـــة«، ويعتبر 
نقيب قضاة مجلس املحاسبة أن اإلمكانيات 
املتاحة أمام املجلس عاجزة عن جعله يقوم 
بــــــدوره كــمــا يــنــبــغــي، مــحــصــيــا وجـــــود 174 
مكلفا  قاضيا   140 منهم  باملجلس،  قاضيا 
بالتحقيقات، وهو رقم صغير مقارنة بالعدد 
تعادل  والــتــي  الرقابية  للعمليات  اإلجمالي 
1000 تــقــريــر فــي الـــعـــام، ووجــــود حــوالــي 50 
البرملاني  النائب  معه  ويتفق  متقاض،  ألــف 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة لـــخـــضـــر بــن  ــدالــ ــعــ ــزب الــ ــ عــــن حــ
خالف، والذي ناقش تقرير مجلس املحاسبة 
ــام املــــاضــــي مــطــالــبــا بــتــدعــيــم  ــعــ ــنـــوي الــ الـــسـ
واملؤهل  الكافي  البشري  بالعنصر  املجلس 
خـــاصـــة الـــقـــضـــاة، والـــذيـــن كــــان عـــددهـــم قبل 

النقصان الكبير يصل حتى 500 قاض.
ولم تكن مللفات الفساد الكبرى املفتوحة مع 
بداية الحراك الشعبي في 22  فبراير/شباط 
املحاسبة،  بــتــقــاريــر مجلس  عــالقــة  املــاضــي، 
وزارات  بـــمـــيـــزانـــيـــات  فـــقـــط  دقــــقــــت  والـــــتـــــي 
التقرير  ويكشف  محلية،  وهيئات  وبلديات 
الــســنــوي األخـــيـــر ملــجــلــس املــحــاســبــة والــــذي 
جرى نقاشه على مستوى البرملان الجزائري 
واملكون   2018 األول  كــانــون  ديسمبر/  شهر 
مـــن 100 صــفــحــة، عـــن طــريــقــة عــمــل املــجــلــس 
التي تكتفي بالتدقيق في طريقة صرف املال 

وتقديم مالحظات.
ــفـــات الــتــي  ــالـ ــر، بـــعـــض املـــخـ ــريـ ــقـ ــتـ ويـــبـــني الـ
احترام  بعدم  واملتعلقة  الــــوزارات  ارتكبتها 
مــبــدأ »الــتــخــصــيــص املــيــزانــيــاتــي«، وكمثال 
عـــن املـــالحـــظـــات، انــتــقــد مــجــلــس املــحــاســبــة 
القضائية  باألعباء  مثال  النقل  وزارة  تكفل 
ــا،  ــهـ ــتـ ــايـ لـــلـــهـــيـــئـــات املـــــتـــــواجـــــدة تــــحــــت وصـ
وتحدث التقرير أيضا عن عدم احترام مبدأ 
الــتــرخــيــص، مـــن خـــالل تــبــنــي تــعــديــالت في 
امليزانية في غياب تحليل ودراسة للعواقب، 
نفقات  اعتمادات  بلغت  املثال  سبيل  وعلى 

تقرير مجلس 
المحاسبة الجزائري 

لم ينشر في الجريدة
الرسمية منذ 20 عامًا

استثناء قضية 
شركة سوناطراك 

من تدقيق مجلس 
المحاسبة
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