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الميداوي لم يستوعب متطلبات العهد الدستوري الجديد
خلف التعيين المُفاجئ لرجل الإقتصاد والمهمات الخاصة "ادريس جطو" رئيساً للمجلس الأعلى للحسابات خلفاً للرئيس  المخلوع"احمد الميداوي" تساؤلات عديدة حول الأخطاء التي عجٌلت برحيله من رئاسة ذات المجلس، ومن خلال معلومات مُستقاة من مصادر مُختلفة تم الوصول إلى مايلي:
 
 1- توتر العلاقة مع وزارة العدل والحريات:
 
بدأ التوتر منذ تولي "مصطفى الرميد" لحقيبة العدل والحريات، قبل أن ينفجر في جلسة مُناقشة لميزانية الوزارة في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، "الرميد" صبٌ جام غضبه على "الميداوي" وكشف أنه "لايرد علي في الهاتف"،لأن "الميداوي" رفض أكثر من مرة فتح أبواب المجلس في وجه لجنة برلمانية قررت القيام بمهمة استطلاعية حول ظروف اشتغال قضاة المجلس، وزاد "الرميد" في غضبه، عندما اتخذ قراراً سياسياً بإعادة افتحاص تقارير "الميداوي" قبل إحالتها على القضاء.
 
 
2- التوتر مع نواب الأمة
 
التوتر بين "الرميد" و"الميداوي" تعود تفاصيله عندما كان الأول رئيساً  للجنة العدل والتشريع بالبرلمان، وانفجر التوتر بينهما خلال مُناقشة ميزانية المجلس الأعلى للحسابات أمام اللجنة، وبرر "الميداوي" حينها بان المجلس يتمتع باستقلالية عن المؤسسات التشريعية والتنفيذية ولا يسمح لسلطة أخرى بالتعدي على مؤسسته، غير أن "الميداوي" لم يُدرك عند كلامه في أبريل الماضي، أن الدستور تغير ويجعل من البرلمان المؤسسة الرقابية الأولى بالمملكة وأن جميع مؤسسات الرقابة في العالم تحتفظ بعلاقات إيجابية مع البرلمان..
 
3- التوتر مع قضاة المجلس
 
خلال السنوات التسع التي قضاها "الميداوي" على رأس المجلس الأعلى للحسابات، لم يتسرب الكثير عن غضب قضاة المجلس من طريقة تسيير "الميداوي" للمؤسسة ومنهجيته في العمل، وفي اليوم الذي عُين فيه "جطو" رئيساً للمجلس، كان هو اليوم الذي تقرر فيه عقد جلسة تأديبية لقاض كبير بالمجلس، بعدما تم تجميد ترقيته ، والسبب يعود أن هذا القاضي قدم كتبه إلى الملك دون علم "الميداوي"، ورفع القاضي رسالة تظلم إلى الديوان الملكي ودعوى أمام المحكمة الادارية مازالت قيد النظر فيها،مصادر مُطلعة، أكدت عزم القضاة الشباب بالمجلس إعداد رسالة حول ما يعتبرونه خروقات لرفعها إلى "جطو".
 
4- سفريات إلى الخارج
 
كل من تم الاتصال بهم في هذا الموضوع، اتفقوا على هذه النقطة، فالرئيس السابق كان كثير السفريات إلى أمريكا واوربا، الأمر الذي يمنعه من المتابعة اليومية لأعمال المجلس وتقاريره وافتحاصاته، وبسبب ذلك يُباشر الكاتب العام "عبد الله سرحان" مهام رئيسه، وهو مسؤول حدثت صدامات كثيرة بينه وبين قضاة المجلس.
 
 
5- الانتقائية في الافتحاص وفي الإحالة على القضاء
 
منذ أن حصل الاتفاق على نشر تقارير المجلس الأعلى للحسابات على الرأي العام، وجه "الميداوي" بانتقادات لاذعة من الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية، ركزت على المعايير التي يعتمد عليها المجلس في افتحاص مؤسسات دون غيرها أو إحالة ملفات معينة على النيابة العامة دون غيرها، على الرغم من أن التقارير التي يصدرها تتضمن حقائق ومعطيات صادمة عن اختلاسات للمال العام. قاض بالمجلس قال ان المعايير مجهولة للجميع بما فيهم القضاة الذين يفتحصون تلك المؤسسات.
عن جريدة "أخبار اليوم" ليوم الأربعاء 15/08/2012 بتصرف طفيف من إدارة الموقع


