جواب رئيس المجلس الأعلى للحسابات 
على  المقال الافتتاحي للأستاذ محمد براو

الدعوى مقدمة خارجة الأجل
الترقية غير مستحقة لأنها ليست آلية وحتمية
الانحراف في استعمال السلطة يعود لرئيس الغرفة الثالثة

 الرباط – المراسل القضائي

من حيث الشكل 
 اعتبر المدعى عليه ( رئيس المجلس الأعلى للحسابات) بواسطة دفاعه ( الوكيل القضائي) أن الطلب غير مقبول شكلا لكونه قدم خارج الأجل القانوني لدعوى الإلغاء وهو 60 يوما ابتداء من صدور القرار الإداري والعلم اليقيني به.
 وان دعوى تسوية الوضعية الفردية لا يمكن فبولها في إطار القضاء الشامل إذا كان ذلك سيؤدي إلى إعادة النظر في قرارات إدارية سابقة تتعلق بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر.
وبما أن المعني بالأمر  (الأستاذ براو) قد قدم تظلمين اثنين في الموضوع فهذا يعني أنه كان على علم يقيني تام بفرار عدم ترقيته إلى الدرجة الاستثنائية.
ثم استشهد المدعى عليه ببعض الأحكام القضائية التي صرحت بعدم قبول دعوى تسوية الوضعية الفردية في إطار القضاء الشامل بدل قضاء الإلغاء طالما أن ذلك سيفضي إلى إعادة النظر في قرارات سابقة علم بها وبمضمنها المعني بالأمر .   

من حيث الموضوع 
اعتبر المدعى عليه ( رئيس المجلس الأعلى للحسابات) أن م الترقية غير مستحقة وان انحرافا في استعمال السلطة هو السبب في عدم تسوية الترقية ، اعتبره لا أساس له من الصحة  بناء على اعتبارين

1- الاعتبار الأول : الترقية ليست آ لية أو حتمية 

ذلك أنه بالرجوع لمقتضيات المادة 192 من مدونة المحاكم المالية نجدها نصت صراحة على أن الترقية لا تتم إلا بعد التقييد في لائحة الأهلية وأن هذا التقييد يكون -حسب قراءة المدعى عليه- فقط على أساس الأقدمية في الدرجة الأولى وهي 5 سنوات
 أما الترقية فتخضع لضوابط منها التقييم والكفاءة والاستعداد لمزاولة مهام الدرجة الأعلى والشهادات الجامعية طبقا للمادة 192 ومرسوم 1983.
مما يعني حسب الاستنتاج الغريب للمدعى عليه( رئيس المجلس الأعلى للحسابات) أن الترقية ليست مرادفة للتسجيل في لائحة الترقي طالما أن هذا التسجيل  لا يعني سوى توفر صاحبه على أقدمية 5 سنوات في الدرجة.(كذا؟)
ثم استشهد المدعى عليه ببعض   الأحكام القضائية التي لا تربط الترقية بمجرد التسجيل في لائحة الأهلية طالما أن هذا التسجيل يعني فقط الحصول على شرط الأقدمية (كذا ؟).
وهكذا فحسب هذه القراءة الغريبة  للمادة 192 فإن المدعى عليه يخلص إلى أن عدم ترقية المعني بالأمر يعود لميكانزمات الترقية بالاختيار وضوابطها لا لشيء آخر مما يستدعي رفض الطلب.




2- الاعتبار الثاني: الانحراف في استعمال السلطة غير ثابت بشكل كاف ورئيس الغرفة الثالثة هو المسؤول

اعتبر المدعى عليه أن حرمان المدعي من العمل لا يعود لرئيس المجلس وإنما يعود لرئيس الغرفة الذي يشرف بشكل مباشر على أشغالها. وهو هنا اعترف ضمنيا بوجود حرمان للعمل ثم ألقى بالمسؤولية على رئيس الغرفة الثالثة ،  طبقا للمادة 30 من مدونة المحاكم المالية.  و زعم أن تمسك المدعي ( الأستاذ براو) بتحميل المسؤولية للرئيس الأول طبقا للمادة 8 من مدونة المحاكم المالية( باعتباره المشرف العام على سير العمل بالمجلس والمسؤول القانوني أمام القضاء)  هو سوء فهم للترتيبات الّّإدارية التي يسير وفقها المجلس الأعلى للحسابات(كذا؟).
وخلص المدعى عليه إلى أن حرمان المدعي من العمل هو ادعاء مردود ومحاولة لتغطية ضعف  المردودية المهنية.
وبما أن الانحراف في استعمال السلطة غير مثبت بشكل كاف ولا يمكن أن ينسب للرئيس الأول، مما يستدعي رفض الطلب.
عن مجلة "أخبار المحاكم" 


فما رأيكم دام فضلكم في هذا الجواب الغريب  العجيب 
ترقبوا قريبا جدا تعقيب الأستاذ محمد براو ثم قارنوا واحكموا  قبل أن تنطق المحكمة قريبا بحكمها العادل . 
أما التاريخ  فسيكون له حكم آخر على هذا النمط من العقليات التي لا زالت تجر المغرب إلى الوراء في الوقت الذي يعمل فيه جلالة الملك ليل نهار على الإصلاح في إطار الحكامة الجيدة وسيادة القانون والمفهوم الجديد للسلطة. 





