
 

  ص 238  توثيق  القضائي   مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  النشر  و ال‐  69  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

  

  (*)1667/7/08القرار عدد 
  01/07/2008 املؤرخ يف

  8679/08 عدد اجلنائـيلف امل
  
  

  :القرار مفاتيح 
 ‐ دفوع شكلية    ‐ استغالل النفوذ    ‐ مشاركة يف التزوير     ‐تبديد أموال عامة    

 طعـن يف قـرارات قاضـي        ‐ امتياز قـضائي     ‐دفع بإحضار أصول الوثائق     
 ‐) نعـم ( الغرفة اجلنائية بنفس اجمللـس       ‐التحقيق أمام اجمللس األعلى     

إبطـال  ) نعـم  ( إعفاء من املنصب   ‐ بداية سريانه    ‐تقادم استغالل النفوذ    
 حماضـر   ‐ دفع بعـدم وجـود متـضرر         ‐) نعم( دفع موضوعي    ‐املتابعة  
 حضور النيابة يف املداولـة بـشأن        ‐ خربة   ‐ شروط استبعادها    ‐التحقيق  

 مسؤولية  ‐ مركزه القانوين    ‐ عامل صاحب اجلاللة     ‐) ال(اإلدانة والعقوبة   
 شروطها  –ومية   صفقات عم  – مسؤولية العامل اجلنائية     ‐العامل السياسية   

  ).ال( قابلية القرار للطعن بالنقض – مصادرة – شروطه – إتفاق مباشر –
  :مبادئ القرار 

الطبيعة القانونية للجرائم اليت توبع املتهم من أجلها واليت هي تبديـد            
أموال عامة واملشاركة يف تزوير حمرر رمسي واسـتغالل النفـوذ ال يتوقـف              

ول الوثائق اليت تأسست عليهـا املتابعـة،        مبدئيا البت فيها على إحضار أص     
وأن إثباتها ال خيضع ألي تقييد يلزم معه االستناد إىل األصول بدل النـسخ،              

 من قانون   286وإمنا يسري عليها مبدأ اإلثبات احلر املنصوص عليه يف املادة           
  .املسطرة اجلنائية

 بـه   إن بت الغرفة اجلنائية باجمللس األعلى ابتدائيا يف كل مـا متـسك            
ج وعدم الطعـن يف قرارهـا       .م. من ق  153 و 147 و 146املتهم من خرق للمواد     

الذي أصبح نهائيا جيعل الدفع بغري أثر، وتكون هـذه الغرفـة قـد سـدت                
الفراغ التشريعي املتمثل يف عدم حتديـد اجلهـة الـيت يطعـن أمامهـا يف                

                                                 
  .ية القصوى هلذا القرار فسنعمل على نشر تعاليق مستفيضة حوله يف األعداد القادمةنظرا لألهم (*)
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القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق بـاجمللس األعلـى طبقـا لقواعـد          
  .ختصاص االستثنائيةاال

إن املعتمد قانونا الحتساب أمد تقادم جرمية استغالل النفوذ يبدأ مـن            
تاريخ الكشف عنها إن أمكن ذلك، وإال من تاريخ ترك الفاعـل للوظيفـة أو               
اخلدمة اليت جرى استغالهلا يف ارتكاب اجلرمية املرتبطة أصال بوظيفته أو           

  .ء جرميتهمركزه حبكم ما ميلكه من وسائل يف إخفا
ملا كان البت يف الدفع بانعدام الفاعل األصلي احملرر حملضر احلكـم            
على العروض، والدفع بعدم توافر صفة الرمسية يف هذا احملضر، ينصرفان           
إىل مناقشة العنصر املادي لفعل التزوير، وصور املشاركة فيه، وإىل مناقشة           

فع بانتفاء قيمة املعدات    نوع الورقة اليت انصب عليها هذا التزوير، وكان الد        
يقتضي مناقشة العناصر املكونة جلرمية تبديد أمـوال عامـة، فـإن هـذه              
الدفوع تظل بطبيعتها دفوعا موضوعية، ال يستقيم التمسك بهـا وال البـت             

  .فيها قبل الفصل يف اجلوهر، مما يستدعي إرجاء البت فيها مع املوضوع
 القانون اجلنائي ليست     من 241جرمية تبديد أموال عامة طبقا للفصل       

من اجلرائم اليت يتوقف حتريك الدعوى العمومية بشأنها على وجود شكوى           
لدى النيابة العامة باعتبارها ممثلة للحـق العـام، هلـا احلـق يف حتريـك                

  .الدعوى العمومية دون قيد أو شرط أو وجود شكاية
نون  من قا  213ملا كان سحب حماضر التحقيق املتحدث عنها يف املادة          

املسطرة اجلنائية يشرتط فيه صدور قرار يقضي بإبطاهلا، فإن عدم وجود           
هذا القرار يستدعي عدم سحب هذه احملاضر، كما أن االستماع للمتهم وهو          
يف حالة اعتقال من أجل سبب آخر ال يـشكل وجهـا مـن وجـوه اإلكـراه                  

  . من قانون املسطرة اجلنائية293املتحدث عنه يف املادة 
ي نص مينع من إسناد اخلربة خلـبري غـري مقيـد جبـدول              ال وجود أل  

اخلرباء، مادامت ضرورة البحث والتحقيق تستدعي ذلك، ومـا دام اخلـبري            
  .قد أدى اليمني القانونية قبل إجنازه ملهمته

 ‐ فقـط  ‐إذا كان حضور النيابة العامة للمداوالت باجمللس األعلـى         
ة املتهم وحسن سري العدالـة يف       يتعلق بالوقائع والدفوع فإنه ال ميس مصلح      

شيء، لكن حضورها للمداولة بشأن اإلدانة وحتديد العقوبة جيعلـه خمـال            
  .باملبدأ املذكور

يعترب العامل دستوريا ممثال للدولة يف العمالة أو اإلقليم واجلهة، يلتـزم            
مبا تلتزم به الدولة، ويسهر على تنفيذ القـوانني وكـذا قـرارات جمـالس               

قاليم واجلهات طبق ما حيدده القانون، كما يعترب مسؤوال عن          اجلماعات واأل 
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تطبيق القرارات احلكومية، وتدبري املـصاحل احملليـة التابعـة لـإلدارات            
ومبقتضى مسؤوليته هذه، يلتزم باختاذ كل ما يلزم ضد كل خرق           . املركزية

للقانون يرتكب سواء من طرف موظفي العمالة املباشرين أو من طرف كـل             
  .حل احمللية التابعة لإلدارة املركزيةاملصا

العامل ملزم مبراقبة النشاط العام ملوظفي وأعوان املصاحل اخلارجية         
لإلدارات املدنية التابعة للدولة يف العمالة أو اإلقليم، ومنها على اخلصوص           
كل ما يتعلق بالتهيئة والتعمري، ويلتزم بتوجيه تقرير لكـل وزيـر خمـتص،              

لوك رؤساء مصاحل اإلدارات املدنية بدائرة العمالة أو        يتضمن نظريته عن س   
  .اإلقليم

من بني آليات املراقبة والتتبع لتطبيق القوانني والقـرارات الوزيريـة           
ترأس العامل للجنة تقنية مرة يف كل شهر على األقل، يـتمكن مـن خالهلـا                

على العامل من مواكبة كل األنشطة اليت جتري يف اإلقليم أو العمالة، ويقف             
اإلخالالت، ويتخذ القرارات املالئمة الناجتة عـن مـسؤوليته يف املراقبـة            
والتنسيق، وتبعا لذلك يتحمل مسؤولية جنائية إذا ارتكب أفعاال احنرف فيها           
عن مهامه كعامل عندما يتضح منها أنها خمالفة للقانون وتكـون اجلرميـة             

  .معاقبا عليها
 بتحريـره إىل موظـف      حمضر احلكم على عروض الصفقة الذي يعهد      

عمومي خمتص ويرتب آثارا مالية اجتاه اإلدارة يعترب ورقـة رمسيـة علـى              
 من القانون اجلنائي، ومـن مثـة فـإن العنـصر          353النحو الوارد يف الفصل     

املعنوي يف اجلرمية يتحقق من خالل شهادة الشهود وكذا صور التزوير اليت            
  .طالت احملضر وأهمية الصفقة

تفويض إىل العامل للتوقيـع أو التأشـري علـى مجيـع            حيق للوزراء ال  
القرارات املتعلقة بأعمال املصاحل اخلارجية التابعة هلـم ضـمن احلـدود            
الداخلة يف اختصاصات العامل شريطة أن يصدر بـه قـرار يتـضمن إسـم               
وأمساء املفوض هلم ينشر باجلريدة الرمسية، وبالتايل فإن أي عقـد يوقـع             

تني اثنتني، إحـداهما تتعلـق مبـسؤولية العامـل          بالتفويض يتضمن مسؤولي  
كطرف يف العقد، والثانية تتعلق مبسؤوليته كرجل سلطة أوكل له املـشرع            

  .مراقبة ما جيري يف إقليمه الداخل يف اختصاصه
جيب أن تستجيب األعمال املربمة الصفقات العمومية بشأنها إىل نـوع           

 سـواء يف كنـانيش      ومدى احلاجيات الواجب سنها، وأن حتـدد بكـل دقـة          
التحمالت، أو يف كنانيش الشروط اإلداريـة، أو يف امللـف الـتقين الوسـائل          
البشرية والتقنية وتاريخ وأهمية األعمال املنجزة وعناصـر تـأليف الـثمن            
ونوعية وحمتوى هذه األعمال وغريها قبـل االلتجـاء إىل أيـة منافـسة أو               
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 املـساواة لتقـدمي     مفاوضة وذلك ملنح الفرصة أمام اجلميع علـى قـدم         
  .خدماتهم واقرتاحاتهم

جيب إلبرام عقد الصفقات باالتفـاق املباشـر تـوفر جمموعـة مـن              
ألسباب الصفة  ) املتهم(الشروط منها ضرورة بيان اآلمر بالصرف املساعد        

املستعجلة، وأن يكون اختيار املمول أو املقاول تقتضيه احلاجـة التقنيـة،            
لتابعة لألشغال املراد حتقيقها، وأن ختضع      وأن يكون منتميا إلحدى املهن ا     

وإذا مل يثبت للمحكمـة    . بنود العقد إىل سابق إشهار جبميع الوسائل املالئمة       
أن املتهم احرتم هذه الشروط أو عاين عدم وجودها فإن ذلك يؤكد النيـة              
اجلرمية يف إرادته منح الصفقة جلهة دون غريها ومس مببدأ املساواة بـني             

  .الولوج إىل الطلبات العموميةاملقاولني يف 
مسؤولية املتهم تثبت مبجرد ارتكابه خلطأ مرتبط مبهامه، فبـاألحرى          
إذا كان هو الفاعل األساسي يف تفويت الـصفقات العموميـة ضـدا علـى               

  .القانون
ليس من حق العامل منح اإلذن بإحداث التجزئات العقارية الواقعـة يف            

من طرف وزير الداخلية، وبعد استطالع      مجاعتني أو أكثر إال بتفويض مباشر       
رأي رئيسي اجلماعتني املعنيتني أما مـنح رخـص الـسكن فـال يـدخل يف                

  .اختصاصات العامل طاملا أن هناك بيانات مفرزة بكل مجاعة على حدة
يكون العامل قد تسبب يف هدر املال العام إذا منح رخـصا للتجزئـات              

 املتعلقة بهما مستخدما يف ذلك      العقارية ورخصا للسكن دون أداء الواجبات     
  .مساطر ال تتوفر فيها كل الشروط القانونية بهدف التهرب من أدائها

يستنتج الركن املعنوي بالنسبة جلرمية استغالل النفـوذ يف الـصفقات           
العمومية من طبيعة اجلرمية نفسها، إذ يكفي إلثبات سوء نية املتهم قيامـه             

  .ومنح امتيازات ومنافع غري مربرةمبخالفة قوانني الصفقات العمومية 
 من القانون اجلنـائي     42إذا كان الغرض من املصادرة يف حكم الفصل         

هو متليك الدولة جزءا من أمالك احملكوم عليه أو بعض أمالك له معينـة ؛    
وهو مبدأ عام، فإنها تكون وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بتخليـق            

رب مبصادقته على اتفاقية األمـم املتحـدة        احلياة العامة، خاصة وأن املغ    
 نـونرب   30 صادر بتـاريخ     1.07.58حملاربة الفساد مبقتضى ظهري شريف رقم       

 ومـا يقتـضيه     2008 يناير   17 واإلذن بنشرها يف اجلريدة الرمسية بتاريخ        2007
 من جتميد وحجز ومصادرة، يكون قد وضع يف صلب قوانينه           55 و 31فصالها  

  ..ة ملكافحة الفساد اإلداري واملايلالوطنية مقتضيات عام
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تشكل املصادرة باعتبارها عقوبة إضافية وسـيلة ناجعـة يف اسـرتداد            
  .املال العام وإحاطته مبا يلزم من محاية وصيانة

يصبح القرار الصادر مبجموع غرف اجمللس األعلى باتا، وغـري قابـل            
ر قواعـد   للطعن بالنقض، إذا ثبت مؤاخذة املتهم مبا نـسب إليـه يف إطـا             
  .االختصاص االستثنائية، ويكون بقاءه يف حالة سراح غري مربر قانونا

  باسم جاللة امللك
 إن اجمللس األعلى

  وبعد املداولة طبقا للقانون
مبجموع غرفه وهو مؤلف من نفس أعضاء اهليئة اليت         األعلى   أصدر اجمللس   

  .يت نصه علنيا حضوريا ونهائيا القرار اآل،املناقشات مجيع أطوار حضرت
  الوقائــع

  :البحث التمهيدي 
  يوليـوز  10 أنه بتـاريخ     ،القرار املستأنف من   و ،حيث يستفاد من وثائق امللف    

األستاذ حلسن ديدي احملامي بهيئة الدار البيضاء بـشكاية إىل وكيـل             تقدم   2003
ور لوفاط السويـسري    تجان فيك امللك لدى احملكمة االبتدائية بآنفا بإسم املسمى        

 الـسليماين   ث أن عبد املغي   ؛ يدعي فيها   املسري واملمثل لشركة هيلفتيكا    ،ةاجلنسي
حلسن حـريوف   املسمى   لدى رئيس اجلماعة احلضرية لعني السبع        فائدتهتدخل ل 

أشغال بناء مقر مجاعة عـني       وعامل العمالة بها عبد العزيز العفورة قصد إسناد       
دره إثنان وأربعون مليـون     ته املذكورة والذي رصد له مبلغ مايل ق       شرك السبع إىل 

 مببلغ يوازي نسبة  على أن يستفيد كل من العامل ورئيس اجلماعة والوسيط          درهم  
درهـم مبعـدل    مليونان ومائة ألـف     مبلغه   أي ما  املذكورة؛    من قيمة الصفقة   5%

 نزوال  ية حصة العامل فور   طالبا منه أن تكون   سبعمائة ألف درهم لكل واحد منهم،       
ليقـوم   درهـم    سـبعمائة ألـف    تسلم السليماين مبلغ     وقد .عند رغبة هذا األخري   

وقع االتفاق على دفع الباقي بعد إجناز الـشطر         بتحويله إىل العامل املذكور، كما      
  .وهو األمر الذي مل يتحققالثاين من املشروع 

 القـضائي الـدويل     االنتدابيف إطار   الوقائع سالفة الذكر     املشتكي   وقد أكد 
بـأن  مضيفا  .  املنفذ من طرف قاضي التحقيق بسويسرا      2004 يونيه   22املؤرخ يف   

 ،تقع دائما بالعمالة وحبضور الـسليماين عبـد املغيـث         كانت  لقاءاته مع العفورة    
 املبالغ املاليـة    وأن ، وكذا الكاتب العام للعمالة عبد اهللا القامسي       ،وحريوف حلسن 

 مليون درهـم،    8,76والبالغة  على أساس األشغال املنجزة     املتعلقة حبقوق املعاينة    
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حريوف حلسن مبفرده بأمر من عبد العزيـز        مت توقيع األمر بتأديتها من طرف        فقد
  .كما يستفاد من وثائق امللف ،العفورة

وأثناء التحريات اليت قامت بها الضابطة القضائية يف موضوع هذه الـشكاية،            
  إىل املسمى حريوف حلسن فصرح بأنه كان يـشغل منـصب رئـيس             مت االستماع 

، كما كان عضوا بنفس     1992 إىل سنة    1983اجلماعة احلضرية لعني السبع من سنة       
بصفته األوىل كان هو املـسؤول عـن        أنه  و. 2003 إىل سنة    1997 سنة   مناجمللس  

 عامل العمالة عبد العزيز     لنفوذإال أنه بالنظر    . مشروع بناء مقر اجلماعة املذكورة    
مسطرة إسناد  بالتايل   وأصبحت   ،صاصاتهتنازل عن اخت  اضطر إىل ال   فإنه   ،العفورة

 فتح أظرفة العروض املقدمة مـن       وأنه بعد املشروع حتت إشراف مصاحل العمالة،      
عـوض مقـر اجلماعـة والـيت         مبقر العمالة     بأمر من العامل   الشركات املتنافسة 

املسمى احلفيان تعلوشت    املذكورة، كما حضرها     لجماعةل ابصفته رئيس ها  حضر
باإلضافة إىل الكاتب العام للعمالـة عبـد        بالعمالة،  ات احمللية   رئيس قسم اجلماع  

تبني أن شركة هلفتيكا مل تكن هـي الـيت          ؛  باقي أعضاء اللجنة  دون  اهللا القامسي،   
  العـرض األول    يقل عـن    لتقدمي عرض آخر   االتصال بها  فتم   ،تقدمت بأقل عرض  

ع على حمـضر    وأكد بأنه وق  .  وهو ما مت بالفعل    لتتمكن من احلصول على الصفقة    
كما أن باقي أعضاء اللجنـة اضـطروا إىل توقيـع           .  العامل بأمر من فتح األظرفة   

  .احملضر املذكور رغم عدم حضورهم لوقائع جلسة فتح األظرفة
مت االستماع إىل احلفيان تعلوشت فصرح بأنه بالفعل باشـر رفقـة حلـسن              و

يـز العفـورة يف     حريوف فتح أظرفة العروض بتعليمات من عامل العمالة عبد العز         
انعقـاد  خمالف للواقع يتـضمن     وبعد ذلك مت حترير حمضر      . غياب كافة األعضاء  

وأنه وقع على احملضر املذكور رغم علمه بعدم        ،  اللجنة املذكورة بكافة أعضائها   
عبـد اهللا القـامسي     ، يف حني نفـى      صحته، وذلك بناء على أمر من عامل العمالة       

 عروض الشركات املتنافسة للفـوز بعـرض        فتح أظرفة تتعلق ب ي جلسة   رئاسته أل 
  . وأنه وقع على احملضر اخلاص بها عني السبعمجاعةبناء مشروع مقر 

وهما املـشتقي   لجنة املوقعني على حمضر فتح األظرفة       ال أعضاء    باقي وأكد
 إىل توقيع احملضر املـذكور رغـم عـدم          ا اضطر اأنهمإدريس، ووفاء أبو معروف     

  . جلسة فتح األظرفةاحضورهم
ماعة عني السبع الذي حل حمـل       جل ا عبد الرزاق أفيالل بصفته رئيس     صرحو

 مثانيةحريوف حلسن بأن عامل العمالة عبد العزيز العفورة طلب منه صرف مبلغ             
اليت متثل قيمة حقوق املعاينة، فرفض صـرف         ماليني درهم لفائدة شركة هلفتيكا    

، ولكـون بيانـات احلقـوق        مرتفع ويفوق قيمة ما أجنزته الـشركة       ههذا املبلغ ألن  
 حتمل توقيع حريوف حلسن فقـط دون املهنـدس          إنها إذ   ،املذكورة غري قانونية  

  .اجلماعي ورئيس الورش
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وبعد إلغاء حمكمة العدل اخلاصة وأثناء التحريات اليت قامت بها الـضابطة            
 بهبـة  1991أن اململكة املغربية توصلت سنة القضائية، اتضح هلا من وثائق امللف  

 الثقيلـة وقطـع     اآلليـات  مـن    تتمثل يف عدد   العربية املتحدة    اإلماراتدولة  من  
 ممثلة الشركة الصانعة بالـدار       لشركة سربك  بتسلمها وصيانتها غيارها، وقد عهد    

، 1991 مـايو    29كتاب صـادر عـن وزيـر الداخليـة مـؤرخ يف              مبقتضى   البيضاء
 الدولـة مـن   بهذه املعدات مدة ثالث سنوات وطلبـت        هذه الشركة   احتفظت  و

عـن املـدة   هلـذه اآلليـات     حراستها وصـيانتها    استيداعها و  مقابل   املغربية عن 
املذكورة صرف مبلغ أربعمائة وستة وعشرين ألف درهم، أدي هلا بعقد بينها وبني             

من  شهادة إدارية لصاحل شركة كونصولدير     املتهم   وقع 1994 دجنرب   30 ويف   .املتهم
يتجاوز بكثري ما حـصلت     مبلغ  مقابل   آللياتاصيانة هذه   أجل استيداع وحراسة و   

، مع أن هذه الشركة غري متخصصة       مليون درهم سنويا  عليه الشركة السابقة وهو     
باإلضـافة إىل أن     يف صيانة اآلليات وإمنا هي شركة متخصصة يف البناء والـتعمري،          

مـا  هذه اآلليات استغلت يف غري ما اتفق عليه يف العقد، والذي مل يراع يف إجنـازه                 
  . يتطلبه القانون يف ميدان الصفقات العمومية

وعند االستماع إىل املتهم عبد العزيز العفورة من طرف الضابطة القـضائية            
خبصوص هذا العقد الذي أبرمه مع املسمى عبد الـرحيم قـنري بوصـفه ممـثال                
لشركة كونصولدير صرح بأنه أبرم هذا العقد يف إطار قانوين صـحيح، ونفـى أن               

قد صوريا بغرض االستيالء على املال العام، وأنه مل يكن يعلم بأن شركة             يكون الع 
  .عبد الرحيم قنري تستخدم املعدات املذكورة يف أشغال خاصة بها

 وأجـرى   ،القضية على حمكمة االستئناف بالدار البيضاء لالختصاص      وأحيلت  
حالـة  السيد قاضي التحقيق بها أحباثه وحتقيقاته يف املوضوع، وأصـدر أمـرا بإ            

 باحملكمة املذكورة اليت أصـدرت قـرارا         االبتدائية القضية على غرفة اجلنايات   
بعدم االختصاص وهو القرار الذي ألغته غرفـة اجلنايـات االسـتئنافية بـنفس              

  .احملكمة
 أصدرت  ،وعلى إثر الطعن بالنقض الذي تقدم به املتهم ضد القرار املذكور          

 قـضى   63/1 القرار عـدد     2006 يناير   18 الغرفة اجلنائية باجمللس األعلى بتاريخ    
 من قـانون    265طبقا ملقتضيات املادة    أنه   و .بدون إحالة وبإبطال القرار املذكور    

 2006 ينـاير    18املسطرة اجلنائية أمرت الغرفة اجلنائية باجمللس األعلى بتـاريخ          
مبواصلة التحقيق يف القضية وعينت السيد عبد السالم الربي املستشار باجمللس           

 79.03ألعلى للقيام بذلك، مع مراعاة مقتضيات املادة السادسة من القانون رقم            ا
اليت تقضي ببقاء   القاضي بإلغاء حمكمة العدل اخلاصة، و      2004 شتنرب   15املؤرخ يف   

  .ا قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق صحيحةماألوامر واإلجراءات املتخذة في
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لوكيل العـام للملـك لـدى اجمللـس          ا وأثناء التحقيق يف هذه القضية، تقدم     
ت مـن عـدة     ااوز بوقائع جديدة تتمثل يف حصول جت      2006 يناير   24بتاريخ  األعلى  

أطراف يف تنفيذ عملية مشروع احلسن الثاين إلسكان قـاطين أحيـاء صـفيحية              
 وعلـى ضـوء    .عامةنتج عنها هدر أموال     ) كاريان سنطرال (مبدينة الدارالبيضاء   

أن عبد العزيـز    والذي أكد فيه     التحقيق بالدار البيضاء     ه قاضي اجرأالبحث الذي   
 كان  ،العفورة الذي كان ميارس مهمة عامل على عمالة احلي احملمدي عني السبع           

وبالنظر للصفة اليت كان حيملها عبد العزيـز        . رئيسي يف هدر هذه األموال    له دور   
ختصاصه وفصل  أصدر قاضي التحقيق أمرا بعدم ا     العفورة كعامل يف اإلقليم، فقد      
  .  يف ذلكأيدته الغرفة اجلنحيةهو األمر الذي ملفه عن ملف باقي املتهمني و

إصدار أمـر   الوكيل العام للملك لدى اجمللس األعلى       التمس  ويف هذا الصدد    
 اجلنائية باجمللس األعلى    عدة أعضاء من الغرفة    بإجراء حتقيق بواسطة عضو أو    

رمييت اسـتغالل النفـوذ     جل املكونة العفورة    األفعال املنسوبة لعبد العزيز    يف شأن 
 265، يف نطاق املسطرة االستثنائية املنصوص عليها يف املـادة           عامةوتبديد أموال   

 السيد  2006 يناير   25بتاريخ  فعينت الغرفة املذكورة     .من قانون املسطرة اجلنائية   
  .نطبقا للقانوء التحقيق حممد السفريوي رئيس غرفة باجمللس األعلى إلجرا

ـ            ي التحقيـق   يوبعد االستماع إىل املتهم ابتدائيا وتفصيليا مـن طـرف قاض
 معـا،    وإجراء مقابلة بينه وبني الشهود املستمع إليهم يف امللفني         ،باجمللس األعلى 

والقيام باملواجهات بني املتهم وبـاقي األطـراف والـشهود، وإجـراء اخلـربات              
 احلقيقة، صدر األمران باإلحالة     الضرورية، وباقي اإلجراءات املتعلقة بالكشف عن     

  .املشار إىل بياناتهما بديباجة هذا القرار
  جراءات احملاكمةإ

  أثناءهـا  حضر،  2008 يونيو   12حيث أدرجت القضية يف أول جلسة هلا بتاريخ         
 وبعد التأكـد مـن هويـة        ،املتهم يف حالة سراح يؤازره األستاذ بوشعيب خرباشي       

وذكـره   وبة إليه والنصوص القانونية املتعلقة بهـا،      مت إشعاره بالتهم املنس   ،  املتهم
 القاضي بقبول إعادة النظر، والرجوع      2008 يونيو   06الرئيس بالقرار الصادر بتاريخ     

 .املشار إىل منطوقه أعالهعن القرار االستئنايف 

 إلعداد الدفاع متمسكا بطلب إحضار بعض أصول        مهلةوالتمس دفاع املتهم    
بأن ملـتمس التـأخري غـري        فأوضح   لوكيل العام للملك  لة   الكلم ، وأعطيت الوثائق
   .مؤسس
 التـأخري    األعلـى   قرر اجمللس   يف شأن امللتمس،   بعد املداولة طبقا للقانون   و

املتهم يف حالة سراح     إلعداد الدفاع، ويف هذه اجللسة حضر        2008 يونيو 16جللسة  
ة ضـمنها   ذكرليا مب  الشكلية األولية مد   دفوع وتقدم مبجموعة من ال    دفاعه،ب اؤازرم

  :ما يلي
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الدفع األول ويتعلق بعدم إحضار أصول الوثائق اليت تأسست عليها متابعـة            
التقريـر املفـصل    ، وأصل    شركة كونصوليدير  املربم مع عقد  املتهم، ومنها أصل ال   

 حملاربـة دور الـصفيح      للمفتشية العامة يف موضوع وضعية مشروع احلسن الثاين       
حمضر احلكـم   ، وأصل   حمضر فتح األظرفة  ، وأصل   1994لسنة  ) كريان سنطرال (

تقرير جلنة التفتيش يف موضوع بناء مقر مجاعة عني السبع          ، وأصل   على العروض 
  .1997مطلع سنة  يف

انون  من ق  153‐147‐146خرق مقتضيات الفصول    ثاين ويتأسس على    لدفع ال ا
حملاربـة   مشروع احلسن الثاين  يف ملف   قاضي التحقيق   نائية، إذ إن    سطرة اجل امل

 ،يقم باستدعائه وهو حر    حيرتم مقتضيات املواد املذكورة، إذ مل        ، مل دور الصفيح 
ـ   و ه من السجن يف حالة اعتقـال،       أمر بإحضار  لب  يف الـسجن قبـل      هأمـر بإيداع

  . واحلال أنه كان عليه أن يستنطقه يف أول جلسة للتحقيق ،استنطاقه
موضوع جمموع األفعال   ا أن    يف اجلنح، موضح   تقادملث ويرمي إىل ال   لدفع الثا ا

تعترب جنحا حبكم طبيعتها، وأنه قـد طاهلـا         استغالل النفوذ،   املتابعة مبا يف ذلك     
لوفاط مى  سشكاية امل ، ف )1995‐1994( يرجع لسنوات     ارتكابها ريخالتقادم لكون تا  

لـدى  وكيـل امللـك     مل يوجههـا     2323/2003رقم   حتت   النيابة العامة ب سجلةامل
إال   فيهـا  لبحـث  قصد ا  ية بالدار البيضاء إىل الضابطة القضائية     احملكمة االبتدائ 

وفيما يتعلـق جبرميـة     . ، مع ما طاهلا من تغيري يف موضوعها       2003 يوليوز 17بتاريخ  
استغالل النفوذ فقد اعتربها املشرع جمرد جنحة، ولذلك الـتمس تأييـد القـرار              

ن حمرر حمضر احلكم    املستأنف القاضي بالتقادم يف هذا اجلانب مضيفا إىل ذلك أ         
ومن مث فإن متابعة املتهم باملشاركة يف التزوير باطلـة          . على العروض ظل جمهوال   

النعدام الفاعل األصلي، عالوة على ذلك فإن صفة وطبيعة حمضر احلكم علـى             
 من القانون اجلنائي    360فإن مقتضيات الفصل    . الصفقة إن كان صحيحا يف شكله     
  .ههي الواجب تطبيقها على مضمون

موضوع االتفاقيـة   نتفاء قيمة املعداتالإبطال املتابعة   رابع ويتضمن   الدفع ال 
 من أجل املـشاركة يف      املتهمأدت إىل متابعة    ر، و  شركة كونصوليدي   أبرمت مع  اليت

، مـن القـانون اجلنـائي    129و 241 ني طبقا ملقتضيات الفـصل   عامةتبديد أموال   
د بامللف ما يثبت قيمة تلك املعدات،       موضحا أن االتفاقية ال يوجد أصلها وال يوج       

  .فعل التبديد من تضرراملشتكي  لعدم وجود املالدعوى مبهمةوأن 
 02 ابتداء من ب مجيع حماضر التحقيق     حإبطال وس امس ويرمي إىل    اخلالدفع  

من قانون املسطرة اجلنائية، مع      293‐213‐212 ‐177 طبقا للفصول  2006فرباير  
ى ذلك وكذا اسـتبعاد حماضـر التحقيـق أمـام غرفـة             ترتيب اآلثار القانونية عل   

التحقيق املتعلق مبشروع احلسن الثاين إليواء قاطين دور الصفيح، مبينا أنه تقدم            
بطلب إىل قاضي التحقيق يرمي إىل رفع حالة االعتقال عن املـتهم لوجـوده يف                
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أي  يتخـذ    ملمن جهة ثانية،    أنه  كما   .2005 فرباير   18وضعية غري قانونية ابتداء من      
اسـتبعاد حماضـر    ملتمسا من جهة أخـرى       ،قرار من أجل متديد فرتات االعتقال     

 للقضاء على دور الصفيح غري املوقعة، أو الـيت          مشروع احلسن الثاين  يف  التحقيق  
إبطـال  من قبل املتهم، وكذا     " كامل التحفظات "بها عيب شكلي أو مذيلة بعبارة       

للمس حبق الدفاع   األعلى   تحقيق باجمللس ين باإلحالة الصادرين عن قاضي ال     األمر
 ،قـرارات قاضـي التحقيـق     اسـتئناف   د اجلهة اليت تبت يف      ووجاملتمثل يف عدم    

   .بعيب شكلياألمر باإلحالة الثاين على حماضر غري موقعة أو مشوبة والرتكاز 
الدفع السادس ويهدف إىل إبطال اخلربة املالية أو احملاسبية خلرقها لقـرار            

 احملدد جلدول اخلرباء املقبولني أمام احملاكم،       2003 ماي   3 املؤرخ يف    وزير العدل 
ذلك أن قاضي التحقيق عني خبريين من خارج اجلدول، وغـري مـؤديني للـيمني               

، عالوة علـى    من قانون املسطرة اجلنائية    195القانونية، كما يقضي بذلك الفصل      
من  199، كما يفرضه الفصل      يوما 20أن اخلبريين مل يتقيدا بأجل اخلربة احملدد يف         

، هذا باإلضافة إىل أن اخلبريين كانا يعمالن حتـت إمـرة            قانون املسطرة اجلنائية  
 .املفتش العام للمالية بدل أن يكونا حتت إمرة قاضي التحقيق

وعقب الوكيل العام للملك على ذلك موضحا أن الدفوع الشكلية املثارة من            
بت فيها مبقتضى قرارين مستقلني حائزين      طرف الدفاع، سبق للمجلس األعلى أن       

. لقوة الشيء املقضي به، وال تتضمن أي جديد، ومل يتم الطعن فيهما باالسـتئناف             
أما بالنسبة ألوجه استئنافه، فقد التمس تأييد القرار املستأنف فيمـا قـضى بـه               
 مبدئيا من إدانة املتهم عبد العزيز العفورة من أجل األفعال املذكورة أعـاله مـع              

تعديله وذلك بالرفع من العقوبة إىل حدها األقصى املقرر قانونا، نظرا خلطـورة             
بسقوط الدعوى العمومية جلرمية استغالل النفـوذ        وفيما يتعلق . األفعال املرتكبة 

من لتقادمها يف امللفني املضمومني معا، فإنه لئن كانت مقتضيات املادة اخلامسة            
مد التقـادم اجلنحـي احملـدد يف مخـس          ، تنص على أ   قانون املسطرة اجلنائية  

سنوات، فإن ذلك يسري على اجلرائم الفورية، أما خبـصوص جرميـة اسـتغالل              
، فإنهـا   من القانون اجلنائي   250النفوذ املنصوص عليها وعلى عقوبتها يف الفصل        

تعد جرمية مستمرة باإلضافة إىل أن ركنها املادي وهو احلصول على مزية بوسائل             
ستعمال نفوذ حقيقي أو مفرتض تبقـى مرتبطـة ارتباطـا وثيقـا             غري مشروعة با  

جبرمية التبديد والتزوير ومقرتنة بصفة مرتكبيها، إذ ال يصح فصل إحداهما عـن             
األخرى، ألنها يف جمموعها تكون جرمية واحدة إذ لوال استغالل النفوذ ملـا كانـت               

فإن املشرع أوجبهـا يف     أما فيما يتعلق باملصادرة     . هناك جرمية التبديد وال التزوير    
جرائم االختالس وتبديد األموال العمومية، ألن اهلدف منها متليك الدولـة أمـوال             
احملكوم عليه أو بعضها، وذلك لردعه، واحليلولة دون االستفادة مما حتصل عليه            

ملتمسا إلغاء القرار املـستأنف     . من جراء فعله اجلرمي من أموال عقارية ومنقولة       
 سقوط الدعوى العمومية خبصوص جنحـة اسـتغالل النفـوذ،           فيما قضى به من   
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وتصديا احلكم بإدانة املتهم عبد العزيز العفورة من أجل هذه اجلرميـة، واحلكـم              
مبصادرة األموال العقارية واملنقولة اململوكة للمتهم وزوجه وفروعـه وأيـا كـان             

  .الشخص املستفيد منها
  . الدفوعإثر ذلك انسحبت اهليئة للمداولة بشأن هذه 

تأجيـل البـت يف الـدفوع       مبجموع غرفه    األعلىاجمللس  وبعد املداولة قرر    
احملاكمـة والرتبـاط هـذه      حلسن سري   ضمانا   حني البت يف اجلوهر      إىل ،الشكلية
  .وضوعامل بالدفوع

  مناقشـة القضية
واستجواب املتهم حول التهم املنسوبة إليـه        القضية   يف مناقشة الرئيس  شرع  

نصولدير، مرورا بقضية بناء مقر مجاعة عني السبع، ونهاية بقضية          بدءا بقضية كو  
  .مشروع احلسن الثاين للقضاء على دور الصفيح

  : فيما يتعلق بقضية شركة كونصولدير: أوال 
عرض الرئيس وقائع هذه القضية علـى املـتهم كمـا هـي واردة بالبحـث                

يانة اآلليات  التمهيدي وحماضر التحقيق وسأله عن سبب سحب مهمة حراسة وص         
 من  1991 مايو   29املبينة بكتاب مدير اجلماعات احمللية بوزارة الداخلية املؤرخ يف          

شركة سربك ذات االختصاص وإسنادها لشركة كونصولدير املختـصة يف البنـاء            
والتعمري مركزا على الفرق الشاسع بني املقابل الذي استفادت منه الـشركة األوىل             

 الذي منح للشركة الثانية خالل سنة واحدة كما سأله          خالل ثالث سنوات واملقابل   
حول أسباب وظروف استغالل هذه اآلليات يف أشغال خاصة وعدم احرتام قواعد            

  . الصفقات العمومية يف هذا اإلطار
 من  اآلليات سحب األسباب اليت دفعته إىل      بأن وجوابا عن ذلك صرح املتهم    

إمنا كان تنفيـذا    مها لشركة أخرى،    وتسلياملتخصصة يف هذا اجملال،     شركة سربك   
وارد عليه من هـذه     أشر على مشروع عقد     لتعليمات وزارة الداخلية، معرتفا بأنه      

 ."نظـر وصـودق عليـه     "ومل يـضع    " نظر ووجه  " مع توقيعه   وأنه وضع  ،وزارةال
مـرا  آوأنـه لـيس     بـشأنها،   اعتمادات  يتوفر على   يات وال   حيوز اآلل  أنه ال    موضحا

 يتـوفر علـى     يسبق له أن ادعى أنـه      ومل   ، العقد بصفته عامال   أنه وقع وبالصرف،  
وبعد تـذكري املـتهم باختـصاصات العامـل حـسب            تفويض من وزير الداخلية،   

التـشريعية  املقتـضيات   بـاقي الفـصول و    الدسـتور، و   من   102 و 101الفصلني  
والتنظيمية األخرى اليت حتدد اختصاصات العامل، وكـذا عالقتـه باجلماعـات            

العمومية الـيت مـن املفـروض       بقانون الصفقات   واملقتضيات اخلاصة   احمللية،  
 أجاب املـتهم خبـصوص    ،  شركة كونصولدير يف العقد املربم مع     احرتام تطبيقها   

لدير، وإمنـا نفـذ مـضمون       والصفة اليت وقع بها العقد بأنه مل خيرت شركة كونص         
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 حولـه، وأن    أنه كان يثق يف األشخاص املوجـودين      ب مضيفا ،فاكس وزارة الداخلية  
 الرئيس حـاالت تفـويض      استعرض وبعد أن    ،االتفاق املباشر كان معموال به آنذاك     

منهـا حالـة    و ، من شروط  سلوكها وما يقتضي    ،التوقيع ومسطرة االتفاق املباشر   
 مسؤوليته كطـرف فيـه    :  له مسؤوليتني يف هذا العقد      بأن ، مذكرا إياه  االستعجال

تـوفر كنـاش    ا العقد الذي أبـرم دون       كعامل ومسؤولية مشرف على إجنازه، هذ     
موعـة مـن    باإلضافة إىل عـدم احرتامـه جمل       ،ناقصةودون إجراء امل   ،التحمالت

 املـتهم أن    فأجـاب .  عن طريق االتفاق املباشـر     ةالصفقإبرام  القواعد املتعلقة ب  
 وأن مصاحل   حدد من طرفها،  وأن املبلغ    اختارت الشركة، هي اليت   وزارة الداخلية   

وعنـدما  . نيته يف تنفيذ ما سـلف      حسن   معربا عن ذلك،  رد منفذة ل  جمالعمالة هي   
 وتـسلم شـركة     1994سئل عن سبب إصدار األمـر باخلدمـة يف شـهر دجنـرب              

كونصولدير لآلليات قبل متام العقد، وأن هذا األمر موقع من طرف الكاتب العـام              
بـني   مت   وقـد  1994 أن األمر باخلدمة يرجع لسنة       للعمالة بناء على أوامره، أجاب    

إن كان ممثل الشركة عبد الرحيم قـنري        أنه جيهل   وممثل الشركة، و  وزارة الداخلية   
نـه  أ و  وقبل نهاية الـسنة،    الشروع يف تنفيذ العقد   قد توصل مبليون درهم، ومبجرد      

 وأن وزارة الداخلية كان     ،الغلط وارد يف حتمل املسؤولية    أن   و ،عاقد عن حسن نية   ت
مليـون   توقيع وثيقة صرف مبلغ      ادقة عليه، مبينا أن   دون املص  العقد   إرجاععليها  
تمس إحـضار عقـد     وأنه يل  عليه،   سبق عرضها  1995 دجنرب   20املؤرخة يف   درهم  

ال ميكن أن   أما فيما يتعلق بتشغيل اآلليات خالفا للعقد، فقد أوضح أنها            .املصادقة
 املراقبـة هناك مصاحل تقنية تقوم بتتبع األشـغال و       وأن  لنظافة،  أعمال ا تشغل يف   

الـيت   مـع املـصاحل التقنيـة        دورية، وأنه كان يقوم باجتماعات      باألمرختربه  ومل  
، الكاتب العام، ويقوم بتتبع كل ما يروج يف دائـرة نفـوذه         حبضور   يرتأسها شخصيا 

وأن مصلحة الشؤون العامة بالعمالة تصدر نشرة يومية تتضمن كـل مـا حيـدث            
، وأنه مل يقـم بـأي       لعام حيل حمل العامل   وأن الكاتب ا  . خالل اليوم ويطلع عليها   

  .حتريات أو يكلف أي مصلحة تقنية للتأكد من وجود اآلليات وسالمتها
وعن أسئلة الوكيل العام للملك أجاب املتهم أنه مل يسبق له أن تعاقـد مـع                

وحـول املعـايري الـيت مت       . 1976شركات أخرى باالتفاق املباشر طبقا ملرسـوم        
وحـول  . لـيس تقنيـا   و أن املبلغ كان ضمنيا      أوضح اخلدمةلتحديد مثن   اعتمادها  

 اآلليـات   أنلدير، أجاب املـتهم     ومع كونص موضوع االتفاقية   حتديد عدد اآلليات    
نه كان ضحية املـصاحل     أ اآلن بهذه الوثائق، و    فوجئنه  أكانت عند شركة سربيك و    

اآلليات مـن    على   ذن يستحو أ الكاتب العام، وأنه ال ميكن       وحتديداالتابعة للعمالة   
  .نه مل جير أية مقارنة بني الشركتنيأ و،لديرو لشركة كونصويسلمهاشركة سربيك 

وهـي  يه   عرضت عل  والوثائق اليت  ،وعن سؤال حول األداء من ميزانية العمالة      
أن وزارة الداخليـة قـد أدت       ب أنه مل يصرح     ، أجاب موقعة من طرف الكاتب العام    
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 من خالل تصرحيات الكاتـب       قاضي التحقيق  أمامبذلك  وإمنا علم   املبلغ املذكور   
  .بو معروفأوفاء واملسماة  العام

 اآلليـات ن  أ يف القضية يؤكدون     ان هناك شهود  بأ الوكيل العام للملك     وعقب
 مبقتضى عقد حيمل مبلغ      مجع النفايات  مبا فيها  أخرى، أغراضكانت تستعمل يف    

 مل يكـن يف علمـه     ه  نبأ  املتهم فرد ،لديرومع شركة كونص  مائة ومثانني ألف درهم     
عقد موقع من طرف املتهم يتعلق بكراء اآلليـات         ب الوكيل العام للملك     فأدىل،  ذلك

   . عليهاجلمع النفايات يف تراب العمالة اليت كان عامال
بـني  وهل كان يف علمه إبرام صفقة       ،  وعن سؤال حول إخالل املتهم بالقانون     

لدير حول مجع النفايات مببلغ     وصشركة كون اجملموعة احلضرية بالدار البيضاء و    
 فم احلـصن  بعملية توسيع شارع    ال   أنه مل يكن يعلم بها و      ، أوضح  مليون سنتيم  730

  .بقيمة ملياري سنتيم
وأعطيت الكلمة للمستشار املقرر فتال تصرحيات الشهود املفضى بها أمـام           

ة  قنري عبد الرحيم مفـوض بـشرك       :والغرفة اجلنائية، خاصة منهم   قاضي التحقيق   
، بلكورة عبد احلميد بن عبد العزيـز مستـشار بالـشركة أعـاله            ، و كونصوليدير

البحـراوي  ، و أوكرض احممد بن حممد رئيس قسم املساحات اخلضراء واملشاتل        و
، اخلطايب مراد بن موحى   ، و )سابقا(عمر بن احممد املدير العام للجماعات احمللية        

  .باهاجي أمحد بن حممدو
لشهود املستمع إليهم من طرف الغرفة اجلنائيـة        كما متت تالوة تصرحيات ا    

قنري عبـد   الكاتب العام للعمالة سابقا، و    القامسي عبد اهللا    : باجمللس األعلى وهم  
  .بلكورة عبد احلميد، والرحيم

  .وعرضت شهادة الشهود على املتهم فأكد تصرحياته السابقة
  :فيما يتعلق بقضية بناء مقر مجاعة عني السبع : ثانيا

هـذه القـضية فعـرض       يف مناقـشة      مت الشروع  2008 يونيو   17لسة  خالل ج 
هذه النازلة حسب ما جـاء يف شـكاية لوفـاط        ملخص وقائع   الرئيس على املتهم    

املمثل القانوين لشركة هلفيتيكا وذلك خبـصوص الكيفيـة الـيت مت بهـا إسـناد        
) 42000000( الصفقة هلذه الشركة واليت رصد هلا مبلغ اثنـان وأربعـون مليـون            

من قيمة الصفقة لفائدته، ولفائدة كل من حريوف         %5  نسبتها مقابل عمولة درهم،  
حلسن، وعبد املغيث السليماين بالتساوي، على أن يسلم املسمى لوفاط منها مبلغ            

 واستعرض  . العفورة  للمسمى السليماين قصد إيصاله للمتهم      مسبقا  ألف درهم  700
 كون عملية فتح أظرفـة العـروض        الرئيس خالصة ما تضمنته شهادة الشهود من      

متت بالعمالة، وليس مبقر اجلماعة، حبـضور احلفيـان تعلوشـت رئـيس قـسم               
اجلماعات احمللية بالعمالة، وحريوف حلسن رئيس مجاعة عني السبع، والكاتـب           
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العام للعمالة عبد اهللا القامسي، وبأمر من املتهم مت االتصال باملـشتكي لوفـاط              
أن تبني هلم بأنها مل تكن هي من قدمت أقل العـروض،            لتغيري عروض شركته بعد     

حىت يتأتى هلا الفوز بالصفقة، ومت ذلك يف غياب باقي أعضاء اللجنة اللذين وقعوا              
على احملضر فيما بعد بناء على أمر من املتهم، كما استعرض طريقة أداء حقـوق               

لعـروض،  املعاينة اليت مت صرفها لفائدة هلفتيكا عقب املصادقة على حمـضر ا           
  .وقبل أن تكون شركته قد أجنزت األشغال

أجاب املتهم عن ذلك بالنفي، وأكد بأن لوفاط مل يذكره إال يف شكايته الـيت               
، وأنكر ما جـاء يف تـصرحيات       1999 دون تلك اليت بعث بها سنة        2003قدمها سنة   

 الشهود متمسكا بأن املوافقة على بناء مقر اجلماعة وحتديد االعتمادات مت قبـل            
  .تعيينه عامال لعمالة عني السبع احلي احملمدي

ويف إطار املناقشة، ذكر الرئيس املـتهم مبـسؤوليته احملـددة دسـتوريا يف              
التنسيق واملراقبة والسهر على احرتام القانون، فوضع عليه جمموعة من األسـئلة            
حول الدواعي املربرة يف نظره لعقد جلسة فتح أظرفة العروض مبقر العمالة دون             
اجلماعة، ويف غياب باقي األعضاء املكونني للجنة احلكم على العروض، وحتريـر            
حمضر وقعه من مل حيضر، وشابت حتريره خروقات، ومتـت املـصادقة عليـه،              
واستخلصت مبوجبه شركة هلفتيكا حقوق املعاينة اليت وقعهـا حلـسن حـريوف             

  .  من أشغالمبفرده، من غري أن تقوم الشركة املستفيدة بإجناز ما يقابلها
أجاب املتهم بأن مسؤوليته ال تقوم إال من تاريخ إخبـاره باخلروقـات، وهـو               

أنه ال  و.  قبل تعيينه  1993 انطلق سنة    مقر اجلماعة أن بناء   األمر الذي مل حيصل، وب    
، عامال بالدار البيـضاء   حينها  ميكن له اجلواب مكان شخص آخر باعتباره مل يكن          

 يطلـع علـى   ، دون أناتفق على بناء املقرجلماعي  اوأن كل ما يعرفه أن اجمللس       
أن تغيري الوثيقة يستلزم تغيري دفرت التحمالت الذي يتـضمن التفاصـيل            ، و الوثائق

 أنه سلمه أي     صرح  أحد من الشهود   ال هأن، و حبضور مجيع األعضاء املشاركني فيه    
، ذلـك أمر به، ومل يبلغ إىل علمـه      نه مل ي  ، فإ  تغيري عرض شركة لوفاط    وعن. شيء

  طالـب بـإجراء تفتـيش      ن أنه أول م   ، ذاكرا  يتصرف بامسه   كان  الكاتب العام  أنو
 .مبجرد تعيينه عامال على عمالة عني السبع

أن الـشهود مل يرتاجعـوا عـن        وضح  لوكيل العام للملك فأ   لوأعطيت الكلمة   
قر  مب عقدأن االجتماع   بأن صرح    له و   سبق ، إذ  املتهم يدعيه خالف ما    ،تصرحياتهم

، وبعد توجيه جمموعة من األسئلة للمتهم مباشرة بعد إذن مـن الـرئيس              عةاجلما
راسلة حول ما إذا كان املتهم يعرف لوفاط، وماهي مهام تعلوشت اإلدارية مدليا مب            

أوالد مشروع   نقل مواد البناء من مقر اجلماعة إىل         بواقعة املتهمإخبار  أنه مت   تفيد  
 فأجـاب . و مل يقم بأي إجراء بشأنها     وف  حريتلك املراسلة اليت وجهها إليه       ،زيان

 أن الشهود تراجعوا عن تصرحياتهم وإمنا هنـاك تناقـضات يف            بأنه مل يقل  املتهم  
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 ال مانع   هأن، و أنه جيهل مكان االجتماع   القضائية ب وأنه صرح أمام الضابطة     . أقواهلم
احلفيـان حيـضر    تعلوشت  ، وأن   من أن يكون االجتماع داخل اجلماعة أو خارجها       

  . نافيا توصله بالرسالة املذكورة.صفقاتالوقع على يوجتماعات جلان املراقبة ا
مت عرض كتـاب      وما صاحبها من خروقات،     حقوق املعاينة  حولوعن سؤال   

ا مـا   هأن األشغال املنجزة ال تساوي قيمت     يفيد ب  1996سنة  ل يعود املتهم   صادر عن 
ب للرسـالة األوىل مـن      رسالة أخرى عبارة عن جـوا     ، و يفوق مثانية ماليني درهم   

الرئيس إىل العامل حول حقوق املعاينة تندرج يف إطار التـسهيالت ليـتم إجنـاز               
وأن املبالغ اليت حصلت عليها الـشركة مكنتهـا مـن           . الورش يف أحسن الظروف   

  . درهم4.763.000 بقيمةاحلصول على قرض من وفا بنك بأكادير 
 ،نه رفع األمر لـوزير الداخليـة      أو ،املتهم أنه توصل بالرسالة املذكورة    أجاب  

 أخرب احلكومـة يف شـخص       كما ،وطالب بلجنة تفتيش أجنزت تقريرا يف املوضوع      
بـامسي   وأن القانون ال يسمح له بالتدخل ال باسم رئيس اجلماعة وال             ،الوزير األول 

يف  من ميزانية اجلماعـة      تسحبأن املبالغ مل     موضحا   وزير الداخلية والوزير األول   
للقضاء علـى    مبشروع احلسن الثاين  لتفتيش بوشر   وأن ا . حبقوق املعاينة  يتعلق   ما

 . أيضا مقر اجلماعة بناءشروعدور الصفيح ومب

 خلروقـات ا ما ميكن القيام به بوصفه عامال عند اكتـشافه        وعن سؤال حول    
والتزوير، هل يقتصر على طلب جلنة للتفتيش ويتغاضى عن إشعار من لـه حـق               

استفسارا، وقـام مبراسـالت يف املوضـوع، نافيـا           وجه أنه   ابإجراء املتابعة؟ أج  
مستـشهدا بتـصرحيات     حقـوق املعاينـة       استخالص  بأفيالل يف موضوع   هاتصال

  .  يف املوضوع املتهم مل يراسلهابكونأمام قاضي التحقيق القابضة 
أمام قاضي   املدىل بها     شهادة الشهود  فتلىوأعطيت الكلمة للمستشار املقرر     

 تعلوشت  ، حريوف حلسن رئيس مجاعة عني السبع      :نسبة لآليت ذكرهم   بال التحقيق
 وفاء أبو معروف القابضة البلدية      ،احلفيان رئيس قسم اجلماعات احمللية بالعمالة     

 بلحبيـب حممـد بـن       ، املشتقي ادريس نائب مقرر امليزانية باجلماعـة       ،)سابقا(
 الكاتـب العـام      القامسي عبـد اهللا    ،)سابقا(احلسني رئيس قسم األشغال البلدية      

  ).سابقا( عبد الرزاق أفيالل رئيس مجاعة عني السبع ،)سابقا(للعمالة 
وبعد أن سئل املتهم حول موقفه مما جاء بنص الشهادات اليت متت تالوتهـا،              

  .أكد سابق تصرحياته
كاريـان  (فيما يتعلق مبشروع احلسن الثاين إليواء قاطين دور الصفيح           : ثالثا
  ) :سنطرال

  يف مناقشة قضية مـشروع احلـسن الثـاين         مت الشروع  19/06/2008وجبلسة  
لمتهم لأعطيت الكلمة   وقائع القضية، و  الرئيس  خلص  ، و للقضاء على دور الصفيح   
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 فأوضح أن مجيع الوثائق اليت عرضت عليه بعد إعادة النظر مل يطلع             ،إلبداء رأيه 
باستثناء اتفاقية  جللسة  إال أثناء هذه ا     رغم ما تضمنته من أرقام ومبالغ مالية       عليها

 املوقعة بني رئيس نقابة مجاعيت احلي احملمدي وعني السبع مـن            1996 يونيو   21
جهة وشركة كوجيبا من جهة أخرى نافيا التهم واملخالفات املنسوبة إليه وموضحا            

  وطالـب  1993 سـنة     باملشروع  وأن األشغال توقفت   ،1985ت سنة   ئأن النقابة أنش  
  .بأصل تقرير التفتيش

بدايـة  الرئيس بأن مسؤولية املتهم ال تبدأ من تاريخ         من   وجوابا على توضيح  
 مـن   يؤاخذأجاب املتهم أنه    ،  وإمنا من تاريخ التحاقه كعامل لعني السبع      املشروع،  

 ؤال وعن س  . على الوثائق  اإلطالع وأكد رغبته يف     ،أجل اختالسات اقرتفت من قبل    
 بعمالـة عـني الـسبع احلـي          املشروع وحالته عند تعيينه عـامال      حول وضعية 

هـي   ومـا إجيابيـة أم سـلبية       ه هذا املشروع  مواقفه جتا  إذا كانت    ومااحملمدي،  
  عباس الفاسـي    السيد أجاب أن املشروع انطلق يف عهد     ،  التعليمات اليت أصدرها  

 أن االتفاقية ال أساس هلا    ، ووزعت البقع األرضية يف عهده، و       للسكىن اوزيرملا كان   
ومل  ،1991  سـنة   أواخـر  يف" إمبا"أبرمت بادئ األمر مع شركة      فقة   وأن الص  قانونا،

 وأمام وجود خروقات كان ال بـد مـن إخبـار وزيـر              ،1994يعني عامال إال يف سنة      
 1994 دجنـرب    30 بوثيقـة مؤرخـة يف       وأدىل.  وإيفاد جلنة للتفتيش   ،الداخلية باألمر 

نامج العمـل باحلـساب     برومرفقة بقرار مشرتك بني وزير الداخلية ووزير املالية         
 ، وأضاف أنـه   الرتخيص للنقابة واجلماعة  القاضي ب  3043 وقرار عدد    ي،اخلصوص

نقل امللكية العقارية للنقابة وتسوية الوضـعية       كاتب اجلهات اإلدارية مبنح اإلذن ب     
 املرافـق مشريا إىل أن     ،أصبح هلا حساب خصوصي   هلذه األخرية، حبيث    القانونية  
 إمنا متت و،  ومل تكن هناك صفقات   ،   األشغال تقوم بتتبع ليت   املختصة هي ا   اإلدارية

 ،هي اليت اختارت الـشركة     التتبع   أن جلنة كما  استشارات بناء على بطاقة تقنية،      
وجه و ا يف املوضوع  قدمت طلب بعدما   كوجيبا    شركة يف ملكية أصبحت   األرض   وأن

 ابتـه أن  كما أوضح املـتهم يف معـرض إج       . اليت وافقت عليه  للمجموعة احلضرية   
 أي تغـيري وأنـه يتحمـل        فيهـا الشقق املخصصة إلسكان دور الصفيح مل يقـع         

 حـضرها  1998وأن أول عملية تسليم للشقق متت سـنة    .  يف ذلك  املسؤولية كاملة 
، على رخصة السكن استنادا إىل شهادة املطابقـة فعال  وقع أنهو. أعضاء احلكومة 

 يـستفد أي شـخص غـري        ومل ،دور الصفيح سلم هلم   ساكين  أن كل ما خصص ل    و
، مبينا أن من اقرتح هدم ما مت بناؤه مـن عمـارات              باستثناء شخص واحد   مستحق

من طرف شركة إمبا هو عبد الرزاق أفيالل، نافيا إصدار أي أمر باهلدم خالف مـا                
وأن استبدال مثن األرض    ،  1997وأن اخلربة أجنزت سنة     جاء يف تصرحيات الشهود،     

  . االتفاق بشأنها بني شركة كوجييبا وجملس النقابةبالشقق وطريقة األداء مت
 الذي هيأته املهندسة زهـور      دفرت التحمالت واملصادقة عليه   أما فيما خيص    

الشرقاوي أوال مث أقدم املهندس عبد احلميد برادة على تغيريه واملصادقة عليـه،             
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بري مـن   أجاب املتهم أن دفرت التحمالت جاء الحقا على االتفاقية وهو نتاج عدد ك            
تعـارض بـني دفـرت الـتحمالت        وعنـد ال  . املصاحل التقنية، وأنه مل يصادق عليه     

أن املـصاحل التقنيـة هـي       ، مـضيفا    واالتفاقية، فإن هذه األخرية هي اليت تطبق      
إن حـىت    و ،وأن هذه األخرية مل جتر عليه أي تغيري       .  دفرت التحمالت  عن املسؤولة

 . يتم إخباره بهمل  فيه فإنه وقع أي تغيري

واليت تقدر قيمتهـا    شراء الشقق   تسبيقات املستفيدين من    وعن سؤال حول    
 املتهم أن املبالغ املدفوعة بقيت يف احلساب        خبمسة وعشرين مليون درهم، أجاب    

مت وزير املاليـة    ه مبقتضى قرار مشرتك بني وزير الداخلية و        وأن ،الذي وضعت فيه  
  .كوجيباشركة حلساب حتويل املبلغ املذكور 

بشأنها، أجـاب املـتهم بـأن    السيد حللو تغيري مساحة الشقق وتصريح     وعن  
 ا مـرت  64املساحة حسب علمه    ال زالت   ال علم له به، وبالتايل       مساحة الشقق    تغيري
نجز، وإمنا حرر التقنيون    خربة باملفهوم القضائي مل ت    ا للشقة، موضحا أن أي      مربع

  .1994تقريرا مفصال وجه للسيد وزير الداخلية سنة 
 بوجـود وعن سؤال حول عدم علم املتهم بعملية اهلدم رغم تصرحيه سابقا            

 ويطلـع عليهـا، وأن       مـصلحة الـشؤون العامـة      هايومية تـصدر  إخبارية  نشرة  
نـه مل يـأمر باهلـدم، وأن        أجاب أ . تصرحيات الشهود تؤكد أنه هو من أمر بذلك       

كن أن يـتم إن مل       وأن البناء ال مي    ، ومل خيربه أحد بذلك،     أصال تتماهلدم مل   عملية  
 املدرجة بامللف تبني أن األعمدة       الفوتوغرافية وأن الصور . تكن هناك بنية حتتية   

متابعون أمام  بدورهم  هم  ف أما خبصوص الشهود  . اإلمسنتية مالصقة لدور الصفيح   
أنه على الرغم من صفته كرئيس للجنة تتبع مـشروع احلـسن الثـاين              و،  القضاء

 .درا ما كان جيتمع مع الشركات وأعضاء اللجنة نالقاطين دور الصفيح، فإنه

الرفع من عدد الطوابق من أربع إىل سبع طوابق، وتقلـيص           وعن سؤال حول    
 ذلك على إعادة املنافسة بني      ت مرتا، وانعكاسا  45 مرتا إىل    65مساحة الشقق من    

، وأن   موجودة يف الرتخيص    هذه الزيادة  أناملتهم  أجاب  الشركات إن حصل ذلك،     
 وليست  ،مايل وتقين صرف، وأن مسألة رفع عدد الطوابق عادية        ذو طابع    السؤال

نه مل تكـن     الشقق وأ   وزير الداخلية عاين ذلك وسلم مفاتيح       لكون من اختصاصاته 
  . من املستفيدين شكايةةهناك أي

تقرير مفتشي املاليـة املنجـز يف       أجاب املتهم حول     2008 يونيو   23وجبلسة  
 حمتواها من طرف قاضي التحقيـق،   عنيستفسريقة مل ن هذه الوثبأ، 2006شتنرب  

 بقـرار   مت لـشركة كوجيبـا      أدي ما من اختصاص اآلمر بالصرف، وأن       وموضوعها
 %50بنـسبة     إجناز املشروع   بني وزير املالية ووزير الداخلية، وأن       مشرتك حكومي

 املخصصة للموازنة خالفا ملـا تـضمنته        %50املخصصة لساكين دور الصفيح و    
صـرف  اليت تثبت    1992 يوليوز   01لوثيقة املؤرخة يف    اوأن  قية ال علم له به،      االتفا
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 1992أجنزت سـنة  اليت وثيقة ومنها ال، إمنا تهم مرحلة سابقة لتعيينه هامة،لغ امب
 وإن تـضمنت     موقعة من طرف رئيس جملس اجلماعـة،       ، وهي 1994ونفذت سنة   

كالة احلـضرية أجنـزت     أن الو ، موضحا    جلنة التفتيش وقفت عليها     فإن خروقات
وعن تغـيري   . ووافقت عليه، والكل وضع يف إطار حالة االستعجال       تعديل  مشروع ال 

 يف   الـذي   أجـاب املـتهم أن     ، الطوابق من أربع إىل سبع بعد تفويت الصفقة        عدد
  التـصاميم   وثـائق  أنهـا وضـعت    و ،لـشركة ل ملكـا  األرض أصبحت    هو أن علمه  

، وأن كل ما مل خيرب به ال علم له بـه          ق،   مساحة الشق   تتضمن  العقارية حملافظةبا
، وأن  هافسخلأن االتفاقية أعدت من طرف حمام النقابة تتضمن شروطا          ضاف ب أو

  يف االتفاقيـة سـواء تعلـق األمـر         واردةاألمثان اخلاصة بالشقق    و املائويةالنسبة  
 ،دور جلنـة التتبـع   وهو صالحية و   باملوازنة أو السكن االجتماعي،      بالسكن اخلاص 

  . املصادقة عليه من طرف وزير الداخليةإال بعد العقد ال يقبل التنفيذ وأن
 الذي تضمن مداخلـة     1997 فرباير   06االجتماع املؤرخ يف    وبعد عرض حمضر  

كـان  أن املـشروع    با، و ييومكان يتفقد املشروع     العامل   الكاتب العام الذي أكد بأن    
متـت   ملك النقابـة و     وأن بعض العمارات بنيت يف أرض ليست يف        ،يعرف جتاوزات 

  .غري منسجمة مع عمارات املشروعألنها  ، هدمهااإلشارة إىل فرضية
ـ       اهلدم اقرتح هو من  حريوف    حلسن أنأجاب املتهم ب   أن  يف هذا االجتمـاع، وب

أنـه   وب  وأن التصميم يضاف لكناش الـتحمالت      اكناش التحمالت ال يتضمن تارخي    
فقـة الوكالـة احلـضرية، وأن       اطلع على التصميم ووضع تأشريته عليه بعـد موا        
 وأن دفـرت الـتحمالت،    علـى التصميم هو جزء من كناش التحمالت، وأنه مل يوقع  

، وأنه يطالب بالتـصميم     1996تعلق بالرتخيص بالبناء لسنة     ت "إلغاء وتعديل "عبارة  
  .إلثبات من قام بالتغيري

هو  هحافتت يونيو الذي ترأسه و    21املؤرخ يف   االجتماع  عليه حمضر   عرض  وملا  
 املخصصة إلعادة إسـكان سـاكنة       الشققنفسه وأحل فيه على ختصيص مساحة       

 حضوره  أنه ال يتذكر   مرتا مربعا للشقة، أوضح      70 أن ال تقل عن    على دور الصفيح 
   .عاالجتما
، عـرض علـى     1996كناش التحمالت املؤرخ يف سنة      بأدىل الوكيل العام    ملا  و

 وأنـه  ، خاصة كناش التحمالت على   يسولاملتهم فأوضح أنه وقع على التصاميم،       
  . أخرى أي جهةوال مناألطراف، لدن باقي غري موقع عليه من 

 أن توقيع املتهم على دفرت التحمالت خمـالف          للملك أوضح الوكيل العام  مث  
 وهناك خمالفة خطرية يف هذا الدفرت حيث أصبح عدد الشقق املخصصة            ،للقانون

 لكـل   %50 أي بنسبة  ،5031 للموازنة هو    وتلك املخصصة ،  5020لدور الصفيح هو    
أنه ليس من اختصاصه التوقيع على دفـرت الـتحمالت، أمـا            ب املتهم   فرد طرف،
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التوقيع على التصميم فهو من اختصاصه، ومل يطلع على الصفحة األخـرية، ومل             
  .تقدم إليه هذه الوثيقة

يدخل ذلك، لكونه   تغيري مساحة الشقق أجاب املتهم أنه مل يأمر ب        وخبصوص  
 مل يوافق على رفع عدد الطوابق وإمنـا          كما أنه  . الوكالة احلضرية  تيف اختصاصا 

  . فقط على ذلكاطلع
الزيـادة يف   قرار  و وما تضمنته مداخلته فيه،       االجتماع مبحضر الرئيس   وذكره

عـرض  كمـا    من جهـة أخـرى،        الشقق عدد الطوابق من جهة وتقليص مساحة     
  .تهم أن احملضر ال يتضمن املساحةدفاعه، فأوضح املعليه وعلى احملضر 

من طرف املتهم، فقد أجاب بأنـه وقعهـا          ،توقيع رخص البناء  أما خبصوص   
يف هـذا اجملـال    تفويض من وزير الداخليـة   دون31‐92‐1  رقمبناء على القانون 

للملك موضـحا   الوكيل العام   فعقب  أن الوكالة احلضرية هي اليت ترخص،       طاملا  
مـن  هـو    توقيع الـرخص     كما أن تفويضه،  ال  ير الداخلية و  ال توجد موافقة وز   بأنه  

 إعطاء االمتيـاز لـشركة      ي ه الغاية أن   واختصاص رئيس اجمللس وليس العامل،      
  . معينة

 أجاب املتهم حول الصفة اليت تؤهلـه للتوقيـع علـى            24/6/2008وجبلسة  
قـرار  علـى   ومن القانون املـذكور     أنه اعتمد على الفصل الثالث      ،  رخصة البناء 

 املتضمن ملوافقتها، مبينا أنه ال يتذكر وقائع الوثيقة املؤرخـة يف            الوكالة احلضرية 
 اليت تفيد خروج اللجنة، ومضمون تقريرها املنجـز علـى ضـوء             1998 يوليوز   03

املعاينة وحترير حمضر التسليم املؤقـت، موضـحا أن الوثـائق املعروضـة اآلن              
  .عرضت عليه ألول مرة والتمس دفاعه استنساخها

توصـلت  مث أعطيت الكلمة للوكيل العام للملك فأوضح أن النيابـة العامـة             
املعطيـات  هذه   زوجته، وبناء على     ممتلكاتاملتهم و بوثائق رمسية حول ممتلكات     

 وكـذا بالنـسبة    النظر للمجلس يف استدعاء املالكني،       فإنها تسند والوثائق الرمسية   
  .الرائجة باجمللس األعلىات  ضم امللف بطلب يتعلقويف ماستدعاء اخلبري، ال

  . النظر للمجلسفأسند كل من الدفاع واملتهم
باملتابعة  تتعلقأثار نقطة    للملك ف  لوكيل العام ل  من جديد  أعطيت الكلمة مث  
أن املتهم متابع من أجل اسـتغالل   ، طاملا    من القانون اجلنائي   252لفصل  بإضافة ا 

، وبالتايل فإن األمر يتعلق جبناية      ا عمومي ا وتبديد أموال عامة بصفته موظف     ،النفوذ
 من قانون املسطرة اجلنائية     432لفصل  ريا إىل ا  شم،   باعتبار واقعة التزوير   التبديد

وخاصة الفقرة الثانية املتعلقة بظرف أو ظروف التـشديد والـتمس االسـتجابة             
  .مللتمساته
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 هـل هـو     األفعالتكييف  فتساءل حول طلب إعادة     أعطيت الكلمة للدفاع    و
 وأسند النظر    املتهم أو لغري صاحله، وأن التكييف دائما يكون لصاحل املتهم          لصاحل

  .يف ما يتعلق باستدعاء اخلبري
ته حول طلبات النيابة العامة، فأسـند       اوأعطيت الكلمة للمتهم إلبداء مالحظ    

، مبديا حتفظـه بـشأن نتـائج البحـث االجتمـاعي،            هذا األخري النظر للمجلس   
  .مالك زوجته وممتلكاته وأهومداخيل

 الواردة يف حماضر     الشهود تصرحيات فتال املقرر   للمستشاروأعطيت الكلمة   
عبـد  و شهادة الشاهد حلسن حريوف      قاضي التحقيق وقرار الغرفة اجلنائية وهي     

عبد الكبري طبيح وعبد اخلالق خلـدون وسـعيد األزرق، وحممـد            ، و الرزاق افيالل 
بومجعة اليوسفي، وزهور الشرقاوي،    حللو، وعبد احلميد برادة، ومصطفى زنان، و      

وحممد زيان، وحممد بنشريف، وحممد لبصري، وعبد احلق حمفـوظي، وعبـد اهللا             
القامسي، وأمحد كرميو، ومشيش العلمي عبد العزيـز، وخليفـة عـواد، ورشـيد              

مث أعطيـت    .صنهاجي حممد، وعز الدين أمحد النكموش، وحممد توفيق رزوقـي         
ري إلبداء مالحظاته بشأن شهادة الشهود إىل اجللـسة         الكلمة للمتهم فالتمس التأخ   

  .2008 يونيو 26قرر اجمللس تأخري القضية جللسة املقبلة ف
وبهذه اجللسة أصدر اجمللس األعلى جبميع غرفه قـرارا يقـضي بأحقيـة             
االطالع على امللفات اجلنائية املطلوب ضمها، وبأن شهادات احملافظة العقارية          

نيابة العامة كافية، ومل تعد هناك حاجة الستدعاء املالكني،         املدىل بها من طرف ال    
  .وبأن اخلربة نوقشت مبا يكفي وال داعي الستدعاء اخلبري

مث أدىل الوكيل العام للملك بشهادتني إداريـتني تفيـدان بأنـه مل يقـع أداء                
الرسوم املطلوبة على عملية بناء العمارات املتعلقـة مبـشروع احلـسن الثـاين،              

 من جمموع التكاليف اخلاصة بالتجزئـات مـن طـرف           %5ات املتمثلة يف    والواجب
  .شركة كوجيبا

فأوضح املتهم أن هذه الوثائق مل تعرض عليه أمام قاضي التحقيـق، وبـأن              
الرسوم تستخلص بعد املصادقة، وأن العمالة ال تتوفر علـى أجهـزة خمتـصة يف               

يـة، وأنـه وقـع فعـال        املوضوع، واملسؤولية يف ذلك ترجع ملـوظفي وزارة املال        
الرتاخيص ومل يسلمها ألحد، وأن اجلهة املكلفة بالتسليم مـن املفـروض عليهـا              
تطبيق القانون واستيفاء واجبات الرسوم، وأن العامل يراقـب بواسـطة األجهـزة            
املسخرة من طرف الدولة، وأن جلنة التتبع ال ختتص يف مراقبة االستخالصـات،             

، وأنه اقرتح على احلكومة إعفاء شركة كوجيبا        فهناك اجمللس اجلهوي للحسابات   
 ألف سكن، وهـو     200من الضريبة على القيمة املضافة باعتبار املشروع يدخل يف          

  .جمرد اقرتاح
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وتناول الكلمة الوكيل العام للملك للمرافعة، بدايـة بقـضية عقـد حراسـة              
 مث قـضية    وصيانة واستيداع اآلليات املربم بني املتهم وممثل شركة كونصوليدير،        

بناء مقر مجاعة عني السبع، ومشروع احلسن الثاين للقضاء علـى دور الـصفيح،              
  .وطالب بتطبيق أقصى العقوبة وباملصادرة حسبما يأيت تفصيله

  قضية كونصوليدير
 أعطى الوكيل العام للملك حملة تارخيية عن موضوع اآلليات اليت تفـضلت     

ولة املغربية حسبما يتجلى يف كتاب وزير       دولة اإلمارات العربية الشقيقة بهبتها للد     
 وهـي تتمثـل يف مثانيـة آليـات          352 حتت عدد    1991 مايو   29الداخلية املؤرخ يف    

 صندوقا لقطع الغيار، وهي أموال خمصصة للمنفعة العامة، وبعـد           51كوماتسي و 
  :ذلك تناول وقائع القضية عرب احملاور التالية

  : ريبيكتسليم اآلليات لشركة س: احملور األول
يف البداية مت إبرام عقد مع شركة سريبيك لصيانة اآلليات وحراسـتها، وهـي       
املمثلة لشركة كوماتسي ومتخصصة يف صيانة هذا النوع من اآلليات وتتوفر علـى             
بنية حتتية مالئمة وجتربة طويلة يف هذا اجملال باإلضافة إىل أنها تتوفر على قطع              

وذلك مقابل مبلغ أربعمائة وستة وعـشرون ألـف         . الغيار احملتكرة لفائدة زبنائها   
  .طيلة ثالث سنوات) 426.000(درهم 

 تدخل املتهم يف إسناد صفقة الصيانة واحلراسـة لـشركات           :احملور الثاين   
  :يسريها املسمى قنري وهي أنشور وكونصولدير 

كانت أول حماولة للمتهم يف إسناد الصفقة لقنري عبد الرحيم هو العقد الـذي              
 مع شركة أنشور تانك وذلك بشكل مباشر إال أنه مت رفضه من طـرف وزارة       أبرمه

  . الداخلية لكون بنوده تتناقض فيما بينها ومل يتم إرفاقه بالوثائق الضرورية
إال أن املتهم أصر على منح الصفقة لنفس الشخص عبد الرحيم قـنري عـن               

 عقدا لـصيانة    طريق شركة أخرى يسريها وهي شركة كونصولدير اليت أبرم معها         
وحراسة اآلليات صادقت عليه السلطة الوصية تـضمن عـدة إخـالالت، سـبق              
توضيحها خالل مناقشة القضية مع املتهم، ومباشرة بعد املصادقة على الصفقة           
مت فتح اعتماد بقيمة مليون درهم سنويا تسلمت شركة كونـصولدير قيمتـه عـن               

  .1996 و1995سنيت 
 30 اآلليات لشركة كونصولدير بأمر مهمة قبل         عملية تسليم  :احملور الثالث   

 دجنـرب   30 مع أن وثيقة األمر مبهمة املتعلقة بتسليم اآلليات مؤرخ يف            1994دجنرب  
، علما أنه مل تتم املصادقة على العقد من طرف وزارة الداخلية إال بتـاريخ               1994

رف قاضي   الشيء الذي أكده مدير الشركة عند االستماع إليه من ط          1995 نونرب   30
  .التحقيق
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إبرام العقد مع شركة كونصولدير بدون احـرتام الـضوابط    : احملور الرابع   
 املـتعلقني بقـانون الـصفقات       48 و 47القانونية وخمالفة مقتـضيات الفـصلني       

العمومية، وما ترتب عن ذلك من إخالالت كما هو مفصل باملذكرة الكتابية املدىل             
  .بها من طرف الوكيل العام للملك

  :مقتضيات العقد وشروطه الغامضة: ور اخلامس احمل
من جهة أوىل أوضح الوكيل العام للملك أن االرتباك الذي وقع فيـه املـتهم               
ورغبته يف إسناد الصفقة للمسمى قنري عبد الرحيم يتمثل يف أن العقد األول املربم              

مـدة   أي أنه احتسب للمسمى قنري       1994 دجنرب   31مع شركة أنشور ميتد إىل غاية       
ومن جهة  . كانت فيها اآلليات املذكورة الزالت لدى شركة سريبيك وحتت حوزتها         

 الذي متـت  1995 نونرب 21ثانية إن العقد املربم مع شركة كونصولدير حيمل تاريخ   
 يف حني أن اآلليات سلمت للشركة املذكورة        1995 نونرب   11املصادقة عليه بتاريخ    

 وهو التاريخ الذي كانت فيـه اآلليـات         1995  يناير 2مبقتضى األمر خبدمة بتاريخ     
  .املذكورة الزالت حتت حيازة شركة سريبيك

  :استخدام اآلليات خارج العقد: احملور السادس 
أوضح الوكيل العام للملك أنه من خالل أقوال الشهود واحملاسبة من طـرف             

ا خـارج  مفتش املالية كما سبقت مناقشته مع املتهم تبني أن اآلليات مت استخدامه           
. العقد ومبقابل مستعرضا الصفقات اليت استعملت فيها اآلليات موضـوع العقـد           

مربزا النصوص القانونيـة    . وخلص إىل اإلخالالت القانونية اليت أقدم عليها املتهم       
املنظمة ومستعرضا للوثائق اليت كانت تظهر يف نفس الوقت على الشاشة والتمس            

  .إدانة املتهم باملنسوب إليه
  .بناء مقر مجاعة عني السبعقضية 

أفاد الوكيل العام للملك يف مرافعته بأن مشروع بناء مقر اجلماعـة املـذكور              
كان من أجل تغطية االختالس الذي وقع باجملمع االجتماعي أوالد زيان الفوارات،            

  :وقسم مراحل هذه القضية إىل عدة مراحل
غطية االختالسات  ظروف ودواعي منح الصفقة لشركة هلفتيكا اليت جاءت لت        

اليت طالت مشروع أوالد زيان، على إثر ذلك قام لوفاط بتقدمي عروض لبناء مقـر    
على أن يسلم   )  درهم 14.000.000(اجلماعة إذ طلب منه أن يتقدم بعرض ال يتعدى          

 من قيمة املشروع للوسطاء وأنه سلم فعال مبلغ سـبعمائة           %5مقابل ذلك عمولة    
  .مسمى السليماين إليصاهلا للمتهملل)  درهم700.000(ألف درهم 

وأن املتهم منذ تعيينه أبدى رغبته يف اإلشراف على مجيع املشاريع املتعلقة            
  .بالعمالة، فكان مشروع بناء مقر اجلماعة وسيلة للحصول على املال
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استدعى املتهم عبد العزيز العفورة إىل مكتبه املـسمى احلفيـان تعلوشـت             
بالعمالة فوجد عنده رئيس اجلماعة حلسن حريوف       رئيس قسم اجلماعات احمللية     

وطلب منهما فتح األظرفة حبضور الكاتب العام للعمالة يف غياب باقي األعـضاء             
املنصوص على حضورهم قانونا، ودون أن تقع املداولة بشأن منح الصفقة لشركة            

مندوبا علما بأن العامل يعترب     . هلفتيكا مت إقصاء باقي املقاوالت املنافسة بغري حق       
للحكومة، فكان عليه أن يرفض التأشري على احملضر لعدم التوقيـع عليـه مـن               

  .طرف باقي األعضاء
 حترير حمضر احلكم على العروض وتوقيعه

 علـى   1995 يوليوز   18مت اصطناع حمضر يشري إىل أن اجتماعا انعقد بتاريخ          
رئيس اجلماعة  الساعة الرابعة مساء مبقر اجلماعة، وهذا خمالف للحقيقة، إذ أكد           

أنه وقع على احملضر ألنه مل يكن باستطاعته اعرتاض أوامر العامل ونفس الشيء             
وأنـه مبجـرد    . أكده احلفيان تعلوشت، وبذلك فاحملضر املذكور قد طاله التزوير        

حصول الشركة على الصفقة تقدمت بطلب تسبيقات للبـدء يف املـشروع، فـتم              
قوق للمعاينة من طرف حريوف وتوصلت      التوقيع على ثالث بيانات مؤقتة متثل ح      

 مليون درهم من بنك الوفاء بأكـادير والـذي ال زالـت البنـك           8.76الشركة مببلغ   
  .تطالب به اجلماعة املذكورة

 بشأن صفقات األشغال املربمـة      1976 أكتوبر   14 من مرسوم    2كما أن الفصل    
ي أن تستجيب   حلساب الدولة ينص على أن األعمال املربمة الصفقات بشأنها ينبغ         

خصيصا لنوع ومدى احلاجات الواجب سدها، ويتعني حتديد نوع وحمتـوى هـذه             
األعمال بكل دقة قبل إجراء املنافسة، فـرئيس اجلماعـة وأعـضاؤها مل يكونـوا               
متحمسني هلذا املشروع وأن العمالة هي اليت فرضته عليهم، وأن العامل انتقل إىل             

 وأفاد بأنه سـيقنع األعـضاء الرافـضني         مقر اجلماعة وتناول موضوع بناء املقر     
للمشروع، وبدأ يسعى إىل عزل وجتريد رئيس اجلماعة مـن صـالحياته باتـصاله              
املباشر ببقية األعضاء اجلماعيني وهو ما أكده رئيس اجلماعـة أمـام الـضابطة              

 .2006 مارس 2القضائية، وأمام قاضي التحقيق باجمللس األعلى بتاريخ 

فه إجناز املشروع فإن رئيس اجلماعة حلسن حـريوف         ونظرا للتعثر الذي عر   
 وذكره بأن املنتخـبني اجلمـاعيني مل يكونـوا          1997 يناير   30راسل املتهم بتاريخ    

. متفقني على هذا املشروع، وال جدوى منه، وأنهم مل يتفقوا عليه إال بعد إقنـاعهم              
ـ               أعطى وأن املتهم كان على علم بأن شركة هلفتيكا كانت على وشك اإلفـالس ف

وأوضح أنه ال بد من     . أوامره ملباشرة التزوير الذي يتجلى يف اصطناع حمضر وهمي        
مقارنة حمضر احلكم على العروض موضوع هذه القضية مع حمضر احلكم علـى             

 والذي مبوجبه أسندت صفقة بناء مقر مجاعة عني         1999العروض الذي حرر سنة     
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 احملضرين وبأن األول قـد      السبع لشركة أخرى وذلك حىت يظهر جليا الفرق بني        
  .حرر يف ظروف مشبوهة وطاله التزوير بسوء نية وعن بينة واختيار

  إجناز وتوقيع حقوق املعاينة وسحب األموال

 1995 نـونرب    13مبجرد حصول شركة هلفتيكا على األمر ببدء األشغال بتاريخ          
ـ             ة قبـل   جلأت إىل املطالبة بتمكينها من تسبيقات مالية على شكل بيانـات مؤقت

الشروع يف هذه األشغال يف حدود نصف تكلفة املشروع، وأنـه طبقـا لتعليمـات               
وأوامر عبد العزيز العفورة فقد وقع ثالث حقوق معاينـة لفائـدة هـذه الـشركة          

  . مليون درهم8مبلغها اإلمجايل حوايل 
 :  مآل املشروع 

 إذ كـان    إن مآل مشروع بناء مقر مجاعة عني السبع كان معروفا منذ البداية،           
االتفاق هو احلصول على املال الستخدامه يف أوراش أخرى، وكان مشروع بناء مقر             
اجلماعة وسيلة للحصول على االعتماد املخصص هلذا املشروع، ولدر الرمـاد يف            

  . العيون بدأت بعض األشغال البسيطة واملتعثرة إىل أن توقف البناء نهائيا
   دور الصفيح قضية مشروع احلسن الثاين للقضاء على

أعطى الوكيل العام للملك حملة تارخيية عن مشروع احلسن الثـاين وكـذا             
اجلوانب املتعلقة باإلطار القانوين لألفعال موضوع املتابعة واليت تـشكل جـرائم            
املشاركة يف تبديد األموال العامة واستغالل النفوذ وهي األفعال املنصوص عليهـا            

 من القانون اجلنائي فتناول اخلروقـات       250 و 241،  129وعلى عقوبتها يف الفصول     
  :اليت واكبت املشروع عرب عدة حماور

  استحواذ املتهم على املشاريع واالختصاصات: احملور األول ‐

استند الوكيل العام للملك يف إبراز ذلك على أقوال الشهود والوثائق الـيت مت              
  .عرضها على املتهم عرب الشاشة

ر شركة كوجيبا الذي مت بأمر وإيعاز من املتهم ودون           اختيا : احملور الثاين    ‐
حيـث  . سلوك املساطر القانونية املعمول بهـا يف قـانون الـصفقات العموميـة            

استعرض الوكيل العام للملك اخلروقات اليت شابت املشروع والنصوص القانونية          
 .اليت متت خمالفتها واليت تضمنتها مذكرته الكتابية

ول كيفية إبرام االتفاقية بني النقابـة والـشركة ومـا            تنا :احملور الثالث    ‐
 .تضمنته من بنود واليت مت اإلخالل بها

 عاجل فيه الوكيل العام للملك كل ما تعلق مـن تغـيريات             : احملور الرابع    ‐
وإخالالت مرتبطة بكناش التحمالت خالل مراحل إجناز املشروع ذلك أن املـتهم            

اد دفرت التحمالت بدال عـن الـدفرت الـذي          كلف املسمى عبد احلميد برادة بإعد     
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أعدته زهور الشرقاوي وقيامه بالتوقيع عليه رغم خمالفته ملـا ورد يف االتفاقيـة              
خبصوص مساحة الشقق املخصصة لساكنة دور الصفيح والـشقق املخصـصة           

 لكل طرف خالفا ملـا ورد يف االتفاقيـة مـن            %50للموازنة حيث أصبحت النسبة     
  . للموازنة%40ور الصفيح و لفائدة د%60ختصيص 

 تناول فيه أيضا عدم احرتام بنود االتفاقية املربمة بني          : احملور اخلامس    ‐
شركة كوجيبا ونقابة مجاعة احلي احملمدي عني السبع لفائـدة الـشركة علـى              

  .حساب املال العام
 واقعة هدم البنايات اليت مت إجنازها من طرف شـركة           : احملور السادس    ‐

ا أن املتهم أمر بهدم البنايات اليت سبق أن شيدتها شركة إمبا وهـي              موضح" إمبا"
الواقعة اليت أكدها عبد الرزاق أفيالل أمام قاضي التحقيق مبحكمـة االسـتئناف             
بالدار البيضاء، وأمام قاضي التحقيق أمام اجمللس األعلى، كمـا أكـدها الـشاهد             

د أن عملية اهلدم متـت      بلحبيب واخلبري املعني من طرف قاضي التحقيق الذي أك        
  . أي أثناء والية املتهم وبأمر منه1997سنة 

  الرفع من عدد الطوابق وتقليص مساحة الشقق :  احملور السابع ‐
وحول الزيادة يف عدد الطوابق أشار الوكيل العام للملك إىل شـهادة حممـد              

يادة يف  رشيد الصنهاجي اليت توضح أن املتهم هو من أمر بتغيري عدد الطوابق والز            
عددها وأنه كان مسؤوال عن كل شيء، كما تطرق لشهادة حممد حللو اليت تفيد أن               
ختفيض مساحة الشقق كان بتعليمات جلنة يرتأسها املتهم، وبأنه كان لزاما علـى             
املتهم ويف إطار ما هو خمول له قانونا القيام بكل اإلجراءات حلماية املال العـام،               

 جيعل ما نسب إليه ثابتا يف حقه وتتعني إدانته مـن            واحلفاظ عليه بدل هدره، مما    
أجله مؤكدا ملتمسه بتطبيق أقصى العقوبات واحلكم إضافة إىل ذلـك مبـصادرة             

 .ممتلكات املتهم لفائدة الدولة

مت أعطيت الكلمة لدفاع املتهم األستاذ بوشعيب خرباشـي فأكـد الـدفوع             
عرض وقائع القـضية وتنـاول      الشكلية اليت تقدم بها، مث تطرق إىل املوضوع فاست        

صفقة إجناز األشغال الكربى لبناء مقر مجاعة عني السبع والعقد املربم لـصيانة             
وحراسة اآلليات مع شركة كونصوليدير مث بناء مشروع احلسن الثاين، وأوضح بأن            
مجيع الشهود متابعون يف مشروع احلسن الثاين والزال امللف يـروج ابتـدائيا وأن              

صوص وقائع هذا املشروع باملشاركة وليس كفاعـل أصـلي وأن           موكله متابع خب  
املشتكي لوفاط مبحوث عنه ومتابع من أجل إصدار شيكات بـدون مؤونـة وأن              

 مل تشر إىل املتهم العفورة، وأن هذا امللف بـين           1999الشكاية اليت تقدم بها سنة      
ن شكاية  على شكاية أخرى وضعها احملامي ومل يؤكدها املشتكي، مث تال فقرات م           

لوفاط وأوضح أنها تتعلق بتاريخ سابق على تعيني موكله عامال على عمالة عـني              
 وأن لوفاط تعرف على عبد املغيث السليماين وأمني الدمنايت          1992السبع أي سنة    
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وأن شركة هيلفتيكا أجنزت واخنرطت يف مشاريع سابقة، وأن لوفاط ذكر األسلوب            
م موكله، كما مل يذكر أن عرض شركته قـد          واألشخاص املتفق معهم، ومل يذكر إس     

غري وأن ما جاء يف الشكاية مل يؤكده املشتكي ال أمام الضابطة وال يف سائر مراحل                
احملاكمة والتحقيق، والشكاية مل توضع من طرف املشتكي وإمنـا وضـعت مـن              
طرف احملامي وأن عقد صيانة اآلليات وحراستها املوجود بامللف مبتـور وظـل             

وخبصوص الواقعة الثالثة فإنه الحظ غياب تواريخ ارتكاب        . حضار أصله متشبتا بإ 
األفعال املنسوبة ملوكله وأن الشاهد حريوف صرح أمـام احملكمـة بأنـه عـني               
احملامي األستاذ طبيح إلجناز العقد وهذا األخري أكد يف شهادته أن العقـد يتـوفر               

 تقريرا يف املوضـوع،     كما أن موكله طلب جلنة التفتيش اليت أعدت       . على ضمانات 
ووقفت على عدة خروقات منها عدم وجود أي حـساب للنقابـة وأن العقـار مل                

  .يطهر
وأوضح بأن موضوع مشروع احلسن الثاين إلسكان قاطين دور الصفيح يتسم           
بالعموميات وليست هناك وقائع وتواريخ حمددة، وأن الشركة تعاقدت مع النقابة،           

ء وجد املشروع متوقفا بسبب عدة صعوبات ماليـة         وموكله ملا عني بالدار البيضا    
وإدارية واجتماعية وحزبية، وأن موكله حاول إمتام جزء منه وطلب جلنة التفتـيش   
وقد أدلت النيابة العامة بنسخة من تقرير لتلك اللجنة، وأن كل األطراف املعنيـة              

هـا  باملشروع مل يرقها طلب جلنة التفتيش، واليت وقفت على عدة خروقـات، من            
عدم وجود حساب خصوصي باسم النقابة ووجود حساب خـصوصي جلماعـة            
عني السبع فقط، وعدم وجود حساب جلماعة احلي احملمدي، وقد اعرتف زدنان            
خبطئه واملهندسون متابعون يف القضية، وأنهم كانوا يتعاملون مع مكتب الدراسات           

ر الذي قامت به كان      والشط 1992، وأن شركة إمبا أتت سنة       1987والنقابة منذ سنة    
معدا للموازنة، وبعد التفتيش طهرت العقارات علـى ضـوء دوريـة بـني وزارة               
الداخلية ووزارة السكىن والتعمري، وأن اللجنة تتكون من املفتشية العامة لـإلدارة            
الرتابية واملنتخبون اجلماعيون والربملانيون وممثلو العمالـة واملندوبيـة اجلهويـة           

 احلضرية للدار البيضاء الكربى، وممثلو مجعيـة دور الـصفيح،           ، والوكالة للتعمري
واملصاحل التقنية التابعة للدولة كالربيـد واحملافظـة العقاريـة، ومكتـب املـاء              

 هذه اللجنة اليت كان يرتأسها العامل هـي إعـداد وحتـضري             ةوالكهرباء، ومسؤولي 
 الدفاع إىل مناقـشة     مث انتقل .  التقنية واإلدارية دون أن تتخذ القرارات      تاملعطيا

كل جرمية على حدة وشرح النصوص اخلاصة بها فأوضح بأن جرميـة اسـتغالل              
 هي جنحة وليست جناية وهي فورية تتطلب        250النفوذ حسب مقتضيات الفصل     

القيام بأفعال منصوص عليها قانونا على سبيل احلصر، وأن موكله ينفي يف مجـع              
لوفاط مل يصرح بأن املتهم طلـب منـه         املراحل قيامه بتلك األفعال، واملشتكي      

شيئا، وأن الذي طلب منه هو السليماين يف غيبة املتهم، كما أن السليماين ينفي أن               
يكون املتهم طلب منه أي مبلغ مايل، كما أكد ذلك حلـسن حـريوف واملـشتكي                
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لوفاط، وأنه أمام انعدام العناصر التكوينية هلذه اجلرمية وانتفاء وسـائل اإلثبـات             
وخبصوص بناء مقر اجلماعة فإنه شرع فيـه قبـل          . ى غري قائمة يف حق املتهم     تبق

 وأن موكله ال عالقة له بلوفاط وال يعرفه ولوفاط حني           1992جميء موكله أي سنة     
 مل يذكر إسم املتهم العفورة وحىت يف شكايته اليت تقـدم            1999تقدم بشكايته سنة    

و تسلم أو قبل منه أو من غـريه أي           مل يذكر فيها أن العفورة طلب أ       2003بها سنة   
 3009: حسب الكتـاب عـدد   1996مبلغ واملتهم كاتب اجلهات املسؤولة يف أكتوبر        

وتساءل عن صاحب النفوذ احلقيقي يف إبرام الصفقات، وأن حـريوف هـو اآلمـر            
بالصرف وهو املخول له قانونا إبرام الصفقات، وهو مستقل يف اختاذ القـرارات،             

ء أمام قاضي التحقيق أو أمام اجمللس األعلى، علما بأن حريوف           كما أكد ذلك سوا   
أستاذ جامعي ومستشار للسيد شرياك يف شـؤون اجلماعـات احملليـة واخلـبري              
بتدبريها ومقرر امليزانية للمجموعة احلضرية بالدارالبيـضاء الكـربى، فهـو إذن            

بـو معـروف    صاحب النفوذ، وأنه بالرجوع إىل شهادة الشاهدين املشتاقي ووفاء أ         
يتضح أنهما وقعا على احملضر بأمر من احلفيان وحريوف وليس بأمر من العامـل،              
كما أن حريوف هو الذي طلب من وفاء أبو معروف أداء حقوق املعاينـة بأكـادير،                

 مـشاكل مـع الـسليماين، وأن الـشركات          ق لـه  مل تفعل ستخل   إن   وأكد هلا بأنها  
أيا من الشهود مل يصرح بأن املتهم طلب         كما أن    ، للعامل ذسة تنفي أي نفو   فاملتنا

 علما بأن بعض الشهود وقـع هلـم خلـط بـني     ،منهم منح الصفقة لشركة معينة    
 تـصرحياته أمـام     ت أما احلفيـان فقـد تناقـض       ،العامل العفورة والعامل شوقي   

  وأمام قاضـي التحقيـق بالـدار       ،الضابطة القضائية وأمام حمكمة العدل اخلاصة     
 وهـي تـصرحيات     ، معروف تراجع عن تـصرحياته     أبو  وفاء ه وملا واجهت  ،البيضاء

  وأدين ابتدائيا واستئنافيا بالـدار     ، يف ملف آخر   اهمت م هه باعتبار نفسيدافع بها عن    
 وخبصوص جرمية املشاركة يف التزوير أشار بأن موكله مل يأمر بارتكـاب             ،البيضاء

هناك أمر خمـالف     وأن كل األطراف هلم وسائل التظلم إن كان          ،اجلرمية املذكورة 
وأمام انتفاء املصلحة الشخصية ملوكله وانعدام وسـائل اإلثبـات فـإن            ،  للقانون

 وال  ، بارتكـاب الفعـل    ا فهو مل يأمر أحـد     ، النازلة ىفعناصر اجلرمية غري متوفرة     
ميارس أي تهديد أو حتايل أو تدليس       مل   و ،سلم أي هدية  ت ومل ي  ،حرض على ارتكابه  

 وبالتـايل تبقـى   ، على ارتكاب اجلرميـة ا يساعد أحد   ومل يقدم أداة ومل    ،ضد أحد 
 وأضاف بأن موكله أشر على      . من القانون اجلنائي غري متوفرة     129عناصر الفصل   

 وأن من وقعـوا عليـه       ا قدم له املشروع جاهز    ن نظر ووجه بعد أ    يغةالصفقة بص 
 إىل قبل التأشري عليه هم املعنيون، وتأشرية املتهم تكون من أجل توجيه املـشروع            

 وال دخل للعامل يف قرار      ، وزارة الداخلية للمصادقة أو الرفض     ياجلهة الوصية وه  
املصادقة أو الرفض، وأن احلفيان هو املسؤول عن سالمة امللفات قبل تقـدميها             

وف صرح أن العفورة مل يطلب منه التوقيـع رغـم           حريلتأشرية العامل، والشاهد    
 وأكد  ،يقء أبو معروف واملشتا   فا شهادة و   وأشار إىل  ،حماولته التهرب من مسؤوليته   

 من القانون اجلنائي ولـيس هـو        353على أن موكله غري متابع مبقتضيات الفصل        
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وإذا كـان   .  وإمنا متابع كمشارك والفاعل األصلي منتفى يف النازلة        ،الفاعل األصلي 
 هـي الـيت     292 فإن مقتضيات الفصل     ،الغرض هو إقصاء شركة واستقدام أخرى     

 من القانون املـدين     418 تطرق إىل الوثيقة الرمسية فأوضح بأن الفصل         مث. تنطبق
  . هو الذي حددها
 أن موكله   فأوضح من القانون اجلنائي     352 و 351ة الفصلني   قشنامل مث تعرض 

 وأن وثائق امللـف     ،اكم بناء على صور مشسية مبتورة وال وجود ألصلها بامللف         حي
 وأمام انعـدام    ، من القانون اجلنائي   360 ووقائعها تندرج يف إطار مقتضيات الفصل     

علما ،   وزارة الداخلية أو األطراف فإن جناية التزوير غري قائمة         وشكاية الشركات أ  
 وخبـصوص جرميـة     ،بأن موكله جيهل الورقة املزورة وينفي التهمة من أساسـها         

 فـإن  من القـانون اجلنـائي       241تبديد أموال عمومية املنصوص عليها يف الفصل        
 وأكد على أن العقد األصـلي       ، واملال العام  ،ها هو القصد اجلنائي اخلاص    عناصر

غري موجود ضمن وثائق امللف وأن املتهم متسك وطالـب بإحـضاره لتبيـان أن               
 وقد نص يف العقد علـى أنـه ال          ،وزارة الداخلية وضعت تأشريتها عليه باملوافقة     

 وأن  ، له باآلليات وال باملال    يسري مفعوله إال بعد موافقة الوزارة، وأن موكله ال علم         
 أجنز تقريرا   ا وأن ال أحد   ،الورقة الرمادية هلذه اآلليات ال توجد ضمن وثائق امللف        

ىل وزارة الداخليـة    إخبصوص استعمال هذه اآلليات وأن تلك اآلليـات أرجعـت           
ه العقـد   نمتـض وقد أفاد الشاهد البحراوي أمام احملكمة أن املبلغ الذي          ،  سليمة
 العقد مل يكن خارجا عن القانون، وأمام انعدام املنفعـة الشخـصية              وأن ،معتدل

للمتهم يف العقد الذي أبرم بني الشركة ووزارة الداخلية والذي اكتفى بوضع كلمـة              
 وقبل، وأمام انعدام    ئ يف حني وضع عليه ممثل الشركة عبارة قر        ،نظر ووجه عليه  

تطرق مـن جديـد     الية، مت    موكله جلرمية تبديد أموال عموم     يوسائل اإلثبات ونف  
 أن ذكـره    سـبق  فأكد ما    ،جلرمية استغالل النفوذ خبصوص مشروع احلسن الثاين      

وأوضح أن موكله ال علم لـه       . خبصوص اجلرمية نفسها بالنسبة لبناء مقر اجلماعة      
ركـان جرميـة   تعرض ألمث .  والشهود تناقضوا يف حتديد تاريخ اهلدم   ،بواقعة اهلدم 

 من القـانون اجلنـائي      241 و 129ال عمومية طبقا للفصلني     املشاركة يف تبديد أمو   
وأكد على أن حريوف مستقل يف اختاذ قراراته وأن أي شاهد مل يصرح بأن العفورة               

 بددت وليس بامللف أية حجة تثبت ارتكـاب املـتهم      إنأمر بتبديد أموال عمومية     
 يصرح أيا منهما    إمبا مل شركة   أنه ال ممثل شركة كوجيبا وال        ا كم ،للجرمية املذكورة 

واملهندسون صرحوا بأنهم مل يكونوا يـزورون       ،  بأن العامل العفورة أمرهم بأي هدم     
وأن البيان املؤقت املتـضمن     ،  الورش وال يعلمون عدد البنايات اليت بنيت وهدمت       

 العفـورة   تعـيني  أي قبـل     1992 يوليوز   30  مليون وقعه حريوف بتاريخ    158ملبلغ  
 وأن تقرير جلنة التفتيش الذي طلبـه املـتهم          ،1994يان  وكذلك الشأن بالنسبة لب   

قبل تعيني العفورة علـى     درهم  أثبت خروقات من بينها صرف مبلغ تسعة ماليني         
 معتمدا ، وأن قرار اإلحالة مل يذكر االتفاقية وهي اتفاقية توضح الضمانات          ،العمالة
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 املنـسوب   والتمس براءة موكله مـن     درهم   100 قيمة األرض    بشأن  أفيالل تصريح
إليه، كما التمس من اجمللس األعلى جبميع غرفه إصدار قرار يقضي بعدم حضور             

 يونيـو   30النيابة العامة يف املداوالت يف مثل هذه القضايا، وأخرت القضية جللسة            
2008 .  

، حضر املتهم يف حالة سراح يؤازره دفاعـه األسـتاذ           2008 يونيو   30وجبلسة  
خ من املذكرة املتعلقة باملرافعة، وكـذا شـهادة         بوشعيب خرباشي الذي أدىل بنس    

رسوم عقارية مؤشرة من طرف املوثق، مث أعطيت الكلمة للوكيل العـام للملـك              
فأوضح أن النيابة العامة ال تعقيب هلا، وأنهـا سـتتقدم مبـذكرة كتابيـة تتعلـق                 

  .بامللتمس املقدم من طرف الدفاع خبصوص مشاركة النيابة العامة يف املداوالت
. أعطيت الكلمة األخرية للمتهم فأوضح أنه يكره التكرار، ولكنه حيب اإلحلاح          و

وأن العالقة بينه وبني الفاعلني انطلقت منذ أن طالب بإرسال جلنة للتفتيش، ومن             
هنا اتسمت العالقة بينه وبني اآلخرين بعـدم االطمئنـان، وعـدم الثقـة وعـدم                

ت ونوع األشخاص ومـا مييـزهم       التجانس، وأنه يتضح من خالل الوثائق واجللسا      
عنه، أنهم كانوا بالعمالة قبل جميئه، إال الكاتب العام الذي جاء بعده بثالثة أشـهر،               
وأنهم كانوا قبله منذ الثمانينات، ويف اجملموعة احلضرية ويف اجلماعات، وباشـروا            
ملف كريان سنطرال وصرفوا أمواال قبل جميئه، وأنه قبل تعيينه بعني السبع عني             

امال بعني الشق، وبعد ذلك التحق باإلدارة املركزيـة، دون أن يـتهم أحـدا، وأن                ع
األشخاص املكونني للجنة تفويت الصفقة هم األشخاص الـذين كـانوا قبلـه ويف              
فرتته وبعده، وهم عبد الرزاق أفيالل رئيسا والكاتب العـام القـامسي، وحـريوف              

ي والنـاقي عبـد الكـرمي،       حلسن، ووفاء أبو معروف، واملتوكل شكيب والـشرقاو       
وخلدون، وأن هؤالء األشخاص كلهم مذكورون ومتابعون، وأنهم فوتوا الصفقة سنة           

 لشركة كوجيبا، وأشيع بأنه شريك يف شركة كوجيبا، وأنه كان ضـحية هـذه               2000
اإلشاعة، وتساءل عن سبب إسناد الصفقة هلذه الشركة بعد مغادرته، كما أديـت             

 مخس مليارات مقابل فسخ العقد بعد مغادرته، وأن كل          هلا يف نفس املشروع مبلغ    
ما جاء يف تصرحيات أبو معروف ومقرر امليزانية وحريوف وما جاء من تناقـضات              

ويف ما خيص ملف بنـاء مقـر        . يف شهادة تعلوشت حول ما قام به إمنا يربر براءته         
لـف  مجاعة عني السبع مل يصرح أحد أنه استفاد من أي شيء، ويف مـا يتعلـق مب                

اآلليات أجاب يف مجيع املراحل أنه صادق، وأن وزارة الداخلية هي اليت تعاقدت،             
وأن عمله مل يكن معصوما من اخلطأ، وإمنا كانت نيته سليمة، وأن التحقيقـات يف               

، ويتوفر على حساب واحد منذ ولوج الوظيفة العمومية،       2003شأنه بدأت منذ سنة     
شيء، وخـسارته ال تعـوض، وأن حالتـه          سنة من الوظيفة خسر كل       35وأنه بعد   

الصحية اهللا يعلم بها، وأن احلقيقة املطلقة ال يعلمها إىل اهللا، وأنه مل يـستفد ومل               
. وأقسم أنه صـادق   . يبدد ومل يشارك أحدا يف سرقة أو يف رشوة ومل يستغل نفوذه           
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والتمس الصفح من مجيع أعضاء اهليئة، ومن ممثلي النيابة العامة إن كان صـدر              
  .نه قول يف غري حملهم

وبعد أن كانت الكلمة األخرية للمتهم، دعا الرئيس املستشارين ملرافقتـه إىل            
قاعة املداوالت، وعندها تبني أن العضو الرمسي السيد عبد اللطيف الغازي طرأ            
له مانع من حضور املداوالت بسبب املرض، فتقرر إضافة العـضو االحتيـاطي             

لسيد حممد سعد اجلرندي كعضو رمسي، وهو ما مت         احلاضر يف أطوار املناقشات ا    
اإلشهاد به من طرف كاتب الضبط يف حمضر مستقل موقع من طرفه ومن طرف              

  .الرئيس
  وبعد املداولة طبقا للقانون
  إن اجمللس مبجموع غرفه

حيث إن استئناف املتهم والنيابة العامة جاءا على الـصفة          : من حيث الشكل  
  . يتعني قبوهلما شكالوداخل األجل القانوين، مما
  :يف الدفوع الشكلية 

  :يف الدفع املتعلق بإحضار أصول الوثائق 
حيث إنه فضال عن أن الطبيعة القانونية للجرائم اليت توبع املتهم من أجلها             
واليت هي تبديد أموال عامة واملشاركة يف تزوير حمرر رمسي واستغالل النفـوذ ال              

 الوثائق اليت تأسـست عليهـا املتابعـة، وأن          يتوقف مبدئيا البت فيها على أصول     
إثباتها ال خيضع ألي تقييد يلزم معه االستناد إىل األصول بدل النسخ، وإمنا يسري              

 مـن قـانون املـسطرة       286عليها مبدأ اإلثبات احلر املنصوص عليه يف املـادة          
  .اجلنائية

اع مـن   وحيث إنه إضافة لذلك واعتبارا ملا يقتضيه مبدأ احرتام حقوق الدف          
ضرورة اطالع املتهم على كل أوراق امللف، فقد سلمت إليه وإىل حماميـه أثنـاء               
املناقشة بعض أصول الوثائق اليت هلا عالقة باجلرائم الـسالف ذكرهـا، وأمهـل              
إلبداء مالحظاته بشأنها، علما بأن ما متسك به من دفع يف هذا الـشأن، سـبق وأن    

لس اليت بتت فيه مبقتضى قرارين مـستقلني        أثاره أمام الغرفة اجلنائية بهذا اجمل     
 1549 حتت عدد    11/12/2006 مكرر وبتاريخ    1354 حتت عدد    07/11/2006بتاريخ  

مكرر، ومل يتم الطعن فيهما من طرفه مع القرار الفاصل يف اجلـوهر، وأن صـك                
االستئناف املستدل به من طرفه إمنا يتعلق حسب بياناتـه بـالقرار الفاصـل يف               

  . القرارين سالفي الذكر، مما يستدعي التصريح برد الدفع املذكوراملوضوع دون
 مـن قـانون     153 و 147 و 146يف الدفع املتعلق خبرق مقتضيات املـواد        

  :املسطرة اجلنائية 
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 مـن قـانون     153 و 147 و 146حيث إن ما يتمسك به املتهم من خرق للمـواد           
رار قاضي التحقيق الـذي     املسطرة اجلنائية، سبق له أن أثاره يف إطار استئنافه لق         

بتت فيه الغرفة اجلنائية سدا منها للفراغ التشريعي والذي يتجلى يف عدم حتديـد              
اجلهة اليت يطعن أمامها يف قرارات التحقيق الصادرة طبقا لقواعد االختـصاص            

 يف امللـف    2006 ينـاير    18 بتـاريخ    62/1: االستثنائية، وذلك مبقتضى القرار عدد    
، كما أن الغرفة اجلنائية اليت بتـت يف القـضية ابتـدائيا             7898/2005اجلنائي عدد   

 2006 نـونرب    07 مكرر الصادر بتاريخ     1354ردت هذا الدفع مبقتضى قرارها عدد       
  .الذي أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه، األمر الذي جيعل الدفع املذكور بغري أثر

  :يف الدفع بالتقادم 
  :وذ يف الدفع بتقادم جنحة استغالل النف‐أ 

حيث متسك املتهم بتقادم جنحة استغالل النفوذ املنـسوبة إليـه، بعلـة أن              
املدة الفاصلة بني اقرتافها وتاريخ أول إجراء قضائي يف القـضية يـستغرق مـدة               

  .تقادم اجلنح
وحيث لئن كانت جرمية استغالل النفوذ تتحقق مبجرد إقدام الفاعـل علـى             

 تسلم هبة أو هدية أو أيـة فائـدة          طلب أو قبول عرض أو وعد أو مبجرد طلب أو         
أخرى، من أجل متكني شخص أو حماولة متكينه من خدمة أو صـفقة أو مـشروع                
ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية مستغال بذلك نفـوذه، فـإن انكـشافها               

  .يظل مستعصيا مادام مقرتفها باقيا يف مركزه حمتفظا بنفوذه
ل النفوذ يتوفر على اإلمكانات الـيت       وحيث لئن كان الفاعل يف جرمية استغال      

جتعله قادرا على إخفاء جرميته واحليلولة دون حصول ذوي الشأن على وسـائل             
كشفها وإثباتها، فإن املعتمد قانونا الحتساب أمد تقادمها يبدأ من تاريخ الكـشف             
عنها إن أمكن ذلك، وإال من تاريخ ترك الفاعل للوظيفة أو اخلدمـة الـيت جـرى                 

  .ا يف ارتكاب اجلرمية وإخفائها واملرتبطة أصال بوظيفتهاستغالهل
وحيث إنه بالنظر إىل أن جرمية استغالل النفوذ املنسوبة للمتهم مل تنكـشف             
خالل توليه ملنصبه وممارسته للسلطة املخولة له، فإن أمـد تقادمهـا ال يبتـدئ               

اجلرمـي   مـادام فعلـه      1999سريانه إال من إعفائه من منصبه يف متم دجنرب سنة           
  .يدخل يف نطاق وظيفته ومرتبطا بها

 2003 يوليـوز    17 و 1999وحيث إنه ملا كانت املدة الفاصلة بني متم دجنـرب           
تاريخ أول إجراء قضائي بشأن هذه اجلنحة ال تستغرق مدة تقادم اجلنح طبقا ملا              
 هو وارد يف املادة اخلامسة من قانون املسطرة اجلنائية، فإن دفع املتهم بتقادمها            

  .يبقى غري مبين على أي أساس من الواقع والقانون وجيعله بالتايل مردودا
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 يف الدفع بتقادم املشاركة يف تزوير حمرر رمسي واستعماله وتبديد           ‐ب  
  :أموال عامة واملشاركة يف ذلك

حيث دفع املتهم بتقادم هذه اجلرائم لكونها جمـرد جـنح، ولكـون املـدة               
ريخ أول إجراء قضائي بشأنها يتجاوز مـدة تقـادم          الفاصلة بني تاريخ ارتكابها وتا    

اجلنح احملددة حسب املادة اخلامسة من قانون املـسطرة اجلنائيـة يف مخـس              
  .سنوات

 356،  353،  241وحيث ملا كانت عقوبة هذه اجلرائم تتحدد حسب الفـصول           
من القانون اجلنائي إما يف السجن املؤبد أو يف الـسجن املؤقـت مـن مخـس إىل          

 16 و 111نة أو من مخس إىل عشر سنوات، فإنها تعترب طبقا للفـصلني             عشرين س 
من نفس القانون من اجلنايات اليت ال تتقادم إال مبضي عشرين سنة كاملـة عـن                

  .تاريخ ارتكابها
وحيث إنه فضال عما سبق توضيحه يف موضوع التقادم فإن املـدة الفاصـلة              

 حمرر رمسي واستعماله مبناسبة      تاريخ ارتكاب فعل التزوير يف     1995 يوليوز   18بني  
 تـاريخ أول إجـراء قـضائي يف        2003 يوليـوز  17بناء مقر مجاعة عني السبع وبني       

القضية واملتجسد يف إرسالية وكيل امللك لدى احملكمة االبتدائية بالدار البيـضاء            
، واملدة الفاصلة بني تاريخ اقرتاف فعل التبديد املرتبط مبشروع          03 س   403عدد  

 تاريخ اختـاذ أول إجـراء       2005 يناير   31ثاين للقضاء على دور الصفيح و     احلسن ال 
قضائي بشأنه، واملتجلي يف مطالبة الوكيل العام للملك لدى حمكمـة االسـتئناف             
بالدار البيضاء بإجراء حتقيق فيه، ال يصالن مدة تقادم اجلنايات مما جيعل الدفع             

  . بتقادم ما ذكر من جرائم مردودا
ال املتابعة النعدام الفاعل األصلي حمرر حمضر احلكـم         يف الدفع بإبط  

على العروض، والدفع بعدم توافر صفة الرمسيـة يف احملـضر املـذكور،             
 .والدفع بانتفاء قيمة املعدات

حيث إنه ملا كان البت يف الدفع بانعدام الفاعل األصـلي احملـرر حملـضر               
ذا احملضر، ينصرفان   احلكم على العروض والدفع بعدم توافر صفة الرمسية يف ه         

إىل مناقشة العنصر املادي لفعل التزوير، وصور املشاركة فيه، وإىل مناقشة نـوع             
الورقة اليت انصب عليها هذا التزوير، وكان الدفع بانتفاء قيمة املعدات يقتـضي             
مناقشة العناصر املكونة جلرمية تبديد أموال عامـة، فـإن هـذه الـدفوع تظـل        

، ال يستقيم التمسك بها وال البت فيها قبل الفـصل يف            بطبيعتها دفوعا موضوعية  
  .اجلوهر، مما يستدعي إرجاء البت فيها مع املوضوع

  يف الدفع املتعلق بانتفاء املشتكي املتضرر من فعل التبديد
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 مـن  241حيث إنه فضال عن أن جرمية تبديد أموال عامـة طبقـا للفـصل              
حتريك الدعوى العمومية بـشأنها     القانون اجلنائي ليست من اجلرائم اليت يتوقف        

على وجود شكوى يتقدم بها املشتكي املتضرر، فإنه ملا كانت املعـدات واآلالت             
املنسوب للمتهم تبديدها تعود ملكيتها للدولة حسب أوراق امللـف، فـإن هـذه              
األخرية تبقى هي الطرف املتضرر وصاحبة املصلحة يف التشكي علما بأن النيابـة         

 ممثلة للحق العام هلا احلق يف حتريك الدعوى العمومية دون قيد            العامة باعتبارها 
  .أو شرط أو وجود شكاية، مما جيعل الدفع املذكور بغري أثر ومردودا

  :يف الدفع املتعلق بإبطال األمر باإلحالة 
حيث إن ما يثريه املتهم بشأن إبطال األمر باإلحالـة مـن مـساس حبقـه يف                 

 يف الطعن يف قرارات قاضي التحقيق، ال مربر لـه           الدفاع، وذلك حبرمانه من حقه    
مادام قد سبق له أن مارس هذا احلق أمام الغرفـة اجلنائيـة بـاجمللس األعلـى                 

واليت سدت الفراغ التشريعي عن طريق بتها مبقتضى القرار عـدد           ) القسم األول (
 783/1 والقرار عدد    7335/06 يف امللف اجلنائي عدد      2006 يونيو   07 بتاريخ   848/1

 مما جيعل الـدفع املـذكور       6060/06 يف امللف اجلنائي عدد      2006 ماي   31بتاريخ  
  .على غري أساس

  يف الدفع املتعلق باستبعاد حماضر التحقيق 
 مـن  213حيث إنه ملا كان سحب حماضر التحقيق املتحدث عنها يف املـادة     

 وجـود   قانون املسطرة اجلنائية مشروطا بصدور قرار يقضي بإبطاهلا، فإن عدم         
هذا القرار يستدعي عدم سحب هذه احملاضر، كما أن االستماع للمـتهم وهـو يف               
حالة اعتقال من أجل سبب آخر ال يشكل وجها من وجوه اإلكراه املتحدث عنه يف               

 من قانون املسطرة اجلنائية، مث إن صدور أمر جديد من طرف قاضي             293املادة  
ة أخرى ال يبقـى معـه موجبـا         التحقيق يقضي بإيداعه يف السجن من أجل قضي       

 من قانون املسطرة اجلنائية بشأن اعتقاله من أجل         177لتطبيق مقتضيات املادة    
قضية سابقة، علما بأن الغرفة اجلنائية باجمللس األعلـى سـبق هلـا أن بتـت يف                 

 بتاريخ  783/1: استئناف قرار قاضي التحقيق يف هذا الصدد مبقتضى قراريها عدد         
 يف امللف   2006 يونيو   07 بتاريخ   848 وعدد   6060/2006لف عدد    يف امل  2006 ماي   31

  . مما جيعل الدفع املذكور على غري أساس7335/2006عدد 
  يف الدفع املتعلق بإبطال اخلربة املالية

حيث إنه فضال عن أن ما يدفع به املتهم خبصوص اخلربة يشكل يف جزء منه               
 على اجمللس، فإنه من جهة كان       دفعا ينصرف إىل تقييم وسائل اإلثبات املعروضة      

على املتهم أن ميارس حقه يف إبداء مالحظاته بشأن اخلربة أمام قاضي التحقيـق              
، ومن جهة ثانية ال وجود ألي نـص         من قانون املسطرة اجلنائية    196طبقا للمادة   

مينع من إسناد اخلربة خلبري غري مقيد جبدول اخلرباء، مادامت ضـرورة البحـث              
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عي ذلك، وما دام اخلبري قد أدى اليمني القانونيـة قبـل إجنـازه              والتحقيق تستد 
ملهمته، علما بأنه يف مجيع األحوال تبقـى اخلـربة خاضـعة لـسلطة اجمللـس                

  .التقديرية
وحيث إن باقي الدفوع املثارة ليست منتجة يف الدعوى وال أثـر هلـا علـى                

ئيـة ابتـدائيا    سالمة القرار فضال على سبقية البت فيها من طرف الغرفـة اجلنا           
مبقتضى القرارين املستقلني املذكورين واللذين أصبحا نهـائيني لعـدم الطعـن            

 .فيهما

 : يف ملتمس حضور النيابة العامة ملداوالت اجمللس 

حيث التمس املتهم عدم حضور النيابة العامة للمداوالت بعلـة أن القـضية             
ضوع، وأن املقـرر    معروضة على اجمللس األعلى جبميع غرفه باعتباره حمكمة مو        

 .قانونا أن النيابة العامة ال حتضر مداوالت حماكم املوضوع ألنها طرف يف النزاع

حيث إنه بالنظر إىل أن منطلق القضية املعروضة على اجمللس األعلى كانت            
مبناسبة الطعن بإعادة النظر باعتباره من الطعون غري العادية مثله مثل الـنقض،             

 االستثنائية، باعتباره حمكمة موضوع، وحمكمة قـانون        ويف إطار قواعد االختصاص   
يف ذات الوقت، فإن حضور النيابة العامة للمداوالت املتعلقة بالوقـائع والـدفوع             
املرتبطة باالختصاص األصلي للمجلس، ال ميس مصلحة املـتهم وحـسن سـري             

بـشأن  العدالة يف شيء مما يتعني رده، يف حني يظل حضور النيابة العامة للمداولة      
 .اإلدانة وحتديد العقوبة خمال باملبدأ املذكور

العامـة   وحيث يتعني تبعا لذلك االستجابة للطلب بشأن عدم حضور النيابة         
  .مداوالت اجمللس األعلى يف ما تعلق باجلانب اخلاص باملؤاخذة وحتديد العقوبة

  :يف املوضوع 
   يف ما خيص املركز القانوين ملهام املتهم باعتباره عامال‐

حيث إن املركز القانوين لعامل صاحب اجلاللة على العمالة أو اإلقليم حدده            
  .الدستور والنصوص القانونية والتنظيمية

وحيث يعترب العامل دستوريا ممثال للدولة يف العمالة أو األقليم واجلهة يلتـزم             
 وتنفيذ  مبا تلتزم به الدولة، وأنه من بني هذه االلتزامات السهر على تنفيذ القوانني            

كما يعتـرب   . قرارات جمالس اجلماعات واألقاليم واجلهات طبق ما حيدده القانون        
مسؤوال عن تطبيق القرارات احلكومية وتدبري املصاحل احمللية التابعة لـإلدارات           

  ). من الدستور102 و101الفصالن (املركزية 
 1397  صفر 25 بتاريخ   1.75.168وحيث أكد الظهري الشريف مبثابة قانون رقم        

 املتعلق باختـصاصات العمـال يف مادتـه الثانيـة هـذه             1977 فرباير   15املوافق  
املقتضيات وأضاف إليها يف الفصل الرابع مسؤولية العامل عن مراقبة اجلماعات           
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احمللية يف حدود اختصاصاته كما أسند إليه يف الفصل السادس مراقبـة النـشاط         
ي وأعـوان املـصاحل اخلارجيـة       العام وحسن تسيري املصاحل العموميـة ملـوظف       

لإلدارات املدنية التابعة للدولة املزاولني لعملهم يف العمالة أو اإلقليم وكـل ذلـك              
  .حتت سلطة الوزراء املختصني

وحيث يتوىل العامل كما يقضي بذلك الفصل السادس باإلضافة إىل اإلشراف           
ق أعمـال املـصاحل   املباشر على املوظفني العاملني داخل العمالة أو اإلقليم تنسي      

  .اخلارجية ضمن االختصاص الرتايب هلذه املصاحل
وحيث من جهة أخرى فإن العامل ملزم مبقتضى املادة السادسة من الظهري            
املذكور مبراقبة النشاط العام ملوظفي وأعوان املـصاحل اخلارجيـة لـإلدارات            

 كل مـا يتعلـق      املدنية التابعة للدولة يف العمالة أو اإلقليم، ومنها على اخلصوص         
بالتهيئة والتعمري، ويلتزم بتوجيه تقرير لكل وزير خمتص يتـضمن نظريتـه عـن               

  .سلوك رؤساء ملصاحل اإلدارات املدنية بدائرة العمالة أو اإلقليم
وحيث إن عامل صاحب اجلاللة ميثل الدولة يف العمالـة واإلقلـيم واجلهـة              

رات احلكومـة كمـا أنـه       ويسهر على تنفيذ القوانني وهو مسؤول عن تطبيق قرا        
مسؤول عن تدبري املصاحل احمللية التابعة لإلدارة املركزية كمـا يقـضي بـذلك              

  . من الدستور102الفصل 
وحيث إنه مبقتضى مسؤوليته هذه يلتزم باختاذ كل ما يلزم ضد كـل خـرق               
للقانون يرتكب سواء من طرف موظفي العمالة املباشـرين أو مـن طـرف كـل                

  .تابعة لإلدارة املركزيةاملصاحل احمللية ال
وحيث إنه ال ميكن التغاضي عن هذه املخالفات حبجـة أن العامـل يكتفـي        
بإبالغ اإلدارة املركزية أو مبجرد توجيه الوثائق املخالفة للقانون هلا فذلك يتنـاىف             
ومسؤوليته يف السهر على تطبيق القوانني كما يتناىف ومسؤوليته عن تطبيق قرارات            

و هو ما يؤكـده الفـصل       .  هو منصوص عليه يف الفصل املذكور      احلكومة طبق ما  
 1399 صـفر    25 املـؤرخ يف     1.75.168الثاين من الظهري الشريف مبثابة قانون رقم        

 املتعلق باختصاص العمال ويضيف إىل املقتضيات السالفة        1977 يناير   15املوافق  
  .اجلماعات احملليةمسؤولية تطبيق القوانني والقرارات الوزيرية ومسؤولية مراقبة 

وحيث إنه من بني آليات املراقبة والتتبع لتطبيق القوانني والقرارات الوزيرية           
ترأس العامل للجنة تقنية تتألف من الكاتب العام ومن رؤسـاء الـدوائر ورؤسـاء               
املصاحل اخلارجية لإلدارات املدنية التابعة للدولـة ومـن مـديري املؤسـسات             

 مهامه خاصة مهمـة املراقبـة للجماعـات احملليـة           العمومية تتوىل مساعدته يف   
  .والتنسيق بني املصاحل اخلارجية املذكورة
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وحىت تؤدي هذه اللجنة مهامها على أحسن وجه حرص الفـصل املـذكور              
على اجتماعاتها املنتظمة مرة يف كل شهر على األقل حىت يـتمكن العامـل مـن                

الة ويقف على اإلخالالت ويتخـذ  مواكبة كل األنشطة اليت جتري يف اإلقليم أو العم     
  .القرارات املالئمة الناجتة عن مسؤوليته يف املراقبة والتنسيق

وحيث يظهر من ذلك أن العديد من السلطات املوكولة للحكومة وما ينـتج             
عنها من مسؤوليات قد حولت له مبقتضى الدستور والقوانني باعتبـاره املمثـل             

  .للحكومة يف العمالة أو اإلقليم
ث يظهر من كل ما سلف أن القانون خول للعامل سـلطات واسـعة يف               وحي

إدارة الشأن العام ومكنه من القيام بدور كبري يف اقرتاح مـا مـن شـأنه أن يقـدم                   
  .االستثمارات يف العمالة أو اإلقليم

وحيث إنه تبعا لذلك يتحمل مسؤولية سياسية لكن ويف ذات الوقت مسؤولية            
حنرف فيها عن مهامه كعامل عندما يتـضح منهـا أنهـا            جنائية إذا ارتكب أفعاال ا    

. خمالفة للقانون وتكون اجلرمية معاقبا عليها ال عالقة هلا باملهمة املـسندة إليـه             
فيكون بذلك قد وضع نفسه خارج املصلحة العامة اليت كان من املفروض عليـه              

  .ممارسة كل ما يصونها وحيفظها
د باشر مهمة عامل عمالة عني السبع       وحيث إنه تبعا لذلك ال جيوز للمتهم وق       

احلي احملمدي أن يدعي أنه مل يكن على علم بالعديد من الوقـائع، أو أن رؤسـاء          
املصاحل املركزية اخلارجية كانوا يتصرفون دون علمه، وأنه رغم ما يـنص عليـه              
املشرع من مراقبة وتنسيق يعترب نفسه غري مـسؤول عـن تـصرفاته املخالفـة               

 هؤالء يسألون شخصيا عن هذه املخالفات، لكن من أوكل إليـه            للقانون، ذلك أن  
القانون مراقبتهم وتنسيق أنشطتهم يسأل إذا مل يقم بواجبه يف املراقبة والتنـسيق             

ناهيك عن أنه يف احلـاالت      . ناهيك عن مشاركتهم أفعاهلم اإلجرامية إذا ثبت ذلك       
 له فيه، وبالتـايل مـن   اليت يفوض له يف اإلمضاء يكون هو من يدير الشأن املفوض         

يعمل يف هذا الشأن يكون حتت إمرته وسـلطته، وال ميكنـه حتميلـه املـسؤولية                
  .عوضه

وحيث نسبت إىل املتهم أفعال إجرامية جرت يف اإلقليم الذي شغل به مهمـة              
عامل تتعلق مبخالفات تتعلق ببناء مقر مجاعة عني السبع مبدينة الدار البيـضاء             

ستوى توقيع وتنفيذ عقد مع شركة كونصولدير من أجل         وخمالفات ارتكبت على م   
استيداع وحراسة وصيانة آليات تعود ملكيتها للدولة وأخرى تتعلق بتنفيذ مـشروع       

  .بالدار البيضاء احلسن الثاين للقضاء على مدن الصفيح بكريان سنطرال
I ‐ فيما يتعلق ببناء مقر مجاعة عني السبع :  
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 253 و 129رر رمسي واستعماله طبقا للفصول      يف جرمية املشاركة يف تزوير حم     
  :من القانون اجلنائي 365و

حيث تأسست متابعة املتهم من أجل املشاركة يف تزوير حمرر رمسي طبقـا             
 من القانون اجلنائي، على كونه أمر الفاعلني األصليني بتزويـر           129 و 353للفصلني  

الفوز بصفقة بناء   من  " هيلفتيكا"حمضر احلكم على العروض بغرض متكني شركة        
  .مقر مجاعة عني السبع

وحيث ُبين احلكم االبتدائي يف إدانته للمتهم من أجل هذا الفعل، على شهادة             
كل من حلسن حريوف رئيس مجاعة عني السبع، واحلفيان تعلوشت رئيس قـسم             
اجلماعات احمللية بالعمالة، اللذين أفادا بأن املتهم أمرهما بالتوقيع على حمـضر            

  .لى العروض رغم خمالفته حلقيقة الواقعاحلكم ع
وحيث أنكر املتهم قيامه بالفعل املذكور، ونفى ما جاء على لسان الشاهدين            
املذكورين، مضيفا بأنه مل حيضر اجتماع فتح األظرفة، وال علم له بظروف إجناز             

  .حمضر احلكم على العروض
ظـروف  وحيث إنه بالوقوف على تصرحيات الشاهدين املـذكورين، وعلـى           

ومالبسات أدائها بغرض تقييمها، يتبني أنهما أدليا بها يف إطار دفع ما نسب إليهمـا               
من تزوير يف حمضر احلكم على العروض سالفة الذكر، مما جيعلها شـهادة مبنيـة               
على مصلحة من أفضى بها، وأنه مل يثبت أن املتهم أصدر أوامره للكاتـب العـام                

ي بعض الشهود بعقد االجتماع وفتح األظرفـة        للعمالة عبد اهللا القامسي كما يدع     
  .وتشكيل اللجنة املصغرة

وحيث إنه ال ميكن للمجلس أن يبين إدانته للمتهم من أجل املشاركة يف تزوير              
  .حمرر رمسي إال بناء على أدلة جازمة ويقينية

وحيث يتعني أمام إنكار املتهم املتواتر، وعدم اعتبـار شـهادة املـصرحني             
ن تناقض وريبة وعدم ثبوت إصداره األمر للكاتب العام، التـصريح           بسبب ما بها م   

بإلغاء احلكم املطعون فيه يف ما قضى به يف هذا الشأن جملانبته للصواب، واحلكم              
  .تصديا برباءة املتهم من فعل املشاركة يف تزوير حمرر رمسي

وحيث إن القول بعدم مؤاخذة املتهم من جناية املـشاركة يف تزويـر حمـرر               
مسي، جيعل دفعه بانعدام الفاعل األصلي يف التزوير الذي سبق تأجيل البت فيه             ر

مبناسبة اجلواب عن الدفوع الشكلية إىل حني البت يف املوضوع دفعا جمردا مـن              
  .كل مصلحة وبالتايل غري مقبول

املـسمى جـان فكتـور      " هلفتيكا"لكن حيث يستفاد من شكاية ممثل شركة        
، ومن تـصرحيات الـشهود حلـسن حـريوف          2003يوز   يول 10لوفاط املؤرخة يف    

واحلفيان تعلوشت ووفاء أبو معروف كما هـي واردة مبحاضـر التحقيـق، وأمـام               
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الغرفة اجلنائية باجمللس األعلى، أن اجتماع جلنة فتح األظرفـة املنعقـد مبقـر              
عمالة عني السبع احلي احملمدي، دون توفر النصاب القانوين ألعضاء اللجنة قد            

لعدم تقدميها أحسن عرض، وأنـه مت إجنـاز         " هلفتيكا"عن عدم فوز شركة     أسفر  
حمضر للحكم على العروض يثبت انعقاد االجتماع مبقـر مجاعـة عـني الـسبع               
حبضور مجيع األعضاء، وفوز الشركة املذكورة بصفقة بناء مقر اجلماعـة بعلـة             

  .تقدميها أحسن عرض يف ذلك
 على العروض قد أجنـز إثباتـا        وحيث ينتج من خالل ذلك أن حمضر احلكم       

لواقعة انعقاد االجتماع مبقر اجلماعة، واحلال أنه انعقد مبقـر العمالـة، ولواقعـة              
حضور مجيع األعضاء وتوقيعهم، واحلقيقة أن منهم من مل حيضر مكتفيا بالتوقيع            

بالـصفقة،  " هلفيتكا"عليه خارج مكان وزمان انعقاد االجتماع، وإلثبات فوز شركة          
ا مل تكن هي صاحبة أحسن عرض، مما جيعله حمضرا خمالفـا للحقيقـة              رغم أنه 

  .الواقعية وبالتايل مزورا
وحيث إنه ملا كان هذا احملضر من األوراق اليت يعهد بتحريرها إىل موظـف              

 353عمومي خمتص، فإنه يعترب بذلك ورقة رمسية على النحو الـوارد يف الفـصل               
ه باإلسم، ال يعين أن الذي حـرره لـيس          من القانون اجلنائي، وأن عدم ذكر حمرر      

موظفا عموميا، خاصة وأنه حيمل توقيع موظفني بالعمالة، ويرتب آثارا مالية اجتاه            
  .اإلدارة، مما جيعل الدفع بالصبغة العرفية هلذا احملضر دفعا مردودا

وحيث إن املتهم ال ينكر سريان هذا احملضر وتنفيذه من طرفه، واالستظهار            
الشركات املشاركة يف العروض، وأمام من يعنيه األمر مـن املـصاحل            به قبل باقي    

  .واإلدارات، األمر الذي يثبت فعل استعمال احملضر املذكور يف مواجهته
وحيث إن الثابت من شهادة الشهود أن املتهم كان على علم بكل الظـروف              

 خاصة  اليت أجنز فيها حمضر احلكم على العروض، وكذا صور التزوير اليت طالته،           
وأنه يتعلق بصفقة ال ميكن بالنظر إىل حجمها وأهميتهـا، أال يكـون علـى علـم                 
بتفاصيل إبرامها، األمر الذي يثبت أنه استعمل احملضر املذكور وهو علـى علـم              

 من القانون اجلنائي ثابتا يف      356بزوريته، وجيعل العنصر املعنوي يف جرمية الفصل        
  . حقه

II ‐    مـن أجـل     يذ عقد مع شركة كونـصولدير      فيما يتعلق بتوقيع وتنف
   االستيداع والصيانة واحلراسة آلليات يف ملك الدولة

 250جرمية استغالل النفوذ وتبديد أموال عامة واملشاركة فيها طبقا للفصول           
  :من القانون اجلنائي 129 و241و

  جرمية تبديد أموال عامة واملشاركة فيها: أوال 
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مبجموعـة مـن اآلليـات اخلاصـة        حيث توصلت حكومة صاحب اجلاللـة       
يف شكل هبة مـن     )  صندوق ا لقطع الغيار    51 آالت و    8(باألشغال واألوراش الكربى    

حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة مبقتضى شهادة سفارتها بالرباط املؤرخة          
) املديرية العامة للجماعات احمللية   (؛ وقد حازتها وزارة الداخلية      1991 مايو   27يف  

  .أصبحت تلك اآلليات يف عداد امللك العاموبذلك 
 املوجـود مقرهـا بالـدار البيـضاء         sorpicوحيث عهد إىل شركة سوربيك      

 باليابان صانعة هذه اآلالت بتسلمها مـن مينـاء          komtsuواملمثلة للشركة كومتسو    
املديرية العامـة   (الدار البيضاء واستيداعها لديها لغاية ما تتسلمها وزارة الداخلية          

 مـاي   29وذلك مبقتضى كتاب السيد وزير الداخلية املـؤرخ يف          ) ماعة احمللية للج
1995.  

وحيث طالت مدة االستيداع ما يقارب الثالث سنوات دون وجـود أي عقـد              
لالستيداع أو الصيانة فلجأت لتسوية مصاريف ذلك إىل توقيـع عقـد بواسـطة              

 1994 مـاي    28اريخ  ممثلها عامل عني السبع احلي احملمدي املتهم مع الشركة بت         
تغطي مصاريف االستيداع واحلراسة والصيانة من طرف الشركة سوربيك للمـدة           
املذكورة، لكن وبالنظر إىل أن املقتضيات القانونية اخلاصة بالصفقات ال ميكن أن            
تغطي مصاريف متت قبل وجود العقد واملصادقة عليه، فقد تبنـت الدولـة مـا               

 ألف درهم واعتربته    426ورة وحددت مبلغها يف     طالبت به الشركة عن املدة املذك     
 خالفا للواقع كمـا يتجلـى ذلـك مـن           1994مغطيا للستة أشهر األخرية من سنة       

الوثيقة التقديرية املقدمة من الشركة واليت حتمل املبلغ املذكور يف خدماتها على            
نية مدار أكثر من ألف يوم أي ما يقارب الثالث سنوات؛ وخالفا للمقتضيات القانو            

  .املتعلقة مبسطرة الصفقات العمومية
وحيث أنهت وزارة الداخلية خدمات شركة سـوربيك رغـم أنهـا املمثلـة              
الوحيدة للشركة صانعة هذه اآلالت وأوكلت إىل املتهم القيام بإجراء تعاقد جديد            

  .من أجل استيداع وحراسة وصيانة هذه اآلالت
 اجلديـد إىل اسـناد هـذه        وحيث اجتهت نية املتهم منذ بداية فكرة العقـد        

اخلدمات إىل املسمى قانري عبد الرحيم ممثال إلحدى شـركاته املـسماة أنـشور              
 رفـع إىل وزارة الداخليـة       1995 سـبتمرب    22طانك وذلك بواسطة عقد مؤرخ يف       

 مبجمـل مـن املالحظـات تتعلـق         1995 نوفمرب   2للمصادقة عليه فأرجع بتاريخ     
 ألف درهم يف السنة وأخرى ينص على        800 بتضارب حتديد الثمن فتارة ينص على     

مليون درهم باإلضافة على عدم إرفـاق العقـد بوثـائق مهمـة كطريقـة األداء                
  .ومصاريف التسجيل وغريهما

وحيث إنه طاملا أن املسمى قانري عبد الرحيم هو الذي جيب أن يوقع عقـد               
لشركته األخرى  هذه اخلدمات فلقد جلأ املتهم إال االتفاق على التعاقد معه ممثال            
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اليت حتمل اسم كونصوليدير مستغنيا عن خـدمات شـركته األوىل الـيت كانـت               
  .موضوع مالحظات من طرف وزارة الداخلية

وحيث إنه من أجل أن يتمكن املسمى قانري عبد الرحيم من حيـازة اآلليـات               
 وهـو   1994 دمسرب   30واستخدامها كما سنرى حصل على شهادة إدارية مؤرخة يف          

ما قبل األخري النتهاء صيانتها، ونظرا ملوافقة الشركة على مثن مائة مليـون             اليوم  
  .درهما سنويا فإنه يسمح بعقد اتفاقية معها يف هذا الشأن

أمر باخلدمـة للمقـاول دون    وحيث إنه بناء على هذه الشهادة اإلدارية صدر
 ) 1994سمرب  دي30( انتظار التوقيع على العقد واملصادقة عليه مؤرخ يف نفس اليوم 

يطلب فيه من املسمى قانري عبد الرحيم املمثل للشركة كونصوليدير ببدأ استيداع            
وحراسة وصيانة اآلليات املذكورة، أي حبيازتها مشريا يف هـذا اإلذن إىل الـصفقة              

  .11/95رقم 
وحيث إن األمر باخلدمة جيب أن يشري إىل مصادقة وزير الداخليـة، ولعـدم              

وهكذا متكنت الشركة من حيازة اآلالت بطرق       .  األمر فارغا  وجودها بقي مكانها يف   
وقد وقع هذا األمر نيابـة      . غري قانونية، وذلك بهدف استعماهلا كما سيوضح بعده       

عن العامل الكاتب العام الـذي صـرح يف شـهادته مبختلـف مراحـل التحقيـق         
ـ                 ه يف  واملناقشة أنه تلقى أمرا مباشرا من املتهم بذلك بـالرغم مـن أن الصـفة ل

  .التوقيع طاملا أنه ال حيمل تفويضا بأن يكون آمرا بالصرف ثانوي
وحيث إن صدور الوثائق املذكورة محلت املتهم على اختاذ موقف مضطرب           
لتربير توقيع الشهادة اإلدارية واألمر باخلدمة قبل التوقيع على العقد فهيأ عقـدا             

إليه خطيا يف الفـصل      أضيف   1994 ديسمرب   30غري مؤرخ موقع عليه من طرفه يف        
الثاين أن األمر باخلدمة يبلغ حىت قبل تأشرية املراقب املايل وقبل املصادقة على             

 30 وموقعا عليـه مـن طرفـه يف          1994 ديسمرب   29العقد وعقدا آخر حيمل تاريخ      
 حيمل تلك املالحظات اخلطية يف صلب العقد أي يف فصله الثـاين             1994ديسمرب  

ابع من العقد الذي يقضي بأن العقد ال يصبح نهائيـا           رغم تناقضه مع الفصل الس    
ومنفذا، إال بعد املصادقة عليه وقد برزت يف نهايته بعـض التعـديالت واملـسح               
وتعويض التواريخ وظهر هذا التناقض واضحا عندما مل يوجه املتهم هـذا العقـد              

ى عـشر   أي تقريبا إحـد   1995 نوفمرب   21للمصادقة عليه إىل وزارة الداخلية إال يف        
شهرا من توقيعه كما تدل على ذلك إرسالية وزارة الداخلية بعد املصادقة الـيت              

 ومما يوضح ذلك جليا أن عقدا آخر باسم شركة أنشورطانك وقع            7024حتمل رقم   
 ورجع دون املصادقة عليه مـن طـرف وزارة الداخليـة            1995 سبتمرب   22بتاريخ  
 كان هناك عقدا آخـر موقـع مـع           واحلال أنه عند إرساله    1995 نوفمرب   2بتاريخ  

الشركة األخرى كونصولدير قبل تسعة أشهر، مما يفسر هذا االضطراب واملـسح            
وتغيري التواريخ مما يؤكد أن العقد املصادق عليه وجه بعد رفـض عقـد شـركة                
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 أي  1995 نـوفمرب    21 على العقد املؤرخ يف      1995أنشورطانك أي بعد شهر سبتمرب      
يع عقد وتوجيهه بعد أحد عشر شهرا بتاريخ آخر حيمـل           أنه من غري املتصور توق    

 وهو ما تؤكده إرسالية العامل املتهم إىل وزير الداخلية          1994 ديسمرب   30غري تاريخ   
 والتأشري عليه   1995 نوفمرب   30بقصد املصادقة، وبرجوعه بعد املصادقة عليه يف        

 30 إمـضائه ليـصبح       وقع تغيري تاريخ   1995 ديسمرب   18من املراقبة املالية بتاريخ     
 اعتقادا أن ذلك ميكن أن يغطي الفرتة اليت انطلقت قبل املـصادقة             1994ديسمرب  

على العقد واليت صدرت فيها الشهادة اإلدارية واألمر بتنفيـذ اخلدمـة وحيـازة              
اآلالت مبا يقارب السنة وحيث إنه مما يؤكد هذه احليازة يف فرتة مـا بـني آخـر                  

 قبل املصادقة على العقد هو شـهادة التـأمني          1995 وآخر ديسمرب    1994ديسمرب  
 باإلضافة إىل مـا أكـده الـشهود مـن           1995 يناير   9على هذه اآلالت املؤرخة يف      

 8/94صـفقة    (1996 وسنة   1994استخدام هلذه اآلليات يف صفقات بني نهاية سنة         
 Niveleuse مـسويات    2عمالة عني السبع احلي احملمدي كراء آليات مـن بينهـا            

 للجماعة احلضرية للدار البيـضاء ملعاجلـة النفايـات وصـفقة            89/96قة  وصف
 لتوسيع حارة فم احلصن بالدار البيضاء ومع اجملموعة احلضرية للـدار            112/96

  ).البيضاء الكربى
وحيث إنه باستعمال هذه الشركة لآلالت اليت كان جيـب حـسب العقـد أن       

سة والصيانة فقط وأن اسـتعماهلا      تقوم الشركة بتنفيذ التزامها باالستيداع واحلرا     
لصاحلها يعترب هدرا للمال العام خصوصا وأن حيازتها قبل العقد متـت بطريقـة              

 .خمالفة للقانون

وحيث إن كل ذلك كان بعلم املتهم بل وبتعليماته حسب الـشهود وبتوقيعـه              
 هو  على العقد واإلشارة فيه إىل الشهادة اإلدارية واألمر ببداية حيازة اآلالت يكون           

  .اآلمر بإصدارها
وحيث إنه بالرغم عما شاب العقد من عيوب فإن املتهم وقع كطـرف فيـه               
على عقد خدمات ال تهم عمالته مباشرة طاملا أن اآلليات هـي ملـك للمديريـة                
العامة للجماعات احمللية، ومن مت فإن توقيعه جيب أن يتم بتفـويض مـن وزيـر                

  .الداخلية املعين
 9 املؤرخ يف    1.57.068املكرر من الظهري الشريف رقم      وحيث إن الفصل األول     

 املعدل مبقتضى الظهري الشريف رقـم       1957 أبريل   10 هـ املوافق    1376رمضان  
، ميـنح   1993 أكتـوبر    6 موافـق    هـ 1414 ربيع اآلخر سنة     19 الصادر يف    1.93.294

رات للوزراء احلق يف التفويض إىل العامل التوقيع أو التأشري علـى مجيـع القـرا              
املتعلقة بأعمال املصاحل اخلارجيـة التابعـة هلـم ضـمن احلـدود الداخلـة يف                
اختصاص العامل، وحيث إنه وإن كان عقد الصيانة لآلالت اليت ستستعمل علـى             
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املستوى الوطين يتجاوز حدود اختصاص العامل فإنه مع ذلك يتعلق على األقـل             
  .بالشطر املتعلق باختصاصاته ضمن حدوده الرتابية

يث إنه لكي يكون التفويض قانونيا جيب أن يصدر به قرار يتضمن إسم أو              وح
أمساء املفوض هلم، ونشر القرار يف اجلريدة الرمسية وهو األمر الـذي مل حيـصل               
فيكون بذلك التفويض منعدما ال ينتج آثاره طاملا مل حيرتم مقتـضيات الفـصل              

  .الفة املتضمن للمقتضيات الس1957 أبريل 10الثالث من ظهري 
وحيث إنه من الرغم من كل ما سلف فإن أي عقد يوقع بالتفويض يتـضمن               
مسؤوليتني اثنتني، إحداهما تتعلق مبسؤولية العامل كطرف يف العقد والثانية تتعلق           
مبسؤوليته كرجل سلطة أوكل له املشرع مراقبة ما جيري يف إقليمـه الـداخل يف               

  .نظمةاختصاصه والسهر على حسن تنفيذ القوانني واأل
 أكتـوبر   14 هـ املوافـق     1396 شوال   19وحيث إن الفصل الثاين من مرسوم       

 املتعلق بصفقات األشغال أو األدوات أو اخلدمات املربمة حلـساب الدولـة         1976
ينص على أن األعمال املربمة الصفقات بشأنها جيب أن تستجيب خصيصا لنـوع             

األمر جيب أن حتدد بكـل      ومدى احلاجات الواجب سدها، وأن املصلحة املعنية ب       
 املتعلـق بالـصفقات     1976 أكتـوبر    14 من مرسوم    11دقة خصوصا وأن الفصل     

يتطلب أن يكون امللف التقين متضمنا ملذكرة حتتوي علـى الوسـائل البـشرية              
والتقنية وتاريخ وأهمية األعمال اليت أجنزتها ونوعية وحمتوى هذه األعمـال قبـل             

  .اوضةااللتجاء على أية منافسة أو مف
وحيث إنه على الرغم مما شاب الصفقة من عيوب واليت أبرمها املتهم مـع              

 فإنه كان على املتهم أن يبني نوع ومدى احلاجـة           Consolidaireشركة كونصولدير   
الواجب سدها كما كان عليه أن حيدد بدقة نوعية وحمتوى األعمال قبل الـدخول              

لشركات أو أشـخاص طبيعـيني      يف املفاوضة مع الشركة املذكورة ملنح الفرصة        
  .آخرين على قدم املساواة لتقدمي خدماتهم واقرتاحاتهم

وحيث إن الفصل الثالث من املرسوم املذكور يقضي بأن صـفقات الدولـة             
عقود مكتوبة تعترب كنانيش التحمالت فيها عنصرا من عناصر تأسيسها، يف حني مل           

تحمالت املـذكورة يف الفـصل      يثبت أن املتهم قدم يف العقد كناشا للتحمالت بال        
الرابع من نفس املرسوم، ذلك أن هذا الفصل يقضي بأن هذه الكنـانيش حتـدد               
على اخلصوص كيفية تقدمي الثمن وتطبيق شرط مراجعة الثمن، وكـذا حتديـد              
النوعية التقنية اليت جيب أن تتطابق مع كنانيش املقتضيات املشرتكة اليت حتدد            

 على مجيع الصفقات وكذا كنانيش الشروط اإلداريـة     املقتضيات التقنية املطبقة  
العامة؛ وأن كنانيش الصفقات اخلصوصية جيب أن تشري إىل مالءمـة أو خمالفـة              

وهـو  .هذه املقتضيات يف حني جاءت الصفقة مع كونصولدير خالية من كل ذلك           
  .ما ال حيقق مبدأ املساواة والشفافية واحلكامة اجليدة يف هذا اجملال
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مع افرتاض حتقق مالءمة العقد ووجود دفرت التحمالت فإنه كـان           وحيث إنه   
من الواجب حتديد عناصر تأليف الثمن اليت تساعد على تقدير مقرتحات األمثان            

  .وتناسبها مع اخلدمات املقدمة كما يقضي بذلك الفصل اخلامس املذكور
وحيث إنه خبالف ذلك فإنه يف العقـد األول املرفـوض مـن طـرف وزارة                

خلية املوقع بني املتهم وشركة أنشور التابعة للمسمى قنري عبد الرحيم املمثل            الدا
لشركة كونصولدير كان هناك اضطراب واضح يف تقدير الثمن الحظته الوزارة يف            
صلب العقد حيث وقعت اإلشارة إىل مثامنائة ألف درهم كثمن سنوي وبني قوسني             

 حد وجود استهتار باملقتضيات     أشري إىل مليون درهم، وهو اضطراب يبني إىل أي        
  .السالفة املتعلقة بذكر عناصر تقومي الثمن ومدى مالءمتها للخدمات

 وحيث يظهر من انعدام املالءمة يف العقد الذي أبرم مع شركة سربيك الذي             
وإن ورد فيه أنه يتعلق مبدة ستة أشهر فإنه جاء لتغطية مصاريف ثالث سـنوات               

 1991اآلالت بالصيانة واحلراسة منذ تسلمها سـنة        اليت ظلت فيها الشركة تتعهد      
، ويظهر ذلك جليا من الفاتورة املقدمة يف هذا الشأن من الشركة            1994لغاية سنة   

ذاتها واليت تتضمن مبلغ الصيانة ل واحلراسة لكل آلة يف حدود مخـسني درهمـا               
 ألف درهم لثالث سـنوات أي معـدل مائـة           426لليوم مما أعطى مبلغا يصل إىل       

وشتان ما بـني هـذا املبلـغ        ) 142000(واثنني وأربعني ألف درهما للسنة الواحدة       
ومليون درهم موضوع العقد مع كونصولدير علما بأن الشركة األوىل هـي املمثـل              
الوحيد يف املغرب للشركة منتجة هذه اآلالت وبالتايل فإنها األقدر كفاءة ومعرفـة             

جبالء أن هناك تبديـدا للمـال العـام         وهو ما يظهر منه     . على صيانتها من غريها   
  .بدون أي عقد قانوين

وحيث إن النية كانت متجهة إىل شركة كونـصولدير دون غريهـا كمحطـة              
أساسية لتمرير هذه األموال العامة وتبديدها ضدا علـى املقتـضيات الـواردة يف              
الفصل السادس من املرسوم اليت تقضي بأن املمول أو املقاول جيـب أن يكـون               

يا إلحدى املهن التابعة هلذه األشغال املراد حتقيقها، يف حني يظهر أن شركة             منتم
 غري خمتصة كسابقتها شركة أنـشور يف هـذه اآلالت وال            Consolidaireكونصولدير  

يدخل ضمن أعماهلا الصيانة وإمنا البناء واألشغال العامة وأن النية كانت متجهـة             
ركة بدليل أنه مت إبرام العقد أول األمر        إىل شخصية عبد الرحيم قنري وليس إىل الش       

  .مع شكرة أنشور التابعة له مث حتول األمر إىل كونصولدير التابعة له أيضا
وحيث إنه وحىت يتمكن املتهم من التعاقد مع عبد الرحيم قنري بصفته ممثال             
لشركة كونصولدير دون غريه جلأ إىل إبرام الصفقة مباشرة مع أن شروطها غـري              

 من املرسوم يقضي بأن الصفقات باالتفـاق املباشـر          48ذلك أن الفصل    متوفرة،  
 47جيب أن تتوفر على جمموعة شروط منها ضرورة تبيان فقرة أو فقرات الفصل              

من املرسوم باإلضافة إىل أن املتهم كٱمر بالصرف مساعد كـان عليـه أن يـبني                
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قة باالتفـاق   أسباب الصفة املستعجلة أي سبب االستثناء الذي يربر عقـد الـصف           
وهو األمر الذي مل يتضمنه نص العقد املربم مع كونصولدير ممـا يؤكـد              . املباشر

  .النية اجلرمية يف إرادته منح الصفقة جلهة دون غريها
وحيث إنه من جهة فإن العقد الذي استند على الفقرة اخلامسة من الفـصل              

ـ             47 ن ضـرورة أن     من املرسوم املذكور مل يبني كما تقضي بذلك هذه الفقـرة م
تكون هذه األشغال اليت ال ميكن أن يعهد بإجنازها إال ملقـاول معـني نظـرا ملـا                  
تقتضيه احلاجة التقنية، ومل يبني العقد ما هي هذه احلاجة التقنيـة الـيت لـدى                

  .شركة كونصولدير دون غريها
 مـن نفـس     46وحيث مل يثبت للمحكمة أن املتهم احرتم مقتضيات الفصل          

نص على أن الصفقات املربمة باالتفاق املباشر جيب أن ختضع إىل           املرسوم اليت ت  
سابق إشهار وإىل املنافسة قدر اإلمكان وجبميع الوسائل املالئمة، فلم يثبت هناك            
إشهار كما مل تقم املتهم بكل الوسائل املالئمة لتحقيق املنافسة، مما يكون معه قد              

جتهت نيته إىل التعاقد مع شـخص       أخل مببدأ املساواة يف الولوج إىل الصفقات وا       
بعينه ميثل كغطاء لذلك شركة ال تتمتع باملواصفات التقنية ويوجـد مثيالتهـا يف              
الساحة املقاوالتية ومع ذلك مل يقع اللجـوء إىل املـسطرة العاديـة للـصفقات               
وعندما استعمل االستثناء بالصفقة باالتفاق املباشر مل يوجد ما يربره ومل حتـرتم             

  .تعلقة باإلشهار واملنافسةمساطره امل
وحيث ينتج من تصريح الكاتب العام للعمالة السيد عبـد اهللا القـامسي أن              

 املذكورة لكن   48املتهم أمره بالتوقيع على الشهادة اإلدارية اليت تشري إليها املادة           
عوض أن تتضمن هذه الشهادة أسباب االستثناء باالتفاق املباشر اليت تربر إبـرام             

 30ررت الشهادة يف شكل عقد الصيانة مع شركة كونصولدير بتـاريخ            الصفقة ح 
   21العقد مل يوجـه للمـصادقة عليـه مـن طـرف املـتهم إال يف                  (1994ديسمرب  
  ).1995نوفمرب 

وحيث إن القصد من ذلك كان هو تسليم اآلالت بشهادة إدارية تتضمن شـبه              
 عقد تـام مـصادق      عقد للصيانة وحتدد الثمن يف مليون درهم وذلك قبل حترير         

عليه من السلطات املختصة، وهو ما تعزز بأمر خدمة للمقـاول صـدر يف نفـس                
 تضمن دعوة قنري عبد الرحيم بصفته مـديرا مفوضـا           11/95التاريخ وحتت عدد    

 7لشركة كونصوليدير ببداية عمل حراسة واستيداع وصيانة اآلالت، مع أن الفصل            
ه جيب أن تتم املصادقة على الصفقة قبل        من العقد ينص يف فقرته الرابعة على أن       

  .أي شروع يف التنفيذ
ولذلك بقي يف األمر باخلدمة املذكور السطر املخصص للصفقة واملصادقة          
فارغا ألنه مل يكن موجودا بعد، ورغم أن املوقع على هذا األمر هو الكاتب العـام                

يابة عن العامل فإن    للعمالة السيد عبد اهللا قامسي باعتباره آمرا بالصرف ثانويا ون         
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 من ظهـري فـاتح      30ذلك ال يعفي العامل من حتمل هذه املسؤولية إذ أن الفصل            
 اخلاص بالنظام األساسي للمتصرفني بوزارة الداخليـة يقـضي بـأن        1963مارس  

الكاتب العام يساعد العامل ويشرف حتت سلطته على أعمال مصاحل اإلقلـيم أو             
ته آمرا بالصرف غـري سـليم فالعامـل آمـر           العمالة؛ بالرغم من أن توقيعه بصف     

بالصرف مساعد والكاتب العام ميكن أن يكون آمر بالصرف ثانويا بعني بقرار وهذا             
  .غري موجود

وحيث إن تسليم اآلالت قبل أي عقد أساسي وقبل أي مصادقة على العقـد              
ة كان املقصود به هو استغالل هذه اآلالت يف أعمال خارجة عن االستيداع والصيان            

واحلراسة كما تدل على ذلك األشغال اليت قامت بها الشركة املذكورة طبـق مـا               
  .سيأيت

 14/12/1994ومما يؤكد ذلك تقدمي الشهادة اجلبائيـة للـشركة مؤرخـة يف             
 أي ابتداء من تـاريخ تـسليم اآلالت         1995 يناير   9والقيام بتأمني اآلالت ابتداء من      

  .السنةوقبل العقد واملصادقة عليه مبا يقارب 
ومن جهة أخرى باإلضافة إىل احلصول على اآلالت قبـل املـصادقة علـى              

 بناء علـى  1996 يناير  24العقد مكن ذلك الشركة من التوصل مبليون درهم بتاريخ          
 أي يومني من التوصـل      1995 دجنرب   20توجيه من طرف املتهم الذي أمر باألداء يف         

ى املصادقة على العقد إال شـهر،       باالعتماد من طرف وزارة الداخلية ومل مير عل       
 1995 ديـسمرب    18 يف   10587علما بأن االعتماد مسجل مبيزانية العمالة حتت عدد         

ومكن الشركة أيضا من احلصول يف الـستة        . مما يثبت دفع الثمن قبل انتهاء السنة      
 علـى   1996 ديـسمرب    31 درهما ويف    500.000 على   1996 يونيو   30األشهر األوىل أي    

رهما األخرى فتكون قد توصلت بثمن سنتني ومل ميض على العقـد إال              د 500.000
 املوجهـة إىل وايل     25/3/2002سنة وهو ما محل الشركة يف رسالتها املؤرخـة يف           

 وما بعدها مع أنها حـصلت  1997والية البيضاء الكربى إىل املطالبة بأمثنة سنوات  
  .على مثن السنتني حسب العقد املصادق عليه

  مية استغالل النفوذجر: ثانيا 
مـن   250حيث أحيل املتهم من أجل جنحة استغالل النفوذ طبقـا للفـصل            

 تأسيسا على ما حصل عليه من منافع مادية مـن أجـل متكـني               القانون اجلنائي 
أشخاص وشركات من احلصول على صفقات أو مشاريع عن طريق االتفـاق مـع              

  .السلطة العامة
د ارتكابـه خلطـأ مـرتبط مبهامـه         وحيث إن مسؤولية املتهم تثبت مبجـر      

فباألحرى إذا كان هو الفاعل األساسي يف تفويت الصفقات العمومية ضـدا علـى              
القانون، وأنه ال ميكنه االدعاء أن أوامر صدرت له يف شكل فـاكس مـن مديريـة                 
اجلماعات احمللية لوزارة الداخلية يتضمن نص العقد الـذي وقعـه مـع شـركة            
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ن املوظف غري مسؤول جنائيا إذا قام بتنفيـذ تعليمـات   كونصلدير ذلك أنه إذا كا   
شرعية، فإنه مسؤول إذا نفذ تعليمات يظهر جبالء أنها غري شرعية كما هو احلال              
يف العقد املذكور الذي خيرق املقتضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة بالصفقات          

  .العمومية جبالء
 أصدر إليه التعليمـات علـى       إضافة إىل أنه مسؤول عن عدم إثارة انتباه من        

فرضية وجودها إىل املقتضيات القانونية والتنظيمية املذكورة مما يكون معه قـد            
  .مس مببدإ املساواة بني املقاولني يف الولوج إىل الطلبات العمومية

وحيث ينتج من أطوار اتفاق املتهم مع شركة كونـصولدير بـشأن اسـتيداع              
 املربم معهـا حـول أشـغال إزالـة النفايـات            وحراسة وصيانة اآلليات، واالتفاق   

باملناطق السوداء بعمالة عني السبع احلي احملمدي، أنه استغل نفـوذه يف إسـناد              
هذين الصفقتني للشركة املذكورة لقاء منافع خاصة كما هو ثابت مـن ظـروف              
ومالبسات االتفاقني املذكورين اللذين ال خيتلفان يف ظروفهما مع وقـائع صـفقة             

ر مجاعة عني السبع حسب ما هو ثابت من تصرحيات املسمى جان فكتور             بناء مق 
لوفاط ممثل شركة هلفتيكا من أن املتهم استغل نفوذه يف إسناد هـذه الـصفقة               

  . درهم700.000لشركته لقاء عمولة وصلت قيمتها األولية إىل مبلغ 
 تتم  وحيث إنه بالنظر إىل نوعية اآلليات موضوع العقد، وطبيعة األشغال اليت          

والـيت  ) سـطوك فـيس   (بواسطتها، واستنادا للشهادة التقنية املنجزة من شركة        
اطلع عليها املتهم حني اإلدالء بها، تبني أن قيمة آلة واحـدة مـن نـوع اآلليـات                  
موضوع الصيانة واحلراسة ال يقل عن مخسة ماليني درهم، مما يفيد ثبوت قيمـة              

ثار مبناسبة الدفوع الشكلية من طرف      املعدات موضوع العقد و يربر رد الدفع امل       
املتهم بانعدام أية قيمة لآلليات حىت يتقرر على ضوئها وصف اجلرمية باجلنحة أو             

 241اجلناية حسب األحوال املنصوص عليها يف الفقرة األوىل أو الثانية من الفصل             
  .من القانون اجلنائي

ميد بلكـورة   وحيث إن الثابت من تصرحيات الشهود، وخاصة منهم عبد احل         
الذي يعمل بشركة كونصولدير، وعبد اهللا قامسي الذي كان يشغل منصب الكاتب            
العام بالعمالة، واليت عرضت على املتهم ونوقشت معه كما وردت حبرفيتها أمـام             
قاضي التحقيق، وأمام الغرفة اجلنائية، أن شـركة كونـصولدير قـد عمـدت إىل               

لبناء والتعمري، كما سبقت إليـه باإلضـافة   استغالهلا يف أشغال خاصة بها يف جمال ا  
إىل أنها عمدت إىل إكرائها ملقاوالت وشركات أخرى، كما هو الشأن مـع الـشركة               
اإليطالية اليت كانت مكلفة بورش الطريق السيار بني فاس ومكناس، شـأنها شـأن              
بعض اآلليات سالفة الذكر اليت استعملت مبقابل مادي من طرف الشركة احلارسة            

زالة النفايات باملناطق السوداء بالعمالة املذكورة، حسب العقد الذي عـرض           يف إ 
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باجللسة، وأن إحدى هذه اآلليات الزالت بعني املكان يف وضعية متهالكة، كما هـو              
  .واضح من صورتها الرقمية، وهي مبطرح النفايات بنفس العمالة

د اسرتدت ما   وحيث لئن كانت مديرية اجلماعات احمللية بوزارة الداخلية، ق        
تبقى من اآلليات حسب الشهادة املدىل بها يف هذا اإلطار، فإنها قـد اسـرتجعتها               
دون بطاريات، ودون صناديق قطع الغيار اليت كانت خمصصة هلا،وهو مـا يفيـد              

  .تعرضها للتبديد
وحيث إنه استنادا لكل ما ذكر من علل، تظل دفوع املـتهم بانعـدام فعـل                

ة، دفوعا غري مرتكزة على أي أساس من الواقع والقانون،          التبديد، وغياب سوء الني   
ذلك أن ادعاءه عدم تبديد اآلليات بعلة اسرتدادها من طرف الوزارة املعنيـة، ال              
يستقيم أمام ثبوت تهالك بعضها، واندثار أجزاء من بعضها اآلخر، وأن ادعاءه بأن             

قيقة استعماهلا  تشغيل هذه اآلليات يدخل ضمن إجراءات صيانتها، فيه جتاهل حل         
  . عوض حراستها بغرض االستثمار ال بغرض الصيانة

وحيث إن القرار املستأنف ملا خلص إىل إدانته من أجل جناية تبديد أمـوال              
انطالقا مما تضمنه مـن حيثيـات،       " كونصوليدير"عامة يف إطار االتفاق مع شركة       

  .هذا اخلصوصيكون صادف الصواب، مما ينبغي معه تأييده فيما انتهى إليه ب
III ‐             فيما خيص مشروع احلسن الثاين للقضاء على مدن الـصفيح لكريـان 

  سنطرال بالدار البيضاء
 241جرمية استغالل النفوذ واملشاركة يف تبديد املال العام طبـق الفـصلني             

   من القانون اجلنائي129و
حيث توبع املتهم عبد العزيز العفورة مبقتضى قرار اإلحالـة الـصادر عـن              

ضي التحقيق باجمللس األعلى من أجل جرمية استغالل النفـوذ واملـشاركة يف             قا
 مـن القـانون     129 و 241 و 250تبديد املال العام بدون وجه حق طبقـا للفـصول           

اجلنائي وذلك عند تنفيذه ما أسند إليه من مهام تتعلق مبشروع احلـسن الثـاين               
بع بالـدار البيـضاء   إلسكان قاطين دور الصفيح بعمالة احلي احملمدي عني الـس        

 إىل نهايـة    1994والذي كان املتهم يشغل بها منصب عامل العمالة ابتداء من سنة            
  .1999سنة 

 بدأ التفكري يف مشروع احلسن الثاين للقضاء علـى          1982وحيث أنه منذ سنة     
 مـسكن إليـواء     6000مدن الصفيح بكاريان سنطرال بالدار البيضاء لبناء حـوايل          

 يف شكل قطع أرضـية مفـرزة        1982نطلقت األشغال به سنة     قاطن هذه الدور، وا   
  .تتكون البناية عليها من طابق سفلي وآخر علوي طبق تصاميم التهيئة آنذاك

وحيث إن املشروع يهم مجاعتني عني السبع من جهة واحلي احملمدي مـن             
جهة أخرى، ومن أجل إمتامه جرى االتفاق بينهما على إنشاء نقابة بهـدف إجنـاز               
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 للمجلـس   1983 أكتـوبر    5حمـضر اجتمـاع     (وع املشرتك بني اجلمـاعتني      املشر
احلضري لعني السبع وحمضر اجتماع اجمللس احلضري جلماعة احلي احملمـدي           

باعتبار النقابة مؤسـسة    )  للمصادقة على تأسيس النقابة    1984 أبريل   28املؤرخ يف   
 وختـضع   عمومية تتمتـع بالشخـصية املعنويـة واالسـتقالل اإلداري واملـايل،           

للمقتضيات التشريعية والتنظيمية اليت تطبق على اجلماعات احمللية طبـق مـا            
 30 املوافق   هـ 1396 شوال   5 املؤرخ يف    1.76.583ينص عليه الظهري الشريف رقم      

 57 لغاية   54م مبثابة قانون يتعلق بالتنظيم اجلماعي خاصة يف فصوله          1976سبتمرب  
  .‐منه باعتباره املطبق آنذاك

 130 وحدة سكنية و   668تبني بعد ما مت إجناز الشطر األول املكون من          وحيث  
حمال جتاريا أن بناء دور مستقلة لن يكون كافيا لتغطية كل احلاجيات من جهـة،               

يكـون  ) طبقة أو طبقتني  (ومن جهة أخرى أن ما شيد فوق بناياتها بشكل عشوائي           
يف املـشروع وتكليـف     وهو ما دفع إىل إعادة النظـر        . خطرا على سالمة الساكنة   

مكاتب الدراسات الجياد تصور يتماشي مع تصميم التهيئة اجلديـد، كمـا كلفـت              
 بإجناز جـزء    EMBA بإجنازات التجهيزات األساسية وشركة إمبأ       SETشركة ست   

ويتعلق باملناطق أ و ج ود      ) 27/1صفقة  ( مسكنا 1348من الشطر الثاين املتكون من      
حمضر مـداوالت جلنـة نقابـة املـشروع         ( ب   بينما متكلف شركة اجملد مبنطقة    

  ).1992 أبريل 29املؤرخ يف 
 من إنهاء األشغال املكلفة بها ملا وقعت        EMBA وحيث مل تتمكن الشركة إمبا      

فيه من مشاكل تقنية ومالية، ومل تتمكن إال من إجناز بعض اخلـدمات واألشـغال               
إنهـاء بنائهـا،     مسكنا كان مـن املفـروض        360الكربى لبعض العمارات من أصل      

  .1993وتوقفت عن إجناز الباقي سنة 
وحيث إنه بالرغم عن ذلك فقد صدر أمر خدمة لصاحلها يقضي بتـسليمها             

 مليون درهم مقابل احلقوق املعاينة يف حني مل يتبني يف الـورش أن هنـاك                8مبلغ  
  .إجنازات تعادل هذا املبلغ

السبع احلي احملمدي   وحيث إنه مبجرد تعيني املتهم عامال على عمالة عني          
 وجد املشروع جممدا ووراءه العديد من املشاكل ذات الطبيعة القانونية           1994سنة  

  .واملالية والتقنية فطالب وزارة الداخلية بإيفاد جلنة للتفتيش يف املوضوع
وحيث نتج عن التفتيش اجملرى إزاحة رئيس النقابة املسمى مصطفى زدنان           

 5كانه وأثناء تفويـت األشـغال بينهمـا بتـاريخ           وتعيني املسمى احلسن حريوف م    
 أبدى الرئيس اجلديد جمموعة من املالحظات يعتربها عبئـا علـى            1995ديسمرب  

النقابة وخمالفة صرحية للقانون ومنها شـروط العقـد مـع مكتـب الدراسـات               
وجمموعة املهندسني وفتح حسابني يف وكالة القرض العقـاري والـسياحي بـدون     

 من احلساب اخلاص لشركة إمبا الذي كان        1.582.207،80ع مبلغ   أساس قانوين ودف  
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من املفروض أن يوقعه اآلمر بالصرف رئيس اجلماعة وليس رئيس النقابـة بـدون              
وجه حق، ووجود مبالغ نقدية غري مربرة وتسليم مبالغ حقوق املعاينة لكـل مـن               

غريهـا مـن     ومكاتب الدراسات باإلضافة إىل التأخري يف اإلجناز و        SETشركة ست   
  .املخالفات القانونية

وحيث تقرر أيضا بعد التفتيش إنهاء العمل باحلساب اخلـصوصي املفتـوح            
بشكل غري قانوين ونقل السيولة النقدية إىل ميزانيـة نقابـة املـشروع وانطـالق               

  .املشروع من جديد وتتبع أشغاله بواسطة التعاون املعمق مع عامل العمالة
مال على اإلقليم وجد أمامه عدة خروقات منهـا         وحيث عندما عني املتهم عا    

على اخلصوص تلك املتعلقة بفتح احلساب اخلـصوصي وسـحب مبـالغ منـه              
 درهما لشركة   9.999657,80بطريقة غري قانونية، ومنها على اخلصوص تسليم مبلغ         

 رغم اعرتاض مكتـب الدراسـات       1 بناء على بيان مؤقت حيمل رقم        EMBAإمبا  
على أساس أن املبلغ جيـب أن يـوازي األشـغال املنجـزة      وجمموعة املهندسني   

وإصدار ) 27/91صفقة رقم   (والسلع املوجودة بالورش يف حني أن ذلك غري متوفر          
درهما لـنفس الـشركة ورفـض        1.582207،80 لتسليم مبلغ آخر يصل      2بيان رقم   

التسليم لنفس األسباب، وتـسليم مبـالغ تتجـاوز مـا جيـب، تـصل إىل مبلـغ                  
 8.908202،61درهما لصاحل مغـرب دراسـات و       11.370776(درهما   26.140.315،36

باإلضـافة إىل   ) SETلصاحل شركة ست     5.361336،00لصاحل جمموع املهندسني و     
 درهما فقط كرصيد للمشروع يف حني كانـت مـداخيل           15.105728،58وجود مبلغ   

عـة  دفوعـات املـستفيدين ومـساهمة اجلما      (  مليون ردهم    58املشروع تتجاوز   
 مليون ردهم ودفوعات البنك الشعيب لصاحل       10احلضرية لعني السبع اليت بلغت      

  ). مليون درهم18املستفيدين اليت جتاوزت 
وحيث إن املتهم مل يوضح باستثناء املطالبة بالتفتيش ما هي اإلجراءات اليت            

ها قام بها من أجل تطهري الوضع وتقومي االحنرافات املمارسة يف السابق واليت ورث            
يف املشروع، تلك اإلجراءات اليت يتطلبها القانون وتـدخل يف واجباتـه القانونيـة              

  .كعامل على العمالة
وحيث إنه النطالق املشروع من جديد مل يقع اللجوء إىل املساطر اليت ينص             
عليها القانون خبصوص الصفقات العمومية بعدما تقرر عقد شراكة مع القطـاع            

 حـول الـصفقات     1976 أكتـوبر    14ين من مرسـوم     اخلاص، ذلك أن الفصل الثا    
العمومية املذكور سابقا يقضي بأن اخلطوة األوىل جيب أن تكون هي حتديد بكـل       
ما ميكن من الدقة نوعية حمتوى األعمال املطلوب إجنازها قبل اللجـوء إىل أيـة               
منافسة أو مفاوضة، وذلك ال يتم إال من خالل مداولة جملس النقابة وكذا جملـسا               

عة عني السبع ومجاعة احلي احملمدي، وحيث إن اخلطوة التالية هي صب كل             مج
هذه املداوالت باإلضافة على اجلوانب التقنية واملالية األخرى يف كناش للتحمالت           
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تذكر فيه على اخلصوص بالنسبة للمشروع كل املعلومات األوليـة ومنهـا عـدد              
واحملـالت التجاريـة    العمارات والبنايات األخـرى ومـساحتها وعـدد الـشقق           

والتجهيزات االقتصادية واالجتماعية ومساحة كل وحدة وأمثنة الوحدات السكنية         
  .وغريها حسب أنواعها ونسبة احتالل املساحة من املساحة اإلمجالية للعقار

وحيث إن كل ما سلف يصب يف إطار شفافية املشروع واحلفاظ على املـال              
  .اة املتنافسني أمام القانونالعام باحلصول على أسس العروض ومساو

وحيث إنه باإلضافة إىل ذلك أن املداوالت املـذكورة مل حتـصل وأن دفـرت               
التحمالت مل ينشا قبل كل منافسة أو مفاوضة فإن املعلومـات بالتـايل مل يقـع                
إشهارها كما يقضي بذلك القانون ونتيجة طبيعية لذلك مل تكـن هنـاك أظرفـة               

جلسة علنية أو مغلقة حـسب األحـوال وحيـرر          تتضمن عروضا جيري فتحها يف      
حمضر بذلك كما يقضي القانون وخيتار من بني املتنافـسني األصـلح للمـشروع              

  .واملقدم أفضل عرض لسكان الصفيح املعنيني أساسا باملشروع
وحيث إن ما حدث من تسليم املشروع لشركة كوجيبـا ال يـدخل يف إطـار                

 املذكور إذ   1976صل الثالث من مرسوم     مسسرة املناقصة املنصوص عليها يف الف     
  .ال تتوفر فيه شروطها

ذلك أنه مل يوضع دفرت للتحمالت ومل يعلن عنـه، ومل يـشهر ويعلـن عـن                 
الصفقة ومل يؤلف مكتب للمناقصة ومل تكن هنـاك جلـسة للمناقـصة وحتريـر               

كمـا مل تتـوفر شـروط       )  وما يليها من املرسوم املذكور     10الفصول  (حمضر بها   
ت بناء على طلب العروض اليت وإن مسح القانون باختيار األحسن ولـو مل   الصفقا

يكن أقل عرض فإنه جيب أن يربر ذلك يف حمضر فتح العروض واحلكم عليها أو يف                
ملحق خاص، كما أن األمر بالنسبة للعروض احملدودة يتعلـق باألعمـال الـيت ال               

ما يليه مـن املرسـوم       و 28كما يقضي بذلك الفصل     . يتجاوز مبلغها مليون درهم   
املذكور، وال يف إطار صفقات املنافسة ألنها تتعلق بإجراء أحباث خاصة وألسباب            

 مـن   35الفـصل   (فنية ومالية وتقنية تلجأ اإلدارة إىل هذا النوع مـن الـصفقات             
؛ وبذلك يبقى النوع األخري من الصفقات هـو ذلـك املتعلـق باالتفـاق               )املرسوم
وهذا كما سبق يتطلب اختيـار طـرف واحـد          ) رسوم من امل  45الفصل  (املباشر  

للصفقة مع إشهار الصفقة وتبيان أسباب هذا االختيار دون غـريه واإلشـارة إىل              
 من املرسوم السالف املتعلق حبالة االستثناء هذه ومربراتها وهو أمر           47/1الفصل  

  .غري حاصل أيضا يف هذه احلالة
إن هناك واقعا مبقتـضاه     وحيث إن بغض النظر عن عدم مراعاة ما سلف ف         

 مسكن مع مرفقاتها إىل شركة كوجيبا بعـدما وقـع           10.050أسندت صفقة إجناز    
اختيارها من مخس مقاوالت متنافسة دون وجود أي أثر مللفات العروض وحملاضر            
فتحها وكل ما هو موجود هو جدول يتضمن اقرتاحات الشركات املتنافسة وهـي             



 

  ص 288  توثيق  القضائي   مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  النشر  و ال‐  69  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

ـ      ام مبقارنـة بينهـا بـالنظر النعـدام دفـرت           اقرتاحات غري متجانسة يصعب القي
التحمالت قبل ذلك يوضح ما هي األسس اليت ستقع املنافسة عليها، مما يصعب             
معه القول بأن شركة كوجيبا قدمت أحسن عرض بالنسبة للمشروع، فبينما حتدد            
الشركة املذكورة يف عرضها مثن املرت املربع للعقار وعـاء املـشروع يف مخـسني               

 درهما وأيت   115 عرض   kafaشركة كافا   ( شركات أخرى عرضا أعلى      درهما تدفع 
ويف الوقت الذي تتعهد )  درهمlahsinia 100 درهما وحلسينية Et BAHIA 120باهيا 

 لـدور املوازنـة تتعهـد       3522 سكن لدور الصفيح و      4775فيه شركة كوجيبا ببناء     
ـ           ا كـوم الـيت     الشركات األخرى بعدد أقل لسكن الصفيح باستثناء شـركة كوجيب

تعهدت ببناء نفس عدد شركة كوجيبا، ويف الوقت اليت تتعهد هذه األخرية مبساحة             
سبعني مرتا مربعا لسكن دور الصفيح بثمن يصل مبلغه مائة ألف درهم لكل سكن              

  .تتعهد الشركات األخرى مبساحة أقل وبثمن أقل أيضا
 وكـذا حماضـر     ونظرا النعدام دفرت التحمالت قبل العروض وانعدام ملفاتها       

فتحها واحلكم عليها فإنه مل تعرف األسس اليت اعتمد عليها ملنح الصفقة للشركة             
 يناير  2املذكورة، خصوصا وأنه يوجد يف أحد حماضر االجتماعات املنعقدة بتاريخ           

 مبقر العمالة لدراسة مشروع االتفاقية اليت ستوقع بـني نقابـة اجلمـاعتني              1996
ي احملمدي وشركة كوجيبـا وشـركة سـوجيباكوم         احلضريتني لعني السبع واحل   

SOGEBACOM             والذي يستفاد من تدخل الكاتب العام للعمالة أن األمر ال يتعلـق 
ومن خالل الكلمات االفتتاحية لالجتماع يشري املـتهم إىل         . بالشركة األوىل لوحدها  

ة أن االختيار وقع على الشركتني معا كطريف العقد، فكيف وقع التخلي عن الشرك            
الثانية لصاحل األوىل؟ وما هي أسس االختيار وأسباب التخلي؛ وإن وجود مثل هـذا              
الغموض واإلبهام الذي بالنظر إىل أنه يتعلق بأمور بديهية وأساسية لعقد الصفقات            
فإنه ال ميكن؛ إال تصديق الشهود الذين يدعون أن ذلك كان عن قصد وبإدارة غري               

  .بريئة
 16 بعمالة عني السبع احلـي احملمـدي بتـاريخ           وحيث ورد يف اجتماع انعقد    

 أن عامل اإلقليم أورد يف كلمته االفتتاحية أن هدف وزارة الداخلية هو             1996مارس  
الوصول إىل ملف متكامل خيرج املشروع إىل الوجود مبساهمة رئيس اجلمـاعتني،            

 أقـل   أي جمرد املساهمة وليس احتكار املشروع والقيام به كما يدعي املتهم، وبأن           
ما ميكن أن يعطى لسكان الصفيح بالنسبة ملساحة الشقق هو سبعون مرتا مربعـا              
وذلك تعقيبا من املتهم على أحد املتدخلني يف نفس االجتماع وهي املساحة الـيت             
اقرتحتها الشركة نفسها يف العرض الذي قدمته ولو أنه مل يثبت يف العقد ألسـباب               

  .جمهولة
لذي خصص ملشروع االتفاقيـة أن األمـر يتعلـق          ولقد ورد يف هذا االجتماع ا     

بالشركتني املذكورتني معا اللتني وقع عليهما االختيار من طرف جلنة مكلفة بفتح            
األظرفة يف عدة اجتماعات مبقر العمالة يف حـني مل توجـد أظرفـة وال حمـضر                 
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كـد أن   باجتماع اللجنة كما أن االجتماع مل يتم مبقر اجلماعتني وإمنا بالعمالة مما يؤ            
اإلشراف على املشروع كان بالعمالة وأن اجلمـاعتني سـاهمتا كمـا ورد يف كلمـة               

  .العامل املتهم يف إجنازه
مع شركة كوجيبا لوحدها    ) عقد(وحيث إنه ويف هذه الظروف وقعت اتفاقية        

 21حبضور ممثلني لوزير الداخلية والعامل املتهم وشخصيات أخرى وذلك بتاريخ           
ثنني وعشرين مادة، وأول مالحظة فيها هو عدم اإلشارة إىل           متضمنة ا  1996يونيو  

القوانني املنظمة للصفقات العمومية يف ديباجاتها كما أن املادة األوىل فيها تـشري             
إىل أن الشركة ستقوم باجناز املشروع طبقا للتصاميم اليت ستجري املوافقة عليها            

 طبق ما يقضي به القـانون       وطبق دفرت التحمالت اللذين مل يكونا مرفوقني بالعقد       
وتضيف املادة األوىل وتبعا للربامج واملدد املقرتحة من طرف املقاولة واملوافـق            
عليها من طرف النقابة، ومن البديهي أن من بني ذلك حتديـد مـساحة الـشقق                

  .االجتماعية يف سبعني مرتا مربعا
ت جـزءا   وتتضمن املادة الثانية وخالفا للقانون الذي يعتـرب دفـرت الـتحمال           

أساسيا من العقد وقاعدة رئيسية تسبق كل إعالن عن صفقة أن دفرت الـتحمالت              
حيدد املواصفات التقنية لألشغال وألعمال البناء اليت جيب تنفيذها سيلحق بهذا           
العقد بعد املوافقة عليه من الطرفني، وهو ما يؤكد أن النية كانت متجهـة منـذ                

الصفقات مفتوحة لكل خرق حمتمل وهـذا       البداية لرتك أهم مقتضيات كل عقود       
ما يدعم تصرحيات بعض الشهود ومـنهم علـى اخلـصوص املهندسـة زهـور               
الشرقاوي اليت قدمت مشروع دفرت حتمالت بعد توقيع العقـد للمـتهم يتـضمن              
األسس الواقعية اليت جيب تنفيذها فوقع إتالفه وتعويضه بدفرت آخر خيالف هـذا             

  . مواد االتفاقيةالواقع بل وحىت حمتويات بعض
وحيث ورد يف املادة الثالثة من االتفاقية أن العقـار الـذي يـستعمل لبنـاء                

قاعة األفراح، قاعـة  (جتهيزات اجتماعية ثقافية كما هو موجود يف خمطط التهيئة     
للعرض، حمافظة عقارية، محام، قيسارية، دار النساء، مسجد، مـستوصف، مقـر            

رة لوزارة الداخلية، روض، ثانوية، دار األطفـال،  اجلماعة، دار الشباب، قباضة، إدا    
يبقى ملكا للنقابة وليس للشركة، ومل يظهـر مـن حمتويـات            )مكتبة، مركب ثقايف  

امللف أن الشركة ألزمت ببناء هذه التجهيزات وال أعطت هلا األسـبقية وسـلمت              
  .للنقابة

ز الشركة  وحيث ورد يف املادتني الرابعة واخلامسة أن العقد يفسخ إذا مل تنج           
ما وقع االتفاق عليه حسب ما ورد يف املخططات وكناش التحمالت وإذا مل تسلم              
املفاتيح يف الوقت احملدد، وبفسخ العقد تسرتجع النقابة كـل العقـارات، وكـل              
البنايات املقامة عليها وتقوم بطلب التشطيب على امللك يف احملافظة العقاريـة            
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ن الشركة مل تنفـذ التزاماتهـا يف العقـد          املسجل لصاحل الشركة يف حني اتضح أ      
  .خصوصا فيما يتعلق باحرتام آجال إمتام مراحل البناء

وحيث ورد يف املادة العاشرة أن الشركة تلتزم بأن تعطي األسبقية من الشقق             
 الباقيـة   ٪40 لصاحل هـذا النـوع و      ٪ 60اليت مث إجنازها لسكن الصفيح يف حدود        

م الشركة ذلك وباتفاق مع النقابة والعمالـة الـيت          لسكن املوازنة، يف حني مل حترت     
 10.050 لكل طرف إذ من جمموع       ٪ 50يشرف عليها املتهم جرى حتديد النسبة يف        

 وهو مـا خيـالف      ٪ 50 سكن أي حوايل     5020مسكن خصص لسكان دور الصفيح      
 مسكن الذي سيبىن    8297أيضا حىت العرض الذي قدمته الشركة إذ من بني جمموع           

 علما بأن األمر كان يتطلـب       ٪ 60 مسكن للصفيح وهو ما يقارب       4775سيخصص  
ذلـك أن تقلـيص     . حتديد النسبة أيضا تبعا للمساحة اإلمجالية اليت جيري بناؤها        

 مـرتا   45 و 56مساحة الشقق االجتماعية لدور الصفيح من سبعني مرتا مربعـا إىل            
 كما هو مقرر يف     ٪60مربعا قلصت املساحة اإلمجالية أيضا ومل تعد موازية لنسبة          

  .العقد
وخالفا ملا صرح به املتهم من أن العربة بتسليم عدد الشقق املنجـزة فـإن               
املادة املذكورة تعطي األسبقية لساكنة دور الصفيح ولو اضطر األمر تأخري تسليم           
شقق املوازنة من جهة، ومن جهة أخرى وإن احرتمت هذه النسبة يف الشطر األول              

)  لقاطين دور الـصفيح    1280 مسكن منها    2121(ا ادعاه املتهم    الذي مت إجنازه كم   
 مـرتا عـوض سـبعني مـرتا         45 و 56فإن بالنظر لتعديل املساحة وخفضها لغاية       

 شقة اليت هي يف     999تقلصت النسبة بالنسبة لدور الصفيح، ومن جهة أخرى فإن          
 ٪ 30 وهـو مـا يقـارب        270طور اإلجناز لن يسلم منها لساكين دور الصفيح غري          

فقط من اجملموع وال حيرتم بالتايل مقتضيات املادة املذكورة املتعلقة باألسبقية           
  .لدور الصفيح

وحيث يتضح أن دفرتا للتحمالت هيئ بعد العقد مطابقا للواقـع كمـا وقـع         
ذكره واستغىن عنه وأتلف وهيئ دفرت حتمالت آخر، وحىت هذا مشله تعديل؛ ذلك             

اخلاصة بدور الصفيح وخفضها إىل املـساحتني  التعديل الذي غري مساحة الشقق    
املذكورتني وعدل عدد املقتضيات يف السكىن املخصص للموازنـة مـن طبقـة             
أرضية وأربع طوابق إىل طبقة أرضية وسبع طوابق مما أدى إىل تغيري املعادلـة يف               

  .النسب الواردة يف املادة املذكورة
 وأن الـصفحة األوىل     وحيث أنكر املتهم أن يكون وقع علـى هـذا التعـديل           

املوقعة من طرفه وإن محلت عنوان دفرت التحمالت املعدل فإنها مل تكن مرفوقة             
 وهـو   1997 يونيـو    27 ماي و  30إال بالتصاميم اليت وقعها وزكاها وصادق عليها يف         

إنكار يدحضه العديد من الشهود الذين أكدوا أن التعديل مت بعلمه وموافقتـه بـل               
ني من الوكالة احلضرية وعلى باقي املعنيني بذلك، كمـا          وبضغوطه على املسؤول  
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يدحضه عنوان الوثيقة اليت قدمت إليه ووقعها والذي يـنص علـى أنهـا دفـرت                 
حتمالت معدل، تدحضه أخريا خمتلف التصاميم اليت وقعها واليت حبساب مساحة           
الشقق فيها اخلاصة بدور الصفيح يظهر أن الشقق ذات غرفتني تصل مـساحتها             

  . مرتا45 مرتا وذات غرفة واحدة تصل حوايل 56يل حوا
وحيث بسبب ذلك زاد مثن السعر املرت املربع يف الشقق املخصـصة لـدور              
الصفيح إذ ظل الثمن السابق اخلاص مبساحة سبعني مرتا مربعا كما هو أي مائـة               

 من العقد مما تضررت معه الساكنة       14ألف درهم كما هو منصوص عليه يف املادة         
 مقتضيات العقد وأهداف املشروع، وحيث إنه بارتفاع عدد الطوابق مـن            وخالف

أربعة إىل سبعة باإلضافة إىل أنه خمالف للتهيئة العمرانيـة وملنـاخ دور الـسكن               
االجتماعي كما هو واضح من الدراسات االجتماعية اليت متت قبل إجناز املشروع             

 حسب مـذكرة    cos‐2.3ىل   إ cos‐1.05فإنه نقل نسبة استعمال مساحة العقار من        
  .جمموعة الدراسات اليت قام بها مغرب دراسات

 ألـف   760كما أنه مكن من رفع عدد األمتار املبنية لصاح الشركة اليت جتاوز             
مرت مربع يف حني تقلصت عدد األمتار املبنية لـصاحل سـاكنة دور الـصفيح إىل                

فيح حمصلة على    ألف مرت مربع أي انعكست النسبة وأصبحت دور الص         320حوايل  
 املنصوص عليهـا    ٪60 من إمجايل مساحة األمتار املبنية عوض        ٪ 40نسبة حوايل   

يف العقد باإلضافة إىل حرمان ساكنة دور الصفيح من احملالت التجارية اليت بلغت             
 كلها تسلمتها الشركة لصاحلها، وهو ما حقق رحبـا إضـافيا للـشركة مـن                1360

شقق االجتماعية مع بقاء نفس الثمن الـسابق        جهتني، من ناحية تقليص مساحة ال     
  .ومن ناحية الزيادة يف عدد الطوابق

وحيث إن السماح مبثل ما سلف يعترب خمالفا للقانون إذ كان األمـر يتطلـب               
تعديل العقد وسلوكه نفس املسطرة للمصادقة عليه أو رفضه من الوزارة الوصية            

ميـة إذ لـو كـان يف علـم          ومن جهة خيل بقواعد املنافسة يف الـصفقات العمو        
املتنافسني أنه سيسمح بعدد الطوابق السبع عوض األربع، وببيع املرت مربع لشقق            
دور الصفيح بأكثر من الثمن السابق املبىن علـى أسـاس مـساحة أكـرب لكانـت               
العروض بشكل آخر ويف مصلحة العروض، وهو أخريا خمالفة واضـحة ملخطـط             

وأن مشروع تغيري هذا املخطط ال ميكن اعتماده        التهيئة العمرانية املصادق عليه،     
  .وبداية تنفيذه طاملا مل يعتمد املسطرة القانونية وينشر يف اجلريدة الرمسية

وحيث إن الزيادة غري املشروعة يف عدد الطوابق ال ميكن أن حيدث دون علم              
املتهم وهو املسؤول األول يف اإلقليم يراقب قرارات اجلماعات احملليـة ويـسهر             
على تنفيذ القوانني ويراقب وينسق كل أنشطة وقرارات اإلدارات اخلارجية ومنها           
الوكالة احلضرية للدار البيضاء اليت وإن صدر بها ظهري شريف مبثابة قانون مؤرخ             

م ومنحهـا يف مادتـه األوىل صـفة         1984 أكتـوبر    9 املوافق   هـ1405 حمرم   13يف  
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ستقالل املايل فإنـه يف نفـس املـادة         املؤسسة العامة والشخصية االعتبارية و اال     
أخضعها كاجلماعات احمللية لوصاية وزارة الداخلية أي ملراقبة الوايل والعامل يف           
اإلقليم حسب حدوده الرتابية ومن مت فإن ما ادعاه املتهم مـن أن الوكالـة هـي                 
املختصة بالتغيري وخترج عن نطاق مراقبته وهي تلك اليت أصدرت األمر بالتغيري            

أساس له من القانون فهي ختضع ملراقبته، وال حتل حمل اجلماعات احمللية يف             ال  
اختصاصاتها، وإن منحت هلا املوافقة على مشاريع التجزئة والتقسيم والبناء ذات           
الطابع التجاري أو الصناعي أو البنكي اليت توجهها إليها السلطات املختصة فإن            

 ويف امليادين احملـصورة املـذكورة يف        األمر يتعلق باملوافقة على املشاريع فقط     
حني أن املطلوب تقدمي املساعدات التقنية للجماعات احمللية يف ميدان الـتعمري            

  ,والتهيئة
وحيث إن زيادة عدد الطوابق تطلب حتما تغيري برنامج البناء ودفـع املـتهم       
إىل تنفيذ توصية اجلماعة احمللية بهدم ما أجنز يف السابق مـن بنايـات وضـعت                
أسسها على فرضية محل أربع طوابق وليس سبع طوابق، وأن إنكار إعطـاء هـذا               
األمر تدحضه شهادة الشهود املتطابقة مع تقرير اخلربة املنجزة من طرف اخلبري            
خاصة شهادة زهور الشرقاوي وعبد اهللا القامسي وعبد الرزاق افيالل وأن ما بقي             

ه أصبح عائقا أمـام فـتح طريـق          ألن 2001من بناء، هدم بعد مغادرته العمل سنة        
عمومي نظرا لتغيري اهليكلة العمرانية عما كان عليه األمر سابقا، هو مـا خيـالف               

 من العقد اليت تلتزم الشركة مبقتضاها بإكمال األشغال الـيت           16مقتضيات املادة   
  .ابتدئ يف إطار املشروع؛ مع تطبيق العقد على جمموع األبنية املعنية به

أن يطلب من الشركة أداء مثن العقار الذي استخدم وعـاء           وحيث إنه عوض    
إلجناز املشروع والذي حدد حسب املادة الثالثة من العقد يف مخسني درهما للمرت             
املربع وهو ما يعادل مبلغا يصل حوايل عشرين مليون درهم، وعـوض أن تلتـزم               

ضي بـذلك    مليون درهم كما تق    32الشركة بأداء ديون املشروع يف حدود ما يقارب         
 من العقد، جرت موافقة النقابة على حتصيل مقابل الثمن جملموعة من            13املادة  

الشقق مل تسلم إليها بعد، وهو أمر مل يعارضه املتهم بصفته املسؤول عن مراقبة              
النقابة اليت ختضع لنفس املقتضيات القانونية الـيت تطبـق علـى اجلماعـات              

تحويل املبلغ قبل بداية األشغال حلـساب       احمللية، ومل يعمل على إلزام الشركة ب      
 مليـون   10(اجلماعتني اللتني تكبدتا مبالغ ضخمة لشراء العقارات ودعم جتهيزها          

 ماليـني درهـم القتنـاء بعـض         6درهم دعم من مجاعة عني السبع وأكثر مـن          
ومل يقم يف إطار ترأسه للجنة املتابعة علـى أن تكـون أوىل البنايـات               ) العقارات

 الثمن أي تسليم الشقق رغم هذه املخالفة للجماعتني وتسجيلهم          خمصصة لدفع 
يف ملكيتها، رغم أن هناك أكثر من عالمة استفهام حـول تـسجيل عقـار دون أن               

  .يثبت دفع الثمن
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وحيث إن الشركة رغم أنها مل تدفع الثمن ومل تتحمل الديون السالف ذكرها             
بة على مبلغ أكثر مـن      وأصبحت مع ذلك مالكة بشروط للعقار حصلت من النقا        

 مليون درهم حول هلا ومل تنطلق األشغال بعد، كما قامت الدولة بضمانها لدى              12
  .صندوق القرض العقاري السياحي للحصول على قروض

وحيث إن املتهم باإلضافة إىل صفته كعامل يف العمالة تقع عليـه مـسؤولية              
ر على تطبيـق القـوانني      مراقبة أعمال وقرارات اجلماعات احمللية والنقابة ويسه      

واألنظمة أصبح مبقتضى العقد رئيسا للجنة املتابعة مـن أجـل ضـمان جنـاح               
 من العقد تلك اللجنة الـيت تتكـون مـن           19املشروع كما نصت على ذلك املادة       

ممثل للمفتش العام لإلدارة الرتابية لوزارة الداخلية ومن أعـضاء النقابـة ومـن              
شركة وممثلي مجيع املـصاحل التقنيـة املعنيـة         منتخيب اجلماعتني ومن ممثلي ال    

بإجناز املشروع مبا فيها الوكالة احلضارية ومن ممثلي مجعيـة املـستفيدين مـن              
  .املشروع

وحيث إن مهمة هذه اللجنة هي املراجعة والسهر واملراقبة املنتظمة لتنفيذ            
الحـرتام  األشغال وهو ما يفرتض الزيارات املنتظمة لألوراش واملراقبة املـستمرة      

مقتضيات العقد واالجتماعات الدورية للجنة واالستماع لعروض أعضائها ومـنهم          
على اخلصوص أعضاء مجعية املستفيدين وخاصة ما يقدمونـه مـن اقرتاحـات             

خصوصا وقد عربوا أكثر من مـرة عـن         (باعتبارهم املعنيني األساسيني باملشروع     
وحتريـر حماضـر وتقـارير      ). احتجاجهم على الوضع كتابة وبواسطة التظاهرات     

تتعلق بعمل اللجنة يف حني مل يظهر من حمتويات امللف أنه قبـل هـذه الوثـائق                 
موجودة مما يوحى بأن اللجنة مل تقم بواجبها ومل جتتمـع ومل تراقـب األشـغال،                
ويدفع إىل القناعة بأن األمور كانت تعاجل بصفة مغلقـة وداخـل بنايـة العمالـة                

  .وبتوجيه من املتهم
 باإلضافة إىل اإلخالالت املذكورة أعاله، واليت أدت إىل استغالل نفوذ           وحيث

قاد إىل إتالف للمال العام وهدر له دون القيام مبا يفرضه القانون، علـى املـتهم                
كعامل أو ما يفرضه تنفيذ العقد كرئيس للجنة املتابعة، فإن املتهم قام بالرتخيص             

حلضريتني املذكورين كما قـام بتـسليم       بالتجزئة وبالنباء حمل رئيس اجلماعتني ا     
  .1998 دجنرب 18وتاريخ . 1998 يوليوز 24رخص السكن بتاريخ 

وحيث إن ادعاءه بأنه خمتص قانونا للقيام بذلك فإنه لـئن منحتـه املـادة               
 املتعلقة بالتجزئات العقارية واجملموعـات الـسكنية        25.90الثالثة من قانون رقم     

 اإلذن بإحـداث التجزئـات العقاريـة الواقعـة يف           وتقسيم العقارات الصالحية يف   
مجاعتني أو أكثر، فإنه ال يباشر هذه الصالحية إال بتفويض مباشر من طرف وزيـر   
الداخلية وهذا أمر مل حيصل كما أنه ال مينح اإلذن إال بعد استطالع رأي رئيـسي                

ذن ورغم أن ما ينطبـق علـى اإل       . اجلماعتني املعنيتني وهو أمر مل حيصل كذلك      
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بالتجزئات ينطبق على اجملموعات السكنية فإن مراد سحب اإلذن بالتجزئة مرده           
وجود قطع عقارية مشرتكة بني مجاعتني يصعب منح الصالحية إلحداهما ملـنح            
اإلذن بالتجزئة أما يف البناء فإنها تكون مفرزة يف كل مجاعة علـى حـدة فيبقـى                 

سكنية تقـع يف اجلهـتني عنـد    االختصاص للجماعة املعنية إال إذا وجدت وحدة        
ذلك ينطبق عليها ما ينطبق على اإلذن بالتجزئة طبـق شـروط املـادة الثالثـة                

  .املذكورة
وحيث إنه وخالفا ملا سلف فإن منح رخص السكن ال يـدخل يف اختـصاص               
العامل طاملا أن هناك بنايات مفرزة بكل مجاعة على حدة إذ تتوىل كل مجاعـة               

 الواقعة يف جهتها، كما أن اجلماعة احلـضرية تتـوىل   تسليم رخص السكن لألماكن   
التسليم املؤقت بعدما تتحقق من أن أشغال التهيئة وإعداد األرض للبناء والصرف            

 عـن القـانون     23الصحي قد مت إجنازها طبقا للقانون وهو ما ينص عليه الفصل            
 شـهادته   ولئن توىل املتهم أمر تسلم املؤقت هلذه األشـغال كمـا ورد يف            . املذكور

 مـن   24 فإنه كان عليه طبق الفـصل        3/98 حتت عدد    1998 يوليوز   3املؤرخة يف   
القانون املذكور أن تضم اللجنة املستلمة ممثلني عـن اجلمـاعتني احلـضريتني             
وممثلني لإلدارة حتدد السلطة عددهم وصفتهم وممثال للمصاحل املكلفة بتوزيـع           

قد االجتماع وحيرر حمـضر بالتـسلم ال        ويع. املاء والكهرباء واملقاول واملهندسني   
جمرد اإلشارة يف شهادة عادية حررها املتهم تفيد أن جلنة مكونة من تقنيني زارت              
أماكن الورش وليس هلا مالحظات، وأن العمالة متنح التسليم املؤقت، دون ذكر من             

  .هي اللجنة ودون حترير أي حمضر بذلك موقع من أعضاء هذه اللجنة
اهلدف من ذلك هو التهرب من دفع واجبات الدولة سواء فيما           وحيث تبني أن    

يتعلق بالواجبات املفروضة على التجزئات البالغة أو الواجبات املفروضـة علـى            
البنايات حيث ثبت للمحكمة أنها مل تؤد لغاية يومه، وال ميكن أن يدعي املـتهم أن                

الثة املذكورة عندما   اجلماعتني هما املسؤولتان عن استخالصها ذلك أن املادة الث        
مسحت للعامل مبنح اإلذن بالتجزئة فإنها تعتربه قد حل حمل رئـيس اجلمـاعتني              
بكل ما هلما من صالحيات وما عليهما من واجبات ومن بني هذه األخـرية عـدم                
تسلم اإلذن بالتجزئة إال بعد التأكد من أداء الواجبات املتعلقة بها وعـدم تـسليم               

  . بعد التأكد من أداء الواجبات اخلاصة بالبناءرخص البناء أو السكن إال
وحيث إنه مل يفعل ذلك فإنه يكون قد تسبب يف هدر املال مستخدما يف ذلك               
  .مساطر ال تتوفر فيها كل الشروط القانونية بهدف التهرب من أداء هذه الواجبات

وحيث إن إفادة الشهود املستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق، وكذا أمـام             
رفة اجلنائية باجمللس األعلى، واليت متت تالوتها باجللـسة، وخاصـة شـهادة             الغ

الشاهد سعيد األزرق ممثل شركة كوجيبا اليت كلفت بإمتام املشروع، أنه فعـال مت              
، وهو ما أكدته كذلك الشاهدة زهور الشرقاوي من كـون           )إمبا(هدم ما بنته شركة     
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من طرف الشركة املذكورة، بعدما      شقة اليت شيدت     86قام بهدم   ) املتهم(العامل  
مت تغيري عدد الطوابق من أربعة إىل سبعة طوابق ألن البنايات املهددة ال تتحمـل               
هذه الزيادة يف عدد الطوابق، وهو ما شهد به الشاهد عبد اهللا القـامسي الكاتـب     
العام للعمالة من كون شركة كوجيبا قامت بهدم ما شيده املقاول السابق، وهو ما              

بق مع تصرحيات الشاهد عبد الرزاق أفـيالل والـصنهاجي حممـد رشـيد              يتطا
  .وبلحبيب حممد رئيس قسم األشغال البلدية) مهندس معماري(

 ومن جهة أخرى أفاد الشاهد حلسن حريوف بصفته رئيسا جلماعـة عـني             
 درهم من احلساب اخلصوصي دون موافقـة        1.582.207,80السبع أنه مت أداء مبلغ      

 لفائدة شركة إمبا بطلب من العامل، وصرح الشاهد عبـد الـرزاق             اآلمر بالصرف، 
 8 طلبت أداء مبلـغ      1997أفيالل بأن القابضة البلدية وفاء أبو معروف وخالل سنة          

ماليني درهم لفائدة بنك الوفاء، مقابل حقوق معاينة ما أجنزته الـشركة، وأنـه مت               
، وكان ذلك بتخطيط من     بيع األرض اليت كانت يف ملك اجلماعة إىل شركة كوجيبا         
 هكتار يف مبلغ مخسني     39العامل املتهم وحدد مثن األرض واليت تقارب مساحتها         

  .درهما للمرت املربع وهو دون الثمن احلقيقي للعقار
وحيث يستخلص مما مت توضيحه ومن شهادة الشهود أمام قضاء التحقيـق،            

ر، أن املتهم بصفته كان وأمام الغرفة اجلنائية، ومما عرض باجللسة من وثائق وصو        
يشغل منصب عامل عمالة عني السبع احلي احملمدي، ومسؤوال مباشرا عن تنفيذ            
مشروع احلسن الثاين إليواء ساكين دور الصفيح خالل فـرتة واليتـه، قـد تعمـد                
اإلخالل مبسؤوليته الدستورية والوظيفية، كما أن طريقة تنفيذه للمشروع املذكور،          

قات، يف ما خيص إبرام الصفقات العمومية، وما قام به من           وما واكب ذلك من خرو    
، يف إطـار    "إمبـا "إشراف على هدم البنايات اليت سبق تشييدها من طرف شركة           

 واملقدر املبالغ النامجة عن هدمها حسب املناقشات اليت متت يف           27/91الصفقة  
لعـام،   درهم مما يشكل يف جـوهره هـدرا للمـال ا           9.999.657,80اجللسة يف مبلغ    

وجيعل منه فاعال رئيسيا يف فعل التبديد، ال مشاركا فيه، وهو ما يـستدعي تأييـد                
 بهذا اخلصوص، مع تعديله بإعادة تكييف األفعال علـى النحـو            احلكم االبتدائي 

  .املذكور
كما ثبت من جهة أخرى ومن أطوار تنفيذ مشروع احلسن الثاين اخلاص ببناء             

نطرال، أن املتهم اسـتغل نفـوذه يف إسـناد          شقق لساكين دور الصفيح بكريان س     
  .أشغال هذا املشروع لشركة كوجيبا لقاء منافع على حساب املال العام

وحيث ينتح مما ذكر أن نية املتهم انصرفت إىل استغالل نفوذه فيما خوله له              
القانون من صالحيات قصد ارتكاب فعله اجلرمي املـرتبط بوظيفتـه، بغـرض             

لت يف ممتلكاته وممتلكات زوجته اليت عجز عن إثبات أصل          حتقيق منافع مادية جت   
  .متلكها
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وحيث إن ادعاء املتهم أن األخطاء املنسوبة إليه متت حبسن نية مردود عليه             
فإنه يكفي إلثبات سوء نية املتهم قيامه مبخالفة قوانني الصفقات العمومية ومـنح          

رمية اسـتغالل النفـوذ يف      امتيازات ومنافع غري مربرة، فالركن املعنوي بالنسبة جل       
الصفقات العمومية يستنتج من طبيعة اجلرمية نفسها، إذ يكفـي خـرق قاعـدة              
قانونية تتعلق بهذه الصفقات للقول بوجود الركن املعنوي خصوصا وأن املـتهم            

  .ميلك ثقافة قانونية وبالتايل يفرتض فيه معرفة فحوى هذه القواعد
سائل يف إخفـاء جرميتـه املرتبطـة        وحيث إنه حبكم مركزه وما ميلكه من و       

بوظيفته مل ينكشف أمره إال بعد إعفائه منها، مما جيعل دفعـه بتقـادم جنحـة                
  .استغالل النفوذ كما سبق اجلواب عنه أوليا غري مؤسس ومردودا

مـن   252وحيث إن طلب النيابة العامة الرامي إىل تطبيق مقتضيات الفصل           
استغالل النفوذ من أجـل ارتكـاب فعـل          يقتضي من جهة ثبوت      القانون اجلنائي 

يكون جناية ومن جهة أخرى جيب أن يقدم الطلب املذكور بواسطة ملتمس كتايب             
تأكيدي إذا كان من شأنه تغيري الوصف من جنحة إىل جناية مما يستدعي رد طلب               

  .النيابة العامة بهذا اخلصوص
 املـتهم مـن     وحيث اقتنع اجمللس األعلى استنادا لكل ما سبق ذكره بـرباءة          

جناية املشاركة يف حترير حمرر رمسي، مما يستدعي إلغاء احلكم املستأنف يف مـا              
قضى به من إدانته من أجلها، كما اقتنع بإدانته من أجل جنايـة التبديـد كفاعـل                 

 يف ما انتهى إليه يف هذا       احلكم االبتدائي أصلي ال كمشارك فيها مما يدعو إىل تأييد         
 فعل املشاركة واعتبار املتهم فاعال أصـليا، كمـا اقتنـع    الشأن بعد إعادة تكييف  

 الذي  احلكم االبتدائي اجمللس بإدانته من أجل استغالل النفوذ مما يستوجب إلغاء          
قضى بسقوط الدعوى العمومية يف مواجهته من أجلها والتصريح تصديا مبؤاخذته           

  .بها
  :ظروف التخفيف 

يع املتهم بظـروف التخفيـف      وحيث تداول اجمللس بشأن العقوبة فقرر متت      
  .اعتبارا لظروفه الشخصية والعائلية

  :املصادرة 
وحيث إن إدانة املتهم كانت من أجل جناييت تبديد أموال عامـة واسـتعمال              

، ومن أجل جنحة    من القانون اجلنائي   356 و 241حمرر رمسي مزور طبقا للفصلني      
  . من نفس القانون250استغالل النفوذ طبقا للفصل 

يتبني من خالل وقائع القضية وأسباب اإلدانة أن اجلرائم الـيت ثبـت             وحيث  
اقرتافها من طرف املتهم قد استهدفت املال العام، وذلك باالسـتحواذ عليـه، أو              

  .بسوء تدبريه، حتقيقا ملنافع ومصاحل خاصة
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 مـن جمموعـة     42وحيث إنه إذا كان الغرض من املصادرة يف حكم الفـصل            
ليك الدولة جزءا من أمالك احملكوم عليه أو بعض أمالك له           القانون اجلنائي هو مت   

معينة؛ وهو مبدأ عام، فإنها تكون وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بتخليـق             
احلياة العامة، خاصة وأن املغرب مبصادقته على اتفاقية األمم املتحدة حملاربـة            

 واإلذن  2007نرب   نـو  30 صادر بتـاريخ     1.07.58الفساد مبقتضى ظهري شريف رقم      
 مـن   55 و 31 وما يقتضيه فصلها     2008 يناير   17بنشرها يف اجلريدة الرمسية بتاريخ      

جتميد وحجز ومصادرة، يكون قد وضع يف صلب قوانينه الوطنية مقتضيات عامة            
  .ملكافحة الفساد اإلداري واملايل

ك وملا كان الثابت من العديد من الصكوك العقارية املتعلقة بأمالكـه وأمـال            
زوجته املدىل بها من طرف النيابة العامة تفيد أن املتهم حبكـم مركـزه كرجـل                
سلطة سعى إىل إخفاء بعض أموال متحصلة من اجلرائم املؤاخذ من أجلـها، ومل              
يستطع تربير مصدرها أو مصدر ثروات زوجته، وهو يعلم أن ال عمل هلا وأن راتبه               

أبنائه كما يستشف من البحـث      الشهري ال يكفي لسد حاجياته ومصاريف دراسة        
  .االجتماعي املنجز يف حقه فباألحرى حتقيق الثروات املذكورة

وحيث إنه ملا كانت املصادرة باعتبارها عقوبة إضـافية ترمـي إىل متليـك              
الدولة جزءا من مال احملكوم عليه، أو بعض األمالك الناجتة عن فعلـه اجلرمـي               

ل العام وإحاطته مبـا يلـزم مـن محايـة           لتشكل الوسيلة الناجعة يف اسرتداد املا     
  .وصيانة

 من القانون اجلنـائي  43وحيث إنه انطالقا من هذا املقتضى، وعمال بالفصل        
يتعني تطبيق عقوبة املصادرة على املتهم املـدان حتقيقـا للهـدف التـشريعي              

  .املذكور
مـن   241وحيث إنه إضافة هلذا املبدأ العام فإن إدانة املتهم طبقا للفـصل             

 من نفـس القـانون،   247 تقتضي تطبيق الفقرة الثانية من الفصل       قانون اجلنائي ال
 241واليت تنص على أنه يف حالة احلكم بعقوبة طبقا للفقرة األوىل مـن الفـصل                

املذكور، جيب أن حيكم مبصادرة األموال والقيم املنقولة واملمتلكات والعائـدات           
 كانت متحصلة من ارتكاب اجلرمية مـن        لفائدة الدولة إما كليا أو جزئيا، وذلك إذا       
  .يد أي شخص كان وأيا كان املستفيد منها

وحيث إنه إضافة إىل ذلك ومادام املتهم قد أدين أيضا من أجـل اسـتغالل               
، فإنه يلزم تطبيق الفقرة الثانية مـن        من القانون اجلنائي   250النفوذ طبقا للفصل    

تد املصادرة إىل كل مـا هـو         من نفس القانون اليت تنص على أنه مت        255الفصل  
 من هذا   250‐249‐248متحصل من ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف الفصول         

  .القانون من يد أي شخص كان وأيا كان املستفيد منه



 

  ص 298  توثيق  القضائي   مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  النشر  و ال‐  69  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

وحيث لئن كانت املصادرة باعتبارها عقوبة ختـضع يف تقـديرها لـسلطة             
لـها قيمـة األمـوال      احملكمة، فإنه يتعني أن تشمل املمتلكات اليت تغطي يف جمم         

 من القـانون    241العامة املبددة فيما تعلق جبرمية تبديد أموال عامة طبق الفصل           
اجلنائي وقيمة األموال املستوىل عليها فيما تعلق جبرمية استغالل النفـوذ طبـق             

  . من نفس القانون250الفصل 
وحيث إنه بعد تقييم طلبات النيابة العامة بهذا اخلصوص، ومـا أديـن بـه               

ملتهم من أفعال، واعتبارا لقيمة املبالغ املالية املبددة واملتحصل عليها، ارتـأت            ا
  .اهليئة حتديد مبلغ املصادرة يف مبلغ ثالثني مليون درهم

وحيث إن احلكم على املتهم فيما خيص املـصادرة جيعـل عقـل وحجـز               
وجتميد ممتلكات زوجته وفروعه وحساباتهم البنكيـة ال مـربر هلـا مـا مل تكـن                 

  .حمجوزة لسبب آخر
  :األمر باالعتقال 

 06 بتـاريخ    1505/7وحيث إن القرار الصادر عن اجمللس األعلى حتت عدد          
 296 قضى بقبول إعادة النظر والرجوع عن القـرار االسـتئنايف عـدد              2008يونيو  

 القاضي بالرباءة، وهو القرار الـذي اعتمـد لرفـع حالـة             2008 مارس   13بتاريخ  
 يف حني أن املطلوب هو رجوعه حلالة االعتقال الـيت كـان             االعتقال عن املتهم  

  .عليها قبل صدور القرار املذكور مبجرد قبول إعادة النظر
وحيث إنه باإلضافة إىل ذلك فإنه بعد أن ثبتت مؤاخذة املتهم مبا نسب إليـه      
أعاله، فإنه ال مربر قانونا لبقائه يف حالة سراح مادام هذا القرار الصادر مبجمـوع               

ف اجمللس األعلى أصبح باتا وغري قابل للطعن بالنقض، مما يـستدعي األمـر              غر
  .باعتقاله

 419 وما بعدها من قانون املسطرة اجلنائية والفصول         264وتطبيقا للفصول   
 مـن قـانون     442 إىل   422 ومـا بعـده و     362 وما بعـده و    246وما بعده والفصول    

  . من القانون اجلنائي129، 356، 252، 250، 241املسطرة اجلنائية والفصول 

  من أجلــه
يصرح اجمللس جبميع غرفه حضوريا علنيا وباتا، وهو يقضي بنفس أعـضاء            
اهليئة اليت حضرت املناقشات، وبعد انسحاب النيابة العامـة عنـد التـداول يف              

  :اإلدانة وحتديد العقوبة 
  .ليةبقبول استئنايف املتهم والنيابة العامة وبرد الدفوع الشك: يف الشكل 
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بإلغاء القرار املستأنف يف ما قضى به من إدانة املتهم جبنايـة            : يف املوضوع   
وبإلغائه يف ما قضى به مـن       . املشاركة يف تزوير حمرر رمسي، واحلكم برباءته منها       

سقوط الدعوى العمومية عن جرمية استغالل النفوذ، واحلكم مبؤاخذته من أجلها،           
وص جرمية استعمال وثيقـة مـزورة، ويف مـا          وبتأييده مبدئيا يف ما قضى به خبص      

قضى به خبصوص جرمية التبديد بعد إعادة التكييف لألفعال واعتبـاره فـاعال             
أصليا ال مشاركا، مع تعديله خبفض العقوبة احملكوم بها عليه إىل مخس سـنوات              

وبإلغاء القرار املستأنف يف ما قضى به من رفض طلـب املـصادرة،             . حبسا نافذا 
ادرة األموال والقيم املنقولة واملمتلكات والعائدات املوجودة يف ملكه         واحلكم مبص 

أو املوجودة يف يد أي شخص كان أيا كان املستفيد منها، يف حدود مبلـغ ثالثـني                 
  .مليون درهم، مع حتميله املصاريف وحتديد اإلجبار يف أدىن أمده القانوين

ـ         ة واملنقولـة وكـذا     وبرفع احلجز والعقل والتجميد عن املمتلكـات العقاري
  .احلسابات البنكية اململوكة لزوجته وفروعه ما مل تكن حمجوزة لسبب آخر

  .واألمر بإلقاء القبض عليه حاال وإيداعه بالسجن
باجللسة العلنيـة املنعقـدة بقاعـة        2008وبه صدر القرار يومه فاتح يوليوز       

ـ       اجللسات العادية باجمللس األعلى    اض بالربـاط   الكائن بشارع النخيل حـي الري
  :السادة اهليئة احلاكمة مرتكبة من  وكانت

السيد ادريس الضحاك الرئيس األول للمجلس األعلى رئيسا للهيئة والغرفـة           
  : املدنية وعضوية السادة

  ادريس بلمحجوب رئيس غرفة 
  أمحد اليوسفي علوي رئيس غرفة 

  احلنفي املساعدي رئيس غرفة
  حممد بنعيش مستشارا

  رئيس غرفة األحوال الشخصية واملرياثابراهيم حبماين 
  عبد الكبري فريد رئيس غرفة

  عبد الرحيم شكري رئيس غرفة
  حممد الرتايب مستشارا

  زهور احلر رئيسة غرفة
   احلبيب بلقصري رئيس الغرفة االجتماعية 

  يوسفي اإلدريسي رئيس غرفة 
  مليكة بنزاهري رئيسة غرفة  
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  الزهرة الطاهري مستشارة 
  ندي رئيس غرفةحممد سعد جر

  عبد الرمحان مزور رئيس الغرفة التجارية
  حليمة بنمالك رئيسة غرفة
  حممد بنزهرة رئيس غرفة

  الطاهرة سليم رئيسة غرفة
  لطيفة إيدي رئيسة غرفة

  بوشعيب البوعمري رئيس الغرفة اإلدارية
  عائشة بن الراضي رئيسة غرفة

  حممد دغرب رئيس غرفة
  امحد دينية رئيس غرفة

  لي حسيين رئيس غرفةحممد صق
  )مقررا(حسن القادري رئيس الغرفة اجلنائية 

  عمر املصلوحي رئيس غرفة
  فاطمة بزوط رئيس غرفة

  حسن البكري مستشارا
  عبد اهللا زيادي رئيس غرفة

وحبضور السيد الطيب الشرقاوي الوكيل العام للملك لدى اجمللس األعلـى           
مة احلالق احملامية العامـة األوىل      بصفته ممثال للنيابة العامة وحضور السيدة فاط      

ومبـساعدة كاتـب الـضبط      . والسيد العريب مريد احملامي العام بنفس اجمللس      
  السيد بناصر معزوز

 

كاتب       راملقر املستشار         الرئيسالسيد 
  الضبط


