
 لجنة محاربة الفساد

 10-8102 تقرير رقم

 حول اختالسات مرتبطة بعيد األضحى

 

استطاعت لجنة ضحى، بخصوص التهييء لعيد األبه السلطات العمومية  ما تقوم ومراقبة مالحظةبعد 

عن  مسؤولينالوصول لبعض الحقائق التي تثبت تورط التابعة للحزب المغربي الحر محاربة الفساد 

بوزارة الفالحة أو بمؤسسات تعمل تحت وصاية وزارة الفالحة، في تهييء  واللحوم الماشيةقطاع 

ذريعة االستجابة بالجو المناسب واإلجراءات القانونية الالزمة التي ستمكنها من التالعب بالمال العام 

 .ينلحاجيات المواطن

جهة  الموجود بتراب بن سليمانيم إقلب وقد تبين للحزب المغربي الحر أنه عن طريق الغرفة الفالحية

يتم شهريا اختالس  اإلقليم،نفس بمرورا بجمعيات تنمية قطاع اللحوم الحمراء ، سطات -الدار البيضاء 

 ألف درهم إلى مليون درهم شهريا. 011بين ما 

بن سليمان تقوم بدفع بصفة مستمرة لمساعدة هذه الجمعية في تنمية قطاع بذلك أن الغرفة الفالحية 

نائب الرئيس األول ل الحساب البنكيمليون درهم شهريا، تقوم بتحويلها إلى  فوقما ي ،اللحوم الحمراء

 بتوقيعات من رئيس الجمعية.

 0.121.011درهم ) 011و األف 21وإلى مليون  8100سنة من هذه التحويالت في دجنبر  بلغتقد و

ما مجموعه مليون  (8100سنة )أي درهم(، فيما بلغت التحويالت في شهر مارس من السنة الموالية 

 درهم(. 0.882.011درهم ) 011و األف 882و

منه بمراقبة الحساب البنكي رقم تحقق وهذا األمر يمكن لرئاسة النيابة العامة أن ت

 سسة البنكية القرض الفالحي بوكالة بن سليمان.المفتوح بالمؤ 110010606800101000

المكتب الوطني  بتواطؤ معإال أنه في هذه السنة لجأت هذه المجموعة إلى حيلة جديدة، 

بمبلغ  (boucle)قرط شراء ستة ماليين (، وذلك ب(ONSSA للمنتجات الغذائية الصحية للسالمة

األغنام  قطيعمليون درهم لتشخيص الضيعات الفالحية و 08مليون درهم، وتحويل مبلغ قدره  80

 رؤوسذان آاألقراط في هذه تثبيت تسهر على ن اليد العالمة التي سية وتكواب  س  حسب نقط تواجد الك  

 أسابيع.ضع يد األضحى الذي ال تفصلنا عنه سوى ب  األغنام التي ستباع خالل ع

إلى اقتناء البهائم  حملة توعية للدفع بالمستهلكينهات المذكورة بجتقوم الالمصاريف ذه ولتبرير ه

ا منهذبح مليون رأس، ي   80أن رؤوس األغنام والماعز يفوق عددها في المغرب المشخصة، علما 

 ماليين رأس. 0سنويا بمناسبة عيد األضحى 

الذي ال يمكن أن يتجاوز نصف درهم، سجل في ميزانية وينبغي اإلشارة هنا أن ثمن القرط الواحد 

مما مليون درهم،  08ما مجموعه  )األقراط( دراهم، فيما كلفت عملية تثبيتها 0الفيدرالية البيومهنية بـ

إلى حساب  مليون درهم 08 قام بتحويل المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية يعني أن

 ماليين درهم. 01ن استفاد منها، في حين أن العملية برمتها ال يمكن أن تفوق الفيدرالية، يعلم هللا م



وقعت مؤخرا، اتفاقية شراكة مع الفيدرالية البيومهنية للحوم  ة الفالحةارفإن وز ،ولهذه الغاية

ل سنويا و  الشخص الذي كان يح   هأن رئيس هذه الفيدرالية هو نفس الغريب في األمر، إال أن الحمراء

 بن سليمان.نائبه األول بإقليم حساب ماليين الدراهم إلى 

أن الشخص  محاربة الفساد بتعميم بحثها في المنطقة، فوجدت لجنة تونظرا لخطورة هذه األفعال قام

 قضائي حكمر وصداإلقليم لمدة عقود إلى حدود اآلن، على الرغم من المعني هو كذلك رئيس بلدية ب

السيد رئيس النيابة العامة بهذا، كما  سنوات سجنا موقوفة التنفيذ، ونخبر فضيلة أربعيقضي ب في حقه

يمكن للمفتشية العامة للسلطة القضائية التعمق في التعليالت التي سمحت بإصدار هذا النوع الغريب 

 .العقوباتمن 

في قطاع يسيره  الحزب المغربي الحر بالبحثقامت لجنة  وللتأكد من انعدام الضمير لدى هذا المسؤول،

عن طريق التمحيص في بعض  ناء،بوهو ال واللحوم الماشيةقطاع كرئيس بلدية بعيدا كل البعد عن 

أن أغلبية الرخص المتعلقة بالتجزئات السكنية أو بالبناء مطبوعة بروح التزوير  تفوجد رخصه،

تغييرات جذرية على الوثائق المتعلقة بالمشاريع  دأبت على إحداثالبلدية  والتحايل على القانون، إذ أن

 .التي تقوم لجنة العمالة بالمصادقة عليها

وقع تزوير في الوثيقة التي صادقت عليها العمالة، وذلك  ،مثال 8100-80 عدد في الرسم العقاريف

 لسيارات.بحذف موقف ا

جميع مساحات البناء وقع تغييرها بتغيير ف 00080-80عدد  لرسم العقاريبالنسبة لالشأن وكذلك 

مرآب وأضيف لها طابق إضافي التوسعت الشقق على حساب الساحة أو حيث مساحة ساحة البناء، 

  قرار لجنة العمالة. على اضد

 808عدد وفي الرسم العقاري ، 80808و 80800 عدد ينالعقاري مينفي الرسنفسه نجده الشيء 

قطعة أرضية، وذلك  808 قطعة أرضية التي أصبحت فيما بعد 816فيه على ي وقعت المصادقة ذال

 . تصغير الطرقات والمساحات الخضراءب

لجنة محاربة الفساد بالحزب المغربي الحر تخلص إلى حقيقة  كل هذه المعطيات ومعطيات أخرى جعلت

يوم،  بعدة أو المعينة يوما أن المسؤول الفاسد تكبر نفوذه في اإلدارة المغربية المنتخب مفادهاصادمة 

شيات تستطع النيابة العامة وال المفت لم طيرا للفساد في جميع القطاعات، إذتعميما خيجعلنا نتوقع مما 

 التابعة للوزارات وقف هذا الزحف الذي أصبح يسيطر على كافة مراكز القرار.

ن وثائق وحجج دامغة بمكتب ذكر أعاله م ماقرر المكتب السياسي للحزب وضع ملف كامل بقد و ،هذا

 كل من: 

 رئيس الحكومةالسيد 

 وزير العدل والحرياتالسيد 

 رئيس النيابة العامةالسيد 

 المفتشية العامة لوزارة الداخلية 



رهن  الملف كامال وضعاألسابيع المقبلة  خاللالرأي العام الوطني أنه سيتم المغرب الحر ويعد الحزب 

 المرئية واإللكترونية.و الوطنية المكتوبةل اإلعالم إشارة جميع وسائ

 
 

 وتقبلوا فائق االحترام والتقدير
 

 
 حإلهام بلفال                                                                                       

  رئيسة لجنة محاربة الفساد                                                                              
 حرالحـــــــــــزب المغربـــــــي ال                                                                            

 

 


