تقرير خاص ( الصيغة النهائية )
نظرا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله الآمرة "أن يكون المجلس نموذجا يحتدا به في الحكامة الرشيدة"؛
ونظرا لما جاء به الدستور الجديد للملكة على مستوى التصدير، من مبادئ عامة قوامها المواصلة بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة أهم مرتكزاتها الحكامة الجيدة؛
ونظرا لما جاء في الآية الكريمة التي يرددها الرئيس الأول في كل اجتماع وهي بعد بسم الله الرحمان الرحيم "يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون"؛
 ولكون السيل بلغ الزبى، و الكيل طفح؛
ارتأينا توجيه التقرير الخاص التالي الى السيد الرئيس الأول المتضمن لبعض ما يروج من أحاديث وأقاويل تستدعي التفحص والتمحيص. ويتمثل البعض منها في التالي:
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	كون السيد الرئيس الأول يصدر أوامر وتعليمات شفوية بخصوص قضايا معروضة على أنظار المجلس من قبيل عدد أعضاء الجلسة وتاريخ بدأ احتساب التقادم وضرورة الاكتفاء بالرد على ما جاء في عرائض الاستئناف وغيرها. وبغض النظر على مدى صواب محتوى هذه التعليمات، فإنها تخالف مقتضيات الفصل 190 من الدستور؛
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	عدم تفعيل هيئة الغرف المجتمعة رغم انتخاب أربع مرات قاض عن كل غرفة ورغم الإشكالات المتعددة التي تطرحها المسطرة كما هي واردة بمدونة المحاكم المالية ورغم الإشكالات التي تستدعي الاجتهاد القضائي من قبيل كل ما سلف ذكره. ورغم نقض قرار سابق صادر عن المجلس من طرف المجلس الأعلى وإحالته على المجلس مند ما يزيد عن خمس سنوات. مما من شانه أن يفهم على أنه احتقار لقرار قضائي ومساس بحق متقاض في أن ينظر في قضيته في أجل معقول وإنكار للعدالة؛
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	الغياب الدائم للسيد الرئيس الأول عن المجلس، حيث يمكن الجزم أن سيادته خصص ما يناهز 80٪ من المدة التي قضاها في المجلس للسفريات والمهام خارج الوطن، اذ رغم اهميتها ورغم الإنجازات المشهودة المسجلة له في هذا الميدان إلا أن ذلك كان على حساب المهة الأصلية والأولية المتمثلة في حسن تدبير وتسيير المحاكم المالية، فإذا كان الرئيس السابق مشغول بحفره التسعة عشر فان الرئيس الأول الحالي مشغول بأهم العواصم والمدن العالمية. كل ذلك على حساب المجلس كما سيتم تبيان ذلك. على أنه سيكتفى ببعض الإشارات فقط.
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	الغيابات المتكررة والطويلة للسيد الرئيس الأول سمحت للسيد الكاتب العام للتسيد واحتكار اتخاذ القرارات، فأصبح هو الآمر الناهي في المؤسسة (أجهزة و أعمالا اجتماعية) وذلك على شاكلة سابقه المتقاعد مؤخرا. قبل تعيينه كاتب عام كان يفتخر اين ما حل وارتحل أن السيد الرئيس الأول ينفد ويصادق على كل مقترحاته. فبعد التعيينات التي تمت بدون مراعاة الضوابط المنتظرة من جهاز مفروض أن يكون قدوة للآخرين، اذ ساد معيار الولاء وتنفيذ الأوامر على كل المعايير التي تزخر بها تقارير المجلس. تمت المصادقة على برمجة مراقبة تسيير المكتب الوطني للمطارات المراقبة التي شملت فترات لا تخص بتاتا المدير السابق للجهاز المعني وكذا أفعالا لا يمكن بتاتا أن تثير مسؤولية المدير السابق. فلماذا تمت برمجة هذه المراقبة خارج المسطرة المنصوص عليها قانونا في المدونة؟ ولماذا سيدي الكاتب العام رئيس الغرفة المعنية بالمراقبة أنداك لم تثار مسؤولية المدير السابق، (أجل التقادم الجنائي هو عشرون سنة)؟ كيف تمت مراقبة العمران وما هو محتوى التقرير الخاص وهل تم التطرق للجانب الخاص بالتسويق وما هي الفترات المعنية ولماذا تمت ترقية وإسناد مهام لكافة القضاة الدين قاموا بالمراقبة. هل حقا تمت برمجة مراقبة المحافظة العقارية بتمارة لمجرد ان المسؤول الأول عنها اراد تطبيق القانون فيما يخص المشروع السكني المقام على الأرض المشتراة عن ابن المدير السابق للمطارات حتى يتسنى له حل مشاكله المالية؟ وهل هكذا سيدي الرئيس الأول يتم اعداد البرامج السنوية لأشغال المجلس؟ وهل استحضرتم سيدي الرئيس الأول الآية الكريمة سالفة الذكر ؟
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	بمجرد تعينه كاتبا عاما عمل هذا الأخير على التخلص من كل من رئيس قسم الموارد البشرية ورئيس قسم الموارد المالية، حيث عمل على تعيين شخصين تابعين له، أحدهم حديث التخرج و الالتحاق بالمجلس ميزتهما الفريدة كونهما يأتمران بأمره وينتهيان بنهيه.
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	ولقد كثر الحديث مؤخرا عن الخروقات التي شابت عملية اجراء المبارة الأخيرة لتوظيف قضاة بالمجلس مما يستدعي سيدي الرئيس الأول فتح تحقيق نزيه للوقوف على مدى صحة كل ما يروج من أخبار، علما أن ذلك يمس في العمق بمصداقية المؤسسة ويخدش القيمة الاعتبارية القيمة والمكتسبة لقضاة المحاكم المالية. علما أن ما يروج لا يقتصر على عملية توظيف القضاة بل شمل كذلك الموظفين أو ما أصبح يصطلح عليه "أهل الدور الرابع". فقاطني هذا الدور لا يكاد يعلم من هم إلا بعد أن يتقدموا لإجراء مباراة توظيف القضاة. فكيف التحقوا بالمجلس وما هي مسطرة توظيفهم وما هي المهام الموكولة إليهم؟ فعلى سبيل المثال لا الحصر تقطن الدور المذكور موظفة تم توظيفها مؤخرا،ضمن مجموعة كتاب الضبط. علما أنها الوحيدة التي لا تمارس هذه المهمة إذ تم تعيينها أولا بقسم الموارد المالية ليتم نقلها بعد ذلك لخلية التكوين المستمر قصد تمكينها من وقت فراغ أكبر وتفرغ أكثر للسيد الزوج الصديق.
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	أما خلية التكوين المستمر التي دعى السيد الرئيس الأول لإحداثها والتي لقت استحسانا عارما من طرف كل قضاة المحاكم المالية، فقد عمل السيد الكاتب العام على اسناد ترأسها لشخص لا علاقة له بالتكوين بل ما أحوجه للتكوين الشخصي، ولعل أهم ميزاته الإنبحاط وتنفيذ التعليمات الشفوية. ومرة أخرى تم التعيين في غياب تام للشفافية وفي غياب أي دعوة لتقديم الترشح حتى يتسنى البحث والتنقيب على الشخص المناسب لتحمل مسؤولية السهر على التكوين المستمر للسادة القضاة، علما أنه لا يكاد يخلو تقرير واحد للمجلس من ملاحظات موجهة لمسيري المرافق الخاضعة للمراقبة حول ضرورة السهر على الشفافية واعتماد معايير موضوعية في اسناد المهام. و تم تمكين السيد رئيس الخلية المذكورة من التصرف بسيارة خدمة بصفة شخصية ودائمة بدون وجه حق وبدون سند قانوني. وهو ما استوجب سيدي الرئيس الأول استحضار مرة أخرى الآية الكريمة سالفة الذكر.

file_7.wmf

	أما المهام خارج الوطن فتسند دوما لنفس الأشخاص استنادا طبعا الى درجة تنفيذ التعليمات الشفوية ودرجة رضى السيد الكاتب العام وفي غياب تام لمعايير موضوعية و عدم السهر على التعاقب لتعميم الفائدة. فأصبجت بذلك مهام محددة ماركة مسجلة للبعض دون الأخر. والموضوعية تقتضي الاعتراف أنه قد يسمح للآخرين من الاستفادة من بعض التداريب الغير المرغوب فيها أو المصنفة من الدرجة الثالثة.
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	وأما خروقات السيد رئيس قسم الموارد المالية الرائجة فهي أعظم وأخطر ولكونها مالية ففيها تصح بامتياز سيدي الرئيس الأول الآية الكريمة سالفة الذكر. فالصفقات تعقد في غياب الشفافية واحترام المقتضيات القانونية المنظمة لها بدون رقيب ولا حسيب. علما ان المجلس هو الجهاز الوحيد الذي رفض المشاركة في نظام التدبير المندمج لنفقات الدولة المعروف اختصارا بGID، وعلما ان البرلمان قد شارك مؤخرا في النظام المذكور بعد أن سبقته في ذلك مصالح الدفاع الوطني ليبقى المجلس الحالة الشاذة الوحيدة. أمثلة خروقات هذا القسم الرائجة كثيرة لا يسمح المجال لسردها كلها ولعل أخرها الصفقة التي أمر رئيس القسم على تحديد مواصفاتها ونائلها ضدا على رغبة رئيس قسم المعلوميات. وكذا الصفقة التي عقدها رئيس القسم مع ابن عمه المتخصص في صناعة الجلد بمدينة فاس. وإجمالا يمكن القول ان كل ما يقع من مخالفات حسب ما يروج بهذا القسم لا يخرج عن دائرة المآخدات والمخالفات الواردة بتقارير المجلس وعليه وجب استحضار مرة أخرى سيدي الرئيس الآية الكريمة سالفة الذكر. وما يلاحظ على رؤساء الغرف فيمكن سرده اختصارا على الشكل التالي:
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	رئيس الغرفة الأولى "سندباد المجلس وصاحب تقنية المناولة بامتياز" يتقاضى أكبر أجر في المجلس، حيث حدده بعض القضاة في 120.000.00 درهم شهريا( بلا سيدي رئيس الحكومة). اذ بالإضافة لأجرته كرئيس غرفة فانه يتقاضى تعويضات مهمة من وزارات الأوقاف(تعويض شهري قدره 20.000.00 درهم وتعويض سنوي يفوق 250.000.00 درهم) وتعويض جزافي قدره 7.000.00 درهم(على غرار زملائه رؤساء الغرف ورؤساء المجالس الجهوية يضاف له تعويض أخر قدره 4.400.00 درهم كمصاريف البنزين وبطاقة الطرق السيارة) وتعويضات كثيرة ومختلفة من المجلس نظير أعمال يقوم بها مستعملا تقنية المناولة الرخيصة أو المجانية وهي تعويضات مجتمعة تفوق أجره بكثير كرئيس غرفة. فهل لمثل هذا الشخص تسند مهمة مراقبة مصاريف الأحزاب السياسية ومصاريف الحملات الانتخابية سيدي الرئيس الأول!؟ وهل جفت رحم المحاكم المالية الى درجة اسناد كل هذه المهام لرجل واحد!؟ وماذا عن العشرين رزمة (liasses) المتراكمة بالغرفة؟
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	رئيس الغرفة الثانية "المستفيد الأكبر وعالم العلامة" فحسب عزمه فان لا احد يعلم إلا هو وبالتالي فلا أحد يستحق الترقية إلا هو و لقد حدد بعض القضاة ما جناه من رضى السيد الكاتب العام عليه في مبلغ يفوق مليوني درهم. فبعد ان استفاد من التكليف بمهام رئيس فرع المطابق لدرجة أعلى من درجته كقاض درجة ثانية تم تكليفه بعد ذلك وبمجرد ترقيته للدرجة الأولى بمهام رئيس غرفة ليستفيد بذلك اضافة لما سبق ان استفاد منه كرئيس فرع باجرة قاض درجة استثنائية لمدة خمس سنوات واستحق بذلك دخول موسوعة جينيس، اذ لم يسبق لأي قاض ان استفاد من التكليف بمهام أعلى من درجته لمدد مماثلة. يضاف الى كل ذلك حسب نفس القاض مبلغ 20.000.00 درهم كمعدل شهري للتعويضات التي يتوصل بها باستمرار ويضاف اليها كذاك مبالغ يتلقها على غرار صديقه مدير الديوان كأستاذ مؤقت شـبـــحtaux double, s’il vous plait)) بإحدى مؤسسات التكوين. انجازاته قبل تولي هذه المهام لا تتجاوز تقريرا يتيما في ميدان مراقبة التسيير أما فيما يخص الاختصاصات القضائية فحصيلته  الى حد الساعة أفرغ من فؤاد أم موسى. ميزاته الأساسية الوشايات الكاذبة ونقل الأخبار المزيفة للسيد الرئيس الأول فهل هذا هو معيار الاستحقاق الذي تتكلمون عنه سيدي الرئيس الأول!؟ وهل استحضرتم الآية الكريمة المذكورة!؟
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	رئيس الغرفة الثالثة  "نعم سيدي" ان ما يشفع للسيد الرئيس المذكور بالاستمرار بمهامه كرئيس غرفة هي مساندته التامة لكل اجراء صادر عن السيد الكاتب العام بل الاجتهاد في فعل كل ما يرضيه وسرد خصائصه وميزاته الخارقة للعادة. وكلما استشير من طرف قضاة الغرفة. أجاب أن رأيه من رأي رئيس فرع معين بنفس الغرفة. ونهمس في ادن هذا الرئيس ان الكاتب العام يستعد لإسناد رئاسة الغرفة لصديقه البار العضو في نفس الغرفة والخادم الخنوع في كل ما يخص الأعمال الاجتماعية.
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	رئيس غرفة التأديب المالي "المستشار القانوني للسيد الرئيس الأول" ما يعاب عليه هو السماح باستعماله للالتفاف على الهيئات المنصوص عليها في المدونة. لكن الموضوعية تقتضي القول أنه انسان مهذب يحترم الجميع ويحترمه الجميع، دائم الاجتهاد يصيب في بعض المواضيع وينال الأجرين لكنه ينال في عدة مواضيع أجر واحد. اسندت اليه غرفة التأديب المالي وهو في الدرجة الثانية فسمي بالقائم بأعمال الغرفة. تم تكليفه بعد ذلك وبمجرد ترقيته للدرجة الأولى بمهام رئيس غرفة ليستفيد من اجرة قاض درجة استثنائية لمدة خمس سنوات على شاكلة زميله رئيس الغرفة الأولى. فهل يمكن أن تسند رئاسة غرفة بالمجلس الأعلى الى قاض من الدرجة الثانية أو حتى من الدرجة الأولى سيدي الرئيس الأول؟ هل الى هذه الدرجة جفت رحم المحاكم المالية !؟ما هي الإنجازات الخارقة للعادة التي قد تبرر كل ذلك!؟
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	رئيس غرفة الاستئناف الذي "درس الجميع على يديه" الموضوعية تقتضي القول ان ميزاته معارضة بعض التوجهات -ولو في الكواليس- الشيء الذي تسبب له في مشاكل عدة ولو لا أنه على أبواب التقاعد لتم التخلص منه مند فترة.
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	رئيس غرفة التصريح بالممتلكات"العصفور الذي أطل من الشباك" يحكى أنه دخل على السيد الكاتب العام بمكتبه فلاحظ أن أشعة الشمس تصل اليه. ومخافة ان يصيب بأذى سارع الى اسدال الستار على النافدة. اعجب السيد الكاتب العام بفعله هذا فقال له سنسند اليك رئاسة غرفة(هذا على شاكلة قصص هارون الرشيد). ويحكى كذلك أنه دخل عليه مرة أخرى فلاحظ السيد الكاتب العام أن وجه صديقه شاحب فقال له يجب ان تغير الجو فأمر له بسفارية الى احدى الدول الأوروبية. فهل بهذا الشكل تسند المهام سيدي الرئيس!؟ وهل بهذا الشكل يحدد من يمثل المجلس على الصعيد الدولي!؟ ألا تستحضرون الآية الكريمة وانتم توجهون الملاحظات والتوصيات لمن تراقبون؟
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	لعل الخاصية المشتركة للسادة رؤساء الغرف هي الخنوع ومسايرة نزوات ورغبات السيد الكاتب العام مقابل الاستمرار في مناصبهم. ومدهم ببعض الهدايا لعل أخرها الهدية المتمثلة في الاستعمال الشخصي والدائم بدون سند قانوني لسيارات خدمة وذلك بالالتفاف على القانون بدعوى ان السيارات المذكورة موضوعة رهن اشارة الغرف وليس رؤساء الغرف. وهنا وجب السيد الرئيس الأول مرة أخرى استحضار الآية الكريمة سالفة الذكر.
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	بعد هذا التحليل المقتضب يتضح أن مرض وعلة المحاكم المالية وورمها الخبيث كان وليزال هو الكتابة العامة.فادا كانت مهمتها هي مساعدة الرئيس في التنسيق والتنظيم فقد حلت محله فأصبح الكاتب العام هو الرئيس الأول الفعلي يجتمع بالقضاة ويصدر اليهم الأوامر ويقترح تعيينهم ويحدد من يمثل المجلس خارجيا مستعملا تقنيات الترهيب والترغيب وذلك ببدل التعويضات السخية للخنوعين والمنفذين لتعليماته بينما يكتفي الرئيس الأول المعين بالتوقيع عند الاقتضاء. وكل قاض اراد أن تقضى حوائجه ما عليه إلا أن ينال رضى السيد الكاتب العام. أما مقولة السيد الرئيس الأول حين تعيينه أن بابه مفتوح لجميع القضاة فكدب كدب كدب.
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	ورغبة منا في تنقية الأجواء وخلق مناخ سليم، يمكن السادة القضاة من ممارسة مهامهم الدستورية النبيلة بعيدا كل البعد على كل ما من شأنه المساس بمصداقية مجلسهم ومصداقية ملاحظاتهم وتوصياتهم يرجى التمحيص و التأكد من كل ما سلف. علما ان ما تم سرده لا يعدو أن يكون بعض من كل. على أننا سنتطرق في فترة لاحقة لكل ما يقع ببعض المجالس الجهوبة. ولفتح الشهية نقول ان السيد الكاتب العام عمل على اسناد رئاسة المجلس الجهوي للحسابات بفاس، بعد اعفاء قاض افنى عمره في المجلس ومارس كافة اختصاصاته، لشخص لم يسبق له أن انجز أي تقرير سواء في مراقبة التسيير او الإختصاصات القضائية او غيرها ولم يسبق له أن شرك ولو في جلسة واحدة أو حرر قرار واحد ميزاته الغياب الدائم عن المجلس الجهوي ولقد شفعت له في كل ذلك صلة المصاهرة مع السيد الكاتب العام!!!فهل للسيد الرئيس الأول علم بذلك؟ وهل بهذا الشكل تسند المهام سيدي الرئيس الأول!؟
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	و يرجى القيام بالتمحيص والتأكد من كل ذلك، والقضاء عند الاقتضاء بإرجاع المبالغ المطابقة لفائدة المجلس من رأسمال وفوائد. وذلك داخل اجل معقول لا يمكن أن يتجاوز شهر واحد ابتداء من تاريخ التوصل. و إلا مارسنا حقنا المتمثل في مراسلة احدى اللجان النيابية لتقصي الحقائق. أو رفع الأمر الى الساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية، أيده الله ونصره. 
والله لا يستحيي من الحق.



