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بيان حقيقة
على إثر املقال الصادر جبريدة "الصباح" بتاريخ  15دجنرب  2015حتت عنوان" :بوليف يف قلب فضيحة عقارية:
رخص الفحص التقين فوق قنوات املاء الشروب واملساحات اخلضراء واألمالك املخزنية" ،يهمنا -رفعا لكل لبس
وتنويرا للرأي العام حول املغالطات املقصودة اليت شابت هذا املقال -تقدمي التوضيحات التالية:
 أول :إن الرتخيص للشركة "مركز الفحص التقين اخلليل" مت يف إطار طلب املنافسة الذي نظمته الوزارة سنة
 2014وأعلنت نتائجه بتاريخ  10أكتوبر  ،2014أي قبل انتخاابت  04شتنرب 2015بكثري ،مما يفند الدعاء
الباطل للجريدة خبصوص "تواطؤ الوزير املنتدب املكلف ابلنقل مع منتخبني من حزب العدالة والتنمية"؛
حيث مل يكن هؤلء املنتخبون يسريون املقاطعة.
 اثنيا ،إن طلب املنافسة إلنشاء مراكز الفحص التقين الذي نظمته الوزارة سنة  2014مت يف احرتام اتم للمساطر
القانونية اليت تضمن شروط النزاهة والشفافية ،حيث حازت شركة "مركز الفحص التقين اخلليل" مبدينة الدار
البيضاء على املرتبة األوىل يف العرض اخلاص بثالثة خطوط ،حبصوهلا على  75نقطة( ،ولإلشارة فقد تقدمت
لطلب املنافسة  31شركة ابلدارالبيضاء ،لالستثمار يف  9مراكز للفحص التقين املعلنة من طرف الوزارة ،مت
رفض  8منها لعدم استيفائها للشروط املطلوبة يف املرحلة اإلدارية ،ومت تنقيط الباقي ممن توفرت فيه الشروط)،
وابلتايل مت إعالن فوز  5شركات فقط ،مما يفيد أن  4مراكز مل جتد العرض املالئم .وهذه املعطيات تنفي ما
زعمه املقال كذاب أن الوزارة "رفضت مراكز يفرتض أهنا حصلت على أعلى درجات التنقيط"...فالوزارة مل جتد
من يستثمر يف  4مراكز معروضة يف طلب املنافسة.
 اثلثا :إن املركز موضوع املقال يتوفر على مجيع الرتاخيص املطلوبة:
 .1موافقة مسلمة من طرف السيد "وايل جهة الدار البيضاء الكربى" لشركة مركز الفحص التقين
اخلليل" ،بتاريخ  25مارس  ،2014لكراء القطعة األرضية ذات الرسم العقاري عدد /52004س؛ والتابعة
لألمالك املخزنية ،هبدف إنشاء مركز للفحص التقين بدائرة عني الشق،
 .2عقد كراء مربم بتاريخ  11أبريل  -2014أي قبل  13ماي  ،2014اتريخ اإلعالن عن طلب املنافسة-
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بني مديرية أمالك الدولة وشركة اخلليل للفحص التقين لستغالل القطعة األرضية سالفة الذكر ملدة
عشرة سنوات قابلة للتجديد مرتني؛
 .3رخصة للبناء مسلمة من طرف جملس مدينة الدار البيضاء بتاريخ  7أبريل  2015قصد إنشاء مركز
للفحص التقين؛
وهذه املعطيات تفند ما ادعته اجلريدة من تواطؤ الوزارة املنتدبة املكلفة ابلنقل مع مجاعة عني الشق "يف
السطو على أرض يف ملكية األمالك املخزنية"؛
 رابعا :إن تصميم هتيئة مدينة الدار البيضاء ل يشري ألية منطقة خضراء ابملوقع الذي مت فيه الرتخيص إلنشاء
املركز ،وهو ما يدحض كل املزاعم واألكاذيب اليت دبج املقال على أساسها (فضيحة عقارية)؛ ولعل قصد
اجلريدة للقذف والتشهري واإلساءة كان مبيتا حبيث أهنا أوردت يف املقال نفسه تصرحيا لرئيس مقاطعة عني
الشق ينفي وجود منطقة خضراء يف موقع الستثمار املعين.
 خامسا :إن اللجنة املكلفة بدراسة ملفات طلب العروض تتكون فقط من أطر وزارة التجهيز والنقل
واللوجستيك ،وليس كما ادعى املقال هبتاان أن هذه اللجنة تضم أيضا منتخبني من اجلماعة الرتابية ،وذلك
لتعزيز طرح صاحبه ب"تواطؤ" الوزارة مع اجلماعة؛
 إن كاتب املقال –ويف خرق واضح ألخالقيات املهنة -مل يكلف نفسه عناء التصال مبصاح الوزارة من أجل
استجالء احلقيقة ،مما يفسر حتامال مغرضا هبدف تغليط الرأي العام حلساابت غامضة ومشبوهة .بل إنه مل يقدم
املعطيات اليت تفيد بكون إحدى العائالت –وليس الساكنة -منعت الشركة يف يونيو  2015من بدء أشغاهلا
بعد حصوهلا على مجيع الرتاخيص ،وأن الشركة استصدرت حكما قضائيا لصاحلها بشهر حبسا انفذا وغرامة
 50000درهم يف حق أحد أفراد العائلة...كما مل يشر إىل أن جلنة مكونة من مجيع اهليئات األمنية واجلماعية
املعنية قد انتقلت يوم  13نونرب  2015لعني املكان إلزالة بعض األغراس املوضوعة مؤخرا هناك وجتريف القطعة
األرضية موضوع الستثمار.
وعليه ،فإن الوزير املنتدب املكلف ابلنقل يطالب اجلريدة اليت نشرت هذه الدعاءات الكاذبة ،بنشر بيان احلقيقة
هذا ،وفقا ملقتضيات قانون الصحافة والنشر ،وحيتفظ لنفسه بكامل احلق يف اختاذ مجيع اإلجراءات القانونية الضرورية.

