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 مصر من  د  ع  ت  

 مقدمة
ابع مبا يرتب و مل تتأائجها عرف نتومل ت  يف املغرب تحت بشأهنا حتقيقات األحداث والقضااي اليت ف  ة هي كثي 

ية، ئأو القضا اريةإلداية أو ألمناملسؤوليات ويستدعي اختاذ املتعني خاصة حينما تكون من ورائها أجهزة الدولة ا
فذلك أفدح حيح سار الصامل إىل طريقه دوال جيممثلي الشعب مؤسسة من قبل ح للبحث فيه فت  ا ي  ملف   ا وأن  م  أ  

 األمرين.
وقات سعار بيع احملر أل يةاستطالعية حول مهمة برملان جلنة ،2017يف صيف  ،النواب املغريب ل جملسشك  فقد 

 ذإ ؛االنتهاء من عملها يفت ر أتخاللجنة  ، غي أن هذهالقطاع حتريرة بعد قرار السائلة للعموم وشروط املنافس
ا اليت قامت هبنية امليدا زايراتتماع والجلسات االساملهم أن و . اتقريب  ما يناهز سنة تقريرها النهائي في أودعت

ه إمكانية هلذكل   دي فن  عملوال أسعار احملروقات. غي أن الواقع القانوينمنظومة وجود فساد بشكل ملموس  تثبتأ
 ؛ةالدوائر املعتم إحدىي ا األخبعدما مل يعد هذت روقاقطاع احمل  مسار وقف الفساد يفا يفذهاب بعيد  اللجنة لل

 .هتادار إ يةالكثي عن كيفيعلم أن  الربملان منمتكن حيث 
 

ع الفساد يف قطا  ولة فهماحم إنف يف استمراريته، امساعد   عامال   ل املواطنني لتكلفة أي فسادحتم  وإذا كان 
يف إال د صداها جت أنكن ال مية ر اللجنة الربملانيحىت مع صدور ومناقشة تقريوقدرته على االستمرار  احملروقات

وضعف الضبط  السريع الربح يف ظل ذهنيةوذلك احمة مع املعتدين على جيوب املواطنني املتس البنية التشريعية
  .القانوين حلافز الربح

 

 إحدى محطات الوقود بمدينة سيدي عالل البحراوي شمالي المغرب )رويترز(
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املبالغ ل من خالت حملروقااأسعار عن فساد منظومة  تكشف  القصة الرمسية للجنة الربملانية نأفعلى الرغم من 
اد مع قضية الفساء لى السو ومة عكملان واحلتعامل الرب  أن إال ،املالية اليت استولت عليها الشركات بدون وجه حق

 .يال غ السجاالت والدعاية السياسية إلطارهاته قد سحبها 
 

على  قاتاحملرو  شركات ويبغي مشروعة للخاصة صاحل محبماية كيف مسحت البنية التشريعية إذن ويف ضوء ذلك  
 ؟حساب انتهاك القدرة الشرائية للمواطنني

 
  الدولة وم عالقته مبؤسساتوعلى خت اخلاصالقطاع  اقرتاب نظري للفساد يف

جرائم  ضمن نيةلقانو اقانونية، حيث تدرجه األنظمة من الناحية البصرف النظر عن صعوبة تعريف الفساد 
أن  عارض مع ما جيبا يتاع  متن كان أو ان "الفساد يف مفهومه السوسيولوجي العام هو كل سلوك فعال  إ، فالكتمان

رة على حنو ما حملهنة  اص أوأو يف القطاع اخل يتحلى به الشخص من أمانة ونزاهة يف ممارسته لوظيفة حكومية،
 . (1)"العامة صلحةلقانون واملدوانت األخالقية املهنية، وبصفة عامة كل ما يتعارض مع املينظمه ا

 
 ا يفنه يقع أيض  إفتنوعة، ة ومالفساد قد ارتبط يف األذهان ابالعتداء على املال العام يف صور عديد وإذا كان

ة، الرشو  :أمهها ،مارساتل الفساد يف حقيقته جمموعة من املحيث ميث    ؛(2)ممارسات القطاع اخلاص...
حيث  ؛اصقطاع اخلفساد الل ولعل هذا األخي هو أبرز جتل، املقرون ابلغشوالكسب غي املشروع  ،ختالسواال

يف  تعددة.من أوجه مبه  وقد يرتبط ميكن لالحتيال يف الشركات التجارية أن يشبه الفساد من حيث السلوك،"
القطاع اخلاص  تمان يفاالئ إساءة إنالشيء ذاته من حيث اجلوهر.  قطاع األعمال، قد تكون الثروة والسلطة هي

 .(3)"للمجتمع واألخالقيتدهور النسيج االجتماعي  إىلقد تشي 
 

 Dennisحبسب التمييز الذي وضعه  ا أو مؤسسي  الذي ميكن أن يكون فرداي  و وخبالف الفساد يف القطاع العام 
F. Thompson، س يف خاصة حينما ميار  اص ال جيري سوى يف املؤسسات ن الفساد يف القطاع اخلإف

ره ابملواطنني وابملصلحة وابلتايل يكون إضرا ،كرب ضمن ما يسمى "الفساد الكبي"مستوايت أعلى ودوائر مالية أ
كرب، وهو ينتشر يف البيئات اليت تفتقر إىل الشفافية والوضوح وتتسم عالقاهتا ابلغموض وتتهرب من العامة أ
غة وذكية، وحيث مواجهتها ينبغي أن تتسلح إلفصاح، سيما مع ظهور أشكال جديدة للفساد مراو  تبعات ا

 ابلفاعلية يف املكافحة.
 

 على عميقة بنيوية أبزمات وانسدادات يهدد إدارة أسلوب إىل حمدودة استثنائية من حاالت الفساد حتول فلقد
 وأصبحوا الدولة، القتناص القوة والنفوذ شحذوا الذين يناملفسد ممارسات أمام القوانني عائق ا تعد فلم الدول،
 فساد إىل فنصل ملصاحلهم، خادمة جيعلها مبا تشكيلها وإعادة هلم املعادية والقوانني األطراف توقيف على قادرين

 وجوداي  ا تفرض دينامية العالقة بني الفساد وحكم القانون صراع   ،هكذا. (4)القانون مبخالفة افساد   ابلقانون وليس
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فالفساد حيول دون تبين قوانني حتد من مضاره، ويعمل على إضعاف املؤسسات املوجلة ابلتطبيق الفاعل  ؛بينهما
  .(5)للقوانني القائمة

 
 ألطر القانونيةاثل فيه لذي متإذ يف الوقت ا ؛احلكم ابلفساد إىلوأييت ذلك يف سياق االنتقال من فساد احلكم 

نتظر ذي ي  د، فالتشريع الة الفساالحقا مل حقيقي  ة الفساد فإهنا متثل يف بعض احلاالت حتداي  مكافحيف ا  حامس  عامال  
د ق حيث ؛لى حنو ماعنة له قن   حد العوامل املعترب أالفساد هو نفسه قد ي   منه أن يكون يف مقدمة أدوات حماربة

لع القانون ذا يضطهبو ه، ات حماصرتفرص ارتكاب الفساد، واترة أخرى قد حيد من إمكاني ةاترة يف هتيئ يسهم
 .بدور ملتبس يف مكافحة الفساد وهذا االلتباس هو الباب اخللفي لشرعنة الفساد

 
 -اا أو انقص  زئي  جكان واء  س– اا مهم  ال ميكن أن يكون إال انعكاس   ،منا علماء االجتماعكما عل    ،و"القانون

ح على نسيج رة بوضو ظاه قضات أصيلة فإهنا ستجد نفسهاللمجتمع الذي يطبق فيه، وإذا كان يف اجملتمع تنا
ون كما عي لقوى القانفهوم القماملوافق واليت ت احلماية القانونية للفساد""ـ عنه بوهو ما ميكن أن نعرب    ،(6)القانون"

حيث  ؛الكبقة املطزات بلوره "كارل ماركس" حينما اعترب أن القانون جمرد نظام قمعي للحفاظ على امتيا
 أو املخاتلة. ايللقدرة على التحلفساد اليح عة هو ما يتلتحالف األسود بني األقلية الثروية واألغلبية الربملانية املشر   ا

 ملصاحل مالئمة وقواعد اتمؤسس فرض إىل األنظمة وسعي معيار النزاهة، خرق إىل الفساد تفشي ي عزى" ،وهبذا
    .(7)"األثرايء

 
ول حت، حلهمصامي حيبذاته  لالفساد كنظام مستقأي العرضي، م وليس أو املنظ   قيا لنظرية الفساد النسوطبق  

هة ج، ومن سادمن دون توظيف الفالسوق ال يشتغل حيث من جهة  ،مفسد إىلالقطاع اخلاص من فاسد 
قتصادية قلية االة األالسوق خلدم يف اجتاه بنينةميارس القطاع اخلاص نفوذه على السلطات العامة أخرى 

ض ، الفساد هو مر لسياسيةاظرية يف تقاليد النإذ " ؛ونتيجة يف نفس اآلن اسبب  ، وهكذا يصبح الفساد حتكاريةالا
السياسي، مما   اجلسمشر عربحيث قوى الفساد املعادية تنت ؛السياسي مثل فيوس يغزو اجلسم املادي يف اجلسم

ففي  ؛مجهايهايت لمة اوس على شكل احلكو ض مبادئ النظام...ويعتمد شكل الفي قو   يضعف روح القوانني وي
م األفراد هها ؤ كالاصة و كمصاحل خ  فيوس الفساديظهر  والدميقراطيات،أنظمة أكثر شعبية، مثل اجلمهورايت 

السياسي( هو  ب اجلسدس يصيجوهر الفساد يف هذا املفهوم )الفساد كفيو  اجلشعون، والفصائل املثية للجدل،
 .(8)"طاع اخلاصتلوث اجلمهور من قبل الق

 
ن ظهور أبادلون جيؤسسي مناصرو نظرية الفساد امل" حيث ؛فهوم الفساد يف املؤسساتمبهذا التحليل  ويرتبط

 .(9)"لتوافق(حة االفساد يتوافق متام ا مع غياب أفعال غي قانونية )وهو ما ميكن أن نسميه أطرو 
توصيف  أن ،يف األنظمة الدميقراطية دتفسيه لنمو الفسايف معرض  Dennis F. Thompson فقد اعترب

 م فساد، غي قانونية ميكن أن ترقى إىل جرائمؤسسة ما ابلفساد ال يتطلب ابلضرورة أن يرتكب أعضاؤها أفعاال  
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ع م" :وجدانه يقولحيث  يعترب يف حكم الفساد القوى االقتصاديةحتت أتثي نفوذ لوظيفتها  تعطيل وإمنا جمرد
شكال األمن  أبن اجلرائم الفردية، واالبتزاز، وغيها ران مبادئ األخالق التشريعيةأن تذك   هلجتها املؤسسية، جيب 

غي الالئقة للكسب الشخصي ليست النوع الوحيد أو حىت األساسي من الفساد الذي يهدد احلكومة 
ن الغموض، ولكن يف من البقاء يف حالة أتهب خبصوص املزيد ماألخالق التشريعية ران مبادئ حتذ   و  الدميقراطية.

املؤسسة. فاألعضاء الذين يتصرفون ليس لتحقيق  أنواع الفساد هو ذاك الذي حيدث داخل قلب الغالب أكثر
نه الفساد إ ،األكثر خطورة الفساد ، قد ال تزال الدوافع هي عواملخمتلطة، أو حىت نبيلةمكاسب شخصية ولكن 
 .(10)"حتت غطاء الواجب العام

  
، العامة ملؤسساتمل يف امبادئ الع على اليت تنص التشريعية هي نوع من األخالق السياسيةألخالق اعلى أن 

 مبدأ مث، لعامةسياسات ان يتصرف العضو ألسباب تتعلق ابستحقاقات الأب يفيدالذي االستقاللية وهي مبدأ 
عضاء أوجب على الذي ي ةساءلمل، ومبدأ اعضاء ابلتزاماهتم جتاه املؤسسةاأل قيام واإلنصاف والذي يعينالعدل 

 ت.يف تصرفاهتم ويف التشريعا اجلمهورثقة  وحفظمن أجل خلق  يعملواأن املؤسسة 
 

 مع WARREN (MARK)حبسب ويف نفس اإلطار، "فإن أشكال الفساد املؤسسي هذه تتوافق 
ل القوى عمومية من قبندما يكون هناك سوء استخدام للسلطات الع "الدميقراطي للشمولعيار انتهاك "امل
ت مشروعة ليتم مطالبا ديهملا ميكننا احلديث عن فساد الدميقراطية ألن هناك استبعاد من . فعندهاالقتصادية

ة لطة العامالسبتجنيد دميقراطية إذا جتاوزت املصاحل اخلاصة العملية الأي  .(11)تضمينها يف عمليات صنع القرار"
 .(12)ادعوامل للفس إىلتتحول  فإهنايف تعزيز غاايهتا، 

 
 
 
 

 روقاتاحمل قصة الرمسية للجنة الربملانية حول املهمة االستطالعية ألسعارلتكييف قانوين ل
ول املهمة ة الربملانية حر اللجنقريل تابلرغم من صمته فيما يتعلق أبرابح شركات احملروقات بعد حترير القطاع، سج  

موم ن جهة وسعر العنافسة مامل القة بني مثن اخلام أواالستطالعية ألسعار احملروقات، اختالالت على مستوى الع
 من جهة اثنية، وعلى مستوى استثمارات شركات احملروقات. 

 
هناك عالقة وطيدة بني مثن اخلام يف السوق الدولية، ومثن  ،فبخصوص مدى أتثي مثن اخلام على السعر العمومي

ا على السعر العمومي وبنفس م ال ينعكس آني  غي أن اخنفاض السعر الدويل للخا، (13)البيع للعموم...
ا أبن جل االستثمارات اليت اخنرطت فيها شركات احملروقات مرتبطة بعمليات استياد أو ختزين ، علم  (14)املقدار

م من طرف الدولة وفق برامج تواكبها وزارة الطاقة وبيع ابلتقسيط...وهذا اجلزء من االستثمارات مدع  
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الذي ال يثقل ميزانياهتا كي يكون له أتثي سليب يف اجتاه الرفع من مثن بيع احملروقات للمستهلك  واملعادن،...األمر
ن "الثمن املعلن من طرف الشركات إحيث  ؛. وحىت مع وجود املنافسة فسعر العموم ال يتأثر(15)النهائي...

، مما (16)ه نوع من التواطؤ بني الشركات"م منفه  مما قد ي   ؛اترت ا ما يتساوى أو خيتلف ببضع سنتيماملتنافسة غالب  
"استخدام اإلجراءات اليت تنظم نشاط كياانت القطاع اخلاص، مبـا يف ذلـك  يفيد أبن الشركات أساءت

ملا تنص ا طبق  وذلك اإلجـراءات املتعلقـة ابإلعانـات والرخـص الـيت متنحـها السـلطات العموميـــة لألنشــطة التجارية" 
 اليت صادق عليها املغرب.و  ،ألمم املتحدة ملكافحة الفساداتفاقية امن  12)د( من املادة عليه الفقرة 

 
ت فساد سلوك شركاباقية لالستلة عدم حتمل الدولة ملسؤولية املكافحة افهذه املمارسات إمنا هي حمص    ،وهكذا

ى وضع "العمل علـلزم الدولة بت  من االتفاقية املذكورة واليت  12احملروقات مبوجب الفقرة )ب( من نفس املادة 
ت سلوك من ع مدوانك وضمعايي وإجراءات تستهدف صون نزاهة كياانت القطاع اخلاص ذات الصلة، مبا يف ذل

سليم ومنع و ف مشر   حيح و التجارية ومجيع املهن ذات الصلة مبمارسة أنشطتها على وجه ص املنشآتأجل قيام 
لك لتعاقدية بني تالقات ا العالتجارية ويف املنشآتمارسات احلسنة بني تضارب املصاحل، ومن ترويج استخدام امل

حتت طائلة  قاترو ت احملاملنشآت والدولة"، وكذا انسحاهبا من مسؤوليتها يف كشف ووقف فساد حساابت شركا
ليت توجب على الدولة ا 12، وذلك حبسب مقتضى الفقرة )و( من نفس املادة أو الغش الرتبح غي املشروع

ـة ملراجعـة ر، ضوابـط كافيالعتبـاني امـان أن تكـون لـدى منشـآت القطـاع اخلـاص، مـع أخـذ بنيتـها وحجمــها بعـض"
لقطـاع ـاابت منشـآت اكـون حستأن  ا تســاعد علــى منــع أفعــال الفســاد وكشـفها وضمـاناحلســاابت داخليــ  

 .الئمة"مديق اضعة إلجراءات مراجعة حساابت وتصاخلـاص هـذه وبياانهتا املاليـة الالزمــة خ
 

حينما صة خا غريبقانون املللا عتها طبق  اببعدم إمكانية متالقطاع اخلاص مؤسسات يف مالحقة الفساد وتصطدم 
ة فساديال مارساتطاق املنعلى أهنا فساد لكن غي مدرجة يف  ميكن تكييفهامستحدثة يتعلق األمر مبمارسات 

تسـم أتثيهـا سـاهل ورمبـا ياص ابلتاخلـ تتسـم العقوابت املفروضـة علـى جرميـة االخـتالس يف القطـاع"حيث  ؛التقليدية
ة اجلنائيـة ـدد املسـؤوليحي اكمـ  ح -ـدعلـى وجـه التحدي-ال يتضـمن  الرادع ابحملدودية. التشـريع اجلنـائي املغـريب

جلزائيـة اتضمن العقوابت تجلنائي انون مـن مـواد القـا اـاك عـدد  للشخصـيات االعتباريـة بوجـه عـام، إال  أن  هن
 .(17)"عينـهاة عـن جـرائم بلقانونيالية والتـدابي الرادعـة املوجهـة حنـو الشخصـيات االعتباريـة الـيت حتمل املسؤو 

 
ا طبق  مل تتدارك الدولة تقصياهتا بتحمل مسؤوليتها الالحقة  املهمة االستطالعيةتقرير حىت مع صدور ف ،لذلكو 

من االتفاقية اليت تنص على أن "تتخذ كل دولة طرف تدابي ملنع ضلوع القطاع  12( من املادة 1ملنطوق الفقرة )
وابت اخلاص يف الفساد، ولتعزيز معايي احملاسبة ومراجعة احلساابت يف القطاع اخلاص، وتفرض عند االقتضاء عق

اليت  35وكذا املادة  ،"أو جنائية تكون فعالة ومتناسبة ورادعة على عدم االمتثال هلذه التدابي إداريةمدنية أو 
ا ملبادئ قانوهنا الداخلي، لضمان حق تنص على أن "تتخذ كل دولة طرف كل ما قد يلزم من تدابي، وفق  

يف رفع دعوى قضائية ضد املسؤولني عن إحداث  الكياانت أو األشخاص الذين أصاهبم ضرر نتيجة لفعل فساد
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العتبارية جنائية أو ا أبنه "...جيوز أن تكون مسؤولية الشخصيات اذلك الضرر، بغية احلصول على تعويض" علم  
من االتفاقية. حيث يف البداية مل تستجب الدولة لدعوات  26من املادة  2إدارية"، بناء على الفقرة مدنية أو 

، كما مت قالعام الوطين ابسرتجاع مبالغ األرابح اليت راكمتها شركات احملروقات بوجه غي مستحمكوانت الرأي 
ا حفظ دعوى قضائية رفعتها اجلمعية املغربية حلماية املال العام وجهتها إىل رئيس النيابة العامة تلتمس فيها الحق  

نافسة احلرة وحرية األسعار واحتكار سوق إجراء أحباث وحترايت بشأن افرتاض وجود شبهة اإلخالل بقواعد امل
 .(18)رتب عنها اإلضرار حبقوق املستهلكا للقانون وتا خرق  احملروقات من قبل شركات معينة حققت أرابح  

 
 

 القانونية املكافحةفساد منظومة تسعي احملروقات مع وقف تنفيذ 
الفرع  اسة اليت قام هباخالصات الدر  جاء ضمن، 2014للنزاهة يف املغرب سنة ضمن تقييمها للنظام الوطين 

، (19)املزمن" لفسادل ضروريةاحنة و اقتصاد الريع يبدو وكأنه حيتاج لعوامل سأن " الدوليةنظمة الشفافية احمللي مل
 )درجة انعدام 100 ملةمن العالمة الكانقطة  43 يف مؤشر الفساد العام املغريبالقطاع اخلاص سجل  حيث

من طة نق 50ى ية عليف مؤشر ممارسة الشفافشرات الفرعية، حصل القطاع اخلاص ، ومن حيث املؤ الفساد(
لتزام مبحاربة الفساد ، مث يف مؤشر اال100نقطة من  25 النزاهة حصل على آلياتممارسة ، ويف مؤشر 100

 .(20)100نقطة من  25حصل على 
 

وهذا هو - فيهاطه ن تنقيأ إالخية، النسيب يف مؤشرات الفساد خالل السنوات األاملغرب ورغم حتسن ترتيب 
يها منطق يسود ف فرتاسخذ يف التحول إىل ورشة لالأوضع فاملغرب الهذا  مثل ، ويف ظلايظل ضعيف   -األهم

اطن وخنبة ني املو بعية أي الكبي أيكل الصغي، حيث صار الفساد من أهم مسببات الفجوة االجتما ،السمك
روقات، هو ما طاع احملرير قنيت يف وقت سابق على حتوائر املصاحل اليت ب  ن احلفاظ على دإف ،ومن هنا .املال

 رة للقطاع.احملتك ركاتيفسر استحالة القانون إىل أداة للتخدمي على األقلية الثروية اليت متثلها الش
 
احملروقات  سعارة حول أستطالعيت هبا قطاعات حكومية أعضاء املهمة االمد  أاليت الرمسية لواثئق ا قد تبني منف

ركات ق بعض شع وواثئالواق أنيف حني يف كل لرت من احملروقات ربح درهم واحد  ةفرضي إىلأهنا استندت 
ا غي رحب  و ما اعتربه البعض ، وهدراهم كربح صايف يف كل لرت 3عن حوايل  روقات املسجلة يف البورصة تكشفاحمل

فساد نها عذر م حوهي زلة أقب توصيفه أبنه فساد حقيقي،دون امتالك اجلرأة على  ا،أخالقي، والبعض اآلخر ريع  
  .دور أدوات مكافحة الفساد )املؤسسات الدستورية(

 
اجلواب عن السؤال املتعلق إبفالت شركات احملروقات املعتدية على "قوت" املواطنني من املتابعة، ال ف ،هكذاو 

ن من إهدار وابلتايل للبنية التشريعية اليت جيسدها  ملا طال قيمة وحجية قواعد القانو يستقيم إال ابلتعرض أوال  
تداء على فلسفة عماهلا من املساءلة، مما ميثل اعلسلطة التشريع لتحصني أ الستغالل احلكومة -ااثني  – الربملان، مث
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محاية دستور البالد الذي يقتضي أن روح حلفاظ على مصاحل اقتصادية مباشرة، وذلك يف جتاوز لبدعوى االتشريع 
القوانني ال  إنحلكومة ال هتتم سوى ابلشكل الدستوري للتشريعات، بل ن اإحيث  ؛واجب قانوينصلحة العامة امل

اها تتبنالقتصادية اليت السياسية وا األجندةا لتمرير رتك الباب مفتوح  مما يتتفق حىت مع ظاهر املبادئ الدستورية 
 الطبقات املسيطرة.

همة قرير املت عدادإمن قبل لويب شركات احملروقات مع منهجية طات خضع الربملان لضغو  ،فمن جهة أوىل
ير خيرج يف تقر لجعل اما  وهو قيقة الكاملة،احلعلى حساب إخراجه ابلتوافق بني األعضاء الستطالعية، حيث مت ا

مل  ائصه،قر على نة التقريمرحلة مناقش زنة. ويفاو تبنسخة متعويضها و  سرعان ما مت سحبهاكاشفة صيغة أوىل  
يف  ه الرقايبدور  رغو ما أفوه عيناستجواب الوزير املكالقانونية لدى اجلهات املختلفة   اإلجراءاتيتخذ الربملان 

 ربملان علىها اليف مقدمتو تلفة املخؤسساهتا الثقة يف قدرة الدولة مب ىنفمن مضمونه، وابلتايل  مساءلة احلكومة
ان مليقوم به الرب  مل رقايبع أيعل جي -واحلالة هذه- ية إىل اإلقبارفخلود تقرير اللجنة االستطالع. مواجهة الفساد

االعتداء  أنم ام العلعلم متي غي ذي قيمة، إذ كل فاعل اقتصادي أخذ عمال  األجهزة الرقابية األخرى  أو حىت
ياب غإىل يشي ملان دخل الرب تيه إل لعل ما انتهى. و د ابخلطورة اليت يفرتض أن يكون عليهاعلى املال العام مل يع

 إىلابلعودة  حيث ؛يعطة تشر دوره السياسي ابعتباره سل عملتصدى لدوره الرقايب ومل ي  حيث  ؛األولوايت لديه
ايب الدور الرقان يف مؤشر حصل الربمل"ا فقد سابق   إليهااملشار  ،2014سنة  ،دراسة النظام الوطين للنزاهة

ح القانوين املكاف   طاراإلفيما خيص مسامهته يف  100 مننقطة  50ال حماربة الفساد على يف جم والتشريعي
 .(21)"قة للفسادملالح  ى ممارساته اعلى مستو  100من  نقطة 25 يف الوقت الذي مل حيصل سوى علىللفساد، 

ن و قانحيث يغيب  ،عيفةمبادرة الربملان ابقرتاح تشريعات تساعد على مواجهة الفساد تظل ضمرد ذلك أن و 
القانون  شخصياتن م لشعبأموال ااسبة املعتدين على حملقوانني ، و يف القطاع اخلاص لوماتعن املع فصاحلإل

ية  على قانون مالتعديال   يةربملانالاألغلبية جتهض ا أن مع ذلك مل يكن من املتصور أخي  وحىت  .اخلاص االعتبارية
قات كصيغة السرتجاع احملرو  % على شركات5ىل إ% 2,5املسامهة التضامنية من نسبة فع ر اقرتح  2019سنة 

 .بعد حترير القطاع هلاما زاد عن هامش األرابح املستحقة 
 

ل التوصيات اليت تضمنها حيث مل تفع   ، اللجنة الربملانيةكومة مبنتهى اجلدية مع تقرير مل تتعامل احل ،ومن جهة اثنية
،  وذلك لوقف جشع الشركات الفاعلة تمرسوم لتسقيف أسعار احملروقا إصدارتقرير املهمة االستطالعية وأمهها 

يف حتديد األسعار % على الشركات اليت تتواطأ 10ـبفرض غرامة تقدر يالذي ل قانون جملس املنافسة كما مل تفع   
، وليس ذلك سوى بني هذه الشركات التواطؤثبوت عملية  أتكيدنه يصعب أ جملس املنافسة أقر  حىت إن كان 
 ذلك أن ؛ وليس تقريراي  دام دوره استشاراي   جمللس املنافسة عن مراقبة األسعار ماالقانون املنظم نتيجة لعجز 

صل مؤشر أعمال احلكومة يف هذا حيمل  إذ" ؛اآلليات اليت استحدثتها احلكومة حملاربة عموم الفساد تظل ضعيفة
استغلت احملروقات ومنذ قرار حترير قطاع تبني أن احلكومة كما .  (22)"100نقطة من  25اجملال سوى على 

يف صندوق املقاصة  إصالحعية ملواكبة االجتما يعاتلطرف عن تطوير التشر سيطرهتا على التشريع يف غض ا
ذلك اإلصالح ميس مل ، حبيث عن املواطنني األعباءرفع مبا ياحملروقات  دعم الدولة لقطاع إبلغاءاجلانب املتعلق 
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أكد على "التأثي املباشر الرتفاع أسعار ، خاصة أن تقرير اللجنة واننيعملية تفصيل القالبنية التشريعية املتعلقة ب
على  اإلصالحتوزيع أعباء نفس اإلطار يف ، إذ كان من املفروض (23)احملروقات على القدرة الشرائية للمواطنني"

يتحمل اجلانب  ينبغي أن لإلصالح ةجيابيالدخول بدل توزيعه على املواطنني أي من يستفيد أكثر من النتائج اإل
حيظى هذا  ال، اإلصالح أعباءل الفقراء ومتوسطو الدخل ففي الوقت الذي حتم   ،وهلذا .األكرب من تكاليفه

 سياسي واجتماعي موجة رفضا بعد يوم يوم  عنها تفجر تعارضة قوية مما جيعله يف مواجهة مبتأييد شعيب  األخي
حترير األسعار على ات احملروقات استفادت بشكل فاحش من خاصة بعدما أكد تقرير اللجنة الربملانية أن شرك

 الدولة.من مرأى ومسمع  علىحساب جيوب املواطنني و 
 

 خامتة
سابقة ل جلان ريقة عمطنفس  اللجنة الربملانية حول املهمة االستطالعية ألسعار احملروقات إنتاجأعادت  لقد

عادة الثقة ا إلافي  كن كيام، حيث ما قامت به مل وابلتايل نفس الصورة الذهنية اليت رسخت لدى الرأي الع
شغلت  ول قضااي شائكةحلثقة ا من ابرملانية سابقة نزعت عنها كثي   ن جلاان  إ، حيث واالعتبار للمؤسسة الربملانية

 الرأي العام سواء كانت سياسية أو اجتماعية.
 

ى عل رمؤشهي  وإمنا فحسب،قتصادية اليست فضيحة حادثة فساد منظومة تسعي احملروقات ابملغرب كما أن 
من ات كارثية ير سياسية لتمر القتصاد الريع من حيث القيام أبدوار تسكين أداة إىلاحلكومة اليت حتولت تصدع 

 وليست محاية ،ثروية أقلية شبكة امتيازات مغلقة تديرها إىلحتولت الدولة ، حيث مثل حترير قطاع احملروقات
 سرتاتيجيةاصداقية مى عدم عل ال أيض  تدل   فهذه احلادثة  ،. ولذلكة كامل اجلسدمحايسوى رؤوس الفساد تعين 

 .عقابلا وأرقابة أو الوقاية على مستوى ال القطاع اخلاص إنيقرتفه الذي فساد ال مكافحة
 

ن وأ ة االقتصادية البيئالنية يفوالعتسود الشفافية  أنيتوجب "سرتاتيجية، تطوير هذه االوبغاية لكن يف املقابل 
 سعارواأل واإلنتاجمي خل القو الد تتوفر املعلومات االقتصادية السليمة عن خمتلف جوانب احلياة مبا يف ذلك توزيع

ط الضوء على ن يسل   أأنه شتوفر الشفافية واملعلومات ضمن مناخ يتسم ابحلرية من  إنواخلسائر... رابحواأل
توقف على مجلة من غي أن ذلك ي .(24)"...صاديةاالحنرافات اليت قد حتصل من أصحاب الفعاليات االقت

طر حلقة يف خوصفه أصاحل بتضارب املو  لتجرمي الكسب غي املشروعوانني إصدار قالتصحيحات التشريعية أمهها 
من ء اخلاص االدعا حق "أنـبا ستثمرين، علم  مع املاحلكومة ولضمان إمكان الطعن يف تعاقدات ، سلسلة الفساد

 .(25)العامل" يف اليةالرأمس كرب البلدانفول يف أكمعقود اخلصخصة  أواملمارسات االحتكارية  ضد فراداألجانب 

_________________________________________ 
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