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تعد مصر من

مقدمة
كثية هي األحداث والقضااي اليت فتحت بشأهنا حتقيقات يف املغرب ومل تعرف نتائجها أو مل تتابع مبا يرتب
املسؤوليات ويستدعي اختاذ املتعني خاصة حينما تكون من ورائها أجهزة الدولة األمنية أو اإلدارية أو القضائية،
أما وأن ملفا يفتح للبحث فيه من قبل مؤسسة ممثلي الشعب وال جيد طريقه إىل املسار الصحيح فذلك أفدح
األمرين.
فقد شكل جملس النواب املغريب ،يف صيف  ،2017جلنة برملانية حول مهمة استطالعية ألسعار بيع احملروقات
السائلة للعموم وشروط املنافسة بعد قرار حترير القطاع ،غي أن هذه اللجنة أتخرت يف االنتهاء من عملها؛ إذ
أودعت تقريرها النهائي فيما يناهز سنة تقريبا .واملهم أن جلسات االستماع والزايرات امليدانية اليت قامت هبا
أثبتت بشكل ملموس وجود فساد منظومة أسعار احملروقات .غي أن الواقع القانوين والعملي فند كل إمكانية هلذه
اللجنة للذهاب بعيدا يف مسار وقف الفساد يف قطاع احملروقات بعدما مل يعد هذا األخي إحدى الدوائر املعتمة؛
حيث متكن الربملان من أن يعلم الكثي عن كيفية إدارهتا.
وإذا كان حتمل املواطنني لتكلفة أي فساد عامال مساعدا يف استمراريته ،فإن حماولة فهم الفساد يف قطاع
احملروقات وقدرته على االستمرار حىت مع صدور ومناقشة تقرير اللجنة الربملانية ال ميكن أن جتد صداها إال يف
البنية التشريعية املتساحمة مع املعتدين على جيوب املواطنني وذلك يف ظل ذهنية الربح السريع وضعف الضبط
القانوين حلافز الربح.
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فعلى الرغم من أن القصة الرمسية للجنة الربملانية كشفت عن فساد منظومة أسعار احملروقات من خالل املبالغ
املالية اليت استولت عليها الشركات بدون وجه حق ،إال أن تعامل الربملان واحلكومة على السواء مع قضية الفساد
هاته قد سحبها إلطار السجاالت والدعاية السياسية ال غي.
إذن ويف ضوء ذلك كيف مسحت البنية التشريعية حبماية مصاحل خاصة غي مشروعة للويب شركات احملروقات على
حساب انتهاك القدرة الشرائية للمواطنني؟
اقرتاب نظري للفساد يف القطاع اخلاص وعلى ختوم عالقته مبؤسسات الدولة
بصرف النظر عن صعوبة تعريف الفساد من الناحية القانونية ،حيث تدرجه األنظمة القانونية ضمن جرائم
الكتمان ،فإن "الفساد يف مفهومه السوسيولوجي العام هو كل سلوك فعال كان أو امتناعا يتعارض مع ما جيب أن
يتحلى به الشخص من أمانة ونزاهة يف ممارسته لوظيفة حكومية ،أو يف القطاع اخلاص أو ملهنة حرة على حنو ما
ينظمه القانون واملدوانت األخالقية املهنية ،وبصفة عامة كل ما يتعارض مع املصلحة العامة"(.)1
وإذا كان الفساد قد ارتبط يف األذهان ابالعتداء على املال العام يف صور عديدة ومتنوعة ،فإنه يقع أيضا يف
ممارسات القطاع اخلاص)2(...؛ حيث ميثل الفساد يف حقيقته جمموعة من املمارسات ،أمهها :الرشوة،
واالختالس ،والكسب غي املشروع املقرون ابلغش ،ولعل هذا األخي هو أبرز جتل لفساد القطاع اخلاص؛ حيث
"ميكن لالحتيال يف الشركات التجارية أن يشبه الفساد من حيث السلوك ،وقد يرتبط به من أوجه متعددة .يف
قطاع األعمال ،قد تكون الثروة والسلطة هي الشيء ذاته من حيث اجلوهر .إن إساءة االئتمان يف القطاع اخلاص
قد تشي إىل تدهور النسيج االجتماعي واألخالقي للمجتمع"(.)3
وخبالف الفساد يف القطاع العام والذي ميكن أن يكون فرداي أو مؤسسيا حبسب التمييز الذي وضعه Dennis
 ،F. Thompsonفإن الفساد يف القطاع اخلاص ال جيري سوى يف املؤسسات خاصة حينما ميارس يف
مستوايت أعلى ودوائر مالية أكرب ضمن ما يسمى "الفساد الكبي" ،وابلتايل يكون إضراره ابملواطنني وابملصلحة
العامة أ كرب ،وهو ينتشر يف البيئات اليت تفتقر إىل الشفافية والوضوح وتتسم عالقاهتا ابلغموض وتتهرب من
تبعات اإلفصاح ،سيما مع ظهور أشكال جديدة للفساد مراوغة وذكية ،وحيث مواجهتها ينبغي أن تتسلح
ابلفاعلية يف املكافحة.
فلقد حتول الفساد من حاالت استثنائية حمدودة إىل أسلوب إدارة يهدد أبزمات وانسدادات بنيوية عميقة على
الدول ،فلم تعد القوانني عائقا أمام ممارسات املفسدين الذين شحذوا القوة والنفوذ القتناص الدولة ،وأصبحوا
قادرين على توقيف األطراف والقوانني املعادية هلم وإعادة تشكيلها مبا جيعلها خادمة ملصاحلهم ،فنصل إىل فساد
ابلقانون وليس فسادا مبخالفة القانون( .)4هكذا ،تفرض دينامية العالقة بني الفساد وحكم القانون صراعا وجوداي
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بينهما؛ فالفساد حيول دون تبين قوانني حتد من مضاره ،ويعمل على إضعاف املؤسسات املوجلة ابلتطبيق الفاعل
للقوانني القائمة(.)5
وأييت ذلك يف سياق االنتقال من فساد احلكم إىل احلكم ابلفساد؛ إذ يف الوقت الذي متثل فيه األطر القانونية
عامال حامسا يف مكافحة الفساد فإهنا متثل يف بعض احلاالت حتداي حقيقيا ملالحقة الفساد ،فالتشريع الذي ينتظر
منه أن يكون يف مقدمة أدوات حماربة الفساد هو نفسه قد يعترب أحد العوامل املقننة له على حنو ما؛ حيث قد
يسهم اترة يف هتيئة فرص ارتكاب الفساد ،واترة أخرى قد حيد من إمكانيات حماصرته ،وهبذا يضطلع القانون
بدور ملتبس يف مكافحة الفساد وهذا االلتباس هو الباب اخللفي لشرعنة الفساد.
و"القانون ،كما علمنا علماء االجتماع ،ال ميكن أن يكون إال انعكاسا مهما –سواء كان جزئيا أو انقصا-
للمجتمع الذي يطبق فيه ،وإذا كان يف اجملتمع تناقضات أصيلة فإهنا ستجد نفسها ظاهرة بوضوح على نسيج
القانون"( ،)6وهو ما ميكن أن نعرب عنه بـ"احلماية القانونية للفساد" واليت توافق املفهوم القمعي لقوى القانون كما
بلوره "كارل ماركس" حينما اعترب أن القانون جمرد نظام قمعي للحفاظ على امتيازات طبقة املالك؛ حيث
التحالف األسود بني األقلية الثروية واألغلبية الربملانية املشرعة هو ما يتيح للفساد القدرة على التحايل أو املخاتلة.
وهبذا" ،يعزى تفشي الفساد إىل خرق معيار النزاهة ،وسعي األنظمة إىل فرض مؤسسات وقواعد مالئمة ملصاحل
األثرايء"(.)7
وطبقا لنظرية الفساد النسقي أو املنظم وليس العرضي ،أي الفساد كنظام مستقل بذاته حيمي مصاحله ،حتول
القطاع اخلاص من فاسد إىل مفسد ،حيث من جهة ال يشتغل السوق من دون توظيف الفساد ،ومن جهة
أخرى ميارس القطاع اخلاص نفوذه على السلطات العامة يف اجتاه بنينة السوق خلدمة األقلية االقتصادية
االحتكارية ،وهكذا يصبح الفساد سببا ونتيجة يف نفس اآلن؛ إذ "يف تقاليد النظرية السياسية ،الفساد هو مرض
يف اجلسم السياسي مثل فيوس يغزو اجلسم املادي؛ حيث قوى الفساد املعادية تنتشر عرب اجلسم السياسي ،مما
يضعف روح القوانني ويقوض مبادئ النظام...ويعتمد شكل الفيوس على شكل احلكومة اليت يهامجها؛ ففي
أنظمة أكثر شعبية ،مثل اجلمهورايت والدميقراطيات ،يظهر فيوس الفساد كمصاحل خاصة وكالؤها هم األفراد
اجلشعون ،والفصائل املثية للجدل ،جوهر الفساد يف هذا املفهوم (الفساد كفيوس يصيب اجلسد السياسي) هو
تلوث اجلمهور من قبل القطاع اخلاص"(.)8
ويرتبط هذا التحليل مبفهوم الفساد يف املؤسسات؛ حيث "مناصرو نظرية الفساد املؤسسي جيادلون أبن ظهور
الفساد يتوافق متاما مع غياب أفعال غي قانونية (وهو ما ميكن أن نسميه أطروحة التوافق)"(.)9
فقد اعترب  Dennis F. Thompsonيف معرض تفسيه لنمو الفساد يف األنظمة الدميقراطية ،أن توصيف
مؤسسة ما ابلفساد ال يتطلب ابلضرورة أن يرتكب أعضاؤها أفعاال غي قانونية ميكن أن ترقى إىل جرائم فساد،
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وإمنا جمرد تعطيل لوظيفتها حتت أتثي نفوذ القوى االقتصادية يعترب يف حكم الفساد حيث وجدانه يقول" :مع
هلجتها املؤسسية ،جيب أن تذكران مبادئ األخالق التشريعية أبن اجلرائم الفردية ،واالبتزاز ،وغيها من األشكال
غي الالئقة للكسب الشخصي ليست النوع الوحيد أو حىت األساسي من الفساد الذي يهدد احلكومة
الدميقراطية .وحتذران مبادئ األخالق التشريعية من البقاء يف حالة أتهب خبصوص املزيد من الغموض ،ولكن يف
الغالب أكثر أنواع الفساد هو ذاك الذي حيدث داخل قلب املؤسسة .فاألعضاء الذين يتصرفون ليس لتحقيق
مكاسب شخصية ولكن خمتلطة ،أو حىت نبيلة ،قد ال تزال الدوافع هي عوامل الفساد األكثر خطورة ،إنه الفساد
حتت غطاء الواجب العام"(.)10
على أن األخالق التشريعية هي نوع من األخالق السياسية اليت تنص على مبادئ العمل يف املؤسسات العامة،
وهي مبدأ االستقاللية الذي يفيد أبن يتصرف العضو ألسباب تتعلق ابستحقاقات السياسات العامة ،مث مبدأ
العدل واإلنصاف والذي يعين قيام األعضاء ابلتزاماهتم جتاه املؤسسة ،ومبدأ املساءلة الذي يوجب على أعضاء
املؤسسة أن يعملوا من أجل خلق وحفظ ثقة اجلمهور يف تصرفاهتم ويف التشريعات.
ويف نفس اإلطار" ،فإن أشكال الفساد املؤسسي هذه تتوافق حبسب ) WARREN (MARKمع
انتهاك "املعيار الدميقراطي للشمول" عندما يكون هناك سوء استخدام للسلطات العمومية من قبل القوى
االقتصادية .فعندها ميكننا احلديث عن فساد الدميقراطية ألن هناك استبعاد من لديهم مطالبات مشروعة ليتم
تضمينها يف عمليات صنع القرار"( .)11أي إذا جتاوزت املصاحل اخلاصة العملية الدميقراطية بتجنيد السلطة العامة
يف تعزيز غاايهتا ،فإهنا تتحول إىل عوامل للفساد(.)12

تكييف قانوين للقصة الرمسية للجنة الربملانية حول املهمة االستطالعية ألسعار احملروقات
ابلرغم من صمته فيما يتعلق أبرابح شركات احملروقات بعد حترير القطاع ،سجل تقرير اللجنة الربملانية حول املهمة
االستطالعية ألسعار احملروقات ،اختالالت على مستوى العالقة بني مثن اخلام أو املنافسة من جهة وسعر العموم
من جهة اثنية ،وعلى مستوى استثمارات شركات احملروقات.
فبخصوص مدى أتثي مثن اخلام على السعر العمومي ،هناك عالقة وطيدة بني مثن اخلام يف السوق الدولية ،ومثن
البيع للعموم ،)13(...غي أن اخنفاض السعر الدويل للخام ال ينعكس آنيا على السعر العمومي وبنفس
املقدار( ،)14علم ا أبن جل االستثمارات اليت اخنرطت فيها شركات احملروقات مرتبطة بعمليات استياد أو ختزين
وبيع ابلتقسيط...وهذا اجلزء من االستثمارات مدعم من طرف الدولة وفق برامج تواكبها وزارة الطاقة
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واملعادن...،األمر الذي ال يثقل ميزانياهتا كي يكون له أتثي سليب يف اجتاه الرفع من مثن بيع احملروقات للمستهلك
النهائي .)15(...وحىت مع وجود املنافسة فسعر العموم ال يتأثر؛ حيث إن "الثمن املعلن من طرف الشركات
املتنافسة غالبا ما يتساوى أو خيتلف ببضع سنتيمرتات؛ مما قد يفهم منه نوع من التواطؤ بني الشركات"( ،)16مما
يفيد أبن الشركات أساءت "استخدام اإلجراءات اليت تنظم نشاط كياانت القطاع اخلاص ،مبـا يف ذلـك
اإلجـراءات املتعلقـة ابإلعانـات والرخـص الـيت متنحـها السـلطات العمومي ــة لألنشــطة التجارية" وذلك طبقا ملا تنص
عليه الفقرة (د) من املادة  12من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،واليت صادق عليها املغرب.
وهكذا ،فهذه املمارسات إمنا هي حمصلة عدم حتمل الدولة ملسؤولية املكافحة االستباقية لفساد سلوك شركات
احملروقات مبوجب الفقرة (ب) من نفس املادة  12من االتفاقية املذكورة واليت تلزم الدولة بـ"العمل على وضع
معايي وإجراءات تستهدف صون نزاهة كياانت القطاع اخلاص ذات الصلة ،مبا يف ذلك وضع مدوانت سلوك من
أجل قيام املنشآت التجارية ومجيع املهن ذات الصلة مبمارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع
تضارب املصاحل ،ومن ترويج استخدام املمارسات احلسنة بني املنشآت التجارية ويف العالقات التعاقدية بني تلك
املنشآت والدولة" ،وكذا انسحاهبا من مسؤوليتها يف كشف ووقف فساد حساابت شركات احملروقات حتت طائلة
الرتبح غي املشروع أو الغش ،وذلك حبسب مقتضى الفقرة (و) من نفس املادة  12اليت توجب على الدولة
"ضمـان أن تكـون لـدى منشـآت القطـاع اخلـاص ،مـع أخـذ بنيتـها وحجمــها بعـني االعتبـار ،ضوابـط كافيـة ملراجعـة
احلســاابت داخلي ـا تســاعد علــى منــع أفعــال الفســاد وكشـفها وضمـان أن تكـون حسـاابت منشـآت القطـاع
اخلـاص هـذه وبياانهتا املاليـة الالزمــة خاضعة إلجراءات مراجعة حساابت وتصديق مالئمة".
وتصطدم مالحقة الفساد يف مؤسسات القطاع اخلاص بعدم إمكانية متابعتها طبقا للقانون املغريب خاصة حينما
يتعلق األمر مبمارسات مستحدثة ميكن تكييفها على أهنا فساد لكن غي مدرجة يف نطاق املمارسات الفسادية
التقليدية؛ حيث "تتسـم العقوابت املفروضـة علـى جرميـة االخـتالس يف القطـاع اخلـاص ابلتسـاهل ورمبـا يتسـم أتثيهـا
الرادع ابحملدودية .التشـريع اجلنـائي املغـريب ال يتضـمن -علـى وجـه التحديـد -حكمـا حيـدد املسـؤولية اجلنائيـة
للشخصـيات االعتباريـة بوجـه عـام ،إال أن هنـاك عـددا مـن مـواد القـانون اجلنائي تتضمن العقوابت اجلزائيـة
والتـدابي الرادعـة املوجهـة حنـو الشخصـيات االعتباريـة الـيت حتمل املسؤولية القانونية عـن جـرائم بعينـها"(.)17
ولذلك ،فحىت مع صدور تقرير املهمة االستطالعية مل تتدارك الدولة تقصياهتا بتحمل مسؤوليتها الالحقة طبقا
ملنطوق الفقرة ( )1من املادة  12من االتفاقية اليت تنص على أن "تتخذ كل دولة طرف تدابي ملنع ضلوع القطاع
اخلاص يف الفساد ،ولتعزيز معايي احملاسبة ومراجعة احلساابت يف القطاع اخلاص ،وتفرض عند االقتضاء عقوابت
مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعالة ومتناسبة ورادعة على عدم االمتثال هلذه التدابي" ،وكذا املادة  35اليت
تنص على أن "تتخذ كل دولة طرف كل ما قد يلزم من تدابي ،وفقا ملبادئ قانوهنا الداخلي ،لضمان حق
الكياانت أو األشخاص الذين أصاهبم ضرر نتيجة لفعل فساد يف رفع دعوى قضائية ضد املسؤولني عن إحداث
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ذلك الضرر ،بغية احلصول على تعويض" علما أبنه "...جيوز أن تكون مسؤولية الشخصيات االعتبارية جنائية أو
مدنية أو إدارية" ،بناء على الفقرة  2من املادة  26من االتفاقية .حيث يف البداية مل تستجب الدولة لدعوات
مكوانت الرأي العام الوطين ابسرتجاع مبالغ األرابح اليت راكمتها شركات احملروقات بوجه غي مستحق ،كما مت
الحق ا حفظ دعوى قضائية رفعتها اجلمعية املغربية حلماية املال العام وجهتها إىل رئيس النيابة العامة تلتمس فيها
إجراء أحباث وحترايت بشأن افرتاض وجود شبهة اإلخالل بقواعد املنافسة احلرة وحرية األسعار واحتكار سوق
احملروقات من قبل شركات معينة حققت أرابحا خرقا للقانون وترتب عنها اإلضرار حبقوق املستهلك(.)18

فساد منظومة تسعي احملروقات مع وقف تنفيذ املكافحة القانونية
ضمن تقييمها للنظام الوطين للنزاهة يف املغرب سنة  ،2014جاء ضمن خالصات الدراسة اليت قام هبا الفرع
احمللي ملنظمة الشفافية الدولية أن "اقتصاد الريع يبدو وكأنه حيتاج لعوامل ساحنة وضرورية للفساد املزمن"(،)19
حيث سجل القطاع اخلاص املغريب يف مؤشر الفساد العام  43نقطة من العالمة الكاملة ( 100درجة انعدام
الفساد) ،ومن حيث املؤشرات الفرعية ،حصل القطاع اخلاص يف مؤشر ممارسة الشفافية على  50نقطة من
 ،100ويف مؤشر ممارسة آليات النزاهة حصل على  25نقطة من  ،100مث يف مؤشر االلتزام مبحاربة الفساد
حصل على  25نقطة من .)20(100
ورغم حتسن ترتيب املغرب النسيب يف مؤشرات الفساد خالل السنوات األخية ،إال أن تنقيطه فيها -وهذا هو
األهم -يظل ضعيفا ،ويف ظل مثل هذا الوضع فاملغرب أخذ يف التحول إىل ورشة لالفرتاس يسود فيها منطق
السمك ،أي الكبي أيكل الصغي ،حيث صار الفساد من أهم مسببات الفجوة االجتماعية بني املواطن وخنبة
املال .ومن هنا ،فإن احلفاظ على دوائر املصاحل اليت بنيت يف وقت سابق على حترير قطاع احملروقات ،هو ما
يفسر استحالة القانون إىل أداة للتخدمي على األقلية الثروية اليت متثلها الشركات احملتكرة للقطاع.
فقد تبني من الواثئق الرمسية اليت أمدت هبا قطاعات حكومية أعضاء املهمة االستطالعية حول أسعار احملروقات
أهنا استندت إىل فرضية ربح درهم واحد يف كل لرت من احملروقات يف حني أن الواقع وواثئق بعض شركات
احملروقات املسجلة يف البورصة تكشف عن حوايل  3دراهم كربح صايف يف كل لرت ،وهو ما اعتربه البعض رحبا غي
أخالقي ،والبعض اآلخر ريعا ،دون امتالك اجلرأة على توصيفه أبنه فساد حقيقي ،وهي زلة أقبح منها عذر فساد
دور أدوات مكافحة الفساد (املؤسسات الدستورية).
وهكذا ،ف اجلواب عن السؤال املتعلق إبفالت شركات احملروقات املعتدية على "قوت" املواطنني من املتابعة ،ال
يستقيم إال ابلتعرض أوال ملا طال قيمة وحجية قواعد القانون من إهدار وابلتايل للبنية التشريعية اليت جيسدها
الربملان ،مث –اثنيا -الستغالل احلكومة لسلطة التشريع لتحصني أعماهلا من املساءلة ،مما ميثل اعتداء على فلسفة
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التشريع بدعوى احلفاظ على مصاحل اقتصادية مباشرة ،وذلك يف جتاوز لروح دستور البالد الذي يقتضي أن محاية
املصلحة العامة واجب قانوين؛ حيث إن احلكومة ال هتتم سوى ابلشكل الدستوري للتشريعات ،بل إن القوانني ال
تتفق حىت مع ظاهر املبادئ الدستورية مما يرتك الباب مفتوحا لتمرير األجندة السياسية واالقتصادية اليت تتبناها
الطبقات املسيطرة.
فمن جهة أوىل ،خضع الربملان لضغوطات من قبل لويب شركات احملروقات مع منهجية إعداد تقرير املهمة
االستطالعية ،حيث مت إخراجه ابلتوافق بني األعضاء على حساب احلقيقة الكاملة ،وهو ما جعل التقرير خيرج يف
صيغة أوىل كاشفة سرعان ما مت سحبها وتعويضها بنسخة متوازنة .ويف مرحلة مناقشة التقرير على نقائصه ،مل
يتخذ الربملان اإلجراءات القانونية لدى اجلهات املختلفة كاستجواب الوزير املعين وهو ما أفرغ دوره الرقايب يف
مساءلة احلكومة من مضمونه ،وابلتايل نفى الثقة يف قدرة الدولة مبؤسساهتا املختلفة ويف مقدمتها الربملان على
مواجهة الفساد .فخلود تقرير اللجنة االستطالعية إىل اإلقبار -واحلالة هذه -جيعل أي عمل رقايب يقوم به الربملان
أو حىت األجهزة الرقابية األخرى عمال غي ذي قيمة ،إذ كل فاعل اقتصادي أخذ يعلم متام العلم أن االعتداء
على املال العام مل يعد ابخلطورة اليت يفرتض أن يكون عليها .ولعل ما انتهى إليه تدخل الربملان يشي إىل غياب
األولوايت لديه؛ حيث تصدى لدوره الرقايب ومل يعمل دوره السياسي ابعتباره سلطة تشريع؛ حيث ابلعودة إىل
دراسة النظام الوطين للنزاهة ،سنة  ،2014املشار إليها سابقا فقد "حصل الربملان يف مؤشر الدور الرقايب
والتشريعي يف جمال حماربة الفساد على  50نقطة من  100فيما خيص مسامهته يف اإلطار القانوين املكافح
للفساد ،يف الوقت الذي مل حيصل سوى على  25نقطة من  100على مستوى ممارساته املالحقة للفساد"(.)21
ومرد ذلك أن مبادرة الربملان ابقرتاح تشريعات تساعد على مواجهة الفساد تظل ضعيفة ،حيث يغيب قانون
لإلفصاح عن املعلومات يف القطاع اخلاص ،وقوانني حملاسبة املعتدين على أموال الشعب من شخصيات القانون
اخلاص االعتبارية .وحىت مع ذلك مل يكن من املتصور أخيا أن جتهض األغلبية الربملانية تعديال على قانون مالية
سنة  2019اقرتح رفع نسبة املسامهة التضامنية من  %2,5إىل  %5على شركات احملروقات كصيغة السرتجاع
ما زاد عن هامش األرابح املستحقة هلا بعد حترير القطاع.
ومن جهة اثنية ،مل تتعامل احلكومة مبنتهى اجلدية مع تقرير اللجنة الربملانية ،حيث مل تفعل التوصيات اليت تضمنها
تقرير املهمة االستطالعية وأمهها إصدار مرسوم لتسقيف أسعار احملروقات وذلك لوقف جشع الشركات الفاعلة،
كما مل تفعل قانون جملس املنافسة الذي يفرض غرامة تقدر بـ %10على الشركات اليت تتواطأ يف حتديد األسعار
حىت إن كان جملس املنافسة أقر أنه يصعب أتكيد ثبوت عملية التواطؤ بني هذه الشركات ،وليس ذلك سوى
نتيجة لعجز القانون املنظم جمللس املنافسة عن مراقبة األسعار ما دام دوره استشاراي وليس تقريراي؛ ذلك أن
اآلليات اليت استحدثتها احلكومة حملاربة عموم الفساد تظل ضعيفة؛ "إذ مل حيصل مؤشر أعمال احلكومة يف هذا
اجملال سوى على  25نقطة من  .)22("100كما تبني أن احلكومة ومنذ قرار حترير قطاع احملروقات استغلت
سيطرهتا على التشريع يف غض الطرف عن تطوير التشريعات االجتماعية ملواكبة إصالح صندوق املقاصة يف
اجلانب املتعلق إبلغاء دعم الدولة لقطاع احملروقات مبا يرفع األعباء عن املواطنني ،حبيث مل ميس ذلك اإلصالح
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البنية التشريعية املتعلقة بعملية تفصيل القوانني ،خاصة أن تقرير اللجنة أكد على "التأثي املباشر الرتفاع أسعار
احملروقات على القدرة الشرائية للمواطنني"( ،)23إذ كان من املفروض يف نفس اإلطار توزيع أعباء اإلصالح على
الدخول بدل توزيعه على املواطنني أي من يستفيد أكثر من النتائج اإلجيابية لإلصالح ينبغي أن يتحمل اجلانب
األكرب من تكاليفه .وهلذا ،ففي الوقت الذي حتمل الفقراء ومتوسطو الدخل أعباء اإلصالح ،ال حيظى هذا
األخي بتأييد شعيب مما جيعله يف مواجهة معارضة قوية تتفجر عنها يوما بعد يوم موجة رفض سياسي واجتماعي
خاصة بعدما أكد تقرير اللجنة الربملانية أن شركات احملروقات استفادت بشكل فاحش من حترير األسعار على
حساب جيوب املواطنني وعلى مرأى ومسمع من الدولة.
خامتة
لقد أعادت اللجنة الربملانية حول املهمة االستطالعية ألسعار احملروقات إنتاج نفس طريقة عمل جلان سابقة
وابلتايل نفس الصورة الذهنية اليت رسخت لدى الرأي العام ،حيث ما قامت به مل يكن كافيا إلعادة الثقة
واالعتبار للمؤسسة الربملانية ،حيث إن جلاان برملانية سابقة نزعت عنها كثيا من الثقة حول قضااي شائكة شغلت
الرأي العام سواء كانت سياسية أو اجتماعية.
كما أن حادثة فساد منظومة تسعي احملروقات ابملغرب ليست فضيحة اقتصادية فحسب ،وإمنا هي مؤشر على
تصدع احلكومة اليت حتولت إىل أداة القتصاد الريع من حيث القيام أبدوار تسكينية لتمرير سياسات كارثية من
مثل حترير قطاع احملروقات ،حيث حتولت الدولة إىل شبكة امتيازات مغلقة تديرها أقلية ثروية ،وليست محاية
رؤوس الفساد تعين سوى محاية كامل اجلسد .ولذلك ،فهذه احلادثة تدلل أيضا على عدم مصداقية اسرتاتيجية
مكافحة الفساد الذي يقرتفه القطاع اخلاص إن على مستوى الوقاية أو الرقابة أو العقاب.
لكن يف املقابل وبغاية تطوير هذه االسرتاتيجية ،يتوجب "أن تسود الشفافية والعالنية يف البيئة االقتصادية وأن
تتوفر املعلومات االقتصادية السليمة عن خمتلف جوانب احلياة مبا يف ذلك توزيع الدخل القومي واإلنتاج واألسعار
واألرابح واخلسائر...إن توفر الشفافية واملعلومات ضمن مناخ يتسم ابحلرية من شأنه أن يسلط الضوء على
االحنرافات اليت قد حتصل من أصحاب الفعاليات االقتصادية .)24("...غي أن ذلك يتوقف على مجلة من
التصحيحات التشريعية أمهها إصدار قوانني لتجرمي الكسب غي املشروع وتضارب املصاحل بوصفه أخطر حلقة يف
سلسلة الفساد ،ولضمان إمكان الطعن يف تعاقدات احلكومة مع املستثمرين ،علما بـ"أن حق االدعاء اخلاص من
جانب األفراد ضد املمارسات االحتكارية أو عقود اخلصخصة مكفول يف أكرب البلدان الرأمسالية يف العامل"(.)25
_________________________________________
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