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جانبي تقديم

 مع حلول العهد الجديد أرسل المل��ك محم��د الس��ادس جمل��ة م��ن
 الش��ارات، س��ارت ف��ي اتج��اه الح��ث عل��ى ض��رورة اعتم��اد
 الشفافية كأنجع سبيل لتخلي��ق الحي��اة العام��ة. وف��ي ه��ذا الط��ار
 ك���ثر الح���ديث م���ؤخرا ح���ول ق���انون التص���ريح بالممتلك���ات،
 "حفي��د" الش��عار ال��ذي ت��م رفع�ه من��ذ الس��تقلل، "م��ن أي��ن ل�ك
 هذا؟"، وتناسلت تساؤلت حول ه��ذا الق��انون وح��ول المعنيي��ن
 به وحول حق الش�عب المغرب�ي ف�ي معرف�ة ممتلك�ات الق�ائمين
 عل����ى الم����ور وعل����ى رأس����هم المل����ك.. وف����ي خض����م ه����ذه
 التس��اؤلت، ب��رز س��ؤال اس��تأثر باهتم��ام الك��ثيرين، وه��و: ه�ل
 يصرح الملك بممتلك�اته ليك�ون ق�دوة للخري�ن؟ علم�ا أن أج�ر
المل�������������ك ل يعت�������������بر أعل�������������ى أج�������������ر ب�������������المغرب.

+++++++++++++++++

عل��������������������������������ى س�������������������������������بيل الب��������������������������������دء
 التص���ريح بالممتلك���ات، ق���انون وض���ع ض���من رؤي���ة ح���ددت
 مقاص��د ت�وفير آلي�ات وس�ائل لتخلي�ق الحي��اة العام�ة، ال�تي ظ�ل
 ينادي بها الجمي�ع من�ذ حص�ول البلد عل�ى اس�تقللها. وق�انون
 التصريح بالممتلكات ه�و إح�دى ه�ذه اللي�ات، ورغ�م أن�ه أق�ل



 أهمي��ة مقارن��ة بآلي��ات أخ��رى، ف��إنه م��دخل ل مندوح��ة من��ه.
 وباعتب��ار أن المل��ك محم��د الس��ادس، ف��ي ظ��ل عج��ز الح��زاب
 السياسية ع�ن القي�ام بال�دور المن�وط به�ا ك�امل غي�ر منق�وص،
 وفي ظل البطء الشديد لداء الحكومة، وأحيان�ا لعثراته�ا، دأب
 على أخذ المب��ادرة لتس��ريع ال��وتيرة، ف��ارتفعت أص��وات تن��ادي
 بق��دوم المل��ك عل��ى التص��ريح بممتلك��اته ليك��ون ق��دوة للخري��ن
 ف��ي ه��ذا المج��ال، كم��ا س��بق ل��ه وأن ك��ان ق��دوة ف��ي مج��الت
 ومناس��بات أخ��رى. إل أن المواق��ف تب��اينت به��ذا الخص��وص؛
 فهناك موقف يرى أن على الملك، كقائم على الشأن الع��ام، أن
 يص���رح بممتلك���اته عمل بمقتض���يات دول���ة الح���ق والق���انون
 وقواعد التجاوب الحضاري، في حين يرى البعض الخ��ر أن
 الملكي��ة ب��المغرب ف��وق الدس��تور والق��انون، وبالت��الي ل يمك��ن
 تصور تحقيق مثل هذه المبادرة، حتى لو كانت غايتها إعط��اء
المث���������������������������������ل وتش���������������������������������كيل الق���������������������������������دوة.

 ومهما يكن من أمر، إن الملك بالمغرب يسود ويحك��م،
 ويت��دخل ف��ي مختل��ف المج��الت. يعي��ن ال��وزير الول، وه��و
 رئي��س الس��لطة التنفيذي��ة، ويمكن��ه الق��رار بق��وانين بواس��طة
 الظه��ائر الملكي��ة، ول يمك�ن تط��بيق أي ق�انون دون المص��ادقة
 علي��ه م��ن طرف��ه، ول��ه ص��لحية رف��ض أي مش��روع ق��انون
 وإعادة عرضه عل��ى البرلم��ان قص�د التع��ديل، ولي�س م��ن ح�ق
 هذا الخير أن يمتنع عن ذلك، وإن لم يتم التعديل، فللملك حق
 اللج���وء إل���ى الس���تفتاء. فالمل���ك ب���المغرب مؤسس���ة تحتك���ر
 الس��لطة، وه��و س��لطة ل تحاس��ب ول تس��اءل، ل سياس��يا ول
 قض��ائيا. وعل��ى ه��ذا الس��اس يرتك��ز أص��حاب ال��رأي، ال��ذي
 يس��تبعد قي��ام المل��ك بمب��ادرة التص��ريح بممتلك��اته ليك��ون ق��دوة
للخري�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ن.
 لكن من جه�ة أخ��رى، إن ث��روة المل��ك ب��المغرب ل�م تع��د س��را،



 ول��م تع��د تحجبه��ا الخط��وط الحم��راء، وق��د س��اهمت الص��حافة
 المستقلة في تكسير الطابو المرتبط بها، وك��ذلك – وه�ذا غالب�ا
 ما يتناساه الكثيرون – ساهم في تكسيره اس�تعداد المل�ك محم�د
 السادس، ع�بر جمل�ة م�ن الش��ارات، لعتم�اد الش�فافية كرك�ن
 من أركان الحكامة الجديدة، كما أن الميزانية العامة ه��ي ال��تي
 تم���ول رات���ب المل���ك وأع���وانه والعائل���ة الملكي���ة ومص���اريف
 القص���ور والقام���ات الملكي���ة والحاش���ية والخ���دم والع���املين
 بالهيئات المحدثة خارج إط�ار الحكوم�ة والهيئات المخصص�ة
 لبع��ض الجه��ات، وه��ذا ه��و الم��دخل ال��ذي ي��رى م��ن خلل��ه
البعض إمكانية تحقيق قيام الملك بمبادرة التصريح بممتلكاته.
 فهل يمكن مطالبة الملك بذلك، ليكون ق��دوة للمس��ؤولين الكب��ار
 والق��ائمين عل��ى الم��ور للقي��ام بالمث��ل، لي��س لمج��رد تط��بيق
إج����راءات ين����ص عليه����ا الق����انون وإنم����ا توخي����ا للش����فافية؟

+++++++++++++

التص����ريح بالممتلك����ات.. ه����ل ينطب����ق عل����ى المل����ك؟
 التص����ريح بالممتلك����ات إج����راء ينطب����ق عل����ى أص����ناف م����ن
 المس���ؤولين والق���ائمين عل���ى الش���أن الع���ام ب���المغرب، لغاي���ة
معلوم��ة ومقاص��د مح��ددة، فه��ل ينطب��ق عل��ى رئي��س الدول��ة؟
 في واقع المر، وحسب اتفاق الك��ثير م��ن المحللي��ن السياس��يين
 والمفكرين، إن إش�كالية التص��ريح بالممتلك��ات مرتبط�ة أساس�ا
 بالنتقال من دولة الشخاص إلى دولة المؤسسات، والمغ��رب
 قطع أشواطا هامة في عهد محمد الس��ادس عل��ى درب ترس��يخ
ه��������������������������������������������������������������ذه الدول��������������������������������������������������������������ة.

  أن المل���ك محم���د1999لق���د تأك���د من���ذ فات���ح نون���بر 
 الس��ادس يري��د تفعي��ل ق��انون التص��ريح بالممتلك��ات، وه��ذا م��ا
 أك����دته الرس����الة الملكي����ة الموجه����ة للمن����اظرة، ح����ول دع����م



 الخلقي��ات ف��ي المرف��ق الع��ام، المنعق��دة بالرب��اط ف��ي غض��ون
 ، وال��تي ج��اء فيه��ا: "لب��د م��ن1999ش��هر أكت��وبر م��ن س��نة 

 تفعي���ل ق���انون الق���رار بالممتلك���ات ح���تى يس���تجيب للم���ال
 المنوطة به لوقاية الصرح الداري م�ن ك�ل م�ا يخ�ل بالس�لوك
 المرغ��وب في��ه"؛ وق��د تزامن��ت ه��ذه الرس��الة م��ع الق��رار ب��أن
 المعطي��ات المت��وفرة ل��دى الع��ام والخ��اص تؤك��د أن العدي��د م��ن
 الشخاص اغتنوا بمجرد دخ��ولهم دوالي��ب الس��لطة والسياس��ة،
 خاصة وأن التلعبات في مجال الصفقات والموال العمومي�ة
 ش��كلت س��بيل م��ن س��بل الغتن��اء المفض��وح. ومم��ا زاد الم��ر
 تعقيدا إنه ل يمكن للمواطن العلم بالشبهات ح�تى ول�و رآه�ا
 بعين���ه، س���واء تعل���ق الم���ر بس���رقة الم���ال الع���ام أو عملي���ات
 الرتشاء؛ ومن هنا تتأكد ص��عوبة متابع��ة أو ض��بط المرتش��ين
 المتلعبين بأموال ومؤسسات البلد، مم��ا ف��اقم ه��ذه الص��عوبة
وجعله��ا م��ن المعيق��ات الساس��ية لنواي��ا الص��لح إن وج��دت.

 وحس���ب الك���ثيرين، تتأك���د مب���ادرة المل���ك بالتص���ريح
 بممتلكاته كقدوة في ظل اس�تمرار تعطي�ل تفعي�ل ه�ذا الق�انون،
 ه��ذا ف��ي ال��وقت ال��ذي أض��حى يت��بين في��ه أن غن��ى المس��ؤولين
 أص��بح يت��م بط��رق "ش��به ش��رعية"، م��ادامت له��م الق��درة دائم��ا
 على تأس��يس ش��ركات لف��راد ع��ائلتهم وتك��وين ش��بكات لتب��ادل
 الص��فقات، وم��ادامت الس��اليب مت��وفرة ومتع��ددة، بفع��ل تع��دد
 ثغرات القوانين واستشراء الفساد والرشوة. علما أنه كي��ف م��ا
 كان الحال لن يكون التصريح بالممتلكات على شاكلة تصريح
م����������������������������ن أي����������������������������ن ل����������������������������ك ه����������������������������ذا؟
 م����ن الب���ديهي أن المل���ك غي����ر مل���زم م����ن الناحي����ة القانوني���ة
 بالتصريح بممتلكاته أو بتأدي��ة أي حس��اب كم��ا يق��ال، لك��ن م��ن
 الناحي��ة الخلقي��ة يمك��ن أن يق��وم ب��ذلك ليمث��ل الق��دوة ال��واجب
 إتباعه��ا م��ن ط��رف كب��ار المس��ؤولين والق��ائمين عل��ى الم��ور



 عن��دنا، وإن الوض��عية العتباري��ة س��تجعل له��ذه الق��دوة ت��أثيرا
 مباشرا وفوريا عل�ى أرض الواق�ع، أك�ثر م�ن أي ق�انون مهم�ا
ك�������������������������������������������������������������انت ق�������������������������������������������������������������وته.

 وم��ن المعل��وم أيض��ا أن ق��انون التص��ريح بالممتلك��ات
 ب��المغرب لي��س جدي��دا، وإنم��ا س��بق العم��ل ب��ه، إل أن الص��يغة
 ال��تي طب��ق به��ا ل��م ت��ترك أي أث��ر عل��ى أرض الواق��ع المعي��ش.
 وإذا ك���ان ش���عار "م���ن أي���ن ل���ك ه���ذا؟" معروف���ا من���ذ فج���ر
 الستقلل، فإن قانون التصريح بالممتلكات أثار لغطا وسخطا
من������������������������������ذ منتص������������������������������ف الس������������������������������بعينيات.
 وبالرجوع إلى التاريخ يلحظ أن شعار من أي��ن ل��ك ه��ذا؟ ه��و
 شعار استقللي بامتياز (نسبة لحزب الستقلل)، وجاء آنذاك
 كمطالب��ة مباش��رة لض��رورة محاس��بة ومس��اءلة الق��ائمين عل��ى
 ت��دبير الش��أن الع��ام. لك��ن م��ع الس��ف الش��ديد، وب��الرغم م��ن
 طرح��ه مبك��را، فق��د ظ��ل ش��عارا ب��دون محت��وى وب��دون آلي��ات
 التفعي��ل. وأقص��ى م��ا وص��ل إلي��ه سياس��يونا أنه��م دأب��وا عل��ى
 اس��تعماله لمج��رد التلوي��ح ف��ي الحملت النتخابي��ة، وللمزاي��دة
 في المعارك السياس�ية والص�راعات الداخلي�ة، وك�انت النتيج�ة
 عل��ى أرض الواق��ع المعي��ش تزام��ن التلوي��ح به��ذا الش��عار م��ع
 استفحال الثراء غي��ر المش��روع عل��ى حس��اب قض�ايا مص��يرية
 ك��برى وعل��ى حس��اب مص��الح أوس��ع فئات الش��عب المغرب��ي؛
 وق��د س��اعد عل��ى تكري��س ه��ذا الوض���ع اعتم��اد النظ��ام عل��ى
 المتي�ازات وال��ولءات، وتش�جيع اقتص�اد الري�ع وحش�د آلي�اته
 وتوس���يع دوائره بفض���ل المص���اهرات العائلي���ة والمحس���وبية
والزبوني����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة.

 وم���ن المعل���وم ك���ذلك أن التص���ريح بالممتلك���ات أث���ار
 ، ورغ��م الق��رار ب��ه1995ضجة كبيرة قادتها المعارضة منذ 



 ظلت ك�ل إج�راءات تفعيل�ه مهمل�ة وب�ذلك ل�م يت�م تفعيل�ه. وه�ذا
 رغم أن الذين رفع�وا ش�عار "م�ن أي�ن ل�ك ه�ذا؟" أق�اموا ال�دنيا
 ول��م يقع��دوها، ه��م ال��ذين تحمل��وا ت��دبير ش��ؤون البلد من��ذ س��نة

 ، س����واء ض���من حكوم���ة عب����د الرحم���ان اليوس���في أو1998
 حكومة إدريس جطو، ولم يخ��ف عل�ى أح�د أن المغارب��ة ظل�وا

  سنة تفعيل "م��ن أي��ن ل�ك ه��ذا؟" ول��م50ينتظرون على امتداد 
 يس�بق أن ت�م تفعيل�ه ول�و م�رة واح�دة، وبالمقاب�ل ظل�وا يع�انون
 مختل��ف أل��وان نه��ب ال��ثروات وال��ثراء غي��ر المش��روع عل��ى
حس����������������اب الص����������������الح الع����������������ام ومس����������������تقبل البلد.
 وبم��وازاة م��ع ه��ذه الس��يرورة ل��م يت��م الهتم��ام قطع��ا بإش��كالية
 ضرورة إعادة النظر في نمط توزيع ال��دخل وال��ثروات، رغ��م
 أنها تشكل حجر زاوية أي تغيير فعلي، من شأنه تحقيق نت��ائج
 ملموسة على أرض الواقع المعي��ش بالنس��بة للغلبي��ة الس��احقة
م�����������������������������������������������������������ن المغارب�����������������������������������������������������������ة.
 وم��ن هن�ا ي�برز التس�اؤل: لم�اذا م�ازال الق��ائمون عل�ى الم��ور
 عن���دنا يتجنب���ون التط���رق له���ذه الش���كالية الجوهري���ة، إذ ل
إص���������لح ول تغيي���������ر فعليي���������ن دون الم���������رور عليه���������ا.

 وتظ��ل الغاي��ة م��ن ق��انون التص��ريح بالممتلك��ات، ه��ي
 التمك���ن م���ن كش���ف حج���م تط���ور ث���راء الم���وظفين الس���امين
 والق����ائمين عل����ى الش����أن الع����ام وأص����حاب المواق����ف الناف����ذة
لمص��ادر الم��ال الع��ام والح��تراز م��ن الغن��ى غي��ر المش��روع.
 وه��و م��ا ي��دخل ف��ي إط��ار ت��وفير الش��روط لمناهض��ة اس��تغلل
 النف���وذ والتص���رف ف���ي الم���ال الع���ام دون وج���ه ح���ق، وقط���ع
 الطري��ق عل��ى المرتش��ين والمت��اجرين ف��ي ال��ذمم عل��ى حس��اب
 الص��الح الع��ام. والتص��ريح بالممتلك��ات، ف��ي من��اخ تس��ود في��ه
 الديمقراطية، هو بمثابة وعد باعتماد النزاهة والش��فافية الل��تين
ب����������دونهما ل����������ن يس����������تقيم تخلي����������ق الحي����������اة العام����������ة.



 لكن يبدو أن هناك أسبابا ودوافع ساهمت بقوة ف��ي ع��دم تفعي��ل
 ق���انون التص���ريح بالممتلك���ات وتط���بيق م���ا ي���ترتب عن���ه م���ن
 إج��راءات، ف�المر ل�م يك�ن يوم�ا مرتبط��ا بف�راغ ق�انوني وإنم�ا
 ب���الرادة السياس���ية، فل���و حض���رت الرادة الص���ادقة لحماي���ة
 المص��لحة العام�ة، ف�إن المغ�رب يت�وفر الن عل�ى ترس�انة م�ن
 الق��وانين واللي��ات، عل��ى علته��ا ونواقص��ها، لك��ان ت��م تفعيله��ا
إيجابي������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ا.

+++++++++++++++++++++++++++++++

المل���������������������������ك فاع���������������������������ل اقتص���������������������������ادي
 ي���ذهب أص���حاب ال���رأي الق���ائل بتص���ريح المل���ك بممتلك���اته،
 انطلقا م�ن ك�ونه الق�ائم الول عل�ى الش�أن الع�ام ب�البلد، لك�ن
 بج��انب ه��ذا ال��دور الص��لي ال��ذي يق��وم ب��ه المل��ك، فه��و ك��ذلك
 فاع��ل اقتص��ادي مه��م بالمنظوم��ة القتص��ادية الوطني��ة. وق��د
 تباينت الراء بخصوص الدور القتصادي للملك، فهن��اك م��ن
 ي��راه عادي��ا ل ي��دعو لس��تغراب، وهن��اك م��ن ي��رى ف��ي ه��ذا
 الوض��ع موطن��ا لتض��ارب المص��الح بامتي��از، وبالت��الي ف��إنه ل
 يس��تجيب للمفه��وم اللي��برالي وم��ن ش��أنه أن ين��ال م��ن ش��روط
المنافس��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة.

 هكذا، وبالعتماد على جملة م��ن المعطي��ات المت��وفرة،
 يق���ر البع���ض أن المل���ك أض���حى الن رج���ل العم���ال الول
 والمقاول الزراعي الول ممثل إح��دى أه��م ث��روات البلد، إن
ل�������������������������م تك�������������������������ن أهمه�������������������������ا إطلق�������������������������ا.
 إن المل��ك ب��المغرب الن فاع��ل اقتص��ادي أساس��ي، وف��ي ه��ذا
 الصدد يعتقد البعض أن عليه أن يتخلى عن ممارسة أي نشاط
 اقتص��ادي. وأص��حاب ه��ذا ال��رأي ي��ذهبون إل��ى ح��د المطالب��ة
 بتع��ديلت دس�تورية تن�ص عل��ى ع�دم ملءم�ة الس��لطة الملكي�ة



 م���ع أي نش���اط اقتص���ادي، ويس���تدل ه���ؤلء بم���ا علي���ه الح���ال
 ب��المغرب بخص��وص بع��ض الوظ��ائف والمه��ن، فمثل القض��اة
 ممنوعون من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو تجاري، وكذلك
الم����������������������������ر بخص����������������������������وص المح����������������������������امين.
 كم��ا يعت��بر أص��حاب ه��ذا ال��رأي أن��ه ف��ي ظ��ل مرحل��ة النتق��ال
 الديمقراطي، وجب تفادي وض��عية تض��ارب المص��الح، وبه��ذا
 الخص��وص ي��رى ه��ؤلء إيجابي��ة تخل��ي المل��ك ع��ن لع��ب دور
 رج��ل العم��ال الول والفاع��ل القتص��ادي الساس��ي ب��البلد،
 حتى ل ينافس المقاولين ويسيطر عل��ى المنظوم��ة القتص��ادية
 الوطنية، لسيما وأن دوره حقق الهدف المنتظر منه، إذ عمل
 عل��ى تغيي��ر وج��ه الرأس��مالية المغربي��ة كض���رورة، لتأهيله��ا
للتص������دي لنعكاس������ات العولم������ة ومس������ايرة مقتض������ياتها.

 على هذا المسار واستجابة لضرورات ظرفية فرض��ها
 المن��اخ الع��المي والتح��ولت الكوني��ة، عم��ل المل��ك عل��ى تقوي��ة
 موق���ع العائل���ة الملكي���ة الم���الي والقتص���ادي. وب���ذلك أص���بح
 الفاع��ل القتص��ادي الول، ويمك��ن ملحظ��ة ه��ذه الحقيق��ة م��ن
 خلل امت���داد الحي���اة اليومي���ة؛ ف���الحليب ومش���تقاته والس���كر
 وحلويات بيمو بمختلف أنواعها وزيت المائدة والماء المعدني
 ومصبرات السمك (مارونا) وغيرها، كلها من إنتاج ش��ركات
 ووح��دات تابع��ة لـ "س��يجر" أو "الش��ركة الوطني��ة للس��تثمار"
 أو "أون��ا"، وك��ذلك الس��واق الك��برى ال��تي تع��رض به��ا ف��ي
 مختل���ف كبري���ات م���دن المغ���رب (أس���يما ومرج���ان)، ونف���س
 الش��يء بالنس��بة له��م مؤسس��ة بنكي��ة موج��ودة حالي��ا ب��المغرب
 (التج���اري وف���ا بن���ك)، وه���و م���ا ي���بين بجلء ثق���ل المص���الح
القتص��ادية الملكي��ة، ض��من المنظوم��ة القتص��ادية المغربي��ة.



 ف��ي بداي��ة عه��د المل��ك محم��د الس��ادس راج��ت بع��ض
 الش��اعات، مفاده��ا أن العائل��ة الملكي��ة تس��عى لتخفي��ف ثقله��ا
 القتصادي، آنذاك قيل ب��أن المي��ر الس��عودي ولي��د ب��ن طلل،
 مهتم باقتناء مجموعة "أونا"، إل أن العك��س ه��و ال��ذي ح��دث،
 حي���ث تق���وى موق���ع العائل���ة الملكي���ة ف���ي ال���دوائر القتص���ادية
 ب��البلد. وق��د تحق��ق ذل��ك بفض��ل الفري��ق القتص��ادي والم��الي
 للملك، وه��ؤلء أش��خاص يحيط��ون بالمل��ك، كفاع��ل اقتص��ادي
 ورجل أعمال، بعيدا عن السياسية وقضايا تدبير الشأن الع��ام،
 وتتكون ن��واتهم م��ن مني��ر الماج�دي (س��يجير، الكتاب��ة الخاص��ة
 للملك)، س��عد بندي��دي (أون��ا)، خال��د ال��ودغيري (التج��اري وف��ا
 بنك)، باسم الشجعي حكيمي (رجل الدراسات الستراتيجية)،
 رش��يد س��ليمي (رج��ل التواص��ل واس��تغلل المعلوم��ة) وحس��ن
 بوحمو؛ هؤلء هم الذين هندسوا لتنمية الثروة الملكي��ة وإع��ادة
 هيكل���ة وتقعي���د المص���الح القتص���ادية الملكي���ة، بفض���ل ثلث
 لبن��ات اقتص��ادية ومالي��ة قوي��ة: "س��يجر" و"الش��ركة الوطني��ة
للس��������������������������تثمار" و"مجموع��������������������������ة أون��������������������������ا".

  ف��ي الم��ائة م��ن رأس��مال الش��ركة67فسيجر تتحكم في 
  ف���ي الم���ائة م���ن رأس���مال "أون���ا"؛5الوطني���ة للس���تثمار و

 305والش���ركة الوطني���ة للس���تثمار، ال���تي تحق���ق أك���ثر م���ن 
  ف��ي الم��ائة م��ن رأس��مال33مليون دره��م كأرب��اح، تتحك��م ف��ي 

  ف��ي الم��ائة م��ن رأس��مال ص��ونا ص��يد (الص��لب50"أون��ا" و 
  ف����ي الم����ائة م����ن رأس����مال لف����ارج (قط����اع20والحدي����د) و

  ملي���ون26133الس���منت)؛ أم���ا مجموع���ة "أون���ا"، ص���احبة 
  ملي��ون دره��م كأرب�اح،337درهم كرقم معاملت، وأكثر من 

  في51 في المائة من رأسمال أسواق مرجان و51تتحكم في 
  ف��ي الم��ائة م��ن ش��ركة91الم��ائة بخص��وص أس��واق أس��يما، و

 "س��وبريام"، ه��ذا فيم��ا يخ��ص قط��اع التوزي��ع، وف��ي القط��اع



  ف��ي الم��ائة م��ن رأس��مال ش��ركة75المنجمي تتحكم "أونا" في 
 "مناجم" الرائدة في قطاعها، وفي القطاع الم��الي والمص��رفي

 في المائة من رأس��مال التج��اري وف��ا بن��ك، و30تملك "أونا" 
  ف���ي الم���ائة م��ن50 ف���ي الم���ائة م��ن مجموع���ة "أكس���ا" و49

 رأس��مال "أكم��ا"، أم��ا ف��ي قط��اع الص��ناعات الغذائي��ة تتحك��م
 55 في الم��ائة م��ن رأس�مال مركزي��ة الحلي��ب و55"أونا" في 

  ف��ي الم��ائة م��ن56في المائة بخص��وص "كوزيم��ار"، وتمل��ك 
  ف��ي الم��ائة م��ن رأس��مال50رأس��مال "لوس��يور كريس��طال" و

 ف������ي الم������ائة م������ن رأس������مال "س������وتيرما".30"بيم������و" و

 إن هذه الهيمن��ة القتص��ادية والمالي��ة جعل��ت م��ن المل��ك
 فاعل اقتصاديا، مكنته عبر جملة من الشركات المتحكم��ة ف��ي
 أهم قطاعات النتاج بالمنظومة القتصادية الوطنية من تغيير
 وج���ه الرأس���مالية المغربي���ة، انطلق���ا م���ن الرؤي���ة المبل���ورة
 والس��تراتيجية المعتم��دة م��ن ط��رف فريق��ه القتص��ادي الق��ائم
 عل���ى ت���دبير ش���ؤون المجموع���ة الملكي���ة (س���ينجر – س���ني –
 أونا)؛ وشكل التحك��م ف��ي القط��اع البنك��ي رأس الحرب��ة لتفعي��ل
 ه��ذه الرؤي��ة الكامن��ة وراء تحوي��ل الرأس��مالية المغربي��ة، وق��د

 ، إذ لح�ظ الجمي�ع مع�الم2004تأكد هذا المنحى بوضوح منذ 
 الوجه الجديد لرأسمالية المغ��رب، وه��ذا م��ا تأك��د عن��دما تمك��ن

 100التج��اري وف��ا بن��ك م��ن تحقي��ق م��ا ين��اهز ملي��ار دره��م (
  ش��هور الول��ى فق��ط م��ن ه��ذه6مليار س��نتيما)، كأرب��اح برس��م 

).2006الس����������������������������������������������������������������������������������������������������������������نة (
+++++++++++++++++++++

ث�����������������������������������������������������روة المل�����������������������������������������������������ك
 يع��د المل��ك م��ن بي��ن أثري��اء الع��الم، وحس��ب المتتبعي��ن للش��أن
المغرب���������ي، إن ال��������ثروة الملكي���������ة تط���������ورت بس��������رعة.



 وحس��ب جمل��ة م��ن المحللي��ن القتص��اديين والم��اليين ل��م يك��ن
 الملك الراحل محمد الخامس، جد الملك محمد السادس، يتوفر
 على ثروة ضخمة عن�دما حص��ل المغ��رب عل��ى اس��تقلله س��نة

1956.
 إل أن العائلة الملكية راكمت ث��روات مهم��ة خلل حك��م المل��ك
 الراحل الحسن الثاني، وال��ذي اعت��بره المحلل��ون القتص��اديون
 م��ن رج��ال العم��ال الوائل ب��المغرب ال��ذين اس��تثمروا بق��وة
ب����المغرب ووظف����وا ج����زءا هام����ا م����ن ثروته����م بالخ����ارج.

 وبثروته ومص��الحه القتص��ادية، يع��د المل��ك حالي��ا م��ن
 كبار المقاولين والمصرفيين والمنعشين الزراعيين بالمغرب،
 وذلك اعتبارا للموقع الذي يحتله ف��ي ع��الم العم��ال، إذ يش��كل
 ق���وة له���ا ثقله���ا الظ���اهر ف���ي المنظم���ة القتص���ادية والمالي���ة
 ب�����المغرب، ويظ�����ل الثلث�����ي "س�����يجر – الش�����ركة الوطني�����ة
 للس���تثمار – أون���ا" رأس حرب���ة ال���ثروة الملكي���ة ب���المغرب،
 وبفض��له تموق��ع المل��ك كرج��ل أعم��ال ف��ي مختل��ف القطاع��ات
 الحيوي���ة (البن���اك، الص���ناعات الغذائي���ة، المن���اجم، التوزي���ع،
التص����������������������������������������������������������������������������������������������������������������الت...).

 وقد تضاربت الراء حول تقدير حجم ال��ثروة الملكي��ة،
 ولع����ل أول جه����ة اهتم����ت به����ذه القض����ية المجل����ة المريكي����ة

 )،FORBESالمتخصص��ة ف��ي مج��ال العم��ال "ف��وربيس" (
 فق��د س��بق له��ا من��ذ س��نوات أن ق��درت ال��ثروة الملكي��ة (أم��وال

  مليي��ر دولر5 إل��ى 4وعقارات بالمغرب وخارجه) ما بي��ن 
 ملي��������������ار دره��������������م).50 إل��������������ى 40(م��������������ا بي��������������ن 

 وكانت هذه المجلة تدرج ملك المغرب ف��ي قائم��ة الشخص��يات
 الكثر ثراء في العالم كل سنة، إل أنه قبل وفاة الملك الراح��ل
 الحسن الثاني بسنوات، ت��وقفت ع��ن إدراج اس��م مل��ك المغ��رب



ض���������������������������������������������������������من لئحته���������������������������������������������������������ا.
 أما المصادر الغربية، لسيما الوروبية منها، فقد سارت نحو

  ملي��ار400 ملي��ار دولر (40تق��دير ث��روة المل��ك بم��ا ين��اهز 
 درهم)، جزء كبير منها مستثمر بالخارج، كما أشارت بع��ض
 الصحف السبانية إلى أن المل��ك الراح��ل الحس��ن الث��اني، ك��ان

 حس��������اب بنك��������ي بالخ��������ارج.20بح��������وزته أك��������ثر م��������ن 

 وبخصوص المصادر المغربي��ة، ذهب��ت بع��ض وس��ائل
 العلم المغربي��ة، الص��ادرة بالعربي��ة والفرنس��ية إل��ى تق��دير

  مليار درهم5.5 مليون دولر (500الثروة الملكية بما يناهز 
  ملي���ار س��نتيم)، مش��يرة إل���ى أن���ه أق���ل تق���دير ممك��ن،550أو 

 اعتب���ارا لع���دم ت���وفر معطي���ات دقيق���ة ع���ن الحس���ابات البنكي���ة
ومختل��������������ف الملك والس��������������هم ال��������������تي يملكه��������������ا.
 ومن المغاربة القلئل الذين اهتموا ع��ن ق��رب ب��الثروة الملكي��ة
 عب��د الم��ومن ال��ديوري، ال��ذي ق��در ال��ثروة الملكي��ة المودع��ة

  أبن���اك)، بم���ا10بالبن���اك الفرنس���ية والمريكي���ة وسويس���را (
  مليي���ر فرن���ك فرنس���ي، تنض���اف إليه���ا عق���ارات10ين���اهز 

 وإقام���ات بب���اريس ونيوي���ورك وأس���هم وس���ندات مالي���ة. فف���ي
 غض��ون التس��عينيات ك��ان عب��د الم��ومن ال��ديوري م��ن الوائل
 الذين جازفوا بمحاولتهم جرد جملة من التفاص��يل ع��ن ال��ثروة
 الملكية، إل أن القص��ر الملك��ي ك��ذب ك��ل م��ا نش��ره ف��ي أوان��ه،
 وحسب حصيلة الديوري، التي نفاها القص��ر جمل��ة وتفص��يل،
 تتك����������ون ال����������ثروة الملكي����������ة ف����������ي مجمله����������ا م����������ن:

 مليي����ر فرن����ك فرنس����ي، ك����أموال مودع����ة بالخ����ارج.10- 
 قص������������������������������������������������را ب������������������������������������������������المغرب.20- 

 - ألف الهكت����ارات م����ن الراض����ي الزراعي����ة (أغلبه����ا م����ن
).1963الراض������ي المس������ترجعة م������ن المعمري������ن س������نة 

 - مجموعة "أون��ا" المتواج��دة ف��ي مختل��ف قطاع��ات القتص��اد



ال���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������وطني.
 - عقارات بباريس ونيوي��ورك، منه��ا آن��ذاك "أرمانفي��ل" ال��ذي

 هكت���ار م���ن الراض���ي.400 غرف���ة ومحاط���ا بـ 200يض���م 
- أس����������������هم وس����������������ندات أمريكي����������������ة وأوروبي����������������ة.
 أما الشيخ عبد السلم ياسين، مرشد جماعة العدل والحس��ان،
 فقد ذهب في رسالته "مذكرة إلى من يهم��ه الم��ر" إل��ى تق��دير

  ملي����ار200 ملي����ار دولر (20ال����ثروة الملكي����ة بم����ا ين����اهز 
 دره��م)، علم��ا أن أغل��ب المحللي��ن اعت��بروا أن ه��ذا الرق��م ل
 يستند إلى معطيات دقيقة، ومما جاء في هذه الرسالة.. "خل��ف
 المل��ك الراح��ل الحس��ن الث��اني ث��روة خيالي��ة...."، كم��ا ط��الب
 الش���يخ، المل���ك محم���د الس���ادس، ب���التخلي ع���ن تل���ك ال���ثروة
الموروث�������ة وتخصيص�������ها لتغطي�������ة ال�������ديون الخارجي�������ة.
 ومن القوال المرتبطة بالثروة الملكية، يمكن الش��ارة إل��ى أن
 محمد اليازغي سبق له ف��ي بداي��ة عه��د المل��ك محم��د الس��ادس،
 أن ق��ال إن ال��ثروة الملكي��ة والقص��ور مل��ك للش��عب المغرب��ي،
وقد صرح بذلك، خارج المغرب، وتحديدا بال��ديار المص��رية.
 أم��ا محم��د الساس��ي فق��د ص��رح ق��ائل ب��أن الملكي��ة ب��المغرب،
 عليها أن تكون ملكية غير مكلفة، في حين ذه��ب ع��بر الرحي��م
ب�������رادة إل�������ى مطالب�������ة المل�������ك بالتص�������ريح بممتلك�������اته.

+++++++++++++++++++++++++++++

رات����������������������������������������������������ب المل����������������������������������������������������ك
 يجم��ع ك��ل ال��ديمقراطيين عل��ى أن العلن ع��ن أج��ر المل��ك،
 يعت���بر فع���ل مواطن���ة تقتض���يه قواع���د التج���اوب الحض���اري
 ومستلزمات الشفافية المرتبطة بتخصيص ال��ثروات الوطني��ة،
وبذلك يكون رات��ب المل��ك، أم�را يق�ع ف�ي ج�وهر الش��أن الع�ام.
 إن أجر الملك، كفاعل عمومي قائم عل��ى الش��أن الع��ام ب��البلد،
 يرد بالميزانية العامة ضمن ميزانية البلط، وبالض��بط بفص��ل



 "القائم��ة المدني��ة للمل��ك"، علم��ا أن ه��ذا الفص��ل يض��م الرات��ب
 الشهري لرئيس الدول��ة وك��ذلك روات��ب أف��راد العائل��ة الملكي��ة،
 لك��ن دون تفص��يلت، إذ غالب��ا م��ا يت��م القتص��ار عل��ى تحدي��د
المبل�������������������������������������������������������غ الجم�������������������������������������������������������الي.

 وعموما ف�إن مختل�ف المص��ادر العلمي��ة تجم�ع عل��ى
  ألف درهم، علما أن أج��ره400أن أجر الملك الشهري يناهز 

 عن��دما ك��ان ولي��ا للعه��د، خلل حي��اة وال��ده الراح��ل، ل��م يك��ن
 أل�������������������������������ف دره�������������������������������م.15يتج�������������������������������اوز 

 ومن المعلوم أن الق��انون الم��الي لي��س مج��رد وثيق��ة محاس��باتية
 أو موازنة بين المداخيل والمصاريف، وإنما هي وثيقة تعكس
 توجه������ا واختي������ارات ونمط�����ا معين������ا للت������دبير والحكام������ة،
 والمعلوم��ات ال��واردة ف��ي ق��انون المالي��ة، لس��يما بخص��وص
 ميزانية البلط، سواء من�ه ش�ق التس��يير أو ش�ق الس�تثمار، ل
 تسمح بتدقيق أجر المل��ك وف��رزه ع��ن الب��اقي. ومهم��ا يك��ن م��ن

  مليون دره��م س��نويا،4.8أمر، إن أجر الملك الذي ل يتجاوز 
 ل يعت��بر أعل��ى أج��ر موج��ود ب��المغرب، ب��ل هن��اك مس��ؤولين
 كب��ار يتقاض��ون أج��ورا أعل��ى م��ن ه��ذا الج��ر، علم��ا أن هن��اك
 بن��ودا أخ��رى تتض��منها ميزاني��ة البلط وغي��ر محس��وبة ض��من
الج�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ر.
 وفي هذا الصدد، هناك تساؤل حاول الكثيرون الجاب��ة علي��ه،
 لكنه����م ل���م يفلح���وا إل����ى ح���د الن وه���و: ه���ل المل���ك ي����ؤدي
الض��������������رائب، وه��������������ل راتب��������������ه خاض��������������ع له��������������ا؟

 أغل���ب ال���ذين طرحن���ا عليه���م ه���ذا الس���ؤال، م���ن ذوي
 الختص���اص القتص���اديين والم���اليين والجب���ائيين، يجمع���ون
 عل��ى أنه��م ل يت��وفرون عل��ى أي معط��ى يمك�ن الرتك��از علي��ه
للجاب�������������������ة ع�������������������ن بين�������������������ة وحس�������������������ن إطلع.



 واعتبارا لغياب المعطي��ات الدقيق��ة به��ذا الخص��وص، ل يمك��ن
 اللج��وء إل للحتم��ال، وأه��م ه��ذه الحتم��الت ه��و إن ك��انت
 الرقام المثبتة في الميزانية، في بند "اللئحة المدنية للمل��ك"،
 أرقام��ا خ��ام (غي��ر ص��افية)، فه��ذا يعن��ي أنه��ا ل��ن تك��ون أرقام��ا
 صافية إل بعد خص��م الض��رائب منه��ا. واعتم��ادا عل��ى الل��وائح
 المت��وفرة به��ذا الخص��وص والمق��ررة م��ن ط��رف النص��وص
 والمساطر الجبائية، ف��إن أج��ر المل��ك يق��ع ض��من الفئة المطب��ق

  في المائة كضريبة على الدخل العام، علما أن44عليها نسبة 
 هن���اك جمل���ة م���ن الج���راءات الس���تثنائية بخص���وص علق���ة
 رؤساء الدول بأداء الض��رائب، وه�و م�ا يج�ري ب�ه العم��ل ف�ي
 أكثر من دولة الن، اللهم إذا كانت هناك نصوص تقر بإعف��اء
 الملكي���ة ب���المغرب م���ن أداء الض���رائب، اعتب���ارا لوض���عيتها
الممي������������������������������زة دس������������������������������توريا وعرفي������������������������������ا.

+++++++++++++++

ميزانية البلط

 تعت��بر ميزاني��ة البلط ج��زءا ل يتج��زأ م��ن الميزاني��ة العام��ة
 للدول��ة، وب��ذلك تك��ون ف��ي ص��ميم الش��أن العم��ومي ال��ذي يه��م
 جميع المواطنين ما دام يمولها دافع��و الض��رائب، أي أنه��ا م��ن
الم�������������������������������������������������������������ال الع�������������������������������������������������������������ام.
 وعموم���ا تكل���ف ميزاني���ة البلط أك���ثر م���ن ملي���ارين ونص���ف

  ملي��ون دره��م ف��ي210الملي��ار دره��م س��نويا، أي م��ا ين��اهز 
  ألف234 مليين درهم في اليوم، في المتوسط (7الشهر، أو 

  درهم في الدقيقة)، والم��ر هن��ا ل3900درهم في الساعة أو 
يتعل�������ق بش�������خص المل�������ك، ولك�������ن بالمل�������ك كمؤسس�������ة.



 . بع��د1999وقد عرفت هذه الميزانية تطورا منذ س��نة 
 ، لتسير نحو الرتفاع من سنة1998أن عرفت انخفاضا سنة 

 37، وقد بلغت نس��بة ه��ذا الرتف�اع م��ا بي�ن 2006 إلى 2000
  عرف��ت ارتفاع��ا مقارن��ة2006 ف��ي الم��ائة، وف��ي س��نة 41و

 لس���������يما بخص���������وص نفق���������ات المل���������ك.2005بس���������نة 

 وقد تزامنت هذه الزيادة مع زي�ادة ف�ي النس��بة الخاص�ة
 بالض���ريبة عل���ى القيم���ة المض��افة ال���تي س��اهمت ف��ي ارتف���اع
 أس��عار بع��ض م��واد الس��تهلك الساس��ية، علم��ا أن الق��انون
 المالي تم إعداده تحت شعار: "ضمان مواصلة مجهود التحكم
 في النفقات وترشيدها"، فهذا القانون كرس ارتف��اع نس��بة تل��ك

  ف��ي الم��ائة، بخص��وص بع��ض الم��واد10 إل��ى 7الضريبة من 
  ف���ي الم���ائة بخص���وص م���واد14الس���تهلكية الساس���ية و

 20أخرى، بل وصلت نسبة ارتفاعها في بعض الحالت إل��ى 
 في المائة، فه��ل زي��ادة ميزاني��ة البلط ل��م تك��ن ممكن��ة إل ع��بر
 المزيد من إثقال الحمل الضريبي ال��ذي يثق��ل كاه��ل الم��واطن؟
 ن��ترك الج��واب عل��ى ه��ذا الس��ؤال لفت��ح ا والعل��و المس��كون
 بهاجس التوازن��ات المالي��ة من�ذ أن اس��توزر، فمن�ذ ذل��ك ال��وقت

  كلم��ة،15أض��حى قاموس��ه الت��بريري ل يف��وق ع��دد كلم��اته 
 يمك����ن اختزاله����ا فيم����ا يل����ي: "إكراه����ات ف����اتورة الب����ترول،
 إكراه��ات مب��ادرة التنمي��ة البش��رية، الجف��اف، اس��تنفاذ ف��رص
 الخوصص��ة، توازن��ات الميك��رو والماكرواقتص��ادية، الظرفي��ة
 العالمي��ة"، إذ من��ذ أن أص��بح وزي��را للمالي��ة ل��م تخ��ل خطاب��اته
 وتص���ريحاته م���ن ه���ذه الوص���فة الدائم���ة والمس���تدامة، ح���تى
 أضحى المواطن يعرف أحيانا بالض�بط الكلم��ات ال��تي س�يتلفظ
 بها كلم��ا س��ئل ع��ن الوض��ع الم��الي أو القتص��ادي للبلد، لن��ه
حفظه����ا ع����ن ظه����ر قل����ب لك����ثرة تردي����دها عل����ى مس����امعه.



 ومقارن���ة م���ع ميزاني���ة التس���يير المخصص���ة لل���وزارة
  ملي��ون دره��م، ف��إن84 التي تق��در بـ 2006الولى برسم سنة 

  م��رة، كم��ا أن ميزاني��ة22ميزاني��ة البلط تفوقه��ا ب��أكثر م��ن 
  ف��ي96البلط وميزانية الوزارة الولى تمثلن معا م��ا ين��اهز 

  ف��ي الم��ائة م�ن45المائة من الميزاني��ة المخصص��ة للقض��اء و
  في المائة من ميزاني��ة التربي��ة الوطني��ة،8الميزانية الصحة و

 ومقارن��ة لم��ا ه��و علي��ه الح��ال ب��دول أخ��رى تب��دو ه��ذه النس��بة
ثقيل�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة.
 ورغ���م أهمي���ة ميزاني���ة البلط، فإنه���ا م���ازالت غي���ر خاض���عة
 للمناقشة، إذ منذ أن حصل المغ��رب عل��ى الس��تقلل ل��م يس��بق
 لي برلمان وفي أي دورة تش��ريعية أن ن��اقش ه��ذه الميزاني��ة،
 ولم يسبق أن سمعنا عن موق��ف أو ط��رح س��ؤال بخصوص��ها،
 وإنما ظلت القاعدة ه��ي المص�ادقة جمل�ة وتفص��يل، علم�ا أنه�ا
 ليس��ت ميزاني��ة اس��تثنائية ول وج��ود لي ن��ص مكت��وب أو أي
 تعليمات شفوية، مباشرة أو غي��ر مباش�رة، أو مج�رد تلميح�ات
 بخصوص عدم مناقشتها، لك��ن ج��رت الع��ادة من��ذ أول برلم��ان
 عرف���ه المغ���رب، بالمص���ادقة عليه���ا دون مناقش���ة، ويب���دو أن
 البرلم��انيين أنفس��هم ه��م ال��ذين، أق��روا م��ن تلق��اء أنفس��هم به��ذا
الخ���������ط الحم���������ر الم���������انع للتط���������رق لميزاني���������ة البلط.

 ب���الرجوع إل���ى ال����وراء نج���د أن المغ����رب ف���ي فج���ر
 الس���تقلل، اعتم���د عل���ى النه���ج الغرب���ي ف���ي إع���داد ميزاني���ة
 البلط، لسيما الملكيات الوروبية، وكانت أول ميزانية بلط
 بالمغرب قدمت لمجلس الشورى، الذي ك�ان يش��كله آن��ذاك ثل��ة
 م��ن أقط��اب الحرك��ة الوطني��ة، م��ن بينه��م علل الفاس��ي وعب��د
 الخ���الق الطري���س ومحم���د بلحس���ن ال���وزاني واليازي���دي، ق���د
 ص��ادق عليه��ا ب��دون مناقش��ة، وك��انت آن��ذاك تتض��من مختل��ف
 المص��اريف المرتبط��ة بالس��لطان والقص��ور الملكي��ة والهب��ات



 المخصصة للشرفاء، لك��ن التاري��خ لزال يحتف��ظ بموق��ف عب��د
 الرحي��م بوعبي��د بخص��وص قض��ية مالي��ة مرتبط��ة ب��البلط، إذ
 يعتبر من الوائل والقلئل جدا الذين أق��روا بض��رورة مناقش��ة
الم��ور المالي��ة المرتبط��ة ب��البلط وإب��داء ال��رأي بخصوص��ها.

 بل ذهب بص��فته وزي��ر القتص��اد والمالي��ة آن��ذاك، إل��ى
 حد عدم الس��تجابة لمطل��ب الس��لطان الراح��ل محم��د الخ��امس،
 الرامي إلى مطالبة الحكومة بشراء قص��ر ال��دار البيض��اء من��ه
 لوض��عه تح��ت تص��رفه، وللش��هادة والتاري��خ، نع��رض م��ا ق��اله
 بوعبيد حسب رواية أحد المقربين م��ن القص��ر الملك��ي آن��ذاك،
 حيث قال: "كان عم��ر وزي��ر القتص��اد والمالي��ة (عب��د الرحي��م

  س��نة، ف��ي حي��ن ك��ان عم��ر الس��لطان38بوعبي��د) ل يتج��اوز 
  س���نة، وك���ان الول يك���ن للث���اني49محم���د الخ���امس ين���اهز 

 احترام��ا وتق��ديرا ك��بيرين ج��دا، وعن��دما ق��ال ال��وزير للس��لطان
 ب���أنه م���ن الحس���ن إرج���اء ه���ذا المطل���ب لن الص���الح الع���ام
 ومتطلب��ات تنمي�ة البلد يس�توجبان ذل�ك، تقب�ل الس��لطان الم�ر
 بصدر رح��ب". وحس��ب أغل��ب الم��ؤرخين ظل��ت ه��ذه الحادث��ة
 فريدة من نوعها، في تاريخ تعام��ل الس��لطة التنفيذي��ة والس��لطة
 التش���ريعية م���ع ميزاني���ة البلط والقض���ايا المالي���ة المرتبط���ة
 بالملك، علما أن الحديث بخصوص هذه النازلة كان رأسا م��ع
الس��������������لطان ولي��������������س ف��������������ي إط��������������ار اجتم��������������اع.

 أم��ا ف��ي عه��د المل��ك الراح��ل الحس��ن الث��اني، فق��د حس��م
 ، إذ أض����حت القاع����دة1962الم����ر من����ذ أول برلم����ان س����نة 

 الجاري بها العمل، هي "المصادقة على ميزانية البلط ب��دون
 تعليق"، ومن��ذئذ أص��بحت ه��ذه الميزاني��ة م��ن قض��ايا "المطب��خ
 الداخلي"، ل يجوز الخوض فيها بالنق��اش أو الس��ؤال أو طل�ب
التوض��������������يح، ناهي��������������ك ع��������������ن إب��������������داء ال��������������رأي.



 وم���ن المؤش���رات ال���تي م���ن ش���أنها تأكي���د ه���ذا المنح���ى، أن
 مرفق���ات المش���ور وتوارك���ة غي���ر محفظ���ة، وربم���ا م���ازالت
وض����������������عيتها العقاري����������������ة ل����������������م تس����������������و بع����������������د.
 لك��ن، بش��هادة الجمي��ع، ف��ي عه��د المل��ك محم��د الس��ادس، قط��ع
 المغرب خطوات على درب اعتماد الشفافية والدقة ف��ي ت��دبير
ميزانية البلط، وهو المر الذي اض��طلع ب��ه مني��ر الماجي��دي.
 لك��ن وب��الرغم م��ن أن ميزاني��ة البلط ممول��ة م��ن الم��ال الع��ام،
 ف��إنه ج��رى الع��رف عل��ى ع��دم إخض��اعها إل��ى أي مراقب��ة، ل
 قبلي���ة ول بعدي���ة، وتتأك���د ص���عوبة الق���رار ب���أي ن���وع م���ن
 المراقب��ة، باعتب��ار أن القص��ر الملك��ي يحظ��ى باس��تقللية تام��ة
 بخص���وص اللي���ات المعتم���دة ونه���ج تس���يير وت���دبير ش���ؤون
 الم��وظفين العم��وميين الت��ابعين ل��ه وتراتبي��ة الج��ور المتعلق��ة
به�����������م، ومس�����������اطر وآلي�����������ات الص�����������رف المعتم�����������دة.

 أرق���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ام
ميزانية البلط

)2006العتم���������������������������������������������������������������������������������������������������ادات (
بمليي��������������������������������������������������������ن ال��������������������������������������������������������دراهم

26.292الق����������������������������������������������وائم المدني����������������������������������������������ة 
422.164مخصص��������������������������������������ات الس��������������������������������������يادة 
781.093الموظف������������������������������������ون والع������������������������������������وان 
1312.344المع������������������دات والنفق������������������ات المختلف������������������ة 
2541.893المجم������������������������������������������������������������������������������������������������وع 

2006-2002العتم�������������������������������������������������������������������������������������ادات 
بمليي��������������������������������������������������������ن ال��������������������������������������������������������دراهم

2002 2003 2004 2005 2006



 26.292 26.292 26.292 26.292الق����وائم المدني����ة 
26.292

 المخصص��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ات
 432.164 432.164 432.164 432.164الس������يادة 

432.164
 المع�����������������������������������������������������دات والنفق�����������������������������������������������������ات

 1287.344 1181.704 981.704 908.204المختلف���ة 
1312.344

++++++++++++++++++++++++

ه��ل تص��ريح المل��ك بممتلك��اته يمك��ن أن يش��كل ق��دوة؟
 اتص��لت أس��بوعية "المش��عل" بجمل��ة م��ن الف��اعلين السياس��يين
 والناشطين الحق�وقيين وفعالي�ات المجتم��ع الم�دني، بخص�وص
 الش���خاص المعنيي���ن بالتص���ريح بالممتلك���ات، ورأيه���م فيم���ا
 يتعل���ق بإمكاني���ة مب���ادرة المل���ك بالتص���ريح بممتلك���اته كق���دوة
 بالنس��بة للق��ائمين عل��ى الم��ور والم��دبرين للش��أن الع��ام س��عيا
 لنطلق مسلسل الشفافية التي يتوخاها الجميع، طرحنا عليهم
س����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ؤالين:

- م���ن ه���م الش���خاص المعني���ون بالتص���ريح بالممتلك���ات؟1
 - أل تعتقدون أن الملك، بصفته قائما على تدبير الشأن العام2

 وفاعل اقتصاديا، معن��ي بالتص��ريح بالممتلك��ات؟ ث��م أل يمك��ن
لمب���ادرة م���ن ه���ذا الن���وع أن تش���كل ق���دوة لب���اقي المس���ؤولين؟
 هن�اك م��ن أج�اب وهن��اك م�ن اعت�ذر بلباق�ة وهن�اك م��ن رف�ض
مباش������رة دون أدن������ى توض������يح، وفيم������ا يل������ي الحص������يلة:

++++++++++++++

عب����������د العزي����������ز النويض����������ي ناش����������ط حق����������وقي
تص���ريح المل���ك بممتلك��اته خط���وة إيجابي��ة لك���ن غي��ر ملزم���ة



 فيما يخ��ص الش��خاص المعنيي��ن بالتص��ريح بالممتلك��ات ي��رى
 النويض��ي أن الم��ر يه��م الم��وظفين العم��وميين، س��يما أولئك
 ال��ذين يض��طلعون بمس��ؤوليات ويحتل��ون وظ��ائف تس��مح له��م
 باس��تعمال نف��وذهم للحص��ول عل��ى أم��وال أو مص��الح خاص��ة،
أي ك��ل م��ن يتحم��ل مس��ؤولية تتي��ح ل��ه إمكاني��ة الغتن��اء منه��ا.
 أما فيما يتعلق بإمكانية تصريح المل��ك بممتلك��اته كق�دوة، ي��رى
 النويضي أن هذه المبادرة ستكون دائما خطوة إيجابي��ة، ولك��ن
 قبل مبادرة المل��ك ي��رى أن��ه م��ن الحس��ن أن يص��رح ال��وزراء
 والقض����اة والبرلم����انيون بممتلك����اتهم، لن للمل����ك ب����المغرب
 وض��عية خاص��ة تمكن��ه م��ن امتلك ث��روة شخص��ية، آل��ت إلي��ه
 بالوراثة وبتنمية شركاته ومصالحه القتصادية. فالساس ه��و
 تص��ريح الق��ائمين عل��ى الش��أن الع��ام والم��دبرين للم��ال الع��ام
 ولي��س تص��ريح المل��ك، اعتب��ارا للق��انون الج��اري ب��ه العم��ل،
 فالمر يهم الشخصيات الذين لهم سلطة تقديرية، والذين بحكم
 مس���ؤوليتهم يتص���رفون ف���ي الم���ال الع���ام. علم���ا أن���ه يج���ب
 التص��ريح لهيئة مس��تقلة، وأن يتبع��ه تحقي��ق أو مس��اءلة، إذا م�ا
 ل��وحظ أن ث��روات المعن��ي ازدادت بش��كل غي��ر ط��بيعي. ل��ذلك
 يؤك����د النويض����ي عل����ى وج����وب أن يت����وفر المغ����رب به����ذا
الخص�������������������وص عل�������������������ى نظ�������������������ام متكام�������������������ل.

+++++++++++++++

 محمد طارق رئيس الهيئة الوطنية لحماي��ة الم��ال الع��ام
ب��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������المغرب
 لي���س هن���اك م���ا يمن���ع المل���ك م���ن القي���ام بمب���ادرة التص���ريح
بممتلك��������������������������������������������������������اته كق��������������������������������������������������������دوة
 بالنسبة للفئات المعنية بالمر هم أعض��اء الحكوم��ة والبرلم��ان
 والقضاء، أي السلطات الثلثة وما يتبعها من مصالح، ه��ؤلء
 يج���ب أن يص���رحوا بممتلك����اتهم، وك����ذلك المس����ؤولين عل���ى



 المؤسس���ات العمومي���ة وش���به العمومي���ة والجماع���ات المحلي���ة
 والمج��الس القليمي��ة، أي ك��ل م��ن يتص��رف ف��ي الم��ال الع��ام.
 هؤلء، في نظر طارق، ملزمون بذلك حسب القوانين الكونية
 والقوانين المغربية وحسب قانون التصريح بالممتلكات، ال��ذي
 ول��د ميت��ا، لن��ه ل يتض��من ج��زاءا ف��ي حال��ة ع��دم التص��ريح
 بالممتلكات؛ أما فيما يتعلق بالملك، يرى طارق، أنه كمسؤول
 عم��ومي وكفاع��ل اقتص��ادي يعت��بر أول م��ن ينبغ��ي ل��ه إعط��اء
 المثل بخصوص التصريح بالممتلكات، لسيما وأنه في خطبه
 وفي كل المناسبات ظل ين�ادي بتخلي�ق الحي�اة العام�ة والحف�اظ
 عل���ى ال���ثروات الوطني���ة. وه���ذه المب���ادرة الملكي���ة إن تم���ت،
 ستمثل القدوة لباقي القائمين على المور. ويض��يف ط��ارق أن
 ل الدستور ول الق��وانين الج��اري به��ا العم��ل تتض��من م��ا يمن��ع
 الملك القيام بهذه المب��ادرة، خصوص��ا وأن الميزاني��ة الس��نوية،
 ف��ي ق��انون المالي��ة، تتض��من ميزاني��ة البلد (لس��يما اللئح��ة
 المدني��ة) وال��تي دأب البرلم��ان عل��ى المص��ادقة عليه��ا ب��دون
مناقش�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة.

++++++++++

محم�����������������د خط�����������������اب ناش�����������������ط حق�����������������وقي
 مب��ادرة المل��ك إل��ى التص��ريح بممتلك��اته ستس��اهم ف��ي ترس��يخ
اعتم���������������������������������������������������������اد الش���������������������������������������������������������فافية
 في نظر محمد خطاب، الش��خاص المعني��ون بالتص��ريح عل��ى
 الممتلكات، هم كل الشخصيات التي تتقاضى أجرا من ط��رف
 الدولة والمؤسسات التي تقوم مقام الدولة، لسيما تلك المواق��ع
 المؤدي���ة إل���ى مص���ادر الم���ال الع���ام، وك���ل منص���ب يتض���من
 احتم����ال تنمي����ة مص����الح شخص����ية أو تس����هيل المأموري����ة أو
 التدخلت، وأي وض��ع اعتب��اري يمك��ن ص��احبه م�ن الوص��ول
إل���������������������������������ى مص���������������������������������ادر التموي���������������������������������ل.



 ويض��يف محم��د خط��اب، الن نتح��دث ع��ن الش��فافية، نتح��دث
 عن القطع مع الماضي، نتحدث عن العمل لمحاولة بن��اء دول��ة
 المؤسسات، وبالتالي فإن كل مال عمومي في أي اتج��اه ك��ان،
 وك��ل شخص��ية له��ا وض��عية اعتباري��ة أو إداري��ة أو دس��تورية،
 وج���ب بالض���رورة أن تس���ير ف���ي اتج���اه الق���رار بالتص���ريح
 بالممتلك��ات. فف��ي الس��ويد مثل، م��ن ح��ق الص��حفيين الطلع
 على الوثائق المرتبطة بالمصاريف اليومية الخاصة ب��الوزارة
وقتم�����������������������������������������������������������ا ش�����������������������������������������������������������اؤوا.
 ويق��ر أن المب��ادرة الملكي��ة للتص��ريح بالممتلك��ات، يمكنه��ا أن
 تعط��ي الق��دوة للجمي��ع، وتس��اهم ف��ي ترس��يخ اعتم��اد الش��فافية
ح�����������������تى ل تبق�����������������ى أي منطق�����������������ة ف�����������������ي الظلم.

+++++++++++++++++++

 عب��������د الل��������ه بنعب��������د الس��������لم فاع��������ل حق��������وقي
ل يتض��من الدس��تور م�ا يؤش�ر عل�ى تص��ريح المل��ك بممتلك��اته
 ترى الجمعية المغربية لحقوق النسان أن المعنيين بالتصريح
 بالممتلك���ات ه���م ال���ذين يش���تغلون بالش���أن الع���ام، إذ ل يمك���ن
اس�������تثناء أي مس�������ؤول عم�������ومي م�������ن ه�������ذا الج�������راء.
 كل الذين ي��ديرون الش��أن الع��ام معني��ون به��ذا الم��ر، بم��ا فيه��م
 رئيس الدولة، وذلك لنه في دولة الحق القانون ل يمكن لح�د
أن يك��������������������������������ون ف��������������������������������وق الق��������������������������������انون.
 أما بخص��وص مب��ادرة المل��ك بالتص��ريح بممتلك��اته م��ن ش��أنها
 أن تشكل قدوة، يقول بنعبد السلم، إنه ل يتوفر على معطيات
 دقيقة للجابة على السؤال. مع التأكي��د ب��أن الدس��تور المغرب��ي
ل يتض����������������من م����������������ا يؤش����������������ر عل����������������ى ذل����������������ك.

+++++++++++++++



المص���������������طفى الرمي���������������د فاع���������������ل سياس���������������ي
 مازلن��ا ل��م نص��ل إل��ى درج��ة م��ن الديمقراطي��ة تس��مح بتص��ريح
المل���������������������������������������������������������ك بممتلك���������������������������������������������������������اته
 ينبغ���ي أن يخض���ع للتص���ريح بالممتلك���ات ك���ل م���ن يتحم���ل
 مس���ؤولية عمومي���ة، كم���ا يج���ب أن تك���ون هن���اك هيئة علي���ا
 للشفافية، تتفرع عنها هيئات جهوي��ة أو إقليمي��ة، تق��وم بمراقب��ة
 تط��ور ث��روات المس��ؤولين الداريي��ن س��واء ذوي مس��ؤوليات
وطني�����������������������ة أو ذوي مس�����������������������ؤوليات محلي�����������������������ة.
 أم��ا بخص��وص مب��ادرة المل��ك بالتص��ريح بممتلك��اته سيش��كل
 ق��دوة للخري��ن، ي��رى الرمي��د أنن��ا مازلن��ا ل��م نص��ل بع��د إل��ى
مس��������توى م��������ن الديمقراطي��������ة لول��������وج ه��������ذا الم��������دخل.

++++++++++++

عزي�����������������ز الرب�����������������اح فاع�����������������ل سياس�����������������ي
تص������ريح المل������ك بممتلك������اته قض������ية مؤجل������ة إل������ى حي������ن
 يق��ول عزي��ز الرب��اح إن موض��وع التص��ريح بالممتلك��ات أث��ار
 نقاش��ا ط��ويل، و يه��م عموم��ا الش��خاص الق��ائمين عل��ى الش��أن
 الع����ام، أي م����ا يطل����ق علي����ه ع����ادة الشخص����يات العمومي����ة
 (الوزراء، المنتخ��بين، رؤس��اء الجماع��ات، القض��اة...)، ال��ذين
 يتحملون مسؤولية تنفيذية أو تشريعية أو قض��ائية، ك��ل ه��ؤلء
 عليه��م أن يص��رحوا بممتلك��اتهم، خصوص��ا وأن النس��ان ف��ي
ه�������ذه المج�������الت يك�������ون أحيان�������ا عرض�������ة للش�������بهات.
 أم���ا بخص���وص مب���ادرة المل���ك بالتص���ريح بممتلك���اته، ي���رى
 الرب��اح أن��ه عن��دما يك��ون النس��ان ف��ي ورش��ة للبن��اء ومرحل��ة
 النتق����ال، ك����ثيرا م����ا يض����طر لرج����اء جمل����ة م����ن القض����ايا
 والس��ئلة، لس��يما وأن عملي��ة البن��اء والتغيي��ر ليس��ت بالس��هلة،
 وه��ي تم��ر بمراح��ل وتخض��ع ل��درجات م��ن التق��دم والش��فافية
 وت��ؤدي إل��ى الق��رار بعلق��ات وممارس��ات جدي��دة، وبالت��الي



يعتقد أنه ل يمكن طرح مثل هذا السؤال في المرحل��ة الحالي��ة.
++++++++++++++++

عب���������������د ا حيت���������������وس فاع���������������ل أم���������������ازيغي
تصريح الملك بممتلكاته سيشكل قدوة ومثال يحت��ذى ب��ه حالي��ا
 ب���دأ حيت���وس بالت���ذكير أن ق���انون التص���ريح بالممتلك���ات ج��اء
مت������أخرا، بع������د تب������دير ج������زء ه������ام م������ن ث������روات البلد.
 كما أكد أن منطق الحكام��ة الجدي��دة يجع��ل المري��ن بالص��رف
 والمري��ن بالص��رف المس�اعدين (بتف��ويض م�ن ال��وزراء مث�ل
 رؤس����اء بع����ض القس����ام والمص����الح والمن����دوبين..) وك����ل
 المضطلعين بالمسؤولية في الهيئات والمؤسسات الممول��ة م��ن
 الم��ال الع��ام، وح��تى الح��زاب السياس��ية وجمعي��ات المجتم��ع
المس���تفيدة م���ن ه���ذا الم���ال، معنيي���ن بالتص���ريح بممتلك���اتهم.
 وبخصوص مبادرة الملك بالتصريح بممتلكاته، يرى حيت��وس
 أننا بالمغرب نعيش في إطار ملكية يس��ود فيه�ا المل��ك ويحك��م،
 وهنا تبدو أهمية هذه المبادرة الملكي��ة لتش��كيل ق��دوة للخري��ن.
 علم���ا أن���ه انطلق���ا م���ن الدس���تور المغرب����ي، ك���ل ال����وزراء
 والم��وظفين الس��امين يمارس��ون مه��امهم بتف��ويض م��ن المل��ك،
 وم��ادام المل��ك قائم��ا عل��ى ت��دبير الش��أن الع��ام، ف��إن قي��امه به��ذه
الخط������وة سيش������كل ق�����دوة ومث������ال ل يحت������دى ب�����ه حالي�����ا.

++++++++++++++

امحن���������������������������د العنص����������������������������ر وزي����������������������������ر
المؤسس�����ة الملكي�����ة له�����ا مقدس�����اتها ووض�����عها العتب�����اري
 إن المعنيي��ن ب��أمر التص��ريح بالممتلك��ات ه��م م��ن له��م علق��ة
 بالش��أن الع��ام، علم��ا أن الق��وانين والمراس��يم ه��ي ال��تي س��تحدد
ه���������������������������������ؤلء المعنيي���������������������������������ن بدق���������������������������������ة.
 أم���ا بخص���وص مب���ادرة المل���ك بالتص���ريح بممتلك���اته كق���دوة



 للخري��ن، ي��رى العنص��ر أن المؤسس��ة الملكي��ة له��ا مقدس��اتها
 ولها وضعها العتباري، المنص��وص علي��ه بك��ل وض��وح م��ن
 خلل الدستور، وبالتالي ل يمكن أن يأتي أي قانون أو مبادرة
تن��������������اهض أو تن��������������اقض مقتض��������������يات الدس��������������تور.

++++++++++++++

عب���������������د ا الزم���������������اني فاع���������������ل سياس���������������ي
المؤسس�������������������ة الملكي�������������������ة ف�������������������وق الدس�������������������تور
 إن نص القانون الخ�اص بالتص��ريح بالممتلك��ات، ه�و المخ�ول
 لتحديد مختل��ف الج��راءات الخاص��ة ب��ذلك وك��ذلك الش��خاص
 المعنيين بالمر، ول يحق لي احد أن يح��ذف من��ه أو يض��يف
 ل��ه، ويج��ب انتظ��ار الطلع عل��ى ه��ذا الق��انون بع��د أن يص��بح
 نهائيا، للحكم عليه والتساؤل هل شمل كل من يهمهم الم��ر أم
 ل؛ وفيم��ا يتعل��ق بإمكاني��ة ق��دوم المل��ك عل��ى مب��ادرة التص��ريح
 بممتلكاته ليشكل الق��دوة، ي��رى الزم��اني أن المؤسس��ة الملكي��ة
 ب��المغرب ف��وق الدس��تور، وبالت��الي يعتق��د أن��ه ل يمك��ن الت��دخل
 في هذا الموضوع، المؤسسة الملكي��ة ف��وق ه��ذا وذاك، وعلين��ا
إذن أن نك�������ون كمغارب�������ة ث�������ابتين عل�������ى ه�������ذا المب�������دأ.

++++++++++++++++

 نس����ق وطن����ي للنزاه����ة وإرادة سياس����ية حقيق����ة واه����م
 المحاور ال��تي تناوله�ا س��يون أس��يدون، عض��و ترانسبارونس��ي
كش��رطين أساس��يين لمحارب��ة الفس��اد وتخلي��ق الحي��اة العام��ة.

++++++++++++++++
س��������������يون أس��������������يدون ترانسبارونس��������������ي المغ��������������رب
ل يمك������������������������������ن أن يس������������������������������تثنى المل������������������������������ك

++++++++
 - هل يمكن لقانون التصريح بالممتلكات أن يس��اهم ف��ي تخلي��ق



الحي����������������������������������������������������������اة العام����������������������������������������������������������ة؟
 + م��ن الكي��د أن التص��ريح بالممتلك��ات سيس��اهم ف��ي محارب��ة
 الفس��اد والرش��وة، فه��و ج��زء مم��ا يس��مى عن��د ترانسبارونس��ي
 بالنسق الوطني للنزاهة، مع ذلك لبد من تس�جيل الملحظ�ات
 التالية، فهناك قانون مغربي قديم في نفس الباب، والجميع يقر
 أن هذا القانون ل يلعب دوره، ب��النظر لنقائص��ه العدي��دة، وف��ي
 نظري لكونه لم يدخل في إطار إستراتيجية واض��حة لمحارب��ة
 الفس���اد وال���تي يج���ب أن تعتم���د عل���ى إرادة سياس���ية حقيقي���ة،
 ونتمن��ى أن يك��ون مش��روع ق��انون التص��ريح الجدي��د ف��ي ه��ذا
 الباب، مناسبة لفت��ح نق��اش علن��ي واس��ع قب��ل أن يت��م التص��ويت
 علي��ه م��ن ط��رف الغ��رف المنتخب��ة، هك��ذا س��تتمكن الجمعي��ات
 المعني��ة (الحقوقي��ة، الم��ال الع��ام وترنسبارونس��ي) م��ن اق��تراح
التع������������������ديلت ال������������������تي تراه������������������ا ض������������������روري.
 - ف����ي رأي����ك، م����ن ه����م الشخص����يات المعني�����ة بالتص�����ريح
بالممتلك������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ات؟
 + جمي��ع م��ن يم��ارس س��لطا س��واء ك��انت تنفيذي��ة أو إداري��ة
 منتدب��ة أو قض��ائية وك��ذلك المنتخ��بين، والملح��ظ أن للقض��اء
 قانون خاص للتصريح بالممتلك��ات، ول يب��دو وأن فعالي��ة ه��ذا
 الق����انون تختل����ف ع����ن فعالي����ة الق����انون المتعل����ق بالتص����ريح
بالممتلك�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ات.
 - بالنسبة للملك باعتباره قائم على الشأن الع��ام، ه��ل تعتق��د أن��ه
 معني بالتصريح بالممتلكات؟ أو على القل هل يمكن بمبادرة
م�����ن ه�����ذا الن�����وع أن يعط�����ي ق�����دوة لب�����اقي المس������ؤولين؟
 + بم����ا أن الفس����اد والرش����وة مرتبط����ان بإش����كالية الغتن����اء
 وممارسة الس��لطة، ل يمك�ن أن يس�تثنى المل��ك، وس�يكون ذل��ك
 أوض���ح دلي���ل عل���ى إرادة سياس���ية قوي���ة ف���ي القم���ة لمواجه���ة
ومحارب����������������������ة الفس����������������������اد ف����������������������ي بلدن����������������������ا.
 - ه��ل م��ن علق��ة بي��ن التص��ريح بالممتلك��ات وإع��ادة توزي��ع



ال�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ثروات؟
 + إن نمط توزيع ال��ثروات الح��الي وعلقت��ه بالفس��اد والرش��وة
 له جذور في تاريخ البلد، لن ننسى أن الحصول على وظيف��ة

  كان يباع ويشترى ويعتبر استثمارا يعتم��د علي��ه19في القرن 
 للغتن��اء الف��احش، فم�ن الممارس�ات الحالي�ة ال��تي تحيلن�ا إليه�ا
 ه��ذه المثل��ة. اس��تثمار الم��ال لج��ل الف��وز بمقع��د انتخ��ابي. أم��ا
 تغيير نمط توزيع الثروات فهو ما يسمى في التاريخ ب��الثورة،
 ونح��ن الن فق��ط ف��ي ب��اب الص��لح عن��دما نتن��اول موض��وع
التص�������������������������������������������������ريح بالممتلك�������������������������������������������������ات.

++++++++++++++++++++++

عب���������������������������د الرحم���������������������������ان بنعم���������������������������رو
+++

 رئي��س الدول��ة لي��س مطلوب��ا من��ه التص��ريح بممتلك��اته وإنم��ا
مح�����������رم علي�����������ه ممارس�����������ة أي نش�����������اط اقتص�����������ادي
 رئيس الدولة ليس مطلوبا منه فق��ط التص��ريح بممتلك��اته وإنم��ا
أك����������������������������������������ثر م����������������������������������������ن ذل����������������������������������������ك

+++++++
 أك���د النقي���ب عب���د الرحم���ن بنعم���رو عل���ى أن هن���اك ق���انون
 للتص��ريح بالممتلك��ات ل��م يت��م تفعيل��ه من��ذ أربع��ة عش��ر س��نة
 كالعدي��د م��ن الق��وانين الخ��رى، وأن أحس��ن الق��وانين ص��ياغة
 وش����مول تبق����ى عديم����ة القيم����ة إذا ل����م تطب����ق، موض����حا أن
 المطلوب من رئيس الدولة، في البلدان الديمقراطية، ليس فقط
 التص��ريح بالممتلك��ات، إنم��ا مح��رم علي��ه ممارس��ة أي نش��اط
اقتص�������������������������ادي مباش�������������������������رة أو بالوس�������������������������اطة.

+++++++++++++++
 - كي��ف تقيم��ون دور ق��انون التص��ريح بالممتلك��ات ف��ي تخلي��ق
الحي����������������������������������������������������������اة العام����������������������������������������������������������ة؟



 + هن���اك قانون���ان يج���ري العم���ل بهم���ا حالي���ا: الول يتعل���ق
 ب����الموظفين وفئات معين����ة مكلف����ة بمه����ام عمومي����ة، والث����اني
بالقض���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������اة.

– 25فالق��انون الول، ه��و الق��انون رق��م   ، المنف��ذ بظهي��ر92 
143 –  92 –  (1413 جم�ادى الث��اني 12، الم��ؤرخ ف��ي 1 

 )، ويتك�������������ون م�������������ن تس�������������ع م�������������واد:07/12/1992
 - تتكلم المادة الولى ع��ن الفئات ال��تي يش��ملها أو يطب��ق عليه��ا
 الق���انون وال���ذين يتعي���ن عليه���م التص���ريح بممتلك���اتهم، وه���م:
 موظف��و ومس��تخدمو الدول��ة والجماع��ات المحلي��ة والمؤسس��ات
 العمومي����ة وأعض����اء الحكوم���ة، وأعض����اء مجل���س الن����واب،
 ومج����الس الجماع����ات المحلي����ة والغ����رف المهني����ة. وتش����مل
 الممتلك��ات العقاري��ة والقي��م المنقول��ة ال��تي يملكونه��ا أو يملكه��ا
أبن����������������������������������������������������اؤهم القاص����������������������������������������������������رون.
 - أما المادة الثانية، فتتح��دث ع��ن تاري��خ التص��ريح وموض��وع

  ع����ن الق����رار التكميل����ي بالممتلك����ات5التص����ريح، والم����ادة 
 المس�����تجدة، ال�����تي يكتس�����بها الم�����ذكورون أعله أو أولده�����م
القاص����������������رون خلل م����������������دة مزاول����������������ة عمله����������������م.

 ، تتح��دث ع��ن الجه��ة أو الجه��ات ال��تي يق��دم إليه��ا6- والم��ادة 
التص�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ريح.
 - أم��ا الم��ادة الس��ابعة فتن��ص عل��ى تط��بيق عقوب��ة تأديبي��ة عل��ى

  تتح��دث ع��ن إن��زال العقوب��ة8ع��دم التص��ريح، بينم��ا الم��ادة 
 التأديبي��ة بس�بب التص��ريح المغش��وش، زي�ادة، عن��د القتض�اء،
عل�������������������������������ى المتابع�������������������������������ة الجنائي�������������������������������ة...
 - ويعت��بر الق��انون الم��ذكور غي��ر ك��اف ف��ي حماي��ة الم��ال الع��ام
 والنه��ب ع��ن طري��ق الختلس، والرش��وة، واس��تغلل النف��وذ،
 وارتكاب كافة أنواع الج��رائم القتص��ادية، وذل��ك لع��دة أس��باب
م����������������������������������������������������������������ن بينه����������������������������������������������������������������ا:

 - ل يش���مل التص���ريح ممتلك���ات أزواج الفئات الم���ذكورة أو1



زوج���������������������������������������������������ات ه���������������������������������������������������ذه الفئات.
 - يكتف��ى بالتص��ريح عل��ى أس��اس الش��رف، ولي��س بن��اء عل��ى2

مس����������������������������تندات مع����������������������������ززة للتص����������������������������ريح.
 - ل يتض��من الق��انون وج��ود آلي��ة أو جه��از مكل��ف بالمراقب��ة3

والتف������������تيش والمتابع������������ة ل������������ثروة الفئات الم������������ذكورة.
 - وبالض����افة إل����ى النق����ائص الم����ذكورة، عل����ى المس����توى4

  س�نة14القانوني، فإنه، ولغاية تاريخه، وبعد مرور أكثر م��ن 
 على صدور هذا الق��انون، ف��إنه، ل��م يت��م تفعيل��ه وظ��ل، كالعدي��د
 م���ن الق���وانين ح���برا عل���ى ورق، وم���ن المعل���وم ب���أن أحس���ن
 القوانين صياغة وشمول وض��مانة، تبق��ى عديم��ة القيم��ة إذا ل��م
تطب�������������������������������������������������������ق أو تفع�������������������������������������������������������ل...
ثاني�������������ا، الق�������������انون الث�������������اني ويتعل�������������ق بالقض�������������اة:

  تن�اول17/11/1974فالنظام الساس�ي للقض��اة، الص�ادر ف�ي 
 16)؛ فالم��ادة 17 و16الموضوع في بعض مواده (المادت��ان 

 تنص على أن كل قاض يصرح كتابة وبش��رفه بم��ا يملك��ه م��ن
 عق���ار وقي���م منقول���ة وك���ذا م���ا يملك���ه منه���ا زوج���ه وأبن���اؤه
 القاص���رون..، ويق���دم تص���ريحا إض���افيا ف���ورا، ض���من نف���س
 الش��روط، كلم��ا ح��دث تغيي��ر ف��ي الوض��عية المالي��ة للمعنيي��ن
ب������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������المر.

 ، فتعط��ى ل��وزير الع��دل ص��لحية تتب��ع ث��روة17- أم��ا الم��ادة 
 القضاة وأفرد عائلتهم بواسطة التفتيش، بعد موافق��ة المجل��س
العل������������������������������������������������������ى للقض������������������������������������������������������اء...
- ويلح����������ظ بالنس����������بة له����������ذا الق����������انون م����������ا يل����������ي:

 - إن��ه، فيم��ا يتعل��ق بج��انب التص��ريحات، يتمي��ز ع��ن ق��انون1
  بإيج���ابيتين اثن���تين: الول���ى أن التص���ريح يمت���د إل���ى1992

 ممتلك����ات الزوج����ات (أو الزواج)، والث����اني: وج����ود آلي����ة
للمراقبة والمتابعة، وهي جهاز التفتيش الت��ابع ل��وزارة الع��دل.

 - إن��ه، فيم��ا يتعل��ق بالتص��ريح بالممتلك��ات، يتف��ق م��ع أح��د2



، ويض��يف إليه��ا س��لبية خاص��ة بالقض��اة:1992سلبيات قانون 
 - فالسلبية التي يتفق معه فيها هي عدم تفعي�ل، ولغاي�ة ت�اريخه

  سنة عل��ى ص��دور الق��انون الساس��ي32وبعد مرور أكثر من 
  من����ه، س�����واء عل����ى مس�����توى17 و16للقض�����اة، الم����ادتين 

التص��ريح أو عل��ى مس��توى تف��تيش ومراقب��ة ث��روة القض��اة....
 - أم��ا الس��لبية المض��افة: فه��ي أن المراقب��ة أو التف��تيش أس��ندت
 ل��وزير الع�دل ال��ذي ينتم��ي إل��ى الس��لطة التنفيذي��ة، الم�ر ال��ذي
 من شأنه أن يؤثر على استقلل القض��اء، وك��ان م��ن اللزم أن
 يكون الجه�از تابع�ا وتح�ت تص��رف وت�وجيه المجل��س العل�ى
للقض����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������اء.
 وتتح��دث بع��ض وس��ائل العلم ع��ن وج��ود مش��روع حك��ومي
 يتعل���ق بالتص���ريح بالممتلك���ات، ل يمك���ن التعلي���ق علي���ه، لن
 محتوياته ليست بين أي��دينا م��ن ناحي��ة، ول نع��رف، م��ن ناحي��ة
 أخرى، مدى التعديلت ال��تي ق��د ت��دخل علي��ه م��ن قب��ل غرف��تي
 البرلمان، ومع ذلك نعود لنؤكد ب��أن أهمي��ة أي ق��انون مرتبط��ة
 بشرطين مجتمعين معا ول يغن��ى أح��دهما ع��ن الخ��ر: الول،
 ن��وع محت��وى الق��انون، والث��اني، م��دى تنفي��ذه وتط��بيقه عل��ى
أرض الواق�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ع..
 - ف���ي رأيك���م، م���ا ه���ي الشخص���يات العمومي���ة المعني���ة به���ذا

القانون؟

 ، فق��د استعرض��ت1974 و1992+ بالنس��بة للق��انون 
 الشخصيات العمومية المعنية به، أما مشروع القانون المتعل��ق
 بنف����س الموض����وع، فل يمك����ن التط����رق إل����ى الشخص����يات
العمومي��������ة المعني��������ة ب��������ه للس��������باب ال��������تي ذكرته��������ا.
 - أل تعتق���دون أن المل���ك، بص���فته قائم���ا عل���ى ت���دبير الش���أن
 وف���اعل اقتص���اديا، معن���ي بالتص���ريح بالممتلك���ات؟ أل يمك���ن
لمب���ادرة م���ن ه���ذا الن���وع أن تش���كل ق���دوة لب���اقي المس���ؤولين؟



 + ف����ي البل����دان الديمقراطي����ة، حق����ا وحقيق����ة، س����واء ك����انت
 جمهورية أو ملكية، فإن رئيس الدولة، الذي ل��ه علق��ة بت��دبير
 وإدارة الشأن العام، ليس مطلوبا منه فقط التص��ريح بممتلك��اته
 وإنم��ا أك��ثر م��ن ذل��ك، مح��رم علي��ه قانون��ا ممارس��ته، س��واء
 مباشرة أو بالواسطة، أي نشاط تج��اري أو ص��ناعي أو م��الي،
 وبص���ورة عام���ة أي نش���اط اقتص���ادي...، والس���بب ف���ي ذل���ك
 واضح، وهو أن مثل هذه الممارسة تض��رب الديمقراطي��ة ف��ي
 الصميم وتتعارض مع جوهرها، وذلك لسبب واضح وه��و أن
 الس���لطة التنفيذي���ة والسياس���ية ت���ؤثر ف���ي القتص���اد وت���وجهه
 وتستعمله... والعكس أيض��ا ص��حيح، إذ أن النف��وذ القتص��ادي
 يؤثر ف�ي المس�ار السياس�ي وي�وجهه بم�ا يخ�دم طبق�ة معين��ة أو
 فئات معين���ة...، ويص���بح الجم���ع بينهم���ا ف���ي ي���د واح���دة م���ن
 الخط����ورة بمك����ان، وتتع����اظم ه����ذه الخط����ورة، إذا علمن����ا أن
 المؤسسة الملكية بالمغرب، تهيمن دس��توريا وقانوني��ا وعملي��ا،
عل�������ى الس�������لطات التش�������ريعية والتنفيذي�������ة والقض�������ائية...
 - أل ت��رون أن أهمي��ة ق��انون التص��ريح بالممتلك��ات مش��روط
بسياس�������������������ة إع�������������������ادة توزي�������������������ع ال�������������������ثروات؟
 + ل علق���ة لق���انون التص���ريح بالممتلك���ات، بق���انون توزي���ع
 الثروات الذي ل يوجد بعد، ومحتاج إلى نضال طويل ومرير
ليحق�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ق.
 - وم��ع ذل��ك، وف��ي حال��ة م��ا إذا وج��د ق��انون توزي��ع ال��ثروات،
 فس��يكون دور ق��انون التص��ريح بالممتلك��ات ه��و المس��اهمة ف��ي
حماي������������ة وص������������يانة ق������������انون توزي������������ع ال������������ثروات.

+++++++++++++

 ع���ز ال���دين أقص���بي الك���اتب الع���ام للجمعي���ة المغربي���ة
لمحارب�������������������������������������������������������ة الرش�������������������������������������������������������وة

++++++++++



 على المسؤولين الكبار ف��ي الدول��ة أن يش��كلوا ق��دوة ف��ي مج��ال
الش�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������فافية

+++++++++++
 بع��د أن وض��ع ع��ز ال��دين أقص��بي التص��ريح بالممتلك��ات ف��ي
 إط��اره الع��ام، كش��ف ثغرات��ه وتس��اءل ع��ن ارتب��اطه بتخلي��ق
 الحياة العامة، تناول إشكالية إمكانية تص��ريح المل��ك بممتلك��اته
ليش����كل ق����دوة لب����اقي المس����ؤولين والق����ائمين عل����ى الم����ور.

+++++++++++++++++
 - كيف تقيم دور قانون التصريح بالممتلكات في تخليق الحي��اة
العام������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة؟
 + أظ��ن أن أول ش��يء يج��ب القي��ام ب��ه ه��و وض��ع التص��ريح
 بالممتلك��ات ف��ي إط��اره الع��ام. وه��ذا الط��ار ه��و، أول ت��وفر
 المغرب على تجربة، أي أن لدينا قانونا للتصريح بالممتلك��ات

 ، ثاني��ا إن1992ال��ذي يخض��ع ل��ه جمي��ع الم��وظفين من��ذ س��نة 
 لدينا قانونا خاصا بالقض��اة، وهن�اك اع��تراف ع�ام، م��ن ج�انب
 المجتمع المدني ومن جانب الدولة نفسها، بأن هذين الق��انونين
 لم يصلحا لشيء ولم يسبق تفعيلهما، وبالتالي السؤال ال��واجب
 طرح��ه ه��و: لم��اذا ل��م يت��م تفعي��ل ه��ذين الق��انونين؟ ولم��اذا ل��م
 نتمكن من استعمالهما من أجل محاربة الرشوة وتخليق الحي��اة
العام������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة؟
 من بين الجوبة الممكنة، أن هذين القانونين أعدا وهيئا ب��دون
 مشاركة ومساهمة جميع من يهمهم الم��ر، علوة عل��ى أنهم��ا
 تضمنا ثغرات كثيرة وكبيرة. وكجمعية لمحاربة الرشوة سبق
 لن��ا أن أش��رنا إل��ى تل��ك الثغ��رات وإل��ى ع��دم حض��ور الرادة
السياس���������������ية لتفعيلهم���������������ا عل���������������ى أرض الواق���������������ع .

 إذن، لبد من الجابة عل��ى ه�ذه التس�اؤلت لك��ي نس�ير
 نح����و مس����تقبل أحس����ن وأفض����ل به����ذا الخص����وص. كم����ا أن



 التص��ريح بالممتلك��ات وج��ب التع��اطي مع��ه ف��ي إط��ار المن��اخ
 المط��روح في��ه. وه��ذا المن��اخ لزال متس��ما بوض��عية انتش��ار
 الرش��وة وتعميمه��ا واستش��رائها، وجمي��ع المعطي��ات المت��وفرة
 ونت��ائج الدراس��ات به��ذا الخص��وص وتق��ارير ملمس��ة الرش��وة
 ال�����تي تع�����دها س�����نويا "الش�����فافية الدولي�����ة" (ترانسبارانس�����ي
 أنترناس��يونال)، تؤك��د كله��ا أن الوض��عية خطي�رة ومقلق��ة ج��دا.
 ويمكن بهذا الخصوص الرجوع إلى جملة من المعطيات التي
 أض��حت متداول�ة حالي�ا ل�دى الخ�اص والع�ام. كم�ا أن المغ��رب

 ، ف��ي إط��ار التط��ور ال��دولي، وق��ع عل��ى التفاقي��ة2003من��ذ 
 ، وه��ي ال��تي2003الدولية لمحاربة الرش��وة ف��ي ش��هر دجن��بر 

 تعتبر حاليا مرجعية دولي��ة ف��ي ه��ذا المج��ال، وص��ادقت عليه��ا
  دولة ول زالت في تزايد. ومن الدوات التي نصت عليها80

 ه��ذه التفاقي��ة؛ هن��اك خل��ق وكال��ة مس��تقلة لمحارب��ة الرش���وة
 والتص��ريح بالممتلك�ات وأدوات أخ�رى. وم�ا يمك��ن ق�وله به�ذا
 الخصوص، إن هن�اك تعط�ل وتب��اطؤ ك�بير بالنس�بة للمص�ادقة
 عل��ى التفاقي��ة الدولي��ة لمحارب��ة الرش��وة ال��تي م��ن ش��أنها أن
 تمنحن��ا أدوات وآلي��ات الش��تغال، لك��ن وج��ب التأكي��د عل��ى أن
 جمعيتنا توصلت بوعد كتابي م��ن ط��رف ال��وزير الول، ي��بين
 فيه أن التفاقية الدولية لمحاربة الرشوة سائرة نحو المص��ادقة
 والتط��بيق. وف��ي ه��ذا الط��ار لزال مطروح��ا عل��ى المغ��رب
 تهييئ جملة من الدوات، ومن ضمنها التصريح بالممتلك��ات؛
 إذن نح��ن الن نت��وفر عل��ى إط��ار وطن��ي لكنن��ا نعي��ش وض��عية
 جد مقلقة بخصوص الرشوة، ولدينا تجرب��ة ل��م تثم��ر ول��م تع��ط
 نتائج، و مشروع قانون التص��ريح بالممتلك��ات ل��م نس��اهم في��ه،
 ل بإب�����داء ال�����رأي ول بالغن�����اء أو التنقي�����ح أو بملحظ�����ات
 بخصوص��ه. ك��انت المب��ادرة للحكوم��ات، وأع��د المش��روع ف��ي
 إط��ار الحكوم��ة والمجل��س الحك��ومي. ونتمن��ى لتجربتن��ا، ال��تي
 فش��لت م��ن الناحي��ة العملي��ة أل يتك��رر فش��لها. كم��ا نتمن��ى أن



 تت��وفر إمكاني��ة مس��اهمة الجمي��ع لن��ه أض��حى م��ن المف��روض
 علين��ا أن ل نفش��ل م��رة أخ��رى، فل خي��ار أمامن��ا إل النج��اح،
 ولع���ل أول خط���وة ل من���اص م���ن القي���ام به���ا ه���ي تخلي���ص
 المش���روع م���ن الثغ���رات الك���بيرة ال���تي يش���كو منه���ا، لس���يما
 بخص��وص تحدي��د ال��دوائر والشخص��يات المس��تهدفة وطبيع��ة
 المعلوم����ة ال����واجب توفيره����ا ومقتض����يات الجه����از المس����تقل
 المت��وفر عل��ى إمكاني��ات وش��روط اتخ��اذ الج��راءات القانوني��ة
 وك���ذلك قض���اء مس���تقل يت���وفر عل���ى المكاني���ات الض���رورية
 واللزم���ة بخص���وص المتابع���ة وتفعي���ل فح���وى ومض���مون
الق����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������انون.

 - ف��ي ه��ذا الط��ار، م��ن ه��ي الشخص��يات المعني��ة قب��ل
غيره����������������ا بق����������������انون التص����������������ريح بالممتلك����������������ات؟
 + في رأيي الشكالية ليست هي إشكالية الشخصيات المعنية،
 إنم���ا ه���ي أول وقب���ل ك���ل ش���يء، إش���كالية تحلي���ل وتوص���يف
 الوض���عية والخ���ذ بعي���ن العتب���ار التج���ارب الناجح���ة عل���ى
 المس��توى ال��دولي به��ذا الخص��وص. فه��ذه التج��ارب ارتك��زت
 عل��ى ق��وانين اس��تهدفت غاي��ة معين��ة ومقاص��د مح��ددة، إنه��ا ل��م

  أل����ف موظ����ف وتخض����عها جميع����ا800 أو 780تأخ����ذ مثل 
 للتصريح بالممتلكات؛ فهذا العمل لن يك��ون ل��ه أي معن��ى وأي
 ج���دوى، وإنم����ا يج����ب اس���تهداف جمي���ع الوظ����ائف والمه���ام
 الحساس��ة ال��تي ت��وحي باحتم��ال اس��تعمال النف��وذ أو الوظيف��ة
 والموقع لغراض شخصية، وهذا يعني القيام بدراسة وتحليل
 هذه الوظائف؛ مثل لنأخذ جمي��ع المس��ؤولين ال��ذين له��م علق��ة
 تعامل م��ع الص��فقات العمومي��ة أو المص��الح الك��برى للدول��ة أو
 ال��ذين يس��اهمون ف��ي ص��ناعة وبل��ورة ق��رارات مهم��ة، وك��ذلك
 ال��ذين يس��هرون عل��ى الش��أن الع��ام، ولئحته��م مهم��ة وطويل��ة،
 وتحديدها يج��ب أن يك��ون بمس�اهمة الجمي��ع، مثل المس��ؤولون



 الم����دراء وأساس����ا المعيني����ن بظهي����ر وأحيان����ا ح����تى بع����ض
 الشخاص ذوي مواقع أقل أهمية من الناحية التراتبية ولكنه��م
 يض��طلعون بمس��ؤوليات ك��بيرة وحساس��ة كمراقب��ة الض��رائب.
 وم��ن الط��بيعي والب��ديهي أن يك��ون هن��اك أش�خاص ليس�ت له��م
 مواقع هامة في الدارة، ولكنهم يلعبون دورا حساس��ا ف��ي أخ��ذ
 القرار وصناعته، س��واء الق��رار السياس��ي أو القتص�ادي. إذن
 عل��ى ه��ؤلء أن يكون��وا مج��برين عل��ى التص��ريح بالممتلك��ات
 (مثل مستش���ارو رئي���س الدول���ة، وال���ذين يض���طلعون ب���أدوار
 مهم��ة بهيئات استش��ارية...)، المه��م ه��و اس��تهداف الش��خاص
 الذين يحتلون موقعا يس��مح له��م باتخ��اذ ق��رارات مهم��ة، وال��تي
 يمك��ن أن تض��من احتم��ال اس��تعماله لخدم��ة مص��الح خاص��ة أو

ذاتية.

 - ه��ل تعتق��د أن��ه يج��ب البداي��ة م��ن "أي��ن ل��ك ه��ذا؟"، أم
ط�����ي الص�����فحة ونب�����دأ م�����ن نقط�����ة الص�����فر م�����ن جدي�����د؟
 + كممث��ل للجمعي��ة المغربي��ة لمحارب��ة الرش��وة، وكفاع��ل ف��ي
 المجتم��ع الم��دني لي��س ل��ي أي س��لطة وأي ش��رعية لق��ول ه��ل
 يجب طي الصفحة أم ل، فه��ذه قض��ية تعن��ي بالس��اس الش��عب
 المغرب��ي كك��ل وم��اله الع��ام، فالم��ال م��اله، وق��د تع��رض ج��زء
 ك��بير من��ه للض��ياع واله��در والنه��ب، وبالت��الي يج��ب أن تك��ون
 هناك وسائل للتط��رق ف�ي العم��ق له�ذه القض�ية. عن�دما نلح�ظ
 مؤسس��ات ك��القرض العق��اري والس��ياحي ومؤسس��ات أخ��رى
 كالصندوق الوطني للضمان الجتماعي ومؤسسات كانت م��ن
 المفروض أن تسهر على خدمة الش��أن الع��ام واس��تعمال الم��ال
 الع��ام ف��ي خدم��ة مص��الح الم��واطنين. فم��ن الص��عب، والحال��ة
 ه��ذه، الح��ديث ع��ن ط��ي الص��فحة، فه��ي م��ن القض��ايا ال��واجب
 معالجتها علج��ا نهائي��ا بمس��اهمة الجمي��ع. وك��ذلك م��ن الناحي��ة
 الرمزي��ة، إذا ك��ان ط��ي الص��فحة ب��دون أي محاس��بة ومس��اءلة



 وتحدي��د المس��ؤوليات، س��يكون ذل��ك بمثاب��ة إرس��ال إش��ارات
 تعن��ي بالس��اس اس��تمرارية وض��عية اللعق��اب. علم��ا أن��ه م��ن
 بين الشياء الساسية لمعالجة الرشوة وتبدير المال الع��ام ه��ي
الخ�����������روج بجدي�����������ة م�����������ن وض�����������عية "ل عق�����������اب".
 - أل تعتق��د أن المل��ك، بص��فته قائم��ا عل��ى الش��أن الع��ام وف��اعل
 اقتص���اديا أساس���يا، معن���ي بالتص���ريح بالممتلك���ات؟ أل يمك���ن
 لمبادرة تص��ريحه بممتلك��اته أن تش��كل ق�دوة لب��اقي المس��ؤولين
والق�������������������������������ائمين عل�������������������������������ى الم�������������������������������ور؟
 + أظ��ن بالنس��بة له��ذا الس��ؤال أن��ه مط��روح عل��ى المس��ؤولين
 الكب��ار ف��ي الدول��ة، والم��دبرين للش��أن الع��ام ال��ذين عليه��م أن
 يعط��وا المث��ل ويش��كلوا الق��دوة ف��ي مج��ال الش��فافية والتص��ريح
 بكل القضايا التي م��ن ش��أنها أن تض��عنا ف��ي وض��عية تض��ارب
 المص�����الح، إن المش�����كل ل يقتص�����ر فق�����ط عل�����ى التص�����ريح
 بالممتلك��ات، وإنم��ا يه��م ك��ذلك إعط��اء المعلوم��ات المرتبط��ة
بوض����������������������������عية تض����������������������������ارب المص����������������������������الح.
 يمكنني أن أعطي مثل، فوزير أو مس��ؤول ك��بير يحت��ل موقع��ا
 حساسا يمكنه من اتخاذ القرار في قطاع م��ا ولك��ن ل��ه وض��عية
 شخصية تجعل ل��ه مص��الح ف��ي ش��ركة ف��ي القط��اع الخ��اص أو
 كرجل أعمال، فهذا الوضع ل يمك��ن أن يس��مح ب��ه، ويج��ب أن
 نتق��دم ف��ي اتج��اه تف��ادي وض���عية تض��ارب المص��الح. ول��دينا
 بالمغرب وضعيات كثيرة جدا توحي بأن هناك حالت متعددة
لتض���ارب المص���الح، مص���الح سياس���ية ومص���الح اقتص���ادية.

 - هل يمكن اعتبار الثروة الملكية من الشأن العم��ومي،
وبالت�������������������الي ته�������������������م جمي�������������������ع الم�������������������واطنين؟
 + ف��ي الحقيق��ة ل أت��وفر عل��ى معطي��ات دقيق��ة للجاب��ة بدراي��ة
 على ه�ذا الس�ؤال. فالمل��ك، كرئي��س دول�ة، وك�أي رئي��س دول�ة
 في العالم، له ثروة شخصية، كما يمكن أن تك��ون ل��ه ممتلك��ات



أخ���������������رى ذات علق���������������ة ب���������������الثروات العمومي���������������ة.
 - لكن هل هذه ال��ثروة، م�ن الناحي�ة السياس�ية واس��تنادا لقواع�د
 ومقتض��يات دول��ة الح��ق والق��انون، وج��ب إخض��اعها للمراقب��ة
م�������ن ط�������رف ممثل�������ي الش�������عب والس�������لطة التش�������ريعية؟
 + ب��الرجوع إل��ى م��ا قي��ل س��ابقا، يب��دو ل��ي أن إعط��اء المث��ل
 والقدوة بخصوص الشفافية هو مفيد ومطلوب. وكما أظن أن��ه
وجب توفير معطيات أكثر ش��فافية ح��ول ث��روة رئي��س الدول��ة.

 - ه���ل رات���ب المل���ك خاض���ع للض���رائب، وه���ل المل���ك
كشخص������������������ية عمومي������������������ة مل������������������زم بأدائه������������������ا؟
 + لست على علم بخصوص هذه القضية، لسيما فيم��ا يخ��ص
 الجب���ار الق���انوني، لك���ن يمك���ن الق���ول، فيم���ا يخ���ص الج���انب
 القتصادي والتجاري بأن شركاته خاضعة للضرائب، وربم��ا
 ف��ي بع��ض الج��وانب أخ��رى ل يخض��ع المل��ك للض��رائب، ه��ذا
الم��ر وج��ب ت��دقيقه م��ع المختص��ين ف��ي الجباي��ات ب��المغرب.
 غي��ر أن��ه م��ن المعل��وم أن هن��اك رؤس��اء بع��ض ال��دول، كملك��ة
 إنجل��ترا مثل، ل ي��ؤدون نوع��ا م��ن الض��رائب. وعموم��ا ه��ذه
ص���������لحيات وإج���������راءات تظ���������ل مرتبط���������ة بالدول���������ة.

- هل تعتبرون أن الشفافية ضرورية في ه��ذا المج��ال؟
 + أعتق���د أن جمي���ع المي���ادين ال���تي ته���م الش���أن الع���ام والم���ال
 العم��ومي، وج��ب بالض��رورة أن تخض��ع لدرج��ة ك��بيرة م��ن
الش���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������فافية.

 - أل ترى أن مكافح��ة الفس��اد وتفعي��ل ق��انون التص��ريح
 بالممتلكات، مشروطان بإع��ادة النظ��ر ف��ي نم��ط توزي��ع ال��دخل
وال��������������������������ثروات، المعتم��������������������������د ب��������������������������المغرب؟
 + هن��اك جانب��ان فيم��ا يخ��ص ه��ذا الس��ؤال، الج��انب الول ه��و



 متعل���ق بسياس���ة محارب���ة الفق���ر وسياس���ة التص���دي للف���وارق
 الجتماعي���ة وع���دم تك���افؤ الف���رص، وه���ذا مرتب���ط بالسياس���ة
 القتصادية والجتماعية ال��تي يج��ب أن تت��وخى الوص��ول إل��ى
 مغ���رب أك���ثر توازن���ا وع���دل وإنص���افا بخص���وص الم���داخيل
 والوض���عية القتص���ادية والجتماعي���ة للبلد. وهن���اك ج���انب
 الدوات والمكاني����ات، وم����ن الش����ياء الساس����ية ف����ي ه����ذا
 المض��مار إعط��اء الف��رص للجمي��ع لتط��وير ال��دخل وإمكاني��ة
النع�����������������������اش القتص�����������������������ادي والجتم�����������������������اعي.
 في هذا المجال تلعب مساواة الفرص في التعليم والشغل دورا
 حيوي��ا، ف��إذا ك��انت هن��اك ش���فافية ف��ي ت��وفير ف��رص إنع��اش
 الوض��اع الجتماعي��ة س��نتقدم أك��ثر م��ن الناحي��ة القتص��ادية
 والجتماعي��ة، وه��ذا يعن��ي بالض��رورة ب��أن الش��خاص الك��ثر
 كفاءة ه�م ال��ذين س�يحتلون المناص�ب. لكنن�ا لزلن�ا نفتق��ر لمث�ل
 ه��ذا؛ إذ أن إنع��اش الوض��عية القتص��ادية والجتماعي��ة عل��ى
 مس����توى الدارة حالي����ا ل يرتك����ز عل����ى أس����اس الكف����اءة أو
 المجهود، أعطيك مثل كاقتص��ادي: م��ا يق��ع ف��ي بورص��ة القي��م
 حالي��ا، هن��اك ش��ركة تنش��ط ف��ي مج��ال العق��ار ولج��ت م��ؤخرا

 4البورصة وعرفت أسهمها تطورا غي��ر مس��بوق إذ ارتفع��ت 
  دره��م) ف��ي2700 درهم تقريب��ا إل��ى 600 أضعاف (من 5أو 

 ظ���رف وجي���ز ج���دا، وه���ذا ل معن���ى ل���ه بتات���ا م���ن الناحي���ة
 القتصادية، لن من الصعب جدا فه�م أن تتط��ور قيم�ة ش��ركة

  أش���هر؛4 أو 3به���ذا الش���كل وبه���ذه الس���رعة ف���ي غض���ون 
 والدهى هو أن ه��ذه الوض��عية تعطين�ا إش��ارة قوي�ة مفاده��ا أن
 الش��خص يمكن��ه أن يط��ور بس��رعة فائق��ة ثروت��ه ب��دون أدن��ى
 مجهود، وهذا خطير جدا على القتصاد الوطني؛ هذه من بين
 الشياء الواجب التخلص منها حتى يكون المجهود الف��ردي أو
 الجم���اعي أو الكف���اءة، ه���و الق���دوة والقاع���دة ولي���س العلق���ات



و"الهم���������������������������������زة" كم���������������������������������ا يق���������������������������������ال.

 - من المعروف أن إشكالية توزيع ال��دخل وال��ثروة تق��ع
 ف��ي ج��وهر القض��ايا الجتماعي��ة وإش��كالية التغيي��ر والنتق��ال
 الديمقراطي، فإلى ماذا ترجع عدم اهتمام السياسيين والقائمين
 على المور بهذه الشكالية، رغم أنها ظلت مطروحة بإلح��اح
من�������������ذ حص�������������ول المغ�������������رب عل�������������ى اس�������������تقلله؟
 + يبدو لي إلى ح��د الن (وأتح��دث هن��ا خ��ارج نط��اق الجمعي��ة
 المغربية لمحاربة الرش��وة) أنن��ا ل��م نس��تطع أن نط��ور سياس��تنا
 القتص��ادية والجتماعي��ة ف��ي اتج��اه مغ��رب المجه��ود، مغ��رب
 الكف����اءة ومغ����رب تك����افؤ الف����رص، وه����ذه قض����ية سياس����ية
واقتص���������������ادية لزال���������������ت مطروح���������������ة بإلح���������������اح.

 5.3وكم��ا يع��رف الجمي��ع، إن المغ��رب حالي��ا يحتض��ن تقريب��ا 
 ملي����ون م����واطن يعيش���ون تح���ت عتب���ة الفق����ر، وتحي���ا البلد
 اختللت كبيرة وفوارق اجتماعية صارخة بين الفئات، علم��ا
 أن المغرب ل يمكنه أن يتطور إل إذا ك��ان ش��بابه من��دمجا ف��ي
 العملية القتصادية والجتماعي��ة، وم��ن بي��ن المش��اكل الك��برى
 أيضا عدم توزيع الدخل والثروات بشكل أك��ثر إنص��افا وع��دل
 وتوازنا، وإش��كالية عطال��ة أص��حاب التك��وين وذوي الكف��اءات
ال����ذين ل تمن����ح له����م فرص����ة ول����وج العملي����ة القتص����ادية.
 نتكلم عن تراجع نسبة البطالة، لكن ليس ه��ذا ه��و المش��كل ف��ي
 أن ت��تراجع نس��بة البطال��ة بنقط��ة أو بنقط��تين، وإنم��ا المش��كل

  ف��ي الم��ائة تقريب��ا70الحقيقي ه��و أن المغ��رب يحتض��ن حالي��ا 
 من العاطلين عطالة على المد الطويل، وهم أساس��ا م��ن ذوي
 التكوين والتأهيل أصحاب كفاءات، في حين أن نس��بة العطال��ة
 في صفوف غير المتعلمين وغير المكونين هي ضعيفة، وهذه
 مفارقة كبرى توحي بخلل كبير تعرفه البلد. أي أننا ل نس��ير
 ف���ي اتج���اه إدم���اج الكف���اءات البش���رية للمس���اهمة ف���ي العملي���ة



القتص�������ادية والجتماعي�������ة، وهن�������ا تكم�������ن الخط�������ورة.

 - ه��ل هن��اك م��ن س��ؤال ك��ان لب��د م��ن طرح��ه ول��م يت��م
ذل�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ك؟
 + بالنس��بة لش��كالية تخلي��ق الحي��اة العام��ة ومحارب��ة الرش��وة،
 وج���ب الت���ذكير م���رة أخ���رى أنن���ا وص���لنا ف���ي المغ���رب إل���ى
 منعطف، ولدينا تجربة ف��ي ه��ذا المض��مار كم��ا دار كلم ك��ثير

 ، لك��ن ل��م يتحق�ق أي2001عن تخلي��ق الحي��اة العام��ة ف�ي س��نة 
 ش��يء، والن توج��د البلد ف��ي وض��عية خطي��رة، وأه��م خط��وة
 ه��ي بخص��وص الس��تثمار، إذن وج��ب التعام��ل م��ع الوض��ع
 بجدي��ة. فالحكوم��ة أعلن��ت ع��ن مخط��ط وع��ن وكال��ة مس��تقلة
 لمحارب��ة الرش��وة، وعلين��ا الن أن نحق��ق النج��اح المطل��وب،
 ولن يتأتى ذلك إل بإص��لح القض��اء واس��تقلليته وبفت��ح نق��اش
 وطن���ي وورش ينت���ج، باعتب���ار أنن���ا وص���لنا إل���ى درج���ة م���ن
 "العبثي��ة واللمب��الة"، أفق��د الثق��ة ف��ي ك��ل م��ا يق��ال، وبالت��الي
 وجب الهتمام الن بتحقيق نتائج ملموس��ة عل��ى أرض الواق��ع
المعي�����������ش م�����������ن أج�����������ل اس����������ترجاع ه�����������ذه الثق����������ة.
إدري������������������������������������س ول������������������������������������د القابل������������������������������������ة

رئيس التحرير أسبوعية المشعل


