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نـشــرة مـرصد الـرشــوة

من �أجل �سيا�سة 

عمومية للق�ساء

ال يحظى الق�ضاء املغربي بثقة املواطنني 

وال  االقت�ضاديني  الفاعلني  بثقة  وال 

امل�ضوؤولني  يعتربون  الذين  بثقة  حتى 

جمال  يف  املرجعية  فاملوؤ�رشات  عنه. 

الر�ضوة، مثل التحقيقات الوطنية ت�ضري 

اإىل اأن هذه املرافق متف�ضية فيها الر�ضوة 

بالتقييم  املخت�ضني  اأما  كبري.  ب�ضكل 

اأنها  فيعتربون  االقت�ضاديني  والفاعلني 

اال�ضتثمار  اأمام  الرئي�ضي  العائق  متثل 

ف�ضال عن كون  ال�رشيبية.  امل�ضاألة  بعد 

واملهنيني  االأجنبية  الهيئات  تقديرات 

املغاربة لي�ضت م�ضجعة. 

اخل�ضو�ص  بهذا  عنه  املعرب  احلذر  اإن 

وا�ضح  ب�ضكل  الق�ضاء  تبعية  توؤيده 

ويتج�ضد  واملال.  ال�ضيا�ضية  ل�ضلطة 

ب�ضكل وا�ضح يف االإفالت من العقاب 

الذين  اأوالئك  منه  ي�ضتفيد  الذي 

منحت  قانونية  ح�ضانات  ي�ضتغلون 

يتفاخرون  الذين  كل  واأي�ضا  لهم، 

العليا  الأو�ساط  من حماية  بال�ستفادة 

لهم. ابتداء بوقائع خمتلفة، تورط فيها 

وحفظ  نافذة  عائالت  من  اأع�ضاء 

مرورا  العام،  املال  اختال�ص  ق�ضايا 

اأجل  من  للقانون  ال�ضافر  باخلرق 

ُيعطي  االأقوياء،  ر�ضى  على  احل�ضول 

الق�ضاء االنطباع اأن مهمته هي خدمة 

االأقوياء ولي�ص االإعالن عن �ضمو احلق 

والقانون.  

اأنه  يبدو  الذي  الق�ضاء  اإ�ضالح  مر 

مراحل  بثالثة  دائمة  ور�ضة  ي�ضكل 

الوطنية  هويته  تاأكيد  مرحلة  اأ�ضا�ضية: 

عرب التوحيد واملغربة والتعريب )قوانني 

اأ�ضا�ضا(، مرحلة  1057 و1065  �ضنة 

على  اعتماده  مع  ال�سيا�سي  خ�سوعه 

�ضنة  )قوانني  حمدودة  اإمكانيات 

داخل  تاأهيله  ومرحلة   ،)1974
م�ضل�ضل انفتاح اقت�ضادي و�ضيا�ضي. 

املراحل  هذه  من  مرحلة  اأية  تكن  ومل 

وال  �ضامل  ت�ضخي�ص  مو�ضوع 

قابلة  �ضاملة  اإ�ضرتاتيجية  مو�ضوع 

اال�ضتقالل،  فغداة  والتقييم.  للمتابعة 

النظام  مع  القطيعة  هذه  حتقيق  اأزاح 

للنقا�ص حول مدى  دفعة  الكولونيايل 

ويف  املتخذة،  التدابري  تنفيذ  اإمكانية 
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�ضنة 1974 فر�ضت االأمور ال�رشورية 

للحداثة  االإداري  بالتاأطري  املتعلقة 

باأ�رسه  للمجتمع  ال�سيا�سية  واملراقبة 

و�ضد  احتجاج  كل  �ضد  نف�ضها 

واأ�ض�ص  القطاع،  با�ضتقاللية  امل�ص 

عقد  من  وابتداء  العادلة.  املحاكمة 

ال�ستعجايل  الطابع  �سمح  الت�سعينات 

والق�ضائي  االإداري  بالتاأهيل  للقيام 

بتحديد  الدويل  البنك  به  نادى  الذي 

االأعمال،  جمال  يف  الق�ضاء  اإ�ضالح 

وذلك باالإ�ضارة اإىل اأن التح�ضني العام 

للنظام �سينتج ما �سوف يتم حتقيقه عن 

التي  املجالت  فاعلية  حت�سني  طريق 

�ضيطالها االإ�ضالح. 

اإما  مت  لالإ�ضالح  ال�ضيا�ضي  فالبعد 

بالتخل�ص منه ب�ضكل تام، واإما برتكه 

ملعاجلة حمددة عرب عدة ميكانزمات مثل 

وامل�ساحلة.  الإن�ساف  هيئة  ميكانزم 

يف  الق�سائي  النظام  و�سع  وهكذا 

ماأمن من كل تقييم وباالأحرى من اأية 

املمكن  من  يعد  مل  ومنذئذ  م�ضاءلة. 

بال�رسورة  الق�ساء  اأزمة  نن�سب  اأن 

مل�ساكل الكفاءة والإمكانيات وحتيني 

القوانني. 

مهما يف  زال  ل  املنطق  هذا  اأن  يبدو 

املقدمة  الإ�سالح  م�ساريع  اأن  حدود 

من طرف الوزيرين الذين تعاقبا على 

يقارب  ما  يف  متثلت  الوزارة  هذه 

وهي  وت�رشيعيا،  تنظيميا  ن�ضا  ع�رشين 

االأرجح  على  اأعدت  التي  الن�ضو�ص 

يف  التقني  الفريق  نف�س  طرف  من 

الوزارة وقدمت للح�سول عل املوافقة 

ت�ضاور  اأي  بدون  التقريرية،  للهيئات 

الأطراف  وخمتلف  العدالة  مهنيي  مع 

املعنية. 

بل  ال�ضيا�ضية  التنظيمات  تخلي  اإن 

واأع�ضاء احلكومة عن م�ضوؤوليتهم بهذا 

عليهم  بالعرتا�س  حتقق  اخل�سو�س 

بامللك«.  اخلا�ص  »املجال  بخرافة 

م�سابه  تراجع  على  احل�سول  ومت 

منهم  طلب  الذين  االأجانب  لل�رشكاء 

تقدمي الدعم املايل والتقني عن احلوار 

بـ»جمال  يتعلق  االأمر  باأن  بتذكريهم 

هيئة  داخل  وحتى  الوطنية«.  ال�ضيادة 

الق�ضاة،  على  االعرتا�ص  يتم  الق�ضاء، 

الذي  والتحفظ«  احلياد  ب،»واجب 

يجب عليهم االلتزام به، وذلك ملنعهم 

القرارات  اتخاذ  يف  م�ضاركة  اأية  من 

من طرف زمالئهم الذين مت اختيارهم 

كم�ضوؤولني اإداريني. 

عن  عالنية  امللك  ابتعد  عندما  ولكن 

هذه املواقف بتعيينه على راأ�س الوزارة 

من  اختيارهما  مت  وزيرين  وبالتتابع 

مهم،  �ضيا�ضي  حزب  م�ضوؤويل  بني 

اإىل  للعر�ص،  خطاب  يف  وبالدعوة 

املميزات  لتحديد  وا�سع  ت�ساور 

النقا�ص  واجهت  للعدالة،  العامة 

انطالقه،  عاقت  �ضعوبات  العمومي 

العدالة  اإ�ضالح  مذكرة حول  با�ضتثناء 

املغرب  تران�ضربان�ضي  اأعدتها  التي 

ميكن  اأخرى.  حقوقية  وجمعيات 

املتحفظ  املوقف  ُيعرب  اأن  نخ�ضى  اأن 

عن  ال�ضدد  بهذا  ال�ضيا�ضية  للموؤ�ض�ضة 

اخلوف من التعدي على اخت�سا�سات 

غري م�ضموح بها اأو فتح باب اجلحيم. 

اأزمة  باأن  ذلك  مع  مقتنع  الكل  اإن 

العدالة ال تختزل يف اختالالت النظام 

نتيجة  فقط  لي�ضت  فهي  الق�ضائي. 

هذا  يف  املتبعة  العمومية  ال�ضيا�ضات 

انعكا�ص  اأي�ضا  هي  ولكن  املجال، 

فباملطالبة  للحكامة.  العام  لالإفال�ص 

والر�ضوة  العقاب  من  االإفالت  باإنهاء 

يف  ال�سطط  رموز  من  والتخل�س 

ال�سوارع  ت�سع  ال�سلطة،  ا�ستعمال 

العربية عدالة بلدانها اأمام حتدي حتمل 

م�ضوؤولية ال�ضلطة التي تطالب بها. واأن 

اخل�سو�س.  بهذا  للمحا�سبة  تخ�سع 

الثقة  ربح  ميكن  الثمن  هذا  وبدفع 

للحكامة  التدريجي  والبناء  ال�ضيا�ضية 

الق�ضائية.

ال�رشيح  الت�ضاور  ي�ضكل  اأن  ويجب   

والفعلي حول العدالة قيد الإجناز، اأول 

امتحان للعهد املوؤ�ض�ضاتي اجلديد على 

هذا الطريق. 
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م�ساهمة 

تر�ن�سبر�ن�سي 

�لمغرب في �لهيئة 

�لمركزية للوقاية من 

�لر�سوة

تران�شبران�شي  نظمتها  �شحفية  ندوة 

المغرب

يوم  المنظمة  ال�ضحفية  الندوة  اإبان 

المحامين  بنادي  مار�ص   17 الخمي�ص 

من  تران�سبران�سي،  عبرت  بالرباط، 

خالل كاتبها العام ال�ضيد ر�ضيد الفياللي 

بتقييم  القيام  في  اإرادتها  عن  المكنا�ضي 

المركزية  »الهيئة  في  لم�ضاهمتها  ذاتي 

للوقاية من الر�ضوة«. 

المكنا�ضي  الفياللي  ال�ضيد  اأ�ضار  ولقد 

»�ضتعلن  المغرب  تران�ضبران�ضي  اأن 

موقفها، في غ�ضون االأيام المقبلة وعلى 

في  م�ضاركتها  من  ا�ضتنتاجاتها،  �ضوء 

ال�سروط  من  وكذا  الإدارية،  الهيئة  هذه 

التي يجب اأن يتمتع بها اإطار موؤ�س�ساتي 

على  مقبول  ب�ضكل  االإجابة  على  قادر 

االلتزامات  وعلى  المواطنين  انتظارات 

اآفة الر�ضوة«.  الدولية للبلد وعلى تف�ضي 

في  الم�ساركة  الأخرى  الأطراف  ودعا 

هذه الهيئة اأن تحذو حذو تران�ضبران�ضي 

التزام  درجة  بتقييم  تقوم  واأن  المغرب 

�ضيرورة  في  تمثلها  التي  القطاعات 

محاربة الر�ضوة. 

المكنا�ضي،  الفياللي  ال�ضيد  وح�ضب 

الخ�ضو�ص  وجه  على  القرار  هذا  ُيف�ضر 

لهذه  المنظم  القانوني  االإطار  به�ضا�ضة 

والب�ضرية  المادية  واالإمكانيات  الهيئة 

ال  والتي  اإ�ضارتها،  رهن  و�ضعت  التي 

واأداء  باأبحاث  للقيام  بالمرة  توؤهلها 

دورها ب�ضكل فعال. 

»�لجميع �سد 

�لر�سوة«

تران�شبران�شي المغرب تنظم معر�شا حول: 

»حكمة االأمثال: فنانون �شد الر�شوة«

بتاريخ  المغرب  تران�ضبران�ضي  نظمت 

الخير-االأوداية«  »باب  برواق  اأبريل   5
»حكمة  عنوان  تحت  معر�سا  بالرباط 

ولقد  الر�ضوة«.  �ضد  فنانون  االأمثال، 

تميز هذا المعر�ص بقراءة ن�ضو�ص كتاب 

و�ضعراء و�ضحافيين وكتاب م�ضرحيات، 

في  م�ساهماتهم  تجميع  يتم  و�سوف 

موؤلف جماعي موجه لتجميع اأكبر عدد 

ممكن من المواطنين بغية اإغناء والحفاظ 

على ثقافة محاربة الر�ضوة. 

و�سوف يوزع هذا الموؤلف مجانا على 

نطاق وا�سع اأو يباع بثمن رمزي، كما اأن 

ل�ضالح  �ضت�ضتعمل  الكتاب  عائدات هذا 

المغربية  الجمعية  وم�ساريع  اأعمال 

لمحاربة الر�ضوة. 

�لحرية ل�سكيب 

�لخياري وجائزة 

�لنز�هة

بالغ تران�شبران�شي المغرب

�ضكيب  المنا�ضل  �ضراح  اإطالق  يعتبر 

الخياري بتاريخ 14 اأبريل 2010 واإلغاء 

والي  لقرار  بالرباط  الإدارية  المحكمة 

ت�سليم  تظاهرة  بمنع  القا�سي  الرباط 

جائزة النزاهة ب�ضبب ال�ضطط في ا�ضتعمال 

لتران�ضبران�ضي  بالن�ضبة  منا�ضبة  ال�ضلطة، 

لالحتفال بالت�ضليم المبا�ضر للجوائز لكل 

من ال�ضيد �ضكيب الخياري ولل�ضيد عبد 

الرحيم برادة. 

لقد اعتقل �ضكيب الخياري، المنا�ضل 

الحقوقي ورئي�ص جمعية الريف لحقوق 

االإن�ضان، في فبراير 2009، على اإثر اإدانته 

ال�ضجاعة لتواطوؤ ال�ضلطات العمومية في 

االتجار بالمخدرات. ولقد �ضدرت في 

نافذة وغرامة  حقه ثالث �ضنوات �ضجن 

مالية قدرها 750000 درهما وذلك بناء 

على تهم كاذبة. ولقد ق�ضى ثلثي الحكم 

في ال�ضجن. وكانت ال�ضجاعة التي واجه 

بها �ضكيب الخياري هذه المحنة بالن�ضبة 

اإ�ضافيا  دافعا  االإن�ضان  حقوق  لحركة 

والدولي  الوطني  ال�ضعيد  على  للتعبئة 

محاربة  ق�ضية  ول�ضالح  ق�ضيته  ل�ضالح 

الر�ضوة التي رفعتها حركة 20 فبراير عاليا 

في تظاهراتها. 

اأن  المغرب  تران�ضبران�ضي  وي�ضر 

الم�ستقلة  التحكيم  لجنة  اختيار  يقع 

لمنحه  الخياري  �ضكيب  �ضخ�ص  على 

�ضنة  اأ�ض�ضت  التي  ال�ضنوية  النزاهة  جائزة 

الذي  الماآل  اأي�ضا  ي�ضرها  كما   ،2010
اآل اإليه الن�ضال الم�ضترك الذي التزمت به 

للحفاظ على حرية تكريم، وبكل حرية، 

النزاهة  ل�ضالح  النموذجية  المواقف 

وانت�ضار الحق. 

خا�ص عن 

تران�سباران�سي
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�لملف �لرئي�سي

تطبع  اأن  اأي�سا على  الجمعية  واأ�سرت 

الموجهة  الجائزة  هذه  ت�ضليم  تنظيم 

مجال  في  الموؤثرة  المواقف  لتمييز 

بالنزاهة  والنهو�ص  الر�ضوة  محاربة 

برادة  الرحيم  عبد  االأ�ضتاذ  بتكريم 

كاعتراف  خا�سة،  جائزة  بمنحه  وذلك 

برهن  والذين  الذات  ونكران  ب�ضجاعته 

بالوقوف  المهني  م�ساره  طيلة  عليهما 

في  ال�سيا�سي  القمع  �سحايا  جانب  اإلى 

عرفت  التي  جدا  الحالكة  االأوقات 

الق�ضري  لالختفاء  مكثفة  ممار�ضة 

لقد  ال�ضورية.  والمحاكمات  والتعذيب 

�ضارك االأ�ضتاذ عبد الرحيم برادة، موؤ�ض�ص 

تران�ضبران�ضي المغرب ومنا�ضل حقوقي 

المعارك  جميع  في  الأول،  الرعيل  من 

مثال  وهو  الحق،  دولة  انت�ضار  ل�ضالح 

عن النزاهة. 

متتالية  َمْنٍع  قرارات  اأربعة  َمنعْت  لقد 

التاريخ  –وهو   2010 دجنبر   09 منذ 

لمحاربة  العالمي  اليوم  يوافق  الذي 

من  المغرب  تران�ضبران�ضي  الر�ضوة- 

اال�ضتحقاقات.  بهذه  العلني  االحتفال 

في  رمزيا  الجوائز  هذه  و�ضعت  ولقد 

الإدانة  قف�ص(  داخل  )و�ضعت  �ضجن 

العتداءات المتكررة على حرية التجمع 

واالنتماء للجمعيات، ومن اأجل ت�ضجيل 

التزام المجتمع المدني بمواجهتها. لقد 

حان الوقت اليوم لالحتفال بهذا الن�ضر 

واأدبية  فنية  تظاهرة  اإطار  في  المزدوج 

والمنا�ضلون  المبدعون  فيها  ي�ضارك 

وكل اأوالئك الذين يوؤمنون بالديمقراطية 

واحترام �ضخ�ص االإن�ضان. 

تكنولوجيات جديدة 

لالإعالم و�لتو��سل

ا�شتعمال  حول  جهوية  ور�شات  تنظيم  تم 

التكنولوجيات الجديدة لالإعالم والتوا�شل 

في محاربة الر�شوة

اإلى  »الولوج  م�ضروعها  اإطار  في 

المعلومة« نظمت تران�ضبران�ضي المغرب 

5 لقاءات جهوية في عدة مدن مغربية)1( 
حول مو�ضوع »ا�ضتعمال التكنولوجيات 

ومحاربة  والتوا�ضل  لالإعالم  الجديدة 

اللقاءات  هذه  جمعت  ولقد  الر�ضوة«. 

منا�ضلين جمعويين يعملون في مجاالت 

وال�ضباب  والمواطنة  االإن�ضان  حقوق 

والتنمية المحلية... 

اللقاءات  هذه  في  اأي�ضا  �ضارك  ولقد 

وذلك  االفترا�ضي،  المجال  في  ن�ضطاء 

الم�ساهمين  مع  ويتبادلوا  ليقت�سموا 

التي  االأدوات  مختلف  والمنظمين 

ي�ضتعملونها على �ضبكة االإنترنيت. 

ولقد عرفت اللقاءات نف�ص الم�ضار في 

مختلف المدن حيث كانت تفتتح بتقديم 

وم�ضاريعها  المغرب  تران�ضبران�ضي 

على  خا�س  بوجه  التركيز  مع  المختلفة 

م�ساريع »الولوج اإلى المعلومة« و»مركز 

الر�ضوة«،  لمحاربة  القانونية  الم�ضاعدة 

اللقاء  اأهداف  ثم يلي ذلك عر�س حول 

ال�ضكل  على  تلخي�ضها  يمكن  والتي 

التالي:

- تعبئة التكنولوجيات الجديدة لالإعالم 

في محاربة الر�ضوة.

الإطالق  وجهوية  محلية  بدائل  خلق   -

المبادرات في مجال محاربة الر�ضوة 

ب�ضكل جماعي وم�ضترك. 

- النهو�ص باالإبداع والتجديد في مجال 

خلق وا�ضتعمال الدعامات الم�ضتعملة 

�ضبكة  على  الر�ضوة  محاربة  في 

االإنترنت. 

هام�ص: 

مار�ص،   19 ال�ضبت  يوم  طنجة   )1(

مار�ص،   27 االأحد  يوم  البي�ضاء  الدار 

فا�ص يوم ال�ضبت 16 اأبريل، مراك�ص يوم 

ال�ضبت 23 اأبريل، اأكادير يوم ال�ضبت 30 

اأبريل 2011. 

تر�ن�سبر�ن�سي 

�لمغرب تنظم مائدة 

م�ستديرة حول

القيام  اإبان  بالنزاهة«  »النهو�ص  مو�شوع 

باالإ�شالح الد�شتوري

يوم  المغرب  تران�ضبران�ضي  نظمت 

م�ضتديرة  مائدة  ماي،   12 الخمي�ص 

الوطني  بالنظام  للنهو�ص  خ�ض�ضت 

التظاهرة  هذه  عرفت  ولقد  للنزاهة. 

�ضتفتونغ«  »اإبرت  بموؤ�ض�ضة  التي نظمت 

برلمانيون  منهم  �ضخ�ضا   30 م�ضاركة 

المدني  المجتمع  من  وفاعلون 

تران�ضبران�ضي  في  واأع�ضاء  و�ضحفيون 

ثالث  حول  اللقاء  دار  ولقد  المغرب. 

مو�ضوعات اأ�ضا�ضية: 

الوطني  النظام  ت�ضخي�ص  مو�ضوع 

عبد  النوي�ضي  ال�ضيد  وقدمه  للنزاهة 

المغرب  تران�ضبران�ضي  مذكرة  العزيز، 

للنزاهة  الوطني  بالنظام  النهو�ص  حول 

الموجهة للجنة المكلفة باإعداد م�ضروع 

الفياللي  ر�ضيد  ال�ضيد  وقدمها  الد�ضتور 

الهيئات  ومقترحات  المكنا�ضي، 

المتعلقة  المدني  والمجتمع  ال�سيا�سية 

خا�ص عن تران�سباران�سي
D

R
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بنظام النزاهة وحماية المال العام وقدمها 

ال�ضيد جعفر ح�ضون. 

م�سروع �لقانون 

�لمتعلق بحماية 

�لمبلغين عن �لر�سوة

 ن�ص ناق�ص في م�شمونه وم�شلل في عباراته

متمم  قانون  بم�ضروع  البرلمان  تو�ضل 

باإجراءات  الجنائية،  الم�ضطرة  لقانون 

�سد  الحماية  تحقيق  اإلى  اأ�سا�سا  تهدف 

الج�ضدية  لل�ضالمة  المهددة  المخاطر 

اإما  المبلغين  االأ�ضخا�ص  ولممتلكات 

من  اأخرى  �ضل�ضلة  عن  واإما  الر�ضوة  عن 

المادة  في  عليها  المن�ضو�ص  المخالفات 

108 من القانون الجنائي، كما تم تعديلها 
بمنا�ضبة تبني اإجراءات ا�ضتثنائية لـ«مكافحة 

االإرهاب«. 

اأن  المغرب  لتران�ضبران�ضي  �ضبق  ولقد 

هذه  باإقامة  طويلة  �ضنوات  منذ  طالبت 

الحماية  باإدماج  �ُضرت  ولقد  الحماية، 

�ضمن التزامات الدول، المن�ضو�ص عليها 

من طرف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

لعدم  تتاأ�ضف  الجمعية  ولكن  الف�ضاد. 

الم�ساركة  من  المدني  المجتمع  تمكين 

الفعلية في اإعداد هذا االإ�ضالح، وتتاأ�ضف 

ير�ضخها  الذي  القانون  م�ضروع  الإعالن 

اأغلب  يحجب  م�ضلل  عنوان  تحت  تم 

المخالفات التي تم تبنيه ب�ضببها. 

وجه  على  تران�ضبران�ضي  وت�ضجل 

الخ�ضو�ص اأن: 

1. التدابير المعتمدة تتالءم مع التحريات 
التي  بالجرائم  المتعلقة  والمتابعات 

تتميز بممار�ضات عنيفة اأكثر مما تتالءم 

كما  البي�ساء  الياقات  ذوي  جرائم  مع 

يتمثل ذلك بالر�ضوة. 

2. في غياب تدابير المواكبة والم�ضاحبة، 
تكون  اأن  اإال  المعلنة  للتدابير  يمكن  ال 

اال�ضتغال  قواعد  على  بناء  فعالة  غير 

الم�ضالح  عليها  تتوفر  التي  والو�ضائل 

بال�ضحة واالأمن والعدالة. 

وا�ضعة  تقديرية  �ضلطات  منح  ي�ضكل   .3
التخاذ  وللمحكمة  العامة  للنيابة 

بطلب  اأو  الخا�ضة  –بمبادرتها  قرارات 

االأمر-  يعنيهما  خبير  اأو  ُمبلغ  من 

�ضيتم عبرها  التي  بالكيفيات  يتعلق  فيما 

مرحلة  اإبان  هويته  �ضرية  على  الحفاظ 

التحقيق والمحاكمة، خطرا على حقوق 

الدفاع، وهو اأمر مقلق جدا خا�ضة واأن 

المحاكمات االأخيرة المتعلقة بمكافحة 

توؤكد  والر�ضوة  والمخدرات  االإرهاب 

ات�ضاع مجال االنحرافات الممكنة. 

وطبقا لما تن�ص عليه اتفاقية االأمم المتحدة 

تران�ضبران�ضي  تعتبر  الر�ضوة،  لمحاربة 

المغرب اأن الحماية الفعلية للمبلغين الذين 

يجب  والخبراء،  الخطر  ناقو�ص  يدقون 

المجتمع  بم�ساركة  فيها  التفكير  يتم  اأن 

من  للتخل�ص  االأولوية  تعطى  واأن  المدني، 

تقديم  من  المواطنين  تمنع  التي  العراقيل 

دعمهم التلقائي للهيئات المكلفة بالك�ضف 

عن الر�ضوة ومحاربتها. ومن تلك التدابير 

المن�ضو�ص عليها ما يلي: 

- �ضرورة حماية المبلغ عن الر�ضوة الذي 

اإطار  في  اإجرامية  وقائع  على  يطلع 

المهنية من كل عقوبة  مزاولته الأن�ضطته 

ب�ضبب  جنائية  متابعة  كل  ومن  تاأديبية 

خرق ال�ضر المهني.

- ت�ضمين تعريف اإر�ضاء ال�ضهود والمبلغين 

اأفعال ت�ستهدف منع تقديم �سهادة بكل 

حرية. 

ال�ضرورة  حالة  االعتبار  بعين  االأخذ   -

التي تجعل المواطنين ير�ضخون لطلب 

ا�ضتعجالية  الر�ضوة في و�ضعيات  تقديم 

لعالقات  خ�ضوعهم  و�ضعة  في  اأو 

�سلطوية )البتزاز(.

تعتبر تران�ضبران�ضي المغرب، نتيجة لما 

في  عليها  المن�ضو�ص  التدابير  اأن  �ضبق، 

الن�ص المذكور �ضابقا هي تدابير ال تتالءم 

في  حظوظها  واأن  المعلن،  الهدف  مع 

حظوظ  هي  فعلية  تدابير  اإلى  تتحول  اأن 

�ضعيفة، كما اأنها ت�ضكل خطرا فعليا يخرق 

المحاكمة،  بعدالة  ويم�ص  الدفاع  حقوق 

المغرب عن  فيها  التي يبحث  اللحظة  في 

تقوية حقوق االإن�ضان والحكامة العمومية 

د�ضتوريا. 

اأن  المنا�ضبة  بهذه  الجمعية  وتذكر 

الف�ضاد  لمكافحة  المتحدة  االأمم  اتفاقية 

للمجتمع  الفعلية  الم�ساركة  من  تجعل 

المدني في اإعداد وتطبيق التدابير القانونية 

المتوقع  الر�سوة  لمحاربة  والموؤ�س�ساتية 

غياب  في  واأنه  اأ�ضا�ضيا،  منطلقا  ارتكابها 

فاإن  المعنية،  الأطراف  ت�ساور حقيقي مع 

االإ�ضالحات االأحادية الجانب والمت�ضرعة 

من  المبتغى  الهدف  تخدم  اأن  يمكنها  ل 

ناجعة �ضد  �ضيا�ضة  المواِطنة �ضمن  التعبئة 

هذه االآفة. 
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اأي  يتغير  لم  الملف  هذا  ن�ضر  ومنذ 

الق�ضاء،  عمل  يتح�ضن  ولم  �ضيء، 

ب�ضكل  فيه  التف�ضي  في  الر�ضوة  وت�ضتمر 

خطير. وح�سب نتائج البارومتر الدولي 

النظام  يوجد   ،2010 ل�ضنة  للر�ضوة 

االأكثر  القطاعات  راأ�ص  على  الق�ضائي 

ارت�ضاء بالمغرب. ويك�ضف التقرير الذي 

اأنجزته تران�ضبران�ضي المغرب عن النظام 

اأن  اأي�ضا   2009 �ضنة  للنزاهة  الوطني 

االأكثر  الركائز  اإحدى  ي�ضكل  الق�ضاء 

ه�ضا�ضة للنظام الوطني للنزاهة بالمغرب. 

حول  مذكرة  ن�ضر  اإثر  وعلى 

نظمت  اأ�ضفله(  اأنظر   ( الق�ضاء  اإ�ضالح 

 17 بتاريخ  المغرب  تران�ضبران�ضي 

هذا  حول  نقا�ص  ور�ضة   2010 اأبريل 

وممثلين  جامعيين  بم�ضاهمة  المو�ضوع 

والمجتمع  والق�ساة  المحامين  عن 

ومناق�ضة  عر�ص  تم  ولقد  المدني. 

عدم  اأو  �ضرورة  منها:  مختلفة  ق�ضايا 

�ضرورة اإ�ضالح د�ضتوري م�ضبق، عوائق 

االإ�ضالح، انعدام اال�ضتقاللية، ت�ضخي�ص 

الدرا�ضة حول  قدمتها  الق�ضاء كما  حالة 

النظام الوطني للنزاهة. 

تعاقب تنظيم موائد م�ضتديرة وندوات 

حول  �ضنوات،  عدة  منذ  ونقا�ضات، 

الق�ضاء. ولقد وعدت  اإ�ضالح  مو�ضوع 

ملكية  خطابات  االإ�ضالح  هذا  بتحقيق 

وت�ضريحات حكومية دون اأن يتحقق اأي 

�سيء ملمو�س من ذلك على اأر�س الواقع. 

اأن االنتقادات الموجهة لطريقة  �ضحيح 

قريب،  لوقت  تعود  ال  الق�ضاء  ا�ضتغال 

ولتقدير طبيعة الم�ضكل من المفيد تقديم 

نظرة تاريخية موجزة عنه. 

�إرث �لحماية

تاأكيد،  بكل  الحماية،  لنا  تركت  لقد 

هذا  ولكن  م�ضتقل،  لق�ضاء  نموذجا 

النوع من الق�ضاء اأقيم �ضنة 1913 ل�ضالح 

ح�ضري.  ب�ضكل  واالأجانب  الفرن�ضيين 

اأما المغاربة فلقد ظلوا وحتى اال�ضتقالل 

حيث  الق�ضاء،  هذا  من  ي�ضتفيدون  ال 

الخا�ضة. وهكذا  لهم محاكمهم  كانت 

ال�ضخ�ضية  باالأحوال  يتعلق  ما  كل  كان 

اأما  ال�ضرعي.  للق�ضاء  يعود  والعقارية 

وعلى  االأخرى،  بالمجاالت  يتعلق  ما 

الجنائي،  المجال  الخ�ضو�ص  وجه 

المخزن  محاكم  في  يحاكمون  فكانوا 

ف�سل  مفهوم  ل  تعرف  تكن  لم  والتي 

اأن  بما  الق�ساء،  ا�ستقالل  ول  َلط  ال�سُّ

االأحكام  ي�ضدرون  كانوا  الذين  الق�ضاة 

البا�ضاوات  هم  كانوا  المحاكم  هذه  في 

مراقب  ذلك  في  ي�ضاعدهم  والقياد، 

وبعد  االأهلية.  ال�ضوؤون  �ضابط  اأو  مدني 

القيام بكل �ضيء  اال�ضتقالل، كان يجب 

المجال. وكان عدد  في هذا  البداية  من 

قليل جدا من الق�ضاة هم الذين ا�ضتفادوا 

الوقت.  ذلك  حدود  اإلى  التكوين  من 

ق�ضاة،  تعيين  تم  ذلك،  من  وبالرغم 

كما  القياد،  ليعو�سوا  �سريع،  وب�سكل 

العملية.  لهذه  تنظيمي  اإطار  اإن�ضاء  تم 

اال�ضتقالل  تلت  التي  ال�ضنوات  وعرفت 

تقدما فعليا في تاأهيل الق�ضاء. فتم تعوي�ص 

واإذا  المحترفين،  بالق�ضاة  ب�ضرعة  القياد 

في  الن�ضو�ص،  من  بالرغم  ا�ضتمروا، 

الق�ضائية،  بال�ضلطة  تتعلق  اأحكام  اإ�ضدار 

ب�ضكل  طرح  ال�ضلط  ف�ضل  مبداأ  فاإن 

�لملف �لرئي�سي

خ�ش�شت اأخبار تران�شبران�شي، منذ ثالث �شنوات، عددها 

»واقع  عنوان  تحت  ملف  بتقديم  الق�شاء،  لم�شاألة  الثاني 

الملف على غياب  اإ�شالح«. ولقد ركز  عدالة تبحث عن 

ا�شتقالليتها  غياب  وتمظهر  الق�شاء،  مجال  في  ال�شفافية 

على وجه الخ�شو�ص في النظام االأ�شا�شي للمجل�ص االأعلى 

العامة  للنيابة  التراتبي  والتنظيم  ا�شتغاله،  وطريقة  للق�شاء 

ونوابهم(  الملك  )وكالء  العامة  النيابة  ق�شاة  يجعل  الذي 

تابعين ل�شلطة وزارة العدل التي هي �شلطة تنفيذية. وك�شف 

المحاكم وحاول  ق�شاة  ا�شتقاللية  انعدام  الملف عن  ذلك 

على  التاأكيد  اإلى  للتاريخ،  ور�شالة  الرما�ص  منير  ملف  �شابقا، خا�شة  التي حدثت  الق�شايا  ببع�ص  التذكير  وقاد  ذلك.  اأ�شباب  تحليل 

التعبير  الق�شاة كاأ�شخا�ص وحريتهم في  الق�شاء كموؤ�ش�شة، ونزاهة  ا�شتقاللية  اأن  تبين  التي  الق�شايا  اأ�شهر  الم�شتقاة من  العينة  اأن هذه 

واالنتماء للجمعيات كما هو �شاأن المحامين، هي دوما اأمور منتهكة. 

اإ�ضالح الق�ضاء 

ما بين التقدم 

والمقاومة
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اأ�ض�ضتها  التي  المحاكم  ولكن  وا�ضح. 

الفرن�ضية  المحاكم  ا�ضم  تحت  الحماية 

ظلت م�ضتمرة اإلى جانب محاكم الحق 

اإ�ضدار  في  مخت�ضة  كانت  التي  العام 

العديد  وكان  المغاربة.  على  االأحكام 

من الق�ضاة الفرن�ضيين اأع�ضاء في ال�ضلطة 

في  الخ�ضو�ص  وجه  وعلى  الق�ضائية، 

)وهي  بالرباط  الإ�ستئناف  محكمة 

اإلى حدود  محكمة الإ�ستئناف الوحيدة 

�ضنة 1965( وفي المحكمة العليا، كما 

اأن لغة الق�ضاء ظلت جزئيا هي الفرن�ضية. 

فمغربة وتوحيد وتعريب الق�ضاء فر�ضت 

نف�سها و�سوف تتحقق عن طريق القانون 

ال�ضادر بتاريخ 26 يناير 1965. 

مغربة �لعد�لة �سنة 

1965و�إ�سالح �سنة 
1974

الق�ضاء  وتعريب  توحيد  قانون  كان 

الم�ضتوى  على  �ضك  بدون  �ضروريا 

لل�ضيادة  رمزا  يعتبر  الأنه  ال�ضيا�ضي 

الأوانه،  �ضابقا  كان  ولكنه  الم�ضتعادة، 

المادية،  االإمكانيات  لنق�ص  نظرا 

كان  الب�ضرية.  االإمكانيات  وخ�ضو�ضا 

بالق�ضاة وكتاب  المحاكم  يجب تجهيز 

اللجوء  يتم  �سوف  لذلك  ال�سبط...اإلخ 

للم�ضتخدمين،  المكثف  للتوظيف 

واأحيانا على ح�ضاب الكفاءة، وم�ضاعفة 

عن  ناتجة  ك�ضرورة  المحاكم  عدد 

عدد  تزايد  وبالتالي  ال�ضكان  عدد  تزايد 

المتقا�ضين. 

الق�ضاء  منها  يعاني  التي  الم�ضاكل  اإن 

مقترنة  بحدة  تظهر  بداأت  حاليا 

باال�ضتبداد ال�ضيا�ضي في بداية ال�ضبعينات، 

�ضنة  الق�ضائي  االإ�ضالح  اإلى  وقادت 

باعتباره  اآنذاك  قدم  والذي   ،1974
للق�ضاء  الق�ضائي ومقربا  للتنظيم  تب�ضيطا 

هذا  يعتبر  الواقع،  وفي  المتقا�سين.  من 

االإ�ضالح تقهقرا كبيرا. فالن�ضو�ص التي 

من  العديد  تركت  ق�ضيرة  جد  كانت 

اأن  المحاكم  الق�ضايا معلقة، وكان على 

تجد لها حلوال في التطبيق، ولن يكون 

ذلك دوما ل�ضالح المتقا�ضين. فا�ضتقالل 

طرف  من  بالفعل  ُي�سمن  لم  الق�ساة 

فالن�ضو�ص  للق�ضاة.  الجديد  التنظيم 

الجديدة تنظم �ضيطرة ال�ضلطات المحلية 

على الق�ضاء عن طريق المحاكم التجارية 

المحاكم  مع  جديد  من  ال�سلة  رابطة 

ون�ضيف،  الحماية.  لمرحلة  المخزنية 

دون الدخول في التفا�ضيل، م�ضاألة تقييد 

التدبير الجماعي وُثنائية درجة التقا�ضي. 

كان  االإ�ضالح  هذا  اأن  نقول  اأن  يمكن 

ما  وهو  المغربي  الق�ضاء  على  كارثة 

كتب  ولقد  اأنف�سهم.  الق�ساة  به  اعترف 

محمد الفا�ضي الفهري في كتابه »م�ضار 

العدالة المغربية« اأن اإ�ضالح �ضنة 1974 

الق�ضاء  تنظيم  عقب  على  راأ�ضا  قلب 

الق�ضاء  تنظيم  عن  الكاتب  )يتحدث 

الم�ضاطر  قل�ص  فلقد   .)1974 �ضنة  قبل 

الحاالت  بع�ص  وفي  كبيرا  تقلي�ضا 

وهكذا  تعبيراتها...  اأب�ضط  اإلى  اختزلها 

نهائي  وب�ضكل  االإ�ضالح  هذا  تخل�ص 

بالق�ضاء  وعاد  الحديث،  التنظيم  من 

اأنه  نكران  يمكن  ال  ما  وهو  ما�ضيه  اإلى 

االإ�ضالح  هذا  تاريخية.  مفارقة  ي�ضكل 

منت�ضف  في  اأن يكون  لنف�ضه  اأراد  الذي 

الطريق ما بين ق�ضاء الحق العام والق�ضاء 

اإلى حد  األم يجانب ال�ضواب  الحديث، 

محاكم  ق�ضاء  من  خطير  ب�ضكل  اقترابه 

البا�ضاوات والقياد؟

على ممر �ضنين ال�ضبعينات والثمانينات، 

اأ�ضبح  الذي  الق�ضاء  نوعية  تدهور  تفاقم 

اأمن  �ضمان  هو  لي�ص  منه  المطلوب 

االأمن،  على  الحفاظ  ولكن  المواطنين، 

وكتاب  الق�ضاة  كفاءة  م�ضتوى  اأن  كما 

الق�ضائيين  والخبراء  والمحامين  ال�ضبط 

تدهور مثلما تدهورت ظروفهم المادية. 

وغير  رديئة  المحاكم  مقرات  اأن  كما 

كافية في اأغلب االأحيان، وكتابة ال�ضبط 

وتتبع  لإقامة  اأ�سا�سيا  دورها  يعتبر  التي 

الو�ضائل  من  حرمت  الملفات  واأر�ضفة 

التقنية االأكثر ب�ضاطة. 

خطط �لإ�سالح

بخطورة  مبكرا  ال�ضلطات  اعترفت 

 31 بتاريخ  خطاب  ففي  الو�سع. 

باأن  الثاني  الح�ضن  1982 �ضرح  مار�ص 

»المغرب لم ينجح في بناء نظام ق�ضائي 

على اأ�ض�ص �ضلبة«. وفي �ضنة 1995 اأعلن 

للق�ضاء.  وجذري  عميق  اإ�ضالح  عن 

اأثار   1995 �ضنة  في  ذلك،  عن  وف�ضال 

التاأهيل.  �ضيا�ضة  الدولي  البنك  تقرير 

والتنمية  النمو  اأن  التقرير  ذلك  ويقدر 

متوقفان ب�ضبب طريقة ا�ضتغال الق�ضاء هو 

اأمر م�ضتعجل. 

يجب  الذي  الدور  على  التاأكيد  تم 

التنمية  مجال  في  الق�ضاء  به  يقوم  اأن 

اأي�ضا  ا�ضتغالها  طريقة  تح�ضين  و�ضرورة 

من طرف التحاد الأوروبي ومنظمات 

دولية وجهوية مختلفة لها عالقة بتقديم 

فيما  اأما  التنمية،  اأجل  من  الم�ضاعدة 

في  انخراطا  االأكثر  المنظمات  يخ�ص 

االأ�ضا�ضية،  الحقوق  احترام  عن  الدفاع 

للتنمية،  المتحدة  الأمم  برنامج  مثل 

اأو  لل�ضكان،  المتحدة  االأمم  و�ضندوق 

االإن�ضان،  لحقوق  المتحدة  االأمم  لجنة 

�لملف �لرئي�سي
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العدالة  اختالف  على  جهتها  من  توؤكد 

التي تنتهك حقوق االإن�ضان. 

في  العدل  وزير  بداأ   1997 �ضنة  وفي 

حول  يتمحور  اإ�سالح  برنامج  تنفيذ 

اإعادة  وهي:  اأ�ضا�ضية  محاور  ثالث 

الدولي.  والتعاون  والتحديث  االعتبار 

التغيير،  ديناميكية  اإيقاف  تم  ولكن 

من  العديد  طريق  عن  وبالخ�ضو�ص 

الوزير  اإدانة  عبر  المنحرفين  الق�ساة 

للر�ضوة في قطاع الق�ضاء. 

وفي �ضنة 2003 ن�سر وزير العدل وثيقة 

»تحت عنوان »اإ�ضالح الق�ضاء 1997-

2007: انطالق التغيير«، والذي يلخ�ص 
وبالخ�ضو�ص  المتبناة،  االإجراءات 

المادية  وال�سروط  التكوين  تح�سين 

الموجهة  االإجراءات  وكذلك  للق�ضاة، 

مهم  وتجهيزعدد  نزاهتهم،  لمراقبة 

وبدت  بالمعلوميات...  المحاكم  من 

ذلك،  ومع  اإيجابية،  المقدمة  الح�سيلة 

كان تقرير البنك الدولي لنف�ص ال�ضنة اأقل 

بالمجهودات  العتراف  فمع  تفاوؤل. 

المبذولة، وبتح�ضن طريقة �ضير الق�ضاء، 

حيث  انتقادات.  عدة  يواجه  اأنه  اإال 

قا�ضيا  نقدا  الدولي  البنك  تقرير  يقدم 

الناق�ص  التكوين  م�ضكل  بخ�ضو�ص 

للق�ضاة بالرغم من اإ�ضالح معهد تكوين 

الق�ضاة، وعدم مالءمة التاأطير والتكوين 

للمعاونين الق�ضائيين، والتطبيق الخاطئ 

اأن  اإلى  ويخل�ص  والر�ضوة.  للقرارات، 

»تقدما ملمو�ضا قد تحقق بغية توجيه نقد 

عنيف لنموذج الق�ضاء الروتيني وال�ضلبي 

لعدد  �سرورة  هناك  ذلك،  ومع  ن�سبيا. 

لتحقيق  االإ�ضافية  االإ�ضالحات  كبير من 

وفعال.  ُم�ضبق  تاأثير  له  ق�ضائي  نظام 

ويجب اأن ُيتابع تحقيق هذا الهدف من 

الق�سائية  ال�سل�سلة  من  حلقة  كل  طرف 

ابتداء من التكوين االأولي وحتى اإ�ضالح 

المحاكم  بتدبير  مرورا  الم�ضاطر، 

ومراقبة تطبيق االأحكام«. 

اأن  عن  الوزارة  تتوقف  و�سوف 

محمد  مجيء  مع  �سيادة  وزارة  تكون 

لكن   .2002 �سنة  للعدل  وزيرا  بوزوبع 

االإ�ضالحات لم تتقدم ب�ضكل اأ�ضرع، بل 

بعبد  بوزوبع  ا�ستبدال  تم  العك�س،  على 

اأخرج من جديد  الذي  الرا�ضي  الواحد 

انتظار  يجب  لكن  االإ�ضالح،  ملف 

لكي   2009 ل�ضنة  الملكي  الخطاب 

يحظى االإ�ضالح باالأولوية من جديد. 

خطابات وت�سريحات 

حول �لإ�سالح

تعاقبت  ال�ضنين،  هذه  كل  اإبان 

بالخطب  ابتداء  الر�ضمية  الت�ضريحات 

لمو�ضوع  بانتظام  تعود  والتي  الملكية، 

اإ�ضالح الق�ضاء. 

افتتاح  اإبان   ،2002 مار�ص  فاتح  ففي 

وبعد  للق�ضاء،  االأعلى  المجل�ص  دورة 

الق�ضاء،  اإ�ضالح  اأهمية  على  التاأكيد 

اأنه  اإلى  ال�ضاد�ص  محمد  الملك  اأ�ضار 

والم�سي  التدهور  م�سل�سل  اإيقاف  »تم 

وع�ضرنة  البناء  اإعادة  عملية  في  قدما 

اال�ضتقالل  تعزيز  من  مكن  مما  العدالة 

الفعلي للق�ضاء وتقوية �ضلطته في تج�ضيد 

في  واالإ�ضراع  القانون  اأمام  للم�ضاواة 

من  اأقل  مرور  وبعد  االأحكام«.  تنفيذ 

�ضنة على ذلك، اأي في 29 يناير 2003، 

اإبان افتتاح ال�ضنة الق�ضائية ت�ضاءل الملك 

بخ�ضو�ص اإ�ضالح الق�ضاء: »هل مكنت 

من  ال�ضاأن  هذا  في  بذلت  التي  الجهود 

اإننا مع  بلوغ الأهداف المن�سودة؟ كال. 

اأن  تنويهنا بما تحقق من منجزات نعتبر 

و�ساق  طموح  الق�ساء  اإ�سالح  برنامج 

ت�سريع  على  لعازمون  واإننا  وطويل، 

وتخليقه  العدل  جهاز  لتحديث  وتيرته 

وتاأهيله«. 

ر�ضالة  في   ،2004 اأبريل   12 وفي 

الملك  قال  للق�ضاء  االأعلى  للمجل�ص 

»اأن الق�ضاء هو القاعدة التي يقوم عليها 

حقوق  وحماية  لل�ضلطة  ال�ضليم  التطبيق 

بينهم  فيما  الم�ضاواة  المواطنين و�ضمان 

اأمام القانون. ال يمكن للق�ضاء اأن يحقق 

يكت�ضب  حين  اإال  به  الجديرة  المكانة 

من  اإال  تتحقق  ال  التي  المتقا�ضين،  ثقة 

نزاهة  من  الق�ضاة  به  يتحلى  ما  خالل 

اأي  عن  وا�ضتقالل  وا�ضتقامة  وتجرد 

الق�ضاء  ا�ضتقالل  الأن  تدخل.  اأو  تاأثير 

فقط  هو  لي�ص  بحزم  به  نت�ضبث  الذي 

ا�ستقالل الق�ساء اإزاء ال�سلطتين الت�سريعية 

الق�ضاء  ا�ضتقالل  هو  واإنما  والتنفيذية، 

اإزاء ال�سلط الأخرى وفي مقدمتها �سلطة 

المال المغرية«.

الأن�سطة  تتعاقب  ذلك،  مع  وبموازاة 

حول  الحكومية  والت�ضريحات  الر�ضمية 

في  منها:  بع�ص  تباعا. وهذه  المو�ضوع 

العدل  وزارة  نظمت   ،2002 مار�ص 

بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية 

في  الق�ضاء  تدبير  »تحديث  حول  ندوة 

�لملف �لرئي�سي
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المحاور الكبرى لإ�صالح 

الق�صاء في الخطاب 

الملكي ل�صنة 2009

وذلك  الق�ضاء  ا�ضتقالل  �ضمانات  دعم   -

المكانة  للق�ضاء  االأعلى  المجل�ص  باإيالء 

قائمة  د�ضتورية  كموؤ�ض�ضة  به  الجديرة 

الذات.

ما  �ضيما  وال  القانونية  منظومته  تحديث   -

واال�ضتثمار  االأعمال  بمجال  منها  يتعلق 

و�سمان �سروط المحاكمة العادلة. 

واالإدارية،  الق�ضائية  الهياكل  تاأهيل   -

ويتعلق الأمر في هذا ال�سدد بنهج حكامة 

العدل  لوزارة  المركزية  للم�سالح  جديدة 

وللمحاكم. 

م�ضتوى  على  الب�ضرية  الموارد  تاأهيل   -

التكوين واالأداء والتقويم.  

خالل  من  الق�سائية  النجاعة  من  الرفع   -

الت�ضدي لما يعانيه المتقا�ضون من ه�ضا�ضة 

عمل  يعيق  ولما  الق�ضاء،  وبطء  وتعقيد 

النظام الق�ضائي. 

من  لحمايته  الق�ضاء  اأخالق  تر�ضيخ   -

النفوذ،  وا�ضتغالل  االرت�ضاء  محاوالت 

تخليق  في  الم�ضاهمة  من  بدوره  وُتمكنه 

الحياة العامة بوا�ضطة الطرق القانونية.

- تفعيل االإ�ضالح تفعيال ح�ضنا وجيدا. 

هذه  في  �ضاهم  ولقد  العربية«.  البلدان 

الندوة ممثلون عن عالم الق�ضاء في العالم 

المدني  المجتمع  العربي، وممثلون عن 

الدولية  المنظمات  وخبراء  ووزراء 

للتنمية  المتحدة  الأمم  برنامج  مثل 

للحق  الدولي  والمعهد  الدولي  والبنك 

نظمت   ،2005 �ضنة  وفي  التنمية.  في 

�سنتها  بالرباط  الإ�ستئناف  محكمة 

مو�ضوع  حول  ندوة  بتنظيم  الثقافية 

�ضنة  وفي  الق�ضاء«،  واإدارة  »تحديث 

حول  درا�ضية  حلقة  تنظيم  تم   2009
واالأبعاد«  الُمقاربة  الق�ضاء:  »اإ�ضالح 

المغربية  الجمعية  طرف  من  بمراك�س 

الإنماء المعرفة القانونية«. 

تدار�ص  بمنا�ضبة   ،2007 �ضنة  وفي 

العدل  وزارة  لميزانية  النواب  مجل�س 

قال عبد الواحد الرا�سي اأن وزارته تعد 

خطة عمل من اأجل »اإ�ضالح �ضامل على 

والطويل«،  والمتو�ضط  الق�ضير  المدى 

�سيركز  الإ�سالح  هذا  اأن  الوزير  ووعد 

على ا�ضتثمارات معقلنة واأي�ضا على تعبئة 

الخدمات  لتح�ضين  موجودة  اإمكانيات 

تح�ضين  وكذا  المحاكم  تقدمها  التي 

ظروف عمل موظفي وزارة العدل. وفي 

الأول  الوزير  �سرح   ،2008 �ضنة  يناير 

اإ�ضالح  اأن  لل�ضحفيين  الفا�ضي  عبا�ص 

الخم�ضة  المحاور  اأحد  ي�ضكل  الق�ضاء 

التي تفكر فيها الحكومة بال انقطاع. 

ومع ذلك، لي�ست النتائج في م�ستوى 

م�ضتوى  في  وال  الر�ضمية،  الت�ضريحات 

االآمال االأكثر توا�ضعا، وت�ضير التحقيقات 

بارومتر  وحول  الر�ضوة  مالم�ضة  حول 

الر�ضوة اإلى الق�ضاء باعتباره اأحد المرافق 

العمومية التي تتف�ضى فيها الر�ضوة ب�ضكل 

قطاع  المغاربة  المقاولون  ويعتبر  كبير. 

التنمية  اأمام  الرئي�ضية  العقبة  باأنه  الق�ضاء 

االقت�ضادية بعد قطاع ال�ضرائب. 

�لخطاب �لملكي 

ل�سنة 2009 يعطي 

دفعة جديدة 

لالإ�سالح 

في غ�ضت من �ضنة 2009 اأعاد خطاب 

ملكي متمحور كله حول اإ�ضالح الق�ضاء 

»فعو�ص  الواجهة:  اإلى  الملف  هذا 

اأخذنا  والجزئية،  االأحادية  المقاربات 

ال  جوهري  اإ�ضالح  لبلورة  بمنهجية 

يمتد،  واإنما  الق�ضاء،  قطاع  يقت�ضر على 

بعمقه و�ضموليته، لنظام العدالة«. 

ل  الخطاب  هذا  اإثر  على  ذلك،  ومع 

ما  قراءة  وتبين  تغيرت.  االأمور  اأن  يبدو 

جاء في ال�ضحف اختالالت نظام الق�ضاء 

ب�ضكل كبير. 

جريدة  توؤكد   ،2009 �ضنة  ففي 

الكتاب  تعليقها على  ليكونوم�ضت، في 

انت�ضار  على  االأعمال  لرجال  االأبي�ص 

وغر  االعتباطي  الجزئي  القانون 

اإلى  الق�ضاء  تحول  وكذلك  المتكافئ، 

فيه  يعتبر  الذي  الوقت  في  نادر  مورد 

مغذيا للقانون. وتم الك�ضف عن التكوين 

الرديء للقانونيين وبطء الم�ضاطر وعدم 

اأي  ال�ضنة،  نف�ص  وفي  االأحكام،  تطبيق 

لوب�ضرفاتور  في  مقاالن  �ضدر   ،2009
غير  »عدالة  وهما:  دالين  جد  بعنوانين 

يف�ضحان  م�ضوؤومة«  و«عدالة  عادلة«، 

يترددان  وال  العدالة،  �ضير  طريقة  بحدة 

في و�ضف الق�ضاء باأنه »فا�ضد ومتعفن«، 

اأفريك  جون  اأعدته  ملف  يف�ضح  كما 

العدل  قطاع  في  االإمكانيات  غياب 

وقدم المقرات وا�ضتمرار تف�ضي الر�ضوة، 

لهذا  المخ�ض�ضة  الو�ضائل  وتناق�ص 

على  المتراكمة  والتاأخيرات  القطاع، 

�لملف �لرئي�سي
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وعلى  المادية  اال�ضتثمارات  م�ضتوى 

م�ضتوى تحديث وتكوين الم�ضتخدمين، 

ويوؤكد على �ضرورة تخليق المهنة ويرى 

اأن تعاقب االإ�ضالحات ال�ضغرى التي تم 

تكون  لن  االآن  حدود  اإلى  اإليها  اللجوء 

كافية لتغيير موازين القوى. 

خ�ض�ضت   ،  2010 �ضنة  وفي 

عناوينها  لوماروك«  »اأوجوردوي 

وزارة  لرف�س  وتاأ�سفت  الق�ساء  لأخطاء 

العدل االإجابة عن اأ�ضئلتها بالرغم من اأنها 

جريدة  وح�ضب  لذلك.  طلبا  و�ضعت 

البيان، في نف�ص بداية �ضنة 2010 دائما، 

�سرح وزير العدل لوكالة الأنباء الفرن�سية 

العائقان  هما  والر�ضوة  »البطء  اأن 

الدائمان اأمام ال�ضير المن�ضجم للق�ضاء«. 

ال�ضحافة  ك�ضفت   ،2010 �ضنة  واإبان 

)ملف  الملفات  بع�ص  معالجة  بطء  عن 

التعا�ضدية  العقاري وال�ضياحي،  القر�ص 

العمومية،  االإدارات  لموظفي  العامة 

بالدار  والخ�ضر  الفواكه  جملة  �ضوق 

المتابعة في  اإلى جانب غياب  البي�ضاء(، 

حالة المخالفات الم�ضار اإليها في تقارير 

المجل�ص االأعلى للح�ضابات. 

عبد  عر�ص   ،2010 �ضنة  بداية  وفي 

العامة  االأمانة  على  الرا�ضي  الواحد 

قانون  م�ضروع  ع�ضر  �ضبعة  للحكومة 

تتعلق باإ�ضالح الق�ضاء، وتم تعوي�ضه على 

راأ�س وزارة العدل، قبل اأن ي�سادق على 

النا�سري وزير  الم�ساريع، بمحمد  هذه 

العدل الحالي. 

األقى   ،2010 �ضنة  اأكتوبر   8 وفي 

فيه  تحدث  الغرفتين  اأمام  خطابا  الملك 

والذي  الق�ضاء  اإ�ضالح  عن  اأخرى  مرة 

جديد  مفهوم  على  منذئذ  يرتكز  �سوف 

هو »الق�ضاء في خدمة المواطن... وقيام 

المتقا�ضين  من  بقربها  متميزة  عدالة 

ونزاهة  و�ضرعتها  م�ضاطرها  وب�ضاطة 

يوم  واإبان  هياكلها«.  وحداثة  اأحكامها 

اأكتوبر  في  العدل  وزارة  نظمته  درا�سي 

محمد  العدل  وزير  �سرح   ،2010 �ضنة 

اأعدت،  قد  وزارته  اأن  النا�سري  الطيب 

في اإطار تفعيل التو�ضيات الملكية، 23 

بمختلف جوانب  يتعلق  قانون  م�ضروع 

قوله،  ح�ضب  االأمر،  ويتعلق  الق�ضاء. 

المتقا�ضين،  من  القرب  اإطار  ب�ضمان 

الق�سائية،  الم�ساطر  وت�سريع  وت�سهيل 

وتحديث  االأحكام،  �ضفافية  و�ضمان 

ومو�ضوعية  �ضفافية  و�ضمان  البنيات، 

�سيادة  واحترام  وت�سجيع  الق�ساة، 

القانون. 

ومن بين المطالب التي رفعها محتجو 

الق�ضاء  اإ�ضالح  يحتل  االأخيرة  االأ�ضهر 

مكانة بارزة. 

مطالب حركة 20 

فبر�ير

من بين العديد من المطالب االأ�ضا�ضية 

لحركة 20 فبراير �ضكل مطلب ا�ضتقالل 

المطالب.  تلك  �سمن  لزمة  الق�ساء 

لنداء  ا�ضتجابوا  الذين  فالمحتجون 

اإلى  اإ�ضافة  طالبوا،  فبراير،   20 حركة 

واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  االإ�ضالحات 

العميق  باالإ�ضالح  واالجتماعية، 

الذي يجعله »م�ضتقال  بال�ضكل  للق�ضاء، 

A
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خال�صة تركيبية لمطالب 

واقتراحات الأحزاب 

ال�صيا�صية  والمجتمع 

المدني المتعلقة باإ�صالح 

الق�صاء

– امللك  قدم  مار�ص،   9 بعد خطاب  

مبراجعة  مكلفة  تقنية  جلنة  عني  الذي 

ال�ضيا�ضية  والت�ضكيالت  الد�ضتور- 

عن  ت�ضوراتهم  الفاعلة  واملجموعات 

هذه  وناق�ضوا  املوؤ�ض�ضاتي  االإ�ضالح 

يراأ�سها  التي  اللجنة  مع  الت�سورات 

ولقد  املنوين.  اللطيف  عبد  ال�ضيد 

الفاعلني  هوؤالء  اقرتاحات  تطرقت 

ملختلف املوا�سيع التي كانت مو�سوع 

نقا�س يف املجتمع املغربي، وعلى وجه 

الق�ضاء  اإ�ضالح  مو�ضوع  اخل�ضو�ص 

وحماربة االإفالت من العقاب. 

وعلى  الي�ضار،  اأحزاب  تطالب 

ال�سرتاكي  الحتاد  اخل�سو�س  وجه 

يف  النظر  باإعادة  ال�ضعبية،  للقوات 

للق�ضاء وذلك  تركيبة املجل�ص االأعلى 

ويطالب  الق�ضاء،  ا�ضتقالل  ل�ضمان 

و�ضعه  بتحديد  اخل�ضو�ص  وجه  على 

واخت�ضا�ضاته وتركيبته وذلك بتمتيعه 

تنظيم  جمال  يف  وا�ضعة  ب�ضلطات 

قواعدها واأخالقياتها.  املهنة، وحتديد 

للقوات  ال�سرتاكي  الحتاد  ويطالب 

الق�ضاة  عمل  بتقييم  اأي�ضا  ال�ضعبية 

واتخاذ اإجراءات تاأديبية واإعداد تقرير 

�ضنوي حول ال�ضري اجليد للق�ضاء. 

واال�ضرتاكية  التقدم  حزب  ويوؤكد 

لالإفالت  حدا  ي�سع  ق�ساء  اإقامة  على 

حماكمة  يف  احلق  وعلى  العقاب،  من 



الرباءة.  قرينة  تر�ضيخ  وعلى  عادلة 

وح�ضب حزب التقدم واال�ضرتاكية يعترب 

ال�ضلطة  ال�ضتقالل  ال�ضامن  هو  امللك 

املجل�ص  ذلك  يف  وي�ضاعده  الق�ضائية 

التقدم  حزب  ويقرتح  للق�ضاء،  االأعلى 

املجل�ص  امللك  يرتاأ�ص  اأن  واال�ضرتاكية 

االأعلى للق�ضاء واأن يحدد نظام �ضري هذه 

املوؤ�ض�ضة بقانون تنظيمي. 

اأما االأحزاب التي ت�ضمى بالتاريخية مثل 

فقد  ال�ضعبية  واحلركة  اال�ضتقالل  حزب 

قدمت اقرتاحات الإ�ضالح هذا القطاع. 

تر�ضيخ  على  يوؤكد  اال�ضتقالل  فحزب 

من�ضب  واإحداث  الق�ضاء  ا�ضتقالل 

للق�ضاء،  االأعلى  املجل�ص  رئي�ص  نائب 

ويتوىل هذا النائب تدبري واإدارة ال�ضلطة 

ا�ضتقالل  اعتبار  يجب  كما  الق�ضائية. 

احلزب  هذا  ح�ضب  الق�ضائية  ال�ضلطة 

احرتامه  اجلميع  على  د�ستوريا  تعاقدا 

وموؤ�ض�ضات   وهياآت  وجماعات  اأفرادا 

واإدارة.  

»فيقرتح  ال�ضعبية  احلركة  حزب  اأما 

مبداأ  من  ا�ضتقالله  الق�ضاء  ي�ضتمد  اأن 

�رشورة  يتطلب  الذي  ال�ضلطات،  ف�ضل 

العرتاف بالخت�سا�سات اخلا�سة بكل 

�ضلطة من ال�ضلطات الثالث داخل الدولة 

وحتديدها«. ويدافع عن �رسورة تعوي�س 

املواطنني �ضحايا االأخطاء الق�ضائية. 

الوطني  التجمع  حلزب  بالن�سبة  اأما 

املجل�ص  ا�ضم  تغيري  فيقرتح  لالأحرار 

وتدقيق  مراجعة  مع  للح�سابات  الأعلى 

جماالت اخت�ضا�ضاته. 

اأن  فيعترب  الد�ستوري  الحتاد  حزب  اأما 

عن  م�ضتقال  يكون  اأن  يجب  الق�ضاء 

ال�ضلطتني الت�رشيعية والتنفيذية. 

عن  فيدافع  والتنمية  العدالة  حزب  اأما 

اإلغاء املحكمة العليا ويطالب بتغيري ا�ضم 

املحكمة العليا اإىل ا�ضم »حمكمة النق�ص« 

االنتخابات.  الق�ضاء  يراقب  اأن  ويقرتح 

اأن  اأي�ضا  االإ�ضالمي  احلزب  ويقرتح 

ُت�ضند رئا�ضة املجل�ص االأعلى للق�ضاء اإىل 

الرئي�ص االأول للمجل�ص االأعلى للق�ضاء. 

فيدافع  واملعا�رسة  الأ�سالة  حزب  اأما 

الإن�ساف  هيئة  تو�سيات  تطبيق  عن 

االأعلى  املجل�ص  وا�ضتقالل  وامل�ضاحلة 

ويقرتح  العدل،  وزارة  اإزاء  للق�ساء 

ال�ضنة  امللك  يفتتح  اأن  اأي�ضا  احلزب  هذا 

ت�ضدر  واأن  ملكي  بخطاب  الق�ضائية 

االأحكام »با�ضم امللك«. 

واملعا�رشة،  االأ�ضالة  حلزب  وخالفا 

الدميقراطي  الطليعة  حزب  يقرتح 

»با�ضم  االأحكام  ت�ضدر  اأن  اال�ضرتاكي 

املنتمي  احلزب  هذا  ويركز  ال�ضعب«. 

يف  الق�ساة  حق  على  املتطرف  للي�سار 

التمتع بحرية الراأي والتعبري. 

ملراجعة  اال�ضت�ضارية  اللجنة  وا�ضتمعت 

اجلمعيات  اقرتاحات  اإىل  اأي�ضا  الد�ضتور 

وملختلف النقابات. وان�ضبت اقرتاحات 

على  العام  املال  حلماية  الوطنية  الهيئة 

عرب  الق�ضاء  ونزاهة  ا�ضتقالل  تر�ضيخ 

ملكافحة  فعالة  جنائية  �ضيا�ضة  اعتماد 

واأي�ضا  واملايل،  االإداري  الف�ضاد 

للق�ضاة،  الوظيفي  اال�ضتقالل  �ضمان 

للمجل�ص  التنظيمي  القانون  ومراجعة 

الت�رشيح  نظام  تفعيل  للق�ضاء،  االأعلى 

الق�ضاء  حميط  تخليق  باملمتلكات، 

والوقاية من ت�ضارب امل�ضالح. 

لتقومي  املغربية  للجمعية  بالن�ضبة  اأما 

بتو�ضيح  فتطالب  العمومية  ال�ضيا�ضيات 

للح�ضابات  االأعلى  املجل�ص  تكليف 

التنظيمي  القانون  يف  ورد  كما  بالتقييم 

اأو قانون املالية. 

الدميقراطية  اأجل  من  الو�سيط  ودافع 

الرباءة  قرينة  عن  االإن�ضان  وحقوق 

املعايري  تعرفها  كما  نزيهة  حماكمة  وعن 

ال�ضلة  ذات  الدولية  واالتفاقيات 

للمو�ضوع. 

االإن�ضان  حلقوق  املغربية  املنظمة  وتركز 

ال�ضلطتني  على  الق�ضاء  ا�ضتقالل  على 

حقوق  و�ضمان  والتنفيذية،  الت�رشيعية 

االإن�ضان واحلريات ومبداأ االنتخاب يف 

للق�ضاء،  االأعلى  املجل�ص  تركيبة  اختيار 

يف  باحلق  الق�ساة  يتمتع  اأن  يجب  كما 

االنتماء للهيئات النقابية. 

اأما بالن�ضبة لرتان�ضربان�ضي املغرب فتقرتح 

مراجعة  للجنة  املقدمة  مذكرتها  يف 

النيابة العامة  الد�ستور، و�سع حد لتبعية 

ا�ضتقاللية  ودعم  التنفيذية،  لل�ضلطة 

للح�ضابات،  االأعلى  املجل�ص  وموارد 

املتابعات  اإطالق  اإمكانية  ذلك  يف  مبا 

اجلنائية ب�ضكل مبا�رش. 

على  فرتكز  النقابية  املركزيات  اأما 

ا�ضتقالل الق�ضاء عن ال�ضلطتني الت�رشيعية 

والتنفيذية.  فالحتاد املغربي لل�سغل يركز 

للق�ضاء  االأعلى  املجل�ص  اإ�ضالح  على 

ومراجعة تركيبته ل�ضمان ا�ضتقالليته عن 

املوؤ�س�سات الد�ستورية الأخرى. ويدافع 

عن  باملغرب  لل�سغالني  العام  الحتاد 

احلق  وعن  اأ�ضا�ضي  كمبداأ  الرباءة  قرينة 

املركزية  هذه  وتركز  عادلة.  حماكمة  يف 

النقابية على حق الق�ضاة يف حرية التعبري 

وتاأ�ضي�ص جمعيات للدفاع عن م�ضاحلهم 

وا�ضتقالليتهم.
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من  اأحد  يفلت  ال  واأن  الق�ضر،  عن 

فبراير،   20 يوم  ففي  الق�ضاء«.  اأحكام 

طالب  الكبرى،  االأولى  التظاهرة  اإبان 

للق�ضاء  عميق  باإ�ضالح  المتظاهرون 

وذلك ل�سمان ا�ستقالليته اإزاء الحكومة، 

المتورطين  كل  بمتابعة  اأي�ضا  وطالبوا 

 20 وفي  العام.  المال  اختال�ص  في 

مار�ص، وبمبادرة من »حركة 20 فبراير« 

بنف�ص  اأخرى  مرة  المتظاهرون  طالب 

المغاربة  من  اآلف  واحتج  المطالب 

اأكثر  بديمقراطية  مطالبين  مدن  عدة  في 

على  اأيام  ب�ضعة  بعد  اأقل وذلك  وبر�ضوة 

على  ال�ضاد�ص  محمد  الملك  اإعالن 

القيام باإ�سالحات �سيا�سية عميقة. ورفع 

»نعم  التالية:  ال�ضعارات  المتظاهرون 

وعدالة  حرية  كرامة،  م�ضتقل«،  لق�ضاء 

يطالب  المغربي  »ال�ضعب  اجتماعية«، 

بالتغيير...«، وح�ضب منا�ضل من حركة 

اأن  »يجب  البي�ضاء،  بالدار  فبراير   20
ا�ضتقالل  اإلى  الديمقراطي  التغيير  يقود 

�ضراح  واإطالق  ال�ضحافة  الق�ضاء وحرية 

المعتقلين ال�ضيا�ضيين ومعتقلي الراأي«. 

نداء  اإثر  وعلى  مار�ص،   27 وفي 

للتظاهر،  فبراير«   20 »حركة  من  ثالث 

في  االأ�ضخا�ص  من  مئات  عدة  تظاهر 

الح�ضيمة وطنجة وفا�ص والدار البي�ضاء، 

وال�ضويرة. ففي طنجة، نظم حوالي 300 

باإ�ضالحات  للمطالبة  اعت�ضاما  �ضخ�ص 

ال�ضلط،  بين  والف�ضل  د�ضتورية، 

الحق.  ودولة  الديمقراطية  وتر�ضيخ 

المتظاهرون  فدعا  الح�ضيمة  في  اأما 

الر�ضوة  ومحاربة  الق�ضاء،  اإ�ضالح  اإلى 

التظاهرات. وتجددت  والمح�ضوبية. 

وفي الدار البي�ضاء على وجه الخ�ضو�ص 

تنادي  �ضعارات  المتظاهرون  ردد 

المح�ضوبية  ومحاربة  الق�ضاء  باإ�ضالح 

باإ�ضالحات  اأي�ضا  وطالبوا  والر�ضوة. 

وطالبوا  واجتماعية،  واقت�ضادية  �ضيا�ضية 

بالخ�ضو�ص بالنهو�ص بقيم الديمقراطية 

ومحاربة  االإن�ضان  حقوق  واحترام 

الق�ضاء،  ا�ضتقالل  و�ضمان  الر�ضوة 

هذه  اأن  ويعتبرون  الد�ضتور.  ومراجعة 

االإ�ضالحات ال يمكن اأن ترى النور اإال 

داخل اإطار االإ�ضالحات الد�ضتورية التي 

توؤ�ض�ص الف�ضل ما بين ال�ضلطات وتر�ضخ 

ديمقراطية دولة الحق. 

الد�ضتور،  مراجعة  عن  االإعالن  ومنذ 

والمجتمع  ال�سيا�سة  الأحزاب  قدمت 

الجديد،  الد�ضتور  حول  راأيها  المدني 

العدالة  لم�ضاكل  باإ�ضهاب  التطرق  وتم 

)اأنظر االإ�ضاءة(. ولكن قبل الغليان الذي 

عرفته االأ�ضهر االأولى من هذه ال�ضنة، كان 

انخراطه  عن  عبر  قد  المدني  المجتمع 

اقتراحات  و�ساغ  الق�ساء،  اإ�سالح  في 

الإن�ساف  هيئة  وخ�س�ست  مف�سلة. 

باإ�ضالح  خا�ضة  تو�ضيات  والم�ضالحة 

الق�ضاء، و�ضاغت العديد من الجمعيات 

الق�ضاء«  اإ�ضالح  اأجل  من  »مذكرة 

وقامت بن�ضرها. 

مقترحات �لمجتمع 

�لمدني 

الإن�ساف  هيئة  تو�سيات  اإن 

�ضيء  كل  وقبل  اأوال  تتعلق  والم�ضالحة 

اإدماج  االأ�ضا�ضية،  الحقوق  باحترام 

االإن�ضان  بحقوق  المتعلقة  االتفاقيات 

االتفاقيات  على  الت�ضديق  الد�ضتور،  في 

تخول  التي  االإن�ضان  بحقوق  المتعلقة 

للمواطنين اللجوء للعدالة الدولية بعد رفع 

التحفظات التي تفرغ التفاقيات من جزء 

من محتواها. وتطالب بع�ص التو�ضيات 

التي تتعلق ب�ضكل مبا�ضر بالق�ضاء باحترام 

عادلة  محاكمة  اإقامة  من  تمكن  مبادئ 

نظام  وتعديل  الق�ضاء،  ا�ضتقالل  وتقوية 

المجل�ص االأعلى للق�ضاء. وُخ�ض�ص جزء 

من التو�ضيات لالإ�ضالحات في المجال 

وال�سيا�سة  والت�سريع  والق�سائي  الأمني 

الجنائية )اأنظر االإ�ضاءة(.

التي  الق�ضاء  اإ�ضالح  حول  المذكرة 

اأعدتها �ضنة 2010 ع�ضرة جمعيات)1( 

المبادرة  هذه  �ضياق  تقديم  وبعد 

االإ�ضالح  جعلت  التي  واالأ�ضباب 

�ضروريان تطرقت المذكرة لعدة محاور 

تتعلق بـ: 

- ال�ضمانات ال�ضرعية والموؤ�ض�ضاتية التي 

لكل  م�سبق  ك�سرط  توفيرها  يجب 

على  يتعلق  د�ضتوري  تعديل  اإ�ضالح: 

وجه الخ�ضو�ص بالن�ضو�ص والقوانين 

للق�ضاء،  االأعلى  بالمجل�ص  الخا�ضة 

ا�ضتقاللية  على  ال�ضريح  والتاأكيد 

العامة،  النيابة  وق�ضاة  الحكم  ق�ضاة 

وجه  وعلى  ت�ضريعية،  اإ�ضالحات 

الق�ساة  بحق  العتراف  الخ�سو�س 

اإ�ضالح  للجمعيات،  االنتماء  في 

الم�ضلحة  للقوات  الدائمة  المحكمة 
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الملكية.

ل�ضمان  الموجهة  االإ�ضالحات   -

والنزيهة.  العادلة  المحاكمات 

ال�ضمانات  االإطار  هذا  في  وتندرج 

بالق�ضاة:  الخا�ضة  االأ�ضا�ضية 

المهني،  الم�ضار  اال�ضتقاللية، 

التكوين، ظروف العمل... 

�ضير  بطريقة  المتعلقة  االإ�ضالحات   -

المحاكم : تح�ضين الخريطة الق�ضائية، 

الم�ضتخدمين  تكوين  تح�ضين 

الق�ضائيين(،  واالأعوان  )الق�ضاة، 

تنفيذ  والنوعية،  الفعالية  تح�ضين 

االأحكام. 

لتحقيق  ال�ضرورية  االإ�ضالحات   -

المعلومة  اإلى  الولوج  ال�ضفافية، 

جميع  خ�سوع  الر�سوة،  ومحاربة 

للمحا�ضبة،  الدولة  موؤ�ض�ضات 

بالن�ضبة  المعلومة  اإلى  الولوج  �ضمان 

للمواطنين، ال�ستغال النزيه وال�سفاف 

للموؤ�ض�ضة الف�ضائية. 

المخ�ض�ص  االأخير  المجال  واأخيرا   -

وتتم  وال�ضجناء،  ال�ضجون  لو�ضعية 

القانون  بتعديل  خ�ضو�ضا  المطالبة 

ال�ضجنية  بالموؤ�ض�ضات  المتعلق 

ومراجعة نظام حرا�ص ال�ضجون وفتح 

حقوق  لمنظمات  الموؤ�ض�ضات  هذه 

االإن�ضان. 

هام�ص:

محامي  جمعية  بـ:  االأمر  ويتعلق   )1(

عن  للدفاع  المغربية  الع�ضبة  المغرب، 

المغربية  الجمعية  االإن�ضان،  حقوق 

المغربية  المنظمة  االإن�ضان،  لحقوق 

المغربي  المنتدى  االإن�ضان،  لحقوق 

المغربي  المر�سد  والإن�ساف،  للحقيقة 

المغرب،  تران�ضبران�ضي  لل�ضجون، 

ا�ضتقالل  عن  للدفاع  المغربية  الجمعية 

مجموعة  الدولية  العفو  منظمة  الق�ضاء، 

المغرب، جمعية عدالة. 

�آفاق �لد�ستور �لجديد

اأتى  فلقد  بالق�ضاء،  يتعلق  فيما  اأما 

ت�ضكل  عنا�ضر  بعدة  الجديد  الد�ضتور 

ن�ص  فلقد  م�ضتويات.  عدة  على  تقدما 

االأ�ضا�ضية  الحقوق  على  �ضريح  ب�ضكل 

وتم التاأكيد على �ضمو االتفاقيات الدولية 

له  اأمر  وهذا  الوطنية.  الت�ضريعات  على 

اأهمية فيما يخ�ص مجال الق�ضاء، بما اأن 

كل القواعد الخا�ضة بالمحاكمة العادلة 

الخا�ص  العهد  في  عليها  المن�ضو�ص 

نف�ضها  تفر�ص  وال�ضيا�ضية  بالمدنية 

د�ضتوريا على الم�ضتوى النظري. فالحق 

عن  ف�ضال  ي�ضبح،  عادلة  محاكمة  في 

يخ�ص  وفيما  موؤ�ض�ضاتيا.  حقا  ذلك، 

تمت  فلقد  اأدق،  ب�ضكل  الق�ضاء،  تنظيم 

المدني  للمجتمع  دائم  مطلب  تلبية 

وهو اأن الق�ضاء اأ�ضبح »�ضلطة ق�ضائية«. 

لهذه  ال�سابع  العنوان  تم تخ�سي�س  ولقد 

الم�ضاألة: فلتاأكيد على ا�ضتقاللية ال�ضلطة 

الق�ضائية، تن�ص المادة 109 على ما يلي: 

»يمنع كل تدخل في الق�سايا المعرو�سة 

ب�ضاأن  القا�ضي  يتلقى  وال  الق�ضاء،  على 

تعليمات  اأو  اأوامر  اأي  الق�ضائية  مهمته 

على  يجب  �سغط.  لأي  يخ�سع  ول 

مهدد،  ا�ضتقالله  اأن  اعتبر  كلما  القا�ضي 

االأعلى  المجل�ص  اإلى  االأمر  يحيل  اأن 

لل�ضلطة الق�ضائية«. وهناك نقطة اإيجابية 

المجل�ص  تحول  في  وتتمثل  اأخرى، 

االأعلى  المجل�ص  اإلى  للق�ضاء  االأعلى 

تو�صيات هيئة الحقيقة 

والإن�صاف ب�صدد الق�صاء

تدعيم  اأن  والإن�ساف  احلقيقة  هيئة  تعترب 

دولة احلق تتطلب اأي�ضا اإ�ضالحات يف جمال 

الأمن والق�ساء والت�رسيع وال�سيا�سة اجلنائية. 

وجه  على  التالية  التو�ضيات  تقدم  ولهذا 

اخل�ضو�ص: 

-1 احلكامة االأمنية التي تتطلب على وجه 

اخل�ضو�ص تاأهيل وتو�ضيح ون�رش الن�ضو�ص 

وتنظيم  ب�ضالحيات  املت�ضلة  التنظيمية 

التدخل  وطرق  القرار  اتخاذ  م�ضل�ضل 

االأجهزة  عمل  وتقييم  املراقبة،  واأنظمة 

االأمنية واال�ضتخباراتية بدون ا�ضتثناء، وكذا 

النظام  بحفظ  املكلفة  االإدارية  ال�ضلطات 

القوة  ا�ضتعمال  �ضلطة  لها  التي  اأو  العام 

العمومية.  

-2 تقوية ا�ضتقالل الق�ضاء وهو االأمر الذي 

الطبيعة  ذات  التو�ضيات  اإىل  اإ�ضافة  يتم، 

املجل�س  و�سع  مراجعة  عرب  الد�ستورية، 

تنظيمي.  قانون  طريق  عن  للق�ضاء  االأعلى 

وتو�ضي الهيئة، بهذا ال�ضدد، باإ�ضناد رئا�ضة 

للرئي�ص  بالنيابة  للق�ضاء  االأعلى  املجل�ص 

تركيبته  وتو�سيع  العليا،  للمحكمة  الأول 

قطاع  جانب  اإىل  اأخرى  قطاعات  لت�ضمل 

الق�ضاء. 

اجلنائية،  وال�سيا�سة  الت�رسيع  تاأهيل   3-

�ضمانات  تقوية  يتطلب  الذي  االأمر  وهو 

حقوق  حلماية  وامل�ضاطر  باحلقوق  تتعلق 

الوطنية  الندوة  تو�ضيات  وتفعيل  االإن�ضان، 

حول ال�ضيا�ضة اجلنائية املنعقدة مبكنا�ص �ضنة 

العنيفة  للممار�ضة  تعريف  تقدمي   ،2004
�سد الن�ساء يتوافق مع املعايري الدولية، تفعيل 

حلقوق  اال�ضت�ضاري  املجل�ص  تو�ضيات 

ال�ضجنية  باملوؤ�ض�ضات  املتعلقة  االإن�ضان 

تطبيق  قا�سي  اخت�سا�سات  )تو�سيع 

االأحكام، اللجوء الأحكام بديلة...(. 
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الملك،  دوما  يتراأ�ضه  الق�ضائية،  لل�ضلطة 

في  الرئي�ص،  نائب  كان  بينما  ولكن 

الذي  العدل،  وزير  هو   ،1996 د�ضتور 

اأ�ضبح  التنفيذية،  ال�ضلطة  في  ع�ضو  هو 

محكمة  رئي�ص  هو  االآن  الرئي�ص  نائب 

م�ضتقل  اأحكام،  قا�ضي  وهو  النق�ص، 

نظريا. اإ�ضافة اإلى ذلك، اأ�ضبحت تركيبة 

غير  ان�سمام  مع  انفتاحا.  اأكثر  المجل�س 

المجل�ص  رئي�ص  )الو�ضيط،  اإليه  الق�ضاة 

وخم�ص  االإن�ضان،  لحقوق  الوطني 

تو�سيع  مع  الملك(  يعينها  �سخ�سيات 

درجة.  اأول  محاكم  ق�ضاة  م�ضاركة 

ي�ستمر  فهو  اخت�سا�ساته،  تو�سيع  وتم 

المتعلقة  التاأديبية  ال�ضلطة  ممار�ضة  في 

بالق�ضاة، ويحدد الد�ضتور ب�ضكل �ضريح 

ب�سبب  لالإ�ستاأناف  قابلة  قراراته  اأن 

وهناك  ال�ضلطة.  ا�ضتعمال  في  ال�ضطط 

اأمر جديد اآخر، فالد�ضتور يتناول ب�ضكل 

المتقا�ضين  حقوق  مادة   12 في  مف�ضل 

وقواعد �ضير العدالة. 

المكانة  مالحظة  ذلك  مع  ويمكن 

مجال  في  الملك  يحتلها  التي  المركزية 

الق�ضاء: 

- الملك هو ال�ضامن ال�ضتقالل ال�ضلطة 

الق�ضائية )الف�ضل 107(.

- يراأ�ص الملك المجل�ص االأعلى لل�ضلطة 

الق�ضائية )الف�ضل 56(.

با�ضم  وتنفذ  ت�ضدر  االأحكام  اأن  كما   -

الد�ضتوري  الن�ص  )ويقول  الملك 

مدققا »وبا�ضم القانون« وهو ما يعتبر 

نرى  ال  الأنه  حا�ضل،  تح�ضيل  فعليا 

القانون  غير  اآخر  اأ�ضا�ص  اأي  على 

يمكن اأن ترتكز قرارات الق�ضاء(. 

- يوافق الملك بظهير على تعيين الق�ضاة 

لل�ضلطة  االأعلى  المجل�ص  قبل  من 

الق�ضائية )الف�ضل 57(.

بظهير  العفو  حق  الملك  يمار�ص   -

)الف�ضل 58(.

هذه ال�ضالحية االأخيرة تبين اأن الق�ضاء 

ل زال ي�سكل امتيازا ملكيان بما اأن حق 

ي�سمح  الحالي،  الو�سع  في  العفو،  منح 

المحكومين  باإعفاء  فقط  لي�ص  الملك، 

منها،  جزء  من  اأو  الكاملة  العقوبة  من 

كما هو الحال في مجموعة من البلدان، 

اأو  قبل  بالتدخل  اأي�ضا  له  ي�ضمح  ولكن 

له  ي�ضمح  اأي  الق�ضائية،  المتابعات  اإبان 

وبالتالي  للعدالة،  العادي  ال�ضير  بتوقيف 

تخلي�ص المتقا�ضين الذين ي�ضتفيدون من 

العفو من كل المتابعات. 

الق�ضائية  ال�ضلطة  ا�ضتقاللية  كانت  اإذا 

قد تم التاأكيد عليها بو�ضوح، فاإن التبعية 

ت�ضبح  بالمقابل،  النيابة،  لق�ضاة  التراتبية 

 .110 الف�ضل  يوؤكدها  د�ضتورية  قاعدة 

فهي  جديدة،  لي�ضت  التبعية  وهذه 

الم�ضطرة  مدونة  في  عليها  من�ضو�ص 

عليها  التن�ضي�ص  يتم  لم  ولكن  الجنائية، 

اإذن  واأ�ضبحت  الد�ضتور،  في  قبل  من 

هو  العدل  وزير  ومادام  د�ستوريا،  مبداأ 

فاإن  التراتبية،  الناحية  من  م�ضوؤول  اأعلى 

من  كبير  ب�ضكل  مراقبة  تظل  المتابعات 

العك�س  وعلى  التنفيذية.  ال�سلطة  طرف 

االأحكام  لق�ضاة  يمكن  ال  ذلك،  من 

هذه  ول�ضمان  اأوامر،  اأية  يتلقوا  اأن 

دون  لكن   - الد�ضتور  ين�ص  اال�ضتقاللية 

تحديد الكلمة- على اأن ق�ضاة االأحكام 

ويظل  القانون،  بمقت�ضى  اإال  ينقلون  ال 

الق�ضاة محرومين من الحرية النقابية. 

يجب اأن نفح�ص بعناية تامة، فيما وراء، 

التي  الن�ضو�ص  المطروحة،  المبادئ 

تو�ضح االأحكام الد�ضتورية، وعلى وجه 

المتعلق  التنظيمي  القانون  الخ�ضو�ص 

الق�ضائية. في  لل�ضلطة  بالمجل�ص االأعلى 

الواقع، لي�ست المبادئ المن�سو�س عليها 

ولكن  اأهمية،  االأكثر  هي  الد�ضتور  في 

�ضتفّعل  التي  الطريقة  هي  اأهمية  االأكثر 

بها عبر القوانين، وخ�ضو�ضا في التطبيق 

اأية  يمثل  ال  المبادئ  اإعالن  اإن  اليومي. 

فائدة اإذا لم نعمل ب�ضرامة على تطبيقها. 

ال�ضير  اأمام  1996 عائقا  لم يكن د�ضتور 

كان  فلقد  ال�ضتقاللها.  اأو  للعدالة  الجيد 

مجموع الن�ضو�ص قابال للتح�ضن، ولكن 

الن�ضو�ص  تغيير  اأن  االعتقاد  الوهم  من 

�ضيحقق تغييرا في �ضير النظام. 

التي  والن�ضو�ص  الجديد  الد�ضتور  اإن 

هي قيد الإعداد في وزارة العدل �ستكون 

تواكب  لم  اإذا  فائدة  وال  تاأثير  بدون 

بتغيير جذري في �ضلوك الحكام والق�ضاة 

والم�ضاعدين الق�ضائيين والمتقا�ضين. 



�س: هل يوجد قانون يمنع �لق�ساة 

من تاأ�سي�س جمعيات �أو �لنتماء 

�إليها؟

ج: ل يوجد قانون �سريح يمنع الق�ساة 

من تاأ�ضي�ص جمعيات1)1(، ولكن المادة 

الق�ساة  يمنع  التنظيمي  القانون  من   13
التعبير  اأو  �سيا�سي  ن�ساط  اأي  ممار�سة  من 

 14 المادة  اأن  كما  �ضيا�ضي،  راأي  اأي  عن 

النخراط  اأو  نقابة  تاأ�سي�س  من  تمنعهم 

تمنع  التي   15 المادة  اأي�ضا  وتوجد  فيها، 

عدا  ما  اآخر  ن�ساط  اأي  مزاولة  من  الق�ساة 

�ضواء  بوظيفتهم،  مبا�ضرة  المرتبطة  تلك 

عنها،  موؤدى  غير  اأو  عنها  موؤدى  كانت 

للقا�سي  الترخي�س  يمكنه  الوزير  ووحده 

�سبيل  على  كالتعليم  اآخر  ن�ساط  بمزاولة 

المثال، ويخ�سع كل ن�ساط اأدبي للح�سول 

على ترخي�ص.

�س: ماذ� تق�سدون باأن�سطة �أدبية؟ 

اأو  والن�ضر  الكتابة  بذلك  اأق�ضد  ج: 

المثال.  �ضبيل  على  الجمعوية  االأن�ضطة 

فعلى القا�ضي الح�ضول على ترخي�ص من 

وزارة العدل ليتمكن من و�سع ا�سمه على 

اأي من�سور كيفما كان. ومع ذلك، يوجد 

واتفاقيات   ،1985 ل�ضنة  ميالن  اإعالن 

دولية ت�سجع الق�ساة على تاأ�سي�س جمعيات 

والعلمية  المهنية  ظروفهم  لتح�ضين  مهنية 

احلوار  اأجري هذا  التحرير:  1 مالحظة هيئة 
الذي  اجلديد  الد�ضتور  على  اال�ضتفتاء  قبل 

احلق  “للق�ضاة  يلي:  ما  على   11 مادته  تن�ص 

يف حرية التعبري، مبا يتالءم مع واجب التحفظ 

واالأخالقيات الق�ضائية. ميكن للق�ضاة االنتماء 

مع  مهنية،  اإن�ساء جمعيات  اأو  اإىل جمعيات، 

الق�ضاء،  وا�ضتقالل  التجرد  واجبات  احرتام 

القانون.  املن�سو�س عليها يف  وطبقا لل�رسوط 

الأحزاب  يف  النخراط  الق�ساة  على  مينع 

ال�ضيا�ضية واملنظمات لنقابية”.

والدفاع عن ا�ضتقاللية الق�ضاء. ويجب اأن 

اأن للقا�ضي االأولوية في الدفاع  نقول هنا 

توؤكده  ما  وهذا  الق�ضاء.  ا�ضتقاللية  عن 

االأ�ضا�ضية  المبادئ  اإعالن  من   9 المادة 

االأمم  )مبادئ  الق�ضاء.  با�ضتقالل  الخا�ضة 

المتحدة االأ�ضا�ضية ب�ضاأن ا�ضتقالل ال�ضلطة 

الق�ضائية(.

�س: هل تعر�ستم �إبان قيامكم 

بمهامكم ل�سغوطات من �لإد�رة؟ 

ج: يجب اأن ن�ضير اأوال اأن الملفات ذات 

مقبولين  لـ»ق�ضاة  ُتعطى  ال�ضيا�ضية  الطبيعة 

من طرف الإدارة«، فال يتم تعيين اأي قا�س 

دون اأن يتم التاأكد من طاعته، وال يتم تعيين 

قا�ص نزيه وم�ضتقل في ق�ضية تكون للدولة 

فيها منفعة. 

�س: ما هي �لقنو�ت �لمعتادة �لتي 

يتم ��ستعمالها لتقديم تعليمات 

للقا�سي؟ 

فاإن  مدنية  الق�ضية  كانت  اإذا  ج: 

اإدارة  عن  العادة  في  ت�ضدر  التعليمات 

الق�ضية  كانت  اإذا  اأما  المدنية،  ال�ضوؤون 

جنائية فاإن االإدارة المعنية هي التي ت�ضدر 

التعليمات. فالوزير ل يتدخل اأبدا ب�سكل 

هذه  اأن  اأي�ضا  ن�ضير  اأن  يجب  مبا�ضر... 

تفهمها  ق�ضاة  اأوجدت  قد  التعليمات 

وتقبلها، كما اأنه يمكنهم اأن يظلوا اأحرارا 

التي  الق�ضايا  يخ�ص  فيما  اأحكامهم  في 

تخلو من اأية تدخالت. 

�أخبار تر�ن�سبار�ن�سي 

ن�شرة مر�شد الر�شوة وتنمية ال�شفافية بالمغرب

لجنة المتابعة

عز الدين اأق�شبي

�شيون اأ�شيدون

اأحمد برنو�شي 

ر�شيد الفياللي المكنا�شي 

عبد العزيز م�شعودي

عبد اللطيف نكادي

ب�شير را�شدي

رئي�شة التحرير 

مي�شال الزراري 

مدير التحرير

فوؤاد الزراري 

التوثيق

فاطمة الزهراء بوعزيز 

اأريل اأوكي 

لطيفة اأبولح�شن 

مدير المر�شد

فوؤاد الزراري

التوا�شل

ن�شيرة بوعزاوي 

ماكيط وت�شفيف

�شكريبتيرا اإيد�شيون 

ال�شور

اإيك بري�ص 
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اأخبار تران�ضباران�ضي هي ن�ضرة داخلية، ت�ضدرها 

مر�ضد  ويعدها  المغرب  تران�ضباران�ضي  جمعية 

الر�ضوة، بدعم من �ضفارة هولندا بالمغرب

�أ�سئلة موجهة للقا�سي �ل�سابق 

عبد �لمولى خر�سا�س
حوار



�أ�سئلة للمحامي و�لبرلماني م�سطفى �لرميد  حوار

�س: ما هي و�سعية �لق�ساء و�لق�ساة في �لمغرب؟ 

في  الق�ضاء  و�ضعية  عن  يقال  اأن  يمكن  ما  اأقل  اإن  ج: 

المملكة اأنه بعيد كل البعد عن اأن يكون م�ضتقال ونزيها. 

فاأغلبية الق�ضاة يعتبرون اأنف�ضهم موظفين، واأحيانا يتلقون 

تعليمات وا�ضحة، وحين ال يتلقون اأية تعليمات يحاولون 

تخمين ما ُينتظر منهم القيام به. اأما اأ�ضباب هذه الو�ضعية 

تاريخية  اأ�ضباب  الخ�ضو�ص  فهي عديدة ومنها على وجه 

وعملية. 

�س: هل يمكن للق�ساة �أن يعبرو� عن تظلماتهم؟ 

ج: يجب اأن يتمكنوا من ذلك دون اأن يوؤدي االأمر اإلى 

المالئم  غير  من  اأنه  اأت�ضور  واأنا  ب�ضمعتهم،  �ضرر  اإلحاق 

التباهي  من  بنوع  لل�ضحافة  اآرائه  عن  القا�ضي  يعبر  اأن 

فيما  اآرائه  عن  التعبير  واجبه  من  ذلك،  ومع  والفتخار. 

يتعلق بم�ساكل المجتمع.

�س: لماذ� يُمنع �لق�ساة من �لإدلء باآر�ئهم 

لل�سحافة في نظركم؟ 

ج: ال يجب اأن يكون للقا�ضي موقف �ضيا�ضي الأن هذا 

الأمر هو الذي ي�سمن عدم انحيازه لهذا الطرف اأو ذاك. 

كما اأنه يخ�سع اأي�سا لواجب التحفظ ، وهذا ل يمنعه من 

اأن يتمكن من تحمل م�ضوؤولياته عن ت�ضريحاته لل�ضحافة 

بدون اأية انحرافات وبكل نزاهة. 
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•		ال�ضروق
•		اأخبار اليوم

•		الخبر
•		العلم
•		البيان

•		الم�ضعل
•		الوطن االآن

•		العدالة والتنمية
•		االأحداث المغربية

•		االأيام
•		االتحاد اال�ضتراكي

•		الجريدة االأولى
•		الحياة

•		المغربية
•		الم�ضاء

•		المنعطف
•		المنتخب

•		االأ�ضبوع ال�ضحفي
•		االأ�ضبوعية الجديدة

•		القب�ص
•		النهار المغربية

•		الراأي
•		اأ�ضداء

•		ال�ضباح
•		ال�ضباحية

•		ال�ضحراء المغربية
•		التجديد

•		اأوفيت

•		اأوجوردوي لوماروك
•		بيان اليوم

•		�سالينج هيبدو
•		اإيكونومي اإي اأنتروبريز

•		فينان�س نيوز اإيبدو
•		البيرانت

•		الغزيت دي ماروك
•		الفي اإيكونوميك

•		ليكونومي�ضت
•		ليكونومي�ست ماغازين

•		ليك�ضبري�ص
•		لوجورنال اإيبدومادير

•		لوماتان دي ماغريب اإي 
دي �ضاحارا

•		لوموند
•		لوروبورتر

•		لو�ضوار اإيكو
•		لي زيكو

•		ليبيرا�ضيون
•		لوب�ضيرفاتور

•		لوبينيون
•		ماناجر بيبليك

•		ماروك اإيبدو
•		ني�ضان

•		بير�ضبيكتيف دي ماغريب
•		بروبليم اإيكونوميك

•		ر�ضالة االأمة
•		تل كل 
•	ال�ضرطة

المراجع والم�سادر

جرائد ومجالت




