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نـشــرة مـرصد الـرشــوة

الريع«  »اقت�صاد  اإدانة  كانت 

التي  التعبوية  ال�صعارات  اأحد 

وركزت  ال�صارع  في  ُرفعت 

كما  فبراير،   20 حركة  عليه 

خ�ص�صت له ال�صحافة، وب�صكل 

الأولى.  �صفحاتها  منتظم، 

اإرادتها  عن  الحكومة  وعبرت 

»الم�صكل«  لهذا  الت�صدي  في 

عن  الك�صف  عبر  وذلك 

برخ�ص  الأولى  تتعلق  لئحتين 

خطوط  ا�ستغالل  )موؤذونيات( 

المدن  بين  الطرقي  النقل 

والثانية تتعلق برخ�ص ا�ستغالل 

المقالع.  

لزالت ترتفع اليوم العديد من 

الأ�سوات المطالبة بن�سر لوائح 

التي  الجهات  متهمة  اأخرى، 

والموؤذونيات  الرخ�ص  تمنح 

المتعلقة بال�ستغالل، وال�ستيراد، 

والت�صدير باأنها توزعها ح�صب 

قلب  وفي  التحالفات  هوى 

باأنها  تتظاهر  �سلطة  خفايا 

في  اأما  ال�صفافية،  لعبة  تلعب 

العمق فهذه ال�سلطة تتحكم في 

الغتناء ال�صهل وال�صريع.

ُتطرح  ذلك  كل  وب�سبب 

يتعلق  هل  الأ�سئلة:  من  العديد 

النقل  بمجالت  الريع  اقت�ساد 

البحري  وال�سيد  والمقالع 

هذا  محاربة  تتم  هل  فقط؟ 

عبر  فقط  القت�ساد  من  النوع 

ن�سر لوائح الم�ستفيدين من هذه 

الم�صروعة؟  غير  المتيازات 

من  خال  اقت�ساد  يوجد  هل 

اأ�سا�سا  اأم اأن الريع ي�سكل  الريع 

لخلق الثروات؟

يهدف هذا العدد من »اأخبار 

تران�سباران�سي« اإلى اإثارة نقا�ص 

الإمكان  قدر  وواقعي  منفتح 

العنا�سر  بع�ص  بتقديم  وذلك 

التاريخية والنظرية وعنا�سر من 

ت�صمح  التي  الراهنة  الأحداث 

اأغلب  في  تم  م�صاألة  باإي�صاح 

الأحيان اإخفاء تعقيدها باللجوء 

لالإدانة العنيفة. 
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خا�ص عن 

تران�سباران�سي

ر�سالة 

تران�سباران�سي 

المغرب لرئي�س 

الحكومة

هل تتوفر الحكومة على 
إستراتيجية لمحاربة الفساد؟

ال�سيد رئي�ص الحكومة

اجتمع  ما  مغربية  لحكومة  تجتمع  لم 

للحكومة الحالية من ال�سروط الم�ساعدة 

الف�ساد  على  انت�سار حا�سم  تحقيق  على 

الالم�سروعة  المتيازات  و  الر�سوة  و 

واقت�ساد الريع في بالدنا:

الهبة  الم�ساعدة  ال�سروط  هذه  اأول 

التاريخية لمئات الآلف من المواطنات 

والمواطنين بمبادرة من �سباب 20 فبراير 

�سد  منتف�سين  لل�سوارع  خرجوا  الذين 

الف�ساد و �سنوه و حاميه ال�ستبداد،

بمراجعة  القيام  هو  ال�سروط  هذه  ثاني 

جديد  اأ�سمى  قانون  اعتماد  و  د�ستورية 

اأعطى على م�ستوى منطوقه �سالحيات 

الت�سريعية،  للموؤ�س�سات  م�سبوقة  غير 

والتنفيذية،  والرقابية رغم اأنه لم ي�صتجب 

يتيحه  كان  وما  الإ�سالح  مطالب  لكل 

الظرف التاريخي.

حكومة  ت�صكيل  ال�سروط  هذه  ثالث 

ال�سالحيات  بمثل  �سابقاتها  تتمتع  لم 

وال�سلطات التي تحظون بها على الأقل 

على م�ستوى ن�ص الد�ستور،

هو  الم�ساعدة  ال�سروط  هذه  رابع 

الن�سال �سد  الذي حققه  الكبير  التراكم 

على  اإن  المغرب  في  والر�سوة  الف�ساد 

اأو  محدوديته  على  الر�سمي  الم�ستوى 

حيوية  بف�صل  المدني  الم�صتوى  على 

المدني  المجتمع  جمعيات  ا�ستماتة  و 

من  العديد  وتوفر  القتراحية،  وقوتها 

الآليات و الو�سائل القانونية للحد من اآفة 

�سيرورة  في  المغرب  اإدخال  و  الف�ساد، 

تحقيق النزاهة و �سيادة القانون و �سيانة 

حماية  و  الجماعية  و  الفردية  الحقوق 

المال العام.

ما  الم�ساعدة  ال�سروط  هذه  مقابل 

من  الم�ستفيدة  والقوى  البنيات  تزال 

والمتيازات  الريع  اقت�صاد  الف�صاد ومن 

ترف�ص  القرار،  مراكز  في  بقوة  حا�سرة 

مجتمع  لإقرار  محاولة  اأو  اإ�سالح  اأي 

ت�سوده قيم النزاهة والم�ساواة.

لتغلغل  واعتبارا  الحيثيات  هذه  لكل 

نخاطبكم  اأن  قررنا  وا�ست�سرائه  الف�ساد 

مفتوحة  بر�سالة  الحكومة  رئي�ص  ال�سيد 

لنقول لكم وللراأي العام اأن الحكومة لم 

تقم بعد باأي خطوة حا�سمة في التجاه 

اأوليا  ت�سورا  ولو  تقدم  ولم  المطلوب 

والم�ستقبلية  الآنية  واأهدافها  لخطتها 

تما�سكنا  تهدد  التي  الآفة  هذه  لمحاربة 

ون�سيجنا الجتماعي و اقت�سادنا.

المبادرات  ظلت  اأي�صا  هذا  لكل 

اليجابية القليلة التي اتخذ تموها، بدون 

اأي نتيجة تذكر.

استراتيجية لمحاربة الفساد؟
ال�سيد رئي�ص الحكومة

هو  الف�صاد  لآفة  حليف  اأكبر  اإن   

والتباهي  الت�صريحات  في  الإطناب 

القانونية  والم�ساريع  بالنجازات 

والإجراءات الجزئية والتقارير في غياب 

خطة  اإطار  في  وا�سح  حكومي  التزام 

وال�سيا�سي  القانوني  بين  تجمع  وطنية 

والإجرائي وبين الوقاية والزجر وتعتمد 

كافة  مع  الإ�ستراتيجية  ال�سراكة  على 

الحية  القوى  كل  واإ�سراك  الفاعلين 

لت�صييد �صرح منظومة وطنية للنزاهة.

لن يت�سع مجال هذه الر�سالة لإبراز كل 

مكونات هذه الإ�ستراتيجية، لكن عليها 

اأن تجيب على بع�ص الق�سايا المحورية:

بالحد  الكفيلة  الملمو�سة  الإجراءات   -

وتطبيق  العقاب  من  لإفالت  منا 

القانون دون تمييز اأو امتياز.

الق�ساء،  موؤ�س�سات  اأدوار  تفعيل   -

والمفت�صية  للمالية،  العامة  والمفت�صية 

وباقي  الترابية،  لالإدارة  العامة 

محاربة  في  الوزارات  مفت�صيات 

الف�ساد و زجر مرتكبيه.

من  للحد  الملمو�سة  الخطوات   -

التي  القطاعات  الر�سوة في  و  الف�ساد 

للمواطنين،  اليومي  العي�ص  تم�ص 

وم�سالحهم مثل المحاكم، وال�سرطة، 

و الم�صت�صفيات، و المرافق الإدارية .

الموؤ�س�ساتية  و  القانونية  المقترحات   -

القتراحي  الدور  وت�صجيع  لتفعيل 

المجتمع  لموؤ�س�سات  والرقابي 

في  الخا�ص  القطاع  و  المدني، 

المنا�صلين  وحماية  الف�صاد،  محاربة 

ل�سمان  الحيوية  الجبهة  هذه  في 

ممار�سة المواطنة وحماية الوطن.

و في هذا ال�صدد نذكر بكل ما راكمه 

اقترحته  ما  و  المدني  المجتمع  ن�سال 

من  نف�سها  الر�سمية  الموؤ�س�سات  حتى 

الخطة  عنا�سر  اأن  لنقول  اإجراءات 

الوطنية التي نطالب بها متوفرة ل تحتاج 

اأعمق  ت�سخي�ص  اأو  اأخرى  درا�سات  اإلى 

الجراأة  و  القدرة  و  الإرادة  تحتاج  بل 

ال�سيا�سية، فهل تتوفر عليها الحكومة؟

 الدار البي�صاء 6 دجنبر 2012

المكتب التنفيذي 
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وعر�ص فيديوهات، ومعار�ص للوحات 

فنية ت�صكيلية...

اإن حدث »ا�ستعجال الكالم« والذي 

عا لطاقات متعددة، منح  يعتبر حدثا مجمِّ

للتعبير  ال�صباب  من  للع�صرات  الفر�صة 

مو�سوع  عن  والثقافة  الفن  طريق  عن 

الر�سوة.  مو�سوع  وهو  جميعا  ي�سغلنا 

خالل  من  ال�سباب  هوؤلء  تمكن  ولقد 

ف�ساء  خلق  من  بالعمل  القول  اقتران 

ل  قول  الكالم«هو  لـ»ا�ستعجال  الرابط 

فنية  التعبيرات،  مختلف  عبر  للر�سوة 

وثقافية: نوتات مو�سيقية، فن ت�سكيلي، 

مل�سقات، كلمات وتعبيرات ج�سدية...

اإن تظاهرة »ا�ستعجال الكالم« نظمت 

المقد�ص«  القلب  »كاتدرائية  �ساحة  في 

بالدار البي�صاء طيلة يوم ال�صبت 8 دجنبر 

»الحلقة«  تنظيم  في  تج�سدت   ،2012
ال�سارع،  م�سرح  وعرو�ص  المعا�سرة، 

موؤ�سر قيا�س الر�سوة: 

يبقى المغرب دائما 

ذاك التلميذ ال�سيئ

 مؤشر قياس الرشوة 
الزال المغرب تلميذا كسوال

الر�سوة  قيا�ص  لموؤ�سر  ترتيب  اآخر  بّين 

اأن المغرب لم يبذل اأي جهد في مجال 

محاربة الر�سوة واأنه لزال يغو�ص فيها: 

ل�سنة  بالن�سبة  الر�سوة  قيا�ص  فموؤ�سر 

منهجية  وفق  �صياغته  تمت   2012
انتقلت  عليها  المح�سل  فالنقطة  معّدلة: 

كما  نقطة،   100 من  يتكون  �ُسلم  اإلى 

تعديله  تم  الموؤ�سر  اأن نمط ح�ساب هذا 

على عالمة  المغرب  ولقد ح�سل  تقنيا. 

تقدر بـ 37 نقطة واحتل المرتبة 88 من 

وفق  الترتيب  بهذا  معنّيا  بلدا   174 بين 

المنهجية  اأن  من  وبالرغم  الموؤ�سر.  هذا 

ما  بمقارنة  بالقيام  ت�سمح  ل  الجديدة 

بين موؤ�سر قيا�ص الر�سوة ل�سنة 2011 من 

بالن�سبة  الر�سوة  قيا�ص  موؤ�سر  وبين  جهة 

من  ال�سنة  هذه  على  ال�سابقة  لل�سنوات 

جهة اأخرى، فاإنه يمكن التاأكيد اأن مرتبة 

المغرب ت�سكل تراجعا مقارنة بما �سبق.

 2007  2008 2009 20102011
3.43,4 3.3 3,5 3,5 النقطة على ع�سرة

8580 89 80 72 الترتيب 

االحتفال باليوم 

العالمي لمحاربة 

الر�سوة

تعبئة الطاقة اإلبداعية للشباب
نظمت تران�سباران�سي المغرب بتاريخ 

8 دجنبر 2012، بمنا�سبة اليوم العالمي 
لمحاربة الر�سوة، حدثا فنيا وثقافيا تحت 

عنوان  »ا�ستعجال الكالم« ويتعلق الأمر 

فالخيط  التخ�س�سات.  متعددة  بتظاهرة 

الزالت الدول اال�سكندينافية ونيوزلندة و�سوي�سرا والديمقراطيات الكبرى ب�سفة 

عامة في مقدمة الترتيب بالن�سبة ل�سنة 2012.

البلد الرتبة 
النقط 

الُمحرزة 

االأبحاث 

الميدانية

درجة الدقة

االأق�سىاالأدنى

9078793الدانمارك1

9078595فالندا1

9078794نيوزلندا1

8878591ال�صويد4

8798390�سنغفورا5

8668190�سوي�سرا6

8588386اأ�ستراليا7

8578287النرويج7

8478087كندا9

8478188هولندة9

8267589اأي�صلندا11

8067585اللوك�صومبورغ12

7987583األمانيا13

7787480هونغ كونغ14

7636587باربادو�ص15

7487277المملكة المتحدة17

7396679الوليات المتحدة19

التزال الر�سوة تنخر منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا عموما

البلد الرتبة 
النقط 

الُمحرزة 

االأبحاث 

الميدانية

درجة الدقة

االأق�سىاالأدنى

6876175الإمارات العربية وقطر27

5154458البحرين53

4874354الأردن58

4753560عمان61

4453750الكويت66

4173645تون�ص75

3783243المغرب88

63,329 34 الجزائر105

3152536موريتانيا123

3062734لبنان128

2652231�سوريا144

2362027اليمن156

2161427ليبيا160

1841422العراق169

136817ال�صودان173

خا�ص عن تران�سباران�سي



الملف الرئي�سي

اأخبار تران�صباران�صي العدد 14، يناير 2013 — 4 

ا�ستراتيجية الحكومة 

في مجال محاربة الر�سوة 

وجائزة النزاهة ل�سنة 

2012
 بيان تران�سباران�سي المغرب

اإن المكتب التنفيذي للجمعية المغربية 

تران�صباران�صي   – الر�سوة  لمحاربة 

دجنبر   14 بتاريخ  المجتمع   - المغرب 

الجاري:

لل�سباب  المكثفة  بالم�ساركة  ينوه 

التي  والثقافية  الفنية  التظاهرات  في 

نظمتها الجمعية لالحتفاء باليوم العالمي 

اأ�سف  بكل  وي�سجل   ، الف�ساد  لمحاربة 

تعتيم الإعالم الر�سمي على هذه الأن�سطة 

وخا�صة تلك التي نظمت بالدار البي�صاء 

والتي عباأت المئات من ال�صباب.

المفتوحة  الر�سالة  م�سامين  يوؤكد 

طرف  من  الحكومة  لرئي�ص  الموجهة 

الجاري،  دجنبر   7 بتاريخ  جمعيتنا، 

اإقرار خطة  اإلى  والتي دعت من خاللها 

الر�سوة ت�ستند على  ا�ستراتيجية لمحاربة 

اإجراءات ملمو�سة وا�سحة ومن�سجمة .

يعتبر اأن الحملة التوا�سلية التي اطلقتها 

هذه  خطورة  على  كجواب  الحكومة 

الآفة غير ناجعة وغير مالئمة ؛ فالبرنامج 

من  الحد  ي�صتهدف  الذي  التوا�صلي 

اإلى  يوؤدي  القانونية قد  الممار�سات غير 

من  الإفالت  اأن  طالما  عك�سية   نتائج 

العقاب هو القاعدة. 

ال�سنة  لهذه  النزاهة  جائزة  اإ�سناد  يعلن 

لمعاد بلغوات المعروف ب » الحاقد« ، 

وجائزة خا�سة لحركة 20 فبراير.

المنهجية  واأ�صرت  ال�صارع.  في 

في  الم�صاركين  لل�صباب  الت�صاركية 

ثالث  اإبراز  على  الم�سرح  ور�سة 

ال�صارع  لم�صرح  م�صرحية  اإنجازات 

حول مو�سوع الر�سوة.

ور�سة »ال�سالم«: االإ�ستماع و»ال�سالم«:   -

جمعت هذه الحلقة هواة ومحترفين 

الفن.  بهذا  الجمهور  ليعرفوا 

لإيجاد  �سرورية  اأداة  و»ال�سالم«هو 

بين  ما  التوا�صل  ولتدعيم  معالم 

الأجيال والمجموعات الجتماعية.

الج�صدي  للتعبير  الهيب هوب: ور�صة   -

الحياة  عديدة  بكيفيات  تواَكب 

ال�سباب  مار�ص  ولقد  المدينة.  في 

الور�سة  هذه  في  �ساركوا  الذين 

في  هوب  الهيب  اأ�سا�سي   ب�سكل 

جميع اأ�سكاله )البريك دان�ص، الرق�ص 

اإلى  واإ�سافة  الكرومب...(.  وقوفا، 

هناك  كانت  الفردية  الم�صاهمات 

طريقة  وهذه  جماعية.  اإنجازات 

ال�سباب  الراق�سين  هوؤلء  تمكن 

عن  بدورهم  التعبير  من  البي�صاويين 

رف�سهم للر�سوة.

ور�سة المل�سقات: اأن يكون المرء �صد   -

اإدانتها.  عليه  اأن  اأي�سا  يعني  الر�سوة 

لذلك فللم�سممين في مجال الغرافيزم 

هذه  عن  التعبير  في  الخا�سة  طرقهم 

م�سابقة  اإطالق  تم  ولقد  الإدانة. 

بالدار  الفن  مدار�ص  طلبة  ل�سالح 

التربوي  المركز  كوم،  )اآر  البي�ساء 

للفنون  التقنية  المدر�سة  الجهوي، 

الجميلة(  الفنون  ومدر�سة  الت�سكيلية 

في مرحلتين، الأولى في يونيو والثانية 

حوالي  جمع  من  مكنت  �ستنبر،  في 

ال�سباب  فيها  يعبر  مل�سقا  ثالثين 

هذه  تجاه  و�سخطهم  غ�سبهم  عن 

الآفة. ولقد تم تعليق المل�سقات التي 

الكاتدرائية  داخل  بالقبول  حظيت 

لجنة  الجمهور وعلى  وعر�صها على 

لثنين  جوائز  منحت  التي  التحكيم 

منها.      

ال�ستعجالي  الطابع  عن  للتعبير  عمومي 

للمو�سوع عبر كلمات ب�سيطة وتعبيرات 

ر�سم،  قراءة،  كتابة،  الجميع:  يفهمها 

وب�صفة  فيديو،  م�صرح،  غناء،  رق�ص، 

في  الإبداعية  العملية  طريق  عن  عامة 

اإلى  تحولت  والتي  تمظهراتها  مختلف 

و�سيلة تعبيرية ومطلبية.     

لهذه  القوية  اللحظات  بين  ومن 

التظاهرة الكبرى ما يلي:

الم�سابقة الوطنية للفيديو: ت�سوير �سهادة   -

حبكتها  تكون  حكاية  على  اعتمادا 

الر�سوة.  محاربة  هي  الأ�سا�سية 

اكت�ساف  من  الجمهور  تمكن  ولقد 

الأعمال  من  مختارة  مجموعة 

نظمتها  وطنية  م�سابقة  في  المتناف�سة 

ل�سالح  المغرب  تران�سباران�سي 

تظاهرة »ا�ستعجال الكالم«.

بور�صة  الأمر  يتعلق  مو�سيقي:  فن   -

ل�سناعة الآلت المو�سيقية انطالقا من 

اأ�صياء ومواد م�صتعملة.

مجموعات  جاءت  مو�سيقية:  اأ�سرطة   -

الممثلين  ال�سباب  المو�سيقيين  من 

اإلى  البي�صاء  الدار  اأحياء  لجميع 

المقد�ص  القلب  كاتدرائية  �ساحة 

التمتع  من  الآخرين  وليمكنوا  ليغنوا 

بمو�سيقاهم بكل تاأكيد، وكما جاوؤوا 

مختلفة  بكيفيات  ليقولوا،  اأي�سا 

مدى  اأي  اإلى  محددة،  وباأ�ساليب 

ت�سكل الر�سوة عائقا اأمام تنمية بلدهم 

واإجها�سا للعديد من اأحالمهم.    

م�صرح  ن�صاأ   : الم�سطهد  م�صرح   -

من  �سباب  التقاء  بف�سل  الم�سطهد 

اأقيمت  حرة  ور�سة  في  اآفاق  عدة 

الجميلة  للفنون  العليا  المدر�سة  في 

بالدار البي�صاء، نظمتها تران�صباران�صي 

اإطار تظاهرة »ا�ستعجال  المغرب في 

م�سرح  اقترح  ولقد  الكالم«. 

ومتنقلة  متحركة  عرو�سا  الم�سطهد 

للتفاعل  فيها  الأولوية  تكون  حيث 

عجيب  عالم  بخلق  الجمهور  مع 

خا�ص عن تران�سباران�سي
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والمتوكي  الكالوي  القائد  )حالة 

كان  الذي  فالرابط  والري�سوني...(. 

المحليين  بالممثلين  ال�سلطان  يجمع 

»البيعة«  على  يرتكز  كان  للمخزن 

الإخال�ص  عن  يعبر  عقدا  تعتبر  التي 

والخ�سوع لل�سلطان.

العالقات الجتماعية فهما  لفهم هذه 

جيدا، يجب اأن تو�سع في �سياقها ب�سكل 

ملمو�ص، وذلك باأن ناأخذ بعين العتبار 

المجموعات  لحياة  الواقعية  ال�سروط 

اأو  ال�ستقرار  �سروط   : الجتماعية 

الفالحية  الأن�سطة  اأو  الرعي  الترحال،  

المعتمدة على الري...

بعد  فيما  العالقة  هذه  تتطور  �سوف 

اقتطاع  يتم  لكي  اأخرى  اأن�سطة  داخل 

جزء من الفائ�ص القت�سادي. ولن يقت�سر 

امتالك  على  فقط  المتيازات  توزيع 

الأرا�سي الممنوحة من طرف ال�سلطان 

لممثله المحلي، بل �ستتو�سع عملية توزيع 

المتيازات فيما بعد لت�سمل حق ا�ستعمال 

في  الح�سول  مع  والممرات  الطرق 

مقابل ذلك على العتراف. �سي�ستهدف 

تابعة  اجتماعية  فئة  خلق  النظام  هذا 

تعتبر  فئة  اأي  للمخزن،  وثيق  ب�سكل 

�سندا �سو�سيو-�سيا�سيا، �سيتعلق الأمر اأول 

بموؤذونيات )رخ�ص( النقل.

وبعد المحاولتين النقالبيتين، �سيت�سع 

الموؤذونيات  اأو  الرخ�ص  منح  مجال 

البحار  اأعالي  في  ال�سيد  مجال  لي�سمل 

التي  الفالحية  الأرا�سي  وا�ستغالل 

تملكها الدولة، »الأرا�سي الم�سترجعة« 

يظل  والتي  الجماعية«  »الأرا�صي  اأو 

الداخلية.  وزارة  اخت�سا�ص  من  تدبيرها 

هذا،  المتيازات  توزيع  نظام  وعبر 

با�سترجاع  خ�سو�سا  يتعلق  الأمر  كان 

الع�سكريين  ال�سباط  �سمت  و�سراء  ولء 

الذين  النقابيين  اأو  ال�سيا�سيين  والقادة 

يمكن اأن ي�صكلوا تهديدا للنظام و�صمان 

�صمان  هو  الهدف  وكان  خ�صوعهم، 

�سمان  في  ينخرطون  وجعلهم  حيادهم 

واإعادة  عليه  والمحافظة  النظام  ا�ستقرار 

اإنتاجه.

�سي�سبح  الريع.  اقت�ساد  في  النظر  اإعادة 

ومن  الراأ�سمال،  تراكم  اأمام  عائقا  الريع 

هذه  في  الأ�سا�سي  التناق�ص  �سيبرز  ثمة 

الحقبة ما بين النبالء اأو الأر�ستقراطية من 

جهة، والبرجوازية من جهة اأخرى.

فالتغيرات الجتماعية وال�سيا�سية �سيتم 

التعبير عنها عبر الق�ساء على المتيازات، 

اأول،  فرن�سا  في  �سيحدث  ما  وهذا 

بف�سل ثورة 1789، ثم في انجلترا التي 

�ستتحول اإلى اأول قوة بحرية وتجارية في 

القرن التا�سع ع�سر، ثم �سيحدث ذلك في 

جميع اأنحاء اأوروبا.  و�سيتحول الأقنان 

قوة عمل و�سعت رهن  اإلى  المحررون 

اإ�سارة الطبقة  اإ�سارة الراأ�سمال، اأي رهن 

التي  البرجوازية  اأو  الجديدة  الم�سيطرة 

تملك و�سائل الإنتاج.

يترجم  �سوف  الإنتاج  قوى  تطور  اإن 

الكت�سافات  عبر  الخ�سو�ص  وجه  على 

من  ا�ستفاَد  �سياٍق  في  الجديدة  العلمية 

اأفول الكني�سة والفكر الظالمي. و�سوف 

الأفراد،  بين  والم�ساواُة  العقُل،  يحل 

والم�ساواة المجردة : »يولد جميع النا�ص 

الالعقالنية  محل  ومت�ساوون«  اأحرارا 

الدينية والت�صورات الجبرية.

اأن  يمكن  المغرب  يخ�ص  وفيما 

وجود  التاريخية،  الناحية  من  نالحظ، 

و�سعيات �سبيهة بنمط الإنتاج الإقطاعي 

قائمة  كانت  التي  العالقات  عبر  وذلك 

اإن  المحليين.  والقادة  ال�سلطان  بين  ما 

ي�سمح  كان  الذي  هو  »المخزن«  نظام 

ل�سالح  اقت�سادي  فائ�ص  با�ستخال�ص 

المركزية  وال�سلطة  المحلية  ال�سلطات 

1. اقت�ساد الريع: 
بع�س العنا�سر 

التاريخية

في  »الريع«  م�سطلح  ُي�ستعمل 

القت�صادي  التاريخ  في  الأحيان  اأغلب 

الإقطاعي،  الإنتاج  نمط  في  لالإ�سارة، 

عليه  ي�صتولي  الذي  القت�صادي  للفائ�ص 

كان  التي  الأر�ص  مالك  الإقطاعي، 

فيها  العي�ص  وعائالتهم  الأقنان  باإمكان 

الذي  العمل  ومقابل  العمل،  �سريطة 

يمكنهم  وعائالتهم  هم  به  يقومون 

الذي  الإقطاعي  حماية  من  ال�ستفادة 

للملك.  الم�صلحة  الذراع  يعتبر  كان 

النتماء  األقاب  تبرره  الو�سع كانت  هذا 

للنبالء )األقاب النبالة( التي كانت بحوزة 

الإقطاعيين، وهذه الألقاب كان يمنحها 

المطلق،  ال�سيد  يعتبر  الذي  الملك 

له  بالن�سبة  الإقطاعيون  كان  والذي 

المتيازات  مقابل  وفي  تابعين.  مجرد 

عليها  يح�سلون  الإقطاعيون  كان  التي 

و�صع  عليهم  يجب  كان  الملك،  من 

يمثل  الملك  اأ�سلحتهم في خدمته. كان 

اهلل فوق الأر�ص، وكان الإقطاعي يمثل 

النظام  هذا  وكان  محليا.  الملك  بدوره 

كانت  التي  الكني�صة  طرف  من  مدعوما 

ال�سلطة  ل�سيطرة  الروحية  الذراع  تعتبر 

الإقطاعية.

و�سوف يقود تطور البنيات ال�سيو�سيو-

اإ�سافة  اأوروبا،  في  وال�سيا�سية  اقت�سادية 

وت�سكل  للراأ�سمال  الأولي  التراكم  اإلى 

اإلى  م�سيِطرة  جديدة  كطبقة  البرجوازية 

الملف الرئي�سي
 اقـتـ�صـاد

  الـريـع

 بـالـمـغـرب
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الحالة  مجموعات محددة. ونجد هذه 

في الما�سي في �سيا�سة مغربة منح رخ�ص 

التجارية  الحماية  �سيا�سة  اأو  ا�ستيراد 

لبع�ص المنتوجات على ح�ساب اأخرى، 

اأي�سا حالة القرو�ص والن�سب المئوية  اأو 

اأما  القطاعات.  بع�ص  منها  ت�ستفيد  التي 

ال�صريبية  الإعفاءات  حالة  فنذكر  اليوم، 

اأو  الأن�سطة  لبع�ص  الكلية  اأو  الجزئية 

بع�ص  حالة  هناك  كما  الجهات.  لبع�ص 

الم�ساعدات التي تقدمها الدولة نقدا اأو 

عينا )الدعم العقاري لم�ساريع خا�سة في 

مجال ال�سناعة والفالحة اأو ال�سياحة( في 

النهو�ص  ب�سيا�سة  �سميت  �سيا�سات  اإطار 

بال�ستثمار.

لقد تخلت الدولة، على �سبيل المثال، 

بالن�صبة لل�صنة المالية 2011 وحدها عن 

32 مليار درهم )اأي عن %4 من الناتج 
اإعفاءات  �سكل  في  الخام(  الداخلي 

من  القطاعات  بع�ص  ل�سالح  �سريبية 

بينها العقار والفالحة الكبرى. وت�ستمر 

مبا�سرة  منح م�ساعدات  في  اأي�سا  الدولة 

من الميزانية لم�ساريع خا�سة والتي تقدر 

بع�سرات الماليير.   

ولم ُينجز اأي تقييم جدي لمدى فعالية 

اآليات الدعم هذه، كما لم ُتن�سر اأية قائمة 

باأ�سماء الم�ستفيدين من هذه المتيازات.

تدخالت  عن  دائما  الريع  ينتج  ل 

عدم  عن  ينتج  اأن  يمكن  بل  الدولة، 

الدولة  تدخلها. وهذه هي حالة ت�سامح 

2. اقت�ساد الريع في 
ثالث اأ�سئلة 

لح�صن اأ�صي1

ما هو اقتصاد الريع؟
يرتكز اقت�صاد الريع على خلق وحماية 

والمحاباة  المتيازات  وا�ستغالل 

عن  بعيدا  الأعمال  مجال  في  والفر�ص 

المناف�صة والفعالية القت�صادية.

اأو  بالن�سبة للر�سوة  الريع  ويتمثل خطُر 

يكت�سي  كونه  في  العام  المال  اختال�ص 

طابعا »�سرعيا«. فالإجراءات التي تنظمه 

ومرا�سيم  قوانين  اإلى  ترجمتها  تمت 

ومذكرات.

البع�ص  اأ�سكال.  عدة  الريع  ويتخذ 

الأ�سكال وا�سحة جدا. وهذه  تلك  من 

العمومي  النقل  موؤذونيات  حالة  هي 

والتي  الرمال  مقالع  ا�ستغالل  وتراخي�ص 

مو�سوع  الأخيرة  الآونة  في  كانت 

فالأ�سكال  ذلك،  ومع  كثيرة.  نقا�سات 

بال�سرورة  لي�ست  للريع  و�سوحا  الأكثر 

التي  اأو  اأكبر  م�ساكل  تطرح  التي  هي 

يوؤدي المجتمع عنها ثمنا باهظا.

ال�سيا�سات  من  العديد  ا�ستعمال  تم 

منه  لت�ستفيد  الريع  لتوجيه  العمومية 

القت�سادية  العلوم  اأ�ستاذ   : عا�سي  الح�سن   1
وباحث بمركز كارنيغي لل�سرق الأو�سط

الريع  اقت�صاد  تعريف  يمكن  وهكذا 

باأنه نظام ي�سمح لل�سلطة ال�سيا�سية بتوزيع 

�سو�سيو- قاعدة  لت�سكيل  المتيازات 

�سو�سيو- قوى  تبعية  و�سمان  �سيا�سية  

�سيا�سية واإخ�ساعها و�سمان حيادها...

كاآلية  الريع   اقت�صاد  تحديد  يمكن 

لممار�سة الر�سوة بالمعنى الوا�سع للكلمة، 

عاديا.  اأمرا  وجعلها  للر�سوة،  ة  كَماأْ�َس�سَ

بالطبيعة  وثيق  ب�سكل  مرتبط  الريع  اإن 

دولة  المغربية،  للدولة  الجديدة  الوراثية 

المخزن.

اأي�صا  يتم  الدولي،  الم�صتوى  وعلى 

اقت�سادي  كمفهوم  الريع  ا�ستعمال 

تتمتع  التي  الدول  بع�ص  اإلى  لالإ�سارة 

النفط،  خا�صة  هامة،  طبيعية  بموارد 

والتي ت�صتفيد  كنتيجة لذلك من »الريع«.

وينح�صر دور الدولة في توزيع هذا الريع 

والذي هو ب�سكل اأ�سا�سي نتيجة لت�سدير 

الغاز  هنا  هي  والتي  الطبيعية  الموارد 

والنفط.  

العربية  مثل  الخليج،  بلدان  ففي 

النفط، وعو�ص  اآبار  اأن  ال�صعودية، نجد 

اأن  عو�ص  اأي  للدولة،  ملكا  تكون  اأن 

تكون ملكا عاما وم�صدرا للدخل بالن�صبة 

للمجتمع ككل، هي في ملكية العائالت 

الحاكمة، والتي هي الم�ستفيدة الوحيدة 

فالمداخيل  القت�صادي.  الريع  من 

الناتجة عن عمليات الت�صدير ل ي�صتفيد 

فقط  منها  ت�ستفيد  بل  المجتمع،  منها 

الطوائف  اأو  والع�سائر  العائالت  هذه 

لهذه  يمكن  الغربي.  المالي  والراأ�سمال 

م�ساريع  في  اأي�سا  ت�ستثمر  اأن  المداخيل 

الجن�سيات  متعددة  �سركات  تنفذها 

لال�ستعمال،  جاهزة  تحتية  بنيات  تقدم 

والتي ل ت�صتفيد منها اإل اأقلية تعي�ص في 

الوقت  في  العالمية،  بالمقايي�ص  بذخ 

الذي تعي�ص فيه اأغلبية ال�سعب في البوؤ�ص 

�سو�سيو-�سيا�سية  ظروف  وفي  ال�سديد 

المداخيل  هذه  وت�ستعمل  ُقُرُو�ْسِطية. 

اأي�سا لقتناء الأ�سلحة كما ت�ستخدم ب�سفة 

عامة لتمويل الأمن للحفاظ على الو�صع 

القائم جهويا ودوليا.  

كيف واأين يتمظهر اقت�ساد الريع؟

الريعاالأ�سلاأمثلة

            الطبيعيال�ستغالل المفرطال�سيد، المناجم

�صبكات

براءات

 عالمات تجارية

اقت�ساد �سلمي

 تجديدات

 ت�صويق

التكنولوجي

النقل

مهن حرة

 �صبكات التوزيع 

الكبرى

ماأذونيات

 رخ�ص

 ترخي�صات                              

المرئي

الم�سوؤولون عن تهيئة 

الف�صاء العمومي

الم�سوؤولون عن تدبير 

الحتكارات

اأ�ساتذ المواد العلمية

عمر العلوي

غير المرئي                     اختاللت مالءمة الأ�سا�سي مع »فاعله«                

عمر علوي
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الم�ستفيدين  لوائح  ن�سر  حظي  لقد 

من موؤذونيات النقل الطرقي للم�سافرين 

والجمهور.  الإعالم  و�سائل  باهتمام 

محورة  اإلى  تلك  الن�سر  عملية  واأدت 

بل  الريع،  قطاعات  بع�ص  حول  النقا�ص 

و�سلطت النتباه على بع�ص »الم�ستفيدين 

ال�سغار« المنده�سين الذين كانوا اإلى حد 

الآن مجهولي الهوية.

الأطراف  لغالبية  فبالن�سبة 

التي  ال�سحافة...(  )الم�سوؤولون، 

تدخلت في النقا�ص الراهن حول اقت�ساد 

مجال  على  الريع  وجود  يقت�سر  الريع، 

الرمال  ومقالع  الطرقي  النقل  اأذونات 

وقطاع ال�سيد.

للتجديد  مجهودات  بذل  تتطلب 

ت�سمح  اأن�سطة  ل�سالح  اأف�سل  ولإنتاجية 

ريع،  عنها  ينتج  فر�سة  على  بالح�سول 

دوما  م�ستعدين  الفاعلون  هوؤلء  ويكون 

اللجوء  اأو  بها  المعمول  القواعد  لخرق 

اأو  عليه  الحفاظ  اأو  الريع  لخلق  للر�سوة 

ال�ستفادة منه.

ب�صكل  يم�ص  الريع  اقت�صاد  انت�صار  اإن 

واإذا  الجتماعي.  بالتما�سك  خطير 

اغتناء  يقبلوا  اأن  الأفراد  باإمكان   كان 

وعلى  الجهد  بذل  على  اعتمادا  البع�ص 

ال�ستحقاق، فاإنهم بالمقابل، �سيكونون 

اأقل ت�صامحا مع اأولئك الذين ينجحون 

اعتمادا على  ا�ستغالل القواعد المعمول 

بها والمتيازات التي منحت لهم بطريقة 

ا�ستثنائية.

وو�سع  الريع  اآليات  محاربة  تتطلب 

)التي  العمومية  الموارد  لختال�ص  حد 

على  التوفر  »ال�سرعية«(  عليها  اأ�سفيت 

ت�سور �سامل والقيام بعمل طويل المدى. 

وم�صنية.  �صعبة  بمهمة  يتعلق  الأمر  اإن 

جهة  مواجهة  الأمر  يتطلب  و�سوف 

مقاومة تتكون من اأولئك الذين يريدون 

على  والحفاظ  »مكت�صباتهم«  حماية 

الو�سع القائم كما هو.      

3. نظريا: حتى ال 
تغطي ال�سجرة 

الغابة 
عمر العلوي2

هناك العديد من الأحداث الراهنة التي 

ت�سجل حدوث قطيعة في طبيعة المعالجة 

المتعلقة  الأن�سطة  لبع�ص  الإعالمية 

اإلى  بدورها  اأدت  والتي  الريع  باقت�صاد 

طرح ت�ساوؤلت عن التتمة التي يت�سورها 

تطبيق  اإمكانية  )حول  بارتياب  البع�ص 

الإ�سالحات(، ويت�سورها البع�ص الآخر 

بد  ل  اأن...  هو  )المطلوب  ب�سذاجة 

اأن... اإلخ(.

2  عمر علوي: دكتور دولة في القت�صاد

�سركة  ا�ستغالل  اأو  كارتيل  ت�سكل  مع 

الثمن  اإن  لنفوذها.  ال�سيطرة  موقع  في 

الدولة  �سلبية  عن  المجتمع  يوؤديه  الذي 

يقدر  للمناف�سة  حقيقية  �سلطة  وغياب 

بعدة ماليير.

ما الذي يفسر انتشار اقتصاد 
الريع؟

في  ي�صير  بلد،  في  الريع  ي�صكل   -

من  جزءا  المغرب،  مثل  النمو  طريق 

نظام �سيا�سي-اقت�سادي، ويعتبر م�سدرا 

على  النظام  هذا  لح�سول  اأ�سا�سيا 

تاريخيا  يرتكز  النظام  فهذا  ال�سرعية. 

من  ُيمنح  �سريح  اأو  �سمني  عقد  على 

خالله الريع من طرف ال�سلطة ال�سيا�سية 

تبعيتها  مقابل  م�سلحة  ذات  لمجموعة 

ودعمها ال�سيا�سي له.

وواجهة  م�سطلحات  تطورت  لقد 

اآليات الريع تح�صين ال�صياغة واأ�صبحت 

ومع  الزمن.  مرور  مع  التعقيد  غاية  في 

ذلك، لم تتغير غايته ول نتائجه.

تبني  في  ما  بلد  تقدم  وكلما 

الديمقراطية، واأجبرت ال�سلطة ال�سيا�سية 

فيه على تبرير �سيا�ساتها وتحمل م�سوؤولية 

المجتمع كلما  ال�سيا�سة على  نتائج تلك 

تفككت المتيازات والريع غير المبرر، 

ول تعود مقبولة اإل العمليات التي يعتبرها 

الأولويات  نظام  وفق  �صرعية  المجتمع 

مع  العمليات  تلك  وتتم  الجتماعية. 

لتقييم �سارم.  �سفافية وتخ�سع  ذلك في 

وحتى الريع الذي قد يعتبر مبررا، قبليا، 

�سلوكات عك�سية،  اإلى  يوؤدي  اأن  يمكنه 

عن  التعوي�سات  المثال  �سبيل  وعلى 

البطالة التي تدفع العاطلين عن العمل اإلى 

عدم البحث بحيوية عن �سغل.

- كيف يضر الريع باقتصاد 
التماسك االجتماعي؟

الريع،  عليه  ي�سيطر  اقت�ساد  في   -

فهم  القت�صاديين.  الفاعلين  اإف�صاد  يتم 

يق�سون وقتهم وي�ستعملون اأموالهم بحثا 

الم�ستثمرون  يهجر  وهكذا  الريع.  عن 

والتي  للمناف�سة  الخا�سعة  الأن�سطة 

من اقت�ساد الريع اإلى 

الريع االقت�سادي

فاعل  يتمكن  عندما  ريع  يوجد   -

»مكافاأة«  زبنائه  منح  من  اقت�سادي 

للربح  م�سدرا  ت�سبح  والتي  الندرة، 

الم�صاعف.

فاعل  ي�ستعمل  عندما  ريع  يوجد   -

»الندرة«  و�سعية  اقت�سادي 

ل�ستخال�ص دخٍل من زبنائه.

يكون  و�صعيات  اإنها  اآخر،  بتعبير   -

متاح،  غير  جدد  فاعلين  دخول  فيها 

باحتكار  للمحترفين  ي�صمح  ما  وهو 

ال�صوق.

فيها  نفكر  اأن  يمكن  التي  الأمثلة   -

اإلى  ت�سنف  اأن  ويمكن  عديدة، 

ريع  طبيعي،  ريع  اأ�صناف:  اأربعة 

ريع  مرئي،  ُم�سنع  ريع  تكنولوجي، 

ُم�صنع غير مرئي.

فمفهوم  ذلك،  اإلى  بالإ�صافة   -

خارج  ا�ستعماله  اإعادة  تمت  الريع 

اليوم  ويمكن  القت�سادي،  الحقل 

والريع  ال�سيا�سي  الريع  عن  الحديث 

و�سعيات  اإلى  لالإ�سارة  الأيديولوجي 

في  �صعوبة  المناف�صة  فيها  تجد 

النت�صار.

عمر العلوي 
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عن الأجندة الر�سمية فيما يخ�ص محاربة 

اقت�صاد الريع؟

�سّباقة  منها  اأكثر  تبعية  الأجندة  اأول،   -

للفعل والتاأثير. كل �سيء يتم كما لو اأن 

الإعالم.  و�سائل  تحددها  الأولويات 

فلقد تم ن�سر لوائح، حولتها ال�سحافة 

َوَجَد  كما  للربح،  ج�سع  م�سدر  اإلى 

منده�سون  �سغار«  »م�ستفيدون 

اإلى  اإ�سافة  لالفترا�ص  مادة  هم  اأنف�سَ

�صعورهم باأنهم �صحايا الظلم.

ثانيا، الأجندة ل ترتكز على معرفة فعلية   -

باآليات منح الموؤذونيات والتراخي�ص 

تملك  ل  فالحكومات  والرخ�ص... 

المالكين  عن  جزئية  معطيات  اإل 

الحقيقيين للريع في بع�ص القطاعات، 

في  تكون  الحمراء  الخطوط  اأن  كما 

اأغلب الأحيان ردعية.

يخ�ص  فيما  ناق�سة  الأجندة  ثالثا،   -

تجميع الأدوات القانونية والقت�سادية 

المناف�سة،  العقوبة،  وال�سيا�سية: 

الديمقراطية. اإ�سافة على اأن اأية درا�سة 

اأو اإ�ستراتيجية قطاعية اأولية لم ُتنجز.    

4. اقت�ساد الريع في 
ال�سحافة: حركة 

20 فبراير تك�سر 
الطابوهات

لقد �ساهم الربيع العربي - حتى واإن لم 

يقم اإل بمالم�سة المغرب مالم�سة خفيفة 

يعتبر  في فتح منافذ وفي تجاوز ما كان 

لمدة طويلة خطوط حمراء، فالأول مرة 

نطق المواطنون الذين يريدون و�سع حد 

المال  ادي«  »ح�سّ باأ�سماء  لالمتيازات 

العام.

ولقد اأعطت ال�سحافة الوطنية اهتماما 

خا�سا للنقا�ص الذي اأثاره اقت�ساد الريع، 

و اقت�صرت مع ذلك على الريع الم�صمى 

الطرقي  النقل  في  المتمثل  »مرئيا« 

والمقالع والمناجم، وتم التطرق لل�سيد 

الذي  النقا�ص  اإن  اأقل.  باهتمام  البحري 

والذي  م�صبوق،  غير  الآن  اإلى  ظل 

يمكن اأن ن�ستخل�ص تعريفا عاما لمفهوم 

الريع: اإذا تم تنظيم �سوق معين بالكيفية 

من  بالتهرب  للفاعلين  ت�صمح  التي 

المناف�سة وتمكنوا من فر�ص �سعر الندرة 

فهناك  الهام�صية  الكلفة  يتجاوز  الذي 

ريع.

يمكن ت�سنيف الريع في المغرب على 

ال�صكل التالي:

المناجم،  طبيعي:  ريع  اأوال  هناك   -

ال�صيد...

�سبكات،  تكنولوجي:  ريع  ثانيا  هناك   -

براءات، عالمات تجارية...

هناك ثالثا ريع »مرئي«: وهو المرتبط   -

مجال  في  ونجده  المناف�سة  بتقنين 

النقل والمهن الحرة و�سبكات التوزيع 

الكبرى...

مرئي«:  »غير  ريع  اأخيرا  وهناك   -

الحكامة  في  اختالل  عن  ناتج  وهو 

ي�ستغل  الذي  المجال  في  ونجده 

الف�ساء  تهيئة  عن  الم�سوؤولون  فيه 

تدبير  عن  والم�سوؤولون  العمومي 

الحتكارات...

اأثر  حول  فكرة  تكوين  الممكن  من 

الريع على القت�ساد في ما يخ�ص الفعالية 

والإن�صاف:

)البحث  مناف�سة  هناك  للريع  للولوج   -

عن الريع( ما بين مر�سحين محتملين. 

كما اأن الموارد التي تم اإنفاقها للولوج 

ُبذرت  الر�سوة(  ذلك  في  )بما  للريع 

لأنها ل تخلق اأية قيمة.

م�صارها  عن  التحفيزات  تحويل  تم   -

انحراف  اإلى  اأدى  مما  ال�صحيح، 

المواهب عن هدفها المف�صل.

تقدمها  التي  والجودة  الأ�سعار   -

مكونات  بقية  تعاقُب  الريع  قطاعات 

القت�صاد.

بفعل  خطورة  تزداد  النتائج  هذه  كل 

ال�ستحواذ على مداخيل الريع من طرف 

الأو�ساط المقربة من ال�سلطة ال�سيا�سية.

ما الذي يمكن قوله في هذه الظروف 

اإن ال�سغف الإعالمي و�سغف المجتمع 

المدني بمو�صوع اقت�صاد الريع يمكن اأن 

اأو  يحّلل كعالمة على حيوية ديمقراطية 

اأن يحلل  على العك�ص من ذلك، يمكن 

القت�سادية  الثقافة  تخلف  على  كعالمة 

فالم�ساألة كلها رهينة بمدى  وال�سيا�سية. 

المو�سوع  لأن  ال�سمني  التحليل  جدية 

لي�ص ب�سيطا بالرغم من المظاهر وبالرغم 

ليتلقى  المو�سوع  هذا  ا�ستعداد  من 

معالجة �صعبوية.

القت�ساديون  لزال  ال�سبب،  ولهذا 

الذين ي�ستغلون على هذا المو�سوع منذ 

قرنين من الزمن يتو�صلون »لكت�صافات« 

ثونين  فون  و  ريكاردو3،  منذ  هامة 

)الريع العقاري(، و�سول اإلى روبن�سون 

القت�سادية  )الموؤ�س�سات  اأ�سيموغلو 

بـ توللوك4  مرورا  ال�ستخراجية(، 

لقد  الريع(.  عن  )البحث  وكروجر5 

الريع  اأن  الكال�سيكي  القت�ساد  علمنا 

حين  الطبيعية  الندرة  عن  ناتجة  ظاهرة 

الريع  اأو  العقاري،  بالريع  الأمر  يتعلق 

اأما القت�ساد  المناجم.  اأو ريع  المحلي، 

على  ركز  فلقد  الجديد  الكال�سيكي 

اللوبيات  ت�ستغله  للريع  �سوق  وجود 

ويعتبر م�سدرا للر�سوة.

اأن  الراهن  ال�سيا�سي  القت�ساد  ويعلمنا 

اآليات  اآلية لال�ستخراج من بين  الريع هو 

بـتوحيد  الآلية  هذه  وت�سمح  اأخرى، 

الأقلية المالكة لل�سلطة ال�سيا�سية.

النظرية،  التر�سانة  هذه  من  وانطالقا 

اأحد   )1823-1772( ريكردو  دافيد   3
موؤ�س�سي المدر�سة الكال�سيكية في القت�ساد.

 )1922 �سنة  )ولد  توللوك  غوردون   4
جورج  جامعة  في  والقت�ساد  القانون  اأ�ستاذ 

اأهم  اأحد  وهو  )ارلنغتون-فيرجينيا(  ما�سون 

في  و�ساهم  الع�سرين،  القرن  في  القت�ساديين 

تاأ�سي�ص »مدر�سة الختيار العمومي« مع جيم�ص 

و16  مقال   150 من  اأكثر  ون�سر  بو�سنان.  م 

كتابا.

فبراير   12 اأو�سبورن مروجر )ولدت في  اآن   5
نيويورك،  ولية  في  بـ«اإنديكوت«   1934
عامة  مديرة  اأول  وكانت  القت�ساد،  اأ�ستاذة 

م�ساعدة ل�سندوق النقد الدولي من فاتح �ستنبر 

2001 اإلى 31 غ�صت 2006.  
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فاإن   ، اللوائح  م�صل�صل  عبر  العام  الراأي 

خ�س�ست  قد  المتخ�س�سة  ال�سحافة 

معالجة اأكثر عمقا لم�ساألة الريع.

نظر«  »وجهة  الف�سلية  فالمجلة 

والخم�سين  الرابع  عددها  خ�س�ست 

الريع«،  »مملكة  عنوان  تحت  للريع 

وقدمت خم�ص و�سعيات تطرقت عبرها 

في  الريع  والت�صلط،  الريع  وهي:  للريع 

معترك الريا�صيين، حزب العدالة والتنمية 

والجاه،  والعلم  القدا�سة  دوائر  والريع، 

الم�ستفيدين من طرف  لوائح  غذاه ن�سر 

الغليل،  ُي�سِف  لم  والنقل  التجهيز  وزارة 

الريع  ينخرها  عديدة  قطاعات  وتجنب 

قطاعات  اإن  مخزنية.  »محمية«  وتعتبر 

من  اأخرى  واأ�سكال  والمناجم  ال�سيد 

التعرف  المواطنين  على  ي�صعب  الريع 

عليها ظلت مختفية وراء حواجز الدولة 

الم�صفحة.

واإذا كانت ال�سحافة غير المتخ�س�سة 

انتباه  �سد  ا�ستمرارية  في  �ساهمت  قد 

النتائج االقت�سادية للريع

الريع والتبذير

للولوج لو�سعيات الريع توجد مناف�سة   -

عنه  ينتج  ما  وهو  الفاعلين  بين  ما 

 )1974( كروجر  من  كل  اأ�سماه  ما 

عن  »البحث   )1967( وتوللوك 

الريع«.

الموارد  القت�صادية،  الناحية  ومن   -

المناف�سة  هذه  في  لت�ستعمل  المعبئة 

خلق  اإلى  توؤدي  ل  لأنها  تبذيرها  يتم 

عملية  هو  به  تقوم  ما  وكل  قيمة،  اأية 

عن  بحث  »اأف�صل  نحو  تحويل 

فالأموال  لالقت�ساد،  بالن�سبة  الريع«. 

�سغط  عمليات  في  اإنفاقها  يتم  التي 

)اللوبيات( من هذا النوع هي خ�سارة 

�صرفة.   

ويمكن لخ�سارة هذه الأموال اأن تبلغ   -

اأق�صاها عندما ينفق الفاعلون قبليا كل 

منتوج الريع للولوج للريع. نتكلم هنا 

عن »تبذير الريع«.

الريع وفر�ض ال�سريبة �سمنيا

من  المعتمدة  الأ�سعار  اأن  المفرو�ص   -

عوامل  ت�صكل  الريع  مالكي  طرف 

للمتدخلين  بالن�صبة  الكلفة  لرتفاع 

لهم  عالقة  ل  الذين  القت�ساديين 

بالريع، والذين ل ي�ستطيعون ت�سمين 

البيع،  �سعر  في  المرتفعة  الكلفة  تلك 

الخا�سعة  القطاعات  في  خ�سو�سا 

للمناف�صة الدولية.

المنتوجات  تجريم  نتائج  توثيق  تم   -

الريع  و�سعيات  ب�سبب  الم�سّدرة 

حالة  في  مو�سعا  توثيقا  اللوج�ستيكي 

عبر  للتنقل  المعتمدة  التعريفات 

الم�صيق.

للح�سول  الم�ستعملة  المناورة  تعتبر   -

المواد  الناتج عن ح�ص�ص  الريع  على 

الفالحية الم�سدرة اإلى �سوق التحاد 

متدخلين  طرف  من  الأوروبي 

اأمام  حاجزا  تاريخيين  اقت�ساديين 

دخول فاعلين جدد لهذا ال�سوق.

عمر العلوي

Le Matin.ma

lesoir-echos.com
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حول النقل الطرقي للمسافرين
هناك  الم�سافرين،  نقل  قطاع  »في 

من  ي�ستفيدون  �سخ�ص   4000 حوالي 

الموؤذونيات  هذه  وثلث  الموؤذونيات. 

من  مبا�سرة  ت�سييرها  يتم  الم�ستغلة 

فيتم كراوؤها  البقية،  اأما  مالكيها.  طرف 

�سنوات.  خم�سة  لمدة  لمحترفين 

النوع  لهذا  ال�سهري  الكراء  مبلغ  ويقدر 

اإلى  درهم  بـ5000  الموؤذونيات  من 

7000درهم ح�صب الم�صافة الم�صموح 
وهي  »عمولة«  هذا  اإلى  وي�صاف  بها. 

نوع من »الزيادة« يمكن اأن ي�سل قدرها 

عليها  يح�صل  درهم.   600.000 اإلى 

لعقد  توقيع  كل  عند  الرخ�سة  مالك 

الكراء«.

حول مؤذونيات سيارات األجرة
الأجرة  �سيارات  موؤذونيات  »تمنح 

في غالبيتها عن طريق هبات ملكية عبر 

و�سع  يمكن  ذلك  مع  الداخلية.  وزارة 

طلبات لدى ال�سلطات المحلية لكن هذا 

الموؤذونيات  هذه  لمنح  المتبع  الطريق 

وتوجد   .2001 �سنة  منذ  تجميده  تم 

من  رخ�صة   65000 الواقع  اأر�ص  على 

هذا النوع. منها %5 م�ستغلة من طرف 

�ست  لمدة  كراوؤها  يتم  والبقية  مالكيها 

ما  يتراوح  �سهري  مبلغ  مقابل  �سنوات 

اإلى  اإ�صافة  درهم،  و3000   2500 بين 

»عمولة« تقدر بـ120.000 درهم. ولقد 

ن�ص الظهير الم�صجل على ظهر الرخ�صة 

الممنوحة اأن الكراء اأو التنازل ممنوعان. 

اأما العقود النموذجية الم�ستعملة للتحايل 

على هذا المنع فهي تتناق�ص مع القانون. 

وتملك بع�ص العائالت اأكثر من خم�سة 

نقابي  وفد  قدم  ولقد  موؤذونيات... 

طفل  منها  ي�ستفيد  رخ�سة  النقل  لوزارة 

حول الصيد في أعالي البحار
»اإن قطاع ال�سيد في اأعالي البحار هو 

اأ�سماء  اأكبر عدد من  الذي ي�سم  القطاع 

خدام الدولة اأو اأ�سماء جنرالت الجي�ص، 

ولكن »ل يرتقب ن�سر اأية لئحة باأ�سماء 

وزارة  داخل  الرخ�ص  من  الم�ستفيدين 

ال�صيد«.

اأنه  اأي�صا  »�صالنج«  مجلة  وذكرت  

رخ�صة  اأية  تمنح  لم   ،1998 �سنة  »منذ 

ووحدها  البحار،  اأعالي  في  لل�صيد 

ممكنة.  كانت  الرخ�ص  تجديد  عملية 

المغربية،  ال�سفن  اأ�سحاب  اإلى  واإ�سافة 

ت�سهد المياه المغربية مرور 120 وحدة 

اأخما�سها  اأربعة  اأوروبية،  محيطية 

»�سالنج«  توؤكد  ذلك،  ومع  اإ�سبانية«. 

ال�ستار عن  يزيل  اإ�سالح  انتظار  اأنه »في 

الأن�سطة  اأحد  ال�سيد  يظل  القطاع،  هذا 

الأكثر »هيكلة« والأكثر »تقنينا« مقارنة 

تم  التي  الأخرى  الثالث  بالقطاعات 

اقت�ساد  التطرق لها في ملفها هذا حول 

الريع«.

وقامت  بالمغرب.  ال�سريفة  النخبة 

وتقاليد  المتيازات  منح  اآليات  بتفكيك 

خدامه  لمكافاأة  الم�ستعملة  المخزن 

الأوفياء من المال العام.

بدورها  »�سالنج«  مجلة  وتطرقت 

اأرقام  ن�سر  خالل  من  المو�سوع  لهذا 

ملف  �سمن  القطاعات  بع�ص  حول 

الريع: نحو نهاية  تحت عنوان »اقت�صاد 

المتيازات؟«. ولقد اهتمت المجلة في 

مار�ص  و22   16 بين  ما  ال�صادر  عددها 

باأربعة  الخ�سو�ص  وجه  على   2012
في  ال�سيد  الرمال،  مقالع  هي:  قطاعا 

اأعالي البحار، نقل الم�سافرين، و�سيارات 

الأجرة.

ون�ستخل�ص من هذا العدد اأن الغمو�ص 

في نمط منح المتيازات هو القاعدة التي 

تحكم �سير القطاع.

حول مقالع الرمال
منها  بالمغرب،  مقلعا   1594 »يوجد 

الخا�ص،  للقطاع  تنتمي  مقلع   900
الملكية  �سمن  يدخل  مقلعا  و220 

الأمالك  في  يقع  مقلعا  و223  الغابوية، 

الجماعية )ال�ساللية(«.    

lesoir-echos.com

quellevoiture.ma
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انحرف تدريجيا نحو نظام اأ�صبحت 

فيه �سندات القبول �سيئا ف�سيئا لت�سلم 

خلق  اإلى  اأدى  مما  المهنيين،  اإلى 

�سندات  اأ�سحاب  لفائدة  ريعي  نظام 

ال�سغرى  المقاولت  وهيمنة  القبول 

على القطاع.

المن�سو�ص  وغير  الممار�سات  من  العديد   -

تم  القانون  في  وا�سح  ب�سكل  عليها 

من  القبول  �سندات  كراء  تعميمها: 

يتوفرون  الذين  النقل  مهنيي  طرف 

النقل،  م�سالح  ا�ستغالل  و�سائل  على 

والتجديد  القبول  �سندات  وتفويت 

العلم  مع  القبول  ل�سندات  التلقائي 

�سالحية  مبدئيا  لها  الأخيرة  هذه  اأن 

محددة.

اإ�سالحات، وهذه بع�ص المقتطفات من 

م�سروع القانون هذا:

الذي  للم�سافرين  العمومي  النقل    ...«

من  لذلك  ما  مع  الريع،  اقت�ساد  عليه  يطغى 

�سواء  المجتمع  على  وخيمة  انعكا�سات 

والجتماعية  القت�سادية  الناحية  من 

هذا  الحالي  النظام  الطرقية.  وال�سالمة 

يخ�سع للن�صو�ص التالية: 

 1.63.260 رقم  ال�صريف  الظهير   -

الآخرة  جمادى  من   24 في  ال�صادر 

1383 )12 نوفمبر 1963( في �ساأن 
النقل بوا�سطة ال�سيارات عبر الطرق؛ 

كما تم تعديله وتتميمه.

المر�سوم رقم 2.63.364 بتاريخ 17   -

 )1963 دجنبر   4(  1383 رجب 

العمومية  الم�سالح  مقاولي  بقبول 

المخ�س�سة  ال�سيارات  بوا�سطة  للنقل 

بهذا النقل؛ كما تم تتميمه وتعديله

المر�سوم رقم 2.63.363 بتاريخ 17   -

 )1963 دجنبر   4(  1383 رجب 

ال�سككي  النقل  بين  التن�سيق  ب�ساأن 

والنقل عبر الطرق،

واختاللته  محدوديته  عن  اأظهر  قد 

حيث اأن:

العمومي  للنقل  القبول  �سندات  نظام   -

كو�سيلة  ت�سوره  تم  الذي  للم�سافرين 

قد  الأ�سخا�ص  نقل  ن�ساط  ل�سبط 

ذلك،  عن  وف�سال  �سنتان6...«.  عمره 

فاإن ممثلي ال�سائقين المحترفين ينا�سلون 

اأ�سماء  ت�سم  التي  الالئحة  ن�سر  اأجل  من 

الأجرة،  �سيارات  لموؤذونيات  المالكين 

ولكن وزير الداخلية محند العن�صر يرى            

جدول  في  لي�ص  الالئحة  هذه  ن�سر  اأن 

»بالن�سبة  اأنه  قال  ولقد  الأعمال7)5(. 

ولكننا  نخفيه،  ما  لدينا  لي�ص  للمبداأ، 

نرف�ص اأن نقدم النا�ص لقمة �سائغة«.

5. حالة النقل 
العمومي: ف�سل؛ 

م�سروع قانون

الخا�ص  القانون  م�سروع  قدم 

اإلى  ت�سير  مقلقة  معاينة  العمومي  بالنقل 

بالعديد  وتندد  القطاع،  هذا  انحرافات 

المتبع  النظام  اأن  بينها  من  الأمور  من 

عديم التاأثير والفعالية ، كما يقترح عدة 

 364-63-2 رقم  المر�سوم  من   2 المادة   6
يجوز  ل   :1963 دي�صمبر   4 بتاريخ  ال�صادر 

منح �سند القبول في اأي حال من الأحوال اإلى 

دون  القا�سرون   : ذكرهم  الآتي  الأ�سخا�ص 

الإحدى والع�سرين �سنة...

7 بل يذهب اأبعد من ذلك ليقارن الئحة بال�سر 
البنكي. )مالحظة هيئة التحرير(    

�سوق الريع

ال�صارم  القت�صادي  التحليل  كان  اإذا   -

ن�صبيا،  العهد  حديث  الريع  لنتائج 

فاإن ال�سلوكات المتعلقة بالبحث عن 

الريع وتدبيره »كانت موجودة دائما« 

)بو�سنان(1

بالن�صبة للعديد من الكتاب الليبراليين،   -

الريع  عن  البحث  �سلوكات  نالت 

تو�سيع  طريق  عن  والدعم  الحظوة 

مجالت تدخل الجودة في القت�ساد 

با�سم التخطيط والخو�س�سة والتقنين.  

كلما  الكتاب،  لهوؤلء  بالن�سبة   -

تو�سعت وظائف الدولة على ال�سعيد 

خطر  هناك  كان  كلما  القت�سادي، 

الختال�ص الريعي.

تقنيات  بتطوير  الريع  �سوق  يرتبط   -

مولدة لالمتيازات.

بتمويل  اأي�سا  الريع  �سوق  يرتبط   -

قطاعات مولدة للريع.

هو  ال�سيا�سي-الإداري  المعترك   -

عمليات  فيه  تلتقي  الذي  المجال 

العر�ص والطلب.   

عمر العلوي

Yabiladi.com
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حبيب المالكي ع�سو المكتب ال�سيا�سي 

لالتحاد اال�ستراكي:

الم�صتفيدين  لوائح  ن�صر  عملية  »تعتبر 

من رخ�ص النقل خطوة اأولى ولكن تبقى 

غير كافية من اأجل اإر�ساء قاعدة للحكامة 

تعتبر  اأن  يمكن  ل  العملية  هذه  الجيدة. 

غاية في حد ذاتها، لأنه غير كافي القيام 

على  للق�ساء  الم�ستفيدين  اأ�سماء  بن�سر 

ن�سر  اأن  كما  القت�سادي.  الريع  ظاهرة 

م�سحوبا  يكون  اأن  يجب  اللوائح  هذه 

ال�سرورية  بالآليات  تعّرف  �ساملة  بروؤية 

)ليبرا�سيون  اأكبر«.  �سفافية  اأجل  من 

.)2012/03/04-03
نبيل بنعبد اهلل، االأمين العام لحزب التقدم 

واال�ستراكية، ووزير ال�سكنى والتعمير 

و�سيا�سة المدينة:

التقدم  لحزب  العام  الأمين  انتقد   «

باأ�سماء  لئحة  ن�سر  وال�ستراكية 

التي  النقل،  رخ�ص  من  الم�ستفيدين 

و�سعت من طرف وزير التجهيز والنقل 

نهاية  في  الإلكتروني  الموقع  على 

بنعبد  نبيل  عبر  وقد  الما�سي.  الأ�سبوع 

اهلل خالل اجتماع الدورة العادية للجنة 

المركزية المنعقدة يوم ال�سبت 3 مار�ص 

الذي  القرار  هذا  مع  اتفاقه  عدم  عن 

حزب  �سنع  من   « فرديا  عمال  يعتبره 

اهلل  بنعبد  �سرح  كما  والتنمية«.  العدالة 

الم�ستفيدين  باأ�سماء  ن�سر لئحة  قرار  اأن 

يتخذ على م�ستوى  لم  النقل  من رخ�ص 

يتم  لم  وبالتالي  الحكومة  مجل�ص 

.)ليبرا�سيون   »]...[ جماعي  ب�سكل 

.)2012/04-03
محمد اليازغي، وزير �سابق:

الذاتي  التقرير  �سلطة  منح  »يجب 

القيام  اأجل  من  المناف�سة  لمجل�ص 

حالت  حول  معمقة  بدرا�سات 

كما  القت�سادية.  والثغرات  الحتكار، 

للمناف�سة«.  �سيا�سة حقيقية  و�سع  يجب 

)اأكتييل 2012/03/23-17(.

6. ن�سر لوائح 
الم�ستفيدين: ردود 

الفعل

ردود الفعل الرسمية: الموافقة 
والمعارضة

عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل:

الأ�سبوعية  الجريدة  »خ�س�ست 

 22 اإلى   16 بتاريخ  ال�سادرة  »�سالنج« 

مار�ص 2012 ملفا حول ماأذونيات النقل 

المتياز«.  نهاية  نحو  الريع:  »اقت�صاد 

وقد اأ�سارت الأ�سبوعية: اأنه منذ بزوغه، 

بالمغرب  قاعدة  الريع  اقت�ساد  اأ�سبح 

لدرجة اأن هذه القاعدة �سارت عادية ول 

ت�سدم اأحدا. والأ�سواأ من ذلك اأن النا�ص 

البع�ص لأبعد  تعاي�سوا معه، وا�ستفاد منه 

حد، م�ساهمين في خلق مجتمع ي�سوده 

المتياز والمتمثل في: تقديم ا�ستثناءات، 

النقل ح�سرية  اأرا�سي، ورخ�ص  وتوزيع 

...وقد  ال�صيد  ورخ�ص  ح�صرية،  وغير 

لئحة  ن�سر  خالل  من  الرباح  عزيز  قام 

الم�ستفيدين من رخ�ص نقل الحافالت، 

الريع  اقت�ساد  م�ساألة  حول  جدل  اإثارة 

الحقيقي  ال�سوؤال  لكن  مجمله.  في 

حكومة  �ستنجح  هل  هو:  يطرح  الذي 

اإلى  بالمغرب  الو�سول  في  بنكيران 

والمتجذرة  الرا�سخة  المتيازات  نهاية 

 16 و�سيا�ستنا؟«.)ت�سالنج،  اقت�سادنا  في 

مار�ص 2012(.

محمد مغاوي، مدير النقل الطرقي وال�سالمة 

الطرقية بوزارة التجهيز والنقل:

لئحة  باأن  ندرك  اأن  يجب   ]...[«

النقل  ماأذونيات  من  الم�ستفيدين 

منذ  جاهزة  كانت  الح�ساري  العمومي 

غالب،  كريم  من  بطلب  �سنة  من  اأكثر 

تح�سير هذه  تم  قد  ال�سابق.  النقل  وزير 

الأ�سئلة  من  مجموعة  اإثر  على  اللوائح 

جل�سة  خالل  البرلمانيين  طرحها  التي 

اأ�سيف  بالبرلمان. كما  ال�سفوية  الأ�سئلة 

العام  الكاتب  مع  ال�ست�سارة  تمت  اأنه 

هذا  في  ب�صرعة  للتحرك  للحكومة 

المجال«. )لو�سوار 2012/03/14(. 

�سندات القبول للنقل العمومي للم�سافرين   -

ن�ساط  ل�سبط  مجدية  غير  اآلية  اأ�سبحت 

النقل وتوجيهه نحو المهنية والجودة 

وال�سالمة الطرقية.

غياب اأداة ناجعة ل�صبط هذا النوع من   -

اإلى عدم م�سايرة  بالعر�ص  اأدى  النقل 

النقل  و�سائل  على  الطلب  تحول 

الخدمات  جودة  وتدني  المدن  بين 

نزول  يف�سر  مما  الطرقية،  وال�سالمة 

الحافالت  بوا�سطة  النقل  ح�سة 

من  المدن  بين  ما  للتنقالت  بالن�سبة 

�سنة   52% اإلى   1976 �سنة   57%
وذلك   2006 �سنة  و35%   1988
ولفائدة  الأخرى  النقل  اأنواع  لفائدة 

النقل ال�سري.

ولمعالجة هذه النواق�ص الخطيرة، فاإن 

العمومي  الطرقي  النقل  قطاع  اإ�سالح 

الأهداف  تحقيق  اإلى  يرمي  للم�سافرين 

التالية:

حذف نظام �سندات القبول: حذف هذا   -

ب�سكل  التوزيع  يكر�ص  الذي  النظام 

ل  ارتباط  اأي  دون  للريع  تمييزي 

ال�سروريين  بالعمل  ول  بال�ستثمار 

ل�ستغالل م�سالح النقل،

النقل  قطاع  اإعادة  القطاع:  مهنية   -

مع  المهنيين  اإلى  لالأ�سخا�ص  الطرقي 

لولوج  و�صفافة  عادلة  قواعد  تحديد 

�سروط  وكذا  المهنة،  لهذه  كان  اأي 

ممار�سة مناف�سة �سريفة. و�سيمكن هذا 

مداخيل  بكل  الحتفاظ  من  القانون 

النقل الطرقي داخل هذا القطاع مما 

ي�سجع على ال�ستثمار فيه وتاأهيله:

الجماعي  الطرقي  النقل  عر�ض  تح�سين   -

لالأ�سخا�ض: ارتفاع العر�ص لي�صتجيب 

ما  التنقالت  لحاجيات  اأح�سن  ب�سفة 

تحقيق  في  رغبة  وذلك  المدن  بين 

ومزيد  تكلفة  باأقل  اأف�سل  جودة 

بعين  والأخذ  الطرقية،  ال�سالمة  من 

على  الحفاظ  لم�صتلزمات  العتبار 

خ�سو�سيات  مراعاة  وكذا  البيئة 

الحتياجات  ذوي  الأ�سخا�ص 

الخا�سة«.
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رأي المتخصصين
راأي لح�سن ع�سي، باحث االقت�ساد بمركز 

كارينجي لل�سرق االأو�سط )ووقع االأ�سداء 

بتاريخ 13 مار�ص 2012(

اأول، النموذج الريعي �سكل عائقا اأمام 

روح المقاولة واإرادة ال�ستثمار. فوجود 

قطاع خا�ص ديناميكي ومزدهر هو �سرط 

�سروري لخلق منا�سب �سغل. ال�ستثمار 

الخا�ص في اأغلب البلدان العربية �سعيف 

اأن  حيث  ال�ساعدة...  للدول  بالن�سبة 

للناتج  بالن�سبة  الخا�ص  ال�ستثمار  ن�سبة 

 25% عموما  تتجاوز  الخام  الداخلي 

الدول  فاإن  الطاقة،  قطاع  وبا�ستثناء 

لال�ستثمار  جاذبية  اأقل  اأي�سا  هي  العربية 

الخارجي المبا�سر.

�سجع  الريعي  النموذج  ثانيا، 

المرتفع  الدخل  ذات  ال�ستثمارات 

وال�سريع في مجال العقار والم�ساربات 

على ح�ساب ال�ستثمارات الإنتاجية في 

وال�سناعة  كالفالحة  الواعدة  الأن�سطة 

ولكنها  اأكبر،  م�صافة  قيمة  تدر  التي 

تحتاج لوقت اأكثر للح�سول على اأرباح.  

الم�سجل  القت�سادي  النموذج  ثالثا، 

في جميع البلدان العربية ترافق مع خلق 

اله�سة  ال�سغل  منا�سب  من  كبير  عدد 

�سروط  على  تتوفر  ل  والتي  والظرفية، 

الإ�سالح«. في  اأولى  الجميع. كخطوة 

)لو�سوار 2012/03/14(.

موقف ترانسبارانسي المغرب
» بعد اأن تابعت باهتمام كبير الإجراءات 

الحكومة  اتخذتها  التي  الأخيرة 

اأقدمت  الف�ساد،  محاربة  بخ�سو�ص 

تران�سباران�سي المغرب على اإ�سدار بيان 

اعتبرت فيه اأن قرار ن�صر لئحة ماأذونيات 

النقل العمومية بمثابة خطوة اأولى تدخل 

�سمن الحق في الو�سول اإلى المعلومة. 

 « باأن  الحكومية  غير  المنظمة  وتطالب 

يتم تمديد هذا الن�سر الأولي لموؤذونيات 

وباقي  المدن،  داخل  العمومية  النقل 

المتعلقة  تلك  وخا�سة  القطاعات، 

وا�ستغالل  البحار،  اأعالي  في  بال�سيد 

وتفويت  والعقار،  والمقالع،  المناجم، 

كل  عام  وب�سكل  الفالحية،  الأرا�سي 

الموارد  با�ستغالل  المتعلقة  الرخ�ص 

تران�صباران�صي  دعت  كما  العمومية«. 

المغرب الحكومة اإلى تفعيل الإجراءات 

الأكثر ا�ستعجالية« )لو�سوار، المنعطف، 

التجديد 2012/03/08(.

 

ردود فعل مهنيي القطاع
حميد الزهر، م�سوؤول عن قطب الم�سافرين 

بفدرالية النقل للكونفدرالية العامة لمقاوالت 

المغرب:

يجب  الحقيقي  النقا�ص  اأن  »اأعتقد 

القطاع،  هذا  م�ستقبل  على  ين�سب  اأن 

اإن�ساء مرفق  اأجل  وتحديثه، وقدراته من 

هناك  لي�ص  اأنه  اأعتقد  كما  جودة.  ذي 

جدوى من ت�سيي�ص النقا�سات، لأن ذلك 

لن ي�ساهم في تقديم الأمور. وبما اأنه تم 

ن�صر لئحة الم�صتفيدين من الرخ�ص، ما 

القطاع  فاعلي  وكذا  للوزارة  يمكن  ذا 

نقوم  اأن  علينا  به؟  يقوموا  اأن  الخا�ص 

باإن�ساء الظروف المنا�سبة ل�سراكة حقيقية 

بين القطاع العام والخا�ص ]...[«.

 

في  واحد  ل�سخ�ض  يمكن   » ميتالي:  محمد 

 12 اإلى   10 لديه  تكون  اأن  الحاالت  بع�ض 

)اأوجوردوي ماروك،  اأجرة»  موؤذونية �سيارة 

 25 بتاريخ  ال�سادر   2733 رقم  العدد 

يوليوز 2012(

اليومية  الجريدة  مع  مقابلة  في   «

بتاريخ   ،»Aujourd’hui Le Maroc«

25 يوليوز 2012، اأجاب محمد ميتالي، 
رئي�ص التحاد الفدرالي الوطني ل�سائقي 

ومهنيي النقل، في  �سوؤاله عن ن�سر لئحة 

طرف  من  الأجرة  �سيارات  موؤذونيات 

وزارة الداخلية، : لقد كنا دائما ل�سالح 

مثل هذا الإجراء، كما يعتبر اأحد مبادئنا 

الأجرة... �سيارات  قطاع  في  الرئي�سية 

لقد �سبق واقترحنا على حكومة الفا�سي 

اإجراء  اأي  يتخذ  لم  لكن  الالئحة  ن�سر 

هذه  ن�سر  اأن  ...كما  ال�ساأن  هذا  في 

اللوائح في وقتنا الحا�سر �سرورة اأ�سا�سية 

...لأننا نعرف اأن قطاع النقل وخ�سو�سا 

كثيرة  اختاللت  يعرف  الأجرة  نقل 

مهنتنا.  تنمية  اأمام  حاجزا  ت�سكل  التي 

 ويجب اأن نعرف اليوم اأن �سخ�سا واحدا

يمكن اأن يملك 10 اإلى 12 رخ�سة نقل 

الحكومة  اأرادت  اإذا  اأجرة...اأما  �سيارة 

اأن تلعب دور ال�صفافية، فيجب اأن تن�صر 

متناول  في  تجعلها  واأن  الالئحة  هذه 

lavieeco.com
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الم�صروع  غير  الريع  بين  ما  نميز  كيف 

هذا  اإلى  اعتباره  يمكن  الذي  وذلك 

»لال�ستحقاق«  »مبررا«  ذاك  اأو  الحد 

الم�صتفيد؟  باحتياج  خ�صو�صا  ومبررا 

وي�ساف اإلى هذه الأ�سئلة غمو�ص معين 

ُك�سفت  الذين  من  البع�ص  لكون  مالزم 

اأي  ا�ستفادتهم من  قطعيا  نفوا  اأ�سماوؤهم 

�صادقين،  كانوا  فاإذا  كان.  كيفما  ريع 

يجب العتذار لهم والتحقيق في م�سدر 

فيجب  كاذبين  كانوا  اإذا  اأما  الخرق. 

معاقبتهم بق�سوة كبيرة. ولكن بعيدا عن 

كل هذه الأ�سئلة التي تعتبر ظرفية اإلى هذا 

هو  النا�ص  ينتظره  ما  فاإن  ذاك،  اأو  الحد 

الحلول البديلة التي يجب اقتراحها الآن 

واإقامة  الموؤذونيات  لنظام  حد  لو�سع 

قطاع  تمكين  على  قادر  اإ�سالح  اأ�س�ص 

اأ�س�ص  على  التطور  من  الأ�سخا�ص  نقل 

�سليمة اقت�ساديا ومن�سفة اجتماعيا.

لنقل  الموؤذونيات  اإلغاء  تم  ت�ساالنج: 

الب�سائع، هل يمكن تطبيق هذا الحل في 

مجال نقل الأ�سخا�ص؟ هل تعتقدون اأن 

اأخرى  قطاعات  مع  يتالءم  الإجراء  هذا 

الرمال،  مقالع  الأجرة،  �سيارات  )مثل 

ال�سيد(؟

نجيب اأق�سبي: يجب اأن نفهم جيدا اأن 

الريع هو مر�ص فّتاك ل يترك اأي  قطاع 

المغربي.  القت�ساد  من  جهة  اأية  ول 

والب�سائع  الأ�سخا�ص  نقل  وراء  ففيما 

في المجال الح�سري اأو ما بين المدن، 

الخا�سة  الرخ�ص  نن�سى  ل  اأن  يجب 

وا�ستغالل  البحار،  اأعالي  في  بال�سيد 

و»اأحجار«  والرخام،  الرمال،  مقالع 

ذاك  اأو  الحد  هذا  اإلى  ثمينة  اأخرى 

وعيون المياه المعدنية، كما ل يجب اأن 

بالمواد  الخا�سة  الجملة  اأ�سواق  نن�سى 

»مفو�سوها«  لبع�سها  والتي  الغذائية، 

هو  ما  اأما  »مريدوها«.  الآخر  ولبع�صها 

وجود  فهو  اأي�سا  هذا  كل  من  اأخطر 

اآلف الهكتارات من الأرا�سي الفالحية 

تعتبر  والتي  المعمرين  من  الم�سترجعة 

ولقد  المغرب،  اأرا�سي  اأخ�سب  من 

ذلك،  بعد  الأرا�سي  هذه  »تبخرت« 

العالية  الرتب  لذوي  منحت  اأنها  حيث 

�سراء  بغر�ص  ل�سيا�سيين  اأو  الجي�ص  في 

خنوعين  ولمتملقين  خ�سوعهم، 

في عمل من هذا القبيل؟

اأنه  اأقول  تردد،  بدون  اأق�سبي:  نجيب 

اإجراء �سجاع ومالئم وي�ستحق ت�سجيعا 

كبيرا. فنحن الذين كنا نطالب منذ �سنين 

اقت�ساد  �سد  حازمة  حرب  ب�سن  عديدة 

اأو  كاأ�سخا�ص،  كثيرين  نكن  لم  الريع 

كمنا�سلين في القوى ال�سيا�سية الي�سارية. 

ويجب اأن نعترف اأنه لأول مرة تم القيام 

بخطوة دالة في التجاه ال�سحيح، لذلك 

فهي ت�صتحق الت�صجيع.

ت�ساالنج: هذا يمثل بالفعل خطوة اأولى 

هل  الريع.  اقت�صاد  �صد  الحرب  في 

تعتقدون اأن هذا اأمر كافي؟

بل  ل.  الحال  بطبيعة  اأق�سبي:  نجيب 

اأول،  ذلك...  من  اأبعد  الذهاب  يمكن 

ن�صر  اأي  ذاتها،  العملية  م�صتوى  على 

النقل  موؤذونيات  من  الم�ستفيدين  لوائح 

و�صوح  بكل  فهناك  المدن،  بين  ما 

هي  ما  تو�سيحي:  بعمل  للقيام  �سرورة 

وراء  تختفي  التي  ال�سخ�سية«  »الأ�سماء 

مجهولة  ال�سركات  من  العظمى  الغالبية 

الحقيقيون  المالكون  هم  من  ال�سم؟ 

بعد  »بيعها«  تم  التي  للموؤذونيات 

الموؤذونيات  هي  ما  عليها؟  الح�سول 

التي ل ت�ستغل لحد الآن وما هي اأ�سباب 

الريع  عن  فكرة  لدينا  توجد  هل  ذلك؟ 

النوع؟  هذا  من  رخ�سة  لكل  المتو�سط 

الدولية  المعايير  ح�صب  الكريم  العمل 

المعتمدة.

اإلى  اأدى  الريع  اقت�صاد  نظام  اإن  رابعا، 

ب�صبب  قار  وغير  عابر  اقت�صادي  نمو 

مداخيل  مثل  القت�سادية  لل�سيا�سة  تبعيته 

بالأ�سواق  المرتبطين  والغاز  النفط 

الدولية، والمحا�سيل الفالحية المرتبطة 

تحويالت  وتدفق  المناخية،  بالظروف 

العمال المهاجرين التي تحددها عموما 

الظرفية القت�صادية للبلد الم�صيف.

دور  للدولة  يكون  اأن  وعو�ص 

ا�ستراتيجي من خالل اإنجاز بنيات تحتية 

الجتماعية  الخدمات  وتقديم  قاعدية، 

خا�ص  ل�ستثمار  مالئم  مناخ  واإقامة 

وتطبيق �سيا�سات اقت�سادية و�سيا�سة اإعادة 

والجماعات  الجهات  بين  ما  التوزيع 

بدور  بالقيام  تكتفي  فاإنها  الجتماعية، 

عّراب راأ�سمالية قائمة على الزبونية حيث 

يح�سل المقاولون على امتيازات وفر�ص 

لال�ستثمار مقابل دعمهم ال�سيا�سي.

حوار مع نجيب اأق�سبي، االقت�سادي 

واالأ�ستاذ بمعهد الح�سن الثاني للزراعة 

والبيطرة َخ�ضَّ به مجلة »�ساالنج«، العدد 

ال�سادر بتاريخ 16 مار�ص 2012

من  الم�صتفيدين  قائمة  ت�ساالنج: 

ُن�سرت،  النقل  )الرخ�ص(  موؤذونيات 

راأيكم  ما  �ستن�سر لحقا.  اأخرى  وقوائم 

lesoir-echos.com
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جدا  المحتمل  من  لكان  ذلك  كل  تم 

فعالة  بطريقة  �ستعين  كانت  الموارد  اأن 

والخدمات  تحديثها  �سيتم  والأجهزة 

�سيتم تح�سينها.

هل  الماأذونيات،  با�ستثناء  ت�ساالنج: 

القت�سادي  للريع  اأخرى   اأ�سكال  هناك 

يمكن  وكيف  المغربي  القت�ساد  تعيق 

معالجتها؟

اإلى  �سابقا  اأ�سرت  لقد  اأق�سبي:  نجيب 

الأرا�سي الفالحية التي كانت في حوزة 

اأكبر  اإحدى  اأعتبرها  والتي  المعمرين 

ال�ستقالل.  منذ  المغرب  في  الف�سائح 

ويجب و�سع حد لهذه الف�سيحة. يجب 

فتح تحقيق جدي حول المليون هكتار 

كانت  باعتبارها   1956 �سنة  المح�ساة 

المعمرين،  طرف  من  م�ستغلة  اأرا�سي 

–فيما بعد-  التخلي عن معظمها  تم  ثم 

المغاربة  لبع�ص  �سرعية  غير  بطريق 

اأقطاب  لبع�ص  منحت  اأو  المحظوظين، 

النظام ل�سمان خدماتهم الجيدة والوفية. 

وفي نظري، الختبار الحقيق لإرادة هذه 

الفعلية  المحاربة  يخ�ص  فيما  الحكومة 

لقت�صاد الريع هو هذا المو�صوع. وكما 

في  موجود  الريع  فاإن  قلت،  اأن  �سبق 

الحديث  بمجرد  ووجد  مكان،  كل 

بهذا  للقيام  ترخي�ص  عن  اأو  رخ�سة  عن 

اإطار غير �صفاف وغير  الأمر اأو ذاك في 

اأي�صا  الريع  يزدهر  ب�صكل وا�صح.  منظم 

ظاهرة  ت�سود  الأ�سواق حيث  في جميع 

وت�صود  الأقلية،  واحتكار  الحتكار 

تهدف  التي  التفاهم  عملية  عامة  ب�صفة 

من  المناف�صة  لمنع  باأخرى  اأو  بكيفية 

جودة  على  والمفيد  الإيجابي  التاأثير 

التي  والأ�سعار   والخدمات  المنتوجات 

فقط  تاأملنا  واإذا  الم�ستهلكون،  يوؤديها 

المناف�سة   مجل�ص  ن�سرها  التي  التقارير 

هذه  ات�ساع  مدى  قيا�ص  من  �سنتمكن 

للريع في قطاعات  الممار�سات المولدة 

هناك  اأن  يعني  وهذا  عديدة.  اقت�سادية 

محاربة  محاور  من  اآخر  مهم  محور 

تدعيم  ق�سية  جعل  وهو  الريع  اقت�ساد 

المادية  والإمكانيات  الخت�صا�صات 

والب�سرية لهذا المجل�ص اأولوية مطلقة.      

خا�سع  هو  اأو  لل�سريبة  اأ�سا�سه  في  اليوم 

�سيمكن  �سرعية«  غير  »لقتطاعات 

الدولة من م�سادر جديدة هامة، وهو اأمر 

ي�ستحق التثمين في الظروف الحالية...

ت�ساالنج: ما هي في نظركم الم�صارات 

قابلة  ممكنة  لإ�سالحات  �ستقود  التي 

للتطبيق؟

يجب  عامة،  ب�صفة  اأق�سبي:  نجيب 

نحو  للتوجه  الحالي  النظام  باإلغاء  البدء 

مبادئ  على  ترتكز  جديدة  اإجراءات 

الفر�ص.  وتكافوؤ  وال�سفافية  الحق  دولة 

علما اأن المحتاجين من بين الم�ستفيدين 

يجب اأن ت�سمن لهم ال�سلطات العمومية 

في  مواطن  اأي  مثل  ذلك  في  –مثلهم 
محترما.  مبا�سرا  دخال  مماثلة-  و�سعية 

الأمر  اأن  هو  الحالتين  بين  )والفرق 

ولي�ص  بحق  الثانية  الحالة  في  �سيتعلق 

يعني  هذا  ملمو�ص،  وب�سكل  بامتياز(. 

المورد  هذا  با�ستغالل  ترخي�ص  كل  اأن 

الذي  المرفق  هذا  اأو  المجال  هذا  اأو 

ينتمي للملك العام اأو للملكية الجماعية 

ل يمكن اأن يتم ت�سييره خارج القانون، 

ونف�ص  الحقوق  نف�ص  منح  يعني  وهذا 

اأي�سا  يعني  وهذا  للجميع.  الواجبات 

اأن  يجب  النوع  هذا  من  عملية  اأية  اأن 

يحدد  �سامل،  تحمالت  لدفتر  تخ�سع 

الناتجة عن  الحق الممنوح،  الواجبات 

والأخالقية  المادية  اللتزامات  اأي 

وجود  يعني  هذا  واأخيرا  للم�ستفيدين. 

لمتابعة  العمومية  للهيئات  موؤ�س�سة 

ومراقبة مدى اللتزام بدفتر التحمالت، 

في  العقوبات  اإ�سدار  ال�سرورة  وعند 

حالة الإخالل باللتزامات المتعهد بها. 

قطاع  المثال  �سبيل  على  اأخذنا  واإذا 

اعتمدت  لو  اأنه  الوا�سح  فمن  النقل، 

رخ�ص ا�ستغالل خطوط النقل منذ البداية 

على خطاطة توجيهية للنقل داخل البلد، 

التعبير  ويتم  بن�سج  فيها  مفكر  خطاطة 

بعد  تمنح  ثم  قانون-اإطار،  في  عنها 

دقيق  تحمالت  دفتر  على  اعتمادا  ذلك 

لعرو�ص  اأخيرا  اللجوء  ويتم  و�صارم، 

النزيهة  بالمناف�سة  ت�سمح  التي  الأثمان 

لو  القطاع،  محترفي  بين  ما  وال�سفافة 

ُيقدَم  اأن  يجب  فا�سدين...  ولو�سطاء 

الح�ساب ذات يوم للمغاربة، وُيقال لهم 

اأين ذهبت تلك الأرا�سي، ومن »ورثها« 

ق�سية  وهناك  م�سروعة.  غير  بطريقة 

التي  الح�صرية  الح�صرية و�صبه  الأرا�صي 

اأثيرت في الآونة الأخيرة، وهي الأرا�سي 

التي �سلمت لمجموعات عقارية  يعرف 

مع  الم�صروعة  غير  ارتباطاتها  الجميع 

وف�سال  الدولة.  في  العليا  ال�سلطات 

المرتبط  الريع  �سنن�سى  كيف  ذلك،  عن 

بقوة  المفرو�سة  الحتكار  بو�سعيات 

قطاع  في  عليه  الأمر  هو  مثلما  ال�سلطة 

هي  التي  كوزيمار  �صركة  مع  ال�صكر 

الم�سماة  للمجموعة  مقاولة تظل ملكية 

اإفريقيا/ال�سركة  �سمال  »اأمنيوم  �سابقا  

الوطنية لال�ستثمار«.

ت�ساالنج: هل يمكن اإلغاء الموؤذونيات 

القطاعات  بع�ص  في  دينامية  يخلق  اأن 

اأكثر  ويجعلها  وال�سيد...الخ(  )النقل 

تناف�سية؟ ووفق  اأية �سروط؟      

الموؤذونيات  نظام  اإن  اأق�سبي:  نجيب 

نظام  اأي  عليه،  يرتكز  الذي  والنظام 

الريع لي�ص فقط نظاما معاديا للديمقراطية 

ولكنه  اجتماعيا،  عادل  وغير  �سيا�سيا، 

غير فعال اقت�ساديا اأي�سا وم�ساد لالإنتاج. 

فمنطق المتياز وال�ستفادة عن غير حق 

نقي�ص  الريع هو  نظام  اأ�سا�ص  والذي هو 

ال�سوق  اقت�ساد  ونقي�ص  الحرة  المقاولة 

النوع من  اأن�صار هذا  اأنه ح�صب  بحيث 

القت�ساد، �سوف يق�سي نهائيا على روح 

المقاولة وعل كل مناف�سة �سحية تحمل 

كما  ذاتها  تجاوز  على  القدرة  ذاتها  في 

تحمل التقدم. وحتى واإن لم يتعلق الأمر 

اأنه  ال�سوق، فمن الأكيد  اقت�ساد  بخداع 

يمثل تقدما مقارنة باقت�ساد الريع لكونه 

المبدعة  المناف�صة  من  اأدنى  بحد  ي�صمح 

وبوجود  القت�ساديين  الفاعلين  بين  ما 

وهو  القت�صاد  دواليب  في  �صفافية 

عقلنة  في  بالتاأكيد  ي�ساهم  الذي  الأمر 

عوامل  ويقوي  القت�سادية  ال�سلوكات 

الحدود.  اأبعد  اإلى  ويو�سعها  الإنتاجية 

اإنه يمكن من الح�سول على قيمة م�سافة 

وموارد  ال�سغل،  منا�سب  وخلق  كبيرة، 

اإخ�ساع  اإلى  اإ�سافة  للمداخيل.  جديدة 

هذا »الوعاء« لل�صريبة، لأنه غير خا�صع 
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اأخبار تران�سباران�سي هي ن�سرة داخلية، ت�سدرها 

مر�سد  ويعدها  المغرب  تران�سباران�سي  جمعية 

الر�سوة، بدعم من الإتحاد الأروبي.

•		اأخبار اليوم
•		الخبر
•		العلم
•		البيان

•		الم�صعل
•		الأحداث المغربية

•		الأيام
•		التحاد ال�صتراكي

•		الجريدة الأولى
•		الحياة

•		المغربية
•		الم�صاء

•		المنعطف
•		المنتخب

•	الأخبار
•		الأ�سبوع ال�سحفي
•		الأ�سبوعية الجديدة

•		النهار المغربية
•		الراأي
•		اأ�صداء

•		ال�صباح
•		ال�صباحية

•		ال�سحراء المغربية
•	الم�صعل

•		التجديد
•		اأوفيت
•	الحركة

•	الم�سهد المغربي
•		اأوجوردوي لوماروك

•	اإيكو بلو�ص
•		بيان اليوم

•	مغرب اليوم
•		اإيكونومي اإي اأنتروبريز

•	جون اأفريك
•		فينان�ص نيوز اإيبدو

•		لغزيت دي ماروك
•		لفي اإيكونوميك

•		ليكونومي�صت
•		ليكونومي�صت ماغازين

•		لوجورنال اإيبدومادير
•	لومتان

•	لوكري اإنترنا�سيونال
•		لوموند

•		لوروبورتر
•		لو�سوار اإيكو

•		لي زيكو
•		ليبيرا�سيون

•		لوب�صيرفاتور
•		لوبينيون

•		ماناجر بيبليك
•		ماروك اإيبدو

•		بير�سبيكتيف دي ماغريب
•		ر�سالة الأمة

•		تل كل 
•	ال�صرطة

•	زمان
•	بالدي

•	يابالدي
•	بانورامروك

•	اأنفوميديير
•	ماب

•	وجهة نظر

المراجع والم�سادر

جرائد ومجالت


