
 

 
 

 (6/4)بالمغرب محاربة الفساد السياسيمحمد بمحسن الوزاني و

                                                                                               محمد شقير

 

عمى غرار ربط الوزاني مسألة الحصول عمى االستقالل بمسألة إقامة نظام ديمقراطي ، ربط أيضا بين إرساء نظام 
  : وبيذا الصدد كتب ما يمي. ديمقراطي حقيقي والقضاء عمى كل أشكال الفساد السياسي داخل البالد 

وباإلضافة إلى العيوب األساسية التي تنطوي عمييا الييئة الناخبة المغربية وىي عيوب ال يستطيع أن يصمحيا "
القانون وحده بل تحتاج إلى التربية المثمى وحنكة التجارب وطول الممارسة توجد عيوب أخرى ال تقل عنيا فسادا 

واقتصادية - حكومة وحزبية–وخطورة، وىي عيوب األوضاع العامة في المغرب من اجتماعية وخمقية، سياسية 
فجميع ىذه األوضاع السيئة تشكل ما سميناه مرارا بالفساد الداخمي الذي يتفاقم شره، ويشتد خطره مع األيام 

والميالي، فكيف يمكن مع ىذا أن يقوم صرح الديمقراطية عاليا في بالدنا المنكودة الحظ، ألنيا منكوبة عمى يد 
أىميا قبل أعدائيا؟ وىل يرجى مع الفساد خير وصالح ؟ وعمى فرض أن المغرب قد زود أو قد يزود بدستور 

يكون المثل األعمى في بابو فيل يمكن أن يظفر ىذا الدستور بالحياة في ميدان التطبيق الكامل السميم ؟ إن أي 
عاقل ال يستطيع ان يتصور شيئا من ىذا مطمقا، ألن الفساد والصالح ال يمكن ان يمتقيا في مواءمة ويقترنا في 

ومن ىذت يتضح لنا جميا أن المسألة في بالدنا ليست مسألة دستور، وال مسألة انتخابات وما بعدىا بل ... توأمة
صالح األوضاع ثانيا  " ىي مسألة قضاء عمى الفساد أوال، وا 

 الرشوة وفساد الحكم والسياسة -

 بين أىم مظاىر الفساد السياسي التي يمكن أن تقوض نظام الحكم بالمغرب ىي آفة مناعتبر الوزاني أن 
 بكل –المغرب " حيث كتب بيذا الصدد أن. الرشوة التي استفحمت في نظره  في كيان الدولة والمجتمع 

 من البالد التي ابتميت بالرشوة وتكاثر فييا الرشاة والمرتشون خصوصا في عيد االستقالل الذي –أسف 
اندست فيو كثير من عناصر السوء في الوظائف العامة ن وانحطت فيو مستويات االخالق والمعامالت 

وقد أرجو الوزاني انتشار ىذه الىفة السياسية ليس في .   ..."واشتد فيو التنافس عمى الثراء غير المشروع 
حبرا عمى ورق وغياب االرادة " عدم وجود قوانين وتشريعات لمحاربة ىذه الظاىرة بل لبقاء ىذه القوانين 



 

 
 

وبيذا الصدد . السياسية التي تنعكس من خالل عدم اعطاء المسؤولين االولوية لمحاربة ىذا الداء السياسي 
 الشرور واألخطار، ال تحتاج إلى فضحيا والتشيير بيا في الخارج ليسرع المسؤولون إلى " كتب بأن 

يل يجب أن تجعل مشكمة . االىتمام بالبحث عن المتعاطين ليا، أو المتمبسين بيا لمعاقبتيم إداريا وقانونيا
الرشوة ضمن المشاكل األولى واليامة التي يعني بيا المسؤولون، ألنيا فساد عظيم ال يصمح معو حكم، وال 

تستقيم سياسة، فكمما أثرت الرشوة في الحكم والسياسة خرجت بيما عن الجادة المثمى، وطبعتيما عمى 
، وعمى االخالل باألنظمة، وىونت عمييا إىدار حقوق المواطنين والتضحية ناالنحراف عن القوانيـ
 ولمحاربة ىذه اآلفة ، أشار الوزاني إلى ضرورة اتخاذ بعض اإلجراءات اإلدارية من ".بمصالحيم المشروعة

العمل بجد وباستمرار لتطبيق القوانين واالحكام والقضاء عمى الرشوة بمنتيى الشدة والصرامة وعمى " خالل 
جميع الراشين والمرتشين كبارىم وصغارىم ، وتشديد البحث والرقابة عمى جميع االدارات بدون استثناء 

وافساح المجال إداريا لشكاوى جميع المواطنين الذين تعرقل مصاليم ، وتمنع ... لكشف جرائم االرتشاء 
عادة النظر في  عنيم حقوقيم من الموظفين العاممين بيذه التصرفات النتزاع الرشوة منيم طوعا أو كرىا ، وا 
االطارات لتطييرىا من عناصر االرتشاء ومن العناصر التي تحوم حوليا شبيات التالعب بحقوق وبمصالح 
المواطنين ، والقيام باإلصالح االداري عمى أساس يضمن اسناد الوظائف العامة لمعناصر التي تتوفر فييا 

غير أن محاربة "جميع شروط النزاىة ، والعفة ، واالستقامة مما تتطمبو واجبات ومسؤوليات الوظيفة العمومية
غذا " حيث يرى بأنو . الرشوة ال تقتصر، في نظر الوزاني ، عمى الدولة فقطبل ىي مسؤولية المجتمع أيضا 

كانت مقاومة الرشوة من طرف المسؤولين من آكد األشياء ، فإنيا كذلك أول ما يفرضو الواجب عمى 
ليذا نرى أن تحارب الرشوة في . المواطنين الذين من بينيم يوجد الراشون ولو لم يوجد في الحكام مرتشون 

 "المجتمع والدولة معا

 تبذير المال العام وغياب الحكم الرشيد -

الحظ الوزاني أنو من بين المظاىر الكبرى لمفساد الداخمي بالنظام المغربي ىو تبذير المال العام 
دارتيا والمؤسسات التابعة ليا ويتجسد ىذا اإلشراف والتبذير من . الذي يطال مختمف دواليب الدولة وا 

:  خالل 

. كثرة الوظائف والموظفين- 

. استنزاف األطر األجنبية لمميزانيات- 



 

 
 

. اإلكثار من الحفالت والمآدب والتنقالت والرحالت في الداخل والخارج- 

. لعبث بأموال وأمالك الدولة- 

. المبالغات في المصاريف والسمسرات- 

ويضيف الوزاني بأن مظاىر ىذا التبذير لم تؤد فقط إلى إىدار أموال الدولة بل أيضا إلى خمق شريحة 
ثراء غير المشروع، وكذا  احتكار الثروات في أيدي "اجتماعية اغتنت من خالل التالعب بممتمكات الدولة وا 

: ومما ساعد عمى استفحال ىذه الظاىرة عدة عوامل من أىميا ".الحكام والمحظوظين

. غياب نظام مالي ضرائبي معقمن -
 .عدة التوفر عمى حكم صالح سواء عمى الصعيد الحكومي أو النيابي -
 .انعدام أساليب لممتابعة والمراقبة المالية الفعالية -

 :وفي ىذا السياق أكد الوزاني عمى ما يمي 
وغني عن البيان أن ميدان المالية ىو أحد الميادين التي يتجمى فييا الفساد بصورة بارزة يتجسم "

فييا شره المستطير، وكمما ذكرنا فساد المالية العامة تصورنا سياسة اإلسراف والتبذير التي سارت عمييا 
الحكومات في عيد االستقالل بدون استثناء، وقد كان ىم تمك السياسة جمب أكثر ما يمكن من األموال 

بالحق أو الباطل وعدم االعتدال واالقتصاد في المصاريف والنفقات العامة ىذا من جية ومن جية أخرى 
فإن المالية العامة، سواء منيا ما جني من الشعب عن طريق نظام الضرائب المباشرة أو ما جمب من 

المداخيل القومية أو أخذ من المصادر الخارجية قد كانت وما فتئت عرضة لما ال يخطر ببال من أنواع 
اإلتالف، وأساليب االختالس من طرف بعض الموظفين الذين لم يتورعوا في الماضي، وال يتورعون في 
الحاضر في خيانة الواجب والعيد واألمانة وغير خفي أن من وسائل إتالف األموال العامة عدم صرفيا 

ومما ساعد عمى الفساد في ميدان المالية بصفة عامة، نظام الضرائب .فيما ىو ضروري، وأكيد، ونافع
والجباية بصفة خاصة، وعدم توفر البالد في عيد االستقالل عمى حكم صالح سواء عمى الصعيد القومي 
الحكومي منو والنيابي أو عمى الصعيد الشعبي عن طريق المجالس التمثيمية والمنظمات الجماىيرية ذات 

". الكفاءة والصالحية ألداء واجبيا في المراقبة والمحاسبة



 

 
 

بنية الحكم بالمغرب يمكن أن ينخر آمن الوزاني إيمانا شديدا بأن الفساد الذي ولمعالجة ىذا الوضع 
وىكذا طرح الوزاني ثالث إجراءات . تتم معالجة انحرافاتو والحد من تأثيراتو السياسية من خالل اإلصالح

:  سياسية إلصالح الحكم تتمثل في 
. ديمقراطية حقة-  
. االنقالب من أعمى- 
. تعددية حزبية- 

 

 

 
 
 

 


