
ال�سيد رئي�س احلكومة

مل جتتمع حلكومة مغربية ما اجتمع للحكومة احلالية من 

ال�رشوط امل�ساعدة على حتقيق انت�سار حا�سم على الف�ساد 

الريع يف  اقت�ساد  الر�سوة و االمتيازات الالم�رشوعة و  و 

بالدنا:

ملئات  التاريخية  الهبة  امل�ساعدة  ال�رشوط  هذه  اأول  	•
االآالف من املواطنات و املواطنني مببادرة من �سباب 

�سد  منتف�سني  لل�سوارع  خرجوا  الذين  فرباير   20
الف�ساد و �سنوه و حاميه اال�ستبداد،

ثاين هذه ال�رشوط هو القيام مبراجعة د�ستورية و اعتماد  	•
منطوقه  م�ستوى  على  اأعطى  جديد  اأ�سمى  قانون 

الت�رشيعية  للموؤ�س�سات  م�سبوقة  غري  �سالحيات 

والتنفيذية و الرقابية رغم اأنه مل ي�ستجب لكل مطالب 

االإ�سالح وما كان يتيحه الظرف التاريخي. 

ثالث هذه ال�رشوط ت�سكيل حكومة مل تتمتع �سابقاتها  	•
مبثل ال�سالحيات و ال�سلطات التي حتظون بها، على 

االأقل على م�ستوى ن�ص الد�ستور،

الذي  الكبري  الرتاكم  هو  امل�ساعدة  ال�رشوط  هذه  رابع  	•
املغرب  يف  الر�سوة  و  الف�ساد  �سد  الن�سال  حققه 

على  اأو  حمدوديته  على  الر�سمي  امل�ستوى  على  اإن 

جمعيات  ا�ستماتة  و  حيوية  بف�سل  املدين  امل�ستوى 

من  العديد  وتوفر  االقرتاحية  وقوتها  املدين  املجتمع 

الف�ساد  اآفة  من  للحد  القانونية  الو�سائل  و  االآليات 

�سيادة  النزاهة و  املغرب يف �سريورة حتقيق  واإدخال 

القانون و �سيانة احلقوق الفردية و اجلماعية وحماية 

املال العام.

القوى  البنيات و  تزال  امل�ساعدة ما  ال�رشوط  مقابل هذه 

االمتيازات  و  الريع  اقت�ساد  من  الف�ساد و  من  امل�ستفيدة 

اأو  اإ�سالح  اأي  ترف�ص  القرار،  مراكز  يف  بقوة  حا�رشة 

حماولة  الإقرار جمتمع ت�سوده قيم النزاهة وامل�ساواة.

ا�ست�رشائه  و  الف�ساد  لتغلغل  احليثيات  واعتبارا  هذه  لكل 

اأن نخاطبكم ال�سيد رئي�س احلكومة بر�سالة مفتوحة  قررنا 

باأي  بعد  تقم  مل  احلكومة  اأن  العام  للراأي  و  لكم  لنقول 

خطوة حا�سمة يف االجتاه املطلوب و مل تقدم و لو ت�سورا 

هذه  ملحاربة  امل�ستقبلية  و  االآنية  اأهدافها  و  اأوليا خلطتها 

االآفة التي تهدد متا�سكنا و ن�سيجنا االجتماعي و اقت�سادنا.

التي  القليلة  االيجابية  املبادرات  ظلت  اأي�سا  هدا  لكل 

اتخذمتوها ،بدون اأي نتيجة تذكر.

ال�سيد رئي�س احلكومة

 اإن اأكرب حليف الآفة الف�ساد هو االإطناب يف الت�رشيحات 

والتباهي باالجنازات و امل�ساريع القانونية و  االإجراءات 

اجلزئية والتقارير يف غياب التزام حكومي وا�سح  يف اإطار 

االإجرائي  و  ال�سيا�سي  و  القانوين  بني  جتمع  وطنية  خطة 

وبني الوقاية و الزجر و تعتمد على ال�رشاكة االإ�سرتاتيجية 

مع كافة الفاعلني واإ�رشاك  كل القوى احلية  لت�سييد �رشح 

منظومة وطنية للنزاهة.

هذه  مكونات  كل  الإبراز  الر�سالة  هذه  جمال  يت�سع  لن 

الق�سايا  اأن جتيب على بع�ص  االإ�سرتاتيجية ، لكن عليها 

املحورية:

باحلد من االإفالت من  الكفيلة  امللمو�سة  االإجراءات  	•
العقاب و تطبيق القانون دون متييز او امتياز.

العامة  املفت�سية  و  الق�ساء  موؤ�س�سات  اأدوار  تفعيل  	 	•
باقي  و  الرتابية  لالإدارة  العامة  واملفت�سية  للمالية 

زجر  و  الف�ساد  حماربة  يف  الوزارات  مفت�سيات 

مرتكبيه. 

الر�سوة  و  الف�ساد  من  للحد  امللمو�سة  اخلطوات  	•
للمواطنني  اليومي  العي�ص  مت�ص  التي  القطاعات  يف 

وم�ساحلهم مثل املحاكم و ال�رشطة و امل�ست�سفيات و 

املرافق االإدارية ...

وت�سجيع  لتفعيل  املوؤ�س�ساتية  و  القانونية  املقرتحات  	•
املجتمع  ملوؤ�س�سات  الرقابي  و  االقرتاحي  الدور 

املدين و القطاع اخلا�ص يف حماربة الف�ساد و حماية 

ممار�سة  ل�سمان  احليوية  اجلبهة  هذه  يف  املنا�سلني 

املواطنة وحماية الوطن.

املجتمع  ن�سال  راكمه  ما  بكل  نذكر  ال�سدد  هذا  يف  و 

املدين و ما اقرتحته حتى املوؤ�س�سات الر�سمية نف�سها من 

اجراءات،  لنقول اأن عنا�رش اخلطة الوطنية التي نطالب 

ت�سخي�ص  اأو  اأخرى  درا�سات  اىل  حتتاج  ال  متوفرة  بها 

فهل  ال�سيا�سية،  اجلراأة  و  القدرة  و  الإرادة  حتتاج  بل  اأعمق 

تتوفر عليها احلكومة ؟
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ر�سالة مفتوحة من اجلمعية املغربية ملحاربة الر�سوة - تران�سربان�سي املغرب

  اإىل ال�سيد رئي�ص احلكومة 

هل تتوفر احلكومة على اإ�سرتاتيجية ملحاربة الف�ساد؟

ين�رش هدا االإعالن بتمويل من برنامج الدعم ملنظمة ال�سفافية العاملية  


