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 الفساد وآليات الشفافيةمعوقات السكن بين الحق في 

 النكادي عبداللطيف
 

فالمدٌنة أصلها التمدن . مالئم وال مدٌنة حاضنة ال سكنحٌث فً مكان ما ة مواطنمكن الحدٌث عن الال ٌ
 فالمدٌنة االغرٌقٌة. وهكذا كان األمر فً الواقع أو فً الفكر. والمواطنة والتعاٌش الحضاري الدٌمقراطً

 1ابن حزمكما أن  مجمل شروط المواطنة لفارابًصور فٌها المواطن والمدٌنة الفاضلة ا لحضنصممت 
محدد الحق فً السكن المالئم والٌوم ف. انطلق من الشرٌعة والتشرٌع لٌدلل على الحق الطبٌعً فً السكن

كالٌات الطارئة على والرتباطه بكل االشلحق هذا االهام لموقع الشٌر الى ه وٌفً العهد الدولً وغٌر
دائم فً صراع فهو ٌواجه االنتهاكات وبالتالً واكب الحضارات ودائم ٌفً تطور فكري هو و. البشرٌة

 .من أجل احقاقه
 

فبعد عدم االعتراف بالحق فً السكن وإهمال ما تقدمه تلبٌته من فرص للمضاربة واالختالس والرشاوى 
مصالح متناقضة ومتضاربة أصبحت تتبنى هذا الحق ولكن ، فان الحق فً السكن ٌوجد الٌوم فً ملتقى 

الحقوقٌٌن استفادتها ومصالحها مما ٌعقد المهمة وٌطرح على عاتق تدجٌنه وتشوٌهه سعٌا وراء عبر 
الباحثٌن مزٌدا من الرصد لإلشكالٌة ومزٌدا من الدقة فً توصٌف الوضعٌة وتحدٌد أهداف مختلف و

 .األطراف
 

انتهاك الحق فً السكن عبر التفاف الفساد علٌه وضرورة ادراج ناول موضوع نحاول فً هذه الورقة ت
 .النضال من أجل الشفافٌة ومحاربة الفساد إلعمال الحق فً السكن وحماٌته والنهوض به
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 الحكامة الرشيدة 

                                                            
كٍ ٌهٍق بو، ًعهى اندًنت اإلصاليٍت أٌ تٌفس نو ذنك حق كم فسد فً داخم اندًنت اإلصاليٍت فً يض: انى أشاز ابٍ حزو -  1

فسض عهى األغنٍاء يٍ أىم كم بهد أٌ ٌقٌيٌا بفقسائو ًٌجبسىى انضهطاٌ عهى ذنك، إٌ نى تقى : "...إٌ عجزث يٌازده

تاء ًانصٍف انزكٌاث بيى ًال فً صائس أيٌال انًضهًٍٍ بيى، فٍقاو نيى بًا ٌأكهٌٌ يٍ انقٌث انري البد ينو، ًيٍ انهباس نهش

 156/1انًحهً " )بًثم ذنك ًبًضكٍ ٌكنيى يٍ انًطس ًانصٍف ًانشًش ًعٌٌٍ انًازة
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 تمهيد

هدار كرامة القاطنٌن فً العشوائٌات أو المرافعة فً مسألة الحق فً السكن ال تقتصر فقط على بؤس وإ

بل تتعداه  ،حقهاعمال والى حق أي طالب للسكن فً  البلدان العربٌةالعدٌد من فً والكهوف مقابر فً ال

الحلول حول ( تقنٌة واقتصادٌة وسٌاسٌة واجتماعٌة وحقوقٌة)االندماج فً معركة متعددة األوجه الى 

 .من ٌساهمون وحدهم فً االختٌارات والتطبٌق غٌر الالئقة التً ٌستفٌد من أموالها

اذا أردنا أن نكرس احترام حقوق اإلنسان كإطار عمل ضروري إلنجاح أي سٌاسٌة تنموٌة، فعلٌنا أن ال 
 دٌمقراطٌةأن نضع األصبع على عدة أوجه وبالخصوص فً أي برنامج سمح لنا نفقد البوصلة التً ت

ٌذ وممارسة المساءلة والتقٌٌم البعدي والمحاسبة والعقاب كلما دعت عند التنف والحكم الرشٌد اتخاذ القرار
تكوٌن وتعبئة وبرامج توعٌة  2أن تواكب النضال الجماهٌريولن ٌتأتى هذا بدون . الضرورة الى ذلك

ٌجب أن تصل الى مٌثاق وطنً ٌفضً الى تبنً منهجٌات وآلٌات لتتبع التقدم، أو الركود أو التراجعات 
ام الحق فً السكن الالئق من طرف أوسع المهتمٌن ومدى التنفٌذ الراشد للسٌاسات فً مجال احتر

 .العمومٌة  وعدم انتهاك المال العام 

 الالئق الحق في السكن .1
 

وتوالت النصوص والتوصٌات الدولٌة الى  1948على صعٌد العالمً تم اقرار الحق فً السكن منذ سنة 

ذكً ربط بٌن مشاكل الٌوم العالمً للحق فً السكن تحت شعار حٌث احتفلت األمم المتحدة ب 2011سنة 

أهمٌة بالغة ومعالجة دقٌقة الحق فً السكن أولى  الدولً فالمنتظم. 3عالمٌة ومعولمة هً المدٌنة والتلوث

التً أفردت له أكثر من تعلٌق   من قبل اللجنة األممٌة المعنٌة بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة

 : ٌر منهاوتفس

 إمكانٌة الحصول على السكن... 

  والمرافق والبنٌة األساسٌة والمواد ألخدماتتوفٌر... 

 القدرة على تحمل األعباء..... 

 الصالحٌة للسكن.... 

 

فٌما مالٌٌن ساكن  2بلغ سكان العشوائٌات أكثر من ملٌار شخص وفاقت الكثٌر من المدن والٌوم فقد 

سٌعٌشون فً ( أي ثلثً البشرٌة)ملٌار نسمة  من سكان العالم  6ن حوالً تشٌر التقدٌرات األممٌة الى ا

الكهربة واعادة وضرورات اعادة تخطٌط المدن والنقل ٌؤدي الى مما وهذا .  2050المدن فً أفق سنة 

ة عن نسبة من التلوث فً المدن بجانب المعامل ٌصناعة السٌارات مسؤولوٌطرح على تدبٌر المجال 

نحن اذن ازاء عدة قطاعات ترتبط ارتباطا وثٌقا باشكالٌة . الصحً وجمع النفاٌات الخ األخرى والصرف

                                                            
خصٌصا اٌَ بعد انسبٍع انعسبً انري أخسج انًازد انجًاىٍسي يٍ انقًقى انري صجنتو فٍو اندكتاتٌزٌاث ًاالصتبداد  -  2

 .ًانتٌاطؤ االيبسٌانً انًعٌنى

 . فً السكن والمعاٌٌر الدولٌة فال بد أن ٌتم تناوله فً ورقات أخرىلن أتعرض هنا للتعرٌف بالحق  -  3
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وبالتالً ازاء مرافعات تأخذ بعٌن االعتبار ضرورة  اعمال واحترام والنهوض بالحق فً السكن الالئق

  .االلتفات الى كل االشكالٌات القطاعٌة التً تمس بالحق فً السكن الالئق

 

ففً المغرب مثال كان البناء ممنوعا فً . تنبٌه الى عدم اغفال الحق فً السكن فً البواديكما ال ٌفوتنا ال

ولحد . 1992البوادي اال برخصة من وزارة الداخلٌة وكان محرما بتاتا فً أراضً الجموع الى سنة 

اطنٌها فً ولحق قراضً الجموع تقٌٌم وال مساءلة ألربعٌن سنة من تدبٌر هذه الوزارة ألوجد ٌالساعة ال 

السكن ولو على نفقتهم لوحدهم ال من طرف البرلمان وال من طرف الحكومات المتعاقبة وال قامت 

سنة أصبحت هذه  14ومنذ عشرة الى . منظمات المجتمع المدنً بدراسات لمحاولة التقٌٌم والمساءلة

ٌر حل القمع األراضً محل مضاربات ونزاعات وتظاهرات واختالسات عدٌدة ال تعرف فً الغالب غ

وهنا كذلك ال تقٌٌم مستقل وال محاسبة بل . والهدم وأحٌانا خلق مشارٌع اسكان سنقف على سلبٌاتها

 . الوزارة المكلفة هً الكل فً الكل تخطط وتنفذ وتقٌم

 

وأخٌرا فالحق فً السكن لما ٌسٌل لعاب عدة قطاعات ٌؤدي بها الى المطالبة باالرتكاز على السٌاسات 

وكل . على ضخ المال العام من أجل المصاحبة وأشغال البنٌة التحتٌة والتعدٌالت الجبائٌة الخالعمومٌة و

المشاركة فً اتخاذ كل القرارات هذه والمراقبة للمطالبة بهذا ٌعطً الشرعٌة لحماة المال العام 

ادا أخرى كما ٌعطً للحق فً السكن الالئق أبع. والمحاسبة والتتبع والحق فً الوصول الى المعلومة

أنها تغنً فكرة أي  تربطه بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة وبالحق فً التنمٌة وفً شفافٌة الموازنة وانفتاحها

 .كونه وثٌق الصلة بباقً حقوق اإلنسان األخرى

 

 

 اقتصاد السكن وشبكة المصالح .2

القتها بالحاجٌات جودة وعالوحدات السكنٌة الموالوضع القائم من حٌث الى السكن بالمغرب اقتصاد حٌل ٌ
فعلٌا ومطابقة عرضه للطلب  وإنتاجهإنتاج السكن والى قدرة ، (ألف وحدة 600ٌبلغ الخصاص نحو )

  .غٌر المباشرٌنفاعلٌن والى مساهمة الدولة ومختلف ال

 معايير ديمغرافية

لتعرف على المعلومات التالٌة التً تفٌد فً ا( 2004لسنة )ٌقدم لنا آخر احصاء العام للسكان والسكنى 
 :الحاجٌات من السكن أو الطلب االجمالً

  ملٌون نسمة، 29.89عدد سكان المغرب 

 1.7: نسبة نمو السكان %، 

 منهم متمركزون فً المثلث فاس القنٌطرة الدار % 60، % 55.1: السكان الحضرٌون
 البٌضاء،

  سنة، 20من السكان دون سن  % 50أكثر من 

 26.6 %جامعٌة معطلون،من الشباب حاملً الشواهد ال 



4 

 

 نجملها كالتالًمن حٌث االنتاج وٌقدم لنا اقتصاد السكن عدة معاٌٌر للوقوف على أهمٌة قطاع السكن 
 :2011حسب آخر حصٌلة مقدمة من طرف الحكومة السابقة فً دجنبر 

 
 معايير قطاع البناء واألشغال العمومية 

  وهو ما ٌمثل  ملٌار درهم 121 ماٌزٌد على 2010حجم االستثمار فً القطاع بلغ برسم بلغ
ملٌارا سنة  111.66بعدما بلغ ، % من التكوٌن الخام للرأسمال الثابت 51.6مساهمة بنسبة 

 .2009ملٌارا سنة  113.64و  2008

  4ألف شخص 30ما ٌقارب ملٌون و 2011ٌشغل مع متم ، 

  فً  % 9،2غت ملٌون طنا أي بنسبة نمو بل 14،5 2011مبٌعات االسمنت بلغت بنهاٌة نونبر
 % 7حٌن كانت التقدٌرات حوالً 

  سكنا  41423وحدة منها  67072بلغ انتاج السكن  2011بنهاٌة الستة أشهر الولى من
 .اجتماعٌا سلم ألصحابه

  فً نفس الفترة من سنة  136086مسكنا  مقابل  193538الى آخر ٌونٌو تم الشروع فً بناء
2010، 

 
 معايير قطاع البنوك 

 2011ملٌار درهم سنة  188إلى  2000ملٌار درهم سنة  26.9وض العقارٌة من انتقلت القر، 

  منذ الفصل  % 6.35مستوى ( دون احتساب الرسوم)بلغت نسبة الفائدة على قروض السكن
 .2011الثانً لسنة 

 معايير استهالك األسر

ملٌار درهم،  111.1ٌحتل السكن حٌزا مهما فً نفقات األسر بالمغرب، حٌث وصلت تلك النفقات إلى 
. 2000ملٌار درهم فً سنة  52.9مقابل  ،2009فً المائة من مجمل نفقات األسر فً  25أي ما ٌمثل 

بالضافة الى هذه األرقام المعبرة، ال بد من االشارة الى التضحٌات الجسام التً ٌتحملها الراغب فً 
 أخرى تتعلق باللباس والتغذٌةالسكن من حٌث البعد عن مقر العمل، ومن حٌث التضحٌة بمستلزمات 

 .نظرا لمركزٌة مسألة السكن فً المدن العصرٌة. والعطل والترفٌه الخوالتطبٌب 

وهً فترة ، 2007-2003عرف دٌنامٌة مثٌرة لالنتباه خالل فترة نرى أن قطاع السكن فتارٌخٌا أما 
 81ة التً انتقل عددها من تسرٌع وتٌرة إنتاج الوحدات السكنٌمن حٌث ازدها على مستوى العالم كله، 

أساسا بفضل سٌاسة الدولة الجبائٌة  2006سنة  810ألف و 110إلى  2000وحدة سنة  670ألف و
فعدد األسر التً تتكون كل سنة  ٌبلغ  عجز مهموقد بقً خالل هذه الفترة  .وتحرٌر الوعاء العقاري

ألف  700كنً فً البالد إلى مستوى العجز الس طمحت الحكومة السابقة إلى تخفٌضوقد . ألف 120
ألف  200بعدما العجز السكنً الذي ٌصل حالٌا إلى ملٌون وبدل ملٌون و 2012وحدة فً أفق سنة 

 .2002سنة  وحدة

مالٌة ورشاوي لتفوٌت اراضً الدولة لمنعشٌن عقارٌٌن واختالسات تفجرت عدة فضائح هذه الفترة فً و
ساكنهم ولم ٌصاحب كثرة هذه الحاالت محاكمات وقلٌل وغش فً البناء وعدم حصول المستفٌدٌن على م

 . أحكام منصفة وعادلةمنها أفضت الى 

                                                            
 .ألف منصب شغل 56ما يقارب  3122بالرغم من أنه فقد في الفصل الثاني من سنة  -  4
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بعجالة وضعهم ودورهم وتدخالتهم بأبرز المتدخلٌن الذٌن سنعرض لفً الجدول التالً وٌمكننا أن نذكر 

 :فً باقً العرض

 دوار االيجابية والسلبيةبعض األ الفاعلون في الحق في السكن

الطلب على السكن، حماٌة الحق فً األرض وفً السكن، ضحاٌا  ن،المواطنو

ال ٌشاركون فً او مقدموها، متواطؤون أو  الهدم، ضحاٌا الرشوة

 اتخاذ القرار،

المؤسساتٌون الطالبون للسكن 

 والعارضون للصفقات العمومٌة،

الطلب على السكن، مسؤولٌة الفقات والمشترٌات العمومٌة، ضعف 

 راك فً اتخاذ القرارات،ام االشدأو انع

 انجاز السكن والطرق والبنٌات التحتٌة قطاع البناء واألشغال العمومٌة 

 الحفاظ على الر ٌع، االحتكار، التحكم فً العرض وفً األسعار الشركات االحتكارٌة،

اإلسكان والتعمٌر والتنمٌة وزارة 

 ،   المجالٌة

السكن والتعمٌر  التخطٌط، اعتماد السٌاسة العمومٌة فً مٌدان

، ضعف أو عدم االنصات للمواطن واشراكه فً والتنمٌة المجالٌة

 اتخاذ القرارات

التموٌل و الموازنة العامة، المصاحبة ومراقبة المؤسسات العمومٌة  وزارة االقتصاد والمالٌة،

 والصفقات والمشترٌات العامة

ؤسسات العمومٌة االقراض والتموٌل، المصاحبة ومراقبة الم البنك الدولً،

 والتوصٌات 

االقراض والتموٌل، البورصة رافعة للشركات ومساهمة مع  ،والبورصة األبناك الوطنٌة

 الشركات والبنوك فً تضخٌم فقاعة المضاربات

المنتخبون المحلٌون والسلطات 

 .المحلٌة

المساهمة المحلٌة فً اختٌار المشارٌع وانجازها، تأطٌر المواطنٌن 

واالستغالل  ممارسة الفسادومصلحتهم أو انتهاك حقهم والسهر على 

 .االنتخابً للحق فً السكن ولو بالترخٌص لبناء العشوائٌات

 

 خصوصيات قطاع السكن في الدول النامية

 

خصوصٌة فً تالزم العجز الحاد فً تلبٌة الطلب على السكن وفً الطفرة االقتصادٌة والمالٌة هم أ تكمن

ى السكن من جهة وضعف حماة المال العام وامكانٌة استغالل التطلع الشعبً للسكن العالمٌة المرتكزة عل

فرص االستثمار ومشكل الوعاء العقاري أدٌا الى نهب على . من جهة أخرى" 5مقرونة"ولو فً مدن 

 .مستوى أراضً الجموع والمال العام
                                                            

 .من القرٌة أو ترٌٌف المدن وهناك من علماء االجتماع من ٌتحدث عن صعلكة مدن العالم الثالث -  5
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الً جدا لألرباح وما ٌتٌحه البلد وبالنسبة للمستثمر الكبٌر واألجنبً فتكمن الخصوصٌة فً المستوى الع

وفً هذا الصدد تفٌد . نات الضرٌبٌة(من استخفاف بالقوانٌن ومن فساد ومن تهرٌب لألموال الى الج

ٌصل إلى معدالته القصوى فً بالمغرب هامش األرباح دراسة مكتب الخبرة األمرٌكً ماكٌنزي أن 

فً المائة فً السكن المتوسط  50 وٌصل إلى حدود( فً المائة 100أزٌد من )السكن الفاخر 

فً المائة فً السكن االجتماعً، رغم ما ٌستفٌده المنعشون  20إلى  15واالقتصادي وٌتراوح بٌن 

العقارٌون فً هذا الصنف األخٌر من إعفاءات ضرٌبٌة ومن أراض عمومٌة بأسعار تفضٌلٌة، إضافة 

 6.إلى ضمان الدولة للقروض البنكٌة

  

ي الالزم العقارالتوفر على الوعاء نطالق القطاع هو اشكالٌة العرقل مول مشكل أفً المغرب ٌعتبر 

أمافً كثٌر من المدن . ففً المدن الكبرى سٌطر الرٌع العقاري ورهن كل األنشطة لمنظومته. للبناء

الصغرى وبعض المناطق خصوصا الشمالٌة والقروٌة القرٌبة من المدن فقد شكلت تعقٌدات النظم 

للتملك وتحفٌظ العقار وتعدد أنواع الملك وضعف أداء الوكالة العامة للتحفٌظ العقارى والمسح  القانونٌة

 .الطوبوغرافً عراقٌل اضافٌة أخرى

 

الغابات وأراضً الجموع والملك الخاص فكان الضغط من طرف اللوبٌات واألطراف المتنفذة قوٌا على 

ٌسٌل لعاب الكثٌر من وقد اصبح فً المائة  70ضً باذ تقدر النسبة غٌر المحفظة من هذه األراللدولة 

وهكذا ال ٌمر ٌوم بدون  .2003مع بداٌة األلفٌة الحالٌة وخصوصا ابتداء من  المضاربٌن والمفسدٌن

ملك خاص للدولة مثل الملك البحري تفجر فضائح تفوٌت غٌر شرعً وغٌر قانونً ضٌعات عمومٌة أو 

احتكارٌة معروفة بهٌمنتها القوٌة ولم تسلم من هذا االنتهاك أو غابوي الى شركات ( طوال الشواطئ)

 .للملك العام حتى حدٌقة حٌوانات ومدارس عمومٌة و أمالك األحباس

 

 الجوانب المعولمة في قطاع السكن في الدول النامية

دٌا انتعاشا اقتصا، «سكن لكل أمرٌكً»بٌل كلٌنتون، شعار عرفت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة منذ رفع 

حٌث أصبحت البنوك والمؤسسات المالٌة تدفع لكل من ٌرغب فً اقتناء مسكن، حتى ولو لم ٌكن كبٌرا 

وقد أضحى هذا النموذج الذي ٌذكر بفقاعات المضاربات  .قرضاال أو متوفرا على راتب شهري قارعام

ات المحلٌة كما الكالسٌكٌة مشجعا لدول أخرى مع ادخال بعض الرتوشات لٌتالئم مع الواقع والخصوصٌ

ةوقد أفضت أزمة العقار فً الوالٌات المتحدة الى أزمة عالمٌة اسالت الكثٌر من المداد على  .ذكرنا

وقد ساهم فً نشر الوعً بهذا الجانب حركة . صفحات الجرائد حتى أصبح ٌدرك خلفٌاتها الخاص والعام

 .7"لندخل بٌوتنا"احتلوا وول سترٌت خصوصا لما رفعت شعار 

ة ثانٌة فمن المعروف على الصعٌد العالمً أن التوظٌف واالستثمار فً العقار ٌشكالن أفضلٌات من جه

بكثٌر غلى ففً سوٌسرا اشتهرت والٌات ومنها فود وجٌنٌف بشراء عقارات أ. كالسٌكٌة لتبٌٌض األموال

ورٌٌن ة السوق من طرف أشخاص مسؤولٌن فً بلدان ٌعم فٌها الفساد والرشوة ومن ودٌكتاتمن قٌم
                                                            

 2009 - 12 - 16: أضواء كاشفة تحرج المنعشٌن العقارٌٌن أخبار الٌوم .. دراسة ماكٌنزي عزٌز الكاطفً -  6

ا للوقت لن نفصل فً عالقة البورصة والبنوك والنظام الذي أسساه لتغذٌة الفقاعة نظرا لكونها حدٌث الساعة وكثرة الكتابات حولها فاننا ربح -  7

 .على الصعٌد العالمً وتعرٌض الحق فً السكن الى أزمة شدٌدة عالمٌة

http://www.maghress.com/author?name=%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A


7 

 

وقد انتشرت هذه الممارسات منذ فقاعة العقار وتحوٌل العمالت األوروبٌة . معروفٌن باالستبداد والفساد

وقرٌب منا محاكمة عمدتا ماربٌال من أجل رشاو  .الى الٌورو وساعدتها العولمة لتلج دول الجنوب كذلك

عقارات من طرف تجار  ومعروف كذلك أن هذه المدٌنة عرفت شراء عدة. 2010عقارٌة فً شتنبر 

 .مخدرات مغاربة بعضهم حوكم وانفضحت هذه االستثمارات العقارٌة التً قاموا بها

أن مقاوالت البناء واألشغال الشفافٌة الدولٌة الذي تنشره  2008وٌفٌد مؤشر الفساد للدول المصدرة لسنة 
العام وفً سعٌها للتأثٌر على العمومٌة هً األكثر مٌال الى اللجوء الى الرشوة فً عالقتها بالقطاع 

بصفة عامة الى أن قطاعات  ةدراسال/كما ٌشٌر هذا التحقٌق. السٌاسات والقرارات والممارسات الحكومٌة
 . البناء والعقار والبترول والغاز هً األكثر تعرضا للفساد

كن بدون خلق قوة أو نواب برلمانٌٌن تفٌد ما سبق ل 8واذا كانت الشهادات المختلفة لمقاولٌن فً البناء

تندٌد واستنكار، فان المحاكمات والتحقٌقات التً تلت الربٌع العربً أظهرت بالملموس موقع العقار 

 .  والسكن فً منظومة الفساد

محالٌن على المعاش وببعض الفئات من الوٌبقى أن العولمة دفعت كذلك لكن بنسبة محدودة ومعقولة 

بعض المدن الكبرى والى السكن بدول الجنوب وهذا ما لوحظ فً  والبناءالمستثمرة فً صناعة السٌاحة 

وفً هذه المدٌنة ٌخبرنا المدٌر العام ألحد شركات السمسرة . مدن جنوب المغرب وخصوصا مراكش

العقارٌة األجنبٌة أن السكن الممتاز ارتفع بفعل الطلب األجنبً فً السنوات األخٌرة وهو ٌعانً الٌوم من 

أن  2006وتفٌد احصائٌات رسمٌة برٌطانٌة لسنة  .اب هذه الفئة من الزبناءانخفاض بسبب انسح

ملٌون برٌطانً  11وسٌرتفع هذا المنحى حٌث عبر . برٌطانٌا ٌملكون اقامات خارج بالدهم 25000

وهذا ما دفع .خاج برٌطانٌا(  2011 - 2006)عن رغبتهم فً االستثمار خالل السنوات الخمس القادمة 

 9.ة واسبانٌة الى اقامة معارض فً لندن لجلب الزبناء للمغرببشركات مغربٌ

 

                                                            
 L'industrie de la corruption: un"فً كتابه صناعة الرشوة شهادة مقاول  Paul Sauvéانظر شهادة المقاول الكندي  -  8

neur témoigne"entrepre ًأو مقاال عنه فً الرابط التال :-unspectacles/livres/-et-http://www.lametropole.com/article/arts

livre-un-dans-corruption-la-d%C3%A9nonce-construction-en-entrepreneur 

 

 Résidences secondaires Les Britanniques découvrent le Maroc: انظر جرٌدة االقتصادي بالفرنسٌة -  9

L'Economiste 05.02.07 

 

http://www.lametropole.com/article/arts-et-spectacles/livres/un-entrepreneur-en-construction-d%C3%A9nonce-la-corruption-dans-un-livre
http://www.lametropole.com/article/arts-et-spectacles/livres/un-entrepreneur-en-construction-d%C3%A9nonce-la-corruption-dans-un-livre
http://www.lametropole.com/article/arts-et-spectacles/livres/un-entrepreneur-en-construction-d%C3%A9nonce-la-corruption-dans-un-livre
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هكتارا من مزرعة للبرتقال فً تارودانت جنوب غرب  28على مساحة " قرٌة دٌار شمسً" تمتد اقامة 

 1.33)أورو  119000من تعرض للبٌع للمتقاعدٌن الوروبٌٌن ابتداء من من الفلل  240أكادٌر وتضم 

 .للفٌلة (ملٌون درهم

ارتفاعا كبٌرا اذ  2007 - 2003بالنسبة ألرقام االستثمار الخارجً فقد عرف فً فترة الطفرة أي و

ملٌون درهم سنة  7406إلى  2004ملٌون درهم سنة  2040انتقل االستثمار األجنبً المباشر من 

2011. 

رجوع  ٌظهر أساسا فً  2009عرفت انتعاشا نسبٌا مقارنة مع  و  2011والجذٌر بالذكر أن سنة 

استثمارا أجنبٌا  2011فقد سجل الفصل األول من سنة . لألوروبٌٌن واإلماراتٌٌن ودخوال قوٌا للقطرٌٌن

أي بنمو قدره  2010لنفس الفترة من سنة  1.83ملٌار درهما مقابل  2ٌهٌمن فٌه هؤالء الثالثة بمبلغ 

شرائه  قار بالمغرب بعدلسعودي الولٌد بن طالل كفاعل جدٌد فً سوق العا دخل األمٌركما . 11%

 .االقتصادي بإفرٌقٌا المتخصصة فً انجاز مشارٌع السكن MIXTA للشركة االسبانٌة العقارٌة

أما بالنسبة للمدٌنة فدخول العولمة تم من خالل تمكٌن الشركة الفرنسٌة فٌولٌا من االستحواذ على النقل 

مدن الرباط والدار البٌضاء وطنجة  وعلى توزٌع الماء والكهرباء فً( اوتوبٌسات وترام الرباط)

وقد . وكذلك جمع النفاٌات كما سٌتم التفوٌض لها بتدبٌر توزٌع الماء والكهرباء فً مدن أخرى 10وتطوان

تمٌزت األسعار بارتفاعات مهولة منذ دخول هذه الشركة للمغرب مما أجج عدة مظاهرات واعتصامات 

 .للساكنة

 

 الفساد في قطاع السكن .3
 

أشكال الفساد فٌما ٌخص عالقة المقاوالت بالدولة أو القطاع العام هو نهب األراضً  الغالب على

المحلً والرشوة للظفر بالصفقات العمومٌة المتعلقة بمشارٌع السكن والعمران فٌما ٌهم الفساد االداري 

ختلفة أما مقاٌضة الحقوق واالبتزاز عبر تسرٌع أو تأخٌر تسلٌم الرخص أو تحدٌد الرسوم والضرائب الم

فٌهم السعر المصرح به والنصب بٌن المقاوالت ( داخل القطاع الخاص)فساد الخاص على مستوى ال

وخصوصا بٌن المنعشٌن العقارٌٌن الكبار والمقاوالت المناولة المتوسطة أو الصغرى والتحاٌل على 

كما ٌنمو . مساهمٌنالمساهمٌن عبر استعمال البورصة أو تزوٌر الحسابات المقدمة للجموع العامة لل

أمام تأخر إخراج اإلطار القانونً الخاص بنظام الفساد بفعل الترخٌص باالستثناءات القانونٌة ذلك أنه 

التهٌئة العمرانٌة ٌتم استصدار الرخص االستثنائٌة التً ٌتقدم بها المنعش العقاري، والتً تسمح له بتشٌٌد 

عمارات سكنٌة وفق مواصفات مخالفة لنظام التهٌئة السكنٌة المعمول به فً المناطق التً تشٌد فٌها تلك 

  .على شكلٌن من أشكال الفساد كنماذجوسنقتصر . المساكن

 

 

                                                            
 تحت أسماء رٌضال ولٌدٌك وأماندٌس -  10
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  الوعاء العقاري ونهب األراضي 

 

بعد االنحصار الذي عرفه الحق فً السكن فً الثمانٌنات والتسعٌنات من القرن الماضً بفعل نذرة 

الوعاء العقاري القانونً السامح بالتملك والبناء،والتخوف من االنفالت األمنً جراء التحرٌر السرٌع 

وبعد اشتداد األزمة وظهور مخاطر انتقال  المتهور بالنظم األساسٌة التقلٌدٌة للملكٌة العقارٌةأوالمس 

حاولت الدولة الحل التدرٌجً البطًء باللجوء الى تعبئة العقار الثابث قانونا والذي ال اشكالٌة  السلطة

سال )لبناء مدٌنة جدٌدة حصل أن قدم الملك الحسن الثانً مزرعة له بضواحً الرباط فقد . قانونٌة فٌه

ومع . المشروعبانجاز لوحدها  الشركة الفرنسٌة بوٌكفازت ألف سكن و 200فً اطار برنامج ( الجدٌدة

فً    طغت الرغبة"  التناوب التوافقً"مطلع األلفٌة الحالٌة ونجاح انتقال السلطة بفضل ما سمً ب 

جز فً السكن واطالق ٌد المقاوالت والقطاع العام لتلبٌة العالعقار كٌفما مكانت نظمه القانونٌة  استعمال

 .فً قطاع البناء واألشغال العمومٌة

 3400بشكل رسمً للبناء عدة اراضً تملكها بلغت  2004ورغم أن الدولة خصصت ومنذ عام 

هكتارا فً الشطر الثانً اال أن االنطالق الكبٌر لألوراش أصبح  6000هكتارا فً الشطر األول و

ولم ٌستطع البرلمان شٌئا اال االستغراب فً قضٌة تطبٌع االقتناءات غٌر  .فأكثر من الفسادٌتغذى أكثر 

 11.ن تقص برلمانٌة(ومحاولة لم تفلح النشاء لج القانونٌة ألراضً االصالح الزراعً

   

 ونوجز فً الجدول التالً السمات األساسٌة لالنتهاكات التً حصلت

 النماذج/االنتهاكات العقار

أراضً تفوٌت 

 الجموع

 عدم االعتراف بحق االرث أو التوزٌع للمرأة لصالح الرجال

فً تواطئات بٌن ممثلٌهم (  نساء ورجاال)انتهاك حقوق ذوي الحقوق

مدٌرٌة الشؤون )والمسؤولٌن المحلٌٌن للسلطة الوصٌة على أراضً الجموع 

 قطاع عام وسٌط،)من جهة وأصحاب المشارٌع ( القروٌة بوزارة الداخلٌة

 . الذٌن ٌشترون األرض...( سماسرة عقارٌٌن، منعشٌن عقارٌٌن، شركات

بورحمة بضواحً القنٌطرة ٌمتد  ألوالد  الحرة الصناعٌة  مشروع المنطقة 
ذوو الحقوق ٌطالبون بالكشف . هكتارا من األراضً الساللٌة 345على حوالً 

. لساللٌةعن المبلغ الحقٌقً الذي تمت به عملٌة تفوٌت أراضً الجماعة ا
, ٌوجهون أصابع االتهام إلى والٌة القنٌطرة بسبب تدبٌرها السًء لهذا الملف
 وكذا لمدٌرٌة الشؤون القروٌة التً عمدت إلى تقسٌط مستحقات المستفٌدٌن

 .2012ٌناٌر  07انظر صحف ٌوم     دفعة واحدة عوض 

ة الدولة معترض علٌها من طرف تفوٌت غٌر قانونً ألراضً ال زالت فً ملكٌأراضً االصالح 

                                                            
 حكومٌة تسهل المضاربة فً أراضً الدولة المحٌطة بالمدن مذكرة :امعاشو عبد هللا 2007/11/15تحاد االشتراكً بتارٌخ انظر مثال جرٌدة اال -  11

 Y. B Foncier : Une commission d’enquête pour le domaine de l’Etat 17-07-2008 :وكذلك جرٌدة فاٌنانس نٌوز بالفرنسٌة
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وغٌر ...( البنك الفالحً، مكاتب االستثمار الفالحً)عدة دائنٌن عمومٌٌن  الزراعً

مرخصة للبٌع ٌستغلها الفالحون المستفٌدون من توزٌع أراضً االصالح 

وبالتالً ال . تم التفوٌت لصالح قلة قلٌلة من الشركات العقارٌة المتنفذة. الزراعً

وقد . ة العقارٌة أن تسلم وثائق ملكٌة وال أن تقبل بعقد البٌعٌمكن لوكالة المحافظ

تمت عدة عملٌات شراء من هذا النوع بأثمان بخسة ألنه ال أحد ٌقبل على شراء 

أكتوبر  15فً سنوات و 5الى  4ألراض تعج بالمشاكل القانونٌة وذلك طٌلة 

اء مذكرة وزارٌة مشتركة وقعها وزرتصدر ( عشٌة تغٌٌر حكومً ) 2007

وإجراءات  الداخلٌة والفالحة والمالٌة تطلب من الوالة والعمال تسهٌل مساطر

وهذا ) .تقٌٌد أراضً الدولة باسم المستفٌدٌن منها فً إطار اإلصالح الزراعً

, (حسب جل القوانٌن الجنائٌة فً العالم ما ٌقع تحت طائلة جناٌة المطلع مسبقا

درهما للمتر  13.33ا أي ب الف درهم 800هكتارات ب 6بٌعت أراض تبلغ 

مترا  87أما الشقق من فئة . درهما  5000المربع وقد بٌع المتر بعد ذلك ب

 .                                                   لقانونبلد ٌسود فٌه اوهذه األرباح ال توجد فً اي . فبٌعت بملٌون درهم

بناء  الملك العام

 العشوائٌات 

 خبةوالمجالس المنت

ٌتابع قاضً التحقٌق تحرٌاته حول اختالس ملٌار سنتٌم من أموال االدارة 

. المحلٌة لعٌن الشق بالدار البٌضاء فً اطار تحقٌقات حول  بناء العشوائٌات

وٌتجلى منها تكوٌن تحالف سماسرة ومنتخبٌن محلٌٌن لالغتناء عن طرٌق 

ئٌات مقابل تكوٌن ٌع العشوا(ترخٌص البناء فً أماكن غٌر مرخص فٌها وتشج

رصٌد انتخابً من أصوات المستفٌدٌن الذٌن غالبا ما ٌنقلب الوضع علٌهم 

 .وتباشر الدولة هدم العشوائٌات

محمٌة "الملك العام 

و المجالس " للطٌور

 المنتخبة

إلى  من محمٌة للطٌور النادرة بأكادٌرهكتارا  30قطعة أرضٌة مساحتها 
حمى العقار بالمغرب : نظر جرٌدة البٌانا. شخصٌات نافذة من خارج المنطقة

 27/7/2008 هكتارا من محمٌة للطٌور النادرة بأكادٌر 30تفوٌت  فً تصاعد

 

تفوٌتات مشبوهة 

ألراض غابوٌة تحت 

 االستثمار ذرٌعة دعم

بالرباط واستفادة الشركة المفوت لها من  نٌة للحٌواناتتفوٌت الحدٌقة الوط
لمناطق غابوٌة شاسعة  التفوٌتات المنجزة لفائدة الرأسمال األجنبً. األخشاب

بالمنطقة وتفوٌتات  بمنطقة السعٌدٌة، األمر الذي شكل تهدٌدا للتوازنات البٌئٌة
تحاد انظر جرٌدة اال .الملك الغابوي فً كل من الصوٌرة، أزمور وأسفً

التحفٌظ  المغرب فً مهب الرٌح بٌن غٌاب رامً غابات محمد: االشتراكً
 2008/5/4والتفوٌتات المشبوهة واالستغالل غٌر القانونً

  

 

تفوٌت أراضً 

القطاع العام الفالحً 

ٌعد أول مؤسسة " صندوق االٌداع والتدبٌر"معروف أن المؤسسة العمومٌة 
لة ال تخضع للرقابة البرلمانٌة وال تتم محاسبة أو مساءلة مدٌرها العام مالٌة للدو

وقد شكلت الشرٌك للمستثمرٌن االماراتٌٌن فً عدة . المعٌن بظهٌر ملكً

http://www.bayanealyaoume.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=6908
http://www.bayanealyaoume.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=6908
http://www.bayanealyaoume.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=6908
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لوسٌط عمومً 

 ٌضارب بها

مشارٌع كما شكلت الوسٌط فً عملٌة تفوٌت اراضً الشركتٌن الفالحٌتٌن 
باٌا العقار ٌقول رجل العمال المطلع على خ". صوجٌتا"و " صودٌا"العمومٌتٌن 

ملٌار درهم بفضل المضاربة بأراضً  20حصل الصندوق على : مٌلود الشعبً
هكتارا من األراضً فوتت له بمراكش بثمن  190وأوضح ان . هً ملك الدولة

كما حصل . درهما 6000درهما للمتر فً منطقة ٌصل المتر فٌها الى  150
نونٌة المتعلقة بتفوٌت على اراض بالرباط وأكادٌرومراكش خارج المساطٌر القا

التً  Fadesaوٌسوق مثال الشركة االسبانٌة . أمالك الدولة للفاعلٌن الخواص
ملٌار درهم خارج المغرب بٌنما استثمرت أقل من  1.3حولت فً ٌوم واحد 

انظر جرٌدة . الذاتًمن الراسمال ( ملٌون دوالرا 20)ملٌون درهما  200
 Patrimoine foncier de l’Etat : La CDGالبٌان بالفرنسٌة 

spécule-t-elle ?  23/6/2008 

  

 

  ،وضعف محاربة الفسادشركات الكبرى الالبيروقراطية 

 

ة لالدارة هناك وجهٌن لقوة الفساد وضعف محاربته السلطة غٌر المتوازنة وغٌر المحدودة بسلط مضاد

 .والتحالفات من أجل اقتسام غنائم الصفقات العمومٌة

 

 سلطة البيرقراطية االدارية

 

فً تقرٌر فرٌد قدمته وزارة االسكان للمجلس االقتصادي واالجتماعً اقتربت معطٌاته من تقارٌر دولٌة 

كلمترا  40وامضاء  120عن الحكامة والتنافسٌة ومناخ األعمال حٌث أكدت أن رخصة الباء تستلزم 

كما تضٌف أن تعدد المتدخلٌن وضعف الحكامة ٌزٌد من . من التنقل بٌن االدارات المعنٌة باالمضاءات

" دوٌنج بٌزنس"جدولة فً مؤشر  138بٌن  98وفً هذا االطار ٌحتل المغرب المرتبة . الصعوبات

 .حول رخصة البناء 2011لسنة 

 

ذكر هو السلطة التقدٌرٌة التً تجعل من االدارة مصدر أما فٌما ٌتعلق بالرسوم والضرائب فأهم شًء ٌ

هكذا ٌجد البائع . الحقٌقة واألمر غٌر المنازع وتخوٌلها لسلط أخرى لموظفٌها بما فٌهم أبسطهم درجة

نفسه أمام معاٌٌر ادارٌة ال ٌنازعها احد حول ثمن بٌع المتر حسب المنطقة وٌجد نفسه ثانٌا امام موظف 

حسب مفاوضاته مع  5أو  1احٌانا حٌث ٌستطٌع تحدٌد ضرٌبة ب 5الى  1امش من له سلطة تقدٌرٌة وه

 2وأن أدفع ضرٌبة ب 1الملزم بأداء الرسم أو الضرٌبة  وبالفعل ٌقول أحد المقاولٌن افضل أن أقدم له 

 .ومع المدة ستنقص العمولة والضرٌبة وٌزداد ما ٌتبقى لً 2وأخرج من العرس رابحا 

 

قابة زٌادة على ضعف موقع البرلمان أمام الحكومة فداخل الحكومة نجد أن أقوى هٌئة وفٌما ٌتعلق بالر

للتفتٌش هً بٌد وزٌر المالٌة وهذا األخٌر ٌمكنه أن ٌماطل او ان ال ٌسلم التقارٌر المنجزة للوزٌر األول 

عقاري الول وهذا ما تناولته الصحف عقب كثرة األخبار والفضائح واالشاعات التً نالت من الذراع ال

 2011فقد سلمت المفتشٌة العامة للمالٌة تقرٌرها لوزٌر المالٌة فً مارس . للدولة وهً مؤسسة العمران

واذا ما اضفنا الصراعات التً خرجت . لم ٌتسلم الوزٌر األول نسخة من التقرٌر 2001وحتى غشت 

http://www.albayane.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=4204
http://www.albayane.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=4204
http://www.albayane.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=4204
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ٌة حكومٌة ففً صراع انتخابً ولو انهما فً أغلبلالى الراي العام بٌن الوزٌرٌن وانتمائهما لحزبٌن 

  12.تكتمل الصورة

محافظة )تم اعتقال المحافظ العام ألكبر وكالة محافظة عقارٌة بالمغرب  (10.1.2012) قبل ٌومٌن

فً حالة تلبس بأخذ رشوة من ( عٌن الشق الدار البٌضاءاألمالك العقارٌة والمسح العقاري والخرائطٌة ب

 .ة ملكٌة عقارهاحد الراغبٌن فً الحصول على شهاد

 .ازاء هذا الوضع تصعب محاربة الفساد وٌتغول الفاسدون

 

 شركات الكبرىال

 

شغال العمومٌة منها المغربٌة واألجنبٌة ولتقدٌم نموذج توجد عدة شركات كبٌرة فً قطاع البناء واأل

ة للجدل والتندٌد ٌوضح الترابطات العادٌة والمحتملة بٌن السكن والمدٌنة والمقاوالت اخترنا أكثرها اثار

 .وهً شركة الضحى 13المعلوماتالحصول على اكبر عدد من تمكن بسهولة نوالتً 

 

 سنقدم رسما توضٌحٌا ثم جدوال بعناوٌن الصحف حول أنشطة هذه الشركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
هل ٌتم الكشف عن نتائج تقرٌر المفتشٌة العامة للمالٌة حول مجموعة 1532مصطفى أزوكاح : العدد  2011سطس أغ 26انظر جرٌدة المساء لٌوم  -  12

 العمران؟

ة صحجودة أو فً اسبة البث التدقٌق والمحبدون مهام رسمٌة ومعمقة فً اطار  ال ٌمكنه أنو لى أنها معلومات متداولة ومنشورةمع االشارة ا -  13

 .هذه المعلومات

http://www.almassae.press.ma/node/29542
http://www.almassae.press.ma/node/29542
http://www.almassae.press.ma/node/29542
http://www.almassae.press.ma/node/29542
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 الشركة األخطبوط
 االشهار البرامج العمومية الشراكة العقار

قاري أكد النائب أفتاتً أن الوعاء الع

الذي حصلت علٌه ٌناهز حالٌا 

الدولة تحتاج »هكتار، وأن  9000

ألف  100هكتار إلنشاء  1200إلى 

وحدة سكنٌة فً العام، فً حٌن قامت 

هكتار للضحى  3000بتفوٌت 

 .«وحدها فً عام واحد

أغلب التفوٌتات حصل علٌها 

بالتراضً بٌن الدولة والضحى دون 

اللجوء الى المنافسة أو طلب عرض 

 .الثمان

شراكة مع الشركة العقارٌة 

وخلق  Fadesaاالسبانٌة 

التً ستفوت SASشركة 

من  %90لشركة أخرى 

رأسمالها عمومً إلنقاذ 

المشروع بعد تسجٌل خسارة 

 .ملٌون درهم 480

توقٌع مذكرة تفاهم بٌن 

الضحى ومجموعة القدرة 

 2006االماراتٌة فً نونبر 

بالرباط لخلق شركات مشتركة 

 ً العقار والسٌاحةفً مٌدان

 

دعم من طرف وزارة االسكان 

تفوٌت اراض بثمن منخفض ب

مقابل تعهد بخفض ثمن بٌع السكن 

درهما  120000االجتماعً الى 

فً اطار  140000عوض 

مشروع المدٌنة الجدٌدة تامسنا 

 .جنوب شرق الرباط

 العولمة

تباحث فً مورٌطانٌا والغابون 

والسٌنغال لربط شراكات واتصال 

لبنوك المغربٌة لضمان قروض با

 .المستفٌدٌن

إشهار على القنوات الوطنٌة 

خالل شهر رمضان الماضً 

من الفنانٌن  اكبٌر جمع عددا

مما اثار  المغاربة فً إشهار واحد

االستغراب وقٌل أن الدولة 

ضغطت على القنوات التً لم 

تحصل اال على نصف الثمن بعد 

طلب مجموعة الضحى من 

اشهارها بصفة الحكومة تمتٌع 

اشهار ذي نفع عام على اعتبار 

 انه ٌشجع السكن االقتصادي

 رقم المعامالت

 2010سنة  ملٌار درهم 7.2

تقدر بعض الوساط ثروة مالك 

 ملٌار دوالرا 2.3الضحى ب 

 ملٌون درهم  2835: رأس المال

 : توزٌع رأس المال

 %  61.74أنس الصفرٌوي 

 

 % 3.25نور الدٌن األٌوبً 

 % 35.00ن بالبورصة مختلفو

ملٌون  4.725تمثل هذه الحصة 

سهما معروضة فً البورصة لكن 

ملٌون سهما  82.56الطلب تجاوز 

أي ما 10ملٌون درهما  48.2بقٌمة 

من الناتج الوطنً الخام %ٌعادل 

الخام  من التكوٌن 50للمغرب أو 

 .بالمغرب الثابت للرأسمال

 تقدٌم المعطٌات األساسٌة حول الشركة

 

 

 

 

 البورصة

Depuis son ما بٌن الدخول

 2006ٌولٌو  6الى البورصة فً

من نفس السنة انتقلت  دجنبر14و

 درهما    585قٌمة السهم من 

 بنسبة ارتفاع( درهما 3200الى 

 .+%)447بلغت

 

ٌونٌو  25)ة الرسملة السوقٌ

ملٌون درهم  60102(: 2008

من إجمالً % 10أي حوالً 

الرسملة السوقٌة لبورصة الدار 

البٌضاء وضعف رسملة مجموعة 

أونا المملوكة من طرف األسرة 

 .الملكٌة

 

 الصراع مع الشركات األجنبية البرلمان الصراع مع المستفيدين  الوطنية الصراع مع الشركات

عبً للسكن اتهامات مجموعة الش

بالحصول على « الضحى»لـ

امتٌازات تفضٌلٌة من الدولة بلغت 

ملٌار درهما وصلت إلى  20

 80البرلمان، حٌث وافق أكثر من 

برلمانٌا على تشكٌل لجنة لتقصً 

الحقائق حول اتهامات الشعبً 

 .لغرٌمه

تضغط لتحمٌل " الضحى

مستفٌد من السكن  2000

االقتصادي نفقات الربط 

 الماءبالكهرباء و

اقتنوا شققا سكنٌة بمدٌنة سال، 

تأخٌر فً تسلٌمهم مفاتٌح ال

شققهم، أدى إلى ضرٌبة 

 ''الضحى'' مقاضاةإضافٌة 

وبخصوص لجنة تقصً الحقائق 

فً قضٌة تفوٌتات الدولة لشركة 

الضحى، وجت مراسالت إلى عدد 

من الفرق النٌابٌة للتوقٌع على 

ملتمس تشكٌل اللجنة، لكن النصاب 

 .للم ٌكتم

 

رجل أعمال دخل المستشفى 

 مالك شركة اسبانً

Torreblanca 

construcciones 51عد ب 

ضراب عن الطعام ٌوما من اال

متهما الضحى بالنصب علٌه 

حبث كان مناوال لها فً عدة 

 4وبقٌت مدٌنة له ب  .مشارٌع

 .مالٌٌن ٌورو 
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 بعض من أقوال الصحافة فً الضحى

 العنوان المصدر
 تثٌر جدال وسط البرلمان« الضحى»امتٌازات  2008ٌولٌو  11/   564المساء عدد 

 ألف مواطن فً السنة 100نجحنا فً إسكان : الرئٌس المدٌر العام لمجموعة الضحى  18.07.2008المغربٌة 

لسكن االقتصادي نفقات الربط بالكهرباء مستفٌد من ا 2000تضغط لتحمٌل " الضحى 2008-1-1التجدٌد 
 والماء

 ''الضحى''مواطنون ٌستعدون لمقاضاة  2008/19/3التجدٌد

 بالملٌارات لمجموعة الضحى« هداٌا»الدولة متهمة بمنح  2008ٌونٌو  27/  552المساء العدد 

 

 

 الحق في السكن وآليات الشفافية .4
 

. وكأن األمر مجرد مسائل تقنٌة العمالها ٌتم حل االشكالٌاتكثٌرا ما ٌتم التركٌز على معاٌٌر الشفافٌة 

فقانون . لكن المعاٌٌر ال بد لها من بٌئة حاضنة واال فتغدو مثل الدساتٌر والقوانٌن التً تزٌن الواجهات

السٌر فً الغالب مثماثل فً جل بلدان المعمور لكن الشوارع والسائقٌن والراجلٌن ال ٌتفاعلون مع قانون 

 .بنفس الطرٌقةالسٌر 

   

 المواطنة 

ففً . نقطة البدء هً المواطنة التً ٌرادفها اسقاط االستبداد واالحتكام الى القانون والشرعٌة الدٌمقراطٌة

 ال ٌمكن ممارسة الشفافٌة غٌاب الكرامة والحرٌة

 

 الحكامة الرشيدة 

 

 :معاٌٌر الحكامة الرشٌدة ٌمكن اختزالها فً بعض المعاٌٌر األساسٌة وهً

 ،مأسسة القرارات مما ٌعنً القطع مع االستبداد والشخصنة والزبونٌة والمحسوبٌة 

 ،االشراك فً اتخاذ القرارات مما ٌعنً القطع مع االستبداد وتضارب المصالح 

 ،الحق فً االطالع للمؤسسات والمواطنٌن مما ٌقطع مع جناٌة االطالع المسبق 

 قتضٌات القانون الدولً وعلى رأسه تكرٌس دولة القانون ومالءمته مع المقاٌٌس وم

 ،االنسان بأجٌالها المختلفة االعتراف بحقوق

 ،المحاسبة والمساءلة والعقاب مما ٌقوي دور الرقابة 

 ،الحرٌة واستقاللٌة المؤسسات وبالخصوصالسهر على استقاللٌة القضاء 

  حماٌة فاضحً الفساد وتعزٌز دورهم 

 

ر ونوعٌتها ولكن بما وراءها من مطالبٌن وحماة وقد بشر الربٌع وفً األخٌر فالعبرة لٌست بعدد المعاٌٌ

العربً بمستقبل زاهر ألنه أثبت ان هناك قدرات كامنة وبطوالت وتضحٌات لم ٌكن ٌتصورها المحللون 

 .والمراقبون وهذه هً المفتاح الذي ٌجب رعاٌته

http://70.84.17.149/?artid=11538

