
االقبال كب� عشية كل 
يوم عىل الدراجات 

النارية ثالثية العجالت 
من قبل املصطاف� 
السي  الراغب� يف 
االلتحاق بوجهات 

غ� مشمولة بتغطية 
وسائل النقل العمومي 

أوالذين تعذر عليهم 
إيجاد موطئ قدم 

يف الحافالت

 

بيع الحلوى واملثلجات 
وكراء املظالت 

الشمسية والكرايس 
مهن موسمية 

يشهدها شاطئ 
ع� الذئاب و¤ارسها 

الشباب العاطل طمعا 
يف مرصوف يسد به 
حاجاته ولو إىل ح�

 أ»نة كراء الواقيات 
الشمسية ترتفع مع 

نهاية األسبوع لكونها 
الفرتة التي تشهد 

اقباال كب�ا من لدن 
املصطاف� وبالتايل 

فرصة لتعويض النقص 
يف املدخول الذي 

يقل مع بداية كل 
 Cأسبوع

M 
J 
N

األربعاء 27 يوليوز  2016 6

 العدد: 7878

البيضاءالدار

 الصيف
 حرارة مرتفعة تزيد اللهفة ملعانقة أمواج شاطئ ع� الذئاب

اكتظاظ الحافالت ينغص عىل األرس البيضاوية متعة االصطياف بالشاطئ

الـــجـــدران  ــر، ظــلــت حــبــيــســة  ــح ــب ال ـــذهـــاب إىل  ال ــة  ــب رغ
ــقــدســه املــغــاربــة ويــجــلــونــه  ــــذي ي ــام ال ــي ــص ــر ال ـــول شــه ط
ــة  ــضــاوي ــي ــب ال األرس  عــشــق  الــتــعــبــد.  يف  ــه  ــون ــل ــغ ــت ــس وي
ــة لــــدى بــعــضــهــا لــقــضــاء  ــة املــفــضــل ــه ــوج لــلــبــحــر جــعــلــه ال
اإلمــكــانــيــات  ــة  ــدودي ــح م وأن  ــ ،  ــي الس الــصــيــفــيــة،  الــعــطــلــة 
ملــدن  بــاالنــتــقــال  لــهــا  تسمح  ال  ــالت  ــائ ــع ال ألغلبية  املــاديــة 
لالستمتاع  وجــهــتــهــا  ــضــاء  ــي ــب ال شـــواطـــئ  لــتــصــبــح  أخـــــرى، 
ــات  ــب ــوج ــفــة. تــحــضــ� ال ــكــل بــالــعــطــلــة الــصــيــفــيــة بــأقــل ت
من  لــالصــطــيــاف،  ــزم  ــل ي ــا  م ــل  ك ورشاء  ــزل  ــن امل يف  الــغــذائــيــة 
بالبرشة،  العناية  ـــواد  وم السباحة  وأدوات  لــألطــفــال  لعب 
القيام  ــىل  ع األرس  ـــات  رب ــحــرص  ت ــي  ــت ال األنــشــطــة  أهـــم  ــن  م
أســعــار  ـــالء  غ ــلــشــاطــئ، خــصــوصــا وأن  ل ــه  ــوج ــت ال قــبــل  بــهــا 
ترتفع  الـــذي  بالتسمم  اإلصـــابـــة  ــن  م ــوف  ــخ ــت وال املــطــاعــم 
ــات  ــه ــف، يــجــعــل األم ــي ــم ص ــوس ــول كـــل م ــل وتـــ�تـــه مـــع ح
تفانيا   Îوأكــــ ـــا  ـــه أرست ـــــراد  أف ســالمــة  عـــىل  حــرصــا   Îأكــــ
للشاطئ.  ــوجــه  ــت ال قــبــل  املــنــزلــيــة  ــات  ــب ــوج ال ــــداد  إع عــىل 
ما  ــل  ك تحض�  ــىل  ع يــحــرصــن   Ïالـــال األمـــهـــات  ــن  م فــاطــمــة 
ــن وجــبــات، قــبــل اصــطــحــاب أبــنــائــهــا إىل الــشــاطــئ،  ــزم م ــل ي
من  الــقــريــب  بــالــشــاطــئ  ــوم  ــي ال بــيــان  التقتها  الــتــي  فــاطــمــة 
هذه  الــحــرارة  ــاع  ــف ارت عــن  تحدثت   ،Ñــا ــث ال الحسن  مسجد 
ــــ�ة وعـــن شــغــف أبــنــائــهــا يف مــعــانــقــة األمـــواج  ــــام األخ األي
أجــواء  ــن  ع تحدثت  ــ   ك الـــبـــاردة،  البحر  Òــيــاه  ــاش  ــع ــت واالن
فاطمة  ــه.  ــي إل الـــذهـــاب  تسبق  ــي  ــت ال ــومــي  ــي ال ــداد  ــع ــت االس
بالتسمم  ــال  األطــف إصــابــة  عــن  ــوم  ي كــل  نسمعه  ــا  "م ـــادت:  أف
ــــالوة عـــىل غــالء  ــة، ع ــم ألطــعــمــة غـــ� صــحــي ــه ــاول ــن ــــراء ت ج
ما  كــل  ـــداد  إع عــىل  حريصة  جعلني  املــطــاعــم،  يف  الــوجــبــات 
"عـــادة  لــلــشــاطــئ". وأضـــافـــت:   Ïاصــطــحــاب أرس قــبــل  ــزم  ــل ي
ــات" عــىل األكــل  ــش ــدوي ــن ــس مــا يــفــضــل األطـــفـــال تــنــاول "ال
تبتكر  فــاطــمــة  يجعل  اخــتــيــار  ــزل،  ــن امل يف  املــعــد  التقليدي 
بالتي  ــا"  ــه ــول ق حـــد  ـــىل  "ع شــبــيــهــة  مــنــزلــيــة  ــات  ــش ــدوي ــن س
لـتأم�  ــا،  ــه ــائ ــن ألب ــه  ــدم ــق وت ــم،  ــاع ــط امل مختلف  يف  ــاع  ــب ت

تناولهم ألطعمة صحية ومتوازنة.
ــو شــاطــئ ع�  ــح ـــال ن ـــرح ـــا ال ـــددن ــة وش ــم ــاط ـــا ف ودعـــن
ــبــحــر، ملسنا  ــىل طـــول الــطــريــق املــؤديــة نــحــو ال الـــذئـــاب. ع
ـــطء يــفــرس اقــبــال الــبــيــضــاويــ�  ـــــرور. ب ــة امل ــرك بــطــئــا يف ح
ــة هــذه  ــن ــدي ــشــهــده امل ــئ، خــصــوصــا مـــع مـــا ت ــاط ــش ــحــو ال ن
الجو  ـــرارة، هـــذا  ـــح ال كــبــ� يف درجــــات  ارتـــفـــاع  ــن  ــــام م األي
Òــيــاهــه  ــاش  ــع ــت ــالن ل ــئ  ــاط ــش ال ـــاد  ـــي ارت عـــىل  األرس  ــع  ــج ش

الباردة.
ــاب  ــشــب ال ـــن  ــا أعـــــــدادا كـــبـــ�ة م ــن ــق ــري صـــادفـــنـــا يف ط
ــنــاه  ــا مــن "يـــوســـف" وســأل ــن ــرتب مــتــوجــهــ� نــحــو الــشــط، اق

أوال، كيف كانت رحلته للوصول إىل الشاطئ.
مبتس :  رد  الــعــمــر،  ــن  م الــعــرشيــنــيــات  يف  شـــاب  يــوســف 
 Ú  Ñأ حــتــى  بــالــركــاب،  مكتظة  حــافــلــة   Üمــ عــىل  ــت  ــئ "ج
طــول  مــتــضــايــقــا  ــت  ــن ك مستقي   ــه  ــي ف ـــف  أق ــا  ــان ــك م ـــد  أج
ــع  ــاب ـــري". وت ـــه الــطــريــق وأنــــا أحــمــل حــقــيــبــتــي عـــىل ظ
ـــاب مع  ـــذئ ــئ عـــ� ال ــاط ــ�ا عـــىل ش ــث ـــــردد ك يـــوســـف: " أت
ــدأ الــنــاس  ــب ــف، ي ــصــي ــة فــصــل ال ــداي ــع ب ـــاß، حــيــث م أصـــدق

يف ارتياده وتبدأ معه املعاناة الناس يف التنقل.
متأبطا  ــف  ــوس ي يــضــيــف  يــتــغــ�  أن  يــجــب  الــوضــع  ـــذا  ه
مع  ــشــط  ال صـــوب  يتجه  مــتــســارعــة  وبــخــطــى  "بـــاراصـــولـــه"، 
النقل  ــل  ــائ وس مختلف  ـــالزم  ت حــالــة  ــظــاظ،  ــت االك ــه.  ــائ أصــدق
الصيفية  الــعــطــلــة  ــول  ــل ح ــع  م ــــزداد  ي ازدحـــــام  بــالــبــيــضــاء. 

م  يزيد يف معاناة األرس البيضاوية.
الــذهــاب  يف  ــراغــبــ�  ال ــن  م الــكــثــ�  تجعل  ــاة،  ــان ــع امل هـــذه 

تجنبهم  ــــرى  أخ ــل  ــق ن وســـائـــل  عـــن  يــبــحــثــون  ــحــر  ــب ال إىل 
ــات  ــدراج ال ـ  قانونية  غــ�  ولــو  ـ  الــحــافــالت  داخـــل  اكــتــظــاظ 
للبيضاوي�  بــالــنــســبــة  ــت  ــات ب ــالت،  ــج ــع ال ثــالثــيــة  ــة  ــاري ــن ال
ــة،  ــن ــدي مـــن الـــوســـائـــل الــتــي تــســهــل تــنــقــلــهــم داخــــل امل
ــخــذهــا الــبــعــض  ــت ــة ي ــل ــي ــا يف وقــــت الـــــــذروة. وس ــوص ــص خ
وسيلة  ــاد  ــج إي عليهم  ــعــذر  ت كــلــ   الــشــاطــئ  ــن  م ــلــرجــوع  ل
ــور"،  ــورط ــب ــري ــق "ط ــائ ـــا. مــحــمــد س ـــÎ أمـــان ــقــل أخــــرى أك ن
ـــوم، غـــ� بــعــيــد عـــن مــوقــف  ـــي ــه بــيــان ال ــت ــادف ـــــذي ص وال
ــال  ــب ــــاد بـــأن إق الــحــافــالت يــنــتــظــر زبـــائـــن مــحــتــمــلــ�، أف
تنقالتهم،  يف  الــوســيــلــة  هـــذه  ــعــ ل  اســت ــىل  ع الــبــيــضــاويــ� 
كب�ا  ازدحــامــا  تشهد  الــتــي  مناسبة،  ــل  ك حــلــول  ــع  م يـــزداد 

يف مختلف وسائل النقل.
ــات  ــدراج ال عــىل  ــوم  ي كــل  عشية  كب�  ــال  ــب االق ــطــرد:"  واســت
ــن قــبــل املــصــطــافــ�، الســيــ ،  ــالت، م ــج ــع ــة ثــالثــيــة ال ــاري ــن ال
بتغطية  مــشــمــولــة  غــ�  ــات  ــه ــوج ب ــاق  ــح ــت االل يف  ــ�  ــب ــراغ ال
إيــجــاد  عليهم  تــعــذر  ــن  ــذي ال أو  الــعــمــومــي،  الــنــقــل  ــل  ــائ وس

موطئ قدم يف الحافالت.
لدى  املفضلة  الــوجــهــات  ــن  م ــاب  ــذئ ال عــ�  شــاطــئ  ويــعــد 
ــدات"  ــون ــه و"ال الـــدراجـــات  بــهــذه  التنقل  تفضل  الــتــي  األرس 
الــوســيــلــتــ�  هــاتــ�  الـــطـــرامـــواي،  أو  الـــحـــافـــالت  عــــوض 
أكد  محمد  الــصــيــف".  فــرتة  طــول  ازدحــامــا  تــشــهــدان  اللت� 
إىل  وعملية  رسيــعــة  الــعــجــالت  ثــالثــيــة  ــة  ــاري ــن ال ــه  ــت دراج أن 
حاملة  البيضاء  شـــوارع  تــجــوب  الــتــي  ــدات"  ــون ــه "ال جــانــب 

معها األرس اىل وجهات متفرقة.
ــق األمــــــر بــــ"الـــطـــوبـــيـــســـات"  ــل ــع ســــــواء ت

ــوســائــل  ال ــي  ــاق ب حــتــى  أو  أو"الــطــاكــســيــات" 
كلها  ــــــرسي،  ال ــل  ــق ــن ال يف  تــشــتــغــل  الـــتـــي 
ــون أمــال  ــاوي ــض ــي ــب ــا ال ــه ــوب يـــواظـــب عـــىل رك

وقــضــاء  ــم  ــه ــت ــه وج إىل  ــــوصــــول  ال يف 
عطلتهم الصيفية بكل هدوء.

ـــاه  ـــدن وج ـــط  ـــش ال إىل  بـــنـــزولـــنـــا 
من  يشكلون  ــا،  هــن أطــفــال،  مكتظا، 
تهدمها  أال  ــون  ــأمــل ي ــورا  ــص ق الـــرمـــال 
يلعب  ــالــك،  هــن األمــــواج...وشــــبــــاب، 
الطقس  بـــحـــرارة  مستمتعا  الـــكـــرة، 

وأمـــــواج الــبــحــر الــهــادئــة. فــيــ  اخــتــار 
البحر  ــاد  ــخ وات الــفــرصــة  انــتــهــاز  آخــــرون 
مــكــانــا المــتــهــان أنــشــطــة مــوســمــيــة، ك  
بائع  ملــصــطــفــى،  بالنسبة  ــال  ــح ال ــو  ه
ــاه بــالــشــاطــئ،  ــن ــادف ــوى مــتــجــول ص حــل
ـــ� يــحــمــل صــيــنــيــة  ـــدم ـــق ـــــايف ال ح
يجوب  مصطفى  رأســـه  فـــوق  ــوى  حــل
ــرض  ــع ـــط ذهــــابــــا وإيـــــابـــــا، ي ـــش ال
ــن  ــذي ــ� ال ــصــطــاف ــه عـــىل امل ــات ــوي حــل
الــوقــت.  مـــرور  مــع  ــم  ــداده أع تتزايد 
ــوى  ــحــل ـــع ال ـــي ــى: "أب ــصــطــف ــــال م ق
ـــار... وأحـــرص  ـــب ـــك ــلــصــغــار كـــ  ال ل
غطاء  ــالل  خ مــن  طــريــة  بقائها  عــىل 
ــا  ــه ــوق ـــه ف ـــع ــف أض ــي ــظ ـــض ن ـــي اب
ـــن حـــــرارة الــشــمــس  ــهــا م ــت لــحــ ي
ــــرمــــال املـــتـــطـــايـــرة".  ـــات ال ـــب وح
ــوى واملــثــلــجــات، كـــراء  ــل ــح ــع ال ــي ب
ــة والـــكـــرايس،  ــشــمــســي ـــالت ال ـــظ امل
ــة يــشــهــدهــا شــاطــئ  ــن مــوســمــي ــه م
ــا الــشــبــاب  ــه ــارس عـــ� الـــذئـــاب، ¤

ـــو إىل  ــه ول ــات ــاج ــل، طــمــعــا يف مــــرصوف يــســد بــه ح ــاط ــع ال
ح�.

نهاية  مــع  ــفــع  ــرت ت الــشــمــســيــة،  الــواقــيــات  كــــراء  ــة  ــن أ»
ــ�ا من  ــب ــي تــشــهــد اقـــبـــاال ك ــت ـــوع لــكــونــهــا الـــفـــرتة ال األســـب
ــض الــنــقــص  ــوي ــع ــت ــ�، وبـــالـــتـــايل فـــرصـــة ل ــاف ــط ــص ــــدن امل ل
ـــوع، هــذا  ـــب ــل مـــع بـــدايـــة كـــل أس ــق ــــذي ي ـــول ال ـــدخ يف امل
ـــاب مــن أبــنــاء املــديــنــة  ــس لــبــيــان الـــيـــوم، ش ــون ــه ي ــال مــا ق
ـــــذي اخـــتـــار شــاطــئ ع�  ــاء وال ــض ــي ــب ـــدار ال ـــال ــة ب ــد¤ ــق ال
ــه الــيــومــيــة.  الـــذئـــاب بــحــثــا عــن مــــرصوف يــســد بــه حــاجــات
ـــام  ــــ  يف األي ــن دره ــعــرشي ـــول" ب ـــاراص ـــب ــوم بـــكـــراء "ال ــق ن
ـــوع، وهـــو »ن  ـــب ــ� درهــــ  يف عــطــلــة األس ــالث ــث ــة وب ــادي ــع ال
ـــاول، يــضــيــف يــونــس وعــيــنــه  ـــن ـــت ــى يف امل ــق ــب ــول وي ــق ــع م
ــه بــخــدمــاتــه.  ــاع ــن ــســارع يف اق ــي ــد ل ــدي تــراقــب كــل زائــــر ج
ـــذيـــاب هــو اســتــغــالل  ـــر لــشــاطــئ عــ� ال ـــزائ مــا يــالحــظــه ال
لتقديم  ــئ  ــاط ــش ال رمــــال  مــن  مــهــمــة  ــات  ــاح ــس مل ــي  ــاه ــق امل
احتساء  فــرصــة  لــلــزبــون  تــقــدم  ــات  خــدم لــلــزبــنــاء.  خدماتها 
األخــــاذ.  ــره  ــظ ــن وم ــحــر  ــب ال بـــرمـــال  مستمتعا  ـــات  ـــرشوب امل
هذه  ــاب  ــح وأص املــقــاهــي  ـــاب  أرب ــ�  ب املنافسة  أشــعــل  ــع  وض
ــذي  ال البسيط  ــن  ــواط امل إلمــكــانــيــات  االلــتــفــات  دون  املــهــنــة، 
يف  ــا  ــن صــادف ــ�.  ــث ــك ال الــــيشء  يكلفه  الــبــحــر  ارتـــيـــاد  ــح  ــب أص
املحمدي  الــحــي  ــن  م قــدمــت  الــتــي  الــصــديــق  أرسة  الــشــاطــئ 
رحلة  بــعــد  االســتــجــ م،  يف  طــمــعــا  الـــذئـــاب  عــ�  لــشــاطــئ 
ــــذي يــعــمــل حــــارس أمــن  ــق ال ــدي ــص ـــوي. ال ـــرام عـــىل مـــÜ ط
خديجة،  ــه  ــت زوج اصــطــحــب  البنكية،  الـــوكـــاالت  ـــدى  إح يف 

أعـــوام،  والــخــامــســة  الــرابــعــة  ذوي  ــران،  ــم وع سلمى  وطفليه 
لالست ع Òياه الشاطئ.

يقول   " الــســبــاحــة   ßــا ــن أب ألعــلــم  للشاطئ  ــوم  ــي ال "جــئــت 
الصديق وهو يالعب أبناءه يف الشط

ــنــي اصــطــحــاب  ـــــرب وجـــهـــة ¤ــكــن "هـــــذا الـــشـــاطـــئ أق
ممكنة  تكلفة  ــل  ــأق وب بــالــبــحــر  لــالســتــمــتــاع  ــا،  ــه ــي إل  Ïارس
ـــرى  أخ ـــات  ـــه وج إىل  ــلــســفــر  ل يل  ــســمــح  ي ال  فـــمـــدخـــويل 
ــن شـــدة الـــحـــرارة،  ــه م ــال ــة أطــف ــالم ــىل س ــا ع ــرص ــا". ح ــي ــال ح
اكـــــرتى الــصــديــق "بـــــاراصـــــوال" وكـــرســـيـــان بــالســتــكــيــان 
»ن  ـــ   دره "خــمــســون  لـــه.  بالنسبة  مرتفعا  ــربه  ــت اع بثمن 
باليد  ــا  م ولــكــن  املـــحـــدود،  ــل  ــدخ ال ـــذوي  ل بالنسبة  مــرتــفــع 
الصديق  يضيف  ــار"  ــب اعــت ــل  ك فـــوق  ــايل  ــف أط فصحة  حــيــلــة، 

والبسمة ال تفارق محياه.
ــاع  ــف ــا مـــن ارت ــه ــاج ــزع ـــربت عـــن ان ـــا، ع ـــدوره ــجــة ب خــدي
ــان  ــا األكــــرب ك ــه ــاج ــزع ــن ان ــك ــئ ل ــاط ــش ـــراء يف ال ـــك »ـــن ال
 Üم عــىل  األرسة  ــه  ــت ــه واج الــــذي  الــكــبــ�  ــاظ  ــظ ــت االك ـــول  ح
ــا طــول  ــف ــبــقــاء واق ــــزوج ال ــىل ال ـــواي، ازدحــــام حــتــم ع ـــرام ط
متجهة  ــت  ــان ك ـــركـــاب  ال مــن  ــة  ــي ــب األغــل  "  : ــة  ــل ــرح ال ـــدة  م
الحظ  لحسن   .. مكتظا  ــواي  ــطــرام ال ــا  وجــدن لــذلــك  للشاطئ 
جلست  حــيــث  ــــاه،  إي لتمنحني  مــكــانــهــا  ــن  م ــة  شــاب ــامــت  ق

وأجلست أبناß " تحè لنا خديجة.
ـــ�ة مــن  ـــب ـــة ك ـــح ـــالن رشي ـــث خـــديـــجـــة والـــصـــديـــق ¤
ــة يف الــتــنــقــل خــالل  ــوب ــجــد صــع ــي ت ــت األرسالــبــيــضــاويــة ال
الــبــيــضــاويــة  األرس  تــنــتــظــرهــا  عــطــلــة  صــيــف،  عــطــلــة  كـــل 
لالستمتاع  ــشــاطــئ  ال إىل  أبــنــائــهــا  الصــطــحــاب  بشغف 

وإياهم بالبحر.

غالء أ»نة كراء الواقيات الشمسية يرهق جيوب املصطاف�

أجواء حارة éيز فصل الصيف الذي تزامنت بدايته هذه السنة مع رمضان الشهر الذي بانتهائه تزداد الرغبة لدى الكث� من البيضاوي� يف الذهاب 
إىل البحر وقضاء فرتات ممتعة رفقة األهل واألصحاب فوق رماله الذهبية واالنتعاش Òياهه الباردة.

ــوÑ، > بوسيل السعدية (طالبة متدربة) ــان ق ـــــرشوع" مــن مــنــظــور  امل ــ�  ــغ ال إن "اإلثــــــراء 

الــقــانــونــيــة.  ـــيـــات  األدب يف  نسبيا  ــدا  ــدي ج مــفــهــومــا  يــظــل 

نــطــاق  عـــىل  ــد  ــع ب ــج  ــال ــع ي  Ú زال  فـــ   ــب  ــســب ال ولـــهـــذا 

والــجــرائــم  ــوة  ــرش ال مفاهيم  عكس  ــىل  ع ــل،  ــم وأش ـــع  أوس

األخرى ذات الصلة.

ـــرشوع الــقــانــون  ــن خـــالل م ــــادرت الــحــكــومــة م ــقــد ب ول

املـــــرشوع،  الـــغـــ�  ــــــراء  اإلث جـــر¤ـــة  ــق  ــل خ إىل   ßالــجــنــا

مرتكبا  يــعــد   " أنـــه  ــىل  ع  8  -  256 املــــادة   تــنــص  حــيــث 

ــة من  ــرام ــغ ــب ب ــاق ــع ـــــرشوع، وي ـــــراء غــ� امل لــجــر¤ــة اإلث

ملزم  شــخــص  ــل  ك درهــــم،    1.000.000 إىل    100.000

للترشيع  طــبــقــا  ــلــكــات  ــاملــمــت ب اإلجــــبــــاري  ــح  ــرصي ــت ــال ب

املهمة  أو  للوظيفة  توليه  بعد  ثبت  العمل  بــه  ــاري  ــج ال

الخاضع�  ــن  ــقــارصي ال أوالده  ذمـــة  أو  املــالــيــة  ذمــتــه  أن 

ـــ� مــــربرة، انــطــالقــا  ــ�ة وغ ــب ــت زيــــادة ك ــرف لــلــتــرصيــح ع

بــاألمــر،  املعني  أودعـــه  ـــذي  ال باملمتلكات  الــتــرصيــح  ــن  م

ــادر دخله  ــص ــع م ــون، مــقــارنــة م ــان ــق ـــدور هـــذا ال بــعــد ص

لتلك  ــــرشوع  امل ــدر  ــص امل يثبت  ــا  Ò يـــدل   Úو املـــرشوعـــة، 

الزيادة".

ــع  ــرشي ــت ال ـــىل  ع ــا  ــب ــري غ ــس  ــي ل املــــوضــــوع  ــــذا  ه إن 

العقود  ــون  ــان ق ــن  م  66 الــفــصــل  يف  ورد  حــيــث   ،ìاملــغــر

قيمة  ــة  أي أو  شيئا  ــاز  ح أو  تسلم  مــن   " أن  ــات  ــزام ــت واالل

لهذا  مـــربر  ســبــب  بـــدون  للغ�  مــمــلــوك  ــو  ه ــ   م أخـــرى 

اإلثراء التزم برده ملن أثري عىل حسابه"

ــربهــا  ــب الـــتـــي اعــت ــب ـــال س ــة اإلثــــــراء ب ــري ــظ وهــــي ن

تبيح  ــي  ــت ال ـــزام  ـــت ال مـــصـــادر  املـــغـــرì ضــمــن  ــع  ــرشي ــت ال

مطالبة  ــه  حــســاب عـــىل  االغــتــنــاء  تـــم  ــــذي  ال ــلــمــتــرضر  ل

ــع  ــواق ــغــ� حـــق. وÒـــا أن ال ــــذه ب املــغــتــنــي بـــرد مـــا أخ

ــعــام من  ال املـــال  ــــراء عــىل حــســاب  اإلث يكشف عــن وجـــود 

مستعمل�  ــ�  ــم ــض ال عـــد¤ـــي  املــوظــفــ�  ــض  ــع ب طــــرف 

ــ ل  ــع ــت ـــال واس ـــي ـــل الــغــش واالحـــت يف ذلــــك كـــل وســـائ

ــة مـــن أجـــل اإلثــــــراء عىل  ــي ــون ــان ــق ــوذ واملـــراكـــز ال ــف ــن ال

ــن  ــام وإفــقــار ذمـــة األشــخــاص اآلخــري ــع حــســاب املـــال ال

ــق الـــرشـــوة وتــقــديــم  ــري ــن ط ــن يــســاهــمــون مــعــه ع ــذي ال

تطوير  يف  التفك�  أصــبــح  ــك،  ــذل ل ــــــراءات.  واإلغ ــا  ــداي ــه ال

ــعــال  ــال ســبــب نــحــو تــحــديــث بــعــض األف نــظــريــة اإلثــــراء ب

تجر¤ها  بــقــصــد  ــهــا  ب ــبــطــة  املــرت ــيــة  ــقــانــون ال واألوصــــــاف 

يف مواجهة ظاهرة انتشار الفساد بجميع أشكاله.

ــــدويل وهــيــئــات  ال ـــذا اإلطـــــار، أقــــدم املــجــتــمــع  ويف ه

ــ� من  ــث ــك ــجــت ال ــت ــــدÑ عـــىل مـــبـــادرات أن املــجــتــمــع امل

ــــرشوع وقــامــت  ــ� امل ـــــراء غ ــرة اإلث ــاه ــر حـــول ظ ــاري ــق ــت ال

ــ  ركـــز هــذا  ــة. ك ــل ــ ث ــن املــخــالــفــات امل ــد م ــعــدي ــجــرد ال ب

املــفــاهــيــمــي  ـــــار  اإلط عـــىل  ــي  ــوق ــق ــح وال  ìاألد ــد  ــه ــج ال

أجل  من   enrichissement illicite ــرشوع"  امل غ�  "لإلثراء 

من  غـــ�ه  ــع  م عــالقــاتــه  وتــحــديــد  مضمونه  ــىل  ع االتــفــاق 

عىل  التنظيمي  إطــــاره  ــة  ــارب ــق وم ــة  ــصــادي ــت االق ــم  ــجــرائ ال

الصعيدين الدويل واملحيل.

املــتــحــدة  اتــفــاقــيــة األمــــم  ــو  ــدع ت ــاق،  ــي ــس ال ـــذا  ويف ه

الغ�  ــــراء  اإلث تــجــريــم  إىل  جهتها  ــن  م الــفــســاد  ملكافحة 

ــادئ  ــب وامل ــور  ــدســت ال مقتضيات  ــاة  ــراع م ــع  م  " ــــرشوع:  امل

ــة لــنــظــامــهــا الـــقـــانـــوÑ، يــتــعــ� عـــىل كـــل دولـــة  ــي ــاس األس

تــرشيــعــيــة  ـــ�  ـــداب ت تــعــتــمــد  أن  االتــفــاقــيــة  يف  طــــرف 

ـــرشوع،  امل ــغــ�  ال ــــراء  اإلث ــال  ــع أف لتجريم  ـــرى  أخ ــ�  ــداب وت

موظف  أصــــول  يف  املــلــحــوظــة  ـــادة  ـــزي ال يــعــنــي  مــا  ـــو  وه

معقولة  ــورة  ــص ب يعللها  أن  ¤كنه  ــي  ــت ال ــ�  غ عــمــومــي 

20)..وألجـــــل  ــــادة  (امل  ."  ... ــي  ــرشع ال ــه  دخــل ــع  م قــيــاســا 

يستفيدون  الــذيــن  أولــئــك  يبقى  أال  مــفــاده  واقــع  استباق 

معاي�  اعــتــمــدت  عــقــاب،  دون  االقــتــصــاديــة  الــجــرائــم  مــن 

معاقبة  مـــن  ــات  ــط ــل ــس ال ــن  ــك é قـــد  ــة  ــي ــن ووط ـــة  ـــي دول

ــة واقـــتـــنـــاص الــنــصــابــ�  ــع ــاب ــت ــل م ــه ــس املــخــالــفــ�، وت

تصنيف  ـــــدول  ال ــض  ــع ب ــدت  ــم ــع ت كـــ   االقـــتـــصـــاديـــ�. 

ــة مــنــفــصــلــة. كـــ  أن  ــجــر¤ «اإلثــــــراء غـــ� املــــــرشوع" ك

ــة يف اســـرتداد  ــب ــرغ ــة، وال ــع لـــÎوة مــذهــل ــرسي اإلنـــشـــاء ال

ــرق غـــ� مـــرشوعـــة من  ــط ــة ب ــول ــح ــة امل ــي ــب األصـــــول األجــن

اتــجــاه  يف  تضغط  ــل  ــوام ع كلها  ــ�،  ــؤول ــس امل بــعــض  قــبــل 

ـــرشوع  ـــــراء غــ� امل ــبــحــث عــن مــصــادر اإلث ــة يف ال ــب ــرغ ال

وعن سبل معاقبته.

ـــرشوع  امل غــ�  ـــــراء  اإلث فمعاقبة  ذلــــك،  عــىل  ــــالوة  وع

ــم كــذلــك يف  ــاه ــس ــة الـــفـــســـاد، وي ــارب ــح ــة مل ــل ــي هـــو وس

فــائــدة  يــعــزز  ــ   م ــجــر¤ــة،  ال ــن  م ـــرى  أخ ــال  ــك أش مكافحة 

لصالحه.  ــال  ــض ــن وال اإلجـــــرام  ــن  م ــوع  ــن ال هـــذا  ــارصة  ــح م

مفهومها  يف  ــفــة  املــخــال ـــــداث  وإح ــة  ــر¤ ج إنــشــاء  ــكــن  ل

إشــكــاالت  يث�     création de l’infraction  Ñالــقــانــو

ــادئ  ــحــرتم حــقــا املــب ـــرشع أن ي قــانــونــيــة صــعــبــة. فــعــىل امل

ــم  ــرائ ــج ـــة ال ـــي ـــاß، ورشع ـــجـــن ــون ال ــان ــق ــل ـــة ل األســـاســـي

واردة  ــادئ  ــب م كلها  وهــي  الــــرباءة.  وقــريــنــة  والــعــقــوبــات 

يف الدستور.

ــــراء  "اإلث ملــفــهــوم  واضــحــا  تــعــريــفــا  يتطلب  مــا  ـــو  وه

طلب  ويستحيل  ســهــل،  ــ�  غ أمـــر  ـــذا  وه املـــــرشوع".  ــ�  غ

قرينة  افــــرتاض  ألن  املــتــهــم،  ــن  م األصــــول  ــة  رشعــي ــات  ــب إث

ــىل الــجــهــة التي  ــجــر¤ــة ع ــات ال ــب الـــــرباءة يــضــع عـــبء إث

أن  يــفــرس  ــا  م وهــــذا  املـــــرشوع.  ــ�  ــغ ال ــاء  ــن ــاالغــت ب تتهمه 

العديد  لـــدى  ــدل  ــج ال يــثــ�  املــــرشوع  ــ�  ــــراء غ اإلث تــجــريــم 

املــقــارن  ــون  ــقــان ال ويف  ــون،  ــان ــق ال وخــــرباء  الحقوقي�  ــن  م

دالئل عىل ذلك.

يعاقب  مختلفة  جــرائــم  ــدد  ــع ي  ßــا ــن ــج ال ــون  ــان ــق ــال ف

ـــراء، ومــن  ـــإلث ــل غــ� املـــرشوعـــة ل ــائ ــوس Òــوجــبــهــا عــىل ال

غ�  إىل  ـــة...  ـــان األم وخــيــانــة  ــال  ــي ــت واالح ــة  ــرسق ال ضمنها 

املستعملة  الــوســيــلــة  تــكــون  ــاالت  ــح ال هـــذه  ويف  ــــك...  ذل

من  احتيالية  بصفة  ــا  م يشء  أخــذ  عليها:  املــعــاقــب  هــي 

شخص  عـــىل  ــال  ــي ــت االح أو  ــكــه،  مــل يف  ـــي  وه مـــا  شــخــص 

ــاء يف هــذه  ــن ــت ــاالغ مـــا البـــتـــزازه بــصــفــة غـــ� رشعـــيـــة. ف

فليس  ــم،  ث ــن  وم ملموس.  لعمل  نتيجة  إال  ليس  الحالة 

االغتناء هو املعاقب عليه عىل هذا النحو.

الدقيقة  املــعــرفــة  دون  ـــرشوع  امل غــ�  اإلثــــراء  فمعاقبة 

حقيقية.  صــعــوبــات  ــن  م يخلو  ال  ــاء  ــن ــت االغ هـــذا  ــأصــل  ب

حــيــازة  تــربيــر  يستطيعون  ال  أفــــراد  معاقبة  يعني  وهـــو 

ــي.  ــرشع ــع دخــلــهــم ال ــة م ــح ــدو صــلــتــه واض ــب ــا ال ت ــئ م ش

ــف جــر¤ــة "  ــري ــع وبـــالـــتـــايل فـــالـــســـؤال يــطــرح حــــول ت

اإلثراء غ� املرشوع"؟

تعريف "اإلثراء غ� املرشوع " يجب أن 
تحرتم مبدأ رشعية الجرائم 

والعقوبات الجنائية  

ــات مصدر  ــب ــىل إث ـــادر ع ــ� ق عــنــدمــا يــكــون الــشــخــص غ

غ�  بــاإلثــراء  متابعا  يــكــون  فقد  قــانــونــيــة،  بــطــرق  ــه  ــروت ث

الالتينية  مــن  مقتبسة  املــــرشوع"  ــ�  "غ فكلمة  املــــرشوع. 

أو  القانون  بــه  يسمح  ال  ــك  ذل أن  تعني  وهــي   .illicitus

بأنه   Ñــو ــان ــق ال ــ�  ــغ ال الــعــمــل  يــفــهــم  األخـــــالق. وهــكــذا 

ـــراء  اإلث أن  نستنتج  أن  و¤كننا  لــلــقــانــون.  مخالف  فعل 

ـــــراء من  املــــرشوع هــو مــفــهــوم يــشــ� إىل فــعــل اإلث غــ� 

خالل وسائل منافية ومخالفة للقانون.

ــات  ــعــقــوب ــم وال ــرائ ــج ــة ال ــي ــدأ رشع ــب ــار م ــب ــت ¤ــكــن اع

اإلعـــالن  يف  وارد  أنـــه  بحكم  ــا  ــي دول بــهــا  مــعــرتفــا  ــارا  مــعــي

أي  يـــدان  ال   "  :(2-11 (املــــادة  ــان  ــس اإلن لحقوق  الــعــاملــي 

إال  عمل  أداء  عــن  االمــتــنــاع  أو  عمل  أداء  جـــراء  شخص 

أو  الــوطــنــي  لــلــقــانــون  ــاً  ــق وف ــاً  ــرم ج يعترب  ذلـــك  كـــان  إذا 

عقوبة  عليه  ــوقــع  ت ال  ــك  كــذل ـــاب،  ـــك االرت وقـــت  ــــدويل  ال

ارتــكــاب  وقــت  توقيعها  يــجــوز  كــان  الــتــي  تلك  ــن  م أشــد 

ــــرشوط يف  ـــذا املــبــدأ بــنــفــس ال ــرر ه ــك ــت ــة. ". وي ــر¤ ــج ال

املدنية  بالحقوق  ــخــاص  ال ـــدويل  ال العهد  مــن   15 ـــادة  امل

والسياسية.

السابقة،  املغربية  الــدســاتــ�  كــل  تضمنته  املــبــدأ  ــذا  ه

األوىل  فقرتها  يف   ،2011 ــور  ــت دس ــن  م  23 املــــادة  وتــنــص 

شخص  أي  عـــىل  ــض  ــب ــق ال ـــقـــاء  إل يــجــوز  "ال  أنــــه  عـــىل 

ــاالت  ــح ال يف  إال  ـــه،  ـــت إدان أو  متابعته  أو  اعــتــقــالــه  أو 

ك   الــقــانــون.  عليها  يــنــص  ــي  ــت ال لـــإلجـــراءات  وطــبــقــا 

ــون الــجــنــاß إىل أنـــه "ال  ــقــان ــن ال يــشــ� الــفــصــل الــثــالــث م

يــعــد جــر¤ــة برصيح  فــعــل ال  ــىل  ــســوغ مــؤاخــذة أحـــد ع ي

ــون".  ــقــان ال يــقــررهــا   Ú بــعــقــوبــات  معاقبته  وال  ــون  ــقــان ال

تشكل   ßــا ــن ــج ال الــقــانــون  يف  ــة  ــي ــاس أس قـــاعـــدة  وهـــي 

تحظر  ــا  ــه أن بحكم  الــتــعــســف،  ــد  ض منيعا  حصنا  ــك  ــذل ب

ــوك ال  ــل ــــاس س ــدر حــكــ  عـــىل أس ــص عـــىل الـــقـــايض أن ي

ــاß و /  ــن ــج ال ــون  ــان ــق ال ـــــدام عــلــيــه رصاحــــة يف  ¤ــنــع اإلق

فعل  ال  أن  أي  معتمدة.  هــي  مــ   ــىس  أق عقوبة  ــرض  ف أو 

يسبقه،   Ñقـــانـــو نـــص  دون  جــنــائــيــا  ــعــاقــب  ي أن  ¤ــكــن 

فيتع�  ــون،  ــم ــض م كــل  مــن  املــبــدأ  إفــــراغ  ــتــم  ي ــكــيــال  ول

ينبغي  ــرم  ــج امل فــالــنــص  ــة.  ــي ــاف ك ــة  ــدق ب ــجــر¤ــة  ال تــقــديــم 

 Ñــح قــصــد الــجــا ــوض أن يــصــف الــفــعــل املــحــظــور بــدقــة وي

غامض  بشكل  القانونية  الــنــصــوص  صيغت  وإذا  ــه.   ــن م

ستستهدف  فــهــي  ــاضــة،  ــضــف وف ــة  ــام ع صــيــغ  ــ د  ــت ــاع وب

وتــكــون  املختلفة  الــســلــوكــات  ــن  م كــبــ�ا  ـــددا  ع مــحــالــة  ال 

مربكة ومث�ة للبس.

ــن الــنــصــوص التي  ــوع م ــن ــهــذا ال ــال الــنــمــوذجــي ل ــث وامل

يعاقب  والــــذي   1935 يــونــيــو   29 ظــهــ�  ــل  ــأوي ــت ال تقبل 

أو   " ــام  ــع ال األمـــن  تهديد   " عــىل  جــدا  غامضة  بــعــبــارات 

صياغته،  ــوض  ــم غ فبسبب  ـــام"،  ـــع ال ــن  ــاألم ب "املـــســـاس 

الــنــاس  ــن  م الــعــديــد  ملعاقبة  الــظــهــ�  هـــذا  اســتــخــدم  فــقــد 

يكن   Úو ــة،  ــوع ــن ــت امل ــات  ــوك ــل ــس ال مـــن  مــجــمــوعــة  عـــىل 

تـــروق  ــهــم  ــات تــرصف ــكــن  ت  Ú ــم  ــه أن إال  ــاد،  ــك ــال ب ــهــم  ــب ذن

املــدافــعــ�  ــاح  ــح إل ــن  م ــم  ــرغ ال وعـــىل  للسلطة،  ببساطة 

ـــســـان، فــقــد انــتــظــرنــا حــتــى ســنــة 1994  ــوق اإلن ــن حــق ع

يستبعد  ال  الــرشعــيــة  مــبــدأ  إن  ــص.  ــن ال هـــذا  ــاء  ــغ إل لتتم 

ــىل أن  ــ� املـــــرشوع. ولــكــنــه يــلــزمــنــا ع تــجــريــم اإلثـــــراء غ

نعطي تعريفا دقيقا له.

من  éــكــن  كــخــاصــيــة  ــرف  ــع ي أن  ¤ــكــن  ــاء  ــن ــت االغ إن 

مثل  ــن  ــك ول ــــروة.  ث تــكــويــن  بقصد  املــمــتــلــكــات،  ــــادة  زي

جــنــائــيــة.  ــة  ــر¤ ج يــشــكــل  أن  ¤ــكــن  ال  ــعــريــف  ــت ال ـــذا  ه

مقبوال  واالغـــتـــنـــاء  ـــــÎاء  ال يــعــتــرب  مــجــتــمــعــاتــنــا،  ــي  ــف ف

إثـــراء  أي  نــعــتــرب   èولـــ جـــر¤ـــة.  تــعــتــرب  وال  ــا  ــي ــ ع اجــت

ــوÑ. ولــكــن كــيــف ¤كن  ــان ق ــ�  ــة، يــجــب أن يــكــون غ ــر¤ ج

إثبات عدم رشعية اإلثراء؟ 

ــار  ـــذا يــقــتــيض إظــه ــل ه ــث ــل م ــي ــة عـــىل دل ــن ــربه ال إن 

ــوÑ يف األصــــل، إثــــراءا كــان  ــان ــق ــغــ� ال وإثــبــات الــفــعــل ال

الخ  ــادا،  ــس ف أو  لــألمــانــة  خيانة  أو  احــتــيــاال  أو  رسقــة  أو 

جر¤ة  خــلــق  ــن  م املـــرجـــوة  ــدة  ــائ ــف ال ــح  ــزي ي ــا  م وهـــو   ...

ــات جر¤ة  ــب ــإث ب أنــفــســنــا مــلــزمــ�  ــا ســنــجــد  ــن جــديــدة ألن

.ßموجودة أصال يف القانون الجنا

املــتــحــدة  ــــم  األم ــة  ــي ــفــاق ات يف  ـــــوارد  ال ــعــريــف  ــت ال إن 

ــول  أص يف  هــامــة  ــــادة  "زي عـــىل:  يحيل  الــفــســاد  ملكافحة 

بصفة  يعللها  أن  ¤كنه  ال  مــا،  عمومي  مــوظــف  وثـــروة 

تتكون  ــايل  ــت ــال الـــرشعـــي." وب ــه  ــع دخــل قــيــاســا م مــعــقــولــة، 

ثروته  إثــبــات  عــىل  املتهم  قـــدرة  ــدم  ع يف  فقط  املــرشوعــيــة 

بتزامن مع إيراداته. فهل مثل هذا التجريم ممكن؟

قدرتهم  ــدم  ع بحكم  ـــراد  األف سلوك  تجريم  حقيقة  إن 

بــضــائــع  ـــالك  ـــت ام ــة  ــول ــق ــع م ــة  ــف ــص ب ــــــربروا  ي أن  ـــىل  ع

ــي يث�  ــرشع ــع دخــلــهــم ال ــا مــقــارنــة م ــ�ه ومــمــتــلــكــات وغ

عــن حقوق  واملــدافــعــ�  الــقــانــون  رجـــال  مــن  الــعــديــد  قلق 

مع  ــعــارض  ــت ي االقـــــرتاح  هـــذا  أن  منطلق  ــن  م ـــســـان،  اإلن

ما  جــر¤ــة  مــقــاضــاة  أو  فمتابعة  ـــــرباءة.  ال قــريــنــة  ــدأ  ــب م

ÒعاÚ واضحة يطرح نوع� من املشاكل:

أولها: الصعوبات املرتبطة باألدلة

يصعب  ـــرشوع  م ــ�  غ ــاًء  ــن اغــت حـــاالت  نتابع  كنا  ـــإذا  ف  

من  إال   Ïيـــأ أن  ¤ــكــن  ال  املنطقي  فالتفس�  تــفــســ�هــا، 

أن  املنطقي  فمن  ــتــايل،  ــال وب املغتني.  ــو  وه ـــد،  واح ــرف  ط

فعل  بــأنــه  يثبت  بــأن  اغتنى  ـــذي  ال الشخص  ــن  م نطلب 

.moyens licites ذلك بطرق مرشوعة

ــرض نــفــســه يف املــجــال  ــف ـــر ي ــا آخ ــي ــاس ــدأ أس ــب ــكــن م ل

مبدأ  ـــذا  وه ـــــرباءة.  ال قــريــنــة  افــــرتاض  وهـــو  أال   ،ßــا ــجــن ال

 légalité والــعــقــوبــات  الــجــرائــم  رشعــيــة  مــبــدأ  مثل  -مثله 

ــالن  اإلع كــذلــك  يتضمنه   –  des délits et des peines

جــاء  حــيــث   1-11 ــه  ــادت م يف  اإلنـــســـان  لــحــقــوق  ــعــاملــي  ال

إىل  ــاً  ــئ ــري ب يعترب  بــجــر¤ــة  متهم  شــخــص  ــل  ك  " أن:  فــيــه 

فيها  ــه  ل تــؤمــن  علنية  Òحاكمة  قــانــونــاً  ــه  ــت إدان تثبت  أن 

ـــح عليه  أل ــه. «وقــــد  ــن ــاع ع ــدف ــل ل ـــة  ـــرضوري ال ــات  ــ ن ــض ال

والسياسية  ــة  ــي ــدن امل بــالــحــقــوق  ــاص  ــخ ال الــعــهــد  ــك  ــذل ك

متهم  كــل  حــق  ــن  "م ــه  أن فيه  ــاء  ج حيث   ،2-14 ـــادة  امل يف 

عليه  يثبت  أن  إىل  بــريــئــا  يعترب  أن  ــة  جــر¤ ــاب  ــك ــارت ب

الجرم قانونا."

قرينة   " ـــــرباءة  ال قــريــنــة  ــدأ  ــب م ــور  ــت ــدس ال ـــرس  ك ــ   ك

ــان."  ــون ــم ــض ـــة م ـــادل ــة ع ــم ــحــاك ـــحـــق يف م ــــــرباءة وال ال

من  األوىل  املـــــادة  يف  ورد  وأخـــــ�ا،   .(4-23 (املـــــادة 

مشتبه  أو  متهم  "كـــل  أن:  الــجــنــائــيــة  املــســطــرة  ــون  ــان ق

إدانــتــه  تثبت  أن  إىل  بريئا  يعترب  جــر¤ــة  ــارتــكــاب  ب فيه 

ــه،  قــانــونــا Òـــقـــرر مــكــتــســب لـــقـــوة الـــــيشء املـــقـــيض ب

الــضــ نــات  ــل  ك فيها  تــتــوفــر  ــة  ــادل ع محاكمة  ــىل  ع ــاء  ــن ب

هي  مــا  ولــكــن   ." املتهم  لفائدة  الــشــك  يفرس  القانونية. 

قرينة الرباءة؟ 

التي  اإلجـــــــراءات،  ــن  م ــة  ــام ع ــاعــدة  ــق ل تطبيق  ــا  ــه إن

حقيقة  ـــات  ـــب إث  èــ ــت ــش امل ـــىل  ع ــا  ــه ــالل خ ـــن  م ــ�  ــع ــت ي

ــة   "  ــول ــق ــدة قــانــونــيــة تــعــرب عنها م ــاع ــزاعــمــه. وهـــي ق م

ـــرباءة  ال قرينة  مــبــدأ  يتعزز  ــ   ك املــدعــي".  عــىل  ــان  ــربه ال

ــصــوص عــلــيــهــا يف  ــن ــــرى م ــة أخ ــي ــان مـــن خـــالل قـــاعـــدة ث

يفرس   " الــجــنــائــيــة،  املــســطــرة  ــون  ــان ق ــن  م األوىل  ــــادة  امل

الشك لفائدة املتهم "

فــفــي الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة، ¤ــكــن تــقــديــم الــدلــيــل عىل 

قناعته  يف  ــرر  ــق ي ـــايض  ـــق وال ــة.  ــل ــي وس ــة  ــأي ب مـــا  ــة  ــر¤ ج

املسطرة  ــون  ــان ق ــن  م يليها  ومــا   286 (املــــواد  الشخصية 

ــة  األدل مــن  ــرغــم  ال عــىل  شــك  لــديــه  بقي  وإذا  الــجــنــائــيــة). 

عليه،  املــدعــى  ــة  ــربئ ت الــقــايض  عــىل  فيتع�  ــة،  ــدم ــق امل

نفس  مـــن  األوىل  املـــــادة  يف  عــلــيــه  ــصــوص  ــن م هـــو  كـــ  

القانون.

الجنائية  ــمــة  املــحــاك يف  الــقــاعــدة  ـــذه  ه وتــنــعــكــس 

ــة، حــيــث تكون  ــي ــوة: فــفــي الـــدعـــاوى والــقــضــايــا املــدن ــق ب

ــد كـــال الــجــانــبــ�  ــوج ــح الــفــرديــة عـــىل املـــحـــك، ي ــال ــص امل

فيكون  الــجــنــائــيــة،  الــقــضــايــا  يف  أمـــا  املـــســـاواة.  قـــدم  ــىل  ع

ــنــيــابــة  املــجــتــمــع مــمــثــال يف شــخــص املـــدعـــي الـــعـــام وال

ــدة  ــي ــوح ــم. والـــوجـــهـــة ال ــه ــت ــص امل ــخ ــش ــة ضـــد ال ــام ــع ال

التي  ــعــمــومــيــة،  ال الــســلــطــة  هــي  ــة  ــادل ــع امل يف  ــة  ــوي ــق ال

املمنوحة  بــالــســلــطــات  ومــســلــحــة  حينها  ــة  ــوي ق ــون  ــك ت

مجرد  املتهم  اآلخـــر  يــكــون  حــ�  يف  ــة،  ــدول ال قبل  مــن  لها 

للدفاع  املـــحـــدودة  ــخــاصــة  ال بــإمــكــانــيــاتــه  عـــادي  شــخــص 

عن نفسه. 

موقف  مــواجــهــة  يف  للمتهم  املــضــعــف  ــف  ــوق امل ـــذا  وه

قرينة  ــــرتاض  اف يـــربر  الــعــمــومــيــة،  للسلطة  وقـــوي  بـــارز 

ــد أهــمــيــتــه طــيــلــة املــتــابــعــة واملــحــاكــمــة.  ــؤك ـــــرباءة، وي ال

ــىل إثــبــات  ــار الــشــخــص املــتــهــم ع ــب ــن املــمــكــن إج ــيــس م ول

إذن،  ــــرتاض.  االف لــهــذا  مخالفا  سيكون  ــك  ذل ألن  ــه،  ــراءت ب

املـــرشوع  ــ�  غ اإلثـــــراء  بتهمة  يــحــاكــم  شــخــص  فمطالبة 

ــات  ــب ــوة اإلث ــق ــر ثــروتــه ومــصــدرهــا، هــو عــكــس ل ــتــربي ب

سيكون  وبالتايل   ،renverser la charge de la preuve

ذلك مخالفا ملبدأ قرينة الرباءة.

ثانيها، الصعوبات املرتبطة بتحديد " اإلثراء"   الذي يجب متابعته

ـــــراء غ�  ــجــريــم اإلث ــثــ�هــا ت وهــــذه مــشــكــلــة أخــــرى ي

املستحيل  مـــن  ــون  ــك ي ــاد  ــك ي ــة،  ــي ــاح ن ــمــن  ف ـــــرشوع:  امل

ـــروات  ــوا ث ــق ــق ــوا وح ــن ــت إحـــصـــاء كـــل الـــنـــاس الـــذيـــن اغ

فعلوا  ــف  ــي وك ــــك؟  ذل حــقــقــوا  ـــدى  م أي  وإىل  ــة؟  ــل ــائ ه

بــÎواتــهــم  يتبجحوا  أن  للبعض  يحلو  كـــان  ـــإذا  ف ذلــــك؟  

ــض اآلخـــــر أكــــÎ حــــذرا،  ــع ــب ــال ـــا، ف ـــه ـــاخـــروا ب ـــف ـــت وي

ــر الــــــــÎاء... أو  ــاه ــظ ــون إخـــفـــاء عـــالمـــات وم ــل ــض ــف وي

السخافة  ــن  م ســيــكــون  ــــرى،  أخ نــاحــيــة  ــن  م ــرهــا.  ــصــدي ت

فتحق  الـــعـــدالـــة.  ــــام  أم ــوا  ــن ــت اغ مـــن  كـــل  ــــ ء  أس رسد 

ــاء بــاســتــعــ ل  ــي ــن ــوا أغ ــح ــب مــتــابــعــة أولـــئـــك الـــذيـــن أص

ــك فــمــن الـــرضوري  ــذل ــة، ال غـــ�. ول ــي ــون ــان ــ� ق ــل غ ــائ وس

ــاره مــحــصــال عــلــيــه بــطــريــقــة غ�  ــب ــت ــا ¤ــكــن اع تــحــديــد م

ذلــك  ــح  ص إن  قضائية  املــتــابــعــة  ــجــوز  ت وملـــن  مــرشوعــة، 

وثبت.

ــة أو  ــي ــجــب تــجــنــب االتـــهـــامـــات املــجــان ــد، ي ــي ــأك ــت ــال ب

للمتابعة،  أســــايس  كــمــصــدر  الــخــام  الــصــحــافــة  مــصــادر 

الــشــكــوك لقضاة  تــقــديــر  ــة  تـــرك حــري ــادي  ــف ت ــ  يــجــب  ك

عدمه  ــن  م ــاء  ــن ــت االغ ــة  ــي رشع حـــول  ــوحــدهــم  ل التحقيق 

عىل  يــنــطــوي  ذلـــك  ألن  مـــا،  شــخــص  ــد  ض دعـــوى  رفـــع  أو 

ـــل مــوثــوقــة  ـــ�ة. فـــوجـــود وســـائ ــر تــعــســفــيــة كـــب ــاط ــخ م

االغــتــنــاء  ومـــصـــادر  ســبــل  عــن  للكشف  دامــغــة  ــج  ــج وح

عىل  عــقــوبــات  لــفــرض  أســــايس  رشط  ـــــرشوع  امل الــغــ� 

اإلثراء غ� املرشوع.

للكشف  ــان  ــت ــي آل ــد  ــوج ت الــتــرشيــع،  آلـــيـــات  فــضــمــن 

ممتلكات  مــراقــبــة  وهـــ   ــــرشوع:  امل ــغــ�  ال ــاء  ــن ــت االغ ــن  ع

باملمتلكات  الــتــرصيــح  خـــالل  ــن  م العمومي�  املــوظــفــ� 

والكشف عن غسل األموال.

من الصعوبة إثبات عنارص جر¤ة 
اإلثراء غ� املرشوع

ــة  األدل تقديم  أن  إىل  تش�  ــة،  ــي األول االستنتاجات  إن 

ــاصــة  ــم االقـــتـــصـــاديـــة، وخ ــرائ ــج ــل ـــة ل ـــادي والــعــنــارص امل

ــن أصعب  ــي واحــــدة م ـــرشـــوة، ه ــي تــهــم الــفــســاد وال ــت ال

ــان  ــي ــا تــتــطــلــب يف مــعــظــم األح ــه ــة، ألن ــس ــالم ــحــجــج م ال

تتوفر  ال  الــثــمــن  بــاهــظــة  ــات  ــي ــان ــك وإم ــطــورة  مــت ــــوارد  م

لألسف لغالبية الدول النامية.

"فالدليل  املــثــال،  سبيل  ــىل  ع الـــرشـــوة،  مــجــال  فــفــي 

ــال ب�  ــث ــة قـــد اقـــرتفـــت م ــر¤ ـــأن ج ــوس ب ــم ــل ــد امل ــي ــوح ال

ــاء  ــش ــه يف ارتــكــاب جــر¤ــة االرت ــك ــف الــفــاســد ورشي ــوظ امل

معظم  يف  يــصــبــح  ــاســد  ــف ال ــف  ــوظ امل ــاء  ــن ــت اغ إىل  وأدت 

األحيان تجليا واضحا للفساد.

دليال  يتطلب  فــعــل  واالرتـــشـــاء  الــفــســاد  مــثــل  فــجــر¤ــة 

ــد والــــرايش،  ــاس ــف ال ــول بــ� املــوظــف  ــب ـــرض أو ق عــىل ع

إثبات  فصعوبة   ." ــروف  ــظ ال ــذه  ه يف  السهل  مــن  ولــيــس 

تكمن   ،ìـــا ـــج اإلي أو  الــســلــبــي  مــنــظــورهــا  يف  ـــوة،  ـــرش ال

يــنــدرج  اإلجـــرامـــي،  ــوك  ــل ــس ال ـــذا  ه أن  يف  الــحــقــيــقــة  يف 

ضمن خانة جرائم الظل.

ــاد،  ــس ــف ــعــل االرتـــشـــاء وال ــاب املــصــلــحــة يف ف ــح ــأص ف

ــة"، كــل عىل  ــق ــف ــص ــــاح "ال ــا مــن أرب ــي ــع يــســتــفــيــدون واق

بــيــنــهــم بفعل  ــة  ــق ــث ال ـــون  ـــزرع ي ــم  ــه ف ــــدة، وبــالــتــايل  ح

أي  مصلحة  مــن  فــلــيــس  وبــالــتــايل،  املـــشـــرتك.  ــحــظــور  امل

حتى  ـــل  األق عــىل  أو  االتــفــاق،  عــن  الكشف  الــطــرفــ�  ــن  م

فضحايا  اآلخـــر.  قبل  الصمت  حــاجــز  منهم  واحـــد  يكرس 

ــىل بينة  ــاس وهـــم لــيــســوا ع ــن ــم عــامــة ال هـــذه الــجــر¤ــة ه

مــبــارش،  ــ�  غ رضرا  لــهــم  يسبب  الـــذي  الــعــمــل  هـــذا  ــن  م

قليال ما يعون خطورته يف كث� من األحيان.

ــجــر¤ــة هي  ــذه ال ــه ــة ل ــج ــرائ ــظــاهــر ال ـــن إحــــدى امل وم

له  ــوض  ــف مل أو  عــمــومــي  ــف  ــوظ مل ــة  ــل هــائ ــــروة  ث تـــراكـــم 

ــ�. يف  ــغ ــص ــه ال ــل ـــأن عــــام، عــىل الــرغــم مــن دخ ــ� ش ــدب ت

ـــف نويل  ــك إي ــري ــات ــويل ب ــف ــضــا رس ــ  الحـــظ أي الـــواقـــع ك

البذخ  حياة  أسلوب  "أن   Rafolisy Patrick Yves Noël

ـــرض الــواضــح  ـــع ــة وال ــام ــع ــب ال ــاص ــن ــد أصـــحـــاب امل ــن ع

افـــرتاض  يـــربر  ــيــال  دل ــد يشكل  ق ــمــة  املــرتاك ــÎوة  ــل ل ــ�  ــب وال

 ".présomption de prévaricationال مراوغة

اإلثراء غ� املرشوع: رشوة افرتاضية

املـــرشوع،  غــ�  اإلثــــراء  يعترب  ــ�،  ــقــوان ال مــن  الــعــديــد  يف 

املتصلة  ــم  ــرائ ــج ال ضــمــن  مــن  أخــــرى،  جــرائــم  ــجــانــب  ب

ــز  ــفــاري أل ــدرو  ــان ــخ ــي ال رأي  ويف  بــالــرشــوة.  ــطــة  ــب ــرت وامل

القانونية  املعالجة  "إن  ف:   Alejandro E. Alvarez

جر¤ة  تحليل  دون  ــكــ ل  ال تــدعــي  أن  ¤كن  ال  لــلــرشــوة 

يف  عــلــيــهــا  ــوص  ــص ــن م أي  افــــــرتايض،  ــشــكــل  ب مــصــمــمــة 

حالة فشل النظام القضاß يف إثبات الرشوة "

الجرائم  ضمن  املـــرشوع  الغ�  االغــتــنــاء  إدراج  تــم  فقد 

تــحــاول  ــتــي  ال الــقــانــونــيــة  ــيــاجــات  االحــت لتلبية  املنفصلة 

عــبء  مــواجــهــة  تفرضها  ــي  ــت ال الــعــقــبــات  ــىل  ع ــاف  ــف ــت االل

ـــرى  ــم األخ ــرائ ــج ــض ال ــع ــاد وب ــس ــف ــا ال اإلثـــبـــات يف قــضــاي

ذات الطبيعة االقتصادية.

مــ�ل،  ــــر  وروج فــيــتــو  أنـــدريـــه  يبينه  كــ   والــدلــيــل، 

لتأكيد  وسيلة  أي  هــو   André Vitu et Roger Merle

زيف  أو  صحة  أو  معينة،  واقــعــة  وجـــود  ــدم  ع أو  وجـــود 

ــا، فــعــىل الــنــيــابــة الــعــامــة  ــوم ــم ـــا. وع ــــرتاح م فــعــل أو اق

أن  ملبدأ  وفقا  املتهم  إدانـــة  تثبت  التي  األدلـــة  كــل  إنــتــاج 

"عبء اإلثبات يقع عىل املدعي."

بـــ� شــخــصــ� وبــطــريــقــة  ـــاء  ـــش فــعــل االرت ــــع   ويف واق

املتهمة  الــجــهــة  ــىل  ع الــصــعــب  ــن  م ســيــكــون  ــه  ــإن ف ـــة،  رسي

الوحيد   ßاملـــر ـــادي  امل فالعنرص  ذلـــك.  عــن  أدلـــة  تــقــدم  أن 

ــة مع  ــارن ــا املــتــهــم مــق ــمــه ــي راك ــت ــــÎوة الــهــائــلــة ال ــو ال ه

عليه  املــدعــى  يطالب  أن  ¤كن  ــذا،  ــك وه  .Ñــقــانــو ال دخــلــه 

مبدأ  ــن  م والتخفيف  ــه،  ــÎوت ل  Ñــو ــان ــق ال ــدر  ــص امل بــتــربيــر 

يف  مبدئيا  تــعــود  ــي  ــت وال اإلثــبــات،  وعـــبء  ــــرباءة  ال قرينة 

ــة. هـــذا هو  ــام ــع ال الــنــيــابــة  ــام إىل  ــع ال  ßالــجــنــا ــون  ــان ــق ال

.ßنهج مخالف ملبدأ اإلجراءات يف املجال الجنا

عن  ـــون  ـــع ـــداف امل ـــارض  ـــع ي ـــدان،  ـــل ـــب ال بــعــض  ويف 

ــة اإلثــــــراء غـــ� املـــرشوع  ــر¤ ــصــل ج ـــان ف ـــس ــوق اإلن ــق ح

 autonomisation de l'infraction مستقل  بشكل 

بعض  عــىل  تحيل  ألنــهــا   d'enrichissement illicite

الحقوق األساسية، ومن ضمنها قرينة الرباءة.

ــة هــــؤالء املــدافــعــ�  ــه ــواج ــة يف م ــروض ــع ــرة امل ــك ــف وال

ــــرشوع هو  ــ� امل ــو أن اإلثـــــراء غ ــوق اإلنـــســـان ه ــن حــق ع

ـــون الـــجـــنـــاß الــــخــــاص. وÒــوجــب  ـــان ـــق مــســؤولــيــة ال

ــايل،  ــت ــال ـــام. وب ـــع ــاص يــطــغــى عـــىل ال ــخ ــال ـــون، ف ـــقـــان ال

ــبــع إلجــــراء  ــت ـــــرشوع الــــذي ي ــــــراء غـــ� امل ــة اإلث ــر¤ ــج ف

املسائل  يف  الــعــامــة  ــادئ  ــب امل تطبيق  يستحمل  ال  خـــاص 

الجنائية.

اإلثراء غ� املرشوع: العقوبة "النتيجة"

ـــ  هو  ك املــــــرشوع،  ـــ�  اإلثــــــراء غ ــب جـــر¤ـــة  ــل ق يف 

ــد مــكــونــات  ــوج ــة جــنــائــيــة ت ــر¤ بــالــنــســبــة ألي ج الــحــال 

معظم  يف  ــون  ــك ي ـــــرشوع،  امل غـــ�  واالغـــتـــنـــاء  ــة.  ــر¤ ــج ال

ذلــك  يف  Òــا  أخــــرى  جــرائــم  ارتـــكـــاب  نتيجة  ـــاالت،  ـــح ال

الرشوة وجرائم ذات الصلة.

إىل  تـــؤدي  ــي  ــت ال ــة  ــصــادي ــت االق ــشــطــة  األن أن  ـــواقـــع  وال

ــون مــعــروفــة  ــك ت يــنــبــغــي أن  املـــــرشوع  ــ�  ــغ ال ــاء  ــن ــت االغ

ــن الــصــعــب مــعــرفــة أصــل  ــا يــكــون م ومــعــلــومــة. وغــالــبــا م

عموميون.  مــوظــفــون  راكــمــهــا  ــي  ــت ال الضخمة  الــــÎوات 

بشكل  اغــتــنــاؤه  ـــوم  ـــزع امل ــمــســؤول  ــل ل ــــرتوك  م واألمـــــر 

ــادر  ــ� ق ـــان غ ــات خـــالف ذلــــك. فــــإذا ك ــب ــوÑ إلث ــان ــ� ق غ

لـــÎوتـــه، فــعــنــدهــا يكون   Ñــو ــان ــق ال ــر املــصــدر  ــربي ت عــىل 

االغتناء نتيجة للجرائم التي ارتكبها. 

ــطــاق واســـع بــأن  ــون املـــقـــارن، وعـــىل ن ــان ــق ــح ال ــوض وي

ــغــ� املـــرشوع  ــاء ال ــن ــت ــت تــجــريــم االغ ــل ــي أدخ ــت ــــدول ال ال

كــالــســنــغــال ومـــايل  ــذ وقـــت طـــويـــل،  ــن م ــنــهــا  ــي قــوان إىل 

هــذه  تــطــبــق   Ú  ... وغـــ�هـــا  ــــدي،  ــــورون وب واألرجـــنـــتـــ� 

إىل  الـــيـــوم  ــا  ــه ــودت ع وأن  عـــقـــود.  ـــدى  م عـــىل  ــ�  ــوان ــق ال

تخوف  هــنــاك  أن  بحيث  ـــؤال  س ــن  م  Îأكـــ تــثــ�  ــة  ــواجــه ال

بخصوص  ــــــراءات  واإلج ــ�  ــداب ــت ال ــغــالل  اســت يــتــم  أن  ــن  م

حــســابــات  لتصفية  كــمــطــيــة  املـــــرشوع  ــ�  ــغ ال االغــتــنــاء 

ــط ولــيــس مـــن أجــــل تــحــســ� الــشــفــافــيــة  ــق ــة ف ــاســي ســي

إىل  تـــبـــادر  ــي  ــت ال ــة  ــام ــع ال ــة  ــاب ــي ــن ال ألن  والـــحـــكـــامـــة... 

تــابــعــة  ــ�  ــب أيــضــا إىل حـــد ك تــبــدو  املــــبــــادرة  ــك  ــري ــح ت

وخاضعة لقرار السلطة التنفيذية.

ــوم اإلثـــــراء غ�  ــه ــف ــدا م ــي ــرف ج ــع ــــرى ت ـــدان أخ ـــل وب

دلــيــل،  كعنرص  إال  ـــادة  ع تستخدم  ال  ولكنها  املــــرشوع 

ــدو مفهوم  ــب ي فــيــ   ـــــة.  لــتــربيــر اإلدان ــده  ــوح ل وغـــ� كـــايف 

ــا يف تــرشيــعــات أخــــرى.  ــب ــائ ـــ� املـــــرشوع غ ــــــراء غ اإلث

ــم اإلثـــــراء  ــري ــج ــوم ت ــه ــف ـــــال م ــن إدخ ــك وعــمــومــا ال ¤

تحديد  ــم  ــت ي أن  دون  مـــن  ــع  ــرشي ــت ال يف  املـــــرشوع  غـــ� 

فرضيات االدعاء واملتابعة Òنتهى الحذر. 

تــقــوم  أن  ــن  ــك ¤ الـــتـــي  ــات  ــئ ــي ــه ال أو  فـــاألشـــخـــاص 

مستقلة؛  هيئات  تــكــون  أن  ينبغي  بها  ــأمــر  وت باملتابعة 

أن  يــجــب  عليها  تستند  أن  ¤ــكــن  ــي  ــت ال ــارص  ــعــن ال وأن 

ــــال  ــ�، وإدخ ــب ــة بــشــكــل ك ــق ــي ــر عـــىل تــفــاصــيــل دق ــوف ــت ت

 renversement de ــات  ــب اإلث ــبء  ع عكس  لتربير  عنارص 

كذلك  جهته  من  سيولد  ــذي  وال  la charge de la preuve

كانت  مه   الــعــادلــة،  املحاكمة  عــن  املــدافــعــ�  انــتــقــادات 

االحتياطات املتخذة. 

ــىل تجريم  ــرì ع ــغ امل ـــرشع  امل ــــدام  إق يــعــد  ــخــالصــة،  وك

لتمنيع  مكملة  نــوعــيــة  ــة  ــاف إض ــــرشوع  امل ــغــ�  ال اإلثــــراء 

ــقــوي  ـــرشـــوة والـــفـــســـاد، وي ــة ال ــارب ــح ــاز م ــه ــة ج ــوي ــق وت

 Ñــد امل املجتمع  ــئــات  وهــي الــعــمــومــيــة  الــســلــطــات  ــع  ــوق م

يف فرض الرقابة وتتبع آثار الفساد أين  ظهرت. 

*محامي وبرملاÑ منسق مجموعة العمل التقدمي 

Òجلس املستشارين

> عبد اللطيف أعمو* 

محاولة تعريف وتدقيق
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تنص املادة  256 - 8 

عىل أنه " يعد مرتكبا 

لجر¤ة اإلثراء غ� 

املرشوع، ويعاقب 

بغرامة من 100.000  

إىل 1.000.000  درهم، 

كل شخص ملزم 

بالترصيح اإلجباري 

باملمتلكات طبقا 

للترشيع الجاري به 

العمل ثبت بعد توليه 

للوظيفة أو املهمة 

أن ذمته املالية أو 

ذمة أوالده القارصين 

الخاضع� للترصيح 

عرفت زيادة كب�ة 

وغ� مربرة

عندما يكون الشخص 

غ� قادر عىل إثبات 

مصدر ثروته بطرق 

قانونية، فقد يكون 

متابعا باإلثراء غ� 

املرشوع.

صعوبة إثبات الرشوة، 

يف منظورها السلبي 

أو اإليجاì، تكمن يف 

الحقيقة يف أن هذا 

السلوك اإلجرامي، 

يندرج ضمن خانة 

جرائم الظل

يف العديد من 

القوان�، يعترب اإلثراء 

غ� املرشوع، بجانب 

جرائم أخرى، من 

ضمن الجرائم املتصلة 

واملرتبطة بالرشوة

 ìإقدام املرشع املغر

عىل تجريم اإلثراء الغ� 

املرشوع إضافة نوعية 

مكملة لتمنيع وتقوية 

جهاز محاربة الرشوة 

والفساد


