
 

 

2 -صفحة    
 اإلفتراس اإلقتصادي والرأسمالية التبعية بالمغرب     

 

 

. 

 

اإلفتراس اإلقتصادي والرأسمالية التبعية 

 بالمغرب

 

 هيئة تحرير مجلة تحرريات  أعد هذا الملف

زوروا موقع مجلة تحرريات على الرابط   

www.taharour.org  

 في العدد: 

اإلفتراس اإلقتصادي 

 بالمغرب 

السياسة اإلقتصادية 

 التبعية بالمغرب 

من الهيمنة الملكية 

والريع إلى األزمة 

 السياسة 

 البدائل اإلقتصادية 

  متفرقات

 



 

 

1 -صفحة   اإلفتراس اإلقتصادي والرأسمالية التبعية بالمغرب 

 

Page  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلفتراس اإلقتصادي والرأسمالية التبعية بالمغرب

 

 هيئة تحرير مجلة تحرريات  أعد هذا الملف

 

 

 

 
 
 
 

www.taharour.org  :زوروا موقع مجلة تحرريات على الرابط 



 

 

2 -صفحة    
 اإلفتراس اإلقتصادي والرأسمالية التبعية بالمغرب     

 

Page  3 Titre du document 

 الفهرس

 اإلفتراس اإلقتصادي بالمغرب :

          شوقي لطفي  -اإلفتراس المحلي  

   أوبنعل محمد -الشركات الوطنية بين واقع اإلفتراس و إمكانية التحرر اإلقتصادي : مراخم الجنوب الكبرى نموذجا 

    جواد م. مقال منشور بموقع أطاك المغرب -خروقات ليديك : من يوقف النزيف ؟ و هل من بدائل ؟ 

 

 :السياسة اإلقتصادية التبعية بالمغرب 

     التكتل / التضامن من أجل بديل إشتراكي  -تناقضات الرأسمالية التبعية بالمغرب       

     عبد اللطيف زروال مقال منشور بجريدة النهج -االقتصاد المغربي اقتصاد التبعية لألمبريالية 

   التكتل / التضامن من أجل بديل إشتراك  -االزمة العالمية تعري الخيارات النيوليبرالية المتبعة  

  

 من الهيمنة الملكية والريع إلى األزمة السياسة :

     التكتل / التضامن من أجل بديل إشتراكيا -الملكية والتحوالت االقتصادية والسياسية  

      بسطا -الريع كمؤسسة حكم، الفساد واإلفساد كوسيلة تحكم ... والرماد لون  

 

  البدائل اإلقتصادية :

       أوبنعل محمد -خلق فضاءات لها نوع من اإلستقاللية النسبية 

      42الصديق كبوري مقال منشور بموقع تنجداد -اإلقتصاد الرعوي بفكيك 

     شوقي لطفي   -قطيعة مع المخزن اإلقتصادي أم قطيعة مع الرأسمالية ؟  

  

 متفرقات :

         بسطا -مداخل لفهم األزمة المالية العالمية        

 ياسر .ي. التمسماني   - تطورات سوق الشغل في المغرب      



 

 

1 -صفحة   اإلفتراس اإلقتصادي والرأسمالية التبعية بالمغرب 

 

Page  4 Titre du document 

 ملخص العدد األول : اإلفتراس اإلقتصادي والرأسمالية التبعية بالمغرب

يتناول العدد األول من مجلة "تحرريات" موضوع اإلفتراس اإلقتصادي والرأسمالية التبعية بالمغرب. يهدف هذا العمممل 

إلى تحليل النمط اإلقتصادي ببالدنا من أجل المساهمة في بناء مشاريع تنموية بديلة. حاولنا تسليط الضموء لملمى بمعم  

 من جوانب هذا الموضوع وهي كالتالي:

المساهمة األساسية لهذا العدد األول من مجلة "تحرريات" هي تطوير مفهوم "اإلقتصاد االفتمراسمي" لمتمحملميمل سميماسمات 

النهب واإلستغالل المتبعة من طرف الملكية وحلفائها. يقوم شوقي لطفي في المقال األول )اإلفتراس الممحملميا بمالمتم كميمد 

للى أن المؤسسة الملكية تستغل أجهزة الدولة و األموال العمومية لتحقيق أهداف تراكمها الخاص. يتناول المقال المامانمي 

نموذجا مصغرا لالفتراس الممنهج الذي يعرفه اقتصادنا المغربي من خالل تمجمربمة إفمالس أكمبمر شمركمة  ألوبنعل محمد

إلنتاج الرخام بالمغرب وشمال إفريقيا كما يرسم آفاق سيناريو ماالي. بينما ينطلق جواد م. من تجربة ليديك لتبيان كميمف 

تهرب شركة فرنسية األموال و البدائل الممكنة لتدبير الماء بالبيضاء )مقال خروقات ليديك : من يوقف النزيف ؟ و همل 

 من بدائل ؟ا.

نتطرق في الجزء الااني من العدد إلى السياسة اإلقتصادية التبعية بالمغمرب. فمي همذا المجمزء يمهمتمم المممقمال األول إلمى 

تداليات األزمة للى المغرب )مقال حول تناقضات الرأسمالية بالمغربا و يصف مقال لبد اللطيف زروال اإلقمتمصماد 

المغربي بإقتصاد التبعية لإلمبريالية. المقال األخير يوضح كيف كشفت هاته الظرفية اإلقتصادية لملمى فشمل السميماسمات 

النيوليبرالية )مقال حول األزمة العالمية التي لرت الخيارات النيوليبراليةا. أما الجمزء المامالمح فميمحماول تمحملميمل آلميمات 

الهيمنة الملكية و آفاق األزمة السياسة. يبرز مقال "الملكية والتحوالت اإلقتصادية والسياسميمة" كميمف يمممكمن لمإلقمتمصماد 

االفتراسي و التبعي للمغرب أن يكون لامال لتعزيز سلطة الملكية و في نفس الوقت سببا محتممال فمي أزممة مشمرولميمة 

النظام الملكي. أما الريع، فهو حسب مقال باسطا، لبارة لن "بند من بنود العقد الضمني الذي يربط ممكمونمات المممخمزن 

 ببعضها البع " )إقرأ مقال : الريع كمؤسسة حكم، الفساد واإلفساد كوسيلة تحكم والرماد لوناًا.

نقوم في جزء آخر بمحاولة رصد البدائل اإلقتصادية الممكنة. نفتح المجال حول إمكانيات خلق فضاءات لمهما اسمتمقماللميمة 

تجاه سياسات االفتراس االقتصادي و التبعية للخارج )المقال بعنوان : فضاءات لها نوع من االستقاللية النسبيةا. يتنماول 

مقال الصديق كبوري حول اإلقتصاد الرلوي بفكيك المشاكل اإلقتصادية بالمنطقة والبدائل العملية لتنمية المممنمطمقمة. أمما 

 المقال الاالح فيحاول مناقشة بديلين : الخروج من المخزن االقتصادي أم من النظام الرأسمالي التبعي.

"ممداخمل لمفمهمم  نختتم العدد بفقرة أخيرة من خالل نقاش حول كيفية تحليل األزمة المالية العالمية من خالل مقمال بماسمطما

 األزمة المالية العالمية" و مقال لياسر التمسماني حول أزمة سوق الشغل بالمغرب والتوترات اإلجتمالية المحتملة.

 هيئة تحرير مجلة تحرريات

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 -صفحة    
 اإلفتراس اإلقتصادي والرأسمالية التبعية بالمغرب     

 

Page  5 Titre du document 

 المحلي اإلفتراس

 

تقوم إحدى آليات اإلفتراس الرئيسية على إستعمال الموارد و األموال العمومية لتحقيق أهداف التراكم الخاص فإلى جانب التمويل المخصص 

هم و ألتغطية النفقات الملكية )الحفاظ على القصور، تكاليف التنقالت و المعاشات و األجور الملكية...( و الذي يكون دائما باهضا، هناك ما ه

 من ذلك و يتمثل "تحويل القيمة" و الوسائل العمومية لتحقيق دخل إحتكاري على أوسع نطاق.

فاإلفتراس يقوم على اإلسخدام التملكي للدولة و للفضاء العمومي بإعتبارهما ملكية خاصة. فالدولة في هذه الحالة ليست مجرد جهاز  

مؤسساتي سياسي و مادي لتنظيم عالقات الهيمنة، بل هي األساس الذي ينظم به التراكم الناجم عن اإلفتراس. بحيث يستطيع محمد السادس، 

 بشكل أو آخر، أن يقول: " أنا هو الدولة"، و بأن هذه الدولة تقع في صلب إنتاج و إعادة إنتاج سيرورة التراكم عبر اإلفتراس.

ر باشمن جهة، فإن الوزارات السيادية التي تكرس الحكم السياسي المطلق لها ما يقابلها على المستوى اإلقتصادي المتمثل في تحكم الملك   الم

 و اإلستراتيجي في المؤسسات العمومية و المالية و اإلقتصادية.

و من جهة أخرى، فإن السياسات العمومية، عبر النظام الضريبي و التنظيم اإلقتصادي و منح القروض البنكية و توفير العقارات و فتح 

األسواق ثم عبر العقود العامة، تشارك بشكل كامل في توسيع نطاق الرأسمال الملكي الخاص. لكن األمر يتجاوز كل ذلك، فوظيفة القطاع 

 العام نفسها في معناها الشامل ال تقتصر فقط على تأمين التراكم الخاص لصالح العائلة الحاكمة بل تشمل تحقيق معدالت أرباح إستثنائية.

 

في هذا الصدد نقدم المثالين التاليين: التطبيق الواسع لسياسة رفع مستوى األسعار إلى مستويات أعلى من سعر اإلنتاج و لسياسة خفض 

 سبةاألسعار التي تسمح باإلبتزاز الشرعي و بتقليص تكاليف اإلنتاج، إضافة إلى اإلستفادة من إعانات مفصلة على المقاس )كما هو الحال بالن

لكوصومار مثال(. ثم الوظيفة المعتمدة كقاعدة إشتغال و المتمثلة في جعل اآلخرين يشتركون في دفع خسارات الشركات الملكية. و يمكن في 

هذا الصدد إدراج إستخدام صندوق اإليداع و التدبير أو الطريقة التي حلت بها الخسارات المالية التي تعرضت لها اإلستثمارات المشبوهة 

 للنادي المتوسطي أو المكتب الوطني للفسفاط.

أدى اإلحتكار السائد لوسائل التمويل )تخصع اآلن شركات البورصة و مؤسسات اإلقراض العمومي لتحكم المجموعات الخاصة الكبرى، و 

 تمولها بشكل كبير األبناك الفرنسية و التي تعد بدرجات متفاوتة فروعا لها( إلى توطيد موقع الرأسمال الكبير المحلي كإستمرار و كشريك

 إستراتيجي للرأسمال األجنبي.

 

لقد تم تسهيل عمليات الخصخصة و اإلستثمار من خالل اإلتصال المباشر بين أعضاء الديوان الملكي و المستثمرين األجانب. و قاد مسار 

هذه الخصخصة إلى بروز إحتكارات خاصة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمصالح العائلة الملكية، التي يتكون عمودها الفقري من 

% من الناتج الداخلي الخام 42ما يقارب  4222شركة أومنيوم شمال إفريقيا و الشركة الوطنية لإلستثمار، اللتين مثلتا لوحديهما في سنة 

 % من نسبة تعامالت البورصة، و تندرج هذه العملية في إطار اللبرلة الشاملة.02المغربي و 

اكم تر إلى جانب المساعدات المالية و اإلستثمارات األجنبية المباشرة، فإن إتفاقيات التبادل الحر مع اإلتحاد األوروبي قد أثرت على دينامية

الرأسمال المحلي بشكل عام، و على الرأسمال الملكي بشكل خاص. و قد تم ذلك على عدة مستويات سواء من خالل تطوير سياسة اللبرلة 

المالية و بالتالي تحرير كل أشكال مضاربات البورصة )الضحى(، أو فتح أسواق جديدة على مقاس شروط الرأسمال العالمي و المحلي )حالة 

ميناء طنجة المتوسط و القطار السريع الرابط بين طنجة و الدار البيضاء(، و ربط إتفاقيات تصدير مفصلة على المقاس كذلك لصالح مصالح 

 أعمال الزراعة التجارية األوروبية و مصالح اإلستغالليات الملكية.

ر قطاع طاقة الرياح بدوره )ناريفا( مشمول بإتفاقيات اإلتحاد من أجل المتوسط في شقها المتعلق بالطاقة. و يسمح، في الواقع، هذا التطوي

 ( و بجذب أموال أخرى، عمومية و خاصة.MEDAبجذب التدفقات المالية المتفق عليها في إطار برنامج ميدا )

 

 الفساد، من خالل هذا المشهد، هو أكثر من نظام يقوم على اإلمتيازات، بقدر ما هو في الواقع يقع في صلب نظام اإلفتراس. فمن جهة ترتبط
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و  السلطة التشريعية و التنظيمية إرتباطا مباشرا بالملكية التنفيذية، مما يجعل كل التشريع اإلقتصادي و المالي في خدمة شرعنة اإلفتراس

اإلحتكار اإلقتصادي لألعمال من طرف الملك. و تعمل يد القصر المرئية بشكل مسبق إتجاه قرارات عمليات منح األسواق العمومية و 

 التنظيم الجبائي و إعداد األراضي و تقنين عمل البورصة، و الصفقات النقدية و إتجاه تقديم القروض.

 و قد قادت عملية الخصصة المسنودة من الملكية التنفيذية إلى السيطرة الكلية على الدولة، و هو ما يعد فسادا على نطاق أوسع.

و الفساد ليس مجرد نتيجة لغياب دولة القانون في مجال األعمال )و الغائبة في كل المجاالت( أو نتيجة لسوء التدبير أو لغياب إستقالل 

يا القضاء، و ال هو نتيجة للتنظيم السياسي للمحسوبية لمكافأة الدعم المقدم و هيكلة الوالءات اإلقتصادية و السياسية، بل إنه مالزم عضو

 لنظام التراكم المهيمن و آلليات اإلفتراس.

 

ة تركيزنا على الملكية له عالقة بتشكيلها للطرف المهيمن داخل الرأسمال الكبير المحلي، لكن هذا ال يمكنه إخفاء حقيقة وجود " بورجوازي

مخزنية" مهيكلة كقطب إجتماعي غير قابل لإلختزال في العائلة الملكية، و هي تتشكل بشكل رئيسي من عائالت خدمت المخزن منذ القرن 

، بل قبل ذلك، و من حينها إندمجت في الطبقات العليا للبيروقراطية المدنية و العسكرية و لبرجوازية السوق. و هي تشكل القاعدة 91

اإلجتماعية الداعمة للسلطة المركزية، و تتمتع بموجب ذلك بنظام إمتيازات يتجسد على أرض الواقع في تحويالت مالية، و تسهيالت و 

إعفاءات ضريبية... و تبلغ تكلفة كل ذلك عشرات المليارات. هكذا إذن أدى تخفيض الضريبة على الشركات الكبرى و على الدخول العالية 

% من الضريبة المستحقة على الشركات(. و قد سببت موجات 02% فقط من الشركات تدفع 4مليار ) 02إلى خسارة بقيمة  4222منذ سنة 

مليار من  00اإلعفاءات الضريبية المتتالية على الشركات العمومية و الخاصة، سيما في قطاعي األراضي و العقار، خسارة أكثر من 

راس و فتالمداخيل. و تعمل هذه السياسة  اإلقتصادية المجسدة في القوانين المالية المتعاقبة و في"اإلختيارات التنموية" المتبعة على شرعنة اإل

 على منح إمتيازات خاصة ألصحاب الملكيات الكبيرة.

فضال عن ما يميز الرأسمالية المتوحشة، هناك جمع بين منطق سياسي و منطق السوق. فالنظام يمنح أنواع مختلفة من المكافآت و ينزعها 

 عندما يقتضي األمر ذلك. فالحق في التمتع بحظوة ما ليس حقا دائما، بل هو مرتبط بدرجة البيعة و الوالء.

من جانب آخر، يدين التكنوقراط و قادة المجموعات اإلقتصادية الخاصة بكل شيء للملكية سواء تعلق األمر بوضعيتهم كمقاولين، كان ذلك 

 بالتوريت أو باإلستقطاب، أو تعلق بالتعيين األحادي.

ت و قد سبق في هذا الصدد لواتيربوري أن الحظ بأن" المتعاقبين )الملوك( من دون تمييز بين األجيال يحملون فكرة مفادها أن قيادة الشركا

 العمومية تمنح كمكافآة و أن الثقة الملكية هي دعوة مباشرة لإلغتناء."

س و يقود هذا األسلوب في اإلشتغال إلى أن ال تكون الشركة نتيجة إلختيار رأسمالي، بل نتيجة لحاجة إكتساب دخل دائم و لتوطيد نظام مفتر

% من 02يسيطر فيه أشخاص مرئيون أو يعملون في الظل على الثروات و يوجهون اإلقتصاد، المنظم منه و غير المنظم.  بحيث تمنح 

 األنشطة اإلقتصادية للمضاربين و الغشاشين و للشبكات التي ال تخضع ألية مراقبة.

 

% من مجموع اإلستثمارات األجنبية المباشرة في كل القطاعات. و قد إرتفعت أسعار 00تمثل اإلستثمارات في قطاع العقار نسبة  -مثال: 

العقار بشكل مهول بسبب المضاربة، مما يجعل بالكاد كوادر اإلدارة أو كوادر الشركات الخاصة قادرين على الحصول على شقة صغيرة 

متر  02موجهة في األصل إلسكان سكان الصفيح. و قد إستطاعت مجموعة الضحى بناء ثروة هائلة خالل سنوات قليلة ببيع شقق بمساحة 

قررت الحكومة في إتفاقية مع الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تعبئة إحتياط  4220يورو للمتر المربع!. و في سنة  222مربع بسعر 

 ، خاصة من خالل فتح مناطق جديدة في وجه التعمير.4294و  4221هكتار لفترة ما بين  0000أرض عمومية بمساحة 

  يجب كذلك األخذ بعين اإلعتبار الظاهرة الخاصة بتهريب الرساميل: فأصحاب المليارات يحولون أموالهم إلى البنوك السويسرية

مليار  442و أكثر من  4221و  4222مليار درهم ما بين سنتي  209و إلى غيرها.  و وفق تقديرات البنك اإلفريقي للتنمية فقد تم تحويل  

 وحدها.! 4299درهم خالل سنة 

  زد على ذلك الثقل الخاص للميزانيات الغير المنتجة، بحيث بلغت مثال تكلفة التدخل في الصحراء الغربية سيما في جانب ميزانية

 %.9,1% من الناتج الداخلي الخام بينما ال يتجاوز المعدل العالمي  نسبة 0,9الجيش التي تبلغ  
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 ال بد كذلك من اإلشارة إلى ثقل القطاع الغير المهيكل خاصة في أسواق التهريب و المخدرات التي تحظى بتواطؤ أعلى هرم في الدولة. و من

بين األمثلة عن ذلك مداخيل المخدرات التي تقدر بمليارات الدوالرات، و التي تساهم بقدر كبير في تراكم الثروات بالمغرب و تستمر في 

 التنشيط الجزئي لسوق العقار و البناء.

ل حصوو يمكن تقديم أمثلة كثيرة لكن ما يبقى واضحا هو اآلتي: إن البنية التاريخية للمخزن الذي شجع دائما اإلستثمارات الغير المنتجة و ال

ن على الموارد حتى من خالل إحتكار العنف المنظم، قد إندمجت مع منطق اإلفتراس الخاص بالنيوليبرالية الشاملة. فهناك عالقة وثيقة ما بي

 اإلستبداد و التبعية و اإلفتراس و سياسات التفقير. فلنأخذ حالة إيميضر من بين عشرات أخرى، التي يتم ضخ مياه فرشتها و باقي الموارد

المائية فيها من دون حد من طرف شركة معروفة مختصة في إستخراج معادن الفضة و الحديد، و لها عالقة وطيدة بالسوق العالمية، فتحول 

 بلدة بكاملها إلى عصر الكهوف فضال عن إخضاعها لقمع مستمر.

و يشكل محمد السادس و طبقة القادة الحاليين جزء من جيل "توافق واشنطن"  مثلما هو عليه أمر جماعة  ورثة األسد و الطرابلسي أو 

القذافي الذين حولوا النهب القانوني و الغير القانوني إلى هدف من أهداف الحكم. فقط هناك بعض اإلختالف النسبي في حالة ملك المغرب 

 كونه رأسمالي من نوع خاص: فهو يحتكر بشكل مباشر عنف الدولة المنظم و يحتكر المؤسسات إلرساء هيمنته و إفتراسه اإلقتصادي.

 شوقي لطفي
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 الشركات الوطنية بين واقع اإلفتراس و إمكانية التحرر اإلقتصادي : مراخم الجنوب الكبرى نموذجا

 

تجسد تجربة مراخم الجنوب الكبرى نموذجا مصغرا لالفتراس الممنهج الذي يعرفه اقتصادنا المغربي. تلخص هاته التجربة التدخل المممبماشمر 

)   للمخزن، ممثال في وزارة الداخلية، في االقتصاد المغربي لخدمة مصالح السلطات المعملميما لملمبمالد. تمممثمل كمذلمك ممثماال واضمحما النمتمزاع

expropriation  اراضي الجماعات الساللية و استنزاف خيرات بالدنا و طاقات عمالها من دون احداث التراكمم المتمقمنمي المالزم لمتمطمويمر )

 اللانتاجية الشركة و تحويلها الى رائد في القطاع. كما انها توضح لنا االليات التي يعتمدها المخزن االقتصادي لتحصيل اكبر االربماح ممن خم

 ingénierie de laمناورة القوانين الجاري بها العمل )يمكن ان نسمي هاته الخبرة التي بلورها اطارات المخزن بمهمنمدسمة "المتمخملمويمض" 

magouille أما إذا تخيلنا سيناريو مختلف فإن هاته التجربة تبين لنا "القدرات الكامنة" بوحدات انمتماجمنما الموطمنميمة و إممكمانميمات تمحمررنما .)

   اإلقتصادي. 

  

 : بالرخام الثاني الحسن مسجد مشروع لتزويد شركة تخلق الداخلية وزارة 

و تشكل وزارة الداخلية الجهاز التنظيمي الذي تعتمد عليه السلطات العليا في البالد سواء لمراقبة المواطنين و جمع المعلومات بمخمصموصمهمم ا

لتنفيذ المشاريع الكبرى مثل مسجد الحسن الثاني. راكمت الوزارة خالل سنوات ادريس البصري و بعدها في عهد الهمة و اخمريمن خمبمرة فمي 

 جمع المعلومات و تمحيصها باعتمادها على تنظيم يمزج بين الشبكة التقليدية للمقدمين و الشميموو و المقميماد لمهمم درايمة بمالمواقمع الممميمدانمي و

هما اعتمادها على اليات حديثة لرصد و تحليل البيانات يتم اقتناءها من جهات اجنبية. تلجا اذا الداخلية الى اعمتممماد ممقماربمة تمجمممع بميمن خمبمرتم

 مالية )جمممع االمموال-االمنية و التقنية في انجاز المشاريع سواء كانت سياسية )تقطيع و هندسة انتخابات ذات واجهة ديمقراطية( او اقتصادية

 لبناء مسجد الحسن الثاني و خلمق شمركمة لمتمزويمده بمالمرخمام( او اجمتممماعميمة )تشمجميمع خملمق جمممعميمات تمفمعمل ممبمادرة المتمنممميمة المبمشمريمة(.

شركة لتزويد مشروع مسجد الحسن الثاني بالرخام اسمها "مراخم الجنوب الكبرى" )مجك(. جماء تمأسميمس  9101أسست وزارة الداخلية سنة 

الشركة سنوات قليلة بعد التقويم الهيكلي الذي فرضته المؤسسات العالمية على المغرب و بمالمتمالمي لمم تمحمدث "ممجمك" عملمى صميمغمة شمركمة 

 ( لكن بمجلس ادارة يضم اطارات وزارة الداخلية.société anonymeبموظفين تابعين للقطاع العام بل كانت شركة مجهولة اإلسم )

 شركة مغربية ذات قدرة إنتاجية مهمة :

في بداية التسعينيات كانت شركة مراخم الجنوب الكبرى رائدة في مجال صناعة الرخام ليس فقط في المغرب بل في ممنمطمقمة شمممال إفمريمقميما 

حصملمت الشمركمة ذات جمودة عمالميمة وقمد ألف متر مربع من الرخام كل سنة وتسليم منقوشات  422 ككل. كان بإمكان وحدات انتاجها معالجة

الجماعات القروية المممجماورة يعود ذلك إلى مجموعة من العوامل ابرزها توفر على جوائز و مراتب متقدمة في معارض دولية شاركت فيها. 

لمقر الشركة بأكادير على كميات هامة من الرخام باإلضافة إلى مهارات يدها العاملة المغربية )كانت الشركة تشغل ما يمنماهمز ألمف عماممل و 

 مستخدم( و خبرة طاقمها التقني.

مليار سنتيم من مشروع الحسمن  90بفضل انتاجيتها كان لشركة "مجك" رقم معامالت مهم وكمثال على ذلك فقد كانت تنتظر دخول ما يناهز 

. كان إذن بإمكان الشركة إعادة إستثمار جزء هام من هاته األموال من خالل توسيع قدرتها اإلنتاجيمة و تشمغميمل 9110الثاني إنطالقا من سنة 

مستخدمين جدد باإلضافة إلى المساهمة في ميزانية الدولة )من خالل تأدية الضرائب وضخ األرباح في الخزينة العامة( لكن الشمركمة أفملمسمت 

 بسبب السياسة اإلفتراسية لمسؤوليها.

" يمكن القول أن العديد من الشركات الوطنية لها "قدرة كامنة" في المساهمة في إقالع اإلقتصاد الوطني و المتموزيمع مجك إنطالقا من مثال " 

تقنييمن ال العادل للثروات. وتجد تلك الشركات نفسها أمام خيارين : إما أن تتحول تلك "القدرة الكامنة" إلى فعالية في اإلنتاج تسمح بتجلي إبداع

 والعمال أو أن يكون مصير الشركة هو اإلفالس وتشريد مستخدميها بعد إستفادة اإلنتهازيين من األرباح القصيرة األمد.



 

 

2 -صفحة    
 اإلفتراس اإلقتصادي والرأسمالية التبعية بالمغرب     

 

Page  9 Titre du document 

 : اإلقتصادي اإلفتراس عملية

" حالة فريدة تلخص معضلة العديد من الشركات بالمغرب : إمكانيات ممهمممة اسمتمطماعمت ممن خماللمهما، فمي فمتمرة  مجك يمثل مسار شركة "

 محدودة، تحقيق أرباح عن طريق تحويل المواد األولية بإضافة قيمة جديدة للمنتوج المطروح للبيع )هاته القيمة نابعمة أسماسما ممن تمجملمي قموة

(. همذا accumulation par prédationالعمل والتقنيات الحديثة المستعملة( غير أنها ارتكزت في أغلب األحيان على "تراكم افتراسمي" )

التراكم يقوم به مقاولون من صنف "بوشكارة" ومدراء انتهازيون يستحوذون على ثروات خام دون إحداث أي تحول هام على المواد األولميمة 

 و من دون إضافة قيمة.

 يعتمد هذا "التراكم االفتراسي" على آلياتين أساسيتين :

العنف والترهيب : تعتبر مسألة إنتزاع األراضي، التي غالبا ما ترافق بالقمع، آلية مهمة لخلق فرص تحقيق الربح ففمي مما يمخمص شمركمة  -9

"مجك" تم إنتزاع سبعة هكتارات من أراضي القبائل الساللية بتاسيال إلحداث الشركة. مثل هذا التدخل العنيف يمكمسمر المروابمط و المعمالقمات 

يمة اإلجتماعية واإلقتصادية التي كانت متواجدة بين السكان و يرمي بهم خارج ارضهم بينما يوفر مقالع تزخر بمواد أولية أو مواقع إستمراتميمجم

إلحداث المقرات. )يمكن كذلك للدولة أن تنتزع أرضا من الملك العام مثل رمال الشواطئ وتعطيها لخواص يستفيدون ممن إسمتمغماللمهما : اقمر 

 مثال هذا التحقيق حول الريع اإلقتصادي(.

تقوم العديد من الشركات بممارسة عنف اقصائي يتجلى في طرد المستخدمين المناهضين لسياسة اإلدارة اإلنتهازية أو ترهميمبمهمم بمالمتمهمديمدات 

عمممال  4294والمراقبة. بل يصل في بعض األحيان إلى ممارسة العنف الجسدي من خالل بلطجية مسخرين. وكمثال على ذلك تعرض سنمة 

" لمفمك ممن اصمحماب السموابمقشخص ممن اعتبروهم "بلطجية  022القاطنون في مقر الشركة لهجوم -شركة "مجك" وعائالتهم المعتصمون

 اعتصامهم.

( : بلور مجموعة من إطارات الدولة ومقاولي "بوشكارة" مجموعة من التمقمنميمات و ingénierie de la magouilleهندسة التخلويض ) -4

" بغية اإلستفادة من الفرص التي تمنحها تغيرات المناو اإلقتصادي. فمبماإلضمافمة إلمى إسمتمعمممال "التخلويضالمناورات يمكن تسميتها بهندسة 

( و تحمريمر المتمجمارة 9110العنف الذي قد يرتبط بعالقاتهم داخل عدة أجهزة أمنية ابرزها وزارة الداخلية استفاد هؤالء من سياسات المغربة )

(. فمي تمجمربمة techniques de management( باإلعتماد على الحيل القانونية و التقنيات التمدبميمريمة )9110)الثمانينات( و الخصخصة )

"مجك" عمل مجموعة من اطارات وزارة الداخلية واقربائهم )صهر إدريس البصري مثال( إلى المدخمول إلمى ممجملمس إدارة الشمركمة. عملمى 

( أن تبيع حصص للمخمواص و همكمذا société anonyme( يمكن للصيغة القانونية لشركة مجهولة اإلسم )Officeخالف المكتب العمومي )

%. من بين الحيل القانونية األخمرى لمتمحمقميمق 90إستطاع أحد المدراء أن يدخل شركته الخاصة "ملم" في رأسمال "مجك" بنسبة وصلت إلى 

أقصى قدر من األرباح التخلص من العمال دون صرف مستحقاتهم. يتم هذا أساسا من خالل بيع أو كراء األصل التجاري لمؤسسة جديدة )قمد 

تحمل إسم مشابه للشركة القديمة( خلقها أصحاب الشركة القديمة أو اقرباؤهم ليطلب بعض ذلك من المستخدميمن المتموقميمع عملمى عمقمود عمممل 

مع والي جمهمة  9111"شركة مراخم الجنوب الشركة الجديدة" سنة جديدة تلغي أقدميتهم. هذا ما حاول القيام به مسؤولو "مجك" عندما أنشأوا 

 اكادير في الطاقم الجديد.

( cost-killingيمكن كذلك االعتماد على التقنيات التدبيرية للقيام باالفتراس اإلقتصادي فقد عمل مدراء الشركة على تمخمفميمض المتمكمالميمف ) 

على شتى الواجهات للرفع من ارباحهم حتى ولو تم ذلك على حساب صحة المستخدمين. في مثال "مجك" عملت الشركة على المتمخملمص ممن 

مع شركات التأمين ضد األخطار والمحموادث  التعاقدأكبر عدد من العمال تحت ذريعة إنتهاء مشروع بناء مسجد الحسن الثاني كما أنها اوقفت 

 و استغنت عن كل وسائل الوقاية التي يستعملها العمال في وحدات اإلنتاج مما خلف امراض مثل السيليكوز لدى العديد منهم.

( تشتري بها الوالءات. عملية التحصيل على أكبمر قمدر RHبجانب الخفض من النفقات يمكن للشركات االفتراسية سن سياسة موارد بشرية ) 

ممكن من الربح ال يتم فقط عبر ترهيب "الشرفاء" بل يرتكز على مكافأة كل من يحفظ سر التالعبات و من يقدم مساعدة عملية فمي المممنماورة 

أو من يرغب في الخروج بشكل فردي من "القارب قبل أن يغرق". في شركة "مجك" مثال، عملت اإلدارة على الزيادة في أجور العمديمد ممن 

( gestion de stocks( أو عمن تمدبميمر المممخمزون )responsables achats( والمسؤولين عن المشتمريمات )comptablesالمحاسبين )

باإلضافة إلى اإلستفادة من امتيازات عديدة. ويرجع هذا السخاء تجاه ثلة من المستخدمين إلى تواجدهم بمواقع حساسة يمجمب المحمصمول عملمى 

 رضاها لتسهيل عملية النهب.

 http://www.youtube.com/watch?v=2yFxjtnnoRoأحد العمال يتحدث عن سياسة اإلفتراس : 
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أفلست شركة "مجك" وضاعت أرباحها وقدرتها اإلنتاجية وفقد العديد من العمال مصدر قموتمهمم. فمي حميمن الزالمت السميماسمة في نهاية األمر 

 االفتراسية مهيمنة على العديد من الشركات والزال اقتصادنا الوطني ضعيفا.

 " ؟ لو كانت سياستنا اإلقتصادية مختلفة كيف يا ترى سيكون وضع "مجك" ؟إفتراضيلكن ماذا لو خرجنا من الواقع وتخيلنا "سيناريو 

 ( :politique-fiction) إفتراضي سيناريو

إلمى ام تخيلوا لو أن المغرب قطع مع اإلفتراس اإلقتصادي بعد حكومة عبد هللا إبراهيم "الثانية" وأنه بنى إقتصادا وطنيا يلعب فيه القطماع المعم

"مراخم الجنوب الكبمرى" شمركمة عمممومميمة رائمدة عملمى  4292( دورا مهما. في en clustersجانب الشركات التعاونية والخاصة المتكتلة )

الصعيد اإلفريقي في إنتاج الرخام. عملت "مجك" خالل السنوات األخيرة على تنويع منتوجاتها و تطوير البحث العلمي التطبيقي فمي شمراكمة 

مع الجامعات و المعاهد. تدر "مجك" أرباحا لخزينة الدولة كما أنها تؤدي الضرائب على المستوى الوطني و المحلي. مجلسها اإلداري يضمم 

بالمناصفة من جهة ممثلين عن وزارة الصناعة )عوض الداخلية( وعن منتخبي المنطقة التي يوجد بها المقر والمقالع )و ليمس والة أو عمممال 

 معينون( و من جهة أخرى ممثلين عن العمال والتقنيين و اإلداريين.

 يعمل خبير في الحسابات على مد مجلس اإلدارة بالتقارير الالزمة بينما يستفيد المستخدمون من خاليا اإلستمشمارة اإلقمتمصماديمة بمنمقمابماتمهمم و 

يناقشون اإلستراتيجية المقترحة من طرف وزارة الصناعة. يمكن للمجلس األعلى للحسابات أو لجمعية حماية الممال المعمام المقميمام بمإفمتمحماص 

للشركة. تعمل "مجك" في شراكة مع مجموعة من التعاونيات والشركات في المنطقة على تحسين جودة ومردودية عملية اإلنمتماج و تمطمويمر 

فرص جديدة لإلستثمار. يعمل مجلس الشركة على توفير أنشطة ثقافية وفنيمة لملمممسمتمخمدمميمن و عملمى نمهمج سميماسمة مسمؤولميمة إجمتممماعميمة )

responsabilité sociale تجاه السكان التي انتزعت منهم أراضيهم من خالل جبر الضرر ماديا باإلضافة إلى توفميمر تمكمويمن لملمشمبماب و )

مساعدته على إدماج شركات أو خلق تعاونيات إقتصادية. سن كذلك مجلس الشركة سياسة بيئية في األماكن التي تتعرض لملمتملموث ممن خمالل 

 تخصيص جزء من األرباح لتنظيفها في شراكة مع تعاونيات لساكنة مناطق المقالع.

يعتمد هذا المقال في صياغته على مقابلة مع مستخدمين من شركة مراخم الجنوب الكبرى و على مجموعة من المممقماالت فمي الممموضموع تمم 

 تجميعها.

 

 أوبنعل محمد
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 خروقات ليديك : من يوقف النزيف ؟ و هل من بدائل ؟

 

 "... الماء هو مورد طبيعي، من دون ماء ال نستطيع أن نعيش، وبالتالي المياه

 ال يمكن أن تخضع لمنطق رجال األعمال، وإذا كانت كذلك فسوف يتم 

 انتهاك حقوق اإلنسان. يجب أن يكون الماء خدمة عمومية...... 

 ليس من الممكن خصخصة الخدمات األساسية. ال أستطيع أن أفهم كيف 

 يمكن للحكومات السابقة خوصصة الخدمات األساسية ، ال سيما المياه..." 

 

 4220من خطاب الرئيس البوليفي ايفو موراليس عند تنصيبه في عام  

 

 
 

 

موضوع التدبير المفوض في البيضاء و باألخص ما يمكن أن نسميه فضيحة ليديك تلخص إلى حد بعيد مجموع المشاكل التي يعاني منها 

اري إلدالمواطن المغربي في عالقته بالحكام و النخبة السياسية و االقتصادية التي تسير هذه البالد  بحيث هذا الملف رمز للفساد بكل أشكاله ا

و المالي و السياسي و كذلك رمز لتواطؤ مكشوف لجزء كبير من هذه النخبة و تقاطع مصالحها مع المصالح االستعمارية الجديدة لفرنسا في 

المغرب و هو ما يفسر حرص هذه األخير على التطبيل و تشجيع النظام على مسلسل ديمقراطية الواجهة و الديمقراطية بنظام التنقيط  

« Goutte à goutte «  التي ال تتردد الدبلوماسية الفرنسية في مدحه من خالل تصريحات أالن جوبي و يبين إال حد كبير أن المغرب شأنه

 في ذلك شأن مجموعة من الدول اإلفريقية ما زال لآلسف يشكل حديقتها الخلفية.

 

سأحاول أن أتناول هذا الموضوع في محورين أساسيين : األول حول الخروقات الكبيرة التي اقترفتها شركة ليديك التابعة للشركة الفرنسية 

و سأعتمد في ذلك على وثيقة رسمية و هي التقرير السنوي األخير للمجلس األعلى للحسابات لسنة SUEZالمتعددة االستيطان  سوييز 

4221. 

 

في المحور الثاني سأحاول التطرق للبدائل الممكنة، بدائل من خارج منطق السوق، ألن المشكل في اعتقادي ليس فقط أن هناك أشخاص 

فاسدين و أن الشركة قامت بالتحايل و لكن أصل المشكل هو تفويت القطاع للخواص و إخضاع خدمات أساسية لمنطق السوق و وضعه تحت 
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رحمة شركات خاصة عالمية أو محلية ال يهمها إال الربح أو بتعبير أدق أكبر قدر من األرباح. البدائل التي سنتحدث عنها ستكون من خارج 

السوق و سأحاول أن أستعرض بعض النماذج من مدن تخلصت من "عقدة" التدبير المفوض و استطاعت أن تحصل على جودة عالية و 

 تحسن كافة المؤشرات خاصة التقنية و االجتماعية منها.

 

ألختم بمقترحات عملية حول مالعمل هنا و اآلن من أجل بلورة هذه البدائل الممكنة لتتحول من أحالم إلى واقع ملموس يبنيه المواطنون و 

 المواطنات بشكل يومي من أجل مغرب أخر ممكن أصبح اليوم ضروريا.

 

 للحسابات األعلى المجلس تقرير خالل من ليديك خروقات

 

أي عشر سنوات بعد توقيع  4220بعد االختالالت و التجاوزات التي سجلها االفتحاص الذي قامت به لجنة الخبرة التي تم تشكيلها بداية سنة 

أبريل  40لتأكيد تلك الخروقات التي اقترفتها شركة ليديك بعد استفادتها في  4221العقد، جاء التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات لسنة 

عاما، مرت منها إلى حد اآلن ما  02من عقد للتدبير المفوض للخدمات المتعلقة بتوزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل مدته  9111

على هذا القطاع  -المستعمر القديم/الجديد–سنة. و تجدر اإلشارة إلى أن هذا التفويت لم يشكل إال عودة لسيطرة الشركات الفرنسية  90يقارب 

 الفرنسية. -الشركة المغربية للماء و الكهرباء– SMDعن طريق شركة  9102و إلى غاية  9192مند سنة 

ماي  42ملحقا تمت مراجعته بواسطة عقد ملحق دخل حيز التنفيذ بتاريخ  92يتكون عقد التدبير المفوض من دفاتر التحمالت باإلضافة إلى 

4221. 

محاور هي: المشاريع، األداء في المجال االجتماعي، المقتضيات المالية، تسيير صندوق األشغال،  0يشمل تقرير المجلس األعلى للحسابات 

 تتبع و مراقبة التدبير المفوض، نواقص تسيير المرحلة االنتقالية.

 

 محاور األولى األساسية : 0سأحاول التركيز هنا على 

 

 االجتماعي المجال و المشاريع انجاز في الخروقات

وقف التقرير على تملص ليديك من التزاماتها في تنفيذ العديد من المشاريع باإلضافة إلى مجموعة من الخروقات التي صاحبت تنفيذ بعض 

 المشاريع.

مليون درهم من مشاريع البنى التحتية و أشغال تقوية الشبكة  402، لم تنجز ليديك ما يعادل 4220و من خالل العينة المختارة لسنة 

مشروعا لم يتم  02مليار درهم خالل عشر سنوات. و قد تبين حسب نفس التقرير أن ما يفوق  4.0المبرمجة لتلك السنة. أي ما يعادل 

(. وقد كان لعدم انجاز هذه المشاريع وقع سيئ على جودة الخدمات 9110انجازها بما فيها مشروع مكافحة التلوث بمبلغ يفوق المليار )قيمة 

في المائة كهدف  11في المائة في حين أن ليديك التزمت في عقد التدبير المفوض ب  12و تحسين مرد ودية توزيع الماء التي لم تتجاوز 

ذ والأدنى. كما تم تسجيل عدة حاالت ألحياء سكنية يتم تزويدها بماء مشبع بالصدأ نظرا لعدم تجديد قنوات الشبكة القديمة و المصنوعة من الف

كلم من القنوات و هو ما يشكل خطرا على الصحة  014والزالت تستعمل إلى اليوم و قدر طولها ب  9102الرمادي و التي بدأ استعملها منذ 

 العمومية للمواطنين.

في حين أن مشاريع أخرى تعرف تأخرا كبيرا و منها من يزال  منذ أكثر من عشر سنوات في طور الدراسات و من بينها مشاريع معالجة 

، bassins d'orageالمياه العادمة و محاربة التلوث باإلضافة إلى مشاريع لبنى تحتية أساسية لمكافحة الفيضانات )أحواض العاصفة 

، ...( Super collecteur Ouest de bousoukouraالمحطات المطرية ...( و خاصة مشروع "قناة الصرف الكبرى الغربية لبوسكورة 
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و الذي من المفترض أن يساهم في تخفيف وقع فياضانات واد بوسكورة على مدينة البيضاء. و لإلشارة فقد خلف فيضان هذا الواد في نونبر 

من العام الماضي خسائر كبيرة وصلت إلى حد قطع كل منافد المدينة و إلحاق العديد من األضرار بممتلكات المواطنين ... و كادت النتيجة 

و مختبر  OCPو إدارة المجمع الشريف للفوسفاط EHTPأن تكون أسوء بكثير لولى تواجد مؤسسات كالمدرسة الحسنية لآلشغال العمومية 

LPEE    التي توجد في مدخل المدينة على محور واد بوسكورة و تتوفر على مساحات واسعة و منخفضة مما جعلها تلعب عمليا دور

"أحواض عاصفة" لكن تلك الفضانات كلفت بالمقابل هذه المؤسسات العمومية خسائر فادحة خاصة من خالل إتالف العديد من المعطيات و 

 الحواسيب و المعدات االلكترونية ....

 02بقيمة مليار سنتيم، اليوم تقدر قيمة المشروع ب  9111و يذكر أن شركة ليديك تعهدت بانجاز هذا المشروع منذ توقيعها على العقد في 

 !! مليار سنتيم بعد ما أعادت ليديك دراسته لعدة مرات

 ء وو بالتالي فإن تكلفة التأخير في انجاز المشاريع المبرمجة و المتعاقد حولها تكون كبيرة جدا ليس فقط نظرا لالرتفاع أسعار مواد البنا

الخدمات أي تكلفة اإلنجاز تكون مرتفعة و لكن "تكلفة عدم االنجاز" و األضرار الناجمة عنها بالنسبة للمواطنين و سالمتهم الصحية و 

ممتلكاتهم و تعطيل الحركة االقتصادية يصعب تقديرها و هو ما عايشه البيضاويون في شتاء العام الماضي عندما توقفت الحياة في المدينة 

 االقتصادية بشكل شبه كلي.

و إذ كان يحلو للبعض إلصاق انعدام الشفافية بالتسيير العمومي فمن بين ما سجله تقرير المجلس األعلى للحسابات فيما يخص المشاريع 

المنجزة على قلتها هو "غياب و وثائق كدراسات الجدوى و الصفقات و محاضر التسلم". كما أن التقرير سجل تحايل ليديك و عدم احترامها 

في المائة بالنسبة لنفس العينة المختارة لسنة  10للمعايير المحاسباتية من خالل تضخيم االنجازات المادية في البيانات المقدمة بنسبة تزيد عن 

 .4220. دون الحديث عن إتالف مجموعة من المعطيات عن السنوات األولى و هو ما كان قد وقف عنده تقرير الخبرة في 4220

ألف ربط اجتماعي المتفق عليها خالل خمس سنوات لم  20و فيما يخص الربط االجتماعي لم تحترم ليديك التزاماتها التعاقدية بحيث عوض 

ألف من البيضاويين من حقهم في الربط بشبكة الماء الصالح  922أالف خالل نفس المدة و هو ما يعني حرمان ما يقارب  1تتجاوز النسبة 

 للشرب منذ مجيئ ليديك.

 0 عدىو لم ينفع في هذا المجال العقد اإلطار الذي وقعته شركة ليديك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث أن نسبة االنجاز لم تت

 !! من األهداف المسطرة و التي كان من المفروض بلوغها قبل متم نفس السنة 4221في المائة حتى تاريخ مهمة المراقبة سنة 

 المالية الخروقات في

في حين أن العقد الذي  4220قامت شركة ليديك في خرق واضح لمقتضيات عقد التدبير المفوض بتوزيع أرباح على المساهمين منذ سنة 

. و ما يدعوا لالستغراب باإلضافة إلى غياب أي رد فعل حقيقي 4220وقعت و وافقت عليه ينص على عدم توزيع أية أرباح قبل سنة 

للسلطات و المنتخبين المكلفين بالمراقبة طيلة مدة صرف هذه األرباح  هو تواجد فرع صندوق اإليداع و التدبير و هو مؤسسة عمومية  من 

في المائة و استفادته كذلك من األرباح قبل األوان إلى جانب الشركة المتعددة االستيطان سوييز  91بين المساهمين في شركة ليديك بنسبة 

 التي حصلت بطبيعة الحال على حصة األسد.

مع مقارنة مع ما كان مرتقبا في عقد التدبير الذي تم توقيعه سنة  4220و يلخص الجدول اآلتي مجموع األرباح الموزعة إلى حدود سنة 

9111: 
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حيث أن المفوض له شركة ليديك  LYDEC GATEمن بين الخروقات المالية التي سجلها التقرير نجد كذلك ما يمكن تسميته ب ليديك كيت 

لجأت و في خرق سافر لمقتضيات و بصفة أحادية إلى إبرام اتفاقية للمساعدة التقنية مع المساهمين المؤسسين لشركة ليديك و تعويضات 

 لفائدتهم تم تحديدها في :

تعويض جزافي مرتبط برقم المعامالت على ما أسمته الشركة المساعدة التقنية المستمرة و قد قدر التقرير مبلغ هذه التعويضات ما بين 

 ما يقارب المليار درهم. 4220و  9111سنوات  

مصاريف و تحمالت المساعدة التقنية المباشر و مصارف المغتربين يتم فوترتها مباشرة بعد كل تدخل بطيعة الحال يحدد المساهمون بصفة 

 مليون درهم سنويا. 02أحادية مبلغها و حجمها و قد قدر التقرير هذه المصاريف بما يفوق 

 و تعتبر هذه التعويضات الغير قانونية تهريبا لألرباح لفائدة المساهمين و قد أكد التقرير أنها مكنتهم من استرجاع ما يعادل الرأسمال

 المستثمر في أقل من عشر سنوات.

 taux de   rentabilitéوخلص التقرير إلى تجاوز المفوض له ليديك لألرباح المتعاقد عليها و قدر ارتفاع نسبة المردودية الداخلية 

interne   في المائة المنصوص عليها في العقد و التي تشمل تحمل ليديك للمخاطر. 90في المائة عوض  90.0إلى 

 الفارق

 األرباح الموزعة فعليا

 )مليون درهم(

مبلغ األرباح المحدد توزيعه بموجب 

 العقد

 )مليون درهم(

 السنة

-922 

 

 922 2 4220 

-922 

 

 922 2 4222 

-902 

 

 902 2 4220 

-904 

 

 902 40 4220 

941 922 441 4221 

-422 

 

 المجموع 000 102 
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إن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة أمام هول هذه الخروقات هو أين كانت سلطات المراقبة  من منتخبين داخل مجلس المدينة و ممثلي وزارة 

د ع ضالداخلية و ما الذي قاموا به من اجل إيقاف هذا النزيف و لماذا لم يتم تحريك متابعات قضائية بتبدير المال العام و الربح الغير مشرو

هذه الشركة بعد صدور هدا التقرير. و قد ردت شركة ليديك على هذا التقرير بأن معظم التجاوزات التي وردت فيه و التي ال تنفيها كلها 

و هو ما يدفعنا إلى االعتقاد بان تلك المراجعة استفادت منها أكثر ليديك بحيث تعتبرها اليوم  4221بالمناسبة تمت معالجتها في مراجعة 

 شهادة لتبرئة ذمتها في هذه الجرائم االقتصادية التي اقترفتها بتواطئ مع سلطات المراقبة.

نبطاح ظ او من المثير لالنتباه العجرفة و عدم المباالة التي تتعامل بها شركة ليديك و مسئوليها الفرنسيين مع سلطات المراقبة و بالمقابل نالح

و خنوع معظم المسئولين عن المراقبة و صمتهم بل و حتى الدفاع عنها في بعض الحيان. فشركة ليديك ال تولي أي احترام لهذه المؤسسات و 

يك ممثليها و يظهر ذلك جليا في مجموعة من المناسبات. فباإلضافة إلى القرارات التي تهم التسيير المالي للقطاع و التي اتخذتها شركة ليد

بشكل أحادي بما فيها قرار دخول البورصة، لم يكلف مدير الشركة نفسه عناء المثول أمام أعضاء المجلس بعد األحداث المأساوية التي 

 عرفتها المدينة شتاء العام الماضي و التي تتحمل فيها شركته قسطا كبيرا من المسئولية.

 و تجد هذه العجرفة و التعالي تفسيرهما في اعتقادي في مستويين:

  مستوى موضوعي مرتبط بنوعية المراقبين و تورط معظمهم في عمليات فساد مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة

بما فيها تمويل حمالت انتخابية لبعض المسئولين الجماعيين مما يعطي لمديريها االنطباع  بإمكانية شراء كل الذمم و التصرف 

 كما يشاءون في الممتلكات العامة.

   مستوى مرتبط بما يمكن تسميته بعقدة المستعمر« le complexe du colonisé « المستبطنة لدى الطرفين بما

 هي إحساس دفين لدى المستعًمر و المستعِمر بسمو هذا األخير "الطبيعي" بالمقارنة مع سكان مستعمراته القديمة/الجديدة.

 شعبية رقابة تحت عمومي تسيير:  البدائل في

 سنة من التدبير المفوض بمدينة الدار البيضاء من طرف شركة ليديك تعد كارثية على كافة المستويات : 90إن حصيلة ما يقارب   

في المجال االجتماعي من خالل حرمان العديد من المواطنين من حقهم في الربط االجتماعي والرفع الهستيري في  .9

فواتير الماء و الكهرباء سواء بشكل مباشر أو عبر تقليص الشطر االجتماعي و هو أدى إلى ضرب القدرة الشرائية الضعيفة 

 أصال للسكان المدينة

في المجال التقني و جودة الخدمات: ما عدى عمليات التجميل الخارجية التي عرفتها بعض المقرات اإلدارية و  .4

خاصة وكاالت األداء و تنظيم عمليات األداء لم تكلف ليديك نقسها عناء االستثمار من أجل تحسين جودة خدماتها كما أوضحنا 

 ذلك سابقا

في المجال المالي بتهريب مبالغ هامة من األموال بالعملة الصعبة سواء كأرباح مباشرة أو أخرى مقنعة على شكل  .0

 مصاريف للشركة األم.

من العمال العرضين السابقين و التي  9222في مجال خلق مناصب الشغل تملصت ليديك من التزاماتها اتجاه حوالي  .2

التزمت بترسيمهم كما تؤكد على ذلك رسالة الوزير األول عبد الرحمان اليوسفي الموجهة لوزير الداخلية و التي يطالب فيها 

 بإدماجهم.

في المجال األيكلوجي تبين المردودية الضعيفة لشبكة الماء التبذير الذي تتعرض له مواردنا المائية الضعيفة أصال و  .0

المرشحة للتراجع بفعل التغيرات المناخية و غياب أي مجهود حقيقي من اجل تدارك األمر باإلضافة إلى مواصلة قذف الجزء 

 األكبر من المياه العادمة في البحر بدون أية معالجة نظرا لعدم إنشاء محطات المعالجة التي تمث برمجتها منذ سنوات.  

ة اليإن تجربتنا في مدينة البيضاء مع شركة ليديك و التجاوزات و التالعبات التي عرفها تدبير هذا القطاع بعد تفويته يسقط المسلمات الليبر

 التي  تبناها مسئولونا و أبدعوا في تنفيذها حتى أصبح المغرب مثاال تطلب المؤسسات المالية العالمية من الدول األخرى اتياعه.
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 حيث يِكد التقرير أن :   MENAحول  منطقة    4220و يمكننا أن نالحظ ذلك بشكل جلي في تقرير البنك الدولي لمارس 

بلدان كثيرة شرعت أيضا في تدبير مواردها المائية بشكل أكثر عقالنية، من خالل إجراء الالمركزية على مستوى اتخاذ القرار أو حتى "  

المغرب من نواحي عديدة، يعتبر …..المغرب ، كما هو الشأن بالنسبةشراكات بين القطاع العمومي والقطاع الخاصمن خالل تطوير 

لتوفير التمويل والخبرة الضروريين  استطاع اجتذاب القطاع الخاص كما أنه……في منطقة الشرق األوسط وبلدان شمال إفريقيا‘‘ بطال‘‘

 "  لتدبير هذا القطاع

: سمو التدبير الخاص و فعاليته  و من بين هذه المسلمات التي يتم الترويج لها من طرف دعاة الليبرالية االقتصادية و المحافظون الجدد

 بالمقارنة مع التدبير العمومي. تفشي الرشوة و انعدام الشفافية في التسيير العمومي.

 

لدى من الضروري دحض هذه األكاذيب و خوض هذا الصراع المفاهيمي و اإليديولوجي الذي قاده الليبراليون لمدة عقود و خلف مجموعة 

 من األحكام المسبقة و المسلمات حتى داخل األوساط المناضلة.

 

و يرافق كذلك النقاش حول البدائل لمهزلة التدبير المفوض مجموعة من األوهام حول صعوبة تعويض هذه الشركات العالمية و صعوبة 

من نا القيام بتدبير هذه القطاعات باالعتماد على مؤهالتنا الداخلية. و هنا وجب التذكير بأنه لدينا من الطاقات و المؤهالت ما يكفي لتمكين

 تدبير قطاعات حيوية من قبيل تزويد الناس بالماء الصالح للشرب و  الصرف الصحي و معالجة المياه العادمة....

 

ة كما أنه يمكننا االستناد على التجارب التي خاضتها مجموعة من العواصم العالمية في العودة إلى تسيير جماعي و اجتازت بنجاح هذه العود

 مع تحسن ملحوظ في كل المؤشرات حتى التقنية منها.

  

 العمومي التسيير في ناجحة العالمية  التجارب بعض

 

 مدينة كرونوبل الفرنسية 

سنة لفائدة نفس الشركة األم لليديك شركة سوييز و قد صاحب هذه  94بعد فاشل تجربة التدبير المفوض لمدة  4229تسيير عمومي منذ 

مليون أورو  و ارتفاع كبير في الفواتير. و قد أدت نضاالت السكان  4.1الصفقة فضائح رشاوى تورط فيها عمدة المدينة و صلت قيمتها إلى 

و تغيير في تشكيلة مجلس المدينة بهيمنة لليساريين إلى فسخ العقدة و متابعات قضائية و عقوبات وصلت إلى  حبس عمدة المدينة و 

شخصيات نافذة في الشركة المستفيدة. وقد عرفت األسعار مع التسيير العمومي استقرارا و تعد ألضعف في فرنسا اليوم كما أن حجم 

 االستثمارات زاد بشكل ملحوظ.

و رغم أن فرنسا كانت السباقة عالميا لتطبيق سياسة التدبير المفوض في هذا القطاع و انتشار هذا األسلوب من التسيير في عدد من المدن 

الفرنسية لدرجة إطالق اسم "النموذج الفرنسي" عليه، فالسنوات األخيرة شهدت رجوع العديد من المدن للتسيير العمومي و تخلصهم من 

سطو الشركات الخاصة الفرنسية العالمية سوييز و فيوليا اللتان تستحوذان لوحدهما  على حصة األسد من السوق العالمية لهذه الخدمات. و 

 REMUNICIPALISATIONأحد أبرز عمليات مسلسل الرجوع لتدبير البلديات  4292تعد عودة خدمات المياه بمدينة باريس منذ يناير 

 الذي تعيشه فرنسا.

 

 أمستردام الهولندية 

  

و منذ دخول قانون المياه حيز التنفيذ في هولندا، و الذي نص على أنه وحدها الشركات ذات الملكية العمومية يسمح لها توفير  4220في عام 

خدمات مياه الشرب. أصبحت عمليات الخوصصة أو التدبير المفوض غير ممكن في هولندا ، وشركات المياه العشر في البالد تسير من قبل 
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تعنى بكافة خدمات المياه في   Waternetالسلطات اإلقليمية والمحلية. و في مدينة أمستردام عمل مجلس المدينة على إنشاء مؤسسة عمومية 

المنطقة : الماء الصالح للشرب والصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي وحفظها والحماية من الفيضانات ، وإدارة القنوات 

والمجاري المائية وغيرها. والشركة لديها درجة معينة من االستقاللية في التسيير ولكن هي خاضعة للمساءلة من مدينة أمستردام ، ومجلس 

ة المياه في المنطقة بحيث يتم  تجديد والية المؤسسة كل سنة مع تحديد مهامها و أهدافها. و تعد هذه المؤسسة مرجعا في التسيير و الحكام

العمومي ذات المنفعة العمومية و الغير هادفة -الجيدة في هذا الميدان على المستوى األوربي كما أنها تعد مرجعا في الشركات العمومي

للربح. وتمتلك الشركة حاليا مشاريع لتبادل الخبرات والتجارب لتحسين إمدادات المياه في مصر واندونيسيا وفلسطين وعدة بلدان أخرى. و 

قدم  علىيمكننا أن نقرأ على موقع المؤسسة على اإلنترنيت : "إننا ال نريد االحتفاظ بمهاراتنا ألنفسنا و لكننا نريد ان نتقاسمها مع اآلخرين 

 المساواة"

 

 إيطاليا 

 

و  4299يونيو  90و  94عرفت ايطاليا هذه السنة انتصارا تاريخيا لمناهضي خوصصة خدمات المياه في االستفتاء الشعبي الذي نظم أيام 

 في المائة تقريبا من أجل إسقاط قانون خوصصة تدبير المياه. 11الذي عرف مشاركة واسعة لإليطاليين الذين صوتوا بنسبة 

 

من النضال و إصرار المناضلين االيطاليين بحيث فرض تنظيم هذا االستفتاء  4220و للتذكير فهذا االنتصار التاريخي جاء كثمرة لسنين منذ 

ألف توقيع من الناخبين و قد  استطاع "المنتدى االيطالي من أجل الماء ثروة مشتركة" و الذي  022يشترط القانون االيطالي جمع أكثر من 

ا قاد هذه الحملة ضد قانون خوصصة الماء و يظم مجموعة من المواطنين و النقابات و المنتخبين والمنظمات االيطالية من بينها أطاك إيطالي

في المائة من الناخبين و هو ما  02مليون توقيع. كما يشترط القانون من أجل قبول مقترح االستفتاء مشاركة أكثر من  9.2من جمع أكثر من 

سنة رغم محاوالت التشويش  90في المائة من الناخبين و هو ما لم تشهده إيطاليا منذ أكثر من  01حدث بالفعل بحيث شارك أكثر من 

للسلطات و اإلعالم الرسمي و الشبه الرسمي فبرلسكوني الرئيس الحالي هو كذلك من أكبر رجال األعمال و يستحوذ على أكبر شبكة 

 إعالمية في البالد.

 

 انتصار كوتشابامبا 

 

 9111تشكل تجربة كوتشابامبا أحد الرموز العالمية لمقاومة تسليع الماء و الدفاع عن الخدمات العمومية في هذا القطاع. قامت الدولة سنة 

 Aguas delبضغط من البنك العالمي بتفويت خدمات توزيع الماء و الصرف الصحي بمدينة كوتشابامبا ثالث أكبر مدينة ببوليفيا لشركة "

Tunari  وهي شركة تابعة للمجموعة األمريكية العالمية بكتل ،"Bechtel   وكانت النتيجة المباشرة لهذا التفويت ارتفاع كبير لألسعار .

في المائة. وبفضل نضاالت بطولية لساكنة المدينة و مواجهات مع السلطات و سقوط العديد من  402وصل في بعض الحاالت إلى أكثر من 

و تم سحب القانون الذي يبيح خوصصة خدمات الماء و اعتماد  4222الضحايا  استطاع المواطنون طرد شركة بيكتل في أبريل من سنة 

قانون جديد كما تمت استعادة التسير العمومي بمقاربة تشاركية للقطاع تمكن المواطنين من المساهمة مباشرة في تدبير القطاع إلى جانب 

 Coordinadora de Defensa del Agua y laالمستخدمين بما يخدم مصالح الساكنة. وقد لعبت "التنسيقية من أجل الماء و الحياة" 

Vida   دورا محوريا في تأطير المواطنين و بلورة البدائل و هي تتكون من )نقابيين، اقتصاديين، مدافعيين عن البيئة و ممثلين عن جمعيات

 الحياء المتضررة..(.

وقد كانت معركة كوتشابامبا حاسمة في التغيرات الجذرية التي عرفتها البالد و التي توجت بانتخاب جمعية تأسيسية و وضع دستور جديد ثم 

وهو أول رئيس في تاريخ أمريكا الالتينية من أصل هندي. و قد تضمن الدستور الجديد  4220دجنبر  90انتخاب الرئيس إيفو موراليس في 

 مجموعة من الفصول التي تؤكد على حماية الموارد الطبيعية و على رأسها الماء و عدم تملكها أو تفويت خدماتها للخواص.
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حيت اعتمدت الجمعية   4292و قد كان لهذه التطورات صدى عالمي و تأثيرات تخطت حدود الدولة البوليفية و كان آخرها في يوليوز 

الحق في الماء الصالح للشرب كحق أساسي ، ضروري من أجل " العامة لألمم المتحدة، و بمقترح من بوليفيا، قرار أممي حول االعتراف ب

 الممارسة الكاملة للحق في الحياة و كافة حقوق اإلنسان "

 ؟ اآلن و هنا العمل ما

 

إن التجارب السابقة تبرهن بشكل ملموس أنه بمقدورنا نحن كذلك التخلص من هذه الشركات التي تمتص خيراتنا إذا توفرت اإلرادة الحقيقية 

 و تعبئة كل الطاقات من أجل إعادة تملك مصيرنا و ذلك من خالل:

 

  مواصلة النضال و تعبئة المواطنين للضغط من أجل محاسبة المفسدين و المتواطئين و طرد شركة ليديك ومطالبتها بتعويض

البيضاويين عن الخسائر الناجمة عن سوء تسييرها و تهريبها لألموال سواء بشكل مباشر )توزيع األرباح( أو بشكل غير مباشر 

 (SUEZ)تحويالت مقنعة عن خدمات و نقل خبرة باسم الشركة األم سوييز )

  إعادة هيكلة القطاع بتسيير عمومي تحت رقابة شعبية من خالل مجالس تسيير تضم تمثيلية العاملين و المستعملين و االستفادة من

 التجارب الناجحة في العالم السالفة الذكر.

 

تشكيل جبهة وطنية واسعة من أجل استرجاع التدبير العمومي لهذه القطاعات و طرد الشركات المتعددة االستيطان و النضال  -

 على جميع المستويات :

 

 التشريعي و القانوني : دسترة الحق في الماء و ضرورة تسيرها من طرف القطاع العمومي تحت رقابة شعبية .9

العلمي و األكاديمي : البحت الجاد و النزيه حول بدائل تقدمية بمعناها االجتماعي بما يخدم المستعملين و المستخدمين  .4

 و االيكولوجي بما يحافظ على ثرواتنا المائية و محيطنا البيئي مع االستفادة من التجارب العالمية.

النقابي: المطالبة بالمشاركة الفعلية للمستخدمين في تسيير القطاعات العمومية و النضال من أجل تحسين أوضاعهم  .0

 المعنوية و المادية من أجل أداء خدمة عمومية ذات جودة لصالح المواطنين.

النضالي و الميداني : من خالل تعبئة الشارع و الوقوف إلى جانب كافة النضاالت التي يخوضها المواطنون من أجل  .2

 حقهم في خدمات المياه من خالل دعمهم المباشر و رفع التعتيم اإلعالمي الذي غالبا ما يحيط بمعاركهم.

 

 جواد م. مقال منشور بموقع أطاك المغرب

 

 91/20/4299 –البيضاء 
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 تناقضات الرأسمالية التبعية بالمغرب

 

 الظرفية االقتصادية وأبرز خصائص األزمة

لم يعد بإمكان الدولة ومؤسساتها إخفاء هول األزمة االجتماعية واالقتصادية المركبة لالقتصاد المحلي، فهي تعمل عبر تقارير وخطابات 

 يدةتقديمها عبر الشكل الذي يخدم إعادة إنتاج وضع الهيمنة الحالي عن طريق إخفاء طابعها السياسي المرتبط بطبيعة النظام والطبقات المستف

 من الوضع، وكوسيلة لشرعنة إجراءات وسياسات ال شعبية باسم الخروج من األزمة.

 يعبر عمق االزمة عن احتداد تناقضات بنية االنتاج المحلية وفشل السياسات النيوليبرالية المطبقة منذ ثالث عقود في التخفيف من االزمة

االجتماعية المستفحلة، فكل المؤشرات االقتصادية وكذا االجتماعية تنبئ بإمكانيات انفجارات اجتماعية وشعبية وهو واقع لم تعد تستطيع 

ادة اع دوائر النظام وال المؤسسات المالية الدولية إخفائه ،بل تسعى الى اتباع سياسات استهدافية لنزع فتيل االزمة والتنفيس عنها  بما يخدم

 انتاج وضع الهيمنة الحالي.

تسعى الطبقات الحاكمة عبر سياستها وإجراءاتها، التذرع باألزمة الحالية، لمواصلة هجومها على الطبقات الشعبية من خالل ضرب صندوق 

المقاصة واصالح انظمة التقاعد وترسيخ انظمة حماية اجتماعية ضعيفة ...، والبحت عن اجماع وطني حول الملكية لتبرير دلك الهجوم 

وتوفير سلم اجتماعي كفيل بتمريره. وهو ما يديم تركز وتمركز السلطة بيد الملكية، التي تسمو فوق المؤسسات التي تمثل شكال متقدما 

الحتواء واستيعاب مصالح الطبقات البورجوازية ،ليس عبر توازن للقوى ولكن عبر تفتيت  للقوى مراقبة ومتحكم فيها تمر عبر السلطة 

 الفعلية.

اشة لهشلم تستطع الطبقات الحاكمة خالل العقود التالية لالستقالل الشكلي اخراج االقتصاد المحلي من طابع التبعية المطلقة لإلمبريالية ومن ا

والضعف الذي الزمه، ولعبت الملكية دورا مركزيا في استدامة وضع التخلف والتقهقر االقتصادي وأعاقت اية تنمية اقتصادية ولو على 

د لبلالنمط البورجوازي نظرا لألولوية المقدسة لبناء ركائز قاعدتها االجتماعية وهيمنتها الطبقية. فقد كانت العائق الرئيسي امام اعتماد ا

 افظسياسة تصنيعية وكانت الى جانب اعادة انتاج كل اشكال التقليدانية باعتمادها التحالف مع الفالح وتطويق سياستها االقتصادية في نهج يح

 على قسمة العمل الموروثة عن االستعمار.

الزمت تلك الخصائص االطوار الثالث لتطور الوضع االقتصادي والسياسي للبلد منذ االستقالل، بما نتج عنه استفحال لالزمة االجتماعية 

 والتي اصبحت في كمونها تشكل القنبلة الموقوتة للتوازنات السياسية الحالية.

لى ظ عتمثل سياسات التقويم الهيكلي ومختلف السياسات النيوليبرالية واتفاقات التبادل الحر االطار القانوني والسياسي لقسمة عمل جديدة تحاف

 معظم سمات الوضع الموروث عن االستعمار، تديم وضع التبعية وتقوض اية امكانيات للخروج من وضعيات التخلف.

التوازنات الهشة لنمط اقتصادي تبعي، فعكس الخطاب المطمئن في االول عن االستثناء المغربي، تهاوت  4221عرت األزمة العالمية لسنة 

التوازنات بسرعة وأصبح الخطاب واقعي يتعذر بالظرفية الدولية بغية تصعيد الهجوم على الطبقات الشعبية. محاوال في نفس الوقت حجب 

 الطابع الهيكلي والبنيوي لالزمة والتي لم تعمل االزمة العالمية سوى على دفعها للسطح.

 ازمة التبادل التجاري

و  4221% سنة 42,0بعد ما كان  4294% سنة  42.0الى   4299% سنة  44.0اتسع العجز التجاري نسبة للناتج الداخلي الخام )ندو( من 

 .4294و 4292% بين  02.4% مقابل   21.0،وهو ما نتج عنه تراجع اختالل نسبة تغطية الصادرات للواردات الى4222% سنة  90,1

الحر دل راهنت الطبقات الحاكمة على االندماج في العولمة النيوليبرالية بشروط االمبريالية المؤطرة في سياسة التقويم الهيكلي واتفاقات التبا

لزيادة حصتها في االسواق الخارجية وجذب استثمارات مهيكلة لالقتصاد الوطني تجعل منه أرضية متقدمة للولوج لألسواق القريبة. لكن 

الحصيلة االجمالية التفاقات التبادل الحر وسعت من العجز التجاري البنيوي للمغرب مع الخارج. و على العكس من الدعاية المصاحبة 

 لها ,ادت الى عجز مع الكل ,بل حتى مع الدول دات نفس المستوى االقتصادي.
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مستوى العجز اصبح يقلق اليوم حتى الدولة والتي قررت ألول مرة اتخاد اجراءات ادارية للحد من الواردات واغراق السوق: اجراءات ضد 

 االغراق , تراخيص استثنائية, تشديد المراقبة .....

المبادالت التجارية التي تمت في اطار اتفاقات التجارة الحرة ادت الى تكتيف العجز التجاري  -حسب دراسة حديثة لوزارة التجارة والصناعة

 -السياسة التجارية التي اعتمدها المغرب كان لها االثر المباشر والسريع  على الميزان التجاري –مع عدد من الدول

% من العجز التجاري العام. والعجز 04,0مليار درهم ويمثل  01,9بلغ العجز التجاري المندرج في اطار اتفاقات التبادل الحر  4299خالل 

 التجاري يشمل كل القطاعات من مواد فالحية وغذائية الى الصناعية ومواد التجهيز.

تطورت الصادرات بمعدل  4299و 9110%؛ بين 92,4%, مقابل نمو الواردات ب 1,0خالل العشر سنوات األخيرة بلغ نمو الصادرات 

 .4299و 4222% بين 92في حين ارتفع ال  4222و 10% بين1%,والتي انقسم تطورها ب99%,في حين بلغ تطور الواردات 0

يتضح أنه لم يطرأ عليها تغيير هيكلي ، ويبين كشف االثنى عشر صنف االولى  4294و 4224وبتحليل بنية تطور الصادرات المغربية بين 

من حيث رقم الصادرات طغيان الصادرات الفالحية ومنتجات البحر والنسيج والفوسفاط، و تطور نسبي لصادرات الخيوط واالسالك 

والموصالت الكهربائية ونمو صادرات السيارات وهو واقع ال يستوفي شروط االستقرار وال يراكم لبنية انتاج تندمج في االقتصاد المحلي 

نظرا لطبيعة القطاعين وارتباطهما بالرأسمال االمبريالي وهو ما يبينه تقهقر صادرات المكونات االلكترونية في نفس الفترة من الرتبة 

 الخامسة الى العاشرة  

وعلى العكس من الصادرات تكشف دراسة االثنى عشر صنف االولى من ناحية رقم الواردات هيمنة منتوجات االستهالك والمنتوجات 

 الوسيطة وهو ما يعمق المنحى بنقص واردات التجهيز ويقوي من النزوع االرتدادي لبنية االنتاج المحلية.

 كان لطبيعة االقتصاد الوطني الهشة والضعيفة االثر الكبير في وضعيته التجارية ، كما أن الوضع السياسي المتسم بهيمنة الملكية وطبيعة

عالقتها مع الطبقات الحاكمة والرأسمال االمبريالي يقوض ويعيق أية خيارات ولو شبيهة بتطورات على سبيل دول اخرى فضلت االندماج 

تركيا ... (. مما يزكي تالزم نمط الحكم مع طبيعة الخيارات -بشروط مغايرة وربحت تحسين وضعها في النظام الرأسمالي المعولم )البرازيل

 والطبقات المستفيدة وأن أي مخرج سياسي من هاته الوضعية هو سياسي أكثر مما هو اجراءات اقتصادية .

 تفاقم الوضعية المالية وتراجعها مع الخارج

ادى تراجع الميزان التجاري وانخفاض في المداخيل الخارجية من العملة الصعبة جراء االزمة العالمية، خاصة مداخيل السياحة وتحويالت 

 4294%سنة  92المهاجرين وانكماش في االستثمارات الخارجية الموجهة للمغرب ،الى تفاقم عجز الحساب الجاري لميزان االداءات الى 

 .4292و 4220% بين 0.9ومتوسط   9 4299% سنة 0من ندو مقابل 

% من ندو  4.2تراجع الوضعية الخارجية للمغرب يعزز المنحنى المتموج بين العجز واالستقرار والفائض النسبي الدي لم يتخطى عتبة

 كفترة انتعاش قبل اختالل التوازنات الهشة القتصاد تبعي جراء االزمة العالمية. 4221و 4229بين

يفيد ذلك المنحنى ارتباط الوضعية الخارجية للمغرب بالسوق والعوامل الخارجية اكثر من ارتباطه باقتصاد محلي مرتكز على اسس نمو 

 وقوة تقييه وتقي الفئات الشعبية من النتائج الوخيمة لتبدل الظرفيات االقتصادية.

الطبقات الحاكمة وتعبيرا عن مصالحها لم تبدع من خيار لمواجهة هدا السياق سوى بتعميق الخيارات المولدة اصال له ، فهي تسارع النزال 

 الوضع المتقدم مع االتحاد االوروبي، وتسارع الى تعميق وتعميم اتفاق التبادل الحر معه، وتعمل على تيسير كل ما من شانه جذب الرأسمال

االجنبي على سبيل االصالحات القانونية والقضائية والتشريعات واالكثر من دلك االنخراط في صيرورة حماية دولية له، وعاودت االعتماد 

 على الدين الخارجي لموازنة النقص في العملة الصعبة...

ال تملك الطبقات السائدة من خيار سوى االعتماد على الرأسمال االمبريالي النتشالها من وضع االزمة ويلعب بمختلف أصنافه )بما فيه 

الخليجي( أدوارا رئيسية في تجسيد نمط التنمية المرادف لمصالحه ، خيار وان أمكنه تعديل منحنى االزمة مؤقتا فانه أصبح يشكل العبئ 

 االجتماعي والعائق السياسي واالقتصادي أمام نمط تنمية يركز على االقتصاد المحلي ويلبي الحاجيات االساسية لشعبنا.

من يمثل خط الوقاية واالئتمان مع صندوق النقد الدولي تجسيدا عمليا لخيار الطبقات الحاكمة في التعويل على الرأسمال االمبريالي للخروج 

 وضع االزمة ، وتمثل اشتراطاته االطار السياسي لمواصلة الهجوم الطبقي على الجماهير الشعبية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية
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 ورصيد صافي من احتياطي الصرف تمكن الرأسمال االجنبي والمحلي المهيمنين من ترحيل أرباحهم بأريحية.

تفقد السيادة الوطنية معناها السياسي مع توالي أشكال تصريف تحكم االمبريالية في القرار السياسي واالقتصادي المحلي، ويتحول نمط 

وطبيعة حكم الملكية المطلق الى شكل من التحكيم السياسي بين تلك المصالح ومصالح الطبقات الحاكمة. وساهمت العولمة واتفاقات التبادل 

الحر في اعادة هيكلة المجموعات االقتصادية المهيمنة بشكل اصبحت فيه تلك المصالح متداخلة، وتبين الهيكلة المستمرة للقطب االقتصادي 

 الملكي وتبادل القطاعات والشراكة بينه والرأسمال االمبريالي درجة ذلك التداخل.

 وجلي أن التراجعات االقتصادية وتفاقم االرقام الحمراء ال يهم سوى االنعكاسات االجتماعية على الجماهير الشعبية ،الن االرقام االخرى

المرتبطة باألرباح وتطورها بكل القطاعات خاصة المالية وقطاعات التصدير وهامش فائض القيمة المستولى عليه والمرحل بكل الطرق 

القانونية والمشبوهة للخارج تجعل الطبقات الحاكمة والرأسمال االمبريالي مطمئنة على وضع الهيمنة الحالي وتحاول فقط تدبير االزمة 

 االجتماعية بشكل ال يهدد ركائز ودعائم ذلك الوضع.

إن ربط مسألة فك االرتباط مع الرأسمال االمبريالي  عبر السيادة الشعبية على القرار السياسي واالقتصادي مسألة هامة وأساسية في 

 برنامجنا السياسي واالقتصادي، فطبيعة المصالح التي تعبر عنها الملكية ونظامها السياسي المرتكز على تمثيل والتحكيم بين مختلف أصناف

 تلك المصالح  عائق اساسي أمام برنامج للتحرر االقتصادي والسياسي.

 

 الوضعية االقتصادية

،  في حين بلغ 4299% سنة 0من ن دو مقابل  4.1, % 4294لم يتجاوز معدل النمو حسب المعطيات االخيرة لمؤسسات النظام  لسنة 

%. يعكس ذلك ضعف مستويات معدالت النمو وكدا ارتهانها بالسوق العالمية، دون الحديث عن  2.0متوسط  4299-9111خالل الفترة 

 طبيعة النمو ومكوناته.

يعكس تحليل منظومة النمو بالمغرب الوقوف على ضعف وهشاشة االقتصاد المحلي وافتقاره الى مولدات داخلية قارة وقوية، وعائق استدامة 

 التبعية التي اندرج فيها بل وتطور فيها، وكما في طبيعة المصالح الطبقية حيث تطغى العوامل الغير منتجة على تراكم الرأسمال.

ني لثاكشفت األزمة العالمية طابع األزمة العميقة لالقتصاد المحلي جراء خيارات التقويم واتفاقات التبادل الحر، حيث لم يتعدى نمو القطاع ا

وتعد ادنى نسبة نمو منذ  4294% سنة  4.9، أما قطاع البناء واألشغال العمومية فقد تدنت نسبة نموه الى4299% سنة 2% مقابل 9.2

 منصب شغل. 49222وأدت الى فقدان  4224

مليار درهم، ليبقي المغرب في ترتيبات متدنية في التنمية البشرية  040.4بالقيمة االسمية  4294في حين بلغ الناتج الداخلي اإلجمالي لسنة 

 حسب تصنيفات برنامج االمم المتحدة للتنمية.

% 92,1% الى  90.2تتجلى االزمة العميقة تلك في التغيير الهيكلي في بنية االنتاج، بتقلص حصة مساهمة الصناعة من القيمة المضافة  من 

% من اجمالي مناصب الشغل خالل نفس الفترة، وفي  نمو القطاع الثالث 92.1% الى 90وفي التشغيل من 4294و 9111من ن دو بين 

 .9111سنة  99.4مقابل  4294% في سنة 90.9خاصة التجارة والدي أصبح أول نشاط اقتصادي موفر لفرص الشغل بنسبة 

ف يضاأفضى هذا التغير الهيكلي الى هيمنة االنشطة الفالحية والثالثة على بنية االنتاج المحلية، لتزكي قسمة العمل الموروثة عن االستقالل 

اليها تخصص جديد يتمركز حول ما تطلق عليه الدولة المهن العالمية للمغرب، دون أن تصل الى تعديل طبيعته، بل العكس فاقمت من تفاوت 

مركب لقطاعين اقتصاديين يخترقان بنية االنتاج المحلية في ما يشبه اعادة انتاج نظرية المغرب النافع والمهمش في صورة قطاع اقتصادي 

 عصري مرتبط بالمجموعات االقتصادية الكبرى واألسمال االمبريالي في مقابل اقتصاد موجه للسوق المحلية هش وضعيف .

لقد أدت سياسة التخصص المفروضة بفعل استدامة وضع التبعية الذي تم تقنينه عبر االتفاقات االستعمارية الجديدة الى استنكاف الرساميل 

المحلية عن القطاعات االنتاجية الموجهة خاصة نحو السوق المحلية وعن توجه الرساميل االجنبية الى القطاعات المربحة وليس المفيدة 

 إلرساء بنية انتاج محلية، وهو ما حدا باالستثمارات الى التوجه الى العقار والبناء والخدمات على حساب الصناعة.

ا الرساميل الكبرى و المهيكلة في اطار المجموعات االقتصادية الكبرى، وجراء التفاعل مع هدا السياق تعيش اعادة هيكلة دائمة تتخلى عبره

عن القطاعات غير المجدية والتوجه الى قطاعات أكثر انتاجية وربحية، في تفاعل مستمر مع الرأسمال االمبريالي، تطور الى شراكات 
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 لالستفادة من االسواق الخارجية خاصة افريقيا.

هدا المنحى هو ما تسعى الطبقات الحاكمة لبلورته وصيانته. وكانت تعبيراته واضحة في مجالس الشراكة بين قطاعات الرأسمال بين 

 المغرب من جهة وفرنسا واسبانيا من جهة أخرى خاصة إبان الزيارتين االخيرتين لهوالند وخوان كارلوس للمغرب.

ارتباطا بهذه االهداف، يعتبر القطاع البنكي المحلي والمصالح التي تخترقه ، وكذا السياسة المؤطرة لتمويالته وسياسته التوسعية على 

المستوى الخارجي، التعبير االسمى عن الخيارات الكبرى الحالية للرأسمال الخاص الكبير، كما تمثل سياسة الدولة خاصة الخارجية 

واصطفافها خلف مواقف االمبريالية في قضايا عدة )االزمة الليبية، السورية، التدخل العسكري في مالي...( والسياسة االفريقية الجديدة 

 للنظام تعبيرا سياسيا عن تداخل المصالح بينه وبين االمبريالية.

دة ان التطورات االخيرة لالقتصاد المحلي والمصالح الجديدة للنظام السياسي تعيق بشكل كلي كل امكانيات بناء قاعدة انتاج محلية تشكل قاع

المتصاص االزمة االجتماعية، كما أنها تحولت الى آلية لتعميق التفاوتات االجتماعية وتكريس التخلف االقتصادي، ان النظام االقتصادي 

اته ازنالذي تستند عليه الملكية، كان باألمس عائقا اساسيا أمام تصنيع البلد وحاول بكافة الوسائل والسياسات الحيلولة دون ذلك حفاظا على تو

ع الطبقية وتقويضا ألي بديل ديموقراطي وتقدمي بضرب قواعده المحتملة، تم استبداله اليوم بتدمير بنية االنتاج المحلية بمصالح مشتركة م

 الرأسمال االمبريالي في التوسع وتطوير القطاعات المربحة فقط.

استند معظم الخطاب السياسي للمعارضة التاريخية بالمغرب على تعديل الطابع السياسي للملكية كضرورة حتمية لالنخراط في سياق بناء 

 اقتصاد وطني، لكن التطورات األخيرة لنمط المصالح الطبقية التي تعبر عنه الملكية  يجعل المسألة الديموقراطية واالجتماعية مترادفتين

ومرتبطتين، فالنضال من أجل الديموقراطية هو نفسه النضال من أجل بديل اجتماعي وطبقي يفك االرتباط باإلمبريالية ويكنس المؤسسات 

 السياسية الحالية للرأسمال ويؤسس لسيادة شعبية عبر مؤسسات جديدة تؤطر وتقود نمط التنمية البديل.

 

 التكتل / التضامن من أجل بديل إشتراكي
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 االقتصاد المغربي اقتصاد التبعية لألمبريالية

ب التركيز على هيمنة غاليقتصر نمط النقد السائد للواقع االقتصادي الحالي في محمله على التشديد على الطابع الريعي االحتكاري لالقتصاد المغربي. و يتم في ال

باع(. وتشكل شعارات المقربين و األت أو غير مباشر )توزيع المنافع و االمتيازات على   الملكية على النسيح االقتصادي بشكل مباشر ) من خالل ذراعها المالي (

رالية حول امكانية بناء ليب"فصل الثروة عن السلطة" و "تشييد دولة الحق و القانون االقتصادي " النتيجة السياسية المنطقية لمثل هذا النقد الذي يغذي األوهام ال

ي و هو الريع غرب"اقتصاد سوق تنافسي" في المغرب على شكل الرأسمالية في المركز. و يغفل هذا النقد أهم شكل من أشكال "الريع" الذي يعرفه االقتصاد الم

مستمرة( بتعبير سمير أمين. هذا الريع الذي تحققه االحتكارات الكبرى )خاصة الفرنسية( في المغرب مستفيدة من  surprofitاالمبريالي ) في شكل أرباح مفرطة 

يهتم هذا النمط من النقد " ال الفرق الكبير في األجور )ثمن قوة العمل بالنسبة لنفس االنتاجية ( و تحكمها في التكنولوجيا و النظام المالي العالمي. بعبارة أخرى, 

عالمية. يهدف هذا المقال ال الرائج" بالطابع التبعي بنيويا لالقتصاد المغربي و الذي يفسر جزء كبيرا من الوضع الذي يعيشه اآلن خاصة مع تأثير األزمة االقتصادية

 الى اعادة االعتبار لهذا الجانب األساسي في أي محاولة لفهم جذور التخلف االقتصادي للمغرب .

I – . الطابع البنيوي للتبعية االقتصادية 

الشروط األولى لتقويض  ليةجاء تغلغل عالقات االنتاج الرأسمالية بارتباط مع تغلغل االستعمار. لقد وفرت آليات التبادل الالمتكافئ و االستدانة و الحماية القنص

لعنف االستعماري ء االبنيات االقتصادية و االجتماعية القائمة و ربط مصالح جزء من التجار الكبار و نخبة الجهاز المخزني بمصالح القوى االستعمارية. و جا

ساميل القناتان الرالمباشر ليكمل مهمة إخضاع نمو و بنية االقتصاد المغربي لحاجيات التراكم في المركز الفرنسي. و قد شكلت التجارة الخارجية و استيراد 

لصالح خفنة من المجموعات المالية الكبرى الفرنسية، على رأسها بنك باريس و   Peripherisationاالقتصاديتان الرئيسيتان في سيرورة اإلخضاع و التطريف 

البورجوازية من األراضي المنخفضة، التي تقود عملية النهب األميريالي . أجهض تحالف المصالح االستعمارية و الجهاز المخزني و المالكين الكبار و جزء 

االطار الجديد للعالقة   La Celle Saint Cloudالمغربية الناشئة فرصة تحول النضال من أجل االستقالل الشكلي الى نضال من أجل التحرر الشامل. حددت اتفاقية 

. وقد Edgar Faureحسب تعبير ادغار فور  l'indépendance dans l'interdépendanceبين المغرب و القوة االستعمارية السابقة: االستقالل في إطار الترابط 

خطط الحماسي األول ) المفشلت المحاوالت الجزئية للجناح الجذري داخل الحركة الوطنية في تكسيره فسرعان ما تمت ّإقالة حكومة عبدهللا ابراهيم و االلتفاف على 

ة، في طور ئد( الذي بلورته و الذي وضع على عاتقه مهمة إنجاز التصنيع و اإلصالح الزراعي و تطوير التعليم. في المقابل، عملت الكتلة الطبقية السا 06-06

 التبنين، على الحفاظ هذا اإلطار و تعزيزه ضمانا لمصالحها.

لوية للسياحة و الفالحة ألوكما عملت المخططات المتتالية على إعادة إنتاج بل و توطيد التبعية )االعتماد على التمويل الخارجي و جلب االسثتمار األجنبي، و منح ا

سسات الدولية التي لمؤالكبرى التسويقية و الصناعات الخفيفة و االنتاج المنجمي(. و ستدعم االمبريالية األمريكية الصاعدة بشكل مباشر أو غير مباشر ) عبر ا

حتكاري االمبريالي، خاصة اال تتحكم فيها مثل البنك العالمي ( هذا التوجه رابطة اياه باستراتيجيتها في الصراع مع االتحاد السوفياتي آنذاك. و قد استفاد الرأسمال

ت المغربة المتتالية وجاالفرنسي، و معه البورجوازية االحتكارية الصاعدة و الشرائح التقنو بيروقراطية العليا و كبار المالكين من هذا الوضع. و لم ينتج عن م

الطابع البنيوي  ماتسوى تحسين شروط الشراكة بين الرأسمال األمبريالي وحليفه المحلي في إطار التغيرات الحاصلة في التقسيم العالمي للعمل. و تركزت أهم س

 للتبعية االقتصادية في ما يلي :

أرباع (  3لمغربية ) فمعظم الصادرات ا التبعية التجارية : فقد ظل المغرب يشغل موقعا متخلفا في التقسيم العالمي للعمل و ضعيفا على مستوى السوق العالمية  -1

لبسة و بعض ضعيفة التحويل : الفوسفاط و مشتقاته و المواد الفالحية , منتوجات النسيج و األ  المصنعة  تتركز في الخامات أو السلع االستهالكية و نصف

 المكونات االلكترونية .

ذه البلدان و يستورد المغرب أساسا في غالب األحيان من نفس ه الصادرات المغربية تتجه أساس نحو السوق األوروبية خاصة الفرنسية و االسبانية   و ظلت

م حاجياته من الطاقة. لهذا معظ) فرنسا و اسبانيا( وارداته من مواد التجهيز كاآلالت و المواد الغذائية ) االستراتيجية كالحبوب( و السلع االستهالكية. كما يستورد 

 غربي بالخارج.الميعرف الميزان التجاري عجزا بنيويا . و لعل العجز المزمن لميزان المبادالت الفالحية منذ منتصف السبعينات يوضح مدى ارتهان االقتصاد 

لهذه المواد و  ةالتبعية التكنولوجية : ظل المغرب المغرب يستورد معظم حاجياته من مواد التجهيز ووسائل االنتاج كالآلالت. ولم تتطور الصناعات المنتج -2

. كل  2611من الناتج الداخلي الخام سنة  6,0مازالت تشغل حيزا ضيقا للغاية من داخل النسيج الصناعي المغربي . و ال تمثل نفقات البحث و التطوير سوى % 

ت و االستثمارات اساذلك يدل على أن المغرب يستورد التكنولوجيا الضرورية لإلنتاج المحلي. و يلجا في العديد من الحالت الى المساعدة التقنية لمكاتب الدر

 األجنبية و المؤسسات المالية العالمية.

في إيجاد تمويل كاف  يالتبعية المالية : يشكل نمو المديونية العمومية ظاهرة بنيوية. تشكل المديونية الخارجية جزءا هاما منها. مما يؤشر على العجز البنيو -3

المنطقة ) الرجعية في للنشاط االقتصادي انطالقا من االدخار الوطني . هذا دون الحديث عن مختلف أشكال الدعم المالي المقدمة من طرف االمبريالية و عمالئها 

 الخليجية ( لدعم استقرار النظام .

يمن بشكل مطلق و هالحضور القوي للرأسمال األمبريالي : ظل الرأسمال األمبريالي )خاصة الفرنسي( يلعب دورا هاما في النسيج االقتصادي المغربي. وقد ظل ي -6

سا باالستثمار في أسالفترة ليست اليسيرة على قطاعات بأكملها كالصناعة و الفالحة و القطاع المالي و باقي الخدمات. و قد ظلت البورجوازية المغربية مهتمة 

موجات المغربة قد ساهمت  انتالتجارة و النقل و العقار و البناء و الفالحة و بعض القطاعات الصناعية المنتجة لمواد استهالكة كالنسيج و المواد الغذائية .و اذا ك

ماماته و أولوياته. فمن اهتفي توسيع قاعدة تراكم هذه األخيرة، فإن ذلك ال يعني إضعافا للحضور القوي للرأسمال االحتكاري األمبريالي بل تغييرا في شكل تدخله و 

ل المحلي سماجهة، مست المغربة بشكل أكبر الرأسماليين األجانب الصغار و من جهة أخرى عززت من شراكته )أي الرأسمال األمبريالي االحتكاري( مع الرأ

لمباشر في بعض موسعة و معززة بالتالي من "األساس الداخلي للهيمنة الخارجية". و ال يعني التخلي عن التحكم ا ) خاصة البورجوازية االحتكارية الخاصة ( 
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لي لوحده أو بشراكة مع رياالقطاعات غياب آليات تحكم غير مباشرة كالتحكم في الخبرة التكنولوجية و التدبيرية و المالية. عموما احتفظ الرأسمال االحتكاري األمب

 الرأسمال المحلي على مواقع هامة داخل النسيج االقتصادي المغربي .

II – 30  ,سنة من تعزيز التبعية . 36سنة من النيوليبرالية 

رات المتبعة بتوجيه من خياأكدت أزمة المديونية في بداية الثمانينات الفشل الذريع لنموذج التراكم الموجه نحو الخارج الذي ميز االقتصاد المغربي. و قد عمقت ال

سنة من النيوليبرالية هي المزيد من ربط االقتصاد بالمركز األمبريالي  36صندوق النقد الدولي و البنك العالمي لل"خروج من األزمة" من هذه التبعية. إن حصيلة 

 على جميع المستويات: 

روبي، الواليات المتحدة، وتعميق التبعية التجارية : انخرط المغرب في مسلسل تحرير التجارة العالمية ووقع اتفاقيات للتبادل الحر مع أطراف متعددة ) التحاد األ -1

. انخفض معدل 2611سنة  06,0انتقل الى % 2666سنة  11تركياـ، بعض الدول العربية / مجموعة أكادير(. هكذا ازداد معدل انفتاح االقتصاد المغربي من %

الى  2666مليار درهم سنة  66( وتعمق العجز التجاري الذي انتقل من 2616سنة  69,0الى %  1990سنة  06تغطية الصادرات للواردات بشكل كبير )من %

. بينما ظلت  2611-2660خالل  33,0الى %  2661و  2666في الفترة الممتدة بين  20. و ازدادت تبعية االقتصاد للواردات من %  2612مليار سنة  261

الى %  1990سنة  06,1الصادرات المغربية تتركز في المواد أو السلع الضعيفة التحويل. و إذا كانت حصة االتحاد األوروبي من الصادرات قد انخفضت من % 

معا(.لم تؤد إذن سياسة االنفتاح و تحرير التجارة سوى إلى استفحال  30، فإنها ما زالت تمثل أكثر من النصف )خاصة فرنسا و اسبانيا ب % 2612سنة  10,1

 العجز التجاري )يسجل المغرب عجزا مع جميع شركائه الذين وقع معهم اتفاقيات تبادل حر( و تعمق تبعية المغرب الى الخارج .

من الناتج  63,6) من %  استمرار التبعية المالية : رغم االنخفاض الذي عرفته المديونية العمومية الخارجية ) لصالح المديونية الداخلية( منذ نهاية التسعينات -2

. مما يؤكد 2611سنة  23,0لتصل الى %  2660( ، إال أنه سرعان ما عادت الى االرتفاع ابتداءا من 2660سنة  19,6الى %  2666الداخلي الخام لسنة 

الخارجي،  الدعم ال استمرار العجز البنيوي في ايجاد مصادر تمويل داخلي كافية لالقتصاد المغربي. وال ينبغي للتركيز على المديونية الخارجية أن يخفي أشك

 المشروطة في غالب الحاالت باتباع سياسات معينة، و التي يصعب تقييمها . 

حتى في تحديد السياسات : استمر بل ازداد اعتماد المغرب على مكاتب االستشارات و الخبرة األجنبية في العديد من المجاالت بل و   استمرار التبعية التكنولوجية -3

الذي ساهم في بلورة المخطط األخضر و مخطط إقالع الصناعي(. كما يستمر في استيراد  Mckinseyالقطاعية )نموذج مكتب االستشارات االمريكي ماكينسي 

 حاجياته األساسية من اآلالت و مواد التجهيز. و يظل البحث العلمي و االبتكار يحظيان بحصة ضعيفة من الناتج الداخلي الخام .

ية و تسهيالت : جاءت الخوصصة و مختلف اإلجراءات الهادفة الى جلب االستثمارات األجنبية )منح إعفاءات ضريب تعزيز الحضور القوي للرأسمال األمبريالي -6

مقدمته الرأسمال الفرنسي لتعزز الحضور القوي للرأسمال االحتكاري األمبريالي في االقتصاد المغربي. فقد استفاد هذا األخير )و في   إدارية , إنشاء مناطق حرة...(

. و قد استطاع 2660أرباع مداخيل الخوصصة الى غاية سنة  3لوحده أو بشراكة مع الرأسمال المحلي من عمليات الخوصصة المختلفة أكثر من   (06ب % 

رير البترول و النقل تك الرأسمال األجنبي من خاللها السيطرة على مواقع احتكارية في قطاعات متعددة كاالتصاالت و صناعات الصلب و الحديد و التبغ و االسمنت و

. و 1990سنة  13مقابل %  2661من الناتج الداخلي الخام سنة  66البحري و تركيب السيارات... و قد عرف المغرب ارتفاعا في االستثمارات األجنبية إلى % 

ات الصناعية كما في ماراتجهت هذه االستثمارات أوال نحو العقار الفاخر و السياحة و الخدمات و االتصاالت ثم بشكل أقل نحو الصناعات التحويلية. و تظل االستث

رتبطة باستراتيجيات و مبعض الفروع الصناعية : السيارات، أجزاء الطائرات، المنتوجات االلكترونية و الكهربائية، جيوبا معزولة عن النسيج االقتصادي المغربي 

التي بموجبها يتم الفصل    La décomposition internationale du processus productifالشركات المتعددة الجنسية حول التفكيك الدولي لمسلسل االنتاج

ن بلدان المحيط حول بي بين المراحل المتعددة إلنتاج مادة معينة و توطينها في دول مختلفة باالستفادة من الفوارق على مستوى األجور و المهارات و من التنافس

من خالل أثمنة التحويل   رتقديم االمتيازات لجلب االستثمارات. لهذا تحقق هذه الشركات الكبرى أرباحا عالية تنقل في الغالب الى الخارج بشكل مباشر أو غير مباش

Prix de transfert  . و مصاريف ما يسمى ب" المساعدة التقنية الخاصة " مما يعمق من العجز في ميزان األداءات 

 خاتمة : 

، الكتلة الطبقية ليأخضع االقتصاد المغرببي لحاجيات التراكم لدى الرأسمال االمبريالي و خاصة الفرنسي. جاءت الخيارات االقتصادية التي أقرها شريكه المح 

سنة من السياسات النيوليبرالية. إن اقتصادا هشا و  36السائدة، وفقا لمصالحها، لتعزز، بعد االستقالل الشكلي، من هذه التبعية البنيوية التي ستعمقها حصيلة 

من تعمق لألزمة وم ضعيف النمو و اإلنتاجية و موجها نحو الخارج خاضع بشكل أكبر للتغيرات الحاصلة على مستوى النظام الرأسمالي العالمي. إن ما نعيشه الي

الح أقلية مالكة للسلطة و مص البنيوية )تحت تأثير األزمة االقتصادية العالمية( هو النتيجة المنطقية لسيادة نموذج اقتصادي و اجتماعي فاشل، يخدم في المقام األول

ط بين إسقاط االستبداد تربالثروة بتواطؤ و تحالف مع األمبريالية . إن استيعاب ذلك يؤدي بنا بشكل منطقي الى رفض أي استراتيجية الخراج البالد من األزمةـ، ال 

 و الفساد و القضاء على التبعية أي بين تحقيق الديمقراطية و إنجاز التحرر الوطني .

 

 عبد اللطيف زروال مقال منشور بجريدة النهج



 

 

2 -صفحة    
 اإلفتراس اإلقتصادي والرأسمالية التبعية بالمغرب     

 

Page  25 Titre du document 

 االزمة العالمية تعري الخيارات النيوليبرالية المتبعة

 أزمة النموذج التنموي المعتمد على االنفتاح والتبادل الحر

تكثف الدولة دعاية مسترسلة لبرنامج االقالع االقتصادي المتمحور على ست مهن عالمية للمغرب ، يملك فيها المغرب مزايا تنافسية تؤهله 

للتخصص فيها والتحول الى قلعة متقدمة للتصدير في قطاعات ذات انتاجية مرتفعة وقيمة مضافة أكبر. يهم األمر مهن النسيج ،ترحيل 

 أنهالخدمات، الطيران، السيارات، الصناعة الغذائية ، االلكترونيك، وانضافت لها الصناعة الكميائية والشبه الكيميائية. ويتم تقديمه على 

رافعة للتصدير واستطاع جذب ماركات عالمية كبرى للمغرب مثال رونو ،بومبارديي، الستوم، نيكسان .... ونتيجة لدلك فالمغرب الول مرة 

 في تاريخه يملك استراتيجية صناعية متكاملة )حسب هذا االدعاء(.

 10مليار درهم وللصادرات ب  02ورفعا للناتج الداخلي ب 4290ألف منصب في هده القطاعات بأفق  442من جهة اخرى وعدت بخلق 

 مليار درهم.

ينقشع الضباب عندما نحلل القطاع الصناعي عامة، لدرجة تراكب قطاعين متفاوتين، االول مرتبط باستراتيجية الرأسمال الكبير المحلي 

بشراكة مع حليفه االمبريالي ، ويستفيد من دعم ومزايا ال مثيل لها ومن تمويل عمومي عبر عدة آليات :الميزانية العامة ، صندوق الحسن 

الثاني ،المكاتب الوطنية ، الجماعات المحلية...، والثاني عبارة عن نسيج غير قادر على المنافسة وضعيف االنتاجية ومحروم من التمويل 

 موجه غالبا للسوق المحلية وحتى الموجه للتصدير يعاني من منافسة المجموعات الكبيرة ومن غياب الدعم.

الملكية وتعبيرا عن مصالحها الخاصة ومصالح الطبقات الحاكمة تعمل على اعادة انتاج وضع التفاوت هدا، لدرجة وجود رأي خافت غير 

قادر على التعبير سياسيا عن مصالحه، يتمثل في الشرائح البورجوازية التي ترى بأن سياسة الدولة والمجموعات الكبيرة تجعلها رهينة 

ة وضع يجبرها ، اما على تغيير وجهة استثماراتها وهو خيار واقعي يمليه ميزان القوى وحساب الربح والخسارة، واما المقاومة وتدبير االزم

 عبر مشاريع للدولة هدفها األخير إحساسهم بتمثيل مصالحهم عبر مشاريع تنمية المقاوالت الصغرى والمتوسطة.

ح، نتج عن  كال المسارين الذين زجت فيهما قطاعات من البورجوازية المحلية، غير القادرة على منافسة السلع الموردة نتيجة سياسات االنفتا

 ومن سياسة الدولة الداعمة للرأسمال الكبير، هجر متزايد لالستثمار في القطاع الصناعي الضعيف أصال. ليتحول الى دينامية نزع للتصنيع 

 .4294و 4222%بين  92.1% الى 90خاصة منذ بداية التسعينات جعلت حصة الصناعة من الناتج الداخلي تمر من

يؤدي هدا الى التحول تدريجيا الى اقتصاد يعتمد على القطاع الثالث وهو ما من شأنه إدامة عوامل التخلف والتقهقر االقتصادي، وعكس 

ادعاءات الدولة التي توحي للرساميل المتضررة بإمكانها اعادة هيكلة نفسها في قطاعات مرتبطة ببرنامج االقالع االقتصادي، فان المسار 

سالك نحو تحول برنامج االقالع االقتصادي الى ألية منظمة لضرب الشغل واضفاء طابع الهشاشة عليه في القطاع الصناعي بتدوير اليد 

 العاملة بين القطاعات وليس خلق لشغل جديد قار ومؤمن.

 4221ألف منصب شغل سنويا بهده القطاعات، تقلصت مناصب الشغل بالقطاع الصناعي بين  422فعكس ادعاءات الدولة بخلق حوالي 

الف منصب  40تقلصت ب  4294الف.وخالل  20الف منصب وتدمير 49الف منصب شغل سنويا. وهو محصل خلق  42بحوالي   4299و

 شغل.

في حين لم تبلغ مناصب الشغل المحدثة  000222بلغ حجم مناصب الشغل المدمرة بالقطاع الصناعي  4224و 9112وفي المدى بين 

 .002222سوى

نحن إزاء عملية اضعاف االقتصاد المحلي بإرساء نماذج صناعات غير قارة ومرتبطة بالخارج ومنفصلة عن الواقع المحلي. ضحيتها 

االولى الطبقة العاملة الن وضعا كهذا يحرمها من االستقرار و يجعلها ضعيفة وغير قادرة على الدفاع عن نفسها، مما يؤثر بشكل عام على 

الوضع النقابي بحرمانه من الشرائح االقوى من الطبقة العاملة )عمال القطاع الصناعي(، ويجعل مهمة اعادة بناء الحركة العمالية تصطدم 

 بالواقع المرير هذا.

الطبقات الحاكمة استطاعت عبر سياستها هذه جر اقسام من البورجوازية الصغرى والمتوسطة الى الخضوع لها جراء خوفها على مصيرها 

ة االقتصادي وخلقت لجزء منها قطاعا بديال في العقار والبناء والخدمات، وفي جانب أخر تدمير تنظيم القطاعات المتقدمة من الطبقة العامل
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 الصناعية بإرساء شروط المرونة لتشتيتها.

لم تتطور بنية القطاع الصناعي بشكل يعدل قسمة العمل الموروثة عن االستعمار الفرنسي وهو ما يتجلى في بنية االقتصاد المرتكز على 

. وحيث  الصناعة تعد امتدادا للفالحة والنشاط المعدني 4294% من القيمة المضافة المنتجة سنة  10الفالحة والقطاع الثالث بنسبة تفوق 

% حصة الصناعة  91.1% .  في حين ال تتجاوز صناعة النسيج بنسبة  20النها تتركز على الصناعة الغذائية والصناعات التحويلية بنسبة 

% وهي انشطة ترتبط بالرأسمال االجنبي في  44% , وحصة الصناعة الميكانيكية والمعدنية والكهربائية  92.9الكيميائية وشبه الكيمائية 

 االنتاج واالسواق وتنعدم بشكل عام الصناعات االساسية التي تميز االقتصادات القوية.

عا في السابق ومن أجل تمرير اتفاقات التبادل الحر وسياسات اعادة الهيكلة ثم الوعد بان هدا السياق سيدفع بالمنافسة الصناعية وسينتج وض

ر تندفع فيه االستثمارات نحو القطاع الصناعي للزيادة في انتاجيته ، وأن جدب الرساميل االجنبية نحو قطاعات جديدة سيحول المغرب الى نم

 جديد نظرا لموقعه الجيوستراتيجي وتعدد اتفاقاته للتبادل الحر...

 فالمهن العالمية للمغرب الخمسة تندرج في نفس السياق وهي متوجهة نحو المناولة وخدمة التنافس بين الشركات العالمية وال تساهم في خلق

% خالل السنوات 12بنية صناعية قارة ومجدية لالقتصاد المحلي. حيث تبلغ نسبة الصادرات التي تندرج في اطار القبول المؤقت معدل 

 األخيرة.

الرهان على جدب االستثمارات االجنبية واندماج المغرب في العولمة الرأسمالية ، ساهم بدوره في تعميق العجز التجاري على اعتبار أن 

 االستثمارات موجهة للسوق العالمية وغير مترابطة بالسوق المحلية سوى كممون .

يقدم المغرب نفسه كقاعدة مهمة نحو التصدير الى االسواق التي يرتبط معها باتفاقات التبادل الحر وكنافدة للتوسع في افريقيا, لجدب 

االستثمارات. وهو بدلك يستبدل المصالح الوطنية  بمصالح طبقات محدودة ومستفيدة,  همها الوحيد تصدير االرباح والدي أصبح يشكل احد 

 أهم العوامل التي تساهم اليوم في احتداد العجز المالي مع الخارج.

اسقاط السياسات النيوليبرالية كالتبادل الحر ومختلف االتفاقات االستعمارية التي تنص على حماية الرأسمال االجنبي أولوية مطلقة في 

برنامجنا السياسي، فإلى جانب الشعار السياسي الدي يجب أن يؤطر تحركاتنا وتحاليلنا بربط المسألة ببنية الحكم والسلطة السياسية 

د لبعواالقتصادية ، فانه يجب أن تؤطر كدلك مفهومنا وتقديراتنا إلعادة بناء الحركة االجتماعية خاصة مكونها النقابي الصناعي، دون اغفال ا

 االممي والجهوي للنضال ضد االمبريالية ومكونها المحلي.

 أزمة معدالت نمو غير مجدية في التقليص من حدة االزمة االجتماعية

ة الييتركز معظم النقاش العمومي في ربط تأثيرات االزمة العالمية بأرقام حول معدالت النمو. فمختلف التيارات الفكرية المرتبطة بالنيوليبر

 ترى التنمية مرادفة لمعدالت النمو، وهو ركيزة برامجها خاصة االنتخابية.

فع على المستوى النظري ،وبدون العودة إلى العديد من االنتقادات الفكرية لهذا الطرح ، وبدون ذكر التجارب الملموسة، فبلوغ معدل نمو مرت

 غير اتوماتيكية.  ال يعني بالضرورة تحقيق تنمية وباألحرى وصفها بأنها اجتماعية. فمع تطبيق السياسات النيوليبرالية اضحت تلك العالقة

فمع تطبيق النيوليبرالية اصبح معدل النمو يعني تركيز الثروة بيد المالكين وتحسين مستويات عيش من هم في االعلى على حساب من هم في 

 االسفل.

هيكلية ال لن نقف كثيرا على التالعب باألرقام والحرج السياسي للمدبرين الجدد )العدالة والتنمية( أمام واقع ازمة يتعقد باستمرار نتيجة االزمة

 .تهاالعامة لالقتصاد المحلي الدي حافظ على نفس السمات العامة ومنذ الحقبة الكولونيالية القتصاد تبعي خاضع لالمبريالية الفرنسية ونظيرا

كما ينقله الجدول الموالي . ولكن ترافق ذلك مع  4221و 9110بين  2.9ومن جهة اخرى فمعدل النمو شبه مستقر بالمغرب في متوسط %

حاليا.اي ان معدل النمو المعبر عنه ليس سوى معدل نمو ارباح  902الى الرتبة  990انتقال تصنيف المغرب في التنمية البشرية من الرتبة

 الرأسمال )نتائج األبناك ومؤسسات البورصة نموذجا( وهو بعيد عن اطالق أي تنمية اجتماعية.

إن استفحال أزمة االقتصاد المحلي وارتهانه التام بالخارج يجعل القرار االقتصادي خارج يد الحكومة، ويكتفون فقط بالتوقعات بناء على 

في مسودة قانون  2.0%   % في التصريح الحكومي ثم0.0% في البرامج االنتخابية انتقلت الى 1% و0الظرفية. فمن معدل نمو بين 

 %.4.1والتي انتهت في االخير بمعدل  4294% ابان الربع االول من سنة 4.4المالية، في حين لم تتجاوز عتبة 
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ن بي إن أزمة النمو بالمغرب تجد تفسيرها فيما نتج عن تنفيذ السياسات النيوليبرالية من تعديل لمستوى توزيع القيمة المضافة المنتجة محليا

الرأسمال والعمل لصالح األول. حيث أن أجزاء هامة من القيمة المضافة ال يعاد استثمارها بل تهجر إلى الخارج وتعتمد على عوائد انتاج 

 متدنية ،مع ما ينتج عن ذلك من تقويض للبنية االقتصادية المحلية ويحكم عليها باألزمة الدائمة.

ال إن سياسات اطالق النمو في اقتصاد تبعي مرتهن باإلمبريالية ، ليست سوى ضالال ، اما التنمية الحقيقية ، فلن يحققها المدبرون الجدد و

 . سياسي عن مصالح فئات من الطبقات السائدة القدامى، ألنهم أصال خدام البنية المحلية ولكون برنامجهم تعبير 

 في أدى تراكب ،ضعف بنية االنتاج المحلية ، مع شكل االندماج في العولمة النيوليبرالية،  بقيادة مجموعات اقتصادية رأسمالية محلية منظمة

شكل هولدينكات تبسط هيمنتها على قطاعات متعددة عصبها الربحية العالية وليس مشاريع صناعية، الى ارساء نمط اقتصادي يعيد انتاج 

ى عل التفاوتات االجتماعية ويعمق العجز االجتماعي، مع ما يحتاجه للحفاظ على المصالح الطبقية، الى تعميق الدولة القمعية والسلطوية قادرة

ضبط البؤس االجتماعي والحيلولة دون تحوله الى تحركات اجتماعية. فنقص وتقلص الهامش االقتصادي واالجتماعي لدى الطبقات الحاكمة 

 تعوضه بالتدبير السياسي والسلطوي.

الملكية وعيا منها بهذا التحدي السياسي عملت على تطوير أشكال تدخلها االجتماعي، بفسح المجال لتطوير نسيج جمعوي ساهم في 

امتصاص جزء من االزمة االجتماعية ومن تحمل المعنيين به جزءا من تكاليف التنمية المحلية ، وبتوسيع أشكال دمج النخب في مؤسساتها 

 السياسية واالدارية ، وبإبداع أشكال مؤسساتية ومالية تمكنها من الحضور في العمق االجتماعي ومراقبته عن قرب.

ان اننا أمام مفارقة كبيرة. ففي نفس الوقت الملكية ،عبر نظامها االقتصادي والسياسي، مولدة ومنتجة لالمساواة االجتماعية وللفقر والحرم

 االجتماعي، وهي نفسها من يستند على المسألة االجتماعية لترسيخ نفسها كمبادر وكقائد للمبادرات االجتماعية.

فبراير حيت لم تستطع الحركة االنغراس اجتماعيا ولم تصل الى مستوى طرح المسألة االجتماعية في  42برز هدا بشكل جلي ابان حراك 

عالقة بالحكم الملكي، ولكن يبقى هذا ظرفيا ومرتبطا بمستوى ميزان القوى السياسي وبالقدرة على ابداع شعارات وتحركات سياسية تساجل 

ا في العمق السلطة الملكية. وتعطينا مدى التحركات والنقاش السياسي الموازي لحملة التنديد بإطالق سراح البيدوفيل االسباني درسا سياسي

 في المنهجية المطلوبة لوضع مداخل تطوير الوعي الشعبي.

تتسارع االزمة االجتماعية نحو التعمق أكثر وتعمل السياسات النيوليبرالية على تعميم الهشاشة والبؤس االجتماعي ، وهو مسار سيتعمق 

خالل القادم من السنوات كما أوضح تقرير البنك المركزي والمجلس االقتصادي واالجتماعي االخيرين والذين يعبران عن رعب النظام من 

 الوضع االجتماعي ويوصيان بسلم اجتماعي لتمرير الهجوم على الجماهير الشعبية.

منصب شغل وهو رقم لم  9222حيث لم يتجاوز صافي مناصب الشغل المحدثة سوى  4294فقد  تراجع صافي احداث مناصب الشغل خالل 

 ألف حسب أرقام مندوبية االحصاء. 990حوالي  4299و 4221, في حين كانت بين 9111يسجل مند 

 4222كما أن استقرار معدل النمو خالل السنوات الفارطة لم يوازيه تطور عددي إلجمالي المشتغلين  , فرغم تطور معدل النمو بين 

% خالل الفترة  2.10%  خالل نفس الفترة االولى و 9.1% فان معدل التشغيل لم يتجاوز  2.9ب  4294و 4221% وبين  0ب 4220و

 الثانية .

وهو بدلك يعزز االنكماش البنيوي للنشاط  4294% سنة  20.2الى  4299% سنة 21.4فيما يواصل معدل النشاط منحاه التنازلي من 

 %. 02% مقابل معدل عالمي يجاور  09حيت كان يتجاوز   4229االجتماعي خاصة منذ 

 .4220نقط مئوية فقط منذ  0% متقلصا ب 40يتجلى اكثر االنكماش البنيوي للنشاط االجتماعي في عدم تجاوز نسبة نشاط النساء عتبة 

% في حين أنها تتجاوز  1تخفي الطبقات السائدة هول االزمة االجتماعية بالتخفي وراء استعمال ارقام منتقاة بدقة كاستقرار معدل البطالة في 

 %. 00سنة بالوسط الحضري  42و 90لدى الشباب البالغ بين 

 يتبين أن السياسات النيوليبرالية من التقويم الهيكلي الى التبادل الحر ساهمت بشكل كبير في اضعاف المقاومة االجتماعية نتيجة :

استنكاف جزء كبير من الجماهير العاطلة الى الخمول االجتماعي نتيجة استدامة وضع البطالة واالحباط االجتماعي ، وتتعمق لدى جماهير 

 النساء مما يؤدي بهم الى تغذية صفوف القوى التقليدية والمحافظة.

مليون مستخدم بالوسط الحضري بحسب أرقام مندوبية االحصاء، وتكريس  4,0توسع كبير للقطاع الغير منظم والدي يصل الى حوالي  

الطابع الثالثي لالقتصاد، يساهم في تشتيت القوى العاملة ويقلص من القطاعات المحمية والمنظمة ويوسع مجاالت القوى المحافظة على 
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 حساب التقدمية.

 تدمير متواصل للقالع االقتصادية التقليدية مما يوازيه من اضعاف للفعل النقابي والسياسي للطبقة العاملة خاصة مكونها الصناعي. 

يبرز هدا حجم التحديات المطروحة علينا. فنظريا االزمة االجتماعية عامل حاسم لتطوير فعل سياسي ونضالي ضد البناء المؤسساتي 

ر واالقتصادي المولد لها، لكن وضع تذرير الجماهير في بنية االنتاج يحد من امكانيات الفعل المنظم باماكن العمل. هذا ما ينتج عنه تغيي

رهانات تنظيم القوى العمالية من اماكن الشغل الى اماكن العيش والسكن. فالمعمل لم يعد وحده كاف لالنغراس والتنظيم، لذلك فالعمل في 

االحياء الشعبية وتنظيم الجماهير على جدلية الوضع االجتماعي كمستغلين  ومختلف مشاكل حياتهم خارج المعمل رهان أساسي لالنغراس 

 االجتماعي.

 أزمة السياسة المالية وميزانية الدولة المبنية على الحفاظ على التوازنات المالية

% الواردة ضمن  0.9% المستهدفة بقانون المالية و0.2% من ندو متجاوزا نسبة  1.0واصل عجز الميزانية منحاه التصاعدي ليبلغ 

 % من ن دو.01.2نقط مئوية لتبلغ  0التزامات المغرب في خط الوقاية واالئتمان، مما ادى الى ارتفاع مديونية الخزينة ب 

% في 0يعد هذا التصاعد بعد سنوات من تطبيق عتبة ماستريخت، وبعد التغني بالوصول الى تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية من عتبة 

من ندو وغرسها في البيئة المحلية، سقوطا مدويا أليديولوجية الليبراليين الجدد التي  02عجز الميزانية ومن مديونية خارجية ال تتجاوز % 

 وجدت فيها الطبقات الحاكمة خير سياسة تعزز من مكاسبها وتحافظ على أرباحها ومصالحها الطبقية.

يم تقوأصبح الحفاظ على التوازنات المالية والماكرو اقتصادية أحد األركان األساسية للسياسة االقتصادية والمالية، خاصة منذ تطبيق سياسة ال

، وسيجث العديد من االصالحات النيوليبرالية أدوار 4299الهيكلي. وتم رفعها الى درجة مبدأ دستوري بالتنصيص عليها في دستور 

للبنك المركزي حيث اصبح مؤسسة  4220مؤسسات بدور دركي للحفاض على حسن تطبيق التوازنات الماكرو اقتصادية، ويعد اصالح 

 مستقلة مثاال ساطعا لهذا المسار. ويفرغ هدا التنصيص وأدوار المؤسسات التي تستند عليها الملكية في حكمها البرامج السياسية والتناوب

الحكومي من أي مضمون سياسي، لضرورة التزام الكل بمعايير وبناء مؤسساتي بوظائف محددة أصال. فالسياسة العمومية والخيارات 

 االستراتيجية واحدة مهما تعدد اللون السياسي للمنفذ.

فمنذ ثالث عقود والشعب المغربي يعاني جراء هده الخيارات، فقد تمكنت الطبقات الحاكمة وبكلفة اجتماعية كبيرة، من الوصول إلى 

التوازنات الماكرو اقتصادية وحافظت على نسبة للتضخم مواتية، لكن عكس الرهانات الخطابية لم تؤدي تلك السياسة إلى إطالق النمو وال 

تحسين التشغيل. والنتيجة تدهور متواصل لالقتصاد المحلي وزيادة ارتهانه باإلمبريالية، بطالة جماهيرية ونقص حاد في الخدمات 

 االجتماعية وموت لألطفال والنساء بأمراض قابلة للشفاء جراء تدهور الصحة...

تفيد حصيلة العقود الثالث من التقويم والسياسات النيوليبرالية، أن توجيه السياسة االقتصادية وفق قواعد محددة سلفا تقوم على حفظ 

فما  ى :التوازنات المالية، كان لها األثر العميق في تعزيز العجز على مستوى النمو والعيش الكريم، وهو ما يجعل نقدنا لهاته الخيارات ذا معن

الذي يرفع الحفاظ على تلك التوازنات إلى أولوية مقدسة على حساب أولويات أخرى؟ فاألمر ليس اقتصاديا وال ماليا صرفا. فعبر تلك 

األولوية تنسل المصالح الطبقية التي تدافع عنها الملكية، وتتحدد عبره أدوار مؤسسات نظامها السياسي ومنها الحكومة. أصبحت بحكم 

 اإلصالحات النيوليبرالية آليات الدماج النخب التي اختارت أن تشارك في الحفاظ على إنتاج وضع الهيمنة إلى جانب الملك.

تتنوع الشعارات التي تغطي كل طور من العقود الثالث ، لكن المحصلة واحدة: ال نمو تحقق وال تحسن لظروف عيش االغلبية. فقط األرباح 

 للمالكين المحليين ومختلف أشكال تصدير القيمة للخارج.

يتعلق األمر بطبيعة الخيارات الطبقية والسياسية القائمة على حرمان الشعب المغربي من سيادته على قراره المستقل. ومهما حاول مدبرو 

ما سياسات الطبقات الحاكمة، ومهما غالوا في تطبيق الخيارات النيوليبرالية ، سيستمر عجز الميزانية. ألن هذا األخير ليس معطى ظرفيا وإن

 هو بنيوي في المالية العامة لألسباب الجوهرية التالية:

الطبيعة الهشة لالقتصاد المحلي ، وضعف التصنيع ،وبقاء االقتصاد في خصائص قسمة العمل الدولية لما بعد االستقالل. كلها عوامل تحد  

 من نمو الناتج الداخلي وبالتالي تمويل الخزينة.

 ارتهان االقتصاد المحلي وتبعيته لإلمبريالية ينمي كافة أشكال تصدير فائض القيمة المنتجة محليا، عن طريق خدمة الدين العمومي والخاص 
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 وعوائد الرأسمال والتبادل الالمتكافئ .. هذه الميكانيزمات تحرم االقتصاد المحلي ومعه الميزانية من موارد أساسية.

الية لمالطبيعة الطبقية للخيارات االقتصادية المتبعة منذ االستقالل الشكلي، استهدفت بناء قاعدة اجتماعية تابعة للملكية. فكانت السياسات ا 

)السياسة الضريبية و مختلف أشكال الدعم العمومي( الوسيلة التي حرمت الميزانيات االجتماعية من الموارد وأقفلت منابع التمويل على 

 المالية العمومية، خدمة لتلك الخيارات الطبقية للملكية.

ة ميإرساء النموذج االقتصادي واالجتماعي ، القائم على السمات السابقة، وعلى آلية الفساد اإلداري والمالي. ساهم في تهريب الموارد العمو 

 وتحويلها إلى أرصدة خصوصية في الداخل والخارج.

ة حدت العوامل السابقة من تمكين المالية العمومية من إمكانيات وموارد هامة، وحولت سياسة العجز إلى آلية سياسية تعكس الوظيفة السياسي

لميزانية الدولة عبر التقليص والضغط على الميزانيات االجتماعية. وعملت السياسات النيوليبرالية على تكريس هذا الواقع بسعيها لجعل 

 ميزانية الدولة وجهازها أداة لخدمة الرأسمال.

 ان الطبيعة الطبقية لمؤسسات الدولة القائمة هو ما يستوجب تفكيك أدوارها والمصالح المتنفذة عبرها، فالسياسة العمومية للدولة تحكمها

 مصالح محددة وعبرها تقوم الملكية بتدبير مزدوج للحفاظ على توازناتها الطبقية وفي نفس الوقت تدبير سياسي لنتائج الزمة االجتماعية.

نتج عن النيوليبرالية توسيع مجاالت المؤسسات السياسية للحكم، مما مكن الملكية من إشراك متواصل للنخب البورجوازية المحلية كشكل 

 للتحكيم بين المصالح المتفاوتة لمجموعاتها مع التحكم والمراقبة للمصالح والمسارات.

هذه المؤسسات محكومة ببناء جهاز دولة متركز حول الداخلية والجيش ليخدم مصالح البورجوازية في الميزانية واإلدارة و"األمن 

 االجتماعي" من جهة، لكنه معتمد في تمويله على الطبقات الشعبية ويكثف أشكال المحاباة والتهرب واإلعفاء للبورجوازية من جهة أخرى.

إن هذا الدور السياسي هو ما يجب علينا التأكيد عليه في ربط أي بديل اجتماعي واقتصادي بطبيعة البناء المؤسساتي والسياسي الكفيل 

بية لشعبالتعبير عنه. فالمسألة الديموقراطية ليست بناءا فوقيا وال قانونيا، وإنما مصالح اجتماعية تعبر عن نفسها في مؤسسات تضمن السيادة ا

 تمثيال وتكون أداة لسياسة اجتماعية وطبقية بديلة.

 

 التكتل / التضامن من أجل بديل إشتراكي
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 الملكية والتحوالت االقتصادية والسياسية

 

 روعنتج عن سياسة التقويم الهيكلي، تحوالت جذرية في بنية اإلنتاج والبناء المؤسساتي للنظام السياسي الحاكم، فقد تميز عقد التسعينات بش

ي بنكالملكية في إصالحات هيكلية تقنن لليبرالية االقتصادية ،بدءا من تعديل القوانين المؤطرة للمقاولة مرورا بالجمارك فالسوق المالي وال

 ار.لمسفالقضائي .... لتعزز االتفاقات االستعمارية الجديدة من قبيل التبادل الحر وانخراط المغرب في مسلسل المنظمة العالمية للتجارة هذا ا

ب جانكان من بين النتائج األساسية لهده التحوالت تعزيز المكانة االقتصادية والسياسية لفئة من البورجوازية المحلية استطاعت أن تشكل إلى 

الفئات األخرى حصان التقويم الهيكلي )ما أطلق عليه البعض بورجوازية متنورة نسبة لهيكلتها وعالقاتها باإلدارة وتوجهها لإلنتاج عوض 

 االستثمار غير المنتج(

 كيةدفع مسلسل اللبرلة االقتصادية هدا، القوى االمبريالية ومؤسساتها، إلى الرهان على تشكل قوى رأسمالية ناشئة لتمثل قوة توازن مع المل

من شأنه أن يطور البناء المؤسساتي للنظام ويفتح أفاقا واسعة لليبرالية االقتصادية والسياسية. ومن جهة أخرى فتوسع مدى الليبرالية 

االقتصادية وتعميم مجاالتها ستعزز من تمثيلية الرأسمال داخل المؤسسات مع ما سينشأ عن ذلك من تحرر اقتصادي وسياسي للرأسمال عن 

 الدولة مما يشكل أساسا للديموقراطية الليبرالية.

( هاته نفوذ كبير خاصة وسط نخب المعارضة التقليدية والنخب االقتصادية والجامعية.  transformistesكان لرهان المدرسة التحولية ) 

ما وكان األساس الذي سرع من التقارب بينها وبين الملكية خاصة أمام اختالل موازين القوة السياسي لصالح األخيرة منذ أواسط السبعينات. ك

مثل هذا الرهان اإلطار العام لمنظور "المعارضة البناءة" حيث لم تعارض الليبرالية )خاصة التقويم الهيكلي( كسياسة عامة بقدر ما 

 عارضت أشكال تطبيقها وتصريفها.

 ال يمكننا فهم التحوالت السياسية لدى نخب االتحاد االشتراكي مثال، دون أن نأخذ بعين االعتبار هذا التحول الهام في رؤيتهم للتحوالت

 ته،االقتصادية التي عاشها المغرب. وهذا التحول الفكري بله السياسي هو ما فتح الباب أمام الملكية الستقطاب النخبة االتحادية إلى مؤسسا

 كما شرع لبداية تشكل رأي سياسي اتحادي بنضج الشروط "للحكم" إلى جانب الملك.

ز من عز لكن مسلسل اللبرلة هذا لم يؤد إلى الديموقراطية الليبرالية كما توهم البعض، وإنما إلى إعادة هيكلة الملكية لقواها االجتماعية بشكل

 في الموقع االستراتيجي لقوتها االقتصادية ولموقع وقوة المجموعات االقتصادية الكبرى. وكان للعديد من السياسات الليبرالية األثر الكبير

ذلك من قبيل الخوصصة والشراكة بين القطاع العام والخاص وتوسيع األسواق الخارجية أمام منتجاتها والمديونية الداخلية وتكثيف أشكال 

 قاتالدعم العمومي... لتتحول الليبرالية االقتصادية إلى آلية لمراقبة وهيكلة الحقل االقتصادي، بشكل يجعل الملكية تتحكم وتسمو فوق الطب

 الحاكمة، وتسد الطريق أمام الديموقراطية لتعارضها مع مصالحها السياسية واالقتصادية.

إعالنا سياسيا من الملكية بإقرار ليبرالية ذات خصوصية محلية مراقبة وموجهة وفق أهداف تخدم الشكل  9110كانت حملة التطهير سنة 

 سياسي جديد مملى تتحدد مالمحه فيما يلي:-الذي تود به هيكلة القوى االجتماعية للبورجوازية، وبرغبة الملكية فتح الباب أمام عقد اجتماعي

 استحضار القوة السياسية لإلمبريالية ومؤسساتها في رسم وتقرير السياسات المحلية 

  اعتبار الملكية وقوتها االقتصادية والسياسية واألمنية فوق الليبرالية )رسم حدود عالقة االقتصادي والسياسي في الليبرالية بما

 يوافق الملكية ومصالحها(

 ."التحكم عبر آليات إدارية وسياسية في ولوج الدائرة االقتصادية لـ"المحظوظين 

 .التذكير بسلطة العقاب وحق التدخل التي تنفرد بها الملكية 

أضحت موازين القوى لصالح الملكية بشكل كلي، فقد اجتازت اإلعصار االقتصادي والسياسي لسنوات الثمانينات، ومكنتها اإلصالحات 

ه النيوليبرالية بشراكة مع الرأسمال االمبريالي ومؤسساته من تطوير بنائها المؤسساتي ليصبح أكثر تمثيلية لنخب الرأسمال دون امتالك هذ

االخيرة للسلطة. فهي محتكرة من طرف الملكية، عبر نظام سياسي عبارة عن رأس هرم يمركز ويركز كل السلطات بيده ويسمو فوق 

المؤسسات، التي تمثل فقط آلية الحتواء واستيعاب مصالح مختلف شرائح الطبقة البورجوازية، ليس عبر توازن للقوى، ولكن عبر تفتيتها 

 بشكل مراقب ومتحكم فيه عبر السلطة الفعلية المتمثلة في الملك.
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، كتعبير سياسي على 9110كانت هاته الشروط المفتاح السياسي للملكية للشروع في هيكلة الحقل الحزبي، التي انطلقت باتفاق فاتح غشت 

اإلجماع على مبدأ التشارك لحل المسألة السياسية واالجتماعية ، وقطعا مع أشكال المعارضة االجتماعية التي  تتعارض والوضع االقتصادي 

 واالجتماعي القائم. وانتهت بحكومة عبد الرحمان اليوسفي التي تعتبر الشكل المتقدم من تصفية الملكية لإلصطفافات السياسية الناتجة عن

مرحلة النضال ضد المستعمر، ودمجا لالتحاد االشتراكي وشركائه في بنية الحكم، بالشروط التي مكنت الملكية من التنفيس عن أزمتها 

 السياسية، وإعطاء نفس جديد لمواصلة اإلصالحات النيوليبرالية.

ر تطوكان لهده التحوالت دور كبير في امتصاص النظام لنتائج األزمة االجتماعية. فباإلضافة الى الوظيفة السياسية للنقابة كعائق أمام نمو و

ظ حفاالحركة العمالية والشعبية بعلة انخراطها في االصطفاف السياسي الجديد، كان لتعاظم  مكانة الجمعيات القروية للتنمية دور أساسي في ال

عموما على الوضع السوسيوسياسي للقرى. ورغم أن األزمة االجتماعية أفرزت العديد من النضاالت االجتماعية الخارجة عن هذا اإلطار، 

 فهي محلية وغير منظمة وال متزامنة، مما أضعفها بوجه القمع و الحصار والتبديد.

في هاته الشروط السياسية واالقتصادية واالجتماعية ثم االنتقال السلس للحكم إلى محمد السادس، الذي تمكن عبر العديد من التدابير 

واإلصالحات والمبادرات، من تغيير صورة الملكية خاصة عبر تعديل بعض أشكال تدبير الحكم الفردي انسجاما مع  التغيرات االجتماعية 

 والتي كانت أهم مالمحه :

المفهوم الجديد للسلطة وتزكية نوع من المصالحة لمحمد السادس أعطى له شعبية مكنته من كنس نسبي الرث والده ليمحو عن  .9

 شخصه صورة الملك الدموي التي اكتسبها المخيال الشعبي عن والده. صورة كان تعيين جطو لحظة سياسية مؤرخة لتحقيقها.

بإبعاد االتحاد عن الوزارة االولى.  4224لحظة سياسية حاسمة في تثبيت العهد الجديد وزكى بشكل ملموس خيار  4220تمثل  .4

فتقديم تقرير االلفية، وتوصيات لجنة اإلنصاف والمصالحة، كان إعالنا من النظام على طي صفحة الماضي بالشكل الذي يخدم إرساء إجماع 

 جديد حول الملكية للسير نحو النمو و العصرنة و الديموقراطية المحمدية. )ما سمي بأولوية التنمية االجتماعية على حساب الديموقراطية(

عاود الملك التحكم في جهاز االستخبارات بتعيين أصدقائه وبعض النخب المدنية كياسين المنصوري على رأس  4220سنة  .0

االستخبارات الخارجية والشرقي الضريس على رأس األمن الوطني وشكيب بن موسى على رأس الداخلية لتنفيذ اإلستراتيجية الجديدة للملك 

 للداخلية : األمن السياسي واالجتماعي و تعميق تدخلها ومراقبتها للفاعلين في االقتصاد.

 تطوير آليات إجماع لتنفيذ إصالحات توسع من نفوذ الرأسمال ومن هيمنته . .2

تنامي دور النسيج الجمعوي في تأطير وتنظيم ومراقبة جزء من حراك الطبقات الوسطى والصغرى وفسح المجال أمام ادماجه  .0

في بنيات الدولة شكل خاصية مميزة للعقد االخير، عبر تشكل شبكات موالية للملكية، تشكل الية للضغط على الحقل الحزبي ومنافس حقيقي 

 له في تأطير وتنظيم المواطنين.

توسيع القاعدة االجتماعية للملكية كإجابة على التحوالت الداخلية للبورجوازية المحلية )ارتفاع مستوى التكوين, التفاعل مع  .0

الخارج ...( ترافق مع توسع جسم من الكوادر البرجوازية من مؤسسات تكوين أجنبية، تسبح في نفس تيار و خطاب وسياسة المؤسسات 

 المالية الدولية. تم ادماجها في مؤسساته كآلية للمراقبة والوالء، وللحد من الجمود المرافق للشكل المحافظ للحكم.

اللجوء للتكنوقراط واللجن الملكية وابراز نخب جديدة، مسار توج بتأسيس االصالة والمعاصرة للتحكم وتهميش االحزاب  .1

 السياسية وتمكين الملك من قاعدة جديدة وفق التوجهات النيوليبرالية  يشرعن بها الملكية التنفيذية  رأس االستبداد الناعم.

انتزاع مكاسب ديموقراطية في فترة انتقال الحكم من االب لالبن كانت شروطها ممكنة سياسيا واجتماعيا، لكن أخفق جراء اإلجماع الذي 

تشكل حول محمد السادس و جبن وخوف وتخاذل النخب واألحزاب المتفرعة من المعارضة التقليدية ، كما حد ضعف وتشتت القوى والنخب 

 ية.الديموقراطية واليسارية من تشكلها كقوة سياسية ذات مصداقية باستطاعتها تحويل الفترة االنتقالية السياسية الى مكاسب ديموقراطية فعل

نتج عن ذلك أن الملكية عبر عدة ميكانيزمات قامت بإخضاع مختلف اقسام البورجوازية المحلية لسلطتها إلرساء نمط من الليبرالية يتوافق 

 مع االحتكار التام للسلطة الفعلية.

هذا اإلجماع ، حٌول البناء السياسي والدستوري والمؤسساتي للملكية، الى عقد سياسي_اجتماعي مفروض تتحكم الملكية في مفاصله ، يعبر 

 اسيعن مصالح الرأسمال الكبير المحلي ورببيه االمبريالي ويفتح المجال لتمثيلية مختلف النخب التي تساند النظام. أما الحقل الحزبي والسي

فقد أصبح مجاال مغلقا بين الملكية ونخبها ، وأصبحت فيه وظيفة االنتخابات والتمثيلية في المؤسسات تتحول من سؤال من يحكم الى كيف 
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 نكون الى جانب الحاكم.

توفرت شروط سياسية خاصة لصالح نظام محمد السادس إلرساء وتثبيت استبداده "الناعم". ونتج عن ميل ميزان القوى لمصلحة الملكية، 

 الحيلولة دون نمو وتشكل معارضة ديموقراطية على أساس االزمة االجتماعية.

فبراير، التي خلخلت موازين القوى، لكن دون  42ورغم تبدل الشروط نتيجة السيرورات الثورية بالمنطقة، مما فسح المجال النبثاق حركة 

 تعديل جوهري لها. وعدم قدرة الضغط الشعبي على انتزاع تنازالت جوهرية من النظام الملكي كان نتيجة للعوامل التالية:

التنفيس السياسي القبلي للوضع التفجري في المغرب، خاصة عبر تجربة التناوب وانتقال الحكم بسالسة. كان له دور في الحيلولة دون  -

فبراير  42فبراير. فالمغرب األكثر حرمانا هو األقل تحركا من زاوية المسألة الديموقراطية. حركة  42توسع القاعدة االجتماعية لحركة 

 حاولت التوسع عبر التوجه إلى األحياء الشعبية، لكنها لم تفلح بسبب ضعف التجاوب وشدة القمع.

 استراتيجية الملكية في التعامل مع الحركة بشرعنة نفسها كقوة اصالحية. -

 قوة الملك السياسية ونفوذه في األوساط الشعبية : معادلة نعم لإلصالح من دون المس بالملكية. -

 ضعف القوى السياسية المنخرطة في الحركة وافتقادها إلى استراتيجية واضحة للربط بين المسألة الديموقراطية واالجتماعية. -

 تمكنت الملكية من تجاوز المعادالت والهزات التي فرضها تغير الظرفية السياسية بتركيب خيارين أساسيين : األول سياسي مكنها من احتواء

فبراير التعبير عن مطالبها السياسية عبر اإلصالح الدستوري والمؤسساتي  42تطلعات العديد من اآلراء واألصوات التي وفر لها حراك 

 وإجراءات اقتصادية واجتماعية.

 والثاني اجتماعي مكنها من احتواء الحراك بما توفر لها من خبرات بالمزج بين القمع واالحتواء و الحصار.

اختلف الوضع المغربي عن نظيره بالمنطقة، حيث أن تغيير رأس النظام لم يكن موضوع مطالبة وتحرك جماهيري، مما وسع حدود مناورة 

الملكية، عبر استعمال هوامش اإلصالح الممكنة لنظامها، للحد من  تطور الحراك الى ثورة منظمة تعصف بأركان نظامها. كما أن رمزية 

الملك في األوساط الشعبية ووسط البورجوازية الصغيرة والمتوسطة، والخوف في هذه األوساط من تحول األوضاع للعنف والفوضى، 

عوامل سرعت بنشوء وتطور قاعدة اجتماعية راغبة في إصالح  يضمن االستقرار. وهو ما تبين خاصة في محطتي اإلصالح الدستوري 

 واالنتخابات البرلمانية.

، إعالنا عن حسم فعلي 4221بالمائة لسنة  01في المائة بزيادة نسبية عن  20، التي لم تتجاوز فيها نسبة المشاركة 4299كانت انتخابات 

شرعية إضافية  4299فبراير لصالح األولى. ومنح تصدر العدالة والتنمية لنتائج  42لموازين الـتأثير في الرأي العام بين الملكية وحركة 

مارس، وفي نفس الوقت بدأت تنكشف تناقضات هذا "المسار اإلصالحي"، بعجزه عن توسيع هوامش الحريات السياسية و  1لمسار إصالح 

 الديموقراطية لتعارضها مع الطابع الفعلي لنظام الملكية.

فبراير، استعملت نفس الميكانيزمات التي سمحت لها بالحد من هذا الحراك  42وبعد تأكد الملكية من حسم ميزان القوى المتململ بسبب 

 مارس، الذي فتحته بسبب الذعر الذي أصابها جراء الحراك المحلي واالقليمي. 1االجتماعي، من أجل إقفال قوس شعارات 

أيضا طابع النظام االنتخابي المغربي ووظيفته السياسية في إضفاء شرعية سياسية على نظام حكم الملكية. ورغم  4299عكست انتخابات 

اإلصالحات الدستورية التي عملت أطراف عدة على تسويقها كالخيار االمثل والممكن بين ملكية تنفيذية وملكية برلمانية دون انتصار أحد 

الخيارين مع فتح الباب في المدى المنظور للخيار الثاني، فان نتائجها على مستوى هيكلة الحقل الحزبي وتشكيل الحكومة لم تختلف عن 

 سابقاتها:

 .استبعاد هيمنة قوة سياسية و استفادة اخرى من وضع ريع سياسي تتموقع به في الهيكلة السياسية للمؤسسات 

 .نظام انتخابي يمكن الملكية من استبعاد فرز قوة اغلبية في مواجهتها وتنافسها الشرعية 

 تزكي القاعدة الرئيسية لعدم استقالل الحكومة عن الملك وضعفها في اقرار وتنفيد برنامجها السياسي 

  الحكومة الجديدة رغم توفرها على اطار مؤسساتي افضل من غيرها فإنها تعاني من نفس نقطة اضعاف سابقاتها: الموقع

 السياسي المركزي للملكية في تحديد وتتبع وتنفيذ سياستها ، والطابع الالشعبي إلصالحات ال تخدم أجندتها االنتخابية.

فبراير، الذي دفعها الى قبول حلول تكتيكية ومؤقتة، ستحاول تقديمه كفشل لحكومة العدالة  42إن عمل الملكية لتصفية وكنس سياق حراك 

ولحكومة صناديق االقتراع عن االستجابة لتطلعات ومطالب الشعب، درءا منها الي نقد للحدود البنيوية إلصالحاتها ولطبيعتها المعادية 
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سيعزز من سمو الملكية عبر إظهار االحزاب بصورة عدم الجاهزية لإلصالح وبخيانة التعهدات البرنامجية مع الجماهير. للديموقراطية ، و

 .0202غشت  02وهو ما تبين في المسار الحالي خاصة بعد خطابي العرش وخطاب 

الحقل الحزبي المهيكل أضحى غير قادر بفعل تبعيته للملك، حتى على صيانة وتفعيل ما يطلق عليه "الهامش الديموقراطي"، فنرى االتحاد 

( والذي يعتبر 4290االشتراكي في كل نسخه بما فيه األخيرة تابعا ألجندة الملك يسبح بما تمليه ويعتبره برنامجه، فخطاب العرش )يوليوز 

، اعتبره االتحاد بمثابة خطاب المرجعية، كما أن أدوارها في عدة 4299دفنا من طرف الملك للشعارات اإلصالحية التي حملها دستور 

 قضايا مصيرية تبين الدور المنوط بها في حجب وتضليل تحكم الملك في الحياة السياسية وتوزيعه لألدوار على بقية الفاعلين.

ها فشل حكومة العدالة والتنمية لن يفقد هذا األخير مكانته الحزبية المختلفة عن باقي االحزاب. فقاعدته االنتخابية، ذات خصوصية الرتباط

بمشروعه السياسي، وهي قاعدة راكمها من خالل عمله السياسي، سواء كمعارضة برلمانية، أو بتموقعه في الجماعات المحلية. قاعدة يتم 

الحفاظ عليها بقوة التنظيم، والمشروعية المبنية على عدم فساد ذمة اعضائه، ثم عبر ميتودولوجيا سياسية وإعالمية ذات طابع براغماتي، 

وأخيرا إتقان تدبير تموضعه بالنسبة لمسلسل االصالح وتقديم نفسه للملكية كأحسن مجيب عن معادلة االصالح في ظل االستقرار. لكن الحد 

 فبراير. 42من نفوذه سيجعل الملكية تعاود التحكم في الحقل الحزبي وتعميق سياق التحكم ما قبل 

 يتبين مما سبق ثالث استنتاجات رئيسية:

  مكانة الرأسمال ونفوذه تعززت في العقود الثالث االخيرة، فاإلصالحات النيوليبرالية التي أشرفت عليها الملكية، مكنتها من إعادة

هيكلة قواها االجتماعية، ومن التموضع كمعبر دون مجادلة عن مصالح االمبريالية و الرأسمال المحلي الكبير. كما أن تطوير نظامها 

 السياسي والمؤسساتي، رغم أنه سمح بتمثيل مختلف شرائح البرجوازية المحلية ونخبها، لكن بدون تمكينها من السلطة الفعلية.

  يتبين أن أي إصالح محافظ، مبني على حفظ دور مركزي للملكية، دستوريا وسياسيا ومؤسساتيا، مآله اإلخفاق، نظرا لطبيعتها

 المعادية للديموقراطية والدور السياسي الموكول لها في حفظ مصالح الرأسمال االمبريالي.

  اإلطار المؤسساتي واالقتصادي القائم، وتبعية البلد لإلمبريالية، واندماجه في منطق العولمة الرأسمالية، عوائق بنيوية تفقد أي

إصالح صبغته االجتماعية. وقد بينت ثورتي مصر وتونس حدود الديموقراطية السياسية ما لم تكن مرتبطة بصعود سياسي لقوى تنفذ برامج 

شعبية مضادة لمصالح الرأسمال. وستكون النتيجة اصطدامها مع اإلطار المؤسساتي واالقتصادي القائم أصال، ألن المضمون االجتماعي 

للنضال الديموقراطي يرتبط بشكل مركب بدينامية معادية للرأسمالية كنظام اجتماعي. و هذا ما يعزز صحة برنامجنا بربط المسألة 

 الديموقراطية بالمسالة االجتماعية.

 أزمة شعارات المسلسل واإلجماع

مع مكونات الحركة الوطنية البرجوازية  لصالحه،  9100استطاع النظام الملكي حسم ميزان القوى في "الصراع" الجاري منذ  9110منذ 

 معلنا تسييج تحكمه الكلي في الوضع السياسي بشعارات اإلجماع الوطني والسلم االجتماعي والمسلسل الديموقراطي.

طبعا، لم تكن هذه الشعارات في عمقها سوى واجهة إلخفاء الديكتاتورية. لكن وظائفها االجتماعية والسياسية، تتجاوز التشخيص المبسط 

يد لمفهوم الواجهة المؤسساتية للحكم المطلق. فعبرها تمت طوال أكثر من عقدين، إعادة انتاج الهيمنة السياسية المطلقة للنظام وإعادة تجد

 مشروعيته وقاعدته االجتماعية.

كانت شعارات المسلسل واإلجماع آلية سياسية/مؤسساتية الحتواء التناقضات السياسية واالجتماعية وتجديد الوالء السياسي للنظام. كما 

سمحت ببناء حقل سياسي مؤسساتي، يدمج القوى السياسية بشكل متحكم فيه، بشكل يحول دون تشكل فضاء سياسي مستقل عن الملكية يعبر 

 عن مختلف المصالح والتطلعات االجتماعية.

 زمةوإذا كان من نتائج هذه السياسات تجاوز الملكية بسالم منعطف انتقال السلطة بعد وفاة الحسن الثاني، فإننا نشهد في الظرفية الحالية أ

 الشعارات السياسية المؤطرة للهيمنة المطلقة للملكية، مما أفضى الى ما يمكن نعته بـ"أزمة شكل الحكم" لدى الملكية، لغياب قوة سياسية

 ديموقراطية ذات مصداقية شعبية قادرة على تحويلها الى "ازمة نمط الحكم" . وهو ما يفسر مختلف األزمات السياسية التي نشهدها اليوم.

فشعار "الوحدة الترابية" لم تعد له نفس الفعالية في هيكلة "اجماع وطني". فالنزاع حول الصحراء الغربية الذي وظفته الملكية إلخضاع 

وإفشال عملية اإلعداد الستفتاء  9119الشعب وقواه السياسية واالجتماعية ، بدأ يفقد تدريجيا فعاليته ، و سيتحول ، بعد وقف إطالق النار سنة 
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تقرير المصير، وفشل مسار المفاوضات المستمرة حتى اليوم على أرضية حل سياسي متفق عليه بين األطراف، الى مستنقع تكلفته السياسية 

 باهظة.

ففي أقاليم الصحراء الغربية برز جيل جديد في الحركة الوطنية الصحراوية، دمج بين مطلب االستقالل الوطني والمطالب االجتماعية، على 

شكل حركة حقوقية اجتماعية وسياسية تعلن بوضوح ارتباطها بجبهة البوليساريو، وتمارس نوعا من انتفاضة شعبية مستمرة مستنزفة 

ة للنظام. هذا التشكل يمثل تدميرا لشرعية التحالف بين النظام واعيان القبائل في الصحراء ويضع الجيش والجهاز اإلداري برمته  في مواجه

 حركات احتجاجية شعبية وليس في مواجهة جماعة مسلحة من  مقاتلي حرب الغوار.

انبنت على "تحييده" سياسيا عبر إطالق العنان للفساد داخله سواء في صفقات التسلح او  9119-12كما أن عالقة الملكية بالجيش منذ انقالبي 

ت النهب المباشر للتموينات والميزانية العسكرية، إضافة الى الريع واإلمتيازات اإلقتصادية للضباط الكبار والجنراالت. هذه السياسة أفض

إلى االرتباط المصلحي لقادة الجيش مع ضرورة استمرار نزاع الصحراء بدون حل. دون أن نتغافل عن أطروحة الحكم الذاتي حيث يكمن 

ة اويمأزق الملكية في فتح الباب أمام مطالب الجهوية والدولة الفيدرالية بالداخل. أما تنزيل الحكم الذاتي من طرف واحد، ال جدوى منه من ز

 أن الشروط الدولية للنزاع وارتباطه بمصالح االمبريالية، كما أن إقدام الملكية على ذلك سيطرح من جديد اإلشكالية الدستورية. ومن الممكن

 تؤدي أجواء نقاش االصالح الدستوري لتضمينه ذلك، أن تؤدي لمآزق تبرير منحه لجهة دون الجهات األخرى.

ومع طول الوقت ومع ضآلة المكاسب الدبلوماسية وطول مسار المفاوضات بال حل ، تحولت مسالة الصحراء من محرك  "االجماع " حول 

النظام الى مغذي الستنزاف شرعية الملكية . ألن هذه األخيرة أمام مأزق مزدوج: فمن جهة ال يمكن للملكية اقناع الشعب وضمنه الطبقات 

الوسطى بتحمل النفقات الباهظة لسياستها في الصحراء الى ما ال نهاية، ومن جهة ثانية كيف ستتعامل مع الجيش وأي سياسة بديلة لتحييده 

جندي كقنبلة موقوتة بين يديه؟ )ال يجب أن ننسى مالحظة كون  402222سياسيا في حالة حل نزاع الصحراء؟ ماذا سيفعل بجيش من 

المؤسسة العسكرية والدرك هما المؤسستان التي لم يطلهما أي تغيير طيلة "العهد الجديد"؟؟؟(. وعلى العموم فإن أي تحول جوهري في 

مسارات نزاع الصحراء سيعني تحرير المغاربة نهائيا من أسر "اإلجماع الوطني" لكونه إسمنت تبرير كافة الشعارات المؤطرة لإلستبداد 

 السياسي بالبلد.

ية أما شعار المسلسل الديموقراطي، فإن كان النظام بواسطته قد تمكن من بناء مؤسساته "الديموقراطية"، عبر انتخابات وتعددية حزبية )تعدد

حزبية وليس تعددية سياسية( متحكم فيها، ونجح في فرض أجندته وأهدافه، دون معارضة سياسية قادرة على مواجهتها، فان دلك ال يعني 

 نجاحه في إعطاء شرعية جديدة لواجهته الديمقراطية.

فمن جهة فالمؤسسات "المنتخبة" ليست فاقدة لثقة الشعب فحسب، بل هي رمز للفساد السياسي بالنسبة لألغلبية الساحقة. وتعكس نسب 

المشاركة في االنتخابات حقيقة الرفض الشعبي لهذه المؤسسات، ولو عبر العزوف عنها، بشكل يؤكد تدني الوعي السياسي للجماهير في 

 غياب قوة سياسية ديموقراطية ذات مصداقية.

 اما أحزاب االصالحية الليبرالية، التي منحت مشاركتها في "اللعبة السياسية" للملكية، المشروعية "للمسلسل الديموقراطي" فقد اصبحت بال

 مصداقية شعبية.

إن الملكية اليوم في وضع فقدت فيه احزاب الواجهة الديمقراطية و نقابات السلم االجتماعي شرعيتها، ولم تعد قادرة على القيام بوظيفة 

الوساطة/الصمام السياسي بين السخط الشعبي والملكية، خاصة مع توسع نمط االحتجاج غير المؤطر من هذه الوسائط التقليدية، هي في 

 وضعية أزمة الشعارات المركزية التي أطرت بها هيمنتها السياسية منذ المسيرة الخضراء.

 الملكية و تجديد أدوات المشروعية

الحديث عن أزمة شعارات المسلسل واالجماع، ال يعني ازمة سياسية حاسمة للملكية، بقدر ما دفع بها إلى تجديد أدوات هيمنتها السياسية 

 المطلقة، بشكل جعلها قادرة على الحفاظ على موازين قوى الصراع الطبقي مائلة لصالحها.

لذا فإن منطلق أي تحليل جدي للوضع الراهن بالمغرب هو اإلجابة عن سؤال جوهري: لماذا تمكنت الملكية من االنتصار وحسم ميزان 

فبراير واالحتجاج االجتماعي الموازي لها، في سياق  42القوى لصالحها، أمام الهبة األكثر جماهيرية في تاريخ المغرب، تجلت في حركة 

 إقليمي وجهوي ينضح بالثورات؟
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فبراير، وأمام ارتعاد فرائص الملكية ومعها الطبقة البرجوازية، أمام مشهد سقوط اصدقائها في تونس  42مباشرة بعد اندالع نضاالت حركة 

 مارس، وانتهت بتعيين حكومة يرأسها "اإلسالميون المعتدلون". 1ومصر وليبيا. انتهجت الملكية خطة ذكية انطلقت بخطاب 

لكن هذه الخطة الذكية التي تفادت بها الملكية "الحريق الثوري" لم تكن سوى استعمال نفس ميكانيزمات خروجها من كل المنعطفات التي 

 زعزعت سلطتها الطبقية منذ السنوات األولى لإلستقالل حتى اليوم. مما منح الملكية القدرة على تغيير ميزان القوى لصالحها:

من تحييد الحركة النقابية، في مناورة نفذها المعتصم مستشار الملك بمعية قادة المركزيات النقابية، أفضت الى اصطفاف فعلي للجسم المنظم 

فبراير مما أفقد هذه االخيرة القوة االساسية التي تستطيع وقف االقتصاد الرأسمالي كضمانة لتغيير ميزان  42الطبقة العاملة خارج حراك 

 القوى لصالح المعسكر الشعبي. ، خاصة أمام الدرس التونسي والمصري حيث تدخل النقابات في المسلسل الشعبي كان حاسما.

االرخاء المحسوب للقبضة االمنية عبر مزاوجة القمع المحدود مع محاوالت االحتواء في عالقته مع الحركة، ثم اطالق العنان لمنطق 

 "الهمزة" )الفرصة التي ال يجب افالتها( للبروليتاريا الرثة ومجمل الكادحين حول مشكالت السكن "العشوائي" واطالق يد باعة التقسيط في

فبراير،  42االرصفة، كل هذا مرفوق بعدم تشديد القبضة اإلدارية لآلليات المخزنية مع السكان ضمانا إللهائهم وتحييدهم عن المشاركة في 

 وعيا من الملكية بما تشكله هذه الفئة من العاطلين المقنعين وشباب األحياء الشعبية من خطر حين تنضم لحركة النضال.

اطالق شعارات االصالح السياسي والدستوري بطرق جديدة ال تلغي جوهر االستبداد. وقوة هذا الميكانيزم تكمن في ايهام الطبقات الوسطى 

ومجمل النخب السياسية بوجود سقف اعلى في الخطاب السياسي للملك يتجاوز ما تطرحه االحزاب السياسية. وهو سقف سيسمح بتغييرات 

سياسية جوهرية مما يوجب استغالل الهامش المؤسساتي المتاح، حيث يبرز شخص الملك كراغب في إصالح ذاتي للنظام. لذلك فمصلحة 

 "الديمقراطيين الحداثيين" في التحاقهم بمعية كافة النخب السياسية والمجتمع المدني لتعزيز مشروع الملك في وجه دعاة مناهضي التغيير.

هذا المنطق / الخديعة يؤدي دورين مزدوجين: األول توجيه االحتجاج نحو "بارشوك" اآللية المؤسساتية لدولة االستبداد )المجالس 

واقي   pare-chocوالسلطات المحلية والبرلمان والحكومة( وفي أقصى الحاالت الرهان على تغيير "المحيط الملكي"، وهو بارشوك 

للملكية لتكون في منأى عن االتهام. والثاني في توجيه هؤالء )وهم فئات عريضة من النخب المؤثرة اعالميا وسياسيا ومتشعبة االرتباطات 

عبر الشبكات الجمعوية المستفيدة من التنمية البشرية(، نحو بدائل النضال المؤسساتي بوهم النتائج اآلنية، وتفادي وجوب معركة سياسية 

 مركزية مع الملكية كشرط لحسم المسألة الديمقراطية واالجتماعية.

فبراير. وهو ميكانيزم يطبق أثناء المنعطفات االساسية وليس في  42ميكانيزم توظيف قوة سياسية ذات رصيد شعبي في تجاوز منعطف 

 االوضاع السياسية العادية. وقد طبق نهاية الخمسينات )حكومة عبد هللا ابراهيم(

لم تكن هذه القوة السياسية سوى اسالميي حزب العدالة والتنمية القادرين في سياق الصعود االسالمي بمصر وتونس، والمتوفرين على 

رصيد شعبي، وفوق ذلك كونهم ملكيين أكثر من الملك، ومتبنين لليبرالية االقتصادية. وهم بهذا الشكل سينجحون في وظيفتين مزدوجتين: 

ع تنفيذ الملكية لبرنامج االصالحات الليبرالية بأيديهم، مع ضمان تكريسهم لكافة آليات االستبداد السياسي عبر رفضهم الدائم حتى لمشاري

 اصالح سياسي لطبيعة النظام.

طبعا، ففي المنعطفات التاريخية ألزمتها، تضطر الملكية الى إشراك األحزاب التي تتمتع بحد أدنى من الشرعية والمصداقية في مؤسسات 

 "الواجهة الديموقراطية" لدولتها. لكنها في نفس الوقت رافضة لنمط حكم يسمح لألحزاب باكتساب الشرعية او الحفاظ عليها.

. وبعد 9100إنه أحد الميكانيزمات األساسية النتصار الملكية في كل أزمات مشروعيتها منذ إشراك حزب بنبركة في الحكومة الوطنية 

)مفاوضات حكومة الوحدة الوطنية( وفي اواسط السبعينيات عبر شعارات االجماع والمسلسل الديمقراطي حيث شاركت  9100انتفاضة 

. وهو نفسه المطبق نهاية حكم الحسن الثاني عبر اشراك نفس القوى في قيادة "حكومة 9111القوى الديمقراطية الليبرالية في انتخابات 

التناوب" التوافقي. وكما في الحالة األولى حيث كان الهدف إضفاء شرعية سياسية على قمع الملكية الدموي النتفاضة الريف وتقوية 

بإشراك االتحاد االشتراكي في  9110المؤسسات العسكرية واألمنية للنظام مع ما تبعه من اجتثات لجيش التحرير. كانت الحالة الثانية في 

حكومة التناوب لضمان االنتقال الهادئ للعرش من الحسن الثاني البنه محمد السادس، وكذا ضمان تمرير اإلصالحات الهيكلية بأيادي ذات 

 التأثير القوي في الحركة النقابية واالجتماعية.

لكن الدرس األساسي هو دوما استعمال حاذق لقوى سياسية ذات مصداقية وعدم رفع اليد عنها حتى استنزافها لتلك المصداقية. ونفس ما وقع 

 . ونفس المصير ينتظر وقوعه لحزب العدالة والتنمية.4224لعبد هللا ابراهيم هو ما كان مصير اليوسفي في  9101في 
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انطالقا من هذه الميكانيزمات استطاعت الملكية توحيد مجمل فئات البرجوازية الكبيرة حولها )منع تحول االمتعاض البرجوازي من الهيمنة 

فبراير بدون تغييرات جوهرية في نظامها السياسي واالقتصادي، بل  42االقتصادية للملكية الى نقد سياسي( واستطاعت تجاوز منعطف 

 فبراير موضع االتهام. 42استطاعت عبر ذلك توسيع قاعدتها االجتماعية ورقعت مشروعيتها التي وضعتها 

وخالفا للنظام التونسي و المصري، استغل النظام المغربي تحكمه في الموارد المالية التي ينتزعها من الميزانيات االجتماعية، لتمويل 

"سياسة اجتماعية " تسمح له في نفس الوقت بتلطيف جزئي آلثار السياسات الالشعبية وإضفاء "شرعية اجتماعية" تعوض نسبيا عن فقدان 

تي ال شعاراته الديموقراطية للمصداقية. كما تقوم هذه السياسة بإخفاء المسوؤلية المباشرة للملكية في وضع السياسات االقتصادية واالجتماعية

تقررها المؤسسات االقتصادية والمالية العالمية، وتوجيه سخط ونقمة ضحايا هذه السياسات نحو األحزاب والنقابات والحكومة ومجمل 

 اآلليات المؤسساتية للدولة )التي ال تتمتع بأي دور أو صالحيات فعلية( بدل توجهها صوب المركز الفعلي لسلطة القرار: الملك.

، زيةالخالصة إذن هي أن مكانة الملكية في االقتصاد والدولة، التي تسمح لها بالقيام بوظيفة الموحد السياسي لمختلف قطاعات الطبقة البرجوا

 ليست دكتاتورية فردية منفصلة عن البرجوازية، بل هي القيادة السياسية لدكتاتورية الطبقة البرجوازية بالمغرب. فالملك هو رئيس الدولة

والقائد األعلى لمختلف مؤسساتها وأجهزتها. كما أن تمظهرها كسلطة "فوق" المجتمع وكحكم في صراعات القوى السياسية واالجتماعية، 

اف يجعل الملكية تتمتع، خالل األزمات التي تخلقها الهبات واالنتفاضات الجماهيرية، باحتياطي سياسي يمنحها القدرة على المناورة وااللتف

 على كل أشكال المعارضة السياسية واالجتماعية.

هذا ما يجعل مسار األزمة السياسية للملكية ووتيرة تطورها، مختلفا عن مسار وتطور األزمات السياسية في تونس ومصر وليبيا واليمن 

وسوريا. فاذا كانت األزمة قد مست بشكل سريع ومباشر رأس النظام السياسي في تونس ومصر، فإنها في المغرب تبقى في حدود نمط 

ع راجاشتغال النظام. وهذا ما  ساعد النظام على تنشيط العوامل والميكانيزمات المذكورة أعاله، لتفعيل إستراتيجيته السياسية المعهودة: الت

 42التكتيكي الحتواء األزمة وااللتفاف على الحركة تحضيرا لهجوم استراتيجي لتفكيك الحركة وقمعها. وهو ما نجح في تنفيذه فيما يخص 

 فبراير.

 إمارة المؤمنين: التقليدانية لشرعنة االستبداد

حرصا على ضمان الهيمنة المطلقة للملكية، تعتمد هذه االخيرة على بناء مشروعيتها عبر مزج غريب لكن ذكي لجوانب العصرنة بموازاة 

(. فالملك الجديد استطاع عبر مسلسل االنصاف والمصالحة 29( لكنه أمير المؤمنين )الفصل 24التقليدانية. فالملك رئيس دولة )الفصل 

توسيعا فعاال للمشروعية  4222ابريل  02إخضاع النخب المعارضة و محو صورة الحسن الثاني الدموي عن نفسه، ليطور منذ خطاب 

 الدينية انطالقا من مفهوم إمارة المؤمنين.

الرموز الكبرى للنخبة العسكرية والسياسية، كما يحرص دوما  9111وقبل ذلك وسع طقوس البيعة لتشمل عند اعتالئه عرش العلويين سنة 

 روسعلى انضباط الجميع )بما فيهم المتبجحون بالحداثة والقيم التقدمية( لكل االشكال التقليدانية كحفل افتتاح البرلمان وحفل الوالء والد

الرمضانية، واستعمال ذلك كأدوات لإلخضاع )ارتداء الزي التقليدي من طرف اليساريين عبد الرحيم الجامعي وعبد العزيز النويضي كشرط 

 (4290الستقبالهما حول مخطط إصالح العدالة من طرف الملك في رمضان 

توسيع النخبة الدينية عبر الرابطة المحمدية  –توسيع المشروعية الدينية لالستبداد تم عبر ثالث محاور رئيسية: إعادة هيكلة وزارة االوقاف 

 دعم اإلسالم الطرقي. –للعلماء وضمنها هيئة االفتاء ثم المجلس العلمي االعلى والمجالس المحلية 

 وهذه المحاور الثالث تركز األهداف االساسية للملك:

تحكم الملكية في مؤسسات إنتاج النخب الدينية وهو ما يرومه اصالح مناهج دار الحديث الحسنية وإعادة هيكلة وزارة االوقاف،  -

 ثم تطوير نظم التعليم بالمدارس العتيقة وربطها بالوزارة لضمان الوالء وعدم االنفالت.

توسيع النخبة الدينية الموالية للملكية ورفع نسب التأطير الديني في المجتمع بإشراف مباشر منها. فقد انتقلت المجالس العلمية  -

، وتم تسييج عمل هذه النخب ب"ميثاق العلماء" الضامن لوالئهم لالمير، وتوسيع عدد المرشدين والقيمين الدينيين، 12الى  02المحلية من 

 اضافة الى تنشيط برنامج محو امية بالمساجد وإذاعة وقناة محمد السادس للقرآن.

 واألئمة لضمان عدم استعمال المعارضة الدينية لهذه المؤسسة. التحكم التام في المساجد -
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الحضور القوي للملكية في مؤسسات اإلسالم التقليدي كالزوايا ومواسم األضرحة حيث يتكلف الحاجب الملكي بالحضور وتسليم  -

 األعطيات والهدايا الملكية.

فبراير، حيث أوعزت للزاوية البودشيشية لحشد أنصارها في  42إن نتائج مجهود الملكية هذا قد ظهر مفعولها في سياق نضاالت حركة 

مسيرة بالبيضاء دعما لدستور الملك خاصة أمام العدل واإلحسان المنحدر زعيمها من نفس الزاوية. كان الفتا اصطفاف كافة المنضوين في 

فبراير. ورغم وجود استثناءات فاالمر كان متعلقا بدواعي مصلحية وليس بمنظور  42إطار السياسة الدينية للملك، في خانة المناهضين لـ 

)وقد تحقق لهم ذلك  4220نقدي لإلستبداد. يتعلق االمر هنا بحضور أنصار المغراوي لبعض المظاهرات لغاية فتح دور القرآن المغلقة منذ 

آنذاك( ثم بعض الفقهاء المحتجين لتحسين اوضاعهم االجتماعية وقليل من المرتبطين بتيارات اسالمية ضمنهم نددوا بوصاية وزارة األوقاف 

 على المساجد، لكن بمجرد تحرك اآللية المخزنية وفق ثنائية العطايا والوعيد حتى تبخر ذلك.

، لم تستطع أي من القوى السياسية حشد  4299فبراير ضد دستور العبيد  42المسألة الدالة في هذا السياق هي أنه في سياق مظاهرات 

ة اويأنصارها في الشارع للدفاع عن دستور االستبداد رغم اصطفافها الى جانب الملك. والقوة الوحيدة التي استطاعت القيام بهذا الدور هو الز

البودشيشية التي حشدت أكثر من مائة ألف بالبيضاء في مسيرة ضخمة. الدرس الذي يجب استخالصه هنا هو أنه في ظل فقدان أدوات 

الوساطة السياسية للملك )أحزابا ونقابات وجمعيات( لمشروعيتها في شروط تنامي الكفاح الجماهيري فإن الخزان االحتياطي للمشروعية 

 ستبحث عنه الملكية في قوى دينية محافظة قادرة على لعب دور الطابور الخامس للدولة البرجوازية.

 الدرس اآلخر الواجب على الثوريين استخالصه هو النظر إلى إمارة المؤمنين ليس فقط من زاوية المؤسسات الدينية التابعة لها، ولكن أوال

غزو كافة د تفي تشعباتها العالئقية وقوة تأثيرها في شرائح واسعة بأسفل الهرم اإلجتماعي.وثانيا في فهم أن إعادة انتاج الثقافة الدينية لالستبدا

 مناحي التأطير في المجتمع بدءا من المقررات المدرسية والجامعية، مرورا بالمساجد واألوقاف، وصوال للزوايا واألضرحة.

عموما يمكن القول بأن فعالية "إمارة المؤمنين" في إضفاء طابع القداسة الدينية على نظام الحكم الملكي لتوسيع مشروعيته وقاعدته 

ينية الداالجتماعية، مسألة يتم توظيفها كآلية لتحقيق اإلجماع حول الملك. حيث كانت مناورة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكملة للسياسة 

 بشكل جعل الملكية قادرة على هزم "االسالم السياسي" مجسدا في خاليا السلفية الجهادية والعدل واإلحسان كمنافس في الشرعية الدينية.

برامج اة تكمن المهام السياسية للقوى التقدمية والثورية هنا في بلورة برامج عمل لتوسيع ونشر الثقافة العلمية وإشاعة التفكير العلماني بمواز

فبراير في صفوف شبيبة مناهضة للتوجهات  42نضال تحرر اجتماعي سياسي للمضطهدين. وهذا المسعى يمكن أن ينطلق مما خلفته روح 

المحافظة. وقد أظهر نضالهم وما حققه من تعاطف وتقزز عالمي من طقوس البيعة المذلة ومختلف الجوانب التقليدانية للملكية، قوة وداللة 

 على القدرة على تأزيم  المشروعية الدينية لـ"أمير المؤمنين" إن ترافقت مع مهمة بناء قوة شعبية مناضلة وذات مصداقية عبر برامج نضال

 الستنهاض مضطهدي أسفل الهرم اإلجتماعي عوض تركهم فريسة لألوهام الرجعية التي تغذيها الملكية واإلسالميون على حد سواء.

 أين يكمن مفتاح األزمة؟

فبراير في سياق اقليمي وجهوي مشتعل، فإنها لن تستطيع تجاوز تناقضاتها  42رغم انتصار الملكية في المنعطف السياسي الذي خلقته حركة 

 البنيوية التي ستتجلى حتما في أزمات سياسية تتجاوز المؤسسات نحو مشروعية الحكم الملكي في حد ذاته.

ت ففي سياق الطبيعة التبعية للبرجوازية المغربية ونظامها الملكي، والناتج عنه موقعها المرسوم في قسمة العمل الدولية، ونتيجة إلكراها

العولمة الرأسمالية، ليس من خيار أمام الملكية سوى المزيد من تنفيذ مخططات اإلصالحات المضادة للشعب، أي تطبيق البرنامج الليبرالي 

حيث اللجوء الى المزيد من االستدانة لتجاوز أزمة المصادر المالية للميزانية العمومية، والسعي لتقليص كتلة االجور وتكريس سياسات 

ضرب تقنين العمل و المزيد من هشاشة الشغل، ثم اإلصالحات الليبرالية لنظام التقاعد ومعه انظمة الحماية االجتماعية عموما، ثم اصالح 

نظام المقاصة، وسياسات اجتماعية تؤدي الى توسيع حجم البطالة الجماهيرية وتردي الخدمات االجتماعية وشروط التعليم والسكن 

 والصحة...

كل هذه السياسات يرتبط تنفيذها بضرورة االستبداد السياسي كشكل للنظام السياسي إذ ال ينسجم تنفيذ سياسات نيوليبرالية معادية لطبقة 

العمال وعموم الكادحين وشرائح من الطبقات الوسطى مع وجود نظام ديمقراطية سياسية مفتوحة على شاكلة الديمقراطيات البرجوازية. ومن 

ثمة ضرورة االستبداد السياسي كضمانة لنجاح هذه البرامج اعتمادا على نظام سياسي مؤسس على الهيمنة االقتصادية والسياسية للملكية مع 



 

 

1 -صفحة   اإلفتراس اإلقتصادي والرأسمالية التبعية بالمغرب 

 

Page  38 Titre du document 

 حرصها الدائم على إبقاء نفسها المعبر السياسي الجماعي والضامن لمصالح الفئات والتجمعات الكبرى للبرجوازية.

لكن هذا الخيار المدمج بين النيوليبرالية واالستبداد سيؤدي دوما الى انفجار النضاالت الشعبية على ارضية التناقض الطبقي بين مصالح 

 البرجوازية الكبرى ومصالح العمال ومجمل الفئات الكادحة.

 هذا هو األساس المادي لالزمة المركبة اقتصاديا وسياسيا للنظام الملكي البرجوازي الذي يسعى دوما لتجاوزها اما عبر القمع المباشر او

 عبر ادماج هذا االخير مع اليات مؤسساتية المتصاصه.

 ويلاال ان المسألة الحاسمة هي الوعي بان انتصار الملكية باليات قمعية او مؤسساتية، يظل دوما رهينا بغياب قوة سياسية قادرة على خلق تح

 الوضع نحو ازمة سياسية حقيقية على ارضية المعارك الطبقية في الشوارع وليس عبر المؤسسات الفاقدة الي جدوى عملية.

بالعودة الى ميكانيزم توظيف الملكية لقوة سياسية ذات رصيد شعبي لتجاوز المنعطفات الكبرى في الصراع الطبقي، ال بد من االشارة الى و

أن تطبيقه مقرون بمسألة أخرى هي افقاد هذه القوة السياسية قبل اخراجها من المؤسسة الحكومية في الوضع الذي تعي فيه الملكية أنها 

حين استنفذ دوره السياسي، وهو نفس المسعى الراهن للملكية في عالقتها بحزب  4224تجاوزت المنعطف. تلك حالة االتحاد االشتراكي سنة 

 العدالة والتنمية.

ير كان الدرس االساسي لالنتخابات الجزئية األخيرة هو استمرار القوة االنتخابية لحزب العدالة والتنمية. لكن هذه القوة ترتبط في جزء كب

 منها في استعماله االنتخابي للقواعد السلفية.

 تعتمد عالقة الملكية بحزب العدالة والتنمية في الظرف الراهن بما يلي:

تقزيم دوره المؤسساتي: فرغم كون بنكيران يراس الحكومة فهو بال أغلبية تضمن له حرية التحرك، وهو ما يعني سهولة ضربه عن طريق 

تحريك حلفائه )حزب االستقالل(، وهو أسلوب يضمن تسريع والئه بتنفيذ المزيد من االصالحات الليبرالية، كما يستنزفه في معارك سياسية 

 مع خصومه وحلفائه مخضعة إياه لشروط مذلة لضمان التآكل التدريجي للمصداقية السياسية لالسالميين.

رغم كون اسالميي بنكيران قادة حكومة وبرلمان ال سلطة لهما أصال، فهم في أعين الجماهير الشعبية مفوضون لتحقيق اصالحات ملموسة. 

وفي حالة العكس فهم يتحملون المسؤولية السياسية ويقعون في موضع االتهام الجماهيري وهو ما يؤدي الى تآكل رصيدهم الشعبي/

 االنتخابي، ويصورهم في أعين الجماهير في حجمهم الطبيعي كونهم مماثلين لكافة االحزاب االخرى التي ال تقدم شيئا للشعب الكادح.

والتمام تقزيم حجمه الشعبي واالنتخابي تنطلق خطة ادماج السلفيين في حزب النهضة والفضيلة لتشتيت القاعدة االنتخابية لالسالميين مع 

 ضمان تحييد قواعد العدل واالحسان كالعب خارج الحلبة المؤسساتية في الظرف الراهن على االقل.

ر لسنا هنا في حقل التكهنات، ولكن في استشراف طبيعة الصراعات السياسية بالبلد في السنوات المقبلة، وهنا يطرح السؤال عن طبيعة التدبي

 السياسي المقبل للملكية من زاوية من هي القوة السياسية التي ستوظفها في تنفيذ البرنامج النيوليبرالي؟

فبراير هو تقوية حزب االصالة والمعاصرة كذراع سياسي للملكية مهيمن مؤسساتيا وممتد  42السيناريو الذي تمت رعايته قبل بروز حركة 

فبراير لم تدفع الملكية الى االلغاء النهائي لهذا المشروع بل فقط الى تجميده ظرفيا. ومن المحتمل ان يكون المسار  42جماهيريا، ولكن حركة 

السياسي لحزبي االستقالل واالتحاد االشتراكي تحت القيادات الجديدة التي خلقتها الملكية ) لشكر وشباط(، ينحو باتجاه قطب سياسي يضم 

 الحزبين اضافة الى االصالة والمعاصرة، وقد يكون هذا القطب ذراع التدبير السياسي للمرحلة المقبلة.

إن أزمة التناقض بين البرنامج النيوليبرالي المرفوق باالستبداد السياسي مع المطامح والتطلعات االجتماعية والديمقراطية للمضطهدين، 

تعطي لالزمة السياسية الراهنة معنى واضحا يتجلى في بحث الملكية عن القوة السياسية التي سيكون توظيفها في التدبير السياسي مالئما 

الفعل  في لتنفيذ االصالحات الليبرالية بال رد فعل شعبي وقوي. أما األزمة السياسية الحقيقية التي نسعى لها فلن تكون اال بتدخل العامل الذاتي

التاريخي وهو وجود قوة سياسية ديمقراطية حاملة لبرنامج اجتماعي وديمقراطي مناهض للرأسمالية يدفع باتجاه القطيعة الثورية مع 

 االستبداد السياسي واالقتصادي.

إن مفتاح المرحلة السياسية الراهنة من زاوية هذا التحليل هي وجود خانة فارغة لن تتغير مالمح الوضع السياسي اال بوجود قوة سياسية 

 قادرة على ملئ هذه الخانة أي ارتهان التغيير ببقاء قوة يسارية ديمقراطية حاملة لبرنامج القطيعة مع الراسمالية واالستبداد.
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 أي دور لليسار الليبرالي الحكومي ؟

في سياق التحوالت السياسية التي رافقت نظام العولمة الراسمالية، تحولت احزاب االشتراكية الديمقراطية من برنامج النضال من اجل 

مراكمة االصالحات كوسيلة لتحقيق تدريجي لالشتراكية، نحو المشاركة في الحكومات البرجوازية وتنفيذ اإلصالحات المضادة للعمال 

 ومجمل الفئات الشعبية.

ي وفي هذا السياق العالمي، كانت النسخة المغربية لالشتراكية الديمقراطية مجسدة في االتحاد االشتراكي.  منذ اواسط التسيعينيات آخذة ف

ي التحول نحو العقيدة الليبرالية مدركة ان برنامج تحويل الملكية الرئاسية المخزنية الى ملكية برلمانية لن يتحقق سوى بتحفيز نضال شعب

جارف من االسفل. لكنها تخشى أن يؤدي تحفيز نضال شعبي ديموقراطي الى تجاوز برنامجها. لهذا وامام تصلب نظام الحسن الثاني بوجه 

من المطالب االصالحية التي قدموها )بمعية االستقالل والتقدم واالشتراكية ومنظمة العمل في اطار الكتلة الديمقراطية( اتجهت نحو المزيد 

 االنبطاح المخزني لتستكمل مع حكومة التناوب وما تالها دورة التحول من حزب إصالحي الى حزب لتنفيذ اإلصالحات المضادة.

ان مثقفي وقادة االتحاد االشتراكي واعون باستحالة تحقيق اصالحات سياسية واجتماعية ديمقراطية في ظل التكيف مع العولمة الراسمالية. 

فالنضال من اجل االصالحات االجتماعية في الطور الراهن يؤدي الى مواجهة مباشرة مع الملكية كمعبر عن مصالح البرجوازية السائدة. 

وهذه المواجهة هم أكثر الواعين بأنها تعني خوض تعبئة شعبية على قاعدة مطالب ديمقراطية معارضة لمصالح الطبقة السائدة، ناهيك عن 

تخوف االتحاديين من ان يؤدي أي "انفتاح ديمقراطي" الى صعود اصولي مما اضاف لتحليلهم مبررا آخر للتنازالت المطلوبة النجاز تحالف 

 "الوطنيين مع العرش العلوي" فملكية أقل حداثة أفضل من بديل اصولي صاعد من صناديق اقتراع ديمقراطي.

ان هذه التحوالت لليسار الليبرالي الى احزاب حكومية مندمجة عضويا في دواليب النظام االستبدادي يؤدي في سياق الخروج من الحكومة 

الى نشوء نوع من معارضة مشوهة فاقدة ألي مشروع سياسي مغاير. وهذا هو اساس ازمة التحول الحالي نحو المعارضة المؤسساتية 

لحكومة العدالة والتنمية. فاالتحاد االشتراكي يجد نفسه في معارضة حكومة تحمل بل تطبق نفس برنامجه السياسي )إذا استثنينا بعض 

المسوح الدينية لإلسالميين(، وهنا تصبح المواالة والمعارضة مجرد تموقعات ظرفية في خشبة المسرح التي يتحكم القصر في هندسة 

 أدوارها وراء الكواليس.

 اليسار االصالحي وشعارالملكية البرلمانية

تستهدف مكونات مشروع "فيدرالية اليسار" مواكبة الحركة الجماهيرية، وتوجيهها نحو مطلب اإلصالح السياسي والدستوري بحثا عن 

"انفتاح سياسي" يسمح بتوسيع هامش مشاركتها السياسية مؤسساتيا. و هذا الهدف يتعارض مع تطوير الحركة وتعميق طابعها الجماهيري 

 واستقاللية مبادراتها.

". يدةان الهدف النهائي لهذا التحالف، ليس هو بناء حركة شعبية للتغيير الديمقراطي، بل إن الهدف النهائي هو إعادة بناء"كتلة ديمقراطية جد

 معارضة برلمانية على قاعدة تعاقد سياسي جديد بين المعارضة والملكية، تعاقد يمنح شروطا أفضل للمشاركة في المسلسل الديمقراطي.

وعلى عكس ما يتوهم البعض، ال تسعى هذه القوى إلى فرض قيام "ملكية برلمانية" يتوقف فيها الملك عن ممارسة الحكم، بل تسعى إلى 

 إقامة توازن بين سلطات الملك وصالحيات المؤسسات النيابية والحكومية، دون تغيير جوهري للطبيعة االستبدادية للنظام السياسي. ليس ادن

 من مصلحة هذه األحزاب أو أهدافها تجذير الحركة وتوسيعها خارج هذا السقف السياسي .

هكذا إذن تظل احزاب المؤتمر الوطني االتحادي والطليعة واليسار االشتراكي الموحد رغم اختالفاتها الجزئية تعبيرا عن نمط حزبي موحد، 

وهو ما يسهل تكوين "فيدرالية اليسار" كشكل للتحالف السياسي فيما بينها. إنها أحزاب إصالحية بال إصالحات، فهي ال تدعو للنضال من 

اجل برنامج اصالحات اقتصادية واجتماعية متعارضة مع برامج االصالحات النيوليبرالية المضادة، كما أنها ال تدعو الى اصالحات سياسية 

 يا(حقيقية مؤسسة على مفهوم دولة ديمقراطية تتجاوز االنقسام الحالي بين الدولة الحقيقية )الملكية ومؤسساتها المعينة وطنيا وجهويا ومحل

 وبين دولة الواجهة المؤسساتية )الحكومة والبرلمان والجالس المنتخبة(.

فالخطاب السياسي لهذه األحزاب مؤسس على نصح الملكية وتنبيهها الى ان تطبيق ليبرالية "متوحشة" مرفوقة بسلطة "مخزن اقتصادي" 

يحمل مخاطر انفجار اجتماعي، لذلك يكمن الحل بالنسبة لها في اصالح ذاتي للنظام السياسي عبر انفتاح ديمقراطي يؤدي لتنازل طوعي 
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للملك عن بعض صالحياته غير الجوهرية لتقاسم السلطة مع المؤسسات المنتخبة )الحكومة والبرلمان( وهو ما تسميه عن بهتان بنظام 

 هو الملكية البرلمانية )بعض منظريها الواعين بهذا التناقض بين مفهوم الملكية البرلمانية وتفاصيل برنامجهم السياسي يبررون االمر بكونه

دور  ملكايضا مرحلة انتقالية ستؤدي فيما بعد الى تحقيق الملكية البرلمانية بمفهومها ومعناها الحقيقي: كل السلطة للحكومة والبرلمان فيما لل

 بروتوكولي(.

وهم تحقيق الملكية البرلمانية بدون تغيير حقيقي لميزان العالقات بين الطبقات، الذي يستلزم شحذ نضاالت شعبية على قاعدة مطامحها 

 االجتماعية. لكن هذه الدينامية الشعبية ال يمكن ،حين تنطلق، تسييجها بشعار تقاسم السلطة مع الملكية.

هذا الرهان مبني على اطروحة تعديل الطابع السياسي للملكية كضرورة حتمية لالنخراط في سياق بناء اقتصاد وطني رأسمالي غير قائم 

 .تينعلى الريع. لكن ما يتم تناسيه هنا هو أن نمط المصالح الطبقية التي تعبر عنه الملكية  يجعل المسألة الديموقراطية واالجتماعية مرتبط

قي النضال من أجل الديموقراطية ليس مبنيا فقط على تحديد اآلليات السياسية )ملكية برلمانية( بل يرتبط بالنضال من أجل بديل اجتماعي وطب

 يفك االرتباط باإلمبريالية ويكنس المؤسسات السياسية الحالية للرأسمال ويؤسس لسيادة شعبية عبر مؤسسات جديدة تؤطر وتقود نمط التنمية

 البديل. فهل نظام ملكية برلمانية، توافق فيها الملكية بمحض ارادتها على تقاسم السلطة مع مؤسسات منتخبة، ستكون النظام السياسي الذي

 سيحقق هذه االهداف؟ طبعا لن يجيب بااليجاب سوى واهم أو متحذلق.

ان جوهر المشروع السياسي لليسار اإلصالحي غير الحكومي هو السعي التي تحسين شروط تمثيلها داخل المؤسسات للمشاركة في وظيفة 

تدبير نفس المشروع السياسي واالقتصادي القائم بلغة إصالحية حاملة لوهم السعي لتطوير موقع المقاوالت الرأسمالية المواطنة في نظام 

 العولمة الرأسمالية، وما يستلزمه األمر من التضحيات التي يجب ان تتحملها الشغيلة لتحقيق هذه القدرة التنافسية.

 إن مكونات مشروع "فيدرالية اليسار" إذن ال تناضل لتجاوز المآزق التاريخية "للكتلة الديمقراطية" إلحداث قطيعة مع تصوراتها، بل تطرح

ينظر إليها هؤالء  9110نفسها كقطب سياسي اقل اعتداال من المطالب التاريخية لإلتحاديين، ناهيك عن أن اختيارات االتحاد االشتراكي سنة 

 اليوم بمثابة برنامج "ثوري" وجب االبتعاد عنه.

وكل هذه التحوالت مبنية على مسألة أساسية هي أن االندماج في العولمة الرأسمالية يلغي أي قاعدة مادية لتوافق طبقي مبني على حدود 

 معينة من اإلصالحات االجتماعية يرتكز عليها هذا التوافق ليعطي المشروعية السياسية لقوة إصالحية.

هذا المأزق، إضافة لضعف انغراسها الشعبي وتمثيلها المؤسساتي يجعل من فيدرالية اليسار مجرد صدفة فارغة ال يمكنها في جميع األحوال 

 بناء قطب سياسي إصالحي مؤثر في ميزان القوى السياسي.

الخالصة السياسية لهذا التحليل هي عدم وجود اختالف جوهري بين احزاب "فيدرالية اليسار" مع المشروع االصالحي اليبرالي للكتلة،من 

زاوية المشروع السياسي االستراتيجي بل في شكل ووتيرة االندماج في نفس المشروع السياسي، فكالهما ال يملكان مشروعا سياسيا مستقال 

عن المشروع السائد. وهما كنمطين حزبيين يجسدان فقط الفروق القائمة بين قوى إصالحية مستعدة لتطبيق اإلصالح المضاد وقوى 

 إصالحية مستعدة للقيام بدور معارضة إصالحية بدون إصالحات.

 

 

 التكتل / التضامن من أجل بديل إشتراكي
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 والرماد لونا  … الريع كمؤسسة حكم، الفساد واإلفساد كوسيلة تحكم 

 

م تتوالى علينا هذه األيام أخبار إعتقال المناضلين من أجل الديمقراطية في المغرب في قضايا مختلفة إختالف مخيالت من يلفقونها، فمن قا

د بل بعمله جيداً وجد نقطة ضعف يصطاد بها مناضالً أو إثنين كان ذلك هواية للنبيذ أو حباً للنساء او عشقاً لسيجارة سحرية تنسي الهموم في

الحياة على من لم يحمل إسم الكتاني أو الناصري، أما من كان أقل حداقة وأفقر مخيلة فيأتي بقضية رأٍي عنوانها التعرض لهيأة   تضيق فيه

 منظمة، بكل ما يعنيه ذلك من تكريس لصورة النظام القاتمة مع مجموعات الدفاع على حقوق اإلنسان على المستوى الدولي.

فبراير ولو لحين، تعود خفافيش الظالم لتنتقم من كل من سولت له  42هكذا إذن، وبعد إنكسار شوكة حركة 

بطبيعة الحال هذا تصرف وإن كان ظاهره طفولي )وهو كذلك إذا نظرنا إلى دوافع صغار الظباط  المخزن. ”على دسارته يجيب” أن نفسه

 الذين يقومون بالعمل القدر بدالً عن أسيادهم( فإن عمقه يدل على مدى فهم القائمين على األمور لمنحى سير هذه األخيرة. فمن الواضح أن

فبراير عنواناً،  42نظام المخزن يعلم جيداً أن وجوده مرهون ببقاء جدار الخوف الذي وجه له الحراك اإلجتماعي المغربي، والذي أخد 

ضربات موجعة. المخزن يعي تمام الوعي أن بعد عام من الحراك الذي زعزع رواسي المخزن دون أن أن يقتلع واحداً منها، 

إلى ما كانت عليه قبل بداية الربيع العربي خاصة وأن الظروف ما تزال مواتية، فالنظام ال يزال ينتشي بانتصاره في  األمور إعادة يجب

ا تسويق مهزلة الدستور الممنوح والالديموقراطي لعرابيه في الغرب، والثورة السورية لم تخرج بعد من حمامات دم النظام العلوي السفاح أم

في مصر فقوى الرجعية توالي الضربات للثوار، وآخرها وصول اإلبن الروحي لمبارك وآخر وزير أول في العهد السابق إلى الدور الثاني 

 من اإلنتخابات الرئاسية.

  الرماد لونا  

إلعادة األمور إلى سابق حالها وللتحكم من جديد في كل دواليب المجتمع، ليس أمام المخزن إال حلين: الترغيب أو الترهيب. أما األول  

أما شباب الحراك الفقراء إلى هللا فهم كثر … فيستعمل مع من كان لديه شيئاً يبيعه، إن كان حزباً أو مركزية نقابية أو جريدة ذات شعبية 

اإلستثناآت القليلة بطبيعة الحال. هكذا بدأت اإلعتقاالت والمتابعات، ومما يثير  واليزالون في اغلبهم حالمين مما يصعب شرائهم، مع بعض

س اإلنتباه أن عدداً هذه المتابعات تتم بتهم تقع في المساحة الرمادية لممنوعات المجتمع؛ تناول خمر، تدخين حشيش، مالقاة شابة من الجن

 …اآلخر 

صة خا وهنا أود أن أتأنى قليالً في الكالم على هذه المنطقة الرمادية. من الواضح أن هناك التباساً داخل المجتمع في عالقتنا مع الدين بصفة

 وبالقيم التقلدناية بصفة عامة. فمجتمعنا قد عرف تغيرات كبيرة في تركيبته اإلجتماعية وبنيته اإلقتصادية أبرزها تحوله من مجتمع بدوي

المركب األساسي.  يعتمد على العائلة الموسعة وعلى األنشطة الزراعية و الرعوية إلى مجتمع مدني في أغلبه تلعب فيه األسرة النووية دور

القديم لكنها مازالت حاضرة في مخيلتنا  هذا التحول قد خلق نوعاً من اإلختالط في القيم بين قيم كانت تتماشى وطبيعة اإلنتاج اإلقتصادي 

وثقافتنا بشكل قوي وبين قيم حداثية في ظاهرها مستوردة من الغرب الذي يعيش حقبةً مختلفةً في مسار تطوره الحضاري والقيمي. وهنا ال 

يمي القأريد أن أقارن بين أي القيم أفضل وأيها أكثر موافقةً لمجتمعنا في المغرب. ولكن ما يهمني هو أن أبين إستغالل المخزن لهذا اإللتباس 

وعدم تالؤم الترسانة القانونية والطبيعة الحالية للمجتمع من أجل خلق جو قانوني عشوائي يمكن أن يعتقل فيه المواطن لشرب الخمر من 

لوزارة الداخلية بينما تستخلص وزارة المالية الضرائب من بيع نفس الخمر. هذه العشوائية المسيطرة على المجتمع ” التابع“طرف البوليس 

هي في الحقيقة سيف مسلط على رقاب العباد، تمسك به يد المخزن التي غالباً ما تضرب ضرب عشواء، لكنها أيضاً ال تفلت الفرصة عندما 

وهي بذلك تضرب  تراها سانحة إلعتقال أحد المناضلين في قضية من قضايا ألحق العام الكائنة في ميدان الرماد القيمي و القانوني للمجتمع.

 عصفورين بحجر، حيث تسكت المناضلين المجعزين وتديم الخوف داخل المجتمع من السلطة التي يمكنها أن تضرب المواطن متى شاءت.

 الفساد واإلفساد كوسيلة تحكم

 هذا التحليل ال ينطبق على قضايا الحق العام فقط بل يتعداه إلى ميدان األعمال، حيث يعيش المغرب جواً من التهرب الضريبي المعمم، مما 
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في يجعل اإللتزام الضريبي أشبه بإنتحار إقتصادي بالنسبة لعدد من الفاعلين اإلقتصاديين. فكيف يمكن لشركة من الشركات أن تكون تنافسيةً 

في المئة من كلفة اإلنتاج من خالل التهرب الضريبي. من جهة أخرى هناك إحصائيات دقيقة تشير  42إلى  92مجال يوفر فيه كل منافسيها 

بالمحسوبية التي تنخر اإلقتصاد المغربي منذ اإلستقالل. وهذه وسيلة أخرى للتحكم في  إلى أن أغلب الصفقات العمومية تتأثر بشكل أو بآخر

اإلقتصاد المغربي وفي المجتمع ككل. فال يمكن ألي صوت مناهض لحكم المخزن أن يتواجد إقتصادياً داخل المغرب، ولهذا تأثير يتعدى 

الطبقة البورجوازية إلى الطبقة العاملة، ففي إطار قانوٍن للعمل يقف إلى جانب الرأسماليين في مضمونه كما في تطبيقه من طرف السلطة 

فبراير عن حاالت الطرد  42في يد المخزن. ولقد سمعنا خالل احتجاجات ” الباطرون“كما ” الباطرون“العمومية، تصبح لقمة العيش في يد 

وكل متتبع لتاريخ النضال ”. الحرية ،الكرامة والعدالة اإلجتماعية“لعمال بسبب التزامهم النضالي إلى جانب الحركة واحتضانهم لمطلب 

 الديمقراطي والنقابي في المغرب يعلم أن هذا ليس بجديد على المخزن.

إلى جانب الشق اإلقتصادي يعمل المخزن على إفساد كل مشاريع التنظيم السياسي والنقابي والمدني للشعب المغربي، من خالل اإلختراق  

والقمع الممنهج لألحزاب ذات الوالدة العضوية وخلقه ألحزاب ومنظمات عمل مدني دون تمثيلية شعبية من أجل خلط األوراق وإستعمالها 

ليصبح، وفي وقت قياسي، أول  9100من أجل تزوير إرادة الشعب. وأستحضر هنا مثاالً اإلتحادين: حزب اإلتحاد الدستوري الذي خلق في 

السلطة وإستعمال المال الحرام. وحزب اإلتحاد اإلشتراكي الذي  وأعوان من خالل تجييش األعيان 9002قوة سياسية ممثلة في برلمان 

تحول من حزب القوات الشعبيية، الذي أعطى مئات الشهداء للنضال الديمقراطي في المغرب، إلى دكان آخر من الدكاكين اإلنتخابية بعد 

سنوات من سياسة تدمير مممنهجة اعتمدت في شقها األول على إبعاد المناضلين الحقيقين عن طريق اإلغتياالت، والنفي واإلعتقاالت وفي 

إلى مرحلة يدافع فيها فيلته عن أحد مختلسي المال العام، ويقود الفيلة ” الحزب العتيد“شقها الثاني على االختراق وشراء الذمم حتى وصل 

 أحد رموز اإلقطاع المسيطرين على منطقة بأسرها من مناطق المغرب.

 

 الريع كمؤسسة حكم 

ى هكذا إذن أصبح لدينا مشهٌد سياسٌي مشردٌم وفاقٌد للتمثيلية الشعبية مما يجعله غير قادر على مقارعة الحاكمين وال على فعل أي شيء سو 

ه من التزاحم أمام موائد الريع السياسي. أصبح لدينا إقتصاٌد ينخرره الفساد من كل الجهات، وإدارة تتغاضى عن هذا الفساد بل تشجعه وتستفيد

من أجل التحكم في المجتمع من جهة ثم من أجل تفريق المقابل المادي على كل من يعينها على إتمام عملية التحكم. فإلى جانب العصا تأتي 

 سفلالجزرة إلتمام دائرة تقييد إرادة المجتمع وإبقائه تحت رحمة المتسلطين. الريع في كل مكان حتى أصبح محل الهواء في بلدنا. بدًءا من أ

هرم السلطة وحتى قمة الهرم. إلى درجة أن الكثير ممن في أسفل هرم السلطة يتقاضون أجراً زهيداً ال يسد الرمق، لكنهم يكملونه بتقاضي 

أما من يحتل مرتبة متوسطة في هرم السلطة فيعيش في أبهة تليق بمقامه وتستلزم …(. نصيبهم الزهيد من الريع )مقدمين، قوات مساعدة 

الريع ادن بند من بنود …(. أضعاف مايتقاضاه من اجر رسمي لقاء عملهم في جهاز من أجهزة الدولة )قضاة، قياد محليون، عمداء شرطة 

العقد الضمني الذي يربط مكونات المخزن ببعضها البعض. بند مسكوت عنه يضمن والء كل من يشتغل في األجهزة المهمة في عملية 

 التحكم. بل الريع هو المؤسسة األساسية للحكم والتحكم في المغرب.

 

 باسطا
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 خلق فضاءات لها نوع من االستقاللية النسبية

 

رغم كل العاهات التي يعرفها االقتصاد المغربي يستطيع مواطنون خلق فضاءات لها نوع من االستقاللية النسبية تجاه سياسات االفتراس 

االقتصادي و التبعية للخارج. على الرغم من هشاشتها فالعديد من هاته التجارب، سواء كانت داخل أو خارج الشركات، بإمكانها أن تساهم 

 في بناء بدائل تحررية. سنحاول في هذا المقال إبراز بعض من "أشكال المقاومة" التي يعتمدها المهندسون و اإلطارات.

 

أكبر ربح ممكن و سلطوية في  يعمل أغلب المهندسين و اإلطارات المالية و التجارية داخل فضاءات تعمها المنافسة و سعي المشغل إلى

الحظنا أن عددا منهم يعيش  الفاعلين اإلقتصاديين اتخاذ و تطبيق القرارات. من خالل مجموعة من الحوارات أجريناها مع هذا الصنف من

نوعا من التناقض بين خطابهم المناهض لإلستبداد و الرشوة داخل المجتمع و ُمطَالَبَتِهم داخل الشركة بتنزيل قرارات إدارية تجمع بين 

الترهيب و المناورات. هذا الوضع السكيزوفريني يطرح إشكالية الطريقة التي يتصور بها جزأ كبير من الطبقة الوسطى المساندة للحراك 

الفبرايري مسألة التغيير الديمقراطي بالمغرب. هذا التصور يمكن على العموم تلخيصه في ديمقراطية تمثيلية ال تتخطى باب الشركة حيث 

 تسود القرارات األحادية.

 

ممكن.  تكنولوجي يتعامل العديد من "الباطرونات" بعقلية "موالين الشكارة" حيث ينتظرون أكبر مردود بأقل جهد صناعي و

دبير مع اإلكراهات القانونية والتقنية والتنافسية من خالل توظيف كفاءات لها القدرة والتكوين العلمي الالزم من أجل الت التأقلم هؤالء يحاول

 لو أنها بتصور شبه إقطاعي، معتبرين كل المعدات والنقود داخل فضاء الشركة كما العقالني للمقاولة. لكنهم، على العموم، يظلون متشبعين

ملكهم الخاص و بإمكانهم التصرف فيها دون حسيب أو رقيب. تطرح هاته الوضعية اشكاال كبيرا بالنسبة لإلطارات والمهندسين الشرفاء 

الذين يسعون إلى الرفع من اإلنتاجية وتطوير شركتهم عوض خدمة المصالح الضيقة للباطورن أو المساهمة في عملية النهب و"الشفرة". 

بطبيعة الحال هناك من يختار منطق الوالء ل"مول الشكارة" واإلنبطاح للسياسة االفتراسية إلدارة الشركة )أنظر المقال حول آليات 

 اإلفتراس اإلقتصادي( غير أن هناك من يختار أشكال متعددة من المقاومة.

 

من المهندسين و اإلطارات أساسا على خبرتهم في مجال اختصاصهم للحفاظ على حيز من اإلستقاللية في إتخاذ  الممانعون يعتمد

القرار نحو  توجيه بالنظر إلى تمكنه من المهارة التقنية لمعالجة المشاكل التي يعرفها المصنع يمكن للمهندس مثال أن يساهم في القرار.

مسؤول الحسابات تبيان اإلختالالت أنه بإستطاعة تحسين جودة المنتوج للحصول على طلبات العروض عوض اإلعتماد على الرشوة. كما 

المالية ومحاولة تجاوزها مرتكزا في ذلك على إحترام مبدأ تدبير مداخيل الشركة بإستقاللية عن الحاجيات الشخصية لل"باطرون". عندما 

يتحمل اإلطار مسؤليات أكبر في شركة تسودها السلطوية فبإمكانه خلق "واحات ديمقراطية" داخلها سواء كمسؤول عن قسم )

responsable de service( أو كرئيس مشروع )chef de projet يعتمد هذا النموذج على اعمال مقاربة تشاركية هدفها تحفيز الزمالء .)

يقوم بشل مفعول  من خالل تشجيعهم على التعاون في العمل عوض التنافس كما أن نمط التدبير داخل هاته "الواحات الديمقراطية"

 ضغوطات قسم الموارد البشرية و التركيز على إنجاز العمل بإتقان.

 

غير أن هاته المحاوالت ترتكز أوال وقبل كل شيء على مبادرة فردية ال تحدث، في غالب األحيان، شرخا في السياسة اإلستبدادية 

واالفتراسية إلدارة الشركة. بل إن مثل هاته المبادرات الفردية بإمكانها أن تتوقف إما بالضغط على الشخص ليدخل في النمط السائد أو 

ذلك تخلق المبادرات الجماعية التي ينخرط فيها جزء كبير من المستخدمين ديناميكية إيجابية  مغادرته الشركة قاصدا مكانا آخر. على خالف 

ية تتيح إمكانية التحرر داخل فضاء العمل. تعتمد مثل هاته المبادرات على التأسيس لصيغ ديمقراطية داخل الشركة من خالل تكوين خاليا نقاب

للمهندسين واإلطارات. ترتكز هاته النقابات على جموعات عامة تنتخب ممثلي المستخدمين الذين سيدافعون عن مصالحهم وتحسين 

اوضاعهم لكنها يمكن أن تتجاوز ذلك إلى فتح نقاشات حول سياسة اإلدارة وخياراتها اإلستراتيجية. يمكن كذلك إحداث مجلة ورقية أو 
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 ابةإلكترونية تعنى بإقتراح بدائل فيما يخص تدبير الشركة و تكون كذلك فضاء لمناقشة مختلف اآلراء ولنشر مقاالت المستخدمين. كما أن النق

 بإمكانها عقد ندوات ثقافية بإستضافة شخصيات من خارج الشركة و تنظيم خرجات ترفيهية للخروج من روتين العمل.

 

 أوبنعل محمد.



 

 

2 -صفحة    
 اإلفتراس اإلقتصادي والرأسمالية التبعية بالمغرب     

 

Page  45 Titre du document 

 بفكيك الرعوي اإلقتصاد

 

 أعوام القحط :

لقد اصبح إقليم فجيج يعاني من جفاف مريع وخطير ، فحسب مصادر من األرصاد الجوية فان نسبة التساقطات باإلقليم خالل هذا الموسم لم 

: فقد جف الزرع والضرع ، وتدهور   . إن مظاهر الجفاف باإلقليم أصبحت بادية للعيان     ملم لحد كتابة هذا الموضوع  02تبلغ سقف 

الغطاء النباتي ، و تناقصت الفرشة المائية بالواحات ، و تزايد انجراف التربة ، و تضاعفت الزوابع الرملية ، وأصبح البؤس والقنوط 

المعروفة ب " عام البون" أو " الحريرة " وبسنوات  9120يظهران على سحنات الناس . إن هذه السنة أصبحت تذكر شيوو المنطقة بسنة 

السبعينات ، حيث انتشر الفقر والجوع ، وكان البدو يضطرون إلى التخلص من ماشيتهم في السوق بعد أن يصيبها البوار وال تجد من 

 يشتريها.

 

 حلول ترقيعية :

للحد من أثار الجفاف باإلقليم عقدت عدة اجتماعات ،ونظمت عدة ندوات ، و تم اتخاذ بعض القرارات واإلجراءات خاصة على المستوى 

الرسمي . ومن ضمنها القرار العاملي الذي يعتبر المنطقة منكوبة ، وقد يتبعه قرار حكومي يعتبر هو اآلخر المنطقة منكوبة ، كما اتخذت 

بعض اإلجراءات لتزويد الكسابة بالعلف ، وربما قد تحدث بعض االوراش على مستوى البادية لتشغيل البدو في مجال إصالح الطرق 

د والقناطر ونقط الماء في إطار اإلنعاش الوطني . فهل هذه الخطوات يمكن ان تعتبر فعالة للحد من آثار الجفاف بالمنطقة ؟ شخصيا ال اعتق

ال  الن الدعم أحيانا -الن كمية األعالف التي تقدم جد محدودة وال تتناسب مع حجم الثروة الحيوانية بالمنطقة .  -ذلك لالعتبارات التالية : 

نظرا للتالعب في عدد أيام الشغل في االوراش...الخ  -يصل إلى المستحقين بحكم الفساد المستشري في اغلب التعاونيات الفالحية بالمنطقة . 

لى لهذه األسباب أعتقد أن اإلجراءات المزمع القيام بها غير كافية لمساعدة ساكنة إقليم فجيج في محنتها ، خاصة وأن هذه الساكنة تعتمد ع

 الكسب وتربية الماشية كنشاط أساسي. .

 

 البدائل الممكنة :

هناك مثل صيني مشهور يقول : " ال تعطني سمكة بل علمني كيف اصطاد السمك " أو " إذا أعطيت الفقير سمكة أطعمته لمدة يوم وإذا 

علمته كيف يصطاد السمك فانك أطعمته لمدة حياته " هذه الحكمة تنطبق على الوضع الحالي بإقليم فجيج ، فالحلول المعروضة على المستوى 

 الرسمي إقليميا ومركزيا للحد من آثار الجفاف ال يمكن مطلقا أن تحل المشكل وال حتى التخفيف من حدته ،فهي حلول ظرفية ، ولمدة محدودة

جدا . إن هذه الحلول تهدف إلى الحفاظ على نمط اإلنتاج الرعوي ،أي العمل لكي يحافظ الرحل على طابع الترحال ، والحد من هجرتهم إلى 

المدينة بأقل تكلفة ممكنة ، بيد أن هذه الحلول لن تحل المشكل . في اعتقادي المتواضع هناك عدة حلول ممكنة للحد من آثار الجفاف ، 

تشجيع الرحل على إقامة الحظائر في  -عصرنة تربية الماشية باإلقليم .  -والحفاظ على نمط االنتاج الرعوي وأقترح بعضا منها وهي : 

توزيع األعالف واألدوية على مربي  -تبسيط مساطر بناء المساكن وحفر اآلبار بالبادية ورفع كل التعقيدات المسطرية .  -مناطق االنتجاع, 

 تكوين مربي الماشية وتحسين السالالت , كما يمكن خلق أنماط إنتاج أخرى بالمنطقة موازية لنمط اإلنتاج الرعوي مثل : -الماشية بالمجان . 

الذهب ...(  –الرصاص  –الباريتين  –المنغنيز  –النحاس  –الزنك  –السياحة التضامنية ، استخراج المعادن الموجودة اقلمييا بوفرة ) الحديد 

 خلق أنويه لبعض الصناعات كصناعة اإلعشاب الطبية ، وتصبير الفطريات . وصناعة الجلود والصوف .

 

 

 الجفاف بنيوي :

إن الجفاف بإقليم فجيج ليس ظاهرة عرضية عابرة ، بل هو تابت بنيوي . فالمعروف أن المنطقة تعرف سنة ممطرة أو سنتين ، وعدة سنوات 

من الجفاف ، وهذا أمر مؤكد من طرف الدراسات الجغرافية والتاريخية للمنطقة ، بل مؤكد حتى في تقافتنا الشعبية ، فمما يروى عن 
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أنه قال : " يالصحرا يا وجه اليتيمة لي فرحتيه يوم تبكيه ديما " كما يروى عنه  -ولو أنني ال أتفق مع مضمون كالمه  -عبدالرحمن المجدوب

 انه قال " يالصحرا عجاجك عماني ، وماك ما وضاني واذا رجعت ليك راني نصراني "

 

 42مقال منشور بموقع تنجداد  -بوعرفة   -الصديق كبوري
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 قطيعة مع المخزن االقتصادي أم قطيعة مع الرأسمالية؟

 

لية. ألقهناك عالقة جد وثيقة بين تغلغل الرأسمالية الليبرالية )الليبرالية الجديدة( واستفحال مظاهر الرشوة والفساد وتمركز الثروات في يد ا

في ية هذه هي رأسمالية السوق المنفلتة من الرقابة العمومية والضوابط االقتصادية االجتماعية. وإذا كانت هذه هي مظاهر الرأسمالية الليبرال

في  رهابلدان تتميز انظمتها السياسية بحد ادنى من الشفافية والنزاهة و عالقات تنافس متكافئة بين مختلف اقسام البرجوازية ، فما بالك بمظاه

 بلد نظامه السياسي مستبد وفاسد وجهازه االداري مرتشي وبنيته االقتصادية تابعة ومتخلفة.

لقد تشكلت البرجوازية المخزنية من خالل عالقة الشراكة مع الرأسمال االجنبي وتطورت تحت رعاية وحماية القصر الملكي المستبد 

بالسلطة السياسية والمتحكم في جهاز الدولة. في ظل هذه الشروط تطورت العائالت الثرية الى مجموعات احتكارية. وبصرف النظر عن 

عالقات الفساد والرشوة واستغالل النفوذ واالمتيازات المستشرية ، فان تشكل ما يسمى "المخزن االقتصادي " ال يجد تفسيره في هذه 

المظاهر ، بل يجد تفسيره في الشروط السياسية الخاصة للتراكم الرأسمالي وبنية البرجوازية بالمغرب. ولعل هذا ما يفسر استمرار نفس 

البنية مع التحرير الليبرالي. فقد وجدت سياسة الخوصصة  وتفكيك القطاع العام لصالح القطاع الخاص وتحرير السوق ترجمتها المحلية في 

تفكيك الحواجز القانونية واإلدارية امام الشركات والمجموعات العائلية الكبرى ، البتالع الممتلكات العمومية والسيطرة على االسواق 

 بشراكة مع الشركات المتعددة الجنسيات.

ليست ادن الرشوة والفساد واستغالل النفوذ ، سوى المظاهر المتخلفة لرأسمالية متوحشة يتناقض منطقها مع منطق تقنين الملكية وتنظيم 

ر تنظاالسواق. ال يمكن ادن ان تكون الملكية ، نواة الرأسمالية المتوحشة في المغرب ، استثناء من هذه القاعدة. لقد كانت والزالت الملكية 

الى المغرب ليس كوطن، بل كسوق خاص باستثماراتها ونشاطها التجاري. وتبعا لذلك فهي ال يمكنها االقرار بحق باقي العائالت المالكة في 

منافستها على سوقها الخاص. كيف يمكنها االعتراف بالمنافسة والشفافية والمصلحة العامة وهي ال تعترف بحق الشعب في السيادة وال تنظر 

 الى افراده كمواطنين بل فقط كزبناء لشركات الهولدينغ الملكي ؟ .

ال يجد هذا الوضع تفسيره في خصوصية الملكية بالمغرب ، بل يجد تفسيره في خصوصية التركيبة الخاصة لبنية الطبقات السائدة بالمغرب.  

فقد تشكلت هذه االخيرة وتطورت عبر مسلسل طويل انصهرت فيه السلطة السياسية بالسيطرة االقتصادية. فالرأسمالية في المغرب لم تتشكل 

تراكم تدريجي وسلمي للرأسمال ولم تتطور في مناو تسوده عالقات السوق والمنافسة ، بل تشكلت من خالل النزع القسري لملكية القبائل 

 والسيطرة على مصادر الثروات ونهب الفائض االجتماعي عن طريق العنف السياسي والضريبي  .

د( فساعلى قاعدة هذا االنصهار بين التحكم القسري في السلطة السياسية )االستبداد( و السيطرة القسرية على المصادر المالية واالقتصادية )ال

من . ضتهيكلت "الكتلة الطبقية السائدة " كتحالف بين العائالت الثرية ، وفي قلبها العائلة الملكية ، والرأسمال اإلمبريالي ، خاصة الفرنسي

 هذه التركيبة ، ال تشكل الدولة جهازا سياسيا مستقال )ولو بشكل نسبي( عن العائلة الحاكمة وال يسمو القانون وعالقات السوق فوق عالقة

القرب مع القصر الملكي . ان الطبيعة المافوية )المخزنية( وتفشي عالقات الرشوى والزبونية والفساد المعمم ، تعكس الى حد كبير بنية 

 نفسالرأسمالية المغربية ، خصوصياتها و تناقضاتها، كما تعكس بنية التحالف الطبقي السائد وعالقته بالمجتمع . ولعل هذا ما يفسر استمرار 

 البنية العائلية وتجذر عالقات  الرشوى ومظاهر الفساد .

ل فاالندماج في العولمة الرأسمالية والتحرير الليبرالي لم يفض ،خالفا لما كان يتوقعه البعض، الى توسيع القاعدة االجتماعية لطبقة رجا

ة االعمال اواضفاء الشفافية على مناو االعمال والعالقات االقتصادية. بل افضى الى تعميق تركيز الثروات  بيد العائالت الثرية التقليدي

، والتحكم في قنوات التوزيع والتداول من قبل نفس اللوبي التجاري. وبدل التنمية وتحذيت البنيات االنتاجية وتطوير القاعدة االقتصادية 

، ستندمج العائالت المالكة في رأسمال وبنية الشركات المتعددة الجنسيات للسيطرة على القطاع العام وتعميق نفس التفاوتات على المستويات

 الطبقية واالجتماعية والجهوية االقليمية وتكريس التقسيم االستعماري بين "المغرب النافع" و"المغرب غير النافع" وتهميش قطاعات شعبية

 واسعة .  

كم نحن ادن ازاء نظام للتراكم الرأسمالي يرتكز على االستغالل المكثف لقوة العمل واالستحواذ القسري على مصادر الثروة. يعيش نظام الترا

هذا تحت رعاية وحماية نظام سياسي استبدادي وقمعي. يشكل ادن االستبداد والقمع شرطا ضروريا إلعادة انتاج نظام التراكم الرأسمالي 
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بالمغرب. وتكمن محدودية هذا النظام على مستويين : فاالستحواذ القسري على الفائض االجتماعي ، يفترض النهب المستمر للموارد 

العمومية. لكن نهب الموارد العمومية ، يصطدم بتراجع عائدات الدولة )نتيجة خوصصة وتحرير القطاع العام، والمديونية وتراجع المداخيل 

الضريبية وتهريب االموال لى الخارج  وارتفاع النفقات غير المنتجة )ميزانية العسكر، ونفقات القصر الملكي......( واالرتفاع المستمر 

طى لفاتورة الطاقة و انفجار اسعار المواد االولية. كما يفترض قدرة قطاعات واسعة من السكان ، وليس فقط الشرائح العليا من الطبقات الوس

 ، على االستهالك . وهو امر غير ممكن مع تعميق سياسات التقشف وانهيار القدرة الشرائية واتساع دائرة الهشاشة في صفوف السكان.

في ظل هذه الشروط ، يصبح منطق االستحواذ مرتبطا باألنشطة ألمضاراباتية المدرة للربح السريع ، على حساب تنمية الموارد العمومية و 

زيادة حجم االنتاج الوطني الخام )تحسين االنتاجية وتوسيع لتشغيل(. وهو ما يفرض على الشعب ، في ظل ازمة الرأسمالية ، اداء فاتورة 

سياسة التقشف وفي نفس الوقت تلبية حاجيات نظام االستحواذ على حساب حاجياته االجتماعية االساسية. او بصيغة أخرى ، أداء ثمن 

خضوع البلد لسيطرة القصر الملكي وهيمنة الشركات المتعددة الجنسيات. لكن هذا الخضوع ليس ابديا، فمنذ عقود دخل هذا النظام في ازمة 

 بنيوية عميقة تحد من القاعدة المادية إلعادة انتاجه وتوسع القاعدة االجتماعية للقطاعات المتضررة مباشرة من استمراره . فمع استمرار

 عائدات الدولة في التراجع والتدهور المستمر للقدرة الشرائية ، اصبح النظام عاجزا على تقديم حد ادنى من الرعاية لضحاياه. وبالمقابل

يدفعه منطق  التراكم الرأسمالي تعميق طابعه االستحواذي ) السيطرة على االراضي الفالحية الجيدة من خالل التدمير الممنهج للفالحة 

ن المعيشية والتشجيع المطلق للفالحة التصديرية ، تجميد االستثمارات والنفقات العمومية الغاء الدعم العمومي( و تكثيف االستغالل )حرما

 فئات واسعة من الخدمات والرعاية االساسية ، االعداد لتفكيك نظام التقاعد والحماية واالجتماعية(.

 ايةتستهدف هذه السياسية في الحقيقة تخفيض قيمة قوة العمل من خالل تقليص التكلفة االجتماعية إلعادة انتاجها )التعليم ، التطبيب ، الحم

من القرن الماضي ، رغم الزيادات  02االجتماعية ،التقاعد ، الخدمات العمومية االساسية(. فالقدرة الشرائية في تقلص مستمر منذ عقد 

مليون(.  0,0)   42الجزئية والظرفية في االجور. كما ارتفع عدد الذين يعيشون تحت عتبة الفقر خالل العقد االخير ليصل الى حوالي %  

% من االمية( والماء الصالح 00درهم في اليوم و الماليين محرومة من التعليم )  02اما الغالبية الساحقة من المواطنين فتعيش بأقل من 

 % من الناتج الوطني الخام( والسكن )يتجاوز الخصاص المليون(.9% ( والخدمات الطبية )20للشرب )

من ليس ادن نظام االستحواذ مجرد الية لالغتناء بل هو يعكس منطق نظام للتراكم يقوم على تركيز الثروات في يد االقلية )اغناء االغنياء( 

ل خالل تجريد االغلبية من الملكية والخدمات )افقار الفقراء(. و هذا ما تعكسه االجور البئيسة وشروط العمل المتردية وهمجية ارباب العم

الف مقاولة تصرح بأجور اقل من االدنى المنصوص عليه في  20ورعاية الدولة وحمايتها لعالقات مهنية واجتماعية قروسطية . فهناك 

% . وال 0الف درهم نسبة  92% و ال تصل االجور التي تفوق 01قانون الشغل ويتعدى عدد االجراء الذين ال يتمتعون بالحد االدنى لألجر 

درهم في الشهر بالمقابل ال  022مليون متقاعد  1درهم في الشهر عن الطفل الواحد وال تتعدى معاشات  422تتجاوز التعويضات العائلية 

 مليون بأي تعويض. 1,0يتمتع اكثر من 

ا ال ترتكز الرأسمالية على االستغالل فحسب ، بل هي ايضا نهب غير محدود للثروات . وهذا ما تجسده الشركات الملكية التي تقدم المثال لم

 يجب ان تتصف به المقاولة في الرأسمالية المغربية.

 يقود هذا التحليل لنظام االستحواذ بالمغرب الى اعادة النظر في عدة مفاهيم سياسية سائدة  أهمها :

" ، فهو مفهوم يعبرعن الخلط بين شكل النظام السياسي والطبيعة الطبقية للدولة. فالدولة في  الدولة المخزنيةاعادة النظر في مفهوم " -

ة المغرب هي دولة رأسمالية تابعة . فهي  تعبر في المقام االول  عن مصالح الرأسمال االمبريالي العالمي )التبعية( وتعكس مصالح برجوازي

محلية تشكلت وتهيكلت حول القصر الملكي المحتكر للسلطة السياسية . انطالقا من هذه الزاوية، ال يعكس مراكمة الرأسمال ،عن طريق 

االستحواذ والريع والرشوى المعممة، وجود شريحة ريعية من رجال االعمال او مافيا مستقلة عن البرجوازية المحلية. بل يعكس الشكل 

الملموس لمراكمة الثروة في ظل رأسمالية متخلفة وهمجية يسيطر فيها القسم االعلى من البرجوازية )القصر الملكي ومحيطه( على مصادر 

 السلطة والثروة . أي احتكار توظيف العنف المنظم لمراكمة الرأسمال.

" . يترتب عن النقد الذي يقدمه بعض المثقفين من اليسار لما يسمونه "اقتصاد الريع" ، تجنب نقد اقتصاد الريعاعادة النظر في مفهوم " -

طق الرأسمالية بما هي نظام يقوم على سيطرة االقلية المالكة على مصادر الثروة وعلى التوزيع الطبقي لعائدات االنتاج االجتماعي وتحكم من

 الربح في توجيه االنشطة االقتصادية واالجتماعية.
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فوجود او استمرار عالقات الريع ال يعني وجود قطاع اقتصادي ريعي مستقل في حد ذاته. هناك ادن خلفية سياسية تختفي خلف مفهوم 

ن اقتصاد الريع والنقد المصاحب له . فهناك اعتقاد لدى قسم من المثقفين ورجال االعمال بإمكانية الحد من تسلط القصر الملكي ومحيطه ، ع

طريق تخليق مناو االعمال والحد من االمتيازات والرعاية.  لكن المقلق هو تبني هذا المفهوم "غير النقدي " للرأسمالية ، من قبل بعض 

 مثقفي اليسار الماركسي .

ان الريع ليس من صنع االمراء والملوك ووجوده في العالقات االقتصادية ال يعكس وجود شريحة من المقاولين مسقلة عن الطبقة 

 البرجوازية )مخزن اقتصادي(.

ان اختزال نقد الفساد في مظاهره الخارجية والمكشوفة ) الرشوى،االمتيازات والرخص( يخفي في الحقيقة الرغبة في تجنب نقد الجوهر 

ين ة بالسياسي للفساد . ان الريع الحقيقي هو تحويل الدولة  نفسها الى امتياز ورخصة دائمة في يد كمشة من العائالت المالكة. هناك ادن عالق

مظاهر الفساد المتعددة وجوهر الفساد. وال يمكن القضاء على المظاهر دون تغيير الجوهر بدقيق العبارة ال يمكن القضاء على الفساد دون 

 القضاء على االستبداد. وهو ما يتجاوز مطلب عدم االفالت من العقاب في الجرائم االقتصادية والسياسية الذي يكثف نقد اقتصاد الريع.

ية ان منطق نظام االستحواذ ، وفق تعريفنا ) مراكمة الرأسمال من خالل نزع الملكية واالستغالل المكثف( يسمح بفهم دور الواجهة الديمقراط

)وأزمتها( ووظيفة مؤسساتها. فإذا كان النظام في حاجة دائمة الى جهاز قمعي وعنيف الحتواء التناقضات االجتماعية الناتجة عن نظام 

االستحواذ ) التملك القسري واالستغالل المكثف( فهو في حاجة من جهة اخرى الى أدوات سياسية المتصاص الغضب الشعبي و حرف 

مساره وتحريف الوعي الشعبي. ووفق تحليلنا لطبيعة النظام وتحديدنا آلليات اشتغاله ، نعتقد ان القضاء الفعلي على الفساد واالستبداد 

مشروط بتجريد الطبقة الحاكمة من سلطتها السياسية ونزع ملكيتها. و لتحقيق هذا الهدف هناك ضرورة  لبرنامج سياسي ديمقراطي عموده 

 الفقري :

 بناء تحالف شعبي واسع يوحد ضحايا نظام االستحواذ)المنزوعة ملكيتهم وحقوقهم والمستغلين-9

 ربط النضال ضد االستبداد السياسي بالنضال ضد السيطرة االقتصادية واالجتماعية للبرجوازية-4

 المطالبة بإعادة توزيع الثروات لتلبية الحاجيات االجتماعية االساسية .-0

 

 شوقي لطفي
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 مداخل لفهم األزمة المالية العالمية

 

مة عندما نتكلم عن األزمة اإلقتصادية العالمية يتبادر إلى ذهن الكثيرين مناظر البورصات العالمية وهي في حالة هيجان، أو الوجوه المتهج

 رهالمتخصصي المال واألعمال وهم يغادرون إحدى كبريات األبناك العالمية بعد افالسها. هكذا بلغتنا صور األزمة العالمية قبل أن تصلنا آثا

 في ارزاقنا وأماكن عملنا. إن مسؤلية القطاع البنكي ونشاطه المتضخم في عملية تركيع اإلقتصاد العالمي هي فكرة قد تم تداولها في معظم

وسائل اإلعالم ومن طرف جل السياسيين يساراً، وبشكل قد يكون قد فاجأ البعض، يميناً أيضاً. الهدف من هذا المقال ليس دحض هذه الفكرة 

إن ، وألن فيها شيٌء كثير من الحقيقة. لكن الهدف هو أن ننظر بترٍو إلى األزمة العالمية وأسبابها وأن نتفادى اإلنسياق وراء الخطاب السائد

كان فيه بعض من حقيقة، حتى نعرف نتائج هذا الخطاب على التوجهات اإلقتصادية لما بعد األزمة وكيفية إستخالص الدروس من هذه 

األخيرة. ال يهمنا فقط مساءلة الخطاب السائد حول األزمة بصفة عامة، بل ما يطغى في أوساط اليسار العالمي كأفكار وتفسيرات بصفة 

خاصة. وذلك لسببين، أولهما أن الخطاب النيولبرلي السائد قبل األزمة قد تم تعريته بشكل كبير؛ كيف ال وقد أصبح العديد من جهابدته 

د يطرقون أبواب حكوماتهم طلباً للمعونة بعد أن قضوا حياتهم يهللون لقدرة السوق على تنظيم نفسه. أما السبب الثاني هو أن الخطاب السائ

في اليسار اإلصالحي قد تم تبنيه بشكل كبير من طرف معظم ألوان الطيف السياسي كآخر قلعة فكرية تحمي أيديولجية رأس المال. سأعود 

 ذلكلهاته النقطة في ما بعد لكني أود أوالً أن اكشف للقارئ أن معظم األمثلة التي سيتم العودة لها فيما يتلي ستخص اإلقتصاد األمريكي، و

ألنه اإلقتصاد األكبر عالمياً من جهة، وأن األزمة العالمية خرجت من هناك من جهة أخرى. ثم لسبب آخر، وهو أن معظم التنظيرات 

 [.9واألرقام التي سأذكرها هي مستوحاة من كتاب لإلقتصادي الماركسي األمريكي اندرو كليمان المعنون "فشل اإلنتاج الرأسمالي" ]

 

 جرد قصير لبعض مراحل األزمة العالمية

. وقد ابتدأت األزمة تظهر بعد التدهور الكبير والمفاجئ 9141أكبر أزمة من نوعها منذ الكساد الكبير لسنة  4220تعتبر األزمة المالية لسنة 

ثالثة ال السعار العقار، أو ما عرف بعد ذلك بفقاعة العقار. حيث إنتهى التزايد المضطرد ألسعار مساكن األمريكيين الذي ابتدء في بداية األلفية

بإنهيار مفاجئ بعد أن كان الجميع قد اعتاد على فكرة أن أسعار العقار في الواليات المتحدة ال يمكن إال أن تستمر   4221وأستمر حتى بداية 

 في اإلزدياد.

ن لك فقاعة العقار ليست االولى التي يعرفها االقتصاد العالمي، قبلها أتت فقاعة شركات االتصال، وفقاعة ديون أمريكا الالتينية وغيرها ...

 يمةالجرة ال تسلم كل مرة، فماذا تغير إذن ؟ ما الذي جعل تضخم أسعار العقار السريع ثم انهيارها المفاجئ يتسبب في كل هاته العواقب الوخ

  ؟

لنفهم أسباب انهيار األسعار علينا ان نفهم سبب ارتفاعها اوال. كما يوضح المبيان أسفله، ابتدأ االرتفاع الصاروخي في أسعار مساكن 

. تخفيض الضرائب كان احد 9111األمريكيين مع بداية األلفية، و ذلك بعد تقليص الضريبة على الربح من بيع المنازل بشكل كبير سنة 

من األصول المقتناة حديثاً عن  12بتمويل % 4220و  9111أسباب ارتفاع األسعار لكنه لم يكن السبب األساسي؛ قام األمريكون بين سنتي 

من هاته المقتنيات من مالهم الخاص. كما أن الدخل المتوسط لألمريكيين لم يرتفع بأكثر من  0طريق الديون، أي أنهم لم يمولوا أكثر من %

 .4220و  9110ربع مقدار ارتفاع استدانتهم بين سنتي 
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لقد كان من المفروض لهذا التطور غير الصحي ان يودي الى عجز المواطنين األمريكيين عن تسديد ديونهم بشكل اسرع مما حدث، لكن  

من الحصول  4220و  9111توافر القروض السهلة مدد عمر هذا التضخم غير الصحي لألسعار. فقد تمكن العديد من األمريكيين بين سنتي 

  على قروض ثانية عند العجز عن تسديد قروضهم األصلية. لننظر إلى المثال اإلفتراضي التالي لفهم ما حدث:

لشراء منزل  4229دوالر سنة  022,222اقترضت السيدة خديجة والتي تعمل ممرضة في والية فرجينيا حيث تعيش مع أطفالها الثالثة مبلغ 

دوالر لتقدمها كدفعة أولى. بموجب العقد الذي يربطها بالبنك، عليها ان تسدد مبلغ  92,222ياويها وأطفالها رغم انها لم تتكن قد وفرت سوى 

دوالر. فقد كانت خديجة متفائلة بفرص ترقيتها حين أمضت  04,222سنويا رغم ان راتبها الصافي بعد دفع الضرائب ال يتجاوز  42,222

ة سيدعقد القرض، اما العميل الذي ساهم في إقناعها فلم يكترث اال لعمولته، كما انه يعلم حق المعرفة ان المؤسسة المقرضة ال تهتم لقدرة ال

على التسديد مادام نفس القرض سيباع ألحد ابناك وول ستريت التي ستجعل احد زبناءها يتحمل خطر عدم قدرة خديجة على الدفع. الكل يأخذ 

عمولته؛ العميل، والمؤسسة المقرضة االولى ثم بنك وول ستريت، اما زبون البنك وهو مؤسسة تستثمر المعاشات في احد بلدان جنوب شرق 

م اسيا فال يمكن ان يخسر؛ فحتى لو لم تقوى السيدة خديجة على التسديد فذلك ليس بذلك السوء؛ القرض تم إعطاؤه بضمان المنزل نفسه، اذا ل

ي الذتتمكن خديجة من األداء يكفي بيع المنزل بعد طرد ساكنيه لتفادي الخسارة، فاثمنة المنازل في ارتفاع وثمن البيع ال ريب سيفوق المبلغ 

اقترضته بل وسيكفي لتغطية األرباح أيضاً. لم تحصل خديجة على الترقية التي كانت تتوقع وازدادت مصاريفها بسبب مرض احد ابنائها. 

، لكن نفس العميل أقنعها ان حل المشكلة بسيط: يكفي إلغاء عقد القرض 4222تعقدت وضعيتها المالية بحيث لم تستطع تسديد االقساط بداية 

دوالر لتسدد مبلغ القرض االول كامال بإلضافة الى االقساط التي لم يكن باإلمكان  222,222األصلي وتعويضه بآخر تقترض بموجبه 

الف  922,222تسديدها، ثم تحتفظ بالباقي لشراء سيارة جديدة. القرض الجديد قد اصبح ممكناً الن قيمة المسكن قد ارتفعت بما يزيد عن 

 .4222و  4229دوالر بين سنتي 

كانت هذه هي طريقة التفكير قبل األزمة وهذا تمكن الكثير من األمريكيين من تمديد حياة قروض غير معقولة وتمديد مرحلة تضخم أسعار 

مثالً، لدفع ذلك المدينين الى بيع العديد من المنازل في نفس  4222العقار لعدة سنين. فلو اضطرت خديجة وغيرها لتوقيف األقساط سنة 

 السنة ليزداد العرض فتتناقص األسعار. لكن هذا السيناريو لم يكن في صالح اي من الفاعلين في سوق العقار آنذاك، فاستمرت التسهيالت في

 .4221االقتراض في ظل تراجع تنظيمي تام للدولة حتى انفجار األزمة سنة 

في كما قلت في المثال اإلفتراضي أعاله، العديد من هذه القروض كانت تنتهي عند ابناك وول ستريت اللتي كانت تقوم بتجميع عدٍد كبير منها 
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آليات مالية جديدة تمكنها من تحميل اخطار هاته االقراض للعديد من زبائنها، قد يشكل ذلك مشكال لعدد من الزبائن الذين قد ال يفهمون 

تف تك اخطار االستثمار في هاته اآلليات الجديدة فيستثمرون أمواال كان من األفضل ان تشغل بطريقة اكثر أماناً. لكن االمر لم يتوقف هنا، لم

ذلك الى االحتفاظ ببعضها الستثمار األموال الخاصة  ابناك وول ستريت بخلق هاته اآلليات وتوزيعها مقابل عموالت عالية، بل تجاوزت 

 .4220للبنك، وهذا هو السبب األساسي وراء االضطراب الكبير لألسواق العالمية سنة 

دوالر، فيجب عليك تسديد نفس المبلغ من مع فوائده من مدخول أسرتك  222,222ليس هناك في مسالة القروض من معجزة، إذا إقترضت 

)يمكن أن تربح في القمار أو أن تعطيك أمك ماالً لكن تبقى هاته ظواهر شخصية ليست ذات مفعول على المستوى الوطني( إذن فتأجيل 

. حينها كان 4220و   4221المشكل لن يقوم سوى بتأخير موعد عدم القدرة على التسديد. وصل الكثير من األمريكيين الى هاذه النقطة سنتي 

من المعروف أن عدداً من كبريات مؤسسات وول ستريت معرضة لخسارات مهولة إن انهارت أسعار العقار اثر تزايد معدالت اإلفالس 

على لالقتصاد العالمي، فالنظام الرأسمالي يقوم الى حد كبير على الثقة في األبناك  وعدم القدرة على تسديد االقساط. مثل هذا تحدياً هائالً 

ام حتى لقياعتبارها المؤسسات األكثر أماناً. إذا لم يعد بإمكان المستثمرين الثقة في أن األبناك الكبرى بعيدة عن اإلفالس فلن يكون بإمكانهم ا

 بالعمليات البسيطة الالزمة لالستثمار، كنقل األموال من مكان إلى آخر أو تحويل األموال من عملة إلى أخرى. وهذا ما حدث إذ أدى إفالس

 شركة ليمان برودرز إلى توقف شبه تام لحركة األسواق العالمية فيما يعد أكبر أزمة إقتصادية منذ ثالثينات القرن الماضي.

 

  ماركس واألزمة

 

تطرق كارل ماركس لألزمات وكيفية حدوثها في النظام الرأسمالي بشكل مفصل، وينطلق تفسيره من ما يعرف بنظرية القيمة عند ماركس. 

هذه النظرية بسيطة وقوية في آن واحد: القيمة الحقيقية لسلعة ما، تساوي مقدار العمل الضروري من أجل إنتاج هذه السلعة. هناك نقاش 

طويل حول نظرية القيمة وهي نظرية اعتد بها اقتصاديون آخرون قبل ماركس في أشكال مختلفة نوعاً ما )ريكاردو، ابن خلدون ...(، ال 

 يهمنا هذا النقاش بقدر ما يهمنا نتائج نظرية القيمة على التفسير الماركسي لألزمات.

بما أن قيمة جميع المنتوجات هي مقدار العمل الالزم من أجل إنتاجها، وبما أن التطور التكنولوجي يذهب دائماً في إتجاه تخفيض ساعات 

ت العمل الالزمة من أجل تصنيع منتوج ما، فإنه ال بد لقيم المنتوجات أن تنخفض مع إستمرار التطور التكنولوجي؛ لقد كان يلزم أربعة ساعا

 من وقت العامل إلنتاج حداء رياضي، لكن وبفضل آلة حديثة، يمكن اآلن إنتاج نفس الحداء في ساعتين. ال بد أن ثمن الحداء سينخفض عاجالً 

ها التطور. مع إفتراض أن معدل الربح نسبةً إلى ثمن المنتوج ال يتغير كثيراً، واألمر البد أن يكون هكذا تحت ضغط  آجال ّ نتيجة  أم 

 المنافسة بين الشركات على حصص السوق، فإن معدالت األرباح ستؤول نحو اإلنخفاض.

لنعبر عن كل هذا بإستعمال مصطلحات نظرية القيمة عند ماركس: يؤدي تطور وسائل اإلنتاج الرأسمالي إلى إنخفاض ساعات العمل 

الضرورية في إطار األسلوب الجديد، وبما أن القيمة المنتجة تساوي عدد ساعات العمل الالزمة لإلنتاج فإن قيمة اإلنتاج تنخفض. وإذا 

 افترضنا أن نسبة معينة من القيمة المنتجة تذهب كربح عن رأس المال المستثمر، فال بد لمعدل األرباح أن يؤول نحو اإلنخفاض.

 إذا إنخفضت نسبة أرباح الشركات عامةً داخل إقتصاٍد ما فلهذا عدة نتائج أساسية:

 باإلستثمار في مشاريع أكثر مجازفة. يتجه الرأسماليون إلى المغامرة  أوالً ، من أجل تحقيق أرباح مماثلة ألرباحهم السابقة 

 ثانياً، الزيادة في كميات اإلنتاج بشكل عام من أجل المحافظة على مستويات األرباح.

 ثالثاً، إعتماد الشركات على اإلستدانة بشكل أكبر من أجل رفع مستويات اإلنتاج.

 رابعاً، إعتماد المستهلكين بشكل أكبر على القروض اإلستهالكية، وبتشجيع من الحكومات واألنظمة البنكية، من أجل مواجهة زيادة اإلنتاج

 بزيادة في الطلب.

رةً باشاليوم يتفق جل المختصين والمحللين، بإختالف إنتماآتهم السياسية و الفكرية ، على أن الظواهر األربعة المذكورة أعاله كانت أسباباً م

خصوصاً تلك المتعلقة باإلعتماد المتزايد على الديون. لكن اإلختالف يكمن في مسؤولية إنخفاض معدالت األرباح عن  4220وراء أزمة 

  ظهور األسباب المباشرة السالف ذكرها.
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 0222التفسير اليساري الغالب ألزمة 

يقوم تفسير لألزمة الغالب في يسار الطيف السياسي على فرضية إنخفاض معدالت الربح من نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اإلنكماش 

رير تح اإلقتصادي لنهاية السبعينات وبداية الثمانينات حيث اتخذت السياسات اإلقتصادية طابعاً نيولبرلياً. قامت السياسات النيوليبرالية على

األسواق وعلى إستغالل متزايد للعمال. مما أدى، حسب التفسير ذاته، إلى تناقص رواتب المستخدمين نسبة إلى مستوى المعيشة باإلضافة 

 إلى تناقص حصتهم من أرباح الشركات. أدى تزايد اإلستغالل إلى تزايد ربح الرأسماليين. عادةً ما يؤدي تزايد معدالت أرباح الرأسماليين

 إلى تزايد التراكم الرأسمالي، متمثالً في تزايد مضطرد لالستثمار في القطاعات المنتجة، لكن هذا لم يحدث بحسب نفس التفسير بسبب طابع

جديد لإلقتصاد النيوليبرالي: إنه إعتماد الشركات بشكل كبير على أدوات مالية صرفة لتصريف فائض األرباح، هكذا عوض أن تقوم 

الشركات بإستثمار الرأسمال المتوافر في تحديث آليات اإلنتاج أو شراء آالت جديدة وتشغيل عمال جدد فضلت إستثمار األموال في شراء 

سندات الخزينة أو أسهم شركات أخرى وغيرها من األدوات المالية التي أصبح يقدمها القطاع البنكي المتحرر من قيوده القديمة بفعل 

 االديولوجية النيوليبرالية الجديدة. كما أدى تضخم القطاع المالي، بحسب التفسير ذاته، إلى تمكين فئات واسعة من المواطنين من الحصول

 على قروض كبيرة مما ساهم في خلق مشكل تدين على المدى البعيد.

 يمكن تلخيص التفسير اليساري الغالب اآلن لألزمة في ثالث نقاط:

 أوالً، إبتدأت معدالت أرباح الرأسماليين في اإلرتفاع من جديد عند نهاية السبعينات مع بدإ إعتماد السياسات النيوليبيرالية.

 مارثانياً، لم يتم إستثمار فائض األرباح في القطاعات اإلقتصادية المنتجة والمشغلة بسبب تضخم القطاع المالي اللذي مكن الشركات من إستث

 مقدراتها دون اللجوء إلى زيادة وثيرة اإلنتاج.

 ثالثاً، قام القطاع البنكي بغمر المستهلكين بقروض سهلة ومتوافرة ساهمت في مفاقمة مشكل اإلستدانة عند المواطنين.

. لكنهما 4220يتفق التفسير اليساري الطاغي حالياً مع تفسير كارل ماركس على الدور الكبير الذي لعبه اإلعتماد على الديون في أزمة 

يختلفان في تقدير األسباب التي أدت إلى إعتماد اإلقتصاد على الديون بشكل أكبر، فبينما يركز ماركس على إنخفاض معدالت األرباح كسبب 

غير مباشر لكنه أساسي في ظهور األزمات، يركز التفسير اليساري الغالب حالياً على دور القطاع المالي المتضخم كمعطًى جديد للنظام 

منظومة فكرية غير قابلة إلستوعاب تطور النظام الرأسمالي. بل  الرأسمالي يجعل من نظريات ماركس، الذي عاش في القرن التاسع عشر، 

ي إن اإلختالف أكبر من هذا، فالقول بأن معدالت الربح قد إستعادت عافيتها منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي ينسف التفسير الماركس

هو من أساسه. إن هذا النقاش ليس ترفاً فكرياً يستهوي أناساً هم على يسار الطيف السياسي على كل حال، فتحليل أزمات رأس المال وأسبابها 

 محدد أساسي للتموقع السياسي لليسار؛ إذا كانت طبيعة اإلقتصاد الرأسمالي قد تغيرت بحيث أن أزماته هي نتيجة غلبة الطابع البنكي عليه

ل. متمثلةً في تضخم القطاع المالي، فقد تكون المراقبة القريبة للقطاع المالي من طرف السلطات المنتخبة كافية للتخلص من أزمات رأس الما

أما إن كانت األزمات تحدث، كما فسرها ماركس، نتيجة ظاهرة هي في من صميم النظام الرأسمالي: ميول الرأسماليين، تحت ضغط 

م المنافسة، إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج )ساعات إستخدام العمال أساساً( وبالتالي قيمة المنتوج فمعدل الربح، فيجب إعادة النظر في النظا

 الرأسمالي ككل والبحث عن نظام بديل.

 اإلقتصاديون الماركسيون الجدد والرد على التفسير اليساري الغالب

قام عدد من اإلقتصاديين الماركسيين المعاصرين، من أمثال البريطاني "أالن فريمان" واألمريكي "أندرو كليمان"، بتقديم ردود دقيقة 

وضع الفكر الماركسي في إطار حديث وتحيين  ومفصلة على الفكر اإلقتصادي الغالب يساراً، كما قاموا بالقيام بعمل مضٍن من أجل 

 المؤشرات الكمية التي يعتمد عليها التحليل اإلقتصادي الماركسي.

 ويمكن أن نخلص رد كليمان على التحليل السائد يساراً في نقطتين مهمتين:

فاستمرت  أوالً، وبعكس ما يدور في عديٍد من دوائر اليسار، لم تكن السياسات النيوليبيرالية كافية لرفع معدالت الربح بطريقة واضحة، 

. حيث يوضح كليمان أن االستنتاج بإرتفاع معدل الربح منذ بداية الثمانينات يرجع لتقدير خاطئ 9102معدالت الربح في اإلنخفاض بعد سنة 

 [.9لهذه المعدالت التي تم حسابها بطريقة غير دقيقة أو على األقل بطريقة مختلفة لمعدل الربح كما عناه ماركس ]
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ثانياً، أنه وبعكس ما تقول به الحكمة السائدة، إرتفعت نسبة األرباح المخصصة لإلستثمارات المنتجة من طرف الشركات. حيث يقول كليمان 

أن تراجع تراكم رأس المال إنما يعود بشكل أساسي إلى تراجع معدالت الربح وليس إلى تناقص النسبة التي تخصصها الشركات لإلستثمار 

 في زيادة وسائل اإلنتاج وتحديثها.

، لكنه 4220إن ما توصل له كليمان من نتائج ال يتعارض مع فكرة أن اإلستعمال المتزايد للديون كان سبباً اساسياً وراء األزمة المالية لسنة 

ي يناقض فكرة أن هاته األزمة كانت ذات طبيعة مالية صرفة. بمعنى أنه رغم كون األزمة المالية كانت السبب في بدء التباطؤ اإلقتصادي الذ

، لكن آثارها لم تكن لتأخذ كل هذا الحجم لوال الطبيعة الهشة لإلقتصاد العالمي الذي لم يتمكن من إستعادة عافيته منذ ثمانينات  4220تال سنة 

بشكل أكبر، أو حتى تأميمه، ال يمكن في أحسن األحوال إلى أن تؤجل ظهور  مراقبته طريق القرن الماضي. إن منع تضخم القطاع المالي عن

األزمات اإلقتصادية. لكن هاته األزمات هي في صميم طبيعة النظام الرأسمالي، وكل ما تقوم به الحكومات الغربية من برامج تحفيز 

إقتصادية مبنية على تمويل مساعدة اإلستهالك الداخلي والقطاع الخاص من خزائن الدولة التي تزايدت ديونها، سيساهم في تعميق اآلثار 

ما قبل ة لاألزمة اإلقتصادية المقبلة والتي هي آتية ال ريب فيها. النمو اإلقتصادي سيظل بطيئاً ما لم تعد معدالت الربح إلى مستوياتها المرتفع

 أو أن يقع تغيير جذري على المستوى االنظمة اإلجتماعية واإلقتصادية. 9102

 

[9 : ]The Failure of Capitalist Production: Underlying Causes of the Great Recession (2011) 
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 تطورات سوق الشغل في المغرب

 ياسر .ي. التمسماني

ستتسع رقعتها قريبا. ية تعطي مالحظة التطورات الحالي لسوق الشغل بالمغرب اإلنطباع بكون السنوات المقبلة حاملة لوضع إقتصادي كئيب، و ب ن التوترات االجتمال

إلى توسيع الفوارق دي إن ازدياد لدد العاطلين في المدن و إنتقال األنشطة اإلقتصادية إلى قطالات أقل إيرادا باإلضافة إلى إرتفاع الهشاشة في الشغل، قد تؤ

.اإلجتمالية و إلى إجبار األسر للى النقص من وتيرة استهالكها خاصة فيما يتعلق بالمنتجات المنزلية  

% في السنة الفارطة, إال أن هذا التراجع، 9.4% مقابل 9.1لنسبة البطالة للى الصعيد الوطني في حدود  2013رغم التراجع الطفيف في الالح الاالح من سنة 

مة، و لند الشباب لا "الخادع" للوهلة األولى، ال يترجم بتاتا دينامية في اإلقتصاد الوطني. يعزى هذا اإلنخفا  باألحرى، من جهة، لتناقص نسبة النشاط بصفة

طالات ي قالمتخرج بصفة خاصة )ظاهرة اإلنحناءا و الذي يؤًجل دخوله لسوق العمل، و من جهة أخرى، إلى خلق لدد كبير من فرص شغل غير مؤًدى لنها ف

.ضعيفة القيمة المضافة، ناهيك لن إستيعاب أسهل لسوق الشغل ألشخاص دون شواهد  

ا، و ستستمر 1السكان النشيطين الجدد )جدول  64000للى صعيد سوق الشغل المقًنن بارتفاع لدد العاطلين في المجال الحضري بما مجمله  2012تميزت سنة 

لاطل جديد. فهكذا إذا نالحظ أن معدل  83000. تظهر إحصائيات األشهر الاالح األولى إرتفالا لعدد العاطلين ب 2013هاته الوتيرة في اإلرتفاع كذلك في سنة 

ذا المعدل في الميدان ح هالبطالة في المجال الحضري، الذي يعتبر مؤشرا أكار مواوقية من نسبة البطالة الوطنية، قد لرف إرتفالا طفيفا منذ مطلع السنة، إذ تراو

% في كل من الالاين األول و الااني. يعزى هذا اإلرتفاع الطفيف إلى انخفا  وتيرة خلق فرص 13.8% و  13.7% في الالح الاالح من السنة و 14الحضري بين 

ا. يعتبر 1فرصة شغل في المجال القروي )شكل  215000مقابل  2013فرصة شغل مخلوقة حًتى الالح الاالح من  167000الشغل في المجال الحضري بمعدل 

.فرصة شغل في السنة في المجال الحضري خالل العشر سنوات األخيرة 45000هذا المستوى هزيال و يبعد بكاير لن الوتيرة السنوية المتوسطة التي تقارب   

)جدول: تطور لدد السكان النشيطين، لدد العاملين و لدد العاطلين في المجال الحضري )باآلالف، موزلين حسن السنة  

 

تتوقف لند الالح الاالح 2013المصدر: داطاستريم، المندوبية السامية لإلحصاء، * أرقام سنة   

إرتفاع في الهشاشة لند السكان النشيطين و إزدياد الحاجة في اإللالة سواء لند المسنين أو  2013لالوة للى ذلك، رافق هذا التدهور في وضعية سوق الشغل سنة 

.الشباب  

% زيادة للى أن كل لاطل من بين إانين لم يتمكن 62.5لند السكان النشيطين الغير المشتغلين، نلحظ أن نسبة البطالة الطويلة المدى استقرت في معدل مرتفع يناهز 

, مما يشًكل إرتفالا 2013% في الالح الاالح من 3.1سنة إرتفعت نسبة العطالة ب  45بعد من الحصول للى لمل أًول. لند السكان النشيطين البالغين أكار من 

وي  لن البطالة أو غيرها، لتعبنصف نقطة مقارنة بالسنة التي سبقتها. إذا للمنا أن المغرب ال يتوًفر للى ضمانات اجتمالية ال بالنسبة للدخل األدنى  لإلدماج وال ل

لمفتر  حسب توقعات ن افإن حدة التوترات اإلجتمالية قد تتزايد. هذا التطور الراهن لسوق الشغل قد يؤدي أيضا إلى إضعاف اإلستهالك النهائي الخاص الذي كان م

.2014و  2013أن يرتفع في  2014قانون المالية لسنة   

لوتيرة للى هذا النحو، قد إذا استمرت ا  أما السكان النشيطون العاملون، من جميع الفئات العمرية، فرغم لملهم إال أنهم أصبحو أكار ف كار ضحايا للهشاشة في العمل.

في حالة بطالة مقًنعة و قد ون يؤدي ذلك إلى استفحال ظاهرة "الفقراء العاملون" في المغرب. بداية، وجب اإلشارة إلى أنه أكار من مليون من العاملين المنتظمين يعتبر

. لالوة للى ذلك، و رغم أن نسبة العمل في الصنالة و في 2013إلى الالح الاالح ل  2012شخصا في خضم سنة، من الالح الاالح ل  61000إزداد هذا العدد ب 

(عدد العاطلين)ب (لدد العاملين )أ  (لدد السكان النشيطين )أ+ب    

59- 807 748 2004 

59 264 323 2005 

728- 655 73- 2006 

86 572 658 2007 

89- 579 490 2008 

180- 375 195 2009 

20 270 290 2010 

46- 431 385 2011 

64 156 220 2012 

83 167 250 *2013 
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% في الخدمات، إال أن قطالات الصنالة و البناء تسمتر في تدمير 38% في الفالحة و الصيد و 41% من كل األشغال مقابل 21ميدان البناء ضعيفة و ال تتجاوز 

منصبا، و الوضعية أكار  118000زهاء    2013الشغل. بلغ لدد مناصب الشغل المدًمرة وطنيا في قطالات الصنالة و البناء خالل الاالح أاالح األولى من سنة 

ا. مقابل تدمير قطاع الصنالة لمناصب شغل، يشهد قطالا الخدمات و الفالحة خلقا للمناصب. 1منصب شغل )شكل 158000خطرا في المجال الحضري حيح دًمر 

.راء هذا اإلنتقالل جيؤدي هذا اإلنتقال من قطالات ذات إنتاجية لالية ألخرى بإنتاجية ضعيفة إلى نقص في األجور إضافة إلى تفقير للقادمين الجدد لسوق الشغ  

. في الربع األخير من السنة، تم خلق ما يزيد لن 2013العنصر الاالح المرتبط باإلرتفاع المهول للعمل الهش يتعلق بعودة ظاهرة العمل غير المؤدى لنه في 

.فرصة شغل غير مؤدى لنها مما يمال تغيرا في شروط العمل، خاصة في الوسط القروي الذي يعرف هاته الظاهرة بشكل أقوى 105000  

باآلالف 2013: خلق فرص الشغل حسب القطاع و حسب التوزيع الجغرافي خالل الاالح أرباع األولى من لام  1الشكل   

 

 المصدر: المندوبة السامية لإلحصاء

نت محًفزة، إلى وقت قريب، كا هاته التطورات بإمكانها إلادة النظر في إستمرارية نموذج النمو لإلقتصاد المغربي. فهذا النموذج يعتمد للى دينامية الطلب الخاص التي

طاقة و المعدات و )الب امنة محددة للمستوردات. خاصة و أن الفوارق اإلجتمالية ازدادت باإلضافة إلى أن طبيعة أامنة المستوردات غير مرتبطة بتغيرات الدخل 

و بطئ مع لجزين نم التجهيزاتا. كما أن العجز التجاري يستقر في مستوى مرتفع رغم تباطؤ الطلب الخاص. كل هذا بإمكانه الدفع باإلقتصاد المغربي إلى دوامة

.هامين للى المستويين التجاري و الميزانية  
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