
 ماذا يكمن وراء إلغاء فرنسا لدين مالي النقدي؟

 
، أعلنت فرنسا عن إلغائها 5102أبرٌل  01و 9خالل اجتماع وزراء المالٌة ووالة منطقة الفرنك ٌومً 

 ملٌار ٌورو( من دٌون مالً النقدٌة. 64,8ملٌار فرنك افرٌقً )أي  34

ملٌون ٌورو( سمً "الدٌن  559ملٌار فرنك افرٌقً ) 150,2، تدٌن مالً لفرنسا بمبلغ 0993فمنذ 

النقدي". ونشأ هذا الدٌن فً الوقت الذي أعٌد فٌه إدماج مالً فً االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب 

-، أرسٌت آلٌة إلغاء5112وأعٌدت هٌكلته مرارا. ومنذ  5114. ألغً جزء منه فً 0993افرٌقٌا سنة 

إلى مساعدات  ،مباشرة بعد أدائها إلى فرنسا ،استحقاقات دٌون مالً تحوٌل الدٌون مرتكزة على تحوٌل

 .5109هذه الدٌون فً تسدٌد لمٌزانٌة مالً. وحدد أجل 

إلغاء دٌون العالم الثالث هذا اإلعالن كاذبا  من أجل وبالنظر إلى هذه اآللٌة، تعتبر شبكة افرٌقٌا للجنة

رٌقٌا للجنة من أجل إلغاء دٌون العالم الثالث تعتبر ولٌس سارا لألسف بأي شكل من األشكال. فشبكة اف

دٌون مالً إزاء فرنسا دٌونا غٌر مشروعة وغٌر قانونٌة وكرٌهة وجب بالتالً إلغاؤها. ولٌس هذا 

ارتكز  التًبحٌث ال ٌكسر بتاتا مٌزان القوى  مالً دٌونحال لمسألة الذي قامت به فرنسا اإللغاء الجزئً 

الشعب المالً بقرار فرنسا لو أرفقته بإعالن قطٌعة حقٌقٌة مع سٌاستها علٌها إبرامها. سٌرحب 

عن سٌاسة نهبها المنهجً  تكف، وبجرائمها االستعمارٌة تعترفااالستعمارٌة الجدٌدة فً افرٌقٌا، و

 بالتالً إلغائها. تكرٌهة وغٌر مشروعة وقبل النقدٌةعلى كون الدٌون  توافقو للثروات الطبٌعٌة،

اإللغاء من تخفٌف مالً طفٌف جدا سٌسمح بتسدٌد دٌون أخرى إزاء دائنٌن آخرٌن. وال ٌمكن سٌمكن هذا 

تعود بالنفع على السكان. س التً نٌات التحتٌة العمومٌةببتاتا لهذه األموال التً ستوفر أن تستثمر فً ال

لغاء، ستجبر فرنسا فالدٌن العمومً بمجمله هو ذرٌعة للضغط على أسعار المواد األولٌة. ومقابل هذا اإل

 .اتمتعددة الجنسٌ الفرنسٌة لشركاتصالح امالً على منحها استغالل ثرواتها ل

لذا علٌنا أن نعرف إن كان هذا اإللغاء ٌتضمن بندا ٌنص على أن المقاوالت الفرنسٌة الدائنة لمالً 

ن المالٌة، والدٌن % من الدٌو21ستحصل على المبالغ المستحقة، ألن الدٌن متعدد األطراف ٌمثل نسبة 

%، ثم أقل من الثلث بالنسبة لحصة فرنسا. وهذا هو القسط الذي ترٌد أن تحوله 51ثنائً األطراف 

 .عابرة القارات الفرنسٌة فرنسا إلى استثمارات لصالح الشركات

، التزمت فرنسا 5104ماي  02خالل قمة "كلنا إلعادة تجدٌد مالً" التً انعقدت ببروكسٌل ٌوم 

مالً إلنعاش اقتصادها ودعم تشغٌل الشباب. والحال، أن فرنسا، وهً القوة االستعمارٌة سابقا،  بمساعدة

  تقوم بالعكس كلما أتٌحت لها الفرصة، كما كان الحال لما منحت أمانة األمم المتحدة لفرنسا خمس عقود

ناك. وقدر المبلغ األمم المتحدة ه تدخل لبناء بنٌات تحتٌة بشمال البالد مخصصة لتدعٌم مهمةرضى 

ملٌون ٌورو. وأبدت فرنسا ارتٌاحها من األرباح التً جنتها والتً  34,7اإلجمالً لهذه العقود بــ 

تمنح هذه العقود أي أفق النتعاش االقتصاد والشغل  لمستساهم فً تنمٌة رأسمال مقاوالتها. وبالمقابل، 

 دة مالً السٌاسٌة واالقتصادٌة.بالعكس، نرى هنا أٌضا مصادرة فرنسا لسٌاوللشعب المالً. 

ستؤدٌه مالً لفرنسا مقابل تدخلها فً هذا البلد فً إطار  الذي وأخٌرا، علٌنا أن نعرف ما هو المبلغ

بٌن مدى ٌمحاربة اإلرهاب ومقارنة هذا المبلغ المحسوب مع مبلغ إلغاء الدٌن الحالً. وهذا ما س

مهمة  لتدخل المباشر لفرنسا وبٌن تدخلها فً إطارنمٌز بٌن اأن محدودٌة سخاء فرنسا. وعلٌنا أٌضا 

 تدخل األمم المتحدة فً مالً التً تحملتها مٌزانٌة األمم المتحدة.

 732بــ  قدر مجلس األعلى للحسابات الفرنسً تكالٌف التدخل الفرنسً بمالً الذي سمً بعملٌة سٌرفال

ملٌون ٌورو، ومازال وجود فرنسا  321قد خصص مبلغ  5103ملٌون ٌور. وكان قانون المالٌة لسنة 

. 5109-5103ملٌون ٌورو ضمن قانون البرمجة العسكرٌة  321 مبلغ دخلٌوفً الواقع،  قائما.

ات الخارجٌة لمالً الوزارات. وبلغت تكالٌف العملٌ مٌزانٌات باقً لمبالغ المتبقٌة الضرورٌة منوستأتً ا
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 خالصةعلى سبٌل ال

ال ٌشرح بتاتا  و. فهمؤسفة للغاٌة تصرٌحات وزٌر االقتصاد والمالٌة بصدد مسألة إلغاء هذا الدٌنتعتبر 

 للشعب المالً وبشكل دٌمقراطً مصدر هذا الدٌن وال جمٌع الشروط المرافقة إللغائه.

إلحداث القطٌعة مع هذه ، نعتبر أنه ن أجل إلغاء دٌون العالم الثالثشبكة افرٌقٌا للجنة م لذا فنحن فً

لٌبرالٌة التً تنهك سٌادة الشعب المالً السٌاسٌة واالقتصادٌة، ولوضع حد للمنطق -السٌاسات النٌو

تحقٌق تدقٌق مواطنً للدٌن العمومً المالً  ال بد من العمل علىاالستعماري الجدٌد لفرنسا فً افرٌقٌا، 

 سٌسمح بتحدٌد قسمه غٌر المشروع وغٌر القانونً والكرٌه، والمطالبة آنئذ بإلغائه.الذي 

 

 5102ٌونٌو  55باماكو فً 

 

 .مجموعة تنسٌق شبكة افرٌقٌا للجنة من أجل إلغاء دٌون العالم الثالث

 

 تعرٌب جمعٌة أطاك المغرب.

 


