
 الهجوم النيوليبرالي بالمغرب : الخوصصة كنموذج

 

 

ٌتعلق  ال، فاألمر   العمومٌةاالجتماعٌة  الخدمات على  الهجومبالنظر الى الطابع العالمً الذي اكتساه 

الحاجات   تلبٌة  نمط بمراجعة، بل أساسا   وحسبالخاص  القطاعشكل ملكٌة   فً  النظربإعادة  

شاملة لالقتصاد العالمً وعالقات البلدان المتخلفة بالؽرب الراسمالً ورسم , واعادة هٌكلة  االجتماعٌة

 مٌكانٌزمات جدٌدة لتوطٌد تبعٌة االولى للثانٌة . 

فٌها   كانمتمٌزة   بؤشكال  القٌاسٌةاالقتصادٌة   نتابجها وحققترأسمالٌة ال نمتبعد الحرب  ففً ما 

انها مكاسب نضال عمالً وشعبً كاسح أنذاك اال انها دور اساسً . فرؼم   االجتماعٌة  الخدمات لتطور

  .مثلت اداة لالستقرار السٌاسً ودعم مشروعٌة النظام الراسمالً

لمإسسات اإلمبرٌالٌة لوكٌلة ك الدولةالكارثٌة فقد أحرزت  تؤثٌراتهفً بلدنا من هذا الهجوم وال من  النفلت

الثمانٌنات بدأت بوضع اإلطار القانونً  على درب خوصصة وبٌع كل شًء ومنذ أواخر تقدمامحلٌا 

سنة  20التقوٌم الهٌكلً التً شرع فٌها قبل  سٌاسةلتسوٌػ  وشن حملة إٌدٌولوجٌة هابلة 39-89لذلك

 آلٌتانالخارجً و اتفاق ما ٌسمى بالشراكة مع االتحاد االوربً   الدٌنلدبٌر الدٌن الخارجً . وٌشكل 

التنفٌذ تحت المراقبة الصارمة لمإسسات اإلمبرٌالٌة )صندوق نقد بالدولة لفرض تلك السٌاسات . وتقوم 

اصبح وكٌال مباشرا لتلك  موظفٌناالتحاد األوربً  ( بواسطة طاقم  ومإسساتوبنك عالمً 

 المإسسات . 

واستبدالها  اقتصادٌاسٌاسة التقوٌم الهٌكلً الى توجٌه اقتصاد البلد فً اتجاه انسحاب الدولة  ادت وقد

بشبكات امان وبدور ما ٌسمى  استبدالهاسً للقطاع الخاص وانسحابها اجتماعٌا والسعً الى بدور ربٌ

 المجتمع المدنى من جمعٌات تنمٌة. 

اتفاق الشراكة مجرد اتحاد جمركً ٌلؽً الحواجز بوجه التجارة  بل تشجٌع  لبس  اتفاقٌات الشراكة 

 لتفكٌك مٌكانزماٌدخل واالقتصادبة واالجتماعٌة لتحدٌد السٌاسات  رالالستثمار االجنبً ٌفرض اطا مٌثاق

 وكللسٌاسٌة  اقواعد لالقوانٌن وكل ا كل  كلللخدمات والموارد والوظاءؾ الحابٌة للدولة . استهداؾ 

 الجماعٌة للتنمٌة .وكل االدوات لصحٌة والببٌة  االمعٌٌر 

ولمة الرأسمالٌة = فتح أعادة هٌكلة شاملة لجمٌع قطاعات االقتصاد: التكٌؾ مع مسلتزمات الع -

 األبواب + توفٌر ٌد عاملة رخٌصة )الهجوم على األجر والتعوٌضات=مدونة الشؽل(

طبٌعة الهجوم ستسدعً رد فعل وبالتالً إعداد الترسانة القانونٌة إزاء أي رد شعبً أو عمالً  -

لم االجتماعً، )الحرٌات االمة، قانون اإلضراب، ( واحتواء المنظمات العمالٌة واالجتماعٌة )الس

المقاولة المواطنة، ضرورة االستثمار، ( ، وتزٌٌؾ اإلرادة الشعبٌة بمإسسات تمثٌلٌة من برلمان 



ماي ذرٌعة لتضٌٌق الخناق وخلق  16ومجالس محلٌة لخدمة أألهداؾ أعاله. وكانت أحداث 

 إجماع على ما ٌسمى بالمشروع الحداثً.

  =============== 

 ألوجه البشعة لهذا الهجومسٌاسة الخوصصة كاحدى ا

الجانب العام: الحصٌلة اإلجمالٌة : منح للشركات األجنبٌة مع الرأسمالٌٌن المحلٌٌن ، كوارث  

 اجتماعٌة )تسرٌحات، جرادة، ( ، عابدات الخوصصة

والكهرباء والتطهٌر السابل فً إطار ما ٌعرؾ  الماءمسلسل الخوصصة لٌطال حتى خدمات  وٌمتد

ٌؽٌب اإلطار القانونً المنظم للعملٌة تبقى للجماعات المحلٌة  وحٌثض لتلك الخدمات بالتدبٌر المفو

تفوٌت التدبٌر لصالح الشركات والتً ؼالبا ما تفرض شروطها من موقع القوة  صالحٌةوالمجالس البلدٌة 

  المفاوضات حول دفاتر التحمالت. إبان

 الٌة. الخوصصة سٌاسة ممالة من طرؾ مراكز القرار االمبرٌ

الخوصصة إحدى المحاور الربٌسٌة لبرامج التقوٌم الهٌكلً الممالة من طرؾ مراكز القرار  -

االمبرٌالٌة والتً تشكل الدٌون رافعتها األساسٌة. تسدٌد هذه الدٌون مرتبط بالحصول على 

العملة الصعبة ومن هنا سٌاسة "الكل للتصدٌر" التً ٌستتبعها عملٌا "استٌراد أكثر" للمعدات 

اآللٌات مما ٌزٌد من تعمٌق العجز الخارجً. ولتؽطٌة هذه العجز ٌجب جذب الرسامٌل و

وتعتبر الخوصصة أحد أبسط الوسابل لذلك.  هكذا تلجؤ الدولة إلى تفوٌت مإسسات مربحة 

إلخ(  وتبٌعها بؤبخس األثمان )"بٌع تصفٌة"( وفق  SNI ،BMCE ،CIOR)السامٌر، 

 لمجموعات الكبٌرة المحلٌة والشركات متعددة االستٌطان. مٌاكانزمات تقوي الروابط بٌن ا

تعكس مٌكانٌزمات الخوصصة فً المؽرب بشكل جلً ؼٌاب الدٌموقراطٌة، أي أن الشعب لٌس له أي  -

قرار على مصٌر ثرواته، كما تكشؾ أٌضا حدة تبعٌته لمراكز القرار االمبرٌالٌة وحرص المسإولٌن 

 على تنفٌذ توصٌاتها.

 USAIDلخوصصة فً المؽرب تسهر علٌها الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة االقتصادٌة العالمٌة فعملٌات ا

المتخصصة فً  Price Waterhouseالتً تدٌرها شركة  IPGعبر المجموعة العالمٌة للخوصصة 

برامج الخوصصة وإعادة هٌكلة المقاوالت وتقوٌمها، إلخ. كما ٌعتبر الخبراء ومكاتب الدراسات األجنبٌة 

ألداة التنفٌذٌة للبنك الدولً للتحكم فً هذه العملٌات. عالوة على أن البنك الدولً ٌمنح  المؽرب قروضا ا

بالعملة الصعبة لتؽطٌة أجور هإالء الخبراء وكل المصارٌؾ التً تستدعٌها تلك الدراسات. وكما هً 

 العادة، فالشرابح الكادحة هً التً ستتحمل عبء هذه القروض مع فوابدها.

 ميكانيزمات الخوصصة          

 األجهزة  -1

 التوجٌهات الملكٌة: الخطابات هً المٌثاق. البرلمان ٌصادق. 



وزارة  1998. الوزارة المكلفة بتحوٌل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والتً ستصبح فً مارس 1.2

   2001راٌر القطاع العام والخوصصة، وسٌعاد تحدٌد اختصاصات مدٌرٌة الخوصصة لتندمج فً فب

 فً وزارة االقتصاد والمالٌة والخوصصة والسٌاحة. 

. لجنة التحوٌالت التً تعطً رأٌها فً مسطرة التفوٌت، وتتكون من موظفٌن كبار. ٌعٌن الملك 2.2

 1991شتنبر  13أعضابها بظهٌر ٌوم 

تقدم كافة  اختصاصات لجنة التحوٌالت جد ضٌقة وهً عبارة عن هٌبة استشارٌة أو لجنة من الحكماء

المعلومات للملك لٌبنً قراره. وهً أٌضا وجدت لتراقب وزٌر الخوصصة  وتحد من سلطاته 

 "االستثنابٌة" فً البنٌة الحكومٌة.

 من كبار رجال األعمال واألعٌان. 1991. لجنة التقٌٌم التً عٌن الملك أعضابها فً  ٌولٌوز 3.2

ؾ تكون له صبؽة عامة. مهمتها هً تحدٌد أسعار بٌع هذه اللجنة مستقلة تماما عن الحكومة وعن أي طر

المإسسات القابلة للتحوٌل. ولما ٌكون البٌع مباشرا تعطً لجنة التحوٌل موافقتها )ولو أنه لٌس لها الحق 

فً تحدٌد الثمن( سواء حول الثمن أو شروط التفوٌت. مإسسة ال توجد لدٌها مسإولٌة واضحة فً 

 استشارٌة أو تطبٌقٌة. الدستور، هل هً تنفٌذٌة أو 

 98-35المتعلق بلجنة التقٌٌم بقانون  402-90-2وبعد تنصٌب حكومة "التناوب"  قامت بتعدٌل مرسوم 

لتقوي  صالحٌة لجنة التقٌٌم التً تتولى   14. وجاءت المادة 1999ماي  13الذي صدر بظهٌر بتارٌخ 

ا أكدت على أن ثمن البٌع ٌجب أن ٌكون تحدٌد السعر الذي تعرض به المساهمة أو المنشؤة للبٌع، كم

من القانون على أن للجنة  16"على األقل" ٌساوي الثمن المحدد من طرؾ لجنة التقوٌم. وتنص المادة 

% 5التفوٌت الحق فً تفضٌل المقتنً الذي ٌقدم أحسن عرض استثماري ولو أن عرضه المالً ٌقل بـ 

ن نفس المإهالت االستثمارٌة مع احترام السقؾ عن العروض المقدمة من طرؾ مستثمرٌن ال ٌملكو

 الذي حددته لجنة التقوٌم. إنه مجال إضافً ٌسمح للجنة التقٌٌم بالبٌع لمن تشاء.  

 تدفع لجنة التقٌٌم فً اتجاه البٌع المباشر الذي ٌسمح لها بالتحكم فً األثمان. وتقوم بذلك:

ً السوق، ألنه ولو أعطً ثمن سٌؤتً من له حق أوال، عبر حق الشفعة الذي ٌحول دون جلب األثمان ف 

الشفعة وٌشفع. فلماذا سٌخسر المشترون ثمن الخبرة والوقت وكل النفقات األخرى لكً ٌؤتً فً النهاٌة 

 مشتر آخر ٌعطٌه القانون حق الشفعة.  وحق الشفعة تستفٌد منه "النواة الصلبة" للشركات. 

عملٌة طلب العروض لتفشل هذه األخٌرة وٌتم اللجوء إلى البٌع ثانٌا، تلجؤ إلى تحدٌد أثمان مرتفعة فً 

المباشر. مثال فندق الرٌاض بالعرابش الذي لم ٌتقدم إلٌه أي عرض فً إطار عملٌة طلب عروض ثانٌة 

خفض خاللها ثمنه.  فً هذه الحالة تخلق وضعٌة تسهل عملٌة البٌع المباشر لشخص وبالشروط التً 

 ٌملٌها هو.  

% من األسهم مثال( فً شركة ما ، 20ضع الدولة لشروط المساهمٌن اآلخرٌن لما تكون أقلٌة )ثالثا، تخ

خصوصا إذا لم تكن هذه الشركة ؼٌر مسجلة فً بورصة القٌم وهً مقفلة، بحٌث ال ٌمكنها تقدٌم طلب 



أخرى  عروض أثمان دون موافقة المساهمٌن. ومن هنا عملٌة البٌع المباشر لــ "النواة الصلبة" مرة

 وبشروطها بالطبع. 

 هٌمن البٌع المباشر فً عملٌات الخوصصة مشكال أكثر من نصفها.

 نهب المال العام لتسويغ الخوصصة كحل : -2  

ٌحوز مدراء المإسسات العمومٌة على سلطات واسعة تفسح لهم المجال أمام النهب  دون رقٌب وال 

د قرار خوصصتها. وبالطبع ٌكون العمال حسٌب حٌث تصبح الشركة على حافة االفالس بعد اتخا

للنسٌج بتطوان الذي   VET NORDوالمستخدمون الضحٌة األولى. هناك عدة أمثلة نسرد منها معمل 

عامل وعاملة ألكثر من سنتٌن بعد اتخاد قرار إٌقاؾ  600سبب قرار خوصصته فً تشرٌد أزٌد من 

مر ٌنطبق على القطاعٌن الفندقً )فندق . نفس األODIالتسٌٌر من طرؾ مإسسة التنمٌة الصناعٌة 

فاس، فندق فرٌواطو، فندق عبر المحٌط بمكناس( والمنجمً )إمٌضٌر( اللذان شردت فٌهما مبات 

األجراء. ٌشرد العمال وٌستفٌد المسإولون الذٌن كانوا مباشرة وراء إفالس المقاوالت. وهناك أمثلة ثالث 

سها: شركة الصناعات المٌكانٌكٌة والكهربابٌة لفاس شركات بٌعت بدرهم رمزي للمسإولٌن عن إفال

)سٌمٌؾ(، والشركة العربٌة للمنتوجات الجلدٌة )مابروك(، والشركة الصناعٌة لألجهزة االلكترونٌة 

)مودٌلٌك(. وقد عثرنا على بعض التفاصٌل بصدد تفوٌت سٌمٌؾ تبٌن بشكل ساطع فن النهب الذي 

 ومٌة والذي تساهم فٌه الخوصصة.ٌمارسه المسإولون على الشركات العم

لصالح شركة ألٌكسٌس  1995فوتت شركة الصناعات المٌكانٌكٌة وااللكترونٌة سمٌؾ بفاس فً ٌولٌوز 

% 5)تونس( بنسبة  Velomoto% من األسهم وفلوموطو 30)بلجٌكا( بنسبة  Alexisالدولٌة 

التً ٌملكها بلعربً  %25بنسبة  MNC%  وشركة المصنع الوطنً للدراجات 25وسٌكاب بنسبة 

 %.10% واألجراء بنسبة 5بنصالح ثم مدٌرها العام محمد بلؽندورٌة بنسبة 

بعد أشهر من التفوٌت تبٌن أن أن الشركات األجنبٌة ألٌكسٌس و فلوموطو لم تكن سوى أطراؾ صورٌة.  

مدٌرا عاما % ونصب نفسه ربٌسا و40وقد تخلت عن األسهم لصالح بلؽندورٌة الذي أصبح مالكا بنسبة 

% من أسهم الشركة 10درهم. لم ٌنفذ تملٌك  3180ملٌون سنتٌم وتعوٌض عن السكن بـ  13بؤجرة 

. ولم تإد الدٌون اتجاه 1997عامل( الذٌن توقفت الشركة عن أداء أجورهم منذ اكتوبر  300للعمال )

 للخزٌنة العامة والضمان االجتماعً و الصندوق الوطنً للتقاعد، إلخ.

لدى المحمكة التجارٌة بفاس التً  1998ت الدولة دعوى من أجل فسخ عقد التفوٌت فً صٌؾ وقد رفع

أمرت بوضع الشركة تحت الحراسة القضابٌة. لكن، حٌن وجه إشعار المحكمة إلى شركة سٌكاب 

% 25الموجود مقرها بالرباط، رجع اإلشعار ألن الشركة انتقلت دون أن تترك عنوانا لها، أنها تملك 

 ألسهم بعد التفوٌت.من ا

تلجؤ الدولة فً مثل هذه الحاالت المفلسة/المنهبة إلى تؤدٌة الدٌون المتراكمة ومنح بعض االعفاءات حتى 

ٌكون بٌعها مؽرٌا. ولتبرٌر ذلك،  تستشهد بالبنك الدولً الذي ٌقول بؤن ثمن البٌع ال ٌجب أن ٌكون 



قدم األرض للمستثمر مجانا بل تقدم حتى الشركة عقبة، فالمهم هو االستثمار، وبؤنه فً بلدان أخرى ت

ملٌار فرنك فرنسً  11مجانا. كما تقدم مثال شركة طومسون بفرنسا التً قبلت الدولة بؤن تسدد لها 

 لتبٌعها بفرنك رمزي.

وقد اجتهدت حكومة "التناوب" وهً حرٌصة على مواصلة تنفٌذ توصٌات مراكز القرار االمبرٌالٌة 

المتعلق بتفوٌت المنشآت العامة إلى القطاع  39/89ٌؽٌر وٌكمل قانون  34/98رقم بإصدارها لقانون 

أبرٌل  8مارس إلى  14الخاص والذي صادق علٌه مجلس النواب خالل الدرورة االستثنابٌة الممتدة من 

.  وهمت التعدٌالت ثالثة فصول. الفصل األول ٌبرر االستمرار فً نهج سٌاسة الخوصصة من 1988

تؤكٌد على دستورٌة التفوٌتات، مع فتح المجال حرا لها  بالتخلً عن العمل وفق الالبحة. وهناك خالل ال

( ٌوصً بمنح العمال نسبة فً التفوٌتات لكن دون ٌكون ذلك إلزامٌا،  ثم الفصل 7فصل شكلً )الفصل 

ضمن البحة التاسع الذي ٌلؽً مجموعة من المنشآت والوحدات الفندقٌة المفلسة والتً كانت مدرجة 

 وحدة فندقٌة وبنك واحد(.  12منشؤة عامة و  28التفوٌتات السابقة : 

 التفويت باثمان بخسة  -3

تمت خوصصة المإسسات الفندقٌة فً ظروؾ أزمة القطاع السٌاحً وهً فً صالح المشتري. كما تمت 

 خوصصة الفنادق كوحدات ولٌس كشبكات.

لتفوٌت متحكم فٌه، من خالل األسبقٌة بالشفعة لمن ٌكترٌه. هناك أٌضا عابق الكراء الذي ٌستؽل كعنصر 

 ملٌار فارغ،  لٌس ثمنه وهو مكتري.  25مثال حٌاة رٌجنسً الذي قدم بصدده 

فندقً حسان بالرباط والمرٌنٌٌن بفاس وهما وحدتٌن ذات مردودٌة مرضٌة حسب بن عمور  -

ملٌار.   3ملٌار، فوت بـ  10مة حسان ربٌس السلسلة قصبة تور هوطٌل التً تسٌر هاته الوحدتٌن. قٌ

 ملٌار .  5ملٌار لترمٌمه(، فوت بـ  4ملٌار )وقد أنفق علٌه مبلػ   7وقٌمة المرٌنٌٌن 

 ملٌار. 80ملٌار بٌنمت تبلػ قٌمته الحقٌقٌة  8معما إٌكوز فوت بمبلػ   -

 امرات من قٌمته 3ملٌار وهو مبلػ أقل  80الشركة الوطنٌة لالستثمار: فوتت بمبلػ  -

 80ملٌار مع أن هناك دراسة تقول أن قٌمته الحقٌقٌة هً  44شركة إٌمضٌر: فوتت بمبلػ   -

 ملٌار.

 مالٌٌر فقط. 6البنك المؽربً للتجارة الخارجٌة: فوت بـ   -

الشركة المؽربٌة للمحروقات: جرى إبعاد عرضٌن أجنبٌٌن وعرض وطنً عن المشاركة لٌتم   -

 مالٌٌر(. 10مالٌٌن )كان العرض االفتتاحً هو  10و مالٌٌر  10تفوٌتها للمدٌر العام بـ 

 وفق شروطها بالطبع. ONAقطاع المناجم بٌع بكامله لمجموعة   -

 5مالٌٌر درهم. وكانت وزارة الخوصصة قد حددت ثمن البٌع فً  3شركة السامٌر بٌعت بـ   -

 مالٌٌر درهم.



ملٌار  2.1قل، وبٌعت بـ اتصاالت المؽرب: ٌقدر  خبراء ثمنها بخمس مالٌٌر دوالر على األ -

 دوالر.

 !!!!!!!!!!!!!     الحصيلة اآلن :

مإسسة فندقٌة. وبلػ مجموع  24مقاولة و  37و فوتت  1993انطلق برنامج الخوصصة عملٌا فً 

 ملٌار درهم. 40العوابد حوالً 

ار فً عملٌات كبٌرة منها خوصصة الشركة الوطنٌة لالستثم 1997و  1993شهدت الفترة الفاصلة بٌن 

مقاولة صناعٌة  17و  1995مإسسات مالٌة منها البنك المؽربً للتجارة الخارجٌة فً  4و  1994

لٌنطلق من جدٌد  1999حتى آواسط  1998. عرؾ البرنامج توقفا فً شتنبر  1997منها سامٌر فً 

ما  2002فً المابة من اتصاالت المؽرب. وتراجع من جدٌد فً سنة  35بعملٌة بٌع  2000فً دجنبر 

فً المابة من رأسمال البنك الشعبً المركزي التً اقتنتها األبناك الشعبٌة  21عدا ثالث عملٌات:  فتح 

فً المابة من رأسمال الشركة المؽربٌة لالسمدة  فٌرتٌما التً انطلقت  19الجهوٌة، و إتمام خوصصة 

 المالبس بمكناس  سٌكوم.  فً المابة من الشركة الصناعٌة لصناعة 11.4، وبٌع   1999و   1996فً 

، اعادت الدولة فً مٌزانٌتها فً ٌخص عابدات الخوصصة نفس الرقم الذي حددته فً 2003ومع سنة 

شركات للخوصصة فً هذه السنة وهً: شركة  9ملٌار درهم مع تحدٌد  12.5وهو  2002مٌزانٌة 

المؽربٌة للشاي والسكر )المكتب التبػ، وبٌوفارما )اإلنتاج الحٌوانً والصٌدلً والبٌولوجً( والشركة 

الوطنً للشاي سابقا(، سوكوشاربو )تجارة الخشب(، سوناكوس )تسٌوٌق البذور(، داربور )كنس 

 الموانا(، شركة ملح المحمدٌة والشركة الشرٌفة للملح )إنتاج الملح(، شركة لصنع مواد الخزؾ.

فً  16ونابٌل ومطبعة سونٌر كما طرحت أٌضا البنك الشعبً المركزي ومعامل السكر سوراك وس

 المابة من مؽرب تلكوم ...

ملٌار درهم لشركة  14.08فً المابة من رأسمالها( بقٌمة  80فوتت شركة التبػ )  2003فً ٌونٌو 

ألطادٌس وهً اندماج لشركتٌن: سٌٌتا الفرنسٌة  وطاباكالٌرا االسبانٌة ، مختصة فً  توزٌع وإنتاج 

   السجابر. 

فً  35فً المابة( وشركة التبػ ) 58ع القطاعً حسب العوابد، نجد هٌمنة االتصاالت)وبالنسبة للتوزٌ

فً  2فً المابة(. أما قطاع الفنادق فهو هزٌل ) 12فً المابة( ثم األنشطة المالٌة ) 26المابة(  وسامٌر)

 المابة(.

ا  البٌع المباشر فً المابة من عابدات الخوصصة اإلجمالٌة ٌتلوه 69.6شكلت عملٌات البٌع بالعروض 

فقط فوتت  لمشترٌن أجانب.   22فً المابة .  وفً مجموع المإسسات التً جرى تفوٌتها،  21.4ب 

فً المابة من عابدات الخوصصة شكلتها االستثمارات الخارجٌة. أما األجراء فلم تفوت لهم  77.6لكن 

 فً المابة من العابدات. 0.7سوى 

 



                       

 

 (2002ترون )إلى حدود نهاٌة المش  

 

 البلد عدد الصفقات المبلػ االجمالً )ملٌون درهم

 فرنسا 5 23.754

 المؽرب 60 7056.01

 العربٌة السعودٌة 6 3984.27

 تجمعات عالمٌة 12 3.932.22

 المملكة المتحدة 3 1.204.5

 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 1 110

 آخرون 2 571.55

 موعالمج 91 40.041

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  َ  َ  َ 

 ؟ مصير عائدات الخوصصةما

تسدٌد الدٌن: الدٌون رافعة الخوصصة. وقد رأٌنا كٌؾ أن تحوٌل الدٌون إلى  

استثمارات لم ٌساهم فً تقلٌص حجم المدٌونٌة إال بشكل جد محدود. وبقٌت كل المجهودات 

اس استرداد مباشر للدٌون حٌث بلػ المعدل لتقلٌص حجم المدٌونٌة مرتكزة عملٌا على أس

)مجموع  2000و  1993ملٌار درهم بٌن  31السنوي لنفقات الدٌن العمومً  حوالً 

سوى  1993ملٌون درهم( فً حٌن لم تبلػ عابدات الخوصصة منذ بداٌتها فً  217788

 ملٌار درهم .  أداة إخضاع الدولة إرادة ش.م.ج. 40حوالً 

لمإسسات العمومٌة: موارد الخوصصة ظرفٌة )مقارنة مع مقارنة مع عابدات ا 

 حالة االرجنتٌن( 

صندوق الحسن الثانً للتنمٌة: تهرٌب جزء لٌس بالقلٌل من عابدات الخوصصة  

خارج المٌزانٌة لكً ال تستفٌد منها القطاعات االجتماعٌة، عالوة على كونها وكالة خارج 

من خالل تهًء مناطق لالستثمار وإٌجاد البنٌة  أي مراقبة ، وتقدم إعانات للرأسمال الكبٌر

التحتٌة والمساهمة فً تكلفة العقار وإعادة تموٌل صنادٌق  المإسسات التً تعرضت للنهب 

(CDG ،ERAC ،SONADAC.) 



فرضت مصالح التجمعات المالٌة االحتكارٌة المحلٌة لتموٌل استتماراتها وتموٌل شراكتها  مع الراسمال 

صندوق الحسن التانً ٌمول من من عابدات الخوصصة .اولعلو اوضح انه  سٌخصم  المتروبولً  خلق

من عابد تفوٌت  لصالح الصندوق .ونقدم الجدول التالً لتوضٌح النوافد التً تصرؾ منها عوابد 

 الخوصصةلنفس األسٌاد اإلمبرٌالٌٌن :

 دعم صندوق الحسن التانً للتنمٌة

 االستتمار النشاط المشروع

 مملٌون دره

مناصب 

 الشؽل

دعم صندوق  تارٌخ التوقٌع

 الحسن التانً

 515700 2003 12 7 نسٌج اٌنٌفر

 657450 2003 110 6.5 خٌاطة ارٌل

 3830400 2003 311 73.7 جلد سوالنو

 729000 2002 148 6.5 جلد ر ب س

 447456 2003 100 4.1 خٌاطة كوبدوفٌال

 306450 2003 70 3.4 خٌاطة فٌانً

مناولة  سٌنفٌاتو

 للسٌارات

41 400 2003 3015450 

  DIالمصدر:

  2003ٌونٌو13الجدول نقال عن جرٌدة الفً اٌكو 

الخوصصة بالمؽرب كباقً الدول هً نتاج تطبٌق الوصفات االمبرٌالٌة  المفروظة عبر منظمة التجارة 

دٌونٌة الخارجٌة.تستمر هاده العالمٌة والبنك العالمً وصندوق النقد الدولً بهدؾ لبرلة االقتصاد واداء الم

االخٌرة فً شد الطوق للمزٌد من التنفٌد ،رؼم ان المؽرب استعمل موارد الخوصصة الداء الدٌن 

سنوات االخٌرة(من دون ان ٌإدي 10%من خدمة الدٌن خالل 10الخارجً)مداخٌل الخوصصة حوالً 

ستعمل لتقلٌص عجز المٌزانٌة جهنم المدٌونٌة من رقابنا.بالنسبة لمداخٌل التبػ ست ءلك الى درذ

ملٌار درهم فً حٌن ان مٌزانٌة 42% بسبب اكراه خدمة الدٌن البالػ وحده هاته السنة3الى5من

ملٌار درهم .أي اننا نسدد لالمبرٌالٌة ضعؾ ما نوجه به تنمٌة مفترضة.اننا 20االستتمار التبلػ سوى 

ق.اولعو لم ٌتاخر فً االعالن انه سٌزٌد سددنالهم تالت مرات المبلػ المفترض  اسستمارا على الور

المبلػ المقرر هده السنة باداء  مسبق.  تم  ارساء هاته الدابرة  بعناٌة فابقة من اجل ضخ ترواتنا 

لالمبرٌالٌة.مما ٌعنً ان النضال من اجل وقؾ سٌاسة الخوصصة ٌتعاضد مع النضال الجل الؽاء 

 نا جراء العالقات الكولونٌالٌة المفروضة على المؽرب.المدٌونٌة وتعوٌضنا عن التروات التً نهبت م



فرضت مصالح التجمعات المالٌة االحتكارٌة المحلٌة لتموٌل استتماراتها وتموٌل شراكتها  مع الراسمال 

المتروبولً  خلق صندوق الحسن التانً ٌمول من من عابدات الخوصصة .اولعلو اوضح انه  سٌخصم 

 وقمن عابد تفوٌت  لصالح الصند

 ؟ من يستفيد من سياسة الخوصصة

ٌواصل المسإولون نهب ثروات البالد وتفكٌك القطاع العام لصالح الشركات متعددة االستٌطان فاتحٌن 

المجال إلعادة استعمار جدٌد. والنواب البرلمانٌون لٌسوا ممثلٌن للشعب بل نصبوا إلضفاء طابع 

اٌة الخطورة حٌث نرى تفكٌك القطاعات االستراتٌجٌة الشرعٌة على سٌاسات االمبرٌالٌة. إنه ألمر فً ؼ

كاتصاالت المؽرب، وٌتم اإلعداد لتفوٌت شركة التبػ والخطوط الجوٌة والسكك والنقل،إلخ. ثم هناك 

 تفوٌتات مباشرة فً الصمت للضٌعات الفالحٌة التً تملكها صودٌا وصوجٌطا لفبة األعٌان.

مربح  لفبة من البورجوازٌة العلٌا المتحالفة مع الرأسمال ترتكز سٌاسة الخوصصة على بٌع كل ما هو 

األجنبً. وقد تحدثـنا عن المٌكانزمات األساسٌة التً تسمح بالتحكم فً عملٌات التفوٌت من طرؾ 

المجموعات الكبرى المرتبطة بالشركات متعددة االستٌطان. ولكن علٌنا أن ال ننسى بؤن هناك مٌكانزمات 

فاقٌات السٌاسٌة الكبرى التً تتم على أعلى المستوٌات. فتحوٌل المدٌونٌة إلى حاسمة تتمثل فً االت

استثمارات هً فً صلب عملٌة الخوصصة، لكن القرارات بصددها تؤخد عبر اتفاقات مع الدول الدابنة : 

و   Endesarتفوٌت توزٌع الماء والكهرباء والتطهٌر بالبٌضاء لشركة اللٌونٌز ، وبالرباط لشركتً 

Urbaser  ًوإنتاج الكهراباء بتطوان لشركة كهرباء فرنسا، واقتناءات أكور وكلوب نادي المتوسط ف

%  من مجموع المدٌونٌة الخارجٌة. 4إلى  3المجال السٌاحً . استراتٌجٌة التحوٌل هذه لم تهم سوى 

المحتاج. إنها قوة ضؽط إضافٌة فً ٌد نادي بارٌس لتشتري شركاته مإسسات عمومٌة وفق منطق بٌعة 

الذي ٌحدد معالم الخوصصة، عالوة على االتفاقات …( وٌفرض مبدأ "الشرٌك االستراتٌجً" )فرنسا

 …  المرتبطة بتموٌل المشارٌع التنموٌة حٌث األولوٌة فً التفوٌتتات للممول الكبٌر

============================================= 

 ومن سيتضرر ؟

رونة الشؽل ، ؼالء األسعار، التسرٌحات، تردي الخدمات االجتماعٌة، الفبات الشعبٌة= تعمٌم م 

 ضرب الحماٌة االجتماعٌة...

 بٌنما%   20عدد المؽاربة الذٌن ٌعٌشون تحت عتبة الفقر ب نفسهاالمإسسات المالٌة لإلمبرٌالٌة   وتقدر

أرقام   فً  حتىس  الفقر بوتٌرة مرعبة تنعك ٌنمو% . هكذا   13حدود  فً  1991كانت النسبة سنة 

% من السكان 21.7هم لها ؼٌر التموٌه . وبلؽت البطالة بالوسط الحضري  الحساب   كٌفٌات  أفرزتها

أن  كما% .  45االستقرار مثل الجفاؾ بلؽت    بعدمو نسبة السكان المتضررة بسهولة   النشٌطٌن

 قروٌون .  المؽرب% من فقراء  70



اذن  ٌوجدبلدا   174 بٌن  112المرتبة  فً  2000نمٌة المؽرب عام برنامج األمم المتحدة للت وٌصنؾ

 العربٌة .  والبلدانالبلدان النامٌة   معدل  ودونالبلدان ذات التنمٌة البشرٌة المتوسطة   مإخرةفً 

: الهجرة : ملٌونان من المؽاربة فً االتحاد األوربً قانونٌا و  منهال ٌتردد أي مؽربً فً الهروب  جحٌم

 آالؾ قتٌل فً الخمس سنوات األخٌرة 4سري = ضحاٌا قوارب الموت :  مهاجرء ملٌون زها

================================================== 

 هضة سياسة الدولة :امن اجل طرح برنامج استعجالي للمطالب االجتماعية لمن

لمعارضة" إلى الحكومة بعد أن دخلت أحزاب "ا 98-97لقد تسارعت وتٌرة تفوٌت بالخصوص منذ 

 وتجمٌد  جزء كبٌر من الحركة العمالٌة وتقوقعها فً مطالب ضٌقة تتعلق أساسا  بمسابل الخبز الٌومً.

البد على أطاك أن تكون رافعة النضال الشعبً ضد هذه السٌاسات االمبرٌالٌة من خالل حمالتها التعبوٌة 

 ن .والنضالٌة بخطورتها القصوى فً جمٌع أوساط الكادحٌ

ال تنفصل مقاومة الخوصصة عن استراتٌجٌة ممركزة حول الحاجٌات االجتماعٌة ومطامح المواطنٌن  

 الدٌموقراطٌة ضمن منظور تحرري

محاربة منطق الخضوع الكراهات واقعٌة مزعومة ) التً تتبناها األحزاب السٌاسة   -

 وكشؾ المنطق اللٌبرالً للخوصصة:….( والبٌرقراطٌات النقابٌة

صة تعكس نموذج  االنفتاح اللٌبرالً المفروض على البلدان التابعة الخوص 

والذي ٌرتكز على سٌاسة فتح الحدود أمام السلع والرسامٌل األجنبٌة بحجة ضمان التنافسٌة 

أمام المنافسة العالمٌة. زعزعة االقتصاد المحلً والقضاء على جزء من المنتجٌن المحلٌٌن 

اعٌة وتعمٌم عدم استقرار الشؽل وتهمٌش. تقلٌص مداخٌل مع ما ٌعنً ذلك من تسرٌحات جم

 .2010الدولة الجمركٌة فً أفق تحرٌرها النهابً مع 

فتح كامل للحدود لالستثمارات والمنتوجات وخدمات الشركات متعددة الجنسٌات   

استجابة ألوامر مسٌرٌها: ٌنتجون ما ٌشاإون وأٌنما شاإوا وبشروط وأجور ٌحددونها 

% من عابدات الخوصصة 80لفتح ٌعنً أٌضا حرٌة تصدٌر الرسامٌل )حوالً بؤنفسهم. ا

 للرأسمال األجنبً(. 

ترتبط إعادة الهٌكلة االقتصادٌة وتؤهٌل المقاوالت بتقلٌص تكالٌؾ األجور  

 وتعمٌم مرونة الشؽل التً تمثل مشروع مدونة الشؽل تعبٌرها الصارخ

للثروة من خالل فرض ضرابب قد ٌساهم النظام الجبابً فً توزٌع اجتماعً  

مباشرة على ذوي الدخل المرتفع والثروات الكبرى وأرباح المنشآت. النظام الضرٌبً ٌقوم 

 على الطبقات الكادحة



تعمٌق التبعٌة = أداة إعاد استعمار جدٌد: فتح المجال للشركات متعددة  

تنهب من خاللها الجنسٌات التً ال تقوم باستثمارات بقدر ما تحوز على محفظات رسامٌل 

ثروات البلد، والتً تتحكم فً مصٌر اقتصاد البلد بعٌد عن أي إمكانٌة تنمٌة حقٌقٌة جٌنرال 

 تاٌر كمثال.

برنامج اجتماعً لمناهضة النٌولٌبرالٌة:   التشهٌر بالخطاب اللٌبرالً وطرح هذه البدابل للنضال 

 فاوت االجتماعً : مناهضة جمً اشكال التقانون الربح وضد هٌمنة قانون الربح 

 المحلٌة الكبر عدد من السكان ولٌس للتصدٌراالولوٌة  الرضاء الحاجات  .1

 ن والؽاء الدٌ .2

 االصالح الزراعً   .3

: ) فرض الضرابب على جمٌع المالكٌن وعلى رأسهم االبلة الملكٌة  االصالح الجبابً .4

 ومحٌطها (

 تنظٌم الجماهٌر ذاٌتا

 حركة االجتماعٌةشبكات منظمات لللحركة العمالٌة وال

 االرتباط بالمد العالمً فً مناهضة النٌو لٌبرالٌة )أطاك، المنتدٌات، ..(  

 

 التبػ نموذجا :

 2002ها. وهً شركة مربحة وواعدة حققت سنة  عرقالتبػ من اكبر المإسسات العمومٌة و أ ةتعد شرك

ما  دة التؤهٌل فً ظل حكومةملٌون أورو . استفادت الشركة من برنامج إلعا 94فابض استؽالل بقٌمة 

على ؼرار الخطوط الملكٌة الجوٌة والشركة المؽربٌة للمالحة التجارٌة  ٌسمى بالتناوب

الخ . كما أسفرت المفاوضات مع االتحاد األوربً عن تمدٌد مدة االحتكار المخول لشركة … (كوماناؾ)

 . 2008إلى  2005التبػ من 

%  7على  الدولة حوالً  وتدر عالةسابل إنتاج فوبتسٌٌر جٌد و تتمتع الشركةوبإقرار من ألعلو نفسه، 

مإسسات إنه برهان أكٌد على أن الخوصصة تستهدؾ فً المقام األول من الموارد الجارٌة للخزٌنة. 

 .استراتٌجٌة ومربحة

 ما هً النتابج المرتقبة للتفوٌت:

مزارع بدون احتساب  9500منصب شؽل مباشر ، من بٌنها  32000توفر شركة التبػ حوالً 

فً سلك التوزٌع .أي ان الشركة توفر  19500منصب مباشر لدى الشركة .و 2500الموسٌمٌٌن .و

افراد.ان تؽٌٌر ملكٌة شركة 6الى5الؾ باحتساب ان كل اسرة تتكون من190الؾ و160العٌش لما بٌن 

مق االزمة المالٌة للدولة من تعٌل قسما واسعا من الشعب مباشرة باالحتماالت السلبٌة للتفوٌت ٌدل على ع

جهة .ومن جهة اخرى درجة تبعٌتها وارتهانها باسٌادها.عبر ممتل عن المكتب التنفٌدي لل ك د ش فً 



الندوة الجهوٌة حول الخوصصة ببنً مالل  عن حجم الماساة االجتماعٌة التً سببها اٌقاؾ معمل اٌكوز 

ي ولد دالك فً كل من تادلة والفقٌه بن عامل وعن البإس االجتماعً الد1000المشؽل لحوالً 

امت الدولة على ضمان تشؽٌل اٌكوز رؼم توفر كل الشروط  وان  المؽرب ما زال تنافسٌا عصالح.ما

فً سوق النسٌج.كٌؾ تسطٌع درئ الماساة فً قطاع ٌبلػ فٌه التطاحن بٌن الشركات العمالقة اوجه  

ة ضعٌؾ. ونسوق االمتلة التالٌة لتوضٌح جزء  من وموقع المؽرب فً االسواق والتكنولوجٌا المتطور

 المستقبل الدي اعده  المرتهنون باالمبرٌالٌة :

 

 


