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  تقديم
  

إن القروض الصغرى هي مبثابة أداة أخرى الستثمار فقر الفقراء, و التحكم فيهم لكي ال يستطيعوا النضال ضد 
األسباب اجلذرية لفقرهم. يستطيع اليوم املستثمرون الوصول إىل فئات عريضة من الفقراء بواسطة مؤسسات القروض الصغرى, 

رباح. إن املستهدفني يف املقام األول ده السياسة هم النساء. األ لتحقيقد مرتفعة هذه املؤسسات اليت تقدم قروضا بفوائد  ج
صدفة, بل يرجع ذلك إىل أن  النساء يشكلن غالبية الفقراء و احملرومني من احلقوق, لذا فهن سوق تسيل لعاب  وليس هذا

 أن القروض الصغرى أداة حملاربة الفقر و مؤسسات القروض  الصغرى. ويعترب كل من البنك العاملي و صندوق النقد الدويل
ه املؤسسات, فهي ذمساعدة الفقراء على التحول إىل  مقاولني. ليس بالغريب,إذن, أن تلقى هده السياسة دعما قويا من ه

إن بلدان اجلنوب خاصة منهم النساء, عن طريق توجيه موارد هذه البلدان لتسديد الديون.  شعوب املسؤولة األوىل عن تفقري
القروض الصغرى,إذن, هي منوذج التنمية الذي تفرضه املؤسسات املالية على نساء الشعوب الفقرية. إن الغاية من هدا الكراس 

الفقر  بامللموس استحالة حماربةهو كشف زيف شعارات التنمية وحماربة الفقر من خالل مقاالت و جتارب نضالية ميدانية تبني 
  دها املرتفعة. بقروض ميزا األوىل هي فوائ

يندرج إصدار هذا الكراس يف سياق القافلة الدولية التضامنية  مع ضحايا القروض الصغرى, اليت ستنظمها أطاك 
و  24املغرب عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العامل الثالث ومجعية الرعاية الشعبية للتنمية االجتماعية ما بني 

كون هذه القروض   مردهلنضاالت ضحايا القروض الصغرى  ودعمها إن اخنراط مجعية اطاك املغرب. 2014 أبريل بورزازت 27
ضرورة دافعه هو و  ,و املؤسسات املالية املمولة هلا شكل من أشكال استثمار فقر الفقراء لتمويل مؤسسات القروض الصغرى

و دعم كل مقاومات النساء الكادحات ضد  ويكمن السبب الثاين يف التضامن مع نضاالت  نساء ورزازت .التصدي هلا
 السياسات الليربالية اليت تفرضها املؤسسات املالية واحلكومات التابعة هلا على الشعوب. 
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  تكريسه إلى الفقر محاربة شعار من بالمغرب الصغرى القروض
  جمموعة أطاك أكادير

 
% من 95سوق السلفات الصغرية باملغرب، أي حوايل ) معظم 12حتتكر حاليا أربع "مجعيات" للقروض الصغرى(من أصل 

القروض املوزعة و من عدد الزبائن. اثنتان منها(األمانة و فونديب) تعتربان نفسيهما كجمعيات غري "هادفة للربح"، فيما 
لهما يف األخريان(مؤسسة البنك الشعيب للقروض الصغرى و أرضي للقرض الفالحي) تعدان فرعني لبنوك جتارية، وهلذا فتدخ

 .سوق القروض الصغرى يعد جماال لزيادة املردود املايل هلذه األبناك

 
 القروض الصغرى بالمغرب: من يمول من؟

 
% من 95) معظم سوق السلفات الصغرية باملغرب، أي حوايل 12حتتكر حاليا أربع "مجعيات" للقروض الصغرى(من أصل 

ألمانة و فونديب) تعتربان نفسيهما كجمعيات غري "هادفة للربح"، فيما القروض املوزعة و من عدد الزبائن. اثنتان منها(ا
األخريان(مؤسسة البنك الشعيب للقروض الصغرى و أرضي للقرض الفالحي) تعدان فرعني لبنوك جتارية، وهلذا فتدخلهما يف 

  .سوق القروض الصغرى يعد جماال لزيادة املردود املايل هلذه األبناك
 4مليار درهم كقروض على زبنائها البالغني  40حوايل  2012الصغرى منذ إنشائها إىل حدود سنة وزعت مجعيات القروض 

مليون ونصف من الفقراء. يعترب الطرح الرمسي هذا املبلغ من القروض كإحدى الوسائل املسامهة يف تقليص مستويات الفقر 
مليار درهم. واحلصيلة،إذن، أن  54ض اضطر الفقراء ألداء ببالدنا، غري أن الواقع أتبت العكس. فمقابل هذا املبلغ من القرو 

مليار درهم(وجيب التنبيه أن هذا املبلغ تقرييب وجرى حسابه  14الفقراء هم من مول مؤسسات القروض الصغرى مبا جمموعه 
نه طيلة فرتة % علما أنه يف بعض السنوات كان معدل الفائدة أكثر ارتفاعا). أي أ35على أساس معدل فائدة ال تتجاوز 

مليار درهم سنويا  3كان الفقراء يقدمون مقابل متوسط من القروض املوزعة عليهم و البالغة حوايل   2012إىل حدود  1999
مبلغ يتجاوز مليار درهم سنويا كفوائد لصاحل مجعيات القروض الصغرى و املؤسسات املالية املمولة هلا. نتيجة لتدخل قطاع 

ل أكثر من مليار درهم سنويا من جيوب الفقراء إىل خزائن هذه املؤسسات سواء داخل البالد أو القروض الصغرى يتم حتوي
 .خارجها

 
 كيف تمول مؤسسات القروض الصغرى بالمغرب؟

 
حتصل مجعيات السلفات الصغرى على التمويل الالزم لنشاطها عن طريق االقرتاض باألساس الذي يكون إما خارجيا أو 

رأمساهلا املسمى "رساميل ذاتية" فيتشكل من نسبة صغرية ساهم ا املؤسسون باإلضافة إىل بعض سفارات  داخليا. أما جزء من
البلدان األجنبية كما كان الشأن بالنسبة "جلمعية زاكورة". و حىت يف هذه احلالة تندرج هذه املسامهة يف نطاق املصاحل السياسية 

  .األجنبية و االقتصادية اليت تدافع عنها هذه السفارات

22 

 - CADTMالمغرب المناهضة للعولمة الليبرالية وعضو - تضامن جمعية اطاك 

  مع ضحايا القروض الصغرى
مناسبة حلضور أمينة مراد وبناصر االمساعيين وتقدمي ملف ضحايا القروض  2012كان املؤمتر الرابع الطاك املنعقد بالرباط  

غرى ألطاك, فكانت تلك هي االنطالقة األوىل لبداية أنشطة التضامن واالشتغال يف  دراسة امللف والتعريف به, وهي الص
املهمة اليت محلتها اطاك على عاتقها بكل جدية وحزم.  وقد كان أول عمل قدم هلذا امللف  يف احلني هو تصوير فيديو ضم كل 

  ا من البينني باعتبارمها جتربيت نضال نسائي خمتلفتني ضد القروض الصغرى.من أمينة مراد من ورزازات و اميلي اتشاك
نظمت أطاك قافلة وطنية للتضامن مع الضحايا ملدة يومني كانت فرصة للتعرف على الضحايا  2012مارس  8ومبناسبة 

وض الصغرى. و كان فيديو مباشرة واإلنصات ملعانام عن قرب، وقد كان تأثر احلاضرين كبريا ملآسي ضحايا مؤسسات القر 
  الشهادات الذي أجنزته سعاد كنون الوسيلة الفعالة يف احلملة الدولية  التضامنية اليت أطلقتها أطاك.

تتبعت مجعية اطاك سواء على املستوى الوطين أو احمللي أطوار حماكمة أمينة مراد وبناصر امساعيين حىت تربئتهم من التهم املنسوبة 
كمة االبتدائية, بعد سحب اجلمعيات اليت تقاضيهم دعاويها من احملكمة االبتدائية. وأصدرت أطاك بيانات إليهم من طرف احمل

قامت أطاك بعقد لقاء تواصلي بورززات  مع  2013مارس  8تضامنية وأطلقت محالت التضامن على املستوى الدويل. ويف 
القروض الصغرى, دف تقوية التضامن يف هذا امللف و نظمت  مجعية الرعاية الشعبية للتنمية االجتماعية اليت تنظم ضحايا

  ندوة مشرتكة حول القروض الصغرى.  
وخالل املنتدى االجتماعي العاملي األخري املنعقد بتونس، عرف مناضالت ومناضلي اطاك مبلف ضحايا القروض الصغرى من 

عرائض تضامنية مع منسقي احلركة الذين  خالل ورشة حول حركة ضحايا القروض الصغرى بورززات مث من خالل ملء
  حياكمان. 

كما كانت اجلامعات الربيعية التاسعة والثامنة والورشات التكوينية ببعض اموعات فرصا للتحسيس بأمهية امللف وسط أعضاء 
اب مبراكش و وعضوات اجلمعية، ومل يقتصر التعريف بامللف فقط من داخل اجلمعية بل ايضا اشعاعيا يف كل من كلية اآلد

باكادير ويف ندوة نظمتها اهليئة املغربية حلقوق اإلنسان باكادير يف مارس من هذه السنة. وكذلك كان اجلمع الدويل لشبكة 
اللجنة من اجل الغاء ديون العامل الثالث املنعقد ببوزنقة الذي مثل فرصة كبرية إليصال معانات ضحايا القروض الصغرى 

العام الدويل ذا امللف استنادا ألوجه التشابه بني القروض الصغرى املوجهة للفقراء و القروض الكربى بورززات وإلقناع اجلمع 
من اجل التضامن .  كما أشرفت اطاك على عقد لقاء  املوجهة للبلدان الفقرية ويف إطاره متت برجمة قافلة دولية اىل ورززات

من البينني  من اجل تالقي التجربتني؛ جتربة نضاالت نساء ورززات ضد  بورززات مجع ضحايا القروض الصغرى  وامييلي اتشاكا
  مؤسسات القروض الصغرى وجتربة مجعية امييلي بالبنني اليت بلورت بدائل ملموسة تعتمد التسيري الذايت للنساء.  

تضامن اثر احلكم اجلائر يف وبعد استئناف احملكمة االستئنافية للدعوة، واصلت اطاك محلة التضامن الدولية وأصدرت بيان ال
حق منسقي احلركة.    وها حنن جمددا نتجه إىل ورززات يف شكل قافلة دولية إىل ورززات ونواحيها من اجل تقدمي الدعم 

  واملساندة للضحايا والوقوف بشكل مجاعي على النتائج الكارثية للقروض الصغرى عل سكان ورززات ونواحيها.
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الذي أبدى اهتماما كبريا بامللف و رغم املقاربة األمنية اليت تتهجها السلطات بورزازات ضد احلركات النضالية و حماولة تشتيت 
ة و صلبة يصعب صفوفها إال أن نضال هذه املرأة البسيطة يضل مستميتا متسلحة بالصرب و طول النفس إلبقاء صفوفها مرتاص

اخرتاقها إلمياا املتجذر بنيل حقوقها و مطالبها طال األمد أم قصر. و كتابيت هلاته األسطر ما هي إال توضيح ملا جاء يف بعض 
اجلرائد االليكرتونية من مغالطات ال تتماشى و وقائع امللف و بالتايل الضحايا فباإلضافة إىل معاناتنا مع مافيا الفساد هاته كنا 

صاب خبيبة أمل كبرية عندما نطرق أبواب جهات تقول على نفسها حقوقية مع األسف وهي ال حتمل إال االسم أو تعمل ن
على أجندات جلهات حمددة  فمنها من تقهقر إىل الوراء كونه ال يكاد يتبني األشباح اليت ترتاءى له يف امللف و منها من وضع 

و من تصدر هذه الجهات هي التي رشحت و منها من رأى فيه صفقة للمزايدة  العداد نصب أعينه ليعد املكسب و اخلسارة

في الوقت الذي اكتسح التفكك و التشرد األسري و الضياع  نفسها منصب مالحظ  حتى يتبين لها األبيض من األسود

ت بتسريح مجاعي . وبينما اخط هذه األسطر بلغين من بعض الضحايا أن هذه اجلمعيات قام و االنتحار صفوف الضحايا
ملستخدميها و الغريب يف األمر هو ظهور شيكات للضحايا عند بعض هؤالء املستخدمني كانت حبوزة هذه اجلمعيات كضمان 

  على الدين.... الذين عملوا بدورهم على ابتزاز الضحايا كما حدث مع منسقينا بالريش .
ني أن استقرار األوضاع مل يعد مضمونا و هذا التفاقم سيغدو كارثيا فأوضاع الضحايا املزرية ،من أزمة خانقة و غالء املعيشة يب

  ال حمالة .
حنن ال نرغب يف تبين صوري للملف بل نطالب بدعم فعلي ملموس من دفاع  و فتح حتقيق فيه ملا له من خطورة و ال ضري   

ري اليت تكبدته حىت الوصول إلنشاء مجعية يف التبين شريطة أن ال يلغى وجود احلركة و األشواط اليت قطعتها و املخاض العس
وطنية يضرب ا املثل حىت على الصعيد الدويل لصمود و حتدي املرأة البسيطة رغم ضعف إدراكها الذي بفضل وعيها احلسي 

بحيث لم تعد تأبه لبطش النفوذ فهي تأبى إال أن تعيش أبية حاملة استطاعت أن ختلص إىل أن احلقوق تنتزع و ال تعطى 

  عارها الدائم الموت و ال المذلة.     ش
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تندرج القروض اخلارجية يف إطار ما ينعت "باملساعدات من أجل التنمية" اليت تقدمها بلدان الشمال إىل البلدان الفقرية و اليت 
تكون إما ثنائية تقدمها هيئات تابعة بشكل مباشر إلحدى الدول الصناعية الكربى كالوكالة الفرنسية للتنمية و الوكالة 

التابع للحكومة األملانية و غريها، وإما متعددة األطراف كالبنك  KWK و "حتدي األلفية" و USAID األمريكية للتنمية
العاملي و برنامج األمم املتحدة للتنمية و االحتاد األوريب. كما تقدم بعض املنظمات اخلاصة العاملية للتنمية قروضا هي أيضا، 

  ."تنميةلكنها تكون مندرجة يف سياق "املساعدات من أجل ال
و تنعت القروض اخلارجية عادة بكوا "مساعدات مالية"، لكنها يف الواقع قروض تلزم مجعيات السلفات الصغرية بتسديدها 
إىل آخر دوالر. فكل قرض يقدم بفائدة تفضيلية تقل عن املعدالت اليت تفرضها السوق يأخذ طابع "مساعدة مالية" و اليت 

جلمعيات السلفات الصغرى أو ضمانات أو مساعدات تقنية. ويدخل يف نطاق املساعدات  تكون إما عبارة عن قروض مباشرة
إخل. و تشكل التكاليف املالية هلذه …التقنية اإلشراف على تكوين مسريي وأطر اجلمعيات و تأهيلها يف جمال التسيري املايل 

  ."املساعدة التقنية" جزء من القروض
ومية أو تقدمها األبناك التجارية اخلاصة. القروض العمومية تقدمها احلكومة أو هيئات تابعة أما القروض الداخلية فتكون إما عم

للدولة(صندوق احلسن الثاين) و غالبا ما متنح بدون فائدة و تنعت القروض بدورها كمساعدات مالية. أما القروض اليت تقدمها 
  .قاألبناك اخلاصة جلمعيات القروض الصغرى فتجري وفق شروط السو 

لكن ما هو حجم التمويل الذي تقدمه مؤسسات التمويل اخلارجية و الداخلية و الذي ينعت عادة "باملساعدات املالية من 
أجل التنمية"؟ بالرغم من أمهية القروض اليت قدمتها مؤسسات التمويل اخلارجية و اهليئات العمومية الداخلية بفائدة ضعيفة أو 

روض الصغرى باملغرب، خاصة يف فرتة نشوئها، إال أا تظل مع ذلك ضئيلة إذا ما قورنت بدون فوائد يف حفز مجعيات الق
حبجم القروض اليت قدمتها األبناك اخلاصة احمللية. فالفيدرالية الوطنية جلمعيات القروض الصغرى تقر يف "الكتاب األبيض" بأن 

. و حىت يف بداية ظهور هذه 2012الصغرى يف سنة % من حاجيات متويل قطاع القروض 80البنوك اخلاصة احمللية تغطي 
بأن األبناك قدمت هلا  1998اجلمعيات كان متويل البنوك اخلاصة هاما. فقد أوردت مجعية "زاكورة" يف تقريرها السنوي ل

ات % من جمموع رأمساهلا املخصص للقروض الصغرى. و يفيد التقرير املايل السنوي لصندوق "جيدة" لتمويل مجعي75نسبة 
% للممولني 8% لألبناك و حوايل 75%، مقابل 16أنه يساهم يف متويل القطاع بأكثر من  2011القروض الصغرى لسنة 

 .اخلارجيني

كبنك خمتص يف متويل مؤسسات القروض الصغرى املغربية. متلك   2006يف سنة دجنرب  Gaida "أنشأ صندوق "جيدة
 و AFD عة لكل من فرنسا و أملانيا، هي الوكالة الفرنسية من أجل التنمية%) صناديق متويل عمومية تاب55أغلبية رأمساله(

KWK  األملاين و صندوق اإليداع و التدبري الفرنسي، فيما ميلك صندوق اإليداع و التدبري املغريب و بريد املغرب احلصة
أنه يقدم قروضا جلمعيات السلفات الباقية. رغم أن مالكي رأمسال هذا الصندوق هم ممولني عموميني حمليني و أجانب إال 

. إن مؤسسات التمويل،إذن، اليت كانت 2012% يف سنة 5,5الصغرى حسب شروط السوق، حيث بلغ متوسط الفائدة 
خمتصة يف منح قروض خارجية ثنائية األطراف "من أجل املساعدة على التنمية" أصبحت تتدخل بشكل مباشر يف التمويل وفق 

  .و هي تسعى من خالل توجيه قروض حملاربة الفقر للحصول على حصتها من املردود املايل منطق البنوك التجارية.
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حتتكر األبناك مبا فيها صندوق "جيدة" إذن معظم القروض اليت تقدم جلمعيات القروض الصغرى اليت تعد بالنسبة إليها سوقا 
من احلصول على قروضها بشكل مباشر. وقد أقر "الكتاب لتوسيع املردود املايل لرساميلها و وسيطا لبلوغ الفقراء احملرومني 

األبيض" أن متوسط الفائدة بالنسبة للقروض املتوسطة و الطويلة األمد اليت تقدمها األبناك جلمعيات القروض الصغرى بلغ 
 . أما خالل2010% بالنسبة جلمعية "األمانة" يف سنة 6,17. و قد كان هذا املتوسط 2012% يف سنة 5,5معدل 

. و قد أكد 2001و  2000% بالنسبة جلمعية "زاكورة" يف سنوات 10سنوات سابقة فقد كان أكثر ارتفاعا حبيث بلغ 
 .القطاع صندوق "جيدة" أن وجود مرابني مولوا القروض الصغرى بفوائد فاحشة كان أحد أسباب األزمة اليت شهدها

زء من القروض الثنائية و املتعددة األطراف املقدمة للبلدان الفقرية نستنتج ما يلي: يعد متويل قطاع القروض الصغرى باملغرب ج
هذا التمويل يقدم "كمساعدات"   يف إطار ما يسمى بربامج "التنمية و احلد من الفقر" املفروضة من البنك العاملي.رغم أن 

ها يف آخر املطاف. و ليست مباشرة جلمعيات السلفات الصغرية إال أنه يظل عبارة عن قروض بشروط تفضيلية وجب تسديد
مجعيات السلفات الصغرى غري وسيط بني مؤسسات التمويل األجنبية و احمللية(سواء كانت عمومية أو خاصة) و الفقراء 
احملرومني من لوج السوق البنكية بشكل مباشر. كما أن هذه اجلمعيات نفسها حتصل نتيجة تدخلها يف سوق القروض الصغرى 

خاصة و أن مؤسستني من بني أربع مؤسسات املستحوذة على سوق القروض الصغرى تعدان فرعان  على مداخيل مالية ،
ألبناك جتارية. يساهم سوق القروض الصغرية يف إفقار الفقراء، إذ يفرض عليهم أداء معدالت فائدة فاحشة. و بذلك فالفقراء 

  .مموليها) و ليس العكسهم من يساهم يف رفع املداخيل املالية هلذه املؤسسات(اجلمعيات و 
 

 لماذا معدل فائدة فاحشة؟

 
%، وهو مستوى يتجاوز معدل 35يبلغ معدل الفائدة املفروض حاليا على القروض الصغرى املوزعة على الفقراء حوايل 

ت الصغرى تطبق املردودية املالية الذي حتققه الصناديق املضارباتية يف األسواق املالية العاملية. و كانت بعض "مجعيات" السلفا
اليت كانت تفرض فوائد يرتاوح معدهلا ما بني  Fondep "معدالت تتجاوز هذا املتوسط، كما كان الشأن بالنسبة ل"فونديب

% بالنسبة لقروض ال يتجاوز مدة اسرتجاعها ستة ألشهر. فلماذا معدل فائدة فاحشة بالنسبة للقروض الصغرى 75% و 50
 املوزعة على الفقراء؟

عندما حفزت احلكومة و املؤسسات املالية العاملية و البنوك التجارية اخلاصة و "التنموية" ظهور سوق القروض  :ولالسبب األ
الصغرى باملغرب فرضت عليه "قانون الغاب" بالنسبة ملعدل الفائدة. فجمعيات السلفات الصغرى كانت و الزالت متلك مطلق 

دد معدل الفائدة األقصى الذي جيب أن ختضع له هذه "اجلمعيات" وفق احلرية يف حتديده. فلم يصدر قط أي مرسوم حي
). و حيافظ على سيادة "قانون الغاب" هذا الس االستشاري للسلفات الصغرية الذي يعد 8القانون املنظم لنشاطها(الفصل

  .مبثابة هيئة للدفاع عن مصاحل مؤسسات السلفات الصغرى و مموليها احملليني و العامليني
تعد سوق القروض الصغرى يف جوهرها جزء من السوق البنكية هدفها مراكمة املداخيل املالية لفائدة متدخلني  :سبب الثانيال

أساسيني مها مؤسسات التمويل(حملية و أجنبية) و مجعيات السلفات الصغرى. و يتحدد معدل الفائدة الذي يتحمله الفقراء 
% من الرأمسال املقرتض خالل 80لتجارية و "جيدة" مبا هي املمول األساسي(حوايل و تفرض األبناك ا  عند هاتني احللقتني.

%(كمعدل للسنة الفارطة) و يضاف إليه يف النهاية معدل الفائدة الذي تفرضه 5,5) معدل فائدة يبلغ يف املتوسط 2012
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  ةحركة ضحايا القروض الصغرى مسار و معانا
  أمينة مراد                                                                                                                         

ركة ضحايا القروض الصغرى ما هي إال انفجار لربكان طاملا متخض داخل مكنون املرأة املستضعفة نتيجة صراعها الدائم مع ح  
الفقر املدقع و األمية و احليف و التهميش الذي ميارس ضدها يف هذه املناطق املعزولة جيو سياسيا. حبيث يُعمل بتعمد على 

ىت يتسىن استنزاف خرياا الطبيعية و الباطنية بشراسة و م كبريين .و يف هذا اخلضم حرمنها من املوارد و االستثمارات ح
ظهرت مجعيات القروض الصغرى كحل مزعوم لالزمة مدعية ضرب أحزمة الفقر و اهلشاشة فمدت أبناء املنطقة بقروض ال 

رأة حبكم تربيتها التقليدية احملتشمة و الغري تتماشى ووضعيتهم االجتماعية و االقتصادية بفوائد مرتفعة مستهدفة يف ذلك امل
املتمدرسة فنشطوا و حبدة يف املناطق املرتامية بضواحي املدن، حىت الوعرة املسلك، و بفضل الربح الوفري جراء الفوائد املتبعة يف 

نظم ال اشتغاهلا ،فركزوا باملائة ختطوا مجيع املواثيق و القوانني حىت الظهري امل 300ال 17هذه القروض اليت ترتاوح مابني 
بطشهم على ربة البيت دون علم زوجا و الطالبة و املوظفة و املتسولة كما طال جنوم يف الربح حىت األطفال يف بعض 
املناطق. و هكذا أمست بقدرة قادر ديون استهالكية مقتحمة بذلك جمال اشتغال االبناك يف اسرتداد الديون إضافة إىل 

ري القانونية، و اهلمجية ،اليت تعمل من خالهلا على املطاردات اجلماعية للضحايا ليل ار. و االستيالء على اجتهاداا الغ
ممتلكام من متاع و أفرشة و مواشي وديدهم بالسجن مما أوقعهن يف دوامة من اخلوف دفعت العديد منهن إىل اهلرب و 

لتأسيس حركة احتجاجية تندد ذه اخلروقات و اهلدر الذي طال املال العام. االحنراف و التفكك األسري و التشرد مما حذا بنا 
.فراسلنا رئيس احلكومة و مجيع الوزارات املختصة كما رفعنا تقارير لعمال األقاليم ونظمنا باملوازاة وقفات احتجاجية أمام 

لسبعة أشهر يف مجيع املناطق مبا فيها ااورة ك  البلديات و العماالت و احملاكم و مقرات هذه اجلمعيات ما يناهز السنتني و ا
اكذز وزاكورة و احملاميد و تاكنيت و قلعة مكونة و تزناقت اقليم ميدلت كالريش إضافة إىل التواصل مع أقاليم وجدة و بركان و 

  تاونات .....دون ملل رغم ما صادفناه من اضطهاد جتلى يف حتالف سلطيت املال و النفوذ ضدنا.
قوا مبلء احملاكم باملتابعات القضائية للضحايا باجلملة و دون هوادة يف مجيع املناطق ،وبلغ هذا التحالف ذروته حني فطف  

حيكت يل حماكمة مفربكة كمشعلة لفتيل الشرارة و كمنسقة أنا و زميلي يف احلركة مل ختل من حرب لألعصاب و برودة تتجلى 
هذه املدة حيث قضت احملكمة بتربئتنا من التهم الثقيلة امللفقة لنا و باإلدانة يف  مرة طوال 15يف تأجيل اجللسات ألكثر من 

ذرهم غرامة نافدة لكل واحد منا و قد فوجئنا بتنازل هذه اجلمعيات عن املتابعة بعد فتح  4000مة القذف العلين ب  
قطتني أساسيتني األوىل تتجلى يف  نفي شهود امللف للمناقشة و ما نسطر عليه يف هذا املقال من وقائع يف احملاكمة هو ن

اإلثبات ( شهود اجلمعيات املدعية) ملا نسب هلم من أقوال يف حماضر الضابطة القضائية و نفيهم لكل التهم امللفقة لنا و أكثر 
خاصة جبمعية من هذا أن احد هؤالء الشهود نفى حىت معرفته لنا بشكل صريح، أما النقطة الثانية فتتمثل يف إضافة شكاية 

إمناء، للملف مرفقة مبراسلة من الوكيل العام للملك وهذا بدهاليز كتابة الضبط  بالرغم من رفض القاضي ضمها للملف يف 
و يف  -ونطلب يف هذا الصدد من أصحاب القانون التعليق على هذا....؟ –اجللسة العلنية كما عملت على االستئناف 

ليبقى التجاذب بني الطرفني قائما:  22/10/2013لتؤجل إىل  10/09/2013 االستئناف برجمت اجللسة األوىل يف
اجلمعيات و من يدور يف فلكها بنهجها سياسة االضطهاد و اإلشاعات املغرضة ضد أعضاء مجعيتنا للنيل من أخالقنا و شرفنا 

النضايل مبا فيها التواصل مع اتمع الدويل وحىت هويتنا اليت كنا نرد عليها بدورنا بالنداءات و املقاالت و الصمود و التصعيد 
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، واكتشفوا حقيقة مؤسسات القروض الصغرى اليت أدت م إىل الفقر والِبؤس, فمنهم من انتحر % 45إىل % 25بني 
هلروب تاركات أبناءهن وهناك حالة جنار القنيطرة الذي قتل زوجته و انتحر لتعذره عن سداد الدين، ومن النساء من فضلن ا

عرضة للتشرد. وقد صرحت إحدى احلاالت يف الريش وهي تشكوا فقرها املدقع واقرتاض زوجها من اجلمعية لتحسني مستوامها 
املعيشي, {لقد اقتحم موظفوا هذه اجلمعية بييت  وأنا حديثة العهد بالوالدة أرضع طفلي واجهوين بشكل قاسي ، وهددوين 

مل يكن لدي ما يأخذونه كبديل للدين أخذوا هاتفي احملمول وهاتف زوجي ورحلوا}،باإلضافة إىل حالة  بالسجن إن مل أسدد،
سيدة أخرى من الريش تقول {كنت أحرم أبنائي من تناول اللحم واخلضر وأقتات من أي شيء أجده كي أسدد, وعندما 

سنة، ورغم كل هذا هامجوين يف بييت بالسب  11 توقفت عن األداء وليست هذه هي املرة األوىل فأنا اقرتض من أزيد من
ووقعت يف مشادات معهم, أدت يب إىل نزيف حاد فقدت على إثره مولودي وأنا يف شهري الرابع, نُقلت على إثرها إىل 

يش البيضاء وأجريت عملية جراحية حرمت بعدها من اإلجناب}،هذه جمرد أمثلة على املصري املأساوي اليت وصلت إليه نساء الر 
       إىل جانب نساء وارزازات وكل النساء الفقريات ضحايا القروض الصغرى

  

  محاكمة الضحايا بدل المجرمين الحقيقيين

  

إن االحتجاج املتواصل لضحايا القروض الصغرى إثر أساليب العنف اليت متارسها مجعيات القروض الصغرى ضدهم،  
بعض القضايا يف احملاكم، أدى  بثالث مجعيات إىل رفع شكايات وانكشاف النصب الذي متارسه هذه املؤسسات بعد ربح 

للمحكمة ضد منسقي احلركة : أمينة مراد وبناصر إمساعيل، تضمنت جمموعة من التهم امللفقة, كالنصب والتهديد والسب 
مة االبتدائية, بعد والقد ف. وبعد تأجيل احملاكمة لسنة ونصف متت تربئة املنسقني من م النصب واالحتيال من طرف احملك

درهم يف مة القدف. ستستأنف النيابة  4000أن سحبت اجلمعيات اليت تقاضيهم شكاياا, يف حني متت ادانتهما بغرامة 
العامة احلكم و ستنضاف مجعية إمناء لتقاضيهم بنفس التهم اليت برؤوا سابقا منها اضافة إىل السب و القذف. و بعد تأجيل 

ألف  30ت، سيأيت احلكم قاسيا وجائرا حيث ستقضي حمكمة االستئناف بسنة سجن نافدة, وغرامة قدرها احملاكمة لعدة مرا
درهم جلمعية إمناء. وقد بينت جلسة احملاكمة أن التهم املنسوبة إليهم  10درهم لكل من أمينة وبناصر, وتعويض مدين قدره 

ترهيب وتركيع مناضلي احلركة خوفا من توسعها و خوفا أيضا  هي فقط شكلية, فالغاية هي تكسري حركة القروض الصغرى, عرب
  من البعد الدويل الذي بدأت تسري فيه السيما بعد  محلة التضامن الدولية .

إن حماكمة أمينة مراد وبناصر امساعيين لدليل واضح على  سعي الدولة ألن تدافع بقوة, من خالل قضائها, عن مؤسسات  
  فوق القانون رغم اخلروقات القانونية واملآسي االجتماعية اليت سببتها.  القروض الصغرى, اليت تظل 
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% 20و يتوزع هذا املعدل إىل حوايل %. 30"مجعيات" السلفات الصغرية على القروض املوزعة على الفقراء و البالغ حوايل 
% كمعدل مردودية مالية حتصل عليه 5إخل) و حوايل …خمصصة لتكاليف توزيع القروض الصغرى(تكاليف إدارية، أجور، تنقل

% الباقية فمخصصة لتشكيل احتياطي للقروض اليت تشكل خماطر(اليت 5"اجلمعيات" نتيجة القروض املوزعة على الفقراء. أما 
  .%35يوم). و حنصل، يف النهاية، إذن على معدل فائدة إمجالية تبلغ أكثر من  30عد سدادها بأكثر من تأخر مو 

ملاذا يالحظ ارتفاع تكاليف "مجعيات" السلفات الصغرية مقارنة باألبناك؟ رغم أن معدل الفائدة يبدوا مرتفعا إال أنه ال يطبق 
عليها ليست ذات قيمة كبرية. هناك أيضا عامل اإلنتاجية. خالفا الرتفاع  إال على مبالغ صغرية جدا. ولذلك فاملبالغ احملصل

 3إنتاجية مستخدمي البنوك الذين يوزعون قروضا بعشرات ومئات اآلالف، بل و ماليني الدراهم لزبائن يتجاوز عددهم 
، فإن مستخدمي إخل)…ماليني ونصف و يتداولون يف منتجات متنوعة(ودائع، صرف، تأمني، أجور، إرسال األموال

ألف  800"مجعيات" السلفات الصغرية تقل إنتاجيتهم ألم يوزعون قروضا يف منتهى الصغر لفائدة زبائن ال يتجاوزون حاليا 
و ال يتداولون إال منتوجا واحدا تقريبا. و يف هذه احلالة ليس ارتفاع التكلفة غري وسيلة تلجأ إليها "مجعيات" السلفات الصغرى 

  .اض اإلنتاجيةلتعويض اخنف
للفقراء؟ عندما حتصل اجلمعيات على القروض من السوق البنكية   ملاذا تتنافس مؤسسات القروض الصغرى عل منح القروض

تكون ملزمة بأدائها يف آجال حمددة وكل تأخر عن موعد السداد يفضي إىل خسائر(تسديد فوائد عن قروض مل توزعها) 
جنحت مؤسسات القروض الصغرى يف توزيع أكرب قدر من القروض على الزبائن يف مدة  وفقدان الثقة لدى املمولني. و كلما

  .زمنية أقل، كلما توفقت يف استثمارها يف جلب مردود مايل مبعدل الفائدة احملددة
حصة  إن منطق السوق املايل هو احملدد هنا. و هو الذي يفسر التنافس بني هذه "اجلمعيات" على استقطاب الزبائن وبالتايل

أكرب من السوق. وذا أيضا ميكن تفسري ملاذا مت إضافة تقدمي قروض من أجل االستهالك إىل جانب قروض "االستثمار 
 .الصغري املنتج " بعد بضع سنوات فقط من إنشاء هذه السوق

  
 هل تساهم القروض الصغرى في الحد من الفقر؟

 
يساهم يف تقليص معدل الفقر من خالل "متويل مشاريع صغرية مدرة يدعي الطرح الرمسي أن قطاع القروض الصغرى باملغرب 

للدخل" وحمفزة خللق فرص الشغل لصاحل الفقراء. لكن يصعب يف الواقع إثبات مسامهة القروض الصغرى يف حتفيز الفقراء على 
  : خلق مقاوالت إنتاجية صغرية، نظرا لألسباب التالية

آالف درهم و هو مبلغ غري كاف الستثماره يف مشاريع  6اليت حيصل عليها الفقراء  ال يتجاوز حاليا متوسط القروض       -
  .إنتاجية أو حىت جتارية صغرية

تثبت املعطيات اليت تقدمها مجعيات القروض الصغرى نفسها أن أكثر من نصف "املشاريع الصغرية" للفقراء املستفيدين        -
أن هذه العبارة "جتارية" غالبا ما تستعملها اجلمعيات لوصف توجيه القروض  من قروض تقتصر على أنشطة جتارية. ومعلوم

إن الغريب يف األمر أن هذه "اجلمعيات" ال …). الصغرية لتلبية احلاجيات االستهالكية للفقراء(سكن، جتهيز، عالج، أفراح
انون املنظم لنشاطها يفسح هلا اال تقدم أي معطيات حول توظيف القروض الصغرية يف أنشطة استهالكية كهذه، رغم أن الق

لتقدمي قروض استهالكية. إن سبب إخفاء ذلك بسيط، و هي أا حتاول كسب ثقة مموليها من بنوك جتارية و مؤسسات مالية 
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ثنائية و متعددة األطراف، وذلك بإخفاء القروض االستهالكية أو عرب احتساا يف القروض املستثمرة يف مشاريع 
حة، صناعة تقليدية). و هلذا السبب ال ميكننا الوثوق باملعطيات اليت تقدمها عن األنشطة اليت توجه إليها القروض إنتاجية(فال

  .الصغرية و فرص الشغل اليت تدعي أا أتاحتها
مواجهة  إخل) يف…تنعدم تقريبا فرص صمود املشاريع الصغرية(يف الفالحة و السياحة و الصناعة التقليدية و التجارة       -

املشاريع االقتصادية الكربى. أسباب تفوق املشاريع الكربى واضحة: سيطرة على السوق، إمكانيات مالية كبرية، متويل بنكي 
إخل . و هلذا من النادر أن تتطور املشاريع الصغرى(أن تشغل أكثر)، إن مل تنهار. و يعد تعديل القانون دليل على …متاح

رة للدخل". فبعد مخس سنوات فقط على صدور القانون املنظم لنشاط مجعيات القروض الصغرى و إفالس ادعاء "املشاريع املد
لتطال  2004الذي حدد هدفها يف متويل مشاريع اقتصادية إنتاجية أو خدماتية "مدرة للدخل" عدلت الغاية من إنشائها يف 

أصبح بإمكاا تقدمي قروض لزبائها ألي هدف كان، ف 2007متويل السكن و جتهيزه باملاء و الكهرباء. أما ابتداء من سنة 
  .حىت ولو كان استهالكيا حمضا

توجد املشاريع الصغرية اليوم أمام رمحة املنافسة األجنبية. فالسوق الداخلية واقعة حتت سطوة غزو سلع الشركات        -
ذات طابع استعماري). فاملشاريع الكربى و املتوسطة املتعددة اجلنسية اليت أصبح مرحبا ا بفعل حترير التجارة(اتفاقات شراكة 

نفسها توجد حمط ديد. إن واقع الفالحة الصغرية بالقرى (مشاريع صغرية بامتياز) منوذج للتهديد اليت متثله املنافسة األجنبية 
قراء) يفقدون اليوم % من سكان القرى الذين ميلكون أقل من مخسة هكتارات(فالحون ف87على املشاريع الصغرية: أكثر من 

 .جزءا هاما من دخلهم املعاشي جراء منافسة واردات السلع الفالحية

إن الشروط اليت تفرضها مؤسسات القروض الصغرى على الفقراء(حجم القرض، أجل اسرتداده، وثرية أداء األقساط،        -
 :  معدل الفائدة) تعوق جناح مشاريعهم اإلنتاجية الصغرية

لقرض: مبجرد ما حيصل الفقراء على قرض جتربهم مؤسسات القروض الصغرى على الشروع يف أجل اسرتداد ا �
 .اسرتداده ابتداء من الشهر األول قبل أن يتسىن هلم فرصة احلصول على مردود ما

وثرية األداء: تفرض هذه املؤسسات على الفقراء وثرية أداء جهنمية، إذ تكون أسبوعية أو كل أسبوعني و يف  �
 .ألحوال شهريةأحسن ا

). 2008% (معدل 50معدل الفائدة: بلغ معدل الفائدة اليت تفرضها هذه املؤسسات على الفقراء أكثر من  �
 أليس هذا با منظما للفقراء؟ هل بواسطة نسب الفائدة هذه ميكن مساعدة الفقراء على اخلروج من فقرهم؟

نية ماليني حسب املعطيات الرمسية) باملاليني ملزاولة يدفع اتساع دائرة الفقر(حوايل ثلث السكان و أكثر من مثا �
إخل: …"مهن" يف دائرة ما يسمى بالقطاع غري املهيكل: حوانيت صغرية، مشاريع إنتاجية صغرية، البائعون اجلوالون 

ساعة يوميا من أجل سد رمقهم، و رغم ذلك ال ينجح أغلبهم أبدا يف اخلروج من دائرة  12يكدح هؤالء أكثر من 
 .فقر. فهذه املشاريع الصغرية كثرية العدد (ظاهرة احلوانيت يف املدن و البائعون بالتجوال) تنافس نفسها بنفسهاال

أدت كل هذه الشروط جمتمعة إىل فرط استدانة نسبة هامة من املستفيدين من القروض: عند العجز عن أداء  �
لي. و هكذا يكون ملزما يف النهاية بأداء أصل الدين القرض األول يضطر الفقراء للتسليف من جديد ألداء القرض األص

18 

  نضال ضحايا القروض الصغرى: نضال ضد سياسة التفقير و التهميش
                                                                                                                              

  خدجية العثماين
 20يف سياق النضاالت اليت أطلقتها حركة  2011القروض الصغرى تتشكل مبدينة ورزازات منذ سنة  بدأت حركة ضحايا

فرباير يف كل مناطق املغرب. كان الدافع األساسي لتنظيم هذه احلركة هو الضغط املتواصل ملؤسسات القروض الصغرى على 
تعدد حاالت النصب واالحتيال وجتاهل القانون للشكايات  النساء  واقتحام بيون ومصادرة أمتعتهن وديدهن، باإلضافة إىل

املقدمة ضد هذه املؤسسات،إذ قام ضحايا ورزازات برفع شكاية حملكمة االستئناف بورزازات يف شخص الوكيل العام الذي صم 
نور أبدا وختم كالمه أذانه وهدد بأنه لن يكلف نفسه حىت عناء قراءا ، مصرا على أا ستبقى حبيسة درج مكتبه ولن ترى ال

بعبارة {سريوا عطو للناس فلوسهم راه سيفطو ثالثة احملامني على قبلكم خسروا عليهم ثالثة املليون غري األوطيل ثالثة 
األيام}.هذا الرد مل يزد الضحايا إال إصرارا وعزما يف املضي قدما  يف أشكاهلم االحتجاجية. قامت النساء بأول خطوة لتنظيم 

نضال ضد جشع مؤسسات القروض الصغرى ،ومت عقد أول جتمع للنساء سردن فيه معانان بسبب القروض أنفسهن وال
الصغرى، بعد ذلك توج التجمع بصياغة ملف مطليب, كانت أهم النقاط اليت جاءت فيه هي : متابعة مرتكيب النصب 

نساء، تشرد بعض األسر وانتحارهم وتعاطي البعض واالحتيال ضد النساء، التعويض املايل واملعنوي عن األضرار اليت حلقت ال
باإلضافة إىل مطلب الكشف عن فساد هذه املؤسسات وب املال  - بسبب القروض ونسب الفوائد املرتفعة - اآلخر للدعارة 

العام، وقف املتابعات  يف حق الضحايا على إثر نضاهلم ضد مؤسسات القروض الصغرى ووقف أنشطة هذه املؤسسات.  
أول خطوة ,إذن, لتنظيم الضحايا  هي وضع لوائح بأمساء جمموعة من املتضررين واملتضررات، وأرقام هواتفهم، تاله كانت 

اتفاق الضحايا على التوقف عن تسديد األقساط املرتتبة عن القروض املمنوحة بصفة مجاعية كشكل احتجاجي رافقه تنظيمهم 
ات احتجاجية يف مدينة ورزازات مبعية اهليئات النقابية والسياسية وحركة وقفات احتجاجية أمام مقرات هذه املؤسسات ومسري 

فرباير آنذاك. كانت تلك بداية تشكل حركة النضال ضد سياسة القروض الصغرى. هذه احلركة اليت  متيزت باملشاركة 20
دفت سياسة القروض الصغرى  الواسعة للنساء خصوصا ربات البيوت الفقريات اللوايت ال يعرفن القراءة و الكتابة. استه

باألساس النساء باعتبارهن يشكلن غالبية احملرومني من الدخل باإلضافة إىل أن أكثر خضوعا حبكم الثقافة الذكورية, اليت تريب 
  على التبعية واخلنوع , و هذا ما يسهل الضغط عليهن للتسديد وبالتايل هن أول الضحايا لسياسة القروض الصغرى .

  

  ضحايا القروض الصغرى توسع حركة

  

لتعميم  هذه التجربة قام منسقي احلركة بتنظيم لقاءات تواصلية مع ضحايا  آخرين ملؤسسات القروض الصغرى بورزازات املدينة 
والقلعة ،بومان ،تنغري،أكذز ،زاكورة ،و تاكنيت مث احملاميد، حيث تنقل املناضلون واملناضالت إىل هذه املناطق ومت تشكيل جلن 

منطفقة  تؤطر الضحايا وتنظم األشكال االحتجاجية.امتدت احلركة ووصلت إىل منطقة الريش بإقليم ميدلت وأقاليم  بكل
وجدة وبركان و تاونات، حيث عقدت مجوعات كان مبثابة تواصل وتوطيد لألواصر بني ضحايا القروض الصغرى، الذين سرد  

اض حىت توصلهم بدفاتر األداء, حيث تفاجئوا بنسب أرباح مهولة ترتاوح كل منهم مأساته مع هذه اجلمعيات ابتداءا من لالقرت 
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األسرة و داللتها... إن كامل هذه  من وسيلة عيش، مضفية بذلك وجها آخر على االقتصاد وعلى املدينة و حىت على بنية
الطاقة االجتماعية اليت تطورها النساء يف نضاهلن من أجل البقاء هو الذي يستعمله البنك و نظام التمويل الصغري بواسطة 

  ] 3القروض الصغرى." [
مهمة للمغرب. ، يدل على سبل تفكري   Mujeres creandoهذا الكالم، ملاريا غاالندو، منشطة اجلمعية البوليفية  

فالنيوليربالية قد دفعت النساء  بكثافة إىل  االندماج يف سوق العمل، خباصة يف القطاعات املوجة للتصدير (مناطق حرة، نسيج، 
زراعة مغطاة) باستغالل نقص تقاليدهن يف سوق العمل، ونقص املكاسب اخلاصة باحلقوق، وأميتهن. إن أزمة األسرة املوسعة، 

ملفاقمة ببطالة هيكلية كثيفة، قد حول النساء إىل رئيسات أسر وفاعالت من الدرجة األوىل يف النضال من واألسرة حصرا، ا
  أجل البقاء. 

إا إذن نفس اخلصائص اليت تستغلها  اليوم  مؤسسات التمويل الصغري، مقرتحة يف أفضل حال أنشطة مدرة للدخل، هذه 
ل و ال أجرة باسم تنمية زائفة (ليس على هذا النحو ميكن لبلد أن ينمو)، الدرجة الصفر يف التشغيل، ال عمل و ال تشغي

ومسببة معاناة للنساء. تتحدث نساء ورزازات عما يعانني من ضغط نفسي وقلق ومصادرات و حماكمات.  وتضاف إىل 
تدمر األسر و جتر النساء إىل  مشاكل الفقر السابقة، اليت مل حتلها القروض الصغرية، االستدانة و الضغوط من أجل السداد اليت

  الدعارة و االنتحار. 
لقد أدركت نساء ورزازات أن القروض الصغرية ليست أداة حماربة الفقر بل با إضافيا ملداخيل األسر الفقرية.  كما فهمن أن 

الولوج إىل خدمات االستدانة ليست مشكال فرديا، بل مشكال اجتماعيا ومجاعيا جيب أن جيد حلوال اجتماعية و مجاعية، ب
  عمومية جمانية وجيدة و خلق فرص عمل واحلق يف العمل و احلقوق االقتصادية و االجتماعية. 

لقد أدركن فائدة تنظيم أنفسهن، والنضال سويا  ضد مصاصي الدماء اجلدد هؤالء الذين يتقدمون  مقنعني خبطاب عن اإليثار  
يت سددا . لقد مـُثل كل من أمينة مراد و بناصر امساعيين، الناشطني ضد القروض و النسوانية . ويطالنب بإلغاء الديون، تلك ال

الصغرى، أمام احملكمة بورزازات، بعد شكاية من مخس مؤسسات قروض صغرى. وقد سحبت أربعة منها شكايتها. لكن 
  جعلت من الفقر جتارة كربى. احملاكمة احلقيقية هي اليت تقيمها النساء الضحايا  لشراهة هيئات القروض الصغرى اليت 

   
  2013سبتمرب  6الرباط 

  
  إحاالت  

غم ضآلة خماطرة مؤسسات التمويل الصغري، فإا حتتمي  من عدم السداد  مبختلف الطرق، مثل التأمني الصغري ر  .1
الذي يضمن السداد يف حالة زمانة أو وفاة، وقروض تضامنية عرب جمموعات، وبنك معطيات مشرتكة لتفادي 

  د االقرتاض، واسرتداد القروض عرب القضاء . تعد
2. Cf http://www.entreprendre-mediterrane...  
3. La pobreza, un gran negocio. Análisis crítico sobre oenegés, 

microfinancieras y banca, La paz, Mujeres creando, 201 ? 
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مبعدل فائدة مضاعفة(نسبة الفائدة عن القرض األول و الثاين)، بل إن العديد من املقرتضني يكونون مدينني اجتاه ثالثة 
 .مجعيات أو مخسة

 
  ما السبيل للخالص من جحيم القروض الصغرى بالمغرب؟

 
شكل أداة حملاربة الفقر. فاملنطق الذي تشتغل وفقه، أي توزيع قروض من أجل احلصول ال ميكن لسوق القروض الصغرى أن ت

على فوائد مالية يؤدي إىل املزيد من تفقري الفقراء و حتويل جزء هام من مداخليهم للسوق املالية و البنكية. إن الفقراء هم من 
الفوائد و تكاليف توزيع القروض من أجور للمستخدمني و ميول السوق البنكية حبلقيتيها األساسيتني، وذلك من خالل تسديد 

  .مصاريف إدارية خمتلفة و حىت القروض اليت تأخر سدادها
يتعارض منطق الربح الذي تشتغل وفقه مؤسسات القروض الصغرى مع منطق احلماية االجتماعية و اخلدمات العمومية 

ي نسف مبدأ جمانية اخلدمات الصحية اليت كان الفقراء يستفيدون املفروض أن تشمال الفقراء. لقد قامت الدولة جوم تارخي
منها. و سيتفاقم أوضاع الفقراء نتيجة ضعف احلماية االجتماعية و غياا بالنسبة لغالبية السكان. و سينتج عن إلغاء نظام 

ة الشرائية. لذا تناضل أطاك املغرب جبانب دعم أسعار املواد الغذائية األساسية و املواد البرتولية ارتفاع األسعار واخنفاض القدر 
  :ضحايا القروض الصغرى، وخاصة منهم النساء من أجل املطالب التالية

وقف نشاط مؤسسات القروض الصغرى ألا تساهم يف تفقري النساء و فرط استدانتهن بل و حتول جزء من دخلهن          -
  .ةإىل املؤسسات البنكية املمولة األجنبية و احمللي

  .فتح حتقيق حول خمتلف أشكال النهب و التعسفات اليت ارتكبتها مؤسسات القروض الصغرى يف حق الضحايا         -
  .الرتاجع عن إلغاء جمانية اخلدمات الصحية اليت كان يستفيد منها الفقراء         -
دي إىل غالء األسعار و تدهور القدرة الشرائية النضال ضد إلغاء نظام دعم املواد االستهالكية األساسية ألنه سيؤ          -

  .للفقراء
 .النضال ضد اتفاقات الشراكة و التبادل احلر اليت تدمر اإلنتاج احمللي وخاصة املنتجني الصغار         -

 
 2013أبريل  
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 القروض الصغرى : بين أكذوبة اإلدماج في التنمية وحقيقة تعميق الفقر

  ربيعة اهلواري
  

 تقديم
 

عادة، يتم تعريف القروض الصغرى بأا قروض تقدم ألشخاص فقراء، غري قادرين على اللجوء للمؤسسات البنكية 
  . الكالسيكية ،بغية دجمهم اقتصاديا عن طريق استعمال املال املقرتض يف إنشاء مشاريع مدرة للدخل

يونس ،الذي بدأ جتربته بزيارة ميدانية لقرية فقرية بالريف  من طرف أستاذ اإلقتصاد حممد 1974ظهرت الفكرة ببنغالديش سنة
بصانعة مقاعد خشبية، أخربته بأا حصلت على قرض من بنك جتاري لتشرتي موادها اخلام ، لكن بسعر  البنغايل ،التقى فيها 

رب حممد يونس أنه لو فائدة عال جدا ، جعل األقساط تستحوذ على معظم الربح يف حني حتصل هي على الفتات . عندها اعت
 . توفر هلذه الصانعة احلصول على قرض بشروط أفضل الرتفع هامش رحبها

من صانعات القفف من ماله اخلاص دون فوائد ،فاكتشف أن هذه املبالغ مكنت من  40قام حممد يونس بإقراض ما يقارب 
وض للنساء دون ضمانات دف حتسني حتسني وضعية هؤالء النساء، مث أسس بنكا مساه بنك القرية الذي مينح القر 

  .أوضاعهن
 

  .القروض الصغرى استمرار لسياسات رأسمالية سابقة

 
ليست سياسة القروض الصغرى هي الوصفة األوىل اليت تقدمها الرأمسالية لتدبري الفقر الناتج عن أزماا: ففي أواخر الستينات  

لقرب نضاالت الفالحني الفقراء،حيث مت توزيع األراضي على  ة اخلضراء و بداية السبعينات ، أبدعت الرأمسالية ما مسي بالثور 
 . يف إطار تعاونيات بعض الفالحني يف البوادي ، و مت تنظيمهم 

و يف أواسط السبعينات حاولت الرأمسالية احتواء النضاالت العمالية مبا مسي مسامهة العمال يف رأمسال الشركات إليهامهم  
 .إيقاع عملهم   ن املسامهني،و أم سيستفيدون من النتيجة النهائية من خاللبأم يشكلون جزءا م

مديونياا ،و   و مع بداية الثمانينات ،فرضت سياسة التقومي اهليكلي على بلدان العامل الثالث ،كشكل من أشكال تدبري أزمة
رف املؤسسات الرأمسالية ،مستغلة الديون املرتاكمة الزالت بلدان العامل الثالث تعاين تبعات هذه السياسة ،املفروضة قسرا من ط

عليها. فتحت شعار حتقيق التنمية ،خلق فرص العمل ، إرساء قواعد الدميقراطية الربجوازية...متت خصخصة قطاعات حيوية 
الوقت تبني  ،ومت تشجيع االستثمارات األجنبية عن طريق تقدمي حوافز هلا (إعفاءات ضريبية ،يد عاملة رخيصة...) ومع مرور

أن هذه الربامج مل تؤدي سوى إىل استنزاف ثروات البلدان النامية ، إاك املواطنني بالضرائب املوجهة خلدمة الديون، والتخلي 
عن كل ماهو اجتماعي ( تعليم، صحة ، تشغيل...) و النتيجة هي املزيد من تأزم األوضاع اليت دفع ضريبتها فقراء بلدان العامل 

 .الثالث
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  2012مؤشرات النشاط   2011مؤشرات النشاط   

  793,245  633, 793  عدد الزبائن النشيطني
  4,715,893,022  4,552,866,542  مبلغ إمجايل للقروض اجلارية بالدرهم

  5945  5737  معدل القرض بالدرهم
 

  المصدر: الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغيرة 

 

حول مبالغ   %24اىل   %15، وتعلن نسب فائدة من 2020مليون يف العام  3وترتقب نفس الفيدرالية بلوغ عدد الزبائن 
يالحظ أن القروض تسدد إمجاال على حنو جيد. معفية من الضريبة ومصدرها أموال دعم و هبات  وأموال تعاون أجنيب، و 

  ]. 1باملائة [ 99هكذا تبلغ نسبة االسرتداد، بالنسبة ملؤسسة األمانة، نسبة 
  إا إذن عملية ممتازة. 

 

  تأطير بنكي لقطاعات جديدة

 

  فضال على هذا، يتيح األمر تأطريا بنكيا لقطاعات جديدة من السكان. 
غ األمهية  بالنسبة للبنوك وباقي الوسطاء املاليني الذي يتمنون تنويع و تطوير حصصهم من " متثل هذه السوق خمزون منو بال

  السوق". 
  " هذا القسم  من زبائن القطاع اخلاص ال يزال منفلتا إىل حد بعيد  من الدورات املالية التقليدية". 

لية (أصدقاء، أسر، تونتيات...)، وحىت حنو "غالبا ما تكون هذه املقاوالت مرغمة على التوجه حنو مصادر  متويل  الشك
  ]. 2التمويل الذايت غري املالئم." حسب الوكالة الفرنسية للتنمية [

كما متثل هذه القروض الصغرية شكال من "الشبكات االجتماعية" املنوه ا يف اتفاقات الشراكة األوربية املتوسطية، بوجه 
ريضة من السكان، نتيجة التبادل احلر، إىل تفاقم ضغط  اهلجرة على أبواب  التخوف من أن يؤدي إقصاء و إفقار قطاعات ع

  أوربا. 
  " وقد تكون أيضا، بفعل بنيتها و مرونتها، عنصرا حمددا المتصاص األزمات االقتصادية واملالية" (املصدر ذاته)

 

  لماذا تمثل النساء هدفا أوال ؟ 

 

جرة و يسلمها لألم كي تريب أبناءها. كانت نتيجة التقومي اهليكلي هي " لقد مضى زمن حيث كان األب يأيت إىل البيت باأل
البطالة الكثيفة، و إضفاء املرونة على الشغل والتشغيل. بوجه هذه السياسات، وقع األب يف أزمة وخرجت األم إىل الشارع حبثا 
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 خدعة كبيرة ..قروض صغيرة

 المطلوب عمل و تشغيل للنساء، ال القروض

                                                                                                                                           
 لوسيل دوما 

، ختوض نساء باخلصوص، منظمات يف مجعية الرعاية الشعبية للتنمية االجتماعية ، و الالئي بلغ 2011مطلع العام  منذ
،  نضاال يف ورزازات وكل وادي دادس، جنوب املغرب، ضد مؤسسات القروض الصغرى حول 4500عددهن اليوم زهاء 

  خيانة األمانة و شروط قروض ال تطاق. 
صغرية ، مستغلة األزمة اليت ضربت بوجه خاص القطاع السياحي بتلك املنطقة، باالنغراس  فيها، قامت هيئات القروض ال

ووزعت  قروضا على نطاق واسع مستهدفة بوجه خاص النساء. كانت مرتقبا يف  األصل ختصيص تلك القروض لتمويل 
ن السماسرة يُدفع هلم حسب عدد مشاريع صغرية و مقاوالت صغرى، لكن غالبا ما جرى منحها دون عمليات حتقيق، أل

الزبائن، و أيضا ألن مؤسسات التمويل الصغري ومجعيات القروض الصغرى حتصل على هبات و أموال دعم (من الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية ، من االحتاد األوريب، ومن مؤسسات، ومن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، اخل) حسب عدد زبائنها، 

تنافس حاد بني اهليئات.  وعمليا جرى استعمال تلك القروض كقروض استهالك، (لشراء دراجة نارية، او ضمان  يف سياق
الدخول املدرسي لألطفال، شراء ثالجة ...) أو لتعويض خدمات عمومية أصبح مؤدى عنها يف زمن النيوليربالية هذا، 

الصحية). وعالوة على ذلك، مثة قروض عديدة خمصصة وأصبحت خارج متناول أفقر شرائح السكان (السيما العالجات 
  لسداد قروض سابقة. 

واحلال أنه إذا كان مصدر املال املقرتض هبات و دعما او قروضا بنسب فائدة ضئيلة، فإن نسب الفائدة  الواجبة على  
ويل تكاليف التدبري ( بزعم مت % 18و  14"املستفيدين" من تلك القروض نسب باهضة. ترتاوح نسب الفائدة تلك بني 

  . %40الكبرية بسبب صغر مبالغ القروض)، لكن على الصعيد العملي تدفع نساء ورزازات نسبا  قد تصل اىل 
فضال على ذلك ال جمال إلعادة جدولة الديون. وال يؤخذ باحلسبان أي حدث قد يطرأ يف حياة األشخاص املستدينني. و أسوا 

التضامن، حيث تكون جمموعة نساء ضامنا لكل من أعضائها، وقد يكون اسرتداد من ذلك، جرى إحداث نظام  اقرتاض ب
  الدين عنيفا حيث الضغوط واالبتزازت والتعديات عملة رائجة. 

خلف خطاب اإلحسان املتباكي حول حماربة الفقر واهلشاشة لدى النساء ، خيتفي اذن عنف حاد إزاء الفقراء. جترى االستفادة 
 وقعون عقودا ال يستطيعون قراءا، وفيما بعد ال رمحة. من أميتهم جلعلهم ي

  

  أي مصلحة للمؤسسات المالية في عمليات القروض الصغيرة؟ 

 

جتارة مرحبة  !تشتغل مؤسسات التمويل الصغري برأمسال رخيصُ يعاد بيعه بأسعار باهضة ألشد الشرائح فقرا: إا جتارة كبرية 
 مؤسسات متويل صغري، فيما  تبدى كربيات البنوك اهتماما متزايدا بالقطاع. ليس لدرجة حتول مجعيات القروض الصغرية إىل

 لدى الفقراء مال كثريون لكنهم عديدون... 
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للنظام الرأمسايل .فشجعت املؤسسات  إذن استمرارا للسياسات السابقة،إلعطاء نفس جديد  ثل سياسة القروض الصغرى مت
الرأمسالية هذه القروض بكل الوسائل املتاحة إذ اعتربا األمم املتحدة "من الطرق الفعالة لتحقيق التنمية يف بلدان العامل الثالث 

،املساواة بني اجلنسني ، متكني النساء من االندماج ،االقتصادي ، خفض وفيات األطفال ،حتسني بتوفري تعليم ابتدائي للجميع 
  ". صحة األمهات،مكافحة فريوس االيدز،و املال ريا،و غريها من األمراض

 
  .من فلسفة بنغالية إلى سياسة دولية تسيل لعاب المستثمرين 

 
،إال أن ولوج القطاع  - استنادا لفلسفة حممد يونس -قطاعا غري رحبي  رغم اعتبار القروض الصغرى من طرف مجيع املنظمات

عكس ما يسوق له من استهدافه حتسني أوضاع النساء ،ومتكني الفقراء من اندماج اقتصادي  اخلاص له من بابه الواسع،جعله 
 .يف اتمع

يزة ، حىت تتمكن من إجياد أكرب عدد ممكن من إن ما تم به مؤسسات القروض الصغرى يف العامل هو النقاط اليت جتعلها متم
وجودها ألجله، ال حيظى بأي   اجلهات املمولة : كنسبة االسرتداد، و عدد الزبناء ،فيما يظل اجلانب االجتماعي الذي تدعي 

وق يف جمملها إال أا تف - على الرغم من اختالفها من بلد آلخر-اهتمام أو متابعة . و هو ما تؤكده نسبة الفوائد املرتفعة 
الفوائد البنكية الكالسيكية، وتنفي مجيع مزاعم القضاء على الفقر ،بسبب عدم مالئمتها مع ماقد حتققه القروض اهلزيلة 
املمنوحة من أرباح ، إذا ما افرتضنا اا وظفت إلنشاء أو تطوير مشروع مدر للدخل . قس على ذلك املنطق التنافسي جللب 

سات القروض الصغرى، و مدى احلرص على نتائج األداء املايل هلذه املؤسسات بقياس معدل الديون الزبناء السائد بني مؤس
املتأخرة و نسبة االسرتداد، دون االهتمام بالسقف األخر و هو السقف االجتماعي الذي حيدد مدى حتسن شروط حياة 

مؤسسة يف العامل تستغل أكثر  7000عددها وغريها تؤكد أن هذه املؤسسات اليت يبلغ   املستفيدين.كل هذه املعطيات
أرباحهم حتت يافطة متكني املرأة و حتقيق املساواة بني اجلنسني و دجمها  ملراكمة  الفئات هشاشة يف اتمع، وهن النساء، 

  .اقتصاديا
  

  لماذا تستهدف القروض الصغرى النساء؟

 
ل العامل الثالث، بسبب حدة التخلف االقتصادي، الذي تربز حدته يف دو -شكل عامل التمييز على أساس اجلنس  

يف املائة من 70سببا رئيسيا يف وضعية الفقر و اهلشاشة ... اليت تعانيها النساء يف العامل ،حبيث أن  -االجتماعي و الثقايف
لعظمى من مليار نسمة من الذين يعيشون على أقل من دوالر هم من النساء. و بصفة عامة تشكل النساء الغالبية ا 1.3

 .القطاع الغري الرمسي، و الغري املنظم و األقل أجورا يف معظم اقتصاديات الدول ،و يعتربن األكثر ميشا من الرجال

لتقوية قدران و   -حسب زعم املؤسسات الدولية -وألن النساء هن األكثر فقرا يف العامل تستهدفهن القروض الصغرى 
باإلضافة إىل كون النساء ميلن إىل صرف مداخلهن على    أة و إشراكها يف عملية التنمية.كإسرتاتيجية قادرة للوصول إىل املر 

 .أسرهن ، و بالتايل فتحسني مدخول املرأة من حتسني مستوى عيش االسرة ككل
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 فأوضاع النساء يف بلدان  ، بل عكس ذلك  دولية أو حملية على حقيقتها،   كل هذه املزاعم ،ال توجد أي مؤشرات رغم  
فيما   االحتجاجية ضد األوضاع االجتماعية يف الدول النامية تتقدمها النساء  جل احلركات بدليل أن   العامل الثالث تزداد تأزما 

  . حاهلا و مل تعرف أي حتسن يذكر  ، البطالة ، األمية ... على  ال زالت أرقام الفقر 
 
  . المغرب: نموذج من نماذج الوفاء للسياسات النيوليبرالية 

 
  التناقض بين القانون و الحقيقة -  1

  )هي مجعية تضامن بال حدود (امسيد 1993ظهرت أول جتربة سنة  •
  أسس نور الدين عيوش مؤسسة زاكورة: 1995 •
 أسس إدريس جطو مؤسسة أمانة :1996 •

 ...)الشعيب-أرضي-الكرامة –إمناء  -بعد ذلك تواىل تأسيس جمموعة من اجلمعيات (الربكة •

مؤسسة بعد إفالس مؤسسة زاكورة وتفويتها ملؤسسة البنك الشعيب ، تنسق عملها يف إطار  11ن إىل يصل عددها اآل 
"تعترب مجعية للسلفات   الفيدرالية الوطنية جلمعيات القروض الصغرى , و تؤسس طبقا للظهري املنظم للحريات العامة حبيث 

نوفمرب  15(  1378الصادر يف مجادة األوىل  1.58.376الصغرى كل مجعية تؤسس وفقا إلحكام الظهري الشريف رقم 
) بتنظيم احلق يف تأسيس اجلمعيات ويكون غرضها توزيع سلفات صغرى طبقا للشروط املقررة يف هدا القانون و  1958

 . ".النصوص الصادرة لتطبيقه

،...) يف الوقت الذي حترم فيه املنح ،اهلبات  ) فهي إذن طبقا هلذا القانون معفية من الضرائب و حتظى مبساعدة الدولة 
 .مجعيات من املنح و حىت االعرتاف القانوين

حبيث "يعترب سلفا صغريا كل سلف يراد به مساعدة 1999الذي خرج إىل حيز الوجود سنة  18/97و يؤطرها قانون 
ندماجهم أشخاص ضعفاء من الناحية االقتصادية على إنشاء أو تطوير نشاط إنتاجي أو خدمايت خاص م قصد ا

 . "االقتصادي

طبقا هلذا املرسوم مجع األرباح و دف إىل مساعدة الفقراء ، بإشراف من بنك املغرب كما ختضع لرقابة وزارة  مينع عليها   
 . املالية

ملائة يف ا 30يت تتجاوز أحيانا ال  إذا كان هدف هده املؤسسات اجتماعيا و ليس رحبيا ،مباذا تفسر نسبة الفوائد املرتفعة ؟  
يف املائة.) أليس  300يف املائة و 100رصدت حركة ضحايا القروض الصغرى بورززات حاالت وصلت فيها نسبة الفوائد (

من املعقول أن تكون هذه الفوائد أقل من الفوائد البنكية؟ أو أن متنح قروض بدون فوائد، خاصة و أن معظم موارد هذه 
البنك األوريب  ,حلسن الثاين, مؤسسة حممد اخلامس, بالنيت فينانس ماروكعبارة عن هبات و منح (صندوق ا املؤسسات 

 )...لإلستثمار, برامج اإلحتاد األرويب و البنك الدويل 

فقط لضخ األرباح يف صناديقها ،فتسديد القرض و اسرتجاعه هو هدف  تستغل مؤسسات القروض الصغرى النساء الفقريات 
ة للقرض على النساء ،و مدى حتسينه من وضعيتهن ، لذلك يتم الضغط على املستفيدات هذه املؤسسات و ليس اآلثار الفعلي

14 

  أية تنمية نريد ؟

 
ولة. فقد بات املغرب كشأنه من ليست مؤسسات القروض الصغرى و ال غريها من السياسات التنموية الزائفة بديال عن الد

دول العامل الثالث فأرا لتجارب الوصفات النيوليربالية ، اليت و ضعت الفقراء و النساء على وجه اخلصوص يف مقربة املوت 
 . البطيء

ربات  علينا أن ندرك حنن النساء أنه مثلما حييا على أرضنا أناس ميتلكون كل شيء، فلنا احلق حنن املأجورات ، املعطالت،
البيوت ، اخلدمات، املقهورات ...أن حنيا مثلهم ، نعرب عن أفكارنا ، نرفض ، نصرخ بأعلى صوت، لنحدد مسار تنميتنا اليت 

 .التهموها جبشعهم

جيب اال ننسي يف كل حلظة أن : أن تلك األم ، أجنبت مولودها يف أرصفة الشوارع ، ألا مل جتد سيارة إسعاف تقلها 
جتد سريرا به يأويها ، وال طبيبا يهتم حلالتها.و تلك األمية وخادمة بيت فهي كذلك ألا مل جتد مقعدا هلا يف  للمستشفى ، ومل

املدرسة و تعليما يستوعب فقرها وبؤسها.و حىت اليت كانت أحسن حاال منها وتعلمت ، تعاين البطالة ألا مل جتد عمال 
 .يستثمر مؤهالا خلدمة اتمع

لذي تعمل فيه الدولة على استنزاف جيوب الفقراء عن طريق ما يسمى " توسيع الوعاء الضرييب" ، اهلجوم على ففي الوقت ا
أنظمة التقاعد ، و التهديد بالقضاء على صندوق املقاصة ... بذريعة الرفع من مداخيل الدولة ، يصرف جزء كبري من ميزانية 

 ).2012ة الدولة حسب قانون املايل يف املائة من ميزاني 14.75الدولة خلدمة الدين (

فهل ببضعة دراهم تقدمها مؤسسات القروض الصغرى ستخرج املرأة من الفقر و الفقر املدقع ،لن نقبل أن يرمى لنا الفتات  
بيد و يسرق منا كل شيء باليد األخرى . فالتنمية احلقيقية اليت نطمح و نناضل من أجلها كنساء لن تتأتى إال بنهج سياسة 

جتماعية من شأا أن تضمن للنساء احلق يف التعليم ، الصحة ،الشغل و الرفع من األجور ، خفض األسعار... و نعترب أن ا
شبح املديونية هو أصل أوضاع الفقر و اهلشاشة اليت تعانيها القاعدة العريضة من أبناء و بنات الشعب املغريب ،و بالتايل نعترب 

أن ال تنمية دون إلغاء الديون، ولن    منخرطني يف الشبكة الدولية إللغاء ديون العامل الثالث من موقعنا كمناهضني للعوملة و 
  :يتأتى ذلك إال عن طريق

 
 . استمرار التعبئة الوطنية والدولية من اجل افتحاص الدين العمومي -

 .ها املديونيةأشكال مقاومة السياساسات النيوليربالية اليت ختلف   خلق جسور للتضامن و الدعم لكل -

 .الوقوف على سياسة القروض الصغرى باعتبارها أحد أوجه هذه السياسة لفضحها و تعرية األكاذيب اليت حتوم حوهلا -

 .التعريف بتجربة حركة ضحايا القروض الصغرى بورززات باعتبارها شكل فريد من أشكال مقاومة هذه السياسة الفاشلة -

 .السعي لتوسيعها كل حسب إمكاناته تقدمي كل الدعم هلذه التجربة و -
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عملي حبي شعيب، حيث كانت كل واحدة منا حتكي عن املأساة اليت انطلقت الفكرة بنقاش عادي باحملل الذي أزاول به 
ومدى الضغط و التهديد الذي نتعرض له من قبل مستخدمي السلفات الصغرى ، قد بدأ   القروض الصغرى حبياا خلفتها 

 . هذا التجمع األويل بالتوسع شيئا فشيئا مستفيدا من وجود مراسم عزاء عند أحد اجلريان قرب احملل

وسببها هو نفس العدو وبالتايل فمصرينا واحد فاتفقنا على ضرورة خلق حركة ضد القروض الصغرى   انت معاناتنا متشاةك
 .فرباير أي االحتجاج ضد اخلروقات اليت تقوم ا هذه املؤسسات 20على شاكلة حركة 

منا بإعداد استمارات جتمع معلومات حول الضحايا  باشرنا العملية يف البداية بتسجيل أمساء وهواتف النساء للتواصل بيننا ، فق
املهنة ، سبب أخذ الدين،املشاكل اليت خلفتها القروض،املالحظة ، املطالب...و من خالل هذه  عدد األطفال، كاإلسم،

ها نسبة االستمارات وقفنا على جمموعة من اخلروقات القانونية تتعلق بطريقة إمضاء العقد ، نسبة الفائدة ،(حاالت جتاوزت في
التهديد ، السب ، طرق األبواب يف أي  ) يف املائة) باإلضافة إىل الطريقة اليت يتم ا اسرتجاع الديون املتأخرة 300الفائدة 

 ..وقت وخارج أوقات العمل، الدخول إىل البيوت و سرقة كل ما جيدونه حبوزة الضحايا...) وخر وقات أخرى

ا جلان للتعبئة بأحياء ورززات و جلان املناطق ااورة كزاكورة ، أكدز، احملاميد ، قلعة بدأنا يف جتميع ملفات الضحايا و شكلن
وقد ساعدنا على التوسع انتشار الفكرة عن طريق أصحب سيارات األجرة ،عائالت الضحايا باملناطق  ... مكونة، تنغري

 ... األخرى،العالقات ، شبكة األنرتنت

،وقفات يف البداية أمام مؤسسات القروض الصغرى ،مسريات منتظمة ، لقاءات تواصلية    كانت أشكالنا النضالية عبارة عن
مليار سنتيم من سيولة  30مث مقاطعة تسديد القروض ( متكنت احلركة من توقيف    مع البؤر الصاعدة ،ورشات تثقيفية للنساء

عائق القانوين خاصة املتعلق باالستفادة من مؤسسات القروض الصغرى.) . و ألن احلركة اصطدمت يف كثري من األحيان بال
 . القاعات العمومية ، اإلعالم ، املنحة ... قمنا بتأسيس مجعية الرعاية الشعبية للتنمية اإلجتماعية اليت احتضنت احلركة

لت بدأت اجلمعية حاليا تأخذ طابع وطين حيت توسعت احلركة عن طريقها لتشمل جموعة من املناطق كمنطقة الريش ،ميد
،سيدي رحال ،شيشاوة ، مراكش بركان عن طريق مجع استمارات ،باإلضافة إىل بعض اإلتصاالت بسمارة ،العيون ومناطق 
أخرى... يتم التنسيق بني جلان املناطق عن طريق اهلاتف وشبكة االنرتنت للقيام بوقفات موازية من حيث الزمان . و هو ما 

 .عها الوطين لتسمى مجعية الرعاية الشعبية للتنمية اإلجتماعية باملغربجعلنا نغري اسم اجلمعية انسجاما مع طاب

 : و حول أشكال التضامن حتكي أمينة مراد

نعاين من العزلة و نفتقد للدعم احمللي فباستثناء اإلحتاد احمللي للكنفدرالية الدميقراطية للشغل و مجعية أطأك املغرب يغيب عنا 
اجلمعوية و حىت النسائية فلم تعرف احلركة تضامن ولو مجعية نسائية واحدة على الصعيد تضامن مجيع اهليئات احلقوقية و 

يف املائة من النساء و حىت ال أنسى فقد  95الوطين مع العلم أن احلركة انطلقت بالنساء و استمرت بالنساء و تضم حاليا 
 . بأن تقوم بدور املالحظ   اكتفت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان

ين ايضا من الدعم الدويل باستثناء جمهودات اطاك بالتعريف بامللف دوليا فنحن نعاين من العزلة خاصة أن للحركة متابعات نعا
نفتقد هليئة الدفاع اليت خبلت  (مرة 14و حماكمات يف إطار حتالف السلطة و املال (حماكة أمينة مراد و بناصر إمساعيين أجلت 

مع العلم أننا ال نطالب بشيء خارج القانون سوى حماسبة مسؤويل مؤسسات القروض الصغرى علينا ا اإلطارات اجلمعوية 
  .على اخلروقات القانونية املرتكبة و اليت منلك أدلة بصددها و كذا جرب ضرر الضحايا
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بكل الوسائل املتاحة القانونية و الغري القانونية للتسديد ،مما يضطر بالعديد منهن إىل االقرتاض من مؤسسات أخرى فيعيشون 
 . يف دوامة ال تنتهي من القروض

إىل حدود اآلن مل جترى أية دراسة رمسية  1993ريب للقروض الصغرى غري مثبت .فمنذ مازال اهلدف الذي حدد ه القانون املغ
عكس   تبني عدد احلاالت اليت أخرجتهم القروض الصغرى من الفقر و حسنت أوضاعهم ،سواء من النساء أو الرجال ،بل

الصغرى ، كشفت خطورة امللف و آثاره  ذلك فتجربة ورززات و هي التجربة النضالية الوحيدة املنظمة باملغرب لضحايا القروض
الكارثية على النساء ،فقد حولت القروض الصغرى حياة العديد منهن إىل جحيم ،إذ مت رصد حاالت من النساء تعاطني 

وأجربت حاالت أخرى على الفرار وترك بلدان   اضطرت حاالت لبيع أثاث منزهلا ،   الدعارة ، لتسديد أقساط القروض،و
ابعات مستخدمي مؤسسات القروض الصغرى ،فيما أدت حاالت الطالق إىل تفكك أسر بكاملها بسبب خوفا من مت

  .القروض اليت تستدينها النساء دون علم أزواجهن
 
  قترضن لتغطية غالء المعيشةينساء  - 2

 
ام وكاالت السلفات فيمكن ألي كان أن مير أم  توظف النساء القروض الصغرى يف االستهالك اليومي للحاجيات الضرورية
اكتضاضا ال تعرفه هذه الوكاالت يف فرتات عادية   الصغرى يف فرتة الدخول املدرسي ، عيد األضحى أو رمضان...فسيالحظ

  ألف درهم. فهذه املبالغ اهلزيلة ال ميكنها 30،ألن قيمة القروض اليت متنحها مؤسسات القروض الصغرى ال تتعدى يف أقصها 
تستطيع أرباحه أن تستخلص أقساط القرض بسب الفوائد املرتفعة ، لذلك تصرف النساء هذه    وعتطوير أوإنشاء مشر 

 ...القروض إما لتأتيت البيت ، عالج مريض ،مصاريف الدخول املدرسي ،أضحية العيد

، ففي الوقت   هلذه السياسة التنموية الفاشلة    الوجه احلقيقي  لقد كشفت حركة النساء ضحايا القروض الصغرى بورززات
وهو ما يضطر الفقراء إىل اإلقرتاض -الذي ترفع فيه الدولة يدها عن كل ماهو اجتماعي بدعوى أنه يستنزف ميزانية الدولة 

أسس حممد  2007نونرب  8مبالغ مالية خيالية يف شكل هبات و منح(يف   ، تقدم -انية لتغطية التكاليف اإلجتماعية الغري ا
   .السادس مركز حممد السادس لدعم القروض الصغرى.) لدعم سياسة مل تؤدي سوى إىل مزيد من تأزم أوضاع النساء

 
  ورززات : تجربة فريدة للتصدي ، من اإلنطالق إلى التوسع

 
ناطق االكثر فقرا باملغرب نتيجة التهميش الذي متارسه الدولة جتاهها ، وهو ما سهل انتعاش تصنف مدينة ورززات ضمن امل

 . مؤسسات القرض الصغرى باملنطقة ككل ، مستغلة بؤس النساء و فقرهن

يف  بضم امليم) احلركة أمينة مراد إىل التفكري( ؤسسةى جمموعة من النساء و من بينهم مأدى تفاقم أزمة القروض الصغرى لد
فرباير تستطيع من خالهلا النساء النضال ضد اخلروقات اليت ترتكبها هذه املؤسسات  20تنظيم حركة على شاكلة حركة 

 . للضغط على النساء لتسديد أقساط القروض

 : أمينة مراد   حول تبلور الفكرة حتكي  وانطالقا من حوار أجريناه


