
 
 

                                                                                                         المغـــــرب أطــــاك
 الديون غير الشرعية إلغاء أجل من للجنة الدولية الشبكة عضو

 

 بالذي منحه صندوق النقد الدولي للمغر رابعال والسيولة حتياطاال خط حول بيان
 

 دوالر مليار 2,7 بمبلغ "والسيولة الوقاية خط" إطار في المغرب مع اتفاق على الجاري دجنبر 17في  الدولي النقد لصندوق التنفيذي المجلس وافق
مليار  5بلغ ، والثاني بممليار دوالر 26,بمبلغ  2012 غشتاألول في حيث كان ، سنوات 6ويعد هذا االتفاق الرابع في ظرف  .1شهرا 24لمدة  أمريكي
مليون  720تكاليف بلغت خطوط، لكنه أدى عنها من هذه ال أياستعمل المغرب لم ي. 2016دوالر في يوليوز  3,5لث بمبلغ ا، والث2014في يوليوز درهم 

 ابق محمد بوسيعد.ما صرح به وزير المالية السحسب  طول هذه المدةدرهم على 
 

 التبعي لالقتصاد المغربي ةاشة البنيويالهش بيني خط الوقاية والسيولة
 من العملة الصعبة السيولة احتياجات تلبية في المرونة لزيادة 2011 سنة فيو قرض احتياطي استحدثه صندوق النقد الدولي ه" والسيولة الوقاية خط"

مثل نسبة كبيرة من البترول الذي ي رأسعا تفاعخطر ارمثال ل فالمغرب معرض .قتصاد العالميتقلبات االصدمات التي تواجه  األعضاء البلدان لدى
أو  (،فاطالفوسبحرية والمنجمية كتجات الفالحية وال)المن واألوروبية منها بالخصوص اق العالميةصادراته الرئيسية في األسو ض أثمانفاالنخأو  اته،دوار

 ، إلخ.المباشرة األجنبية االستثمارات وانخفاض السياحة مداخيل تقلص وأ ،بالخارج المقيمين المغاربة عائداتتراجع 
 

 سوق المالية الدوليةفي الجديدة قروض  لتسهيل السيولةوخط الوقاية 
، فالحصول على خط العالم(بلدان مع  المالية العمليات جميعترد خطير لميزان األداءات )عالوة على احتياطي من العملة الصعبة يمكن اللجوء إليه في أي 

على التسديد ضمانات البلد في و نبين األجامستثمرستقبل اللي رارهستقوا يالمغرب القتصادفي ا ةلي يعني دعم الثقنقد الدوصندوق الالوقاية والسيولة من 
حيث  2007في السوق المالية الدولية  بطرح سنداته في بدأ المغربف  .مباشرةجديدة  للحصول على قروض دوليةالسوق المالية الل ولوجه الى سهمما ي

. 2014مليار يورو في ، و2013مليون دوالر في  750، و2012 يف دوالر مليار 1,5، و2010مليار يورو في  1ثم يورو، ليار نصف ماقترض 
 الحالي محمد يةوزير المال تصريح حسب دوالر، أو يورو مليار تناهز بقيمة ،2019 خالل الدولي المالي السوق في سندات طرحمن جديد  ويعتزم

 منها ميزانية المغرب. عانيتالكبرى التي  المالية ختالالتالا إزاءت التنقيط الدولية وكاال تخوفاتمن وقع  يقللل اية والسيولةقوخط ال جاءو .بنشعبون
 

 راليةالليب اإلصالحاتتسريع وتيرة  بشروطخط الوقاية والسيولة 
 وتحسين راتتثمااالسفي مجال  الليبرالية اإلصالحاتن في مزيد مالمتمثلة الحصول على خط الوقاية  شروط البيان اإلعالمي لصندوق النقد الدولي سرد
لتعميق  الجارية الهيكلية اإلصالحاتوتيرة لتسريع شروط . إنها والتعليم ومرونة الشغلمرونة الصرف المالي و قطاعالوالضرائب و األعمال مناخ

 المقاوالت الحصل الضريبي التحفيزو دمات العموميةوالخ تالمؤسساوخوصصة  وخلق مناطق حرة الجمركي النظام تفكيكو التبادل الحرو االنفتاح
وتعميم التوظيف بالتعاقد في  (والسكن ةوالصح كالتعليم) االجتماعية القطاعات ميزانيات تجميد أو تقليصو المقاصة نظام تفكيكو الكبرى والثروات

 خ.إلالوظيفة العمومية، 
 
 

 الشعبية واألجراء وتحميل أعباء تسديدها للفئات يونية العموميةتعميق المد
ي مزيد ، وبالتالعجز الميزانيةمن قبل الرأسمال األجنبي والمحلي الكبير المرتبط به وتعمق هل ترحيل الثروات والرساميل تس الليبرالية اإلصالحاتهذه 

+  فوائد) الدين خدمة أو الدين نفقات، ودرهم مليار 900 حوالي 2017 ةنهاي في العمومية الديونفقد بلغت ة. ن الديون وما تستلزمه من تكاليف باهضم
 ميزانيةمليار درهم، و 54لم تبلغ سوى  العلمي والبحث العالي والتعليم الوطنية التربية ميزانيةفي حين أن ، درهم مليار 149( األصلي دينلا حصة

 اجتماعية تنمية أي دون وتحول الرئيسية االجتماعية الميزانيات بكثير تفوق نوالدي ففتكاليمليار.  64 عموميال االستثمار نفقات، وارملي 14 الصحة
والتي ، والتهميش، إلخ طالةوالبميد األجور التقشف والفقر وتج سياسات من خالل أعباء تسديدهافئات الشعبية واألجراء وتتحمل ال. حقيقية وبشرية

 وجب قروض مجرد إذن ليست العمومية الديونجمعية أطاك المغرب مرارا، فإن وكما أكدت . يةالشعب اإلرادة يمثل ال برلمانشرعنها مؤسسات وت
 إلغاءومن هنا مطلبنا بضرورة  .واألجنبي المحلي الكبير الرأسمال قبل من لثرواته واسع ونهب لشعبنا وإخضاع وقهر استعباد نظام هي بل ستردادها،ا

 مالية مؤسسات من جنبيةاأل القرار بمراكز االرتباط وفك والغذائية الشعبية سيادتنا استعادة باألساس يعني يالذو والخارجية الداخلية العمومية الديون
 .2امبريالية وقوى دولية وتجارية

  :المغرب أطاك جمعية فإن المعطيات، اتهه وأمام
 المجحفة الدولي النقد دوقصن بتوصيات جديد من والمغاربة المغرب مستقبل رهنيولة الذي ينرفض خط الوقاية والس -
 الخارجية لقرارا لمراكز إرضاء لفئات الشعبية واألجراءا المفروضة على الهيكلية واإلصالحات التقشف سياسات تشجب -
 الكريهة للديون مشروط رغي وإلغاء العمومية للديون مواطني تدقيق إجراء حين إلى العمومي نالدي خدمة مبالغ تسديد بتعليق مطالبتها جددت -

  .المشروعة وغير
 .ةالشعبي للطبقات واالقتصادية االجتماعية الحقوق على ليالحا للهجوم الجماعي للتصدي المناضلة المنظمات تناشد -
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