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 اطاك المغرب
 عضو الشبكة الدولية للجنة

غير الشرعيةديون المن أجل إلغاء   
 

 بيـــــان
السياسات العمومية في الحكومة المغربية  بعدم خضوع  تصريحات

جهل إلمالءات المؤسسات المالية الدولية :  التعليم والوظيفة العمومية

للحقائق؟ قلبام   

من المرن الماضً، وبسبب اختٌارات الحاكمٌن منذ تمكنهم من  الثمانٌناتمع بداٌة 

 مال،الرأسضامنة الستمرار التبعٌة ولسٌادة و بة اهاالستفراد بحكم البلد لصالح أللٌة ن

 تم التراضه سابما فوائد وأصول ما ولة لادرة على تسدٌدجرت ازمة المدٌونٌة، فلم تعد الدانف

ن ال ثالث لهما : رفض تسدٌد الدٌون او البحث عن حل لتسدٌدها. فكانت آنذان امام خٌارٌ

وانتهاج  الكبرى على ممومات البالد الرأسمالٌةرفض هٌمنة الموى  كان ٌمتضً األول الخٌار

ا بالنسبة خٌار بالطبع لم ٌكنوهو ما  سٌاسة لوامها الدفاع عن السٌادتٌن الوطنٌة والشعبٌة،

وكان صندوق النمد الدولً  ، نمٌض الحل االول،فلجأت الى الحل الثانً ،لحاكمٌن بالمغربل

التً  ،سٌاسة التموٌم الهٌكلً: إنها أصبحت معروفة لدى الجمٌعه التً لكن بشروط ،جاهزا

ٌة أهمها خوصصة المطاع التً تعنً فرض تغٌٌرات هٌكلو 0223الى  0223امتدت من 

 تملٌص النفمات العمومٌة.العمومً و

ل منذ اال ان الصندوق ظ 0223رسمٌا سنة  الرغم من نهاٌة سٌاسة التموٌم الهٌكلًعلى و

من ٌنسى ف ذلن الحٌن ٌتدخل عبر تمارٌره التً أصبحت بوصلة للسٌاسات العمومٌة ببالدنا.

التعلٌم  إلصالحوالذي سبب فً الغاء عمل اللجنة الوطنٌة  0221تمرٌره الشهٌر لسنة 

 هخالصاتالتً نسخت تمرٌبا كل التعلٌم و إلصالحاللجنة الملكٌة وتكلٌف لجنة جدٌدة سمٌت ب

و ادرجتها فً المٌثاق الوطنً للتربٌة والتكوٌن. هذا المٌثاق الذي ٌعتبر الٌوم مرجعا أساسٌا 

ومن ٌنسى الجلبة التً تلت تمرٌر البنن الدولً سنة  الهجوم على المدرسة العمومٌة.فً كل 

" ، إصالح التعلٌم فً منطمة الشرق األوسط و شمال افرٌمٌا: "الطرٌك غٌر المسلون 8112

والذي أضحى مرجعا مصرحا به فً وثائك رسمٌة للبرنامج االستعجالً، الذي أدخل التعالد 

 مع االكادٌمٌات ألول مرة فً المنظومة التعلٌمٌة.

على تنص صندوق النمد الدولً لانون بعة من اهل ٌنسى السادة المسؤولون ان المادة الر

دولة و أن كل  "" "ممارسة الصندوق لرلابة صارمة على سٌاسات الصرف للدول األعضاء

بناًء عضو، تزود الصندوق بالمعلومات الالزمة لمثل هذا اإلشراف، وتتشاور مع الصندوق 

، ٌشمل هذا االشراف مهمة سنوٌة فً الممارسة العملٌة ."على طلبه بشأن هذه السٌاسات



، تتم خاللها معالجة العدٌد من المضاٌا االلتصادٌة )حالة االلتصاد ًالدول لصندوق النمد

مع  "منالشات"وٌموم ب (... الكلً ، والمالٌة العامة ، وحالة المطاع المصرفً والمالً

، تتم منالشة خالل هذه الممابالت .الجهات الفاعلة الرئٌسٌة فً المطاعٌن العام والخاص

ٌصدر إعالًنا و واإلصالحات الهٌكلٌة ووضع المطاع المالًالوضع االلتصادي والمٌزانٌة 

، ٌتم نشر لس التنفٌذي لصندوق النمد الدولًبعد موافمة المج .نهائًٌا ٌلخص النتائج األولٌة

نتائج هذه المهمة السنوٌة فً تمرٌر ٌمٌم الوضع االلتصادي والمالً وٌتضمن، عند 

 ، المٌزانٌة و المالٌة.االلتضاء، توصٌات بشأن السٌاسات االلتصادٌة 

ع له المسؤولون المغاربة تحت اشراف هذا ضهل ٌنسى السادة المسؤولون التكوٌن الذي ٌخ

 ممبولة. اٌد مفاهٌمه و جعلهسٌ، لتسواء فً واشنطن أو هنا ببلدنا الصندوق

هل ٌنسى السادة المسؤولون ان التمارٌر الرسمٌة للصندوق ملٌئة بكثٌر من اإلشادة بما لام 

اتباع سٌاسة به المغرب من "إصالحات" كإصالح التماعد و تحرٌر أسعار المحرولات و 

 .. و ٌطالبون بالمزٌد و ال مركزٌة المٌزانٌة.. الدرهم مرنة بخصوص صرف

عدٌدة ٌفرضها صندوق النمد الدولً على بلدان  اتاالمالءذلن فنفس  كل و فضال عن

هً شروط الصندوق فً طبعا  ؟أخرى. هل هً صدف المدر ام هو تنسٌك جنوب جنوب

، المالٌة العامة التً انهكتها السٌاسات اللٌبرالٌة المتبعةعجز كل مكان لمواصلة تغذٌة 

 .بمروضه

مباشر للسٌاسة االلتصادٌة ببالدنا،  توجٌه ؟ إنه تدخل وماذا ٌسمً السادة المسؤولون كل هذا

تفرٌطكم فً السٌادة الوطنٌة  سطوع حمٌمة سوى حجب تلٌس مرافعاتكم البئٌسةكل و

  .غربالب والشعبٌة

 السكرتارٌة الوطنٌة

. 

 

 


