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اير 20 الصاعات الطبقية بالمغرب وحركة :فبر

السياقات، التحديدات والفق الثوري

)1998 – 2012(

ي
بقلم: وليد الزرقطونن

الحلقة الثالثة

-IV -ادوري وبني>ات التحك>م: الكتلة الطبقية السائدة اكم الرأسمالي الكم>>بر ورة البر سبر
.السياسي الستبدادي

تقديم

ف�� المغ��رب ض��من أنظم��ة الرأس��مالية التابع��ة المندمج��ة
ي��دخل النظ��ام الرأس��مالف الس��ائد ف 

، وإن ه�����ذا الرته�����ان ي�����الف الع�����المف ف����� وح�����دة نظامي�����ة أش�����مل هف����� النظ�����ام الرأس�����مالف المبا
ف 

، لتقلب�اته والندماج العضوي بالنظام الرأسمالف العالمف جعل��ه دائ�م الت�أثر، وبش�كل تبعف�
ف يرسمها

اتيجيات والسياسات التت اته، وبالتالف ارتباطه الدائم بالسبت .وتغبر

ف��� المغ���رب إل منتص���ف الق���رن
ترج���ع الب���دايات الول لتش���كل النظ���ام الرأس���مالف التبعف��� ف 

، حيث بدأ الربط التبعف للمغ�رب بالرأس��مال الع�المف ع��با ش�بكة م�ن علق��ات التب��ادل19
ز ب������������دعم م������������ن فئ������������ات السماسة التج������������ار ا الن������������واة الول لل ورجواسي������������ة غبر������������ المتك������������اف 

ين وخاا���ة من���ذ  ادوري���ة ا وخلل المرحل���ة م���ا بير ��� بداي���ة الق���رن العرج��� إل 1912الكومبا
، س��يتم إرس��اء دع��ائم الرأس��مالية التبعي��ة وبنياته��ا، وق��د 1956 تاري����خ الس��تقلل الش��كلف

يالية .ترافق ذلك مع انتقال الرأسمالية العالمية إل مرحلتها المبا
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اتيجية والتناقضات الثانوية  1 ن الوحدة السبر > الكتلة الطبقية السائدة بير

م������ن المعل������وم تاريخي������ا أن النظ������ام الس������تعماري ب������المغرب دع������م س������لطته السياس������ية ع������با
ف (تح����الف م����تير  م����ع فئ����ات القط����اع المغربي����ة 

، الكن����داف  ...)الكلوي، العي����ادي، المت����وكف
ف���� التقلي����دي ال����ذي تق����ف عل رأس����ه مؤسس����ة الس����لطان

وق����د ك����ان ه����ذا. والنظ����ام المخزن 
التح�����الف ه�����و القاع����دة المحلي����ة للس�����تعمار الفرنسف����� ال�����ذي هم�����ش فئ�����ات عريض�����ة م����ن
ف�� الم��دن مم��ا

بة قوي��ة لل ورجواسي��ة المتوس��طة ف  ة، وو ج��ه ض �� ال ورجواسي��ة التجاري��ة الك�� بر
جع����ل قي����ادات الحرك����ة الوطني����ة تن ث����ق م����ن داخ����ل ه����اته الفئ����ات المنتمي����ة لل ورجواسي����ة

ة  ).تجار المدن التقليدية، تجار درب عمر بالدار ال يضاء(المتوسطة والصغبر

ف��� ق���ام عل حس���اب المص���الح
وم���ن الب���ديهف أن التح���الف الس���تعماري القط���اعف المخزن 

ف���� القبائ����ل تح����ت ع����دة مس�����ميات(الساس�����ية للفلحير ���� المغارب�����ة 
الس����تيطان: ن�����زع أراض 

إض����افة إل اس����تيلء كب����ار القط����اعيير  عل آلف الهكت�����ارات التابع����ة) الرس����مف والخ����اص
ف����� أه�����م من�����اطق المغ�����رب

ت لي�����وطف مهن�����دس ه�����ذه التحالف�����ات. للقبائ�����ل ف  ويعت�����با هرببر�����
، نظ��������ام(ومخط��������ط السياس��������ة الس��������تعمارية ب��������المغرب  ف��������

نظ��������ام الحماي��������ة، نظ��������ام الراض 
، وه���و م���ن ق���ام بتث���بيت نظ���ام)التحالف���ات السياس���ية ونظ���ام الدول���ة المخزني���ة ب���المغرب

ف بالمغرب
.الحكم التقليدي المخزن 

ف خطاب له أمام مجموعة من العيان المغاربة
:يقول ليوطف ف 

ي س>>أعمل به>>ا دائم>>ا لكي>> تت>>م المحافظ>>ة عل نف>>س"
تعرف>>ون جميع>>ا درج>>ة العناي>>ة ال>>تر

ي مكانهم كم>ا ك>انوا،
مة، كذلك كي يظل الناس فن ي ستظل محبر

اتبية والتر الدرجات والبر
".ويظل منهم القادة الطبيعيون يقودون والخرون يطيعون

ك���ان الماريش���ال لي���وطف رج���ل فرنس���ا ومص���الحها بامتي���اس، وس���اعد عل التخطي���ط البعي���د
ة متأخرة ف المغرب إل فبت

. لبقائها ف 

ت"إيك�����س ليب�����ان " بع�����د اتفافي�����ة  ، تغبر����� ، ودخ�����ول المغ�����رب مرحل�����ة الس�����تقلل الش�����كلف
ف������� ظ�������ل مرحل�������ة اس�������تعمار جدي�������د بالعتم�������اد عل أنوي�������ة

خريط�������ة التحالف�������ات الس�������ائدة ف 
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ف تش�����������كلت خلل الحقب�����������ة الس�����������تعمارية والملكير �����������
ادوري�����������ة ال�����������تت ال ورجواسي�����������ة الكومبا

يالي����ة ، وب����دعم كام����ل م���ن المبا ف����
اف النظ����ام الملكف���� المخزن  ، وذل����ك تح����ت إسج���� العق����اريير 

وق���د خ���اض ه���ذا التح���الف حرب���ا ش���عواء لستئص���ال منظم���ات الجم���اهبر. بش���كل خ���اص
ف ن(الشع ية 

ف نفس الوقت ات ��ع سياس��ة) المقاومة المسلحة وجيش التحرير الوطت 
وف 

احتواء قيادة الحركة الوطني��ة مس��تفيدا م��ن تناقض��ات قياداته��ا ال ورجواسي��ة المنتمي��ة إل
ة، ال ورجواسي���ة المتوس���طة(فئ���ات مختلف���ة م���ن ال ورجواسي���ة  ال ورجواسي���ة التجاري���ة الك��� بر

ة ).وال ورجواسية الصغبر

ف����
ف��� مطل���ع الس����تينات ك����ان التح���الف ق���د حق���ق أه���م أه���دافه لي���دخل مرحل���ة جدي���دة ف 

وف 
تعزي��������ز وت��������دعيم نظ��������ام الرأس��������مالية التبعي��������ة تح��������ت الس��������يطرة السياس��������ية والقتص��������ادية
والثقافي�����ة لكتل�����ة طبقي�����ة م�����ا ل ث�����ت تتع�����زس وتت�����دعم باس�����تمرار، وتتش�����كل م�����ن بورجواسي�����ة

ف اتيجا ادوري�����ة وملكير ����� عق�����اريير  كب�����ار، هات�����ان الفئت�����ان س�����ت نيان تحالفهم�����ا الس�����بت كومبا

ف
.تحت قيادة النظام الملكف المخزن 

ورة التاريخي������ة المؤدي������ة إل تش������كل الكتل������ة الطبقي������ة ف������ تفاا������يل الس������بر
و دون الخ������وض ف 

ادوري������ة و الس������ائدة ب������المغرب، فق������د تش������كل مكوناه������ا الساس������يان ا ال ورجواسي������ة الكومبا
الملك����ون العق����اريون الكب���ار ا ض���من مسلس���ل ت���داخلت في���ه وارتبط���ت بش���كل عض���وي

ي��������الف اتيجية و مص��������الح الرأس��������مال المبا مص��������الحهما و أنش��������طتهما القتص��������ادية و الس��������بت
ين س����نة )خصوا����ا الفرنسف����( -60( ، وذل����ك من����ذ بداي����ة الس����تينات، و عل امت����داد عرج����

ف�� ال ��وادي(توسعت قاع��دتهما الجتماعي��ة ) 80
توس��ع الملكير �� العق��اريير  الرأس��ماليير  ف 

، و اس������������تفادت ال ورجواسي������������ة)عل حس������������اب الملكير ������������ العق������������اريير  ش������������به القط������������اعيير 
ف القتصاد

ف دعم مكانتها ف 
ادورية من السياسات القتصادية للنظام ف  .الكومبا

ورة اقتص��ادية واجتماعي��ة نش��أت م��ن داخ��ل الكتل��ة الطبقي��ة الس��ائدة فئ��ة ف�� س��ياق س��بر
ف 

يحة ب��ل تقوده��ا، وتمت��د ف��� قل���ب ه���ذه الرج��
احتكاري���ة جدي���دة، وتتموق���ع العائل���ة الملكي��ة ف 

وبتلسم. أنشطتها وملكيتها إل كل أقسام الرأس��مال التج��اري وال نكف�� والص��ناعف والزراعف��
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وقراطية عسكرية ومدني��ة ك��أدوات للقم��ع والره��اب مع هاته ال نية نشأت وترعرعت ببر
ف����� نف�����س ال�����وقت كق�����وة اقتص�����ادية م ني�����ة عل النه�����ب واقتص�����اد الري����ع 

، وف  م�����ا(ال وليسف�����
"). المافيات المخزنية"يسم عموما ب 

ي����الف  ادوري ب����المغرب بتبعي����ة مطلق����ة للرأس����مال المبا خاا����ة(ويتمبر ���� الرأس����مال الكوم����با

ع�������با علق�������ات اندماجي�������ة وبنيوي�������ة، كم�������ا يتمبر ������� بط�������ابعه الطفيلف�������) الفرنسف������� والمريكف�������

ف
،. والمض��اربانت ك��ذلك، ونظ��را لظ��روف نش��أة طبق��ة كب��ار الملكير �� العق��اريير  الرأس��ماليير 

ون بخاا������ية أساس������ية، ك������ونهم يجمع������ون بير ������ ملكي������ة الرأس������مال الزراعف������ فه������ؤلء يتمبر ������
ة عل) اس�����تخلص ف�����ائض القيم�����ة م�����ن خلل اس�����تغلل ق�����وة العم�����ل( والس�����يادة المباسج�����

، وق�������د مث�������ل ه�������ؤلء دائم�������ا)ملكي�������ة الرض وتحص�������يل الري����ع العق�������اري(علق�������ات النت�������اج 
. القاعدة الجتماعية الساسية للنظام القائم

، وقراطي��ة المدني��ة والعس��كرية، فق��د س��هر النظ��ام، من��ذ الس��تقلل الش��كلف أم��ا الفئ��ة ال بر
ورات القم�����ع ال وليسف����� لرس�����اء نظ�����ام الرأس�����مالية عل تش�����كيل وتقوي�����ة ه�����ذه الفئ�����ة لض �����

ف��� أجه��زة الدول���ة المخزني���ة م���ن. التبعي���ة وت���دعيمه
وق���د اس���تفادت ه���اته الفئ���ات الناف���ذة ف 

وات والغتن�����اء الري����ع م�����ن خلل اس�����تعمال مواقعه�����ا الداري�����ة والسياس�����ية لمراكم�����ة ال�����بث

ف��������
ف�������� الراض 

اس والمض��������اربات ف  النف��������وذ والعلق��������ات الزبوني��������ة والرش��������وة والتس��������لط والب��������بت 
الجماعي����ة وع����ن طري����ق ع����روض التوري����د للقط����اع الع����ام وعق����ود المق����اولت م����ن الب����اطن

.وتجارة المخدرات، وعموما كل ما يتعلق باقتصاد الري����ع) المناولة(

ا منذ أواس�ط الس��بعينات وقراطية تطورا ك بر يحة المدنية من الفئة ال بر وقد عرفت الرج
اتيجية الحت�واء ادوري اس�بت القم�ع الجدي�دة /عل الخص�وص نتيج�ة نه�ج النظ�ام الكوم�با

ف����� ه�����ذا الس�����ياق تق�����وى جه�����اس وسارة الداخلي�����ة". بالمسلس�����ل ال�����ديموقراطف"المعروف�����ة 
وف 

وق������د مك������ن النظ������ام ه������ذه الفئ������ة وه������ذا الجه������اس م������ن ك������ل. ووجهه������ا الول ادري������س البضي
ف�� تنفي�ذ

المكانيات القتصادية والسياسية والدارية والقمعي��ة ح��تت تلع��ب دوره��ا ك��امل ف 
اتيجية  .منذ أواسط السبعينات"ديموقراطية الواجهة "اسبت

4



www.30aout.info

ف ال��ذي ش��نته اتيجا ف�� س��ياق الهج��وم الس��بت
من��ذ نهاي��ة الثمانين��ات، وبداي��ة التس��عينات، وف 

وط" المعولم�������ة"الرأس�������مالية  لتحري�������ر الس�������واق والمع�������املت وتعمي�������ق إخض�������اعها لرج�������
ف����� المغ�����رب تط�����ورات

كات متع�����ددة الجنس�����يات، يع�����رف نظ�����ام الرأس�����مالية التبعي�����ة ف  الرج�����
ف����� اتج�����اه الخض�����وع أك�����بث لمتطلب�����ات الرأس�����مال الحتك�����اري الع�����المف وسياس�����ات

جدي�����دة ف 
ف اتجاه تعمي��ق التبعي��ة وإخض��اع التش��كيلة

مؤسساته الدولية، وتذهب هذه التطورات ف 
وط والمتطلب������ات الجدي������دة للرأس������مال الجتماعي������ة القتص������ادية المغربي������ة التابع������ة للرج������

.الحتكاري العالمف

ورة الجدي������دة، تق������ود الفئ������ة الحتكاري������ة داخ������ل الكتل������ة الطبقي������ة ف������ س������ياق ه������ذه الس������بر
وف 

السائدة عملية الستجابة والتأقلم م�ع ه�ذه المتطلب�ات، ع�با م�ا تس�ميه تعمي�ق النفت�اح
ش�عار س��قطت في��ه أيض��ا بع�ض(عل الس��وق العالمي��ة وتأهي��ل المغ��رب ل��دخول العولم��ة 

ف ت������دعف اليس������ارية
وط وتأمينه������ا للرأس�������مال الخ������اص ال������داخلف) الق������وى ال������تت وت�������وفبر الرج������

ف��� داخ���ل الكتل���ة الطبقي���ة الس���ائدة، وبحك���م أنه���ا
، وذل���ك بحك���م موقعه���ا الهيمت  ف والخ���ارجا

يالف العالمف . ال وابة الرئيسية لتمرير مخططات الرأسمال الحتكاري المبا

باعتبارها الفئة الحتكارية ا يسمح لها بالتأقلم مع الواقع الجديد- وإذا كان موقعها هذا
ف���� ذل����ك، ف����إن الوض����ع الجدي����د جع����ل الفئ����ات

ى ف  بحي����ث ل تج����د ا����عوبة اقتص����ادية ك����با
ف�� الت��أقلم م��ع المتطلب��ات الجدي��دة مم��ا خل��ق

الخ��رى م��ن الكتل��ة الطبقي��ة تج��د ا��عوبة ف 
. تناقضات ثانوية وسط الكتلة

ل يمك>>>>>ن إدراك التط>>>>>ورات السياس>>>>>ية للمغ>>>>>رب الح>>>>>الي دون اس>>>>>تيعاب أس>>>>>اس ه>>>>>ذه
ي تعتمل داخل الكتلة الطبقية برمتها وداخل فئاتها نفسها

.التناقضات التر

وإذا ك����ان التن����اقض وس����ط الفئ����ة الحتكاري����ة، وال����ذي حكم����ه ره����ان التمرك����ز عل مس����توى
اتيجية  ، وتمبر ������ بضاع مح������ور العائل������ة الملكي������ة...)البن������اك، التأمين������ات (قطاع������ات اس������بت

ومح���ور عثم���ان بنجل���ون، ق���د انته لص���الح المح���ور الول حي���ث أا��� ح المل���ك مت���دخل
،")المخ��زن القتص��ادي " سياس��يا واقتص��اديا بش��كل س��افر، وه��و م��ا يس��ميه البع��ض ب 
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ة ل سال قائم��ا، إض��افة إل وقراطي��ة الك�� بر ف��إن التن��اقض بير �� الفئ��ة الحتكاري��ة والفئ��ة ال بر
ف العلقة مع طبقة الملكير  العقاريير  الرأسماليير 

.تطور التناقض ف 

ف تش����ن
ف���� ا لبلد، لب����د أن تس����توقفه الحمل����ة الواس����عة ال����تت

إن المتت ����ع للوض����ع السياسف���� ف 

ف�
يالي�ة ف  ضد من يس�مونهم برم�وس الفس�اد والمس�تفيدون م�ن قط�اع الري����ع، ذل��ك أن المبا

ة إل مراك����ز إط����ار الهج����وم م����ن أج����ل تحري����ر الس����واق و المع����املت تري����د الوا����ول مباسج����
ف����� حس�����ابات مس�����ؤولف الجه�����زة الداري�����ة

الق�����رارات ب�����دون وس�����اطات و عم�����ولت تص�����ب ف 
ف���� إط����ار دع����م موقعه����ا

ادوري����ة الحتكاري����ة المهيمن����ة ف  يحة الكومبا ، كم����ا أن الرج���� الرئيس����يير 
اكمف  وقراطي����ة للس����تثمارات الجنبي����ة(ال����بت ف���� ح����دود) عرقل����ة الفئ����ة ال بر

تغ����ض الط����رف ف 
، و هف�����"محارب�����ة اقتص�����اد الري����ع "و" محارب�����ة الفس�����اد"معين�����ة ض�����د الحملت المس�����ماة 

حملت ل تت�����وجه إل من �����ع و مرك�����ز ه�����ذا القتص�����اد الم�����افيوسي باعتب�����اره مكون�����ا أساس�����يا
ف� حير ��

ادوري ب��المغرب، و ال�ذي يلتص�ق ب��ه التص�اقا بنيوي�ا، ف  للقتصاد الرأسمالف الكوم��با
تقوم الدول�ة بش�كل م�واسي باللتف�اف عل ذل�ك ال�دور و التغطي�ة علي�ه م�ن خلل إب�راس و
اك ما تسميه ب��المجتمع ف مواقع القرار و إسج

تشجيع فئة تكنوقراطية جديدة و وضعها ف 
ف و ال��داخلف و تجدي�د مسلس��ل ف الستحواذ عل القروض و موارد الدعم الجنتا

ف ف 
المدن 

النهب تح�ت ش�عارات جدي�دة و بوج�وه جدي�دة لدرج�ة أن البع�ض ي�دعف وب�دون خج�ل،
انطلق�����ا م�����ن الرق�����ام المعلن�����ة، و المش�����اري����ع المنج�����زة، أن المغ�����رب يع�����رف نم�����وا للطبق�����ة

بيان���ات و تضيحات أحم���د(م���ن الس���اكنة النش���يطة  % 53المتوس���طة و ا���لت نس���بتها 
ة ).الحليمف الشهبر

وبالنس�����بة لطبق�����ة الملكير ����� العق�����اريير  الرأس�����ماليير  يق�����وم النظ�����ام بع�����د توقي�����ع اتفاقي�����ات
ف�� والولي��ات المتح��دة المريكي��ة بمحاول��ة لنق��اذ ه��ذه الطبق��ة اكة م��ع التح��اد الورنا الرج��

، وذل�����ك دعم�����ا لقاع�����دة اجتماعي�����ة"المغ�����رب الخض �����"ع�����ن طري�����ق م�����ا يس�����م بمخط�����ط 
.أساسية لنظامه الديكتاتوري
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ن>> أط>>راف كتل>>ة طبقي>>ة واح>>دة مص>>الحها إن طبيع>>ة ه>>ذه التناقض>>ات ثانوي>>ة، لنه>>ا بير
مرتبط>>>>>>ة أش>>>>>>د الرتب>>>>>>اط بنظ>>>>>>ام الرأس>>>>>>مالية التبعي>>>>>>ة، وإن مح>>>>>>رك تل>>>>>>ك التناقض>>>>>>ات
ي>>> ظ>>>ل المرحل>>>ة

اكم الرأس>>>مالي التبعي>>> فن الثانوي>>>ة يرج>>>ع إل المكاني>>>ات اللمتكافئ>>>ة لل>>>بر
ي> العدي>>د م>>ن

ن فن وطها، و عدم إدراك ذلك يسقط العديد م>>ن المناض>>لير الجديدة و ش 
ن>> المف>>اهيم و وجه>>ات النظ>>ر الخاطئ>>ة، م>>ن قبي>>ل الق>>ول ب>>أن ه>>اذه التناقض>>ات هي>> بير

ن>>>>>>> فئ>>>>>>>ات الرأس>>>>>>>مال المنت>>>>>>>ج و الفئ>>>>>>>ات العصية و التقليدي>>>>>>>ة داخ>>>>>>>ل الس>>>>>>>لطة، أو بير

از، إن ل>>>ذلك أث>>>ر ك>>>ببر ن ن>>> رأس>>>مال الري>>>>ع و المتي>>>ازات و الب>>>بر الم>>>واطن و الش>>>فاف و بير
ي> التص>>ورات الص>>لحية و

ام>ج النض>>الية مم>>ا يس>>قط فن عل الممارس>>ة السياس>ية و البر
. النتهازية و الذيلية للنظام

م>>>ن ط>>>رف) ادري>>>س البصي(إن مطل>>>ب إص>>>لح الدارة و طل>>>ب رأس وزارة الداخلي>>>ة 
مثل، ل>>م يك>>ن) 1995انظر التقرير الشهبر للبنك ال>>دولي الص>>ادر س>نة (البنك الدولي 

مسألة تعزيز أو إقرار حقوق النسان و دولة الحق و القانون والديموقراطية، بل كان
نام>>>>>ج ي>>>>> وج>>>>>ه التط>>>>>بيق الكام>>>>>ل لبر

ي تق>>>>>ف فن
اله>>>>>دف من>>>>>ه إزاح>>>>>ة إح>>>>>دى العراقي>>>>>ل ال>>>>>تر

، و له>>ذا ن>> يالي ووكلئ>>ه المحليير التنافسية و التسي>>>>ع بخطواته لصالح الرأسمال المبر
رفع>>>>ت ش>>>>عارات و مط>>>>الب م>>>>ن قبي>>>>ل الش>>>>باك الوحي>>>>د للس>>>>تثمار و إص>>>>لح القض>>>>اء
ه>>>ا دون أن يس>>>تطيع النظ>>>ام، رغ>>>م إزاح>>>ة البصي، تحقي>>>ق و خدم>>>ة للس>>>تثمار و غبر
ن>> ي>> ظ>>ل نظ>>ام دكت>>اتوري بير

تطبيق تلك المطالب، ذلك أنه ل يمك>>ن القي>>ام بالفص>>ل فن
وقراطية ادوري و الفئة الببر .الفئة الحتكارية للرأسمال الكومبر

ة مثل>>>ت دائم>>>ا عص>>>ا النظ>>>ام السياسي>>> برمت>>>ه ن>>>. إن ه>>>اته الفئ>>>ة الخبر>>> كم>>>ا أن الملكير
ي>>> مغ>>>رب الس>>>تقلل الش>>>كلي القاع>>>دة الجتماعي>>>ة

ن ق>>>د مثل>>>وا فن ن الرأس>>>ماليير العق>>>اريير
ي البلد

. الرجعية للنظام المضادة لي تغيبر فن
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إن إح>>>>>>دى خصوص>>>>>>يات الرأس>>>>>>مالية التبعي>>>>>>ة هي>>>>>> إع>>>>>>ادة إنت>>>>>>اج الدكتاتوري>>>>>>ة، ولي>>>>>>س
ي>>> السياس>>>ية(الديموقراطي>>>ة 

ي>>> أخط>>>اء قاتل>>>ة،)يعتن
، وم>>>ن يتناس ذل>>>ك ف>>>إنه يس>>>قط فن

).عل الطريقة الثعبانية(فكل ما يفعله النظام ل يعدو سوى تجديدا لجلده 

يالي>>>>>>>ة والسياس>>>>>>>ات القتص>>>>>>>ادية والجتماعي>>>>>>>ة للنظ>>>>>>>ام- 2- الزم>>>>>>>ة العالمي>>>>>>>ة للمبر
ادوري بالمغرب  )2012 - 2000(الكومبر

ف��"بع��د الح��ديث ع��ن  ،" الس��تثناء المغرنا ف�� ظ��ل النظ��ام الح��الف
وي����ج ل��ه ف  بش��كل ع��ام والبت

، ولك��ن ه��ذه الم��رة اقتص��اديا، لم��ا انفج��رت السم��ة ف�� تك��رر الح��ديث ع��ن الس��تثناء المغرنا
، حي���ث ك���ان وسي���ر المالي���ة يطميز ���2008المالي���ة والقتص���ادية للرأس���مالية العالمي���ة س���نة 

بت الجمي����ع بع����دم ت����أثر المغ����رب بالسم����ة، لك����ن أم����واج السم����ة العالمي����ة م����ا ل ث����ت أن ض ����
ادوري التبعف��� ب��المغرب، ولسال���ت ت��داعياتها مس���تمرة ش��واطز القتص��اد الرأس���مالف الكم���با

وم������ن انعكاس������اتها. بحي������ث أنه������ا مس������ت أك������بث م������ن تل������ث القط������اعير  القتص������ادي والم������الف
: المختلفة

انخف��اض تح��ويلت المغارب��ة الع��املير  بالخ��ارج بنس��بة عالي��ة تج���اوست مليبر��� ال��دراهم*
ان الداءات .مما كان له تأثبر ك بر عل مبر 

ان* انخف����اض ا����ادرات المغ����رب نح����و الخ����ارج بنس����ب عالي����ة وانعك����اس ذل����ك عل المبر ����
.التجاري

ت���أثبر السم���ة عل قطاع���ات إنتاجي���ة كقط���اع النس���يج والجل���د، وك���ان م���ن نتائجه���ا إغلق*
14 .2009/ ألف عاملة  50(مجموعة من معامل النسيج وتري����ح العاملت والعمال 

).2010/ ألف 
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وضعية قطاع السياحة المتأسم نتيجة تقلص أعداد السياح الج��انب وانعكاس��ات ذل��ك*
تري����ح العدي���������د م���������ن الع���������املير (عل مخ���������زون العمل���������ة الص���������عبة وعل قط���������اع الفن���������ادق 

ف هذا القطاع
).والعاملت ف 

).تري����ح واسع لعمال ال ناء(تأثر قطاع ال ناء *

.قطاع تركيب السيارات وتقلص ساعات العمل وتوقف النتاج أحيانا*

.تأثر قطاع الصناعة التقليدية وانعكاس ذلك عل الصادرات*

، فحسب إحصاء * %25ألف عاطل،  200هناك مليون و  2011تزايد أعداد العاطلير 
ف��� الم���دن،  % 90منه���م م���ن ذوي الش���هادات العلي���ا، 

ب���دون عم���ل بس���بب توق���ف% 27ف 
ف ت��م إغلقه��ا نهائي��ا

وحس��ب تقري��ر لل ن��ك ال��دولف فنص��ف. الش��غل داخ��ل مؤسس��اتهم ال��تت
.سنة إما منقطع عن الدراسة أو عاطل عن العمل 29- 15شباب المغرب بير  

اس����تدع الوض����ع الجتم����اعف اجتماع����ا للحكوم����ة والباطرون����ا لمناقش����ة ت����داعيات السم����ة،
رة م��ن خلل حيث سيتم التف��اق عل دع��م الحكوم��ة لمجموع��ة م��ن القطاع��ات المتض ��
يبية، وم�����ن خلل العف������اءات م�����ن أداء الواجب�����ات الجتماعي�����ة للعم������ال العف�����اءات الض �����
كات، وذل���ك تح���ت حماي���ة والتف���اق عل إمكاني���ة القي���ام بتري����ح العم���ال م���ن ط���رف الرج���
كات م���ن تقلي���ص الدول���ة وا���مت النقاب���ات وتواطؤه���ا، ب���ل وا���ل الم���ر إل تمكير ���� الرج����

).نصف الحد الدن  الحالف(درهم  1200الحد الدن  للجور إل 

إن الح��ديث ع��ن انعكاس��ات السم��ة العالمي��ة عل التش��كيلة الجتماعي��ة المغربي��ة التابع��ة
ادوري الق����ائم عل الس����تغلل اكم الرأس����مالف الكوم����با يجرن����ا إل الح����ديث ع����ن نوعي����ة ال����بت
ب ة والمتوس��طة، ب��ل ض �� المكثف للطبقة العاملة، وتحطيم الملكي��ات الفلحي��ة الص��غبر
وط وج�����ود الطبق�����ة ال ورجواسي�����ة المتوس�����طة رغ�����م ك�����ل ادع�����اءات وتق�����ويض دع�����ائم وسج�����
ء ال���ذي تك���ذبه باس���تمرار الخطاب���ات ف���

الهتم���ام به���ا وتش���كيل لج���ن خاا���ة ب���دعمها، السج
ف السعار 

).انظر تضيحات رئيس الحكومة(الحكومية حول الزيادة ف 
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س��ة ض��د الجم��اهبر الكادح��ة م��ن ادوري��ة ب��المغرب تق��ود حرب��ا طبقي��ة سج إن الدول��ة الكومبا
ف���� س����ياق أسم����ة بنيوي����ة

خلل توجهاته����ا السياس����ية والقتص����ادية والجتماعي����ة الطبقي����ة، ف 
ف������ س������ياق سياس������ات 

الي������ة"تعيش������ها الرأس������مالية التبعي������ة المغربي������ة، وف  مملة م������ن" نيولبا
ادوري. المؤسس������ات المالي������ة الرأس������مالية العالمي������ة اكم الرأس������مالف الكوم������با إن ق������وانير  ال������بت

ببلدنا ل تعيد إنتاج إل التخلف القتصادي والجتماعف باعتبارهما قاع��دة لع��ادة إنت��اج
ف من���ذ الس���بعينات

ف تع���ان 
ادوري ق���ائم عل ديموقراطي���ة الواجه���ة ال���تت نظ���ام سياسف��� كوم���با

ف التسعينات وبعدها
ف تصاعدت وتنامت خااة ف 

.من تعمق أسمتها التت

ف�� س��ياق ارتب��اطه العض��وي ال ني��وي بالرأس��مال
ادوري ف  اكم الرأس��مالف الكم��با لق��د دخ��ل ال��بت

يالف العالمف ط��ورا جدي��دا يتس��م بهج��وم غبر�� مس�� وق عل مق��درات البلد وموارده��ا المبا
ف�� الزراعي��ة، الغاب��ات، المي��اه، عق��ار ال ن��اء (

ف�� محاول��ة لتج��اوس أسمت��ه الخانق��ة....) الراض 
.ف 

ة توافق الهج��وم الواس��ع ال��ذي يش��نه الرأس��مال يالية ك بر وتتم هاته العملية بمشاركة امبا
ف ل

ي���الف الع���المف بحث���ا ع���ن مص���ادر جدي���دة لس���تثمار الم���وال المتجمع���ة ل���ديه وال���تت المبا
ف������� قطاع�������ات إنتاجي�������ة 

انظ�������ر تحليلن�������ا ح�������ول ط يع�������ة السم�������ة(تج�������د إمكاني�������ة اس�������تثمارها ف 
).الرأسمالية

إن م��ا يل��وكه اقتص��اديو النظ��ام، ومنظ��رو الق��وى الا��لحية، م��ن خطاب��ات بعض��ها ينتق��د
، ينتمف��� إل نف���س المنظوم���ة  الي���ة(الداء الحك���ومف ات ال ن���ك) النيولبا ف تنتجه���ا مخت���با

ال���تت
، حي����ث يك����بث الح����ديث عم����ا س����مف بالتنمي����ة المس����تدامة ال����دولف وا����ندوق النق����د ال����دولف

ه����ا م����ن المص����طلحات للتغطي����ة ع����ن الط����ابع التبعف���� والحكام����ة الرش����يدة والش����فافية وغبر
يالي���ة م���ن أج���ل ير دع���وات الن���دماج بالعولم���ة المبا ، ولت���با ف��� المتخل���ف للقتص���اد المغرنا

ها .تحقيق التنمية والقلع عبا تحسير  الداء القتصادي وتطوير التنافسية وغبر

ف�� الق��درة عل الس��يطرة محلي��ا
فل تنمية بدون بناء اقتصاد متمحور عل الذات، مما يعت 

ف
ف تق���ود العملي���ة، أو الدول���ة الوطني���ة ال���تت

اكم س��واء م���ن ط��رف الطبق��ة ال���تت عل عملي���ة ال���بت

10



www.30aout.info

ف هذا التجاه
ف�� ق��وى العم��ل. تسن سياسات تسبر ف 

ف�� ك��ذلك التحك��م ف 
إن القول به��ذا يعت 

.وتمركز فائض العمل والسوق والتكنولوجيا والموارد الط يعية

ء ال��ذي تلخص��ه ف��
ابط��ة السج ونعلم منذ ماركس أن دورة الرأسمال تتحرك ع��با حلق��ات مبت

: الخطاطة التالية

الرأس>>مال< ==رأس>>مال منت>>ج < ) ==2(الرأس>>مال الس>>لعي ) == 1(الرأس>>مال النق>>دي 
).2(النقدي 

ف������ الس������يطرة عل مص������ادر تم������وين وت������وجيه
إن الس������يطرة عل حلق������ات ه������اته ال������دورة يعت 

اكم كم��ا. الس��تثمار المنت��ج، أي الق��درة عل ت��وجيه سياس��ة مالي��ة متكيف��ة م��ع عملي��ة ال��بت

ف
ورة تحول الرأسمال السلعف إل رأسمال نقدي تتطلب السيطرة عل السوق التت أن سبر

ف���
ف��� س���وق متحك���م فيه���ا يس���اهم ف 

يتحق���ق فيه���ا ف���ائض القيم���ة، وتحقي���ق ف���ائض القيم���ة ف 
اكم ليس����ت اقتص����ادية فق����ط، ب����ل دورة إع����ادة إنت����اج موس����ع للرأس����مال، ث����م إن عملي����ة ال����بت

ف
ف وقانون  ، إيديولوجا .هناك تدخل للدولة سياسف

ل يمك�����ن إدراك واق�����ع التبعي�����ة والتخل�����ف خ�����ارج مع�����الجته ض�����من مقارب�����ة تعتم�����د ق�����انون

ف والع��المف
ف�� ظ��ل جدلي��ة تجم��ع بير �� ال��وطت 

ف�� ال��دول. القيم��ة المع��ولم، ف 
إن ق��وة العم��ل ف 

اتب مع���ولم لس���عار ق���وة العم���ل،  ف��� ال���دول(التابع���ة تخض���ع ل���بت
يف���وق س���عر ق���وة العم���ل ف 

ف الدول التابع��ة ب��أكبث م��ن 
ه ف  ، علم��ا أن قيم��ة س��اعة)م��رات 10الرأسمالية المتقدمة نظبر

ف��� أن هن���اك اس���تيلء عل. العم���ل واح���دة
ف��� الج���ور يعت 

إن وج���ود ه���ذا التف���اوت الص���ارخ ف 
ف الدول التابع��ة خلل عملي��ة التب��ادل،

ف تنتجها الطبقة العاملة ف 
فارق فوائض القيمة التت

، مم���ا يش���كل ي���الف إض���افة إل الس���يطرة عل الم���وارد الط يعي���ة م���ن ط���رف الرأس���مال المبا

يالف .أساس ري����ع امبا

يالي��ة ف�� جوهره��ا رغ��م بع��ض الس��تثناءات، ل��م تتغبر�� م��ع العولم��ة المبا
إن ه��اته القاع��دة ف 

، ول��م يع��د التقس��يم قائم��ا الحالي��ة، رغ��م أن تقس��يم العم��ل ق��د تغبر�� عل الص��عيد الع��المف
بير ������ دول مص������نعة ودول سراعي������ة، ب������ل هن�������اك تط������ور جدي������د أدى إل تفكي�������ك قطاع������ات
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ف ذي بع����د ف����� س����ياق نظ�����ام إنت�����اجا
ف����� دول الجن�����وب، ف 

إنتاجي�����ة ب�����المراكز وإع�����ادة توطينه�����ا ف 
كات متعددة الستيطان .عالمف تتحكم فيه الرج

ي>>> ه>>>ذا الط>>>ار يمك>>>ن اعتب>>>ار ح>>>ديث النظ>>>ام والق>>>وى السياس>>>ية الملتف>>>ة ح>>>وله م>>>ن
وفن

ب م>>>>>>ن اله>>>>>>ذيان الم>>>>>>وجه للس>>>>>>تهلك رجعي>>>>>>ة وإص>>>>>>لحية ع>>>>>>ن تحقي>>>>>>ق النم>>>>>>و، ضن>>>>>>

.الداخلي

ة، ق���ادرا عل ف��� العرج��� س���نوات الخبر���
ة، ب���ل وأيض���ا، ف  ف��� العق���ود الخبر���

ف���المغرب ل���م يع���د ف 
 .1998 < ==1,3%،�� 1989-1980<  ==3,9%تحقي��ق مع��دلت نم��و تتج��اوس مع��دل 

خلل الحملت النتخابي����������ة %7و الن بع����������د الكلم ع����������ن .1994-2009 <==%3,1
تم��ت مراجع��ة) أو المحك��وم" (الح��زب الح��اكم"المخزني��ة لح��زاب النظ��ام ، وعل رأس��ها 

ف���� إط����ار اقتص����اد%3ذل����ك المع����دل المزع����وم، ليص���� ح 
ف���� اس����تحالة، و إن ك����ان ف 

، مم����ا يعت 
، تحقي��ق ن��وع م��ن القلع القتص��ادي يس��مح بالح��د م��ن البطال��ة و الفق��ر، و يع��ود الف لي��با

ي��الف  اكم الرأس��مالف المبا الس��تحواذ(ذلك إل هشاشة اقتصاد تبعف يق��وم عل خدم��ة ال��بت
، حي��ث ف�� وض��ع تبعف��

عل ج��زء ك�� بر م��ن ف��ائض القيم��ة وتص��ديره إل المراك��ز الرأس��مالية ف 
، ، خاا��ة الفرنسف�� ي��الف يك الض��عيف للرأس��مال المبا ادوري الرج�� يمث��ل الرأس��مال الكوم��با

ادور تمثل دور بورجواسية وكيلة ).وحيث طبقة الكومبا

ي>>>>> يق>>>>>وم عل حس>>>>>اب التنمي>>>>>ة الداخلي>>>>>ة ي للقتص>>>>>اد المغرنر إن ه>>>>>ذا الت>>>>>وجه الخ>>>>>ارجر
ي>>>>>> س>>>>>>ياق

الي>>>>>>ة، وفن ي>>>>>> إط>>>>>>ار الختي>>>>>>ارات النيولبر
للبلد، مض>>>>>>اف إليه>>>>>>ا تخلي>>>>>> الدول>>>>>>ة فن

ي>> دع>>م اقتص>>اد متمح>>ور ح>>ول ال>>ذات يق>>وم عل تلبي>>ة
رأس>>مالية تابع>>ة، ع>>ن أي دور فن

وري لتحقيق التنمية اكم الصن ، ويحقق البر .الحاجات الساسية للجماهبر

ف����� ط يع�����ة النظ�����ام القتص�����ادي التبعف����� ال�����ذي
إن هشاش�����ة ه�����ذا القتص�����اد تج�����د أس�����بابها ف 

ي���الف يك الض���عيف للرأس���مال المبا تنخ���رط في���ه الكتل���ة الطبقي���ة الس���ائدة م���ن موق���ع الرج���

، ل تخ��رج ع��ن ه��ذا الط��ار،. الع��المف ، ومنه��ا العق��د الخبر�� فك��ل عق��ود الس��تقلل الش��كلف
ف�� أسم��ة مس��تمرة ل تس��تطيع الفك��اك منه��ا

.ول��ذلك نج��د السياس��ات القتص��ادية تتخب��ط ف 
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، وض�������عف ف������� فك�������ل المظ�������اهر القتص�������ادية تت�������أثر بالظرفي�������ة القتص�������ادية للتح�������اد الورنا
الستثمارات العمومية والخااة، وضعف القدرة التنافسية للقتصاد، وضعف السوق
ه��������ا، تكش��������ف ط يع��������ة ه��������ذا النظ��������ام الداخلي��������ة، وض��������عف النات��������ج ال��������داخلف الخ��������ام، وغبر

ف ات ت��������دل عل التط��������ور الس��������لتا القتص��������ادي التبعف�������� المتخل��������ف بحي��������ث أن ك��������ل المؤسج��������
ف تحول. للقطاعات الساسية

ف الغذانز
فبعد تحقيق ما كان يسميه النظام بالكتفاء الذانت

ف 
).تراجع إنتاج الح وب(إل الحديث عن تحقيق المن الغذانز

ف النمو، من 
،كما يظل النتاج الصناعف% 7إل  %17و يعرف القطاع الصناعف تراجعا ف 

ف����� ظ�����ل ض�����عف
ض�����عيفا م�����ن حي�����ث بنيت�����ه ومردوديت�����ه، ويق�����وم ب�����التوجه نح�����و التص�����دير ف 

الس���وق الداخلي���ة، نظ���را لض���عف ق���درة اس���تهلك السة المغربي���ة عموم���ا، ه���ذا م���ا يفر
توجه القطاعات الصناعية نحو تنمية الصادرات بارتباط مع استغلل و تصدير الموارد

ف م�������ن تواج�������د...)فلحي�������ة، معدني�������ة، ا�������يدلية (الط يعي�������ة للبلد 
،كم�������ا أن القط�������اع يع�������ان 

مجموع������ات رأس������مالية احتكاري������ة تت������وفر عل حماي������ات و امتي������اسات م������ن ط������رف الدول������ة و
ف�� النظ�ام و) أونا ( محيط القض 

ة التص�نيع لغي�اب المنافس��ة، رغ�م تغت  مما يحد من وتبر
ف� ظ�ل. أسلمه بذلك

اكة م�ع أوروب�ا و أمريك�ا، و ف  ف� س�ياق اتفاقي�ات الرج�
و بط يع�ة الح�ال ف 

ادور و فئت���ه المهيمن���ة عل مص���ادر التموي���ل  ه���ا(س���يادة احتك���ار الكوم���با ، و)البن���اك و غبر
S( بس����ط احتك����اره عل مؤسس����ات الس����تثمار   N I  : كة الوطني����ة للس����تثمار ، و)الرج�����

ف�������  ف������� ج�������ل قطاع�������ات القتص�������اد المغرنا
الرض، العق�������ار، الس�������ياحة، البن�������اك،(تمقطب�������ه ف 

، يس���تحيل أن يحق���ق المغ���رب أي تط���ور....)المن���اجم، التأمين���ات، الص���ناعات الغذائي���ة 
كات متع�ددة الس�تيطان، و ، الله�م فت�ح الب�واب أم�ام الرج�� عل مستوى قط�اعه الص�ناعف

ادور من ذلك .استفادة الكومبا

ادوري لكتلة طبقية مرتبط�ة عض�ويا و ف المغرب هف أسمة تراكم رأسمالف كومبا
إن السمة ف 

ف��� س���ياق أسم���ة
، و بالت���الف فالسم���ة مزدوج���ة، لكونه���ا س���تتطور ف  ي���الف بنيوي���ا بالرأس���مال المبا

اس����ة الهج����وم ال����ذي يق����وم ب����ه بنيوي����ة عميق����ة تعرفه����ا الرأس����مالية العالمي����ة، مم����ا يفر سج
اكتهما و تراتبي�ة العلق��ة القائم��ة بينهم�ا ف� إط�ار سج��

ادوري ف  ي��الف و الكوم�با الرأسمالن المبا
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يك القوي و الخر الضعيف( ادوري عل)الرج ، وبط يع��ة الح��ال يت��وفر الرأس��مال الكوم��با

ف
ف تخ�����دم مص�����الحه، وتت�����وفر عل أدوات لتضيف السياس�����ات ال������تت

خ�����دمات الدول�����ة ال�����تت
ادوري���ة، و يت���م اس���تعمال  اني���ة"تخ���دم مص���الح كتل���ة طبقي���ة كومبا لتكري���س" سياس���ة المبر 

اني���ة و الي���ة، فمثل، عن���دما ي���راد تقلي���ص عج���ز المبر  الختي���ارات السياس���ية المالي���ة النيولبا
خصخص��ة(المديوني��ة الخارجي��ة، يت��م الض��غط عل الم��وارد الداخلي��ة ومع��دلت الفائ��دة 

ف�� ارتف��اع المديوني��ة العمومي��ة ...)قطاع��ات أساس��ية 
 2001بلغ��ت س��نة (، مم��ا يس��اهم ف 

ف وقت تراجعت فيه المداخيل الجمركية، مم��ا) من الناتج الداخلف الجمالف 95,45%
ف 

ائب عل المنتج����ات و الخ����دمات ف برف����ع مع����دلت الض ���� يتا ف���� اتج����اه الض����غط الض ����
دف����ع ف 

ائية للك������ادحير  و ب الق������درة الرج������ ف������ ض ������
الساس������ية الواس������عة الس������تهلك، مم������ا يس������اهم ف 

.الفئات المتوسطة

ة عل بني�����ة العائ�����دات ائب غبر����� المباسج����� ادوري، تهيم�����ن الض ����� ف����� س�����ياق اقتص�����اد كوم�����با
وف 

: الجبائية، ويعود هذا إل عدة عوامل تفضح السياسة الطبقية للنظام منها

ف��� بني���ة النات���ج ال���داخلف الجم���الف إل ج���انب غي���اب
تط���ور حج���م القتص���اد غبر��� المهيك���ل ف 
كات  وة، وعل الرج�� يبة عل ال��بث يبة(الض �� الحكوم��ة الحالي��ة رفض��ت التص��ويت عل الض ��

وة أمام برلمان النظام ).عل البث

كات تش�����كل موض�����وع غ�����ش وته�����رب جب�����ائيير   يبة عل الرج����� التمل�����ص(ه�����ذا علم�����ا أن الض �����

ف يتا كات، أم�����ا)الض ����� يبة عل الرج����� ف����� وق�����ت ق�����امت في�����ه الدول�����ة بتخفي�����ض مع�����دل الض �����
، ف 

كات يبة العام��ة عل ال��دخل، بخلف المه��ن الح��رة والقط��اع الخ��اص والرج�� بالنس��بة للض ��
يبة عل الجر تقتط�ع م�ن المن ��ع ة، فإن الض  ائ ها المباسج ف وعاء ض 

ف يتحكم ف 
وتبل��غ. التت

ف�� العائ��دات الجبائي��ة 
ة ف  ائب غبر�� المباسج�� مقاب��ل انخف��اض) % 46= 2003(حص��ة الض ��

كات يبة عل الرج ة نتيجة انخفاض الض  ائب المباسج ف الض 
ف��. ف 

ه��ذا دون إغف��ال الزي��ادة ف 
ف� نهاي�ة المط�اف

يبة عل القيم�ة المض�افة ال�ذي ي�ؤدي المس��تهلك ثمنه�ا ف  و تع�رف. الض �
اكة و التبادل الحر .حصة الرسوم الجمركية تراجعا مستمرا نتيجة تط يق اتفاقيات الرج
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:بصدد بعض الرقام الفاضحة

ف ظ��ل م��ا يس��م ب 
ف كشف و فضح سياسات النظام ف 

ا، ف  العه��د"ل يجد المرء عناء ك بر
ه الصحف و المجلت المغربية و. ، فهف تفقأ العير "الجديد ف إطللة عل ما تنرج

وتكف 
نت و تق�������ارير المؤسس�������ات الدولي�������ة والمنظم�������ات الجنبي�������ة، و م�������ا تكش�������فه مواق�������ع الن�������بت

ف��� و أب���واقه المختلف���ة
ف���. الحقوقي���ة، ليتأك���د م���ن سي���ف الخط���اب المخزن 

ف���المغرب دائم���ا ف 

:مؤخرة المراتب عل الصعيد الدولف

ل عن المرتبة * ية ل يب   ف سلم التنمية البرج
.130ف 

يحت�����ل<==دول����ة 128م�����ن مجم�����وع  106حس�����ب اليونس�����كو، الرتب����ة "قط�����اع التعلي�����م *
ف 

...المغرب مواقع متأخرة عربيا إل جانب موريتانيا، اليمن، دجي ونت

128م��ن مجم��وع  115الرتب��ة  <==س��نة  15بالنس��بة للفئ��ة العمري��ة أك��بث م��ن : المي��ة*
)من الساكنة %50(دولة 

،  18= الم����دارس * م����ن الم����دارس القروي����ة ب����دون% 80أل����ف ب����دون م����اء و ضف ا����جف
ف الرتب���ة 

ات ا���حية، الطف���ال ال���ذين يص���لون الس���نة الول ابت���دانز م���ن مجم���وع 97تجهبر ���
ف�� الس��نة الول)انخف��اض نس��بة المتمدرس��ير (دول��ة  128

، نص��ف الطف��ال المس��جلون ف 
ف الرتب����ة 

، الطف����ال ال����ذين يص����لون الخامس����ة ابت����دانز ف
م����ن 88ليتمم����ون الس����لك البت����دانز

،  %13دولة، نسبة الرسوب  128مجموع  ف
ف البتدانز

ف الثانوي،  %17ف 
ف السنة%30ف 

ف 
.الثالثة إعدادي و السنة الثانية بكالوريا

ف�� مج��ال 30دول��ة، ض��من  130يص��نف المغ��رب، م��ن بير �� 
دول��ة مت��أخرة، الق��ل تط��ورا ف 

.التعليم

حس��ب التضيحات الرس��مية للدول��ة. مدين��ة 81ال��ف براك��ة موسع��ة ع��با 327: الس��كن*
2006س��يتم القض��اء عل جمي��ع دور الص��فيح، و الح��ال أن��ه من��ذ  2004أن��ه ابت��داءا م��ن 

.ألف براكة200انضافت  2012وإل حدود 
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).منهم نساء  %51( ألف متسول 200أكبث من : التسول *

.مواطن1000ط يب لكل  0,5الصحة *

%10ألف مه�اجر سي حس�ب منظم�ة العم�ل الدولي�ة يش�كلون  300: الهجرة الرية *
.من مجموع المهاجرين الريير  عبا العالم

أل��ف س��كن متوس��ط و 500، و تق��در بملي��ار و نص��ف أي م��ا ي��واسي 89المرتب��ة : الرشوة*
ات من المستشفيات و المستوافات 25 ف الوسط القروي، أو عرج

. ألف مدرسة ف 

الملكية كفئة مهيمنة داخل الكتلة الطبقية السائدة ونواتها الصلبة- 3-

ملكي������ة(غالب������ا م������ا يت������م الخل������ط ل������دى المناض������لير  الث������وريير  بير ������ ش������كل النظ������ام السياسف������ 
ف�������) اس�������تبدادية

والط يع�������ة الطبقي�������ة للدول�������ة باعتباره�������ا دول�������ة رأس�������مالية تابع�������ة، بم�������ا يعت 
ابطير  ومندمجير  :خضوعها لمنطقير  مبت

ادوري .� منطق الرأسمال الكمبا

يالف .� منطق الرأسمال المبا

ف����" المخ����زن"ويغل����ب عل الخط����اب اليس����اري اس�����تعمال مفه����وم 
ال����ذي يس����اهم ب����دوره ف 

ف تلوكه����ا الق����وى الا����لحية
بس����ط س����تار م����ن الغم����وض يل����ف المواق����ف والش����عارات ال����تت

الذي يطرح كما ل��و أن��ه ش��عار" إسقاط المخزن"والتحريفية، وخبر مثال عل ذلك شعار 
اكم. ج�����ذري، والحقيق�����ة أن�����ه ش�����عار إا�����لجف لي�����س إل والح�����ال أن الش�����كل الملم�����وس لل�����بت

ف����
ط النه����ب كأس����لوب ملم����وس لتحقيق����ه، وذل����ك ف  ادوري ببلدن����ا يش����بت الرأس����مالف الكم����با

س�������ياق رأس�������مالية وحش�������ية ومتخلف�������ة ذات ارتب�������اط بنظ�������ام سياسف������� يق�������وم عل المرك�������زة
.القتصادية والسياسية: المزدوجة للسلطتير 
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إن الملكي��ة ببلدن��ا ليس��ت فق��ط نظام��ا سياس��يا ذو ط يع��ة اس��تبدادية، ب��ل إنه��ا الس��منت
ال�����ذي ي�����رص الكتل�����ة الطبقي�����ة الس�����ائدة أو نواته�����ا الص�����لبة، وهف����� الفئ�����ة المهيمن�����ة داخله�����ا

ف
ف الطبفت

ف سلوكها الهيمت 
.فمنطق النهب جزء عضوي وبنيوي ف 

يحة الملكي��ة داخ��ل الكتل��ة الطبقي��ة ف�� للرج��
ادوري الهيمت  م��ات النه��ب الكم��با تق��وم ميكانبر 

:السائدة عل العناض الساسية التالية

ادوري ع�����ن طري�����ق-1- اكم الرأس�����مالف الكم�����با ادوري�����ة كقاع�����دة لل�����بت اس�����تعمال الدول�����ة الكمبا
اكم لص�����الح الفئ�����ة ورة ال�����بت ف����� قل�����ب إنت�����اج وإع�����ادة إنت�����اج س�����بر

النه�����ب، وتتموق�����ع الدول�����ة ف 
.، فليست الدولة مجرد بنية فوقية لقتصاد رأسمالف تبعف)العائلة الملكية(المهيمنة 

ف����� ه�����ذا الط�����ار، تكي�����ف السياس�����ات العمومي�����ة للدول�����ة م�����ع حس�����ابات الجن�����دة الخاا�����ة
ف 

كات الملكية قطاعيا وشموليا . للرج

ف�� للدول���ة الرأس��مالية التابع��ة -2-
الدول��ة هف��(هن���اك تمفص��ل وطي���د بير �� الس��تعمال الرانث

ف��� القط���اع الخ���اص) المل���ك
إن ه���ذا المنج تعم���ق م���ع. والس���يطرة القتص���ادية الواس���عة ف 

ف ج��اءت مع��زسة للحتك��ارات الخاا��ة المرتبط��ة بالفئ��ة االمهيمن��ة
سياسة الخصخص��ة ال��تت

كة الوطني�����ة للس�����تثمار العم�����ود الفق�����ري له�����اته" أون�����ا"وتش�����كل ) العائل�����ة الملكي�����ة( والرج�����
. الهيمنة

يبية، الض��بط القتص��ادي،-3- اس��تخدام السياس��ات العمومي��ة ع��ن طري��ق السياس��ة الض ��
ورة ف الطلبات والسواق العمومي��ة لخدم��ة س��بر

توجيه القروض، إعداد العقار، التحكم ف 
ف أن وظيفة القطاع العمومف هف ضمان تراك��م الرأس��مال

، بما يعت  توسيع الرأسمال الملكف
، وتحقي��ق أرب��اح اس��تثنائية عالي��ة هك��ذا يتحق��ق الت��داخل بير �� ال��دائرتير  العمومي��ة. الملكف��

، باعتباره حق يورث، أي والخااة، وأساس ذلك هو استعمال الدولة والفضاء العمومف
ملكي�����ة خاا�����ة، فالدول�����ة هن�����ا ليس�����ت فق�����ط جه�����اسا مؤسس�����اتيا، سياس�����يا ومادي�����ا لتنظي�����م

اكم عن طريق النهب .علقات السيطرة الطبقية، بل قاعدة للبت
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ف���� الحقب����ة الممت����دة بير ����- 4-
لق����د انبن����ت الكتل����ة الطبقي����ة الس����ائدة ب����المغرب وتبنين����ت ف 

ادوري��������ة والملكير �������� العق��������اريير 1980و 1960 ، وذل��������ك بمش��������اركة ال ورجواسي��������ة الكومبا
ف سياق لعبت فيه الدولة دورا أساس�يا)المعمرين الجدد(الرأسماليير  

و ق�د تول�د ع�ن. ، ف 
ف لموق�����ع الملكير ����� العق�����اريير  ش�����به القط�����اعيير  ورة التط�����ور ه�����اته، تقل�����ص ت�����دريجا .س�����بر

والخاا�����ية الساس�����ية له�����ذا التك�����ون أن�����ه ت�����م ض�����من مس�����ار تش�����كل الرأس�����مال الحتك�����اري
يحة مهيمن��ة وس��ط الكتل��ة الطبقي��ة الس��ائدة، وباعتباره��ا ك��ذلك، فق��د ادوري كرج�� الكوم��با
ائح المكون���ة لعب���ت دور عام���ل مرت���ب ومنظ���م لعملي���ة التمأس���س وال نين���ة للفئ���ات والرج���

.للكتلة الطبقية السائدة

ادوري المندم��������ج عض��������ويا بالرأس��������مال الحتك��������اري يش��������كل الرأس��������مال الحتك�������اري الكوم��������با
ي���الف  ف��� الهيمن���ة عل النش���اطات) الفرنسف��� خصوا���ا(المبا

يك ه���ذا الخبر��� وقاع���دته ف  سج���
ف تح�������ول بواس�������طتها القي�������م المنتج�������ة

القتص�������ادية والسياس�������ية للبلد، فه�������و العب�������ارة ال�������تت
يالية  ).خااة الفرنسية(والفائض القتصادي نحو المراكز المبا

، ك���ان م���ن- 5- ي���الف ادوري والرأس���مال المبا بحك���م علق���ة الن���دماج بير ��� الرأس���مال الكوم���با
ف ط����ور العولم����ة الجدي����د، لتتعم����ق الرواب����ط ض����من

الط���� يعف أن يت����أثر الول ب����دخول الث����ان 
ات"المعولم�����ة"تمفص�����ل يحرك�����ه منط�����ق الرأس�����مالية  ، الق�����ائم عل مزي�����د م�����ن نه�����ب خبر�����

ورة الجدي����دة الفئ����ة المهيمن����ة داخ����ل الكتل����ة ش����عوب الع����الم، وطبع����ا ق����ادت ه����اته الس����بر
ورة تراك�����م ف����� ظ�����ل س�����بر

ات البلد، وف  ف����� اتج�����اه المزي�����د م�����ن نه�����ب خبر�����
الطبقي�����ة الس�����ائدة، ف 

ادوري خدمت الفئة الملكية بامتي��اس، ودعم��ت س��يطرتها المطلق��ة عل للرأسمال الكومبا
ف تطف���و عل الس���طح كلم���ا عمق���ت

ف الفئ���ات الخ���رى، وه���ذا س بع��ض التناقض���ات ال���تت
ب��افت

اكم ورة البت ز لسبر .الظرفية هذا التطور غبر المتكاف 

ادوري، وخاا����ة فئت����ه المهيمن����ة اكة أثره����ا عل الرأس����مال الكم����با لق����د ك����ان لتفاق����ات الرج����
ادوري، وخاا������ة)الفئ������ة الملكي������ة( ، ففت������ح الس������واق ت������م عل مق������اس الرأس������مال الكوم������با

,Tanger med(بالنس�������������بة للفئ�������������ة الملكي�������������ة   Tgv(اتفاق�������������ات التص�������������دير لص�������������الح ،
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Agrobusness ف������� والض�������يعات الملكي�������ة، وقط�������اع الطاق�������ات المتج�������ددة، وه�������و الورونا
ف�� اتفاق��ات 

، الس��تفادة)Nareva(" التح��اد م��ن أج��ل المتوس��ط"بالمناس��بة مش��ار إلي��ه ف 
ف����� إط�����ار برنام�����ج 

اتMedaم�����ن الت�����دفقات المالي�����ة المحص�����ل عليه�����ا ف  ، تجدي�����د التجهبر �����
...المائية، بناء الطرق السيارة وإالح الدارة العمومية

بط يع���ة الح���ال تت���م عملي���ة تحوي���ل السياس���ات العمومي���ة لخدم���ة الس���تثمارات، بجعله���ا
، م����ن خلل عق����ود تجم����ع القط����اع الع����ام ف���� م����ات التموي����ل الورونا وثيق����ة الرتب����اط بميكانبر 
هن والقطاع الخاص، والهدف من ذلك تعزي��ز ال ني��ات لص��الح الرس��اميل الوروبي��ة، وت��با
اكة، س����واء للمنعش�����ير  العق����اريير  ف���� إط����ار اتف�����اق الرج����

عل ذل����ك المس����اعدات المقدم����ة ف 
ف�� المن��اطق الس��ياحية، أو بالنس��بة للقط��اع الص��ناعف لتعزي��ز أو

لقتن��اء مس��احات عقاري��ة ف 
ادور ب ف�� إط��ار م��ا يس��ميه المثقف��ون العض��ويون للكم��با

المه��ن"خل��ق فض��اءات ا��ناعية ف 
وني�����ك،"العالمي�����ة للمغ�����رب ف����� قطاع�����ات مث�����ل الس�����يارات، اللكبت

، أي أنش�����طة المناول�����ة ف 
ان، ويخض���ع الص���ناعات الغذائي��ة، الس���ياحة، تكنولوجي���ا العلم والتص���ال، قط��اع الطبر���

كات الكاك .(لهذا المنطق Emergenceبرنامج  كة 750تراقب  40نذكر هنا بأن سج سج��
، أي  1200م���ن  كة ا���ناعية نص���فها فرنسف��� 170000٪ م���ن النت���اج الص���ناعف و35سج���

).مليار درهم 60منصب شغل ورقم معاملت يقدر ب 

اكة ف�� س��ياق ق��الب ت��وفره اتفاق��ات الرج��
ادوري تت��م الن ف  إن عملية تمركز الرأس��مال الكم��با

ادوري���ة المهيمن���ة  ف��� إط���ار تعمي���ق أش���كال التبعي���ة)الفئ���ة الملكي���ة(لص���الح الفئ���ة الكمبا
، وف 

ف تجع������ل م������ن
ات الس������طحية ال�������تت للمراك�������ز الرأس�������مالية، فك�������م هف������� خاطئ�������ة تل�������ك التفس�������بر

ه�����ا، مج����رد ممارس�����ات تع����ود إل غي����اب دول����ة سياس����ات النه����ب والرش����وة والزبوني����ة وغبر
، هف�� أن ه��اته ف تفقع العير 

القانون والحكامة الرشيدة واستقللية القضاء، والحقيقة التت
ادوري المس���يطر، وذات ا���لة ك���ذلك اكم الكوم���با السياس���ات مرتبط���ة عض���ويا بنظ���ام ال���بت
مات التبعية، إنه تراك��م لص��الح كتل��ة طبقي��ة س��ائدة، ذات قاع��دة متقلص��ة تجم��ع بميكانبر 

ف المغرب القدام والجدد من الس المخزنية وغبر المخزنية  ).عائلة 500حوالف (ناهتا
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اكم الق����ائم عل الس����لب- 6- يالي����ة وس�����يادة منط����ق ال����بت إن تعمي����ق التبعي����ة للمراك�����ز المبا
ف�� إع��ادة إنت��اج سياس��ات جهوي��ة،

والنهب، ل يعمق فق��ط الف��وارق الطبقي��ة، ب��ل يس��اهم ف 
وط) المغ�����رب الن�����افع والمغ�����رب غبر����� الن�����افع(كاس�����تمرارية للمنط�����ق الس�����تعماري  ف����� سج�����

ف 
جدي���دة، يت���م فيه���ا س���ن سياس���ات انتقائي���ة للمن���اطق، وك���ذا الحتياج���ات بحس���ب نفعه���ا
، والنتيج�������ة هف������� الحك�������م عل من�������اطق ي�������الف ادوري والمبا ومردوديته�������ا للرأس�������مال الكوم�������با

إنه�����ا سياس�����ة. بكامله�����ا وقطاع�����ات واس�����عة م�����ن الجم�����اهبر ب�����الفقر والهشاش�����ة والتهمي�����ش
اري��ك وم��دن القص��دير والتك��دس" الستعمار الداخلي" ف�� البا

للمغاربة، ال��ذين يرم به��م ف 
ف���� ض����واجف الم����دن

إن وراء ه����اته السياس����ات منط����ق م����زدوج يق����وم عل ض����مان، بك����ل.... ف 
ف��� نف���س ال���وقت منط���ق نق��ل

ادوري، وف  الط���رق، إع���ادة النت���اج الموس���ع للرأس���مال الكوم���با
والس��������تحواذ عل الم��������وارد العمومي��������ة، إض��������افة إل نم��������و) الخصخص��������ة، الري����ع(القيم��������ة 

النشطة غبر المنتجة المالية والمضارباتية، والنتيجة هف�� تحقي��ق الرب��ح الري����ع والع��الف
ف��� ال���وقت ال���ذي عرف���ت في���ه الق���درة. ولي���س التنمي���ة

فه���ل بالمك���ان التكل���م ع���ن التنمي���ة ف 
ائية للم��واطن انخفاض��ا مس��تمرا، وذل��ك من��ذ  ف��1980الرج

ف�� ذل��ك، ف 
، وه��ل يص��ح الكلم ف 

ة  %20(ال���وقت ال���ذي تض���اعفت في���ه نس���بة الفق���ر المطل���ق خلل العرج��� س���نوات الخبر���
دره���م10000وغال ي���ة الس تعي���ش ب���اجر واح���د، بينم���ا م���ن يت���وفرون عل ) م���ن الس���كان

ف السكن بمليون وحدة سكنية ووووووووو% 5وأكبث ل يتعدى 
.....، ويقدر النقص ف 

إن الحقائق عل الرض تكذب مزاع��م الب��واق العلمي��ة للنظ��ام، وخطاب��ات أحزاب��ه- 7-
ومؤسس���اته السياس���ية، كم���ا تفن��د الوه���ام الا���لحية ح���ول إمكاني���ة إا���لح النظ���ام دون
المس����اس بج���وهره، ويح����اول مثقف����و النظ����ام وتقنوقراطي����وه تس����ويق م���ا يس���م ب���النموذج

ف����� أس�����اس  ف�����"القتص�����ادي المغرنا أي" (الحش�����وية"كم������ا يزعم������ون، إن " الس�����تثناء المغرنا
بع����دما امتلت بط����ونهم بم����ا يس���� غ عليه����م م����ن نع����م س����خية،) ملسم����و الحاش����ية الملكي����ة

ف�� ط ��ق لم��ن يري��د أن
ف أا��ابتهم يتقي��أون س��مومهم، ويق��دمونها ف 

ة التخم ال��تت بدأوا من كبث
بتع������ بر" ك������روش الح�����رام("يس������تمع إليه������م كم������ا ل������و أن الواق������ع يول�����د م�����ن بط�����ونهم النثن�����ة 

).المغاربة
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ادوري الق��ائم عل النه��ب م��ن خلل الس���تيلء عل اكم الرأس��مالف الكوم��با ورة ال���بت إن س��بر
اجع م��داخيل الدول��ة الم��وارد العمومي��ة ل يس��تطيع الفلت م��ن تناقض��اته الخاا���ة، ف���بت

يبية، ه����روب الم����وال والرس����اميل إل( الخصخص����ة، المديوني����ة، تراج����ع الم����داخيل الض ����
اني������ة القض الض������خمة، سياس������ة التس������لح الخ������ارج، تزاي������د المص������اريف غبر������ المنتج������ة، مبر 

يعم��ق) الباهظة التكاليف، فاتورة الطاق��ة، الف��وترة الغذائي��ة، ارتف��اع أثم��ان الم��واد الولي��ة
.أسمة النظام ويؤجج تناقضاته وسيرع بانفجارها

أم�����ا النم�����وذج الس�����تهلكف المس�����تورد، ال�����ذي يس�����وقه ه�����ذا النم�����وذج، فه�����و غبر����� ق�����ادر عل
ض وج����ود فئ����ات اجتماعي����ة ق����ادرة عل الن����دماج في����ه، الص����مود، ذل����ك أن انتعاش����ه يف����بت
فباس����تثناء الفئ����ات العلي����ا م����ن ال ورجواسي����ة المتوس����طة، وأقلي����ة تتش����كل م����ن ال ورجواسي����ة
ف يس��حقها النم��وذج القتص��ادي

، ال��تت ة، فل ق��درة للغل ي��ة الس��احقة م��ن الجم��اهبر الك�� بر
ائية، اجع المس���تمر للق���درة الرج��� عل النخ���راط في���ه، بحك���م واق���ع الفق���ر والهشاش���ة وال���بت
نم��وذج اس��تهلكف مس��تورد وس��وق داخلي��ة ض��عيفة، وه��و دلي��ل آخ��ر عل تره��ات النظ��ام

.ومن يسبر عل نهجه

بع����د ادع����اءات حكوم����ة عب����اس الفاسف���� ع����ن ع����دم ت����أثر المغ����رب بالسم����ة العالمي����ة، وبع����د
، وم��ع تش��كيل حكوم��ة% 7ديماغوجية حزب العدالة والتنمية عن تحقيق نمو بمع��دل 

، فمنط����ق السياس����ات التص����ديرية نص����ف ملتحي����ة، فق����د أا����بحت الحق����ائق تفق����ع العير ����
ب منطق���ة الورو، وك���ذا ض���عف ف تض ���

يص���ل مرحل���ة الب���اب المس���دود، نتيج���ة السم���ة ال���تت
ان تنافس�����ية اقتص�����اد الرأس�����مالية التبعي�����ة ببلدن�����ا، ول ح�����ديث الن إل ع�����ن تراج�����ع المبر ������
ان الداءات واحتي�����اطف المغ�����رب م�����ن العمل�����ة الص�����عبة وانكم�����اش القط�����اع التج�����اري ومبر �����

. السياجف وتراجع عائدات المواطنير  المغاربة بالخارج

ادوري عل تط�����وير النتاجي�����ة وتحوي�����ل الف�����ائض المنت�����ج ل يق�����وم ه�����ذا النم�����وذج الكوم������با
لصالح التنمية، بل يعمل بمنطق النهب وتحويل الموارد العمومية وانتش��ار المض��اربات

يالف .والبحث عن الرب��ح العالف والري����ع واقتسام الغنيمة مع الرأسمال المبا
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يعم�������ل نظ�������ام الرأس�������مالية التبعي�������ة ببلدن�������ا باس�������تمرار عل تخفي�������ض قيم�������ة ق�������وة العم�������ل
وط إع�����ادة إنتاجه�����ا  ب سج����� ف����� ض �����

الص�����حة، التعلي�����م، الول�����وج ال(المغربي�����ة، بمس�����اهمته ف 
وب����ذلك يعم�����ل عل ت�����وفبر ي����د عامل����ة رخيص�����ة تب����اع...) الخ����دمات العمومي����ة الساس����ية 

ادوري، و تتع���������رض الطبق���������ة العامل���������ة ي���������الف والكوم���������با ب���������أبخس الثم���������ان للرأس���������مال المبا
أج��ور سهي��دة، ظ��روف عم��ل قرووس��طية، باطرون��ا(والفلحون الصغار لس��تغلل مكث��ف 

ف��� بلدن���ا ...). مس���تبدة، المرون���ة، الهشاش���ة
كة تعم���ل ب���أجور أق���ل م���ن الح���د 43ف  أل���ف سج���

 ، ، ملي������ون م������ن المتقاع������دين smigم������ن الج������ور المضح به������ا أق������ل م������ن % 37.2الدن ������
ه��ذه ا��ور ع��ن النم��وذج... ملي��ون ب��دون تقاع��د 7,4دره��م ش��هريا،  600يحص��لون عل 

ادوري للتنمية، الذي يولد الغت  الفاحش لطبق��ة تعي��ش عل الس��تهلك الكم��الف الكومبا
ف�� فق���ر م��دقع وت��دهور مس��تمر لظ��روف

والب��ذخ، وأغل ي��ة س��احقة م��ن الجم���اهبر تعي��ش ف 
.العيش والصحة والعمل

اكم الرأس����������مالف ورة ال����������بت إن منط����������ق النه����������ب والس����������تغلل والتفقبر���������� ال����������ذي تول����������ده س����������بر
ف يس���لكها الرأس���مال

ادوري، ومنط���ق تحوي���ل القي���م وف���وائض القيم���ة المرتفع���ة ال���تت الكم���با
يالف ببلدنا، يولدان باستمرار منطق المواجه��ة والنض��ال، مم��ا أا�� ح يط��رح بإلح��اح المبا

ف بناء الحزب الثوري الماركسف - تقدم الماركسيير  
ف للطبق��ة العامل��ة- اللينينيير  ف 

اللينيت 
.والكادحير 

ي خدمة النظام الملكي - 4-
ادورية واحدة وحكومتان فن دولة كومبر

ل يمك���������ن إدراك الوظيف���������ة السياس���������ية لديموقراطي���������ة الواجه���������ة، ب���������دون ربطه���������ا بال ني���������ة

القتصادية للرأسمالية التابع��ة ببلدن��ا، إن ال ت �� الفوقي��ة السياس��ية تتح��دد بش��كل ج��دلف
ادوري المهيمن داخل التشكيلة الجتماعي��ة المغربي��ة، وق��د رأين��ا بط يعة الرأسمال الكمبا
ادوري، ال����ذي تق����وده الفئ����ة الملكي����ة المهيمن����ة داخ����ل أن منط����ق تراك����م الرأس����مال الكوم����با
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الس��تغلل المكث��ف للطبق��ة(الكتلة الطبقية السائدة، يقوم عل النهب كس��مة أساس��ية 
ات البلد ). العاملة والسطو عل خبر

ف��� اس���تعمالت خاطئ���ة لمفه���وم الري����ع،
ا م���ا تس���قط الق���وى الا���لحية والتحريفي���ة ف  ك���ثبر

ف تعم������ل عل إخف������اء وج������ود تمرك������ز للملكي������ة
الي������ة الس������ائدة، ال������تت مت������أثرة بالمف������اهيم الليبا

وة، إضافة لتحكم منط��ق ف��ائض الرب��ح الصناعية والعقارية، والتوسي����ع غبر المتساوي للبث
ف تحديد السياسات الجتماعية والقتصادية

.العالف ف 

م������ن ه������ذا المنطل������ق، ت������وسع الق������وى الا������لحية والتحريفي������ة ال������وهم، م������ن خلل طرحه������ا
ف العمال"لمطالب مثل 

، وغبر��"الحد من الدور القتصادي للمل��ك"، و"دولة القانون ف 
اق���ة، دون ق���درة حقيقي���ة عل مواجه���ة الط يع���ة الطبقي���ة لنظ���ام ذل���ك م���ن الش���عارات البا
ادوري، يس�����������تطيع اللتف�����������اف عل تل�����������ك المط�����������الب، وتغلي�����������ف م�����������واقفه بش�����������تت كوم�����������با

.المصطلحات والمناورات

ادوري��ة احتكاري��ة داخ��ل الكتل��ة الطبقي��ة الس��ائدة، ف��ذلك حير  نتكلم ع��ن وج��ود فئ��ة كومبا
ادوري ف����� للحتك�����ار، وغبر����� خ�����اف الن�����دماج الق�����ائم بير ����� الرأس�����مال الكوم�����با

ب�����المعت  اللينيت 
، فعل قاع���دة ه���ذا الط���رح ل يمك���ن اعتب���ار الري����ع الحتك���اري ي���الف يكه الرأس���مال المبا وسج��
، ي��الف ، ب��ل سياس��ة مندمج��ة بمنط��ق الرأس��مال المبا ف�� خصواية للنظام السياسف المغرنا
وهف تعكس مصالح الفئة المهيمنة داخ��ل الكتل��ة الطبقي��ة الس��ائدة، لي��س فق��ط الملكي��ة

يحة الحتكارية برمتها، أما الرشوة  أكبا رشوة هف استعمال الدول��ة لص��الح(منها، بل الرج
ة"الفئة الملكية ولصالح العائلت  فل يمكن التصدي لها فقط بش��عارات مث��ل،") الك بر

عدم الفلت من العقاب بالنسبة للجرائم القتصادية، بل بالقضاء عل النظ��ام وبني��اته
ف تولدها باستمرار

.التت

ماته�������ا، يك�������ون الس�������تبداد والقم�������ع ف تطرقن�������ا لميكانبر 
ف������� ظ�������ل ال ني�������ات القتص�������ادية، ال�������تت

ف 

ف����
ف تتول����د عنه����ا، القم����ع الطبفت

وريان، لض����بط التناقض����ات الجتماعي����ة والطبقي����ة ال����تت ض ����
الحاد وبكل أنواعه المادية واليديولوجية والسياسية والثقافية، هو ضمانة الستمرارية
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، ف اتيجا ادوري للكتلة الطبقية الس��ائدة، وحليفه��ا الس��بت اكم الرأسمالف الكومبا ورة البت لسبر

يالف .الرأسمال المبا

ف���
وط انتق���ال الس���لطة إل المل���ك الجدي���د، واس���تفاد ف  ف سج���

قب���ل وف���اته هي���أ الحس���ن الث���ان 
الق������وى الا������لحية، فتش������كلت" لوطني������ة"، بت������وظيفه 1960-1956ذل������ك م������ن تجرب������ة 

ف����"حكوم����ة 
، ال����ذي اكتش����ف فيم����ا بع����د" التواف����ق المخزن  ف

برئاس����ة عب����دالرحمان اليوس����ف 
ف ك��انت تق��رر" طرطور"عندما غادر الحكومة أنه كان مجرد 

وسط الحاشية الملكية، التت
اتيجيته الجدي��دة، ء، و اس��تطاع النظ��ام أن يوظ��ف عام��ل ال��وقت لع��داد إس��بت ف��

ف�� ك��ل سج
ف 

وقراطي��ات ف ظل السلم الجتماعف الذي أهدته إياه ال بر
والتخطيط للمرحلة الجديدة، ف 

المتعفن�����ة للمركزي�����ات النقابي�����ة الرئيس�����ية، وتح�����ت تغطي�����ة للش�����عارات الا�����لحية ح�����ول
، والش��ارات القوي��ة، والعه��د الجدي��د، والمل��ك الش��اب، والمفه��وم النتق��ال ال��ديموقراطف
ه����ا، والتحق����ت فل����ول المرت����دين والخون����ة الجدي����د للس����لطة، والمق����اولت المواطن����ة وغبر
بالجوق������ة المدعم������ة للمل������ك الجدي������د، مس������وقة أطروحاته������ا المختلف������ة، فكافأه������ا النظ������ام
بمجموع�������ة م�������ن التعيين�������ات عل رأس مؤسس�������ات جدي�������دة، وظف�������ت لخدم�������ة وتس�������ويق

ف لحق�����وق النس�����ان،(سياس�����ات النظ�����ام 
هيئ�����ة النص�����اف والمص�����الحة، المجل�����س ال�����وطت 

ف حزب سياسف
...).تجميع مجموعة من المرتزقة والنتهاسيير  ف 

ف�� ليس��قط القن��اع، و مع��ه ك��ل مق��ولت
ة كشف النظام عن وجهه الحقيفت ة قصبر وبعد فبت

، وتكتشف الجماهبر الخدعة وأقنعة النظام، فمن نتائج حرك���ة الالحيير  والنتهاسيير 
اير أنه�����ا سعت بمس�����ار تغيبر����� جل����د النظ�����ام، بع�����دما اض�����طر إل ا�����ياغة دس�����توره 20 ف�����با

.الجديد والستفتاء عليه، ثم النتخابات وتشكيل حكومة نصف إسلمية

ف����
ف���� نقاش����ات أكاديمي����ة عقيم����ة ح����ول الدس����تور الجدي����د للنظ����ام، ونكتف 

ل����ن ن����دخل هن����ا ف 
ف أدخله�������ا النظ�������ام

بتأكي�������د ط�������ابعه الس�������تبدادي، و تهمن�������ا هن�������ا، الج�������وانب الجدي�������دة ال�������تت

ف�� المج��ال السياسف��
ادوري ف  ة م��ا بع��د دس��توره. الكوم��با ل��م تك��ن ه��اته الج��وانب ولي��دة ف��بت

عنة ممارس���ات سياس���ية ك���انت مفروض���ة عل مؤسس���اته، ، ال���ذي ق���ام أساس���ا برج��� الخبر���
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وقبل��ت به��ا أحزاب��ه والق��وى الا��لحية، كم��ا ل��و أنه��ا م��ن ط يع��ة الم��ور، ف��المهم الن أن��ه
.جعل لها افة دستورية

ز وراء تس��مية : الملحظ>>ة الول ف تخت��تا
مستش��اري"وتتعل��ق بتحوي��ل حكوم��ة الظ��ل ال��تت

ف��� اختي���ار" المل���ك
عن الدس��تور الجدي���د لحق���ه المطل���ق ف  إل حكوم��ة حقيقي���ة، بع���دما سج��

، وهك��������ذا ض��������م المل��������ك إل ج��������انب مستش��������اريه الق��������دام عناض جدي��������دة،"مستش��������اريه"
، محم����د المعتص����م)القتص����اد(لتتش����كل عناض حكوم����ة حقيقي����ة تض����م ك����ل م����ن أسولي

،)وسي��ر الداخلي��ة الس��ابق(، مص��طف  الس��اهل )القانون والعلق��ة م��ع الح��زاب والنقاب��ات(
ف 

منظ����ر(، عب����اس الج����راري )المكل����ف الس����ابق بمراجع����ة الدس����تور(عب����د اللطي����ف المن����ون 
وسي��ر ع��دل(، عم��ر عزيم��ان )وسير الخارجية السابق(، الفاسف الفهري )الشؤون السلمية

، ف���ؤاد ع���الف الهم���ة)وسي���ر الس���ياحة الس���ابق(، ياس الزن���اكف )س���ابق ورئي���س لجن���ة الجهوي���ة
العلق���ة(وسليخ���ة الناضي ) ا���ديق المل���ك ومستش���ار سياسف��� و مس���ؤول الم���ن الق���ومف(

ف
.، وطبعا كل جوانب السياسة العسكرية والمنية بيد الملك)بالمجتمع المدن 

ف يتف���ق عليه���ا المل���ك، و م���ن خص���ائص ه���اته
ف��� ك���ل السياس���ات ال���تت

تق���رر ه���اته الحكوم���ة ف 
ف����� ش�����ؤونها م����ن

الحكوم����ة أنه�����ا ل تخض�����ع ل للمراقب�����ة ول للمحاس�����بة، ول أح�����د يت����دخل ف 
اع، ممن يشكلون حكومة الواجهة  ف بهم اناديق القبت

يسمف المغارب��ة(أولئك الذين تأنت
لمان أو المؤسسات الخرى") المحكومة"هذه الحكومة ب  .أو البا

وتقوم حكومة الواجهة بالوظيفة المقررة لها، أي التغطية بالساس عل وجود حكوم��ة

اع، إنه��ا حكوم��ة تق��وم بت��دببر ف ب��ه ا��ناديق الق��بت
أخ��رى ف��وق ك��ل محاس��بة وك��ل تغيبر�� ت��أنت

تثب���ت. ، أي الحكوم���ة الحقيقي���ة)بالجمل���ة(لم���ا تق���رره حكوم���ة ) ب���المفرق(الش���أن الي���ومف 
ان ه���ذا التص���ور كم���ا ه���و ح���ال س��ابقتها التوافقي���ة  ف(حكوم���ة ب��ن كبر���

إن). حكوم���ة اليوس���ف 
ف ته�����م الملف�����ات الس�����اخنة 

العلن ع�����ن(حكوم�����ة الواجه�����ة ملزم�����ة ب�����إعلن الق�����رارات ال�����تت
ف أسعار الوقود الخ

ق حكوم��ة الواجه��ة وأحزابه��ا المكون��ة، ح��تت)الزيادات ف  ، وما أن تح��بت
ف مكانها أخرى عبا 

اع"تأنت أو يتم% 20، حيث ل تتعدى نسبة المشاركة "اناديق القبت
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رب��ط المس��ؤولية"تغيبر�� بع��ض ال��وسراء، تح��ت ش��عار تل��وكه الص��حافة و الق��وى المخزني��ة 
، ذل����ك به����دف تلطي����ف الج����واء و احت����واء الحتقان����ات، و قب����ل ذل����ك يك����ون"بالمحاس����بة

النظ���ام ق���د اس���تقطب أحس���ن أطره���ا، بع���دما يق���وم بإغرائه���ا، والنظ���ام هن���ا خلف���ا لم���ا ك���ان
ف(علي��ه الوض��ع أي��ام إدري��س البضي 

ف�� عه��د الحس��ن الث��ان 
يق��وم) وسي��ر الداخلي��ة الس��ابق ف 

م����ات اع والميكانبر  بانتق����اء واا����طفاء النخ����ب، ع����ن طري����ق المزاوج����ة بير ���� ا����ناديق الق����بت
المخزني��ة التقليدي��ة لس��تقطاب النخ��ب، وذل��ك لتجدي��د دم��ه باس��تمرار، ويلع��ب العلم

ف��� ذل���ك 
برنام���ج مص���طف  العل���وي ال���ذي يخض���ع في���ه المرش���حون لمتح���ان م���دى(دوره ف 

إخلا�������هم وق�������درتهم عل خدم�������ة النظ�������ام، ويت�������م ذل�������ك بحض�������ور أمنيير ������� متخصص�������ير 
هم ). وغبر

ادوري ق������درته عل التكي������ف م������ع المس������تجدات، بم������ا يض������من لق������د أتب������ث النظ������ام الكوم������با
اتيجية، و هن����اك ش����واهد م����ن التاري����خ تثب����ت اس����تمراريته والحف����اظ عل مص����الحه الس����بت
ف دش��نها دخ��ول مل��ك جدي��د

ذلك، لك��ن اله��م هن��ا، التأكي��د عل مس��تجدات المرحل��ة ال��تت
طبعا تعمل هاته السياسة كاس��تمرار. عل خط السياسة بالمغرب بعد وفاة الملك الب

ف���� 40لم����ا أسس����ه الب عل امت����داد 
س����نة تقريب����ا، وهف���� إح����دى الس����نوات الك����بث دموي����ة ف 

ف سياس���ته بم���ا أس���ماه 
ف���� إح���دى تضيحاته مبر ��� الحس���ن الث���ان 

اع"تاري����خ المغ���رب، فف  اخ���بت
ف�� حك��م) l’invention de la tradition("التقلي��د

ف�� إش��ارة ل��دور التقالي��د المخزني��ة ف 
ف 
عنة" مؤسسة إمارة المؤمنير "البلد، و عل رأس المفاهيم السياسية تقوم  بتأسيس سج

ادوري����ة تاريخي���ا ك���ان ك����ل م���ن علل الفاسف���. ديني����ة لوج���ود المل����ك عل رأس الدول���ة الكمبا
يفا للمل�����ك حس�����ب ف ترج�����

حاه�����ا عل الحس�����ن الث�����ان  وعب�����د الكري�����م الخطي�����ب هم�����ا م�����ن اقبت

ف���
ف��� أول دس���تور ل���ه، وق���د لع���ب ه���ذا المفه���وم ف 

سعمه���م، وك���ان المل���ك ذكي���ا حير ��� أدخله���ا ف 
ف��� ب���ذلك التمبر ��� اتج���اه

، و نعت  ف��� ادوري المغرنا بل��ورة اسدواجي���ة سياس��ية تمبر ��� النظ��ام الكم���با
دس��تور، برلم��ان، حكوم��ة،(الدارة والحكوم��ة، فالمل��ك ف��وق ك��ل المؤسس��ات السياس��ية 

لقد تم وضع هاته المؤسسة لتقف سدا منيع��ا ض��د أي تح��ول ديم��وقراطف....). أحزاب 
، و ف ير القمع وسفك دماء الشعب المغرنا ات دموية لتبا ف أشد الفبت

للبلد، واستعملت ف 
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ف�������� بمبارك��������ة الح��������زاب ق��������د أع��������اد دس��������تور المل��������ك الجدي��������د فرض��������ها عل الش��������عب المغرنا
ف التفاايل حول دور 

ف�� ب��القول هن��ا"إمارة الم��ؤمنير "السياسية، و دون الدخول ف 
، نكتف 

أنه��ا تجع��ل م��ن المغارب��ة مج��رد ع ي��د يعيش��ون عل أرض هف�� أا��ل للمل��ك، ينظ��ر إليه��م
عية الديني��ة ذل��ك، باعتب��ار أرض المغ��رب ر الق��وانير  الرج�� كرعاي��ا مقيمير �� عن��ده، وهن��ا ت��با
ء فيها لدار مال المسلمير  ويمثلها هنا الس��لطان أو ف

أرضا مفتوحة عنوة، أي يعود كل سج
فهف إذن، توظف للتغطية عل سياس��ات النه��ب والس��طو ودائم��ا باس��م المنفع��ة. الملك

ف يتم تأويلها حسب رغبات الدولة المستبدة
.العامة، التت

ف المف��اهيم تمثل��ه 
ف يؤك��د النظ��ام عليه��ا دائم��ا، وب��ه��ا ابت��دأ المل��ك الجدي��د"ال يع��ة"ث��ان 

، ال��تت
، تق�����وم بوظيف�����ة الح�����د م�����ن أث�����ر ف�����

حكم�����ه، وهف����� كمؤسس�����ة، تش�����كل ركن�����ا للحك�����م المخزن 
الق��وانير  الوض��عية، كم��ا تتن��اقض جوهري���ا م��ع ك��ل المس��اطر التعاقدي��ة لممارس��ة الس��لطة

.حفاظا عل طقوس الخنوع والستعباد

يو 
ف يت���م إع���ادة تأويله���ا لص���الح النظ���ام، فهف��� ليس���ت"الش���ورى" تمثل���ه ث>>>الث الث>>>افن

، ال���تت
اف�����ا بس�����لطة، ولك�����ن بكف�����اءة ه�����دفها تن�����وير ا�����احب الس�����لطة ب�����دون مس�����اس بتف�����وقه اعبت

.المتعالف

ف�� تتكي��ف وتت��أقلم م��ع المس��تجدات، دون فق��دان لجوهره��ا
هذه الثوابت للنظ��ام المخزن 

ف������� مفه�������وم
ادوري�������ة، و يج�������د النظ�������ام الن ض�������الته ف  ف������� خدم�������ة دكتاتوري�������ة كومبا

ول�������دورها ف 
ال��ذي التقط��ه ع��ن طري��ق المؤسس��ات المالي��ة الدولي��ة، و ه��ذا اللتق��اط لي��س" الحكام��ة"

:بريئا، ذلك أن النظام يعبا عن رغبة دفينة تمثل المثل العل للستبداد أي 

الحكم بدون الشعب.- 1-

.الحكم بدون سياسة- 2-

ادوري تجربة  ف"لقد استثمر النظام الكومبا
، ال��ذي" التن��اوب الت��واففت والحب��اط السياسف��

:عن طريق " السياسة"تولد عنها ليشن هجوما ممنهجا عل 
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الح������زاب(إف������راغ السياس������ة م������ن معناه������ا، وذل������ك ع������ن طري������ق السياس������يير  أنفس������هم - 1-
).والمؤسسات السياسية

مل������ف النتهاك������ات الجس������يمة،(ن������زع الط������ابع السياسف������ ع������ن قض������ايا سياس������ية هام������ة - 2-
الرش�����������وة، الخ�����������دمات العمومي�����������ة، الماسيغي�����������ة، الحكام�����������ة المحلي�����������ة، محارب�����������ة المي�����������ة،

...).العطالة

اللتف���اف الم���زدوج عل الح���زاب السياس���ية والدارة العمومي���ة، وذل���ك بب  ���ع الط���ابع- 3-
.السياسف عن ملفات سياسية

ف�� أم��اكن  )le Politique("السياسف��"وض��ع - 4-
أي فض��اءات ب��دون" ليس��ت بأم��اكن"ف 

ف��� نف���س ال���وقت ذل���ك الرف���ض ال���دفير 
ف��� ف 

ف��� ويفسج
ج���دال ونزاع���ات، رف���ض السياسف��� يخف 

ف����� مفه�����وم
ف����� الحك�����م ب�����دون الش�����عب، ويج�����د النظ�����ام ض�����الته ف 

للديموقراطي�����ة، والرغب�����ة ف 
".الحكامة"

ة،- 5- ف�� به��ا أس��واق الخ��با
خلق أماكن جديدة للسياسة، تعتبا نفسها غبر�� مسيس��ة، ونعت 

ف أابحت ساحات جديدة للسلطة تمنح لها المليبر
.الوكالت واللجن التت

حاته��ا- 6- ة المحايدة، وعل الطابع اللسياسف لمقبت إبراس دور التقنوقراط بتمجيد الخبا
ب مصداقية الدارة العمومية والحكوم��ة واعتباره��ا غبر�� كف��ؤة وترتب��ط. وقراراتها، مع ض 

، و ه��ؤلء التكن��وقراط الف ال ني��ات التكنوقراطي��ة بالقض، ويس��ود داخله��ا خط��اب نيولي�� بر
يق������دمون باعتب������ارهم الكف������اء الق������ادرين عل رف������ع التح������ديات القتص������ادية والجتماعي������ة
للبلد، وذل����ك ف����وق المص����الح الحزبي����ة وضاعاتها، و يش����كل ه����ؤلء التكن����وقراط ك����ذلك،

.الخدام الجدد للقض والمرتبطير  به ويعملون تحت ظله

ف ال�����ذي تق�����وم علي�����ه السياس�����ة الجدي�����دة، ه������و الجمعي�����ات أو الوس�����ط- 7-
الفاع�����ل الث�����ان 

ف�� ممارس��ة الس��لطة،
، ال��ذي يق��وم ب��دور الراب��ط ف  ف

الجمعوي أو ما يس��م ب��المجتمع الم��دن 
وذل��ك م��ن خلل مراق ته��ا والتحك��م فيه��ا ع��با التموي��ل والمس��اعدات والزبوني��ة، و ليس��ت

ف تتبج���ح به���ا ه���اته الجمعي���ات، س���وى تقني���ات للس���يطرة، ويق���وم" التش���اركية"مزاع���م 
ال���تت
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ي����������ة و ض����������بط الحتقان����������ان و لج����������م دوره����������ا الساسف���������� عل ت����������دببر الس����������تياءات الجماهبر
قيعي�����ة لبع�����ض المش�����اكل المادي�����ة  الم�����اء،(الحتجاج�����ات، ع�����ن طري�����ق بع�����ض الحل�����ول البت

الكهرب����اء، محارب����ة المي����ة، التك����وين، ت����دببر العطال����ة، وأحيان����ا ح����تت قض����ايا سياس����ية، م����ن

ف
...).ق يل الرشوة والخدمات العمومية وملفات الماض 

و يت��م) أل��ف جمعي��ة70توجد بالمغرب ح��والف (لقد تكاثرت هاته الجمعيات بشكل ك بر 
ف������� إبط�������ال مفع�������ول الطاق�������ة

تفري����خ المزي�������د منه�������ا ك�������ل س�������نة، ويتمث�������ل دوره�������ا الساسف������� ف 
ي��ة، وترس��يخ ثقاف��ة طل��ب المس��اعدة ب��دل ثقاف��ة النض��ال، النفجاري��ة للمط��الب الجماهبر

ف��
، وتتمبر �� أس��الي ها ب��التحرك ف  ف�� للجم��اهبر

وهف بذلك إحدى معيقات تط��ور ال��وعف الطبفت
ام النظام القتصادي والسياسف السائد والنضباط للقوانير  القائمة .إطار احبت

ف��� الحي���اة السياس���ية، ويق���وم ب���دعمها مالي���ا
تق���وم الجمعي���ات والتكن���وقراط ب���دعم القض ف 

ابط المتب��ادل بير �� الملكي��ة والجمعي��ات والتقن��وقراط ع��ن طري��ق وماديا، ويقوم نظ��ام لل��بت
ف���� ه����ذا الس����ياق يتح����ول المخ����زن إل ح����وض لس����تقطاب النخ����ب

عنة المتبادل����ة، وف  الرج����
ها من كفاءاتها وإلحاقها ببنياته .وتجفيف الحزاب السياسية وغبر

إن العدي�����د م�����ن الب�����احثير  الغربيير ����� رغ�����م من�����اهجهم الكاديمي�����ة، ل�����م تنط�����ل عليه�����م- 8-
معزوف����ات ديمقراطي���ة الواجه����ة، ومنه���م م���ن اعت����با أن الم����ر ل يتعل���ق بديموقراطي����ة ب����ل

ف السلطة"ليعدو خلقا 
".لتعددية لعلقات السلطة، وعلقات ف 

ي>>>>>>> فض>>>>>>>اءات- 9-
ادوري عل ازدواجي>>>>>>>ة فن تق>>>>>>>وم السياس>>>>>>>ة الحالي>>>>>>>ة للنظ>>>>>>>ام الكوم>>>>>>>بر

ن  :السلطة، فهناك عمل بطابقير

ى والوليغارش������يات، وه������و فض������اء الط>>>>>>ابق العل،- ا-  ويض������م القض والع������ائلت الك������با
أو العلي����ا، حي����ث تتمرك����ز مص����الح الكتل����ة الطبقي����ة الس����ائدة وفئاته����ا" الممت����اسة"السياس����ة 
).الفئة الملكية(المهيمنة 
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،- ب-  ي
لم��ان والمؤسس��ات السياس��ية وج��زء الط>>ابق الث>>انن و ه��و مخص��ص للح��زاب والبا

م����ن الفئ����ات العلي����ا لل ورجواسي����ة المتوس����طة، و ه����ذا الط����ابق ه����و فض����اء سياس����ة الدرج����ة
.السياسة المسفهةالثانية، أي 

l’apartheid(أم������������ا الجم������������اهبر الكادح������������ة فعليه������������ا ان تقب������������ل بنظ������������ام المبر ������������ السياسف������������ 
politique( بعدما فرض عليها نظام المبر  الجتماعف)l’apartheid social(.

، أا�� ح المل��ك و القض مرك��زا- 10- انطلق��ا م��ن ه��ذه السياس��ة م��ن ط��ابقير  و مس��تويير 
لك��ل سياس��ة مهم��ا ك��انت ط يعته��ا أو درجته��ا، س��واء تعل��ق الم��ر بتضف أو ح��دث أو رأي

. معبا عنه

تل��ك الطريق��ة(إن ما يمبر  اللحظة السياسية بالمغرب حاليا، حسب إحدى الكاتبات هو 
ف تمتن����ع ع����ن التفكبر���� ب����ذاتها، و ه����و م����ا يمبر ���� الن ع����الم العم����ال و الحرك����ات

للتفكبر���� ال����تت
ف�� ا��ورة مبس��طة

، حي��ث ف  الجتماعي��ة و المثقفير �� و الش��ارع و الص��حافيير  و السياس��يير 
ف��� ك���ل: للس���لطة

المص���لحة المفك���ر فيه���ا سياس���يا هف��� م���ا يح���دده المخ���زن، فه���و المب���ادر ف 
ء ف

).سج

هكذا أا��بحت السياس��ة ذات مرك��ز واح��د احتك��اري، ب��ل حضي، و أا�� ح الك��ل يطب��ل و
قال الملك، فعل الملك، أشار الملك، جلس الملك، نهض المل��ك، ت��رأس المل��ك،: يزمر 

، كم������ا أا������ ح  الس������تثناء"إل غبر������ ذل������ك م������ن أفع������ال الفتت������ان بش������خص المل������ك المتع������الف

ف��������� ادوري���������ة" (المغرنا عب���������ارة ع���������ن حكومت���������ان ب����������رأس واح���������د، أو دول���������ة) دكتاتوري���������ة كومبا
ادوري�������ة واح�������دة و حكومت�������ان مخزنيت�������ان و) حكوم�������ة الظ�������ل ( حكوم�������ة حقيقي�������ة : كومبا

ف ج�����اءت به�����ا (حكوم�����ة الواجه�����ة 
اع " ال�����تت ، و هك�����ذا، وبع�����د م�����ا أب�����دعته")ا�����ناديق الق�����بت

أب���دع النظ���ام" نظ���ام الجملكي���ات:" النظم���ة الدكتاتوري���ة العربي���ة م���ن نظ���ام أطل���ق علي���ه 
ادوري ".دولة الحكومتير  برأس واحد" الكومبا
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