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اير 20 الصاعات الطبقية بالمغرب وحركة :فبر

السياقات، التحديدات والفق الثوري

)1998 – 2012(

ي
بقلم: وليد الزرقطونن

الحلقة الرابعة

 

-V -ادوري وتناقضاتها اتيجية للنظام الكومبر التحالفات السبر

يالية المريكية ومنطقة شمال إفريقيا  – 1 المبر

ي��
، يس��مح فف اتيجية المريكية عل تدبير المصالح المريكية وفق إط��ار ش��مولي

تقوم السيت
ي نف���س ال���وقت بالس���تفادة م���ن ك���ل بل���د عل ح���دة، اتيجج ي��� إط���ار اس���يت

م���ع إدم���اج الجمي���ع فف
ق الوسط . شمولي يقحم منطقة الشق

، عل اعتب��ار أن المنطق��ة تخض��ع ة لمنطقة المغ��رب الك��بير لم تكن أمريكا تولي أهمية كبير
ات تج���دد فيه����ا اهتم����ام أمريك���ا بالمنطق���ة لت����أثير المص���الح الوربي���ة، لك����ن ك����انت هن����اك ف����يت

فهن��اك عل الق��ل ثلث��ة مراح��ل اهتم��ت فيه��ا أمريك��ا بالمنطق��ة بش��كل اقتصاديا وسياس��يا،
: وهذه المراحل هي خاص،

. الحرب العالمية الثانية- 

. مرحلة تصفية الستعمار- 

اع حول الصحراء الغربية حتت سنوات الثمانينات-  ف . اليف
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، وهما اتيجية المريكية بشكل كبير : وهناك عاملن أساسيان أعادا مراجعة السيت

.العولمة وانعكاساتها- 

.شتنيج 11أحداث - 

اي���د ف ون إل اهتم���امهم الميت م���ع نهاي���ة س���نوات التس���عينات، ب���دأ الساس���ة المريكي���ون يش���ير
بالمنطق����������ة، ليعلن����������وا اهتم����������امهم بظه����������ور كي����������ان إقليمي���������� يعتم����������د عل الس����������وق كمح����������ور

ي��� الص���حراء الغربي���ة، ال��ذي أج���ج مرك���زي،
وعهم ظ���ل يص���طدم بإش��كالية الح���ل فف لك��ن مشق��

ف المغرب والجزائر . الصاع بير

يالي��ة المريكي��ة حالي��ا عل الج��انب القتص��ادي، تح��ت ش��عار إعط��اء ينص��ب اهتم��ام الميج
ي��� ه���ذا الط���ار ت���دخل مب���ادرة 

أو" إزنش���طات" أهمي���ة للتنمي���ة القتص���ادية المس���تدامة، و فف
ي ت���م إطلقه���ا س���نة 

ف��� و م أ و ش���مال إفريقي���ا، و ال���تت ، س���يتم1999التح���الف القتص���ادي بير
نام������ج القتص������ادي المريكي������ لش������مال إفريقي������ا "تس������ميتها لحق������ا ب  ، و تق������وم أه������دافه"اليج

ف�� و م أ و البل��دان الثلث لش��مال إفريقي��ا  (المعلنة عل ما تسميه بنوده، تعزيز الرواب��ط بير
ي لص��الح خ��دام أمريك��ا 

ي�� مج��ال التج��ارة و الس��تثمار، و) تغير الوضع بانهي��ار نظ��ام الق��ذافف
فف

ي���� المنطق����ة، وتش����جيع
كات المريكي����ة للس����تثمار فف خصوص����ا ال����دفع ب����أكيج ع����دد م����ن الشق����

ي تفرم����ل الت����دفق
ف���� دول ش����مال افريقي����ا، تل����ك العوائ����ق ال����تت تقلي����ص الح����واجز الداخلي����ة بير

ف هذه البلدان، والدعوة إل فت��ح الح��دود المغربي��ة الجزائري��ة العادي للتيارات التجارية بير
ي تم إغلقها سنة 

.1994التت

ق ي�� الشق���
اكة فف نام��ج المريكي��� ج��زءا مم��ا يس��م بالمب��ادرة الش��املة للشق�� لق��د أص���بح ه��ذا اليج

، ال��ذي )BMEPI(الوس��ط  ي ت��دعو إل بن��اء مغ��رب ك��بير
، حي��ث ي��ذكر بأه��داف أمريك��ا ال��تت

ي ق العربج . ينتهي به المر بالتوسع نحو الشق

اتيجية الوروبي�����ة، وخاص�����ة اتيجية المريكي�����ة والس�����يت ف����� الس�����يت وهن�����ا مكم�����ن الختلف بير
، ي�� إط��ار م��ا يس��م بالتح��الف الورومتوس��طي الفرنس��ية، القائم��ة عل الدم��اج السياسي��
.فف

ي�� إط��ار تخوفاته��ا م��ن
ي�� الجزائ��ر خلل التس��عينات، فف

ا بالوض��اع فف وق��د اهتم��ت أمريك��ا ك��ثير
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ي المنطقة، مما جعل العديد من الدول الوربية و الوليات المتحدة
ف فف صعود السلميير

ي ك���ان
، بنف���س الدرج���ة ال���تت ي��� المغ���رب س���دا منيع���ا ض���د الس���لم السياسي���

المريكي���ة ت���رى فف
يمثله��ا أثن��اء الح��رب الب��اردة ض��د الش��يوعية حي��ث ك��ان يق��ال أن التخ��وف ك��بير م��ن س��قوط
، و انعك��اس ذل��ك عل أورب��ا، وه��ذا ك��ذلك مم��ا دف��ع ف ي أيدي الس��لميير

المغرب و الجزائر فف
ي الصحراء بدون حل

. إل الحفاظ عل الوضع القائم فف

اتيجية المريكية 2 ي السبر
:ـ المغرب فن

ة أساس��ية للتواج��د المريكي��
ف�� يحت��ل المغ��رب م��ن خلل السياس��ة الخارجي��ة المريكي��ة، ركير

ق الوسط، خصوصا بالنسبة للسطول السادس المريكي ب��البحر ي شمال إفريقيا والشق
فف

ق الوسط ي الشق
. المتوسط، وبما يسم بمسلسل السلم فف

بع��د نهاي��ة الح��رب الب��اردة أخ��ذ المغ��رب م��وقعه كحلي��ف مه��م بالنس��بة لمريك��ا، مكاف��أة ل��ه
ي�� ح��رب الخلي��ج الول س��نة 

م��ن الجن��ود المغارب��ة 2000إرس��ال  (1991عل مس��اهمته فف
). إل السعودية

ي��������
ي س��������اعدت عل ه��������ذا الوض��������ع الجدي��������د، الوض��������ع غير�������� المس��������تقر فف

وم��������ن العوام��������ل ال��������تت
ي بقم��ع الحرك��ات الس��لمية، مم��ا أهل��ه ليك��ون أح��د

ف�� الحس��ن الث��ابف الجزائ����ر،إضافة إل تمير
ف لمريكا وريير . الوسطاء الصف

ي��
ي�� زي��ادة الهتم��ام المريكي�� ب��المغرب، فتتمث��ل فف

ي س��اهمت فف
أم��ا العوام��ل القتص��ادية ال��تت

الية  ي منسوب الصلحات القتصادية اللييج
ي�� م��ع أه��داف(الزيادة فف

ة تلتقت خصخص��ة ك��بير
، نتيج��ة)الي��ديولوجيا المريكي��ة ي ب��الكونغريس المريكي��

ي الص��هيوبف ، ث��م هن��اك دع��م الل��وبج
ي��� لص���الح ي  م���ا يق���وم ب���ه النظ���ام المغربج

التط����بيع القتص���ادي والسياسي���(الكي���ان الص���هيوبف
ي يق���وم به���ا...). 

ي��� ه���ذا الس���ياق تغ���ض السياس���ات المريكي���ة الط���رف ع���ن الخروق���ات ال���تت
فف

...). النظام لحقوق النسان 

ف��� أمريك���ا بص���عود ج���ورج ب���وش الب���ن إل الحك���م تع���زز التع���اون القتص���ادي والعس���كري بير
ي�� مي��دان م��ا يس��م ب  والنظ��ام،

، وق��امت الدعاي��ة المريكي��ة"محارب��ة الره��اب"خاص��ة فف
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، ي ي العالم العربج
ي بتقديم المغرب كنموذج للديموقراطية فف

كمكاف��أة ل��ه عل الخ��دمات ال��تت
ي ميدان التعذيب والعتقال والمعلومات

ادوري فف . قدمها النظام الكوميج

ي��الي المريكي�� بش��مال إفريقي��ا عل الج��وانب العس��كرية و و عموم��ا، ينص��ب الهتم��ام الميج
القتص��ادية و المدني��ة، وتظه��ر الوث��ائق و الدراس��ات و البح��اث و التصيحات و الن��دوات
الص�������������حفية، أن امريك�������������ا م�������������ن خلل تحالفه�������������ا م�������������ع دول المنطق�������������ة تعم�������������ل عل تشي����ع

ي ك��ل بل�د لص�الح القط�اع الخ�اص، م�ع العم�ل عل رف�ع الح�واجز" الصلحات البنيوية "
فف

ي��� ه���ذا الس���ياق هن���اك اهتم���ام
ف��� المن���اطق لص���الح التج��ارة و الس���تثمار، و فف عل الح���دود بير

ي ه��ذا الس�ياق أيض�ا أص�بحت أمريك�ا
ي الجزائر و ليبيا، و فف

ول و الغاز الطبيعي فف ايد بالبيت ف ميت
ي الصحراء الغربية

. تضغط لصالح حل فف

:ـ المغرب – أمريكا و اتفاقية التبادل الحر 3

اتيجيات مندمج��ة فيم��ا بينه��ا اتيجية لمريك��ا نح��و المغ��رب ثلث اس��يت تحك��م النظ��رة الس��يت

:و هي

اتيجية شمولية، و تحمل اسم - 1- ق الوسط الكبير"اسيت و تضم إل جانب دول ،"الشق
ق الوس��ط العربي��ة والمغاربي��ة، ال��دول الس��لمية  باكس��تان ن أفغانس��تان ن إي��ران ن( الشق��

.إسائيل") + "تركيا 

اتيجية إقليمي���ة و تحم���ل اس���م - 2- نام���ج القتص���ادي المريكي��� لش���مال إفريقي���ا" اس���يت "اليج
) ).ليبيا مع الوضع الجديد ( تونس + الجزائر + المغرب (تضم 

اتيجية محلية - 3- . تمثلها اتفاقية التبادل الحر) خاصة بالمغرب(اسيت

ي ت��م التوقي��ع عليه��ا تح��ت وس��نتناول هن��ا،
ة المتعلق��ة ب��المغرب، وال��تت اتيجية الخير�� الس��يت

، وتظه������ر ه������ذه التفاقي������ة أن اله������دف المرك������زي للسياس������ة"اتفاقي������ة التب������ادل الح������ر"اس������م 
الخارجي�����ة ب�����المغرب، هي����� إيج�����اد حلي�����ف ق�����وي ق�����ادر عل رف�����ع مجموع�����ة م�����ن التح�����ديات

إنع�������������اش النم�������������و القتص�������������ادي وإنع�������������اش الص�������������لحات مكافح�������������ة الره�������������اب،: العالمي�������������ة
. الديموقراطية
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م���ن خلل و ت���دور عناص التفاقي���ة عل ع���دة مح���اور ت���ؤطر النظ���رة المريكي���ة للمغ���رب، 
ي تم����دها ب����ه مص����ادر متع����ددة للمعلوم����ة 

أجه����زة(اطلع ك����بير عل أوض����اعه الداخلي����ة، ال����تت
، إعلم  ي

و لي����س ذل����ك بغري����ب، م����ا دام...) اس����تخباراتية، أح����زاب سياس����ية، مجتم����ع م����دبف
ي���� و عم����ودي، يس����مح لمريك����ا م����ن خلل

اق أفقت الحض����ور المريكي���� ببلدن����ا يق����وم عل اخ����يت

 لس��تقبال ممثلي���
ي تبتف���

، و المراك���ز ال���تت ف ال���دور الجدي���د لس���فارتها، و س���فرائها المتخصص���ير
ي تس������مح

ه������ا، بالض�����افة إل التم�����ويلت الس�����خية، ال�����تت ي و غير
الح�����زاب و المجتم������ع الم�����دبف

ة، دون العتم�������اد عل أجه�������زة الدول�������ة و لمريك�������ا بالوص�������ول إل مص�������ادر المعلوم�������ة مباسق�������
. أحزابها المغشوشة و الممخزنة فقط

ي بالمغرب، عل الح��ديث دائم��ا ع��ن يقوم الهتمام المريكي كما هو الحال بالنسبة للوربج
م���ا يس���م بالس���تقرار، س���واء السياسي��� أو القتص���ادي، و عل قاع���دة ذل���ك، ينظ���ر للوض���ع

، و إل الفئ���ات الجتماعي���ة، م���ن منظ���ور فئ���ات ذات وض���ع خطير���  خطير��� عل(الجتم���اعي
، و ل يخ��رج ع��ن ذل��ك المنظ��ور السياسي�� نفس��ه المرتب��ط بالجتم��اعي و)المص��الح القائم��ة

القتص���ادي، و ل���ذلك تق���وم أمريك���ا و المؤسس���ات الدولي���ة للرأس���مالية العالمي���ة، ب���إملء م���ا
ادوري، ول يج��ب فعل��ه أو ترك��ه، ض��اربة ك��ل مفه��وم للس��يادة، ال��ذي ي��دعيه النظ��ام الكوم��يج

ادوري مثل  ية (  N D Hتعدو مشاري����ع النظام الكوميج أن) المبادرة الوطنية للتنمية البشق
تك����ون إل أجوب����ة عل ه����ذه الملءات م����ن تلمي����ذ يح����اول أن يك����ون نجيب����ا، وتراه����ن أمريك����ا
عل النظ�����������ام الح�����������الي لتط�����������بيق إملءاته�����������ا و مش�����������اريعها، و بع�����������د تش�����������خيص للوض�����������اع و

ادوري كي� يعم�ل عل تطبيقه�ا و ترتيبه�ا، حاته�ا ووص�فاتها للنظ�ام الكوم�يج
تق�دم أمريك�ا مقيت

ط عليه تطبيق ثلثة محاور، و هي  : عل أحسن وجه، حيث تشيت

ورية-  .إقامة البنيات التحتية الصف

.ا لعمل عل استقرار السياسة الماكرواقتصادية- 

.انفتاح النظام السياسي- 
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لك���ن هن���اك ثلث���ة معيق���ات ت���ؤدي إل نف���ور و تهمي���ش الس���كان، خاص���ة الش���باب، و م���ن* 
: هنا الدعوة إل تحقيق ثلث محاور

.الولوج إل التعليم- 

.البطالة- 

ي إمكانية المشاركة السياسية- 
.نقص فف

ي تول��د الش��ك و اللمب��الة و الغض��ب* 
، ال��تت اللمس��اواة القتص��ادية و التهمي��ش السياسي��

ي�� نف�س الس�ياق الم��ذكور أعله ج��اءت تصيحات 
الوكال��ة م�ن(  usaidضد الحكومة، و فف

ي كش���فت أن ض���عف النتاجي���ة)أج���ل التنمي���ة الدولي���ة للولي���ات المتح���دة المريكي���ة 
، ال���تت
ف التجارية يفرمل النمو القتصادي .الزراعية و ثقل القوانير

ف المتعلق��ة بالملكي��ة الخاص��ة  الرض و(إض��افة إل م��ا ج��اء ب��ه البن��ك ال��دولي ح��ول الق��وانير
ه�������ا ي ت�������دعو إل الهتم�������ام به�������ا)غير

كات، و ال�������تت و تظه�������ر ه�������ذه. ، و البيئ�������ة المحيط�������ة بالشق�������
المغ�������رب"الهتمام�������ات م�������دى م�������ا يطب�������خ للفلح�������ة ب�������المغرب ع�������يج م�������ا يس�������م بمخط�������ط 

كات متع��������ددة الس��������تيطان، و حي��������ث يت��������م ،"الخصف�������� ي�������� إل الشق��������
حي��������ث تس��������ليم الراضف

ف������ ف������ م�����ن الفلحير ة و تهجير������ الملكير ة، و بل������يت الس�����تعداد للقض�����اء عل الملكي������ات الص������غير
ف و الصغار .المتوسطير

اتيجية ، فت���دعو ه���ذه المؤسس���ات، بارتب���اط وثي���ق م���ع الس���يت أم���ا عل المس���توى السياسي���
ورية ب����المغرب، بع����د تشخيص����ها المريكي����ة، إل م����ا تس����ميه بالص����لحات السياس����ية الصف����

ي������� انتخاب�������ات ( لمجموع�������ة م�������ن الوض�������اع 
، ض�������عف الح�������زاب2007ض�������عف المش�������اركة فف

لمانية،...) السياسية ، النفور السياسي للشباب  ، و خاصة المسألة اليج ي
و النظام القض��ابئ

الل����ذان يس����تدعيان إص����لحات مؤسس����اتية، ح����تت يس����هل محارب����ة الرش����وة، و ه����و م����ا ع����يج 
ية"النظ��ام عل اس��تعداده لتحقيق��ه، كم��ا تمث��ل  ، التع��بير"المب��ادرة الوطني��ة للتنمي��ة البشق��

ي تمث��ل
الك��ي  وض��وحا للس��تجابة له��ذه المط��الب، م��ن خلل مجموع��ة م��ن المح��اور، ال��تت
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ي س�����بق ذكره�����ا، كتعزي�����ز الديموقراطي�����ة، الحكام�����ة الجي�����دة، دع�����م النش�����طة( أه�����دافها 
ال�����تت
....) المدرة للدخل 

اتيجية و م������ن اللف������ت للنظ������ر، اي������د بالش������باب المغارب������ة م������ن ط������رف الس������يت ف الهتم������ام الميت
ي����� البطال�����ة و

، نظ�����را لتفشق ي����� الش�����باب عنص اللاس�����تقرار ال�����داخلي
ي ت�����رى فف

المريكي�����ة، ال�����تت
ي المشاركة السياسية، و هكذا بالنسبة لمريك��ا،

ي تش��كل خط��را النقص فف
فه��اته الفئ��ات ال��تت

لبد من توفير فرص اقتصادية و سياسية و تربوية لها، و لذلك ترى و م أ الحلول البديلة
: التالية

بالعتم��اد عل ت��وفير التعلي��م التقلي��ص م��ن نف��ور الش��باب م��ن السياس��ة وم��ن التهمي��ش،- 
عية ع����ن إيديولوجي����ة الره����اب، ، و ن����زع الشق���� ل تختل����ف(و تط����وير الي����د العامل����ة  الساسي����

بية و التكوين ). هذه المطالب عن الجوهر الساسي لميثاق اليت

ي��� النم����و القتص����ادي،- 
بس���ن سياس���ة ملئم����ة للعم����ال و التقلي���ص م���ن الفق���ر و الزي����ادة فف

ء بالنس���بة للقط���اع ،)تط���وير إنتاجي���ة القط���اع الخ���اص(التج���ارة و الس���تثمار  ي���
و نف���س الشق

ف عل النتاجية كير .الزراعي باليت

ف فعالي�����ة الحكام�����ة الديموقراطي�����ة، ع�����يج تط�����وير الحكام�����ة المحلي�����ة و المش�����اركة-  تحس�����ير
ي و نظام الحزاب

.المواطنة و إصلح النظام القضابئ

، تتعه��د، ب��ل و تعم��ل ي هذا السياق، و عيج نظرة ته��دف إل الت��دخل الش��امل و المباسق��
و فف

، و الح��������زاب السياس��������ية، و الجماع��������ات ي
و م أ عل م��������ا تس��������ميه بتعزي��������ز المجتم��������ع الم��������دبف

و إنع�����اش اللمركزي�����ة، و ت�����دعي اهتمامه�����ا أك�����ي  بالش�����باب و النس�����اء والفق�����راء، و المحلي�����ة،
النض����������ال ض����������د الرش����������وة، و إطلق الص����������لحات القض����������ائية و القانوني����������ة لض����������مان حك����������م

ي������� ه�������ذا الس�������ياق، تعم�������ل عل تش�������جيع المنافس�������ة السياس�������ية 
، و فف ف الح�������زاب(الم�������واطنير

ي
) . السياسية و المجتمع المدبف

ي���� خط����وطه العريض����ة، ه����و تعزي����ز الم����ن و الس����تقرار
وع المريكي���� فف

ف���� المشق���� و أه����م م����ا يمير
ادوري، دعما و استقرارا للمصالح المريكية بالبلد، و من أج��ل ذل��ك يق��وم للنظام الكوميج
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وط و ادوري عل ت�������وفير الشق������ ي للنظ������ام الكوم�������يج اتيجج ه�������دف أمريك������ا، أي الحلي������ف الس�������يت
المكاني���ات، لتعزي���ز الم���ن و الس���تقرار، اس���تعدادا للتح���ديات، وطني���ا، إقليمي���ا و دولي���ا، و
يحق����ق ه����ذا اله����دف ع����ن طري����ق إص����لحات خاص����ة و دع����م التح����ديث المس����تمر للق����وات
ك�����ا، ، وعل قاع�����دة ذل�����ك، تك�����ون أولوي�����ة الولوي�����ات عن�����د أمير ي�����

العس�����كرية و القط�����اع المتف
ي����� ه�����ذا الس�����ياق، هن�����اك عم�����ل خ�����اص م�����ع الش�����باب،" محارب�����ة الره�����اب"

، و فف كم�����ا ت�����دعي
، خاص��ة الش��باب ف باعتباره عنص تشويش، م��ن خلل تط��وير المش��اركة الكامل��ة للم��واطنير

ي النشاط القتصادي و السياسي 
.و الفقراء فف

ي تعل��ن
لقد بسطنا هنا، مجموعة من المحاور السياسية و القتص��ادية و الجتماعي��ة، ال��تت

ي�� حقيق��ة الم��ر هي�� إملءات تمليه��ا عل النظ��ام
يالية المريكي��ة أنه��ا تعم��ل عليه��ا، و فف الميج

وي����ج له�����ا، باعتب�����اره هم�����زة وص�����ل و قن�����اة ادوري، و يق�����وم النظ�����ام بتطبيقه�����ا، و اليت الكوم�����يج
يالي��ة ي�� المط��الب الميج

ادورية، و بطبيعة الحال، نج��د فف يالوكوميج انتقال ضمن البنية الميج
ي يتغ��ذى منه��ا 

المش��هد"المريكي��ة تج��اه المغ��رب ك��ل أش��كال الصلص��ات و المكون��ات، ال��تت

ي������ مج������ال السياس������ية و القتص������اد و" السياسي������
ف فف ، ال������ذي يق������دمها كفت������ح م������بير و العلمي������

ي���� ه����ذا المج����ال بأنه����ا تاريخي����ة، و الملف����ت للنظ����ر أن
اتيجية، و تنع����ت الخطاب����ات فف الس����يت

ي�����
بع�����ض الفئ�����ات المناض�����لة تس�����قط ض�����حية له�����ذا التض�����ليل، و تعت�����يج نفس�����ها منخرط�����ة فف

معارضة جذرية للنظام دون وعي نقدي لما تدعيه، و ليس المج��ال هن��ا لمناقش��ة تره��ات
يالي����ة ح����ول م����ا تس����ميه ب  و الهتم����ام بالش����باب و العطال����ة و" التنمي����ة المس����تدامة"الميج

ي�� الق��ول بأنه��ا هي�� راعي��ة ك��ل ه��ذا
الفقر و محاربة الري����ع و الرشوة و مح��ارة الره��اب، و يكقف

و تق���وم بإش���عال الح���روب، و الس���تيلء" ال���دركي الع���المي"و ذاك، و م���ن أجل���ه تلع���ب دور 
ه��ا، و ك��ل ه��ذا و ذاك باس��م الحري��ة و الديموقراطي��ة و عل موارد الش��عوب و نهبه��ا و تفقير

ي أصبحت مهزلة بكل المقاييس 
.حقوق النسان عل الطريقة المريكية، التت

اتيجية العسكرية المريكية - 4 ي السبر
:المغرب فن

يالي���ة المريكي���ة ادوري و الميج ف��� النظ���ام الكوم���يج ي العس���كري بير اتيجج يق���وم التح���الف الس���يت
ة  قواع����د عس����كرية، تس����هيلت عس����كرية، خ����دمات، اس����تخبارات، و(عل علق����ات مباسق����
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ي�� ه��ذا...)تج��ارة أس��لحة
، وفف ة، ع��ن طري��ق خدم��ة أه��داف الحل��ف الطلشي�� ، و غير�� مباسق��

، ف�����إن مجم�����ل إنف�����اقه العس�����كري لس�����نة الس�����ياق، و لعط�����اء فك�����رة ع�����ن الحل�����ف الطلشي�����
من نفقات التسلح العالمية، و يمد %70مليار دولر، أي ما يمثل  1335قد بلغ  2007

الحل������ف ش������بكته العنكبوتي������ة عل الع������الم، و ذل������ك به������دف حماي������ة المص������الح الرأس������مالية
يالية عل حساب الشعوب، و الس��لم و البيئ��ة، و المقص��ود م��ن ذل��ك، ف��رض تحك��م الميج
ي����ة عل الس����واق، و ق����وى ف كات متع����ددة الس����تيطان المريكي����ة و اللماني����ة و النجلير الشق����

اتيجية  ول، غاز طبيعي : العمل الرخيصة و المواد الولية السيت ...بيت

ي للمغرب+  اتيجر الموقع السبر

ي للمغ��رب، اتيجج وري الشارة إل الموق��ع الس��يت و لي��س اله��دف هن��ا الوق��وف عن��د من الصف
ة الس�����تينات و الس�����بعينات  ي����� ف�����يت

الوج�����ود العس�����كري ع�����يج( الوج�����ود المريكي����� ب�����المغرب فف
ي��� القنيط���رة و من���اطق أخ���رى 

، بق���در م���ا يهمن���ا...)التع���اون العس���كري + قواع���د عس���كرية فف
ة  ين سنة الخير ي العشق

: هذا التواجد فف

:و سياسة الحلف الطلسي الجديدة" الحوار المتوسطي- "

ض��من إط��ار" الح��وار المتوس��طي" م��ا س��مي ب  1994لق��د أطل��ق الحل��ف الطلشي�� س��نة 
، حي������ث سيص������بح- تع������اون بل������دان جن������وب البح������ر البي������ض المتوس������ط  الحل������ف الطلشي������

المغرب ضمن العضاء الخمس الوائل إل جانب مص،"إسائيل"، موريطاني��ا و ت��ونس،
 . 2000و الجزائر سنة  1995و انضمت الردن سنة 

ي��� ه���ذا 
كة، و دورات تك���وين" الح���وار المتوس���طي"ويقضف بتنظي���م من���اورات عس���كرية مش���يت

ي���� برامج����ه، مس����تعمل ق����واته
ينظمه����ا الحل����ف لض����باط تل����ك البل����دان، و يش����ارك بنش����اط فف

ي�� كوس��وفو و البوس��نة 2002عم��ل الجن��ود المغارب��ة س��نة (المس��لحة 
إض��افة إل تق��ديم) فف

active endeavourالمس������������اعدة للعملي������������ة البحري������������ة للحل������������ف الطلشي������������ المس������������ماة 
المخصص����ة لرص����د و مراقب����ة الملح����ة ب����البحر المتوس����ط، و ردع النش����طة البحري����ة ب����ه، و
يش����ارك في���ه المغ���رب بع���دما وق���ع س���فير المغ���رب ببلجيك���ا عل النص���وص الرس���مية لتل����ك
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، بينم���ا وق���ع jaap de hoop schefferالمس���اهمة م���ع  ف��� الع���ام للحل���ف الطلشي��� المير
ي��� محم���د ب���رادة ل���وزي و قائ���د عملي���ة  ال المغربج اتفاق���ا ي���دقق active endeavourالمير���
ي المهام البحرية ضد الرهاب 

). رسو البواخر والفرقطات (مساهمة المغرب فف

إعلن مس����ؤولي الحل����ف الطلشي���� أنه����م س����يقيمون مرك����ز معلوم����ات و توثي���ق ب����المغرب- 
ي���� نظره����م عل اتخ����اذ الق����رار فيم����ا يخ����ص

، سيس����اعد فف ي���� ي���� الع����الم العربج
فري����دا م����ن ن����وعه فف

ي مجال المن
ي تريد بلدان المنطقة القيام بها مع الحلف الطلشي فف

. النشطة التت

ي���� مض����مار 2009أكت����وبر  23ي����وم - 
ق����رر الحل����ف الطلشي���� و المغ����رب توس����يع التع����اون فف

ي إطار الحوار المتوسطي
.محاربة الرهاب فف

ي - 
ف العام المنتدب للحلف الطلشي بزيارة للمغرب، حيث 2010يناير  25فف يقوم المير

ف���� الحل����ف الطلشي���� و ف���� بالتع����اون بير ي ع����ددا م����ن كب����ار مس����ؤولي الحكوم����ة المكلفير
س����يلتقت

ي المفت�����ش الع�����ام
ال بن�����ابف قاوي و الجيف����� المغ�����رب، كم�����ا التقت����� وزي�����ر الداخلي�����ة الطي�����ب الشق�����

ف للق��وات المس��لحة الملكي��ة، لم��انيير و الك��اتب الع��ام ل��وزارة الخارجي��ة، و ع��دد م��ن أب��رز اليج
ف للحزاب السياسية الرئيسية .المنتمير

ي���� ين���اير - 
الح���وار المتوس����طي و"نظ���م الحل����ف الطلشي���� و المغ����رب ن����دوة ح����ول  2010فف

اتيجية الجدي���د ف��� الع���ام المنت���دب للحل���ف الطلشي���"مفه���وم الس���يت ، حي���ث سيش���يد المير
ف�� الحل��ف و المغ��رب"بم��ا س��ماه  ف��"المس��توى الممت��از للعلق��ات بير ، و أش��ار إل أن الطرفير

ي مجال التشاور السياسي و التعاون العملي"بلغا 
ي جدا فف ، و يتعل��ق"مستوى تعاون إيجابج

ي��� روم����ا، أوبير����
ي���� معه���د ال���دفاع الت���ابع للحل���ف الطلشي���� فف

الم����ر حس����ب ق���وله، ب���التكوين فف
ي ألمانيا، و بمحاربة الرهاب و تدبير الزمات

.أمرغو فف

ف����� النظ�����ام ي تعرفه�����ا العلق�����ات بير
تش�����هد ك�����ل ه�����ذه التحرك�����ات عل النش�����طة المكثف�����ة ال�����تت

، ب�����ل إن أمريك�����ا تعت�����يج المغ�����رب يالي�����ة المريكي�����ة و حلفه�����ا الطلشي����� ادوري و الميج الكوم�����يج
ي����� و

، نظ�����را للموق�����ع الجغرافف ي����� محارب�����ة م�����ا يس�����م بالره�����اب الع�����المي
يكا ل غتف����� عن�����ه فف سق�����
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ي�� ه��ذه
الرتباط بالمنطقة العربية، مما يؤهله لن يك��ون طرف��ا مهم��ا للسياس��ة المريكي��ة فف

.المنطقة

كة مث��ال  الس��د"من��اورات : لذلك ل تخلو الجندة المريكي��ة م��ن من��اورات عس��كرية مش��يت

ي��
ي ابت��دأت نهاي��ة س��نة "الفريقت

ي تج��رى س��نويا، و وق��د ج��رت 1990، ال��تت
ي�� بنجري��ر، و ال��تت

فف
( 2010س��نة  ي�� من��اطق طنط��ان و أك��ادير وت��ارودانت و القنيط��رة، وج��رت) ش��هر يوني��و  

فف
ي ك�������انت مص�������حوبة ببعث������ة إنس������انية  2007من�������اورات 

ي������� طنط�������ان ال�������تت
ف فف لص�������الح"للم�������ارييف

، ص����احبتها مجموع����ة م����ن الح����وادث أث����ارت غض����ب 2012، آخره����ا ك����ان س����نة "الس����كان
ف السكان، والهدف المعلن هو التدرب عل محاربة الرهاب، و ك��ان الم��ر مرفوق��ا بتحس��ير

ف لدى السكان تحت غطاء محاربة الرهاب  . صورة الجنود المريكيير

اتيجية  لمريك���ا(تع���زز أمريك���ا وجوده���ا بإفريقي���ا، و عي���ا منه���ا بتبعيته���ا للم���واد الولي���ة الس���يت
).عدد من التفاقيات السياسية و العسكرية مع عدد من بلدان إفريقيا المنتجة للنفط

ي���
وم��ن مظ��اهر الت���أثير المريكي��� المتواج��د ببلدن���ا، نج��د المس���اهمات المتع���ددة للمغ���رب فف

ي تح��اك ض��د الش��عوب، مث��ال عل ذل��ك حض��وره ي��ومي 
و 23المخطط��ات المريكي��ة، ال��تت

، تش����اد،: إل ج����انب دول إفريقي����ة  2004م����ارس  24 ت����ونس، الجزائ����ر، موريطاني����ا، م����الي
ي������� ش������توتغارت

النيج������ر، الس�������ينغال، لول م������رة لجتم������اع سي بمق�������ر القي�������ادة المريكي�������ة فف
ي�� منطق��ة الس��احل 

ي�� محارب��ة الره��اب فف
ف�� المنطق��ة( بألمانيا، حول التعاون العس��كري فف بير

ي خليج غيني��ا 
ي فف
إض��افة إل إعلن إدارة) المغاربية و المناطق النفطية للشمال و تلك التت

african" ( أكوت�������ا"ب�������وش الب�������ن ع�������ن تنظي�������م مب�������ادرة ال�������رد عل الزم�������ات الفريقي�������ة إل 
contingency operations  training  assistance (و مهمته���������ا بع���������د التم���������ويه ،

بالمس����اعدة النس����انية و حف����ظ الس����لم، الت����دريب الهج����ومي لوح����دات المش����اة النظامي����ة،
ة عل نم����������ط الق����������وات الخاص����������ة، و ك����������ذلك عل المحي����������ط المع����������ادي، ووح����������دات ص����������غير

ي����� برنام�����ج خ�����اص بالض�����باط، و اس�����مه 44يش�����ارك " أكوت�����ا"وبالض�����افة إل 
بل�����دا إفريقي�����ا فف

ي�� المج��الت العس��كرية"
نام��ج ال��دولي للتك��وين فف : 2002، و تخ��رج من��ه س��نة "اليج  1500

اق شموليا  : ضابط ، و تتعدد اهتمامات أمريكا بإفريقيا، بحيث يصبح الخيت
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ي سنة 
اتيجية، و ه��و ف��رع 1999فف ي�� للدراس��ات الس��يت

قامت و م أ بتأس��يس المرك��ز الفريقت
: للجامعة الوطنية للدفاع التابعة للبانتاغون،بالهداف التالية 

.إعطاء تعليم للطر العسكرية رفيعة المستوى - 1

ف و- 2 ف السياس����يير ف م����ن قبي����ل المس����ؤولير إعط����اء تعلي����م رفي����ع المس����توى للق����ادة الم����دنيير
ف و رؤساء المقاولت  . الجمعويير

ي عن الكلم، القرار الذي أعلن عن��ه ج��ورش ب��وش الب��ن س��نة 
، بإح��داث مرك��ز2007و غتف

، بغاية مزعومة، و هي دعم قادة"أفريكوم"القيادة العسكرية المريكية بإفريقيا المسم 
ي�� الواق��ع هي�� مك��ان للقي��ادة الوروبي��ة و بض��مان الم��ن و الس��تقرار، البل��دان الفريقي��ة،

و فف
،( للقي����ادة الوس����ط  ي����

ق الوس����ط و آس����يا الوس����ط  مص، الق����رن الفريقت و لقي����ادة) الشق����
.المحيط الهادئ

ي�� ه��ذا الس��ياق ك��ي  الح��ديث ع��ن اس��تقبال المغ��رب لمق��ر القي��ادة العس��كرية المريكي��ة
و فف

ف����� المغ�����رب و الجزائ�����ر، و ستص�����بح نقط�����ة الم�����رور بإفريقي�����ا، ي ي�����دور التن�����افس عليه�����ا بير
ال�����تت

ف إفريقيا و الوليات المتحدة المريكية .الملزمة للعلقة بير

ف  ي محورين أساسيير
ي إفريقيا فف

اتيجية المريكية فف : عموما يمكن إيجاز السيت

اتيجية ها من المواد السيت .� التعطش اللمحدود لموارد الطاقة و غير

ف العسكري لطرق التصال، لسيما ضمان وصول المواد الولية لو م أ  .� التأمير

و ه���ذا دور أول ع���يج تواج���د عس���كري،  إن خدم���ة المص���الح القتص���ادية و السياس���ية يم���ر
ي�� إفريقي��ا 

30، و يبل��غ ع��دد الق��وات المريكي��ة حالي��ا "أفريك��وم"قي��ادة الق��وات المريكي��ة فف
ألف جندي، و تكثف أنشطتها باستمرار، حيث تتم العديد من المناورات العس��كرية م��ن

.الرباط إل نجامينا و الجزائر و نواكشوط وباماكو و أوغادوغو

اتيجية الوروبية- 5 المغرب و أهداف السبر

12
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اكة س�����نة  ي����� اتف�����اق الشق����� ف�����1996وق�����ع المغ�����رب م�����ع التح�����اد الوروبج ، ال�����ذي س�����يدخل حير
مس�����ار برش�����لونة"، و ينتمي����� ه�����ذا التف�����اق إل إط�����ار أوس�����ع، و ه�����و  2000التط�����بيق س�����نة 

ي�� سياس��يا، اقتص��اديا، اجتماعي��ا، ثقافي��ا،"1995 ، كإط��ار ع��ام للعلق��ة م��ع التح��اد الوروبج
.أمنيا، و تطوير السياسات الجتماعية

ي�� م��ع المغ��رب تحقي��ق اله��داف المعلن��ة اكة للتح��اد الوربج اتيجية الشق�� و تس��تهدف اس��يت
: التالية

.العصنة القتصادية - 

ي - 
.الدعم المؤسسابت

.الحكامة الجيدة و حقوق النسان - 

.حماية البيئة- 

ي يستفيدان من ذلك : ملحظة ( 
) الدولة و المجتمع المدبف

ة   .2013-2007هذه الهداف مرتبطة بفيت

ة، اتبع���ت سياس���ة عام���ة تعتم���د ادوري���ة أن���ه خلل الس���نوات الخير��� و ت���دعي الدول���ة الكوميج
ة و تكاملية  ف : ثلث عمليات متمير

كائها- 1- ي نح��و نظ��ام ديم��وقراطي و دول��ة الح��ق و الق��انون، ش��بيه بشق�� اتب��اع تط��ور ت��دريجج
ف  ي الديموقراطية)فشل تام ( الوروبيير

يك فف !! ؟؟ ، إعطاء المغرب وضعية البلد الشق

، انظ��ر)فش��ل ت��ام ( تحقيق نمو قار و قوي قادر عل خلق مناصب شغل كما و كيف��ا - 2-
.الحصيلة القتصادية لعشق سنوات للحكم

، و مس���اعدة- 3-  تعزي���ز التماس���ك الجتم���اعي و الح���د م���ن الفق���ر و م���ن العج���ز الجتم���اعي
ف المردودي����ة الماكرواقتص����ادية، و الش����خاص الك����ي  فق����را، و م����ن هن����ا الحاج����ة إل تحس����ير

، و سياس����ات اجتماعي����ة التشي����ع بالص����لحات المؤسس����اتية، و عصنة القط����اع الص����ناعي
ي كل المجالت) ( فشل تام ((فعالة و عادلة 

ي يحتلها المغرب فف
) .انظر المراتب التت

13
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ي : خلصاة 
فشل ثلنث

ي يوليوز :( المغرب و برنامج ميدا 
 )1996تم تبنيه فن

اكة الورومتوس�����طية، و يم�����س ك�����ل القطاع�����ات الساس�����ية، مث�����ل و ه�����و الداة المالي�����ة للشق�����
بية، الوظيفة العمومية، الجمارك، البيئة، العدالة .المالية، الماء، النقل، الصحة، اليت

انيات المتعلقة بميدا  ف 1999 -1995بالنسبة لسنوات : بالنسبة للمواد المخصصة للمير
.مليون أورو  400مليار و  3: 

.مليون أورو  400مليار و  5 : 2006- 2000و بالنسبة لسنوات 

ام���ات تمث��ل ملي��ار و  ف ملي��ون 472لق��د أص��بح المغ��رب أه��م مس��تفيد م��ن برنام��ج مي��دا باليت
ة  812و ) 99-95 ( 1مي��دا : ملي��ون دولر 660و منه��ا  2006-1995دولر بالنسبة لفيت

( 2مي���دا : ملي���ون دولر   2000 -2006 ( ي تم����ت الش����ارة إليه����ا 
لتموي���ل القطاع���ات ال���تت

. سابقا

طبع�����ا تختل�����ف مص�����الح ال�����دول الوروبي�����ة الداعم�����ة للتف�����اق حس�����ب مواقعه�����ا ب�����المغرب،
، و يك و المان�����ح الرئيشي����� وحس�����ب اهتماماته�����ا و طبيع�����ة اقتص�����ادها، و تمث�����ل فرنس�����ا الشق�����

، تط���وير القط���اع: تمث���ل الولوي���ات القطاعي���ة بالنس���بة له���ا م��ا يلي��� عصنة القط���اع العم���ومي
، التنمية الجتماعية و البنيات التحتية ي

.الخاص، التكوين المهتف

يالية و تناقضاتها البينية  6 اتيجيات المبر ـ السبر

اتجيتان  : تتنازع الدول المغاربية اسبر

:ـ الول أوروبية 

،))ليبي��ا ( فرنس��ا أساس��ا و إيطالي��ا ثانوي��ا (و تعتمد هذه المنطقة كمنطلق لتوس��يع نفوذه��ا 

ي
و يعت�����يج الوروبي�����ون المنطق�����ة عموم�����ا امت�����دادا جغرافي�����ا، بالض�����افة إل المت�����داد الت�����اريجف

.الستعماري

ي سلم القوى الدولية خاصة فرنسا- 
.هناك تخوف من احتمال فقدان مركزها فف

14
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ي������ المنطق������ة، نتيج������ة الزح������ف المريكي������ و دخ������ول خ������ط- 
اتيجية فف ت������أثر مص������الحها الس������يت

.المنافسة عل المنطقة

ق الوس���ط و ش����مال-  ي���� الشق����
ي���� و البل����دان المتوس����طية فف ف���� التح����اد الوربج اكة بير

إقام����ة سق����
):الفرو أسيوية( إفريقيا 

محارب����ة الحرك����ات السياس����ية المعارض����ة للمص����الح الوربي����ة لجع����ل: سياس����ية و أمني����ة -  
.المنطقة منطقة سلم و استقرار

. إقامة منطقة تجارة حرة: اقتصادية ن مالية - 

ي إدارة شؤون البلد: اجتماعية ن ثقافية - 
اكه فف ي و إسق

.الدفع بالمجتمع المدبف

يالي��ة : ( هن��اك تح��ولت س��تؤثر عل مس��تقبل إط��ار برش��لونة  الوروبي��ة: تناقض��ات الميج
الص��عود المريكي�� كق��وة عس��كرية و اقتص��ادية مهيمن��ة) فيم��ا بينه��ا و الوروبي��ة المريكي��ة 

ق 2001ش�����تنيج  11بع�����د الح�����رب الب�����اردة و خاص�����ة بع�����د  ، تراج�����ع عملي�����ة الس�����لم بالشق�����
اتيجية مس��ار ، بما ه��و تهدي��د لس��يت ف كاء المتوسطيير ف الشق الوسط و ارتفاع حدة التوتر بير

.برشلونة الذي يطعف عليه الشق القتصادي عل حساب السياسي

اح م��ا يس��م بالتح��اد م��ن أج��ل المتوس��ط  سياس��ة إحي��اء( و للخ��روج م��ن الزم��ة، ج��اء اق��يت
اير  7( ترجع أول إرهاصاته للحملة النتخابية لساركوزي ) العظام و هي رميم  2007فيج

حي����ث تح����دث ع����ن عزم����ه وض����ع منطق����ة المتوس����ط عل طريق����ة إع����ادة التوزي����ع) بتول����وز 
كة ( ت������م العلن ع������ن 2008أكت������وبر  22طنج������ة ) ( مرك������زا عل مفه������وم التنمي������ة المش������يت

وعه الرامي إل بناء التحاد من أجل المتوسط 
، ن��داء2008دجن��يج  20لق��اء روم��ا ) ( مشق

روما للتحاد من أجل المتوسط، و ج��اء رد فع��ل ألماني��ا، ال��ذي رأت في��ه الطم��وح الري��ادي

ي ن فرنشي���
ي��� و داخل���ه، فت���م لق���اء ألم���ابف ال���ذي تري���د أن تلعب���ه فرنس���ا باس���م التح���اد الوروبج

التحاد من أج��ل المتوس��ط كامت��داد و تعمي��ق: عملية برشلونة : لتعديل المبادرة لتصبح 
.لمسار برشلونة

ـ الثانية أمريكية 
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اكة وع سق�� ين، ع��يج مشق�� اتيجية المريكية تتشكل ملمحها أواخر الق��رن العشق�� بدأت السيت
.أمريكية ن مغاربية تقوم عل التبادل الحر

خم����س التج����ارة الدولي����ة أي: بالنس����بة للتص����ورات المريكي����ة للمنطق����ة فالمنطق����ة بحري����ة 
.و يبحر فيه باستمرار السطول السادس المريكي  20%

ي��� المنطق���ة المتوس���طية برفض���ها
ي��� فف و تعم���ل الرؤي���ة المريكي���ة عل تحجي���م ال���دور الوروبج

ي�� مجموع��ة
ي�� المنطق��ة، فف

اتيجية المريكي��ة فف المنطق الكلس��يكي للنف��وذ، و تتلخ��ص الس��يت
و ق��د م��ر(م��ن المب��ادرات المعلن��ة لص��الح دول المغ��رب الك��بير كك��ل، أو ك��ل دول��ة عل ح��دة 

اكة المغربية المريكية  وع الشق ".إزنشتات"بنا ذكر مشق

ملي��ون نس��مة، تت��وفر عل ي��د 85بالنسبة لمريكا، تمث��ل المنطق��ة المغاربي��ة س��وقا قوامه��ا 
، و قرب��ها من أوروبا، مم��ا يجعله��ا أرض��ية ي اتيجج عاملة غير مكلفة، إضافة إل الموقع السيت

و م��ن ه��ذا للنت��اج الم��وجه للتص��دير، ث��م إن افريقي��ا بالنس��بة لمريك��ا م��ا زال��ت ق��ارة خام��ا، 
ض��ها مجموع��ة21المنظ��ور س��تكون واجه��ة اس��تثمارية للق��رن  ، لك��ن ه��ذه التص��ورات تعيت

 ، ي������� و ع�������دم انض�������مام م�������ن الح�������واجز، كمش�������كل الص�������حراء، و الخلف الجزائ�������ري ن المغربج
.الجزائر لمنظمة التجارة العالمية

تق����وم أمريك����ا بص����ياغة إط����ار جدي����د أوس����ع، و أق����ر عل الس����تجابة 2001ش����تنيج  11بع����د 
ق الوس�����ط الك�����بير: "لنش�����غالتها  اتيجية الشق����� وع م�����وجه نح�����و فض�����اء"اس�����يت ، وه�����و مشق�����

ي��  ي يجمع ك��ل بل��دان الع��الم العربج
"إسائيل"تركي��ا و باكس��تان، أفغانس��تان، إي��ران ،+ جغرافف

، و(  ي المريكي�� اتيجج وع الس��يت هنا يمكن فهم الدور الذي تقوم به قطر الن كعراب للمشق��
، مص��طلح فص��ل عل مق��اس)استعمالها للحركات السلمية الخواني��ة المس��ماة معتدل��ة 

وع يتض����من م����ا ي تس����ع أمريك����ا إل تحقيقه����ا م����ن خلل مشق����
اتيجية، ال����تت اله����داف الس�����يت

: تسميه 

. تشجيع الديموقراطية و الحكم الرشيد- 

.بناء مجتمع المعرفة- 
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.توسيع الفرص القتصادية- 

ي��� 
ف��� التنفي���ذ فف ي دخل���ت حير

ف��� المغ���رب و أمريك���ا ال���تت 1أم���ا بالنس���بة لتفاقي���ة التب���ادل الح���ر بير
ي نقطة سابقة 2006يناير 

.فقد تمت الشارة إليها فف

ن  7 اتيجيتيي :ـ بعض الملحظات حول السبر

ف�����) 1 اتيجية واض�����حة للنظ�����ام م�����ن داخ�����ل الصاع الق�����ائم بير يص�����عب الح�����ديث ع�����ن اس�����يت
ف المريكي��������ة و الوروبي��������ة  ي��������اليتير اتيجية الميج ي�������� حال��������ة المن��������اطق( اس��������يت

بقي��������ادة فرنس��������ا فف
، ل����ذا فالنظ����ام ل����م) المتوس����طية  ي����

و عل الخص����وص من����ذ بداي����ة تس����عينيات الق����رن الماضف
ة  ي�� تل��ك الف��يت

ي عرفه��ا الع��الم فف
ب��روز الهيمن��ة العس��كرية و( يكن مهيئا آنذاك للتحولت التت

ي 
، و يمك��ن الق��ول الن،)القتصادية المريكية عل الع��الم بع��د س��قوط التح��اد الس��وفيابت

، و دخ��ول الح��اكم الجدي��د عل الخ��ط، ب��دأ العم��ل عل رس��م ي��
بع��د لعب��ة التن��اوب المخزبف

ف م�����ن خط�����ط و تق�����ارير، أقواه�����ا إل ي�����اليتير اتيجية للنظ�����ام بن�����اء عل م�����ا وض�����عته الميج اس�����يت
ي����� عص�����ب الدول�����ة 

(ح�����دود اللحظ�����ة، الخط�����ة المريكي�����ة، بحك�����م توجهه�����ا نح�����و التحك�����م فف
ئ������� الجه�������زة العس�������كرية و الس�������تخباراتية للتص�������دي للره�������اب، م�������ع ال�������دفع ب�������المغرب لتهتر
الرض���ية السياس���ية و القتص���ادية الكفيل���ة باس���تمرارية النظ���ام، كض���امن وحي���د للمص���الح

ي����
اق عم����ودي و أفقت اتيجية المريكي����ة ب����البلد، و يق����وم التغلغ����ل المريكي���� عل اخ����يت

الس����يت

ي
.للجهزة و الطبقات و الفئات و الحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدبف

ي��
ي يرفعه��ا النظ��ام فف

ي هذا السياق، ليس غريبا أن نج��د ك��ل المص��طلحات و الش��عارات ال��تت
فف

ي����� تل�����ك التق�����ارير و
خطاب�����اته و تردده�����ا أجهزت�����ه اليديولوجي�����ة، منص�����وص عليه�����ا حرفي�����ا فف

التنمي������ة المس������تدامة، دول������ة الح������ق و الق������انون، إص������لح كالحكام������ة الرش������يدة، التفاق������ات،
ى ه����و...) محارب����ة الفس����اد، الفئ����ات الوس����ط  القض����اء، كم����ا أن م����ا س����مي ب����الوراش الك����يج

وع اس���������تجابة لتل���������ك التفاقي���������ات، امه الت���������ام بمشق��������� ف ي يؤك���������د النظ���������ام انخراط���������ه و ال���������يت
ال���������تت

ف ياليتير .الميج

ف ) 2 اتيجية النظام القائم عل مستويير : يمكن التطرق لسيت
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ف-  ياليتير ف الميج .مستوى الصاع بير

ف�� قط��ب م��دعم أمريكي��ا،-  ف أقط��ابه داخ��ل الكتل��ة الطبقي��ة الس��ائدة، بير مستوى الصاع بير
ي��� الجي���ش، و قط���ب

و ه���و الك���ي  رجعي���ة، يمثل���ه عثم���ان ب���ن جل���ون و الض���باط الس���امون فف
ي�� الفرنشي�� خصوص��ا، تح��ت ش��عار  "يبح��ث ع��ن منف��ذ لتلبي��ة حاجي��ات الرأس��مال الوروبج

ل يج�����ب هن�����ا الخل�����ط م�����ع الفك�����رة. (يمثل�����ه ع�����الي الهم�����ة ، و"تح�����ديث الدول�����ة و عصنتها
الخاطئ��ة القائل��ة بصاع الق��وى المحافظ��ة و ق��وى التح��ديث، فمطل��ب تح��ديث الدول��ة و
ي�� مش��اريعهم

ي للعم��ل عل إدم��اج المغ��رب مس��تقبل فف
عصنتها ه��و مطل��ب فرنشي�� ناس��بابف

).الوروبية

ي�� خي��اره
فالملحظ أن النظام لم يحسم بعد، والصاع ما زال مستمرا، و ل��م يحس��م بع��د فف

، ف ياليتير ي أمام صاع الميج
يالية الوروبية، لن حسمه فف وإن سار مسافة مهمة تجاه الميج

ف�� بم��دى ق��درته عل تحيي��د الط��رف الخ��ر  ي�� عه��د(ه��ذا الط��ار رهير
الط��رف ال��ذي تق��وى فف

). الجهزة: الب

ن داخل الكتلة الطبقية السائدة ن القطبيي .إذن هناك تذبذب النظام بيي

ائح ف��� ب���ن جل���ون و أون���ا، و ل نعتق���د بوج���ود سق��� و الملح���ظ اقتص���اديا، أن هن���اك تق���ارب بير
ف ؟ هذا غير صحيح، فهو يمثل اقتصاديا و تدعم الصلحات، فهل النظام خارج القطبير
يالي���ة، و هن���اك ت���أثير الجي���ش ومراك���ز الق���وى داخ���ل ائح الك���ي  ارتباط���ا بالميج سياس���يا الشق���
ي عملية الحسم، و هذا ما يفش الجمود ال��ذي عاش��ه المغ��رب سياس��يا

الجيش و الدولة فف
، و جاء الدعم للمصالح الوروبية ع��ن2011مارس  9خلل العشق سنوات قبل خطاب 

، ال�����ذي تم�����اه م�����ع مجموع�����ة م�����ن المط�����الب الوربي�����ة كمطل�����ب طري�����ق اليس�����ار الص�����لحي
.إسقاط الفساد و دمقرطة الدولة
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