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خطة  لو�ضع  ب�رسعة  وحكومته  امللك  حترك  فهو  الأخري،  العامل 

اقت�ضادية – بدعم من �ضندوق النقد الدويل – لتقليل اآثار ال�ضدمات 

الداخلية واخلارجية التي كانت تواجهها املغرب. وقد ت�ضمنت هذه 

العامة،  املالية  حت�ضني  اإىل  تهدف  �ضيا�ضات  خا�ضة  ب�ضورة  اخلطة 

واحتواء الت�ضخم، ومواجهة اآثار عوامل انعدام التوازن اخلارجية. 

التطورات السياسية والسياسات منذ 2011
اأفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط  ال�رسق  منطقة  يف  الدول  من  العديد  مثل 

�ضهد املغرب ن�ضيبه من املظاهرات وال�ضغب يف �ضهر فرباير من عام 

  .3 2011، حيث انت�رست النتفا�ضات ال�ضعبية على امتداد املنطقة 

اإىل  الذروة  اأعدادهم يف  – والذين و�ضلت  املتظاهرون  حيث جتمع 

ع�رسات الآلف، وت�ضمنت �ضباب ليربايل، ون�ضاء، وبع�ض اجلماعات 

ال�ضالمية – فيما عرف بعد ذلك بحركة 20 فرباير. ويف الوقت الذي 

ا�ضتعدادهم  ال�ضلطويون الآخرون يف املنطقة عدم  اأظهر فيه احلكام 

الأفريقي  ال�ضمال  دول  من  جريانها  فيه  ي�ضهد  الذي  الوقت  يف 

2011، بلغت ذروتها يف الإطاحة  مظاهرات عنيفة منذ �ضهر يناير 

خالل  طريقها  ت�ضق  اأن  املغرب  ا�ضتطاعت  ال�ضلطويني،  بحكامها 

�ضيا�ضي كبري  ا�ضطراب  العربي بدون  بالربيع  التي تعرف  العا�ضفة 

اأو اأ�رسار حلقت اقت�ضادها. وهذا الأمر هو مثار للده�ضة لأن املغرب 

يف هذا الوقت كانت بالكاد تعترب معقاًل للدميقراطية، فبدًل من ذلك 

يحكم املغرب امللك حممد اخلام�ض، وهو ملك قوى يتمتع بال�ضيطرة 

الكاملة على املجال ال�ضيا�ضي. والأكرث من ذلك اأن املغرب عانت من 

نف�ض امل�ضاكل القت�ضادية التي عانت منها م�رس وتون�ض، حيث اأن 

من بني ثالثة �ضباب هناك �ضاب واحد يعاين من البطالة، وارتفاع 

الدخل  يف  امل�ضاواة  عدم  معدلت  وزيادة  والوقود،  لغذاء  اأ�ضعار 

والتحويالت  ال�ضياحة  وتباطوؤ  الفقر،  معدلت  وارتفاع  والرثوة، 

اخلارجية ب�ضبب الأزمة القت�ضادية يف اأوروبا 1.  

هناك ثالثة عوامل رئي�ضية مرتابطة �ضمحت للمغرب بتجنب ال�ضقوط 

بخالف   – اخلام�ض  حممد  فامللك  الدرامي،  والقت�ضادي  ال�ضيا�ضي 

زين العابدين بن علي يف تون�ض، وح�ضني مبارك يف م�رس، ومعمر 

ب�ضبب  ال�ضكان  – يتمتع ب�رسعية كبرية يف عيون  ليبيا  القذايف يف 

ن�ضبه الذي ميتد اإىل ثالثة قرون على الأقل 2.  منحه هذا الأمر دعمًا 

�ضيا�ضات  املغربيون  فيه  انتقد  الذي  الوقت  يف  حتى  كبرياً،  �ضعبيًا 

وم�ضت�ضاريه  املغربي  احلاكم  اأن  هو  الثاين  والعامل  حكومته. 

لتهدئة  تدريجية  �ضيا�ضي  اإ�ضالح  عملية  ا�ضتباقية  ب�ضورة  اأعلنوا 

اأما   .2011 فرباير  �ضهر  يف  ال�ضوارع  اإىل  نزلوا  الذين  املتظاهرين 
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إعداد: محسن خان وكريم مزران آراء وتحليـــالت

مركز رفيق الحريرى للشرق األوسط

محسن خان، زميل غير مقيم، وكريم مزران، زميل مقيم بمركز رفيق الحريري للشرق األوسط التابع 
للمجلس األطلنطي.
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مركز رفيق الحريري للشرق األوسط

باملجل�س  الأو�سط  لل�رشق  احلريري  رفيق  مركز  يدر�س 

يف  القت�سادية  والأو�ساع  ال�سيا�سية،  التحولت  الأطلنطي 

الأمريكية  ال�سيا�سات  ب�ساأن  تو�سيات  ويقدم  العربية،  البلدان 

والأوروبية لت�سجيع التغيري البناء. 

3   اإن الأمر املثري لعالمات ا�ضتفهام هو اأن موت البائع املتجول التون�ضي حممد البوعزيزي قد اأدى 

اإىل ا�ضعال ثورات يف تون�ض وم�رس وليبيا، بينما مل يوؤد ا�ضعال 21 مغربي النار يف اأنف�ضهم اإىل 

ثورة مماثلة هناك. 
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ميكن  التغيري  هذا  ولكن  املنتخب.  امل�ضتقل  الربملان  اإىل  الت�رسيعية 

املواد  تفعيل  بها  املخول  القوانني  مترير  حال  يف  يحدث  اأن  فقط 

احلد  هو  ال�ضالح  عملية  �ضياق  يف  مت  ما  الأن  وحتى  الد�ضتورية. 

الأدنى فقط. 

لها  جذور  خللق  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  حتفيز  هو  هنا  التحدي  اإن 

وقاعدة �ضعبية بني ال�ضكان، وتفعيل عالقات التوا�ضل مع قواعدها 

�ضيا�ضات نخبوية،  النخراط يف  ال�ضتمرار يف  بدًل من  النتخابية، 

بالق�ضايا  يتعلق  فيما  وامللك  الق�رس  اإىل  با�ضتمرار  يرجعون  حيث 

تاأثري  لها  يظل  �ضوف  الإ�ضالحات  هذه  اأخرى  بعبارة  ال�ضيا�ضة. 

من  ح�ضة  جدية  ب�ضورة  ال�ضيا�ضية  لالأحزاب  ي�ضبح  حتى  حمدود 

هذه الإ�ضالحات، بدًل من الت�ضدق بب�ضاطة بكلمات جتعلهم يتملقون 

للمم�ضكني احلقيقيني بال�ضلطة امللتفني حول امللك. 

على  ا�ضتخدمت  التي  الأدوات  فاإن  التحديات  هذه  من  الرغم  وعلى 

املغرب  اأن  �ضك  بال  تعك�ض  العربي  الربيع  اأعقاب  يف  وا�ضع  نطاق 

  .»4 التناف�ضية  اأو  امل�ضتنرية  »ال�ضلطوية  الباحثون  ي�ضميه  ما  يج�ضد 

هذا  فاإن  ال�ضلطة،  مقدرات  بغالبية  مي�ضك  امللك  اأن  من  الرغم  فعلى 

يف  للمناورة.  امل�ضاحة  ببع�ض  ال�ضيا�ضيني  للفاعلني  ي�ضمح  النظام 

يف  تنفيذها  يتم  التي  الإ�ضالحات  فاإن  املح�ضوب  ال�ضلوك  هذا  ظل 

املغرب هي مثال وا�ضح على هذا املبداأ. على الرغم من اأن حركة 20 

اختار  الد�ضتور،  ملراجعة  تاأ�ضي�ضية  جمعية  بانتخاب  طالبت  فرباير 

ك�ضفت  وقد  الدور.  بهذا  للقيام  املتخ�ض�ضني  من  جلنة  تعيني  امللك 

هذه اللجنة عن امل�ضودة الأولية لهذه املراجعات، والتي مت تعديلها 

ال�ضعبي.  اأن تطرح لال�ضتفتاء  واملوافقة عليها من جانب امللك قبل 

وقد وافق املغربيون على هذه ال�ضالحات باأغلبية �ضاحقة.  

على  رّدوا  ذلك  من  وبدل  املتظاهرين،  مع  احلوار  يف  للم�ضاركة 

املح�ضوب  املنهج  فاإن  عنيفة،  ب�ضورة  امل�ضلحني  غري  املتظاهرين 

متاما  خمتلفة  خمرجات  عنه  نتج  املغربية  ال�ضلطات  اتبعته  الذي 

للمغرب.  بالن�ضبة 

الإعالن  خالل  من  وفعالية،  ب�ضال�ضة  املغربية  امَللكية  ت�رسفت  لقد 

اإحداث  اأجل  من  الدولة  �ضتنفذها  الإ�ضالحات  من  �ضل�ضلة  عن 

بداأت  وقد  اإيجابي،  �ضيا�ضي  تغيري  يجلب  الذي  التقدم  من  مزيد 

عدة  منذ   – املغرب  يف  القيادة  خلطاب  وفقًا   – الإ�ضالحات  هذه 

حتقيق  اأجل  من  �ضممت  التقدمية  الإ�ضالحات  عملية  اإن  �ضنوات. 

ارتكبت �ضد  التي  الأول هو و�ضع حد لالنتهاكات  اأ�ضا�ضني:  هدفني 

احلاكم  )والد  الثاين  ح�ضن  امللك  حكم  اإبان  ال�ضيا�ضيني  املعار�ضني 

احلايل للمغرب(، والثاين لتح�ضني و�ضع املراأة العائلي واملجتمعي. 

وقد حتقق الهدف الأول من خالل تاأ�ضي�ض جلنة العدالة وامل�ضاحلة، 

نحو  اإجراءات حا�ضمة  باتخاذ  للبالد  امللك  �ضمح من خاللها  والتي 

اأدينوا  الذين  واأولئك  امللكي  النظام  بني  الوطنية  امل�ضاحلة  حتقيق 

فيما  اللجنة  وحققت  ال�ضابق.  امللك  حكم  حتت  عادلة  غري  ب�ضورة 

�رسف  وبالتبعية  بالفعل،  ارتكبت  قد  النتهاكات  هذه  كانت  اإذا 

الإ�ضالح  كان  الأخرى،  اجلبهة  على  لل�ضحايا.  مايل  تعوي�ض 

�ضيغ  وقد  الأ�رسة«.  »مدونة  اأو  الأ�رسة  بقانون  متعلق  الرئي�ضي 

القانون لتحقيق العدالة والتوازن بني الأزواج يف ال�ضئون الأ�رسية، 

مبا يف ذلك اإعطاء املراأة حقوق مت�ضاوية يف طلب الطالق.

على الرغم من هذه اخلطوات الواعدة، مل يتخذ امل�ضئولون اأي اإجراءات 

ب�ضاأن تعديل ال�ضيا�ضات التي ميكن اأن توؤدي اإىل تغيري طبيعة جوهر 

حركة  مظاهرات  ب�ضببه  قامت  ما  هو  الأمر  وهذا  ال�ضيا�ضي،  النظام 

عن  اخلام�ض  حممد  امللك  اأعلن  اإ�ضالحاته،  من  وكجزء  فرباير.   20

من  مزيد  اإعطاء  اأجل  من  الد�ضتور  مراجعة  مهمتها  جلنة  ت�ضكيل 

اأن هذا الأمر مل يطرح  اإل  ال�ضلطات للحكومة املنتخبة وموؤ�ض�ضاتها. 

ولكن  للمواطنني.  احلالية  للمظامل  حمتملة  ا�ضتجابة  باعتباره 

اأكد  مت�ضل،  خط  من  جزء  باعتبارها  الإ�ضالحات  هذه  بت�ضوير 

بب�ضاطة  ال�ضارع، ولكنها  القادمة من  لل�ضغوط  اأنه مل يخ�ضع  امللك 

ا�ضتكماًل لعملية طويلة هو بنف�ضه اأرادها ب�ضده، وهو من اتخذ زمام 

املبادرة حيالها.

امل�ضكلة  الد�ضتور  لتعديل  اقرتحت  التي  التغريات  غالبية  تعالج 

اإىل  امللك  من  كربى  �ضيا�ضية  �ضلطات  بنقل  املرتبطة  املزمنة 

بني  والأهم  واحلكومة.  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  ومتكني  منتخب  برملان 

يف  الفائز  الئتالف  زعيم  بتعيني  ملزم  امللك  اأن  هو  التغريات  هذه 

النتخابات كرئي�ض للوزراء ولي�ض فرد من اختياره. وعلى الرغم من 

امللك،  اأيدي  يف  كبرية  ب�ضورة  املغرب  يف  ال�ضيا�ضية  ال�ضلطة  تركز 

فاإن الإ�ضالحات املقرتحة تنقل بالفعل جزء ل باأ�ض به من ال�ضلطات 

Mohammed Masbah, “Islamist and Secular Forces in 
Morocco,” SWP, November 2014, http://www.swp-berlin.org/
fileadmin/contents/products/ comments/2014C51_msb.pdf.  

بتصوير اإلصالحات باعتبارها جزء من 
خط متصل، أكد الملك أنها ببساطة 
استكمااًل لعملية طويلة هو بنفسه 

أرادها بشده، وهو من اتخذ زمام 
المبادرة حيالها.
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2011. لقد �ضكل هذا الئتالف حزب العدالة والتنمية الإ�ضالمي الذي 

فاز بالأغلبية يف هذه النتخابات، اإىل جانب ثالثة اأحزاب علمانية 

وال�ضرتاكية.  التقدم  وحزب  ال�ضعبية،  واحلركة  ال�ضتقالل،  – حزب 
التجمع  بدفع  الق�رس  قام  الن�ضحاب  ال�ضتقالل  حزب  قرر  عندما 

الوطني لال�ضتقالل لأن يحل حمله، وهو حزب ل يتبنى اأيديولوجية 

اأعمال، ومت ت�ضكيله من جانب م�ضت�ضاري  معينة ويتكون من رجال 

امللك، ومن ثم فاإن لديه روابط قريبة مع امللك، وقد دخل هذا احلزب 

يف ائتالف مع الإ�ضالميني. ونتيجة لهذا الأمر �ضمن امللك اأن يحتفظ 

ببع�ض من التاأثري وال�ضلطة على ال�ضلطة الت�رسيعية.  

اأن  عن  تك�ضف  املا�ضية  القليلة  ال�ضنوات  مدار  على  التطورات  اإن 

داخل  ال�ضعبية  النتفا�ضات  اإدارة  من  حذرة  ب�ضورة  متّكن  املغرب 

حدوده، فمن خالل ت�ضمني الإ�ضالحات ال�ضيا�ضية – على الرغم من 

الإ�ضالحات  من  اأكرب  اإطار  يف   – جوهرية  وغري  متوا�ضعة  كونها 

ال�ضلطات  ا�ضتطاعت  م�ضبقًا،  واملوجودة  الأقل ح�ضا�ضية  الجتماعية 

اإخماد حما�ضة املواطنني نحو تغريات اأكرب واأ�ضمل من حيث النطاق. 

التي  بالدرجة  ال�ضيا�ضية  املظامل  تهدئة  من  بو�ضوح  امللك  متّكن 

مكنته من جتنب حدوث اأزمة، دون التنازل عن كثري من �ضلطاته. 

طرق.  بثالثة  العملية،  هذه  خالل  من  العليا  الكلمة  للملك  حتققت 

على  نفوذه  فر�ض  يف�ضلهم،  الذين  لالأفراد  تعيينه  خالل  من  اأوًل، 

ثانيًا، من خالل ت�ضوير  اللجنة.  تبا�رسها  التي  الإ�ضالحات  نوعية 

قراره بطريقة جعلته يظهر باأنه وعد بتقدمي اإ�ضالحات اأكرث تقدمية 

حمافظة  جلنة  تقدمها  اأن  ميكن  كان  التي  ال�ضالحات  تلك  من 

منتخبة، ومن ثم، و�ضع نف�ضه باعتباره الأكرث كرمًا وانفتاحًا على 

فكرة التغيري. ثالثًا، من خالل عر�ض الد�ضتور املعّدل على ال�ضتفتاء 

ال�ضعبي وممار�ضة كافة اآثار ذلك، متكن امللك من اإحباط اأي مظاهرات 

ويف  ال�ضلطوي«.  »نظامه  �ضد  فرباير   20 حركة  اإليها  دعت  اأخرى 

الإ�ضالحات  هذه  بدعهما خلف  األقت  ال�ضكان  اأغلبية  اأن  ظل حقيقة 

املتعلقة  التهامات  تلك  نف�ضه من  امللك من حماية  املزمعة، متّكن 

ب�ضلطوية نظامه. كما اأن امللك بهذه الطريقة و�ضع املتظاهرين يف 

عنا�رس  اأنهم  على  ت�ضويرهم  بالإمكان  اأ�ضبح  حيث  �ضعب،  موقف 

مارقة اإذا ما طالبوا مبزيد من الإ�ضالحات اأو باإ�ضالحات اأخرى.

 

اإن الطبيعة النخبوية للنظام ال�ضيا�ضي يف املغرب تت�ضح من خالل 

من  املحافظ  ال�ضتقالل  حزب  ان�ضحب  عندما  اندلعت  التي  الأزمة 

التحالف احلاكم الذي ت�ضكل بعد النتخابات الت�رسيعية يف نوفمرب 

شكل 1. النمو الفعلي للناتج المحلي اإلجمالي: المغرب مقابل الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 2013-2000

الناجت املحلي الإجمايل يف املغرب 

امل�ضدر: �ضندوق النقد الدويل، 2015.

الناجت املحلي الإجمايل يف ال�رسق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا
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بارزاً  دوراً  لعب  ال�ضيا�ضي  الغمو�ض  ا�ضتمرار  ولكن  ال�ضديد،  اجلفاف 

معدلت  احتواء  من  املغرب  فيه  متكنت  الذي  الوقت  ففي  اأي�ضًا. 

مرتفعة.  واملايل  اخلارجي  التوازن  عدم  عوامل  ظلت  الت�ضخم، 

 %10 اإىل ما يقارب ن�ضبة  وارتفع معدل العجز يف احل�ضاب اجلاري 

من الناجت املحلي الإجمايل، كنتيجة لعمليات النهيار املجمعة يف 

وانخفا�ض  دولر،  مليار  من  اأكرث  مبقدار  ال�ضياحي  القطاع  عوائد 

 ،2012 عام  وبنهاية  اخلارج.  يف  للعاملني  اخلارجية  التحويالت 

اأو حوايل ربع  الدولية،  الدولة �ضتة مليارات من الحتياطات  فقدت 

الحتياطات التي كانت موجودة لديها يف عام 2011.

عام  يف  القت�ضادية  ال�ضورة  يف  كبري  اقت�ضادي  حت�ضن  هناك  كان 

 .%4.4 اإىل  اأخرى  مرة  النمو  معدل  و�ضل  حيث  املغرب،  يف   2013

وزاد  احل�ضاد،  معدلت  زيادة  اإىل  املناخية  الظروف  حت�ضن  واأدى 

معدل الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف قطاع الزراعة مبا يقارب 

الأمر  فقط،   %2 بن�ضبة  منا  الزراعي  غري  القطاع  اأن  اإل   .%20 حوايل 

الذي عك�ض التاأثريات ال�ضلبية العالقة لالأزمة الأوروبية، بالإ�ضافة اإىل 

ال�رسابات ال�ضيا�ضية الداخلية. كما منت عوائد ال�ضياحة والتحويالت 

مليارات  ثالثة  قيمته  بلغت  كبري  تدفق  هناك  كان  ولكن  اخلارجية، 

دولر يف ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�رسة اجلديدة 8.

التطورات االقتصادية والسياسات منذ 2011
ال�ضعبية يف  النتفا�ضات  قبيل  املغربي معقوًل  القت�ضاد  اأداء  كان 

�ضمال اأفريقيا يف بدايات عام 2011. وعلى مدار العقد املا�ضي، منا 

ل  4.6%، وهو معدل  بن�ضبة  �ضنوي  الإجمايل مبعدل  املحلي  الناجت 

يقل كثرياً عن معدل النمو الذي �ضهدته دول ال�رسق الأو�ضط و�ضمال 

 )1 اأفريقيا. )�ضكل 

العام،  يف   %2 من  اأقل  متو�ضط  عند  منخف�ضًا  الت�ضخم  معدل  وظل 

وهو واحد من اأقل معدلت الت�ضخم يف دول منطقة ال�رسق الأو�ضط 

معدلت  املغرب  يواجه  ومل  الفرتة.  نف�ض  خالل  اأفريقيا  و�ضمال 

احل�ضاب  �ضهد  اأو خارجية خطرية، حتى عندما  مالية  توازن  انعدام 

تدفقات  �ضمحت  عجزاً،  واخلدمات(  ال�ضلع  يف  )التجارة  اجلاري 

اأن  من  املغربية  للدولة  املال  راأ�ض  وح�ضيلة  اخلارجي  ال�ضتثمار 

تراكم احتياطات دولية بحوايل 23.6 مليار دولر بنهاية 2010. 

م�ضابهة  واجتماعية  �ضيا�ضية  ا�ضطرابات  املغرب  �ضهد   ،2011 يف 

لتلك التي �ضهدتها البلدان العربية الأخرى التي مرت بعملية انتقالية، 

الآثار غري املبا�رسة  التعامل مع  الذي حاول فيه املغرب  الوقت  يف 

معدل  زاد  ذلك،  من  الرغم  وعلى    5 اأوروبا.  يف  القت�ضادية  لالأزمة 

النمو مبا ن�ضبته 5% يف 2011، وهو معدل اأعلي من جريان املغرب 

6. ومن   )1 )�ضكل  الأو�ضط  ال�رسق  باقي منطقة  اأو  اأفريقيا  �ضمال  يف 

الأ�ضباب الرئي�ضية لبقاء النمو عند هذا املعدل يف 2011 – حتى يف 

ال�ضيا�ضية  ال�ضلبي لال�ضطرابات  التاأثري  الأزمة مزدوجة  ظل مواجهة 

من  ا�ضتفاد  الزراعة  قطاع  اأن  هو   – اليورو  منطقة  واأزمة  الداخلية 

الظروف املناخية اجليدة وا�ضتطاع النمو مبعدل ن�ضبته %5.6 7.  

حيث   ،2012 يف  �ضاءت  قد  القت�ضادية  ال�ضورة  هذه  اأن  اإل 

وراء  الأ�ضباب  اأحد  وكان   .%2.7 ن�ضبة  اإىل  النمو  معدل  انخف�ض 

موجات  ب�ضبب   %9 بنحو  الزراعي  الإنتاج  تراجع  النخفا�ض،  هذا 

التطورات االيجابية نسبيًا على 
مستوى االقتصاد الكلي على مدار 

السنوات الثالثة الماضية، غطت 
على خطوط الصدع في االقتصاد 

المغربي والتي كانت موجودة أيضًا 
في دول أخرى تمر بمراحل انتقالية.

 Khan and Milbert, “Turmoil in the Arab World: How Has 
Morocco Fared?.”  

منا الناجت املحلي الجمايل احلقيقي يف م�رس بن�ضبة 2% وانخف�ض يف تون�ض بن�ضبة 2%، ويف ليبيا   6
انخف�ض الناجت املحلي الجمايل ب�ضورة �ضاعقة، حيث و�ضل هذا النخفا�ض اإىل 60%، ملزيد من 

التفا�ضيل اأنظر:  

 Mohsin Khan, “The Economic Consequences of the Arab 
Spring,” Atlantic Council, February 2014, http://www.

atlanticcouncil.org/images/publications/The_Economic_ 
Consequences_of_the_Arab_Spring.pdf. 

على الرغم من اأنها متثل فقط 15-20% من الناجت املحلي الجمايل الكلي تعترب الزراعة امل�ضدر   7
الرئي�ضي لدخل 45% من ال�ضكان القاطنني يف املناطق الريفية.   

8   كان متو�ضط ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�رسة منذ عام 2008 حوايل 2 مليار دولر، هناك عدد من 
ال�رسكات الدولية تعمل يف املغرب مثل �رسكات رينولت وديل وجرنال اإليكرتيك ولري، ملزيد من 

التفا�ضيل اأنظر: 

 Oxford Business Group, The Report: Morocco 2014.  

5   يرتبط القت�ضاد املغربي ب�ضورة كبرية بالقت�ضاد الأوروبي، حيث ي�ضتقبل الحتاد الأوروبي 

65% من ال�ضادرات املغربية، كما ياأتي من الحتاد الأوروبي حوايل 70% من ال�ضائحني الذين 

يزورون املغرب، ومن الحتاد الأوروبي اأي�ضا ياأتي حوايل 75% من حتويالت العاملني املغاربة 

يف اخلارج، لقد مت تقدير اأن انخفا�ض مقداره 1% يف معدل النمو يف الدول الأوروبية يوؤدي اإىل 

انخفا�ض ميزان املدفوعات يف املغرب مبقدار 1.2% من الناجت املحلى الجمايل، ويوؤدي اإىل 

انخفا�ض النمو مبقدار 0.6%، ملزيد من التفا�ضيل اأنظر: 
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وبالإ�ضافة اإىل الذين ي�ضغلون وظائف دون موؤهالتهم، ت�ضري التقديرات 

9  وقد   .%30 ال�ضباب حوايل  البطالة بني  اأن معدل  اإىل  الر�ضمية  غري 

النمو املطلوبة يف املغرب بن�ضبة  الدويل معدلت  النقد  قدر �ضندوق 

4% يف العام، وذلك بب�ضاطة هو املعدل الذي من خالله ميكن ت�ضغيل 

املن�ضمون اجلدد اإىل �ضوق العمل، واإبقاء م�ضتوى البطالة عند معدله 

حتقيق  يلزم  البطالة،  معدلت  يف  كبري  تغيري  ولإحداث   10 احلايل. 

النمو امل�ضتدام بن�ضبة 6-7% يف العام. 11  ويف ظل غياب وظائف 

اإىل اللتحاق  كافية يف القت�ضاد الر�ضمي املغربي، ا�ضطر املغاربة 

الوقت،  مبرور  منتظم  مبعدل  ينمو  الذي   – الر�ضمي  غري  بالقت�ضاد 

الإجمايل  املحلي  الناجت  معدل  حجم  ن�ضف  بحوايل  الآن  ويقدر 

الر�ضمي. وباملقارنة، فاإن القطاع غري الر�ضمي يف تون�ض يقدر بحوايل 

ثلث حجم الناجت املحلي الجمايل بها، ويف م�رس تقرتب ن�ضبة هذا 

القطاع من %40. 12     

من اأجل حتقيق معدلت منو اأكرب حتى يتم خلق املزيد من الوظائف، 

اأقر املغرب باأنه يف حاجة اإىل القيام بطيف وا�ضع من ال�ضالحات 

املوؤ�ض�ضية الهيكلية العميقة، واأن يجتذب مبالغ �ضخمة من التمويل 

للم�ضتثمرين  اإيجابية  اإ�ضارات  املغرب  ير�ضل  ولكي  اخلارجي. 

وعلى الرغم من اأن هذه التطورات الإيجابية على م�ضتوى القت�ضاد 

على  غطت  قد  اأنها  اإل  املا�ضية،  الثالثة  ال�ضنوات  مدار  على  الكلي 

اأي�ضا  موجودة  كانت  والتي  املغربي  القت�ضاد  يف  ال�ضدع  خطوط 

معدلت  اخلطوط  هذه  وت�ضمنت  انتقالية.  مبراحل  اأخرى  دول  يف 

وارتفاع  ال�ضباب(،  بني  البطالة  معدلت  )خا�ضة  املرتفعة  البطالة 

معدلت عدم العدالة يف الدخل والرثوة )املعدلت الكلية بني �ضكان 

املناطق  يف  العالية  الفقر  ومعدلت  واحل�رسية(،  الريفية  املناطق 

القت�ضادية  املظامل  تلك  كانت  الر�ضمي.  غري  القطاع  ومنو  الريفية 

 ،2011 عام  يف  ال�ضوارع  اإىل  املغاربة  نزول  يف  حا�ضمة  عوامل 

وا�ضتمر تاأثري هذه العوامل يف الزيادة.

تعد البطالة ق�ضية رئي�ضية يف املغرب. يزيد معدل البطالة الر�ضمي على 

 .)2 )�ضكل  الرقم  هذا  �ضعف  ال�ضباب  بني  البطالة  معدلت  وتبلغ   ،%9

Paul Schemm, “Morocco’s Unemployed March to Demand Jobs,” 
Associated Press, October 6, 2013, http://bigstory.ap.org/article/

moroccos-unemployed-march-demand-jobs.  

IMF, Morocco: 2013 Article IV Consultation-Staff Report, March 
2014, http:// www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr1465.pdf.  

Hassan Benmehdi, “Urgent Call for Youth Employment in 
Morocco,” Magharebia, October 7, 2014, http://magharebia.com/

en_GB/articles/awi/ features/201407/10//feature-03.  
IMF, Morocco: 2013 Article IV Consultation-Staff Report, March 
2014, http:// www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr1465.pdf.   

شكل 2. المغرب: البطالة، 2011-2013 )نسبة إجمالي القوة العاملة(

اإجمايل ن�ضبة البطالة

امل�ضدر: �ضندوق النقد الدويل، 2015.
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والأكرث من ذلك اأن املغرب على امل�ضتوى الدويل ل يعترب بيئة مواتية 

لالأعمال، وترتيبه يف موؤ�رسات معدلت التناف�ضية منخف�ض ب�ضورة 

لعام  الأعمال  الدويل ملمار�ضة  البنك  تقرير  ففي   .)2 )جدول  ن�ضبية 

وترتيبه  دولة،   189 بني  من   71 املرتبة  يف  املغرب  يقع   ،2015

60، ولكنها مرتبة  منخف�ض عن ترتيب تون�ض التي تقع يف املرتبة 

ت�ضبق م�رس بكثري التي تقع يف املرتبة 112. ومن بني دول ال�رسق 

الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا الع�رسين الواردة يف العينة، يقع املغرب يف 

املرتبة  يف  وم�رس  اخلام�ضة،  املرتبة  يف  وتون�ض  ال�ضابعة،  املرتبة 

احلادية ع�رس. 

املغرب  تفاو�ض  الدولية،  املال  راأ�ض  ولأ�ضواق  املحتملني  الأجانب 

على برنامج للتمويل مع �ضندوق النقد الدويل، مبا جعله اأول دولة 

2012، وافق  اأغ�ضط�ض من  الأمر. ويف  اأفريقيا تقوم بهذا  يف �ضمال 

�ضندوق النقد الدويل على برنامج للوقاية وال�ضيولة الآجلة للمغرب 

ملدة عامني بقيمة 6.21 مليار دولر. 

النقد الدويل كان لتطمني  اإن توافر خط ائتماين من جانب �ضندوق 

املغرب  باأن  التقييم  ووكالت  وامل�ضتثمرين،  الأجانب،  املقر�ضني 

ما  وهو  الدويل.  املجتمع  جانب  من  مدعومة  اقت�ضادية  خطة  لديه 

 1.5 بقيمة  �ضندات  طرح  من  بنجاح  املغرب  متكن  بالفعل.  حتقق 

2012، ويف  العاملي يف دي�ضمرب  راأ�ض املال  مليار دولر يف �ضوق 

باأكرث  اجلديدة  املبا�رسة  الأجنبية  ال�ضتثمارات  ارتفعت   ،2013

الأمر  نهاية  ويف    13 املا�ضي.  العام  مدار  على  دولر  مليار  من 

مدته  انتهاء  وبعد  الئتماين،  اخلط  ا�ضتخدام  اإىل  املغرب  يحتج  مل 

مليارات  خم�ضة  قيمته  لالئتمان  اآخر  برنامج  على  املوافقة  متت 

اأجل مواجهة  2014، لتوفري تاأمني للدولة من  28 يوليو  دولر يف 

الحتياجات املالية غري املتوقعة. 14   

بالتفاق مع �ضندوق  املغربية  تبنتها احلكومة  التي  ال�ضيا�ضات  اإن 

يف  للعجز  التدريجي  التقليل  على  بالأ�ضا�ض  ركزت  الدويل  النقد 

ملنظومة  البطيء  ال�ضالح  خالل  من  خا�ضة  العامة،  املوازنة 

معدل  على  لالإبقاء  النقدي  ال�ضتقرار  على  واحلفاظ  املمتدة،  الدعم 

جذب  خالل  من  املدفوعات  ميزان  وحت�ضني  منخف�ضًا،  الت�ضخم 

اأ�ضواق  من  القرتا�ض  طريق  عن  املبا�رسة  الأجنبية  ال�ضتثمارات 

راأ�ض املال الدولية. اإل اأن هذه ال�ضيا�ضات تهدف ب�ضورة رئي�ضية اإىل 

حتقيق ال�ضتقرار على م�ضتوى القت�ضاد الكلي، ولكن ل تزال لديها 

�ضندوق  توقعات  وت�ضري  للنمو.  كربى  مزايا  اأي  لتو�ضيح  الفر�ضة 

املحلي  الناجت  منو  معدل  ا�ضتمرار  اإىل  الدويل  والبنك  الدويل  النقد 

او باأخرى متما�ضيًا مع متو�ضط معدلت  الإجمايل احلقيقي ب�ضورة 

النمو التي مت ر�ضدها بني عامي 2011 و2013 )جدول 1(، وبينما 

يظل هذا املعدل – اإىل حد ما – اأعلى من معدلت النمو املتوقعة يف 

 ،%7-6 ن�ضبة  املعدلت تظل دون  فاإن هذه  كاًل من م�رس وتون�ض، 

وهو معدل النمو الذي يحتاجه املغرب خللق وظائف جديدة كافية 

وتقليل معدلت البطالة. 

 Greenfield 13   ويجب ذكر اأن هذه ال�ضتثمارات جاءت يف �ضكل ا�ضتثمارات اأ�ضول جديدة
Investment، حيث مل تت�ضمن عملية خ�ضخ�ضة لأ�ضول الدولة كما كانت احلالة يف ال�ضنوات 
املا�ضية، بالإ�ضافة اإىل ذلك بداية من عام 2013 قامت اأكرب ال�رسكات املغربية – �رسكة �ضو�ضيته 

نا�ضيونال لال�ضتثمار والتي متتلك فيها عائلة امللك ح�ضة مقدارها 60% - ببيع بع�ضًا من ح�ضتها 

لل�رسكات الأجنبية، مثل �رسكة دانون الفرن�ضية و�رسكة الطعام الأمريكية كرافت.

IMF, Morocco: Request for an Arrangement under the 
Precautionary and Liquidity Line—Staff Report, August 2014, 

http://www.imf.org/external/pubs/ ft/scr/2014/cr14241.pdf.  

املرتبةالدرا�سة
اإجمايل عدد الدول 

الواردة يف الدرا�سة

71189

72

89

144

178

جدول 2. تصنيفات المغرب التنافسية

امل�ضدر: �ضندوق النقد الدويل، البنك الدويل.

تقرير البنك الدويل 

ملمار�ضة الأعمال لعام 

2015

تقرير التناف�ضية العاملية 

2014-2015 ال�ضادر عن 

املنتدى القت�ضادي العاملي

موؤ�رس احلرية القت�ضادية 

لعام 2015 ال�ضادر عن 

هريتيدج موؤ�ض�ضة 

الناجت املحلي الإجمايل 

20142015الفعلي )% التغيري(

�ضندوق النقد الدويل

البنك الدويل

2.94.4

2.64.6

جدول 1. المغرب: توقعات النمو االقتصادي، 2015-2014

امل�ضدر: �ضندوق النقد الدويل، البنك الدويل.

القت�ضادي  املنتدى  ي�ضدره  الذي  العاملي  التناف�ضية  موؤ�رس  و�ضع 

دولة   144 بني  من   72 املرتبة  يف   2014 يف  املغرب  العاملي 

والتدريب  العايل  التعليم  وبالن�ضبة ملوؤ�رسات    15 الدرا�ضة.  �ضملتها 

احتل مرتبة منخف�ضة ن�ضبيًا )104(، ويف موؤ�رس كفاءة �ضوق العمل 

 Heritage Foundation )111(. ويف موؤ�رس موؤ�ض�ضة هريتيدج 

14
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اأ�رسع  ب�ضورة  تتحرك  اأن  املغربية  النخبة  فعلى  التغيري،  لعملية 

ملعاجلة احلد الأدنى من الأمور التالية: 

اأ�رسع  ب�ضورة  تتحرك  اأن  املغربية  ال�ضلطات  على  االن�سان:  حقوق 

ن�ض  والتي  الن�ضان،  بحقوق  املرتبطة  الن�ضو�ض  تطبيق  نحو 

2011 – مثل تلك التي ت�ضمح للمواطنني بالطعن يف  عليها د�ضتور 

بالفعل  الوثيقة  هذه  اأن  لتاأكيد  – وذلك  القائمة  القوانني  د�ضتورية 

لها ثقل داخل املجال ال�ضيا�ضي. 

ال�رشطة والأمن: يجب تقييد ال�ضلطات التع�ضفية لقوات الأمن، ويجب 

اأثناء  احلقوق  من  مزيد  جرائم  بارتكاب  املتهمني  لالأفراد  يتاح  اأن 

ال�ضبط، والحتجاز، والتحقيق. 

 حرية ال�سحافة: من ال�رسوري مراجعة قانون ال�ضحافة مبا يكفل 

املواد  ومن  الأخرين.  واملرا�ضلني  لل�ضحفيني  احلماية  من  مزيداً 

ال�ضجن  بعقوبة  املتعلقة  املواد  خا�ضة  ب�ضورة  تعديلها  يجب  التي 

مالية  غرامات  وفر�ض  اإلغائها،  يجب  الراأي  عن  التعبري  جرائم  يف 

اأو  الغرامات مبثابة عبء  بدًل من ذلك، حتى ل تكون هذه  معقولة 

توؤدي اإىل اإجبار و�ضائل العالم على التوقف عن العمل. 

املغرب  يف  ال�ضيا�ضة  نحو  العامة  لمبالة  اإن  املواطنني:  م�شاركة 

مرتبطة  ال�ضلطات  جميع  باأن  الإدراك  اإىل  رئي�ضية  ب�ضفة  ترجع 

بامللك، واأن الأحزاب ال�ضيا�ضية لي�ض لها وزن فعلي. ويجب اأن ت�ضع 

النخب على قمة اأولوياتها تغيري هذا الجتاه، وهو ما ميكن حتقيقه 

من خالل زيادة ال�ضلطات التي تتمتع بها احلكومة ووزرائها، ومن 

ثم تاأ�ضي�ض الآليات املالئمة والتي من خاللها ميكن فعال لالأحزاب 

افتتاح  يف  خطابه  ويف  العامة.  للمظامل  ت�ضتجيب  اأن  ال�ضيا�ضية 

امللك ب�ضورة  2014، عرب  نوفمرب  �ضهر  احلالية يف  الربملان  جل�ضة 

بع�ض  تفعيل  يف  الت�رسيعية  ال�ضلطة  ف�ضل  ب�ضبب  اإحباطه  عن  حادة 

املختلفة  الإ�ضالحات  متكني  اأجل  من  مطلوبة  كانت  التي  القوانني 

التي اأقرها، وطالب الربملان باأن يقوم بهذا الأمر قبيل النتخابات 

القادمة.  املحلية 

ي�ضتطيع  قنوات  خلق  خالل  من  يكون  اأن  ميكن  بديال  طريقًا  اإن 

فيما  الق�رس  توا�ضل مبا�رس مع  املدين من خاللها �ضمان  املجتمع 

وهذا  وا�ضعة،  �ضلطات  امللك  فيها  ميتلك  التي  باملجالت  يتعلق 

ب�ضورة جوهرية ميكن اأن ينتج عنه مناف�ضة افرتا�ضية بني املجتمع 

الدفعة  ويوفر  امللك،  اإىل  للو�ضول  ال�ضيا�ضية  والأحزاب  املدين 

ب�ضورة  تتحمل  اأن  اأجل  من  ال�ضيا�ضية  لالأحزاب  الالزمة  ال�رسورية 

ال�ضيا�ضات وتوفري اخلدمات للناخبني.  فعالة م�ضئوليات 

 179 بني  من   89 املرتبة  يف  املغرب  تقع  القت�ضادية  للحريات 

دولة. 16  ويف منطقة ال�رسق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، يقع املغرب 

التي  ع�رس  ال�ضتة  الأو�ضط  ال�رسق  دول  بني  من  التا�ضعة  املرتبة  يف 

ع�رس،  احلادية  املرتبة  تون�ض خلفه يف  تقع  بينما  للتقييم،  خ�ضعت 

وتقع م�رس يف املرتبة الثانية ع�رس. 

الطريق أمام اإلصالحات السياسية 
بينما هداأت مظاهرات حركة 20 فرباير يف املغرب، ا�ضتمرت اأطياف 

الطبيعة  من  موقفها  ب�ضبب  النخبة  انتقاد  يف  املدين  املجتمع  من 

عن  ف�ضال  النظام،  بها  تعهد  التي  لالإ�ضالحات  امل�ضمون  فارغة 

امل�ضار البطيء لهذه ال�ضالحات وطريقها واأ�ضلوب تنفيذها. منحت 

فاعلية  اأكرث  جلعلها  والربملان  ال�ضيا�ضية  لالأحزاب  ال�ضلطات  بع�ض 

يف تنفيذ واجباتها املرتبطة بال�ضيا�ضات. ويف احلقيقة، جلبت هذه 

نقل  عملية  اأن  ب�ضبب حقيقة  وذلك  للغاية،  قليلة  تغريات  التحركات 

هذه ال�ضلطات مل يتواكب معه تعديالت هيكلية عميقة جتعل من هذه 

التغريات عملية جادة. 

تتطلب  احلايل  الوقت  يف  مناق�ضتها  تتم  التي  ال�ضالحات  اإن 

ومتداخلة،  اأخرى  جمالت  يف  تغيريات  على  ي�ضتمل  �ضامل  اقرتاب 

ال�رسائب  الفنية مثل ال�ضالحات يف جمال  خا�ضة تلك املجالت 

ما  دائمًا  الق�رس  فاإن  ذلك  على  وعالوة  الق�ضائية،  ال�ضلطة  اأو 

باإعاقة  – املتعلق  الأمر  الإ�ضالحات. وهذا  توقف يف تطبيق هذه 

يف  ال�ضالحات  على  خا�ضة  ب�ضورة  ينطبق   – ال�ضالحات 

الأكرب  التغيريات  اإىل  �ضتوؤدي  والتي  والأمن،  القت�ضاد  جمالت 

مواده  من  الرغم  على  وحقًا  وقدراته.  امللكي  النظام  وظائف  يف 

اأوجه وثيقة طموحة، ولكن ما  الد�ضتور يظل يف عدة  اجلديدة فاإن 

ومن  كبرية.  ب�ضورة  مركزة  جوهرية  ب�ضلطات  يحتفظ  امللك  يزال 

زال  وما  الوزراء،  ملجل�ض  رئا�ضته  الأخرى،  النفوذ  جمالت  بني 

ي�ضيطر  كما  الوطني،  الأمن  واأجهزة  امل�ضلحة  القوات  على  ي�ضيطر 

ملجل�ض  قيادته  خالل  من  الدينية  الأن�ضطة  وغالبية  امل�ضاجد  على 

العلماء.

يف حني اأنه من ال�ضحيح اأن النخبة يف املغرب ت�ضتفيد من الو�ضع 

بعملية  ملتزمة  حتى  اأو  مهتمة  تكون  األ  املمكن  ومن  القائم، 

هو  التغيري  بعملية  التزامه  عن  املغرب  ملك  اإعالن  فاإن  الإ�ضالح، 

فر�ضة يجب التم�ضك بها من قبل عنا�رس املجتمع املدين والعاملني 

التقدمية.  لالإ�ضالحات  وامللتزمون نحو خطة  ال�ضيا�ضي  املجال  يف 

وتهدئة  الأو�ضع،  نطاقه  على  اجلمهور  لدى  الثقة  بناء  اأجل  ومن 

ال�ضكان  الإ�ضالحات، واحل�ضول على دعم من  املخاوف ب�ضاأن بطء 

15   احتلت م�رس وتون�ض املرتبتان 119 و87، على التوايل. 

  احتلت م�رس املرتبة 124، يف حني جاءت تون�ض يف املرتبة 107. 
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لتقليل  ن�ضبيًا  متوا�ضعًا  هدفًا  احلكومة  و�ضعت  لقد  العمل:  �سوق   

 .2016 بحلول   %8 ن�ضبة  اإىل   %9 البالغ  احلايل  البطالة  معدل 

مل�ضاعدة  دعم  برنامج  احلكومة  و�ضعت  الهدف،  هذا  ولتحقيق 

والو�ضول  تدريبية  فر�ض  على  للح�ضول  العاطلني  اخلريجني 

يكون  اأن  املحتمل  من  املناهج  هذه  ولكن  الأعمال.  ريادة  لربامج 

اأن  احلكومة  على  البطالة.  معدل  خف�ض  على  حمدود  تاأثريها 

تعيني  ال�ضهل  من  يجعل  للعمل  جديد  قانون  التنفيذ  مو�ضع  ت�ضع 

الفرتا�ضية  ال�ضمانات  تقيد  احلايل  الوقت  يف  وف�ضلهم.  العاملني 

عمالة  تعيني  علي  الأعمال  اأ�ضحاب  قدرة  من  الدائمة  للوظيفة 

املغرب  وحتتل  العاملني.  ف�ضل  على  قدرتهم  عدم  ب�ضبب  جديدة، 

املنتدى  ي�ضدره  الذي  العاملي  التناف�ضية  موؤ�رس  يف   86 املرتبة 

التعيني  قرارات  مبمار�ضات  يتعلق  فيما  العاملي  القت�ضادي 

الرواتب.  من  اأ�ضبوع   21 هي  املكررة  التكلفة  ومتو�ضط  والف�ضل، 

اأي�ضًا  البطالة مرتفع، وي�ضاهم  وهذا هو عامل مهم يف بقاء معدل 

هذه  مثل  تطبيق  يتم  ل  حيث  الر�ضمي  غري  القطاع  حجم  منو  يف 

القطاع.  هذا  التنظيمية يف  الإجراءات 

للغاية  طموحة  خطة  على  يحتوي  اجلديد  الد�ضتور  اإن  الالمركزية: 

لتحقيق الالمركزية على امل�ضتوى الإداري وامل�ضتوى ال�ضيا�ضي. هذه 

وامل�ضئوليات  ال�ضلطات  تفوي�ض  اأن  اإل  بعد،  تنفذ  مل  املهمة  العملية 

ويف  املواطنني،  مظامل  يعالج  اأن  ميكن  املحلية  امل�ضتويات  اإىل 

املقابل ميكن اأن ي�ضجع م�ضاركة اأكرب على املدى الطويل. 

الطريق أمام اإلصالحات االقتصادية 
اإىل  يتطلع  املغرب  فاإن  القت�ضادية  التنمية  بعملية  يتعلق  فيما 

اجلنوبية  الأوروبية  الدول  اقت�ضاديات  م�ضتوى  اإىل  الو�ضول 

من  عدد  تنفيذ  الهدف  هذا  حتقيق  و�ضيتطلب  الدخل.  منخف�ضة 

الإ�ضالحات الهيكلية واملوؤ�ض�ضية من اأجل حتويل القت�ضاد املغربي 

اإىل اقت�ضاد يعتمد على فل�ضفة ال�ضوق وذا هيكل متنوع، حيث يلعب 

القطاع اخلا�ض الدور الأويل فيه. ومن اأجل البدء يف هذا الأمر، فاإن 

املالية  حت�ضني  على  الإ�ضالحية  جهودها  تركز  اأن  احلكومة  على 

العامة واإ�ضالح �ضوق العمل وحت�ضني مناخ الأعمال. 

منظومة  اإ�ضالح  هو  هنا  الأهم  املجال  اإن  العامة:  املالية  حت�سني 

ب�ضبب  واأي�ضا  املوازنة،  على  تفر�ضها  التي  التكلفة  ب�ضبب  الدعم 

املوارد  تخ�ضي�ض  عملية  يف  تخلقها  التي  والختاللت  الت�ضوهات 

الدعم  ن�ضبة  بلغت   ،2011 يف    .17 وال�ضتهالك  الإنتاج  وقرارات 

احلكومة  بداأت  وقد  الإجمايل،  املحلي  الناجت  اإجمايل  من   %6.1

2012 من خالل رفع اأ�ضعار الوقود  يف اإ�ضالح منظومة الدعم يف 

الهدف  كان  وقد   .%43 بن�ضبة  الكحولية  وامل�رسوبات   %20 بن�ضبة 

لت�ضبح  الدعم  منظومة  فاتورة  تقليل  احلكومة  جانب  من  املعلن 

2016. وكان تقدمي نظام  3% من الناجت املحلي الإجمايل بحلول 

يف  العاملية  لالأ�ضعار  املحلية  الوقود  باأ�ضعار  للو�ضول  ت�ضعري 

4.8% من  2013 خطوة يف طريق تقليل فاتورة الدعم اإىل  �ضبتمرب 

2012. واتخذت  6.6% يف عام  الناجت املحلي الإجمايل من ن�ضبة 

عايل  للبنزين  الدعم  لإنهاء   2014 يف  الإجراءات  من  املزيد 

الكهرباء  توليد  ال�ضناعات، وعملية  امل�ضتخدم يف  والوقود  اجلودة 

الآن حمل ترحيب،  التقدم اجلاري حتى  اأن  الرغم من  اأي�ضًا. وعلى 

الدعم  اإلغاء  خالل  من  اأكرب  ب�ضدة  تتحرك  اأن  يجب  احلكومة  اأن  اإل 

احلاد  النخفا�ض  �ضياق  يف  خا�ضة   – والغذاء  الديزل  وقود  على 

الفقراء والأ�رس عن طريق  – وتعوي�ض  العاملية  البرتول  اأ�ضعار  يف 

م�ضتهدفة.    نقدية  حتويالت 

اإن منظومة الدعم – والتي تتم ال�ضارة اإليه بنظام التعوي�ض – ي�ضتفيد منها كل ال�ضكان، وتغطي   17
ال�ضلع الأ�ضا�ضية يف �ضلة ال�ضتهالك، مثل الدقيق وال�ضكر والوقود والغاز، والأكرث من ذلك اأن منظومة 

الدعم املعممة هذه ي�ضتفيد منها ب�ضورة غري متيزية املجموعات ذات الدخل املرتفع، وقد قدرت 

احلكومة -من خالل ا�ضتطالع راأي الأ�رس – اأن حوايل 45% من الدعم املقدم للغذاء والوقود يذهب اإىل 

ال�رسيحة العليا من ال�ضكان، بينما ت�ضتفيد ال�رسيحة الدنيا بـ 9% فقط من اإجمايل الدعم الذي تقدمه 

احلكومة.

على الرغم من مواده الجديدة فإن 
الدستور يظل في عدة أوجه وثيقة 

طموحة، حيث ال يزال الملك يحتفظ 
بسلطات جوهرية مركزة بصورة 

كبيرة.
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الخالصة
ال�ضيا�ضي  ال�ضتقرار  يف  التوازن  حتقيق  من  املغرب  متكن 

م�ضتوى  على  التدريجي  التحرك  خالل  من  وذلك  والقت�ضادي 

من  القت�ضادية.  الإ�ضالحات  وم�ضتوى  ال�ضيا�ضية  الإ�ضالحات 

اأفريقيا،  �ضمال  بدول  لديه ميزة وا�ضحة مقارنًة  املغرب  اأن  املوؤكد 

بالدرجة  تت�ضاعد  مل  ال�ضيا�ضي  التغيري  اأجل  من  ال�ضغوط  اأن  حيث 

اإىل تغيري يف طبيعة النظام نف�ضه، كما مل تكن هذه  الكافية لتوؤدي 

ال�ضغوط حادة بالدرجة التي توؤدي اإىل تبني احلاكم تغيريات اأكرث 

دراماتيكية، حيث كان لدى امللك رفاهية الوقت ومن ثم كان قادراً 

على تقدمي اإ�ضالحات اقت�ضادية بال�رسعة التي يراها هو مالئمة. 

وبناًء على ذلك، ويف ظل ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي الن�ضبي، فاإن احلكومة 

اجلبهة  على  اأ�رسع  ب�ضورة  التحرك  على  قادرة  كانت  املغربية 

مقارنة  كبرية  جناحات  القت�ضاد  حقق  لذلك  ونتيجة  القت�ضادية، 

اأفريقيا.  �ضمال  دول  من  جريانها  من  وغريها  تون�ض  مثل  بدولة 

على  كبرية  �ضلبية  نتائج  اإىل  ال�ضيا�ضية  ال�ضطرابات  اأدت  حيث 

مل  اقت�ضادية  اإ�ضالحات  املغرب  نفذ  املنطقة.  يف  الأخرى  الدول 

القت�ضادي  النمو  حتفيز  جمالت  يف  خا�ضة  بعد  ثمارها  توؤتي 

املعدل  �ضنويا، وهو   %7-6 بن�ضبة  ي�ضتطيع حتقيق معدل منو  حتى 

املطلوب خللق فر�ض عمل كافية. وبدون اأن يكون املغرب قادر على 

القت�ضادية  املظامل  فيه  يعالج  الذي  الوقت  – يف  الأمر  هذا  تنفيذ 

من  مزيد  حدوث  فاإن  ثم  ومن  ال�ضكان،  �ضرب  ينفذ  املمكن  من   –
الوقت  يف  امل�ضتقبل.  يف  يحدث  قد  اأمر  هو  ال�ضيا�ضية  ال�ضطرابات 

العامل  بقية  ليجعل  الفر�ضة  اخلام�ض  حممد  امللك  لدى  الراهن، 

متوازنة  واقت�ضادية  �ضيا�ضية  باإ�ضالحات  القيام  اأن  يرى  العربي 

اأمر ميكن القيام به، وهذه الفر�ضة ل يجب اإ�ضاعتها.  

 

االأعمال: حقق املغرب بداية قوية لتح�ضني مناخ الأعمال يف  مناخ 

جلنة  بوا�ضطة  تنفيذها  بداأ  ال�ضياق  هذا  يف  الإ�ضالحات  اإن  البالد. 

قومية يراأ�ضها رئي�ض الوزراء، وحتى الآن فاإن النتائج اإيجابية. على 

�ضبيل املثال، متكن املغرب من حت�ضني ت�ضنيفه على موؤ�رسات تقرير 

يف   114 املرتبة  من  الدويل  البنك  ي�ضدره  الذي  الأعمال  ممار�ضة 

2011 اإىل املرتبة 71 يف 2014، ويعود هذا التقدم ب�ضورة كبرية 

اإىل التقدم اجلاري يف عمليات بدء الأن�ضطة القت�ضادية واحل�ضول 

على تراخي�ض البناء، ودفع ال�رسائب، والتجارة عرب احلدود. وتنوى 

تنفيذ  خالل  من  املجال  هذا  على  العمل  يف  ال�ضتمرار  احلكومة 

والذي  اأي�ضًا،  التناف�ضية  جمل�ض  وتقوية  للم�ضرتيات،  جديد  قانون 

لالحتكار  املناه�ضة  التنظيمية  الإجراءات  من  ن 
ّ
يح�ض اأن  �ضاأنه  من 

قومية  وكالة  اإن�ضاء  اأي�ضا  احلكومة  وتنوي  املحلية.  والتناف�ضية 

الف�ضاد. ملكافحة 

الآن فاإن املغرب  الإجنازات واخلطط املعلنة حتى  الرغم من  وعلى 

القطاع  يف  العمالة  خلف�ض  باملزيد  القيام  اإىل  حاجة  يف  يزال  ما 

الإجراءات  وتقليل  البريوقراطية احلكومية،  وتب�ضيط    18 احلكومي، 

البريوقراطية التنظيمية والتي تعيق ال�ضتثمارات يف قطاع الأعمال 

والتو�ضع فيه، ف�ضاًل عن �رسورة اإ�ضالح ال�ضلطة الق�ضائية من اأجل 

ال�رسكات  وق�ضايا  املدنية  الق�ضايا  النظر يف  على  قادرة  تكون  اأن 

ب�ضورة ناجزة. وعلى املدى البعيد، من ال�رسوري اأن يحدث املغرب 

يكون  اأن  للمغرب  الطريقة ميكن  وبهذه  التعليمي.  النظام  حتوًل يف 

لديه خريجني ميتلكون املهارات الفنية املطلوبة من جانب القطاع 

�ضل�ضلة  قيمة  يف  لالأمام  التحرك  على  الدولة  مل�ضاعدة  اخلا�ض، 

الإنتاج. 

على الحكومة أن تركز جهودها 
اإلصالحية على تحسين المالية 
العامة، وإصالح سوق العمل، 

وتحسين مناخ األعمال.

متثل فاتورة الرواتب يف القطاع العام املغربي ن�ضبة 13% من الناجت املحلي الجمايل، وهي اأكرب   18
مرتني من متو�ضط الرواتب يف دول اإقليم ال�رسق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، والرقم املقارن يف م�رس هو 

8% ويف تون�ض 12%، ولي�ضت امل�ضكلة فقط يف عدد العاملني يف القطاع العام يف املغرب ولكن اأي�ضا 

الرواتب املرتفعة التي يتم �رسفها يف القطاع العام، وهذا الأمر يوؤدي اإىل ارتفاع الرواتب يف القطاع 

اخلا�ض، وهو اأمر يوؤدي اإىل تقليل املناف�ضة الكلية يف القت�ضاد.   
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