
املستجّد،  كورونا  فريوس  جائحة  خضّم  يف 
يحتفل امللك محّمد السادس يف يوليو 2020 
مبرور 21 عاماً عىل تولّيه العرش. وعىل مدى 
العقَدين املاضيني، قاد امللك حملَة إصالحات 
مدنية وسياسية إيجابية، إىل جانب تغيريات 
التحتية.  والبُنى  الخارجية  السياسة  هائلة يف 
ومؤّخراً، اتّخذ النظام إجراءات رسيعة وفّعالة 
لجائحة فريوس  األّويل  التفّش  للسيطرة عىل 
كورونا املستجّد. بيد أّن التحديات االجتامعية 
أّججت  قد  املتجّذرة  والسياسية  االقتصادية 
وأطلقت  بالنظام  متزايدة  شعبية  أمل  خيبة 
السنوات  يف  وإرضابات  احتجاجات  عّدة 
األخرية. وبعد مرور عقَدين، يتزايد الندم والفرص الضائعة، فيام يعود املغربيّون يف الذاكرة إىل 
ُحكِم نظام مليك أملوا بأن يُحِدث إصالحات سياسية عميقة ويقيض عىل التفاوت االجتامعي.

التي برزت يف العقَدين  الرئيسة  يُقيّم ملّخص السياسة هذا عن كثب اإلنجازات والتحديات 
اإلنجازات  أبرز  عن  ملحة  بداية  فيعطي  املغرب.  يف  السادس  محّمد  امللك  من حكم  األولنَي 
البنى  الضخمة يف  التطوير  الخارجية وعمليّات  السياسة  املليك يف مجال  النظام  التي حّققها 
التحتية واإلصالحات املدنية املهّمة والتحّول السيايس املحدود. ثانياً، ينظر إىل غياب اإلصالحات 
يرى  أخرياً،  تعانيه.  اململكة  زالت  ما  الذي  االقتصادي  االجتامعي  والنمّو  العميقة  السياسية 
أجل  من  استباقي  بشكل  وحقيقية  هادفة  إصالحات  طرح  النظام  عىل  ينبغي  أنّه  امللّخص 

تحسني الظروف السياسية واالجتامعية االقتصادية وتاليف تحّول االستياء الشعبي إىل عنف.

 في 30 يوليو 1999، 
بعد أسبوع واحد من توليه 

العرش، يجلس ملك المغرب 
محمد السادس في عربة 

تجّرها الخيول، وهو في 
طريقه ليترأس صالته األولى 

في مسجد أهل فاس بالرباط. 
المصدر: رويترز
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أهّم التوصيات
ينبغي 	• الحقيقي:  السيايس  التغيري   تعزيز 

سيايّس  انفتاح  تحقيق  املغريب  النظام   عىل 
 ملموس عرب الحّد من تدّخله يف شؤون 
بني  للمهام  فّعال  توزيع   الحكومة وعرب 

والحكومة. املليك  النظام 

الضعيفة: 	• للفئات  االجتامعي  التفاوت  من  الحّد 
ينبغي عىل النظام جمع األموال )عرب إصالح النظام 

الرضيبي( لتحسني الظروف املعيشية لسّكان املناطق 
الريفيّة )ونعني بالريف القرى يف السياق املغريب( 

ولتحسني التعليم والرفاه للمجموعات الهّشة.
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إّن معهد بروكنجز هو مؤسسة غري ربحية تقّدم بحوثاً 
وحلوالً سياسية مستقلّة. يهدف املعهد إىل إجراء بحوث 
توصيات  لتقديم  إليها  يستند  الجودة ومستقلة  عالية 
تعود  والعامة.  السياسات  لصناع  ومبتكرة  عملية 
منشورات  كافة  يف  املوجودة  والتوصيات  االستنتاجات 
بروكنجز إىل مؤلّفيها وحدهم، وال تعكس وجهات نظر 

املعهد أو إدارته أو الخرباء اآلخرين.

إىل  يقّدمها  التي  القيمة  بأن  بروكنجز  معهد  يعرتف 
داعميه تكمن يف التزامه املطلق بالجودة واالستقاللية 
والتأثري. كام وأّن األنشطة التي تدعمها الجهات املانحة 
بأي  تحّدد  ال  الهبات  بأّن  علامً  االلتزام،  هذا  تعكس 

شكٍل من األشكال التحليالت والتوصيات.
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املقّدمة

املئة  يف   70 أّن  العريب  للباروميرت  تبنّي   ،2019 العام  يف 
فيام  الهجرة،2  يف  فّكروا  سنة  و29   18 بني  املغربيّني  من 
عىل  سيايس رسيع  تغيري  إحداث  املئة  يف   49 نسبة  أيّدت 
الدول  كّل  بني  األعىل  النسبة هي  وهذه  املحّل،  املستوى 
كهذه،  أرقام  وتشري  الرأي.3  استطالع  شملها  التي  العربية 
إىل جانب احتجاجات مزمنة ومقاطعة تطال البالد بأرسها 
عىل  االستياء  عن  وتعبريات  ناقدة  راب  وأغاين  ونداءات 
أمل  بخيبة  متزايد  شعور  إىل  االجتامعي،  التواصل  وسائل 
لدى  باإلحباط  املتنامي  الشعور  ويأيت  بالنظام.  شعبية 
تاريخ  يف  الفت  زمن  يف  املغربيّني  من  متنّوعة  مجموعة 
 30 يف  السادس  محّمد  امللك  سيحتفل  إذ  السيايس،  البالد 
العرش، يف خضّم  اعتالئه  21 عاماً عىل  2020 مبرور  يوليو 
الكثريين  وتركت  إلزامي  إغالق  نحو  البالد  دفعت  جائحة 
بدون رواتب وأفضت إىل كالم عن زيادة يف عنف الرشطة.4

لقد خضع املغرب يف خالل حكم محّمد السادس إلصالحات 
ففي  كبرية.  تحّديات  واجه  فيام  مهّمة  واقتصادية  سياسية 
سمح  امللك،  حكم  من  األوىل  الخمسة  السنوات  خالل 
الرقابة  من  وخّفف  عدالً  أكرث  انتخابات  بإقامة  النظام 
ارتُِكبَت  التي  اإلنسان  حقوق  بانتهاكات  وأقّر  اإلعالم  عىل 
 )1999–1961( الراحل  الثاين  حسن  امللك  حكم  خالل  يف 
وانتهج برامج تنمية اقتصادية. ومن بني اإلنجازات األخرى 
الحلفاء  قاعدة  تنويع  عرب  الخارجية  البالد  سياسة  تعزيُز 
الحجم.  كبرية  مشاريع  خالل  من  التحتية  البنى  وتحسنُي 
إصالحات  النظام  طرح   ،2011 العام  احتجاجات  عىل  ورّداً 
يكون  أّن  اشرتاط  )أي  طفيف  بشكل  سلطاته  من  َحّدْت 
الكربى  بالحّصة  استأثر  الذي  الحزب  من  الحكومة  رئيس 
واإلدارية  الدبلوماسية  املناصب  عدد  وتقليل  األصوات  من 
عالوة  مبارشة(.5  فيها  يعنّي  أن  امللك  يستطيع  التي  العليا 
عىل ذلك، دخل حزب إسالمّي، وهو حزب العدالة والتنمية، 

يف الحكومة للمرّة األوىل يف تاريخ البالد.

بيد أنّه عىل الرغم من هذه اإلنجازات، بقي املغرب يواجه 
تحديات اجتامعية اقتصادية. فالبالد تعاين معّدالت بطالة 
وتعليامً  صّحية  ورعاية  اجتامعياً،  وتفاوتاً  وفقراً،  مرتفعة، 
)ونعني  الريفية  املناطق  بني  مستمرّة  وفجوة  رديئنَي، 
الحرضية،  واملناطق  املغريب(  السياق  يف  القرى  بالريف 
وَديناً عاماً ضخامً. باإلضافة إىل ذلك، يعتمد االقتصاد عىل 
واردات النفط وعىل قطاَعي السياحة والزراعة املتقلقلنَي. 
سبّبتها  التي  االحتجاجات  واجهت  املايض،  العقد  ويف 
إليه  لجأ  ُمضطرداً  قمعاً  الصعبة  االقتصادية  األوضاع 

منذ  الواقع،  يف  االستقرار.  عدم  تزايد  يخىش  الذي  النظام 
احتجاجات العام 2011، واجه النظام مخاوف أمنية كبرية 
الدول  يف  )داعش(  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  نشأة  بسبب 
شامل  )يف  الريف  منطقة  يف  الشعبي  والحراك  املجاورة 
أن  يبدو  عقدين،  مرور  وبعد  تاريخياً.  املتمرّدة  املغرب( 

كلياً. انهارت  قد  اإلصالح  عملية 

االقتصادية  املصاعب  استمرار  سيزيد  عام،  وبشكٍل 
املزيد  وسيؤّجج  الشعبي  اإلحباط  من  السياسية  والقيود 
الذي  امللك،  باستطاعة  زال  ما  أنّه  بيد  االحتجاجات.  من 
يبقى الفاعل السيايس األقوى يف البالد، تهدئة هذا الوضع 
املتقلّب، بحيث أّن النظام مل يلجأ إىل العنف الوحش بعد. 
ومن أجل تفادي الفوىض، ينبغي عىل النظام الرتكيز عىل: 
تدّخله  من  الحّد  عرب  ملموس  سيايس  انفتاح  تحقيق   )1(
النظام  بني  فّعالللمهام  توزيع  وعرب  الحكومة  شؤون  يف 
عرب  االجتامعي  التفاوت  من  الحّد  و)2(  والحكومة  املليك 
لتحسني  األموال  بذلك  فيحّصل  الرضيبي،  النظام  إصالح 
ولتحسني  الريفيّة  املناطق  لسّكان  املعيشية  الظروف 

والرفاه. التعليم 

والتحديات اإلنجازات 

منذ أن توىّل محّمد السادس العرش يف العام 1999، خضع 
الخارجية  السياسة  ناحية  من  ُملفتة  لتغيريات  املغرب 
اإلصالح  أّن  بيد  املدين.  واإلصالح  التحتية  البنى  وتطوير 
والتحديات  قدمية  وعوداً  زال  ما  امللموس  السيايس 
إحراز  من  الرغم  عىل  مستمرّة  االقتصادية  االجتامعية 

طفيفة. تقّدمات 

الخارجية السياسة  توجيه  إعادة 

السياسة  مجال  يف  كبرية  خطوات  املغرب  خطا  لقد 
الخارجية عرب تنويع قاعدة حلفائه من أجل تحقيق مصالح 
انضّم  الحايل،  امللك  عهد  ففي  ودبلوماسية.6  اقتصادية 
املغرب من جديد إىل االتّحاد األفريقي ووطّد عالقاته مع 
أوروبا  مع  عالقاته  وحّسن  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
والهجرة  اإلرهاب  ورّسخ موقعه كحليف دويل يف مكافحة 

الرشعية.7 غري 

بتلّقي  واالستمرار  التجارية  العالقات  عىل  وللمحافظة 
املساعدات الثنائية من أوروبا، وهي الرشيك التجاري واملانح 
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الرسم رقم 1: التغرّي السنوي يف حجم التبادل التجاري مع املغرب )بالنسبة املئوية(، بني العاَمني 2008 و2019

أفريقيا جنوب الصحراءأوروبا وآسيا الوسطىالعامل

يف  رغبته  النظام  أبدى  الحني،  ذلك  ومنذ  منه.11  الخروج 
أفريقيا،12  غرب  لدول  االقتصادية  املجموعة  إىل  االنضامم 
13 وعمل امللك  التي دعت املغرَب إىل قّمة أقيمت مؤخراً.
الصحراء  جنوب  بالبلدان  صالت  تأسيس  عىل  شخصياً 
الكربى، فأجرى عّدة زيارات إىل دول مختلفة ووقّع قرابة 

وأمنية.14 وسياسية  اقتصادية  اتفاقية  ألف 

التعاون  املغربية  الرشكات  زادت  امللك،  جهود  وبفضل 
املرصيف  العمل  مجاالت  يف  الصحراء  جنوب  أفريقيا  مع 
البنك  تبعاً  الواقع،  يف  والتصنيع.  والتأمني  واالتّصاالت 
الكربى  الصحراء  جنوب  دول  استأثرت  للتنمية،  األفريقي 
األجنبية  املبارشة  االستثامرات  من  املئة  يف   85 بنسبة 
املغريب  التجاري  والتبادُل   15 .2018 العام  يف  املغربية 
األفريقي يف ازدياد أيضاً، إذ ارتفع 68 يف املئة بني العاَمني 
ازدادت  فيام   16،)1 رقم  الرسم  )راجع  و2018   2008
يف  أضعاف  ثالثة  أفريقيا  غرب  إىل  املغربية  الصادرات 
الفرتة عينها.17 وعالوة عىل تعزيز اقتصاد اململكة وتنويع 
جنوب  بدول  املغرب  صالت  ستعود  حلفائها،  قاعدة 
الصحراء الكربى باملزيد من النفع عىل عالقتها مع االتّحاد 
واالتّحاد  املغرب  بني  التجاري  التبادل  تعزيز  عرب  األورويب 

وأفريقيا. األورويب 

األكرب للمغرب، غالباً ما كان عىل النظام القبول مبا يصدر من 
وانتقادات  التجاري  التبادل  عىل  قيود  من  األورويب  االتّحاد 
حول حقوق اإلنسان. وبالفعل، استأثر االتّحاد األورويب بنسبة 
59,4 يف املئة من تجارة املغرب يف العام 2017 )أي 64,6 يف 
املئة من صادراته و56,5 يف املئة من وارداته(،8 وأىت ما ال يقّل 
عن 73 يف املئة من أرصدة املغرب من االستثامرات األجنبية 

املبارشة الواردة يف العام 2019 من الدول األوروبية.9

بالتايل، يف خالل حكم محّمد السادس، برزت جهوٌد واعيٌة 
املغربيّون  القرارات  صانعو  وسعى  النفوذ،  هذا  من  للحّد 
لتنويع قاعدة دعم البالد عرب توطيد الصالت بدول مجلس 
وتأسيس عالقات جديدة مع رشكاء غري  الخليجي  التعاون 
إعادة  الالفت  وكان  وروسيا.10  الصني  غرار  تقليديني، عىل 

الصحراء. جنوب  أفريقيا  نحو  اململكة  توّجه 

بحضور  التحّل  فكرة  السادس  محّمد  أيّد  وبالفعل، 
اململكة  تضع  خطوة  وهذه  األفريقية،  القارة  يف  أكرب 
يسمح  ماّم  أفريقيا،  إىل  الغرب  بّوابة  يجعلها  موقع  يف 
وتحسني  اإلقليمي  الدعم  وكسب  الدولية  مكانتها  بتحسني 
األفريقي  االتّحاد  إىل  املغرب من جديد  فانضّم  اقتصادها. 
عىل  عقود  ثالثة  من  أكرث  مرور  بعد   ،2017 العام  يف 
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املصدر: 
World Integrated Trade Solution )WITS( Database, “Morocco Import in thousand US$ all regions between 1993 and 2018,” https://wits.worldbank.

org/CountryProfile/en/Country/MAR/StartYear/1993/EndYear/2018/TradeFlow/Import/Partner/BY-REGION/Indicator/MPRT-TRD-VL#؛ 
متّت زيارة املوقع يف 26 يونيو 2020.

WITS Database, “Morocco Export in thousand US$ all regions between 1993 and 2018,” https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/
Country/MAR/StartYear/1993/EndYear/2018/TradeFlow/Export/Partner/BY-REGION/Indicator/XPRT-TRD-VL

متّت زيارة املوقع يف 26 يونيو 2020.
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األمن  قّوات  إىل  عزوه  ميكن  أمر  وهذا  املجاورة،  وفرنسا 
الرسم  )راجع  لديه  الفّعالة  اإلرهاب  ومكافحة  السيرباين 
شبكة  عىل  املغربية  السلطات  تُبقي  وبالفعل،   18.)2 رقم 
األحياء  يف  منترشين  إضايف  عميل  ألف  خمسني  تناهز 
قادرة  اإلرهاب  مكافحة  وقّوات  السّكان.19  عن  لإلبالغ 
أو  اإلرهايب  العمل  حدوث  قبل  الخاليا  تفكيك  عىل  عادة 
 352 القّوات  للسلطات، أحبطت هذه  التخطيط له. فتبعاً 
 2002 العاَمني  بني  خلية   170 من  أكرث  وفّككت  هجوماً 
الخاليا  هذه  من  الكثري  أّن  التقارير  وأوردت  و2017، 20 
والهجامت كان مرتبطاً بداعش.21 وجعلت سيطرة املغرب 
األخرى  الدول  ويف  حدودها  ضمن  اإلرهايب  النشاط  عىل 
والواليات  األورويب  لالتّحاد  عنه  غنى  ال  حليفاً  النظام  من 

املايل. اتّكاله عىل دعمهام  بذلك  املتّحدة، موازناً 

طرف فاعل أمني

من ناحية األمن اإلقليمي، ازداد عدم االستقرار يف شامل أفريقيا 
ومنطقة الساحل عىل مدى العقد املايض، ماّم سمح للمغرب 
بالربوز كطرف فاعل أسايس يف مكافحة اإلرهاب. وقد سلّطت 
االحتجاجات األخرية يف الجزائر والسودان ومرص الضوَء عىل 
املغرب كمساحة استقرار يف منطقة متصارعة وكحليف آمن 
لألطراف الفاعلة الغربية. يف غضون ذلك، عّزز استعداد اململكة 
الحتواء النشاط اإلرهايب يف ليبيا ومايل موقَعها كطرف فاعل يف 

وسعه املساعدة يف جهود مكافحة اإلرهاب يف املنطقة.

الهجامت  من  ألعداِد  املغرب  تعرّض  ذلك،  عىل  عالوة 
وإيطاليا  وإسبانيا  والجزائر  تونس  من  أقّل  اإلرهابية 

الرسم رقم 2: مؤرّش اإلرهاب العاملي 2019، عدد الحوادث يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا22

املصدر: 
“Global Terrorism Index 2019,” Vision of Humanity, http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/ 

متّت زيارة املوقع يف 26 يونيو 2020.

األردن

ال تأثري لإلرهاب

التأثري األعىل لإلرهاب

بريطانيا 
العظمى

بلجيكا

فرنسا

إيطاليا

إسبانيا
تركيا

سوريا

العراق
تونس

املغرب

الجزائر

مرص

السودان

ليبيا

موريتانيا
مايل النيجر تشاد



التقّدم والفرص الضائعة: املغرب يدخل عقده الثالث تحت حكم امللك محّمد السادس4

تقريباً يف العام 1999 إىل 1831 كيلومرتاً يف العام 2016. 35 
نتيجة لذلك، باتت لنسبة 60 يف املئة من السّكان )معظمهم 
يف املدن( قدرُة وصول مبارشة إىل شبكة الطرقات الرسيعة،36 
مخّصص  منها   13( تجارياً  مرفأ  و37  مطاراً   18 تربط  التي 

للتبادل التجاري األجنبي(.37

عالوة عىل ذلك، بعد قرابة 16 سنة من التخطيط والبناء،38 
يف  الرسعة  فائق  قطار  أول خط  وهو  الرُباق،  املغرب  افتتح 
األوىل  مرحلته  يف  الرباق  ويغطّي   .2018 نوفمرب  يف  البالد، 
البيضاء وطنجة ويقلّل من  الدار  نحو 350 كيلومرتاً، فريبط 
زمن السفر بينهام من خمس ساعات إىل ساعتنَي. ويف نهاية 
املطاف، سيغطّي هذا الخط 1500 كيلومرت يف أرجاء البالد.39 
وقد واجه املرشوع انتقادات كثرية محلّياً، مع اعرتاضات كبرية 
بعض  اعتربت  إذ  دوالر،40  ملياَري  تتخطّى  التي  كلفته  عىل 
الجمعيات والشخصيات السياسية هذه املوازنة باهظة جداً، 
والتعليم  الرفاه  تأمني  مسائل  يعالج  مل  املغرب  أّن  خصوصاً 

والرعاية الصّحية املرتّدية.

مشاكل اجتامعية اقتصادية مستمرّة

واملؤرّشات  الكّل  االقتصاد  مؤرشات  من  الكثري  يشري 
يف  االقتصادي  االجتامعي  املشهد  تحّسن  إىل  االجتامعية 
ارتفع  العرش،  إىل  السادس  محّمد  وصول  فمنذ  املغرب. 
البالد  يف  السنوات(  عرب  ثابتة  )دوالرات  الفردي  الدخل 
يف  دوالراً   3361 إىل   1999 العام  يف  دوالراً   1963 من 
العام 2018، 41 وازدادت الصادرات ثالثة أضعاف.42 وعىل 
املدارس  يف  التسجيل  معّدل  ازداد  االجتامعي،  املستوى 
 1999 العاَمني  بني  مئوية  نقطة   27 من  أكرث  االبتدائية 
الفقر  خّط  عند  الفقراء  عدد  نسبة  وتراجعت  و2018 43 
الوطني من 15,3 يف املئة يف العام 2000 إىل 4,8 يف املئة 
بأكرث  املتوقَّع  العمر  متوّسط  وازداد   44 2013 العام  يف 
وتراجعت  و2018 45   1999 العاَمني  بني  سنوات  مثاين  من 
البطالة من 13,9 يف املئة يف العام 1999 إىل 9 يف املئة يف 
العام 2019. 46 وقد تَنّشط االقتصاد بفعل انتعاش القطاع 
اململكة  يزورون  الذين  السياح  عدد  ازداد  فقد  السياحي، 
املاضية.47  العرشين  السنوات  مدى  عىل  أضعاف  ثالثة 
محّددة  صناعات  منّو  من  كثرياً  االقتصاد  استفاد   وقد 

الفضائيّة(.48 والصناعات  السيارات  غرار  )عىل 

أو  فقراء  املغربيني  ربع  قرابة  الدويل،  للبنك  تبعاً  أنّه  بيد 
يواجهون خطر الفقر،49 والفجوة بني الطبقتنَي االجتامعية 
تفاوت  إىل  يشري  ماّم  واسعة،  والدنيا  العليا  االقتصادية 
طبقّي كبري. ويبلغ مؤرّش جيني للمغرب 40,9 يف املئة، أي 

األورويب  واالتّحاد  املتّحدة  الواليات  تزويد  إىل  وباإلضافة 
أحبطت  اإلرهابية،  الخاليا  عن  استخبارية  مبعلومات 
تنترش  أن  قبل  خططاً  املغربية  اإلرهاب  مكافحة  قّوات 
عىل األرايض األوروبية، وال سيّام يف فرنسا يف العام 2015 
كذلك هجامت عىل  وأحبطت   23 .2017 العام  يف  وإسبانيا 
العام  يف  طارق  جبل  مضيق  يف  وبريطانية  أمريكية  سفن 
بالقيام  املتّحدة  للواليات  النظام  سمح  وقد   24 .2002
األسد  مناورات  خالل  من  املغرب  يف  عسكرية  بتدريبات 
الدعَم عىل  املغرب  تلّقى  املقابل،  السنوية.25 يف  األفريقي 
)من  املتّحدة  والواليات  األورويب  االتّحاد  من  سواء  حّد 
الصحراء  عرب  اإلرهاب  مبكافحة  املعنية  الرشاكة  خالل 
التشّدد  واستهداف  قّواتها  لتدريب  خاص(  بشكل  الكربى 
دعم  برز  ذلك،  عىل  عالوة  الشعبي.26  املستوى  عىل 
ينتهجها  التي  الناعمة  القّوة  ملقاربة  كبري  وأورويب  أمرييك 
لألمئّة  تدريب  برامج  خالل  من  التشّدد  ملواجهة  املغرب 
نجاح هذه  عّزز  وقد  واألوروبيني.27  واألفريقيني  املغربيني 

الدولية. املغرب  مكانَة  الربامج 

تطويرات البنى التحتية وحاجاتها

بدأت خطّة النظام لتطوير البنى التحتية عىل مدى العقَدين 
املاضيني بضغط لتأمني الكهرباء28 قبل تحسني البنية التحتية 
للطرقات يف البالد. ثّم ركّز النظام عىل إطالق مرشوع ضخم 
الباهظة  التطوير  املتجّددة. فسوف تجذب عمليات  للطاقة 
نهاية  يف  وتُقلّل  والسياحة  االستثامرات  من  أكرب  دفقاً  هذه 

املطاف من اتّكال املغرب عىل واردات الطاقة.

وشّكل بناء مجّمع نور، أّول مجّمع ضخم للطاقة الشمسية 
مع  السادس،  محّمد  يف خالل حكم  الفتاً  إنجازاً  املغرب،  يف 
انتهاء  وعند  دوالر.29  مليارات  تسعة  ناهزت  استثامرات 
الشمسية  الطاقة  معمَل  سيكون  املجّمع  هذا  عىل  العمل 
املركّزة األكرب يف العامل،30 وسيتمّكن عند مستوى قدرته العليا 
من مّد مدينة حجُمها ُضعفا حجم مراكش بالطاقة.31 ومعظم 
مراحل العمل عىل مجّمع نور جارية عىل قدم وساق، وعملية 
النهائية.32 والهدف هو  البناء يف طريقها إىل دخول املرحلة 
تأمني 42 يف املئة من حاجات املغرب من الطاقة الكهربائية 
منها  املئة  العام 2020 و52 يف  بحلول  متجّددة  من مصادر 
بحلول العام 2030. 33 وهذا أمر ممكن بلوغه نظراً إىل أّن 35 
يف املئة من الطاقة الكهربائية يف البالد أمّنتها مصادر متجّددة 

يف العام 2018. 34

البالد تحسينات كبرية يف خالل  الطرقات يف  وشهدت شبكة 
الشبكة من 400 كيلومرت  ازداد طول  إذ  الحايل،  امللك  ُحكم 
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مع  املرغوبة،  الوظائف  عىل  يتهافت  الحرضية  املناطق  يف 
تلبّي  العام  القطاع  يف  وظائَف  منهم  الكثريين  تفضيل 
املتّوسطة  الطبقة  وضمن  جامعينّي.61  كخّريجني  توقّعاتهم 
يواجهون  املستخَدمون  حتّى  الحرضية،  املناطق  يف 
لتغطية  مصاعب  العام  القطاع  موظّفو  يعاين  إذ  مصاعب، 
ما  باإلجامل،  الرواتب.  انخفاض  بسبب  األساسية  النفقات 
مصاعب  تواجه  املغرب  يف  الدنيا  الوسطى  الطبقة  زالت 
الرعاية  بسبب  سوءاً  األمر  هذا  ويزداد  كبرية.  اقتصادية 
بالبعض  يحدو  مام  الرديئنَي،  الرسميَّني  والتعليم  الصّحية 

إىل دفع أسعار عالية يف العيادات واملدارس الخاصة.

الحّريات والحقوق

يف  املرأة  حقوق  مجال  يف  أكيد  تقّدم  تحقيق  تّم  لقد 
ففي  السادس.  محّمد  حكم  من  األوىل  الخمسة  السنوات 
األرسة  مدّونة  عىل  إصالحاً  امللك  أجرى   ،2004 العام 
)قانون األحوال الشخصية( لرفع سّن الزواج الدنيا إىل 18 
الطالق وحضانة األطفال والوصاية  النساء حّق  سنة ومنح 
الرغم من  تغيريات مهّمة جداً، عىل  الذات،62 وهذه  عىل 
قوانني  تعديل  تّم  ذلك،  إىل  باإلضافة  املحاذير.63  بعض 
الزوجات(  )أو  الزوجة  موافقة  لتستوجب  الزيجات  تعّدد 
الحالية )أو الحاليات(.64 ولكن ال بّد من إجراء املزيد من 
وترشيع  املرياث  قوانني  يخّص  ما  يف  بالتحديد  اإلصالحات، 

اإلعدام. وإلغاء عقوبة  اإلجهاض 

الحايل  امللك  حكم  اتّصف  السيايس،  الصعيد  وعىل 
وباتت  بسلفه.  مقارنة  القمع  من  بكثري  أدىن  مبستوى 
منذ  عليه  كانت  ماّم  شفافية  أكرث  االنتخابية  العملية 
التزوير يف االنتخابات  عرشين سنة، مع تراجع األّدلة عىل 
منح  إىل   2011 العام  احتجاجات  وأّدت  النظام.  وتدّخل 
للسلطة  جزيّئ  متكنٌي  فيها  مبا  السياسية،  الحّريات  بعض 
بهذه  فاز  وقد  ونزيهة.  حرّة  نيابية  وانتخابات  الترشيعية 
بدخول  له  سمح  ماّم  والتنمية،  العدالة  حزب  االنتخابات 

لعقود. عنها  إبعاده  بعد  الحكومة 

سلطوي  مليك  نظام  مقارنة  عند  نسبية،  نظر  وجهة  ومن 
مثل  مطلق  سلطوي  مليك  بنظام  املغرب  مثل  ُمطلق  غري 
املغرب  وضع  أّن  الواضح  من  السعودية،  العربية  اململكة 
بيد  السياسية.  والحّريات  اإلنسان  حقوق  ناحية  من  أفضل 
أنّه عند مقارنة املغرب بنظاٍم مليّك دستورّي مثل إسبانيا، ال 
يسّجل املستوى ذاته )راجع الرسَمني رقم 3 و4(. فالهيكليات 
املغرب  يف  قامئة  السيايس  االنفتاح  تسّهل  التي  واملّؤسسات 

لكّن عملية التحّول ما زالت ُمقيّدة من األعىل.

هو  الرقم  وهذا   50 .1998 العام  منذ  تحّسن  أن  يكاد  أنّه 
الغارقة يف وحول  ليبيا،  )باستثناء  أفريقيا  األعىل يف شامل 

الجزائر ومرص.51 ثّم  تليه تونس  األهلية(،  الحرب 

ما  ككّل،  البالد  يف  الفقر  معّدالت  انخفضت  فيام  بالفعل، 
معّدالت  كانت  فقد  الريفية.  املناطق  يف  مرتفعة  زالت 
الوطني  املعّدل  الريفية ضعفي  املناطق  لدى سّكان  الفقر 
الريفية  املناطق  سّكان  استأثر  الواقع،  يف   .2018 العام  يف 
العام  ويف  البالد.52  يف  الفقراء  من  املئة  يف   79,4 بنسبة 
من  مليون   1,2 أّن  إىل  الرسمية  األرقام  أشارت   ،2014
بـ225  مقارنة  الفقر،  خّط  تحت  الريفية  املناطق  سّكان 
ألفاً من سّكان املناطق الحرضية، فيام اعترُبت نسبة 19,4 
مقارنة  هّش  وضع  يف  الريفية  املناطق  سّكان  من  املئة  يف 
وتبنّي  الحرضية.53  املناطق  سّكان  من  املئة  يف   7,9 بنسبة 
واألطراف  املركز  بني  الرثوة  يف  واسعة  فجوًة  األرقام  هذه 

وتشري إىل إخفاق الدولة يف ردم هذه الهّوة.

بشّدة  ُمعتمداً  املغريب  االقتصاد  يبقى  ذلك،  عىل  عالوة 
املحاصيل  إزاء  ضعيفاً  يجعله  ماّم  الزراعي،  النشاط  عىل 
الرديئة والصدمات البيئية. فالقطاع الزراعي، الذي استأثر 
 54 ،2018 العام  العاملة يف  املئة من مجموع  39 يف  بنحو 
وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  بباقي  مقارنة  جداً  ُمتقلٌّب 
أفريقيا،55 ويبقى معتِمداً عىل أحوال الطقس، مبا يعني أّن 
أّي نقص أو فائض يف املتساقطات يؤثّر يف اإلنتاج. زد عىل 
ذلك أّن اتّكال املغرب عىل واردات النفط يرّض باقتصادها 
كلاّم ارتفعت أسعار النفط. وللبالد أيضاً مستوى دين عام 
مرتفٌع وصل إىل 76,8 مليار دوالر يف يونيو 2019. 56 ومع أّن 
السنوي  النمّو  كان  تحّسن،  املغريب  اإلجاميل  املحّل  الناتج 
أو  املعيشة  مستويات  تحسني  من  يتمّكن  أن  من  أصغر 
تلبية توقّعات املجتمع. فمع متوسط   معدل سنوي يبلغ 4 
يف املئة، يعترب النمو منخفضاً نسبة إىل األسواق الناشئة.57

وتبقى بطالة الشباب أيضاً مشكلة ملّحة يف املغرب، حيث 
من  املئة  يف   16,6 سنة(  و24   15 )بني  الشباب  يشّكل 
الشباب  بطالة  معّدل  بلغ   ،2019 العام  ففي  السّكان.58 
يف املغرب 22 يف املئة عىل مستوى الوطن و40,3 يف املئة 
األقّل  البطالة  معّدالت  تشري  وال  الحرضيّة.59  املناطق  يف 
العاطلني  عدد  بلغ   ،2018 العام  )يف  الريفية  املناطق  يف 
مقابل  شخص  ألف   178 الريفية  املناطق  يف  العمل  عن 
اقتصادية  أحوال  إىل  الحرضية(60  املناطق  يف  ألفاً   990
الحرضية  املناطق  ترّدد سّكان  إىل  بل ميكن عزوها  أفضل، 
تُبنّي  وبالفعل،  مرغوبة.  غري  بوظائف  القبول  يف  املُتعلّمني 
املتعلّم  الشباب  أّن  امليدانية  البحوث  من  املُحّصلة  األّدلة 
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الرسم رقم 3: مقارنة للدميقراطية التشاركية يف املغرب وإسبانيا واململكة العربية السعودية، بني العاَمني 1957 و2019

الرسم رقم 4: مقارنة للحّريات املدنية يف املغرب وإسبانيا واململكة العربية السعودية، بني العاَمني 1957 و2019
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مثلام  تشكيلها،  ويف  الحكومة  الشعبية، يف شؤون  والحركة 
فكان   .2016 العام  يف  الترشيعية  االنتخابات  عقب  ظهر 
تاريخياً  فوزاً  حّقق  الذي  والتنمية،  العدالة  حزب  عىل 
التحالُف   76 ،395 أصل  من  نيابياً  مقعداً   125 فيه  كسب 
لألحرار  الوطني  التجّمع  أّن  بيد  أخرى.77  أحزاب  مع 
االتحاد  تكتاّلً مع حزب  37 مقعداً(78 شّكل  )الذي كسب 
والحركة  الدستوري  واالتحاد  الشعبية  للقّوات  االشرتايك 
لزيادة  ثانوية(  نتائج  حّققت  أحزاب  )وكلّها  الشعبية 
نفوذه يف الحكومة.79 وفيام رفض التجّمع الوطني لألحرار 
االنضامم إىل التحالف من دون هذه األحزاب، رفض رئيس 
الوزراء آنذاك عبد اإلله بنكريان مشاركة االتّحاد االشرتايك 
مقعداً(،80  بعرشين  سوى  يفز  مل  )ألنّه  الشعبية  للقّوات 
ودفعت  أشهر  خمسة  طالت  جمود  حالة  إىل  أّدى  ماّم 
 2017 مارس  يف  التنّحي  بنكريان  من  يطلب  بأن  بامللك 
بدالً  العثامين  الدين  سعد  الراهن  الوزراء  رئيس  وتعيني 
املتحالفة  األحزاب  مع  تحالفاً  العثامين  فشّكل  منه.81 
نفوذ  بذلك  فقلّص  أسبوع،82  غضون  يف  القرص   مع 
بانقسامات  وتسبّب  الحكومة  يف  والتنمية  العدالة  حزب 

الحزب. داخل 

الوعود األخرى املقطوعة يف خالل احتجاجات  ومل تتحّقق 
)حّرية  السياسية  الحّريات  من  املزيد  مبنح   2011 العام 
يف  التجّمع(.83  وحّرية  الرأي  عن  التعبري  وحريّة  الصحافة 
اإلعالم  عىل  للسيطرة  تكتيكاته  من  النظام  حّسن  الواقع، 
القرص  من  املقّربون  األعامل  رجال  يتحّكم  مثالً،  صورته. 
للنظام.84  مؤيّدة  دعايات  تنرش  إعالمية  وسائل  بعّدة 
ويقايض  له  املخلصة  اإلعالم  وسائل  النظام  فيكافئ 
املحكمة  يأيت حكم  ما  )وغالباً  ينتقدونه  الذين  الصحافيني 

النظام(.85 لصالح  القضايا  يف هذه 

التواصل  وسائل  عرب  النظام  انتقدوا  أفراٌد  واجه  وقد 
)صانعا  يوتيوبران  اعتُقل  فقد  أيضاً.  القمع  االجتامعي 
العام  أواخر  يف  مشهوران  يوتيوب(  موقع  عىل  محتوى 
ثالثة  طرح  عينها،  السنة  ويف  امللك.86  النتقادهام   2019
القت  أغنية  وهي  الشعب“،  ”عاش  أغنية  راب  مغّني 
التالية:  الكلامت  فيها  ووردت  وامللك  الدولة  تنتقد  رواجاً 
املواطن  أنا  املقصح...  يل  أنا  قرطاس...  معانا  يكفيكم  ”ما 
بيه ما حسيت...  أنا يل جبت االستقالل وعمري  املغريب... 
الفوسفاط“.87  طاحن  شكون  املال...  فينا  كال  يل  شكون 
داخل  شعبية  األغنية  فيه  كسبت  الذي  الوقت  ويف 
ويُدعى  مغّنيها،  أحد  عىل  ُحكم  وخارجها،  البالد 
وسائل  عىل  الرشطة  إلهانة  سنة  ملّدة  بالسجن   الكناوي، 

االجتامعي.88  التواصل 

وبالفعل، عىل مدى عرشين عاماً، فّضل النظام الحايل التحريَر 
السادس  محّمد  وتفادى  العميق.  التغيري  عىل  املحدود 
ما  يف  سيطرحها  أنّه  الكثريون  أمل  التي  عينها  اإلصالحات 
يخّص حّرية التعبري عن الرأي والرقابة عىل الصحافة وتدخُّل 

النظام يف شؤون الحكومة وتشكيلها.65

تصنيف  يتغرّي  مل  املاضية،  العرشين  السنوات  مدى  وعىل 
بأنّها  للمملكة   )Freedom House( الحّرية  بيت  منظّمة 
السيايس  لالنفتاح  تجربة  آخر  الواقع،  يف  جزئياً“.66  ”حرّة 
بوقت  وفاته  قبل  الثاين،  امللك حسن  عهد  يف  الالفت جرت 
بعد  ازداد  القمع  أّن  يبدو  ذلك،  عىل  عالوة  قليل.67 
املضايقات  يف  ازدياد  ذلك  يف  مبا   ،2011 العام  احتجاجات 
بعد سنة واحدة  العام 2012،  للمعارضني.68 ففي  القضائية 
من االستفتاء الدستوري، قمعت السلطاُت االحتجاجاِت التي 
نظّمتها حركة 20 فرباير التي شّددت استياء املعارضة األوسع 

مام اعتربوه إصالحات شكلية.69

2016 و2018  العاَمني  بني  اندلعت  التي  االحتجاجات  أما 
فقد   70 ً تاريخيا املهّمشة  الريف  منطقة  يف  جرت  والتي 
االحتجاجات  هذه  انترشت  وقد  أيضاً.  بالقمع  جوبهت 
شاحنة  سحقته  سمك  تاجر  موُت  رشارتها  أطلق  التي 
عىل  املنظّمون  واعرتض  البالد.71  أرجاء  يف  للنفايات 
املعيشة  وظروف  االقتصادية  واملصاعب  الحكومي  الفساد 
بحّق  وصدرت  محتّجاً   150 نحو  اعتُقل  وقد  الصعبة. 
وبعد  طويلة.72  لفرتات  بالسجن  أحكاٌم  الحركة  منظّمي 
اندلعت  تظاهرات  أيضاً  قُمعت  الريف،  احتجاجات 
ويف  وجرادة.73  الرشيدية  يف  االقتصادية  املصاعب  بفعل 
والهراوات  املياه  الرشطة خراطيم  استعملت   ،2019 العام 
محّددة  مجموعات  نظّمتها  صغرية  تظاهرات  لتفريق 

)ُمدّرسني، طالب، إلخ.(.74

بتدّخل   2011 العام  احتجاجات  تلت  التي  الفرتة  واتّسمت 
تقديم  من  الرغم  عىل  الحكومة،  النظام يف شؤون  من  أكرب 
وعود بأن تكون السلطة الترشيعية أمنت وأكرث استقاللية.75 
السلطة،  من  املزيد  الترشيعية جزئياً  السلطة  وفيام كسبت 
يفتقر املسؤولون املُنتخبون إىل السلطة لحكم البالد أو تطبيق 
فالسلطة  وتعاونه.  النظام  موافقة  دون  من  عميق  إصالح 
الفعلية تبقى يف يد امللك، فهو السلطة السياسية والعسكرية 
واألمنية والدينية العليا، ويعنّي الوزراء األساسيني )مثل الدفاع 

والداخلية( ووزراء الدولة واملحافظني وغريهم.

القرص،  مع  املتحالفة  األحزاب  تتدّخل  ذلك،  عىل  عالوة 
الدستوري  واالتّحاد  لألحرار  الوطني  التجّمع  غرار  عىل 



التقّدم والفرص الضائعة: املغرب يدخل عقده الثالث تحت حكم امللك محّمد السادس8

عرب طرح تغيري وإصالحات حقيقية. وستكون بداية جيّدة أن 
املزيد  الوزراء  رئيس  الترشيعية ومنح  السلطة  بتقوية  يقوم 
الحّريات  املزيد من  أمام  الطريق  السلطات فذلك ميّهد  من 
الشخصية. وال تتطلّب هذه التوصية أن يتخىّل النظام املليك 
بطريقة  السياسية  الساحة  يف  ينخرط  أن  بل  السلطة،  عن 

تسمح للسلطة الترشيعية بأداء دورها الدستوري.

املتحالفة  األحزاب  مينع  أن  املليك  النظام  عىل  ينبغي  أّوالً، 
ومع  وشؤونها.  الحكومة  تشكيل  يف  التدّخل  من  القرص  مع 
أّدت  والتي  لألحرار  الوطني  التجّمع  قادها  التي  املبادرة  أّن 
 2016 العام  يف  الجديدة  الحكومة  تشكيل  يف  جمود  إىل 
وإقصاء بنكريان مل تُخالف أّي نّص دستوري،92 مل تحرتم هذه 

الترصّفات روحيّة الدستور.

ثانياً، النظام املليك والحكومة بحاجة إىل االتفاق عىل توزيع 
باهراً يف بعض  فّعال للمهام. فقد أحرز النظام املليك نجاحاً 
سيّام  وال  عليها،  باإلرشاف  االستمرار  عليه  وينبغي  املجاالت 
السياسة الخارجية ومبادرات األعامل الدولية وتطوير البنية 
السلطة  عىل  ينبغي  أنّه  بيد  األعامل.  نحو  هة  املوجَّ التحتية 
الداخلية  بالسياسة  املتعلّقة  األمور  زمام  استالم  الترشيعية 
عىل  السيطرة  من  مبزيد  تحظى  أن  وينبغي  واالقتصاد 
األموال العامة، من أجل تنفيذ إصالحات سياسية واجتامعية 

اقتصادية ناجحة.

استهداف التفاوت االجتامعي

النظام  عىل  ينبغي  االجتامعي،  التفاوت  مسألة  ملعالجة 
الرتكيز عىل ثالث نواٍح أساسية: )1( تقليص الفجوة بني سّكان 
املناطق الريفية واملناطق الحرضية و)2( زيادة معّدل محو 
األموال  من  املزيد  جمع  و)3(  املتأثّرة  للمجموعات  األمية 

لجعل هذه التغيريات ممكنة.

فلمعالجة الفجوة بني املناطق الريفية واملناطق الحرضية عىل 
للمناطق  األموال  من  املزيد  تخصيص  ينبغي  القصري،  املدى 
الكهربائية  والطاقة  التحتية  البنية  إىل  تفتقر  التي  الريفية 
التي حظيت  ذاتها  الهائلة  التحسينات  من  تستفد  مل  والتي 
بها املناطق الحرضية. وينبغي عىل النظام الرتكيز عىل تحسني 
الطرقات يف املناطق الريفيّة وزيادتها، إىل جانب بناء املدارس 

والعيادات الصّحية يف القرى النائية.

ولحّل طويل األمد، ينبغي عىل النظام العمل عىل الحّد من 
تأثّراً )يف هذه  الفئات السكانية األكرث  األّمية، وال سيّام لدى 

التطّلعات والتوصيات

املهّمشة  للمجتمعات  االقتصادية  املصاعب  استمرار  مع 
وازدياد اإلحباط الشعبي بسبب التفاوت االجتامعي املستمّر، 
الثورة يف  سيزداد االستياء وستتكاثر االحتجاجات. وستشّجع 
الجزائر املجاورة89 املغربيني عىل التعبري عن اعرتاضهم، بغّض 
الورقة ال تهدف إىل توقّع  النظر عن نتيجتها. ومع أّن هذه 
الجدول الزمني لنقطة التحول، ال شّك يف أّن التوتّرات ستؤّدي 
إىل وضع متأزّم إن مل تتحّسن الظروُف االجتامعيُة االقتصادية 

والسياسية يف اململكة. 

التوصيات

املتقلّب،  الوضع  هذا  حّدة  من  التخفيف  النظام  باستطاعة 
االستياء  عن  والتعبريات  االحتجاجات  تزايد  من  الرغم  عىل 
الوحش،  القمع  إىل  األمور  تصل  مل  وبالفعل،  الشعبي. 
واملعارضة منقسمة جداً لدرجة ال ميكنها أن تحشد الشعب. 
تأسيس  إلعادة  واملساحة  الوقت  النظام  أمام  زال  ما  لذا 
عىل  ينبغي  ذلك،  ولتحقيق  الشعب.  مع  االجتامعي  عقده 
سياسياً  انفتاحاً  تُحّقق   )1( حقيقية:  إصالحات  طرح  النظام 
ملموساً عرب متكني السلطة الترشيعية و)2( تحّد من التفاوت 
املناطق  لسّكان  املعيشية  الظروف  تحسني  عرب  االجتامعي 

الريفية ومنح األولوية للتعليم والرفاه.

انفتاح امليدان السيايس

ل األنظمة سلوكها  التعلّم السلطوي90 أمٌر ُمتبادل، فعندما تعدِّ
لاِم تعلّمته من األحداث املعارِضة يف الداخل والخارج،  تبعاً 
أنشأ  ومثلام  أيضاً.  سلوكها  املعارِضة  الفاعلة  الجهات  تعّدل 
مزيج  عرب  املعارضة  احتواء  يف  ناجحاً  أسلوباً  املغريب  النظام 
من اإلصالحات املوعودة والشكلية والقمع، تعلّمت الجهات 
النظام ومتلّكتها  الفاعلة املعارِضة وعامة الشعب من سلوك 
هذه  وتعود  الوعود.  من  بعدد  اإليفاء  عدم  إزاء  الخيبة 
الخامس  محّمد  امللك  وعد  عندما   ،1956 العام  إىل  الوعود 
عّدة مجموعات سياسية91 بوضع دستور مل يوافق عليه يوماً، 
وصوالً إىل احتجاجات العام 2011، عندما وعد امللك الحايل 

بعرص جديد من اإلصالح، لكّنه أحدث تغيرياً قليالً. 

ويف حال تأزّمت الشكاوى الراهنة وتوّحدت الجهات الفاعلة 
املعارِضة املنقسمة، فإّن املزيد من الوعود من النظام قد ال 
يكفي الحتواء انتفاضة محتملة. لذا من مصلحة النظام املليك 
الترصف بشكل استباقي، أي قبل الوصول إىل نقطة التحّول، 
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اإلعالم  لدى  النظام  عن  املتزايد  الرضا  عدم  الرمزي 
عاطلة،  كلّها  األمور  تكن  مل  أنّه  بيد  والشعب.  واملعارضة 
يف  مهّمة  تغيريات  امللك  طرح  فقد  العكس،  عىل  بل 
ويف  املرأة.  وحقوق  التحتية  والبنى  الخارجية  السياسة 
السيايس  االنفتاح  ببعض  النظام  سمح  امللك،  عهد  بداية 
بعد  النظام  وطرح  االقتصادية.  التنمية  بزيادة  والتزم 
طفيف  بشكل  حّدت  إصالحات   2011 العام  احتجاجات 
الحكومة  بقيادة  إسالمي  لحزب  وسمحت  سلطاته  من 

للمرّة األوىل يف تاريخ البالد.

السيايس  امليدان  لفتح  بالكثري  القيام  ميكن  ذلك،  مع 
هّز  فمع  بذلك.  القيام  وينبغي  الشديد  التفاوت  ومعالجة 
استمرار  الجزائر ولبنان والعراق، ومع  أركان  االحتجاجات 
تغّذي  التي  السياسية  والقيود  االقتصادية  املصاعب 
شأن  ومن  االحتجاجات.  تزداد  سوف  الشعبي،  اإلحباط 
كورونا  فريوس  جائحة  تخلّفها  التي  االقتصادية  التداعيات 
وتراجع  التجارية  النشاطات  تعطّل  )بسبب  املستجّد 
السياحة وأزمة أوروبية محتملة وزيادة يف اإلنفاق العام( 

املغرب. االقتصادية يف  تفاقم املصاعب  أن 

وللحؤول دون تصاعد التوتّرات، ينبغي عىل النظام الرتكيز 
من  الحّد  عرب  ملموس  سيايس  انفتاح  تحقيق   )1( عىل: 
للمهام  فّعال  توزيع  وعرب  الحكومة  شؤون  يف  تدّخله 
التفاوت  من  الحّد  و)2(  والحكومة  املليك  النظام  بني 
بذلك  فيحّصل  الرضيبي،  النظام  إصالح  عرب  االجتامعي 
املناطق  لسّكان  املعيشية  الظروف  لتحسني  األموال 
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احتجاجات  بعد  اإلعانات  نظام  عىل  طُبّقت  أن  سبق  التي 
أزمة  تسبّبها  التي  االقتصادية  التداعيات  وإىل   2011 العام 
يف  الدخل  وسياسة رضيبة  الراهنة.  املستجّد  كورونا  فريوس 
اململكة تصاعدية حالياً وتصل إىل 38 يف املئة تبعاً لستّة فئات 
دخل مختلفة.93 وأولئك الذين ينتمون إىل فئة الدخل األعىل 
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