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الرا�صد االجتماعي

على  معروفا  الن�صقية  االأزمة  اأثر  كان  واإذا 
امل�صتوى االقت�صادي، فال ينبغي مع ذلك اأن 
نن�صى كلفته االجتماعية واالإن�صانية الباهظة. 
غري اأنه من ال�صعب تقييم هذه الكلفة ل�صببني 
اثنني على االأقل. االأول مرتبط باالآثار ال�صلبية 
لالأزمة العاملية على االقت�صاد املغربي التي 
تتفاقم  باأن  مر�صحة  وهي  بداياتها  يف  توجد 
يف امل�صتقبل القريب خملفة نتائج اجتماعية 
تزداد �صعوبة مع مرور الوقت ال�صبب الثاين 
باالآثار  املتعلقة  املعطيات  كون  اىل  يعود 
االجتماعية املوثوق منها، واملتاحة يف الوقت 
ال�صلطات  الغالب  يف  فيها  تتحكم  املنا�صب 

العتبارات �صيا�صية بديهية.

االأثر االجتماعي لالأزمة
من  لالأزمة  االجتماعي  باالأثر  االإح�صا�س  يتم 
خالل عدد من املوؤ�صـرات املاكرو-اقت�صادية. 
ل�صنة  االقت�صادي  النمو  توقعات  كانت  فاإذا 
2009 تتغري تبعا مل�صادر املعلومات)1(، فان 
�صي�صجل  الفالحية،  غري  االأن�صطة  منو  معدل 
بالتاأكيد ح�صب املندوبية ال�صامية للتخطيط 
مقابل   ،2009 �صنة   3.9%( ملحوظا  تباطوؤا 
العاملي  الركود  نتيجة   )2008 �صنة   5%
حيث من املتوقع اأن ينخف�س الطلب الدويل 
بعد  �صنة2009  بـ1.2%  للمغرب  املوجه 
فال�صادرات   .)2008 �صنة  بـ2%  ارتفع  اأن 
�صنة  بـ%31.8 بني يناير–فرباير  انخف�صت 
ال�صنة  من  الفرتة  نف�س  مع  مقارنة   2009
مل  الواردات  قيمة  اأن  حني  يف  هذا  املا�صية. 
اأثمان  انخفا�س  نتيجة  بـ15.7%  اإال  ترتاجع 

كما  االأخرية  ال�صهور  خالل  االأولية  املواد 
واال�صتثمارات  ال�صياحة  مداخيل  تراجعت 
و71.9%  بـ25.5%  التوايل  على  االأجنبية 
يف الفرتة املمتدة ما بني بداية يناير 2008 

وبداية فرباير 2009.
باأثر  االإح�صا�س  بداأ  اأي�صا  الت�صغيل  جمال  يف 
هذه ال�صدمة املاكرو-اقت�صادية جليا حيث 
�صبيل  على  نعاين  �صهور  عدة  منذ  اأ�صبحنا 
�صناعة  يف  العمال  الآالف  ت�صـريحا  املثال 
الن�صاء،  من  غالبيتهم  واالألب�صة،  الن�صيج 
وكذا تقلي�صا كبريا لوقت العمل. كما بداأت 
العديد من املقاوالت اأي�صا تتجه نحو مراجعة 
حت�صني  عن  والرتاجع  االأجور،  يف  �صيا�صتها 
مكافاآت  ويف  الب�صـرية  مواردها  اأو�صاع 
كما  التكوين.  وميزانيات  التاأطري،  وحوافز 
االأخرى تخلت متاما عن  املقاوالت  اأن بع�س 
الت�صغيل  تف�صل  و/اأو  التوظيف  م�صاريع 

بعقود ملدة حمددة.
على  االأزمة  لتاأثري  مهم  اآخر  مظهر  هناك 
التحويالت  خالل  من  يتجلى  الفقرية  االأ�صـر 
التي  اخلارج  يف  املقيمني  للمغاربة  املالية 

�صكلت �صنة اأكرث من %8 من الناجت الداخلي 
الدرا�صات،  بع�س  وح�صب  باملغرب.  اخلام 
تراجع  يف  �صاهمت  التحويالت  هذه  فاإن 
معدل الفقر بحوايل 4.2 نقطة نهاية �صنوات 
من  املعدل  هذا  انتقل  حيث  الت�صعينيات 
حتويالت  اأن  واحلال   ..23.3% اىل   19%
املغاربة املقيمني يف اخلارج تراجعت بحوايل 
درهم  مليار   8.2 من  انتقلت  حيث   15%
 7 من  اأكرث  اىل   2008 يناير-فرباير  بني 
�صنة  من  الفرتة  لنف�س  بالن�صبة  درهم  مليار 
2009. ومن املتوقع اأن تعرف م�صادر الدخل 
والقدرة ال�صـرائية الأ�صـر املهاجرين املغاربة 
هوؤالء  اأ�صـر  اأن  العلم  مع  مهما،  انخفا�صا 
يف  تنتمي  املغرب  يف  القاطنة  املهاجرين 

غالبيتها اىل ال�صـرائح املتو�صطة والفقرية. 
لقد بداأ ال�صعور بهذا التاأثري ال�صلبي النخفا�س 
اخلارج  يف  املقيمني  املغاربة  حتويالت 
يتمظهر يف القطاع العقاري الذي ي�صغل اآالف 
املغاربة يف العديد من مناطق املغرب، وعلى 
�صك  ال  مما  ال�صـرقية.  اجلهة  يف  اخل�صو�س 
ن�صبة  يف  ارتفاع  اىل  �صتوؤدي  االأزمة  اأن  فيه 

 املغرب
تفاقم ه�صا�صة ال�رصائح االجتماعية الفقرية 

 على غرار العديد من بلدان اجلنوب، فاإن املغرب معر�س بقوة الأثر االأزمة 
املتعددة االأ�صكال التي يعرفها النظام الراأ�صمايل منذ عدة �صنوات بفعل التبعية 
الكبرية لالقت�صاد العاملي، �صواء تعلق االأمر باال�صتجابة للحاجات الغذائية 

لل�صكان اأو على �صعيد منو اقت�صاده.

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية
موؤ�صـر القدرات اال�صا�صية يف املغرب = 81.1

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني
موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني يف املغرب = 44.8

اطفال يبلغون التمكني
ال�صف اخلام�س

والدات باإ�صـراف 
موظفني كفوئني

جتاوز �صن 
اخلم�س �صنوات الن�صاط التعليم

االقت�صادي
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البطالة يف �صفوف بع�س املغاربة املقيمني 
يف اخلارج الذين اأ�صحوا مهددين بالوقوع يف 
مثال، حيث ميثل  ا�صبانيا  الفقر. ففي  براثن 
بلدان  خارج  االأوىل  االأجنبية  اجلالية  املغاربة 
يف  البطالة  معدل  يبلغ  االأوروبي،  االحتاد 
اأكرث  اخلارج  يف  املقيمني  املغاربة  �صفوف 
االأ�صبان.  �صفوف  يف   14% مقابل   21% من 
وال �صك اأن ذلك �صينجم عنه ا�صت�صـراء ظواهر 
االأجانب  اجتاه  والعداء  العن�صـرية  العنف، 
الذين  املغاربية  االأ�صول  ذوي  ال�صيما 
ي�صكلون هدفا مف�صال يف الكثري من البلدان 

االأوروبية. 
ه�صا�صة  من  �صيزيد  الذي  الثالث  العامل 
ال�صـرائح االجتماعية الفقرية من �صكان مغرب 
يتمثل يف الت�صخم املايل الذي ارتفع معدله 
بقوة خالل ال�صنتني االأخريتني. اإذ انتقل من 
الفرتة  خالل  كمتو�صط  بـ2%  اأدنى  م�صتوى 
 3.9% اىل   2007 اىل   1997 من  املمتدة 
يخفي  املعدل  فهذا  ذلك  ومع   .2008 �صنة 
خالل  االأ�صا�صية  املواد  اأثمنة  ارتفاع  مدى 
اأدناه(.  اجلدول  )اأنظر  االأخريتني  ال�صنتني 
�صلبية  انعكا�صات  له  االرتفاع  هذا  فتاأثري 
التي متثل  ال�صكان  الدنيا من  ال�صـرائح  على 
)احلبوب،  االأ�صا�صية  الغذائية  املنتوجات 
 50% من  اأكرث  املائدة..الخ(  زيت  ال�صكر، 
ففي  لها.  بالن�صبة  العائلية  امليزانية  من 
القدرة  تراجع  �صيرتجم  ال�صـروط،  هذه  ظل 
املواد  وكمية  جودة  بتقل�س  ال�صـرائية 
الغذائية امل�صتهلكة و/اأو بالت�صحية ببع�س 

النقل.. ال�صحة،  )التعليم،  االأخرى  النفقات 
خا�س  ب�صكل  توؤثر  الو�صعية  هذه  والخ(. 
واالأمهات  احلوامل،  الن�صاء  االأطفال،  على 
فامل�صكل  ذلك،  عن  وف�صال  املر�صعات. 
العجز  اىل  الراجع  التغذية  ل�صوء  املزمن 
االأ�صا�صية  الغذائية  العنا�صـر  يف  امل�صجل 
الفيتامينات ويف املواد املعدنية  )نق�س يف 
ال�صكان،  ثلث  يقارب  ما  منها  يعاين  التي 
�صنوات   3 من  االأقل  االأطفال  خا�س  وب�صكل 
عمقت  كما  لال�صتمرار.  مر�صح  والن�صاء(، 
اليومية  احلياة  �صعوبات  من  الطاقية  االأزمة 
املتو�صطة،  ولل�صـرائح  بل  الدنيا،  لل�صـرائح 
فاتورات  ارتفاع  خالل  من  اخل�صو�س  على 
املاء، الكهرباء، التطهري ال�صحي وكذا اأثمان 
التكاليف  هذه  متثل  حيث  العمومي  النقل 

حوايل %15 من احلد االأدنى لالأجر.
املتعددة  االأزمة  تاأثري  اأن  اإذن  املوؤكد  من 
االأ�صكال للراأ�صمالية النيو-ليربالية �صيكون 
و�صيانة  حتقيق  على  �صلبي  انعكا�س  له 
وعلى  واالجتماعية،  االقت�صادية  احلقوق 
وال�صحة  والعمل  الغذاء  يف  احلق  اخل�صو�س 
التنقل.  يف  واحلق  ال�صـرب  ماء  اىل  والولوج 
من  جديدة  فئات  فاإن  ذلك،  اىل  اإ�صافة 
الفقر.  قب�صة  يف  بالوقوع  مهددة  ال�صكان 
حتقيق  املغرب  على  �صي�صعب  الذي  االأمر 
االأهداف االألفية كما مت الت�صطري لها يف حالة 

ما اإذا ا�صتمرت االأزمة احلالية وتفاقمت.

االأزمة البيئية
ال�صغط  عن  الناجمة  البيئية  االأزمة  متثل 
حول  املتمحور  التنمية  ومنوذج  الدميغرايف 
بالن�صبة  موؤكدة  خطورة  والتمدن  النمو 
ا�صتنزاف  اىل  توؤدي  الأنها  املغرب  مل�صتقبل 
وتدهور  العي�س،  حميط  وتدهور  املوارد 
والتكلفة  احلياة  جلودة  ال�صحية  ال�صـروط 
للمجتمع. وكدليل  بالن�صبة  املرتفعة  البيئية 
جديد على هذه اخلطورة، نذكر بالفي�صانات 
الثلجية  والت�صاقطات  الطوفانية  واالأمطار 
املغرب،  من  مناطق  عدة  موؤخرا  همت  التي 
�صخ�صا  اأربعني  من  اأكرث  بحياة  اأودت  والتي 
و�صـردت اآالف اآخرين وجعلتهم عر�صة للفقر 

واحلاجة.

واقع التدابري احلكومية
احلكومة  اتخذت  االأزمة  مواجهة  اأجل  من 
اأجل م�صاعدة بع�س  املغربية عدة تدابري من 
القطاعات التي اعتربت معر�صة لالأزمة ب�صكل 
خا�س، مثل قطاعات الن�صيج واالألب�صة، اجللد 

وجتهيزات ال�صيارات.
ثالثة  من  االأزمة"  "مواجهة  خمطط  ويتكون 

حماور هي:
مل�صوؤولية  الدولة  )حتّمل  االجتماعي  املحور   -
يف  العمل  اأرباب  م�صاهمات  من   100%
التزام  مقابل  االجتماعي  ال�صمان  �صندوق 
االإعفاء  من  امل�صتفيدة  امل�صدرة  املقاوالت 

التزام �صـرف بعدم ت�صـريح العمال(.
من  لل�صمان  اآلية  )اإقرار  املايل  املحور   -
طرف ال�صندوق املركزي لل�صمان لفائدة 
املقاوالت امل�صدرة لال�صتفادة من قر�س 
 2009 م�صتحقات  تاأجيل  ومن  ا�صتغالل 

بالن�صبة لقرو�س اال�صتثمار(.
بـ80%  الدولة  )تكفل  جتاري  حمور   -
تنويع  اأو  التجارية  املهام  م�صاريف  من 

االأ�صواق(.
احلد من  اأجل  االجتماعي ومن  امل�صتوى  على 
الثمان  العاملي  لالرتفاع  ال�صلبي  التاأثري 
للمواطنني،  بالن�صبة  االأ�صا�صية  املنتوجات 

اتخذت احلكومة التدابري التالية:
املوازنة  �صندوق  خم�ص�صات  من  الرفع   •

املوجه لدعم املواد احليوية؛ 
ال�صادرات  على  للر�صوم  املوؤقت  االإلغاء   •

من القمح؛ 
• زيادة طفيفة يف احلد االأدنى لالأجور.

تطور موؤ�رص تكلفة احلياة )ب %(
2008 )11 �صهر(1997-1998ال�صنة

1,4++ 1,7املنتوجات غري الغذائية 

1,8+1,6+املنتوجات الغذائية

39,5+-القمح ال�صلب

22,3+-القمح الطري

21,8+-الدقيق

25,4+-الزبدة امل�صنعة

41,4+-زيت املائدة

3+-ال�صكر

امل�صدر: املندوبية ال�صامية للتخطيط.
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تبني النتائج االأويل ملخطط "مواجهة االأزمة" اأن 
م�صدري الن�صيج واالألب�صة ا�صتفادوا من املحور 
عن  يرتتب  اأن  دون  اأعاله  املذكور  االجتماعي 
لوقت  تقلي�س  اأو  العمال  اأجور  تخفي�س  ذلك 
العمل. وعلى العك�س، ظل ا�صتخدام املحورين 
تردد  اىل  بالنظر  حمدودا  والتجاري  املايل 
البنوك و�صعف دينامكية املقاوالت امل�صدرة 
التي اعتادت و�صعية الريع التي حت�صل عليها 
وعالوة  االأوروبي.  ال�صوق  اىل  الولوج  اأجل  من 
والت�صييق  العمال  ت�صـريح  م�س  ذلك،  على 
ي�صملها  مل  قطاعات  عدة  العمل  �صـروط  على 
بتاتا هذا املخطط )ال�صياحة، الفالحة املوجهة 
البناء، الخ(. ومل متنع هذه التدابري  للت�صدير، 
االرتفاع  من  االجتماعي  الطابع  ذات  املزعومة 
التي  احليوية  املنتوجات  الثمان  ال�صاروخي 
مت حترير اأغلبها. باملقابل فاإن الرفع من احلد 
االأدنى لالأجور مل ي�صاير االرتفاع املهول لتكلفة 
احلياة االأمر الذي يف�صـر �صبب الرتاجع الوا�صح 

للقدرة ال�صـرائية الآالف العمال والعامالت.
احلكومة  اأن  ن�صتخل�س  اأن  ميكننا  �صبق  مما 
منه  اأكرث  الراأ�صمال  م�صالح  بحماية  مهتمة 
بالدفاع عن احلقوق االقت�صادية واالجتماعية 

لل�صـرائح الدنيا من ال�صكان.

املجتمع  اأفعال  ردود  اأوىل 
املدين

اإذا  بتاتا  ننده�س  لن  ال�صـروط،  هذه  ظل  يف 
النقابية  للن�صاالت  قوية  عودة  عاينا  ما 
واالجتماعية التي تخو�صها النقابات، جمعيات 
من  امل�صكلة  واالئتالفات  املدين،  املجتمع 
اجلمعيات والنقابات ومن فاعلني �صيا�صيني 

من اأحزاب الي�صار، الخ. 
يف  تف�صريه  للنقابات  الن�صالية  ت�صاعد  يجد 
ويف  واالجتماعية  االقت�صادية  احلقوق  تدهور 
االجتماعي نتيجة رف�س احلكومة  اإخفاق احلوار 
تطالب  التي  النقابات  ملطالب  اال�صتجابة 
العائلية،  التعوي�صات  ومن  االأجور  من  بالرفع 
واحرتام  العمومية،  الوظيفة  يف  والرتقية 
وتطوير  االإ�صـراب  يف  واحلق  النقابية  احلريات 
حد  اىل  اتخذت  وقد  االجتماعية.  احلماية  نظام 
االآن عدة مبادرات جماعية، خ�صو�صا االإ�صـرابات 
القطاعية )التعليم، ال�صحة، اجلماعات املحلية، 

الخ( وكذا اإ�صـراب وطني. 
االأخرى،  االجتماعية  احلركات  بني  ومن 
املالئم  من  اخل�صو�س،  على  الدينامية 

االإ�صارة اىل خمتلف الن�صاالت التي خا�صتها 
وكذا  املعي�صة"،  غالء  مناه�صة  "تن�صيقيات 
الوطنية  "اجلمعيات  قادتها  التي  تلك 
يف  مت  وقد  ال�صهادات".  حاملي  للمعطلني 
من  العديد  اعتماد  الن�صاالت  هذه  �صياق 
ا�صرتاتيجيات الفعل اجلماعي مثل: الوقفات 
العفوية،  ال�صعبية  امل�صريات  االحتجاجية، 
الخ.  الفقر،  �صد  الوطنية  التعبئة  اأيام 
يف  االجتماعية  احلركات  هذه  مطالب  تتمثل 
�صندوق  على  االإبقاء  االأثمان،  ارتفاع  وقف 
لالأجور،  املتحرك  ال�صلم  تطبيق  املوازنة، 
م�صل�صل  ووقف  العمومية،  املرافق  تاأهيل 
والكهرباء  املاء  توزيع  وكاالت  خو�ص�صة 

واحلق يف العمل يف الوظيفة العمومية...
للقمع  التظاهرات  بع�س  تعر�صت  لقد 
ما  غرار  على  احلكومة  طرف  من  ال�صديد 
و�صيدي  �صفرو  مدن  يف  املا�صي  يف  حدث 
افني. باملقابل يالحظ ان بع�س ال�صمور بداأ 
اعتبارات  لعدة  احلركات  هذه  عمل  ي�صيب 
اأهمها االختالفات الداخلية، �صعف العمل عن 
وتهمي�صا  حرمانا  االأكرث  ال�صكان  مع  القرب 

وغياب اآفاق �صيا�صية.
بع�س  اأن  كون  مينع  ال  ذلك  اأن  غري 
االأزمة  مواجهة  اأجل  من  البديلة  االقرتاحات 
والنهو�س باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية 
تنبثق.  بداأت  الدنيا،  االجتماعية  للطبقات 
ال�صامنة  هي  الدول  اأن  مبداأ  من  باالنطالق 
تقرتح  واالجتماعية،  االقت�صادية  للحقوق 
بع�س مكونات احلركة االجتماعية على �صبيل 
البطالة،  �صد  للتاأمني  �صندوق  خلق  املثال، 
العمومية،  اخلدمات  دمقرطة  عن  الدفاع 
اإقرار دخل  والريع،  االحتكارات  الن�صال �صد 
لالأثر  وتتبع  اأدنى م�صمون، خلق خاليا يقظة 
املجتمع  لتزويد  موجه  لالأزمة  االجتماعي 
املدين مبعطيات ومعلومات بهدف حت�صي�س 
وعلى  الدنيا.  ال�صـرائح  وتعبئة  العام  الراأي 
تاأهيل  باإعادة  االأمر  يتعلق  الطويل،  املدى 
يف  الدميقراطية  للدولة  املركزي  الدور 
واالجتماعية  االقت�صادية  باحلقوق  النهو�س 
ل�صالح  مواطن  قوى  ميزان  خلق  خالل  من 
قائم  جديد  واجتماعي  اقت�صادي  منوذج 
اال�صتجابة  اأولوية  االجتماعية،  العدالة  على 
الغذائية،  ال�صيادة  االأ�صا�صية،  للحاجات 
والتنوع  البيئة  حماية  االجتماعي،  االقت�صاد 

الثقايف.
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�صارك يف �صياغة هذا التقرير:
جمعيات، نقابات، وباحثون ميثلون احلركات 
وقام  اجلمعوي.  والف�صاء  االجتماعية 
�صعيد  ال�صيد  العمل  هذا  على  باالإ�صـراف 

ال�صعدي )اأ�صتاذ جامعي وفاعل جمعوي(.
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