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مجموعه كتاب هاي جهان اسالم  

       
كتاب اّول: كشورهاي شمال آفريقا و غرب آسيا

مراكش                                             
دکتر سید یحیی صفوی

استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه امام حسین علیه السالم

چکیده
مجموعه کتابهای جهان اسالم به مطالعه تغییر و تحوالت اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی کشورهای جهان اسالم به ویژه مناطق استراتژیکی همچون شمال آفریقا، 
غرب آسیا، آسیای مرکزی و جنوب شرق آسیا در سال های 2010 به بعد، پرداخته 
است. هم اکنون، بیش از یک سال از نهضت های بیداری اسالمی ملت های مسلمان 
و شجاع و کهن مصر، لیبی، یمن و بحرین می گذرد و عموم مردم جهان، اطالعات 
کاملی از خصوصیات  نظام سیاسی و مسائل فرهنگی، اقتصادی این کشورها ندارند. 
با شرکت  منطقه ای  و  بین المللی  برگزار شده ی  کنفرانس های  از  برخی  در  حتی 
مسئوالن کشورهای اسالمی، آنها نیز در اظهارنظرشان نگاه جامع و راهبردی به 
توانمندی های عظیم فرهنگ و تمدن اسالمی و فرصت ها و چالش های پیش روی 
جهان اسالم در زمان حاضر نداشته اند. لذا مجموعه کتابهای جهان اسالم با درک این 
نیاز و واقعیت، به رشته تحریر درآمده است. در این مقاله، به کشور »مراکش« یکی 
از کشورهای مورد بحث در کتاب اول از مجموعه جهان اسالم پرداخته شده است.
سیاسی،  تحوالت  اجتماعی،  تحوالت  اسالم،  جهان  کلیدی:  واژه های 

تحوالت اقتصادی، آفریقا، مراکش.

 مقدمه
الُم َو  َقْدَجآَءُکم مَِن اهلل نُوٌر َو کِتاٌب ُمّبِیٌن یَْهِدي بِهِ اهللُ َمِن اتَّبََع رِْضَوانَُه ُسبَُل السَّ

لَماِت اِلَي النُّورِ بِاِْذنِهِ َو یَْهِدیهِْم اِلَي ِصَراط مُّْستَقِیم)1( یُْخرُِجُهْم مَِن الَظُّ

طي سال ها تدریس جغرافیاي سیاسي در مقاطع دکتري و کارشناسي 
حسین)ع(،  امام  طباطبایي،  عالمه  )تهران،  مختلف  دانشگاه هاي  در  ارشد 
شهید بهشتي و...( نیاز دانشجویان این رشته را به شناخت تغییر و تحوالت 
جهان  کشورهاي  بعد(  به   2010( جدید  اقتصادي  و  سیاسي  اجتماعي، 
اسالم به ویژه مناطق استراتژیكي همچون شمال آفریقا، غرب آسیا، آسیاي 
مرکزي و جنوب شرق آسیا احساس کردم )نویسنده(. چنین نیازي در بین 

دانشجویان رشته هاي روابط بین الملل و علوم سیاسي نیز وجود دارد.
هم اکنون بیش از یكسال از نهضت هاي بیداري اسالمي ملت هاي مسلمان 
لیبي، یمن و بحرین مي گذرد و عموم مردم جهان،  و شجاع و کهن مصر، 
اطالعات کاملي از خصوصیات نظام سیاسي و مسائل فرهنگي، اقتصادي این 
کشورها ندارند. حتي در برخي از کنفرانس هاي برگزار شده ي بین المللي و 
منطقه اي با شرکت مسئوالن کشورهاي اسالمي، آن ها نیز در اظهار نظرشان 

و  اسالمي  تمدن  و  فرهنگ  عظیم  توانمندي هاي  به  راهبردي  و  جامع  نگاه 
فرصت ها و چالش هاي پیش روي جهان اسالم در زمان حاضر نداشته اند.

پیش از صدسال گذشته اساتید دانشگاه هاي ایران و کشورهاي اسالمي 
تكرار کننده ي متون ترجمه اي غربي ها در علوم مختلف از جمله علوم انساني 
که تفاوت ریشه اي با فلسفه ي علم و تفكر اندیشمندان اسالمي دارد، بوده اند. 
علمي  شكوفایي  و  رشد  شاهد  گذشته  دهه ي  چند  طي  الهي  فضل  به  اما 
اندیشمندان و اساتید جوان جهان اسالم در حوزه ي علوم سیاسي و علوم 
انساني خصوصًا در دانشگاه هاي ایران هستیم و این امید به وجود آمده است 
با تولید منابع علمي و نظریه هاي جدید به خصوص در حوزه ي علوم  که 
انساني مبتني بر فلسفه ي جهان بیني متعالي اسالم ناب محمدي و همچنین 
بتوان  اسالمي  کشورهاي  انساني  علوم  مختلف  دستاوردهاي  بر  تكیه  با 
اندیشمندان و نخبگان  با  به گفتگوي دو طرفه  جریان فكري یك طرفه را 
حق طلب،صلح جو، آزاداندیش و طرفدار حقوق بشر در غرب با استفاده از 

رسانه هاي جدید به ویژه فضاي مجازي تبدیل نمود.
در سال   آینده(  اسالم؛ چشم انداز  کتاب )وحدت جهان  تألیف  از  پس 
1387 و ترجمه ي آن به سه زبان عربي، انگلیسی و ترکي استانبولي و استقبال 
خوبي که از آن به عمل آمد، طي سال هاي 1388 به بعد، تمامي پژوهشگران 
اینجانب  جزئي  و  کلي  راهبري  با  اسالم  جهان  پژوهي  آینده  مؤسسه ي 
مشغول تدوین و تألیف مجموعه کتاب هایی با عنوان »جهان اسالم« هستند. 

مجموعه ي مطالعات و تألیف ها به منظور دسترسي به اهداف زیر مي باشند:
و  ملت ها  و...  فرهنگي  اقتصادي،  سیاسي،  مختلف  مسائل  شناخت   )1

دولت هاي مختلف عضو سازمان کنفرانس اسالمي.
2(تقویت عوامل هم گرایي و وحدت جهان اسالم و تبیین حرکت به سمت 
آرمان نهایي تشكیل »امت اسالمي« برمبناي اعتقادات مشترك اسالمي قرآن 
کریم و پیامبر عظیم الشان اسالم حضرت مّحمد)ص(. بنده )نویسنده( براین 
برخودار  عظیمي  معنوب  و  مادي  قدرت  چنان  از  اسالم  که جهان  اعتقادم 
است که مي تواند در قرن بیست و یكم با جریان مادي گرایي و سرمایه داري 

به رهبري آمریكا و صهیونیسم مقابله کند و پیروز شود.
3( توسعه درك و فهم عموم مردم و دانشجویان ملت هاي اسالمي نسبت 
مختلف  کشورهاي  و...  اقتصادي  اجتماعي،  سیاسي،  جغرافیاي  شناخت  به 
اقیانوس آرام و  اقیانوس اطلس تا  سیاسي به عنوان یك پیكره ي واحد، از 
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و  حاضر  قرن  در  روشن  آینده اي  براي  فرصت ها  و  توانمندي ها  شناخت 
مقابله با چالش ها و تنگناها و توطئه هاي مراکز استكباري که به دنبال تفرقه 

میان ملت ها و دولت هاي اسالمي هستند.
4( کمك به اندیشمندان، نخبگان و سیاستمداران جهان اسالم براي تقویت 
منافع  ارتقاء  منظور  به  رسانه اي  و  فرهنگي  اقتصادي،  سیاسي،  همگرایي 

مشترك کشورهاي اسالمي.
العالي(  )مدظله  خامنه اي  امام  اسالمي  انقالب  حكیم  رهبر  راستا،  این  در 

مي فرمایند:
»اسالم ثابت کرده است ظرفیت آن را دارد که امت خود را به اعتالي مدني 
و عزت و قدرت سیاسي برساند. ایمان و مجاهدت و پرهیز از تفرقه تنها 

شرط هاي تحقق این هدف بزرگ است.)2(
و  بین الملل  امنیت  و  بین المللي  قدرت  منابع  در حوزه ي  نظریه پردازي   )5
شدن  قطبي  چند  به سمت  یكم  و  بیست  قرن  جهان  که  نظریه  این  اثبات 
قدرت در حال شكل گیري است و جهان اسالم با داشتن منابع قدرت عظیم  
بالقوه و توانمندي هاي فرهنگي و تمدني و اقتصاد مبتني بر انرژي )نفت و 
گاز( و موقعیت برتر جغرافیایي کشورهاي اسالمي در قاره هاي آسیا و آفریقا 
مي تواند به عنوان یك قطب بزرگ قدرت جدید بروز و ظهور کند و در 

ایجاد صلح و امنیت منطقه اي و جهاني اثرگذار باشد.

مراکش
اقیانوس  مجاورت  در  آفریقا  شمال غربي  منتهي الیه  در  مراکش  کشور 
اطلس و دریاي مدیترانه واقع شده است. این کشور داراي کرانه هاي ساحلي
طوالني در اقیانوس اطلس و دریاي مدیترانه است که به بیش از 1835 

کیلومتر مي رسد. 
مراکش نزدیكترین کشور آفریقایي به اروپاست که به وسیله ي تنگه ي 
اسپانیا  و  مراکش  میان  فاصله ي  واقع،  در  آن جدا مي شود و  از  جبل طارق 
تنگه ي  و  مدیترانه  دریاي  به  شمال  از  مراکش  است.  کیلومتر   15 حدود 
اقیانوس اطلس، از شرق به الجزایر و از جنوب با  جبل طارق، از غرب به 
سرزمین مورد اختالف »صحراي غربي« هم مرز است.]براساس نظر دولت 
و مردم مراکش که »صحراي غربي« را به لحاظ تاریخي از آن خود مي دانند[، 

این کشور در جنوب با موریتاني هم مرز مي شود. 
 710،850 غربي«  »صحراي  احتساب  با  کشور  این  سرزمیني  مساحت 

کیلومترمربع و بدون آن 446،550 کیلومترمربع مي باشد.

سرزمین مراکش از نظر موقعیت جغرافیایي به سه منطقه تقسیم مي شود:
الف( مناطق کوهستاني که قسمت هاي مرکزي این کشور را در برمي گیرد 

)حدود یك سوم( و رودخانه هاي بسیاري ازآن سرچشمه مي گیرند.
این کشور و در  نواحي شمال و غرب  باراني که در  ب( مناطق معتدل و 
براي فعالیت هاي گوناگون  این مناطق  مجاورت ساحل دریا واقع شده اند. 

کشاورزي مناسب هستند.

نگاره 1: بازار محلي در جماالفنا
به  که  الجزایر  مجاورت صحراي  و  شرق  در  واقع  کویري  مناطق  ج( 
علت وجود رشته کوه هاي اطلس، رطوبت دریا به این مناطق نمي رسد و 
بنابراین بارش باران در این مناطق اندك است. آب و هواي این کشور نیمه 
گرمسیري است، به این شكل که در مناطق شمالي و غربي، معتدل و باراني 
و در مناطق داخلي گرم و آفتابي است. ضمن اینكه در تابستان در دشت هاي 
داخلي و قسمت هاي شرقي کشور به شدت گرم است. دماي میانگین شهر 
اقیانوس اطلس، در تابستان 27 درجه سانتي گراد و  رباط واقع در کناره ي 
در زمستان 7 درجه سانتي گراد است و دماي شهر مراکش در مناطق داخلي 
نیز به طور میانگین در تابستان 38 درجه سانتي گراد و در زمستان 4 درجه 
سانتي گراد مي باشد. فصل بارندگي نیز در شمال از ماه نوامبر تا آوریل است.

تراکم  نفر و  این کشور )در سال 2011(، حدود 31،968،361  جمعیت   )3(

آن در هر کیلومترمربع 70/5 نفر است. رشد جمعیت مراکش 1/099 درصد 
تا  برابر شدن آن سال 2072 برآورده شده است. جمعیت  است و زمان 2 

14-0 سال: 22/8 درصد
جمعیت 64-15 سال: 66/1 درصد

جمعیت 65 سال و باالتر: 6/1 درصد.)4(

جدول 1: اطالعات سیاسي
مراکش، المغرب، مغرباسامي دیگرالمملكه المغربیهنام محلي

2 مارس 1956 از فرانسهتاريخ استقاللرباطپايتخت

مشروطه ي سلطنتي )با دومجلس(نوع حكومت30 جوالي 1999 با به سلطنت رسیدن محمد ششمروز ملي

نخست وزير: عباس ال فاسي از سال 2008رئیس دولتپادشاه: ملك محمد ششم از سال 1999رئیس حكومت

عضويت در سازمان هاي دو مجلس قانونگذاريقوه ي مقننه
مهم بین المللي

اتحاديه ي آفريقا، سازمان ملل، جي 77، جي 11، سازمان كنفرانس اسالمي، 
سازمان تجارت جهاني، آژانس بین المللي انرژي اتمي، نم و آنكتاد
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پیشینه
دوران آغازین

در سده هاي پیش از میالد، شمال آفریقا در تصرف فینیقي ها بود. آن ها 
در سده هاي نهم و هشتم قبل از میالد، مؤسسات و نمایندگي هاي بازرگاني  
خود را در سواحل مراکش امروزي بنا نهاده بودند، زیرا این منطقه و اساسًا 
شمال آفریقا را مناسب ترین مكان براي تجارت از جهت دستیابي به راه هاي 
قرار  کارتاژها  منطقه تحت سلطه ي،  این  آبي، مي دانستند. در سده ي ششم 
نفوذش  لیكن  شد،  نابود  کارتاژ  دولت  میالد  از  قبل   146 سال  در  گرفت. 
میالدي،  چهلم  سال  در  کرد.  پیدا  ادامه  همچنان  موریتاني  پادشاهي  در 
سرزمین هاي تحت قلمرو موریتاني ضمیمه ي روم شد و به دو ایالت تقسیم 
گردید: یكي از سزاریان که پایتخت آن شرشال )در الجزایر کنوني( و دیگري 
تنژیتان که پایتخت آن طنجه )در مراکش کنوني( بود. در سال هاي 700-710 
میالدي اعراب این سرزمین ها را فتح کردند و به همراه خود زبان عربي و 
دین اسالم را در آن جا حاکم نمودند. در قرن هفتم پس از ورود اعراب، 
موالي ادریس حكومت اسالمي را برپا نمود. پس از تشكیل دولت ادریسیان 

مراکش شاهد حكمراني سلسله هاي متعددي به شرح زیر بوده است:
1015 تا 1147 میالدي: دودمان علوي که در طول مدت حكمراني نفوذ 
خود را در سراسر مغرب عربي بزرگ و اسپانیا و پرتغال گسترش داده بودند.
مرینیان  سلسله ي  و سپس  موحدون  سلسه ي  میالدي:   1269 تا   1147
)1269 تا 1556( که معاصر با شكست مسلمانان در اندلس بوده اند. در زمان 
این سلسله بود که شهرهاي مراکشي بسته، ملیلیه و طنجه از سوي اسپانیا 
اشغال شد و سپس سلسله ي سعیدیون )1660-1554( که اصالت صحرایي 
و بربري دارند در این کشور به فرمانروایي رسید. در این دوره پرتغالي ها 
شكست خورده و سلطه ي آن ها به پایان رسید. از سال 1660میالدي سلسله ي 
شرفاي علوي توسط موالي رشید در مراکش بنیان گذارده شد که حكومت 

کنوني این کشور و حاکمان آن از همین دودمان به شمار مي آیند.)5(
به قدرت رسیدند و اسماعیل  این دوران حاکمان منصوب عثماني  در 

بن ریف )1727-1672( درصدد برآمد ضمن مخالفت با قبیله گرایي محلي، 
کشوري متحد ایجاد کند. مراکش اولین کشوري بود که در 1787 استقالل 
ایاالت متحده ي آمریكا را به رسمیت شناخت و قراردادهاي تجاري با این 
کشور منعقد کرد. براي اولین بار در سال 1830، فرانسه درصدد تأمین منابع 
خود در مراکش برآمد ولي در نهایت، در سال 1860 اسپانیا شمال مراکش 

را براي نیم قرن اشغال کرد و تجارت در این منطقه را به دست گرفت.)6(

نگاره  2: باستاني کاسباه در بنهادو

دوران معاصر
در آغاز سده ي بیستم میالدي در کنفرانس الجزایر )1906( این کشور 
نتیجه ي مجموعه اي  فرانسه در  لیكن  قرار گرفت.  بین المللي  نظارت  تحت 
از تفاهم ها با اسپانیا، ایتالیا و آلمان امكان آزادي عمل در این منطقه را پیدا 
کرد. قرار داد تحت الحمایگي مراکش در سال 1912 در واقع سرآغازي بر 
مبارزه ي علنی مردم علیه سلطه ي فرانسه است. به تدریج، مبارزه ي استقالل 
طلبانه ي مردم شكل منسجمي به خود گرفت و جنبش آزادي بخش ملي به 
رهبري عبدالكریم خطابي بوجود آمد. وي که از مبارزان ملي مراکش است 
تقریبًا  و  کرد  رهبري  را  اسپانیا  علیه  ریف«  »جنگ   1921-1926 سال  از 
اسپانیا را به شكست کشاند. اما فرانسویان با حمایت از آن ها، اسپانیایي ها را 
از شكست نهایي نجات دادند و این مبارزه ملي نیز در برابر ائتالف اسپانیا 

جدول 2: اقتصاد ، آموزش و رسانه )منبع آماري2012()7( 
فسفات، سنگ آهن، منگنز، نمك، سرب، رويمنابع معدنيدرهم مغربواحد پول

11/33 میلیون نفرنیروي کار23/65 میلیارد دالردرآمد بودجه

30/55 میلیارد دالرواردات 25/59 میلیارد دالرهزینه ي بودجه

13/92 میلیارد دالرصادرات154/4 میلیارد دالرتولید ناخالص ملي

44/6 درصد كشاورزي، 35/5 درصد خدمات، توزیع نیروي کار17/1 درصد كشاورزي،31/6 درصد صنعت و 51/4 درصد خدماتمنشأ تولید ناخالص ملي
19/8 درصد صنعت

21/64 تولد و 5/54 مرگ در هر هزار نفرتولد و مرگ30/7 درصد از تولید ناخالص مليسرمایه گذاري

68تعداد مراکز آموزش عالي30/7 میلیارد دالربدهي خارجي

محصوالت عمده ي 
کشاورزي

266،507 نفرتعداد دانشجویانجو، گندم، مركبات، سبزيجات، زيتون

58 ايستگاه راديويي، 35 ايستگاه تلويزيونيارتباطات و رسانه19% زمین قابل كشت، 2%  كشت دائمي و 79% ساير مواردکاربري زمین

استخراج و آماده كردن سنگ فسفات، فرآوري موادغذايي، كاالهاي چرمي، منسوجاتتولیدات صنعتي
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و فرانسه شكست خورد. در سال 1927، محمدبن یوسف )محمدپنجم( به 
تخت سلطنت مي نشیند و به علت مخالفت با سلطه ي فرانسویان بدون اینكه 
خواهان گسستن کامل از فرانسه باشد تبدیل به یك چهره ي ملي مي گردد. 
استقالل مراکش شهرت مي یابد. محمدپنجم،  به پدر  بعد  وي در سال هاي 
از  پس  اما  مي دارد؛  اعالم  استقالل«  با  »اصالحات  شعار  با  را  راهبرد خود 
مدتي به دست فرانسویان تبعید مي گردد. تبعید محمد پنجم نقش مثبتي در 
تحقق استقالل کشور ایفا نمود، چرا که مردم خواستار بازگشت وي و اعالم 

استقالل کشور شدند.

نگاره 3: بافت سنتي آبي رنگ در و دیوار در مراکش

سرانجام فرانسه به منظور جلوگیري از سرایت این قیام به تمامي منطقه و 
فشارهاي مردمي در داخل به تدریج زمینه را براي پذیرش خواست عمومي 

مردم مراکش فراهم کرد. 
در 16 نوامبر 1955، محمد پنجم به کشور بازگشت و در 2 مارس 1956 
فرانسه استقالل کشور مراکش را به رسمیت شناخت. پس از آن نیز اسپانیا در 
تاریخ هفتم آوریل همان سال استقالل مراکش را به رسمیت شناخت. نكته ي 
شایان توجه آن است که گرچه محمدپنجم به عنوان نماد استقالل و و حدت 
مراکش محسوب مي شود و البته در این راه  به تبعید نیز گرفتار آمد لیكن در 
راه استقالل این کشور محمدعالل فاسي، مبارزه و متفكر مراکشي، به عنوان 

رهبر حزب استقالل جایگاه ویژه اي دارد.
ملك محمد از 1957 تا 1961 بعنوان پادشاه مراکش حكومت کرد. با 
و جنگ هاي  مبارزات  او  دوران  در  رسید.  به سلطنت  دوم  او حسن  مرگ 
متعددي با جبهه ي پولیساریو و الجزایر رخ داد. در 1983 رهبران الجزایر و 
مراکش همدیگر را مالقات کردند و در نهایت در1988 روابط دیپلماتیك 
بین دو کشور برقرار شد. مهم ترین مسئله ي سرزمیني که مراکش با آن روبرو 
بود و سبب درگیري هاي زیادي با الجزایر و جبهه ي آزادي بخش صحراي 
صحراي  سرزمین هاي  حل نشده ي  وضعیت  است،  شده  )پولیساریو(  غربي 
و  الحمراء  ساقیه  مهم  بخش   2 بر  مشتمل  که  غربي  است. صحراي  غربي 
را تشكیل  اسپانیا  استان صحراي کشور  وادي الذهب است، در سال 1969 
آزادي  و جبهه ي  مراکش  دولت  بین  مشاجره ي  اکنون محل  هم  که  مي داد 

بخش صحراي غربي )پولیساریو( است.)8(

نگاره 4: آبشاري زیبا در مراکش

زمان  از  جنوبي«  »استان هاي  نام  با  هم اکنون  صحرا  این  اعظم  بخش 
مدیریت  و  کنترل  تحت  اسپانیا  با   1975-1976 مادرید  موافقت نامه ي 
مراکش است اما پولیساریو که پیش از خروج اسپانیا از این منطقه، جنبش 
ضداستعماري بود، خواستار تشكیل جمهوري دموکراتیك عربي صحراوي 
استقرار  مي باشد.)9(    )SADR Sahrawi Arab)  )Democratic Republic(
طرفداران این جبهه در کمپ آوارگان تیندوف )Tindouf( در الجزایر سبب 
تشنج روابط مراکش و الجزایر نیز در گذشته شده است. از نظر سازمان ملل 
منطقه ي صحراي غربي هنوز استعمارزدایي نشده است و به همین دلیل به 
عنوان سرزمین هاي  غیر خودمختار تلقي شده و کنترل مراکش را بر آن به 
رسمیت نشناخته است. از سال 1979، سازمان ملل پولیساریو را به عنوان 
نماینده ي مردم  صحراي غربي به رسمیت شناخته است. در سال 1991 بین 
مراکش و پولیساریو آتش بس برقرار گردید و شوراي امنیت با اعزام نیروهاي 
سازمان ملل براي نظارت بر آتش بس و برگزاري رفراندوم در مورد استقالل 
صحراي غربي یا الحاق آن به مراکش اعالم نمود.)10( از آن زمان به بعد مشكل 
افراد  هویت  خصوص  در  طرفین  مخالفت هاي  رفراندوم،  برگزاري  اصلي 
واجد شرایط شرکت در رفراندوم و کیفیت برگزاري آن است که تالش هاي 

مربوط به همه پرسي را با بن بست مواجه کرده است.

دوران اخیر
در آگوست 1995 ملك حسن، اعالم کرد که برنامه هایي براي اجراي یك 
رفراندوم به منظور تصمیم گیري براي تشكیل یك شوراي پارلماني دیگر دارد. 
تأیید  را  ملك حسن  نظر  و  شد  برگزار  سپتامبر 1996   13 در  رفراندوم  این 
کرد و قرار برآن شد که نمایندگان پارلماني در ِسَمت خود باقي بمانند. ولي 
دوره ي نمایندگي آن ها از شش سال به پنج سال کاهش یافت. پس از انتخابات 
مارس 1998، دولتي ائتالفي به رهبري حزب سوسیالیست مخالفت حكومت 
احزاب  با همكاري  دولت  این  که وزراي  تشكیل شد  الیوسفي  عبدالرحمن 
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مخالف دولت تشكیل شده بود. دولت عبدالرحمن الیوسفي  اولین دولتي بود که 
پس از دهه ها از میان احزاب مخالف تشكیل شده و اولین فرصت سیاسي براي 
ائتالف گروه هاي چپ،میانه رو و ملي بود که تا اکتبر سال 2002 تداوم داشت.

نگاره 5: کارگاه رنگرزي در شهرفاس

در جوامع عربي، مورد مراکش اولین نمونه ي انتقال قدرت به مخالفان 
از طریق انتخابات بود. رئیس دولت کنوني مراکش عباس الفاسي مي باشد.)11( 
در بیست و سوم جوالي 1999 ملك حسن بر اثر حمله ي قلبي درگذشت. 
وي از سال ها قبل از نظر سالمتي در وضعیت مناسبي نبود. پسربزرگ وي 
که جانشین وي شد )محمد ششم( مرگ پدر را از طریق شبكه ي تلویزیون 
را  وي  پادشاهي  مملكتي  مقامات  تمام  که  داشت  واظهار  کرد  اعالم  ملي 
تغییر ساختار  براي  را  اشتیاق خود  به سرعت  پادشاه جدید  تأیید کرده اند. 
سیاسي کشور ابراز کرد و برنامه هاي خود را براي مدرن سازي کشور اعالم 
حكومت  چندحزبي،  نظام  از  تا  کرد  تعهد  وي  ملت،  به  خطاب  داشت.  
برمبناي قانون، احترام به حقوق بشر و آزادي هاي فردي حمایت کامل کند. 
طي سال2000، جنبش اسالمي که تأثیراتش را برجامعه ي مراکش روزبه روز 
گسترش مي داد، هرچه بیشتر به صحنه مي آمد تا بتواند قدرت سیاسي را به 
دست گیرد. اما محمد ششم به تعهدات خود وفادار نماند و دوتن از مخالفان 
نیمه ي  در  کرد.  توقیف  را  آنان  روزنامه هاي حزبي  و  انداخت  زندان  به  را 
اول سال 2002، گزارش ها از درگیري مقامات امنیتي  مراکش با تندروهاي 
اسالمي خبر مي داد. این تعارضات از درگیري هاي نظامي تا دستگیري 40 
نفر از افراد احزاب اسالمي، بستن و مهر و موم نمودن دفاتر حزبی آنان و 
فروشگاه هاي صوتي تصویري مربوط به آنان گسترش یافت که این امر در 
تعارض با سخنان پادشاه بود. در عصر روز شانزدهم ماه مي سال 2003 یك 
رشته حمالت انتحاري در کازابالنكا انجام گرفت و رستوران ها و هتل هاي 
خارجیان و مرکز فرهنگي یهودیان در آتش سوخت؛ 45 نفر کشته و 100 
اما بیشتر  نفردیگر مجروح شدند؛ شش اروپایي در بین کشته شدگان بود، 

قربانیان مراکشي بودند. )12(
دعوت  به  بنا  )نوین(  بزرگ  خاورمیانه ي  اجالس   2004 سال  در 
کالین پاول، وزیر وقت امور خارجه ي آمریكا، در این کشور به منظور بحث 
و بررسي پیرامون آینده ي خاورمیانه و شمال آفریقا در رباط برگزار شد که 
جمهوري اسالمي ایران از شرکت در آن خودداري ورزید. در سال 2005 

در چارچوب  منطقه ي صحراي غربي  پیشنهاد خودمختاري  مراکش  دولت 
کشور مراکش از طریق تشكیل شوراي سلطنتي مشورتي امور منطقه ي صحرا 
را اعالم نمود. این پیشنهاد در آوریل سال 2007 به شوراي امنیت ارائه شد 
و مورد حمایت متحدین مراکش در این شورا چون فرانسه، ایاالت متحده 
و اسپانیا قرار گرفت و در 11 آوریل 2007 تسلیم دبیرکل سازمان گردید. 
شوراي امنیت خواستار ورود همه ي طرف هاي درگیر به مذاکرات مستقیم و 

بدون قید و شرط براي نیل به یك راه حل سیاسي است.)13(

نگاره 6: صحراي 
مراکش

نگاره7: 
قلعه ي رباط 
در مراکش

اقتصاد
شیالت،  کشاورزي،  برمبناي  که  مختلط  است  اقتصادي  مراکش  اقتصاد 
فسفات، گردشگري، صنعت و صنایع تبدیلي و ارز حاصل شده توسط کارگران 
مقیم خارج، قرار دارد. تولید غیرقانوني موادمخدر )حشیش و بنگ( و صدور 
آن به اروپا نیز یك فعالیت مهم اقتصادي بویژه در ناحیه ي شمال محسوب 
مي شود که مسائل عدیده اي را میان اتحادیه ي اروپا و مراکش ایجاد کرده است. 
قسمت  در  شدن  واقع  جغرافیایي،  خاص  موقعیت  دلیل  به   مراکش 
تنگه ي جبل طارق  اروپا و  قاره ي  جنوبي دریاي مدیترانه و در همسایگي 
اقیانوس اطلس و دریاي  با  نیز به جهت داشتن کرانه ي ساحلي طوالني  و 
مدیترانه از موقعیت کم نظیري در حوره ي اقتصاد و تجارت برخوردار است 

و به همین سبب با اتحادیه  ي اروپا نیز رابطه ي ویژه اي دارد. 

ثبات اقتصادي و سرمایه گذاري خارجي
در  حدودي  تا  است  توانسته  کشور  این  سیاسي،  ثبات  ایجاد  دلیل  به 
جذب سرمایه هاي مستقیم خارجي موفق باشد. کارشناسان جهاني این کشور 
برآن  و  دارد  ُکندي  آهنگ  که  در حال رشد  بزرگ  بازار  »یك  عنوان  به  را 
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است تا به کاروان اقتصاد جهاني بپیوندد« ارزیابي مي کنند و به همین سبب، 
این کشور نقش  سیاست خصوصی سازی و جلب سرمایه های خارجی در 
مهمی ایفا می کند. از سال 1993 به بعد، به واسطه ي انجام اصالحات بنیادي 
میدان عمل،  اقتصادي مراکش متحول تر شده و  نظام   تعدیل ساختاري،  و 

بویژه براي بخش خصوصي، بیش از پیش گسترش یافته است.)14(

نگاره 8: پنجره ي مسجد با شیشه هاي رنگي

نظام اقتصادي مراکش همانند ماشیني است که موتور آن را سرمایه گذاري 
خارجي تشكیل مي دهد. به همین دلیل، این کشور کوشش کرده است تا در 
جذب سرمایه هاي خارجي و کمك هاي بالعوض و اخذ وام هاي گوناگون 
از مؤسسات مالي بین  المللي مانند بانك جهاني و صندوق بین المللي پول و 
کلوپ هاي مالي فرانسه و جامعه ي اقتصادي اروپا و نیز بانك هاي اروپایي 
سرمایه گذاري هاست.  این  نیازمند  واقع  در  که  چرا  باشد،  موفق  عربي  و 
حتي شرکت بوئینگ تصمیم گرفته است در این کشور یك کارخانه ي سیم 
سرمایه گذاري  نیز  الكتریك«  »جنرال  و  »ناسا«  و  نماید  تأسیس  الكتریكي 
شریك  مهمترین  فرانسه  اما  داده اند.  قرار  خود  توجه  مورد  را  مراکش  در 
اختیار شعبه هاي  در  بازار  دارو، 70 درصد  در بخش  است:  مراکش  تجاري 

بازار ملي رنگ در اختیار دو  متعدد شرکت هاي فرانسوي است. 70 درصد 
 Be( مي باشد. شرکت بي سیالیم  )SADVEI( و سادول )AKZO( شرکت آکزو
Sialim( 80 درصد بازار را در اختیار دارد و  شرکت آلكاتا  CIT  کلیه ي مراکز 

مخابراتي این کشور را تجهیز مي کند. گروه شرکت هاي سیمان فرانسه الفریج 
کپي )Lafrage copee( نیز 60 درصد از بازار را در اختیار خود گرفته است.)15(

کشاورزي
بخش کشاورزي در مراکش نقش اقتصادي و اجتماعي مهمي دارد. این 
بخش، نیمي از جمعیت فعال کشور را به خود جذب کرده است. در جهت 
طرح هاي  ارائه ي  قبیل  از  اقداماتي  کشاورزي  بخش  مدرن سازي  و  توسعه 
ارضي،  اصالحات  چارچوب  در  زمین  توزیع  آبیاري،  براي  سد  ساخت 
تصویب قوانین در خصوص سرمایه گذاري کشاورزي، تأسیس چند نهاد براي 
آموزش کشاورزي، ایجاد نهادهاي بزرگ و متعدد در زمینه ي صنایع غذایي 
و قراردادهاي حقیقي میان دولت و کشاورزان در زمینه ي توسعه و بهره دهي 
مدیریت  به  بخشیدن  اولویت  با  مراکش  است.  پذیرفته  انجام  کشاورزي 
براي  سالمي  پایه هاي  طبیعي،  منابع  براي  برنامه ریزي  و  طراحي  و  عقالني 
تحول و توسعه ي اقتصادي- اجتماعي خود در نظر گرفته است. انتخاب هاي 
راهبردي آنان در زمینه هاي مختلفي مانند آب آشامیدني، تولید محصوالت 
کشاورزي، جنگل و منابع آن، ذخایر ماهي و همچنین سمت دهي اقتصاد به 
طرف اقتصاد جهاني مورد اتفاق نظر همه ي گروه هاي سیاسي است. حمایت 
کشور در مقابل کمبود آب بر چند محور استوار است: 1( تدارك برنامه ي 
آب ملي به منظور ادامه ي روند برنامه ریزي و اداره ي بخش آب که از زمان 
در  سرمایه گذاري  برنامه هاي  تدوین   )2 است.  داشته  ادامه  کشور  استقالل 
تجهیزآب )ساخت حدود 50 سد بزرگ( و زیرساخت ها و حمایت از کیفیت  
و ذخیره ی آب آشامیدنی جمعیت روستایی. می توان گفت راهبرد کشاورزی 
کشاورزان،  درآمد  اصالح  که  است  شده  داده  قرار  پایه  برچند  کشور  این 
کمك و مساعدت به بخش خواربار کشور، ادغام کشاورزي در اقتصاد ملي 
مهمترین  از  بیابان زایي  و  منابع طبیعي  از  بین المللي، حفاظت و حمایت  و 
آن ها به شمار مي آید. براي اجراي این راهبرد و مدرنیزه کردن کشاورزي به 
ایجاد مناطق مختلف کشاورزي - اکولوژیك، تأسیس سازمان هاي حرفه اي 
و صنفي جهت ارتقاي کیفیت، حمایت از عملیات سرمایه گذاري خصوصي 

جدول 3: جغرافیاي عمومي
446،550 كیلومترمربع بدون احتساب صحراي غربيمساحت 

 )پنجاه و هفتمین كشور جهان(
جمعیت برآورد سال 

)2011
31،968،361 نفر

1/067 درصدرشد جمعیت70/5 نفر در هر كیلومترمربعتراکم جمعیت

پیش بیني جمعیت 
)2027(

زمان 2 برابر شدن 44،073،368 نفر
جمعیت

سال 2072

99/1 درصد عرب-بربر، 0/2 درصد يهودي، 0/7 درصد ساير نژادهانژاد75/47 سال )مردان 72/42 سال و زنان 78/68 سال(امید به زندگي

98/7 درصد مسلمان، 1/1 درصد مسیحي، 0/2 درصد يهودي دینمراكشيملیت

دارالبیضا )كازابالنكا(، فاس، مراكش، طنجه، اغاديرشهرهاي مهمعربي)رسمي(، لهجه هاي بربري، فرانسهزبان 

اغادير، كازابالنكا، صافي، طنجه، محمديابنادر و پایانه ها
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در این بخش، اصالح شرایط موجود جمعیت روستایي از طریق باال بردن 
ظرفیت و توانایي منابع انساني، اصالح زیرساخت هاي روستایي و توسعه ي 

فرصت هاي شغلي جدید مبادرت مي شود.

معادن 
بخش معادن جایگاه ویژه اي در اقتصاد مراکش دارد. این بخش 30 درصد 
از ارزش عایداتي صادرات این کشور را تأمین مي کند و حدود 116،600 
نفر را در استخدام خود دارد که 28،800 نفر آن ها تنها در اداره ي فسفات  
شریف )O.C.P( به کار مشغولند. مراکش با احتساب صحراي غربي، حدود 
3/4 ذخایر  فسفات را در اختیار دارد. این کشور اولین صادر کننده و سومین 
تولید کننده ي فسفات در سطح جهان است. آمریكا و روسیه، به ترتیب در 
ردیف هاي اول و دوم قرار دارند. استخراج و بهره برداري از معادن فسفات 
در انحصار دولت است که اداره ي سلطنتي فسفات )تأسیس شده در  سال 
1920( به نمایندگي آن عمل مي نماید. مي توان گفت فسفات رکن اساسي 

اقتصاد مراکش است و بدیهي است که توجه جدي تري به آن مي شود.

صنایع
به طورکلي مي توان گفت کشور مراکش بیش از 2،500 واحد تأسیسات 
مختلف صنعتي دارد که در بخش هاي غذایي، شیمي و پاراشیمي، مكانیك، 

برق، منسوجات و الكترونیك فعالیت دارند.

نگاره 9: فروشگاه فرش و گلیم
صنایع غذایي

صنایع تولید شكر: مراکش در آغاز استقالل خود کلیه ي نیازهاي خود را 
در زمینه ي شكر وارد مي نمود، اما امروز نزدیك به 438،000 تُن یعني نیمي 
از مصرف داخلي اش را تولید مي کند. این کشور 13 کارخانه ي قندو شكر 
و 4 کارخانه ي تصفیه شكر در اختیار دارد. صنایع تولید آرد: آسیاب گندم 
توسط آسیاب هاي صنعتي حدود 26/5 میلیون QX* گندم بوده که حدود 20 

میلیون QX آن را آرد شامل مي شود.

صنعت لبنیات
صنایع شیر و وابسته هاي آن توسط شرکت ها و تعاوني هاي مختلف اداره 
به 4/05  افزایش 26 درصد  با  تولید شده  پاستوریزه ي  میزان شیر  مي شود. 

میلیون لیتر مي رسد.

صنایع چرمي و منسوجات
در  را  صنعتي  تولیدات  از  درصد   22 که  چرم  و  منسوجات  بخش 
 42 بخش  این  است.  شده  گرفته  نظر  در  صادرات  براي  اساسًا  برمي گیرد 
درصد از کل صادرات صنعتي را پوشش مي دهد. و 41 درصد از کارگران 
بخش صنایع در این حوزه به کار مشغول هستند. بخش منسوجات و چرم 
کل  از  درصد   54 که  دارد  پوشش  تحت  کوچك  مؤسسات  زیادي  تعداد 
همین  را  تولیدات  از  درصد   15 و  مي شود  شامل  را  حوزه  این  مؤسسات 

مؤسسات کوچك عرضه مي دارند.

صنعت سیمان
اغادیر،  طنجه،  کازابالنكا،  شهرهاي  در  سیمان  کارخانه ي   9 مراکش 

مكناس، تتوان، وجده، تمارا و شهر مراکش دارد.

صنایع شیمیایي
پاراشیمي  و  شیمیایي  صنایع  کشور  این  فسفات،  غني  مددمشتقات  به 

مهمي دارد.
مجتمع هاي شیمیایي عبارتند از:

اسیدفسفریك و  با ظرفیت 360 هزارتن ساالنه   2 1- مروك- شیمي 1 و 
سولفوریك

2-مروك- فسفر، دربردارنده ي 2 واحد جداگانه
3- مروك- فسفر 3 و 4 واقع در جرف االصفر با ظرفیتي برابر 1،320،000 

تن در سال.
نیازهاي  براي  سبك  فعالیت هاي  با  بخش  این  تولیدات  پاراشیمي:  صنایع 
داخلي در نظر گرفته شده است. در این بخش صنعت داروسازي با 18 واحد 

تولیدی جایگاه مهمي را به خود اختصاص داده است.

نگاره 10: سواحل صویره

تولید و توزیع نیرو و انرژي
از  درصد   90 حدود  بنابراین  نیست،  انرژي  کننده ي  تولید  مراکش 
مصرف  داخلي،  مصرف  زمینه ي  در  مي سازد.  وارد  خارج  از  را  نیازهایش 
مي باشد.  درصد   25 سنگ  ذغال  مصرف  و  درصد   68/4 نفتي  تولیدات 
مصرف تولیدات نفتي، روزانه ورود 187 هزار بشكه )سال2009( نفت خام 

را ضروري مي سازد.
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انجام  )آبي(  هیدرولیك  روش هاي  طریق  از  برق  تولید  مراکش  در 
مي گیرد: تولید برق از طریق منابع آبي با 24 واحد کارخانه، مجموعًا ظرفیتي 
برابر با 1/2 میلیارد کیلووات در ساعت دارد. تولید برق حرارتي نیز ظرفیتي 
برابر 2/532 میلیارد کیلووات دارد و مرکب است از: پنج مرکز ترموالكتریك 
با  ارتباط  همچنین  دیزل.  مرکز  یك  گاز،  با  توربین  مرکز  هفت  بخار،  با 
شبكه هاي مراکش و اسپانیا که در سال 1997 به جریان افتاده، امكان انتقال 
300 مگاوات را در مرحله ي اول فراهم مي سازد. در زمینه صنعت برق که 
ASS/« کنسرسیوم  توسط  مراکش  در  برق  تولید  ساله ي  امتیاز 30  تحصیل 
CMS« که متعلق به کشورهاي آمریكا، سوئیس و سوئد مي باشد از جمله 

مهمترین رخدادهاي نوین اقتصادي مراکش است. 

نگاره  11: مسجد بزرگ قنیطره
برنامه ي برق هسته اي: اخیراً مجلس نمایندگان اسناد مربوط به تأسیس 
یك انستیتو ملي علوم و فنون هسته اي را تصویب کرده است که هدف آن 
 )C.E.N( استفاده ي صلح آمیز از انرژي هسته اي بود. مرکز مطالعات هسته اي
که وابسته به این انستیتو مي باشد باید یك رآکتور اتمي آزمایشي 1/5 مگاواتي 
را تأمین نماید. در سال 2009، مراکش 3/429 میلیارد کیلووات ساعت برق 
وارد نمود. حجم تولید برق این کشور 19/78 میلیارد کیلووات ساعت بود.

خطوط لوله
خط لوله ي گاز مغرب- اروپا 1450 کیلومتر طول دارد و مي تواند 20 
میلیارد مترمكعب گاز الجزایر را از طریق مراکش به اروپا انتقال دهد و نیز با 
سرمایه گذاري هاي جدید، 1/5 میلیارد مترمكعب گاز مورد نیاز این کشور را 
تأمین کند. خط لوله ي مذکور به طول 530 کیلومتر در الجزایر، 450 کیلومتر 
در مراکش، 270 کیلومتر در اسپانیا و 251 کیلومتر در پرتغال ادامه دارد. 45 
کیلومتراز لوله ي مذکور از زیر دریا عبور مي کند و در بعضي مناطق در عمق 
350 متري قرار گرفته است. هزینه ي این خط لوله 20 میلیارد درهم برابر 12 
میلیارد فرانك فرانسه بوده که 1/3 آن توسط اتحادیه ي اروپا به صورت اعتبار 
و کمك تأمین شده و 4/5 سال صرف عملیات ساخت آن شده است. خط 
لوله ي گاز مغرب- اروپا براي تأمین گاز اروپاي جنوبي )از الجزایر( است 

که عبور آن از کشور مراکش عالوه بر استفاده از عوارض عبور گاز مي تواند 
مصارف داخلي آنان را نیز تأمین کند. در مراکش 830 کیلومتر خط لوله ي 

گاز و 439 کیلومتر خط لوله ي نفت وجود دارد.

نگاره 12: باغ ماجورله
بازرگاني خارجي

صادرات محصوالت و تولیدات مختلف به کشورهاي آسیایي، اروپایي 
و آمریكایي از این قرار است:

محصوالت غذایي
1- صدف ها، نرم تنان و سخت پوستان ) از گونه هاي دریایي( به کشورهاي: 

ژاپن، اسپانیا، ایتالیا و یونان.
2- مرکبات: فرانسه، آلمان، انگلیس، روسیه

3- ماهي هاي کنسرو شده: فرانسه، آلمان، آمریكا، ایتالیا.
4- کنسرو و سبزیجات: فرانسه، آمریكا، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، کانادا، انگلیس.

5- ماهیان تازه، شور، خشك یا دودي: اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، فرانسه.
6- گوجه فرنگي تازه: فرانسه، آلمان، سوئیس، کانادا، روسیه.

انرژي و سوخت 
روغن نفت و لوبریفیان به ترتیب: هلند، تونس، پرتغال، کانادا، نیجریه،ایتالیا.

محصوالت معدني
1- فسفات: اسپانیا، آمریكا، مكزیك، لهستان، کرواسي

2- کلوخه ي روي: اسپانیا، فرانسه، ایتالیا.
3- کلوخه ي مس: اسپانیا، لهستان.

4- کلوخه ي سرب: هند، ایتالیا، کانادا، بلژیك، هلند، لوگزامبورگ، انگلیس
5- کلوخه ي کبالت: چین.

6-سولفات دوباریوم: نروژ، انگلیس، آمریكا، آنگوال.
7- فلوئور: کانادا، نروژ، تونس، ایتالیا.

مجموع صادرات مراکش طبق برآورد سال 2010، معادل 14/49 میلیارد دالر 
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و میزان واردات این کشور در همان سال 34/19 میلیارد دالر بود. مهمترین 
اقالم و شرکاي واردات و صادرات این کشور به ترتیب زیر مي باشند:

غیرآلي،  موادشیمیایي،  الكترونیكي،  تجهیزات  منسوجات،  صادراتي:  اقالم 
انواع ترانزیستورها، موادخام معدني، کودشیمیایي)شامل فسفات(، محصوالت 

نفتي، موادغذایي، ماهي، سبزیجات و مرکبات.
انواع  و  برق  و  گاز  گندم،  ارتباطي،  تجهیزات  خام،  نفت  وارداتي:  اقالم 

مصنوعات پالستیكي.
هند 4/91  فرانسه 20/22 درصد،  اسپانیا 22/02 درصد،  شرکاي صادراتي: 

درصد و ایتالیا 4 درصد.
 7/1 چین  درصد،   14/72 اسپانیا  درصد،   19/95 فرانسه  وارداتي:  شرکاي 
درصد، ایتالیا 4/76 درصد، آلمان 6/28 درصد، ایاالت متحده 5/66 درصد و 

عربستان سعودي 5/11 درصد.)16( 

نگاره 13:  اسكناس 50 درهمي
کاالهاي تجهیزاتي

کابل برق، الستیك، کشتي، ماشین هاي صنعتي.
کاالهاي واسطه اي

نقره ي  اسید فسفریك، کودشیمیایي و طبیعي، چرم و پوست، سرب خام، 
خام، چوب، نخ کتان، روغن قابل تبخیر و اسانس، چوب پنبه.

واردات مراکش به این ترتیب است:
و  تازه  شیر، گوشت  پنیر،  قهوه،  کره،  دخانیات، چاي،  ذرت،  گندم، شكر، 

منجمد، ادویه جات، جو، موز تازه، کشمش، خرما و آب معدني.

انرژي و سوخت
نفت خام، نفت گاز و دیگر سوخت ها، روغن خام، مخلوط و کك، گازوئیل 
و  پارافین  ولوبریفیان،  نفت  روغن  الكتریكي،  انرژي  نفتي،  سوخت هاي  و 

مشتقات نفت.

کاالهاي خام گیاهي، حیواني و کاني
انواع چوب، روغن گیاهي خام، کتان، دانه ها و میوه هاي روغني، روغن هاي 
فیبرهاي  گیاهي تصفیه شده، خمیر کاغذ، کائوچوي طبیعي، پشم و ُکرك، 
فیبرهای  خام،  گوگرد  خام،  کنف  خام،  پوست  پنبه،  مصنوعی،  منسوجاتي 

منسوجاتی ترکیبي، کائوچوي ترکیبي و...)17( ترکیب صادرات و محصوالت 
عمده ي صادراتي این کشور در سال 2009 عبارت بودنداز: پوشاك، ماهي، 
موادشیمیایي معدني، ترانزیستور، موادکاني، کودهاي شیمیایي، فرآورده هاي 
نفتي، میوه و سبزیجات، ترکیب واردات و محصوالت عمده ي وارداتي آن 
نیز نفت خام، منسوجات، تجهیزات مخابراتي، گندم، گاز و برق، ترانزیستور 

و پالستیك مي باشند.)18(

نگاره 14: دانشگاه الخوان
خصوصي سازي

در  را  برنامه ي خصوصي سازي کشوري، اصالحاتي  راستاي  در  دولت 
مدت  در  که  ساختاري  اصالحات  است.  داده  انجام  اقتصادي  ساختارهاي 
اجراي  شامل  پذیرفته،  انجام  پول  بین المللي  صندوق  کمك  با  و  دهه  یك 
بخش  بیشتر  هرچه  مشارکت  و  دولتي  واحدهاي  برنامه ي خصوصي سازي 
زیرساختاري  فعالیت هاي  و  عام المنفعه  عمومي،  فعالیت هاي  در  خصوصي 
است. در این رابطه، مجوز واگذاري 112 مؤسسه )75 شرکت و 37 هتل( 
به بخش خصوصي توسط قانون خصوصي سازي صادر شده است. در بخش 
مالي نیز تصویب قانون جدید بانكداري در سال 1993 راه را براي اعمال 
استانداردهاي بانكداري بین المللي هموار نموده و به عالوه حرکت به سوي 
سیاست اعتباري مبتني بر بازار همچنان ادامه دارد. خصوصي سازي در واقع تا 
40 درصد از عایدات دولت را شامل مي شود. در الیحه ي بودجه ي پیشنهادي 
براي سال هاي آتي، تأکید شده است که دولت از طریق واگذاري مؤسسات و 
شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي حدود سه میلیارد دالر درآمد خواهد 
داشت. از جمله قرار است بخشي از شرکت مخابرات »اتصاالت المغرب« 
به بخش خصوصي واگذار گردد. البته چگونگي خصوصي سازي این شرکت 

توسط قانوني جداگانه و خاص تعیین خواهد شد.

جهانگردي
مراکش با در اختیار داشتن ویژگي هایي چون طبیعت زیبا، آب و هواي 
مدیترانه اي، وجود کرانه هاي طوالني در اقیانوس اطلس و دریاي مدیترانه، 
تاریخي  اروپا، هزینه ي کم، میراث فرهنگي و  به  نزدیكي  آفتاب درخشان، 
مهم  کانون هاي  از  یكي  الزم  سیاسي  ثبات  و  مردم  بودن  گرم  خون  غني، 
جهانگردي و گردشگري دنیاست و بالطبع براي کشور نیز یكي از بخش هاي 

درآمدزاي اقتصادي محسوب مي شود.

صنایع دستي
کشاورزي  از  پس  کار،  نیروي  جذب  نظر  از  مراکش  دستي  صنایع 



دوره بیست و سّوم، شماره نودم /   11

و  پنجم  مرحله ي  در  ارزآوري  و  درآمدزایي  میزان  جهت  از  و  دارد  قرار 
و  کشاورزي  فسفات،  مقیم خارج،  مراکشي هاي  جامعه ي  بخش هاي  بعداز 

گردشگري قرار مي گیرد.
در  تولید  گسترش  و  توسعه  در  اساسي  نقش  صادراتي،  دستي  صنایع 
این کشور بازي مي کنند. برخي اقالم اصلي صنایع دستي مراکش عبارتند از: 
پوشاك و لباس هاي سنتي، ظروف سفالین، اجناس چرمي، گلیم و کفش.)19(

نگاره15: بازار سنتي

نگاره 16: مغازه ي فروش پارچه

نظام پولي ارزي و تولید ناخالص داخلي
 نرخ برابري دالر با درهم مراکش به قرار زیر است:)2009(

یك یورو=11/10 درهم، یك دالر= 8/064 درهم.
در سال 2008 نرخ برابري پول رایج مراکش با دالر آمریكا 7/526 درهم، در 

سال 2007، 8/356، و در سال 2006، 8/772 درهم بود.
میزان درآمد بودجه ي مراکش در سال 2002 معادل 98261 میلیون درهم، 
در سال 2003، 102/860 میلیون درهم و درسال 2004، 111/315 میلیون 
درهم بود. میزان هزینه ي بودجه اي این کشور نیز در سال 2002، 118/799، 
در سال 2003، 973، 126 و در سال 2004 به رقم کلي 137/049 میلیون 

درهم رسید.
درآمد بودجه در سال 2010: 23/42 میلیارد دالر

هزینه ي بودجه در سال 2010: 27/08 میلیارد دالر
نرخ تولید ناخالص داخلي با توجه به قدرت نسبي خرید در سال 2009، 

146/5 میلیارد دالر، در سال 2008، 138/8 میلیارد دالر، و در سال 2007، 
131/4 میلیارد دالر بود. در سال 2009، سهم کشاورزي در تولید ناخالص 
داخلي 19/2، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلي 31/3 و سهم خدمات 

در تولید ناخالص داخلي 49/4 بوده است.)20(

نگاره 17: خیابان »محّمد پنجم« در رباط
بانکداري

دیگر  شد.  تأسیس   1959 سال  در  المغربي  نام  به  مراکش  مرکزي  بانك 
الوفا، سیتي بانك،  تجارت  بانك  ترتیب مي باشند:  این  به  مراکش  بانك هاي 

بانك مراکش و فرانسه.

تجارت و صنعت
سازمان هاي دولتي: مرکز تبلیغات و تحقیقات مراکش، مؤسسه ي خصوصي سازي، 

دفتر صنایع معدني و هیدروکربور، سازمان توسعه ي کشاورزي.
اعتباري  مالي  مؤسسه ي  تبلیغات،  ملي  مؤسسه ي  توسعه اي:  سازمان هاي 

کشاورزي مراکش.
اتاق  مراکش،  بازرگاني  صنعتي  اتاق هاي  فدراسیون  بازرگاني:  اتاق هاي 

بازرگاني صنعتي والیت رباط.
ملي  دفتر  مراکش،  بازرگاني  بین المللي  و  ملي  دفتر  بازرگاني:  اتحادیه هاي 

بازرگانان.
برق و آب: دفتر ملي آب مراکش، اداره ي ملي برق مراکش، اداره ي ارتباطي 

توزیع برق مراکش.
نساجي،  صنایع  شرکت  مراکش،  هیدروکربور  شرکت  مهم:  شرکت هاي 

.)ONA( شرکت تولید فسفات، شرکت اونا
اتحادیه هاي بازرگاني صنعتي: کنفدراسیون حمل و نقل مراکش، سندیكاي 

کارگران مراکشي.)21(

مراجع قانوني، قضایي و اجرایي
قانون اساسي

رفراندوم مورخ 13  با  اساسي  قانون  در  انجام شده  تجدیدنظر  آخرین 
شدن  مجلسي  دو  آن  تغییر  مهمترین  که  رسید  تصویب  به   1996 سپتامبر 
قانون  به  وارده  اصالحیه هاي  تمامي  در  که  است  ذکر  شایان  بود.  پارلمان 



12 / دوره بیست و سّوم، شماره نودم

اساسي، نقش پادشاه به عنوان باالترین مرجه سیاسي و مذهبي حفظ شده 
است.قانون اساسي کنوني )مصوب 13 سپتامبر 1996( داراي یك دیباچه و 

108 اصل مي باشد که در 13 بخش تنظیم شده است.
مطابق دیباچه ي قانون اساسي کشور مراکش، مستقل، اسالمي و زبان رسمي 
آن عربي است و در برگیرنده ي بخشي از مغرب بزرگ مي باشد که به تعهداتش 
نسبت به حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت جهاني تأکید مي ورزد. مطابق اصل 
یكم، این کشور داراي نظام پادشاهي مشروطه، دموکراتیك و اجتماعي است و 
مطابق اصل دوم، حاکمیت از آن مردم مي باشد. تك حزبي بودن غیرقانوني، مرد 

و زن از حقوق سیاسي یكساني برخوردار و حق اعتصاب محفوظ است.

نگاره 18: سرباز نیروي زمیني 
ارتش مراکش

پادشاهي
نیز  ابتدا  از  و  دارد  قدمت  قرن   12 حدود  )مغرب(  مراکش  پادشاهي 
پادشاهي  مقام  اساسي،  قانون  مطابق  بنابراين  است؛  بوده  آميخته  مذهب  با 
ضمن  پادشاه  و  شده  محسوب  كشور  مذهبي  سياسي-  مرجع  عالي ترين 
نماينده ي عالي  امير،  از قدرت بسياري برخوردار است. شاه،  مقدس بودن 
ملت و مظهر وحدت ملت است كه بر اجراي اسالم و قانون اساسي نظارت 
دارد. وي نخست وزير را تعيين مي كند و بر اساس پيشنهاد نخست وزير، 
به  تعيين مي نمايد و همچنين مي تواند  نيز  را  كابينه ي دولت  اعضاي  ديگر 
مأموريت وزراء يا دولت خاتمه دهد. شاه بر شوراي وزيران رياست دارد 
و مي تواند دو مجلس پارلمان يا يكي از آن  ها را پس از مشورت با رؤساي 
پادشاهي است و رياست  نيروهاي مسلح  نمايد. شاه، فرمانده  آن ها، منحل 
عالي شوراي قضات، شوراي عالي آموزش و شوراي عالي توسعه ي ملي و 
برنامه ريزي را بر عهده دارد. وي هيأت قضات را با توجه به پيشنهاد شوراي 

عالي قضا، تعيين مي نمايد.

قوه ي مقننه
پارلمان از دو مجلس »نمايندگان« و »مشاوران« تشكيل مي شود. اعضاي 
آن دو مجلس، نيابت خود را از ملت مي گيرند. حق رأي نمايندگي شخصي 
بوده و نمي توان آن را تفويض نمود. اعضاي مجلس نمايندگان 325 نفرند 
كه براي مدت 5 سال و با رأي عمومي و مستقيم انتخاب مي شوند. مجلس 
انتخاب  سال  نه  مدت  براي  كه  شده  تشكيل  عضو   270 از  نيز  مشاوران 

مي شوند. شيوه ي انتخاب آن ها به صورت غيرمستقيم است. مطابق اصل 39 
هيچ يك از اعضاي پارلمان نبايد به جهت رأي و ابراز نظرات در راستاي 
اجراي وظايف در معرض تعقيب، بازجويي، توقيف، زندان يا مورد محاكمه 
قرار گيرند مگر در مواردي كه با آراي بيان شده به رژيم پادشاهي و دين 
اسالم حمله كرده و يا مخل شئونات پادشاه باشد. جلسات دومجلس پارلمان 
علني است و گزارش كامل مذاكرات در بولتن رسمي كشور منتشر مي شود.

نگاره 19: نمایي از مسجد ملك حسن دوم در کازابالنكا

قوه ي قضائيه
نام  به  آن  دادگاه هاي  احكام  و  بوده  ديگر  قواي  از  مستقل  قضائيه  قوه 
قرار  قضايي  عالي  شوراي  رأس  در  پادشاه  مي گردد.  اجرا  و  صادر  پادشاه 
به عنوان رئيس شورا، متشكل است  پادشاه  بر  دارد. شوراي مذكور عالوه 
كشور،  عالي  ديوان  اول  رئيس  رئيس،  نايب  عنوان  به  دادگستري  وزير  از 
دادستان عمومي )انتخاب شده از طرف پادشاه(، رئيس شعبه ي اول ديوان 
چهار  و  تفحص  و  تحقيق  دادگاه هاي  قضات  از  نماينده  دو  كشور،  عالي 

نماينده از دادگاه هاي بدوي.

نظام قضايي
نظام قضایي متشكل است از: دیوان عالي )المجلس االعلي(، دادگاه هاي 
استیناف، دادگاه هاي بدوي، دادگاه هاي منطقه اي دادگاه هاي کار، دادگاه هاي 

تجاري و دادگاه عالي عدالت.

نگاره 20:  زنان مراکشي در حال خرید از بازار
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قوه ي مجریه )منبع آماري 2011(
و  پادشاه  برابر  در  و  تشكیل مي گردد  وزیران  و  از نخست وزیر  دولت 
مي تواند  و  داراست  را  وزیران  شوراي  ریاست  شاه  است.  مسئول  پارلمان 
لحاظ  از  دولت  اعضاي  دهد.  خاتمه  مقتضي  زمان  در  دولت  مأموریت  به 
جزایي در مقابل اقدامات مجرمانه در طول مأموریت خود، مسئول شمرده 
از اختیاراتش را به وزیران تفویض  مي شوند. نخست وزیر مي تواند بخشي 

نماید. تشیكالت حكومتي مراکش را افراد زیر به عهده دارند: 
پادشاه: محمدششم

نخست وزیر: عباس الفاسي
وزیر کشاورزي، توسعه روستایي و شیالت دریایي: عزیزآخنوچ

وزیر ارتباطات و سخنگوي دولت: خالدسفیري
وزیر فرهنگ: بن سالم هییچ

وزیر اقتصاد و دارایي: صالح الدین مزوار
وزیر کار و آموزش حرفه اي: جمال احتمالي

وزیر انرژي، معادن، آب و محیط زیست: امینا بن خدره
وزیر حمل و نقل و تجهیزات: کریم قالب

وزیر امورخارجه و همكاري هاي بین المللي: طیب فالسي فهري
وزیر تجارت خارجي: عبداللطیف معزوز

وزیر اوقاف و اموراسالمي: احمدتوفیق
وزیر بهداشت: یاسمینابّدو

وزیر صنعت، تجارت و فن آوري هاي جدید: احمدچامي
وزیرکشور: تائب چرکالویي

وزیردادگستري: محمد نصیري
وزیرآموزش ملي، آموزش عالي و تحقیقات علمي: احمداخچیچني 

وزیر توسعه ي اجتماعي، همبستگي و خانواده: نزهه اسكالي
وزیر گردشگري، صنایع دستي و اقتصاد اجتماعي: یاسرزناگویي

وزیر ورزش و جوانان: منصف بالحتیاط
وزیر امورپارلماني دولت: دویس لچگر

وزیر مشاور نخست وزیر در اموردفاع ملي: عبدالطیف العدي)22(

نگاره 21: زن مراکشي در حال خرید سبزي از بازار

احزاب و سازمان هاي سیاسي
احزاب مخالف سنتي در جبهه اي تحت عنوان »ُکتله« به فعالیت مي پردازند 
که مرکب از چهار حزب استقالل، اتحاد سوسیالیستي نیروهاي خلقي، حزب 
ترقي و سوسیالیسم و سازمان اقدام دموکرات و خلقي مي باشند. احزاب موافق 
نیز در جبهه اي دیگر تحت عنوان »وفاق« به فعالیت مشغولند. حزب اتحاد 
این احزابند. جبهه ي سومي  براي قانون اساسي و جنبش خلقي از جمله ي 
)راست گرا( نیز تحت عنوان »مرکز« وجود دارد که احزاب تجمع ملي آزادگان، 

جنبش ملي مردمي و جنبش دموکراتیك و اجتماعي در آن فعالیت مي کنند.)23(

نمایندگي هاي دیپلماتیک
آرژانتین،  الجزایر،  عبارتنداز:  مراکش  در  مستقر  سفارتخانه هاي  برخي 
اتریش، بحرین، بلژیك، برزیل، کانادا، شیلي، چین، چك، مصر، فنالند، فرانسه، 
آلمان، مجارستان، هند، اندونزي، ایران، عراق، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریكا.)24(

مذهب
دین رسمي کشور مراکش اسالم است. قانون اساسي کشور در خصوص 
نوع مذهب سكوت اختیار کرده، لیكن از دیرباز )قرن یازدهم میالدي( مذهب 
مالكي  مردم  اتفاق  به  قریب  اکثریت  و  یافته  رواج  سرزمین  این  در  مالكي 
مي باشند. حدود 70 هزار مسیحي و 7 هزار یهودي در مراکش زندگي مي کنند 
و حدود 700 هزار یهودي مراکشي االصل نیز در سرزمین هاي  اشغالي زندگي 

مي کنند که در میان آنان نمایندگان مجلس و وزیران کابینه وجود دارند.)25(

نگاره 22: ستون هاي باقیمانده از یك بناي سنگي

مطبوعات
روزنامه هاي اصلي و مهم مراکش به قرار زیر است:

لومتن)زبان فرانسه(، الصحرا المغربیه)عربي(، اوپینیون)فرانسه(، العلم )عربي(، 
لیبراسیون)فرانسه(، االتحاداالشتراکي)عربي(، البیان)فرانسه(، بیان الیوم )عربي(.

برخي مجالت هفتگي که در مراکش انتشار مي یابند به قرار زیر هستند:
La Gazette Du Maroc/Le Temps Du Maroc :الف( به زبان فرانسه

المستقل،  االقصي،  المغرب  النشرة،  الصحیفه،  االسبوع،  عربي:  زبان  به  ب( 
السیاسة الجدیدة.
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نگاره 23: نماي داخلي مسجدي در کازابالنكا
رادیو و تلویزیون

برنامه هاي رادیو و تلویزیون در حال حاضر اکثر مناطق پادشاهي مراکش 
را پوشش مي دهد و حتي از چارچوب سرزمین ملي نیز فراتر رفته و برخي 
مناطق جهان را نیز در برمي گیرد. از نظر آماري، براي هر سه شهروند مراکشي 
موجود  تلویزیون  دستگاه  یك  نیز  شهروند  هر  براي  و  رادیو  دستگاه  یك 
است. همچنین بخش تلویزیون با برنامه هاي روزانه از طریق ماهواره ي تله 
ست مبادرت به پخش برنامه هاي شبكه ي اول مي نماید. بخش خصوصي نیز 

در این حوزه فعالیت دارد.

خبرگزاري هاي داخلي و خارجي
داخلي: خبرگزاري مغرب)دولتي(، آژانس خبري مراکش )دولتي(

آسوشیتدپرس  آنسا،  اسپانیا،  پرس، خبرگزاري رسمي  فرانس  خارجي: 
)APA (، ایتارتاس، اینترپرس سرویس و...

انتشارات
دارالكتاب در کازابالنكا، چاپ مغربي در کازابالنكا، چاپخانه ي دولتي در رباط، 

Editiona1 Fennec، در کازابالنكا، چاپخانه ي المعارف الجدیده در رباط.)26(

مخابرات
اداره ي نظارتي: آژانس ملي تنظیم خطوط تلفني

اپراتورهاي اصلي و مهم: اتصاالت المغربي، مدي تل.)27(

فرهنگ
این  مراکش:  پادشاهي  آکادمي  )مؤسسات(:  هنري  فرهنگي  مراکز 
ملك  دستور  به   1977 سال  از  آموزشي  و  فرهنگي  علمي،  مهم  مؤسسه ي 

حسن دوم و تحت نظارت وي تأسیس شد.
دبیرخانه ي ایسیسكو: وابسته به سازمان کنفرانس اسالمي

انستیتو ملي هنرهاي دراماتیك
شوراي اداري مرکز سینمایي

میراث فرهنگي و آثار باستاني
آثار مهم تاریخي این کشور که عبارتنداز مساجد، آرامگاه هاي سالطین 
و کاخ ها در سه شهر تاریخي فاس، مكناس و شهر مراکش واقع هستند. البته 
در شهرهاي کازابالنكا و رباط و شمال کشور از جمله طنجه آثار تاریخي و 
سیاحتي بسیاري وجود دارد که معروفترین آن ها به قرار زیر است: مسجد 
حسن دوم، ضریح موالي اسماعیل، الحمراء، مقبره ي شاهان و شاهزادگان 
سلسله ي سعدیون، باب المنصور، مسجد بوعینه، مسجد ُکتُبیه، مسجدحسان 

و شال)قلعه ي دوران روم(.)28(

آموزش
پایه  آموزش  به  و تحصیل عمومي  آموزش  مراکش،  آموزشي  نظام  در 
به مدت 9 سال، آموزش متوسطه به مدت 3 سال و آموزش پیش دبستاني 

تقسیم مي شود.
آموزش پیش دبستاني: 1- مدارس قرآني، 2- مهدکودك و کودکستان ها

آموزش پایه: داراي 2 دوره است؛ دوره ي اول به مدت 6 سال و دوره ي دوم 
به مدت 3 سال

آموزش متوسطه: مدت تحصیل در این دوره 3 سال است و در پایان دوره، 
مدرك دیپلم ارائه مي شود.

دانشگاه ها
هر فرد مراکشي که دیپلم داشته باشد مي تواند مستقیمًا و بدون کنكور 
وارد دانشگاه شود و در مقطع لیسانس ادامه تحصیل دهد. برخي از رشته هاي  
فوق  مقاطع  در  هستند.البته  مستثني  قاعده  این  از  پزشكي  مانند  تخصصي 
مدرن  دانشگاه  نخستین  مي شوند.  گزینش  دانشجویان  دکترا،  و  لیسانس 

جدول 4: آموزش )منبع آماری 2011 - نفر(

تعداد دانش آموزان و دانشجويانتعداد معلمانتعداد مؤسساتمقطع تحصیلي
33،57743،952817،054پیش دبستاني

5،940121،7633/497،926دبستاني)عمومي(

6255،819171،679دبستانی )خصوصی(

1،44684،0241،393،896متوسطه )عمومي(

2184،27745،092متوسطه )خصوصي(

689/667266/507دانشگاهي
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و  دانشكده  پنج  دانشگاه  این  است.  محّمدپنجم  دانشگاه  مراکش،  پادشاهي 
مدرسه ي عالي دارد؛ زبان تحصیل نیز زبان فرانسه و عربي است.

دانشگاه محّمد پنجم در رباط- سوئیسي: داراي پنج دانشكده و مدرسه ي عالي.
دانشگاه حسن دوم- محمدیه: داراي پنج دانشكده و مدرسه ي عالي.

دانشگاه حسن دوم- عین الشق)کازابالنكا(: داراي هفت دانشكده و مدرسه ي 
عالي.

دانشگاه محّمدبن عبداهلل- فاس: داراي شش دانشكده و مدرسه ي عالي)29(

نگاره 24: نمایي از 
مسجد ملك حسن 

دوم داراي بلندترین 
مناره

نگاره 25: نمایي 
از یكي مكان هاي 

مقدس

وضعیت دفاعي
سیاست خارجي دفاعي

استقالل و  از: حفظ  اساس سیاست خارجي دفاعي مراکش عبارتست 
تعهدات  به  التزام  و  داخلي کشورها  امور  در  مداخله  عدم  ارضي،  تمامیت 
بین المللي از جمله رعایت منشور ملل متحد و موازین جهان شمول حقوق 

بشر.)30(
نیروهاي مسلح

نیروهاي فعال: 195،800 )زمیني175،000، دریایي:7،800، هوایي 13،000(
تجهیزات نیروي زمیني

 ،M-60A1 تانك هاي عمده ي رزمي مجموعًا 580 دستگاه، شامل 200دستگاه
.M-48A5 و 200 دستگاه ،M-60A3 120 دستگاه ،T-72 40 دستگاه

.AMX-13و 5 دستگاه Kuerassier SK-105 تانك هاي سبك: 111 دستگاه
  ،AMX-10RC 80 دستگاه ،EBR-75 خودروهاي زرهي شناسایي: 40 دستگاه

.M1114 و 20 دستگاه  AML-60-7 38 دستگاه ،AML-90 190 دستگاه
دستگاه   30  ،AMX-10P دستگاه   10 نظام:  پیاده  رزمی  زرهي  خودروهاي 

.MKIII90 و 30 دستگاه MKIII20

نفربرهاي زرهي: 400 دستگاه M-113A1، 320 دستگاه VAB-VTT و 45 
.VABVCI دستگاه

.M-101 20عراده  ،L-118 توپ هاي کششي: 105 میلي متري: 30 عراده
 ،M-109A1 84 عراده ،MK-61 توپ هاي خودکششي 105 میلي متري: 5 عراده
،M-110 155 میلي متري و 60 عراده MKF3 و 90 عراده ،M-109A2 43 عراده

203 میلي متري.
M-1979 ،500 14 قبضه ،BM-21 راکت اندازها: 122 میلي متري: 26 قبضه

.M-20 89 میلي متري: 200 قبضه ، AT-3 Law قبضه 66 میلي متري و 40 قبضه

.Brandt خمپاره  اندازها: 81 میلي متري: 1650 قبضه؛ 120میلي متري: 550 قبضه
موشك هاي هدایت شونده ضدتانك: 440 فروند (Dragon(؛ 80 فروند میالن 

.)TOW) ؛ 150 فروندتاو)Milan)

موشك هاي زمین به هوا: 37 فروند M-54 chaparel، 70 فروند SA-7 و 12 
2K22M Tunguska فروند

رادارهاي تجسسي: رازیت )RASIT(  براي خودروها و توپخانه ها.

تجهیزات نیروي دریایي
 ESP) موشك انداز  فروند   2 فریگت:  فروند   2 سطحي:  شناورهاي 

. Mohammad V)FRA Flore(  2 فروند ،)Descuberto

شناورهاي رزمي گشتي و ساحلي: 27 فروند.
.Cdt EL Khaftabi ناوچه هاي موشك انداز: 4 فروند

ناوچه هاي گشتي: 23 فروند؛ ساحلي: 17 فروند از انواع
.El-Hahiq، Okba Rais، LV Rabhi 

شناورهاي آبخاکي: 3 فروندناو آبخاکي مكانیزه، 1 فروند ناو آبخاکي تانك بر.
شناورهاي پشتیباني و متفرقه: 4 فروند.

هوادریا
AS-565)Panther(بالگردها: 2 فروند پانتر

تفنگداران دریایي: 2 گردان تفنگدار دریایي.

تجهیزات نیروي هوایي
95 هواپیماي رزمي، 24 فروند هلیكوپتر مسلح.

 24 F-5B؛  فروند   3  ،F-5A فروند   8 زمیني:  تهاجم  جنگنده/  هواپیماهاي 
.F-5E فروند

Mirage F-1EH هواپیماهاي جنگنده: 1 اسكادران مجهز به 15 فروند
 4  ،Sidelook رادارهاي  به  مجهز   C-130 H فروند  هواپیماهاي تجسسي: 2 

.OV-10 فروند
هواپیماهاي جنگ الكترونیك: 2 فروند C130؛

.DO28 و  CN-235 و هواپیماهایي از نوع  Falcon 2 جنگنده
هواپیماهاي سوخت رسان: 1 فروند Boeing-707، 2 فروند هواپیماهاي 

.KC-130H ترابري/ سوخت رسان
.CN-235 7 فروند ،C-130 H هواپیماهاي ترابري: 12 فروند
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نگاره 26: پادشاه مراکش  

هلي کوپترها
.SA-342 تهاجمي: 34 فروند

نیروهاي شبه نظامي: 50،000 نفر پرسنل فعال.
گارد سلطنتي: 20،000 نفر.

نیروهاي کمكي 30،000 نفر.
گمرك/ گارد ساحلي: 4 فروند شناور گشت ساحلي Erriad، 32 فروند قایق، 

3 فروند هواپیماي جستجو و نجات.)31(

نگاره 27: اجراي یك 
مراسم سنتي در شهر 

موالي عبداهلل

نگاره 28: تعدادي از 
افسران نیروي دریایي 

مراکش

بررسي هاي آماري )منبع آماري 2011(
سرزمین و جمعیت

مساحت: 446،550 کیلومترمربع
جمعیت: 31،968،361 نفر )برآورد سال 2011(.

یهودي؛  ترکیب قومي جمعیت: 99/1 درصد عرب -بربر؛ 0/2 درصد 
0/7 درصد سایر نژادها.)32(

شهرهاي مهم
946،815؛  فاس:   ،1،622،860 )پایتخت(:  رباط   2،933،684 کازابالنكا 

مراکش: 823،154، مكنس: 536،232، محمدیه 188،619.
اشتغال)منبع آماري 2011- هزارنفر(

تولید  معادن:48/4،   ،4235/1 ماهیگیري:  و  جنگلداري  شكار،  کشاورزي، 
 ،838/9 ساز:  و  ساخت   ،39/4 گاز:  و  آب  برق،  1191/3؛  کارخانه اي: 
انبارداري حمل و  فروشي، خرده فروشي و هتل و رستوران: 1637،  عمده 
 ،1478/7 اجتماعي:  و خدمات  عمومي  مدیریت   ،401/9 ارتباطات:  و  نقل 
واسطه گري مالي، مستغالت و خدمات کسب و کار: 171/9، مشاغل تعریف 

شده: 13/7، کل: 10056/2، تعداد بیكاران: 1088/9.
رفاه و سالمت )منبع آماري 2011(

تعداد   ،0/1 ایدز:  به  مبتالیان  زن،  هر  از  نوزاد  تولد   2/4 باروري،  نسبت 
پزشكان 0/51 براي هر هزار نفر، تخت هاي بیمارستاني: 0/90 براي هر هزار 
نفر، دسترسي به آب آشامیدني: 81 درصد، دسترسي به بهداشت: 69 درصد.

کشاورزي )منبع آماري 2011- هزار متریک تن(**
محصوالت عمده: گندم 5540، جو 2760، ذرت 224، سیب زمیني 1440، 

نیشكر 992، چغندرقند 4560، گوجه فرنگي 1201.
احشام زنده: گاو 2729، گوسفند 17026، بُز 5359 هزار رأس، شتر 50 هزار 

نفر، اسب 162، استر 968 هزار رأس و مرغ 150 میلیون قطعه.
فرآورده هاي دامي: گوشت گاو و گوساله 172، گوشت گوسفند و بره 120، 
گوشت بُز 220، گوشت مرغ 440، شیرگاو 1700، شیرگوسفند27، شیربُز34، 

َکره 20، پنیر 29، تخم مرغ 195، عسل3، پشم 40 هزارمتریك تن.
جنگلداري )منبع آماري 2011- هزارمترمکعب(

چوب هاي سوختي 298، چوب هاي صنعتي 238، دیگر انواع چوب 377، 
کل: 1040.

ماهیگیري )منبع آماري 2011(
کل ماهي هاي صیدشده: 997/2 هزار متریك تن.

معادن )منبع آماري 2011- هزار مترمکعب(
نفت خام9، سنگ آهن 22/9، کنسانتره زینك )روي( 161/5، سنگ فسفات 

.24/861
صنعت )منبع آماري 2011(

سیمان 12787 هزار متریك تن، انرژي برق 22858 میلیون کیلووات ساعت، 
فرش 226 هزار متر مربع، نفتا: 553، روغن سوختي 1996 هزار متریك تن.

مالي )منبع آماري 2011(
درآمد: مالیاتي 170/1، غیرمالیاتي 16/3، کل 186/5 میلیون درهم.

آموزش 28،458، کل: 137،049  دفاعي 17،632، عمومي 10،026،  هزینه: 
میلیون درهم.

ذخایر بین المللي: طال 783، صندوق پول 763، تبادل خارجي 21/924، غیره 
110، کل 23580 میلیون دالر.

نقدینگي: پول رایج خارج از بانك ها 136،664، ذخایرقابل انتقال 341،668، 
ذخایر دیگر 301،016، سهام 13،526، کل 792،875 میلیون درهم.

 107/4 کل   ،103/8 مسكن    ،103/8 البسه   ،113/3 غذا  زندگي:  هزینه ي 
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)100=2006 سال(.
خرید  نسبي  قدرت  به  توجه  با  داخلي  ناخالص  تولید  ملي:  حساب هاي 

736،206 میلیون دالر.
حمل و نقل )منبع آماري 2011(

راه آهن: مسافر جابجا شده 18543 هزار نفر، مسافت مسافري 2/645 میلیون 
کیلومتر. خط آهن 1907 کیلومتر.

بارجابجا شده 32،901 هزار متریك تن، مسافت باري 5،563 میلیون کیلومتر.
 431 بازرگاني  تجاري  ماشین  هاي  و   1،253 مسافري  ماشین هاي  جاده اي: 

هزار دستگاه.
کشتي راني: تعداد کشتي هاي اقیانوس پیما 514 فروند. 

***grt کل بارگیري و تخلیه بار 544 هزار
هوایي: مسافت پروازي 63/6 میلیون کیلومتر، مسافر جابجا شده 3457 هزار 

نفر. تعداد فرودگاه 32 عدد
جهانگردي )منبع آماري 2011-نفر(

اسپانیا   ،160،047 ایتالیا   ،159،844 آلمان   ،1،605،503 فرانسه  ورودي ها: 
اروپایي 122،750، آمریكا  انگلستان 335،304، سایر کشورهاي   ،540،186

109،079، کل 4،320،898نفر.
رسانه هاي گروهي)منبع آماري 2011(

تعداد خطوط تلفن 3/516 میلیون خط ثابت، تعداد مشترکان خطوط تلفن 
کاربران  دستگاه،  میلیون   1/8 شخصي  رایانه هاي  میلیون،   25/311 همراه 

اینترنت 13/213 میلیون کاربر.
آموزش )منبع آماري 2011-نفر()32(

نرخ باسوادي )طبق آخرین سرشماري از سال2004(: 52/3 درصد
زنان: 39/6

مردان: 65/7 درصد

نگاره 29: مغازه ي ادویه آفریقایي
پي نوشت 
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* اصطالح QX نوعي واحد بسته بندي آرد و موادغذایي مرتبط با آن است.
** متریک تن: در واحد وزن سه نوع تن وجود دارد تن بزرگ معادل 1016 کیلوگرم، 

تن کوچک 907/2 کیلوگرم و متریک تن دقیقًا 1000 کیلوگرم مي باشد.
کلیه ي مخازن  انبارهاي کاال،  از:  عبارتند  *** ظرفیت فضاهاي موجود در کشتي که 
مربوط به سوخت و آب و غیره، موتورخانه، فضاهاي مورد نیاز براي مسافرین و خدمه 
و فضاهاي روي عرشه که قابلیت بارگیر روي آن وجود دارد. این ظرفیت برحسب فوت 

مکعب محاسبه و هر صدفوت مکعب برابر یک تن ظرفیت خالص کشتي است.


