مجموعه كتابهاي جهان اسالم

كتاب ّاول :كشورهاي شمال آفريقا و غرب آسيا

مراكش

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 سالهای  2010به بعد ،پرداخته
است .هم اکنون ،بیش از یک سال از نهضتهای بیداری اسالمی ملتهای مسلمان
و شجاع و کهن مصر ،لیبی ،یمن و بحرین میگذرد و عموم مردم جهان ،اطالعات
کاملی از خصوصیات نظام سیاسی و مسائل فرهنگی ،اقتصادی این کشورها ندارند.
حتی در برخی از کنفرانسهای برگزار شدهی بینالمللی و منطقهای با شرکت
مسئوالن کشورهای اسالمی ،آنها نیز در اظهارنظرشان نگاه جامع و راهبردی به
توانمندیهای عظیم فرهنگ و تمدن اسالمی و فرصتها و چالشهای پیش روی
جهان اسالم در زمان حاضر نداشتهاند .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.

واژههای کلیدی :جهان اسالم ،تحوالت اجتماعی ،تحوالت سیاسی،
تحوالت اقتصادی ،آفریقا ،مراکش.

مقدمه

السال ُم َو
تاب ُّمب ِ ٌ
َقدْ َجآ َء ُكم م ِ َن اهلل ن ُو ٌر َو كِ ٌ
ين يَ ْه ِدي بِهِ اهللُ َمنِ اتَّبَ َع رِ ْض َوان َ ُه ُسبُ َل َّ
ِ ()1
يُخْ رِ ُج ُه ْم م ِ َن ال َ ُّظل َم ِ
ات اِلَي النُّورِ بِا ِ ْذنِهِ َو يَ ْه ِديهِ ْم اِلَي ِ
ص َراط ُّم ْستَقيم

طي سالها تدريس جغرافياي سياسي در مقاطع دكتري و كارشناسي
ارشد در دانشگاههاي مختلف (تهران ،عالمه طباطبايي ،امام حسين(ع)،
شهيد بهشتي و )...نياز دانشجويان اين رشته را به شناخت تغيير و تحوالت
اجتماعي ،سياسي و اقتصادي جديد ( 2010به بعد) كشورهاي جهان
اسالم به ويژه مناطق استراتژيكي همچون شمال آفريقا ،غرب آسيا ،آسياي
مركزي و جنوب شرق آسيا احساس كردم (نویسنده) .چنين نيازي در بين
دانشجويان رشتههاي روابط بينالملل و علوم سياسي نيز وجود دارد.
هم اكنون بيش از يكسال از نهضتهاي بيداري اسالمي ملتهاي مسلمان
و شجاع و كهن مصر ،ليبي ،يمن و بحرين ميگذرد و عموم مردم جهان،
اطالعات كاملي از خصوصيات نظام سياسي و مسائل فرهنگي ،اقتصادي اين
كشورها ندارند .حتي در برخي از كنفرانسهاي برگزار شدهي بينالمللي و
منطقهاي با شركت مسئوالن كشورهاي اسالمي ،آنها نيز در اظهار نظرشان
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دکتر سید یحیی صفوی

استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه امام حسین علیهالسالم

نگاه جامع و راهبردي به توانمنديهاي عظيم فرهنگ و تمدن اسالمي و
فرصتها و چالشهاي پيشروي جهان اسالم در زمان حاضر نداشتهاند.
پيش از صدسال گذشته اساتيد دانشگاههاي ايران و كشورهاي اسالمي
تكرار كنندهي متون ترجمهاي غربيها در علوم مختلف از جمله علوم انساني
كه تفاوت ريشهاي با فلسفهي علم و تفكر انديشمندان اسالمي دارد ،بودهاند.
اما به فضل الهي طي چند دههي گذشته شاهد رشد و شكوفايي علمي
انديشمندان و اساتيد جوان جهان اسالم در حوزهي علوم سياسي و علوم
انساني خصوص ًا در دانشگاههاي ايران هستيم و اين اميد به وجود آمده است
كه با توليد منابع علمي و نظريههاي جديد به خصوص در حوزهي علوم
انساني مبتني بر فلسفهي جهانبيني متعالي اسالم ناب محمدي و همچنين
با تكيه بر دستاوردهاي مختلف علوم انساني كشورهاي اسالمي بتوان
جريان فكري يك طرفه را به گفتگوي دو طرفه با انديشمندان و نخبگان
حقطلب،صلحجو ،آزادانديش و طرفدار حقوق بشر در غرب با استفاده از
رسانههاي جديد به ويژه فضاي مجازي تبديل نمود.
پس از تأليف كتاب (وحدت جهان اسالم؛ چشمانداز آينده) در سال
 1387و ترجمهي آن به سه زبان عربي ،انگليسی و تركي استانبولي و استقبال
خوبي كه از آن به عمل آمد ،طي سالهاي  1388به بعد ،تمامي پژوهشگران
مؤسسهي آينده پژوهي جهان اسالم با راهبري كلي و جزئي اينجانب
مشغول تدوين و تأليف مجموعه كتابهايی با عنوان «جهان اسالم» هستند.
مجموعهي مطالعات و تأليفها به منظور دسترسي به اهداف زير ميباشند:
 )1شناخت مسائل مختلف سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و ...ملتها و
دولتهاي مختلف عضو سازمان كنفرانس اسالمي.
)2تقويت عوامل همگرايي و وحدت جهان اسالم و تبيين حركت به سمت
آرمان نهايي تشكيل «امت اسالمي» برمبناي اعتقادات مشترك اسالمي قرآن
محمد(ص) .بنده (نویسنده) براين
كريم و پيامبر عظيمالشان اسالم حضرت ّ
اعتقادم كه جهان اسالم از چنان قدرت مادي و معنوب عظيمي برخودار
است كه ميتواند در قرن بيست و يكم با جريان ماديگرايي و سرمايهداري
به رهبري آمريكا و صهيونیسم مقابله كند و پيروز شود.
 )3توسعه درك و فهم عموم مردم و دانشجويان ملتهاي اسالمي نسبت
به شناخت جغرافياي سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و ...كشورهاي مختلف
سياسي به عنوان يك پيكرهي واحد ،از اقيانوس اطلس تا اقيانوس آرام و

جدول  :1اطالعات سياسي
المملكه المغربيه

نام محلي

اسامي ديگر

مراكش ،المغرب ،مغرب

پايتخت

رباط

تاريخ استقالل

 2مارس  1956از فرانسه

روز ملي

 30جوالي  1999با به سلطنت رسيدن محمد ششم

نوع حكومت

مشروطهي سلطنتي (با دومجلس)

رئيس حكومت

پادشاه :ملك محمد ششم از سال 1999

رئيس دولت

نخست وزير :عباس ال فاسي از سال 2008

قوهي مقننه

دو مجلس قانونگذاري

عضويت در سازمانهاي

اتحاديهي آفريقا ،سازمان ملل ،جي  ،77جي  ،11سازمان كنفرانس اسالمي،

مهم بينالمللي

سازمان تجارت جهاني ،آژانس بينالمللي انرژي اتمي ،نم و آنكتاد

شناخت توانمنديها و فرصتها براي آيندهاي روشن در قرن حاضر و
مقابله با چالشها و تنگناها و توطئههاي مراكز استكباري كه به دنبال تفرقه
ميان ملتها و دولتهاي اسالمي هستند.
 )4كمك به انديشمندان ،نخبگان و سياستمداران جهان اسالم براي تقويت
همگرايي سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و رسانهاي به منظور ارتقاء منافع
مشترك كشورهاي اسالمي.
در اين راستا ،رهبر حكيم انقالب اسالمي امام خامنهاي (مدظله العالي)
ميفرمايند:
«اسالم ثابت كرده است ظرفيت آن را دارد كه امت خود را به اعتالي مدني
و عزت و قدرت سياسي برساند .ايمان و مجاهدت و پرهيز از تفرقه تنها
()2
شرطهاي تحقق اين هدف بزرگ است.
 )5نظريهپردازي در حوزهي منابع قدرت بينالمللي و امنيت بينالملل و
اثبات اين نظريه كه جهان قرن بيست و يكم به سمت چند قطبي شدن
قدرت در حال شكلگيري است و جهان اسالم با داشتن منابع قدرت عظيم
بالقوه و توانمنديهاي فرهنگي و تمدني و اقتصاد مبتني بر انرژي (نفت و
گاز) و موقعيت برتر جغرافيايي كشورهاي اسالمي در قارههاي آسيا و آفريقا
ميتواند به عنوان يك قطب بزرگ قدرت جديد بروز و ظهور كند و در
ايجاد صلح و امنيت منطقهاي و جهاني اثرگذار باشد.

مراكش

كشور مراكش در منتهياليه شمالغربي آفريقا در مجاورت اقيانوس
اطلس و درياي مديترانه واقع شده است .اين كشور داراي كرانههاي ساحلي
طوالني در اقيانوس اطلس و درياي مديترانه است كه به بيش از 1835
كيلومتر ميرسد.
مراكش نزديكترين كشور آفريقايي به اروپاست كه به وسيلهي تنگهي
جبلطارق از آن جدا ميشود و در واقع ،فاصلهي ميان مراكش و اسپانيا
حدود  15كيلومتر است .مراكش از شمال به درياي مديترانه و تنگهي
جبلطارق ،از غرب به اقيانوس اطلس ،از شرق به الجزاير و از جنوب با
سرزمين مورد اختالف «صحراي غربي» هم مرز است[.براساس نظر دولت
و مردم مراكش كه «صحراي غربي» را به لحاظ تاريخي از آن خود ميدانند]،
اين كشور در جنوب با موريتاني هم مرز ميشود.
مساحت سرزميني اين كشور با احتساب «صحراي غربي» 710،850
كيلومترمربع و بدون آن  446،550كيلومترمربع ميباشد.

سرزمين مراكش از نظر موقعيت جغرافيايي به سه منطقه تقسيم ميشود:
الف) مناطق كوهستاني كه قسمتهاي مركزي اين كشور را در برميگيرد
(حدود يك سوم) و رودخانههاي بسياري ازآن سرچشمه ميگيرند.
ب) مناطق معتدل و باراني كه در نواحي شمال و غرب اين كشور و در
مجاورت ساحل دريا واقع شدهاند .اين مناطق براي فعاليتهاي گوناگون
كشاورزي مناسب هستند.

نگاره  :1بازار محلي در جماالفنا
ج) مناطق كويري واقع در شرق و مجاورت صحراي الجزاير كه به
علت وجود رشته كوههاي اطلس ،رطوبت دريا به اين مناطق نميرسد و
بنابراين بارش باران در اين مناطق اندك است .آب و هواي اين كشور نيمه
گرمسيري است ،به اين شكل كه در مناطق شمالي و غربي ،معتدل و باراني
و در مناطق داخلي گرم و آفتابي است .ضمن اينكه در تابستان در دشتهاي
داخلي و قسمتهاي شرقي كشور به شدت گرم است .دماي ميانگين شهر
رباط واقع در كنارهي اقيانوس اطلس ،در تابستان  27درجه سانتيگراد و
در زمستان  7درجه سانتيگراد است و دماي شهر مراكش در مناطق داخلي
نيز به طور ميانگين در تابستان  38درجه سانتيگراد و در زمستان  4درجه
سانتيگراد ميباشد .فصل بارندگي نيز در شمال از ماه نوامبر تا آوريل است.
( )3جمعيت اين كشور (در سال  ،)2011حدود  31،968،361نفر و تراكم
آن در هر كيلومترمربع  70/5نفر است .رشد جمعيت مراكش  1/099درصد
است و زمان  2برابر شدن آن سال  2072برآورده شده است .جمعيت تا
 0-14سال 22/8 :درصد
جمعيت  15-64سال 66/1 :درصد
()4
جمعيت  65سال و باالتر 6/1 :درصد.
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جدول  :2اقتصاد  ،آموزش و رسانه (منبع آماري)2012

()7

واحد پول

درهم مغرب

منابع معدني

فسفات ،سنگآهن ،منگنز ،نمك ،سرب ،روي

درآمد بودجه

 23/65ميليارد دالر

نيروي كار

 11/33ميليون نفر

هزينهي بودجه

 25/59ميليارد دالر

واردات

 30/55ميليارد دالر

توليد ناخالص ملي

 154/4ميليارد دالر

صادرات

 13/92ميليارد دالر

منشأ توليد ناخالص ملي

 17/1درصد كشاورزي 31/6،درصد صنعت و  51/4درصد خدمات

توزيع نيروي كار

 44/6درصد كشاورزي 35/5 ،درصد خدمات،

سرمايهگذاري

 30/7درصد از توليد ناخالص ملي

تولد و مرگ

 21/64تولد و  5/54مرگ در هر هزار نفر

بدهي خارجي

 30/7ميليارد دالر

تعداد مراكز آموزش عالي

68

محصوالت عمدهي

جو ،گندم ،مركبات ،سبزيجات ،زيتون

تعداد دانشجويان

 266،507نفر

 %19زمين قابل كشت %2 ،كشت دائمي و  %79ساير موارد

ارتباطات و رسانه

 19/8درصد صنعت

كشاورزي

كاربري زمين
توليدات صنعتي

پيشينه
دوران آغازين

استخراج و آماده كردن سنگ فسفات ،فرآوري موادغذايي ،كاالهاي چرمي ،منسوجات

در سدههاي پيش از ميالد ،شمال آفريقا در تصرف فينيقيها بود .آنها
در سدههاي نهم و هشتم قبل از ميالد ،مؤسسات و نمايندگيهاي بازرگاني
خود را در سواحل مراكش امروزي بنا نهاده بودند ،زيرا اين منطقه و اساس ًا
شمال آفريقا را مناسبترين مكان براي تجارت از جهت دستيابي به راههاي
آبي ،ميدانستند .در سدهي ششم اين منطقه تحت سلطهي ،كارتاژها قرار
گرفت .در سال  146قبل از ميالد دولت كارتاژ نابود شد ،ليكن نفوذش
در پادشاهي موريتاني همچنان ادامه پيدا كرد .در سال چهلم ميالدي،
سرزمينهاي تحت قلمرو موريتاني ضميمهي روم شد و به دو ايالت تقسيم
گرديد :يكي از سزاريان كه پايتخت آن شرشال (در الجزاير كنوني) و ديگري
تنژيتان كه پايتخت آن طنجه (در مراكش كنوني) بود .در سالهاي 700-710
ميالدي اعراب اين سرزمينها را فتح كردند و به همراه خود زبان عربي و
دين اسالم را در آن جا حاكم نمودند .در قرن هفتم پس از ورود اعراب،
موالي ادريس حكومت اسالمي را برپا نمود .پس از تشكيل دولت ادريسيان
مراكش شاهد حكمراني سلسلههاي متعددي به شرح زير بوده است:
 1015تا  1147ميالدي :دودمان علوي كه در طول مدت حكمراني نفوذ
خود را در سراسر مغرب عربي بزرگ و اسپانيا و پرتغال گسترش داده بودند.
 1147تا  1269ميالدي :سلسهي موحدون و سپس سلسلهي مرينيان
( 1269تا  )1556كه معاصر با شكست مسلمانان در اندلس بودهاند .در زمان
اين سلسله بود كه شهرهاي مراكشي بسته ،مليليه و طنجه از سوي اسپانيا
اشغال شد و سپس سلسلهي سعيديون ( )1554-1660كه اصالت صحرايي
و بربري دارند در اين كشور به فرمانروايي رسيد .در اين دوره پرتغاليها
شكست خورده و سلطهي آنها به پايان رسيد .از سال 1660ميالدي سلسلهي
شرفاي علوي توسط موالي رشيد در مراكش بنيان گذارده شد كه حكومت
()5
كنوني اين كشور و حاكمان آن از همين دودمان به شمار ميآيند.
در اين دوران حاكمان منصوب عثماني به قدرت رسيدند و اسماعيل
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 58ايستگاه راديويي 35 ،ايستگاه تلويزيوني

بنريف ( )1672-1727درصدد برآمد ضمن مخالفت با قبيلهگرايي محلي،
كشوري متحد ايجاد كند .مراكش اولين كشوري بود كه در  1787استقالل
اياالت متحدهي آمريكا را به رسميت شناخت و قراردادهاي تجاري با اين
كشور منعقد كرد .براي اولين بار در سال  ،1830فرانسه درصدد تأمين منابع
خود در مراكش برآمد ولي در نهايت ،در سال  1860اسپانيا شمال مراكش
()6
را براي نيم قرن اشغال كرد و تجارت در اين منطقه را به دست گرفت.

نگار ه  :2باستاني كاسباه در بنهادو

دوران معاصر

در آغاز سدهي بيستم ميالدي در كنفرانس الجزاير ( )1906اين كشور
تحت نظارت بينالمللي قرار گرفت .ليكن فرانسه در نتيجهي مجموعهاي
از تفاهمها با اسپانيا ،ايتاليا و آلمان امكان آزادي عمل در اين منطقه را پيدا
كرد .قرار داد تحتالحمايگي مراكش در سال  1912در واقع سرآغازي بر
مبارزهي علنی مردم عليه سلطهي فرانسه است .به تدريج ،مبارزهي استقالل
طلبانهي مردم شكل منسجمي به خود گرفت و جنبش آزاديبخش ملي به
رهبري عبدالكريم خطابي بوجود آمد .وي كه از مبارزان ملي مراكش است
از سال « 1921-1926جنگ ريف» عليه اسپانيا را رهبري كرد و تقريب ًا
اسپانيا را به شكست كشاند .اما فرانسويان با حمايت از آنها ،اسپانياييها را
از شكست نهايي نجات دادند و اين مبارزه ملي نيز در برابر ائتالف اسپانيا

و فرانسه شكست خورد .در سال  ،1927محمدبن يوسف (محمدپنجم) به
تخت سلطنت مينشيند و به علت مخالفت با سلطهي فرانسويان بدون اينكه
خواهان گسستن كامل از فرانسه باشد تبديل به يك چهرهي ملي ميگردد.
وي در سالهاي بعد به پدر استقالل مراكش شهرت مييابد .محمدپنجم،
راهبرد خود را با شعار «اصالحات با استقالل» اعالم ميدارد؛ اما پس از
مدتي به دست فرانسويان تبعيد ميگردد .تبعيد محمد پنجم نقش مثبتي در
تحقق استقالل كشور ايفا نمود ،چرا كه مردم خواستار بازگشت وي و اعالم
استقالل كشور شدند.

نگاره  :4آبشاري زيبا در مراكش

نگاره  :3بافت سنتي آبي رنگ در و ديوار در مراكش
سرانجام فرانسه به منظور جلوگيري از سرايت اين قيام به تمامي منطقه و
فشارهاي مردمي در داخل به تدريج زمينه را براي پذيرش خواست عمومي
مردم مراكش فراهم كرد.
در  16نوامبر  ،1955محمد پنجم به كشور بازگشت و در  2مارس 1956
فرانسه استقالل كشور مراكش را به رسميت شناخت .پس از آن نيز اسپانيا در
تاريخ هفتم آوريل همان سال استقالل مراكش را به رسميت شناخت .نكتهي
شايان توجه آن است كه گرچه محمدپنجم به عنوان نماد استقالل و و حدت
مراكش محسوب ميشود و البته در اين راه به تبعيد نيز گرفتار آمد ليكن در
راه استقالل اين كشور محمدعالل فاسي ،مبارزه و متفكر مراكشي ،به عنوان
رهبر حزب استقالل جايگاه ويژهاي دارد.
ملك محمد از  1957تا  1961بعنوان پادشاه مراكش حكومت كرد .با
مرگ او حسن دوم به سلطنت رسيد .در دوران او مبارزات و جنگهاي
متعددي با جبههي پوليساريو و الجزاير رخ داد .در  1983رهبران الجزاير و
مراكش همديگر را مالقات كردند و در نهايت در 1988روابط ديپلماتيك
بين دو كشور برقرار شد .مهمترين مسئلهي سرزميني كه مراكش با آن روبرو
بود و سبب درگيريهاي زيادي با الجزاير و جبههي آزاديبخش صحراي
غربي (پوليساريو) شده است ،وضعيت حلنشدهي سرزمينهاي صحراي
غربي است .صحراي غربي كه مشتمل بر  2بخش مهم ساقيه الحمراء و
واديالذهب است ،در سال  1969استان صحراي كشور اسپانيا را تشكيل
ميداد كه هم اكنون محل مشاجرهي بين دولت مراكش و جبههي آزادي
)8(.
بخش صحراي غربي (پوليساريو) است

بخش اعظم اين صحرا هماكنون با نام «استانهاي جنوبي» از زمان
موافقتنامهي مادريد  1975-1976با اسپانيا تحت كنترل و مديريت
مراكش است اما پوليساريو كه پيش از خروج اسپانيا از اين منطقه ،جنبش
ضداستعماري بود ،خواستار تشكيل جمهوري دموكراتيك عربي صحراوي
( )SADR Sahrawi Arab) (Democratic Republicميباشد )9(.استقرار
طرفداران اين جبهه در كمپ آوارگان تيندوف ( )Tindoufدر الجزاير سبب
تشنج روابط مراكش و الجزاير نيز در گذشته شده است .از نظر سازمان ملل
منطقهي صحراي غربي هنوز استعمارزدايي نشده است و به همين دليل به
عنوان سرزمينهاي غير خودمختار تلقي شده و كنترل مراكش را بر آن به
رسميت نشناخته است .از سال  ،1979سازمان ملل پوليساريو را به عنوان
نمايندهي مردم صحراي غربي به رسميت شناخته است .در سال  1991بين
مراكش و پوليساريو آتشبس برقرار گرديد و شوراي امنيت با اعزام نيروهاي
سازمان ملل براي نظارت بر آتشبس و برگزاري رفراندوم در مورد استقالل
صحراي غربي يا الحاق آن به مراكش اعالم نمود )10(.از آن زمان به بعد مشكل
اصلي برگزاري رفراندوم ،مخالفتهاي طرفين در خصوص هويت افراد
واجد شرايط شركت در رفراندوم و كيفيت برگزاري آن است كه تالشهاي
مربوط به همه پرسي را با بنبست مواجه كرده است.

دوران اخير

در آگوست  1995ملكحسن ،اعالم كرد كه برنامههايي براي اجراي يك
رفراندوم به منظور تصميمگيري براي تشكيل يك شوراي پارلماني ديگر دارد.
اين رفراندوم در  13سپتامبر  1996برگزار شد و نظر ملكحسن را تأييد
كرد و قرار برآن شد كه نمايندگان پارلماني در ِس َمت خود باقي بمانند .ولي
دورهي نمايندگي آنها از شش سال به پنج سال كاهش يافت .پس از انتخابات
مارس  ،1998دولتي ائتالفي به رهبري حزب سوسياليست مخالفت حكومت
عبدالرحمن اليوسفي تشكيل شد كه وزراي اين دولت با همكاري احزاب
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مخالف دولت تشكيل شده بود .دولت عبدالرحمناليوسفي اولين دولتي بود كه
پس از دههها از ميان احزاب مخالف تشكيل شده و اولين فرصت سياسي براي
ائتالف گروههاي چپ،ميانهرو و ملي بود كه تا اكتبر سال  2002تداوم داشت.

دولت مراكش پيشنهاد خودمختاري منطقهي صحراي غربي در چارچوب
كشور مراكش از طريق تشكيل شوراي سلطنتي مشورتي امور منطقهي صحرا
را اعالم نمود .اين پيشنهاد در آوريل سال  2007به شوراي امنيت ارائه شد
و مورد حمايت متحدين مراكش در اين شورا چون فرانسه ،اياالت متحده
و اسپانيا قرار گرفت و در  11آوريل  2007تسليم دبيركل سازمان گرديد.
شوراي امنيت خواستار ورود همهي طرفهاي درگير به مذاكرات مستقيم و
()13
بدون قيد و شرط براي نيل به يك راهحل سياسي است.

نگاره  :6صحراي
مراكش

نگاره  :5كارگاه رنگرزي در شهرفاس
در جوامع عربي ،مورد مراكش اولين نمونهي انتقال قدرت به مخالفان
از طريق انتخابات بود .رئيس دولت كنوني مراكش عباسالفاسي ميباشد.
در بيست و سوم جوالي  1999ملكحسن بر اثر حملهي قلبي درگذشت.
وي از سالها قبل از نظر سالمتي در وضعيت مناسبي نبود .پسربزرگ وي
كه جانشين وي شد (محمد ششم) مرگ پدر را از طريق شبكهي تلويزيون
ملي اعالم كرد واظهار داشت كه تمام مقامات مملكتي پادشاهي وي را
تأييد كردهاند .پادشاه جديد به سرعت اشتياق خود را براي تغيير ساختار
سياسي كشور ابراز كرد و برنامههاي خود را براي مدرنسازي كشور اعالم
داشت .خطاب به ملت ،وي تعهد كرد تا از نظام چندحزبي ،حكومت
برمبناي قانون ،احترام به حقوق بشر و آزاديهاي فردي حمايت كامل كند.
طي سال ،2000جنبش اسالمي كه تأثيراتش را برجامعهي مراكش روزبهروز
گسترش ميداد ،هرچه بيشتر به صحنه ميآمد تا بتواند قدرت سياسي را به
دست گيرد .اما محمد ششم به تعهدات خود وفادار نماند و دوتن از مخالفان
را به زندان انداخت و روزنامههاي حزبي آنان را توقيف كرد .در نيمهي
اول سال  ،2002گزارشها از درگيري مقامات امنيتي مراكش با تندروهاي
اسالمي خبر ميداد .اين تعارضات از درگيريهاي نظامي تا دستگيري 40
نفر از افراد احزاب اسالمي ،بستن و مهر و موم نمودن دفاتر حزبی آنان و
فروشگاههاي صوتي تصويري مربوط به آنان گسترش يافت كه اين امر در
تعارض با سخنان پادشاه بود .در عصر روز شانزدهم ماه مي سال  2003يك
رشته حمالت انتحاري در كازابالنكا انجام گرفت و رستورانها و هتلهاي
خارجيان و مركز فرهنگي يهوديان در آتش سوخت؛  45نفر كشته و 100
نفرديگر مجروح شدند؛ شش اروپايي در بين كشته شدگان بود ،اما بيشتر
()12
قربانيان مراكشي بودند.
در سال  2004اجالس خاورميانهي بزرگ (نوين) بنا به دعوت
كالينپاول ،وزير وقت امور خارجهي آمريكا ،در اين كشور به منظور بحث
و بررسي پيرامون آيندهي خاورميانه و شمال آفريقا در رباط برگزار شد كه
جمهوري اسالمي ايران از شركت در آن خودداري ورزيد .در سال 2005

()11

سوم ،شماره نودم
 / 6دوره بیست و ّ

نگاره:7
قلعهي رباط
در مراكش

اقتصاد

اقتصاد مراكش اقتصادي است مختلط كه برمبناي كشاورزي ،شيالت،
فسفات ،گردشگري ،صنعت و صنايع تبديلي و ارز حاصل شده توسط كارگران
مقيم خارج ،قرار دارد .توليد غيرقانوني موادمخدر (حشيش و بنگ) و صدور
آن به اروپا نيز يك فعاليت مهم اقتصادي بويژه در ناحيهي شمال محسوب
ميشود كه مسائل عديدهاي را ميان اتحاديهي اروپا و مراكش ايجاد كرده است.
مراكش به دليل موقعيت خاص جغرافيايي ،واقع شدن در قسمت
جنوبي درياي مديترانه و در همسايگي قارهي اروپا و تنگهي جبل طارق
و نيز به جهت داشتن كرانهي ساحلي طوالني با اقيانوس اطلس و درياي
مديترانه از موقعيت كم نظيري در حورهي اقتصاد و تجارت برخوردار است
و به همين سبب با اتحادیهي اروپا نيز رابطهي ويژهاي دارد.

ثبات اقتصادي و سرمايهگذاري خارجي

به دليل ايجاد ثبات سياسي ،اين كشور توانسته است تا حدودي در
جذب سرمايههاي مستقيم خارجي موفق باشد .كارشناسان جهاني اين كشور
را به عنوان «يك بازار بزرگ در حال رشد كه آهنگ ُكندي دارد و برآن

جدول  :3جغرافياي عمومي
مساحت

 446،550كيلومترمربع بدون احتساب صحراي غربي
(پنجاه و هفتمين كشور جهان)

جمعيت برآورد سال
)2011

 31،968،361نفر

تراكم جمعيت

 70/5نفر در هر كيلومترمربع

رشد جمعيت

 1/067درصد

پيشبيني جمعيت
()2027

 44،073،368نفر

زمان  2برابر شدن
جمعيت

سال 2072

اميد به زندگي

 75/47سال (مردان  72/42سال و زنان  78/68سال)

نژاد

 99/1درصد عرب-بربر 0/2 ،درصد يهودي 0/7 ،درصد ساير نژادها

مليت

مراكشي

دين

 98/7درصد مسلمان 1/1 ،درصد مسيحي 0/2 ،درصد يهودي

زبان

عربي(رسمي) ،لهجههاي بربري ،فرانسه

شهرهاي مهم

دارالبيضا (كازابالنكا) ،فاس ،مراكش ،طنجه ،اغادير

بنادر و پايانهها

اغادير ،كازابالنكا ،صافي ،طنجه ،محمديا

است تا به كاروان اقتصاد جهاني بپيوندد» ارزيابي ميكنند و به همين سبب،
سياست خصوصیسازی و جلب سرمایههای خارجی در این کشور نقش
مهمی ایفا میکند .از سال  1993به بعد ،به واسطهي انجام اصالحات بنيادي
و تعديل ساختاري ،نظام اقتصادي مراكش متحولتر شده و ميدان عمل،
)14(.
بويژه براي بخش خصوصي ،بيش از پيش گسترش يافته است

متعدد شركتهاي فرانسوي است 70 .درصد بازار ملي رنگ در اختيار دو
شركت آكزو ( )AKZOو سادول ( )SADVEIميباشد .شركت بيسياليم (Be
 80 )Sialimدرصد بازار را در اختيار دارد و شركت آلكاتا  CITكليهي مراكز
مخابراتي اين كشور را تجهيز ميكند .گروه شركتهاي سيمان فرانسه الفريج
()15
كپي ( )Lafrage copeeنيز  60درصد از بازار را در اختيار خود گرفته است.

كشاورزي

نگاره  :8پنجرهي مسجد با شيشههاي رنگي
نظام اقتصادي مراكش همانند ماشيني است كه موتور آن را سرمايهگذاري
خارجي تشكيل ميدهد .به همين دليل ،اين كشور كوشش كرده است تا در
جذب سرمايههاي خارجي و كمكهاي بالعوض و اخذ وامهاي گوناگون
از مؤسسات مالي بينالمللي مانند بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول و
كلوپهاي مالي فرانسه و جامعهي اقتصادي اروپا و نيز بانكهاي اروپايي
و عربي موفق باشد ،چرا كه در واقع نيازمند اين سرمايهگذاريهاست.
حتي شركت بوئينگ تصميم گرفته است در اين كشور يك كارخانهي سيم
الكتريكي تأسيس نمايد و «ناسا» و «جنرال الكتريك» نيز سرمايهگذاري
در مراكش را مورد توجه خود قرار دادهاند .اما فرانسه مهمترين شريك
تجاري مراكش است :در بخش دارو 70 ،درصد بازار در اختيار شعبههاي

بخش كشاورزي در مراكش نقش اقتصادي و اجتماعي مهمي دارد .اين
بخش ،نيمي از جمعيت فعال كشور را به خود جذب كرده است .در جهت
توسعه و مدرنسازي بخش كشاورزي اقداماتي از قبيل ارائهي طرحهاي
ساخت سد براي آبياري ،توزيع زمين در چارچوب اصالحات ارضي،
تصويب قوانين در خصوص سرمايهگذاري كشاورزي ،تأسيس چند نهاد براي
آموزش كشاورزي ،ايجاد نهادهاي بزرگ و متعدد در زمينهي صنايع غذايي
و قراردادهاي حقيقي ميان دولت و كشاورزان در زمينهي توسعه و بهرهدهي
كشاورزي انجام پذيرفته است .مراكش با اولويت بخشيدن به مديريت
عقالني و طراحي و برنامهريزي براي منابع طبيعي ،پايههاي سالمي براي
تحول و توسعهي اقتصادي -اجتماعي خود در نظر گرفته است .انتخابهاي
راهبردي آنان در زمينههاي مختلفي مانند آب آشاميدني ،توليد محصوالت
كشاورزي ،جنگل و منابع آن ،ذخاير ماهي و همچنين سمتدهي اقتصاد به
طرف اقتصاد جهاني مورد اتفاق نظر همهي گروههاي سياسي است .حمايت
كشور در مقابل كمبود آب بر چند محور استوار است )1 :تدارك برنامهي
آب ملي به منظور ادامهي روند برنامهريزي و ادارهي بخش آب كه از زمان
استقالل كشور ادامه داشته است )2 .تدوين برنامههاي سرمايهگذاري در
تجهيزآب (ساخت حدود  50سد بزرگ) و زيرساختها و حمايت از كيفيت
و ذخیرهی آب آشامیدنی جمعیت روستایی .میتوان گفت راهبرد کشاورزی
این کشور برچند پايه قرار داده شده است كه اصالح درآمد كشاورزان،
كمك و مساعدت به بخش خواربار كشور ،ادغام كشاورزي در اقتصاد ملي
و بينالمللي ،حفاظت و حمايت از منابع طبيعي و بيابانزايي از مهمترين
آنها به شمار ميآيد .براي اجراي این راهبرد و مدرنيزه كردن كشاورزي به
ايجاد مناطق مختلف كشاورزي  -اكولوژيك ،تأسيس سازمانهاي حرفهاي
و صنفي جهت ارتقاي كيفيت ،حمايت از عمليات سرمايهگذاري خصوصي
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در اين بخش ،اصالح شرايط موجود جمعيت روستايي از طريق باال بردن
ظرفيت و توانايي منابع انساني ،اصالح زيرساختهاي روستايي و توسعهي
فرصتهاي شغلي جديد مبادرت ميشود.

معادن

بخش معادن جايگاه ويژهاي در اقتصاد مراكش دارد .اين بخش  30درصد
از ارزش عايداتي صادرات اين كشور را تأمين ميكند و حدود 116،600
نفر را در استخدام خود دارد كه  28،800نفر آنها تنها در ادارهي فسفات
شريف ( )O.C.Pبه كار مشغولند .مراكش با احتساب صحراي غربي ،حدود
 3/4ذخاير فسفات را در اختيار دارد .اين كشور اولين صادر كننده و سومين
توليد كنندهي فسفات در سطح جهان است .آمريكا و روسيه ،به ترتيب در
رديفهاي اول و دوم قرار دارند .استخراج و بهرهبرداري از معادن فسفات
در انحصار دولت است كه ادارهي سلطنتي فسفات (تأسيس شده در سال
 )1920به نمايندگي آن عمل مينمايد .ميتوان گفت فسفات ركن اساسي
اقتصاد مراكش است و بديهي است كه توجه جديتري به آن ميشود.

صنايع

به طوركلي ميتوان گفت كشور مراكش بيش از  2،500واحد تأسيسات
مختلف صنعتي دارد كه در بخشهاي غذايي ،شيمي و پاراشيمي ،مكانيك،
برق ،منسوجات و الكترونيك فعاليت دارند.

صنايع چرمي و منسوجات
بخش منسوجات و چرم كه  22درصد از توليدات صنعتي را در
برميگيرد اساس ًا براي صادرات در نظر گرفته شده است .اين بخش 42
درصد از كل صادرات صنعتي را پوشش ميدهد .و  41درصد از كارگران
بخش صنايع در اين حوزه به كار مشغول هستند .بخش منسوجات و چرم
تعداد زيادي مؤسسات كوچك تحت پوشش دارد كه  54درصد از كل
مؤسسات اين حوزه را شامل ميشود و  15درصد از توليدات را همين
مؤسسات كوچك عرضه ميدارند.
صنعت سيمان
مراكش  9كارخانهي سيمان در شهرهاي كازابالنكا ،طنجه ،اغادير،
مكناس ،تتوان ،وجده ،تمارا و شهر مراكش دارد.
صنايع شيميايي
به مددمشتقات غني فسفات ،اين كشور صنايع شيميايي و پاراشيمي
مهمي دارد.
مجتمعهاي شيميايي عبارتند از:
 -1مروك -شيمي  1و  2با ظرفيت  360هزارتن ساالنه اسيدفسفريك و
سولفوريك
-2مروك -فسفر ،دربردارندهي  2واحد جداگانه
 -3مروك -فسفر  3و  4واقع در جرفاالصفر با ظرفيتي برابر 1،320،000
تن در سال.
صنايع پاراشيمي :توليدات اين بخش با فعاليتهاي سبك براي نيازهاي
داخلي در نظر گرفته شده است .در اين بخش صنعت داروسازي با  18واحد
توليدی جايگاه مهمي را به خود اختصاص داده است.

نگاره  :9فروشگاه فرش و گليم

صنايع غذايي
صنايع توليد شكر :مراكش در آغاز استقالل خود كليهي نيازهاي خود را
در زمينهي شكر وارد مينمود ،اما امروز نزديك به  438،000تُن يعني نيمي
از مصرف داخلياش را توليد ميكند .اين كشور  13كارخانهي قندو شكر
و  4كارخانهي تصفيه شكر در اختيار دارد .صنايع توليد آرد :آسياب گندم
توسط آسيابهاي صنعتي حدود  26/5ميليون  *QXگندم بوده كه حدود 20
ميليون  QXآن را آرد شامل ميشود.
صنعت لبنيات
صنايع شير و وابستههاي آن توسط شركتها و تعاونيهاي مختلف اداره
ميشود .ميزان شير پاستوريزهي توليد شده با افزايش  26درصد به 4/05
ميليون ليتر ميرسد.
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نگاره  :10سواحل صويره

توليد و توزيع نيرو و انرژي

مراكش توليد كنندهي انرژي نيست ،بنابراين حدود  90درصد از
نيازهايش را از خارج وارد ميسازد .در زمينهي مصرف داخلي ،مصرف
توليدات نفتي  68/4درصد و مصرف ذغال سنگ  25درصد ميباشد.
مصرف توليدات نفتي ،روزانه ورود  187هزار بشكه (سال )2009نفت خام
را ضروري ميسازد.

در مراكش توليد برق از طريق روشهاي هيدروليك (آبي) انجام
ميگيرد :توليد برق از طريق منابع آبي با  24واحد كارخانه ،مجموع ًا ظرفيتي
برابر با  1/2ميليارد كيلووات در ساعت دارد .توليد برق حرارتي نيز ظرفيتي
برابر  2/532ميليارد كيلووات دارد و مركب است از :پنج مركز ترموالكتريك
با بخار ،هفت مركز توربين با گاز ،يك مركز ديزل .همچنين ارتباط با
شبكههاي مراكش و اسپانيا كه در سال  1997به جريان افتاده ،امكان انتقال
 300مگاوات را در مرحلهي اول فراهم ميسازد .در زمينه صنعت برق كه
تحصيل امتياز  30سالهي توليد برق در مراكش توسط كنسرسيوم «ASS/
 »CMSكه متعلق به كشورهاي آمريكا ،سوئيس و سوئد ميباشد از جمله
مهمترين رخدادهاي نوين اقتصادي مراكش است.

كه عبور آن از كشور مراكش عالوه بر استفاده از عوارض عبور گاز ميتواند
مصارف داخلي آنان را نيز تأمين كند .در مراكش  830كيلومتر خط لولهي
گاز و  439كيلومتر خط لولهي نفت وجود دارد.

بازرگاني خارجي

نگاره  :12باغ ماجورله

صادرات محصوالت و توليدات مختلف به كشورهاي آسيايي ،اروپايي
و آمريكايي از اين قرار است:

نگاره  :11مسجد بزرگ قنيطره
برنامهي برق هستهاي :اخيرا ً مجلس نمايندگان اسناد مربوط به تأسيس
يك انستيتو ملي علوم و فنون هستهاي را تصويب كرده است كه هدف آن
استفادهي صلحآميز از انرژي هستهاي بود .مركز مطالعات هستهاي ()C.E.N
كه وابسته به اين انستيتو ميباشد بايد يك رآكتور اتمي آزمايشي  1/5مگاواتي
را تأمين نمايد .در سال  ،2009مراكش  3/429ميليارد كيلووات ساعت برق
وارد نمود .حجم توليد برق اين كشور  19/78ميليارد كيلووات ساعت بود.

خطوط لوله

خط لولهي گاز مغرب -اروپا  1450كيلومتر طول دارد و ميتواند 20
ميليارد مترمكعب گاز الجزاير را از طريق مراكش به اروپا انتقال دهد و نيز با
سرمايهگذاريهاي جديد 1/5 ،ميليارد مترمكعب گاز مورد نياز اين كشور را
تأمين كند .خط لولهي مذكور به طول  530كيلومتر در الجزاير 450 ،كيلومتر
در مراكش 270 ،كيلومتر در اسپانيا و  251كيلومتر در پرتغال ادامه دارد45 .
كيلومتراز لولهي مذكور از زير دريا عبور ميكند و در بعضي مناطق در عمق
 350متري قرار گرفته است .هزينهي اين خط لوله  20ميليارد درهم برابر 12
ميليارد فرانك فرانسه بوده كه  1/3آن توسط اتحاديهي اروپا به صورت اعتبار
و كمك تأمين شده و  4/5سال صرف عمليات ساخت آن شده است .خط
لولهي گاز مغرب -اروپا براي تأمين گاز اروپاي جنوبي (از الجزاير) است

محصوالت غذايي
 -1صدفها ،نرمتنان و سخت پوستان ( از گونههاي دريايي) به كشورهاي:
ژاپن ،اسپانيا ،ايتاليا و يونان.
 -2مركبات :فرانسه ،آلمان ،انگليس ،روسيه
 -3ماهيهاي كنسرو شده :فرانسه ،آلمان ،آمريكا ،ايتاليا.
 -4كنسرو و سبزيجات :فرانسه ،آمريكا ،ايتاليا ،آلمان ،اسپانيا ،كانادا ،انگليس.
 -5ماهيان تازه ،شور ،خشك يا دودي :اسپانيا ،ايتاليا ،پرتغال ،فرانسه.
 -6گوجهفرنگي تازه :فرانسه ،آلمان ،سوئيس ،كانادا ،روسيه.
انرژي و سوخت
روغن نفت و لوبريفيان به ترتيب :هلند ،تونس ،پرتغال ،كانادا ،نيجريه،ايتاليا.
محصوالت معدني
 -1فسفات :اسپانيا ،آمريكا ،مكزيك ،لهستان ،كرواسي
 -2كلوخهي روي :اسپانيا ،فرانسه ،ايتاليا.
 -3كلوخهي مس :اسپانيا ،لهستان.
 -4كلوخهي سرب :هند ،ايتاليا ،كانادا ،بلژيك ،هلند ،لوگزامبورگ ،انگليس
 -5كلوخهي كبالت :چين.
-6سولفات دوباريوم :نروژ ،انگليس ،آمريكا ،آنگوال.
 -7فلوئور :كانادا ،نروژ ،تونس ،ايتاليا.
مجموع صادرات مراكش طبق برآورد سال  ،2010معادل  14/49ميليارد دالر
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و ميزان واردات اين كشور در همان سال  34/19ميليارد دالر بود .مهمترين
اقالم و شركاي واردات و صادرات اين كشور به ترتيب زير ميباشند:
اقالم صادراتي :منسوجات ،تجهيزات الكترونيكي ،موادشيميايي ،غيرآلي،
انواع ترانزيستورها ،موادخام معدني ،كودشيميايي(شامل فسفات) ،محصوالت
نفتي ،موادغذايي ،ماهي ،سبزيجات و مركبات.
اقالم وارداتي :نفت خام ،تجهيزات ارتباطي ،گندم ،گاز و برق و انواع
مصنوعات پالستيكي.
شركاي صادراتي :اسپانيا  22/02درصد ،فرانسه  20/22درصد ،هند 4/91
درصد و ايتاليا  4درصد.
شركاي وارداتي :فرانسه  19/95درصد ،اسپانيا  14/72درصد ،چين 7/1
درصد ،ايتاليا  4/76درصد ،آلمان  6/28درصد ،اياالت متحده  5/66درصد و
()16
عربستان سعودي  5/11درصد.

منسوجاتی تركيبي ،كائوچوي تركيبي و )17(...تركيب صادرات و محصوالت
عمدهي صادراتي اين كشور در سال  2009عبارت بودنداز :پوشاك ،ماهي،
موادشيميايي معدني ،ترانزيستور ،موادكاني ،كودهاي شيميايي ،فرآوردههاي
نفتي ،ميوه و سبزيجات ،تركيب واردات و محصوالت عمدهي وارداتي آن
نيز نفت خام ،منسوجات ،تجهيزات مخابراتي ،گندم ،گاز و برق ،ترانزيستور
()18
و پالستيك ميباشند.

خصوصيسازي

نگاره  :13اسكناس  50درهمي

كاالهاي تجهيزاتي
كابل برق ،الستيك ،كشتي ،ماشينهاي صنعتي.
كاالهاي واسطهاي
اسيد فسفريك ،كودشيميايي و طبيعي ،چرم و پوست ،سرب خام ،نقرهي
خام ،چوب ،نخ كتان ،روغن قابل تبخير و اسانس ،چوب پنبه.
واردات مراكش به اين ترتيب است:
گندم ،شكر ،ذرت ،دخانيات ،چاي ،كره ،قهوه ،پنير ،شير ،گوشت تازه و
منجمد ،ادويهجات ،جو ،موز تازه ،كشمش ،خرما و آب معدني.

انرژي و سوخت

نفت خام ،نفت گاز و ديگر سوختها ،روغن خام ،مخلوط و كك ،گازوئيل
و سوختهاي نفتي ،انرژي الكتريكي ،روغن نفت ولوبريفيان ،پارافين و
مشتقات نفت.

كاالهاي خام گياهي ،حيواني و كاني

انواع چوب ،روغن گياهي خام ،كتان ،دانهها و ميوههاي روغني ،روغنهاي
گياهي تصفيه شده ،خمير كاغذ ،كائوچوي طبيعي ،پشم و ُكرك ،فيبرهاي
منسوجاتي مصنوعی ،پنبه ،پوست خام ،کنف خام ،گوگرد خام ،فیبرهای
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نگاره  :14دانشگاه الخوان

دولت در راستاي برنامهي خصوصيسازي كشوري ،اصالحاتي را در
ساختارهاي اقتصادي انجام داده است .اصالحات ساختاري كه در مدت
يك دهه و با كمك صندوق بينالمللي پول انجام پذيرفته ،شامل اجراي
برنامهي خصوصيسازي واحدهاي دولتي و مشاركت هرچه بيشتر بخش
خصوصي در فعاليتهاي عمومي ،عامالمنفعه و فعاليتهاي زيرساختاري
است .در اين رابطه ،مجوز واگذاري  112مؤسسه ( 75شركت و  37هتل)
به بخش خصوصي توسط قانون خصوصيسازي صادر شده است .در بخش
مالي نيز تصويب قانون جديد بانكداري در سال  1993راه را براي اعمال
استانداردهاي بانكداري بينالمللي هموار نموده و به عالوه حركت به سوي
سياست اعتباري مبتني بر بازار همچنان ادامه دارد .خصوصيسازي در واقع تا
 40درصد از عايدات دولت را شامل ميشود .در اليحهي بودجهي پيشنهادي
براي سالهاي آتي ،تأكيد شده است كه دولت از طريق واگذاري مؤسسات و
شركتهاي دولتي به بخش خصوصي حدود سه ميليارد دالر درآمد خواهد
داشت .از جمله قرار است بخشي از شركت مخابرات «اتصاالت المغرب»
به بخش خصوصي واگذار گردد .البته چگونگي خصوصيسازي اين شركت
توسط قانوني جداگانه و خاص تعيين خواهد شد.

جهانگردي

مراكش با در اختيار داشتن ويژگيهايي چون طبيعت زيبا ،آب و هواي
مديترانهاي ،وجود كرانههاي طوالني در اقيانوس اطلس و درياي مديترانه،
آفتاب درخشان ،نزديكي به اروپا ،هزينهي كم ،ميراث فرهنگي و تاريخي
غني ،خون گرم بودن مردم و ثبات سياسي الزم يكي از كانونهاي مهم
جهانگردي و گردشگري دنياست و بالطبع براي كشور نيز يكي از بخشهاي
درآمدزاي اقتصادي محسوب ميشود.

صنايع دستي

صنايع دستي مراكش از نظر جذب نيروي كار ،پس از كشاورزي

قرار دارد و از جهت ميزان درآمدزايي و ارزآوري در مرحلهي پنجم و
بعداز بخشهاي جامعهي مراكشيهاي مقيم خارج ،فسفات ،كشاورزي و
گردشگري قرار ميگيرد.
صنايع دستي صادراتي ،نقش اساسي در توسعه و گسترش توليد در
اين كشور بازي ميكنند .برخي اقالم اصلي صنايع دستي مراكش عبارتند از:
()19
پوشاك و لباسهاي سنتي ،ظروف سفالين ،اجناس چرمي ،گليم و كفش.

نگاره :15بازار سنتي

 146/5ميليارد دالر ،در سال  138/8 ،2008ميليارد دالر ،و در سال ،2007
 131/4ميليارد دالر بود .در سال  ،2009سهم كشاورزي در توليد ناخالص
داخلي  ،19/2سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي  31/3و سهم خدمات
()20
در توليد ناخالص داخلي  49/4بوده است.

بانكداري

«محمد پنجم» در رباط
نگاره  :17خيابان
ّ

بانك مركزي مراكش به نام المغربي در سال  1959تأسيس شد .ديگر
بانكهاي مراكش به اين ترتيب ميباشند :بانك تجارت الوفا ،سيتيبانك،
بانك مراكش و فرانسه.

تجارت و صنعت

نگاره  :16مغازهي فروش پارچه

نظام پولي ارزي و توليد ناخالص داخلي

نرخ برابري دالر با درهم مراكش به قرار زير است)2009(:
يك يورو= 11/10درهم ،يك دالر=  8/064درهم.
در سال  2008نرخ برابري پول رايج مراكش با دالر آمريكا  7/526درهم ،در
سال  ،8/356 ،2007و در سال  8/772 ،2006درهم بود.
ميزان درآمد بودجهي مراكش در سال  2002معادل  98261ميليون درهم،
در سال  102/860 ،2003ميليون درهم و درسال  111/315 ،2004ميليون
درهم بود .ميزان هزينهي بودجهاي اين كشور نيز در سال ،118/799 ،2002
در سال  126 ،973 ،2003و در سال  2004به رقم كلي  137/049ميليون
درهم رسيد.
درآمد بودجه در سال  23/42 :2010ميليارد دالر
هزينهي بودجه در سال  27/08 :2010ميليارد دالر
نرخ توليد ناخالص داخلي با توجه به قدرت نسبي خريد در سال ،2009

سازمانهاي دولتي :مركز تبليغات و تحقيقات مراكش ،مؤسسهي خصوصيسازي،
دفتر صنايع معدني و هيدروكربور ،سازمان توسعهي كشاورزي.
سازمانهاي توسعهاي :مؤسسهي ملي تبليغات ،مؤسسهي مالي اعتباري
كشاورزي مراكش.
اتاقهاي بازرگاني :فدراسيون اتاقهاي صنعتي بازرگاني مراكش ،اتاق
بازرگاني صنعتي واليت رباط.
اتحاديههاي بازرگاني :دفتر ملي و بينالمللي بازرگاني مراكش ،دفتر ملي
بازرگانان.
برق و آب :دفتر ملي آب مراكش ،ادارهي ملي برق مراكش ،ادارهي ارتباطي
توزيع برق مراكش.
شركتهاي مهم :شركت هيدروكربور مراكش ،شركت صنايع نساجي،
شركت توليد فسفات ،شركت اونا (.)ONA
اتحاديههاي بازرگاني صنعتي :كنفدراسيون حمل و نقل مراكش ،سنديكاي
()21
كارگران مراكشي.

مراجع قانوني ،قضايي و اجرايي
قانون اساسي

آخرين تجديدنظر انجام شده در قانون اساسي با رفراندوم مورخ 13
سپتامبر  1996به تصويب رسيد كه مهمترين تغيير آن دو مجلسي شدن
پارلمان بود .شايان ذكر است كه در تمامي اصالحيههاي وارده به قانون
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اساسي ،نقش پادشاه به عنوان باالترين مرجه سياسي و مذهبي حفظ شده
است.قانون اساسي كنوني (مصوب  13سپتامبر  )1996داراي يك ديباچه و
 108اصل ميباشد كه در  13بخش تنظيم شده است.
مطابق ديباچهي قانون اساسي كشور مراكش ،مستقل ،اسالمي و زبان رسمي
آن عربي است و در برگيرندهي بخشي از مغرب بزرگ ميباشد كه به تعهداتش
نسبت به حقوق بشر و حفظ صلح و امنيت جهاني تأكيد ميورزد .مطابق اصل
يكم ،اين كشور داراي نظام پادشاهي مشروطه ،دموكراتيك و اجتماعي است و
مطابق اصل دوم ،حاكميت از آن مردم ميباشد .تك حزبي بودن غيرقانوني ،مرد
و زن از حقوق سياسي يكساني برخوردار و حق اعتصاب محفوظ است.

ميشوند .شيوهي انتخاب آنها 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 ميشود.

نگاره  :19نمايي از مسجد ملك حسن دوم در كازابالنكا
نگاره  :18سرباز نيروي زميني
ارتش مراكش

پادشاهي

پادشاهي مراكش (مغرب) حدود  12قرن قدمت دارد و از ابتدا نيز
با مذهب آميخته بوده است؛ بنابراين مطابق قانون اساسي ،مقام پادشاهي
عاليترين مرجع سياسي -مذهبي كشور محسوب شده و پادشاه ضمن
مقدس بودن از قدرت بسياري برخوردار است .شاه ،امير ،نمايندهي عالي
ملت و مظهر وحدت ملت است كه بر اجراي اسالم و قانون اساسي نظارت
دارد .وي نخست وزير را تعيين ميكند و بر اساس پيشنهاد نخست وزير،
ديگر اعضاي كابينهي دولت را نيز تعيين مينمايد و همچنين ميتواند به
مأموريت وزراء يا دولت خاتمه دهد .شاه بر شوراي وزيران رياست دارد
و ميتواند دو مجلس پارلمان يا يكي از آنها را پس از مشورت با رؤساي
آنها ،منحل نمايد .شاه ،فرمانده نيروهاي مسلح پادشاهي است و رياست
عالي شوراي قضات ،شوراي عالي آموزش و شوراي عالي توسعهي ملي و
برنامهريزي را بر عهده دارد .وي هيأت قضات را با توجه به پيشنهاد شوراي
عالي قضا ،تعيين مينمايد.

قوهي قضائيه

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

نظام قضايي

نظام قضايي متشكل است از :ديوان عالي (المجلس االعلي) ،دادگاههاي
استيناف ،دادگاههاي بدوي ،دادگاههاي منطقهاي دادگاههاي كار ،دادگاههاي
تجاري و دادگاه عالي عدالت.

قوهي مقننه

پارلمان از دو مجلس «نمايندگان» و «مشاوران» تشكيل ميشود .اعضاي
آن دو مجلس ،نيابت خود را از ملت ميگيرند .حق رأي نمايندگي شخصي
بوده و نميتوان آن را تفويض نمود .اعضاي مجلس نمايندگان  325نفرند
كه براي مدت  5سال و با رأي عمومي و مستقيم انتخاب ميشوند .مجلس
مشاوران نيز از  270عضو تشكيل شده كه براي مدت نه سال انتخاب

سوم ،شماره نودم
 / 12دوره بیست و ّ

نگاره  :20زنان مراكشي در حال خريد از بازار

قوهي مجريه (منبع آماري )2011

دولت از نخستوزير و وزيران تشكيل ميگردد و در برابر پادشاه و
پارلمان مسئول است .شاه رياست شوراي وزيران را داراست و ميتواند
به مأموريت دولت در زمان مقتضي خاتمه دهد .اعضاي دولت از لحاظ
جزايي در مقابل اقدامات مجرمانه در طول مأموريت خود ،مسئول شمرده
ميشوند .نخستوزير ميتواند بخشي از اختياراتش را به وزيران تفويض
نمايد .تشيكالت حكومتي مراكش را افراد زير به عهده دارند:
پادشاه :محمدششم
نخست وزير :عباس الفاسي
وزير كشاورزي ،توسعه روستايي و شيالت دريايي :عزيزآخنوچ
وزير ارتباطات و سخنگوي دولت :خالدسفيري
وزير فرهنگ :بن سالم هييچ
وزير اقتصاد و دارايي :صالحالدين مزوار
وزير كار و آموزش حرفهاي :جمال احتمالي
وزير انرژي ،معادن ،آب و محيط زيست :امينا بن خدره
وزير حمل و نقل و تجهيزات :كريم قالب
وزير امورخارجه و همكاريهاي بينالمللي :طيب فالسي فهري
وزير تجارت خارجي :عبداللطيف معزوز
وزير اوقاف و اموراسالمي :احمدتوفيق
وزير بهداشت :ياسمينابدّ و
وزير صنعت ،تجارت و فنآوريهاي جديد :احمدچامي
وزيركشور :تائب چركالويي
وزيردادگستري :محمد نصيري
وزيرآموزش ملي ،آموزش عالي و تحقيقات علمي :احمداخچيچني
وزير توسعهي اجتماعي ،همبستگي و خانواده :نزهه اسكالي
وزير گردشگري ،صنايع دستي و اقتصاد اجتماعي :ياسرزناگويي
وزير ورزش و جوانان :منصف بالحتياط
وزير امورپارلماني دولت :دويس لچگر
()22
وزير مشاور نخستوزير در اموردفاع ملي :عبدالطيف العدي

احزاب و سازمانهاي سياسي

احزاب مخالف سنتي در جبههاي تحت عنوان « ُكتله» به فعاليت ميپردازند
كه مركب از چهار حزب استقالل ،اتحاد سوسياليستي نيروهاي خلقي ،حزب
ترقي و سوسياليسم و سازمان اقدام دموكرات و خلقي ميباشند .احزاب موافق
نيز در جبههاي ديگر تحت عنوان «وفاق» به فعاليت مشغولند .حزب اتحاد
براي قانون اساسي و جنبش خلقي از جملهي اين احزابند .جبههي سومي
(راستگرا) نيز تحت عنوان «مركز» وجود دارد كه احزاب تجمع ملي آزادگان،
)23(.
جنبش ملي مردمي و جنبش دموكراتيك و اجتماعي در آن فعاليت ميكنند

نمايندگيهاي ديپلماتيك

برخي سفارتخانههاي مستقر در مراكش عبارتنداز :الجزاير ،آرژانتين،
اتريش ،بحرين ،بلژيك ،برزيل ،كانادا ،شيلي ،چين ،چك ،مصر ،فنالند ،فرانسه،
()24
آلمان ،مجارستان ،هند ،اندونزي ،ايران ،عراق ،ايتاليا ،ژاپن ،انگليس و آمريكا.

مذهب

دين رسمي كشور مراكش اسالم است .قانون اساسي كشور در خصوص
نوع مذهب سكوت اختيار كرده ،ليكن از ديرباز (قرن يازدهم ميالدي) مذهب
مالكي در اين سرزمين رواج يافته و اكثريت قريب به اتفاق مردم مالكي
ميباشند .حدود  70هزار مسيحي و  7هزار يهودي در مراكش زندگي ميكنند
و حدود  700هزار يهودي مراكشي االصل نيز در سرزمينهاي اشغالي زندگي
()25
ميكنند كه در ميان آنان نمايندگان مجلس و وزيران كابينه وجود دارند.

نگاره  :22ستونهاي باقيمانده از يك بناي سنگي

مطبوعات

نگاره  :21زن مراكشي در حال خريد سبزي از بازار

روزنامههاي اصلي و مهم مراكش به قرار زير است:
لومتن(زبان فرانسه) ،الصحرا المغربيه(عربي) ،اوپينيون(فرانسه) ،العلم (عربي)،
ليبراسيون(فرانسه) ،االتحاداالشتراكي(عربي) ،البيان(فرانسه) ،بيان اليوم (عربي).
برخي مجالت هفتگي كه در مراكش انتشار مييابند به قرار زير هستند:
الف) به زبان فرانسهLa Gazette Du Maroc/Le Temps Du Maroc :
ب) به زبان عربي :االسبوع ،الصحيفه ،النشرة ،المغرب االقصي ،المستقل،
السياسة الجديدة.
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فرهنگ

مراكز فرهنگي هنري (مؤسسات) :آكادمي پادشاهي مراكش :اين
مؤسسهي مهم علمي ،فرهنگي و آموزشي از سال  1977به دستور ملك
حسن دوم و تحت نظارت وي تأسيس شد.
دبيرخانهي ايسيسكو :وابسته به سازمان كنفرانس اسالمي
انستيتو ملي هنرهاي دراماتيك
شوراي اداري مركز سينمايي

ميراث فرهنگي و آثار باستاني

نگاره  :23نماي داخلي مسجدي در كازابالنكا

راديو و تلويزيون

برنامههاي راديو و تلويزيون در حال حاضر اكثر مناطق پادشاهي مراكش
را پوشش ميدهد و حتي از چارچوب سرزمين ملي نيز فراتر رفته و برخي
مناطق جهان را نيز در برميگيرد .از نظر آماري ،براي هر سه شهروند مراكشي
يك دستگاه راديو و براي هر شهروند نيز يك دستگاه تلويزيون موجود
است .همچنين بخش تلويزيون با برنامههاي روزانه از طريق ماهوارهي تله
ست مبادرت به پخش برنامههاي شبكهي اول مينمايد .بخش خصوصي نيز
در اين حوزه فعاليت دارد.

خبرگزاريهاي داخلي و خارجي

داخلي :خبرگزاري مغرب(دولتي) ،آژانس خبري مراكش (دولتي)
خارجي :فرانس پرس ،خبرگزاري رسمي اسپانيا ،آنسا ،آسوشيتدپرس
( ،) APAايتارتاس ،اينترپرس سرويس و...

انتشارات

دارالكتاب در كازابالنكا ،چاپ مغربي در كازابالنكا ،چاپخانهي دولتي در رباط،
()26
 ،Editiona1 Fennecدر كازابالنكا ،چاپخانهي المعارف الجديده در رباط.

مخابرات

ادارهي نظارتي :آژانس ملي تنظيم خطوط تلفني
اپراتورهاي اصلي و مهم :اتصاالت المغربي ،مدي تل.

()27

آثار مهم تاريخي اين كشور كه عبارتنداز مساجد ،آرامگاههاي سالطين
و كاخها در سه شهر تاريخي فاس ،مكناس و شهر مراكش واقع هستند .البته
در شهرهاي كازابالنكا و رباط و شمال كشور از جمله طنجه آثار تاريخي و
سياحتي بسياري وجود دارد كه معروفترين آنها به قرار زير است :مسجد
حسن دوم ،ضريح موالي اسماعيل ،الحمراء ،مقبرهي شاهان و شاهزادگان
سلسلهي سعديون ،بابالمنصور ،مسجد بوعينه ،مسجد ُكتُبيه ،مسجدحسان
()28
و شال(قلعهي دوران روم).

آموزش

در نظام آموزشي مراكش ،آموزش و تحصيل عمومي به آموزش پايه
به مدت  9سال ،آموزش متوسطه به مدت  3سال و آموزش پيش دبستاني
تقسيم ميشود.
آموزش پيش دبستاني -1 :مدارس قرآني -2 ،مهدكودك و كودكستانها
آموزش پايه :داراي  2دوره است؛ دورهي اول به مدت  6سال و دورهي دوم
به مدت  3سال
آموزش متوسطه :مدت تحصيل در اين دوره  3سال است و در پايان دوره،
مدرك ديپلم ارائه ميشود.

دانشگاهها

هر فرد مراكشي كه ديپلم داشته باشد ميتواند مستقيم ًا و بدون كنكور
وارد دانشگاه شود و در مقطع ليسانس ادامه تحصيل دهد .برخي از رشتههاي
تخصصي مانند پزشكي از اين قاعده مستثني هستند.البته در مقاطع فوق
ليسانس و دكترا ،دانشجويان گزينش ميشوند .نخستين دانشگاه مدرن

جدول  :4آموزش (منبع آماری  - 2011نفر)
مقطع تحصيلي

تعداد مؤسسات

تعداد معلمان

تعداد دانشآموزان و دانشجويان

پيش دبستاني

33،577

43،952

817،054

دبستاني(عمومي)

5،940

121،763

3/497،926

دبستانی (خصوصی)

625

5،819

171،679

متوسطه (عمومي)

1،446

84،024

1،393،896

متوسطه (خصوصي)

218

4،277

45،092

دانشگاهي

68

9/667

266/507
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پادشاهي مراكش ،دانشگاه مح ّمدپنجم است .اين دانشگاه پنج دانشكده و
مدرسهي عالي دارد؛ زبان تحصيل نيز زبان فرانسه و عربي است.
دانشگاه مح ّمد پنجم در رباط -سوئيسي :داراي پنج دانشكده و مدرسهي عالي.
دانشگاه حسن دوم -محمديه :داراي پنج دانشكده و مدرسهي عالي.
دانشگاه حسن دوم -عينالشق(كازابالنكا) :داراي هفت دانشكده و مدرسهي
عالي.
()29
دانشگاه مح ّمدبن عبداهلل -فاس :داراي شش دانشكده و مدرسهي عالي

نگاره  :24نمايي از
مسجد ملك حسن
دوم داراي بلندترين
مناره

 MKIII20و  30دستگاه .MKIII90
نفربرهاي زرهي 400 :دستگاه  320 ،M-113A1دستگاه  VAB-VTTو 45
دستگاه .VABVCI
توپهاي كششي 105 :ميليمتري 30 :عراده 20 ،L-118عراده .M-101
توپهاي خودكششي  105ميليمتري 5 :عراده  84 ،MK-61عراده ،M-109A1
 43عراده  ،M-109A2و  90عراده  155 MKF3ميليمتري و  60عراده ،M-110
 203ميليمتري.
راكتاندازها 122 :ميليمتري 26 :قبضه  14 ،BM-21قبضه M-1979 ،500
قبضه  66ميليمتري و  40قبضه  89 ، AT-3 Lawميليمتري 200 :قبضه .M-20
خمپارهاندازها 81 :ميليمتري 1650 :قبضه؛ 120ميليمتري 550 :قبضه .Brandt
موشكهاي هدايت شونده ضدتانك 440 :فروند ()Dragon؛  80فروند ميالن
()Milan؛  150فروندتاو (.)TOW
موشكهاي زمين به هوا 37 :فروند  70 ،M-54 chaparelفروند  SA-7و 12
فروند 2K22M Tunguska
رادارهاي تجسسي :رازيت ( )RASITبراي خودروها و توپخانهها.

تجهيزات نيروي دريايي

شناورهاي سطحي 2 :فروند فريگت 2 :فروند موشكانداز
 2 ،)Descubertoفروند (. Mohammad V(FRA Flore
شناورهاي رزمي گشتي و ساحلي 27 :فروند.
ناوچههاي موشك انداز 4 :فروند .Cdt EL Khaftabi
ناوچههاي گشتي 23 :فروند؛ ساحلي 17 :فروند از انواع

(ESP

.El-Hahiq، Okba Rais، LV Rabhi

نگاره  :25نمايي
از يكي مكانهاي
مقدس

وضعيت دفاعي
سياست خارجي دفاعي

اساس سياست خارجي دفاعي مراكش عبارتست از :حفظ استقالل و

شناورهاي آبخاكي 3 :فروندناو آبخاكي مكانيزه 1 ،فروند ناو آبخاكي تانك بر.
شناورهاي پشتيباني و متفرقه 4 :فروند.

هوادريا

پانتر(AS-565(Panther

بالگردها 2 :فروند
تفنگداران دريايي 2 :گردان تفنگدار دريايي.

تماميت ارضي ،عدم مداخله در امور داخلي كشورها و التزام به تعهدات تجهيزات نيروي هوايي

بينالمللي از جمله رعايت منشور ملل متحد و موازين جهان شمول حقوق
()30
بشر.

نيروهاي مسلح

نيروهاي فعال( 195،800 :زميني ،175،000دريايي ،7،800:هوايي )13،000

تجهيزات نيروي زميني

تانكهاي عمدهي رزمي مجموع ًا  580دستگاه ،شامل 200دستگاه ،M-60A1
 40دستگاه  120 ،T-72دستگاه  ،M-60A3و  200دستگاه .M-48A5
تانكهاي سبك 111 :دستگاه  Kuerassier SK-105و  5دستگاه.AMX-13
خودروهاي زرهي شناسايي 40 :دستگاه  80 ،EBR-75دستگاه ،AMX-10RC
 190دستگاه  38 ،AML-90دستگاه  AML-60-7و  20دستگاه .M1114
خودروهاي زرهي رزمی پياده نظام 10 :دستگاه  30 ،AMX-10Pدستگاه

 95هواپيماي رزمي 24 ،فروند هليكوپتر مسلح.
هواپيماهاي جنگنده /تهاجم زميني 8 :فروند  3 ،F-5Aفروند F-5B؛ 24
فروند .F-5E
هواپيماهاي جنگنده 1 :اسکادران مجهز به  15فروند Mirage F-1EH
هواپيماهاي تجسسي 2 :فروند  C-130 Hمجهز به رادارهاي 4 ،Sidelook
فروند .OV-10
هواپيماهاي جنگ الكترونيك 2 :فروند C130؛
 2جنگنده  Falconو هواپيماهايي از نوع  CN-235و .DO28
هواپيماهاي سوخت رسان 1 :فروند  2 ،Boeing-707فروند هواپيماهاي
ترابري /سوخت رسان .KC-130H
هواپيماهاي ترابري 12 :فروند  7 ،C-130 Hفروند .CN-235

سوم ،شماره نودم 15 /
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نگاره  :26پادشاه مراكش

هليكوپترها

تهاجمي 34 :فروند .SA-342
نيروهاي شبه نظامي 50،000 :نفر پرسنل فعال.
گارد سلطنتي 20،000 :نفر.
نيروهاي كمكي  30،000نفر.
گمرك /گارد ساحلي 4 :فروند شناور گشت ساحلي  32 ،Erriadفروند قايق،
()31
 3فروند هواپيماي جستجو و نجات.

نگاره  :27اجراي يك
مراسم سنتي در شهر
موالي عبداهلل

نگاره  :28تعدادي از
افسران نيروي دريايي
مراكش

بررسيهاي آماري (منبع آماري )2011
سرزمين و جمعيت

مساحت 446،550 :کیلومترمربع
جمعیت 31،968،361 :نفر (برآورد سال .)2011
تركيب قومي جمعيت 99/1 :درصد عرب -بربر؛  0/2درصد يهودي؛
()32
 0/7درصد ساير نژادها.
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شهرهاي مهم
كازابالنكا  2،933،684رباط (پايتخت) ،1،622،860 :فاس946،815 :؛
مراكش ،823،154 :مكنس ،536،232 :محمديه .188،619
اشتغال(منبع آماري  -2011هزارنفر)
كشاورزي ،شكار ،جنگلداري و ماهيگيري ،4235/1 :معادن ،48/4:توليد
كارخانهاي1191/3 :؛ برق ،آب و گاز ،39/4 :ساخت و ساز،838/9 :
عمده فروشي ،خردهفروشي و هتل و رستوران ،1637 :انبارداري حمل و
نقل و ارتباطات ،401/9 :مديريت عمومي و خدمات اجتماعي،1478/7 :
واسطهگري مالي ،مستغالت و خدمات كسب و كار ،171/9 :مشاغل تعريف
شده ،13/7 :كل ،10056/2 :تعداد بيكاران.1088/9 :
رفاه و سالمت (منبع آماري )2011
نسبت باروري 2/4 ،تولد نوزاد از هر زن ،مبتاليان به ايدز ،0/1 :تعداد
پزشكان  0/51براي هر هزار نفر ،تختهاي بيمارستاني 0/90 :براي هر هزار
نفر ،دسترسي به آب آشاميدني 81 :درصد ،دسترسي به بهداشت 69 :درصد.
**
كشاورزي (منبع آماري  -2011هزار متريك تن)
محصوالت عمده :گندم  ،5540جو  ،2760ذرت  ،224سيبزميني ،1440
نيشكر  ،992چغندرقند  ،4560گوجه فرنگي .1201
احشام زنده :گاو  ،2729گوسفند  ،17026بُز  5359هزار رأس ،شتر  50هزار
نفر ،اسب  ،162استر  968هزار رأس و مرغ  150ميليون قطعه.
فرآوردههاي دامي :گوشت گاو و گوساله  ،172گوشت گوسفند و بره ،120
گوشت بُز  ،220گوشت مرغ  ،440شيرگاو  ،1700شيرگوسفند ،27شيربُز،34
َكره  ،20پنير  ،29تخممرغ  ،195عسل ،3پشم  40هزارمتريك تن.
جنگلداري (منبع آماري  -2011هزارمترمكعب)
چوبهاي سوختي  ،298چوبهاي صنعتي  ،238ديگر انواع چوب ،377
كل.1040 :
ماهيگيري (منبع آماري )2011
كل ماهيهاي صيدشده 997/2 :هزار متريك تن.
معادن (منبع آماري  -2011هزار مترمكعب)
نفت خام ،9سنگ آهن  ،22/9كنسانتره زينك (روي)  ،161/5سنگ فسفات
.24/861
صنعت (منبع آماري )2011
سيمان  12787هزار متريك تن ،انرژي برق  22858ميليون كيلووات ساعت،
فرش  226هزار متر مربع ،نفتا ،553 :روغن سوختي  1996هزار متريك تن.
مالي (منبع آماري )2011
درآمد :مالياتي  ،170/1غيرمالياتي  ،16/3كل  186/5ميليون درهم.
هزينه :دفاعي  ،17،632عمومي  ،10،026آموزش  ،28،458كل137،049 :
ميليون درهم.
ذخاير بينالمللي :طال  ،783صندوق پول  ،763تبادل خارجي  ،21/924غيره
 ،110كل  23580ميليون دالر.
نقدينگي :پول رايج خارج از بانكها  ،136،664ذخايرقابل انتقال ،341،668
ذخاير ديگر  ،301،016سهام  ،13،526كل  792،875ميليون درهم.
هزينهي زندگي :غذا  ،113/3البسه  ،103/8مسكن  ،103/8كل 107/4

( 2006=100سال).
حسابهاي ملي :توليد ناخالص داخلي با توجه به قدرت نسبي خريد
 736،206ميليون دالر.
حمل و نقل (منبع آماري )2011
راهآهن :مسافر جابجا شده  18543هزار نفر ،مسافت مسافري  2/645ميليون
كيلومتر .خط آهن  1907كيلومتر.
بارجابجا شده  32،901هزار متريك تن ،مسافت باري  5،563ميليون كيلومتر.
جادهاي :ماشينهاي مسافري  1،253و ماشينهاي تجاري بازرگاني 431
هزار دستگاه.
كشتيراني :تعداد كشتيهاي اقيانوس پيما  514فروند.
***
كل بارگيري و تخليه بار  544هزار grt
هوايي :مسافت پروازي  63/6ميليون كيلومتر ،مسافر جابجا شده  3457هزار
نفر .تعداد فرودگاه  32عدد
جهانگردي (منبع آماري -2011نفر)
وروديها :فرانسه  ،1،605،503آلمان  ،159،844ايتاليا  ،160،047اسپانيا
 ،540،186انگلستان  ،335،304ساير كشورهاي اروپايي  ،122،750آمريكا
 ،109،079كل 4،320،898نفر.
رسانههاي گروهي(منبع آماري )2011
تعداد خطوط تلفن  3/516ميليون خط ثابت ،تعداد مشتركان خطوط تلفن
همراه  25/311ميليون ،رايانههاي شخصي  1/8ميليون دستگاه ،كاربران
اينترنت  13/213ميليون كاربر.
()32
آموزش (منبع آماري -2011نفر)
نرخ باسوادي (طبق آخرين سرشماري از سال 52/3 :)2004درصد
زنان39/6 :
مردان 65/7 :درصد
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* اصطالح  QXنوعي واحد بستهبندي آرد و موادغذايي مرتبط با آن است.
** متريك تن :در واحد وزن سه نوع تن وجود دارد تن بزرگ معادل  1016كيلوگرم،
تن كوچك  907/2كيلوگرم و متريك تن دقيق ًا  1000كيلوگرم ميباشد.
*** ظرفيت فضاهاي موجود در كشتي كه عبارتند از :انبارهاي كاال ،كليهي مخازن
مربوط به سوخت و آب و غيره ،موتورخانه ،فضاهاي مورد نياز براي مسافرين و خدمه
و فضاهاي روي عرشه كه قابليت بارگير روي آن وجود دارد .اين ظرفيت برحسب فوت
مكعب محاسبه و هر صدفوت مكعب برابر يك تن ظرفيت خالص كشتي است.
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