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التداعيات االقتصادية واالجتامعية لجائحة فريوس كورونا
) يف املغرب19-املستجد (كوفيد
Economic and Social Implications of the Covid-19
Pandemic in Morocco
تتناول هذه الورقة أوجه العالقة بني األزمة الصحية املرتتبة عىل تفيش وباء فريوس كورونا املستجد
 مع الرتكيز عىل تحليل آثار الجائحة واقرتاح،) والوضعية االقتصادية واالجتامعية والسياسية يف املغرب19-(كوفيد
: وهو تسطيح منحنيني استثنائيني، ُوضع صنّاع القرار يف املغرب أمام امتحان صعب.سيناريوهات لتعايف االقتصاد
، فعىل مستوى منحنى عدد إصابات كورونا. ومنحنى االنكامش االقتصادي،منحنى اإلصابات بالفريوس املتحور
 قبل أن تضعف درجة،2020  مايو/توضح البيانات اإلحصائية املتوافرة أنه قد اقرتب من التسطح عند نهاية أيار
 أما عىل. خاصة مع بزوغ بؤر وبائية ذات طبيعة عائلية ومهنية، يونيو/تسطحه مع بداية النصف الثاين من حزيران
 فتبدو حزمة التدابري التي اعتُمدت فعالةً إىل حد ما يف التخفيف من آثار،مستوى منحنى االنكامش االقتصادي
.الجائحة عىل صعيدي الطلب والعرض؛ ما مكّ ن من الحد من انزالق الناتج املحيل اإلجاميل إىل مستويات قياسية
 فإن، ولذلك. فإن آفاق تعايف االقتصاد املغريب ما زالت تتسم بنوع من الضبابية،ورغم املجهودات املبذولة
،أساسا عىل صياغة مجموعة من السيناريوهات عىل اآلماد القصرية واملتوسطة والطويلة
توقعاتنا اعتمدت
ً
 ولكن برشط، بل قد يتحسن أداؤه،2023 لنصل إىل نتيجة مفادها أن االقتصاد املغريب قد يتعاىف يف أفق سنة
 وتحفيز، وتعزيز األمن االجتامعي مبعناه األوسع، إصالح املنظومة الصحية: هي،التغلب عىل أربعة تحديات رئيسة
. وتحسني جودة املؤسسات،االقتصاد وترسيع انتقاله إىل مستقبل أكرث استدامة
. املغرب، تعايف االقتصاد، االنكامش االقتصادي، الحجر الصحي، املنظومة الصحية،19- جائحة كوفيد:كلامت مفتاحية
This research paper examines aspects of the relationship between the health crisis caused by the
Covid-19 outbreak and the economic, social and political situation in Morocco, with a special focus
on the analysis of the pandemic's impact, and some proposed scenarios for economic recovery.
Moroccan policymakers today face a thorny dilemma regarding the flattening of two different curves:
the Covid-19 pandemic and the economic recession. Concerning the pandemic curve, statistical data
have revealed that by the end of May 2020 it was almost fully flat, but that in the second half of June
2020 this trajectory slowed, especially with the emergence of familial and corporate hotspots. As
far as the economic recession is concerned, the package of initiated public measures seems to be
proving effective in alleviating the pandemic's impact on supply as well as demand, thereby avoiding
a fall in GDP toward a record meltdown. Despite these efforts, prospects for the recovery of the
Moroccan economy are still unclear. Our forecasts thus draw on a variety of scenarios, formulated
in the short, medium and long term, finally concluding that the national economy will recover in
the course of 2023. Our forecasts reveal that the domestic economy may even perform better, on
the condition that it overcomes four major challenges: i) reforming the health system; ii) enhancing
social security in its broadest sense; iii) stimulating the economy and accelerating its transition to
more sustainability; iv) and improving the quality of institutions.
Keywords: Covid-19 Pandemic, Health System, Health Containment, Economic Recession, Economic
Recovery, Morocco.
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مقدمة
عرف االقتصاد املغريب خالل األشهر التي سبقت انتشار فريوس كورونا املستجد تنو ًعا ًّ
مهم يف النسيج اإلنتاجي،
ً
وتحكم يف التضخم ،وتدب ًريا َم ِرنًا آلليات تحديد سعر الرصف؛ ما عزز قدرته النسبية عىل مقاومة الصدمات الخارجية.
غري أن هذه املزايا ذات الطابع املاكرو-اقتصادي قابلتها اختالالت وضعت املغرب يف موقف صعب بشأن تدبري جائحة
أساسا يف ضعف املنظومة الصحية ،وهشاشة الوضعية االقتصادية واالجتامعية لغالبية السكان،
كورونا ،وهي تتمثل ً
يف سياق يتسم باتساع الفوارق االجتامعية ،وضعف النمو االقتصادي الشامل .وقد أمكن الوقوف عىل هذه الوضعية
من خالل تقرير التنمية البرشية لعام  ،2019حيث يوجد املغرب ضمن قامئة الدول املصنفة ذات "تنمية برشية
متوسطة" ،باحتالله املرتبة  123عامل ًيا من أصل  189دولة(((.
بالتزامن مع الجائحة ،شهد الفصل األول من سنة  2020موجة جفاف شديدة ،ساهمت نو ًعا ما يف الحد من هامش
مناورة ص ّناع القرار أمام خطر اتساع رقعة تفيش فريوس كورونا املتحور .ولذلك ،فال غرو أن سنة  2020قد أطلت عىل
املغرب بصدمة مزدوجة ما دامت الحكومة ال تستطيع التحكم يف دورة الجفاف ،أو يف اندالع رشارة فريوس جديد ما
فتئ يزيد من درجة عدم اليقني ويبعرث أوراق السياسات االقتصادية واالجتامعية.
والواضح أن الحكومة املغربية وضعت إكراهات الوباء الجديد يف الحسبان ،قبل تسجيل أول إصابة مؤكدة يف
قلق بالنسبة إىل الجميع .وقد اكتفت
 2آذار /مارس  ،2020خاصة أن تطور األمور يف إيطاليا وإسبانيا مثّل مصدر ٍ
الحكومة خالل املرحلة األوىل من مواجهة الوباء (مرحلة االحتواء الطوعي) التي استغرقت  18يو ًما ،ويف إطار تدابري
احرتازية ،مبراقبة الوضعية وتعزيز إجراءات املراقبة يف املطارات والتواصل املستمر مع املغاربة لطأمنتهم وتذكريهم
برضورة احرتام بعض القواعد الصحية يف الحياة اليومية؛ من قبيل التباعد الجسدي ،وغسل اليدين باستمرار .ويف 10
آذار /مارس ،ق ّرر املغرب ،تدريج ًيا ،ويف وقت وجيز ( 15-10آذار /مارس  ،)2020تعليق الرحالت الجوية الدولية بد ًءا
بإيطاليا وانتها ًء بأفريقيا؛ ليتم بعد ذلك إغالق املدارس ( 13آذار /مارس) ،وحظر التجمعات العامة ( 14آذار /مارس)
وإغالق املساجد ( 16آذار /مارس)(((.
ويف  19آذار /مارس  ،2020وبعد أن وصل عدد اإلصابات املؤكدة إىل  63حالة وأصبح الفريوس ينتقل محل ًيا ،قرر
املغرب املرور إىل املرحلة الثانية من تدبري الجائحة ،من خالل إعالن حالة الطوارئ وفرض العزل املنزيل وتقييد الحركة
يف البالد ،وهي تدابري ال محيد عنها إلبقاء الوباء تحت السيطرة يف سياق يتسم بعدم اليقني ومحدودية املنظومة
الصحية املغربية يف استيعاب أعداد كبرية من اإلصابات.
وعشية قرار الرفع التدريجي للحجر الصحي يف  11حزيران /يونيو  ،2020بلغ إجاميل عدد اإلصابات  8508حاالت(((،
وقد استطاع املغرب االقرتاب من تسطيح منحنى اإلصابات بالفريوس عند نهاية أيار /مايو  ،2020وهو ما يوافق
 1األمم املتحدة ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقرير التنمية البرشية لعام  :2019ما وراء الدخل واملتوسط والحارض :أوجه عدم املساواة يف القرن
الحادي والعرشين (نيويورك :برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،)2019 ،شوهد يف  ،2020/6/14يفhttps://bit.ly/3hWP8zg :
اململكة املغربية ،وزارة الداخلية" ،املوقع الخاص بالبالغات املتعلقة بفريوس كورونا وبعملية الدعم املؤقت لألرس العاملة يف القطاع غري املهيكل
2
املترضرة من فريوس كورونا" ،شوهد يف  ،2020/6/15يفhttps://bit.ly/3fkXyyF :
 3اململكة املغربية ،وزارة الصحة" ،البوابة الرسمية لفريوس كورونا باملغرب" ،شوهد يف  ،2020/6/17يفhttps://bit.ly/3fBBakQ :

158

التداعيات االقتصادية واالجتامعية لجائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-يف املغرب

ما تو َّقعه إبراهيم منصوري يف دراسة بحثية سابقة((( .وتعترب هذه النتيجة من األهداف الرئيسة للحجر الصحي،
ومجرد الوصول إليها يف زمن معقول هو انتصار يف حد ذاته ،مع العلم أن دولتني عربيتني فقط ،هام األردن وتونس،
متكنتا من تسجيل نتائج أحسن يف وقت أقرص .إال أن الترسع يف إعادة فتح االقتصاد أدى إىل دخول املغرب يف
مرحلة جديدة ابتدا ًء من منتصف حزيران /يونيو ،متيزت بظهور سلوكيات ُمخِ ّلة بقواعد السالمة الصحية املفروضة
واإلجراءات الوقائية ،سواء من جانب األفراد (عدم احرتام التباعد الجسدي ،وتجاهل ارتداء الكاممات الواقية ،وارتداء
كاممات مستعملة ع ّدة مرات ،ونسيان تعقيم اليدين باستمرار) ،أو بعض الرشكات (عدم احرتام بروتوكول تدبري
خطر العدوى كام حددته الوزارة الوصية)((( .وتزام ًنا مع هذا التطور ،كثفت السلطات املختصة اختبارات الكشف
عن فريوس كورونا يف الوسط املهني ،وخاصة الوحدات الصناعية واملتاجر الكربى .وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن
ارتفع بشدة عدد الحاالت الحاملة للفريوس ،وهي مرتبطة يف معظم األحيان ببؤر وبائية ظهرت يف بعض الوحدات
الصناعية الكربى ،ويف بعض األحياء الشعبية التي تعرف كثافة سكانية عالية .وأمام هذا املعطى الجديد ،قررت
السلطات الحكومية إعادة إغالق مثاين مدن كربى ،مبا فيها طنجة ومراكش والدار البيضاء ،مع ما يحمله ذلك من
إكراهات مادية ونفسية وعائلية .ويعكس هذا العزل فشل الحكومة واألفراد واملؤسسات املهنية يف التعامل العقالين
مع الرفع التدريجي للحجر الصحي .وإىل حدود  31متوز /يوليو  ،2020بلغ عدد اإلصابات  ،24322أي مبعدل 161
سجل املغرب أحد أدىن معدالت اإلماتة يف العامل ( 1.45يف املئة) ونسبة
إصابة يوم ًيا منذ بداية الجائحة ،ومع ذلك ّ
ٍ
تعاف ناهزت  73يف املئة(((.
ومل يكن من املمكن التحكم يف مسار الوباء خالل فرتة الحجر الصحي لوال حزمة اإلجراءات التي اتخذها ص ّناع القرار،
والتي ارتكزت عىل ستة محاور رئيسة :الرصامة يف فرض الحجر الصحي ،وتعبئة آالف موظفي وزارة الداخلية لتتبع
الوضع الوبايئ عن قرب ،واالستثامر االستثنايئ واالستعجايل يف املعدات الطبية((( ،وتضافر جهود أط ُقم الطب املدين
والعسكري ،وإجبارية ارتداء الكاممة خارج مقرات السكنى ،ووضع بروتوكول عالجي "مناسب" ،مبا يف ذلك استعامل
املنتجة محل ًّيا ،مع س ّد الخصاص عرب االسترياد.
مادة "الهيدروكيس كلوروكني" َ
ووع ًيا منهم بالتأثريات السلبية للوباء يف االقتصاد املغريب ،تب ّنى ص ّناع القرار مجموعة من القرارات ك ّرست حضور
الدولة القوي يف مواجهة األزمة .ففي أسابيع قليلة ،تسارعت التدابري التي من شأنها التخفيف من الصدمة ،حيث
تم إنشاء "لجنة اليقظة االقتصادية" ملواجهة انعكاسات وباء كورونا عىل االقتصاد ( 11آذار /مارس  ،((()2020كام
تم إحداث صندوق خاص بتدبري ومواجهة الجائحة وصل مجموع اعتامداته املالية إىل أكرث من  3مليارات دوالر
 4إبراهيم منصوري" ،محاولة لتقدير دا ّلة عدد اإلصابات بفريوس كورونا يف املغرب :يف اتجاه بلوغ الذروة أواخر مايو /أيار وتصفري عدد ا ْل ُم َك ْو َفدِين عند
متم يونيو ( ،"2020نيسان /أبريل  ،)2020شوهد يف  ،2020/6/13يفhttps://bit.ly/3i3VjS8 :
 5اململكة املغربية ،وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخرض والرقمي ،وزارة الشغل واإلدماج املهني" ،بروتوكول تدبري خطر العدوى بوباء كوفيد  19يف
أماكن العمل" ،شوهد يف  ،2020/7/12يفhttps://bit.ly/2EMWG9B :
 6اململكة املغربية ،وزارة الصحة العمومية" ،البوابة الرسمية لفريوس كورونا باملغرب".
 7تب ًعا لبالغ وزارة االقتصاد واملالية املغربية يف  19آذار /مارس  ،2020تم تخصيص مليا َري درهم (نحو  210ماليني دوالر) لتأهيل املنظومة الصحية مبا
يف ذلك اقتناء  1000رسير لإلنعاش ،و 550جهازًا للتنفس ،و 100ألف عدة ألخذ العينات ،و 100ألف عدة للكشف.
 8اململكة املغربية ،وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة" ،بالغ صحفي :إنشاء لجنة اليقظة االقتصادية لتتبع انعكاسات وباء كورونا وتحديد اإلجراءات
املواكبة" (آذار /مارس  ،)2020شوهد يف  ،2020/6/15يفhttps://bit.ly/2XltDR2 :
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أمرييك((( ،ومتت املوافقة عىل تجاوز سقف التمويالت الخارجية املنصوص عليه يف قانون املالية لسنة  .2020وعالوة
عىل ما سبق ،قررت الحكومة تعويض ُأجراء القطاع الخاص عن فقدان الشغل وتقديم دعم مؤقت لألرس العاملة يف
القطاع غري املهيكل(.((1
وعىل صعيد السياسة النقدية واملالية ،سارع البنك املركزي (بنك املغرب) إىل اعتامد حزمة من التدابري الجديدة لدعم
االقتصاد القومي والنظام البنيك ،أهمها تخفيض معدل الفائدة املرجعي عىل مرحلتني (من  2.25إىل  2يف املئة ،ثم
إىل  1.5يف املئة) ،وضخّ سيولة أكرب يف السوق النقدية( .((1ولتحديد األولويات وتوجيه اإلنفاق العام ،قامت الحكومة
بإعداد قانون مالية تعدييل يكون مبنزلة خريطة طريق عىل املدى القصري(.((1
ملزيد اإلحاطة بهذا املوضوع ،ارتأينا تنظيم هذه الدراسة يف ثالثة محاور .يتناول األول التداعيات االقتصادية لتفيش
فريوس كورونا املستجد يف املغرب ،ويتطرق الثاين إىل التداعيات االجتامعية والسياسية لتفيش الفريوس ،ويستعرض
الثالث توقعاتنا وتوصياتنا بالنسبة إىل السياسات العامة التي ينبغي اتخاذها عىل املديني القصري والطويل .وتناقش
الخامتة أبعاد النتائج املنبثقة من الدراسة ،وتقدم مقرتحات متعلقة بصياغة اسرتاتيجيات مناسِ بة لتمكني املغرب من
الخروج بأقل الخسائر من األزمة الصحية  -االقتصادية املزدوجة.

أول :التداعيات االقتصادية لجائحة كورونا يف املغرب
ً
خ ّلفت جائحة كورونا صدمة مزدوجة عىل االقتصاد املغريب؛ إذ شملت العرض (التوقف التام أو الجزيئ للنشاطات
اإلنتاجية واالستثامرية) ،والطلب (انخفاض نفقات األرس املوجهة نحو االستهالك النهايئ والطلب الخارجي من لدن
أهم رشكاء اململكة التجاريني) .وقد زاد من حدة هذه الصدمة تبعات االندماج الكبري لالقتصاد املغريب يف االقتصاد
العاملي الذي دخل يف مرحلة كساد يصعب التنبؤ مبساره .وكام يوضح الشكل ( ،)1تسارع انفتاح االقتصاد املغريب عىل
العامل واندماجه يف قنوات التبادل الدولية؛ ما جعله أكرث عرضة للمخاطر املرتبطة بتقلبات األسواق.
وكان من نتائج تلك الصدمة املزدوجة أن بدأ االقتصاد املغريب يف االنكامش عىل نحو ملحوظ .وقد أجمعت مختلف
التوقعات عىل أن الحجر الصحي قد يكلف االقتصاد املغريب ما بني  4و 7نقاط من منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي
بالنسبة إىل سنة 2020؛ فبحسب البنك الدويل ،سيكون الرتاجع يف حدود  4يف املئة( ،((1وهو املنحى نفسه تقري ًبا
الذي ذهب إليه إبراهيم منصوري يف دراسة أنجزها حول أداء االقتصاد املغريب يف ظل تبعات الجائحة ،قبل شهرين
 9اململكة املغربية" ،مرسوم رقم  2.20.269صادر يف  21من رجب  16( 1441مارس  )2020بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل اسم 'الصندوق
الخاص بتدبري جائحة فريوس كورونا' 'كوفيد– ،"'19الجريدة الرسمية ،العدد  6865مكرر ،2020/3/17 ،شوهد يف  ،2020/6/9يفhttps://bit.ly/33jYbq0 :
 10بلغت التعويضات املخصصة ألجراء القطاع الخاص املتوقفني عن العمل نحو  210دوالرات شهر ًيا ،يف حني راوحت التعويضات املخصصة ألرباب األرس
العاملني يف القطاع غري املهيكل ما بني  84و 125دوال ًرا شهر ًيا ،ينظر" :كرونولوجيا القرارات التي اتخذتها الحكومة لفائدة املأجورين وغري املأجورين خالل
األزمة الصحية" ،البوابة الوطنية للمغرب ،2020/5/22 ،شوهد يف  ،2020/7/19يفhttps://bit.ly/3fGOlAZ :
11 Bank Al-Maghrib, "Communiqués," accessed on 14/7/2020, at: https://bit.ly/2DrOxY1
 12اململكة املغربية ،وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة" ،مرشوع قانون املالية املعدل رقم  35.20للسنة املالية  ،"2020شوهد يف  ،2020/7/7يف:
https://bit.ly/3foGS9H
13 World Bank Group, Morocco Economic Monitor (Washington, DC: World Band Group, 2020), p. ix, accessed on 15/7/2020, at:
https://bit.ly/2PxEzGZ
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الشكل ()1
تطور نسبتي صادرات وواردات السلع والخدمات يف املغرب خالل الفرتة 2019-1960
(نسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل)

املصدر :من إعداد الباحثني ،استنادًا إىل بيانات البنك الدويل ،ينظر:
World Bank, "Exports of goods and services (% of GDP) - Morocco," accessed on 20/6/2020, at: https://bit.ly/3kKboPd; World
Bank, "Imports of goods and services (% of GDP) - Morocco," accessed on 20/6/2020, at: https://bit.ly/3gY49kv

من صدور توقعات البنك الدويل الذي تو ّقع ساب ًقا من ًوا موج ًبا يفوق  2يف املئة( .((1أما وزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة ،محمد بنشعبون ،فأشار إىل أن االقتصاد املغريب خرس نحو مليار درهم (ما يناهز  104ماليني دوالر) عن كل
يوم حجر( ،((1ما يعني أن تكلفة  80يو ًما من الحجر بلغت  8.32مليارات دوالر.
وقد ساهمت دورة الجفاف ،التي أصبحت ذات طابع هيكيل ،يف تعقيد األمور .ويوضح الشكل ( ،)2عىل نحو ال يدع
ً
مجال للشك ،كيف تؤثر التساقطات املطرية يف إنتاج الحبوب؛ ومن مثة يف منو الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الثابتة.
ومن املنتظر أن ينخفض محصول الحبوب يف املغرب بالنسبة إىل السنة الفالحية الجارية ( )2020-2019بنحو  42يف
املئة ،إىل ما دون  3ماليني طن ،وهو أدىن محصول منذ سنة .((1(2007
وميكن اعتبار أنّ ارتفاع األصول االحتياطية الرسمية من العملة الصعبة من مؤرشات الركود االقتصادي يف املغرب،
ً
متواصل يف حدود  289.1مليار درهم (نحو  30مليار دوالر) ،أي بزيادة
حيث شهدت وفق بيانات البنك املركزي ارتفا ًعا
تقدر بـ  0.4يف املئة من أسبوع إىل آخر حتى  29أيار /مايو  ،2020وهو ما يكفي لتغطية  200يوم من الواردات(.((1
14 Brahim Mansouri, "Une récession de presque -5% frapperait l'économie nationale du Maroc en 2020 sous le double joug de la
sécheresse et du coronavirus," Research Gate (April 2020), p. 5, accessed on 17/6/2020, at: https://bit.ly/3hX7xvQ
 15رصح بنشعبون خالل الجلسة األسبوعية مبجلس املستشارين ،يف  19أيار /مايو ً ،2020
قائل" :كل يوم من الحجر يكلف املغرب خسارة مليار درهم"،
تييل ماروك ،شوهد يف  ،2020/6/12يفhttps://bit.ly/3imU8xj :
 16اململكة املغربية ،املندوبية السامية للتخطيط" ،مراجعة توقعات االقتصاد الوطني خالل الفصلني األول والثاين من  ،"2020شوهد يف  ،2020/6/13يف:
https://bit.ly/33HHmW4
17 Bank Al-Maghrib, "Revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière," Juillet 2020, accessed on 17/7/2020,
at: https://bit.ly/2XnrKTA
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الشكل ()2
تطور معدل النمو االقتصادي ومردودية الحبوب يف املغرب خالل الفرتة 2019-1961

املصدر :من إعداد الباحثني ،استنادًا إىل بيانات البنك الدويل ،ينظر:
World Bank, "Cereal production (metric tons) – Morocco," accessed on 20/6/2020, at: https://bit.ly/3kN8Gby; World Bank, "GDP
growth (annual %) - Morocco," accessed on 20/6/2020, at: https://bit.ly/31WXaSi

وجاء هذا التحسن يف سياق قرار املغرب استخدام خط الوقاية والسيولة الذي مينحه صندوق النقد الدويل من
أجل سحب مبلغ يقارب  3مليارات دوالر قابلة للسداد عىل مدى  5سنوات؛ كام ساهم تراجع الطلب عىل العملة
الصعبة إلمتام عمليات االسترياد والسفر إىل الخارج يف الرفع من احتياطي العمالت األجنبية القوية.
وقد كان لهذا املستوى غري العادي من احتياطي العملة الصعبة آثا ٌر إيجابية يف استقرار الدرهم املغريب ،وم ّكن من
زيادة التحكم يف الضغوط التضخمية .ففي ما يخص معدل الرصف ،وبحسب البيانات الصادرة عن البنك املركزي،
فإن قيمة الدرهم انخفضت بنسبة  0.46يف املئة مقارنة باليورو ،وارتفعت بنحو  1.43يف املئة مقارنة بالدوالر
األمرييك خالل الفرتة  28أيار /مايو  3 -حزيران /يونيو  .((1(2020ومع أخذ استقرار املستوى العام لألسعار يف االعتبار،
فإن املغرب ما زال يحظى مبعدل رصف حقيقي فعيل ُمستقر؛ ما سيم ّكن من الحفاظ عىل التنافسية السعرية
 Price Competitivenessلالقتصاد املغريب.
سجل ارتفا ًعا طفي ًفا يف آذار /مارس  ،2020مقارنة بشباط /فربايرُ ،ق ّدر بنحو  0.4يف املئة(،((1
أما معدل التضخم فقد ّ
وهو ناتج باألساس من تهافت املغاربة عىل اقتناء السلع الغذائية يف النصف الثاين من الشهر نفسه ،نظ ًرا إىل الغموض
الذي كان ّ
يلف اإلعالن عن حالة الطوارئ وفرض الحجر الصحي والخوف من تبعات التفيش الرسيع لفريوس كورونا.
سجل معدل التضخم انخفاضً ا مبا يناهز  0.1يف املئة
ويف نيسان /أبريل وأيار /مايو ،تحسنت األحوال نسب ًّيا ،حيث ّ
19
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و 0.2يف املئة ،عىل التوايل( .((2وقد ساعد االنخفاض الذي طرأ عىل الرقم االستداليل للمواد الغذائية يف تعويض ارتفاع
مؤرش أسعار املواد غري الغذائية ،وخاصة املحروقات ،إضافة إىل انخفاض أسعار السلع االستثامرية التي تدخل يف
حساب ُمخَ ِّفض الناتج املحيل اإلجاميل(.((2
ونظ ًرا إىل السياسة املرنة التي تب ّناها البنك املركزي ،عرف سعر الفائدة نو ًعا من االستقرار .فقبل  3أيام من اإلعالن
الرسمي عن بداية الحجر الصحي ،تدخّ ل البنك املركزي لتخفيض معدل الفائدة الرئيس الذي انتقل من  2.25يف
املئة إىل  2يف املئة .ويف اليوم التايل لهذا القرار ،اقرتضت املصارف املغربية ما مقداره  95140مليون درهم يف إطار
عملية التسبيقات األسبوعية التي تتم يف السوق النقدية( ،((2وهو رقم قيايس يعكس حاجة السوق إىل السيولة قصد
االستجابة لالرتفاع الكبري الذي عرفته السحوبات عىل الودائع املرصفية.
وبسبب القیود املفروضة من أجل احتواء جائحة كورونا ،من املحتمل أن يكون معدل البطالة قد بلغ مستوى قياس ًيا.
فباستثناء قطاع الوظيفة العمومية وبعض النشاطات الرضورية ،من قبيل الصناعات الغذائية والخدمات البنكية
والتوزيع واالتصاالت ،عرفت باقي القطاعات ً
شلل تا ًّما ،حيث جرى الترصيح بتوقف مؤقت ألكرث من  900ألف
أجري يف نيسان /أبريل  ،2020وهو ما ميثل نحو  25يف املئة من مجموع العامل املرصح بهم لدى الصندوق الوطني
للضامن االجتامعي ،البالغ عددهم ما يربو عىل  3.6ماليني عامل( .((2وتجدر اإلشارة إىل أن هذا الرقم ال يعكس الواقع
الحقيقي لسوق الشغل يف املغرب ،نظ ًرا إىل تلكؤ عدد غري معروف من أرباب الرشكات واملقاوالت يف الترصيح بعدد
من أجرائهم لدى الصندوق ،وهو سلوك شائع يف املغرب.
وحني نضيف إىل هذا العدد العاملني يف القطاع غري املهيكل ،والبالغ عددهم ما يزيد عىل  4ماليني شخص ،فسنجد أن
نحو  5ماليني مغريب فقدوا مصدر رزقهم بسب تداعيات فريوس كورونا .وإذا ما علمنا أن مجموع السكان النشيطني
يف املغرب يزيد بقليل عىل  12مليون شخص( ،((2فإن معدل البطالة الحقيقي خالل فرتة الحجر الصحي يكون قد
تجاوز  40يف املئة ،ويتوزع هذا املعدل إىل نحو  10يف املئة باعتباره معدل بطالة طبيع ًيا أو عاد ًيا ،وأكرث من  30يف
املئة باعتباره معدل بطالة مؤق ًتا (انخفاض ظريف ملستوى النشاط االقتصادي) ،مع احتامل كبري يف أن ُيضاف قسط
من الصنف الثاين إىل األول خالل األشهر األوىل لرفع الحجر الصحي(.((2
 20اململكة املغربية ،املندوبية السامية للتخطيط" ،الرقم االستداليل لألمثان عند االستهالك لشهر ماي  ،"2020شوهد يف  ،2020/6/13يف:
https://bit.ly/39SpetH
21 Ibid.
22 Bank Al-Maghrib, "Bulletin trimestriel," no. 163 (Mars 2020), p. 16, accessed on 13/6/2020, at: https://bit.ly/30nNdh8
 23ترصيح وزير الشغل واإلدماج املهني أمام مجلس النواب ،ينظر" :أمكراز :أزيد من  900ألف أجري تم الترصيح بتوقفهم مؤقتًا عن العمل" ،موقع حزب
العدالة والتنمية ،2020/5/4 ،شوهد يف  ،2020/6/14يفhttps://bit.ly/2PEbN7i :
 24اململكة املغربية ،املندوبية السامية للتخطيط" ،مذكرة إخبارية حول املميزات األساسية للسكان النشيطني املشتغلني خالل سنة  ،"2020شوهد يف
 ،2020/6/14يفhttps://bit.ly/2XKnDRT :
 25بحسب املذكرة اإلخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية االقتصادية الوطنية لسنة  2020وآفاق تطورها خالل سنة  ،2021من املنتظر
أن يسجل معدل البطالة يف نهاية سنة  2020ارتفا ًعا بـ  5.6نقاط مقارنة مبستواه املسجل سنة  ،2020ينظر :اململكة املغربية ،املندوبية السامية للتخطيط،
"مذكرة إخبارية حول الوضعية االقتصادية الوطنية لسنة  2020وآفاق تطورها خالل سنة  ،"2021شوهد يف  ،2020/7/16يفhttps://bit.ly/3gGKCoh :
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ونظ ًرا إىل رصامة اإلجراءات املتخذة ملواجهة جائحة كورونا واالندماج الكبري لالقتصاد املغريب يف االقتصاد العاملي ،من
الطبيعي أن يتأثر ميزان املدفوعات .غري أن هذا التأثري مل يشمل كل مكونات هذا السجل بالحدة نفسها .وإىل حدود
نهاية نيسان /أبريل  ،2020حافظ امليزان التجاري عمو ًما عىل حالة العجز املعتادة ،ويعود ذلك إىل حدوث نوع من
اصة بني الصادرات والواردات .وبحسب آخر اإلحصاءات املتوافرة التي تخص األشهر األربعة األوىل
االستعاضة أو امل َق َّ
من سنة  ،2020انخفضت الواردات بنحو  20مليار درهم ( 2.08مليار دوالر) ،بينام تقلصت الصادرات إىل ما يقارب
 21.29مليار درهم ( 2.22مليار دوالر) ،مقارنة بالفرتة نفسها من سنة .((2(2019
وسجلت تحويالت الجالية املغربية املقيمة يف الخارج انخفاضً ا طفي ًفا خالل نيسان /أبريل وأيار /مايو ُ 2020ق ّدر،
توال ًيا ،بـ  10.1يف املئة و 12.4يف املئة مقارنة بالفرتة نفسها من سنة  .((2(2019أما العائدات السياحية ،ويف غياب
معطيات رسمية دقيقة ،فيمكن القول إنها اقرتبت من الصفر خالل الفرتة املمتدة من  20آذار /مارس  2020إىل أواخر
متوز /يوليو  .2020وعىل هذا األساس ،نكاد نجزم أن املغرب خرس نحو  2.5مليار دوالر من عائدات السفر (قيمة
املداخيل املحققة خالل الفرتة نفسها من سنة  ،)2019ولكنه يف الوقت نفسه اقتصد ما يناهز  800مليون دوالر ،وهو
املبلغ الذي اعتاد األفراد املقيمون يف املغرب رصفه خارج أرض الوطن خالل الفرتة نفسها من كل سنة (عمرة ،دراسة،
سياحة ،سفر أعامل ،مؤمترات  ...إلخ).
وعىل صعيد آخر ،ساهم الفائض الذي حققه الصندوق الخاص بتدبري جائحة كورونا ،البالغ نحو  3.4مليارات دوالر،
يف الحد من تفاقم عجز املوازنة العامة الذي بلغ  28.8مليار درهم (نحو  3مليارات دوالر) حتى نهاية حزيران /يونيو
 ،2020مقابل  22.8مليار درهم (نحو  2.4مليار دوالر) قبل سنة( ،((2وهو ناتج باألساس من زيادة طفيفة يف اإلنفاق
االجتامعي وانخفاض ملموس يف اإليرادات .ووفق ترصيحات وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة أمام مجلس
املستشارين يف  19أيار /مايو  ،2020فقدت خزينة اململكة نحو  500مليون درهم يوم ًيا (نحو  52مليون دوالر) ،وهو
ما يوازي ضياع (كسب فائت) نحو  4.16مليارات دوالر خالل  80يو ًما ،وهي املدة التي استغرقها اإلغالق العام(.((2
وبحسب تقديرات البنك الدويلُ ،يرتقب أن يتفاقم عجز املوازنة خالل العام الجاري ليصل إىل  7.5يف املئة من الناتج
املحيل اإلجاميل( ،((3مدفو ًعا بتأثريات أزمة كورونا وتبعات الجفاف الذي رضب املغرب خالل املوسم الفالحي الجاري.
إال أن هذا العجز قد يكون أش ّد خطورة إذا احتسبنا املتأخرات املالية التي عىل الدولة رصفها ملصلحة رشكات القطاع
الخاص ،وخاصة إذا استثنينا من حساب العجز اعتامدات صندوق تدبري أزمة كورونا واملنح األجنبية.
26 Office des Change, "Indicateurs des échanges extérieurs," Impact de la crise sanitaire liée au Covid19 sur le commerce extérieur:
Baisse des importations et des exportations de marchandises respectivement de -21Mds de DH et -20Mds de DH à fin avril 2020 (Avril
2020), p. 1, accessed on 14/6/2020, at: https://bit.ly/3foMAbD
27 Office des Change, "Indicateurs des échanges extérieurs," Impact de la crise sanitaire liée au Covid19 sur le commerce extérieur:
Baisse des importations et des exportations de marchandises respectivement de -21Mds de DH et -20Mds de DH à fin avril 2020 (Avril
2020), accessed on 14/7/2020, at: https://bit.ly/2XXLDks; Office des Change, "Indicateurs des échanges extérieurs," Impact de la crise
sanitaire liée au Covid19 sur le tourisme: Baisse des recettes voyages de 24,2% ou de 6.922 MDH à fin mai 2020 (Mai 2020), accessed on
14/7/2020, at: https://bit.ly/2PRSvvs
28
Royaume du Maroc, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'Administration, Trésorerie Générale du
Royaume, "Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques," (Juin 2020), p. 2, accessed on 16/7/2020, at :https://bit.ly/3fqMqAy
 29ينظر" :كل يوم من الحجر يكلف املغرب خسارة مليار درهم".
30 World Bank Group, Morocco Economic Monitor, p. 6.
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وللحد من العجز املضا َعف (أي عج َزي املوازنة والحساب الجاري) ،كان من الطبيعي أن تلجأ الحكومة إىل االقرتاض
يف سياق داخيل متسم بخفض البنك املركزي لسعر الفائدة املرجعي إىل  1.5يف املئة ،وسياق خارجي متسم بارتفاع
الطلب العاملي عىل التمويل؛ وهكذا ارتفعت اإلصدارات التي طرحتها الخزينة عىل مستوى سوق املناقصات الداخلية
بـ  40.6يف املئة خالل الفصل الثاين من سنة  ،2020عند  50.1مليار درهم (نحو  5.2مليارات دوالر)( .((3وارتفعت
إصدارات سندات الخزينة يف سوق الديون السيادية يف حزيران /يونيو بنحو  66.2يف املئة عند  28.4مليار درهم (أي
ما يقارب  3مليارات دوالر) .كام تم توسيع نطاق االستدانة باللجوء املفرط إىل املؤسسات املالية الدولية؛ فإضافة إىل
تفعيل خط السيولة والوقاية الذي منحه صندوق النقد الدويل ( 3مليارات دوالر) ،اقرتض املغرب يف وقت وجيز ما
يزيد عىل  2.5مليار دوالر من مصادر مالية متعددة (البنك الدويل ،والبنك األفريقي للتنمية ،وصندوق النقد العريب،
واالتحاد األورويب  ...إلخ) ،و ُيرتقب أن يتواصل مسلسل االقرتاض الخارجي خالل األشهر املقبلة يف ظل تفاقم العجز،
وهذا من شأنه أن يرفع نسبة املديونية العامة إىل نحو  92يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل مع نهاية سنة ،((3(2020
وهو مستوى مقلق بالنظر إىل محدودية املوارد وانتامء املغرب إىل الرشيحة الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل .ومن
خاصيات هذه املديونية أن جز ًءا كب ًريا منها ميتد عىل املدى املتوسط والطويل؛ ما يعني أن الحكومة املغربية قررت
رهن مستقبل األجيال املقبلة من خالل توريثهم ً
قسطا واف ًرا من تكلفة جائحة كورونا.
وعىل الصعيد القطاعي ،أفرزت جائحة كورونا ثالث مجموعات :الرابحون ،والخارسون ،وغري املعنيني .ويشمل
الرابحون الرشكات العاملة يف قطاع التأمني بفعل االنخفاض الكبري الذي سجلته حوادث السري وحوادث الشغل،
ورشكات الصناعات الغذائية بفعل تزايد الطلب الناتج من تهافت املغاربة عىل التخزين ،وصناعة منتجات النظافة
(الصابون ،واملطهرات ،واملناشف الورقية ،والقفازات البالستيكية) ،والصناعة الصحية (األقنعة واملطهرات الكحولية)،
كام انتعشت التجارة اإللكرتونية يف ظل انحسار الحركة يف املتاجر التقليدية .وأخ ًريا ،استفادت رشكات االتصاالت من
ارتفاع الطلب عىل خدمات اإلنرتنت الناتج من تعميم العمل والتعليم عن ُبعد .كام استفاد املواطنون املقيمون يف
املراكز الحرضية الكربى من تحسن جودة الهواء ،حيث تراجعت معدالت انبعاث ثاين أكسيد الكربون نتيجة لرتاجع
النشاط الصناعي وحركة النقل.
أما الخارسون ،وهم ميثلون األغلبية الساحقة من الفاعلني االقتصاديني واالجتامعيني ،فيمكن تصنيفهم إىل فئتني؛ إذ
تشمل الفئة األوىل القطاعات االقتصادية املرتبطة بالحركية التي اضطرتها جائحة كورونا إىل التوقف متا ًما عن العمل،
ومن مثة تكون خسائرها شبه كاملة إن مل نقل كاملة ،ويأيت عىل رأس هذه القطاعات قطاع نقل األفراد ونشاطات
اإليواء ،والخدمات املرتبطة بهام أيضً ا .فعىل سبيل املثال ،خرست الرشكة الوطنية للنقل الجوي  5.2ماليني دوالر
أمرييك يوم ًيا( ،((3ومبا أن التوقف استغرق أربعة أشهر عىل األقل ،فإن الخسارة اإلجاملية ستفوق  600مليون دوالر.
وقد سارت الرشكة الوطنية للنقل السكيك ورشكات النقل الخاصة للركاب عرب الطرق عىل املنحى نفسه تقري ًبا .كام
31 Royaume du Maroc, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'Administration, "Note de conjoncture: Direction
des études et des prévisions financières," no. 281 (Juillet 2020), p. 37, accessed on 22/7/2020, at: https://bit.ly/2XLLGQy
 32اململكة املغربية ،املندوبية السامية للتخطيط" ،مذكرة إخبارية حول :الوضعية االقتصادية الوطنية لسنة  2020وآفاق تطورها خالل سنة ."2021
 33ترصيح املدير العام للرشكة يف رسالة موجهة إىل املوظفني كام نرشتها صحيفة ليكونومست املغربية يف  14أيار /مايو  ،2020ينظر:
Amin Rboub, "RAM: 50 millions de DH de pertes par jour!" L'Economiste, 15/5/2020, accessed on 17/7/2020, at: https://bit.ly/3i3VFZ7
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اضطر نحو  95يف املئة من الفنادق ووحدات اإليواء السياحي إىل إغالق أبوابها(((3؛ وبحسب الفدرالية الوطنية
للسياحة ،من املنتظر أن تصل خسائر القطاع بكل مكوناته (اإليواء والنقل والتموين وكراء السيارات وخدمات
األسفار) إىل أكرث من  3.5مليارات دوالر أمرييك بحلول نهاية سنة .((3(2020
وتشمل الفئة الثانية القطاعات األقل حركية التي تأثرت عىل نحو معتدل ،وذلك نظ ًرا إىل مرونتها وتك ُّيف بعضها
مع الوضع الجديد ،ونخص بالذكر هنا صناعات النسيج والجلد حيث تح ّولت وحدات صناعية كثرية عاملة يف هذا
القطاع نحو إنتاج الكاممات واأللبسة الطبية الواقية ،والصناعات االستخراجية التي حافظت عىل  68يف املئة من
نشاطها( .((3وميكن إدراج القطاع البنيك يف هذه الخانة ،حيث تراجع مستوى الخدمات ا ُملقدمة وخاصة القروض
املمنوحة لألشخاص الذاتيني واملعنويني.
وتتكون فئة "غري املعنيني" اقتصاد ًيا بجائحة كورونا من الفالحني مبختلف رشائحهم والقطاعات املرتبطة بأنشطتهم،
وخاصة األسمدة والتوزيع .ويبدو أن املشاكل اآلنية لهذا القطاع لها عالقة بالجفاف والتدبري أكرث من عالقتها بأشياء
رب املاشية.
أخرى ،رغم أن إغالق األسواق األسبوعية قد أرض ،نسب ًيا ،بالفالحني الصغار و ُم ِّ
وعىل غرار معظم الدول النامية ،ع ّرت جائحة كورونا أعطاب قطاع الصحة يف املغرب ،ولوال النفقات االستثنائية
واالستعجالية يف املعدات الطبية ،وتدخّ ل الطب العسكري ،وتراجع ضغط املرىض اآلخرين عن املراكز االستشفائية
بسبب هاجس الخوف من العدوى ،ملا استطاعت املنظومة الصحية املغربية استيعاب جميع مصايب كورونا .صحيح
أن ص ّناع القرار انخرطوا منذ بداية األلفية الثالثة يف مسلسل إصالح تدريجي لهذا القطاع الحيوي من خالل وضع
أجندة سياسية لإلصالح يف سياق يتسم بتحوالت دميوغرافية ووبائية رسيعة ،غري أن عوامل مختلفة ومتداخلة ،مثل
ضعف اإلمكانات واالرتجالية ووجود قوى معارضة من داخل القطاع ،أ ّثرت سلب ًيا يف تفعيل أفضل لالسرتاتيجيات
التي بلورتها الحكومة .وما زال القطاع يعاين الرتكيز االستشفايئ  ،Hospitalo-centrismوصعوبة الولوج إىل العالج،
وطغيان املنطق العالجي عىل املنطق الوقايئ( .((3ومن اإلصالحات التي ت ّتسم بالطموح ،والتي تعرف نو ًعا من التعرث،
خضم الربيع العريب الذي يقوم عىل مبدأ املساعدة
نذكر متويل نظام التغطية الصحية األساسية الذي بدأ تعميمه يف ّ
أساسا إىل مشكل التمويل؛ إذ ما زالت غالبية األرس
والتضامن لفائدة الفئات املعوزة .وتعود أسباب هذا التعرث ً
املغربية تتحمل تكاليف التمريض والعالج عىل نحو مبارش( ،((3خاصة أن إجام ّيل النفقات الحكومية عىل القطاع
 34ترصيح وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي أمام الربملان يف  8حزيران /يونيو  ،2020ينظر :نعيمة املباريك" ،فتاح
العلوي :القطاع السياحي باملغرب ترضر بشكل كبري بسبب 'كورونا'" ،مغرس ،2020/6/8 ،شوهد يف  ،2020/7/17يفhttps://bit.ly/2XKRBW1 :
 35ترصيح عبد اللطيف قباج ،رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة ،عىل هامش االجتامع األول للجنة املراقبة االقتصادية الذي ُعقد يوم اإلثنني 16
آذار /مارس ملناقشة اإلجراءات الواجب اتخاذها ملواجهة فريوس كورونا املستجد ،ينظر" :قطاع السياحة  ..اقرتاح سلسلة من التدابري ملواجهة أزمة فريوس
كورونا" ،وكالة املغرب العريب لألنباء ،2020/3/16 ،شوهد يف  ،2020/7/18يفhttps://bit.ly/3fCztU9 :
 36اململكة املغربية ،املندوبية السامية للتخطيط" ،النتائج الرئيسية للبحث الظريف حول تأثري كوفيد 19-عىل نشاط املقاوالت" (أيار /مايو  ،)2020ص ،3
شوهد يف  ،2020/7/18يفhttps://bit.ly/2BV7Hoj :
37 Brahim Elmorchid & Hind Hourmat Allah, "L'économie politique de la santé dans le monde arabe: la leçon marocaine," The
Economic Research Forum (ERF), 26e conférence annuelle, Online Webinars, 2020, p. 10, accessed on 21/7/2020, at: https://bit.ly/30q1s5f
 38بحسب املعطيات التي نرشها موقع منظمة الصحة العاملية ،بلغت نسبة املشاركة املبارشة للمواطنني املغاربة يف التمويل الصحي  54يف املئة سنة
 ،2017وهي نسبة عالية جدًا مقارنة مبا هو عليه الحال يف معظم دول العامل ،ينظر:
World Health Organization, Global Health Expenditure Database, "Health Expenditure Profile: Morocco," accessed on 19/7/2020, at:
https://bit.ly/3gBZHrj
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ال يتعدى  188دوالر أمرييك للفرد ،وف ًقا لتعادل القوة الرشائية  ،Purchasing Power Parity, PPPوهو رقم
متواضع مقارنة مبا هو عليه الحال يف دول ذات اقتصادات متشابهة مثل تونس ( 493.13دوال ًرا للفرد) واألردن
( 338.99دوال ًرا للفرد)(.((3
وعىل الرغم من تفاقم األزمة يف معظم القطاعات االقتصادية ،سجلت بورصة الدار البيضاء نو ًعا من التذبذب يف
األداء خالل فرتة الحجر الصحي .فبعد خسارة نحو  26يف املئة ما بني بداية آذار /مارس ونهاية نيسان /أبريل ،2020
عاد املؤرش الرئيس إىل االرتفاع عىل نحو غري متوقع يف أيار /مايو من السنة نفسها؛ ما سمح بتعويض تلك الخسائر
يف وقت مل يتجاوز  35يو ًما ( 4حزيران /يونيو  ،)2020مع العلم أن األداء السنوي ما زال سال ًبا ( 19.1يف املئة إىل
حدود نهاية أيار /مايو  ،)((4(2020نظ ًرا إىل الخسائر املسجلة ،يف كانون الثاين /يناير وشباط /فرباير ،التي لها عالقة
بحالة عدم وضوح الرؤية بشأن تطور املؤرشات املاكرو-اقتصادية وانعدام الثقة لدى املستثمرين .وتجدر اإلشارة هنا
تحسن أداء بورصة الدار البيضاء خالل النصف الثاين من الحجر الصحي يعكس ،إىل حد بعيد ،وجود نوع من
إىل أن ّ
القطيعة بني سوق األوراق املالية واالقتصاد الحقيقي.

ثان ًيا :التداعيات االجتامعية والسياسية لجائحة كورونا يف املغرب
ساعدت اإلجراءات الحكومية التي واكبت جائحة كورونا (الحجر املنزيل وحالة الطوارئ الصحية) يف تعليق موجة
االحتجاجات الفئوية التي اعتاد عليها املغاربة كل أسبوع ،والتي كانت تشهدها مناطق مختلفة من البالد عىل خلفية
مطالب ذات طابع اقتصادي واجتامعي؛ مثل توفري فرص عمل ،والزيادة يف األجور ،والحد من الفوارق االجتامعية.
وعالوة عىل ذلك ،اختفت الوقفات االحتجاجية ذات الطابع السيايس ،عىل قلتها ،من الفضاء العام.
وعىل العموم ،ميكن القول إن عوامل متعددة؛ من قبيل الخوف من انتشار العدوى ،وحالة عدم اليقني ،وتب ّني
السلطات العمومية خطا ًبا سياس ًيا وأمن ًيا ذا طابع أبوي ،دفعت املغاربة إىل تق ّبل سياسات الحكومة االستعجالية من
دون أي اعرتاض أو نقاش ،خاصة بعد قرار الدولة تعويض كل العاملني يف منشآت القطاع الخاص (ا ُملهيكل ،وغري
املهيكل) املتأثرة بتداعيات الجائحة .ومبا أن مستوى التغطية االجتامعية يف املغرب ما زال ً
هزيل ،فقد كان لهذه
وقع إيجايب عىل استمرارية العجلة االقتصادية واألمن االجتامعي من خالل دعم القوة الرشائية لألرس،
املساعدات ٌ
وإنعاش الطلب الداخيل ،والحد ،ولو نسب ًيا ،من نزيف مداخيل الرضائب غري املبارشة (الرضيبة عىل القيمة املضافة،
والرضيبة الداخلية عىل االستهالك).
لقد استقبل الكثريون ممن استفادوا من التعويضات عن فقدان الشغل ،وهم يف الغالب من ذوي الدخل املحدود،
أحسوا
مبادرة الدولة التعبوية والتضامنية بنوع من االستحسان والشعور بقيم املواطنة بكل معانيها؛ فام كان إال أن ُّ
باملسؤولية ،مق ّدمني تضحيات جسيمة من خالل انخراطهم العفوي يف اإلجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية،
 39البنك الدويل" ،املؤرشات" ،شوهد يف  ،2020/7/19يفhttps://bit.ly/3fJpbSl :
40 Royaume du Maroc, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'Administration, "Note de conjoncture: Direction
des études et des prévisions financières," no. 280 (Juin 2020), p. 37, accessed on 17/7/2020, at: https://bit.ly/2DyHmwQ
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وخاصة تعليق القواعد االجتامعية املتجذرة يف الثقافة املغربية؛ مثل التواصل مع الناس ،والعناق ،وحرية التنقل،
وأداء الصلوات يف املساجد.
ورغم املجهود الذي بذلته الدولة للتخفيف من الضائقة املالية لألرس املغربية املترضرة ،فإن مظاهر العوز والحاجة تفاقمت
وأضحت جلية للعيان ،وهو ما أكده تقرير أع ّده برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بالرشاكة مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا
والبنك الدويل .و ُيستنتج من هذا التقرير أن نسبة الفقر يف املغرب ميكن أن ترتفع إىل  27يف املئة مع نهاية سنة .((4(2020
املرجح أن يكون كثري
ويف غياب معطيات دقيقة و ُمح َّينة عن اآلثار التي خ ّلفها الحجر الصحي يف مستوى معدل الفقر ،من ّ
من املغاربة انزلقوا إىل براثن الفقر املدقع خاصة يف الوسط الحرضي .ففي دراسة أعدتها املندوبية السامية للتخطيط ،يتبني
أن املساعدة املالية التي ق ّدمتها الدولة لألشخاص املقيمني يف املدن الذين فقدوا عملهم من ج ّراء الحجر الصحي مل تتجاوز
 28يف املئة من مداخيل النشاط املفقودة( .((4وقد متثّل هذه املعضلة عقبة حقيقية أمام االستقرار االجتامعي والسيايس يف
حال فشل ص ّناع القرار يف وضع سياسة اقتصادية شاملة ومالمئة تكفل ظروف العيش الكريم لألرس.
ويبدو أن "الدولة الرعوية" بجهازها اإلداري الضخم ،املتجذر ً
أصل يف الثقافة املغربية ،تق ّوى نفوذها ،ولو مؤق ًتا،
مبباركة كل القوى السياسية والنقابية .لقد أبان كل من تدبري مرحلة الحجر املنزيل وحالة الطوارئ الصحية عن
الدور املحوري الذي اضطلعت به وزارة الداخلية التي كانت ،وما تزال ،متثّل أحد األعمدة الرئيسة لنظام الحكم يف
املغرب .وبرز هذا الدور يف عمليات االستقطاب من خالل التواصل امليداين وتوظيف خطاب املصلحة الوطنية لضبط
كل القضايا األمنية والصحية ،وكذلك النشاطات االقتصادية واالجتامعية .فإضاف ًة إىل التدبري األمني املحكم (تسليم
الرخص االستثنائية للتنقل ،واحرتام حظر التجوال ،وحامية املمتلكات ،ومواصلة الحمالت ضد كل أشكال الجرمية)،
اضطلعت أجهزة ُ"أ ّم الوزارات" بدور فعال يف عملية تحديد املستفيدين من دعم صندوق تدبري تداعيات كورونا،
وتوزيع املواد الغذائية عىل ساكنة البؤر املوبوءة ،ومراقبة األسعار ،ووضع الئحة النشاطات االقتصادية املسموح بها
يف ظل الحجر الصحي ،وضامن مقومات الحياة يف مختلف املناطق .كام ساهمت يف ضبط بعض املظاهر االجتامعية
بالحكمة من دون اللجوء إىل املساطر القانونية املعتادة؛ كالخصومات يف بيت الزوجية ،وخرق حظر التجوال،
واملشاكل املتعلقة بإيجار الدور السكنية واملحالت التجارية .ومن األمثلة الدالة عىل ذلك ،تدخل أحد مسؤويل
السلطات املحلية مبدينة الفنيدق ،يف شامل املغرب ،إلقناع أحد األشخاص بعدم طرد مستأجرين جزائريني تقطعت
بهم السبل ،حيث التزم شخص ًيا بتسديد مصاريف اإليجار(.((4
ومع توقف االحتجاجات يف شكلها التقليدي (االعتصام يف الشوارع والساحات العامة) ،انتقل النقاش والتعبري عن
االمتعاض إىل الفضاء االفرتايض .صحيح أن هذا األمر األخري كان ً
نشطا حتى قبل فرض حالة الطوارئ الصحية ،غري أن
الجائحة أكسبته ً
زخم جدي ًدا .وهكذا ،وإضاف ًة إىل النقاش العام ذي الطابع العقالين واملفيد لبناء مجتمع دميقراطي،
41 UNDP, UNECA & World Bank, "Social & Economic Impact of the Covid-19 Crisis on Morocco: A Temporary Analysis to Assess the
Potential for International Organizations to Support National Response," (March 2020), accessed on 14/7/2020, at: https://bit.ly/2XqcLZ8
 42اململكة املغربية ،املندوبية السامية للتخطيط" ،تأثري جائحة كوفيد 19-عىل الوضعية االقتصادية لألرس :املرحلة الثانية من البحث حول تأثري فريوس
كورونا عىل الوضع االقتصادي واالجتامعي والنفيس لألرس" (متوز /يوليو  ،)2020ص  ،9شوهد يف  ،2020/7/18يفhttps://bit.ly/3kpeOGN :
" 43بالفيديو ..هكذا تدخلت سلطات املضيق إلعادة جزائريني طردهام صاحب املنزل الذي يكرتيانه" ،أخبارنا املغربية ،2020/3/25 ،شوهد يف
 ،2020/7/13يفhttps://bit.ly/3iMJfp3 :
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برز نوع من النقاش الشعبوي والهاميش الذي ال يفرق بني الفضاءين العام والخاص ،وكان من نتائج ذلك أن تع ّرض
بعض ناشطي مواقع التواصل االجتامعي ُملساءالت قضائية ج ّلها قانوين رصف ،ولو أنها مرتبطة بحرية التعبري(.((4
وقد حاولت الحكومة استغالل هذه األمور وانشغال رشائح واسعة من املغاربة بجائحة كورونا لتمرير مرشوع قانون
مثري للجدل؛ يق ّيد الحريات ،ويحد عىل نحو كبري من حرية استخدام مواقع التواصل االجتامعي وشبكات البث
املفتوح ،خاصة يف ما يتعلق بانتقاد جودة املنتجات الوطنية( .((4ونظ ًرا إىل الجدل الكبري الذي خ ّلفه هذا املرشوع
الذي أطلق عليه املغاربة اسم "قانون تكميم األفواه" ،اضطر واضعوه إىل سحبه مؤق ًتا يف انتظار مزيد من املشاورات
مع كافة الهيئات املعنية.
وعىل الصعيد السيايس ،ميكن تقسيم فرتة الحجر الصحي إىل مرحلتني :مرحلة اإلجامع الوطني ومرحلة الشّ ك والريبة.
خالل املرحلة األوىل ،ويف ظل حالة عدم اليقني بشأن تطورات أزمة جائحة كورونا ،هرول مختلف الفاعلني ،من
أحزاب سياسية ونقابات ومنظامت أهلية ،إىل وضع ثقتهم بالهياكل السياسية القامئة بوصفها مصد ًرا لليقني ،ومباركة
قراراتها االستعجالية؛ وهو ما أدى إىل خلق نوع من اإلجامع الوطني ساهم يف بعث األمل بشأن قدرة األجهزة
الحكومية عىل إدارة األزمة والتعامل معها عىل النحو املطلوب .ويف اآلن نفسه ،أدت هذه الوضعية إىل تعطيل عمل
املعارضة ،حيث انتقل دورها ،وهي ً
أصل مشتتة وذات أجندات مختلفة ،من موقع املساهمة الرمزية يف الفعل
السيايس إىل موقع متابعة األحداث ومباركة القرارات الحكومية عن بعد .وقد تداخلت عدة عوامل يف حدوث هذا
التحول ،لعل أبرزها تعطيل عمل املجالس املنتخبة ،ومنع التجمعات ،وضعف استعامل وسائل التكنولوجيا الحديثة
للتواصل مع املواطنني ،وتفيش سلوكيات الرقابة الذاتية داخل األحزاب وباقي املنظامت.
وخالل املرحلة الثانية التي بدأت مع ترسيب مرشوع "قانون تكميم األفواه" ،يف أواخر نيسان /أبريل  ،2020والتي
ازدادت حدتها بعد قرار الحكومة متديد فرتة الحجر املنزيل مدة ثالثة أسابيع ابتداء من  20أيار /مايو  ،2020ظهرت
بوادر أزمة بني الحكومة وباقي مكونات املشهد السيايس والنقايب والحقوقي ،وقد زاد من حدتها عدم تحسن الوضع
الوبايئ بالرسعة الالزمة ،وظهور بعض التجاوزات األمنية التي تم تداولها عىل مواقع التواصل االجتامعي؛ ما أدى إىل
تآكل ثقة املغاربة بصدقية األجهزة الحكومية ومدى قدرتها عىل احتواء األزمة .وج ّدت تحوالت عىل مستوى الخطاب
لدى أحزاب املعارضة ،وخاصة حزب األصالة واملعارصة الذي يعترب ثاين قوة سياسية يف الربملان املغريب ،والذي انتقد
بشدة تراجع الحكومة عن "التعاقد املبني عىل الثقة بني األغلبية واملعارضة يف التشاور يف كل القضايا املرتبطة بتدبري
جائحة كورونا"( .((4كام ص ّعد حزب االستقالل ،ذو التوجه املحافظ ،لهجته تجاه الحكومة ،معت ًربا أن التدابري املتخذة
ملواجهة جائحة كورونا اتسمت باالرتباك واالرتجالية(.((4
 44ينظر ً
مثل" :اعتقال عرشات األشخاص يف املغرب بعد نرش 'أخبار زائفة' عن فريوس كورونا" ،مونت كارلو الدولية ،2020/3/19 ،شوهد يف ،2020/7/13
يفhttps://bit.ly/2EE5MFs :
 45مرشوع القانون رقم  22.20املتعلق باستعامل شبكات التواصل االجتامعي ،وشبكات البث املفتوح والشبكات املامثلة ،وقد تم عرضه عىل املجلس
الحكومي املنعقد يوم  19آذار /مارس  ،2020شوهد يف  ،2020/6/17يفhttps://bit.ly/2DV0hlI :
 46حزب األصالة واملعارصة" ،بيان املكتب السيايس" ،2020/6/12 ،شوهد يف  ،2020/7/15يفhttps://bit.ly/3grBhkj :
 47حزب االستقالل ،تدخل رئيس الفريق مبجلس النواب يوم  ،2020/7/13شوهد يف  ،2020/7/18يفhttps://bit.ly/3iGkr1L :
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ووجبت اإلشارة إىل أن املؤسسة امللكية ،خال ًفا ملا تو ّقعه بعض املحللني ،اختارت التعامل مع الجائحة بنوع من
الرباغامتية والتكتم اإلعالمي ،وهي التي تحظى مبرشوعية مزدوجة "دينية وتاريخية" ،حيث مل يتوجه العاهل املغريب،
امللك محمد السادس ،يف أي خطاب إىل املغاربة طوال فرتة الحجر الصحي ،واكتفى الديوان املليك بإصدار بعض
البالغات التي تشري إىل انخراط القرص املبارش يف أزمة فريوس كورونا .ووف ًقا ملقال نرشته صحيفة إملوندو اإلسبانية،
يف  23أيار /مايو  ،2020فإن امللك "توىل بنفسه زمام القيادة يف تدبري األزمة من خالل إحداث فريق عمل لتنسيق
االسرتاتيجيات يف مجال مكافحة الجائحة ضم مسؤولني رفيعي املستوى"(.((4
ويف املجال الحقوقي ،حصلت بعض التجاوزات التي تبدو يف إجاملها معزولة وغري ممنهجة ،خاصة أثناء تنفيذ حالة
الطوارئ ،كام عمدت النيابة العامة واملديرية العامة لألمن الوطني باملغرب إىل نرش بالغات بانتظام ،تضمنت آالف
االعتقاالت املرتبطة بخرق فرتة حالة الطوارئ الصحية .ففي آخر بالغ لها يف  22أيار /مايو  ،2020أعلنت هذه املؤسسة
شخصا خرقوا حالة الطوارئ الصحية( ،((4وهو ما اعتربه
عن تحريك املتابعة القضائية يف مواجهة ما مجموعه ً 91623
االئتالف املغريب لحقوق اإلنسان ،املكون من عدة جمعيات حقوقية مغربية ،يف رسالة مفتوحة موجهة إىل رئاسة
النيابة العامة ،من األشياء املبالغ فيها ،داع ًيا إىل التقيد مبنطق املوضوعية والحذر ،واحرتام كامل للمقاربة اإلنسانية
والحقوقية( .((5كام خلقت هذه النظرة األمنية املشددة نو ًعا من اللبس لدى املفوضية السامية لحقوق اإلنسان التابعة
لألمم املتحدة ،وهو ما دفع جورجيت جانيون  ،Georgette Gagnonمديرة شعبة العمليات امليدانية والتعاون التقني،
إىل وضع املغرب ضمن الدول التي "أثارت الحمالت القمعية مخاوف بشأنها" ،مع العلم أن الغالبية العظمى ممن
تم اعتقالهم توبعوا يف حالة رساح أو تم إخالء سبيلهم؛ بحيث إن نسبة املعتقلني احتياط ًيا مل تتجاوز  4.76يف املئة(.((5
وقد أبانت باقي املنظامت عن نوع من روح املسؤولية والرباغامتية .ففي املجال الديني ،وباستثناء الشيخ "أبو
النعيم" الذي ُعرف بخرجاته اإلعالمية املشبعة بجرعات من التطرف والغلو يف الدين ،والذي ك ّفر الدولة املغربية
لقرارها القايض بإغالق املساجد وتعليق صالة الجمعة ،بارك كثري من علامء الدين القرارات الرسمية ،يف حني التزم
البعض اآلخر الصمت أو الحياد .أما يف املجال األهيل ،وكام هو عليه الحال يف باقي الدول العربية ،فقد انخرطت
آالف املنظامت يف مجابهة الجائحة عىل نحو عفوي وتطوعي يف إطار خدمة القرب (مساعدات غذائية لألرس املعوزة،
وهبات ملصلحة املستشفيات ،وتعقيم الفضاءات العامة ،والتوعية والتحسيس بخطورة الوباء ،وما إىل ذلك) .وإضاف ًة
إىل ما سبق ،ساهمت عرشات الرشكات الكربى يف دعم صندوق تدبري جائحة كورونا .ورغم أن هذا الدعم كان سخ ًّيا
بتجاوزه مليار دوالر ،فإن القانون الرضيبي املغريب يسمح للرشكات املتربعة بخصم مبلغ الدعم من الوعاء الخاضع
للرضيبة؛ ما يعني أن جز ًءا من هذه التربعات سيتم ً
حتم اسرتجاعه يف السنوات املقبلة عىل شكل وفورات رضيبية
Saving Tax؛ أي إن تلك التربعات ميكن اعتبارها من منظور محاسبايت سل ًفا مقد ًما للدولة.
48 "Magreb: La Task Force de Mohamed VI consigue estabilizar el coronavirus en Marruecos," El-Mundo, 23/5/2020, accessed on
14/7/2020, at: https://bit.ly/3k6IdFI
 49اململكة املغربية ،رئاسة النيابة العامة" ،بالغ حول خرق حالة الطوارئ الصحية ليوم  22ماي  ،"2020شوهد يف  ،2020/7/18يف:
https://bit.ly/3gHy9Rb
 50رسالة منشورة عىل موقع حزب النهج الدميقراطي ،ينظر" :االئتالف املغريب لهيئات حقوق اإلنسان يراسل رئيس النيابة العامة" ،موقع حزب النهج
الدميقراطي ،شوهد يف  ،2020/7/19يفhttps://bit.ly/3fO5eKk :
 51اململكة املغربية ،رئاسة النيابة العامة" ،بالغ حول خرق حالة الطوارئ الصحية ليوم  22ماي ."2020

170

التداعيات االقتصادية واالجتامعية لجائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-يف املغرب

ثالثًا :الفرص املتاحة والتوقعات بشأن تعايف االقتصاد املغريب
بعد  80يو ًما من اإلغالق العام ،قررت السلطات املغربية رفع الحجر الصحي بد ًءا من  1حزيران /يونيو  ،2020وفق
مبدأ التدرج ،ومراعاة الفوارق يف الوضع الوبايئ بني األقاليم (املحافظات) .ومن املنتظر أن يستغرق هذا األمر عدة
أسابيع ورمبا عدة أشهر؛ مع عدة عوامل متداخلة يف االعتبار؛ منها تطور الحالة الوبائية ،وتجارب الدول األخرى،
والتداعيات االقتصادية ،إضاف ًة إىل املخاطر ذات الطابع االجتامعي والسيايس.
وتختلف تبعات األزمة عىل االقتصاد املغريب بحسب املنظور الزمني .فعىل املدى القصري ،ومع استمرار تفيش الوباء،
من املحتمل أن يستعيد االقتصاد أنفاسه تدريج ًيا باملوازاة مع التخفيف من تدابري الحجر املنزيل وحالة الطوارئ
الصحية ،ولكنه لن يعود رسي ًعا إىل ما كان عليه قبل اإلغالق العام ،فمن املرجح ،كام أرشنا إىل ذلك آن ًفا ،أن ينحرص
االنكامش يف نسبة  5يف املئة عىل أحسن تقدير ،وهي النسبة نفسها التي حددها قانون املالية املعدل.
ّ
وبغض النظر عن تهاوي الطلب الخارجي ،من املرجح أن يسجل النشاط االقتصادي انتعاشً ا حذ ًرا ،يغذيه ارتفاع
الطلب الداخيل مبكونيه االستهالك واالستثامر .وسيكون االستهالك الداخيل املؤرش األول الذي من املنتظر أن يسجل
تطو ًرا طفي ًفا .فمن جهة ،من املنتظر أن يتحسن مستوى االستهالك العمومي باملوازاة مع ارتفاع نفقات التسيري
يف اإلدارات والخدمات ذات الطبيعة االجتامعية( .((5ومن جهة أخرى ،من املحتمل أن تكون بعض الفئات (طبقة
موظفي القطاع العام املكونة من نحو  852097موظ ًفا ،وأجراء القطاع الخاص الذين حافظوا عىل وظائفهم ،وفئة
املتقاعدين) قد وفرت قد ًرا ًّ
برنامجا استهالك ًيا محد ًدا( ،((5وهي إ ًذا عىل أهبة
مهم من املال ،ووضعت لنفسها
ً
االستعداد للتسوق من جديد للحصول عىل مشرتيات تح ّتم إرجاؤها ،وهو ما ميكن أن نسميه "متالزمة إعادة فتح
األسواق"  .Market Reopening Syndromومن القطاعات التي ستستفيد من هذه الدينامية ،قطاعات املطاعم
واملقاهي واأللبسة واآلالت املنزلية املختلفة وسلع مع ِّمرة أخرى .وقد بدأنا بالفعل مالحظة هذه السلوكيات مبارشة
بعد إعادة فتح املحالت التجارية والخدماتية املختلفة يف أواسط حزيران /يونيو .2020
أما االستثامر ،فمن املستبعد أن يتحسن بني عشية وضحاها ،نظ ًرا إىل استمرار حالة عدم اليقني ،إال أنه من املنتظر
إنهاء قسط وافر من املشاريع االستثامرية التي بدأت قبل ظهور جائحة كورونا .كام لوحظ أن مجموعة من الفنادق
املصنفة استغلت توقف الحركة السياحية لتنخرط يف عملية إصالحات كانت رضورية وتأجلت من قبل بسبب ضغط
الطلب أو غياب السيولة.
وعىل املدى املتوسط ،فإن تأثري األزمة يف االقتصاد املغريب سيحدده تطور الوضع الوبايئ .ففي حال اختفاء الفريوس،
أو التحكم فيه ،أو تم تطوير لقاح فعال مضا ّد له ،سيستمر االقتصاد املغريب يف التعايف مع ازدياد ثقة املستهلكني
واملستثمرين مبن فيهم األجانب .غري أن هذا التعايف سيتطلب إقرار خطة تحفيزية مناسبة ،تتوقف نتائجها عىل قدرة
 52بحسب املندوبية السامية للتخطيط ،سيشهد االستهالك العمومي ارتفا ًعا بـ  6يف املئة خالل الفصل الثاين من سنة  ،2020ينظر:
Royaume du Maroc, Haut-Commissariat au Plan, "Tendances conjoncturelles au deuxième trimèstre 2020," Institut National D'analyse
de la Conjoncture, Point de Conjoncture, no. 38 (juillet 2020), accessed on 17/7/2020, at: https://bit.ly/2FgbspL
 53بحسب بنك املغرب ،ارتفعت الودائع تحت الطلب لألشخاص الذاتيني لدى املصارف بـ  5.1يف املئة يف نهاية أيار /مايو  2020مقارنة بالفرتة نفسها من
السنة املنرصمة ،أما حسابات الدفرت فسجلت تحسنًا مبقدار  8.1يف املئة ،ينظر:
Bank Al-Maghrib, "Statistiques Monétaires," (Mai 2020), accessed on 16/7/2020, at: https://bit.ly/33ngXN2
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املغرب عىل إيجاد مصادر متويل غري مكلفة ،وقدرة رشكائه االقتصاديني عىل التعايف من آثار الجائحة يف أرسع وقت
ممكن .أما يف حال انتشار موجة ثانية من الفريوس ،أو ما يصطلح عليه بـ "الرضبة املزدوجة" ،مع ما يستلزم ذلك
من إغالق عام أو جزيئ ،فمن املحتمل أن تتعقد األمور وتضطر الحكومة إىل اتخاذ إجراءات استثنائية ملواجهة اآلثار
الوخيمة التي سترتتب عىل ذلك.
وأخ ًريا ،وعىل املدى البعيد ،أي ابتداء من سنة  ،2023من املحتمل أن يرتاجع الفريوس أو تقل حدته ،وهو ما يضمن
تعايف االقتصاد والعودة إىل منو اقتصادي رسيع .غري أن املدة التي سيستغرقها هذا التعايف رهينة مبدى قدرة النموذج
التنموي الجديد ،املحتمل إقراره يف بداية سنة  ،2021عىل إيجاد بدائل ناجعة وواقعية.
وانطال ًقا من هذه السيناريوهات ،ميكن تقديم توصيات إلنعاش االقتصاد املغريب .فعىل املدى القصري ،أي إىل حدود
نهاية كانون األول /ديسمرب  ،2020نويص برضورة االستمرار يف دعم األرس املعوزة ،وهي مناسبة مواتية لالنتهاء
من إعداد السجل االجتامعي املوحد ومأسسة الدخل األسايس املعمم عىل حساب صندوق املقاصة ،خاصة أن من
حسنات الجائحة أنها سهلت للدولة عملية تحديد األرس املعوزة ،ولو آن ًيا .ورغم تكلفتها الكبرية ،ستسمح هذه
العملية باملحافظة عىل السلم االجتامعي ً
رشطا أساس ًيا لخلق مناخ اإلقالع االقتصادي .كام ينبغي تعزيز مالية صناديق
الضامن املوجودة ً
أصل ،وإيجاد أخرى؛ حتى نصل إىل معدل صندوق ضامن لكل قطاع يأخذ يف االعتبار خصائصه
وإكراهاته .ولتمويل هذه الصناديق القطاعية ،نقرتح خلق صندوق عمومي لالستثامر ،وإقامة رشاكة بني الخزينة
العامة للمملكة والبنك املركزي والبنوك تسمح لهذه األخرية مبنح قروض ميرسة ج ًّدا للمقاوالت ،مع التزام البنك
املركزي ،يف إطار السياسة النقدية ،بإعادة خصمها أو متويلها.
وبالتوازي مع ذلك ،نقرتح تدخّ ل الدولة للحفاظ عىل النسيج االقتصادي االسرتاتيجي من خالل إعادة رسملة ،أو
دعم بعض الرشكات الوطنية املتعرثة؛ كالخطوط امللكية املغربية ،واملكتب الوطني للمطارات ،واملكتب الوطني
للامء والكهرباء .و ُيستحسن عدم املغامرة بتخفيض مستوى االستثامر العمومي؛ ألنه ُيع ّد رافعة قوية للنمو ،إن
بطريقة مبارشة عرب مفعوله القوي عىل العنارص املكونة لـ "الكعكة" الوطنية ،أو بطريقة غري مبارشة عن طريق أثره
التشجيعي يف تراكم رأس املال يف القطاع الخاص(.((5
أما عىل املديني املتوسط والبعيد ،ويف إطار آليات مخطط شامل لإلنعاش االقتصادي يأخذ يف االعتبار استدامة النمو
االقتصادي ويندرج يف إطار النموذج التنموي الجديد ،فنقرتح االستمرار يف دعم صناديق الضامن القطاعية ،مع منح
بعض التحفيزات للمقاوالت التي تلتزم بتوظيف خ ّريجي الجامعات أو تأهيلهم .كام ُيستحسن عدم االنزالق نحو
السياسة الحامئية وزيادة االهتامم بتقوية تنافسية االقتصاد املغريب .ومن بني الورش التي ينبغي فتحها بهدوء ،نذكر
ورش الصحة بكل تجلياتها ،من متويل وتكوين وتدبري وتغطية شاملة وما إىل ذلك ،مع العلم أن إنجاح هذه الورش
من شأنه تعزيز ثقة املواطن مبؤسسات الدولة والحفاظ عىل السلم األهيل.
 54رغم الظرفية املالية الصعبة ،ويف إطار قانون املالية املعدل ،انتبهت الحكومة إىل هذا األمر بأن حافظت تقري ًبا عىل مستوى االستثامر العمومي نفسه
الذي جاء به قانون املالية األصيل ،حيث سجل انخفاضً ا طفي ًفا بـ  8.7يف املئة ،مع اعتامد برمجة جديدة ومراجعة الجدولة الزمنية إلنجاز بعض املشاريع.
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ولتمويل هذه الربامج املوسومة بالطموح ،وغريها ،نقرتح عىل واضعي السياسات التحيل بنوع من املرونة التي
يتطلبها سياق االنكامش ،وذلك بعدم اختزال تدبري األزمة يف توازنات محاسباتية ،وإيجاد نوع من التوافق بني
التمويالت التقليدية والتمويل النقدي .فمن جهة ،وبالتزامن مع االستمرار يف االستدانة من األسواق املالية بشكل
معقول و ُمتحكم فيه ،ميكن النظر يف فرض رضائب جديدة عىل سلع وخدمات معينة؛ من قبيل مكاملات املحمول
والكحول واملرشوبات الغازية وتذاكر الطائرة والسلع الفاخرة؛ كام ميكن إعادة فرض الرضيبة التضامنية التي اعتاد
املغاربة مباركتها يف مثل هذه الظروف الصعبة .ومن جهة أخرى ،هناك إمكانية متويل العجز عن طريق االستدانة
النقدية ،أي الحصول عىل قروض مبارشة من البنك املركزي ،خاصة أن السياق املاكرو-اقتصادي الحايل يبدو مشج ًعا
ً
ومتحكم فيه إىل حد بعيد .ويف هذا الصدد ،ندعو البنك
لسياسة مثل هذه السياسة ،ما دام معدل التضخم منخفضً ا
توجهه نحو سلوك املحافظني املغالني يف تقييد خلق النقود ،وإبداء يشء من املرونة يف هذا
املركزي إىل التخفيف من ّ
املجال ،عوض السعي إىل االحرتام الصارم لقاعدة االقتصادي األمرييك ميلتون فريدمان  Milton Friedmanالذي
نادى بأهمية حرص معدل تزايد النقود يف مستوى يقارب نسبة منو الناتج املحيل اإلجاميل االسمي.
ومن الالزم أيضً ا دعم اإلقالع االقتصادي من خالل تحسني جودة املؤسسات السياسية واالقتصادية التي تعترب
رافعة لإلقالع االقتصادي( .((5وأظهرت التقارير الحديثة ملؤسسات دولية معروفة؛ من قبيل "فريدوم هاوس"
 ،Freedom Houseو"مؤسسة هرييتيج"  ،Heritage Foundationأن املغرب يحتل مرتبة متوسطة يف مؤرش الحرية
االقتصادية (املرتبة  78عامل ًيا بحسب إحصائيات  ،((5()2020ومرتبة متأخرة يف مؤرش الحرية السياسية (املرتبة 145
عامل ًيا بحسب إحصائيات .((5()2020

خامتة
ميكن القول إن املغرب نجح يف إبقاء جائحة كورونا تحت السيطرة خالل املرحلة األوىل (فرتة الحجر الصحي) ،وذلك
ً
ً
حفاظا عىل األرواح .ومل تختلف املقاربة التي
مفضل التضحية باالقتصاد
عىل الرغم من طابعها ال ُفجايئ والصادم،
اعتمدتها الدولة املغربية خالل هذه املرحلة كث ًريا عام كان عليه الحال يف باقي الدول العربية ،حيث ارتكزت عىل
أربعة محاور متداخلة ومرتابطة ،أال وهي املحاور الصحية واالجتامعية واالقتصادية واألمنية .وتعكس هذه املقاربة
أهمية الدولة الرعوية وتج ّذرها يف املجتمع املغريب والعريب ،بصفة عامة ،بجهازها اإلداري الضخم وقدرتها عىل التأقلم
مع الحاالت الطارئة.
ولكن خالل املرحلة الثانية من تدبري الجائحة (مرحلة التكييف يف إطار الرفع التدريجي للحجر الصحي)ُ ،سجلت بعض
االختالالت متثلت بالخصوص يف ضعف التواصل الحكومي ،واالرتجالية يف اتخاذ القرار ،والترسع يف إصدار البالغات،
والرتاخي يف فرض القواعد االحرتازية يف الفضاء العام .وكان من نتائج ذلك أن بدأ منحنى اإلصابات بالفريوس يف
االرتفاعُ ،محد ًثا نو ًعا من التخوف من ظهور موجة ثانية وفشل الحكومة يف كبح جامح الوباء بأقل األرضار.
55 Brahim Elmorchid, "Pour une meilleure intégration des institutions informelles dans les stratégies de développement en Afrique:
Une approche néo-institutionnelle," Afrique et Développement, vol. 41, no. 2 (2016), p. 92.
 56مؤسسة هرييتيج ،مؤرشات الحرية االقتصادية لسنة  ،2020شوهد يف  ،2020/6/19يفhttps://herit.ag/39QWaCS :
57 Freedom House. "Freedom in the World 2020," accessed on 19/6/2020, at: https://bit.ly/3aqCBSo
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وعىل الرغم من أن الوقائع املادية لهذه الجائحة مل تكتمل بعد ليتسنى للباحثني القيام بعمل متكامل واستقاء
الدروس ،فإن عمق األزمة ُيوحي بأن املغرب سيواجه عدة تحديات يف املستقبل:
يتجىل التحدي األول يف إصالح املنظومة الصحية ،حيث أظهرت أزمة كورونا أن هذه املنظومة شبه متهالكة ،ومن
مثة كانت غري جاهزة ملجابهة الوباء ،ولوال التدابري االستباقية املتمثلة يف الحجر املنزيل الصارم ملا مت ّكن املغرب من
تج ّنب كارثة صحية حقيقية .وبفضل النفقات الطبية االستثنائية واالستعجالية ،وتعبئة كل الطاقات الطبية وشبه
الطبية ،املدنية منها والعسكرية ،وإرجاء معظم العمليات الجراحية واالستشارات الطبية األخرى ،استطاعت املنظومة
الصحية التأقلم رسي ًعا مع الوباء ،حيث ظ ّلت صامدة عىل الرغم من الضغط املسجل عليها خالل نيسان /أبريل
2020؛ وهي قادرة عىل األرجح أن تستمر يف التعامل مع املرض من دون مشاكل ،ما عدا  -ال ق ّدر الله  -إنْ تفاقم
عدد الحاالت املصابة عىل نحو يؤدي إىل إتخام املؤسسات الصحية.
نستنتج أن إصالح أي منظومة صحية ُمتهالكة يعتمد ً
أول ،وقبل كل يشء ،عىل توافر اإلرادة السياسية وانخراط كل
الفاعلني يف إنجاح عمل إصالحي متسلسل عميق يرتكز ،يف نظرنا ،عىل أربع دعامات رئيسة :التمويل ،والتنظيم،
والتكوين ،وإعادة االعتبار إىل األطر الطبية والتمريضية.
أما التحدي الثاين فيتجىل يف األمن االجتامعي مبعناه األوسع .فمن حسنات جائحة كورونا أن ع ّرت الهشاشة االجتامعية
يف املغرب ،حيث تبني أن ما يربو عىل  4.3ماليني أرسة مغربية تنشط اليوم يف القطاع غري املهيكل ،وإذا افرتضنا ً
جدل
أن كل أرسة تتكون مبعدل يبلغ نحو  4.3أفراد( ،((5فهذا يعني أن أكرث من  18مليون شخص ،أي نحو نصف سكان
وسبل معيشتهم .وبحكم أن القطاع غري املهيكل يستمد روحه
املغرب ،يعتمدون عىل هذا القطاع لتأمني غذائهم ُ
من املؤسسات غري الرسمية املتجذرة يف املجتمع املغريب ،فإن محاربته تنطوي عىل مخاطر كبرية وتكاليف اجتامعية
وسياسية يصعب قياسهاً .
وبدل من ذلكُ ،يستحسن إرساء نظام تحفيزي قوي إلدماجه تدريج ًيا يف النسيج االقتصادي
املنظم ،موازا ًة مع تطور املجتمع .كام أن أزمة كورونا تع ّد مناسبة سانحة لحل صندوق املقاصة ،الذي يثقل كاهل
املالية العامة ،وتعويضه بنظام جديد يرتكز عىل فكرة الدخل األسايس املعمم ،بوصفه آلية لتوفري مصادر بديلة
للدخل وتقليص الفوارق االجتامعية وتعزيز الطلب ،مع العلم أن هذه العملية لن تكون سهلة بسبب صعوبة تحديد
الفئات املستهدفة وتتبعها.
ويكمن التحدي الثالث يف تحفيز االقتصاد املغريب وترسيع انتقاله إىل مستقبل أكرث استدامة .صحيح أن ص ّناع القرار
عملوا منذ بداية تسعينيات القرن املايض ،ويف إطار الجيلني الثاين والثالث من اإلصالحات ،عىل تنويع االقتصاد
واستدامته وإدماجه املتدرج يف االقتصاد العاملي من دون إغفال التوازنات املاكرو-اقتصادية ،وهو ما منحه نو ًعا من
املرونة الرضورية المتصاص الصدمات ،غري أن صدمة كورونا كانت أقوى مام ميكن أن يتح ّمله أي اقتصاد .ورغم ذلك،
وكام َب ّي ّنا آن ًفا ،كانت ردة فعل ص ّناع القرار عىل قدر كبري من الحكمة ،سواء من منظور السياسة النقدية ،أو سياسة
املوازنة العامة.
58 Royaume du Maroc, Haut-Commissariat au Plan, "Evolution de la taille moyenne des ménages par milieu de résidence:
1960-2050," accessed on 18/6/2020, at: https://bit.ly/2XoI06T
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أساسا يف ضعف األداء مقارنة بقيمة التكاليف التي تتحملها موازنة الدولة ،وهو ما
تتلخص مشكلة االقتصاد املغريب ً
يجد تفسريه يف ضعف التنافسية واستمرار بعض املظاهر املشينة (كالفساد اإلداري ً
مثل) .وتعترب جائحة كورونا ُفرصة
مواتية إلصالح هذه االختالالت ،من خالل االستثامر يف رأس املال البرشي ،ومواصلة اإلصالحات االقتصادية ،وتسخري
املعرفة وتكنولوجيا املعلومات لدعم االقتصاد وخدمة املجتمع.
أما التحدي الرابع واألخري ،فيتمثل يف تحسني جودة املؤسسات السياسية .لقد قطع املغرب ً
شوطا كب ًريا خالل
العرشين سنة األخرية عىل درب إرساء منوذج دميقراطي ،يوافق بني الرشعية التاريخية للملكية والرشعية االنتخابية
للحكومة ،غري أن املامرسة ما زالت تعرتيها إكراهات عدة دفعت بعض مراكز التفكري الدولية إىل تصنيف املغرب
ضمن الدميقراطيات الهجينة( .((5وميكن استغالل أزمة كورونا للميض قد ًما يف مسلسل تجويد املؤسسات ،وإعادة
االعتبار إىل الوسائط السياسية ،وتعزيز ثقة املغاربة بالعمل السيايس.
وخال ًفا ملا ُيدافع عنه أغلب الباحثني املغاربة ،نرى أن النموذج التنموي الذي تبناه املغرب منذ نهاية تسعينيات القرن
صالحا رشيطة تنقيحه وتطويره ،مع أن ُيؤخذ يف االعتبار الدروس ا ُملستخلصة من أزمة كورونا ،وتحديات
املايض يبقى ً
املعرفة واالستدامة والعدالة االجتامعية والتوازن بني املؤسسات الرسمية وغري الرسمية ،بل إن تغيريه عىل نحو جذري
يعترب مغامرة غري محسوبة العواقب يف سياق يتسم بدرجة عالية من عدم اليقني ومحدودية هامش املناورة.
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