
 

 أوراش كبرى غيرت وجه المغرب 1999-2019

 

ٌعٌش المغرب الٌوم على وقع ثورة حقٌقٌة محركها الرئٌس السٌاسات االقتصادٌة واالجتماعٌة التً ٌباشرها صاحب 

الجاللة الملك محمد السادس، الذي ومنذ اعتالئه عرش أسالفه المٌامٌن، لم ٌدخر أدنى جهد لتمكٌن المملكة من التموقع 

 .بقوة كنموذج وبلد رائد ضمن كوكبة الدول الصاعدة

وهكذا، عمل جاللة الملك على انخراط المغرب فً ورش تحدٌثً متعدد األبعاد على األمد البعٌد، خٌطه الناظم التنزٌل 

 .التدرٌجً لمختلف مشارٌع البنٌة التحتٌة التً تفسح المجال أمام آفاق جدٌدة لنمو وتعزٌز تنافسٌة االقتصاد المغربً

وال تكاد تمر سنة دون إحراز المملكة ألوجه تقدم ونجاحات باهرة، السٌما بفضل تسرٌع االستثمار فً البنٌات التحتٌة 

، وبرنامج "البراق"وإنجاز مشارٌع مهٌكلة كبرى، وذلك من قبٌل المركب المٌنائً طنجة المتوسط، والقطار فائق السرعة 

 .التسرٌع الصناعً واستراتٌجٌة الطاقات المتجددة

 طنجة المتوسط، أول طاقة استيعابية في الحوض المتوسطي

استطاع مركب طنجة المتوسط، الذي ٌعد بوابة حقٌقٌة لولوج المغرب، وارتفعت طاقته مؤخرا إلى ثالثة أضعاف وصوال 

، تعزٌز 2، عقب إطالق عملٌات استغالل المحطات الجدٌدة لطنجة المتوسط (بً. فً. إي) مالٌٌن حاوٌة 9إلى أزٌد من 

 .تموقعه باعتباره قطبا مٌنائٌا مرجعٌا، فً إفرٌقٌا والعالم، وذلك بالنسبة للتدفقات اللوجستٌة والتجارة العالمٌة

 مٌناء، من وضع المغرب على الخارطة البحرٌة الدولٌة، 186 بلدا و77ومكن طنجة المتوسط، الذي ٌربط المملكة بـ 

 ضمن تصنٌف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمٌة، وهو النجاح 17 إلى الرتبة الـ 83وبالتالً االرتقاء به من الرتبة 

الذي ٌعزى إلى الرؤٌة المتبصرة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس بشأن هذا المشروع االستراتٌجً والخٌار الصائب 

 .لجاللته بإقامته عند المضٌق بملتقى الطرق البحرٌة

وٌشتمل هذا المشروع المهٌكل، من جهة أخرى، على عدد من مناطق األنشطة التً عرفت منذ إطالق المشروع فً 

 75 مقاولة فً مجاالت الصناعة واللوجستٌك والخدمات، بما مكن من إحداث أزٌد من 912، استقرار أزٌد من 2007

 .ألف منصب شغل مباشر

وسٌعٌش هذا الزخم التنموي الذي أحدثه المركب المٌنائً طنجة المتوسط على إٌقاع أسرع بفضل المشروع الطموح 

، الحاضرة الدولٌة الجدٌدة الذكٌة، التً تدمج البعد اإلٌكولوجً، والعٌش، والصناعة "تٌك-مدٌنة محمد السادس طنجة"

 .والحٌوٌة واالبتكار

وتتجلى المقاربة متعددة األبعاد التً ٌتبناها المغرب فً مجال البنٌات التحتٌة المرتبطة بالنقل، أٌضا، من خالل تقوٌة 

 .وتحدٌث السكك الحدٌدٌة، وتأهٌل وتطوٌر الشبكة الطرقٌة وشبكة الطرق السٌارة، وكذا عبر النهوض بالنقل الجوي

  البراق، مشروع غير مسبوق بالمغرب العربي وإفريقيا

، والذي 2018 نونبر 15، الذي دشنه صاحب الجاللة الملك محمد السادس بتارٌخ "البراق"ٌشكل القطار فائق السرعة 

ٌندرج فً إطار الجهود الرامٌة إلى إنعاش وتطوٌر قطاع النقل السككً الوطنً، المبذولة منذ اعتالء جاللة الملك عرش 

أسالفه المٌامٌن، أول مرحلة ضمن المخطط المدٌري الرامً إلى تطوٌر شبكة خطوط القطار فائق السرعة بالمغرب، 

 .والذي ٌعد مخططا على المستوٌٌن المتوسط والبعٌد، غاٌته االستجابة للتطور الحاصل على مستوى الحركٌة بالمملكة

، وذلك من (الدار البٌضاء- طنجة)وٌمكن هذا القطار عالً التكنولوجٌا من ربط القطبٌن االقتصادٌٌن األكبر بالمملكة 

وعالوة على التقلٌص النوعً لمدة الرحالت، . خالل تقدٌم حل مناسب ومستدام، استجابة لحركٌة تعرف نموا مستمرا



 6 مالٌٌن فً السنة إلى أزٌد من 3الدار البٌضاء من زٌادة عدد المسافرٌن من - ٌمكن خط القطار فائق السرعة طنجة

مالٌٌن، وتعزٌز األمن الطرقً وحماٌة المنظومة البٌئٌة، فضال عن تحرٌر المجال لنقل السلع والبضائع، والناتج أساسا 

 .عن نشاط مٌناء طنجة المتوسط

كما ٌمكن هذا الخط من تحفٌز اكتساب تجربة وخبرة وطنٌة، ونقل الكفاءات وتطوٌر منظومة سككٌة محلٌة من شأنها أن 

وهكذا، ٌمكن مشاطرة الخبرة المكتسبة من طرف المغرب فً هذا المجال وإعادة . تتألق على المستوٌٌن اإلقلٌمً والقاري

 .جنوب التً تعتمدها المملكة- نقلها على الصعٌد الدولً، السٌما بإفرٌقٌا فً إطار سٌاسة التعاون جنوب

حٌز االشتغال إطالق مشارٌع سككٌة وازنة، السٌما تثلٌث محور الدار " البراق"وإلى جانب ذلك، فقد واكب دخول 

-الرباط)مراكش، وافتتاح محطات مخصصة للقطار فائق السرعة - القنٌطرة، والتثنٌة الكاملة لخط الدار البٌضاء- البٌضاء

 .، وكذا المحطتٌن الجدٌدتٌن لكل من وجدة وبن جرٌر(أكدال، طنجة، القنٌطرة والدار البٌضاء المسافرٌن

  الحركية كأولوية

األكٌد أن الشبكة الطرقٌة وشبطة الطرق السٌارة لم تكن فً معزل عن هذه الدٌنامٌة التنموٌة المشهودة، فالمغرب عمل فً 

 كلم والطرق السرٌعة، تماشٌا مع 1800هذا اإلطار على توسعة شبكة الطرق السٌارة، التً تشتمل فً الوقت الراهن على 

المعاٌٌر الدولٌة، ومن ثم فإن شرق المملكة أضحى مرتبطا بغربها، وشمالها بجنوبها، فضال عن إعادة تهٌئة الطرق 

 .الوطنٌة بمختلف فئاتها

وقد تم إٌالء أهمٌة خاصة إلنجاز الطرق الثانوٌة والقروٌة قصد فك العزلة عن المناطق النائٌة وصعبة الولوج وربط العالم 

 .القروي بشبكة الطرق الوطنٌة

بالموازاة مع ذلك، وسعٌا إلى تعزٌز االندماج بٌن المناطق الشمالٌة للمملكة وجنوبها، فإن طرٌقا سرٌعا بمعاٌٌر دولٌة 

 .ٌربط أكادٌر بالداخلة عبر تٌزنٌت والعٌون، وٌمتد إلى غاٌة الحدود الجنوبٌة للمملكة مع مورٌتانٌا، ٌوجد فً طور اإلنجاز

 بتدشٌن 2019وبخصوص تطوٌر النقل الجوي، تم الشروع فً توسعة، تحدٌث وبناء المطارات، ومن ثم تمٌزت سنة 

 لمطار محمد الخامس الدولً بالدار البٌضاء، وإطالق مركز المراقبة 1مشروع توسعة وإعادة تهٌئة وتحدٌث المحطة 

الجهوٌة لسالمة المالحة الجوٌة بأكادٌر، وكذا المحطات الجوٌة الجدٌدة لمطارات كلمٌم، زاكورة، الرشٌدٌة موالي علً 

 .الشرٌف

محطات جدٌدة لمطارات )وهكذا، فإن هذه المشارٌع المهٌكلة، التً تأتً لتنضاف إلى عدد من المشارٌع األخرى المدشنة 

، وذلك خالل السنوات األخٌرة من (سال- المحطة الجدٌدة لمطار الرباط)أو التً تم إطالقها  (مراكش المنارة وفاس ساٌس

طرف صاحب الجاللة الملك محمد السادس، تساهم فً تقوٌة طاقة استقبالها، وتأمٌن الفضاء الجوي المغربً، وتعزٌز 

 .انفتاح المملكة

 المغرب، وجهة صناعية تنافسية وذات مصداقية

تعزز خٌار االنفتاح االستراتٌجً المعتمد من طرف المغرب من خالل بلورة استراتٌجٌات قطاعٌة، ومناطق حرة، 

ومنظومات صناعٌة تتوخى تحسٌن االندماج االقتصادي، وتنوٌع االستثمارات، وتثمٌن القطاع الصناعً، وذلك عبر إقرار 

شراكات جٌدة االستهداف وذات منفعة متبادلة بٌن أقطاب المجال الصناعً والمقاوالت الصغرى والصغرى جدا 

 .والمتوسطة

وهكذا، فقد حقق مخطط التسرٌع الصناعً إنجازات ملموسة، السٌما الرفع من صادرات القطاع، والتطور النوعً للبنٌات 

. إس، بوٌنغ، سافران، رونو، بً. آ، دي. بومباردًٌ، إي)التحتٌة واستقرار شركات صناعٌة رائدة على المستوى العالمً 

 .، بما مكن من رفع االستثمارات األجنبٌة المباشرة(إلخ... أ، بٌد، دٌلفً، ٌزاكً . إس



من جهة أخرى، مكنت هذه اإلنجازات المغرب من التموقع بشكل جٌد ضمن المشهد العالمً، وذلك باعتباره وجهة 

صناعٌة تنافسٌة وذات مصداقٌة، وتثمٌن اإلمكانٌات الصناعٌة للبالد التً توجد بشكل إٌجابً عند ملتقى الطرق بٌن 

 .أوروبا، وإفرٌقٌا، والشرق األوسط، وأمرٌكا

 الطاقات المتجددة، قاطرة التحول الطاقي

قام المغرب، الذي ٌعً رهانات وأهمٌة التنمٌة المستدامة بالنسبة لألجٌال القادمة، تحت قٌادة صاحب الجاللة الملك محمد 

السادس، بمضاعفة المبادرات والمشارٌع الطاقٌة، التً مكنته من رفع سقف الطموحات فً مجال الطاقات المتجددة، والتً 

 .2030 بالمائة من المزٌج الكهربائً الوطنً فً أفق سنة 52من شأنها أن تتجاوز الهدف الحالً المتمثل فً 

وفً هذا السٌاق، عرف المخطط المغربً للطاقة الشمسٌة نجاحا جلٌا، السٌما من خالل الشروع فً استغالل مجموع 

، والذي ٌكرس موقعه كأكبر مركب شمسً متعدد التكنولوجٌات ٌوجد ( مٌغاوات580)المركب الشمسً نور ورزازات 

 100، بطاقة تراكمٌة قدرها 1، ونور بوجدور 1قٌد االشتغال فً العالم، وكذا استكمال المحطات الشمسٌة نور العٌون 

 .مٌغاوات

وهكذا، تمت برمجة إطالق . وبخصوص مشارٌع الطاقة الرٌحٌة، ٌواصل المغرب تنفٌذ البرنامج المندمج للطاقة الرٌحٌة

خالل الفصل األول من  ( مٌغاوات100الشطر أول طاقته )وتازة  ( مٌغاوات180)أشغال إنجاز الحظٌرة الرٌحٌة لمٌدلت 

 .2019سنة 

واألكٌد أن جاللة الملك ٌعطً من خالل مختلف هذه المشارٌع البنٌوٌة المهٌكلة، المثال الحً والدلٌل الساطع على التزامه 

الراسخ حٌال مواصلة مسلسل البناء والتشٌٌد الرامً إلى جعل المواطن المغربً قطب الرحى فً كل عملٌة تنموٌة شاملة 

 .ومستدامة

………………….. 
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