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 تقديم

 

ش  
ُ
ي مقال ن

 
اوس كان" أن جائ ف حة بالمجلة السياسية الدولية )عدد الربيع(، يعتبر االقتصادي الفرنسي "دومينيك شبر

 متعددة األبعاد بعمق 19-كوفيد
ً
 : أزمة

 .]...["داللتها الرمزية العالية صدمت سكان العالم الذين كادوا نسيان خطر العدوى أزمة الوجودية: " 

ا ما شهدناه من قبل، ألنه يجمع بير  صدمة عىل مستوى العرض وصدمة أخرى فهذا الركود  أزمة االمتالك: "  ال يشبه كثبر

 " . ]...[ .عىل مستوى الطلب

ي عالم تحاول فيه المؤسسات المتعددة األطراف تنظيَم  أزمة السلطة: 
 
" أزمة السيادة، ويرجع ذلك إىل استقالل الدول ف

 .[ ". عملية صنع القرار الالزمة عىل نطاق عالمي ].. 

ي كشفت عن أوجه القصور الهيكلية: العجز من حيث الموارد 
إن المغرب ليس بمنأى عن العواقب المروعة لهذه األزمة التر

 . ي غياب تعميم مخططات الضمان االجتماعي
 
ي قطاع الصحة، ومستوى الفقر ف

 
ية والبنية التحتية والبحث والتطوير ف البش 

ي عىل المصادر الخارجية. وبالفعل، فإن بدايات حركة االنتقال من قبل واألسوأ من ذلك، االعتماد الكببر لالق
تصاد الوطت 

ي خياراته االقتصادية وأولوياته الصناعية. 
 
ورة إعادة النظر ف  الدول المتقدمة تضع المغرب أمام ض 

صالح نموذجنا هي فرصة الستخالص الدروس من أجل إ 19-لذا، عىل الرغم من أنه اختبار صعب، فإن أزمة جائحة كوفيد

حنا، استنادا لما سبق، التغيبر الجذري للعقد االجتماعي )
. مقبر ي

ي صلب اهتماماتنا ( 1اإلنمائ 
 
ناهيك ( 2)و أن نضع اإلنسان ف

 (. 3)عن صياغة نموذج تنموي جديد من لبناته األساسية انفتاح معقلن و نسيج صناعي تنافسي 

ي يخصصها المنتدى للشباب الذي من شأنه أن يكون 
ونية التر تندرج هذه المساهمة ضمن منصة "صوت الشباب" اإللكبر

 ، ي التغيبر
 
ي الغد الفاعلير  ف  أنجزت من طرف:  وقد من مسبر

 

 

 

 

 نزار زحاف

العاىلي لإلدارة وتسيبر طالب بسلك الماسبر بالمعهد 

 المقاوالت 

 عضو بمكتب منتدى الوطنيير  

06.16.60.35.69الهاتف:   

nzehhaf_ger21@iscaextra.net يد  ي البر
وئ  : اإللكبر  

 رضا الفقي  

 المقاوالت  وتسيبر خري    ج المعهد العاىلي لإلدارة 

ي 
 
 والتدببر  االقتصاد باحث ف

 عضو بمكتب منتدى الوطنيير  

06.16.60.35.69الهاتف:   

Reda.elfakir@outlook.com  يد ي البر
وئ  : اإللكبر  
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 التغيي  الجذري لعقدنا االجتماع  

 

 التماسك االجتماع   .1

ي صندوق تدببر جائحة كوفيد
 
ي للدعوة إىل المساهمة ف المحدث من طرف  19-استجاب المواطنون المغاربة بشكل إيجائر

ي غضون أسبوعير  وذلك بمساهمة كل من الكيانات  30جاللة الملك، إذ تمكنت الدولة بجمع ما يقرب من 
 
مليار درهم ف

ي االعتبارية العامة والخاصة واألشخ
ي المجتمع المدئ 

 
 .اص الطبيعيير  وكذا الجهات الفاعلة ف

كات   التحتية الصحية القائمة، والدعم الماىلي للش 
كان الهدف من إحداث هذا الصندوق، من بير  أمور أخرى، ترقية البت 

 . ي القطاع غبر الرسمي
 
ي تواجه صعوبات ومستخدميها المتوقفير  عن العمل، وكذلك دعم الجهات الفاعلة ف

وعىل نحو التر

ي فقدت وظائفها بسبب األزمة الحالية. وهذا 
ة لألش التر أفضل، قامت الدولة بتوزي    ع مساعدات عبر تحويالت نقدية مباش 

ة كة والعمل عىل المشاري    ع الكببر
وري لتحقيق رؤية مشبر ط ض  هن عىل أن التماسك االجتماعي هو ش   .ما يبر

ي سياق ومن ثم، فإن هذا التماسك االجتماعي هو قاعدة أ
 
ي بلدنا وليس فقط قوًسا ف

 
ي جميع اإلجراءات المتخذة ف

 
ساسية ف

ي صعب مرتبط بأزمة كوفيد
ي أن يكون الخوف من الكوفيد19-تاريخ 

ي الواقع، ال ينبغ 
دافعنا للتماسك والعمل  19-. فف 

ي مخطط تروس، حيث أن كل طرف أسا
 
م جميع المغاربة بجهود التنمية ف وري أن يلبر  ، اذ من الض 

ً
سي لنجاح العملية. معا

ي انتظار مواجهة التحديات الفعلية لمملكتنا. وبالمقام األول، التنمية الشاملة  19-جائحة كوفيد
 
هي مجرد أزمة عابرة ف

 .للجميع وعىل قدم المساواة

 :المسؤولية .2

ي اتخذتها الدولة روح مسؤوليتها
، ومسؤولية أبرزت جميع التداببر التر اذ تم إنشاء صندوق لتببر الجائحة،  المواطنير 

ي غضون 
 
ي المستشفيات العامة وبناء مستشفيات عسكرية جديدة ف

 
ي أشة العناية المركزة ف

 
ومضاعفة قدرات االستقبال ف

، باإلضافة إىل التواصل الشفاف فيما يخص تطور الوباء  كات والمواطنير  أسابيع قليلة، وتم تقديم الدعم الماىلي للش 

 .كلها تداببر اكدت بالملموس حس المسؤولية لدى اجهزة الدولة وعموم المواطنير   ...بالمملكة

ي ظل هذا السياق العسبر للغاية، شهدنا جميعا وجود دولة مسؤولة ومؤسسية ومنظمة، قادرة عىل اتخاذ القرارات 
 
ف

ي األوقات المناسبة، والسيطرة عىل األزمات المختلفة وحماية مواطنيها من  
 
 .كافة المخاطرالصحيحة ف
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ي مجتمعنا وعالقاتنا مع بعضنا البعض. من خالل العمل يدا 
 
وري جعل المسؤولية قيمة مركزية ف وبناء عىل ذلك، من الض 

كة، فإنه بتحمل المسؤولية من قبل المواطنير  ومؤسسات الدولة وجميع مكونات 
ان برؤية واضحة وإرادة مشبر ي يد واالقبر

 
ف

ة لتحقيق أهداف التنمية.  المجتمع نستطيع جميعا تشي    ع  الوتبر

 :إعادة بناء الثقة .3

ي 
 
ا عىل العالقات بير  الدولة والمواطن. فانعدام الثقة ف

ً
يعتمد نجاح أي عالقة إنسانية عىل الثقة، وهذا ينطبق أيض

ط ال غت  عنه  المؤسسات العامة أهدرنا الكثبر من الوقت والطاقة والموارد. ولذلك، فإن االستعادة التدريجية للثقة هو ش 

ي تطلعات المواطنير   ي الذي يلتر وع المجتمع المغرئر
 .إلنشاء مش 

ي استشعرها المغاربة 
اغماتية التر ي عىل أساس البر

إن ترسيخ وجود دولة مسؤولة تضمن الحقوق والعدالة، يمكن أن ينبت 

 .نية والتضامن، وخاصة إحياء قيمنا عىل المواطنة والوط19-عقب التداببر المتخذة للتصدي لجائحة كوفيد

ي اعتبارهم 
 
وبالفعل، بدأت روابط الثقة تنسج مرة أخرى بير  الدولة والمواطنير  عندما استجابت لمتطلباتهم المتمثلة ف

ي تمبر  الهوية المغربية: اإليثار والتضامن والوطنية والمواطنة 
مركز جميع القرارات، اذ جسدت بذلك الدولة القيم التر

ها. وبنهاية هذه المحن ي للدولة أن تحرر نفسها من رابطها المقدس مع مواطنيها، بل يتعير  عليها تغذية هذا وغبر
ة، ال ينبغ 

ي  الرابط بشغف لتحقيق المساواة والرفاهية  . للمواطن المغرئر
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 اإلنسان أوال

 :لنجعل من التعليم والصحة عوامل نجاحنا الرئيسية .1

ي المغرب 
 
الذي نود أن نشيده، ألن تالمذة اليوم هم المواطنون ومسؤوىلي الغد. وبذلك تعتبر المدرسة اللبنة الرئيسية ف

 .يكون تعليمهم اليوم العمود الفقري ألفكارهم عندما يتسلمون مشعل القيادة

ي نفس المدارس وبنفس المناهج، فسيكونون قادرين عىل الدفاع بتفان 
 
بهذه الطريقة، إذا تم تكوين جميع هؤالء الطلبة ف

تب عن ذلكعن تكافؤ   .الفرص والحراك االجتماعي الذي يمكن أن يبر

ي تمتد إىل ما هو أبعد من فضاء بسيط للتعلم، بل فضاء حيث يتم تدريس قيم مجتمعنا 
ي أهمية المدرسة، التر

ومن هنا تأئر

ي يتم بها تدريس القيم العالمية إلنسانيتنا، فضاء حيث أن ممارسة المواطنة جزء ال يجز 
ي تطوير بنفس الطريقة التر

 
أ ف

 .المناهج المدرسية وكذا فضاٌء لالزدهار والثقافة

تعيد إىل ذهننا هذه األزمة الحالية، أهمية تطور نظامنا التعليمي نحو تعليم المهارات اإلضافية، إذ أثبتت أهمية المهارات 

ي نجاح التعليم عن بعد. وعالوة عىل ذلك، يجب تطوير التعليم بصورة مستمرة بحيث
 
ي متناول الطلبة  الشخصية ف

 
يكون ف

من جميع الفئات االجتماعية. كما يجب أن يأخذ توظيف وتدريب المعلمير  بعير  االعتبار هذا التحول المستمر، خاصة 

بويون ية عالية المستوى )المعلمون والبر و  والمطبعيون وأن تحسير  جودة التدريس ال يمكن تحقيقها بدون موارد بش 

هم  . )غبر

ة الثان  هي قطاع الصحة. اذ ثمة حاجة إىل تداببر األثر الشي    ع أما الركبر 
ً
ي تجعل نموذجنا االجتماعي واالقتصادي عادًل

ية التر

، وكذلك التوعية  ي  بالمجال الطتر
ي البت  التحتية الطبية، والتدريب المتعمق والفعال لألفراد العاملير 

 
مثل االستثمار الضخم ف

ها من   .األمراضالدائمة للمواطنير  حول الشطان وغبر

إن تعميم أنظمة الضمان االجتماعي من خالل استهداف المستفيدين من شأنه استكمال جدول الحماية للفئات األكبر 

 .حرمانا وتهميشا

ي مستقبله  أحد يعتبر تعميم أنظمة الضمان االجتماعي 
 
ورية لتعزيز ثقة المواطن ف  . ومستقبل ابناءهالسبل الض 
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 لنحرر قطاع للطاقات .2

إىل أي مدى يمكن للمواطن المثقف والمنضبط أن يغبر الوضع تماًما. ولذلك،  19-لنا مكافحة وباء كوفيد لقد أظهرت

م الذي يشعر بالتقدير  ي لنموذج التنمية المستقبىلي أن يعمل من أجل تعزيز محورية اإلنسان، حيث أن الرجل المحبر
ينبغ 

ي ينفذها القائمير  بشؤون ال
وع مجتمع قيد التقدم من خالل السياسات العامة التر ي بمش  حكم، هو رجل مقتنع بشكل منهخر

ي جهود التنمية
 
 .ومواطن يشارك بنشاط ف

ي بوضوح، أن  ي والنسيج اإلنتاجر
من ناحية أخرى، أظهرت لنا مبادرات الجهات الفاعلة من العالم األكاديمي والمجتمع المدئ 

ي حلم التنمية. 
 
ي أن تكون عقبة بل يجب أن تلعب دور الُميش لتجميع جهود جميع األطراف المعنية ف

الدولة ال ينبغ 

، وسيتم ذلك عن طريق دفاتر تحمالت مهيأة بإحكام وخاضعة يبر النهج المتبعبتغوبالفعل، فإن تحرير الطاقات يمر حتًما 

ي  والمشاركة لمراقبته
 
 .فيما بعد سن القوانير  المالئمة ف

، وأسس االبتكار الشامل ذات العوامل الخارجية  ي من اتخاذ مبادرات بحرية أكبر وبناء عىل ذلك، سيتمكن المواطن المغرئر

ي أكبر من 
 
 مجال. اإليجابية ف

 :لنرسع ديناميكية الرقمنة .3

ي سياق جائحة كوفيد
 
، اعتمدت الدولة عىل التداببر الالزمة من أجل 19-وقناعة منها بأهمية تشي    ع ديناميكية الرقمنة ف

 .تحقيق نتائج أشع وأكبر فعالية لإلجراءات اإلدارية. بيد أن هذه التداببر تظل صالحة حتر خارج السياق المذكور

٪ يتوفرون 74٪ من المغاربة يتوفرون عىل هاتف ذكي و 75.7، فإن ANRT الوكالة الوطنية لتقنير  المواصالتوبحسب 

. وعالوة عىل ذلك، فإن التعويضات  نت. من الواضح أن المغرب لم يسلم من هذا التحول الرقمي العالمي عىل اتصال باإلنبر

ي أقل من أسبوعير  بالنسبة للفئات الهشة من ا
 
لسكان المغاربة المستفيدين وغبر المستفيدين من نظام قد ضفت ف

 .المساعدة راميد، وقد أشادت العديد من العائالت بكفاءة الدولة

ي هي موضوع تكامل قطاعي قوي يستلزم مشاركة 
اتيجية رقمية فعالة للغاية، والتر ي ضوء هذا، تزايدت الحاجة السبر

 
وف

. وتحقيقا لهذه الغاية، يمكن جميع الجهات الفاعلة من القطاع العام والقطا  ي
ع الخاص والوسط األكاديمي والمجتمع المدئ 

اكة مع الجامعات و/ أو الجهات  كات بش  للدولة أن تشجع، من أجل تحرير الطاقات، تمويل مشاري    ع االبتكار من قبل الش 

يطة أن تستجيب لدفبر التحمالت الذي تس يبية موسعة، ش  نه االدارات المسؤولة. إن المذكورة أعاله من خالل حوافز ض 

ي ستنشأ 
ي مغاير، نظرا إىل ديناميكيات المشاري    ع التر

وع، سيدفع المغرب نحو مسار إنمائ  ي هذا المش 
 
االستثمار الهائل ف

 وأوجه التآزر فيما بير  الوسط األكاديمي والجهات الفاعلة األخرى. 
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  االقتصادي الجديد
 
 بدايات النموذج اإلنمائ

1.   
 
 سياق إعادة تعريف العولمةانفتاح مدروس ف

ي يجب أن نعلقها 
ي جميع أنحاء العالم، برزت األهمية القصوى التر

 
اد بعد التوقف المفاجر  لإلنتاج ف بسبب صعوبات االستبر

ي قادر عىل تلبية وسد ثغرة احتياجاتنا المختلفة
ي وطت   .عىل تطوير نسيج إنتاجر

اد عدد كببر من المن تجات يضعف اقتصادنا ويجعلنا أكبر عرضة للصدمات الخارجية. وقد اتضح أن اعتمادنا عىل استبر

وري حماية مؤسساتنا الوطنية وتشجيعها عىل إنتاج منتجات ذات قدرة تنافسية عالية تمكننا  وبذلك، سيكون من الض 

ي حالة عجز
 
 .من إعادة التفاوض عىل اتفاقيات التجارة الحرة حيث يظل وضعنا ف

ي االقتصاد ويجب أن يتضمن هذا االنفتاح 
 
 ف
ً
 رائدا

ً
، حيث من المتوقع أن تلعب إفريقيا دورا

ً
 جهويا قويا

ً
المحسوب تكامال

، تقدم القارة السمراء العديد من الفرص  العالمي عىل المدى الطويل. باإلضافة إىل ذلك، كونها مصدًرا للنمو المستقبىلي

كاتنا الوطنية وتمكنها من الوصول إىل حج م حاسم يمكنها من التنافس ومرونة أكبر فيما يتعلق االستثمارية والتوسع لش 

 .بالصعوبات المرتبطة بالتصدير

ي نمتلك فيها مؤقت خاصة تلك  الصناعية بشكل االنشطةسيكون من المفيد اتباع سياسة حماية عىل مستوى بعض 
التر

ي أن نقوم بإغالق كافة وإيجابيات متعددةتوفر آفاقا و  التجربة والمؤهالت
ي قد تجعل من تجربة كهذه . كما ينبغ 

المنافذ التر

 وسيلة لتقوية الري    ع. 

 أولويات جديدة لقطاعنا الصناع   .2

ي والوطنية االقتصادية، 
ي إطار التضامن الوطت 

وري، فف  ي المصحوب بانفتاح مدروس أمر ض  إن تصنيع االقتصاد المغرئر

اتيجية السيادة واالستقالل هذه كات الوطنية التقيد باسبر ي تعبئة الجهود لالستفادة من يتعير  عىل الش 
. وبذلك، ينبغ 

ي ظهور قطاعات تنافسية مثل السيارات، لتسلق 
 
ي نفذها المغرب، مما أسهم ف

تداعيات خطط التصنيع المختلفة التر

ي تقدمها 
سلسلة القيمة، وضمان نقل المعرفة ودمج النسيج االقتصادي المحىلي الذي سيستفيد من الحوافز االقتصادية التر

ي اوال سيما  الدولة،
 
ي ف  اإليجائر

ي البحث والتطوير والتميبر 
 
فيما يخص طلبات العروض من أجل تنفيذ استثمارات الستثمار ف

 ....القطاع العام

ي ستتم عقب أزمة جائحة كوفيد
-لقد أدى تعطيل سالسل القيمة العالمية إىل إثارة نقاش كببر حول عمليات االنتقال التر

اتيجيات سلسلة القيمة الخاصة بها، حيث تتشكل  . تستعد المجموعات الصناعية19 العالمية الرئيسية لمراجعة اسبر
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ي التكاليف والتعرض للعوامل الخارجية 
 
ة ف توجيهات المصنعير  العالميير  عىل حسب معضلة المقايضة بير  الزيادة الكببر

ى مثل أزمة جائحة كوفيد  من أوروبا 19-السلبية ألزمة كبر
ً
، يمكن للمغرب االستفادة من هذه . ونظًرا لقربه جغرافيا

 .الديناميكية، غبر أن ذلك يستلزم مجهودا أكبر 

كبر  بشكل 
ي المباش  مع البر  استمرار جاذبية االستثمار األجنتر

اتيجيتنا الصناعية المقبلة بير 
ي أن تتوافق اسبر

، ينبغ  وبالتاىلي

الخاضعة للتعاقد، ونهج سياسة التصنيع عن  أكبر عىل الفروع والقطاعات ذات القيمة المضافة األكبر ونقل المعارف

اتيجية إحالل الواردات ي اسبر
 .طريق تبت 

ي أن تكون أزمة جائحة كوفيد
ي هذا الصدد، ينبغ 

 
دعوة ليقظتنا وااللحاح بوضع خطة صحية صناعية تسمح بإنتاج  19-ف

اتيجية وحيوية بالنسبة للدولة. ويتعلق األمر بالكمامات الجراحية وال معقمات، وأجهزة تنفس، ومجموعة منتجات اسبر

ا اختبارات مصلية، ... إلخ إن هذا التوجيه الصناعي 
ً
وري أصبحاالختبارات الخاصة، وأيض هذا القطاع  مما قد يمكن ،ض 

ي النمو االقتصادي وخلق فرص عمل مستقرة إذا تم تهيئة الظروف لذلك. من المساهمة 
 
 ف

  نسيجنا اإلنتاج    .3
 
 من أجل تنوع أكير ف

ي أن يؤخر المغرب توجهه نحو القطاعات الجديدة، ال سيما تلك المتعلقة باالقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة. ال ينب
غ 

فلهذا، يجب أال نعتمد فقط عىل االستثمار المادي للدولة، بل عىل معايبر أخرى مثل رأس المال غبر المادي وعرض 

ة جدا كات الصغبر كات الناشئة المبتكرة وخاصة والمتوسطة متنوع للدعم لدعم الش   .الش 

ة قادرة عىل االبتكار وخلق فرص عمل عىل نطاق واسع وتقديم  كات وطنية كببر إن الهدف بنهاية المطاف هو إنشاء ش 

كات  ي قنوات التمويل المتاحة للش 
 
ات رئيسية ف عرض تصدير مهم. وال يمكن تحقيق ذلك إال من خالل إجراء ثالثة تغيبر

الجهوية. يجب أن تكون إشكالية التمويل نتيجة لتوسيع دور البنك المركزي من أجل تحقيق االنتعاش الوطنية وتعزيز 

 : ي إطار نموذجنا التنموي المستقبىلي
 
 الذي يتوقعه اقتصادنا وإرساء أسس سيادة اقتصادية أوسع ف

   .أ
 ترشيد ضخ مبالغ ضخمة من السيولة لتحسي   أداء النسيج اإلنتاج   الوطن 

ي تعزيز النمو ودعم التنمية االقتصادية. حيث 
 
باإلضافة إىل ضمان استقرار األسعار، يجب أن يكون للبنك المركزي دور ف

أن الحديث عن التحفبر  قصبر األمد مع ضمان السيادة االقتصادية للمملكة، سيخضع بشكل أساسي لتدخل أكبر من قبل 

ي خدمة 
 
 .التنمية أهدافبنك المغرب بهدف جعل المال أداة ف

ة بفضل  ي السنوات األخبر
 
ي أن يكون عىل وجه الحض تقريبا لصالح األش كما كان الحال ف

إن فتح صمامات السيولة ال ينبغ 

ي  وك للدولة لتوجيه هذه السيولة نحو النسيج اإلنتاجر ، ولكن األمر مبر ي سعر الفائدة الرئيسي
 
 .خفض االتجاه ف
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يا ي المشبر
 
ي هذا الصدد، إن الزيادة ف

 
ي ف

 
ة جدا والمتوسطة ف كات الصغبر ت العامة ووضع قواعد تميبر  إيجابية لصالح الش 

يات، باإلضافة إىل دعم الدولة للقطاعات اإلنتاجية كجزء من إصالح سياستها الصناعية، لن تنعش  الوصول إىل هذه المشبر

 ذك
ً
ا حيث تدير الدولة تدخًل

ً
ًيا يقوم أساسا عىل مضاعفة االقتصاد فحسب، بل ستطلق نموذًجا اقتصادًيا جديد

ي ال تحقق ربحا من وجهة نظر مالية ولكن 
ي يمكن أن تغطي ربحيتها رسوم الفائدة ونفقات االستثمار التر

االستثمارات التر

 .من وجهة نظر اجتماعية مثل قطاعي الصحة والتعليم

كات ي بحيث يفيد هذا الضخ الش 
 
ي النظام المضف

 
وط  تمويىلي بالوصول إىل عرض  عالوة عىل ذلك، فإن ضخ السيولة ف بش 

ي ستحقق. أفضل
، يمكن لمؤسساتنا الوطنية أن تنسجم مع طموح السيادة االقتصادية وجهود التصنيع التر  . وبالتاىلي

  الرأس المال االستثماري والرأس المال المستثمر .ب
 
 تنوي    ع العرض للفاعلي   ف

ي هذا 
 
ة ف المجال، حيث لم يكن تتوفر لديها إمكانية الوصول إىل  واجهت العديد من مبادرات ريادة األعمال مشاكل كببر

الدعم الفعال الذي يمكنها من تطوير أعمالها أو لضمان استمراريتها. من ناحية أخرى، أثرت مشكلة التمويل سلبا عىل قدرة 

لوصول إليه، هذه األعمال لتحقيق أهدافها بكفاءة ليس فقط بسبب عدم توفقهم للوصول إىل الدعم ولكن ألنه حتر مع ا

ي ضيقت الخناق
ي تكاليف التشغيل وغبر التشغيلية التر

 
 .لم تكن اختياراتهم مثالية مما أدى إىل زيادة ف

 وحامىلي المشاري    ع المغاربة، وعدم قدرة هؤالء عىل  19-لقد كشفت أزمة كوفيد
ة بير  المقاولير  أمرين: وجود إمكانات كببر

  .تنفيذها بشكل فعال وتطويرها

، فإ ن تعزيز األسهم الخاصة ورأس المال االستثماري، وتعميم مزايا هذه المفاهيم بير  المشغلير  الوطنيير  من شأنه وبالتاىلي

ا من االستفادة من العديد من 
ً
كات أيض كات المغربية بمعايبر االبتكار وإمكانات النمو. وستتمكن هذه الش  أن يشع نمو الش 

 الفرص لالندماج والتكامل مع مشغلير  آخرين. 

 مضاعفة عمليات الرأس مال الثابت .ت

 ، اتيجية التصنيع عن طريق احالل الواردات مع طموح تطوير القدرة التنافسية للمغرب عىل الصعيد الدوىلي ستصبح اسبر

ي األسواق الدولية. 
 
كات المغربية المهيكلة وتمكنها من الوصول إىل حجم يمكنها من التنافس ف ممكنة بفضل والدة الش 

و  ا من خالل سوق رؤوس االموال لذلك من الض 
ً
ي ولكن أيض

 
ري تعزيز عرض التمويل ليس فقط من خالل النظام المضف

 .من أجل تمويل مشاري    ع االستثمار والتنمية

عالوة عىل ذلك، فإن تحسير  أسواق رؤوس األموال، وخاصة من خالل العمل عىل رفع السيولة، سيتيح إمكانية مضاعفة 

ار الناجمة عن أزمة السيولة، يغفل الرأس المال الثابت. والوا قع أن الجدل الحاىلي حول القروض النقدية للحد من األض 
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ي 
 
ة جدا والمتوسطة عرضة للخطر ف كات الصغبر كات الوطنية، وال سيما الش  ي تجعل الش 

عنضا أساسيا من األسباب التر

ي متطلبات رأس المال العامل 
 
كات المعنية. ومع ذلك، فإن متطلبات رأس لل BFRوقت األزمة. إنها الزيادة الهيكلية ف ش 

ي أي حال، من خالل الرأس 
 
المال العامل عندما تكون هيكلية، ال يمكن استيعابها إال من أجل إعادتها إىل المعايبر القطاعية ف

 بزيادة رأس المال العامل ثم بدء مشاري    ع االستثمارات القادرة عىل الحد من ال
ً
فجوات بير  المال الثابت مما يسمح أوال

 التدفقات النقدية الداخلة والخارجة. 

 إنشاء طرق تمويل بديلة .ث

كات الوطنية. وتجدر اإلشارة هنا إىل  اتيجية بالنسبة للش  ي السياق نفسه، فإن إنشاء طرق تمويل بديلة تمثل نعمة اسبر
 
وف

. وسيكون من ال وس كورونا هو أسلوب للتمويل الجماعي مفيد أن نذكر كيف ساهم أن إنشاء صندوق تدببر جائحة فبر

 .هذا الصندوق من تمكير  المغرب حتر اآلن لتدببر األزمة عىل النحو األمثل

كات الوطنية بالوصول  تحرير الطاقاتإن  و تخفيف القيود التنظيمية عىل حامىلي مشاري    ع التمويل البديلة سيسمح للش 

لير   منافسة خلق إىل مجموعة واسعة من الخيارات، خاصة إذا كانت عروضهم قادرة عىل
ِّ
ي صالح المشغ

 
 .ف

اك الجهات الفاعلة المحلية والجهوية .ج  إشر

ي االعتبار التوزي    ع العادل 
 
ي يتقدم فيها المغرب، يجب أن يأخذ ف

ي القطاعات الجديدة وتعزيز القطاعات التر
 
إن االستثمار ف

ا لالهتمام بهذا الخصوص،  لهذه االستثمارات مع مراعاة خصوصية المناطق. يمكن أن يكون نموذج الندر  ً ي مثبر
األلمائ 

ي رأس مال 
 
، فإن مشاركة الجهات ف خاصة بالنسبة لعنض المساهم الحكومي أو المساهم الجهوي بشكل خاص. وبالتاىلي

 
ً
كات العاملة سيعزز أوال  .عىل تسديد ديونها إضافة إىل قدرتها عىل التمويل وقدرتها رساميلها الش 

يبية لصالح الدولة، فإنه ال بد من توفبر الجهات   وإذا    والجماعات للظروفكانت هذه التداببر قادرة عىل در واردات ض 

ية كفيلة  والتوفر عىلالمالية  كاالستقالليةالمناسبة    بهكذا أدوار.  باالضطالعموارد بش 


