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البرنامج التدريبي:

 مهارات كتابة وإعداد أوراق السياسات

نامج: 1Kوصف ال
يعمــل املعهــد العربــي للبحــوث والسياســات – نــواة علــى دعــم الباحثيــن/ات فــي تطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم إلنتــاج 

بحــوث ذات قيمــة معرفيــة ومرتبطــة بالقضايــا الراهنــة للمجتمعــات العربيــة، وفــي هــذا اإلطــار جــرى تطويــر برنامــج 

تدريبــي متخصــص فــي مهــارات كتابــة وإعــداد أوراق السياســات يقــوم بتنفيــذه مجموعــة مــن املدربيــن/ات والخبــراء 

من مختلف الدول العربية، ويتضمن جلسات تدريب وإشراف يتمخض عنها أوراق سياسات في قضايا مختلفة.

البرنامج التدريبي يســعى إلى دعم كتابة أوراق السياســات باالســتعانة بدليل إعداد أوراق السياســات، وكذلك 

باســتخدام عمليــة مراجعــة األقــران. وتخــدم أوراق السياســات املســاهمة فــي تنظيــم حمــالت مناصــرة مــن خــالل 

أنشــطة التعــاون والكتابــة واملراجعــة.

وتتمثل األهداف الرئيسية للتدريب في:

فــي املعهــد العربــي للبحــوث   1. تعزيــز مهــارات الكتابــة فــي مجــال السياســات العامــة بيــن املنظمــات األعضــاء 

نــواة.  – والسياســات 

 2. مواصلة تطوير مجلس مراجعة األقران الخاص بمعهد نواة.

 3.االســتفادة مــن وبنــاء قــدرات مؤسســات البحــث والتفكيــر املحليــة مــن خــالل التدريــب والدعــم املبنــي علــى 

االحتياجــات.

4. خلق فرص للتواصل والتشبيك والتعاون.

لجنة مراجعة اPQقران:
1-  د. جواد الرباع –املغرب-

2-  د. وفاء نعيم -مصر-

3-  د. عبير مصلح -فلسطين-

4-  د. صبيحة حماد-الجزائر-
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الطــوارئ  املباشــرة ألزمــة  العواقــب  الورقــة استشــراف  هــذه  تحــاول 

 مــن املتغيــرات 
ً
الصحيــة علــى املجاليــن االقتصــادي واالجتماعــي، انطالقــا

 فــي غالبيــة املجتمعــات التــي اجتاحهــا الوباء.حيــث 
ً
التــي أصبحــت واقعــا

ســتكون أولويــات املغــرب موجهــة نحــو تحديــد مــدى حــدة هــذه اآلثــار 

والنتائــج املترتبــة عنهــا، واالنكبــاب علــى ترميــم ومحاولــة إنقــاذ نظامــه 

االقتصادي-االجتماعي الذي تضرر من أجل احتواء تأثير الجائحة على 

املدييــن املتوســط والبعيــد.

االقتصاديــة  التداعيــات  الصحيــة،  الطــوارئ  كورونــا،  جائحــة 

الالمســاواة واالجتماعيــة، 

ملخص
 ورقة السياسات:

الكلمات المفاتيح:

تناولت هذه الدراسة ثالثة محاور بحثية أساسية ويتعلق األمر ب: 

أوال: انعكاسات الطوارئ على القطاع الصحي

ثانيا: االنعكاسات السوسيواقتصادية للطوارئ الصحية

ثالثا: الخروج من األزمة

 التوقعات والتوصيات
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مقدمة:

مــع انتشــار جائحــة كوفيــد-19 فــي مــارس 2020، حــرص املغــرب علــى أن يبطــئ مــن وتيــرة تقــدم هــذه الجائحــة 

مــن خــالل اتخــاذ إجــراءات صارمــة فــي محاولــة منــه تســطيح املنحنــى بإبطــاء انتشــار الفيــروس حتــى ال تنجــم عنــه 

أعداد كبيرة من حاالت اإلصابة التي تســتدعي االستشــفاء في الوقت نفســه. وقد كان لهذه اإلجراءات انعكاســات 

، حيــث انكمــش االقتصــاد نتيجــة للقيــود املصاحبــة لتف�شــي 
ً
علــى املجاليــن االقتصــادي واالجتماعــي املتأزميــن ســلفا

الجائحة، والتي كان لها األثر السلبي على القطاعات الرئيسية، مما ألجأ الحكومة إلى زيادة اإلنفاق العام لحماية 

 نحــو املشــاكل املتعلقــة 
ً
املواطنيــن، كالتحويــالت املاليــة لألســر املتضــررة، فيمــا أعــادت توجيــه اهتمامهــا اجتماعيــا

بتف�شــي الجائحــة مثــل ضعــف الحمايــة االجتماعيــة أو ســوء الرعايــة الصحيــة.

، حيث نجح في الحصول على املستلزمات الطبية وإنتاج 
ً
وإذا كان املغرب قد ظهر كدولة أقوى مما كان متوقعا

بعضهــا، وزيــادة عــدد االختبــارات للســكان وتتبــع حــاالت األشــخاص املخالطيــن، فــي حيــن ســادت قيــم التضامــن، 
تضامن عفوي بين النخب وباقي الفاعلين عن طريق التبرع بأكثر من ثالث مليارات دوالر لتمويل صندوق الطوارئ 

 ليــس بالقليــل للتعافــي، حيــث يصعــب التكهــن 
ً
ملحاربــة تف�شــي الجائحــة. فإنــه بالرغــم مــن ذلــك ســوف يحتــاج وقتــا

فــي املــدى املنظــور بحجــم األضــرار والفــرص التــي ســتخلفها الجائحــة فــي املجــاالت املختلفــة. وأمــام اســتحالة عــودة 

الحركــة االعتياديــة فــي املســتقبل القريــب خاصــة مــع القــرارات غيــر املســبوقة كعــزل وغلــق املــدن، وإغــالق املحــالت 

التجاريــة واملقاهــي وفضــاءات القــرب فــي ســاعات محــددة حســب املناطــق، خلفــت وقفــات ومســيرات احتجاجيــة 

 إطــالق توقعــات مؤكــدة ومطلقــة ملــا ســيكون عليــه املغــرب بعــد الجائحــة.
ً
بعــدد مــن املــدن. فمــن املبكــر جــدا

شكالية ]Qا
يعيــش املغــرب أزمــات متعــددة 1فــي أزمــة واحــدة، أزمــة ال تتركــز آثارهــا علــى القطــاع الصحــي فقــط، وإنمــا تمتــد 

ألغلب القطاعات االقتصادية مما يمهد الرتفاع كبير في معدالت الفقر والالمساواة. ويبقى الرهان على التضامن 

ملواجهــة هــذا الوضــع مــن خــالل البحــث عـــن حلــول نابعــة مــن الضــرورة وليــس مــن االختيــار وفــق معادلــة تــروم 

تخفيــض معــدالت اإلصابــة بكورونــا عبــر دعــوة النــاس للبقــاء فــي منازلهــم قــدر املســتطاع، وعــدم املغــادرة إال عنــد 

الحاجــة والضــرورة القصــوى، مــع الحيلولــة دون تعطيــل االقتصــاد عبــر اتخــاذ إجــراءات ملنــع االنهيــار التــام التــي بــال 

شــك ســتتباين حســب خصوصيــات كل جهــة أو إقليــم؛ مــع إمكانيــة التوقيــف املؤقــت، أو حتــى العــودة إلــى الــوراء 
إذا لزم األمر. فكيف يمكن التوفيق بين عدم القدرة على تحمل النتائج السوسيواقتصادية إلجراءات الطوارئ 

الصحيــة وعــدم القــدرة علــى تحمــل النتائــج السوســيواقتصادية للتســاهل خاصــة فــي ظــل محدوديــة قــدرات قطــاع 

الصحــة العموميــة؟

1_ هذه األزمات تتمثل بالتحديد في تردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية، ارتفاع نسب البطالة، انتشار الفقر، الهشاشة...
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ولإلجابــة عــن هــذا التســاؤل ســننطلق مــن فرضيــة مفادهــا أن كل تعاطــي تقنــي أو قانونــي أو أمنــي ال يســتطيع أن 

 لطــرح 
ً
 مســرعا

ً
ينفصــل عــن البعــد االجتماعــي املركــب للمشــكلة الصحيــة، حيــث تصيــر األزمــة تبعــا لذلــك عامــال

مســألة التضامــن االجتماعــي ودور الدولــة علــى محــك الواقــع.

المنهجية
تهدف الورقة التي بين أيدينا إلى محاولة الوصول إلى رؤية واضحة لتأثير ما بعد الجائحة على الحياة االجتماعية 

واالقتصاديــة للمغــرب. وذلــك مــن خــالل تفكيــك ودراســة التحليــالت واآلراء املشــتركة للتكاليــف املباشــرة والعــبء 

الطويــل األجــل. واســتندت الورقــة فــي مادتهــا التحليليــة إلــى عديــد األدبيــات والتقاريــر والدراســات واإلحصــاءات 

املنشــورة ذات الصلــة باملوضــوع، إلــى جانــب معيــار التجــارب الدوليــة وأفضــل املمارســات فــي تنفيــذ عمليــة رفــع 

الحجــر الصحــي، فتاريــخ األوبئــة وطــرق املعالجــات، يمكــن أن توفــر بنيــة تحليليــة ومقاربــات تســاعد فــي تحليــل مــا 

يمكن أن يحمله املســتقبل. وتبقى الخالصات التي انتهت إليها الدراســة جزئية ومؤقتة العتبارين رئيســيين: يرجع 

االعتبــار األول للوبــاء نفســه، فــي امتــداده الجغرافــي الواســع، وشــدة فتكــه، ومعــدالت انتشــاره، والحــد األدنــى مــن 
مناعــة الســكان للعــدوى؛ فيمــا يتعلــق باالعتبــار الثانــي بالركــود واألضــرار االقتصاديــة بشــكل عــام التــي لــن تكــون 

 نتيجــة لســيطرة العوملــة االقتصاديــة 
ً
مالزمــة لدولــة بعينهــا، فتوقــف حركــة التجــارة فــي عالــم متشــابك اقتصاديــا

يجعــل الخســائر االقتصاديــة املســتقبلية واقعــة علــى كل دول العالــم دون اســتثناء.
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أوال:انعكاسات الطوارئ على القطاع الصحي

مــع نهايــة عــام 2020، ســجل املغــرب 439 ألــف و193 حالــة إصابــة بفيــروس »كورونــا«، منــذ اإلعــالن عــن أول 

حالــة فــي 2 مــارس املا�شــي. فيمــا بلــغ مجمــوع حــاالت الشــفاء التــام إلــى 407 ألــف و504 حالــة، بنســبة تعــاف تبلــغ 

8،92%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7388 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7%،2 فمباشرة بعد رفع الحجر الصحي 

 لــدى الجهــات الرســمية فــي 
ً
صــارت الحــاالت فــي تكاثــر وبــرزت البــؤر بمختلــف تســمياتها. وهــو تقديــر لــم يكــن مطروحــا

البدايــة، ممــا ينــذر بدخــول البــالد فــي معركــة طويلــة »األمــد« فــي محاولــة التعافــي التــام مــن تداعيــات الجائحــة التــي 

عــرت الواقــع الصحــي باملغــرب.3 فرغــم ارتفــاع ميزانيــة القطــاع الصحــي العــام الجــاري بزيــادة قدرهــا 14.5 %،حيــث 

بلغت 18.68 مليار درهم سنة 2020 مقابل 16.33 مليار درهم سنة 4.2019 فال زال ضعف مؤشرات االستفادة 

مــن العــالج باملستشــفيات، ونقــص املــوارد البشــرية واملاديــة التــي كانــت موضــع تســاءل خاصــة مــا عرفتهــا بعــض 

البنيــات مــن تدبيــر كارثــي )حالتــي مراكــش وســطات علــى ســبيل املثــال(، أبــرز التحديــات التــي تواجــه القطــاع. إلــى 

جانب توفير الحماية ووسائل ومستلزمات الوقاية والعمل لألطر الطبية والتمريضية التي كانت من أهم مطالب 

 فــي االحتجاجــات الواســعة التــي عرفتهــا األســابيع القليلــة املاضيــة، باإلضافــة إلــى 
ً
النقابــات القطاعيــة وكانــت ســببا

مطلب التعويض عن كورونا، ومراجعة التعويض عن األخطار املهنية، والتصريح بكافة األطر الصحية املصابين 

بكورونــا كضحايــا حــوادث شــغل، وتصنيــف اإلصابــة بكوفيــد 19 ضمــن الئحــة األمــراض املهنيــة.

كل هذه التحديات وغيرها دفعت السلطات الصحية والعمومية إلى تبني خيارات جديدة للتعامل مع الجائحة 

التي تواصل انتشارها بشكل سريع وسط املغاربة. فرغم الضغط القوي على القطاع الصحي، إال أنه ال يزال يعمل 

 عاليــة بالرغــم مــن الخصــاص الكبيــر الــذي تعرفــه شــبكة املؤسســات االستشــفائية، والتفــاوت علــى 
ً
بكفــاءة نســبيا

املســتوى املجالــي والترابــي. حيــث خصصــت الحكومــة 2 مليــار درهــم لــوزارة الصحــة القتنــاء املعــدات واملســتلزمات 

صصــت القتنــاء أســرة 
ُ
الطبيــة الضروريــة كأحــد التدابيــر االســتعجالية ملجابهــة األزمــة الناتجــة عــن الجائحــة، خ

 
ً
لإلنعــاش وأجهــزة للتنفــس ومعــدات أخــرى، وتأهيــل املختبــرات الوطنيــة. إال أن الجــدول الزمنــي ال يــزال غيــر واضحا

إلــى حــدود كتابــة هــذه الورقة.

 حتــى هــذه 
ً
، فــإن القطــاع الصحــي رغــم ذلــك يبــدو قــادرا

ً
وإذا كان عــدد املصابيــن قــد تزايــد بشــكل عــال نســبيا

اللحظة على التعامل مع املستجدات املتعلقة بتداعيات الفيروس الصحية، وهذا راجع بالدرجة األولى للتدخل 

العســكري مــن خــالل تشــييده ملستشــفيين جديديــن بصــورة ســريعة )مستشــفى ميدانــي بالقــرب مــن مدينــة بــن 

ســليمان، والثانــي بقلــب مدينــة الــدار البيضــاء(، إلــى جانــب عمليــات التأهيــل واإلعــداد التــي عرفتهــا املستشــفيات 

واملنشــآت الصحيــة العســكرية، باإلضافــة لتعزيــز ودعــم قــدرات قطــاع الرعايــة الصحيــة املدنــي، بهــدف اســتيعاب 
أكبــر قــدر ممكــن مــن املر�شــى، وتجنيــب قطــاع الصحــة العامــة بالتالــي »حالــة ضغــط حــاد«. حيــث تــم إرســال فــرق 

طبيــة تضــم أطبــاء وممرضيــن إلــى أكثــر مــن 45 وحــدة استشــفائية موزعــة مجاليــا عبــر مختلــف أنحــاء البــالد لتصبــح 
https://www.akhbarona.com/society/317207.html#ixzz6iILVpqnE :2 _ املغرب يختم سنة 2020 بحصيلة منخفضة نسبيا في إصابات »كورونا« )التوزيع الجهوي(، 31 دجنبر 2020، أخبارنا املغربية، الرابط

https://www.hespress.com/societe/483734.html ،2020 3 _املغرب يقترُب من 100 ألف إصابة. هذه خيارات ملواجهة »كورونا«، هسبريس، الجمعة 11 شتنبر
shorturl.at/tvDIL :4 _خالد مجدوب، القطاع الصحي املغربي وفرص التعافي بعد كورونا )تقرير(، وكالة األناضول، 7 يونيو 2020، الرابط
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أكثــر مــن 70%مــن قدراتهــا موجهــة ملواجهــة الفيــروس. وال يقتصــر دور الجيــش فــي اإلســناد الصحــي فقــط، وإنمــا 

امتــد إلــى فــرض إجــراءات الحجــر الصحــي وحظــر التجــوال، وإلــزام املواطنيــن بتطبيــق القوانيــن والقواعــد املنظمــة 

للحركة5ممــا يؤشــر إلــى مســتقبل دور القــوات املســلحة وتوســيع اختصاصاتهــا بمــا فــي ذلــك التعاطــي مــع موضــوع 

، يحتــاج إلــى تمويــالت للتصنيــع والتجهيــز واإلعــداد.
ً
 قوميــا

ً
الصحــة باعتبــاره أمنــا

لكــن فــي املقابــل، مــن املتوقــع أن تــزداد الضغــوط املتعلقــة بســاعات العمــل اإلضافــي علــى األطــر الطبيــة فــي ظــل 

التراجــع الــذي تعرفــه هــذه األخيــرة مــن طبيــب لــكل 4151 نســمة ســنة 2011 إلــى طبيــب لــكل 4260 نســمة ســنة 

6،2018 وبالتالي ارتفاع التكاليف املالية على القطاع بشكل غير مسبوق نتيجة ارتفاع أعداد املصابين من جهة، 

، ويشــمل ذلــك إجــراء 
ً
واإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة مــن جهــة أخــرى، كتوفيــر املعــدات الوقائيــة الالزمــة مجانــا

فحوصــات الكشــف عــن الفيــروس ومــا يرتبــط بهــا واســتقبال املصابيــن بالفيــروس وتقديــم الرعايــة الصحيــة لهــم 

 بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن يدخلــون العنايــة املركــزة، حتــى إذا لــم يكــن لديهــم تغطيــة صحيــة. 
ً
مجانــا

ومــن املنتظــر أن تســلط الجائحــة الضــوء مجــددا علــى النقــص الحاصــل فــي نســبة العامليــن فــي القطــاع ونســبة 

 فــي الرعايــة 
ً
األطبــاء واملمرضيــن، حيــث تقــدر منظمــة الصحــة العامليــة أن البلــدان التــي لديهــا أقــل مــن 23 عامــال

الصحيــة )مــا بيــن طبيــب وممــرض وقابلــة( لــكل 10000 نســمة مــن الســكان لــن تتمكــن علــى األرجــح مــن تحقيــق 

معــدالت التغطيــة الصحيــة بالتدخــالت الرئيســية للرعايــة الصحيــة األوليــة. كمــا أن نحــو نصــف األطبــاء فــي البــالد 

يتمركزون في مدينتي الرباط والدار البيضاء ونواحيهما، وهو ما يبين التفاوت في توزيع األطر الطبية، ناهيك عن 
األجــور الهزيلــة ألطبــاء القطــاع العــام مقابــل أجــور مرتفعــة لنظرائهــم فــي القطــاع الخــاص.7

كمــا أنــه مــن املنتظــر إعــادة النظــر فــي نظــام املســاعدة الطبيــة RAMED املوجــه للفئــات املعــوزة التــي بلــغ عــدد 

املســتفيدين منها أزيد من 12 مليون شــخص خصصت لها ســنة 2019 ميزانية قدرت بمليار و600 مليون درهم. 

وعلــى الرغــم مــن مجهــودات الدولــة فــي هــذا املجــال، إال أن النتائــج أبانــت عــن اختــالالت علــى مســتوى التنفيــذ فيمــا 
يتعلــق بالفئــات املســتهدفة واســتحقاقها وتوســيع ســلة الخدمــات الصحيــة.8

خالصــة القــول، إن اســتجابة املغــرب كانــت فعالــة باملقارنــة مــع مــوارده، ويبقــى اإلجــراء الوحيــد الــذي لــم تكــن 

البالد مستعدة له بالشكل املطلوب مقارنة بباقي اإلجراءات التي اتبعتها منذ بداية األزمة، النسبة املتدنية لعدد 

الفحوصــات أو االختبــارات املتعلقــة بالكشــف عــن املصابيــن بالفيــروس، ويعتقــد أن النقــص فــي هــذا اإلجــراء قــد 

ســبب بعــض العثــرات التــي اعتــرت طريقــة عمــل فريــق األزمــة. وبالرغــم مــن صمــود القطــاع الصحــي وامتصاصــه 

، وهــو مــا يتطلــب مــن الســلطات إعــادة مراجعــة وضــع 
ً
 ومســتنزفا

ً
لصدمــة الفيــروس، إال أنــه ســيكون غالبــا منهــكا

القطــاع بشــكل كامــل بعــد األزمــة وزيــادة املخصصــات واإلنفــاق العــام عليــه كنســبة مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي 

 عن املنطق الســلعي، وتمكين العاملين فيه من أطباء وممرضات، 
ً
باعتبار الصحة خدمة عمومية منفلتة نســبيا

وتعزيــز بنياتــه التحتيــة.

5_ Coronavirus: l’armée marocaine en renfort, prête à un afflux de patients, Publié le 17 avril 2020 à 17h10, shorturl.at/xDUW9
6 _ التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان باملغرب لسنة 2019، فعلية حقوق اإلنسان ضمن نموذج نا�شئ للحريات، مارس 2020، ص 46.

shorturl.at/tvDIL :7 _خالد مجدوب، القطاع الصحي املغربي وفرص التعافي بعد كورونا )تقرير(، وكالة األناضول، 7 يونيو 2020، الرابط
8_ التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان باملغرب لسنة 2019، فعلية حقوق اإلنسان ضمن نموذج نا�شئ للحريات، مارس 2020، ص 46.
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ومن أجل مواجهة الضغوط املتزايدة للطلب على الخدمات الصحية بحكم أنها ال تقدم وفق القدرة الشرائية، 

وإنما وفق مبدأ االســتجابة للحاجيات األساســية، خاصة فيما يتعلق بعدم تغطية الوســط القروي بشــكل كاف 

بالبنيــة التحتيــة للعالجــات وباألطــر الطبيــة وشــبه الطبيــة، علــى املغــرب االنخــراط فــي تحقيــق اإلنصــاف فــي عــرض 

خدمات العالج بين الجهات وبين الوسطين الحضري والقروي، بوقف هجرة األطباء من القطاع العام، وتيسير 

 عبــر الحــد مــن توســع القطــاع الصحــي الخــاص بفــرض قيــود ضريبيــة 
ً
االســتفادة مــن طــرف الســكان األكثــر حرمانــا

علــى املصحــات الخاصــة، وتطبيــق نظــام أســعار غيــر خاضــع لحريــة املنافســة، وتخفيــض تكلفــة العالجــات واألدويــة 

، بمصاريــف 
ً
خاصــة تخفيــض الحصــة التــي تتحملهــا األســر فــي تمويــل الصحــة وإلــى التكفــل، بشــكل كبيــر أو كليــا

األمــراض طويلــة األمــد. 
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ثانيا: االنعكاسات السوسيواقتصادية للطوارئ الصحية

بال شك، سيكون للطوارئ الصحية انعكاسات سلبية مباشرة على االقتصاد أكثر ديمومة من اآلثار الصحية، 

خاصــة علــى اقتصــاد مثــل اقتصــاد املغــرب املرتكــز علــى االســتهالك، التجــارة والســياحة. حيــث تشــير الكونفدراليــة 

الوطنية للسياح )CNT( في تقييمها ألثر األزمة إلى خسائر تقدر ب 34,1 مليار درهم من حيث املبيعات السياحية 

سنة 2020، و14 مليار درهم خسائر بالنسبة للفنادق نتيجة االنخفاض الضخم لعدد السياح بحوالي 6 ماليين 

ســائح )%98-(، حيــث انخفــض عــدد الســياح الوافديــن إلــى البــالد بنســبة %45 خــالل األشــهر األربعــة األولــى مــن 

2020 مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن الســنة املاضية.9والتــي ســتؤدي إلــى ضيــاع أكثــر مــن 11,6 مليــون ليلــة مبيت.10فيمــا 

تشــير بيانــات مكتــب الصــرف الحكومي إلــى أن إيــرادات الســياحة تراجعت إلــى نحــو 2.35 مليــار دوالر فــي األشــهر 

الســبعة األولى مــن العــام الجــاري، بعدمــا كانــت فــي حــدود 4.15 مليــارات دوالر فــي الفتــرة نفســها مــن العــام املا�شــي، 

بانخفــاض بلغــت نســبته %11.43.3 ونتيجــة لذلــك ســيصبح مــا ال يقــل عــن 500 ألــف وظيفــة مهــددة بالفقــدان 

 في املغرب حيث شهد توقف 
ً
و8500 مقاولة معرضة لإلفالس باعتبار السياحة القطاع املتضرر األول اقتصاديا

99%مــن الشــركات، فيمــا 28.7%مــن الشــركات فــي قطــاع اإليــواء واملطاعــم مــا زالــت متوقفــة.12 وكان للســلطات 

مجهودات بشراكة مع الفاعلين إلنقاذ القطاع من اإلفالس حيث تم تقديم تعويضات شهرية عن فترة التوقف 
2000 درهــم ابتــداء مــن يوليو/تمــوز املا�شــي وحتــى ديســمبر/كانون  لـــ %70 مــن املســتخدمين بالقطــاع قدرهــا 

األول املقبــل، فــي حيــن تبقــى االســتفادة مــن هــذا التعويــض مشــروطة بانخفــاض رقــم معامــالت الشــركة علــى األقــل 

بنســبة 25 %)مقارنــة بنفــس املــدة مــن العــام املا�شــي(، وبــأن تحافــظ هــذه الشــركات علــى 80 %علــى األقــل مــن 
مســتخدميها.13

فيمــا ســتنخفض التجــارة التــي تمثــل %32 مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي بنحــو 20 %مــن حجــم التبــادالت، أي 

 ابتداء من شهر آذار/ مارس، عقب اإلجراءات املشددة على الحركة والتنقل 
ً
خسارة قدرها 2,6 مليون طن شهريا

 سواء على مستوى إمداد السوق املغربي باملواد الخام أو انخفاض الطلب 
ً
والتصدير واالستيراد مما يشكل خطرا

األجنبــي علــى الســلع املغربيــة. ونتيجــة لذلــك فــان بعــض األنشــطة ســتتوقف كصناعــة الســيارات التــي تعتبــر أول 

قطــاع مصــدر فــي املغــرب بنســبة 27%مــن الصــادرات ســنة 2019 برقــم معامــالت يتجــاوز 7 مليــار يــورو، وتشــغل 
أكثــر مــن 180 ألــف شــخص، حيــث تراجــع اإلنتــاج فــي صناعــة الســيارات فــي الســبعة أشــهر األولــى مــن العــام الجــاري 

بنســبة 57.1% 14، وأي انخفــاض ســيعرفه هــذا القطــاع ســيكون لــه أثــر كبيــر علــى امليــزان التجــاري.15 كمــا ســيلحق 
الضرر بالقطاع البنكي وقطاع التأمينات مع البطء الشديد لحركة رؤوس األموال، وحتى املستثمرون املحليون 

shorturl.at/owEFI ،9_مصطفى قماس، املغرب يسمح بدخول السياح بشرط الحجز في فندق، 06 شتنبر2020، العربي الجديد
10_ Note sur les impacts économiques du Covid-19 au Maroc au 26/03/2020, Délégation de l’Union européenne au Maroc - Section commerciale.

shorturl.at/owEFI ،11_ مصطفى قماس، املغرب يسمح بدخول السياح بشرط الحجز في فندق، 06 شتنبر 2020، العربي الجديد
shorturl.at/tMV34 :12_كورونا. تعرف على شروط صرف التعويضات للعاملين بالقطاع السياحي املغربي، وكالة األناضول، 6 شتنبر 2020، الرابط
shorturl.at/tMV34 :13_كورونا. تعرف على شروط صرف التعويضات للعاملين بالقطاع السياحي املغربي، وكالة األناضول، 6 شتنبر 2020، الرابط

shorturl.at/BOPST :14_ مصطفى قماس، كورونا يهوي بالسيارات املغربية،12 شتنبر 2020، العربي الجديد، الرابط
15_ Coronavirus : l’impact sur l’économie nationale secteur par secteur, CHALLENGE  27 MARS 2020, shorturl.at/bgv27
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أو األجانب لن يغامروا بعمليات استثمارية خالل األسابيع أو حتى األشهر القادمة. فيما سيؤدي تعطيل سالسل 

التوريــد إلــى التأثيــر علــى الطلــب واإلنتاجيــة بشــكل عــام.

ويأتــي فــي املرتبــة الثانيــة بعــد صناعــة الســيارات قطــاع النســيج واأللبســة الــذي يعــد إحــدى دعامــات الصناعــة 

واالقتصــاد املغربــي، حيــث تراجعــت صناعــة املالبــس بنســبة 37.4% ،والنســيج بنســبة 44.716 %حيــث يســاهمان 

في توفير نحو 185 ألف وظيفة وبرقم معامالت في التصدير بلغ عام 2018 نحو 38 مليار درهم )3.8 مليار دوالر(، 

 مجموعــة مــن االضطرابــات خاصــة علــى مســتوى اســتيراد املــواد األوليــة مــن آســيا وال ســيما 
ً
والــذي يعــرف هــو أيضــا

الصين مع انخفاض الطلب األجنبي. كما أن الفاعلين ال يملكون أي رؤية على مستوى الطلب بما في ذلك خفض 

الطلــب األوربــي بشــأن املنســوجات واملالبــس مــع العلــم أن كال مــن اســبانيا وفرنســا تســتورد مــا يقــارب مــن%60 

مــن صــادرات القطــاع.17 وبالرغــم مــن إعــادة توجيــه أنشــطة القطــاع نحــو تصنيــع الكمامــات واألقنعــة منــذ بدايــة 

أبريل املا�شي، إال أن مقاوالت القطاع التي تضم أكثر من 1600 مقاولة قد تضررت بنســبة 76%،فيم اضطرت 

 مــن هــذه األزمــة 
ً
%27 منهــا إلــى تخفيــض العمالــة بشــكل مؤقــت أو دائــم. كمــا نجــد مــن بيــن أكثــر القطاعــات تضــررا

اإليــواء واملطاعــم بنســبة 89%مــن املقــاوالت فــي حالــة توقــف، والصناعــات املعدنيــة وامليكانيكيــة بنســبة %73، ثــم 

قطــاع البنــاء بنســبة تقــارب 60%مــن املقــاوالت املتوقفــة،18 والتعديــن بنســبة 48.3 %واألجهــزة الكهربائيــة بنســبة 
19.%42.2

ويعتبــر النقــل الجــوي أبــرز القطاعــات املتضــررة بقطــاع النقــل، والــذي تأثــر هــو كذلــك بشــكل مباشــر بإجــراءات 

التدابير الوقائية التي أدت إلى خفض الطلب. حيث تقدر الرابطة الدولية للنقل الجوي IATA أن الوباء قد يؤدى 

فــي املغــرب إلــى خســائر تصــل إلــى 4,9 مليــون مســافر وخســائر فــي األربــاح بمــا ال يقــل عــن 728 مليــون دوالر. فــي حيــن 

تعد أكثر من 225 ألف وظيفة مهددة. أما النقل الطرقي والسككي فهو ليس بمنأى عن الخسائر خاصة مع حظر 

التجوال في جميع أنحاء البالد منذ 20 آذار/مارس املا�شي، وغني عن القول أن الخسائر ستكون هائلة. أما على 

مســتوى النقــل الدولــي للبضائــع، فالعمليــات تبقــى مســتمرة بشــكلها العــادي حتــى اآلن بالرغــم مــن ارتفــاع تكاليــف 
النقــل البــري بيــن 50%و%75.20

كمــا أنــه يقــدر لتحويــالت املغاربــة املقيميــن بالخــارج )حوالــي 4,6 مليــون مغربــي يعيشــون فــي الخــارج( أن تتراجــع 

 للدخــل للمغــرب بحوالــي 60 مليــار درهــم،21 
ً
 حيويــا

ً
علــى نحــو حــاد بحوالــي 20%ســنة 2020 والتــي تشــكل مصــدرا

كمــا تســاعد األســر علــى تحمــل تكاليــف الحصــول علــى األغذيــة وخدمــات الرعايــة الصحيــة وتلبيــة احتياجاتهــا 

األساسية. إلى جانب تقلص املداخيل الجبائية تأثرا بتوقف 57%من مجموع املقاوالت نشاطها بشكل مؤقت أو 

دائم، واضطرار 27%من املقاوالت إلى تخفيض اليد العاملة بشكل مؤقت أو دائم.22 مما ينذر بتراجع اإليرادات 

الجبائية وارتفاع نفقات األجور والسلع والخدمات، بالتوجه نحو توسع عجز املوازنة الذي ستسعى الحكومة إلى 

 بـــ 470 مليــون دوالر، 
ً
محاصرتــه عبــر مشــروع قانــون ماليــة تعديلــي. حيــث ســجلت اإليــرادات الجمركيــة انخفاضــا

وذلــك فــي عالقــة بتراجــع 240 مليــون دوالر إليــرادات الضريبــة علــى القيمــة املضافــة عنــد االســتيراد و200 مليــون 

shorturl.at/BOPST :16 _مصطفى قماس، كورونا يهوي بالسيارات املغربية،12 شتنبر 2020، العربي الجديد، الرابط
17_ Note sur les impacts économiques du Covid-19 au Maroc au 26/03/2020, Délégation de l’Union européenne au Maroc - Section commerciale.

18_املندوبية السامية للتخطيط، النتائج الرئيسية للبحث الظرفي حول تأثير كوفيد19-على نشاط املقاوالت
shorturl.at/BOPST :19 _مصطفى قماس، كورونا يهوي بالسيارات املغربية،12 سبتمبر 2020، العربي الجديد، الرابط

20_Coronavirus : l’impact sur l’économie nationale secteur par secteur, CHALLENGE 27 MARS 2020, shorturl.at/bgv27
shorturl.at/adhpD :البنك الدولي،1 مايو/أيار 2020، الرابط ،

ً
21_ديفيد مالباس، تخفيف أعباء الديون ألشد بلدان العالم فقرا

22_املندوبية السامية للتخطيط، النتائج الرئيسية للبحث الظرفي حول تأثير كوفيد19-على نشاط املقاوالت
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دوالر إليــرادات الرســوم الداخليــة عنــد االســتهالك، بحســب البيانــات الرســمية.23

واســتفادوا مــن  أجيــر قــد صرحــوا فــي القطــاع املنظــم أنهــم توقفــوا عــن العمــل،   958.000 وإذا كان حوالــي 

التعويــض املمنــوح فــي إطــار الصنــدوق الخــاص بتدبيــر الجائحــة؛ وأن حوالــي 134.000 مقاولــة مــن أصــل 216.000 

مقاولــة منخرطــة فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي، صرحــت أنهــا فــي وضعيــة صعبــة،24 فــإن عملية الدعم 

االجتماعي التي باشرهـا صندوق الدعم الخاص بوباء كورونا، كشـفت حرمان اآلالف من العمال من االســتفادة 

من تعويض الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، بسـبب عدم تسـجيلهم في الصندوق من طرف عدد كبير من 

املقــاوالت، حيــث أنــه علــى الرغــم مــن أن القانــون يضمــن لكافــة العامــالت والعامليــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص 

االســتفادة مــن هذيــن النظاميــن، إال أن أزيــد مــن 1,2 مليــون مــن األجــراء غيــر مصــرح بهــم،25 وبالتالــي تحميــل تبعــات 

األزمة للعمال، ال من حيث األجور أو الحقوق/الحماية االجتماعية أو اسـتقرار الشغل، إما بالتقليل من ساعات 

العمل الذي يسـتتبعه التقليص من األجـور، أو التجاء بعض املقاوالت إلى العقـود املؤقتة التي تستمر لسنوات، 

فيمــا ال تصــرح أخــرى وال تــؤدي مــا عليهــا،26 يضــاف إليهــا التهديــد بتأجيــل إجــراء الزيــادة املرتقبــة فــي األجــور فــي حــدود 

5% للحــد األدنــى لألجــور إلــى يوليــوز 2021.

كلهــا مؤشــرات تبعــث رســالة مقلقــة فــي ســياق اقتصــادي يتســم بإكــراه مــزدوج، إكــراه نمــو متباطــئ، انتقــل فــي 

املتوســط الســنوي مــن 5%بيــن ســنتي 2000 و2008 إلــى 3,7%بيــن 2009 و2017، وإكــراه انخفــاض محتــواه مــن 

الشــغل مــن 30.000 منصــب لــكل وحــدة نمــو إلــى 10.500 بيــن كال الفترتيــن.27 ومــن املتوقــع انخفــاض نســبة النمــو 

بنســبة 5.2%فــي العــام الحالــي، بعــد نمــو فــي العــام املا�شــي بنســبة 2.5%. ووفًقــا للمندوبيــة الســامية للتخطيــط،28 

فــإن النمــو االقتصــادي لــم يتجــاوز 0.1%فــي الربــع األول مــن العــام الجــاري، يفســر عــن تراجــع القيمــة املضافــة 

3 مالييــن قنطــار، حســب تقديــرات وزارة الفالحــة والصيــد  الزراعيــة فــي ظــل انخفــاض محصــول الحبــوب إلــى 

البحــري، فــي الوقــت نفســه انخفــاض األنشــطة غيــر الزراعيــة بنســبة 5.3%.29 ومــن املعلــوم أن انكمــاش النمــو 

بنسبة 1%يؤدي إلى زيادة الفقر بنفس النسبة، بمعنى أن نسبة الناس »املعرضين للفقر« سيرتفع من17.1%في 

2019 إلــى حوالــي 19.87%فــي 2020، أي 1.058 مليــون شــخص إضافــي.30 وهــذا يعنــي بشــكل ضمنــي تراجــع فــرص 

العمــل وفقــدان بعضهــا وفقــدان الدخــل أو جــزء منــه، ومنــه ارتفــاع معــدالت البطالــة والســيما بيــن الشــباب التــي 

تبلــغ 21.9% ، والشــغل الناقــص إلــى مســتويات عاليــة بشــكل مزمــن.31 فيمــا كان لتدهــور الظــروف االقتصاديــة 

وبالتالــي لتضــرر ســوق الشــغل، انعكاســات ســلبية علــى دخــل األســر وقدرتهــا الشــرائية، كمــا يتجلــى ذلــك مــن خــالل 

انخفــاض متوســط الدخــل الشــهري للنشــيطين املشــتغلين بنســبة %50.32 

 علــى تحســين اإلنتاجيــة 
ً
الشــغل الناقــص والشــغل غيــر املــؤدى عنــه، اللــذان يمثــالن نســبة هامــة ويؤثــران ســلبا

وبالتالــي علــى خلــق الثــروة والشــغل الالئــق. وبالتالــي تقلــص اســتهالك األســر ووقوعهــا تحــت خــط الفقــر عــالوة علــى 

shorturl.at/kpwxI :23_مصطفى قماس، انفالت عجز املوازنة في املغرب بسبب كورونا، الرباط، العربي الجديد، 15 يونيو 2020، الرابط
24 _ املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، االنعكاسات الصحية واالقتصادية واالجتماعية لفيروس كورونا “كوفيد”19 والسبل املمكنة لتجاوزها، إحالة رقم 28/2020، ص 13.

25 _ التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان باملغرب لسنة 2019، فعلية حقوق اإلنسان ضمن نموذج نا�شئ للحريات، مارس 2020، ص 44.
https://www.hespress.com/economie/483715.html :26 _ يوسف لخضر، الباطرونا »يحذر من تمدد القطاع غير املهيكل في اقتصاد املغرب«، هسبريس، الخميس 10 شتنبر 2020، الرابط

27 _  اململكة املغربية، السكان والتنمية في املغرب، خمس وعشرون سنة بعد مؤتمر القاهرة 1994، التقرير الوطني 2019.
28_  Note Stratégique, Impact Social et Economique de la crise du COVID-19 au Maroc, Le Haut-Commissariat au Plan )HCP(, Le Système des Nations Unies au Maroc )SNUD(, La Banque 
mondiale )BM(, Juillet 2020.

shorturl.at/dmtT1 :29_   مصطفى قماس، البنك املركزي املغربي يخفض الفائدة لدعم االقتصاد، العربي الجديد، 16 يونيو 2020، الرابط
 30_Note Stratégique, Impact Social et Economique de la crise du COVID-19 au Maroc, Le Haut-Commissariat au Plan )HCP(, Le Système des Nations Unies au Maroc )SNUD(, La Banque 
mondiale )BM(, Juillet 2020.

31_علي عبد القادر علي، النمو االقتصادي والفقر في الدول العربية: هل ينمو متوسط دخل الفقراء بنفس معدل نمو متوسط الدخل؟ 
32_املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، االنعكاسات الصحية واالقتصادية واالجتماعية لفيروس كورونا “كوفيد”19 والسبل املمكنة لتجاوزها، إحالة رقم 28/2020، ص 13.
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زيــادة التفاوتــات التــي تعــرف معــدالت عاليــة )حيــث بلــغ مؤشــر عــدم املســاواة 40.9 فــي املغــرب(.33 فتراجــع النمــو 

االقتصادي له عواقب اقتصادية وخيمة على رفاه الفئة السكانية املعنية بفقدانها املفاجئ لوظائفها أو أنشطتها 

املــدرة للدخــل وهــو مــا يجعلهــا ضعيفــة بشــكل خــاص حيــث تشــير األدلــة إلــى أن الجــوع وضيــق األحــوال هــو مــا يهــدد 

حيــاة اآلالف، ال الجائحــة نفســها. 

وبالرغم من أننا ال نستطيع االعتماد على الدخل وحده لقياس العديد من املؤشرات خاصة مع تعويم الدرهم 

 إلــى انخفــاض القــدرة الشــرائية للمواطــن املغربــي وإلــى ارتفــاع األســعار، 
ً
وانخفاضــه قيمتــه، والــذي ســيؤدي حتمــا

كما أن هناك مجموعات أخرى ليست فقيرة بعد، لكن األزمة االقتصادية التي يسببها الوباء ستؤثر عليهم وعلى 

مستوى عيشهم. فأثر الطوارئ الصحية ال تقتصر على الدخل واالستهالك فقط، بل هناك أبعاد أخرى كالتعليم 

 ليــس حالــة عابــرة بشــكل ســريع فــي حيــاة األســرة، بــل أقــرب إلــى كونــه ســمة مقيمــة ملــدى 
ً
والصحــة. فالفقــر34 عمومــا

 هو عملية إفقار سريعة وكبيرة لفئات واسعة 
ً
 بالضرورة مؤثرا. وما نمر به حاليا

ً
زمني محدد، دون أن يكون دائما

مــن الســكان بســبب تفاعــل أزمــة كورنــا مــع أزمــات أخــرى، فبالنســبة للمشــتغلين في االقتصــاد غيــر الرســمي الــذي 

، كما يمكن 
ُ

 مستحيال
ً
ُيمثل أكثر من 50 %من االقتصاد الوطني،35 سيكون تحصيل القوت في ظل الجائحة أمرا

إلغــالق األســواق غيــر املهيكلــة أن يتســبب فــي فقــر واســع، حيــث تقــدر منظمــة العمــل الدوليــة أن هــذه الفئــة هــي مــن 

 فــي ســوق العمــل، حيــث أســفر الشــهر األول مــن األزمــة عــن انخفــاض بنســبة 82 %فــي دخــل 
ً
بيــن أكثــر الفئــات ضعفــا

العمال غير الرســميين في البلدان ذات الدخل املتوســط أو املنخفض )مثل املغرب(.36

أمــا العالــم القـــروي الــذي يشــكل ســكانه 79.4%مــن الفقــراء،37 فهــو يواجــه محنــة مزدوجــة، فمــن جهــة الجفـــاف 

بكل آثاره السـلبية وفي مقدمتهـا فقـدان أكـثر من 100 ألـف منصب شـغل، وتعميـق حالة الطوارئ الصحية لألزمة 

التـي أدت إلى توقيـف أغلبيـة األسـواق، وحصول عـدد مـن االختـالالت في تأمين تصريـف املنتوجات، ناهيـك على 

غــالء األعـــالف، فــي ظـــل ضعـــف تدخــل وزارة الفالحــة فــي إطــار دعـــم الفالحيــن الصغــار واملتوســـطين ملواجهــة آثــار 

الجفاف.

وكان مــن بيــن اإلجــراءات والتدابيــر التــي تــم اتخاذهــا اســتحداث صنــدوق خــاص لتدبيــر ومواجهــة وبــاء فيــروس 

كورونــا، وتخصيــص هــذه املســاعدات لدعــم األســر املتضــررة علــى مراحــل ســواء للعاطليــن عــن العمــل املســجلين 

فــي صنــدوق التقاعــد CNSS والذيــن يقاربــون املليــون عاطــل، أو أولئــك املشــتغلين فــي القطــاع غيــر املهيــكل الذيــن 

 من 
ً
يبلغون 5,1 مليون من األسر.38 غير أن هذه الفئات ما زالت تعاني من أن هذه املساعدات ال تغطي إال جزءا

مصاريفهــا األساســية.

وتجميــد ســداد الشــركات ديونهــا  املســاهمات االجتماعيــة للعديــد مــن املقــاوالت،  كمــا تــم وقــف اســتيفاء 

 مــن اإلصالحــات جعلتــه قــادرا علــى املحافظــة 
ً
للمصــارف، خاصــة وأن املغــرب اعتمــد فــي الســنوات األخيــرة عــددا

على االستقرار االقتصادي؛ وهو األمر الذي سيتعزز بعد سحب مبلغ 3 مليارات دوالر من خط الوقاية والسيولة 

يســمح  بالتوفر على مســتوى مرتفع من احتياطي العملة الصعبة لدعم ميزان األداءات، ما ســيغطي 5 أشــهر من 

https://mipa.institute/7837 :33_ ياسمينة أبو الزهور، جائحة كوفيد19- في املنطقة املغاربية: اآلثار واالستجابة،19 ماي 2020، املعهد املغربي لتحليل السياسات، الرابط
34 _من بين تعريفات الفقر نجد »الفقر الثابت املتواصل« وهو جماعي هيكلي، ثم »الفقر الطارئ أو الظرفي« الناجم عن أزمة اقتصادية أو عسكرية أو سياسية عابرة، أو كارثة طبيعية، والذي يمكن تجاوزه بالتضامن...

https://www.hespress.com/economie/483715.html :35_ يوسف لخضر، الباطرونا »يحذر من تمدد القطاع غير املهيكل في اقتصاد املغرب«، هسبريس، الخميس 10 شتنبر 2020، الرابط
36_ عزام محجوب، التفاوت والهشاشة في مواجهة الفقر والبطالة، املنتدى التون�شي للحقوق االقتصادية واالجتماعية، ماي 2020.

https://mipa.institute/7837 :37_ ياسمينة أبو الزهور، جائحة كوفيد19- في املنطقة املغاربية: اآلثار واالستجابة،19 مايو 2020، املعهد املغربي لتحليل السياسات، الرابط
shorturl.at/eiwBF ،12/04/2020 38_  املغرب: مساعدة شهرية للمتضررين من فيروس كورونا وسط صعوبات في تحديد املستحقين، فرانس 24، نشرت في
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الواردات،39وتأميــن القــدرة علــى مواجهــة انخفــاض احتياطــي العملــة الصعبــة بســبب توقــف صــادرات الســيارات 

والســياحة، والحفــاظ علــى اســتقرار األســعار مــن خــالل اإلبقــاء علــى ســعر الصــرف ثابــت. وتعزيــز الطلــب العمومــي 

بضــخ الســيولة فــي االقتصــاد الوطنــي، وتشــجيع االســتثمار بخفــض نســبة الفائــدة، وهــو مــا كان مــن »بنــك املغــرب« 

الــذي خفــض ســعر الفائــدة الرئيســية نصــف نقطــة مئويــة، مــن 2%إلــى 1,5% للمــرة الثانيــة بعــد تخفيضهــا فــي 

مارس/آذار املا�شي من 2,25%إلى 2%، حيث أنه من غير املجدي تبني سياسة تقوم على ضخ السيولة مع فرض 

قوانين احترازية متشددة تحول دون توزيع القروض من قبل املصارف للشركات الصغرى واملتوسطة التي توفر 

الشــغل وتنتــج قيمــة مضافــة.

shorturl.at/ovwIJ :39_مصطفى قماس، املغرب يتطلع إلى خط سيولة جديد من صندوق النقد الدولي، العربي الجديد، 16 يونيو 2020، الرابط
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ثالثا: الخروج من األزمة: التوقعات والتوصيات

ال شــك أن األزمة الحالية فريدة من نوعها، األمر الذي يدعو أيضا إلى التشــكيك في جدوى وأولوية اإلصالحات 

التــي يقــوم بهــا البلــد علــى الصعيــد االجتماعــي فــي مواجهــة أزمــة اقتصاديــة ربمــا تتطلــب إعــادة تخصيــص املــوارد 

املالية. فاألعمال الصغيرة واملتوسطة هي الفئة األكثر هشاشة، وأول من يتأثر بإجراءات اإلغالق. كما أن القيود 

املفروضة على مجموعة من املدن والقطاعات لم تيسر الولوج إلى الخدمات األساسية، خاصة بالنسبة للفئات 

األكثــر هشاشــة، مــن قبيــل االستشــفاء وضعــف أو غيــاب شــبكات الحمايــة االجتماعيــة. فيمــا ســاهم االنخفــاض 

فــي الدخــل، واألضــرار التــي لحقــت باملقــاوالت والقطــاع غيــر املهيــكل، فــي زيــادة حــدة التفاوتــات املوجــودة أصــال، ممــا 

يشــكل عامــال قــد يــؤدي إلــى رجــوع فئــات كبيــرة مــن الســاكنة إلــى الفقــر. أمــا بالنســبة للتعليــم، فقــد أدت الفجــوة 

الرقميــة بيــن الوســطين الحضــري والقــروي، وكــذا بيــن األســر امليســورة واملعــوزة، إلــى تعميــق الفجــوات املتعمقــة 

أصال في املجتمع، وأضرت بدور التعليم كآلية أساسية لالرتقاء االجتماعي، وأثرت سلبا على مبدأ الولوج املتكافئ 

للحــق فــي التعليــم.

ومن هذا املنطلق، من الخطأ أن نبني توقعاتنا على تصور أن جائحة كوفيد -19 هي آخر تحد وبائي قد نشهده. 

ومنــه فرســم السياســات وتقييمهــا ليــس ســهال فــي ظــل وضــع شــديد الديناميكيــة. فتعــدد املســارات االجتماعيــة، 

والحقيقــة املركبــة للوقائــع يجعــل كل تنميــط فــي التفســير وكل حكــم معيــاري خارجــي غيــر مجــدي؛ فمــا يظهــر أنــه 

مالئــم فــي مرحلــة معينــة قــد ال يكــون مالئمــا فــي مرحلــة تليهــا. إال أن الجوائــح الســابقة والتجــارب التــي واكبتهــا تعطينــا 

 عــن الطــرق املثلــى ملواجهــة الجائحــة الحاليــة. وذلــك مــن خــالل:
ً
أفــكارا

دعــم النظــم الصحيــة للتأقلــم مــع تطــور الجائحــة، دعــم علــى مســتويات عــدة كزيــادة •   

اإلنفــاق علــى الصحــة، وتحفيــز التوظيــف املســتهدف، واالســتثمار فــي تصنيــع املعــدات 

الطبيــة، بهــدف ضمــان الســير املنتظــم للخدمــات الصحيــة والتخصيــص األمثــل للمــوارد 

فــي وقــت األزمــة حتــى ال تتعــرض املنظومــة الصحيــة للضغــط واالرتبــاك. وذلــك مــن خــالل 

إدارة جديــدة لألزمــة تقــوم بإشــراك القطاعيــن العــام والخــاص، وتعزيــز الشــراكات مــع 

الشــركاء املحلييــن والعاملييــن خاصــة وأن تحســين جــودة قطــاع الرعايــة الصحيــة يعتمــد 

باألســاس علــى اإلرادة السياســية أكثــر مــن اعتمــاده علــى القيــود املرتبطــة بامليزانيــة.

تعزيــز التماســك االجتماعــي وإصــالح حكامــة األنظمــة االجتماعيــة40 عبــر توســيع برامــج • 

وشــبكات األمــان االجتماعــي، والتــي هــي عبــارة عــن التحويــالت غيــر القائمــة علــى أســاس 

دفــع االشــتراكات والتــي تســتهدف، مثــل )التحويــالت النقديــة ســواء املشــروطة أو غيــر 

التحويــالت العينيــة(.  املشــروطة، 
40  يمكن تعريف األنظمة االجتماعية حسب البنك الدولي على أنها »مجموعة من التدخالت ملتابعة األفراد واألسر واملجتمعات ملساعدتهم على إدارة املخاطر املحيطة بهم، وملحاربة الفقر. ضمن هذا املنظور تعتبر الحماية 

االجتماعية نوعا من االستثمار لتقوية املوارد البشرية«.
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وتعزيز اإلدماج في برامج التكامل الوطنية االجتماعية منها واالقتصادية املنطلقة من تفعيل 

الســجل االجتماعــي املوحــد، وتوســيع نظــام التأميــن االجتماعــي الــذي يخفــف مــن املخاطــر 

املرتبطــة بالبطالــة واملــرض والعجــز واإلصابــات املرتبطــة بالعمــل والشــيخوخة، وهــي أنظمــة 

تحقــق املنافــع علــى أســاس االشــتراكات املدفوعــة، )التقاعــد، التأميــن ضــد البطالــة، التأميــن 

الصحــي(. إلــى جانــب تقويــة السياســات والبرامــج الراميــة إلــى تعزيــز العمالــة والتشــغيل الفعال 

ألسواق العمل وحماية العمال، وهي تدخالت تهدف إلى تحسين نتائج التشغيل، مثل )برامج 

بنــاء املهــارات، البحــث عــن الوظائــف واملســاعدة فــي مطابقــة املهــارات مــع الوظائــف، أنظمــة 

العمــل(. وتعزيــز االســتفادة مــن الخدمــات األساســية خاصــة الصحــة والتعليــم باســتهداف 

الســكان األكثــر فقــرا، والتعويــض علــى فقــدان الشــغل والبطالــة؛

خاصــة •  االجتماعيــة  القطاعــات  فــي  الهيكليــة  املشــاكل  ملعالجــة  التدخــل  أولويــة   

الصحــة والتعليــم، والناجمــة أساســا عــن مظاهــر صارخــة لعــدم املســاواة فــي الولــوج إلــى 

هــذه الخدمــات، إضافــة إلــى صعوبــة الولــوج إلــى هــذه املرافــق فــي املناطــق القرويــة مقارنــة 

الحضريــة؛ باملناطــق 

»التمويــل •  مبــدأ  مــن   
ً
انطالقــا التمويــالت  رصــد  عبــر  االقتصــادي  االنتعــاش  دعــم   ·

 والصغــرى واملتوســطة 
ً
املشــروط بجــودة التدبيــر«، ومواكبــة املقــاوالت الصغيــرة جــدا

بتقديم حزمة من املحفزات، وتعزيز الحوار االجتماعي والتشاور اللذان تجريهما الدولة 

مــع ممثلــي أربــاب العمــل والنقابــات علــى نحــو منتظــم؛ وكــذا مــن خــالل اســتغالل الوضــع 

العالمــي لزيــادة االســتثمار األجنبــي عبــر االســتفادة مــن امليــزة التنافســية التــي يتمتــع بهــا 

والنطــاق الزمنــي املناســب؛ املغــرب، واألجــور املنافســة، 

تعميــق اإلصالحــات وشــموليتها عبــر عقود-برامــج التــي تســطر األهــداف املنشــودة وتحــدد • 

شــراكات بيــن القطاعيــن العــام  وكــذا مــن خــالل إنشــاء  التزامــات مختلــف الفاعليــن، 

وضمــان  بهــدف الرفــع مــن املردوديــة،  والخــاص فــي بعــض القطاعــات االســتراتيجية، 

النجاعــة فــي اســتغالل املــوارد، وعقلنــة النفقــات؛

تطويــر الحكومــة اإللكترونيــة وتوســيع نطــاق الخدمــات املاليــة الرقميــة مــن خــالل •   

العمــل علــى إعــادة صياغــة التشــريعات الخاصــة بالتعامــالت االلكترونيــة واســتخدام 

التكنولوجيــا لتتناســب مــع املرحلــة الجديــدة مــن أســاليب العمــل ملرحلــة مــا بعــد كورونــا؛
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بالرغــم مــن أن تقديــر نهايــة األزمــة ونتائجهــا االقتصاديــة والسياســية 

علــى أهميــة  أنهــا ســلطت الضــوء  إال  لــم ُيحســم بعــد؛  واالجتماعيــة 

معالجــة الدولــة املغربيــة مللفــات اإلصالحــات غيــر املكتملــة علــى وجــه 

الســرعة، وإعــادة توجيــه سياســات التدخــل لحمايــة مســتقبل فئــات 

وكــذا إعــادة تخطيــط  واســعة يتهددهــا االنــزالق تحــت عتبــة الفقــر، 

للتمويالت العمومية بما يناسب البنية التحتية في القطاع االجتماعي، 

وال ســيما فــي مجــال الرعايــة الصحيــة واالقتصــاد والحمايــة االجتماعيــة 

وحقــوق العمــال. حيــث كشــفت اســتجابة املغــرب لألزمــة علــى مفارقــات 

ففــي الوقــت الــذي أظهــرت فيــه الدولــة قــدرة هائلــة علــى  واضحــة، 

تعبئــة مواردهــا ملكافحــة الجائحــة علــى املــدى القصيــر علــى األقــل، فــإن 

التدخــل االجتماعــي مــازال يعانــي مــن نقــاط ضعــف مزمنــة، يرتبــط جــزء 

منــه باالختــالالت البنيويــة املتراكمــة، فيمــا يرتبــط الجــزء اآلخــر بضعــف 

الحكامــة املؤسســاتية. فعلــى الرغــم مــن احتمــال انتهــاء الجائحــة علــى 

املدى املتوسط، إال أنها ستترك الحكومة تتعامل مع آثارها االقتصادية 

واالجتماعيــة بعيــدة املــدى.

خاتمة
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