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صناع ٍّي جديد
منوذج
من أجل سياسة لالبتكار ُت ّرر الطاقات يف خدمة
ِ
ٍ

بنــا ًء علــى المــادة  6مــن القانــون التنظيمــي رقــم  128.12المتعلــق بالمجلــس االقتصــادي
ـار إحالــة ذاتيــة ،إعــداد تقريــر حــول موضــوع
واالجتماعــي والبيئــي ،قــرر المجلــس ،فــي إطـ ِ
«سياســة االبتــكار».
وفــي هــذا اإلطــار عهــد مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بمجتمــع المعرفــة
ـام بإعــدادِ تقريـ ٍـر ورأي حـ ْول الموضــوع.
ْ
واإلعـ ِ
وقــد صادقــت الجمعيــة العا ّمــة للمجلــس ،المنعقــدة بتاريــخ  30يونيــو  ،2020باألغلب ّيــة
علــى التقريــر الــذي يحمــل عنــوان «مــن أجــل سياســة لالبتــكار تُحـ ّرر الطاقــات فــي خدمــة
ِ
صناعـ ٍّـي جديــد» ،والــذي انبثــق عنــه هــذا الــرأي.
ـوذج
نمـ ٍ
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تقديم
جــاءت األزمــة الصحيــة المرتبطــة بجائحــة كوفيــد 19-لتؤ ّكــد واقــع المخاطــر التــي تهــ ّدد اقتصــا َد ُمختلــف
والصمــود ال ُم ِ
صحــة ُم ِ
واطــن
إن هــذه األزمــة كشــفت عــن القــدرة علــى االبتــكار
واطنيهــا .ثـ ّم ّ
البلــدان كمــا تهـ ّدد ّ
ّ
والصناعـ ّـي الــذي ينبغــي أ ْن يكــون البلــد قــادراً علــى إبــرازه فــي مثــل هــذه ّ
الظــروف .وفــي ســياق
والص ّحـ ّـي
ّ
ّ
ِ
مواطــن ضعــف هيكل ّيــة ،أبانــت بالدنــا مــن جهــة أخــرى
ـفت عنــه مــن
مواجهــة تداعيــات األزمــة الصحيــة ،ومــا كشـ ْ
مؤهــات كامنــة واعــدة ببنــاء مسـ ٍـار صناعـ ٍّـي قائـ ٍـم علــى االبتــكار التكنولوجــي ومعتــرف بــه دول ّيــا .ويعتبــر
عــن ّ
المؤهــات التــي تزخــر بهــا بالدنــا ،والتــي مــن شــأنها أن
ـت بجــاء ع ـ ْن مختلــف
ـس ّ
ّ
أن هــذه األزمــة أبانـ ْ
المجلـ ُ
يوجهــه
الصناعــي القائــم علــى االبتــكار التكنولوجـ ّـي .وهــو ابتــكار ّ
تســمح لهــا باالنخــراط الكلّــي فــي المســار ّ
كذلــك احتــرام االختيــارات الكبــرى للبــاد فــي مجــال اإلدمــاج االجتماعــي والتنميــة ال ُمســتدامة.
ـس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي علــى الحاجــة إلــى إعــداد سياســة ابتكاريــة
وفــي هــذا الــرأي ،يُؤ ّكــد المجلـ ُ
وحــة بهــدف تحقيــق االزدهــار االقتصــادي واالندمــاج االجتماعــي ،ويُقــ ّدم توصياتــه ال ّراميــة إلــى إزالَــةِ
َط ُم َ
تحــول دون إرســاء هــذه السياســة ،وإلــى تطويــر اآلليــات ال ُمناســبة لهــا.
العوائــق التــي مــن شــأنها أ ْن ُ
أن هــذه
ومــا فتــئ االقتصــا ُد المغربـ ّـي يعتمــد علــى المــوا ّد األ ّوليــة وعلــى يَـ ٍـد عاملــة منخفضــة التّكلفــة .والحــا ُل ّ
ـارت فيــه ضــرورة االبتــكار وتثْميــن الرأســمال غيــر المــادي
حســماً فــي عالـ ٍـم صـ ْ
اال ْمتيــازات التّنافســية باتـ ْ
ـت أقـ ّل ْ
أصــل  129دولــة علــى مســتوى
الســياق إلــى ّ
أن المغـ َ
ـرب يحتـ ُّل ال َم ْرتبــة  74مــن ْ
هــي القاعــدة .ويُشــار فــي هــذا ّ
فضـ ً
ّ
ـكل
مؤشــر االبتــكار العالمــي لســنة ْ ،2019
أن النتائـ َج المســجلة فــي هــذا المجــال تظـ ّل متد ّنيـ ٌة بشـ ٍ
ا عـ ْن َّ
والصناعــات
الصلــة بال َم ْع ِرفــة والتّعــا ُون بَيْـ َن الجامعــة وال ُمقاولــة
ّ
الفـ ٍـت فــي مجــال التشــغيلِ فــي القطاعــات ذات ّ
الثقافيــة واإلبداعيــة.
نموذجنــا
أن
الصناعــة الوطن ّيــة فــي الناتــج ال ّداخلــي اإلجمالــي تبْ َقــى ضئيلــة بدورهــا ،كمــا ّ
ثُ ـ َّم َّ
َ
إن ُمســاهمة ّ
يســمح بخلــق مناصــب الشــغل ذات التأهيــل العالــي ّ
اللزمــة للحـ ّد مــن البطالــة فــي صفــوف الشــباب،
النمـ ّو ال ْ
وال سـ ّيما فــي صفــوف الخ ّريجيــن حاملــي ّ
الشــهادات ،وهــو األ ْمـ ُر الــذي ال يــزال يشـ ّكل أَ َحـ َد التح ّديــات الكبــرى
أن
لبالدنــا .وفــي ســنة  ،2011ت ـ ّم إطــاق مخطــط «المغــرب لالبتــكار» وإنشــاء صناديــق لدعــم االبتــكار ،غيْ ـ َر َّ
النتائــج ال تــزال دو َن مســتوى ّ
الطموحــات ال ُمنت ََظ ـ َرة.
ـوح إلــى وجــود
والحــا ُل ّ
أن الخطـ َ
ـاب ال َملَكــي الســامي ،الــذي ألْقــاه جاللتُــه فــي  20غشــت  ،2018يشــير بوضـ ٍ
ـام بمه ّمــة
ن ْقـ ٍ
ـص وحاجــة اســتعجالية علــى الصعيــد الوطنــي .كمــا يحــثّ جميــع القــوى الحيويــة لأل ّمــة علــى القيـ ِ
قصــد توفيــر «المنــاخ والظــروف المناســبة للحيــاة العمليــة ،والنّهــوض
اإلعــداد الف ّعــال وال ُمســتدام وال ُمنْدمِ ــج ْ
المهنــي ،واالبتــكار والبحــث العلمــي».
ـس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،فــي العديــد مــن تقاريــره ،علــى التأكيــد علــى أه ّميــة
ولقـ ْد حــرص المجلـ ُ
خصــص
البحــث والتطويــر واالبتــكار فــي تحقيــق النّمــو االقتصــادي والتنميــة االجتماعيــة .ففــي ســنة ّ ،2014
ـاص بالتقريــر الســنوي لهــذا الموضــوع .كمــا أنــه تناولــه فــي تقريــره حــول «تغييــر النمــوذج المعتمــد
محــوره الخـ ّ
فضـ ً
مــن أجــل بنــاء صناعــة ديناميــة فــي خدمــة تنميــة ُم َّطـ ِـردةٍ و ُمدمِ جـ ٍـة ومسـ ٍ
ا عـ ْن مســاهمة المجلــس،
ـتدامة»ْ ،
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ّ
الضــروري اإلســراع
مؤخــراً ،فــي تحديــد معا ِلــم النمــوذج التنمــوي الجديــد .وبالنســبة للمجلــس ،فقــد أصبــح مــن ّ
وضــع سياســة وطن ّيــة
تحــو ُل دو َن ْ
اســتراتيجية أو َع َمل ّيــة ،التــي ُ
بتجــا ُوز مختلــف العوائــق مهمــا كانــت طبيعتهــاْ ،
ـب علــى تحديــد أســبابها واقتــراح عمل ّيــات كفيلــة بر ْفعهــا.
لالبتــكار؛ كمــا انكـ ّ
لحــة العتمــاد سياســة
ـأن
ـس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،أ ّوالً ،بـ ّ
َ
الحاجـ َة ال ُم ّ
وفــي هــذا الـ ّرأي ،يُذ ّكـ ُر المجلـ ُ
صميــم التّنافســية ال ّدوليــة .فقــد
وطن ّيــة لالبتــكار تنبــع مــن وعــي مــا فتــئ
يترســخ بك ـ ْون االبتــكار َ
يوجــد فــي َ
ّ
ـذري فــي منطــق وشــروط االبتــكار التكنولوجــي.
صـ َل ،خــال ال ُعقــود األخيــرة ،تغْييـ ٌر جـ ّ
َح َ

وفضـ ً
ـإن ال ُقـ ْد َرة علــى
ْ
ا عــن اإلبــداع الفــردِ ّي أو المواهــب التــي يزخــر بهــا المغــرب فــي مجــال ريــادة األعمــال ،فـ ّ
ـت تتطلّــب مــن البلــدان اليــوم توفيـ َر بيئــات مالئمــة وإنجــا َز عمليــات جماعيــة يُســاهم فيهــا العديــد
االبتــكار باتـ ْ
ـاص ،وطن ّيــا وجهو ّيــا ،والجامعــات وال ُمقــاوالت ،ويلعبــوا د ْو َرهــم
مــن الفاعليــن فــي القطاعيْــن العمومــي والخـ ّ
الكامــل فــي تحقيقهــا.
إن هــؤالء الفاعليــن الوطن ّييــن وا ُعــون بال ّرهانـ ِ
أن أســاليب وآليــات التعــاون ال ُمثْمِ ــر ،والتــي تم ّكــن مــن
ـاتّ ،إل َّ
ّ
ـوص عــدداً مــن العراقيــل التــي يتع ّيــن التغلّــب
تحقيــقِ النمــو بواســطة االبتــكار ،ال تــزال جنين ّيــة وت ِ
ُواجـ ُه بالخصـ ِ
عليْهــا لتحريــر مجمــوع ّ
الطاقــات الالزمــة إلحــداث األثَــر ال ُمنت ََظــر.
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1.سياق اإلحالة الذاتية
للتطور
كم َح ّر ٍك
1.1.
ُ
االبتكار ُ
ّ
يٍ ْشــهد عال ُمنــا اليــوم تح ـ ّوالت كبيــرة ترجــع ،فــي جا ِنـ ٍـب كبيـ ٍـر منْهــا ،إلــى التط ـ ّورات التكنولوجيــة التــي لهــا أثــر
عميــق وحاســ ٌم ،فــي بعــض األحيــان ،علــى ال ُم ِ
أن حياتنــا
واالجتماعــي
المــادي
حيــط
واالقتصــادي .والواقــع ّ
ّ
ّ
ّ
رجــات متتاليــة نتيجــة تد ّفــق ال ُمنْتَجـ ِ
ـات والخدمــات
ـاع ّ
اليوميــة أصبحــت تعيــش ،بكيف ّيــة متواصلــة ،علــى إيقـ ِ
ـاوالت العالم ّيـ ُة الكبــرى ال ُمبتكِ ـ َرة ،والتــي لــم يكـ ْن ُم ْع َظ ُمهــا موجــو ًدا قبــل عشــرين ســنة .وفــي
التــي تو ّف ُرهــا ال ُمقـ
ُ
الصــادر ســنة  2016تؤ ّكــد ّ
منظمــة األمــم المتّحــدة للتنميــة الصناعيــة أنــه « [ ]...بــدون تكنولوجيــا
تقريرهــا ّ
تصنيــع ،وبــدو َن تصنيـ ٍـع لـ ْن تكــون هنــاك تنميــة» .وفــي مجــال التنافسـ ّية ال ّدول ّيــة ،ال
وابتــكار ،لــن يكــون هنــاك ْ
األســواق كذلــك.
يُ ْعتَ َبــر االبتــكا ُر تكنولوج ًّيــا فحســب ،بق ـ ْد ِر مــا هــو ابتــكا ٌر علــى ُم ْس ـتَوى تنظيــم ال ُمقــاوالت أو ْ
فــإن بعــض ال ُمنْتَجــات أو الخدمــات «الجديــدة» هــي فــي بعــض األحيــان مجــ ّرد تعديــل أو تكييــف
وبالفعــلّ ،
لتكنولوجيــا مبتكــرة ،أو هــي شــك ٌل مــن أشــكال االســتعمال التــي لــم تكــن متو ّقعــة مــن َقبْـ ُل .غيْـ َر أ ّنــه مــن خــال
ٍ
ـتعماالت جديــدة ،أو ُطـ ُرق جديــدة للعمــل ،أو ُممارســات إداريــة جديــدة ،أو فنــون جديــدة ،يكــون لهــذه
اسـ
ابتــكار ْ
ـريع التّطويــر.
تسـ ِ
االبتــكارات أث ـ ٌر كبي ـ ٌر علــى ْ

ـري :مــن
ّ
ـب تدبيــراً جديــداً وتحفيز ّيــا للرأســمال الفكـ ّ
إن الولــو َج إلــى اقتصـ ٍـاد عالمـ ٍّـي قائـ ٍـم علــى االبتــكار يتطلّـ ُ
باحثيــن ودكاتــرة وحاصليــن علــى ّ
األعمــال .كمــا يتطلّــب إقامــة تعــا ُو ٍن
الشــهادات و ُمبْدعيــن و ُمبْتَكِ ِريــن َور ّواد ْ
وثيـ ٍـق مختلــف الفاعليــن :مــن مقـ ٍ
ـاوالت وجامعــات ودولــة .وفــي المغــرب ،مــا فتــئ التشــجي ُع علــى االبْتــكار غيْـ َر
ٍ
ـجع ال ُمقــاوالت
كاف ،كمــا ّ
أن االبتــكا َر يصطــدم بعــدد مــن ال َعراقيــل اإلدار ّيــة أو التّنظيم ّيــة ال ُم ْحبِطــة التــي ال تشـ ّ
وضع ّيــة ّ
هشــة أمــا َم ال ُمنافســة الدوليــة المعـ َّززَة بال ّدعــم وتحفيـ ٍ
ـزات ضريب ّيــة
المبتكِ ـ َرة ،التــي تجــد نفســها فــي ْ
وضع ّيــة تؤ ّكدهــا علــى ك ّل حــال ّ
مؤشــرات االبتــكار ،حيْــثُ ال يــزال عــدد بــراءات االختــراع ال ُمو َد َعــة
متن ّو َعــة .وهــي ْ
أن تصنيـ َ
ـف المغــرب ضمــن «مؤشــر
لــدى المكتــب المغربــي للملكيــة الصناعيــة والتجاريــة متد ّنيــا ،عــاو ًة علــى ّ
االبتــكار العالمــي» قــد ظـ ّل جامــداً عنــد ال َم ْرتَبَــة  74منــذ عـ ّدة ســنوات.
ـإن ظاهــرة ال ُمقــاوالت الناشــئة ،التــي أ ّد ْت إلــى تحقيــقِ نجاحـ ٍ
ـدان أخــرى ،بــدأت
ـات ُكبــرى فــي بُلـ ٍ
ومــع ذلــك ،فـ ّ
ـي خ ْمــس عشــرة ســنة .وبالتالــي صــارت تشـ ّكل تحـ ّوال ها ّمــا فــي
تعــرف انتشــاراً ســريعاً فــي المغــرب منــذ حوالـ ْ
مجــال االبتــكار فــي بالدنــا .وإذا كان عــدد هــذه ال ُمقــاوالت خجــوالً فــي نهايــة العقــد األول مــن القــرن الحالــي،
يجـ ّدد ،علــى
فـ ّ
ـإن مجموعــة مــن الشــباب قــد انطلقــوا فــي مغامــرة المقاولــة المبتكــرة ،األمــر الــذي مــن شــأنه أ ْن َ
الحـ َ
ـظ
المــدى الطويــل ،النســيج الصناعــي للبــاد فــي حــال تو ُّفـ ِـر أشــكال ال ّدعــم والشــروط الضرور ّيــة .وقــد َ
ـب الفاعليــن
ـس غيــاب بيئــة منســجمة
خاصــة بالنّهــوض بهــذه ال ُمقــاوالت الناشــئة .عــاو ًة علــى ّ
أن أغلـ َ
ّ
المجلـ ُ
أي علــى المراحــل األولــى مــن حيــاة المقاولــة الجديــدة .وبالتالــي
ير ّكــزون اهتمامهــم علــى انطــاق المشــاريعْ ،
ّ
يتدخــل فيهــا المســتثمرون علــى المــدى
الج ُهــود لت َْشـ َم َل المراحـ َل ال ُمواليــة ،التــي يتع ّيــن أ ْن
ينبغــي ت ْوســيع هــذه ُ
المتوســط والمــدى الطويــل.
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مفتاح لسياسة االبتكار
عاو ُن بين المقاولة والجامعة:
ٌ
2.1.التّ ُ
تعــد الجامعــة العموم ّيــة فاعــ ً
السياســات المتعلّقــة بالبحــث والتطويــر
ا رئيســ ًيا ال غنــى عنــه فــي إعــدادِ ّ
أن القــدرة علــى االبتــكار والتنافســية ال ّدول ّيــة لبعــض البُلــدان
واالبتــكار .وقــ ْد تَأ ّكــد ،منْــذ التســعين ّياتّ ،
التــي لديهــا مــع ذلــك ُكتَــل أجــور وتكاليــف اجتماعيــة جــ ّد مرتفعــة (علــى غــرار البُلــدان اإلســكندنافية)،
ِ
أن
واالج
ناعــي
الص
القــوي للجامعــات فــي الت
االنخــراط
يمكــن أ ْن تعتمــد علــى
ِ
تماعــي .كمــا ّ
ّ
ّطويــر ّ
ْ
ّ
ّ
كبيــر (كوريــا ،سويســرا ،)...،بلــ َو َر ْت نمــوذج «المروحــة الثالث ّيــة»
حــد
بُلدانــاً أخــرى مبتكــرة إلــى
ٍ
ٍّ
قصد إعدادِ استراتيج ّي ٍ
ات وطن ّية لالبتكار.
 ،ا ّلذي يؤكد على التعاون بيْ َن ّ
الصناعة والجامعات والدولة ْ
الصناعيــة وسياســات التّطويــر ّإل بصــورة
والحــا ُل ّ
السياســات ّ
أن الجامعــة فــي المغــرب ال يت ـ ّم إدماجهــا فــي ّ
أن الجامعــات ،حيــن تنخــرط فــي عالقــات مــع ال ُمقــاوالت ،تجــد نف َْســها أمــا َم عـ ٍ
ـدد مــن ال ُقيُــود
ضعيفــة .كمــا ّ
والمســطر ّية  ،وال سـ ّيما مــا يتعلّــق بتدبيـ ِـر أنشــطة البحــث .والواقــع
النّاجمــة عـ ْن َعـ َد ِم ُمال َءمــة آلياتهــا القانون ّيــة
ْ
ُّصــوص ال ُمن َِّظ َمــة لهــا هــي نفــس النّصــوص التــي ّ
أن الحاج ّيــات
تنظــم
المؤسســات ال ُعموم ّيــة ،فــي حيــن ّ
ّ
أن الن ُ
ّ
ـت مختلفــة تمــا َم االختــاف .وتعانــي الجامعــات مــن عــدم جاذبيتهــا الســتقطاب الكفــاءات ومــن صعوبــة
أصبحـ ْ
تدبيــر األمــوال موضــوع ُعقــود البحــث مــع الشــركات .وبالتالــي ،ال يُ ْمكــن صياغــة بُنــود ُعقــود البحــث ،التــي
ترغــب المقاولــة فــي إبرامهــا مــع فريــق بحــث جامعــي معيــنّ ،إل بيــن الجامعــة فــي شــخص رئيســها وبيــن
أي إشـ ٍ
ـراك ناجــع للفريــق الــذي س ـيُنجز الْ َع َمــل.
المقاولــة ،فــي غيــاب ّ

2.االبتــكار فــي المغــربّ :
وضــع سياســة
ــر ينبغــي
تدار ُكــه مــن خــال ْ
ُ
تأخ ٌ
مالئمــة
تستجيب للحاجيات
لالبتكار
1.2.استراتيجيات
ِ
ُ
االســتراتيجية لــك ّل ســياق
ينبغــي أ ْن تكــو َن اســتراتيج ّيات االبتــكار مالئمــ ًة للمــوارد ال ُمتاحــة وللحاجيــات
ّ
الصاعــدة (الهنْــد) إلــى أه ّم ّيــة البحــث عــن الحلــول
وطنــي علــى ِحــ َدة .وتشــير تجربــة بعــض البلــدان ّ
ّ
ُ
ْ
بواسـ�طة «التكنولوجيـ�ا العاليـ�ة منخفضـ�ة الكل َفــة» أو مــا يُطلــق عليــه االبتــكارات «ال ُم ْقت َِصــدة» �Innova
فــإن مفهــوم «االبتــكار المفتــوح»
 tions frugalesفــي البُلــدان ذات ال َم ِ
ــوارد الماليــة المحــدو َدة .وبال ُمقابِــلّ ،
 ،الــذي َعـ َر َف انتشــاراً كبيـ ًرا فــي البُلــدان المتق ّدمــة ،مـ ْن شــأنه أ ْن يكــو َن ذا فائــدة ُكبْــرى كذلــك بالنســبة للبُلــدان
الصاعــدة ،وذلـ َ
ـك لك ْونــه ي ْد ُعــو ال ُمقـ ِ
ـاوالت إلــى االعتمــادِ َ ،قـ ْد َر اإل ْمــكانِ  ،علــى جميــع مصــادر االبتــكار أو الخبــرة
ّ
التــي يمكــن أن تجدهــا عنــد ُم َو ِّرديهــا ،وعنــد شــركائها فــي نفــس القطــاع ،وعلــى صعيــد الجامعــات.

والمقاولة
2.2.حواجز
يتعين إزالتها في العالقة بين الجامعة ُ
ّ
الصلــة
ـي تَ ُكــون الجامعــات الوطنيــة قــادِ َر ًة علــى إنتــاج المعــارف وعلــى أ ْن تكــون حاضن ـ ًة للمشــاريع ،ذات ّ
لكـ ْ
ـروري العمــل علــى ت ْمكينهــا
المباشــرة بمختلــف اإلشــكاليات التــي تعرفهــا البــاد ومقاوالتهــا وإداراتهــا ،مــن الضـ ّ
ـيو-اقتصادي ،و ُمســاعدتها علــى إقا َمــة َشـ َر ٍ
اكات َم ِرنَــة وذات منْفعــة متبا َدلَــة.
مــن االنفتــاح علــى ُمحيطهــا السوسـ
ّ
إن ت ْوفيـ َر ّ
الشــروط ال ُمواتيــة لهــذه الشــراكات ( َمسـ ِ
اســم المِ لْكِ ّيــة
ّ
ـاطر إداريــة وماليــة ،تدبيــر ال َمــوارد البشــرية ،تَ َق ُ
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صناع ٍّي جديد
منوذج
من أجل سياسة لالبتكار ُت ّرر الطاقات يف خدمة
ِ
ٍ

الفكر ّيــةَ )...،
ـروري إلعــدادِ من ُْظو َمـ ٍـة َع َمل ّيــة وف ّعالــة للبحــث واالبْتــكار.
ضـ ّ

3.2.تمويل جديد االبتكار
يجب أ ْن ّ
يغط َي ت ْمويل االبتكار جميع المراحل ،ويُع ّب َئ بكيف ّية ُمشتَ َركة مختلف الفاعلين في القطاع العا ّم والقطاع
صة لتمويل ال َب ْحث
اإلجمالي)،
الخاص .ذلك ّ
المخص َ
َّ
ّ
أن ميزان ّية ال ّدولة اليوم ( 0.8في المائة من الناتج الداخلي ْ
العلمي ال ُع ُمومي ،ج ّد هزيلة بالنّظر إلى المعايير الدولية ،حيث بلغ المتوسط العالمي  2.27في المائة سنة 2018
الخاصــة يظـ ّل محــدوداً جـ ّدا ويفتقــد إلــى األدوات ال ُمالئمــة .بحيــث تَـ َّم
الصــادِ ر عــن المقــاوالت
كمــا ّ
ّ
أن التّمويــل ّ
إحــداثُ بعــض الصناديــق لمـ ّدة تقـ ّل عـ ْن عشــر ســنوات ،ير ّكــز ُمعظمهــا علــى عــدد قليــل مــن القطاعــات ،ويقتــرح
كذلــك مبالـ َغ ُقصــوى ال تســمح فــي الحقيقــة ،مــع اســتثناءات قليلــة ،بإطــاق مشــاريع قــادرة علــى تحقيــق نتائــج
صـ َد مبلــغ 100
أكيــدة .يمكــن اإلشــارة ،علــى ســبيل التمثيــل ،إلــى برنامــج المكتــب الشــريف للفوســفاط الــذي َر َ
مليــون درهــم للبحــث فــي قطــاع الفوســفاط ،مــع الدعــوة إلــى طلبــات ترشــيح .ويهــدف هــذا البرنامــج أساس ـاً
إلــى تمويــل موضوعــات ها ّمــة بالنســبة للمكتــب الشــريف للفوســفاط ،والتــي ال تتو ّفــر اليــوم علــى إجابــة صناع ّيــة
عمل ّيــة أو مقبولــة مــن الناحيــة المال ّيــة .نحــن هنــا أمــا َم قطـ ٍـاع صناعـ ّـي يُ ّ
نظــم بيئتــه المتعلقــة باالبتــكار والبحــث
فــي عالقــة ُمباشــرة مــع الجامعــة.
وحســب التقريــر الســنوي لصنــدوق رأســمال المخاطــر ( Partech Africaينايــر )2020
ـرب ،بقيمــة  7مالييــن دوالر ،يَ ْج َمــع أ ْمــواالً أقـ ّل م ّرتيــن مــن الســنغال ،و 21مـ ّرة أقـ ّل مـ ْن مصــر .ومــن
 ،فـ ّ
ـإن ال َم ْغـ َ
ـإن المســؤولين والفاعليــن الجامع ّييــن الذيــن أنصــت إليهــم المجلــس ،فــي إطــار هــذه اإلحالــة ال ّذاتيــة،
ِج َهتهــم ،فـ ّ
أن إشــكال ّية تمويــل البحــث ت ْك ُم ـ ُن فــي اإلجــراءات والمســاطر غيــر ال ُمالئمــة لتدبيــره وص ْرفِ ــهِ أكثــر
يَعتَبــرون ّ
أن الولــوج إلــى التمويــل يتحقــق دائ ًمــا بكيف ّيــة أو
م ّمــا ت ْك ُم ـ ُن فــي التو ّفــر الف ْعلـ ّـي للتّمويــل .وم ـ ْن بـ ِ
ـاب ال ُمفا َرقــة ّ
بأخــرى ،ولكـ ّـن إنفاقــه هــو ا ّلــذي يكــون مع ّقــداً للغايــة ،األ ْمــر الـ ّذي يــؤدي علــى المــدى الطويــل إلــى عــدم تشــجيع
الفاعليــن.

للجهات
الضروري
4.2.االنخراط
ِ
ّ
ـات الجديــدة المخ َّولَــة للجهـ ِ
توجهــات اســتراتيجية
*تكتســي الصالحيـ ُ
ـات أه ّم ّيــة بالغــة ،إ ْذ تمنحهــا ُف َرصـاً لخلــق ُّ
ّ
المخططــات الجهويــة
خصصــت بعــض هــذه الجهــات ميزانيــات ض ْمـ َن
واســتثمارات جديــدة .وفــي هــذا اإلطــار ّ
البحــث والتطويــر واالبتــكار.
للتنميــة ،لفائــد ِة ْ
ويمكن أ ْن نذ ُكر منها على سبيل المثال:
ّ
مخططهــا الجهــوي للتنميــة علــى برنامــج للبحــث / Agrotech/ :القطــب
نصــت فــي
جهــة ســوس ماســة ،التــي ّ
التنافســي / Haliopoleجامعــة ابــن زهــر 12 ،مليــون درهــم ،خــال الفتــرة مــا بيْــن  2017و ،2021وإنشــاء
تكنوبــارك بقيمــة  25مليــون درهــم؛
ـت إنْشــا َء َم ْر َكـ ٍـز للبحــث والتلقيــح وال ُمســاعدة التقنيــة لتربيــة
	-جهــة العيــون الســاقية الحمــراء ،التــي
برمجـ ْ
َ
خصصــت لــه غالف ـاً ماليــا ق ـ ْد ُرهُ  200مليــون درهــم؛
اإلبــلّ ،
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ّ
مخططهــا الجهــوي للتنميــة برنامج ـاً باســم «تعزيــز البحــث العلمــي
	-جهــة الربــاط ســا ،التــي وضعــت فــي
دعمــه مجلــس الجهــة بمبلــغ  60مليــون درهــم ،ض ْمـ َن غــاف مالــي إجمالــي
التطبيقــي والبحــث والتطويــر»ّ ،
ـوي لالبتــكار وريــادة األعمــال ،بميزانيــة تبْلــغ
قـ ْد ُرهُ  120مليــون درهــم .نفــس الجهــة تعتــز ُم إحــداث مركــز جهـ ّ
 10مليــون درهــم ،وغــاف إجمالـ ّـي بقيمــة  33مليــون درهــم؛

ــتِ ،ض ْمــن برنامجهــا المتعلّــق بالفالحــة وتربيــة الماشــية والميــاه
	-جهــة بنــي مــال خنيفــرة ،التــي
أدرج ْ
َ
والغابــات ،إنشــا َء ُق ْط ٍــب للبحــث والتطويــر ومراقبــة الجــ ْودة ،بميزانيــة قدرهــا  71.5مليــون درهــم .كمــا
ـت 28
ـت ،ضمــن برنامــج التربيــة والتكويــن ،إحــداث مركــز جهـ ّ
ـوي للتطويــر واالبتــكار ،بميزانيــة بلغـ ْ
أدرجـ ْ
مليــون درهــم؛

خصصــت ،ض ْمــن غـ ٍ
ـاف مالــي إجمالـ ّـي قــد ُرهُ  7.8مليــار درهــم ،مبل َـ َغ  300مليــون
	-جهــة فــاس مكنــاس ،التــي ّ
ـاص بدعــم تطويــر المعرفــة والبحــث ،إضاف ـ ًة إلــى مبلــغ  40مليــون درهــم إلحـ ِ
ـداث
درهــم لبرنامجهــا الخـ ّ
تكنولوجــي للتكويــن والبحــث بمدينــة فــاس ،و 100مليــون درهــم إلحــداث صنــدوق دعــم البحــث
قطــب
ّ
واالبتــكار فــي القطــاع الرقمــي ضمــن مشــروع االتصــال.
ـادرات تســتحقّ التنويــه ،فإ ّنهــا مــع ذلــك تظـ ّل جـ ّد ضعيفــة بالنّظــر إلــى حاج ّيــات وإمكانيــات
وإذا كانــت هــذه ال ُمبـ
ُ
ـكل أساسـ ّـي علــى االســتثمار فــي البنْيَــات التحتيــة ،وال ت ْرمــي إلــى
ك ّل جهــة علــى ِح ـ َدة ،كمــا تظ ـ ّل مر َّك ـزَة بشـ ٍ
فضـ ً
خاصــة باالبتكار
ا عــن غيــاب سياســة وطنية
تطويــر الرأســمال البشــري وخلــق قيمــة ُمضافــة قو ّيــة .وهــذاْ ،
ّ
الجهــات فــي مجــال البحــث والتطويــر واالبتــكار .وهــي سياســة ينْبغــي أ ْن تســمح بتعزيـ ِـز
ـجيع ِ
ومــن شــأنها ت َْشـ ِ
الجهــود الجهو ّيــة وإبــراز أ ْكثرهــا دينام ّيــة فــي هــذا المجــال.
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3.توصيات
ـاص بالتقريــر الســنوي ،الــذي
تجــدر اإلشــارة ،فــي البدايــة ،إلــى ّ
أن معظــم التوصيــات الــواردة فــي الموضــوع الخـ ّ
أعـ ّده المجلــس ســنة  2014حــول موضــوع «البحــث العلمــي واالبتــكار رافعــة للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة»،
االســتثمار فــي البحــث والتطويــر،
مــا زالـ ْ
ـت تحتفــظ براهن ّيتهــا ،وال س ـ ّيما التوصيــات التــي تقْتــرح ال ّر ْفــع مــن ْ
ـإن هنــاك
وتحقيــق اندمــاج أفضــل بيــن البحــث والقطــاع الصناعـ ّـي ،وكــذا تثْميــن وضع ّيــة الباحثيــن .وبالتّالــي ،فـ ّ
نوعـاً مــن االلْتقائ ّيــة بيــن توصيــات المجلــس فــي ســنة  2014والتوصيــات الــواردة فــي الـ ّرأي الحالــي .ومــع ذلــك،
وعـ ٍـي تدريجـ ّـي بالحاجــة إلــى االبتــكار فــي بالدنــا .وهــو يُ ْعــرب عــن ارتياحــه
ـس ت ََشـ ُّك َل بــوادر ْ
فقـ ْد الحــظ المجلـ ُ
لك ـ ْونِ هــذا الوعــي تســارعت وتيرتُــه بف ْعــلِ جائحــة كورونــا ،19 -حيــثُ شــهدت مختلــف أنحــاء البــاد ظهــو َر
موج َهــة بشــكل طبيعـ ّـي نحــو البحــث وتطويــر
مبــادرات عموميــة
وخاصــة ،صناعيــة وجامعيــة ال يُســتهان بهــاَّ ،
ّ
مختلــف المنتَجــات والخدمــات فــي إطــار مشــاريع تعاونيــة ومع ّبئــة.
ـس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي يُوصــي بإعطــاء هــذه االنطالقــة دفعــة قو ّيــة حقيقيــة،
وبالتالــي ،فـ ّ
ـإن المجلـ َ
أن االبتــكار هــو محـ ّر ٌك
أحـ َد يجــادل فــي ّ
بت ْمكينهــا مــن مختلــف وســائل ال ّدعــم التــي ال تــزال بحاجــة إليْهــا .فــا َ
ٌ
ـرادف للســيادة االقتصاديــة -التكنولوج ّيــة ولأل ْمــن،
الصناع ّيــة ،وأ ّنــه مـ
أساسـ ّـي الســتقالل ّية بعــض القطاعــات ّ
مؤهلَــة ،وتوفيــر مســتوى
وذلــك أل ّنــه يُســاهم فــي تمكيــن بالدنــا مـ ْن قــدرات
خاصــة كفيلــة بخلــق مناصــب ُشـغْل َّ
ّ
إن مثــل هــذه السياســة باتــت اليــوم ضرور ّيــة لبنــاء تنميــة ُم ْدمِ جــة ،ولتقويــة صمــود
عيــش أفضــل للجميــعّ .
الصدمــات ال ُمحتَ َملَــةْ .
أن هــذا ال ـ ّرأي قــد ر ّكــز
ورغــم ّ
بالدنــا ،وال س ـ ّيما أمــام التحد ّيــات المناخ ّيــة ومختلــف ّ
ـروري إلعــداد سياســة صناع ّيــة تنافسـ ّية ،ولخلــق قيمــة مضافــة قو ّيــة،
اهتما َمــه علــى االبتــكار التكنولوجـ ّـي الضـ ّ
صح ّيـ ٍـة وسياسـ ٍـة تعليم ّيـ ٍـة وسياسـ ٍـة ثقاف ّيـ ٍـة وسياســة
فـ ّ
ـإن هــذه السياســة هــي بدورهــا ضرور ّيــة إلعــدادِ سياسـ ٍـة ّ
بيئ ّيــة ،وفــي مجـ ٍ
الصمــود.
أجــلِ تنميــة وطن ّيــة ناجعــة ومندمِ َجــة وذات قــدرة علــى ّ
ـاالت أساسـ ّية أخــرى مـ ْن ْ
مؤسســاتية وقانون ّيــة وماليــة
ففــي إطــار هــذه الحاجــة ال ُم ّ
لحــة إلــى االبتــكار ،يدعــو المجلــس إلــى توفيــر بيئــة ّ
بدعـ ِـم االبتــكار فــي المغــرب وال ّرفــع مــن أثــره بشــكل كبيــر .وفــي ُمعظــم الحــاالت ،مــن الممكــن التّعجيــل
كفيلــة ْ
بإزالــة الحواجــز المتعــ ّددة المتراكِ مــة ،والتــي باإلمــكانِ اســتبعادها بــك ّل بســاطة ،دونمــا حاجــة إلــى تغييــر
ـس توصيـ ٍ
ـات ذات بعــد
قانـ ٍ
ـون مــا أو َو ْ
ضــع قوانيــن جديــدة .بهــذه ال ـ ّروح مــن الف ّعاليــة واالســتعجال أع ـ ّد المجلـ ُ
ـتراتيجي وإجرائـ ّـي.
اسـ
ّ

1.3.توصيات ذات بعد استراتيجي
ومعبئة
1.1.3.حكامة تشاركية
ّ

ـروري
ســبقت اإلشــارة إلــى ّ
ـوي بيْـ َن بنْيــات البحــث والمقــاوالت واإلدارة والقطــاع المالــي أ ْمـ ٌر ضـ ّ
أن التفا ُعــل القـ ّ
للحصــول علــى نتائــج ملموســة ،لذلــك ،مــن الـ ّـازم إعــداد حكامــة َم ِرنَــة تُدمــج مختلــف الفاعليــن ا ّلذيــن يُ ْمكِ نُ ُهــم
ال َع َمــل بكيف ّيـ ٍـة جماع ّيــة فــي مشــاريع ملموســة ذات أهــداف مشــتركة.
ـاتي وطن ًّيــا ،إحــداث هيئـ ٍـة للحكا َمــة االســتراتيجية فــي هــذا المجــال ،تض ـ ّم
وينْبغــي ،علــى المســتوى
ّ
المؤسسـ ّ
فــي عضو ّيتهــا ًّ
كل مــن الحكومــة والجمعيــات المهنيــة والتج ّمــع المهنــي لألبنــاك المغربيــة وممثلــي عالَــم البحــث
(الجامعــات والمختبــرات ومراكــز البحــث) .ويُ َ
نتظــر مــن هــذه الهيئــة أ ْن تح ـ ّدد اســتراتيجية وطن ّيــة لالبتــكار،
13

رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

وتخصــص تموي ـ ً
خاصــة مــن مختلــف
ا عموم ّيــا لهــذا الغــرض ،عــاو ًة علــى البحــث ع ـ ْن تمويــات عموم ّيــة أو
ّ
ّ
َ
وضــع ّ
مؤشــرات مالئمــة لــك ّل عمليــة مــن العمليــات التــي
الجهــات المانحــة وطنيــا أو دول ّيــا .كمــا يُنتَظــر منهــا ْ
ومحد َدة
ـاس معاييــر موضوع ّيــة
ينبغــي القيــام بهــا ،وبالتالــي ســتم ّكن مــن تقييــم نتائــج الجهــود المبذولــة علــى أسـ ِ
َّ
مــن قبْــل.
كمــا تحــدث هــذه الهيئــة لجنـ ًة للتت ّبــع اإلجرائـ ّـي تتّصــف ِب ُم ُرونَـ ٍـة أكبــر ،وتحــرص علــى التت ّبــع ال ُم ِ
نتظــم لمختلــف
حصــل عليْهــا.
العمل ّيــات والنتائــج ال ُم َّ
الصالحيــات ،وتتش ـ ّكل مــن مجلــس الجهــة
الصعيــد الجهــوي ،يت ـ ّم إحــداث هيئــة مماثلــة تتم ّتــع بنفــس ّ
وعلــى ّ
الصعيــد المحلـ ّـي ،والجامعــة الموجــودة بالجهــة ،وممثــل عــن
وجمع ّيــات مهنيــة جهو ّيــة ،ومؤسســات ماليــة علــى ّ
الهيئــة الوطنيــة يتو ّلــى تنســيق االســتراتيجيات حرصــا علــى التجانــس بيــن االســتراتيج ّيات الوطنيــة والجهويــة.
صــة للبحــث والتطويــر واالبتــكار،
ومــن شــأن هــذه الهيئــة الجهو ّيــة اإلشــراف علــى الصناديــق الجهويــة
المخص َ
َّ
والبحــث عــن تمويـ ٍ
وخاصــة جديــدة لتمويــل المشــاريع االســتراتيجية التــي تق ـ ّرر تنفيذهــا .كمــا
ـات ُعموميــة
ّ
الصعيــد ال ُعمومـ ّـي وعلــى مســتوى ال ُمقــاوالت المحليــة،
ســيكون مــن مها ّمهــا ْ
إضفــاء دينام ّيــة علــى االبتــكار علــى ّ
والمتوســطة ،وذلـ َ
ـك َعـ ْن طريــقِ إحــداث ُمســابقات وجوائــز علــى ســبيل المثــال،
الصغيــرة
وال سـ ّيما ال ُمقــاوالت ّ
ّ
ولكــن بالخصــوص عــن طريــقِ خلْــق العالقــة الالزمــة بَيْ ـ َن الحاجيــات التنمويــة المحليــة وال َمشــاريع ال ُمبْتَكِ ـ َرة
الكفيلــة بتلْبيهــا.
وإلــى جانــب هــذه الهيئــات االســتراتيجية ،يتع ّيــن إحــداث هيئــة تنســيق مه ّمتهــا الح ـ ْرص علــى تنفيــذ مختلــف
العمل ّيــات ،والتت ّبــع اليومـ ّـي لهــذه المنظومــة كك ّل .كمــا يُن َ
ْتظــر مــن هــذه الهيئــة توفيــر المعلومــات ونشــرها ،وإدارة
ـب
مختلــف حلقــات المنظومــة ،وتحديــد كيف ّيــات تقييــم ك ّل مشــروع مــن المشــاريع علــى حــدة ،كمــا يمكنهــا أ ْن تل ْ َعـ َ
َد ْو َر الطــرف الثالــث الموثــوق بــه الــذي يمكنــه ال ُمصادقــة علــى األشــغال والنتائــج.
وســتكون هيئــة التّنســيق علــى اتصــال مباشــر مــع مختلــف فِ ـ َرقِ البحــث واالبتــكار (الجامعــات ،مراكــز البحــث
الخاصــة ،فِ ـ َرق البحــث والتطويــر واالبتــكار داخــل المقــاوالت ،الــخ) .كمــا
والتّطويــر واالبتــكار ،العموم ّيــة أو
ّ
والتوجهــات االســتراتيجية :طلبــات العــروض ،طلبــات التّعبيــر عــن
الصلــة
سـ ْ
ُّ
ـتض َمن ال ّربــط بيــن العمليــات ذات ّ
الخاصــة ،طلبــات التمويــل ،مقترحــات المشــاريع ،تحديــد التّجهيــزات التــي
االهتمــام ،البحــث وتحديــد الكفــاءات
ّ
يمكــن تقاســمها ،إلــخ.
ويُمكــن أ ْن يتح ّقــق ذلــك م ـ ْن خــالِ مراجعــة اختصاصــات وتنظيــم المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي،
وذلــك بمــا يمكنــه مــن الكفــاءات والمــوارد والصالح ّيــات الضرور ّيــة ذات صلــة باالبتــكار.
غيْـ َر أ ّنــه بالمــوازاة مــع هــذه المحــاور االســتراتيجية المحـ ّددة ،التــي ستســمح بتحقيــقِ تطويـ ٍـر متجا ِنـ ٍـس يتماشــى
مــع األولو ّيــات الوطن ّيــة ،مــن ّ
الــازم كذلــك تبســيط اإلجــراءات بالنســبة للمقــاوالت ال ُمبتكِ ــ َرة ،والمقــاوالت
الخاصــة ،التــي يمكــن لِفِ ــ َرقِ البحــث داخــل
واالتحــادات المهنيــة والمؤسســات والمرافــق ذات الحاجيــات
ّ
الجامعــات اإلجابــة عنهــا .وفــي هــذه الحــال ،باإلمــكان إقامــة عالقــة تعاقديــة مباشــرة ،بيــن هــذه البنْيــات
تحصــل دائ ًمــا
أن هــذه األخيــرة ينبغــي أ ْن
ال ّداعمــة وبيــن فِ ـ َرق البحــث التــي ت ُْط ِلــع بدورهــا هيئــة التنســيق ،بحيــث ّ
ُ
علــى أ ْك َبـ ِـر قـ ْد ٍر ُم ْمكــن مــن ال َم ْعلُومــات حــول المبــادرات المتخـ َذة والوضع ّيــة العا ّمــة للبحــث والتطويــر واالبتــكار.
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ِ
ٍ

محددة األهداف
2.1.3.مناظرة وطنية
ّ

مــن أجــل إطــاق هــذه السياســة الجديــدة ،يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بتنظيــم مناظــرة
وطنيــة تحــت إشــراف رئيــس الحكومــة وانخــراط مختلــف الفاعليــن المعن ّييــن (وزارات وهيئــات حكامة وجامعات
متخصصيــن و ُمقــاوالت كبــرى وصغــرى ومتوســطة ،إلــخ) فــي مجاليْــن أو ثالثــة مجــاالت
ومراكــز بحــث وباحثيــن
ّ
ـج ُع
واعــدة باالبتــكار التكنولوجــي .ومــن شــأن هــذه المناظــرة الوطنيــة وضــع اســتراتيجية متوســطة المــدى ،تشـ ّ
علــى تحقيــقِ تضافــر جميــع الجهــود المبذولــة علــى المســتوى الوطنــي إلنجــاز ابْتـ ٍ
ـكارات حقيقيــة تو ّفــر فــرص
العمــل وتخلــق الثــروة .وســيتقرر بصــورة مباشــرة بعــد إجــراء هــذه المناظــرة مــا إذا كان ســيتم عقــد مناظــرات
أخــرى بشــكل دوري (ســنويا علــى ســبيل المثــال( مــن أجــل التطــرق لمجــاالت ابتــكار محــددة .
وســي ُو َ
ضع جــدول َز َمنــي بالنســبة لـ ُك ّل سلســلة إنتــاج يتـ ّم اختيارهــا مــن أجــل تحديــد المراحــل والنتائــج ال ُمنت ََظ َرة،
وكذلــك إجــراء التعديــات ال ُمحتَ َملَــة على االســتراتيجية ال ُم ْعتَ َم َدة.
القطاعية للتنمية
3.1.3.إدماج االبتكار في االستراتيجيات
ّ

ـتراتيجيات القطاعيــة إلــى تطويــر قطـ ٍـاع معيــن بكيف ّيـ ٍـة منســجمة ،وغالبــا مــا تؤخــذ المــوارد البشــرية
ت ْرمــي االسـ
ُ
فــي االعتبــار إلــى ح ـ ّد كبيــر مــن خــال مســالك التكويــن المهنيــة والجامعيــة .وإذا كان هنـ َ
ـص علــى
ـاك تنصيـ ٌ
ـإن هــذا األخيــر ال يُ َط َّبــق ّإل نــاد ًرا.
مكانــة البحــث ،فـ ّ
ولذلــك يجــب أ ْن يكــو َن هنــاك ،علــى ُم ْســتوى ك ّل اســتراتيجية قطاعيــة ،محــور للبحــث والتطويــر واالبتــكار محـ َّـدد
ّ
بمؤشــرات نوع ّيــة وك ّم ّيــة واضحــة ،علــى غــرار دفاتــر التّح ّمــات المعمــول بهــا فــي مجــال االتصــاالت،
و ُم َر َّقــم
نســبة  0.25فــي المائــة مــن رقــم ُمعامالتهــا ك ُمسـ ٍ
ـاهمة منْهــا فــي ميزانيــة الدولــة لدعــم البحــث.
التــي
ّ
تخصــص ْ
4.1.3.بيداغوجيا ُمالئمة لالبتكار

صلْــب أ ّيــة سياســة لالبتــكار ترمــي إلــى أ ْن تكــون سلســة ناجع ـ ًة ،فإ ّنــه
بمــا ّ
أن المنظومــة التعليم ّيــة َ
توجــد فــي ُ
واالســتدالل ال ُمبــدِ ع ،والتصميــم وإدارة
ُضــولِ ال َم ْعرفـ ّـي
ـجيع الف ُ
مــن الـ ّـازم أ ْن تعمــل هــذه المنظومــة علــى تشـ ِ
ْ
المشــروع ،فض ـ ً
الســريع لهــذا ال ّن ـ ْو ِع مــن البيداغوجيــا فــي
ا عــن الت ّْحليــلِ وال ّد ّقــة العِ لْم ّيــة .كمــا يُع ـ ّد اإل ْدمــا ُج ّ
البرامــج الدراســية أم ـ ًرا أساس ـ ّيا ْ
لتطويــر ثقافــة االبتــكار وخلــق المنــاخ المالئــم لالبتــكار.1
االقتصــادي ،وإقامــة عالقــات حــوار مــع العالــم
الصــدد ،ينبغــي انفتــاح ال َم ْد َر َســة علــى ُمحيطهــا
ّ
فــي هــذا ّ
األكاديمِ ـ ّـي ومختلــف قطاعــات اإلنتــاج ،بكيف ّيــة منت َِظمــة وطيلــة ال َمســار ال ّد ِ
راسـ ّـي ومســار التّكويــن وال ّت ْوجيــه.
الجــ ْودة وال َمعاييــر والمقاييــس جــز ًءا مــن برامــج التّكويــن،
ويجــب أ ْن يكــو َن
تدريــس ال ُمقاربــة القائمــة علــى َ
ُ
وخاصــة مــ ْن برامــج الهنْدســة والتّكويــن المهنــي ،بســبب طابعهــا الحاســم فــي تصنيــع المنتجــات وعمليــات
ّ
الص ّحــة ،البيئــة ،الــخ).
التصنيــع وفقــا للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل (الســامة ،الموثوق ّيــةّ ،
ّخصصــات العلميــة فــي الجامعــات .عــاوة علــى إعــداد
 - 1يب ّيــن تحليــل بعــض التجــارب الدوليــة أنّ بنــاء سياســات االبتــكار قـ ْد
َ
صاحبَــه بكيف ّيــة شــمول ّية تطـ ّور المجــاالت والت ّ
مشــاريع لالبتــكار بكيف ّيــة عرضانيــة بيْــن مــدارس المهندســين ،ومعاهــد التجــارة ،ومعاهــد الفـ ّـن (التصميــم ،الهندســة المعمار ّيــة) والعلــوم االجتماعيــة .كمــا صاحــب بنــاء هــذه
السياســات ،كذلــك ،تطـ ّور فــي البيداغوجيــات العلميــة ،وتعزيــز التفكيــر اإلبداعــي (التصميــم الهندســي ،علــم التصميــم ،المعرفــة اإلدراك ّيــة ،الــخ .).انظــر:
Subrahmanian E., Odumosu T. Tsao, J. (Eds.), Engineering a Better Future. Interplay between Engineering, Social Sciences,
and Innovation, Springer 2019.
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إجرائي
2.3.توصيات ذات بعد
ّ
لدعم المقاوالت الناشئة والمقاوالت المبتكرة
1.2.3.بيئة ْ

ـس إلــى توفيــر بيئــة حقيقيــة لل ُمقــاوالت المغربيــة الناشــئة تســمح لهــا بالتطـ ّور ،وبــأن تصبــح مقاولــة
يدعــو المجلـ ُ
مســتدا َمة ومــد ّرة لل ّربْــح .ولتحقيــق ذلــك يُوصي:
وضريبي وإداري يأخذ في االعتبار خصوصيات المقاوالت الناشئة:
وتنظيمي
تشريعي
إطار
	ْ -
بوضع ٍ
ّ
ّ
ّ
وتصفيــة هــذا النــوع
علــى المســتوى التّشــريعي والتنظيمــي ،بوضــع قانــون خـ ّ
ـاص يســمح بتســهيل إنشــاء ْ
مــن المقــاوالت ،التــي ال يُمكــن أن ي َع ّمــر أغلبهــا أكثــر مـ ْن بضعــة أشــهر أو بضــع ســنوات؛
الضريبــي ،بالعمــل علــى تقديــم تحفيــزات للمســتثمرين الذيــن يســاهمون بأموالهــم فــي
علــى المســتوى ّ
ـريعي وتنظيمـ ّـي
هــذه المشــاريع .ولهــذه الغايــة ،ســيكون مــن المناســب ،بــل مــن ال ُملـ ّـحْ ،
وضــع إطــار تشـ ّ
مالئــم ومح ّفــز يتض ّمــن اآلليــات والتدابيــر الماديــة وغيــر الماديــة؛
الصعيديْــن المحلّــي وال ّدولــي) ،وتبســيط
علــى المســتوى
ّ
اإلداري ،بتح ّمــل رســوم تســجيل البــراءات (علــى ّ
إجــراءات التّســجيل وال ُمراقبــة التقن ّيــة للــواردات.
الجهوي وال َم َحلّي ،يوصي المجلس:
الصعيديْن
ّ
	-من جهة أخرى ،وعلى ّ
بخلــق حاضنـ ٍ
ـات تســتقبل المقــاوالت ال ُمبتكــرة فــي شــروط مالئمــة ،وإعطائِهــا األولو ّيــة فــي المشــاريع
ّ
تتدخــل فيهــا؛
التنمو ّيــة المحليــة التــي يمكــن أ ْن
ـول مبتكــرة يمكــن
ـراح ُحلـ ٍ
بإشــراك ال ُمقــاوالت ال ُمبْتكِ ـ َرة ومراكــز البحــث فــي القضايــا المحليــة ،بهــدف اقتـ ِ
أ ْن تكــون موضــوع تنميــة صناعيــة وتجار ّيــة.
	ْ -
بتطويــر سياســة حقيقيــة لحمايــة المِ لْكيــة الفكريــة .وفــي هــذا الصــدد ،ينبغــي تعزيــز د ْور المكتــب المغربـ ّـي
الضامــن والوحيــد المخ ـ َّول لــه الســهر والح ـ ْرص
للملْك ّيــة الصناعيــة والتجاريــة بصف ِتــهِ الفاعــل ال ُع ُمومـ ّـي ّ
علــى حمايــة المِ لْكيــة الفكريــة والصناعيــة لمق ّدمــي طلبــات الحصــول علــى بــراءات االختــراع والنّمــاذج
والتصاميــم والعالمــات التجاريــة .ويجــب أ ْن تكــون سياســة تشــجيع تســجيل بــراءات االختــراع مصحوبــة،
بالضــرورة ،بعمل ّيـ ٍ
ـات منتظمــة للنّهــوض ببــراءات االختــراع إزا َء الفاعليــن (ال ُم ْشـتَرين ال ُمحتمليــن ومر ّوجــي
ّ
االبتــكار) لتصنيــع وتســويق ال ُمنْت ََجــات والخدمــات المرتبطــة بهــا .كمــا يتع ّيــن أ ْن تتض ّمــن هــذه السياســة،
ـكل بديـ ٍـل للحمايــة
ـجلة فــي دفاتــر المختبــرات ،والتــي يُ ْمكــن تدبيرهــا كشـ ٍ
كذلــك ،تثْميــن االكتشــافات ال ُم َسـ َّ
يســبق إيــداع بــراءة االختــراع.
باســتعمال الصفقــات العموم ّيــة كرافعـ ٍـة للتمويــل ،وطن ّيــا وجهو ّيــا ومحلّ ّيــا .ومــن شــأن خلــق إطـ ٍـار القتنــاء
	ْ -
الســلع والخدمــات المبتكِ ـ َرة أن يكــو َن صيغــة تم ّكــن مــن تطويــر ســوق وطن ّيــة لالبتــكار.
ّ
	-إحــداث تحفيــزات ضريب ّيــة علــى غــرار مــا يُعــرف باالئْتمــان الضريبــي للبحــث واالبتــكار فــي بعــض البلــدان
تشــجع ال ُمقــاوالت علــى االســتثمار أكثــر فــي مجــال البحــث واالبتــكار ،وتكــون أدا ًة تنافســ ّي ًة بالنســبة
ّ
صــ ِّد َرة؛
للمقــاوالت ال ُم َ
16

صناع ٍّي جديد
منوذج
من أجل سياسة لالبتكار ُت ّرر الطاقات يف خدمة
ِ
ٍ

قصـ َد تخصيــص ُجـزْءٍ مــن ُمشــترياتها لل ُمقـ ِ
ـاوالت
بوضــع إجــراءات
	ْ -
ّ
خاصــة فــي ال ُمقــاوالت الوطنيــة الكبــرى ْ
النّاشــئة ،والتّعــاون معهــا لتطويــر ســلع وخدمــات ُمبتكــرة.
ـداث بنْيـ ٍ
	-بالتّحفيــز علــى إحـ ِ
ـات للبحــث والتطويــر واالبتــكار داخــل ال ُمقــاوالت الكبــرى مثل مكاتب الدراســات،
ومختبــرات البحــث والتّطويــر ،وورشــات صنْــع النمــاذج واالختبــار .وبالتالــي ،يتع ّيــن التنســيق والتّعــاون مــع
مؤسســات البحــث والجامعــات بهــدف إنتــاج مشــاريع مبتَكِ ـ َرة و ُم َو ِّلـ َدة للقيمــة ال ُمضافــة.
ّ
المخصصــة للمقــاوالت الناشــئة والمقــاوالت المبتكــرة ،وذلــك للتّشــجيع
	-بال ّرفــع الملمــوس مــن التّمويــات
ّ
أكثــر علــى خلــق الثــروة ومناصــب ّ
إن الزيــادة الكبيــرة فــي التمويــل مــن شــأنها تمكيــن المغــرب مــن
الشــغلّ .
تحســين ترتيبــه بيــن البُلــدان األفريقيــة التــي تجــذب االســتثمارات األ ْكثَــر ابتــكاراً.
ٍ
بمنتوجــات متن ّوعــة (إعانــات
إفريقــي للتمويــل المشــترك لالبتــكار،
مغربــي-
مومــي
	-بإحــداث صنــدوق ُع
ّ
ّ
ّ
ماليــة ،صناديــق االنطــاق ،رأســمال ال ُمخاطــرة ،إلــخ ).واســعة النطــاق ،يكــون كفي ـ ً
ا بمســاعدة المشــاريع
الكبــرى والصغيــرة المرتبطــة بالمجــاالت الترابيــة والفاعليــن.
والم قاولة
2.2.3.إطار منظم للعالقات بين الجامعة ُ

يحــول دون إقامــة تعــاون مثمــر
يُشــكل انعــدام المالءمــة بيــن مختلــف المســاطر اإلداريــة الموجــودة عائقـاً كبيــراً ُ
ـادي .لذلــك ينبغــي إعــادة التفكيــر فــي اعتمــادِ
السوســيو -اقتصـ ّ
فــي مجــال االبتــكار بيــن الجامعــات وال ُمحيــط ّ
إطـ ٍـار َم َب ّســط وواقعـ ّـي ّ
ينظــم هــذه العالقــة ،يكــون الهـ ُ
تســتفيد
ـي منــه هــو تطويــر عالقــة رابح-رابــح ْ
ـدف ال ّرئيسـ ُّ
منهــا ُك ّل األطــراف.
واالجتماعي والبيئي بما يلي:
االقتصادي
المجلس
في هذا اإلطار ،يُوصي
ّ
ُ
ّ

	-إبــرام عقــود مباشــرة بيــن ال ُمقــاوالت وفِ ـ َرق البحــث ال َم ْعن ّيــة باألعمــال المطلوبــة ،أو علــى األق ـ ّل ،إذا كان
بالضــرورة عـ ْن طريــق رئاســة الجامعــة ،توفيــر مســطرة محـ ّددة تســند تطبيــق
األ ْمـ ُر يتطلّــب إبــرام التعاقــد ّ
ـص :هــذه الطريقــة الكفيلــة بإعطــاء مصداقيــة للعالقــة بيــن المقاولــة وفــرق
العقــد لفريــق البحــث المختـ ّ
البحــث ،وبتحســيس الفاعليــن الحقيق ّييــن بمســؤوليتهم؛

اســتغاللها
	-إدراج ضمــن بنــود هــذا التّعا ُقــدِ لعناصــر تتعلّــق بالمِ لْكيــة الفكريــة وكيف ّيــة توزيعهــا ،وشــ ْكل ْ
َ
ذلــك اللّجــوء إلــى التحكيــم فــي حالــة النّــزاع؛
الخاصــة بهــا ،بمــا فــي
والتّعويضــات
ّ
وضــع بنِيــة حكامــة مختلطــة مك ّونــة مــن فريــق البحــث والمقاولــة هدفهــا تت ّبــع العالقــات التعاقديــة ،وال
	ْ -
س ـ ّيما مــا يتعلّــق بتق ـ ّدم األعمــال والمصادقــة علــى النتائــج عبْــر مراحــل متتاليــة مــن ال ُمراجعــات؛
مسطرة ت َْس َمح بحرك ّية العاملين بين الجامعة والمقاولة:
	-إعداد ْ
ووضع ْ
مــن الجامعــة إلــى المقاولــة :بالنســبة لطلبــة الدكتــوراه ومــا بعــد ال ّدكتــوراه ،ســيكون مــن المفيــد توفيــر
ـاص مــن َقبيــلِ االتفاقيــات الصناعيــة للتكويــن عــن طريــق البحــث بيــن فرنســا والمغــرب؛ أ ّمــا
نظـ ٍـام خـ ّ
ّ
للموظفيــن الدائميــن (الباحثــون ،األســاتذة المســاعدون ،إلــخ) فإ ّنــه يمكــن اقتــراح صيغــة اإللحــاق
بالنســبة
ضمــن الشــروط المعمــول بهــا بيْــن اإلدارات المغرب ّيــة؛
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ـاز أطروحــة جامع ّيــة ،يمكــن
مــن المقاولــة إلــى الجامعــة :مـ ّرة أخــرى بالنســبة لألجــراء الــذي يرغبــون فــي إنْجـ ِ
أ ْن يكــون نظــام االتفاقيــة الصناعيــة للتكويــن عــن طريــق البحــث  )CIFRE(2نموذج ـاً جي ـ ًدا ،أ ّمــا بالنســبة لبقيــة
األجــراء ،فإ ّنــه يمكــن توفيــر منْظومــة اســتقبال داخــل الجامعــة ّ
ـاص ،المخاطــر التشــغيلية أثنــاء
تغطــي ،بشـ ٍ
ـكل خـ ّ
إقامــة هــؤالء فــي الجامعــة.
ـب إطـ ٍـار
الســماح للمقــاوالت ،التــي ترغــب فــي القيــام بذلــك ،بتمويــل مِ نَـ ٍـح للدكتــوراه (يُعــادل علــى األقـ ّل راتـ َ
	ّ -
ـال فــي اإلدارة ال ُع ُموم ّيــة) ولمـ ّدة تتجــاوز أو تســاوي الشــروط األكاديميــة المنصــوص عليهــا فــي المســاطر
عـ ٍ
الجامع ّيــة (ثــاث ( )3ســنوات كحـ ٍّـد أدنــى ألطروحــة جامع ّيــة.
العمومية
مولي لإلطار التنظيمي للجامعة
3.2.3.إصالح ُش
ّ
ّ

تُعــ ّد الجامعــ ُة ال ُع ُموميــة فاعــ ً
ا أساســ ًّيا فــي منظومــة البحــث واالبتــكار ،وفــي هــذا اإلطــار ينبغــي ت ْمكينهــا
الوجــه األ ْك َمــلِ  ،وكــذا إزالــة جميــع العقبــات التــي
ـي تقــوم بالمهــا ّم ال َمنوطــة بهــا علــى ْ
مــن ال َوســائل الالزمــة لكـ ْ
مؤسســة
تواجههــا والتــي ال ُمبَـ ّرر لهــا .لذلــك يتع ّيــن إحــداث تحـ ّول فــي الوضــع االعتبـ ّ
ـاري للجامعــة ،مِ ـ ْن مجـ ّرد ّ
مؤسســة تتم ّتــع باســتقاللية ناجعــة.
عموم ّيــة ذات طبيعــة إداريــة إلــى ّ
كمــا ينْبغــي كذلــك تبْســيط مِ ْسـ َ
ـطرة تدبيــر التمويــل النّاجــم عــن عقــود البحــث ال ُمب َر َمــة مــع مقــاوالت خاصــة،
وا ّلــذي ليســت لــه عالقــة بميزان ّيــة الدولــة ،قصــد إعطــاء ال ُم ُرونَــة ّ
صــولِ
اللز َمــة إلنْجــاز أعمــال البحــث ُ
والح ُ
علــى النتائــج المرج ـ ّوة .لذلــك ينْبغــي:
مســطرة تدبيــر المــوارد الماليــة النّاجمــة عــن عقــود البحــث والتطويــر ،وعــدم تطبيــق المســاطر
	-تبســيط ْ
المتعلقــة بالحــق العــام لتدبيــر األمــوال العموم ّيــة عليْهــا؛
ّ
ـول قريــب م ّمــا هــو معمــول بــه فــي
	-تمكيــن جميــع
ـض معقـ ٍ
ـار عقــود البحــث مــن تعويـ ٍ
المتدخليــن فــي إطـ ِ
الســوق.
كمــا يجــب رفــع قيــود ْ
قصــد تمكيــن الجامعــة المغربيــة مــن التو ّفــر علــى الكفــاءات
تشــغيل أصحــاب
ّ
المؤهــاتْ ،
التــي تجعلهــا قــادرة علــى ال ُمنافســة الدوليــة ،واقتــراح وحــداٍ ت بحث ّيــة كفيلــة بدعــم التنميــة االقتصاديــة للبــاد.
يتعلّــق األ ْمــر علــى وجــه الخصــوص:
األكاديمي؛
	-إزالة الح ّد الع ْمري للتوظيف المح ّدد في  45سنة في المجال
ّ
السماح باستقدام أساتذة باحثين أجانب؛
	ّ -
	-وضــع مســط َرة تســمح بتثميــن الحيــاة الم ْهن ّيــة لألســاتذة الباحثيــن مــن ذوي الخبــرة ،والذيــن ال يمكــن
توظيفهــم كأســاتذة ُمبتدئيــن.
وأخيــراً يجــب أ ْن يتو ّف ـ َر طلبــة الدكتــوراه ومــا بعــد ال ّدكتــوراه ،الذيــن يُ ْعت َبــرون العامليــن الحقيقي ّيــن فــي مجــال
ـجع ،يم ّكــن مــن تحفيــز وجــذب الطلبــة المتف ّوقيــن.
ـاص وشـفّاف ومشـ ِّ
البحــث واالبتــكار ،علــى إطــار قانونـ ّـي خـ ّ
2 - Convention Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE) :
نظام تم إنشاؤه في فرنسا منذ سنة  1981يدعم الشركات الفرنسية التي تستأجر طلبة الدكتوراه كجزء من التعاون البحثي مع مختبرات األبحاث العمومية.
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صــولِ علــى تعويضـ ٍ
ـات وفــق عقــود البحــث التــي تبرمهــا
يس ـ َم َح لهــم هــذا اإلطــار ،بالخصــوصُ ،
بالح ُ
ينبغــي أ ْن ْ
الخاصــة (خــارج ميزان ّيــة ال ّدولــة) كلّمــا كان ذلــك ُممكن ـاً .وبالتالــي يجــب أ ْن يســمح
الجامعــة مــع المقــاوالت
ّ
(الســلم  11فــي اإلدارة
لهــم هــذا التعويــض بالتو ّفــر علــى ظــروف عيْـ ٍـش الئقــة تنســجم مــع مســتواهم األكاديمــي ّ
ـس أنفســهم ْ
ألشــغال البحــث الــذي
ال ُعموم ّيــة علــى األقـ ّل) وتُح ّررهــم مــن حالــة عــدم االســتقرار اليومـ ّـي ،لتكريـ ِ
يتجلّــى هد ُفـ ُه النّهائــي فــي خلــق فــرص ّ
الشــغل وخلــق الثــروة ببالدنــا.
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مالحق
الملحق  :1الئحة الشخصيات التي أنصت إليها المجلس
	-سعيد أمزازي

	-وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي
والبحث العلمي.

ْ
هاتشويل
	-أرما ْن

	-أســتاذ بجامعــة باريــس « ،»Mines ParisTechعضــو المجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي.

	-محمد السماني

	-رئيس الجمعة المغربية للبحث التنموي.

بونبات
	-بوشعيب
ْ

	-المســؤول عــن «مركــز البحــث فــي تكنولوجيــا اإلعــام» ،جامعــة
محمــد الخامــس ،الربــاط.

	-كريمة الغزواني

	-مديــرة المركــز الجامعــة لريــادة األعمــال» ،جامعــة محمــد
الخامــس ،الربــاط.

	-إسماعيل قسو

	-نائــب الرئيــس مكلــف بالبحــث والتعــاون ،جامعــة ،جامعــة
محمــد الخامــس ،الربــاط.

	-فوزي بكاوي

	-مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي.

	-عمر الشرقاوي

	-مديــر البحــث والتطويــر بالمدرســة العليــا لصناعــات النســيج
واأللبســة ،الــدار البيضــاء.

	-نوفل شاما

	-رئيس جمعية المقاوالت الناشئة بالمغرب ،الدار البيضاء.

	-مهدي العلوي

	-مدير الفاكتوري المغرب ،الدار البيضاء.

	-بدر اإلدريسي

	-رئيس مقاولة فضاء ْ
أطال ْن.

	-مهدي الكتاني

	-رئيس شركة المغرب ال ّرقمي.
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الملحق  :2الئحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة واإلعالم
أمين منير علوي
أحمد عبادي
نبيل عيوش
أحمد بهنيس
مصطفى بنحمزة
محمد بنقدور
لطيفة بنواكريم
ليلى بربيش
علي بوزعشان
لحسن حنصالي
أرمان هاتشويل
عبد العزيز إيوي
المصطفى اخالفة
عبد اهلل المتقي
ألبير ساسون
محمد واكريم
حجبوها الزبير
إدريس إياللي
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الملحق رقم  :3الخبراء الداخليون الذين واكبوا اللجنة في إعداد هذا الرأي
الخبير الداخلي للمجلس

محمد أمين شرار

المترجم

مصطفى النحال
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