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العدد6436 :

ما بعد الجائحة ...الرقمي مخرجا من األزمة
الرقمنة ال تحدد مبؤرشات الولوج إىل األنرتنت وعدد املنخرطني يف الهاتف املحمول

عززت جائحة كورونا ،من عملية ترسيع رقمنة االقتصاد ومن استعامل الوسائل التقنية يف حياة الفرد ،لكنها عرت أيضا أعطاب النظم السوسيو اقتصادية ،مثلام أنها عكست مستوى التفاوتات التي فضحت بلقنة
مجتمعية ،ذلك أن الدعة التي وهبتها التكنولوجيا الرقمية ،والتجارة عرب األنرتنيت ،والعمل عن بعد ،والرتفيه ، ...مل تشمل كل السكان ،الذين ال يزال جزء منهم خارج التغطية.
ذ .نزهة لحريشي*
إن الخطاب حول الرقمي ،هو في اآلن نفسه وعد
وت ـه ــدي ــد ،وأك ـث ــر م ــن ذل ــك ه ــو حـقـيـقــة واق ـع ـي ــة ،ألن
الوقائع التكنولوجية واضحة وتعكس مدى التحول
الــذي طــال واقــع ما قبل جائحة كوفيد .فقد أحدثت
الجائحة تحوالت أساسية ،دائمة وأحيانا جذرية،
تـعـكـسـهــا تـعــابـيــر م ــن قـبـيــل "ع ــال ــم م ــا ب ـع ــد"" ،زم ــن
جديد"" ،نظام جديد"...
كيف يمكن توجيه هــذه االنعطافة التاريخية،
ملــوضـعــة الـنـمــو االق ـت ـص ــادي امل ـغــربــي ضـمــن مـســار
تـصــاعــدي ،وأن يمنح ذلــك الـفــرصــة لكل واح ــد منا،
مــع تجنب ازدواج ـي ــة فــي املـجـتـمــع؟.إن الـطـمــوح هو
املحافظة على املستوى التنموي الذي حققه املغرب،
واالنخراط في مرحلة جديدة ،حيث ال نحوز غير ما
انتصرنا عليه وتجاوزناه.
أظهر تاريخ االقتصاد ،أن تنمية الشعوب ظلت
دوما مرفوقة بإيجاد مؤسسات تتوسع في حجمها
بـشـكــل م ـتــواصــل ،تـلـعــب دور ال ـقــاطــرة .وم ــا يقدمه
الرقمي هو إمكانية دفع النمو أيضا من خالل فاعلني
ص ـغ ــار ،ع ـبــر خ ـلــق ش ــرك ــات تـسـمــح ب ـهــا الـعـقــانـيــة
االقـتـصــاديــة الـجــديــدة لـلــرقـمــي .ألن ــه مــع األنترنيت
هناك تغيير لصيرورة إنتاج الـثــروات .فاألنترنيت
يقلص من حواجز الدخول  ،ويلغي كلفة التحويالت،
مثلما يخفض الكلفة الحدية نحو الصفر.
ذلك ،أن مجموع الوسائل املستعملة للولوج إلى
سوق جديدة تم تخفيضها بشكل هائل ،ألن الولوج
يـتــم اسـتـنــادا عـلــى ال ــذك ــاء ،وإمـكــانـيــاتــك االبـتـكــاريــة
وفكرك اإلبــداعــي ،بينما "كلفة التحويالت" ،تصبح
الغـ ـي ــة .ف ــاألم ــر ي ـص ـبــح مــرت ـب ـطــا بــال ـك ـل ـفــة املـتـعـلـقــة
بالبحث عن املعلومات الخاصة بالسوق واألسعار.
ومع الرقمي ،فإن كلفة الولوج إلى املعلومة ،التي هي
متوفرة بحرية ،تسجل انخفاضا ملموسا.
قد يتعلق األمــر ،أيضا ،بكلفة التفاوض وكلفة
التأثير وكلفة املعرفة املكتسبة ،الـتــي تعتبر دومــا
مكلفة ضمن أي منظومة اقتصادية ،بسبب ضرورات
استعمالها واملحافظة عليها .لقد تطورت شبكات
اجتماعية متخصصة ضمن العديد من املهن ،تسمح
بتبادل التجارب ضمن إطار منصات للكفاءات.

دمقرطة االتصاالت واملعلومة

تحدي املغرب في إنشاء شبكات عالية الصبيب
بتطوير الـكـفــاءات الرقمية التي تتحدد فــي ثالثة
مستويات ،كما يقدمها هرم الكفاءات .إذ نجد في
القمة منها مـهــارات ري ــادة األعـمــال الرقمية ،التي
تبتدئ بالقدرة على االبتكار والتي تدمج املعارف
الـتـكـنــولــوجـيــة م ــع روح األع ـم ــال وم ــع مـعــرفــة في
األمور التمويلية والتجارية والتواصلية.
ويتمثل املستوى الوسيط بينها فــي كفاءات
ومهارات الخبراء في املجال الرقمي ،الذين يغطون
ك ــل م ـج ــاالت ت ـطــويــر ال ـبــرم ـج ـيــات ون ـظ ــم تـقـنـيــات
املعلومات واالت ـصــاالت  ،الــذي ينطلق مــن البحث
والهيكلة حتى املحاميل والصيانة ،فيما تتعلق
قاعدة الهرم بمهارات االستعماالت الرقمية األولية
واملتقدمة.
تتحدد حــاجـيــات املـغــرب فــي هــذه املستويات
ال ـث ــاث ــة .وال ـخ ـط ــوة األول ـ ــى ض ـمــن رؤيـ ــة مهيكلة
وم ـح ــددة ملـفــاتـيــح ال ـن ـجــاح ،مـتــوائـمــة مــع الـسـيــاق
املغربي ،ضمن إطــار تقاسم الـتـجــارب ،تتمثل في
مبادرة أفقية تدمج املهارات والكفاءات الرقمية في
التعليم وضمن برامج محاربة األمية.
لـقــد ع ــززت الـجــائـحــة مــن لـحـمــة املـجـتـمــع عبر
األن ـت ــرن ـي ــت ،م ـمــا يـتـطـلــب ان ـت ـبــاه ـنــا ،ألن أش ـكــال
اإلنـ ـت ــاج والـ ـتـ ـب ــادل ف ــي طــري ـق ـهــا ل ـل ـت ـحــول جــذريــا
وبسرعة فائقة .فإذا كان استعمال الهاتف لفائدة
بضعة مــايــن مــن املستعملني قــد تطلب عـقــودا،
فإن املجموعات األربــع "الغافا " (غوغول ،آمــازون،
فايسبوك ،آبــل) ،قد كسبت املاليير من الزبناء في
سنوات قليلة.

االع ـت ـب ــار ،ضـمـنـهــا ثــاثــة تـعـتـبــر دل ـيــا عـلــى تــأخــر
امل ـغ ــرب ف ــي امل ـج ــال ال ــرق ـم ــي .وه ــي مــؤشــر جــاهــزيــة
ت ـك ـنــولــوج ـيــا امل ـع ـل ــوم ــات واالتـ ـ ـص ـ ــاالت أو "مــؤشــر
جــاهــزيــة الشبكة"  ،  املـحــدد مــن قبل املعهد امللكي
ل ـل ــدراس ــات اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،وامل ـن ـتــدى االق ـت ـصــادي
العاملي .ويرتكز على ثالثة عناصر:

بيئة مالئمة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
املرتبطة بالسوق ،ولنظم البنى التحتية،
إرادة الفاعلني املستعملني لتلك التكنولوجيا
(حكومات ،مؤسسات ومواطنون)،
وأخ ـيــرا االسـتـعـمــال الفعلي لها مــن قبل أولئك
الفاعلني.
وي ـس ـع ــى هـ ــذا امل ــؤش ــر إلـ ــى ف ـه ــم أفـ ـض ــل لـتــأثـيــر
تـكـنــولــوجـيــا املـعـلــومــات واالتـ ـص ــاالت عـلــى تنافسية
األم ـ ــم .وي ـس ـجــل امل ـغ ــرب ت ــراج ـع ــا ع ـلــى م ـس ـتــوى هــذا
املؤشر ضمن الترتيب العاملي ،وذلك منذ سنوات ،مما
يمكن تفسيره ب "غياب رؤية شمولية بعيدة املدى في
املجال الرقمي".
أطـلــق املــؤشــر الـثــانــي ،املـتـعـلــق ب "مــؤشــر الــربــط
العاملي" ، /سنة  ،2014من قبل شركة هواوي .ويقارن
بني  50بلدا ،استنادا على  40مؤشرا /موجها متعلقا
بالبنية الذكية التحتية والتحول الرقمي .والغاية هي
تقييم أث ــر تكنولوجيا املـعـلــومــات واالت ـص ــاالت على
اقتصاد البلدان ،واملنافسة الرقمية ،ومــن ثمة النمو
في املستقبل .ويوضح تموقع املغرب ،حتمية التقدم
وأولوية إنجاح تحوله الرقمي.
فيما يرتبط املؤشر الثالث ب "فهرس األنترنيت
الشمولي" ،املعتمد مــن قبل املعهد امللكي للدراسات
اإلستراتيجية و "وحــدة االستعالمات االقتصادية".
فهو يسمح بتقييم إدم ــاج األنـتــرنـيــت على املستوى
الوطني اعـتـمــادا على أربـعــة أن ــواع :الـتــوفــر ،الــولــوج،
املالءمة و مستوى اإلعداد .والغاية هي إنجاز مقارنة
عـلــى مـسـتــوى الـبـيـئــة املــائـمــة للتبني و االسـتـعـمــال
املنتج لألنترنيت.

(خاص)
مستوى جيد ،ويسمح باملرور إلى االقتصاد الذكي.
إن الـقـضــاء على الـفـجــوة الرقمية يجد تعبيره في
انـتـفــاء امل ـجــاالت البيض املتضمنة للخصاص في
الخدمات الطبية وغياب التعليم عن بعد ،وبصفة
عامة ضعف تنمية املجال القروي.
إذ ال ــذك ــاء االق ـت ـص ــادي يـعـنــي ك ــل ال ـق ـطــاعــات،
خــاصــة مـجــال الصناعة  4.0ال ــذي يضمن املــواء مــة
بني اإلنتاج الصناعي والتكنولوجيا الرقمية .وهو
م ـجــال ي ـجــد مــرت ـكــزه ف ــي اس ـت ـع ـمــال الـتـكـنــولــوجـيــا
الدقيقة في الصناعة ،عبر مواءمة اإلنسان اآللي مع
الــذكــاء االصطناعي واإلن ـتــاج ذي األبـعــاد الثالثية
والـبـيــانــات املكثفة وأســاســا التوصيل والــربــط بني
األطراف جميعها.
إن ما يميز ،عمليا ،الصناعة  ،4.0أن ابتكارها
امل ـل ـمــوس كــامــن ف ــي ال ــدرج ــة الـعــالـيــة لـلـتــرابــط بني
اآلالت ون ـظ ــم امل ـع ـل ــوم ــات ،الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن م ــن تـتـبــع
متواصل ألنشطة اإلنـتــاج ،بفضل تجميع وتحليل
املعطيات ،الكثيفة جدا ،مما يفرض استعمال الذكاء
االصطناعي للتعامل معها.
وت ـت ـع ـلــق هـ ــذه الـ ـتـ ـج ــارب ،إلـ ــى حـ ـ ــدود ال ـي ــوم،
بـبـعــض ال ـ ــدول امل ـت ـقــدمــة ال ـتــي ت ـهــدف مخططاتها
االستراتيجية الرقمية تحقيق مهارات على مستوى
املـنــافـســة وإعـ ــاء مـضـمــون الـقـيـمــة امل ـضــافــة ضمن
إنتاج الصناعات التحويلية وجودة املنتوج .ولهذا
التحدي متطلبات قبلية ،بغض النظر عن القدرات
واملؤهالت ،تتمثل في بنية شبكة جد متطورة تسمح
بامتالك الجيل الخامس ( ،)G5الذي يقع في صلب
االهتمامات ،اعتبارا للقفزة الهائلة إلى األمام التي
يسمح بتحقيقها .وتعتبر الحرب التكنولوجية بني
الــواليــات املـتـحــدة األمــريـكـيــة والـصــن املـثــال األكبر
عليها (.)2

على مستوى "الكلفة الحدية" ،فإن األنترنيت
ق ــد حـقــق دم ـقــرطــة لــات ـصــاالت وامل ـع ـلــومــة ،بكلفة
تـقــارب الصفر ،ألنــه بعد كلفة االنـطــاق ،تتقلص
ال ـن ـس ـبــة ك ــي تـ ـق ــارب ال ـص ـف ــر ،مـثـلـمــا ت ـع ـكــس ذلــك
مجانية البرمجيات .
تشكل ه ــذه العقالنية االقـتـصــاديــة الـجــديــدة،
ملمحا لتغيير حقيقي للمنظومة ،وه ــي فرصة
تاريخية لتجاوز تأخر املغرب ،املمكن جدا تجاوزه،
ألن الثورة الرقمية ال تزال في بداياتها ،وأن الذكاء
االصطناعي وأدوات الربط ستغير املعادلة عميقا.
إن لهذا الطموح فاتورته ومتطلباته .أولها،
ال ـ ــدور املـ ـح ــوري ل ـل ــدول ــة ،مـثـلـمــا ه ــو عـلـيــه ال ـحــال
فــي الـعــديــد مــن ال ـب ـلــدان ،الـتــي تسجل تـقــدمــا على
املستوى التكنولوجي .فإسرائيل ،أصبحت بلدا
صاعدا ،ميزته تتمثل في تدبير تدخل الدولة عبر
الـتــوصــل إل ــى إي ـجــاد تـ ــوازن بــن تــدخـلـهــا وال ـتــزام
القطاع الخاص ،عبر تقاسم املخاطر التي يفرضها
كــل ابـتـكــار ،وال ــدور امل ـحــوري لـلــدولــة اإلسرائيلية
في تنمية وتطوير التكنولوجيات الجديدة ،يجد
عـنــوانــه فــي مسلكني منطلقني ومـتـحــرريــن :جعل
االبتكار غزيرا ومن مستوى جيد ،ثم الحرص على
جعله مطبقا.
إن إنـتــاج األف ـكــار ،يتم فــي الـجــامـعــات ومــراكــز
ال ـب ـح ــث ،ح ـيــث ت ــوج ــد م ـكــاتــب ال ـت ـحــويــل وال ـن ـقــل
إن تقييم إمكانيات املغرب للركوب على موجة
التكنولوجي ،ويتعلق األمــر بواجهات تربط بني
يمكن تطوير املوقع الوسيط للمغرب ،من خالل
الـبـحــث والـتـطــويــر واملــؤس ـســات الـتــي تـقــدم الــدعــم الــرق ـمــي ،ال يـمـكــن أن يـتــم فـقــط م ــن خ ــال االعـتـمــاد
نزهة لحريشي
تطوير الــولــوج إلــى األنترنيت عالي السرعة ،الذي
العملي ال ــذي يحتاجه الـبــاحــث إلن ـجــاز وترسيخ على مؤشرات من قبيل الولوج إلى األنترنيت الذي
ال تــزال نسبته متدنية ،حيث ال تتجاوز  % 18من
ابـ ـتـ ـك ــاره ،وع ــرض ــه ع ـل ــى امل ـس ـت ـث ـمــريــن .إذ ي ـكــون بلغت نسبته أكثر من  ،% 70أو عدد املنخرطني في
إن الـتـحــدي بالنسبة إل ــى امل ـغــرب ،يظهر في
ال ـب ـيــوت .وال ـح ــال أن األن ـتــريــت عــالــي
املسؤولون عن تلك الواجهات ذوي سلوك ريــادي الهاتف املحمول الذي يقارب  44مليون
ال ـ ـس ـ ــرع ـ ــة وحـ ـ ـ ـ ـ ــده ال ـ ـ ــذي إن ـش ــاء شـبـكــات ات ـص ــاالت عــالـيــة الـصـبـيــب ،دون
وقـ ــدرة عـلــى الـقـطــع م ــع ال ـب ـيــروقــراط ـيــة ،م ــن خــال منخرط ،بل ثمة مؤشرات
يسمح بربط من إغفال تفاوتات الولوج واالستعمال الرقمي .فهي
أخـ ـ ــرى يـ ـج ــب أن
تنظيم سلس للكفاءات بني الخاص والعام.
الـتــي بــإمـكــانـهــا الـجـمــع بــن االسـتـعـمــال األرض ــي
تشكل هذه البنيات املحدد األول ،فيما ترتبط ن ـض ـع ـه ــا
والتغطية عبر األقمار االصطناعية املتالئمة مع
الـثــانـيــة ،بتقاسم املـخــاطــر ،إذ أن املستثمرين في ف ــي
الجهات ذات الكثافة السكانية الضعيفة ،ضمن
الحاضنات من القطاع الخاص يتلقون دعما ماليا،
كل الفاعلني الكبار في مجال االتصاالت مهتمون بالجيل الخامس ( ،)G5الجنوبية أول بلد مجهزة شبكتها لالتصاالت بالجيل الخامس .مع العلم أن
إطــار فك العزلة عن الجهات وتقليص الفجوة
األمر نفسه ،يحدث حني يبادر رأس مال املجازفة
الواعد على مستويات متعددة :ولوجية مضاعفة  10مرات ،وزمن استجابة متقلص أكبر شبكة للجيل الخامس توجد بالصني من خالل تطويرها ل  718ألف محطة
الرقمية ،بــأقــل تكلفة ممكنة .وفــي انتظار
إلــى تمويل الشركات الناشئة ،حيث يكون
عشر مرات .فهي تستند على نطاقات تردد جديدة ،بعض خاصياتها وموجاتها تسمح ارتكاز يستفيد منها األنترنيت الصناعي ،الذي هو موضوع برنامج خاص ب "الجيل
النموذج التنموي الجديد ،الذي سيرسم
حـضــور ال ــدول ــة ،عـبــر تـقــديــم مـنــح قابلة
باختراق الجدران .ومجموع هذه املؤهالت هي التي تسمح بتدبير العدد املتعاظم من اآلليات الخامس زائد األنترنت الصناعي" .ويتعلق األمر بأكثر من ألف مشروع مرتبط بقطاعات
دون شك مالمح املغرب الرقمي ،فإن
للسداد ،في حال نجاح تلك الشركات.
اقتصادية متعددة :الصحة ،الطاقة ،الفالحة ،التعليم ،الصناعات الذكية ،إنتاج التجهيزات...
املتصلة واملرتبطة ،وليس فقط الهواتف الذكية والحواسيب.
مخطط االنطالق االقتصادي اآلني
ثمة ،أكيد ،عوامل أخرى مفسرة
وتعتبر هواوي رائدة عامليا ،وذات حضور قوي بإفريقيا .لقد انطلق نشاطها مزودا لشبكات
ويفرض تطوير الجيل الخامس ( ،)G5اللجوء إلى تجهيزات مؤسسات االتصاالت التي أكبرها
للحكومة ،يجب أن يمنح الدعم
لـ ـلـ ـق ــوة االبـ ـتـ ـك ــاري ــة إلس ــرائـ ـي ــل ،يوجد بالصني وأورب ــا .فالصني تتوفر على هــواوي و "زتــي" ، /بينما أوربــا على "نوكيا" الفلندية االتصاالت لفائدة املؤسسات الفاعلة في املجال ،لتصبح في مرحلة الحقة مــزودة للحلول الرقمية
املالي لإلدماج الرقمي ،الذي ال
مـثــل إن ـش ــاء صـنــاعــة عـسـكــريــة،
ن ـ ــادي الـ ـكـ ـب ــار ،م ــن خـ ــال تـطــويــر ضمن املحطات املركزية وشبكات التغطية للفاعلني والشركات والخواص.
و "إريكسون" السويدية .مثلما ولجت كوريا الجنوبية
يجب أن يتعلق فقط بالربط،
عــال ـيــة الـتـقـنـيــة ،أو الـحـضــور
مغربيا ،فإن الفاعلني الثالثة في مجال االتصاالت ،مهيؤون لالنخراط في الجيل الخامس ( .)G5وفي
مؤسستها لالتصاالت "كي تي"،
الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف ل ـ ـل ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــن شركتها "سامسونغ" لبنية الجيل الخامس من خالل
بل أيضا بالتكوين والتأطير
الـ ــروس ،بـعــد تفكك االتـحــاد مـنــذ حـصــولـهــا عـلــى عـقــد ضـخــم مــع فــاعــل أمــريـكــي في
مجال االتصاالت .وتعتبر كوريا انتظار ذلك ،فقد طورت شركة "إنوي" عرضها لألنترنيت عالي القوة والدفع ،من خالل إطالقها سنة  ،2018لـلـمـســاعــدة ع ـلــى اسـتـعـمــال
للجيل  4.5بغاية ربح سرعة في التحميالت .ولقد استند هذا الحل على خبرة "هواوي".
وتملك األدوات اإللكترونية
الـســوفـيــاتــي ،الــذيــن تمكنوا
والحواسيب.
بسرعة مــن مــلء الخصاص
إذا ك ــان تعميم الجيل
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ــرأس ـ ـمـ ــال
الخامس ( )G5حتميا ،فإن
الـ ـبـ ـش ــري ،ألن ـه ــم ي ـت ـم ـيــزون
الـ ـتـ ـح ــدي ك ــام ــن فـ ــي ت ـقــدم
بــال ـك ـفــاءة وام ـت ــاك األس ــس
إيقاعه بمدى توفر األدوات
ال ـع ـل ـم ـي ــة ال ـص ـل ـب ــة خ ــاص ــة
امل ـت ـص ـل ــة ،وامل ـ ـ ــدن ال ــذك ـي ــة،
فــي م ـجــال عـلــم الــريــاضـيــات
والصناعة ...4.0
ال ـت ــي ت ـت ـج ــاوب وحــاج ـيــات
ما األفق املمكن لذلك؟
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد امل ـ ــوج ـ ــه .ل ـه ــذا
مـ ـ ـع ـ ــارك الـ ـ ـي ـ ــوم ت ـل ـعــب
السبب اخـتــرنــا فــي املجلس
عـ ـل ــى الـ ـ ــزمـ ـ ــن ،وك ـ ـ ــل ت ــأخ ــر
الوطني للتجارة الخارجية
سيكون مكلفا.
بــرم ـج ـيــات روس ـي ــة إلن ـجــاز
م ـن ـصــة ذك ـ ــاء األع ـ ـمـ ــال ذات
مستوى تكنولوجي لعرض
(*) مـسـتـشــارة ســابـقــة لـلــوزيــر
الـ ـبـ ـي ــان ــات ي ـس ـم ــح بـ ـق ــراءة
األول مكلفة بملف االتصاالت.
ســريـعــة وفـعــالــة للموضوع
عـضــو ســابــق بــاملـجـلــس اإلداري
املعروض واملقدم.
للوكالة الوطنية لتقنني املواصالت.
يتعلق املتطلب الثاني،

غياب رؤية رقمية شمولية

الولوج إلى األنترنت عالي السرعة

كل تأخر سيكون مكلفا

تطوير الجيل الخامس من االتصاالت

