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 :وديمقراطي مستدام، من أجل بديل تنموي عادل

 نحو اعادة احياء تونس الخضراء

 هم معالم ومحتوى مشروع البديل التنموي(ل  عرض موجز )

 

 بقلم الدكتور عبد الجليل البدوي                                                                                                      

 املشرف واملنسق العام ملشروع البديل التنموي  

 

مرت البالد التونسية بتجارب تنموية مختلفة في مستوى االختيارات الكبرى واألولويات املعتمدة 

ودور األطراف الفاعلة ونوع السياسات االقتصادية واالجتماعية املطبقة ومحتوى العالقات الدولية 

تجربة ببروز حركات اجتماعية احتجاجية أدت الى تعديل االختيارات  السائدة الخ... وقد تميزت نهاية كل

واألولويات واعتماد مسارات تنموية مختلفة بدون املساس بطبيعة عالقات االنتاج القائمة على العالقات 

واالنتشار املتصاعد للمنطق السلعي  (Salariat)الرأس مالية عبر التطور املستمر لعالقات التأجير 

(Logique Marchande)  عن مفهوم واالندماج املتواصل في االقتصاد العالمي من جهة ودون التخلي

تنموي ذو صبغة فنية تكنوكراطية فوقية نابع من الفكر االقتصادي املهيمن وخاضع "لتوصيات" 

 وتعليمات املؤسسات املالية العاملية من جهة أخرى.

رافضة للمنوال التنموي السائد ذلك أنه في  وفي كل مرة كانت الحركات االجتماعية االحتجاجية

آخر سنوات الستين كانت الحركات تعبر عن غضب الفالحين الصغار والتجار املهّمشين الرافضين لتجربة 

التعاضد املفروض بصفة فوقية بيروقراطية. وفي أواسط الثمانينات كانت الحركات عمالية باألساس 

دهور العالقات املهنية واملحاوالت املتكررة قصد التراجع عن آليات رافضة الستفحال املنطق الرأسمالي ولت

تعديل األجور القائمة على ربط األجور باألسعار في ظرف يتميز آنذاك بارتفاع التضخم املالي ونسق 

توسع الحراك االجتماعي ليشمل كل الشرائح االجتماعية  2011أوائل  2010األسعار. وفي أواخر سنة 

راب التونس ي رافضا ملنوال تنموي أدى الى احتكار الثروة والسلطة من طرف أقليات قريبة ويكتسح كل الت

من السلطة السياسية املركزية كما أدى الى ارتفاع البطالة خاصة لدى حاملي الشهائد العليا والى تفاقم 

)تعليم، صحة،  الفوارق االجتماعية والجهوية وانتشار التشغيل الهش وتدهور ألهم الخدمات االجتماعية

 نقل...( واكتساح الفساد لكل القطاعات. 
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وألول مرة يقع االقرار من طرف األغلبية الساحقة للفاعلين السياسيين )األحزاب املاسكة 

وشرائح  ( واالجتماعيين )نقابات عمالية وفالحية وجمعيات غير حكوميةاءبالسلطة واملعارضة على السو 

( بأن املنوال التنموي القائم على اختيارات نيوليبيرالية منذ اعتماد برنامج االصالح عديدة من فئة األعراف

قد برهن عن عجزه على تحقيق تنمية حقيقية وعلى رفع التحديات القائمة وعدم  1986سنة الهيكلي 

والتي  2010قدرته على التفاعل مع تطلعات االنتفاضات الشعبية العارمة التي عرفتها البالد منذ أواخر 

تواصلت بنسق وبطرق مختلفة من بعد ذلك. ومن هذا املنطلق أصبح الكل ينادي بضرورة البحث عن 

ومتطلباتها السياسية والتنموية وعلى  الديمقراطيبديل تنموي قادر على االنسجام مع مرحلة االنتقال 

عاملية والتحوالت املناخية التجاوب مع متطلبات الجماهير الشعبية وعلى مواكبة املتغيرات االقتصادية ال

. واملالحظ أنه حتى املؤسسات املالية العاملية أصبحت وديمقراطية وعلى تحقيق تنمية عادلة ومستدامة

 .1تشير بأسلوبها الخاص الى ضرورة تجديد منوال التنمية ومراجعته

 لكن رغم هذا االتفاق الحاصل حول ضرورة البحث عن بديل تنموي فان الطبقة السياسية

الحاكمة لم تعط األولوية للملف االقتصادي الذي كان السبب الرئيس ي لالنتفاضات الشعبية الحاصلة 

واكتفت الى حد اآلن باالهتمام باالنتقال الديمقراطي على املستوى السياس ي عبر اصدار دستور جديد 

حرية التعبير نفس السنة وتدعيم  في والقيام بانتخابات تشريعية ورئاسية ديمقراطية 2014لسنة 

 
ّ
باحتداد الصراعات داخل السلطة م. ورغم هذا املجهود بقي الوضع السياس ي غير قار ومتميز والتنظ

ن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وعدم استقرار التكتالت البرملانية وتنامي السياحة بيالتنفيذية 

وعدم قدرة السلطة القضائية ب وبين األحزا السياسية داخل السلطة التشريعية )مجلس نواب الشعب( 

وعدم استقرار  2014على التخلص من هيمنة السلطة التنفيذية وتفكك الحزب الفائز في انتخابات 

محاوالت التراجع عن بعض املكاسب في أخيرا  تت أحزاب املعارضة التقدمية وشالتحالفات الحزبية وت

 مجال الحريات الخ...

تحقيق حد أدنى من استقرار الوضع السياس ي فقد اكتفت جانب عجز الطبقة الحاكمة على الى 

على املستوى االقتصادي بمحاولة تحقيق انتعاش اقتصادي  2016 – 2011هذه الطبقة في فترة أولى 

الى الفشل في تحقيق االنتعاشة  انطالقا من التشبث بنفس املنوال واإلطار التنموي. وقد قاد هذا التشبث

تدهور التوازنات املالية الكلية )ارتفاع عجز امليزانية العمومية وعجز امليزان  الىو  االقتصادية املنشودة

التجاري وميزان الدفوعات والتداين الخارجي والعمومي والتراجع املهول لقيمة الدينار وملدخرات العملة 

                                                           
 وعديد تصريحات اطارات صندوق النقد الدولي 2012الصادر سنة  Révolution inachevéeأنظر التقرير النقدي للبنك العالمي   1
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وسع والقدرة الشرائية وتوتراجع االنتاجية والتنافسية االقتصادية الضغوطات التضخمية  رتفاعوا

والبطالة املرتفعة مع  2كما أصبح االقتصاد يعاني في نفس الوقت من الركود (االقتصاد املوازي الخ...

التجأت الطبقة الحاكمة الى صندوق وفي فترة ثانية وأمام تدهور األوضاع . 3ارتفاع هام لنسبة التضخم

ر "اتفاق الصندوق املمدد" مليار دوالر في اطا 2.9للتحصل على قرض بقيمة  2016سنة النقد الدولي 

تقشفية تقتض ي ايقاف الى شروط وامالءات وقع على أثرها اعتماد سياسات  اجبرت بمقتضاه للخضوع

وتقليص عدد العمال بالوظيفة العمومية والضغط على كتلة األجور وتقليص نسبتها من الناتج االنتداب 

لتقليص  ه الدعم الى الفقراء دون غيرهمالداخلي الخام والتخلص التدريجي من دعم املحروقات وتوجي

في كل امليادين والزيادة من نسبة الفائدة والحد من وترشيد النفقات العمومية  حجم نفقات الدعم

  الخ...  لالستهالكالقروض البنكية املوجهة 

ا عائقواملعلوم أن اللجوء الى املؤسسات املالية العاملية والخضوع الى شروطها وامالءاتها سيمثل 

تشخيص خاص لألسباب التي أدت الى تصاعد  ذه املؤسساتهاما أمام البحث عن بديل تنموي. ذلك أن له

 . 2010االحتجاجات الشعبية في أواخر سنة 

، واالخالالت والنواقص التي واختياراتها األساسية كانت في املجمل ناجحة الليبراليةتعتبر أن التجربة  فهي

حيث أن االصالحات االقتصادية  واالقتصاديعدم التناغم بين السياس ي  عناتجة حصلت هي باألساس ن

قابلها جمود سياس ي حال دون انجاز كل االصالحات الضرورية كما تسبب في توخي نسق بطيء بالنسبة 

التي وقع تطبيقها، الش يء الذي قلص من نجاعة االصالحات ومن جدواها على الصعيد  لإلصالحات

واالنتقال الى اقتصاد السوق اجماال  الليبراليةعي. حيث أن االصالحات االقتصادية االقتصادي واالجتما

حصل دون دمقرطة املجال السياس ي مما حد من الحريات الفردية والجماعية بما فيها حرية املبادرة وشوه 

ي انتشار مناخ األعمال وقاد الى غياب الشفافية والحوكمة الرشيدة وعدم ضمان امللكية الخاصة وتسبب ف

علما أن الطرح الليبرالي عموما يعطي مكانة متميزة للحقوق السياسية التي يعتبرها هي املؤسسة  الفساد

على  واالجتماعية للحرية االقتصادية خالفا للطرح النقدي الذي يعطي األولوية للحقوق االقتصادية

هذا ومن  .القتصادية واالجتماعيةفي غياب الحقوق ا عملية شكليةالتي يعتبرها الحرية السياسية حساب 

واإلقليمية عن فرحتها بما سمته "بالربيع العربي" بعد أن كانت عبرت املؤسسات العاملية املنطلق الليبرالي 

                                                           
بعد ذلك الى ليتقهقر  2012سنة  %3.9وبلغ  2011سنة  )-%1.9(وأصبح سلبي  2010 – 2001أثناء العشرية  %4.4معدل نسبة النمو كان   2

 .2018سنة  %2.4و  2017سنة  %1.9و  2016سنة  %1و  2015سنة  %1.2و 2014سنة  %2.3و  2013سنة  2.4%
بالمائة ونسبة بطالة حاملي الشهائد العليا تفوق ضعف نسبة البطالة العامة وبالتوازي ارتفع المعدل السنوي  15نسبة البطالة العامة تفوق   3

عد ذلك بليستقر  2018سنة  %8وقارب  2014 – 2011في فترة  %6الى  5الى حوالي  2009 – 2000في الفترة  %3.3للتضخم المالي من 

 %7حول 
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التقليدي املتحجر في معالجة قضايا التنمية في بالد الجنوب عموما. وبعد استقالته من البنك العالمي 

كما أصدر عديد الدراسات القيمة في مجال التنمية  2001تمكن من التحصل على جائزة نوبل سنة 

النظر في  بإعادةتكاثرت وتنوعت األصوات املنادية ة والعوملة. ومنذ ذلك الوقت ومع تكرار األزمات العاملي

عديد السياسات الليبرالية الكارثية. وعلى سبيل الذكر ال الحصر نشير الى موقف املجلة الليبرالية 

التي دقت ناقوس الخطر بقولها "أن األزمات الكارثية املالية  The Economist 2003األسبوعية البريطانية 

ديون السيادية، وهروب رأس املال وأزمات الصرف وإفالس البنوك وانهيار أسواق الدورية، وأزمات ال

 املالية تمثل ما فيه الكفاية لدفع كل ليبرالي جدي الى التوقف والتفكير مليا".

ومن جهته وفي نفس السنة صرح الخبير االقتصادي األول في صندوق النقد الدولي أنه "ال يوجد أي عنصر 

" وفي  النظري الليبرالي الذي يفيد بأن العوملة املالية كافية لتحقيق نسبة نمو مرتفعة جدي يساند املوقف

بأن  Roberto Zayhaتحت اشراف  2005نفس السياق أكدت دراسة صادرة عن البنك العالمي سنة 

لعاملية ا"مخاطر العوملة املالية قد وقع التقليل منها بجانب تضخيم فوائدها. وفي أوج األزمة االقتصادية 

"ان فترات تحرير األسواق املالية  2009في دراسة سنة  Kermeth Ragoffو  Carmen Reinhartاألخيرة أكد 

تكاثرت  2000الوطنية والعاملية تمثل الفترات التي تشهد أكثر أزمات في العالم وعلى امتداد سنوات 

البحوث والدراسات واملقترحات املنادية بإعادة النظر في عديد االختيارات في جميع املجاالت املالية 

 STIGLITZأنظر بالخصوص مساهمات )الخ... وعلى كل املستويات الوطنية والعاملية والتجارية والصناعية 

مت هذه الحركية الفكرية في ظل هيمنة املنطق املالي على املنطق كما تطورت وتدعّ ( KRUGMANو 

ئح االنتاجي واالرتفاع املهول للفوارق على مستوى توزيع الثروة في داخل البلدان وبينها وبين مختلف الشرا

من  لإلنسانيةاالجتماعية من جهة واستفحال القضايا البيئية والتغيرات املناخية وما تحمله من تهديدات 

 جهة أخرى. 

أدت هذه التطورات الى تنامي الحركات االجتماعية وصعود قوى يمينية وشعبوية متطرفة واللجوء الى وقد 

 . اجراءات انعزالية وحمائية متكررة

اطار االنتقال الديمقراطي والبحث عن بديل تنموي يجب في املنطلق تحديد وفي وبالنسبة لنا 

موقف واضح من قضية العالقة بين السوق والديمقراطية. حيث خالفا ملا يتصوره البعض فان ضرورة 

التالزم بين السوق والديمقراطية ال يعني آليا التخلي عن دور الدولة وتركها جانبا. صحيح أن الديمقراطية 

وإقرارها  طانها لحرية األفراد عامة وحرية املبادرة االقتصادية خاصة وباعتمادها الفصل بين السلبضم

باستقاللية القضاء تمثل ضمانا لحق امللكية الخاصة واحترام العقود وللتعاقد بين األفراد وتبعث على 
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الصعيد املؤسساتي  االطمئنان عند اللجوء لعدالة مستقلة ومنصفة مما يوفر مناخ أعمال مستقر على

ومحفز على املبادرة واالستثمار والرفع من نسق النمو وميسر لعمل آليات السوق إال أن دور الدولة يبقى 

أن آليات السوق تبقى دائما ضروريا لالعتراف ولتجسيم الحقوق االقتصادية والثقافية والبيئية. ذلك 

صادية التي تقود من جانبها الى االقصاء والتهميش محملة بمخاطر تنامي االقصاء والتهميش والفوارق االقت

 Rôle) يقوم بدورين أساسيين.من جهة يحقق االنسجام السياس ي والثقافي. حيث أن السوق 

d’homogénéisateur) واآلليات االجتماعية ويحولها الى عالقات عرض وطلب ومن جهة  بين السلوكيات

عارضين غير القادرين على املنافسة والطالبين الذين ال ال (Rôle d’exclusion)أخرى يقود الى اقصاء 

 تتوفر لديهم القدرة الشرائية لدخول السوق.

ونفس هذا الدور يقوم به السوق في مجال العالقات االقتصادية الدولية. من جهة يمكن السوق من 

ئع والسلع ورأس املؤسساتية التي تعوق حركة تنقل البضاعبر ازاحة الحواجز  (espace)تحرير املجال 

السريعة في مجال النقل النيوليبيرالية بالتطورات املال واملؤسسات واألفراد مستفيدا في ظل العوملة 

والتواصل االعالمي ومن جهة أخرى يساهم في تعميق الفوارق بين البلدان وبين مكونات نفس املجال 

السوق بالسلع والخدمات  العاملية والقادرة على تزويد هذه الوطني خاصة بين الجهات املرتبطة بالسوق 

ال األجنبي من جهة والبلدان أو الجهات املرأس ية تسمح لها بالتوريد واستقطاب واملتمتعة بقدرة شرائ

رتباط بالسوق العاملية وتكثيف وتنويع عرضها وطلبها أي صادراتها خل نفس البلد غير القادرة على اال دا

 ووارداتها. 

الفوارق بين  ساهم بصفة عضوية وآلية في االقصاء والتهميش وارتفاعومن هذا املنطلق فان السوق ت

على القيام بالدور التعديلي  ةجتماعية والجهات والبلدان ويحتم وجود مؤسسات قادر األفراد والفئات اال 

ك النسيج االجتماعي لضمان الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية من جهة وضمان تماس

 من جهة أخرى. 

كما أنه يجدر التذكير بمحدودية منطق السوق الناتجة كذلك عن طبيعة الفاعلين االقتصاديين  

لتبادل السلعي كأطراف نكرة خاضعة ملنطق االذين ال يمكن اعتبارهم كما يذهب اليه الفكر النيوليبيرالي 

ا التاريخية والثقافية وتركيباتها االجتماعية ومفهومها في مجتمعات لها خصوصياته ةر بل هي أطراف متجذ

ن من  (Relations de marché)وترتيبها للسلطة. وبالتالي االكتفاء باعتماد عالقات سلعية سوقية 
ّ
ال يمك

فهم حركية وتطور املجتمعات كما أن السياسات االقتصادية القائمة على اآلليات السلعية ال يمكن أن 

 الفشل. يكون مصيرها إال
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التي تكتفي بتحرير األسواق قصد دفع نسق  4اءوبالتالي السياسات الوطنية والدولية على  السو 

( األكثر ا)سواء كانت أفرادا أو جهات أو بلداناملبادالت والنمو ال يمكن لها إال أن تزيد من تهميش األطراف 

ال منعدمي الكفاءة أو متحصلين هشاشة اقتصاديا واجتماعيا )فالحين صغار، حرفيين، تجار صغار، عم

 على كفاءة ضعيفة الخ...(

جتماعية على كل املستويات والى تقلص حجم قاد الى ارتفاع مهول للفوارق اال  ومثل هذا االكتفاء

الطبقات الوسطى في عديد املجتمعات والى زيادة تهميش عديد الفئات االجتماعية وتنامي االقصاء 

بروز قوى سياسية متطرفة عنصرية متحاملة على املهاجرين و  (Oxfam)انظر تقرير ملنظمة  االقتصادي

 ومناهضة للمنطق التحرري في املجاالت االقتصادية التجارية منها واملالية.

مثل هذه التطورات تشير الى أن مرحلة العوملة النيولبرالية تمر بمواجهات أصبحت متنوعة 

 حديثةسارية املناهضة للعوملة النيولبرالية و"املنادية بعالم آخر ممكن" ومنها الومتعددة منها القديمة الي

 نسبيا املتمثلة في قوى يمينية وشعبوية صاعدة واملنادية بالقومية والحمائية واالنعزالية. 

الذي ينطلق من نواقص في ظل هذه التطورات نالحظ رجوعا متصاعدا لالقتصاد السياس ي 

  5من دور العقود والقوانين. بجانب دور األسعار ليؤكد على الدور األساس ي للمؤسساتواختالالت السوق و 

وضرورة  عدم االقتصار على األسعار ودورها في تنظيم وتعديل الدورة االقتصادية. كما نالحظ اعادة 

في االعتبار لدور الدولة واملؤسسات خاصة في تنظيم وتعديل السوق من جهة ولدور الحوكمة الرشيدة 

 تشغيل آليات السوق من جهة أخرى. 

 وقد دفعت هذه التطورات البنك العالمي الى التأكيد على خمسة أدوار أساسية للدولة متمثلة في:

 اقامة منظومة قوانين  -

 اعتماد سياسات غير قائمة على التمييز -

 االستثمار في الخدمات األساسية وفي البنية التحتية  -

 العناية باملحيط وحمايته -

 م العدالة االجتماعية دع -

                                                           
ت مثال الوصفات المقدمة من طرف صندوق النقد الدولي للبلدان النامية أو عروض االتحاد االوروبي المتمثلة في تحرير شامل ومعمق للمبادال  4

ALECA 
واإلجراءات وضبط قوانين اللعبة يعتبر هام حيث يمكن من الحد من المخاطر ومن التكهن قدر االمكان بالتوقعات المستقبلية ومن الرفع القوانين  5

 من مصداقية السياسات المتبعة. وبالتالي فان القوانين والقوانين المعتمدة تعتبر بمثابة العقود الملزمة لألطراف.
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فيما يخص نقد (Joseph Stiglitz)  بجانب ذلك نشير الى الدور الهام الذي لعبه جوزيف ستيقلتز

الوصفات الجاهزة لصندوق النقد الدولي في اطار ما يسمى "بوفاق واشنطن" من جهة وفي مجال 

املتحصل كذلك على  (Paul Krugman)ة أخرى. أما بول قرقمان هالتنمية من جتجديد اقتصاد 

كان له الفضل في اعادة االعتبار ملكانة املجال في الفكر االقتصادي وفي  2008شهادة نوبل سنة

  السياسات العمومية.

اجماال، فان الحركة الفكرية الحديثة في مجال االقتصاد خصوصا وعلم االجتماع عموما تشير  

ودية اعتماد مفهوم للمجتمعات قائم على السوق بكل وضوح ان الركائز النظرية الليبرالية تؤكد محد

واملنظمات  . حيث أنه ال مفر لدور املؤسسات الكلية(micro – organisation) واملؤسسات الجزئية

احد أهم املستشارين  (Reich, R1993)رايش  والدولة لتمكين السوق من القيام بدوره. كما ذكر بذلك

فان السوق ليس بكيان نازل من السماء بل هي مؤسسة  Bill Clintonاالقتصاديين سابقا لبيل كلينتون 

هذا األخير في اطار موازين قوى معينة داخل مجتمع له خصوصياته  ويوظفهافها من صنع االنسان يكيّ 

االجتماعية وأهدافه التنموية. وبالتالي يتطلب تحليل املسارات التنموية تسليط األضواء من زوايا متعددة 

واملنظمات  (l’économie domestique) عين االعتبار السوق والدولة والفضاء العائليتفرض األخذ ب

ا في املسارات التنموية نظرا لدورها في خلق االطار يواملؤسسات. علما أن هذه األخيرة تلعب دورا محور 

تكهنات القادر على الحد من الضبابية وعدم اليقين باملستقبل ويسمح لألطراف االقتصادية بالقيام ب

(anticipation) االجراءات والقرارات.  وبتقييم املخاطر عند االستثمار كما يضمن مصداقية طويلة املدى

 مثل هذه األدوار أصبحت تعتبر ذات أهمية تساوي أهمية الرجوع الى حقيقة األسعار. 

مستوى هذه التطورات على مستوى تجديد الفكر االقتصادي الليبرالي لها انعكاسات هامة على 

السياسات االقتصادية. ذلك أن الجدل القائم بصفة مستمرة حول الدولة والسوق عرف تطورا متميزا 

 في اتجاه:  مختلفةعلى أصعدة 

التمش ي االقصائي الذي يعتبر العالقة بين الدولة والسوق عالقة تنافسية  نضرورة التخلي ع -

تمش ي وتعويضه بسياسات االقتصادية باألساس وتحتم االختيار بين الدولة والسوق عند ضبط ال

 تكاملي يعطي أكثر دعم ودفع للمسار التنموي 

التخلي على املنطق الدغمائي الذي يعتبر أن الرجوع الى قوانين السوق يحد بصفة آلية وحتمية من  -

 ويضمن الجدوى والنجاعة االقتصادية واالجتماعية اختالالت السياسات العمومية 
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أن يكون له جدوى إال مع دولة قوية قادرة على خلق مناخ مؤسساتي مشجع اقتصاد السوق ال يمكن  -

تعتمد على منطق االستثمارات املنتجة في املدى البعيد ومع وفاق اجتماعي  اقتصادية ومع مؤسسات

 يعتمد آليات التوزيع األولى للحقوق وللسلطة 

رب البلدان املصنعة وال يكتفي مفهوم التنمية يجب ان ال يقتصر على محاولة التقليد األعمى لتجا -

بالبحث عن تحسين التوازنات املالية الكلية بل يجب أن تكون التنمية شاملة مستدامة عادلة 

 وديمقراطية قائمة على تطوير وتغيير مستمر للمجتمعات. 

التخلي عن املفهوم التقني والفني والبيروقراطي للتنمية املقتصر على البحث عن أحسن نماذج  -

ر وتجارة وأحسن اطار للتوازنات الكلية االقتصادية املدعمة االتنمية وأحسن سياسات أسع لتخطيط

ملسار النمو مع اهمال كلي لقضايا تشريك املواطن في مسار التنمية. وهذا االهمال ناتج عن فكرة 

سادت خالل سنوات طويلة تدعي أن هناك تحكيم واختيار بين النمو والديمقراطية والحال أن 

  كما تثبتها عديد الدراسات في هذا املجال.نمية التشاركية تبقى األضمن الت

انطالقا من التطورات واملتغيرات التي تخص تطلعات الشعوب الثائرة وتعثرات املرحلة الحالية وما 

 تشهده من تدهور لألوضاع االقتصادية وباالعتماد على االفاق الجديدة التي تفتحها الحركة الفكرية

خصوصا وفي مجال العلوم االجتماعية عموما ستتعرض هاته الدراسة  في املجال االقتصادي الحالية

 تهم اشكالية البحث عن بديل تنموي: املحاور التالية التيبالتحليل الى 

الذي سنتعرض اليه في البداية سيخص تشخيص االختالالت التي تميز النمط  الول  املحور  

ي كانت سببا بصفة مباشرة في تفاقم ظاهرة التفاوت الجهوي واالجتماعي الليبرالي التنموي الحالي والت

كما سيتم في هذا املحور التعرض الى وانتشار أنماط تشغيل هشة مع تراجع الخدمات االجتماعية عامة. 

 والناتجة عن اعتماد مفرط لسياسات اغراق في مختلف امليادين نمط التنمية الحاليلكلفة املتصاعدة الت

وعدم تناغمه مع متطلبات مرحلة االنتقال الديمقراطي ومقتضيات تحقيق االنتعاش االقتصادي على 

لتحسين التوازنات  املدى القصير وضرورة تجاوز نسق النمو املسجل قبل الثورة على املدى الطويل

  .الحقيقية ومجابهة التحديات املتصاعدة

ة التي يجب توفيرها لبلورة بديل تنموي يكون في مستوى سنتعرض الى الشروط األساسي في املحور الثاني

التحديات والرهانات املطروحة. وهذه الشروط تتمثل في ضرورة التخلص من املفاهيم والفرضيات 

ذات الصبغة الدغمائية والبعد االيديولوجي التي كانت وال تزال وراء تشكل النمط التنموي الفكرية 

عن بديل يتطلب باألساس إعادة االعتبار للتمش ي اإلرادي ومن هذا املنطلق فان البحث النيوليبرالي الحالي. 
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ولقيم التضامن والتكافل والحرص على استقاللية القرار الوطني طبقا ملا تتطلبه املصلحة الوطنية. وهنا 

شرط أن ال  يجب التأكيد على أن التمش ي اإلرادي ال يتنافى مع حرية املبادرة  ومع اقتصاد السوق على

تبقى في  ، كما أشرنا اليه سابقا،يجعل من السوق معطى مسقط ومبهم يتجاوز إرادة اإلنسان. ألن السوق 

آخر املطاف مؤسسة من صنع اإلنسان يجب تكييفها وتنظيمها وتقنينها وتوظيفها لتحقيق األهداف 

لنا في دول كأملانيا والدنمارك اإلستراتيجية واملصالح الوطنية املحددة طبقا لتمش ي إرادي ديمقراطي. و 

والنرويج والسويد، الخ ... أحسن األمثلة املعتمدة للتمش ي اإلرادي التوافقي والتضامني في ظل اقتصاد 

 قائم على الحرية واملبادرة الفردية واملنافسة واالنفتاح على السوق العاملية. 

إلصالح الهيكلي أو تجربة الستينات كما يحلو كما أن التمش ي اإلرادي ال يعني إعادة إحياء تجربة ما قبل ا

لبعض األطراف الترويج له قصد مواجهة كل تمش ي إرادي وإصالحي جدي يهدد مصالحهم املكتسبة جلها 

في ظل الدولة وتقربهم منها طوال سنوات للتمتع بامتيازات مجحفة مقابل والءات مخجلة. ونفس هذه 

صالحات املمالة من طرف املؤسسات العاملية والهادفة كلها إلى األطراف نجدها اليوم مناصرة ومتحمسة لإل 

تقزيم دور الدولة والتصدي لكل تمش ي إرادي يهدف إلى الدفاع عن استقالل القرار الوطني ويطمح إلى بناء 

 بديل تنموي يتناغم مع الطموحات الشعبية واملصالح الوطنية. 

إنجاز  كما أشرنا الى ذلك وز الشعارات واألوهام يتطلبإال أن اعتماد تمش ي إرادي حتى يكون عملي ويتجا

 اثنين:  أساسيين شرطين

يتمثل في التعامل الواقعي البراغماتي مع عديد املسلمات واملعتقدات التي يقع الترويج لها  الشرط الول:

مات املتكررة التي من طرف الفكر النيوليبرالي املهيمن إلى حد اآلن رغم نتائجه الهزيلة على أرض الواقع واألز 

قاد إليها والحراك االجتماعي املستمر الذي يميز كل الشعوب  والقارات بدون استثناء. وهذا التعامل 

 الواقعي يمر عبر : 

عن  باألساس ( الذي كان سببا في التخليA.Bedoui 2006التخلي عن مبدأ حياد الدولة ) -

الالت أدى إلى عديد السلبيات واالخت السياسات القطاعية وسياسات إعادة توزيع الثروة مما

 . والتناقضات التي تعرضنا إليها في املحور األول الذي يخص التشخيص

عدم االكتفاء باستغالل امليزات التفاضلية القارة الذي أدى إليه املنطق السلعي في ظل التخلي  -

تنويع وتوسيع عن السياسات القطاعية والحرص على بناء امتيازات تفاضلية ديناميكية تضمن 

 وتكثيف النسيج االقتصادي وتحسين موقع تونس في االقتصاد العالمي. 
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تجاوز مبدأ املرونة  القائم على اعتبار األجير مجرد عنصر إنتاج يقع استعماله والتخلي عنه  -

حسب ظروف املؤسسة واالقتصاد املحلي والعالمي. في إطار استعمال التشغيل واألجور 

لدورة االقتصادية. وهذا التجاوز يمكن إنجازه عبر إقامة منظومة تأجير كمتغيرات تعديلية ل

 وتكوين وحماية اجتماعية متكاملة تضمن  اعتبار األجراء كموارد بشرية وقوة عمل يجب حمايتها

وتطويرها طبقا للمقتضيات االقتصادية الظرفية واملستقبلية  من خالل مرافقة مساراتها املهنية

 مع مراعاة التوازن بين مصالح كل األطراف املساهمة في تطوير املؤسسات واالقتصاد. 

التخلي عن بعض املفاهيم املغلوطة مثل مفهوم األمن الغذائي القائم على االكتفاء بتحقيق  -

 التوازن بين تصدير وتوريد املواد الغذائية.  

: يخص ضرورة إصالح الدولة عبر إعادة النظر في عالقاتها مع املجتمع واالقتصاد والفضاء الشرط الثاني

 واملحيط في االتجاهات التالية: 

ح عالقات الدولة مع املجتمع يجب أن يمر عبر التخلي عن املعادلة السائدة إلى حد اآلن إصال  -

والقائمة على الوالءات مقابل االمتيازات وتعويضها بمعادلة قائمة على الحقوق مقابل الواجبات 

في إطار احترام الحريات وتشجيع املبادرة  والكفاءات واإلبداع وإقامة عالقات تعاون وتشارك 

تعاقد مع مكونات املجتمع النجاز األهداف الوطنية والحرص على الرفع من أداء اإلدارة و 

 العمومية واحترام استقالل القضاء واعتماد الشفافية والخضوع للمراقبة واملحاسبة واملساءلة. 

من جانبه يمر إصالح عالقات الدولة مع االقتصاد عبر إعادة االعتبار للسياسات القطاعية  -

ت إعادة توزيع املداخيل والثروة طبقا لنظرة إستراتيجية تعتمد مقاييس مضبوطة  وسياسا

وأهداف واضحة  وآجال محددة في إطار عالقات تعاقدية مع القطاع الخاص يتمتع هذا األخير 

بمقتضاها بامتيازات محدودة الزمن ومقابل التزامات واضحة ومحاسبة الحقة. وإلثراء النسيج 

ة اإلنتاج من الضروري في املرحلة الحالية العمل على دعم االقتصاد املؤسساتي ومنظوم

االجتماعي التضامني عبر التشجيع على بعث التعاضديات والتعاونيات وشركات خدمات ال تبحث 

وتدعيم الجمعيات ذات فقط بل تراعي كذلك الحاجيات االجتماعية واملصلحة العامة عن الربح 

املنتمية لالقتصاد خاصة املنتجة القتصاد لتنظيم عديد األنشطة البعد التنموي واعتماد هذا ا

املوازي غير املنظم قصد إدماجها في االقتصاد املنظم مع الحرص على إقامة عالقات تكامل 

ولتيسير هذا التعاون  وتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع االجتماعي التضامني.

يضم  (holding)لبيروقراطي من املفيد بعث مجمع القطاع العام بعاده على املنطق اوالتكامل وإ
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كل املؤسسات العمومية ويتمتع بهامش كبير من االستقاللية اإلدارية واملالية وتكون محاسبته 

الحقة. ويقع اعتماد هذا املجمع لتحقيق أهداف السياسات القطاعية في إطار سياسات تعاقدية 

 مني. مع القطاع الخاص والقطاع التضا

فإنه يمر عبر إعادة انتشار الدولة  في إطار  (Espace)أما إصالح عالقات الدولة بالفضاء واملجال  -

الالمركزية والالمحورية يضمن إرساء ديمقراطية محلية تشاركية يقع بمقتضاها تحويل عديد 

ية. وفي هذا الصالحيات واملوارد املركزية لفائدة سلط محلية وجهوية يقع انتخابها بصفة ديمقراط

اإلطار من املفروض إعادة النظر في التقسيم الترابي الحالي القائم على الواليات التي وقع بعثها 

باألساس من منطلق أمني يضمن محاصرة ومراقبة إدارية وأمنية مرتفعة والعمل على بعث مناطق 

من التقسيم الجديد واسعة ومتكاملة من الناحية االجتماعية واالقتصادية والترابية. وانطالقا 

 يجب إعادة النظر في سياسات التهيئة الترابية. 

فيجب أن تقوم وتهدف إلى بناء  (environnement)أما في ما يخص عالقات الدولة مع املحيط  -

نمط تنموي مستديم يقطع مع التبذير وسوء استغالل املوارد غير املتجددة الذي يميز املنوال 

ملوارد الطبيعية على امتداد السنوات الفارطة  ضغوطات كبرى التنموي الحالي. حيث عرفت ا

أصبحت تهدد ديمومتها رافقها انتشار الفضالت بأنواعها وإتالف جزء هام من الغطاء الغابي 

 140وتدهور نوعية التربة جراء االنجراف والتصحر واستنزاف املائدة املائية التي فاق استغاللها 

وء التصرف في عديد الثروات الطبيعية األخرى كالبترول والغاز في بعض املناطق إلى جانب س %

 والفسفاط، الخ. 

من الناتج املحلي الخام نتيجة  % 2,7قرابة  في العشرية الحالية التدهور البيئي وإجماال بلغت كلفة

واملاء ألنماط اإلنتاج واالستهالك وغياب الحوكمة الرشيدة مما أدى إلى سوء التصرف في استهالك الطاقة 

 وإلى توسع عمراني مفرط وعشوائي.

الحالي على القاعدة املنتجة سيركز انطالقا من تشخيص النسيج االقتصادي  املحور الثالث

ة والذي سيقوم على أساسها البديل التنموي املنشود وأهم التحوالت املطلوبة لتشكل نسيج للثرو

نتقال من نمط نمو توسعي الى نمط هذا املجال اال دامة. واملطلوب في اقتصادي متطور لتحقيق تنمية مست

مل قطاعيا وترابيا ومن ومتكا ، مندمجنمو مكثف ومن نسيج اقتصادي مفكك ومشتت الى نسيج متماسك

ة البديلة في اطار سياسات الى اقتصاد أخضر تتمحور حوله القاعدة االنتاجي (Brune)م اقتصاد قات

 ية:تحقيق التحوالت اآلتعلى تعمل قطاعية 
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من الضروري االنطالق من تجاوز املفهوم الحالي لالكتفاء الذاتي في املجال  في القطاع الفالحي : 

 الغذائي القائم على االكتفاء بتحقيق توازن امليزان التجاري الغذائي وعلى تقسيم دولي للعمل الفالحي

( الناتجة عن plat de résistanceجعل من تونس بلدا موردا لجانب هام من مكونات االكلة الرئيسية )

بالنسبة لإلنسان وعديد  ...التقاليد الغذائية املحلية ) حبوب ومشتاقات، خضر ، باقوليات، حليب، لحوم

 horsمكونات العلف بالنسبة للحيوان( مقابل تصدير منتوجات فالحية تمثل مكونات املقبالت )

d’œuvre ( والحلويات )dessertمن بذور غير متجددة )( وتتطلب توريد عديد عنا ( صر اإلنتاجhybrides )

كما ال يتم تصدير هذه  للغايةل عنصر انتاج نادر مثوادوية ومبيدات ( واستعمال مكثف للماء الذي ي

معينة وفي فترات قصيرة تتزامن مع كميات املنتوجات مع اعفائها من املعاليم الجمروقية اال في حدود 

 في االتحاد األوروبي؟ (période de soudure)فترات انعدام اإلنتاج

وتجاوز املفهوم املشار اليه سابقا يتطلب اعتماد مفهوم بديل قائم على السيادة الغذائية وحريص 

، القمح الصلب، اللّين على التحكم في انتاج اهم مكونات االكلة الرئيسية لإلنسان والحيوان خاصة القمح

والحليب والبقوالت والخضر واللحوم مع إعطاء األولية في  ة الفصة...صوجة، ونبتالشعير، الذرة، وال

مجال توظيف املوارد البشرية واملالية والعلمية واملائية واملساحات الزراعية لهذه األنشطة املنتجة ملثل 

بتصدير الفاكه والخضروات الالفصلية القائمة على امتيازات تفاضلية  هذه املكونات من جهة واالكتفاء 

، مع الحرص على تثمين يز بتحقيق قيمة مضافة عالية ومردود مالي هام من جهة أخرى واضحة تتم

صادراتنا التقليدية في اتجاه تعليب أكثر لزيت الزيتون والعناية أكثر بإنتاج التمور والقوارص مع تنويع 

 عاملية.األسواق والعمل على خلق عالمة تجارية تونسية تبرز مكانة املنتوج التونس ي في األسواق ال

مثل هذا التوجه من شانه ان يمكن من حسن استغالل وتوظيف املاء الذي يمثل عنصرا نادرا ) 

من املوارد املائية ( كما يمكن من تحسين هام لتوازنات امليزان  %80علما ان الفالحة تستهلك حوالي 

التجاري الغذائي الذي يعاني من عجز كبير في قطاع الحبوب بالخصوص. اجماال مثل هذا التوجه من 

 شانه ان يدعم عمليا بصفة ملموسة السيادة الوطنية في مجال حيوي للغاية. 

رة تجاوز ظاهرة خطيرة لها انعكاسات سلبية كبيرة يجب االنطالق من ضرو   في مجال الصناعة :

ع وخصوصا االنتكاس يعلى النسيج االقتصادي ككل وعلى مسار التنمية عموما واملتمثلة في تراجع التصن

مع الحرص على تجاوز   (sidérurgie) املخجل لعديد الصناعات االستراتيجية على راسها الحديد والفوالذ

لثروة املادية عموما. وهذا التمش ي يتطلب العمل على تنويع اإلنتاج وعدم تهميش القطاعات املنتجة ل

املتميزة باستعمال و املناولة  على ( والصناعات القائمةmontageاالقتصار على الصناعات التركيبية ) 
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 مكتفي بتعبئة االمتيازات التفاضلية القارة.مكثف ليد عاملة قليلة الكفاءة في اطار تقسيم دولي للعمل 

وهذا التحول الهيكلي يتطلب باألساس إعادة النظر في عديد االختيارات واالوليات في كل املجاالت من 

 أهمها: 

 الحرص على بناء امتيازات تفاضلية حركية وعدم االقتصار على استغالل االمتيازات القارة. -

البعد القطاعي تاج تضمن التقاطع بين نناء سلسالت ابالحرص على اندماج منظومة اإلنتاج عبر  -

 والبعد الترابي.

دد ستعمل الدراسات التي تعنى بالجانب صعدم االقتصار على التقسيم الترابي الحالي وفي هذا ال -

خمسة الجهوي في مشروع البديل التنموي على إعادة النظر في التقسيم الترابي يقوم على بعث 

متكاملة ومندمجة قائمة على بناء  جهات تكون اكثر تنوعا واكثر قدرة على احتضان منظومة انتاج

الجهات الخمس وقادرة  ذهسلسالت انتاج في عديد امليادين انطالقا من االمتيازات التفاضلية له

رق الجهوية وتكريس على خلق حركية تنموية مستدامة تمكن من القضاء التدريجي على الفوا

 لبديل التنموي. البعد الجهوي ل

جديد يتطلب إعادة النظر في منوال التهيئة الترابية والعمرانية مع ل هذا التقسيم الترابي التشك -

جنوب  –غرب وعدم االقتصار على بنية تحتية شمال  -الحرص على تركيز بنية تحتية افقية شرق 

ابراز ( و proximitéبجاب العمل على تكوين شبكة من املدن املتوسطة لتدعيم عنصر القرب ) 

 يل استغالل االمتيازات التفاضلية لكل أجزاء الجهات.جهة وتسهالالبعد املحلي داخل 

العمل على إعطاء األولوية للنقل الحديدي في اطار الحرص على انجاز تنمية مستدامة تسمح  -

استعمال املوارد املالية وتحرص على الحد من التلوث مع  وحسنبالتحكم في استعمال الطاقة 

التركيز على تحسين املسالك الفالحية في اطار النهوض بالفالحة واملناطق الريفية وتحقيق نسبة 

 ى لهذه القطاعات واملناطق في الدورة االقتصادية.اندماج اعل

خدمات منفصل نسبيا على لقطاع من الضروري العمل على تجاوز التطور الحاصل في مجال الخدمات: 

تطور القطاعات املنتجة للثروة املادية وهذا يتطلب تدعيم قطاع خدمات مرتبط ارتباطا متينا ووثيقا 

بحركية متجددة للقطاعات املنتجة حتى ال يقتصر قطاع الخدمات على توفير ملجأ للذين لم يتمكنوا من 

ات تشكوا من عديد االشكاليات والتراجع على مستوى االلتحاق بالقطاعات املنتجة أو ألن هذه القطاع

ن نسق االنتاجية وتوفير العمل الالئق يحيويتها. وهذا الترابط القطاعي ضروري لخلق تكامل وتحس

 واملستقر. 
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 ( مقابل االدعاء 2010في فترة ما قبل تهميش الحريات وحقوق االنسان واملنظمات الحقوقية ) باعطاء

لحقوق االقتصادية واالجتماعية وتحقيق نسق نمو متميز من طرف الدولة املهيمنة على كل األولوية ل

 مفاصل املجتمع.

 الدولة دوما مسايرة ملنطق هيمنة الرأس مال العالمي  بقيت في مجال العالقات االقتصادية الدولية 

وغير حريصة على مراوغة ومفاوضة الضغوطات العاملية الهيكلية منها وللتقسيم الدولي للعمل السائد 

وللتناقضات الدولية قصد توظيف واملؤسساتية وغير باحثة على االستغالل األقص ى للهامش املتبقي 

تاحة في العالقات االقتصادية الدولية لخدمة األهداف التنموية وحسن استغالل كل الفرص امل

جانب اعادة االعتبار للدولة مع ضرورة القيام بإصالحها من داخلها )عبر اعادة الى املنظومة الدولية. 

انتشارها أفقيا وعموديا وإعادة النظر في هيكلتها وفي عالقاتها الداخلية بين مختلف املصالح وفي 

، يجب كذلك االت سابقة الذكراملجوعلى مستوى عالقاتها مع  .(طريقة توظيفها للموارد العمومية..

 الحرص على تمتين وتنويع النسيج املؤسساتي عبر:

 تدعيم املؤسسات املحلية والجهوية  -

قائم على التصرف الذاتي وملتزم باملساهمة في  Holdingتجميع الشركات العمومية في اطار مجمع  -

الخدمات األساسية بأسعار انجاز السياسات القطاعية )الصناعية والفالحية والخدماتية( وبتوفير 

مناسبة وجودة محترمة باالعتماد على منظومة أسعار تسمح بالتوفيق بين الجدوى االقتصادية 

مع عدم االخالل بالتوازن العام املالي في مستوى  (péréquation des prix)واملتطلبات االجتماعية 

 املجمع. 

نظم خاصة في ميدان األنشطة املنتجة مع فرض تنظيم القطاع غير املنظم وتمتين عالقاته بالقطاع امل -

كراس شروط على األنشطة غير املنظمة لضمان العمل الالئق وجودة الخدمات والسلع وتوفير برامج 

تكوين ورسكلة للرفع من كفاءة ومهنية الناشطين بهذا القطاع مع اسناد شهادات مهنية وحرفية 

 .واالستفادة من الخدمات البنكية واإلدارية للمستفيدين تؤهلهم للتعامل مع القطاع املنظم

النهوض باالقتصاد االجتماعي التضامني قصد اثراء النسيج االقتصادي واملؤسساتي وتغذية روح  -

التضامن املنتج للثروة مع دعم املسألة االجتماعية. ويمكن لهذا االقتصاد أن يمثل االطار األمثل 

هذا القطاع يتطلب عديد االجراءات من أهمها اعتماد لتنظيم القطاع غير املنظم. لكن النهوض ب

منظومة تشريعية مالئمة ومنظومة تمويل محفزة والقيام بحملة اعالمية متواصلة للتعريف بمميزات 

وامتيازات هذا النوع من االقتصاد مع توفير برنامج خاص للتكوين في مجال االدارة والتصرف 
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ق بالخصوص مع توفير االحاطة واملرافقة ملن يقدمون على واملعامالت التجارية واملالية والتسوي

 االنخراط في مثل هذه التجربة.

توزيع الثروة انطالقا من بديل  وإعادةسيقع التعرض بالتحليل لسياسات توزيع  املحور الخامس

تنموي يجعل من العمل واملسألة االجتماعية عنصرا محوريا يلعب دور املحرك للتنمية وفي نفس الوقت 

ال يكتفي بمعالجة املسألة االجتماعية على هامش النمو ولهدف تلطيف أو الحد من و الغاية منها وهدفها 

كما يجري به  (visage humain)ية وتمريرها بطريقة انسانية االنعكاسات السلبية لالختيارات النيوليبرال

انتاج مشابه لكل . ولتحقيق ذلك يجب تجاوز املفهوم الذي يعتبر العمل مجرد عنصر العمل الى حد اآلن

دد جب أن يخضع سعرها للمرونة حتى يتحي ومن هذا املنطلقالعناصر األخرى وسلعة من جملة السلع 

وال يتسبب في تفاقم البطالة. كما يجب تجاوز القواعد األساسية القتصاد  على قاعدة العرض والطلب

عتبار للعمل والنهوض ع تطوير العالقات املهنية ورد اال حتى يق (l’économie de bien être)الرفاهة 

باملسألة االجتماعية وجعلها عنصرا محوريا للتنمية. ومن هذا املنطلق يجب أن يكون رد االعتبار للعمل 

وتطوير العالقات املهنية داخل  حريص على تجاوز التمش ي املركزي باملسألة االجتماعية النهوض و 

 تجزئة مكونات املسألة االجتماعية تجاوز التمش ي القائم علىوعلى مستوى القطاعات وعلى  املؤسسات

والحماية االجتماعية والتكوين املنهي املستمر قادرة على  عبر العمل على بناء منظومة متكاملة بين التشغيل

 ضمان ومواكبة املسارات املهنية للعمال وعلى تجاوز التمش ي القائم على اعتماد سياسات اعادة توزيع 

ومكتفئة بتوزيع موارد ريعية غير متجددة أو هشة  باإلنتاجيةانتاج الثروة والنهوض مهملة لقضايا الثروة 

 ستمرار وتطوير املسألة االجتماعية.ال تضمن اال 

 جريءسياسات إعادة توزيع  نشيطة وعادلة من الضروري اإلسراع باعتماد اصالح جبائي  وإلقامة

ضاع االقتصاد غير املنظم للمساهمة في ء الجبائي بصفة شاملة عبر ضرورة اخحريص على توزيع العب

اضافة الى نسبة هامة ومتصاعدة من الثروة صة وان هذا االقتصاد اصبح يحتكر املجهود الجبائي خا

العمل على مقاومة التهرب الجبائي وتهريب األموال الى الخارج الذي اصبح يمثل ظاهرة هامة  ضرورة

بصفة عادلة عبر مراعاة كما أن توزيع العبء يجب أن يقع  وخطيرة ومن شانها إعاقة املسار التنموي.

تطبيق مثل روض اعتماد إجراءات استثنائية لمللكية . ومن املفنصيب كل فئة اجتماعية من الثروة ومن ا

هذه السياسات التي ستوفر حتما إمكانيات جبائية هامة تمكن من توسيع مجاالت تدخل الدولة خاصة 

التي تخص نفقات التنمية في اطار إعادة االعتبار للسياسات القطاعية والرفع من النفقات االجتماعية مع 
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لتضامنية. بجانب اعادة النظر في طرق عمل هياكل التمويل الصغرى في قبل املنظمات االجتماعية وا

وتنقيح القانون الحالي للبنوك والعودة لتمتيع األنشطة ذات األولوية بنسب اتجاه أكثر شفافية ونجاعة 

فائدة منخفضة انطالقا من سياسات قطاعية تعمل على خلق امتيازات تفاضلية حركية وتنويع األنشطة 

 نسبة اندماج النسيج االقتصادي.  والرفع من

حد من التداين الخارجي عبر بجانب ذلك من الضروري ترشيد اللجوء الى التمويل الخارجي في اتجاه ال

ني وفي اتجاه العمل على توجيه االستثمارات األجنبية املباشرة نحو تحقيق طالرفع من نسبة االدخار الو 

 أولويات السياسات القطاعية وتشجيع هذه االستثمارات على اعادة استثمار مرابيحها محليا. 

وأولويات وإصالحات سيقع توجيهها وربطها كل هذه املحاور وما تتضمنه من اختيارات استراتيجية 

ها قصد تحقيق االنتقال الرئيس ي من اقتصاد قاتم الى اقتصاد أخضر حتى يتسنى والحرص على تكامل

اعادة احياء تونس الخضراء على أرض الواقع وعدم االكتفاء بترديد األغاني التي تذكر بأيام زمان. وقد 

 اخترنا هذا االنتقال املحوري ألسباب عديدة من أهمها: 

  ن رغم فتوره قد أدى الى تبذير وسوء تصرف مفرط ومهول أن نمط النمو التوسعي القائم الى حد اآل

خاصة في مجال املوارد الطبيعية وعلى رأسها املاء والطاقة واألرض. وبالتالي ال يمكن االستمرار في 

العمل التنموي بنفس النمط ألن العجز املتصاعد املائي والطاقي وتدهور األراض ي الفالحية سيمثل 

 رار بنفس النمط التنموي.عائقا ال يسمح على االستم

  أهمل كليا قضايا املناخ مما قاد الى ظهور وتوسع الليبرالي  االنتقالالنمو التوسعي خاصة في مرحلة

ني من تلوث املحيط. وهذا التلوث سيقلص من جاذبيتها ان كانت جاذبة سابقا ارقعة الجهات التي تع

وسيزيد من تهميشها ان كانت طاردة سابقا. حيث أن التنمية الترابية ال تتحقق بفضل توفير العناصر 

االقتصادية فحسب بل تتطلب كذلك بيئة نظيفة وحركية ثقافية دنيا. ومن املؤسف أن ظاهرة 

ونظافة  املحيط وصيانة البنية التحتية أصبحت ظاهرة متفاقمة تتطلب اختيارات  االهمال بجمالية

 استراتيجية تقطع مع االجراءات املرتجلة واملوسمية. 

  ان العالم يشهد تحوالت مناخية عميقة وخطيرة ستكون لها انعكاسات كبيرة ومختلفة على بالدنا نظرا

ديل تنموي قائم على االنتقال نحو اقتصاد أخضر ملوقعها الجغرافي ولطبيعة مناخها. واختيار ب

سيمكن من التركيز وتوفير الشروط والظروف املالئمة والسامحة ملواجهة هذه التحوالت والحد من 

 تأثيراتها السلبية. 
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  ان اعادة احياء تونس الخضراء وتركيز االهتمام على املحيط واملناخ واملوارد الطبيعية الباطنية وغير

مثل اشكالية محورية ذات ارتباط وثيق وعضوي بإشكاليات عديدة على رأسها اشكالية الباطنية ي

التغذية والصحة والتشغيل )التصحر باإلضافة الى قضايا تخص  التنمية عموما بمفهومها الشامل

. ( على وجه الخصوص...ونقص املياه يتسبب في البطالة والنزوح والهجرة بجانب تفاقم العجز الغذائي

ن هذه االشكالية تهم كل الفئات االجتماعية وكل األجيال خاصة الشباب املعني باملستقبل أكثر كما أ

 من غيره.

 

الكلية في ضعف النمو وتدهور التوازنات  فقط خطورة املرحلة التي ال تتمثل وأخيرا يجب التأكيد على

مقومات التنمية نتيجة  كلل املفجع واملخيف ندثارال في ا بالخصوص، بل وتوتر األوضاع االجتماعية

د و ارتفاع نسق هجرة الكفاءات من مختلف األصناف وارتفاع نسق تهريب األموال والتدهور املريع ملرد

يمثل جملة العناصر البشرية واملالية  ورد ما كلالعجز الطاقي والعجز املائي، املؤسسات وارتفاع 

التنموي. مما يجعل من  نت طبيعة املنوالواملؤسساتية والطبيعية الضرورية لتحقيق التنمية مهما كا

 قضية البحث بكل جدية قضية مصيرية. 

كما يجب التذكير بحكمة هامة يابانية املصدر "بأن وجود رؤية ومشروع بدون وجود فعل وعمل 

ووجود فعل في غياب رؤية ومشروع يتحول الوضع الى كابوس  (Rêve)يصبح الوضع مجرد أحالم 

(cauchemar) ذلك أنه يجب تفادي الشعبوية في املجال االقتصادي واالجتماعي ألنها تقود الى " معنى

نشر األوهام كما يجب تفادي االجراءات االرتجالية التي ال تندرج في اطار مرجعية تنموية واضحة 

 املعالم.


