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  تونس الخضراء إعادةإحیاءنحو 

  )الوثيقة�التوج��ية�للمشروع�وملحتواه(

  

  بقلم�الدكتور�عبد�ا��ليل�البدوي 

  املشرف�وامل�سق�العام�ملشروع�البديل�التنموي �

  

�مستوى� ��� �مختلفة �تنمو�ة �بتجارب �التو�سية �البالد مرت

�ونوع� �الفاعلة ��طراف �ودور �املعتمدة �و�ولو�ات �الك��ى �ختيارات

�العالقات� �ومحتوى �املطبقة �و�جتماعية ��قتصادية السياسات

�ا�� �السائدة �حر�ات�... الدولية �ب��وز �تجر�ة ��ل ���اية �تم��ت وقد

� �أدت �احتجاجية �واعتماد� إ��اجتماعية �و�ولو�ات ��ختيارات �عديل

�نتاج�القائمة�مسارات�تنمو�ة�مختلفة�بدون�املساس�بطبيعة�عالقات�

�الرأس �العالقات �التأج���ع�� �لعالقات �املستمر �التطور �ع�� مالية

(Salariat)�� �السل�� �للمنطق �املتصاعد  Logique)و�ن�شار

Marchande)  و�ندماج�املتواصل�����قتصاد�العال���من�ج�ة�ودون�

راطية�فوقية�نا�ع�من�ن�مف�وم�تنموي�ذو�صبغة�فنية�تكنوقعالتخ���

� �وخاضع �امل�يمن �املؤسسات�" لتوصيات"الفكر��قتصادي و�عليمات

  .املالية�العاملية�من�ج�ة�أخرى 
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�رافضة� ��حتجاجية ��جتماعية �ا��ر�ات ��انت �مرة ��ل و��

��انت�للمنو  �الست�ن �سنوات �آخر ��� �أنھ �ذلك �السائد �التنموي ال

ا��ر�ات��ع���عن�غضب�الفالح�ن�الصغار�والتجار�امل�ّمش�ن�الرافض�ن�

�ب��وقراطية �فوقية �بصفة �املفروض �التعاضد �أواسط�. لتجر�ة و��

�املنطق� �الستفحال �رافضة �باألساس �عمالية �ا��ر�ات ��انت الثمان�نات

ت�امل�نية�واملحاوالت�املتكررة�قصد�ال��اجع�الرأسما���ولتد�ور�العالقا

� �آليات �ظرف�عن �باألسعار��� ��جور �ر�ط �ع�� �القائمة ��جور �عديل

��سعار �و�سق �املا�� �الت��م �بارتفاع �أواخر�سنة�. يتم���آنذاك و��

2010�� �الشرائح��2011أوائل ��ل �ل�شمل ��جتما�� �ا��راك توسع

� �التو���� �ال��اب ��ل �و�ك��� �ا����جتماعية �أدى �تنموي �ملنوال رافضا

احت�ار�ال��وة�والسلطة�من�طرف�أقليات�قر�بة�من�السلطة�السياسية�

املركز�ة�كما�أدى�ا���ارتفاع�البطالة�خاصة�لدى�حام���الش�ائد�العليا�

�ال�ش�إو  �ال�شغيل �وان�شار �وا���و�ة ��جتماعية �الفوارق �تفاقم ��

� ��جتماعية �ا��دمات �أل�م ���ة(وتد�ور �نقل�عليم، واك�ساح�...) ،

  . الفساد�ل�ل�القطاعات

� �يقع �مرة �للفاعل�ن���قرار وألول �الساحقة ��غلبية �طرف من

� �السو (السياسي�ن �ع�� �واملعارضة �بالسلطة �املاسكة ) اء�حزاب

وشرائح��نقابات�عمالية�وفالحية�وجمعيات�غ���ح�ومية(و�جتماعي�ن�

��عراف �فئة �من �اختيارات�) عديدة �ع�� �القائم �التنموي �املنوال بأن

� قد�بر�ن��1986سنة�ال�يك�����صالحنيوليب��الية�منذ�اعتماد�برنامج

�القائمة� �التحديات �رفع �وع�� �حقيقية �تنمية �تحقيق �ع�� ���زه عن
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�العارمة� �الشعبية ��نتفاضات �تطلعات �مع �التفاعل �ع�� �قدرتھ وعدم

� �أواخر �منذ �البالد �عرف��ا �و�طرق��2010ال�� �ب�سق �تواصلت وال��

�ذلك ��عد �من �بضرورة�. مختلفة �ينادي �ال�ل �أصبح �املنطلق ��ذا ومن

��نتقال� �مرحلة �مع �����ام �ع�� �قادر �تنموي �بديل �عن البحث

�مع��الديمقراطي �التجاوب �وع�� �والتنمو�ة �السياسية ومتطلبا��ا

��قتصادية� �املتغ��ات �مواكبة �وع�� �الشعبية �ا��ما��� متطلبات

�ومستدامةال �عادلة �تنمية �تحقيق �وع�� �املناخية �والتحوالت �عاملية

واملالحظ�أنھ�ح���املؤسسات�املالية�العاملية�أصبحت��ش���. وديمقراطية

  .���1ضرورة�تجديد�منوال�التنمية�ومراجعتھإبأسلو��ا�ا��اص�

حول�ضرورة�البحث�عن�بديل�لكن�رغم��ذا��تفاق�ا��اصل�

�فإ �السياسيةتنموي �الطبقة �للملف��ن ��ولو�ة ��عط �لم ا��اكمة

�قتصادي�الذي��ان�الس�ب�الرئ�����لالنتفاضات�الشعبية�ا��اصلة�

� �املستوى�إواكتفت �ع�� �الديمقراطي �باالنتقال �باال�تمام ��ن �حد ��

�ع��� ��إصدار السيا��� �لسنة �جديد �بانتخابات��2014دستور والقيام

�ديمقراطية �ورئاسية ������شر�عية �وتدعيم �السنة �التعب���نفس حر�ة

 
ّ
�ومتم���. موالتنظ �قار �غ�� �السيا��� �الوضع �بقي �املج�ود ��ذا ورغم

� �التنفيذية �السلطة �داخل �الصراعات �ا��م�ور�ة�ب�باحتداد �رئاسة ن

�السياحة� �وتنامي �ال��ملانية �استقرار�التكتالت �وعدم �ا���ومة ورئاسة

� �ال�شر�عية �السلطة �داخل �الشعب(السياسية �نواب و��ن�) مجلس

��يمنة� �حزاب �من �التخلص �ع�� �القضائية �السلطة �قدرة وعدم

                                                           
1

�� �العال�� �للبنك ��Révolution inachevéeأنظر�التقر�ر�النقدي ��2012الصادر�سنة �تصر�حات �إطاراتوعديد

  صندوق�النقد�الدو��
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� �انتخابات �الفائز��� �ا��زب �وتفكك �التنفيذية وعدم��2014السلطة

أخ��ا��ت�أحزاب�املعارضة�التقدمية�و شاستقرار�التحالفات�ا��ز�ية�و�

  ...محاوالت�ال��اجع�عن��عض�امل�اسب����مجال�ا��ر�ات�ا��

�إ �عن�� �ا��اكمة ���ز�الطبقة �من�تحق�جانب �أد�ى �حد يق

 2011استقرار�الوضع�السيا����فقد�اكتفت��ذه�الطبقة����ف��ة�أو���

ع���املستوى��قتصادي�بمحاولة�تحقيق�انتعاش�اقتصادي��2016 –

�و�طار�التنموي  �املنوال �بنفس �ال�ش�ث �من ��ذا�. انطالقا �قاد وقد

�امل�شودة�ال�ش�ث ��قتصادية ��نتعاشة �تحقيق ��� �الفشل ا���و  ا��

� �ال�لية �املالية �التوازنات �و��ز�(تد�ور �العمومية ���ز�امل��انية ارتفاع

امل��ان�التجاري�وم��ان�الدفوعات�والتداين�ا��ار���والعمومي�وال��اجع�

الضغوطات�الت��مية��رتفاعامل�ول�لقيمة�الدينار�وملدخرات�العملة�وا

� ���نتاجيةوتراجع ��قتصادية �وتو والتنافسية �الشرائية سع�والقدرة

كما�أصبح��قتصاد��عا�ي����نفس�الوقت�من��)...�قتصاد�املوازي�ا��

�الت��م�2الر�ود �ل�سبة ��ام �ارتفاع �مع �املرتفعة �ف��ة�. 3والبطالة و��

التجأت�الطبقة�ا��اكمة�ا���صندوق�النقد�ثانية�وأمام�تد�ور��وضاع�

 إطارمليار�دوالر�����2.9ل�ع���قرض�بقيمة�و �صل��2016سنة�الدو���

�املمدد" �الصندوق �ل��ضوع�أج��ت" اتفاق �شروط��بمقتضاه ا��

�إ �ع�� �وقع �وإمالءات �سياسات �اعتماد �ثر�ا �تقت��� �إيقافتقشفية
                                                           

2
سنة��%3.9و�لغ��2011سنة��(%1.9-)وأصبح�سل����2010 – 2001أثناء�العشر�ة��%4.4معدل��سبة�النمو��ان��

�%1.9و��2016سنة��%1و��2015سنة��%1.2و�2014سنة��%2.3و��2013سنة��%2.4ليتق�قر��عد�ذلك�ا����2012

  .2018سنة��%2.4و��2017سنة�
3

باملائة�و�سبة�بطالة�حام���الش�ائد�العليا�تفوق�ضعف��سبة�البطالة�العامة���15سبة�البطالة�العامة�تفوق��

�للت��م�املا���من� ���ف��ة��%6ا����5ا���حوا����2009 – ���2000الف��ة��%3.3و�التوازي�ارتفع�املعدل�السنوي

  %7ل�ستقر��عد�ذلك�حول��2018سنة��%8وقارب��2014 – 2011



 الوثيقة التوجيهية للمشروع ولمحتواه

5 
 

وتقليص�عدد�العمال�بالوظيفة�العمومية�والضغط�ع���كتلة��نتداب�

�التدر���� �والتخلص �ا��ام �الداخ�� �الناتج �من ��سب��ا �وتقليص �جور

�وتوجيھ �املحروقات �دعم �غ���م�من �دون �الفقراء �ا�� لتقليص��الدعم

����ل�امليادين�والز�ادة�وترشيد�النفقات�العمومية����م�نفقات�الدعم

  ... ا���لالس��الكمن��سبة�الفائدة�وا��د�من�القروض�البنكية�املوج�ة�

ة�العاملية�وا��ضوع�ا���واملعلوم�أن�ال��وء�ا���املؤسسات�املالي

�وإ �عائقاشروط�ا �سيمثل �تنموي �مالءا��ا �بديل �عن �البحث �أمام . �اما

�ل� �أن �املؤسساتذلك �ا����ذه �أدت �ال�� �لألسباب �خاص ���يص

  . 2010تصاعد��حتجاجات�الشعبية����أواخر�سنة�

��انت����املجمل��اللي��الية�عت���أن�التجر�ة��ف�� واختيارا��ا��ساسية

�ننا��ة �باألساس ��� �حصلت �ال�� �والنواقص �و�خالالت �عن، �اتجة

� �السيا��� �ب�ن �التناغم ��و�قتصاديعدم �أن ��صالحاتحيث

� ��ل �انجاز �دون �حال �سيا��� �جمود �قابل�ا ��صالحات�قتصادية

� �بال�سبة �بطيء ��سق �تو�� ��� ��س�ب �كما ال����لإلصالحاتالضرور�ة

ومن�جدوا�ا���صالحاتوقع�تطبيق�ا،�ال���ء�الذي�قلص�من�نجاعة�

�قتصادية���صالحاتحيث�أن�. ع���الصعيد��قتصادي�و�جتما��

��اللي��الية �السوق �اقتصاد �ا�� �دمقرطة��إجماال و�نتقال �دون حصل

�ف��ا� �بما �وا��ماعية �الفردية �ا��ر�ات �من �حد �مما �السيا��� املجال

�حر�ة�املبادرة�وشوه�مناخ��عمال�وقاد�ا���غياب�الشفافية�وا��وكمة

علما��الرشيدة�وعدم�ضمان�امللكية�ا��اصة�و�س�ب����ان�شار�الفساد

أن�الطرح�اللي��ا���عموما��عطي�م�انة�متم��ة�ل��قوق�السياسية�ال���
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�الذي� �النقدي �للطرح �خالفا ��قتصادية �ل��ر�ة �املؤسسة ��� �عت���ا

��قتصادية �ل��قوق ��ولو�ة ���عطي �حساب ا��ر�ة�و�جتماعيةع��

� �االسياسية ��عت���ا �ش�ليةل�� ��قتصادية��عملية �ا��قوق �غياب ��

�.و�جتماعية �ومن ��ذا �اللي��ا�� �العاملية�املنطلق �املؤسسات ع��ت

�عد�أن��انت�مساندة�" بالر�يع�العر�ي"و�قليمية�عن�فرح��ا�بما�سمتھ�

��س�بداد �ألنظمة ��. ومدعمة �أن ��ذا��ذهذلك ��عد ��عت���أنھ �طراف

�ان�شار  �ومع ��الر�يع �أصبحت��وإطالقا��ر�ات �الفردية �للمبادرة العنان

�اللي��اليةو�ختيارات���صالحاتالظروف�مالئمة�أك���لتوسيع�و�عميق�

�و�قتصادي �السيا��� �ب�ن �الضروري �التناغم �. وإرساء ��ذا ��طار و��

اتفاق�تبادل�شامل�"طلعت�علينا�مبادرة��تحاد��ورو�ي�املنادية�بإبرام�

  . دد�النقاش��ن�مع�املغرب�وتو�سو���بص" ومعمق

�املحافظ� ��شق��ا �يمي�ية �قوى �صعود �مع �املبادرة ��ذه �تزامنت وقد

�السلط �ا�� �حرص�ا��ةواللي��ا�� �مع �ديمقراطية �انتخابات �طر�ق عن

� �ا��ركة �يخص �ما ��� �خاصة �شرعية���سالميةاملحموم �كسب ع��

�واستعداد�ا� �الغر�ية �العاملية �املؤسسات �طرف �من �ومساندة وتف�م

� �واملعمقة �واملكرسة �عل��ا �املعروضة �املشار�ع �لقبول لالختيارات�التام

  . اللي��الية

� �ا��ر�ات �اكتفت �فقد �السياق ��ذا �بالسلطة���سالميةو�� املاسكة

وصناديق��إسالميةك�النماذج�اللي��الية�ع����عث�بنو " أسلمة"بمحاولة�

� �وص�وك ��و �إسالميةز�اة ��وقاف�محاولة �بجمعيات �العمل إرجاع

�ا�� �توصيات�... و�حباس �بتطبيق �اللي��الية �التيارات �اكتفت كما
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��غي���يذكر�ع��� �ألي �تام �غياب �ا�� �أدى �مما �العاملية �املالية املؤسسات

�مع�خلو�ا��طا �و�جتماعية �طبيعة�السياسات��قتصادية ب�مستوى

يطرح�خيارات�بديلة��إصال���قتصادي�ل���ومات�ا��الية�ألي�تصور�

� �مع �واملت�املة �الشاملة �التنمية �تحقيق �من �ا����حرصتمكن السلطة

�� �ا��وار�حول �وتفادي ���م�ش �ع�� �ذلك وقد�. اإلش�الياتذ�جانب

�با �ال�ش�ث �أساسية �بصفة �سا�م �ا�� �القائمة �ان�شار�الختيارات جانب

� �الغنيمة �تعقلية ��� �املشار �لألوضاع �خط�� و�ذا�. سابقا�إل��اد�ور

�البديل� �مسألة �بطرح �و���ل �يحث �أن �شأنھ �من �ا��ط�� التد�ور

� �خاصة �التنموي �الفارطة �العشر�ة �أوائل �منذ املرحلة��ا�سمتأنھ

�التنمو�ة �البدائل �مسألة �طرح �ع�� �م��عة �فكر�ة وقد�. بحيو�ة

� �الفكر���ذهاعتمدت �عقم �أبرزت �عديدة �دراسات �ع�� ا��يو�ة

�ال�شغيل� �قضايا �معا��ة �ع�� �امل�يمن �التقليدي �اللي��ا�� �قتصادي

�وا���و�ة�والبطالة ��جتماعية �والفوارق �وقضايا��والب�ئة �ج�ة من

  . من�ج�ة�أخرى �عموما�العوملة�والتنمية

�الذ �املفكر�ن �عديد �ا��يو�ة ��ذه �دفع �كب����� �بقسط �سا�م ين�وقد

ي�تمون�ا���التيار�اللي��ا���مع�حرص�م�ع���التحرر�من��عده�العقائدي�

�املوضوعية� �والنتائج �امليدانية �والتجارب �الواقع �واعتماد والدغما�ي

إلعادة�النظر����عديد�املسلمات�والبحث�ع���تم����براغما�ي�عن�حلول�

  . تنمو�ة�بديلة

��JOSEPH STIGLIZطالقونذكر�من�ب�ن��ؤالء�املفكر�ن�وأبرز�م�ع���

�العال��� �بالبنك ��قتصادي�ن �ا����اء �كرئ�س �سنوات �مدة �عمل الذي
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�عقم�وفشل�الفكر�اللي��ا��� و�ان�شا�دا�من�خالل�تجر�تھ�امل�نية�ع��

�عموما �ا��نوب �بالد ��� �التنمية �قضايا �معا��ة �املت��ر��� . التقليدي

نو�ل��و�عد�استقالتھ�من�البنك�العال���تمكن�من�التحصل�ع���جائزة

� �التنمية��2001سنة �مجال ��� �القيمة �الدراسات �عديد �أصدر كما

ت�اثرت�وتنوعت�ومنذ�ذلك�الوقت�ومع�تكرار��زمات�العاملية�. والعوملة

. النظر����عديد�السياسات�اللي��الية�ال�ارثية�بإعادة �صوات�املنادية

�اللي��الية� �املجلة �موقف �ا�� ��ش�� �ا��صر �ال �الذكر �س�يل وع��

ال���دقت�ناقوس�ا��طر���The Economist 2003سبوعية�ال��يطانية�

أن��زمات�ال�ارثية�املالية�الدور�ة،�وأزمات�الديون�السيادية،�"بقول�ا�

�ا �وأزمات �املال �رأس �أسواق�و�روب �وا��يار �البنوك �وإفالس لصرف

املالية�تمثل�ما�فيھ�الكفاية�لدفع��ل�لي��ا���جدي�ا���التوقف�والتفك���

  ".مليا

ومن�ج�تھ�و���نفس�السنة�صرح�ا��ب����قتصادي��ول����صندوق�

� �أنھ �الدو�� �النظري�"النقد �املوقف ��ساند �عنصر�جدي �أي �يوجد ال

�العوملة �بأن �يفيد �الذي �نمو��اللي��ا�� ��سبة �لتحقيق ��افية املالية

�العال���" مرتفعة �البنك �عن �صادرة �دراسة �أكدت �السياق �نفس و��

� ��2005سنة ��Roberto Zayhaإشرافتحت �املالية�"بأن مخاطر�العوملة

�فوائد�ا �ت��يم �بجانب �م��ا �التقليل �وقع ��زمة�. قد �أوج و��

� ��قتصادية �أكد ��خ��ة ��Carmen Reinhartالعاملية  Kermethو

Ragoff ف��ات�تحر�ر��سواق�املالية�الوطنية��أن" ���2009دراسة�سنة�

�امتداد� �وع�� �العالم ��� �أك���أزمات ��ش�د �ال�� �الف��ات �تمثل والعاملية
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� �بإعادة��2000سنوات �املنادية �واملق��حات �والدراسات �البحوث ت�اثرت

� �املالية �املجاالت �جميع ��� ��ختيارات �عديد ��� �والتجار�ةالنظر

�ا�� �... والصناعية �والعاملية �الوطنية �املستو�ات ��ل أنظر�(وع��

� �مسا�مات �تطورت�) KRUGMANو�STIGLITZبا��صوص كما

مت��ذه�ا��ركية�الفكر�ة����ظل��يمنة�املنطق�املا���ع���املنطق�وتدعّ 

�داخل���نتا�� ��� �ال��وة �توز�ع �مستوى �ع�� �للفوارق �امل�ول و�رتفاع

�واستفحال� �ج�ة �من ��جتماعية �الشرائح �مختلف �و��ن �و�ي��ا البلدان

�لإل�سانيةالقضايا�البي�ية�والتغ��ات�املناخية�وما�تحملھ�من���ديدات�

  . من�ج�ة�أخرى 

ى�أدت��ذه�التطورات�ا���تنامي�ا��ر�ات��جتماعية�وصعود�قو وقد�

� �وال��وء �متطرفة �وشعبو�ة �وحمائية��إجراءات إ��يمي�ية ا�عزالية

  . متكررة

�نتقال�الديمقراطي�والبحث�عن�بديل��إطار و���و�ال�سبة�لنا�

تنموي�يجب����املنطلق�تحديد�موقف�وا���من�قضية�العالقة�ب�ن�

�والديمقراطي �فإ. ةالسوق �البعض �يتصوره �ملا �خالفا �ضرورة�حيث ن

� �ب�ن �الدولة�التالزم �دور �عن �التخ�� �آليا �ال��ع�� �والديمقراطية السوق

�جانبا �عامة�. وترك�ا ��فراد ���ر�ة �بضما��ا �الديمقراطية �أن ��يح

�السل �ب�ن �الفصل �و�اعتماد�ا �خاصة ��قتصادية �املبادرة �طوحر�ة

امللكية�ا��اصة�واح��ام�وإقرار�ا�باستقاللية�القضاء�تمثل�ضمانا���ق�

�فراد�وتبعث�ع����طمئنان�عند�ال��وء�لعدالة��لتعاقد�ب�نالعقود�وا

�الصعيد� �ع�� �مستقر �أعمال �مناخ �يوفر �مما �ومنصفة مستقلة
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�النمو� ��سق �من �والرفع �و�س�ثمار �املبادرة �ع�� �ومحفز املؤسسا�ي

�لالع��اف� �ضرور�ا �يبقى �الدولة �دور �إال�أن �السوق �آليات وم�سر�لعمل

� �والثقافية ��قتصادية �ا��قوق �. والبي�يةولتجسيم �آليات�ذلك أن

وال��م�ش�والفوارق���قصاءالسوق�تبقى�دائما�محملة�بمخاطر�تنامي�

� �ا�� �جان��ا �من �تقود �ال�� �السيا������قصاء�قتصادية وال��م�ش

�. والثقا�� �السوق �أن �حيث �بدور�ن �يحقق��نــــــــــــــم. اسي�نــــــــأسيقوم ج�ة

�ـــــــــ���� �السلوكيات (Rôle d’homogénéisateur)ام و�ليات� ب�ن

 إ��عالقات�عرض�وطلب�ومن�ج�ة�أخرى�يقود��إ���جتماعية�و�حول�ا�

�املنافسة�(Rôle d’exclusion)إقصاء �ع�� �القادر�ن �غ�� العارض�ن

  .والطالب�ن�الذين�ال�تتوفر�لد��م�القدرة�الشرائية�لدخول�السوق 

��قتصادية� �العالقات �مجال ��� �السوق �بھ �يقوم �الدور ��ذا ونفس

�إزاحةع����(espace)من�ج�ة�يمكن�السوق�من�تحر�ر�املجال�. الدولية

�ورأس�ا��واجز� �والسلع �البضا�ع �تنقل �حركة ��عوق �ال�� املؤسساتية

� �العوملة �ظل ��� �مستفيدا �و�فراد �واملؤسسات النيوليب��الية�املال

� �السر�عبالتطورات �والتواصل �النقل �مجال ��� �ج�ة���عالمية ومن

أخرى��سا�م�����عميق�الفوارق�ب�ن�البلدان�و��ن�م�ونات�نفس�املجال�

�بالسوق  �املرتبطة �ا���ات �ب�ن �خاصة �ع����الوط�� �والقادرة العاملية

��ذه �شرائ�تزو�د �بقدرة �واملتمتعة �وا��دمات �بالسلع ��سمح�السوق ية

� �واستقطاب �بالتور�د �ل�ا �أو�ااملرأس �والبلدان �ج�ة �من ��جن�� ل

�دا �� ا���ات �ع�� �غ���القادرة �البلد �نفس �العاملية�خل �بالسوق رتباط

  . وتكثيف�وتنو�ع�عرض�ا�وطل��ا�أي�صادرا��ا�وواردا��ا
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��قصاءسا�م�بصفة�عضو�ة�وآلية����ن�السوق��ومن��ذا�املنطلق�فإ

�وارتفاع �� �وال��م�ش �والفئات ��فراد �ب�ن �وا���ات�الفوارق جتماعية

�قادر  �مؤسسات �وجود �و�حتم �التعدي����ةوالبلدان �بالدور �القيام ع��

لضمان�ا��قوق��قتصادية�و�جتماعية�والثقافية�والبي�ية�من�ج�ة�

  . وضمان�تماسك�ال�سيج��جتما���من�ج�ة�أخرى 

كما�أنھ�يجدر�التذك���بمحدودية�منطق�السوق�الناتجة�كذلك�  

قتصادي�ن�الذين�ال�يمكن�اعتبار�م�كما�يذ�ب�عن�طبيعة�الفاعل�ن��

�ا الفكر�النيوليب��ا���إليھ �ملنطق �خاضعة �نكرة �السل���كأطراف لتبادل

�متجذ �أطراف ��� �التار�خية��ةر بل �خصوصيا��ا �ل�ا �مجتمعات ��

�للسلطة �وترتي��ا �ومف�وم�ا ��جتماعية �وتركيبا��ا و�التا���. والثقافية

�سلعية �عالقات �باعتماد ���كتفاء ال��(Relations de marché)سوقية

�السياسات� �أن �كما �املجتمعات �وتطور �حركية �ف�م �من ن
ّ

يمك

�مص���ا� �ي�ون �أن �ال�يمكن �السلعية ��ليات �ع�� �القائمة �قتصادية

  .إال�الفشل

ال���تكتفي��4اءو�التا���السياسات�الوطنية�والدولية�ع���السو 

�والنم �املبادالت ��سق �دفع �قصد �إال�أن�بتحر�ر��سواق �ل�ا و�ال�يمكن

�ك���) اسواء��انت�أفرادا�أو�ج�ات�أو�بلدان(تز�د�من���م�ش��طراف�

� �واجتماعيا �اقتصاديا �تجار�صغار،�(�شاشة �حرفي�ن، �صغار، فالح�ن

  ...)عمال�منعدمي�الكفاءة�أو�متحصل�ن�ع���كفاءة�ضعيفة�ا��

                                                           
4

املتمثلة������ورو�يال�الوصفات�املقدمة�من�طرف�صندوق�النقد�الدو���للبلدان�النامية�أو�عروض��تحاد�مث�

  ALECAتحر�ر�شامل�ومعمق�للمبادالت�
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��كتفاء ��ذا �� �ومثل �للفوارق �م�ول �ارتفاع �ا�� جتماعية�قاد

�عديد� ��� �الوسطى �الطبقات ���م �تقلص �وا�� �املستو�ات ��ل ع��

��قصاءاملجتمعات�وا���ز�ادة���م�ش�عديد�الفئات��جتماعية�وتنامي�

�( �قتصادي �سياسية�متطرفة�و  )Oxfamانظر�تقر�ر�ملنظمة �روز�قوى

���� �التحرري �للمنطق �ومنا�ضة �امل�اجر�ن �ع�� �متحاملة عنصر�ة

  .صادية�التجار�ة�م��ا�واملاليةاملجاالت��قت

� �العوملة �مرحلة �أن ��ش���ا�� �التطورات ��ذه �النيولي��اليةمثل

�ال�سار�ة� �القديمة �م��ا �ومتعددة �متنوعة �أصبحت �بمواج�ات تمر

� �للعوملة �ممكن"و النيولي��اليةاملنا�ضة �آخر ��عالم وم��ا�" املنادية

�صاعد �وشعبو�ة �يمي�ية �قوى ��� �املتمثلة ��س�يا �واملنادية�ا��ديثة ة

  . بالقومية�وا��مائية�و��عزالية

�لالقتصاد� �متصاعدا �رجوعا �نالحظ �التطورات ��ذه �ظل ��

الذي�ينطلق�من�نواقص�واختالالت�السوق�ومن�دور�العقود�السيا����

�5بجانب�دور��سعار�ليؤكد�ع���الدور��سا����للمؤسسات. والقوان�ن

��� ��قتصار�ع����سعار�ودور�ا �عدم تنظيم�و�عديل�الدورة��وضرورة

�عتبار�لدور�الدولة�واملؤسسات�خاصة��إعادةكما�نالحظ�. �قتصادية

���تنظيم�و�عديل�السوق�من�ج�ة�ولدور�ا��وكمة�الرشيدة�����شغيل�

  . آليات�السوق�من�ج�ة�أخرى 

                                                           
5

��م�انالقوان�ن�و�جراءات�وضبط�قوان�ن�اللعبة��عت����ام�حيث�يمكن�من�ا��د�من�املخاطر�ومن�التك�ن�قدر�

و�التا���فان�القوان�ن�والقوان�ن�املعتمدة��عت���. الرفع�من�مصداقية�السياسات�املتبعة�بالتوقعات�املستقبلية�ومن

  .بمثابة�العقود�امللزمة�لألطراف
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وقد�دفعت��ذه�التطورات�البنك�العال���ا���التأكيد�ع���خمسة�أدوار�

  :�أساسية�للدولة�متمثلة��

 منظومة�قوان�ن��إقامة -

 اعتماد�سياسات�غ���قائمة�ع���التمي�� -

 �س�ثمار����ا��دمات��ساسية�و���الب�ية�التحتية� -

 العناية�باملحيط�وحمايتھ -

 دعم�العدالة��جتماعية� -

�جوز�ف� �لعبھ �الذي �ال�ام �الدور �ا�� ��ش�� �ذلك بجانب

�ا��ا�زة��افيم�(Joseph Stiglitz)س�يقل�� �الوصفات �نقد يخص

من�ج�ة�" بوفاق�واشنطن"ما��س����إطار لصندوق�النقد�الدو������

 أما�بول�قرقمان. ة�أخرى �التنمية�من�جو���مجال�تجديد�اقتصاد�

(Paul Krugman)سنة�� �نو�ل �ش�ادة �ع�� �كذلك �2008املتحصل

�عتبار�مل�انة�املجال����الفكر��قتصادي��إعادة�ان�لھ�الفضل����

 .و���السياسات�العمومية

�فإ   ��قتصاد�إجماال، �مجال ��� �ا��ديثة �الفكر�ة �ا��ركة ن

� �وضوح ��ش���ب�ل �عموما ��جتماع �وعلم الر�ائز�النظر�ة��أنخصوصا

اللي��الية�تؤكد�محدودية�اعتماد�مف�وم�للمجتمعات�قائم�ع���السوق�

�ا��زئية �ال�مفر�لدور�. (micro – organisation) واملؤسسات �أنھ حيث

. واملنظمات�والدولة�لتمك�ن�السوق�من�القيام�بدوره املؤسسات�ال�لية

�بذلك �ذكر �املس�شار�ن�أ�(Reich, R1993)را�ش كما �أ�م حد

ن�السوق�ل�س�بكيان�فإ��Bill Clintonقتصادي�ن�سابقا�لبيل��لي�تون�
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� �صنع �من �مؤسسة ��� �بل �السماء �من �يكيّ ���ساننازل �و�وظف�اف�ا

� ��خ����� �خصوصياتھ��إطار �ذا �لھ �مجتمع �داخل �معينة �قوى مواز�ن

و�التا���يتطلب�تحليل�املسارات�التنمو�ة�. �جتماعية�وأ�دافھ�التنمو�ة

 �� ��سليط �متعددة �زوايا �من ��عتبار�السوق�ضواء ��ع�ن ��خذ تفرض

�العائ�� �والفضاء واملنظمات��(l’économie domestique) والدولة

�محور . واملؤسسات �دورا �تلعب ��خ��ة ��ذه �أن �املسارات��علما ��� ا

� �خلق ��� �لدور�ا �نظرا �الضبابية���طار التنمو�ة �من �ا��د القادر�ع��

وعدم�اليق�ن�باملستقبل�و�سمح�لألطراف��قتصادية�بالقيام�بتك�نات�

(anticipation)املدى�� �كما��طو�لة ��س�ثمار �عند �املخاطر و�تقييم

مثل��ذه��دوار�أصبحت��عت���. والقرارات��جراءاتيضمن�مصداقية

  . ذات�أ�مية��ساوي�أ�مية�الرجوع�ا���حقيقة��سعار

�مستوى  �ع�� �التطورات �ل�ا���ذه �اللي��ا�� �الفكر��قتصادي تجديد

ذلك�أن�ا��دل�. ا�ع�اسات��امة�ع���مستوى�السياسات��قتصادية

�ع��� �متم��ا �تطورا �عرف �والسوق �الدولة �حول �مستمرة �بصفة القائم

  : ���اتجاه�مختلفةأصعدة�

�ع - �التخ�� ���نضرورة �ب�ن�التم��� �العالقة ��عت�� �الذي قصا�ي

�تناف �عالقة �والسوق �ب�ن�الدولة ��ختيار �وتحتم �باألساس سية

� ��قتصادية �السياسات �ضبط �عند �والسوق و�عو�ضھ�الدولة

 تم����ت�ام����عطي�أك���دعم�ودفع�للمسار�التنموي ب
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�عن - �قوان�ن��التخ�� �ا�� �الرجوع ��عت���أن �الذي �الدغما�ي املنطق

�السياسات� �اختالالت �من �وحتمية �آلية �بصفة �يحد السوق

 والنجاعة��قتصادية�و�جتماعية�و�ضمن�ا��دوى�العمومية�

�قو�ة� - �دولة �مع �إال �جدوى �لھ �ي�ون �أن �يمكن �ال �السوق اقتصاد

�اقتصادية�قادرة�ع���خلق�مناخ�مؤسسا�ي�م��ع�ومع�مؤسسات

�عتمد�ع���منطق��س�ثمارات�املنتجة����املدى�البعيد�ومع�وفاق�

 اجتما����عتمد�آليات�التوز�ع��و���ل��قوق�وللسلطة�

- � �مف�وم �يجب ��ع���أنالتنمية �التقليد �محاولة �ع�� �يقتصر ال

لتجارب�البلدان�املصنعة�وال�يكتفي�بالبحث�عن�تحس�ن�التوازنات�

�عادلة� �مستدامة �شاملة �التنمية �ت�ون �أن �يجب �بل �ال�لية املالية

 . وديمقراطية�قائمة�ع���تطو�ر�و�غي���مستمر�للمجتمعات

�والب�� - �والف�� �التق�� �املف�وم �عن �املقتصر�التخ�� �للتنمية وقراطي

ع���البحث�عن�أحسن�نماذج�لتخطيط�التنمية�وأحسن�سياسات�

�اأسع �وأحسن �املدعمة��إطار ر�وتجارة ��قتصادية �ال�لية للتوازنات

� �مع �النمو �مسار��إ�مالملسار ��� �املواطن ��شر�ك �لقضايا ك��

ناتج�عن�فكرة�سادت�خالل�سنوات�طو�لة����مالو�ذا�. التنمية

تد���أن��ناك�تحكيم�واختيار�ب�ن�النمو�والديمقراطية�وا��ال�أن�

كما�ت�ب��ا�عديد�الدراسات�����ذا� التنمية�ال�شاركية�تبقى��ضمن

 .املجال

انطالقا�من�التطورات�واملتغ��ات�ال���تخص�تطلعات�الشعوب�

� �وما �ا��الية �املرحلة �و�ع��ات �لألوضاع�الثائرة �تد�ور �من �ش�ده



 الوثيقة التوجيهية للمشروع ولمحتواه

16 
 

� �ع�� �و�االعتماد �ا��ركة��فاق� �قتصادية �تفتح�ا �ال�� ا��ديدة

��قتصادي�الفكر�ة �املجال ��� �ال�ا��الية �مجال �و�� علوم�خصوصا

املحاور�التالية�ه�الدراسة�بالتحليل�ا����جتماعية�عموما�س�تعرض��ذ

  :البحث�عن�بديل�تنموي �إش�الية��م��ال��

���ول �املحور  �س�تعرض �سيخص��إليھالذي �البداية ��

� �وال�����خالالت���يص �ا��ا�� �التنموي �اللي��ا�� �تم���النمط ال��

�ا���وي� �التفاوت �ظا�رة �تفاقم ��� �مباشرة �بصفة �س�با �انت

�ا��دمات� �تراجع �مع ��شة ��شغيل �أنماط �وان�شار و�جتما��

�عامة �. �جتماعية �ا�� �التعرض �املحور ��ذا ��� �س�تم لفة��التكما

والناتجة�عن�اعتماد�مفرط�لسياسات��نمط�التنمية�ا��ا��لاملتصاعدة�

وعدم�تناغمھ�مع�متطلبات�مرحلة��نتقال�����مختلف�امليادين�إغراق

�املدى� �ع�� ��قتصادي ��نتعاش �تحقيق �ومقتضيات الديمقراطي

�املدى� �ع�� �الثورة �قبل �امل��ل �النمو ��سق �تجاوز القص���وضرورة

�التحديات��الطو�ل �ومجا��ة �ا��قيقية �التوازنات لتحس�ن

�وأساسية�.املتصاعدة �محور�ة �عملية �تمثل �ال���يص �عملية �أن علما

و�التا���. اعتماد�ا�الحقانوعية�ومحتوى�ا��لول�ال���سيقع�أل��ا�تحدد�

�أن �تكتفي�يجب �ال�� �السطحية �املظا�ر �ع�� �ال���يص �يقتصر ال

مثل��ذا�. ج�ا���مصادره�ال�ي�ليةبالوقوف�عند�ظوا�ر�الداء�بدون�الولو 

� �عام��أعطى�كتفاء �اتفاق �بوجود ��ن �حد �للكث���ا�� �مغلوط انطباع

 . حول����يص�املنوال�التنموي�ا��ا��
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�الثا�ي �املحور �توف���ا���� �يجب �ال�� ��ساسية �الشروط �ا�� س�تعرض

�املطروحة �والر�انات �التحديات �مستوى ��� �ي�ون �تنموي �بديل . لبلورة

�ا �والفرضيات�و�ذه �املفا�يم �من �التخلص �ضرورة ��� �تتمثل لشروط

ال����انت�وال�تزال���يديولو��ذات�الصبغة�الدغمائية�والبعد�الفكر�ة�

ن�ومن��ذا�املنطلق�فإ. ا��ا���النيوليب��ا��وراء��ش�ل�النمط�التنموي�

عن�بديل�يتطلب�باألساس�إعادة��عتبار�للتم�����رادي�ولقيم�البحث�

� �ملا�التضامن �طبقا �القرار�الوط�� �استقاللية �ع�� �وا��رص والت�افل

و�نا�يجب�التأكيد�ع���أن�التم�����رادي�ال�. تتطلبھ�املص��ة�الوطنية

ي�نا���مع�حر�ة�املبادرة�ومع�اقتصاد�السوق�ع���شرط�أن�ال�يجعل�من�

���سان �إرادة �يتجاوز �وم��م �مسقط �معطى �السوق . السوق �كما�ألن ،

� ���سان��ا،سابق�إليھأشرنا �صنع �من �مؤسسة �آخر�املطاف ��� تبقى

���داف� �لتحقيق �وتوظيف�ا �وتقني��ا �وتنظيم�ا �تكييف�ا يجب

. �س��اتيجية�واملصا���الوطنية�املحددة�طبقا�لتم����إرادي�ديمقراطي

أحسن��مثلة�... ولنا����دول�كأملانيا�والدنمارك�وال��و�ج�والسو�د،�ا���

التوافقي�والتضام������ظل�اقتصاد�قائم�ع���املعتمدة�للتم�����رادي�

  . ا��ر�ة�واملبادرة�الفردية�واملنافسة�و�نفتاح�ع���السوق�العاملية

��صالح� �قبل �ما �تجر�ة �إحياء �إعادة �ال��ع�� ��رادي �التم��� �أن كما

ال�يك���أو�تجر�ة�الست�نات�كما�يحلو�لبعض��طراف�ال��و�ج�لھ�قصد�

�وإ �إرادي �تم��� ��ل �املك�سبة�مواج�ة �مصا���م ���دد �جدي صال��

�بامتيازات� �للتمتع �سنوات �طوال �م��ا �وتقر��م �الدولة �ظل ��� جل�ا

�م��لة �والءات �مقابل �اليوم�. م��فة �نجد�ا ��طراف ��ذه ونفس
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�العاملية� �املؤسسات �طرف �من �املمالة �لإلصالحات �ومتحمسة مناصرة

إرادي���دف�وال�ادفة��ل�ا�إ���تقز�م�دور�الدولة�والتصدي�ل�ل�تم����

�تنموي� �بديل �بناء �إ�� �و�طمح �القرار�الوط�� �استقالل �عن �الدفاع إ��

  . ي�ناغم�مع�الطموحات�الشعبية�واملصا���الوطنية

� �الب��وقراطية���راديالتم��� �املمارسات �مع �القطع �كذلك يتطلب

القائمة�ع���املركز�ة�واملحور�ة�وتفادي�السقوط�����و�ام�الشعبو�ة�

�وا �ا��رص �التأس�س�بجانب �من �انطالقا ��شار�ي �نظام �بناء �ع�� لعمل

  . لديمقراطية�محلية�فاعلة�وناجعة

�الشعارات� �و�تجاوز �عم�� �ي�ون �ح�� �إرادي �تم��� �اعتماد �أن إال

  : اثن�ن�أساسي�ن�إنجاز�شرط�ن�كما�أشرنا�ا���ذلك�و�و�ام�يتطلب

��ول  �عديد��:الشرط �مع �ال��اغما�ي �الواق�� �التعامل ��� يتمثل

مات�واملعتقدات�ال���يقع�ال��و�ج�ل�ا�من�طرف�الفكر�النيولي��ا���املسل

�و�زمات� �الواقع �أرض �ع�� �ال�ز�لة �نتائجھ �رغم ��ن �حد �إ�� امل�يمن

��ل� �يم�� �الذي �املستمر ��جتما�� �وا��راك �إل��ا �قاد �ال�� املتكررة

  :ع��و�ذا�التعامل�الواق���يمر�. بدون�است�ناء�الشعوب�والقارات

�الدولة�التخ��� - الذي��ان�س�با�) A.Bedoui 2006(عن�مبدأ�حياد

�التخ�� �توز�ع��باألساس��� �إعادة �وسياسات �القطاعية �السياسات عن

� �السلبيات �عديد �إ�� �أدى �مما �ال����التو�خالال��وة والتناقضات

 . �عرضنا�إل��ا����املحور��ول�الذي�يخص�ال���يص
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القارة�الذي�أدى�إليھ��عدم��كتفاء�باستغالل�امل��ات�التفاضلية -

املنطق�السل������ظل�التخ���عن�السياسات�القطاعية�وا��رص�ع���

�وتكثيف� �وتوسيع �تنو�ع �تضمن �ديناميكية �تفاضلية �امتيازات بناء

 . ال�سيج��قتصادي�وتحس�ن�موقع�تو�س�����قتصاد�العال��

- � �مبدأ �القائمتجاوز �عنصر�إنتاج��املرونة �اعتبار��ج���مجرد ع��

ع�استعمالھ�والتخ���عنھ�حسب�ظروف�املؤسسة�و�قتصاد�املح���يق

���إطار�استعمال�ال�شغيل�و�جور�كمتغ��ات��عديلية�للدورة�. والعال��

�تأج���. �قتصادية �منظومة �إقامة �ع�� �إنجازه �يمكن �التجاوز و�ذا

�جراء�كموارد��شر�ة��تضمن�اعتبار وت�و�ن�وحماية�اجتماعية�مت�املة�

� �عمل �حماي��اوقوة �امل�نية�يجب �مسارا��ا �مرافقة �خالل وتطو�ر�ا��من

طبقا�للمقتضيات��قتصادية�الظرفية�واملستقبلية�مع�مراعاة�التوازن�

 . ب�ن�مصا����ل��طراف�املسا�مة����تطو�ر�املؤسسات�و�قتصاد

�الغذا�ي� - ��من �مف�وم �مثل �املغلوطة �املفا�يم ��عض �عن التخ��

�بتح ��كتفاء �ع�� �املواد�القائم �وتور�د �تصدير �ب�ن �التوازن قيق

 .  الغذائية

�الثا�ي ����: الشرط �النظر �إعادة �ع�� �الدولة �إصالح �ضرورة يخص

��تجا�ات� ��� �واملحيط �والفضاء �و�قتصاد �املجتمع �مع عالقا��ا

  : التالية

�عن� - �يمر�ع���التخ�� �أن �يجب �املجتمع �مع �الدولة �عالقات إصالح

 �� �حد �إ�� �السائدة �املعادلة �ع�� �والقائمة ��متيازات��الوالءن مقابل

و�عو�ض�ا�بمعادلة�قائمة�ع���ا��قوق�مقابل�الواجبات����إطار�اح��ام�



 الوثيقة التوجيهية للمشروع ولمحتواه

20 
 

� �و���يع �والكفاءاتا��ر�ات ��عاون��املبادرة �عالقات �وإقامة و�بداع

��داف�الوطنية�وا��رص��إلنجاز و�شارك�و�عاقد�مع�م�ونات�املجتمع�

عمومية�واح��ام�استقالل�القضاء�واعتماد�ع���الرفع�من�أداء��دارة�ال

 . الشفافية�وا��ضوع�للمراقبة�واملحاسبة�واملساءلة

�ع��  - ��قتصاد �مع �الدولة �عالقات �يمر�إصالح �جانبھ اعتماد��من

� �مع�إراديتم��� �القطاعية��و�راغما�ي �للسياسات ��عتبار إعادة

�إس��اتيجية� �لنظرة �طبقا �وال��وة �املداخيل �توز�ع �إعادة وسياسات

� �مقاي�س �وآجال�عتمد �وأ�دافوا��ة �إطار��مضبوطة ��� محددة

�بمقتضا�ا� ��خ�� ��ذا �يتمتع �ا��اص �القطاع �مع ��عاقدية عالقات

�ال  �ومحاسبة �وا��ة �ال��امات �ومقابل �الزمن �محدودة . حقةبامتيازات

�املرحلة� ��� �الضروري �من ��نتاج �ومنظومة �املؤسسا�ي �ال�سيج وإلثراء

�ع���ال���يع� �التضام�� ��جتما�� ��قتصاد �دعم �ع�� �العمل ا��الية

�عن� �تبحث �ال �خدمات �وشر�ات �والتعاونيات �التعاضديات ��عث ع��

� �العامة�الر�ح �واملص��ة ��جتماعية �ا��اجيات �كذلك �ترا�� �بل فقط

معيات�ذات�البعد�التنموي�واعتماد��ذا��قتصاد�لتنظيم�وتدعيم�ا��

� ���شطة �عديد �املنتجة �غ���املنظم�خاصة �املوازي �لالقتصاد املنتمية

�عالقات� �إقامة �ع�� �ا��رص �مع �املنظم ��قتصاد ��� �إدماج�ا قصد

�ا��اص�والقطاع��جتما��� �العام�والقطاع ت�امل�و�عاون�ب�ن�القطاع

��.التضام�� ��ذا �وإولت�س�� �والت�امل �املنطق�التعاون �ع�� �عاده

يضم��ل��(holding)الب��وقراطي�من�املفيد��عث�مجمع�القطاع�العام�

��دار�ة� ��ستقاللية �من �كب�� ���امش �و�تمتع �العمومية املؤسسات

�الحقة �محاس�تھ �وت�ون �لتحقيق�. واملالية �املجمع ��ذا �اعتماد و�قع
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� �إطار�سياسات ��� �القطاعية �السياسات �القطاع�أ�داف �مع �عاقدية

 . ا��اص�والقطاع�التضام��

فإنھ�يمر�ع����(Espace)أما�إصالح�عالقات�الدولة�بالفضاء�واملجال� -

�ان�شار� ���إعادة �والال�الدولة �إرساء� إطار�الالمركز�ة �يضمن محور�ة

�الصالحيات� �عديد �تحو�ل �بمقتضا�ا �يقع ��شاركية �محلية ديمقراطية

�م �سلط �لفائدة �املركز�ة �بصفة�واملوارد �انتخا��ا �يقع �وج�و�ة حلية

�التقسيم�. ديمقراطية �النظر��� �إعادة �املفروض ��طار�من ��ذا و��

ال��ا�ي�ا��ا���القائم�ع���الواليات�ال���وقع��ع��ا�باألساس�من�منطلق�

أم���يضمن�محاصرة�ومراقبة�إدار�ة�وأمنية�مرتفعة�والعمل�ع����عث�

. اعية�و�قتصادية�وال��ابيةمناطق�واسعة�ومت�املة�من�الناحية��جتم

�ال��يئة� �سياسات �النظر��� �إعادة �يجب �ا��ديد �التقسيم �من وانطالقا

 . ال��ابية

- � �املحيط �مع �الدولة �عالقات �يخص �ما ��� �(environnement)أما

فيجب�أن�تقوم�و��دف�إ���بناء�نمط�تنموي�مستديم�يقطع�مع�التبذير�

. وسوء�استغالل�املوارد�غ���املتجددة�الذي�يم���املنوال�التنموي�ا��ا��

�الفارطة�ضغوطاتحيث�عرفت�املوارد�الطبيعية�ع���امتداد�السنوات�

�رافق�ا�ان�شار�الفضالت�بأنواع�ا�وإتالف� ك��ى�أصبحت���دد�ديموم��ا

��نجراف��جزء �جراء �ال��بة �نوعية �وتد�ور �الغا�ي �الغطاء �من �ام

����عض��% 140والت��ر�واست��اف�املائدة�املائية�ال���فاق�استغالل�ا�

��خرى� �الطبيعية �ال��وات �عديد ��� �التصرف �سوء �جانب �إ�� املناطق

 . �الب��ول�والغاز�والفسفاط،�ا��
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��لفة �البي���وإجماال�بلغت �ا��الية�التد�ور �العشر�ة ���� �% 2,7قرابة

�وغياب� �و�س��الك ��نتاج �ألنماط �ن�يجة �ا��ام �املح�� �الناتج من

ا��وكمة�الرشيدة�مما�أدى�إ���سوء�التصرف����اس��الك�الطاقة�واملاء�

  .وإ���توسع�عمرا�ي�مفرط�وعشوا�ي

�الثالث �ال�سيج��املحور ����يص �من �انطالقا س��كز

� �الق�قتصادي �ع�� �لل��وا��ا�� �املنتجة �ع���اعدة �سيقوم �والذي ة

�ل�ش�ل� �املطلو�ة �التحوالت �وأ�م �امل�شود �التنموي �البديل أساس�ا

�مست �تنمية �لتحقيق �متطور �اقتصادي ��ذا�. دامة�سيج ��� واملطلوب

نتقال�من�نمط�نمو�توس���ا���نمط�نمو�مكثف�ومن��سيج�املجال�� 

مل�قطاعيا��اومت�،�مندمجاقتصادي�مفكك�ومش�ت�ا����سيج�متماسك

�قات �اقتصاد �ومن �وترابيا �حولھ��(Brune)م �أخضر�تتمحور �اقتصاد ا��

تحقيق�ع����عمل�سياسات�قطاعية��إطار البديلة������نتاجيةالقاعدة�

  :التحوالت��تية

من�الضروري��نطالق�من�تجاوز�املف�وم�: ���القطاع�الفال���

ع����كتفاء�بتحقيق��ا��ا���لالكتفاء�الذا�ي����املجال�الغذا�ي�القائم

جعل��توازن�امل��ان�التجاري�الغذا�ي�وع���تقسيم�دو���للعمل�الفال��

 plat de(الرئ�سية����لةمن�تو�س�بلدا�موردا���انب��ام�من�م�ونات�

résistance (� �املحلية �الغذائية �التقاليد �عن حبوب�( الناتجة

���وم �حليب، �باقوليات، ،� �خضر �لإل�...ومشتاقات، �سان�بال�سبة

�ل��يوان �بال�سبة �العلف �م�ونات �) وعديد �تصدير �منتجاتمقابل

) dessert( وا��لو�ات�) hors d’œuvre(فالحية�تمثل�م�ونات�املقبالت�
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� ��نتاج �عناصر �عديد �تور�د �متجددة�( وتتطلب �غ�� �بذور من

)hybrides (وأدو�ة�� �ي) ومبيدات �الذي �للماء �مكثف ل�مثواستعمال

�إعفا��اكما�ال�يتم�تصدير��ذه�املنتوجات�مع��ةللغاينادر��إنتاجعنصر�

�املعاليم ��إال  ا��مروقية من �حدود ��� �قص��ة�كميات �ف��ات �و�� معينة

��نتاج �ا�عدام �ف��ات �مع ��تحاد��(période de soudure)ت��امن ��

��سود�ا�منطقالصادرات�توجھ�ا���أسواق��أنكما�. �ورو�ي�باألساس

املوردة�ال���غالبا�ما�ت�ون�آتية�من�أسواق��للمنتجاتالتنافس�خالفا�

  . يط���عل��ا�املنطق��حت�اري 

�بديل��إليھوتجاوز�املف�وم�املشار� �مف�وم �يتطلب�اعتماد سابقا

م�ونات��إنتاجأ�مقائم�ع���السيادة�الغذائية�وحر�ص�ع���التحكم����

�القمح���لة �خاصة �وا��يوان �لإل�سان �القمح�اللّ�ن�الرئ�سية ،

وا��ليب�والبقوالت�... ة�الفصة،�ون�تصوجاالشع��،�الذرة،�والالصلب،�

�ال�شر�ة� �املوارد �توظيف �مجال ��� ��ولية �إعطاء �مع وا��ضر�وال��وم

�املنتجة� ���شطة �ل�ذه �الزراعية �واملساحات �واملائية �والعلمية واملالية

� �و�كتفاء �ج�ة �من �امل�ونات ��ذه وا��ضروات��ةبتصدير�الفاك��ملثل

القائمة�ع���امتيازات�تفاضلية�وا��ة�تتم���بتحقيق�قيمة��فصلية�الال 

،�مع�ا��رص�ع���تثم�ن�مضافة�عالية�ومردود�ما����ام�من�ج�ة�أخرى 

�أك��� �والعناية �الز�تون �أك���لز�ت ��عليب �اتجاه ��� �التقليدية صادراتنا

�عالمة� �خلق �ع�� �والعمل ��سواق �تنو�ع �مع �والقوارص �التمور بإنتاج

  .�سية�ت��ز�م�انة�املنتوج�التو���������سواق�العامليةتجار�ة�تو 
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� �شانھ �من �التوجھ ��ذا �استغالل��أنمثل �حسن �من يمكن

ان�الفالحة��س��لك�حوا����علما(وتوظيف�املاء�الذي�يمثل�عنصرا�نادرا�

80%�� �املوارد �امل��ان��)املائيةمن �لتوازنات ��ام �تحس�ن �من �يمكن كما

�من ��عا�ي �الذي �الغذا�ي �ا��بوب��التجاري �قطاع ��� �كب�� ��ز

مثل��ذا�التوجھ�من�شانھ�ان�يدعم�عمليا�بصفة��إجماال . با��صوص

  . ملموسة�السيادة�الوطنية����مجال�حيوي�للغاية

� �مجال �ظا�رة��يجب�:الصناعة�� �تجاوز �ضرورة �من �نطالق

خط��ة�ل�ا�ا�ع�اسات�سلبية�كب��ة�ع���ال�سيج��قتصادي�ك�ل�وع���

�عمو  �التص�مسار�التنمية �تراجع ��� �واملتمثلة ��نت�اس�يما �وخصوصا ع

� �الصناعات �لعديد ���س��اتيجيةامل��ل �والفوالذ�رأس�اع��  ا��ديد

(sidérurgie) ا��رص�ع���تجاوز���م�ش�القطاعات�املنتجة�لل��وة��مع

�عموما �وعدم�. املادية ��نتاج �تنو�ع �ع�� �العمل �يتطلب �التم��� و�ذا

� �ال��كي�ية �الصناعات �القائمة) montage(�قتصار�ع�� �والصناعات

��ع�� ����و املناولة �الكفاءة �قليلة �عاملة �ليد �مكثف �باستعمال املتم��ة

��إطار  �للعمل �دو�� �القارةمتقسيم �التفاضلية ��متيازات �بتعبئة . كتفي

و�ذا�التحول�ال�يك���يتطلب�باألساس�إعادة�النظر����عديد��ختيارات�

  : ����ل�املجاالت�من�أ�م�ا�و�وليات

��قتصار�ع��� - �وعدم �حركية �تفاضلية �امتيازات �بناء �ع�� ا��رص

 .استغالل��متيازات�القارة

��نتاج - �منظومة �اندماج �ع�� �سالسإلنتاجبع����ا��رص تضمن��ناء

 .التقاطع�ب�ن�البعد�القطا���والبعد�ال��ا�ي
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دد�ستعمل�صعدم��قتصار�ع���التقسيم�ال��ا�ي�ا��ا���و����ذا�ال -

الدراسات�ال����ع���با��انب�ا���وي����مشروع�البديل�التنموي�ع���

� ��عث �ع�� �يقوم �ال��ا�ي �التقسيم �النظر��� �إعادة �ت�ون�خمسة ج�ات

�تن�أك��  �احتضان�منظومة��وأك�� وعا مت�املة�ومندمجة��إنتاجقدرة�ع��

�سال  �بناء �ع�� ��متيازات��سإلنتاجقائمة �من �انطالقا �امليادين �عديد ��

�ل� �تنمو�ة��ذهالتفاضلية �حركية �خلق �ع�� �وقادرة �ا��مس ا���ات

�الفوا �ع�� �التدر��� �القضاء �من �تمكن �وتكر�س�مستدامة �ا���و�ة رق

 . لتنموي لبديل�االبعد�ا���وي�ل

�منوال��ش� - �النظر��� �إعادة �يتطلب �ا��ديد �ال��ا�ي �التقسيم ��ذا ل

�تحتية� �ب�ية �ترك�� �ع�� �ا��رص �مع �والعمرانية �ال��ابية ال��يئة

��غرب-شرق أفقية �شمال �تحتية �ب�ية ��قتصار�ع�� جنوب��–وعدم

�عنصر� �لتدعيم �املتوسطة �املدن �من �شبكة �ت�و�ن �ع�� �العمل بجاب

��ة�و�س�يل�استغالل�ا�البعد�املح���داخل�وإبراز ) proximité(القرب�

 .�متيازات�التفاضلية�ل�ل�أجزاء�ا���ات

- � ��� �ا��ديدي �للنقل ��ولو�ة �إعطاء �ع�� �ع����إطار العمل ا��رص

� �الطاقة �استعمال ��� �بالتحكم ��سمح �مستدامة �وحسنانجاز�تنمية

�ا��د�من�التلوث�مع�ال��ك��  �وتحرص�ع�� �املالية ع����استعمال�املوارد

� ��� �الفالحية �املسالك �الر�فية��إطار تحس�ن �واملناطق �بالفالحة ال��وض

� �اندماج ��سبة �الدورة��أع��وتحقيق ��� �واملناطق �القطاعات ل�ذه

 .�قتصادية
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�ا��دمات �مجال �ا��اصل�: �� �التطور �تجاوز �ع�� �العمل �الضروري من

� �لل��وة�لقطاع �املنتجة �القطاعات �تطور �ع�� ��س�يا �منفصل خدمات

ادية�و�ذا�يتطلب�تدعيم�قطاع�خدمات�مرتبط�ارتباطا�مت�نا�ووثيقا�امل

�ا��دمات� �يقتصر�قطاع �ال �ح�� �املنتجة �للقطاعات �متجددة بحركية

ع���توف���م��أ�للذين�لم�يتمكنوا�من��لتحاق�بالقطاعات�املنتجة�أو�

وال��اجع�ع���مستوى���ش�الياتألن��ذه�القطاعات��ش�وا�من�عديد�

�وتحس. حيو���ا �ت�امل ���لق �ضروري �القطا�� �ال��ابط ��سق��و�ذا ن

  . وتوف���العمل�الالئق�واملستقر��نتاجية

�من� �أك���حساسية �قطاعا �يمثل �ا��دمات �قطاع �أن واملعلوم

�كما� �تأط���عالية �و�سب �أك���كفاءة ��شر�ة �موارد ��س�يا �يتطلب غ��ه

ا��ودة�و�متياز�والتألق�سواء��ان�ذلك��يتطلب�أك���حرصا�ع���تحقيق

���قطاع�ال��ة�أو�التعليم�أو�النقل�أو���شطة�املرتبطة�بتكنولوجيا�

� �ال�ندسية �و�االختصاصات �والتواصل أو��(Ingénierie)�تصال

�ا�� ��عد �عن �ا��دمات �أو ��متيازات�... السياحة �عديد ولتو�س

�و  �وعراقة ���شطة �كب���من �عدد ��� �م��ا�التفاضلية �البعض ��� خ��ة

إال�أنھ�. �السياحة�وال��ة�والنقل�والتعليم�و�ختصاصات�ال�ندسية

���الف��ة��خ��ة�ت�اد�أن��عا�ي��ل��ذه���شطة�من�انت�اسات�خط��ة�

�الر�ادي �ودور�ا �وإشعاع�ا �سمع��ا �من ��ذا�. تمس �التذك����� و�كفي

� �والنقل �التو�سية �ا��و�ة �ا��طوط �اليھ �آلت �بما �وقطاع�املجال ال��ي

ال��ة�و�وارثھ�املتعددة�وتراجع�جودة�ومستوى�التعليم�وتراجع�جودة�

�ت�اثر�إش�االتھا��د �مع �السيا�� �القطاع ��� �السياحة�... مات وقطاع
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الذي�يمثل�(�ذا�القطاع��طيمثل�أحسن�مثال�للداللة�ع���ضعف�ارتبا

�ا��دمات�إحدى �قطاع �م�ونات �بالقطاعات�) أ�م ��عثھ �بداية منذ

  . ة�ومن�أ�م�ا�آنذاك�قطاع�الصناعات�التقليديةاملنتج

�الرا�ع �املحور�ة��املحور �لأل�مية �نظرا �املؤسسات �موضوع ��م

امل��ع�و���تدعيم�مسار��لدور�املؤسسات����تأط���وتوف���مناخ��عمال

و���. مالئمة�و��ية�تحتية�متطورة�إنتاججانب�توف���عناصر�ا���. التنمية

�التأكيد �سيقع �الصدد �كم��ذا �أشرنا ��سابقا�إليھا �ضرورة �إعادةع��

� �القطاعية �السياسات �مجال ��� �خاصة �الدولة �وإعادة�عتبار�لدور

جو�ر�ة�لعالقة�الدولة��بإصالحاتتوز�ع�ال��وة�مع�ا��رص�ع���القيام�

. مع�املجتمع�و�قتصاد�واملجال�واملحيط�و���مجال�العالقات�الدولية

نمط�النمو�التوس����انت�الدولة�دوما�حر�صة�ع����إطار ذلك�أنھ����

�وا��قوق� �وا��ر�ات �الفردية �واملبادرة �الفرد �و��م�ش نفي

املنظمات�امل�نية�وا��معيات�ا��قوقية�واملجال�واملحيط�مع�اسيةو السي

�الدولية �العالقات �استغالل �حسن �و�ذا��عدم �التنمية �مجال ��

  : ال��م�ش�تمثل���

 � �واملبادرة �الفرد �ب��وقراطية���م�ش �منظومة �لصا�� الفردية

 )خاصة����ف��ة�الست�نات(وتكنوقراطية�

 ا��اكم�� �ل��زب �امتدادا �اعتبار�ا �مع �امل�نية �املنظمات ��م�ش

 ) خاصة����ف��ة�الست�نات(

 � �املجال �مركزي (Espace)��م�ش �رئا��� �سيا��� �نظام �ع���اعتماد

 ) �2010امل�الف��ة�ح���سنة�(جامع�ل�ل�السلط��ومحوري
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 ��� �املحيط ��(Environnement)م�ش ��كتفاء �بإجراءاتمع

� �املدن�إقامة(استعراضية �داخل �ب�ئة �) شوارع القيام�(وموسمية

�وتنظيف� �الكر��ة �والروائح �ا��شرات �ومقاومة �نظافة بحمالت

 )الشواطئ����املواسم�السياحية�وفصل�الصيف

 ف��ة�ما�(واملنظمات�ا��قوقية����سان��م�ش�ا��ر�ات�وحقوق����

� �) 2010قبل ��دعاء �ل�بإعطاءمقابل ��قتصادية��ولو�ة ��قوق

�امل�يمنة� �الدولة �طرف �نمو�متم���من ��سق �وتحقيق و�جتماعية

 .ع����ل�مفاصل�املجتمع

 الدولة�دوما�مسايرة��بقيت����مجال�العالقات��قتصادية�الدولية

��يمنة�الرأس�مال� الدو���للعمل�السائد��العال���وللتقسيمملنطق

�ال�ي�لية� �العاملية �الضغوطات �ومفاوضة �مراوغة �ع�� وغ���حر�صة

�لل�امش� ��ق��� ��ستغالل �ع�� �باحثة �وغ�� �واملؤسساتية م��ا

� ��قتصادية�املتبقي �العالقات �توظيف �قصد �الدولية وللتناقضات

�الفرص� ��ل �استغالل �وحسن �التنمو�ة ���داف ���دمة الدولية

�الدولية �املنظومة ��� �. املتاحة �ا�� �مع��إعادةجانب �عتبار�للدولة

� �داخل�ا �من �بإصالح�ا �القيام �أفقيا��إعادةع���(ضرورة ان�شار�ا

�ب�ن� �الداخلية �عالقا��ا �و�� ��ي�ل��ا ��� �النظر �وإعادة وعموديا

�العمومية �للموارد �توظيف�ا �طر�قة �و�� �املصا�� وع����.)..مختلف

رص�،�يجب�كذلك�ا��املجاالت�سابقة�الذكرمستوى�عالقا��ا�مع�

 :ع���تمت�ن�وتنو�ع�ال�سيج�املؤسسا�ي�ع��

 تدعيم�املؤسسات�املحلية�وا���و�ة� -
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- � ��� �العمومية �الشر�ات ��إطار تجميع �ع����Holdingمجمع قائم

�القطاعية� �انجاز�السياسات ��� �باملسا�مة �ومل��م �الذا�ي التصرف

�وا��دماتية( �والفالحية ��ساسية�) الصناعية �ا��دمات و�توف��

�مناسبة �أسعار��بأسعار �منظومة �ع�� �باالعتماد �مح��مة وجودة

��جتماعية� �واملتطلبات ��قتصادية �ا��دوى �ب�ن �بالتوفيق �سمح

(péréquation des prix)بالتوازن�العام�املا��������خاللمع�عدم��

 . مستوى�املجمع

تنظيم�القطاع�غ���املنظم�وتمت�ن�عالقاتھ�بالقطاع�املنظم�خاصة� -

���ميدان���شطة�املنتجة�مع�فرض�كراس�شروط�ع�����شطة�

غ���املنظمة�لضمان�العمل�الالئق�وجودة�ا��دمات�والسلع�وتوف���

���ذا� �الناشط�ن �وم�نية �كفاءة �من �للرفع �ورس�لة �ت�و�ن برامج

� �مع ��إسنادالقطاع �م�نية �تؤ�ل�م�ش�ادات �للمستفيدين وحرفية

�البنكية� �ا��دمات �من �و�ستفادة �املنظم �القطاع �مع للتعامل

 .و�دار�ة

- � �قصد �التضام�� ��جتما�� �باالقتصاد ال�سيج��إثراءال��وض

�مع� �لل��وة �املنتج �التضامن �روح �و�غذية �واملؤسسا�ي �قتصادي

��جتماعية �املسألة �. دعم �يمثل �أن ��قتصاد �ل�ذا �طار � و�مكن

�املنظم �غ�� �القطاع �لتنظيم �القطاع�. �مثل ���ذا �ال��وض لكن

� �عديد ��شر�عية���جراءاتيتطلب �منظومة �اعتماد �أ�م�ا من

� �بحملة �والقيام �محفزة �تمو�ل �ومنظومة متواصلة��إعالميةمالئمة

�توف��� �مع ��قتصاد �من �النوع ��ذا �وامتيازات �بمم��ات للتعر�ف

� �مجال ��� �للت�و�ن �خاص �واملعامالت��دارة� برنامج والتصرف
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واملرافقة���حاطةالتجار�ة�واملالية�وال�سو�ق�با��صوص�مع�توف���

 .ملن�يقدمون�ع����نخراط����مثل��ذه�التجر�ة

�ا��امس �توز�ع��املحور �لسياسات �بالتحليل �التعرض سيقع

�العمل��وإعادة �من �يجعل �تنموي �بديل �من �انطالقا �ال��وة توز�ع

�ع ��جتماعية �و���واملسألة �للتنمية �املحرك �دور �يلعب �محور�ا نصرا

ال�يكتفي�بمعا��ة�املسألة��جتماعية�و نفس�الوقت�الغاية�م��ا�و�دف�ا�

�السلبية� ���ع�اسات �من �أو�ا��د �تلطيف �النمو�ول�دف ��امش ع��

� �بطر�قة �وتمر�ر�ا �النيولي��الية �(visage humain)إ�سانيةلالختيارات

��ن �حد �ا�� �العمل �بھ �يجري �املف�وم�. كما �تجاوز �يجب �ذلك ولتحقيق

�عنصر� �مجرد ��عت���العمل �العناصر��خرى��إنتاجالذي �ل�ل مشابھ

� �السلع �جملة �من �املنطلقوسلعة ��ذا �سعر�ا�ي�ومن �يخضع �أن جب

دد�ع���قاعدة�العرض�والطلب�وال�ي�س�ب����تفاقم�للمرونة�ح���يتح

�الرفا�ة�. البطالة �القتصاد ��ساسية �القواعد �تجاوز �يجب كما

(l’économie de bien être)يق�� �ورد�ح�� �امل�نية �تطو�ر�العالقات ع

�محور�ا��  �عنصرا �وجعل�ا ��جتماعية �باملسألة �وال��وض عتبار�للعمل

�أن. للتنمية �يجب �املنطلق ��ذا �وال��وض��ومن ��عتبار�للعمل �رد ي�ون

� ��جتماعية �املركز�وتطو�ر�باملسألة �التم��� �تجاوز �ع�� حر�ص

�املؤسسات �داخل �امل�نية �وع����العالقات �القطاعات �مستوى وع��

��جتماعية �املسألة �مكونات �علىتجزئة �القائم �التم��� ع����تجاوز

�ال�شغيل �ب�ن �مت�املة �منظومة �بناء �ع�� �� �العمل جتماعية�وا��ماية

�امل�نية� �املسارات �ومواكبة �ضمان �ع�� �املستمر�قادرة �امل�� والت�و�ن
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�توز�ع��إعادةللعمال�وع���تجاوز�التم����القائم�ع���اعتماد�سياسات�

ومكتفئة�بتوز�ع� باإلنتاجيةال��وة�وال��وض��إنتاجم�ملة�لقضايا�ال��وة�

�ر�عيّ  ��ستمرار�وتطو�ر�املسألة��ةموارد �ال�تضمن �أو��شة غ���متجددة

 .�جتماعية

��وإلقامة �إعادة ��شيطةسياسات �الضروري��توز�ع �من وعادلة

ء�ا��با�ي�حر�ص�ع���توز�ع�العب�جريءجبا�ي��إصالح�سراع�باعتماد�

� �ع���ضرورة �شاملة �����إخضاعبصفة �للمسا�مة �غ���املنظم �قتصاد

�خا �ا��با�ي ��صةاملج�ود ��قتصاد ��ذا ��امة�يحتكر��أصبحوان �سبة

� �ال��وة �من �ضرورة�إضافةومتصاعدة �ال��رب��ا�� �مقاومة �ع�� العمل

� �الذي �ا��ارج �ا�� ��موال �و��ر�ب ��امة��أصبحا��با�ي �ظا�رة يمثل

كما�أن�توز�ع�العبء�يجب��.وخط��ة�ومن�شا��ا�إعاقة�املسار�التنموي 

فئة�اجتماعية�من�ال��وة��بصفة�عادلة�ع���مراعاة�نص�ب��لأن�يقع�

� �املف�.امللكيةومن �لومن �است�نائية �إجراءات �اعتماد �مثل�روض تطبيق

�من� �تمكن ��امة �جبائية �إم�انيات �ستوفر�حتما �ال�� �السياسات �ذه

�إطار توسيع�مجاالت�تدخل�الدولة�خاصة�ال���تخص�نفقات�التنمية����

جتماعية�مع�إعادة��عتبار�للسياسات�القطاعية�والرفع�من�النفقات�� 

ا��دمات��جتماعية��التعليم�وال��ة�والت�و�ن�امل����أ�مال��ك���ع���

  �عناية�خاصة����الدراسات�املنجزة�ستحظىوا��ماية��جتماعية�ال���

�السادسا �استغالل�ا��ملحور �وحسن �الدولية �العالقات يخص

�التنمية ���دمة �موجز�. وتوظيف�ا �تقييم �من �وانطالقا �املجال ��ذا و��

� �املتعددة �و�قتصادية �التجار�ة ��تفاقيات ��ورو�ي�و لنتائج للعرض
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�ا��� �س�تعرض �واملعمق �الشامل �تحر�ر�املبادالت �مشروع �خ���حول

� �تجاوز �دو�ضرورة �تقسيم ��� �تو�س �موقع �للعمل �تنو�ع�� �مع تقليدي

� �مع�ا �املتعامل �وا���ات �ب�ن�و الصادرات �توازن �خلق �ع�� ا��رص

�الصدمات� �من ��قتصاد �حماية �قصد �الداخ�� �والطلب الصادرات

���� �املتكررة �العاملية �لألسواق �ا��ادة �التقلبات �عن �الناتجة ا��ارجية

��لدعم�ظل�العوملة�النيولي��الية�وا��فاظ�ع���حد�أد�ى�للطلب�الداخ�

كما�سيقع�����ذا�. املسار�التنموي�وتفادي�التذبذب�ا��اد�ل�سق�النمو

�يخص� �الذي ��ورو�ي �العرض �ا�� �النقدي �بالتحليل �التعرض املحور

مشروع�التبادل�ا��ر�الشامل�واملعمق�قصد�تقديم�مق��حات�من�شأ��ا�

�عالقات� �تحقيق �من �تمكن �بصفة �الفضاء ��ذا �مع �عالقاتنا تجديد

�ا �ع�� �املنفعة�قائمة �وع�� �التجار�ة �با��وانب �تكتفي �وال لشمولية

املتبادلة�وتطو�ر�ا��قوق��قتصادية�والثقافية�والبي�ية�وع���التأكيد�

� �املستدامة �التنمية �حق �املجالع�� ��ذا ��� �ملزمة �.وإدخالعناصر

� ��ورو�ي ��تحاد �يتجاوز �أن �املفروض �من �ذلك املنطق��أوالولتحقيق

�كبلد ��عت���تو�س ��الذي �موارده��(périphérique)طرف �استغالل يقع

�فرص� �من �أسواقھ �توفره �وما �الطبيعية �وموارده �ا��اجة �عند ال�شر�ة

�التبادل ��ثانيا. وآفاق �السل�� الذي��(logique marchande)املنطق

��قتصادية� �واملجاالت �تحر�ر���شطة �بال��ك���ع�� �باألساس يكتفي

�تحو� �تخص �جو�ر�ة �بقضايا �العناية �وال��وض�بدون �التكنولوجيا ل

�ا��قوق� �لتدعيم ���مية �وإعطاء �والبحوث �العلمية بالعالقات

�قتصادية�و�جتماعية�والثقافية�والبي�ية�والتأكيد�ع���حق�التنمية�

� �مع �نظيفة �ب�ئة ��� �وا��ق �واملستدامة �����إدخالالشاملة �ملزمة بنود
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� �املذ�ورة ��وثالثااملجاالت ��م�� الذي��(logique sécuritaire)املنطق

� ��ورو�ية �للعالقات �ومحددا �سائدا �تجاوز�. التو�سية�–أصبح وعند

�شراكة� �بناء �أجل �من �املتاحة �الفرص �استغالل �يمكن �املنطلقات �ذه

  .مع��تحاد��ورو�ي��سا�م����تدعيم�بديل�تنموي�واعد�إس��اتيجية

 ت�لفة�عدم�انجاز�املغرب�إبراز وس�تعرض��ذا�املحور�كذلك�ا���

وا��سائر�امل��لة����عديد�املجاالت�من�أ�م�ا�تلك�ال���تخص��الكب�� 

�وال�شغيل� �العمومية �واملوارد �ا��ارجية �املبادالت �و��م �النمو �سق

�يجدر�... ا�� �تتعرض���شارةكما �ال�� �الدراسات �قليلة �عنصر��ام ا��

ذلك�أن�اتفاقيات�الشراكة�الثنائية�ب�ن�بلدان�. رغم�أ�ميتھ�البالغة�إليھ

املغرب�الكب���و�تحاد��ورو�ي�أدت�ا���تأقلم�ال�سيج��قتصادي�ل�ذه�

�تصلب� �عنھ �نتج �مما ��ورو�ية �السوق �ملتطلبات البلدان

)Rigidification (شمال� �العالقات �تطو�ر�-�� �حساب �ع�� جنو�ية

�ا��نو�ية �للغاية�. جنو�ية-العالقات �ضروري ��فقي ��ندماج �أن علما

�قدر� ��ستفادة �ت�تج��م�ان� قصد �أن �يمكن �ال�� �القليلة �الفرص من

  . عن��ندماج�العمودي

�ولو�ة�لفتح�ا��دود��إعطاءمشروع�املغرب�الكب���يجب��إحياءوإلعادة�

�رضية�وال��ك���ع���تنمية�املناطق�ا��دودية�والتعاون��س��اتي������

� �إلش�اليات �املش��كة �املواج�ة �مثل �حساسة  املا�ي��ج�ادمجاالت

(Stress hydrique)ا���... وال��ز�الغذا�ي�والت��ر�واملتغ��ات�املناخية�

مع�ا��رص�ع���ال�شاور�والت�سيق�ل�ي�ال��سا�م�اتفاق�التبادل�ا��ر�

� �والعميق �للعالقات��(ALECA)ال�امل �العمودي �الطا�ع �تكر�س ��
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�لالندماج� �ومسرعا �داعما ��تفاق ��ذا �ي�ون �وأن �املغار�ية �ورو�ية

  .املغار�ي

� �القارة �مع �العالقات �يخص ���فر�قيةفيما �إقامةإثر وع��

� �منذ �حر�افر�قية �تبادل ��30منطقة �أن��2019ماي �ع�� �التأكيد يجب

مجرد�وسيلة�للمسا�مة�����إال التبادل�ا��ر�ال�يمثل����أحسن�ا��االت�

�ذا��ا� �حد ��� �التنمية �يمثل �أن �حال �بأية �لھ �وال�يمكن �التنمية تحقيق

� �أك���بكث���من �تتطلب �حر�إقامةال�� �تبادل ��فارقة�. منطقة �أن كما

�ب�ن� �من �سلعة �افر�قية �ا �القارة �ت�ون �ال �أن �ع�� �با��رص مطالبون

�العاملية �الشر�ات �لصا�� �واسعة �سوق �ومجرد �املفروض�. السلع ومن

حسب�النظر�ة�اللي��الية�السائدة�أن��سا�م��ذه�املنطقة����الرفع�من�

�نمو� �ال��وإذا. �نتاجاإلفر�قي�سق �أن �ع�� �ا��رص �يجب �ذلك حصل

�إسنادبل�يجب�. يقتصر�النمو�ع���ا��انب�الك���ولفائدة�أقلية�ض�يلة

�املبادالت� �جودة �تحس�ن �ا�� �ال�ادف �النو�� �ل��انب �قصوى أ�مية

�وا �وطرق �املتبادلة �والسلع �ع���ال��وض���نتاجلعمل �وذلك املعتمدة

�و�بت�ار �العادل�. بالتجديد �التوز�ع �ع�� �ا��رص �يجب �ذلك بجانب

�ا��ر  �التبادل �منطقة ��� ��عضاء �البلدان �ب�ن �تبقى��للنمو �ال ح��

�و�دون��املنطقة �محتوى �بدون ��ائنا �العر�ية �م��ا �املناطق �عديد مثل

  . بصفة�مستمرة�باالندثار�مردود�يذكر�وم�دد

�السا�ع �املحور �ضرورة��أما �ا�� �بالتحليل �س�تعرض و�خ��

تطو�ر�القدرة�التمو�لية�لالقتصاد�ع���الرفع�من��دخار�الوط���خاصة�

� ��دخار�العمومي �يتطلبمنھ �ل�ل��إصالحالذي �شامل �حقيقي جبا�ي
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�ا��بائية ��عباء �توز�ع �مستوى ��� �وعادل �تمك�ن��الفئات وقادر�ع��

�التنموي�من� �املسا�مة����تحقيق�البديل الدولة�والسلط�ا���و�ة�من

ح���تتمكن�ج�ة�وع���الرفع�من�قدرات�املنظومة�البنكية�با��صوص�

  . الوط���مسا�ما��ا����تمو�ل��قتصاد�من�توسيع�وتحس�ن

�م�ول� �املتم���ب��اجع �الوضع �التذك���بخطورة �يجب �املجال ��ذا و��

فقط��%8.2ا����2010سنة��%�22دخار�الوط���ال���مرت�من�ل�سبة�

� �ع�. 2018سنة �العمل �الضروري �من �الوضع ��ذا �تحقيق�ولتجاوز �

تحس�ن��دخار�العمومي�كما�وقع�ذكره�سابقا�توز�ع�أك���عدالة�لل��وةو 

�رفع�و  �من �تمكن �ومالية �نقدية �سياسة �بفضل ��دخار�البن�ي دعم

�وتطو  �للبنوك �املالية �ع���املوارد �التأم�ن �منھ �خاصة �التأم�ن �ر�قطاع

بجانب�. تنو�ع�عقود�التأم�ن�ومنح��متيازات�ا��بائيةا��ياة�من�خالل�

� �من �الرفع �ضرورة �ع�� �التأكيد �يجب ��دخار�الوط�� ��داءتحس�ن

البن�ي�الذي�س�ستمر�ع���املدى�القص���واملتوسط����لعب�الدور��ول�

قت�ا��اضر�القطاع�البن�ي����تحقيق��سا�م����الو (���ميدان�التمو�ل�

� ��قتصاد�من�%80قرابة ��)تمو�ل �أن �تمثل��إش�الياتعلما التمو�ل

�عوائق ��أ�م �املؤسسات �ألغلب �بال�سبة �والنمو أنظر�(�س�ثمار

�الكمية �والدراسات �التنافسية �للقدرة �التو���� �املع�د وقد�) م�شورات

� ��ذه �حدة �ترت���ش�الياتزادت �تراجع �مع �البن�ي�بال��امن �النظام ب

من�جملة��2016سنة��92ا���املرتبة��2010سنة��32التو�����من�املرتبة�

�إجراءاتو�ذه�التطورات�تحتم�اعتماد�). أنظر�تقار�ر�دافوس(بلد��189

�البنكية� �أسعار�ا��دمات ��� �والتحكم �ا��وكمة �مستوى �ع�� سر�عة
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� ��عاونية �بنوك �و�عث �ع�� �التمو�ل��إحداثوال���يع �عاضديات

بجانب�. شار�ي�والتضام���من�قبل�املنظمات��جتماعية�والتضامنيةال�

�أك����إعادة �اتجاه ��� �الصغرى �التمو�ل ��يا�ل �عمل �طرق النظر���

� �ونجاعة �لتمتيع�شفافية �والعودة �للبنوك �ا��ا�� �القانون وتنقيح

�سياسات� �من �انطالقا �منخفضة �فائدة �ب�سب ��ولو�ة �ذات ��شطة

�ام �خلق �ع�� ��عمل ���شطة�قطاعية �وتنو�ع �حركية �تفاضلية تيازات

  . والرفع�من��سبة�اندماج�ال�سيج��قتصادي

بجانب�ذلك�من�الضروري�ترشيد�ال��وء�ا���التمو�ل�ا��ار������اتجاه�

��دخار�الو ا� ��سبة �من �ع���الرفع �ا��ار�� �التداين �من �و���ط�د ��

�نحو�تحقيق� �املباشرة ��جن�ية ��س�ثمارات �توجيھ �ع�� �العمل اتجاه

� �ع�� ��س�ثمارات ��ذه �و���يع �القطاعية �السياسات �إعادةأولو�ات

  . اس�ثمار�مرابيح�ا�محليا

� �اختيارات �من �تتضمنھ �وما �املحاور ��ذه  إس��اتيجية�ل

�ا�قصد�وأولو�ات�وإصالحات�سيقع�توج���ا�ور�ط�ا�وا��رص�ع���ت�امل

�أخضر�ح��� �اقتصاد �ا�� �قاتم �اقتصاد �من �الرئ���� ��نتقال تحقيق

� ��كتفاء��إعادةإحياءي�س�� �وعدم �الواقع �أرض �ع�� �ا��ضراء تو�س

وقد�اخ��نا��ذا��نتقال�املحوري�. ب��ديد��غا�ي�ال���تذكر�بأيام�زمان

  : ألسباب�عديدة�من�أ�م�ا

 رغم�فتوره�قد�أدى�ا����أن�نمط�النمو�التوس���القائم�ا���حد��ن

�املوارد� �مجال ��� �خاصة �وم�ول �مفرط �تصرف �وسوء تبذير
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�و�رض �والطاقة �املاء �رأس�ا �وع�� �يمكن�. الطبيعية �ال و�التا��

�ال��ز�املتصاعد� �ألن �النمط �بنفس �التنموي �العمل �ستمرار���

��سمح� �ال �عائقا �سيمثل �الفالحية ��را��� �وتد�ور �والطا�� املا�ي

 .ار�بنفس�النمط�التنموي ع����ستمر 

 أ�مل��ليا�قضايا�اللي��ا�����نتقالالنمو�التوس���خاصة����مرحلة�

�ي�من�تلوث�ااملناخ�مما�قاد�ا���ظ�ور�وتوسع�رقعة�ا���ات�ال����ع

�انت�جاذبة�سابقا��إنو�ذا�التلوث�سيقلص�من�جاذبي��ا�. املحيط

� ���م�ش�ا �من �سابقا�إنوس��يد �طاردة �التنمية�. �انت �أن حيث

�بل� �فحسب �توف���العناصر��قتصادية �بفضل �ال�تتحقق ال��ابية

�دنيا �ثقافية �وحركية �نظيفة �ب�ئة �كذلك �أن�. تتطلب �املؤسف ومن

� ����مالظا�رة �املحيطبجمالية �التحتية��ونظافة �الب�ية وصيانة

� �اختيارات �تتطلب �متفاقمة �ظا�رة �م�إس��اتيجيةأصبحت ع�تقطع

 . املرتجلة�واملوسمية��جراءات

 ل�ا��إن� �ست�ون �وخط��ة �عميقة �مناخية �تحوالت ��ش�د العالم

�ا��غرا��� �ملوقع�ا �نظرا �بالدنا �ع�� �ومختلفة �كب��ة ا�ع�اسات

�مناخ�ا �نحو�. ولطبيعة ��نتقال �ع�� �قائم �تنموي �بديل واختيار

�والظروف� �الشروط �وتوف�� �ال��ك�� �من �سيمكن �أخضر اقتصاد

�تأث��ا��ا�املالئم �من �وا��د �التحوالت ��ذه �ملواج�ة �والسامحة ة

 . السلبية

 واملناخ��إنإعادةإحياء� �املحيط �ع�� �وترك�����تمام �ا��ضراء تو�س

� �يمثل �وغ���الباطنية �الباطنية �الطبيعية محور�ة��إش�اليةواملوارد
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�إش�اليةذات�ارتباط�وثيق�وعضوي�بإش�اليات�عديدة�ع���رأس�ا�

�بمف �عموما �الشاملالتنمية �تخص���وم�ا �قضايا �ا�� باإلضافة

� �وال�شغيل �وال��ة ����(التغذية �ي�س�ب �املياه �ونقص الت��ر

ع���وجھ�) ...البطالة�وال��وح�وال��رة�بجانب�تفاقم�ال��ز�الغذا�ي

��م��ل�الفئات��جتماعية�و�ل���ش�اليةكما�أن��ذه�. ا��صوص

 .�ه�جيال�خاصة�الشباب�املع���باملستقبل�أك���من�غ�

  

�ع�� �التأكيد �يجب �ال�تتمثل�وأخ��ا �ال�� �املرحلة ����فقط�خطورة

�النمو�وتد�ور�التوازنات� ��جتماعيةضعف ،�ال�لية�وتوتر��وضاع

� �� �با��صوصبل �واملخيف�ندثار �� �التنمية�لاملفجع �مقومات �ل

ن�يجة�ارتفاع��سق���رة�الكفاءات�من�مختلف��صناف�وارتفاع�

بالتوازي�مع��د�املؤسساتو والتد�ور�املر�ع�ملرد�سق���ر�ب��موال�

ال��ز�ارتفاع�التغول�ا��ط���ل�ل�ما��و�موازي�وغ���منظم�بجانب�

�للمسار� �خط��ا �عائقا �سيمثالن �اللذان �املا�ي �وال��ز الطا��

�واملالية��ورد�ما��ل.التنموي  �ال�شر�ة �العناصر �جملة يمثل

�التنمية �لتحقيق �الضرور�ة �والطبيعية ��انت��واملؤسساتية م�ما

�املنوال �جدية. التنموي �طبيعة �ب�ل �البحث �قضية �من �يجعل �مما

  . قضية�مص��ية�عن�بديل�تنموي 

�املصدر� �يابانية ��امة �التذك���بحكمة �يجب �رؤ�ة�"كما �وجود بأن

�أحالم� �مجرد �الوضع �يصبح �وعمل �فعل �وجود �بدون ومشروع

(Rêve)ا����� �الوضع �يتحول �ومشروع �رؤ�ة �غياب ��� �فعل ووجود

��ابو  ����" (cauchemar)س �الشعبو�ة �تفادي �يجب �أنھ �ذلك مع��
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املجال��قتصادي�و�جتما���أل��ا�تقود�ا����شر��و�ام�كما�يجب�

�تنمو�ة��إطار �رتجالية�ال���ال�تندرج������جراءاتتفادي� مرجعية

أل��ا�تقود�ا���ان�شار�الضبابية�فيما�يخص��فاق��وا��ة�املعالم

�ا �تقود �كما �ا�عدام�التنمو�ة �وا�� �أنواع�ا �ب�ل �املوارد �تبذير ��

  .��دافالت�امل�والتناغم�ب�ن�
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