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یأتي ھذا العمل في إطار االعداد ألرضیة أولیة لعمل أشمل          
عمق یقوم بھ مركز الجنوب للدراسات االستراتیجیة تفاعال مع و أ

في ھذه الورقة شخصیا عملت و لھذا . ورقة المجلس االقتصادي
تلك على تتبع مضامین ومحتویات ما سمي بالورقة التأطیریة ل

لدراسة المزمع القیام بھا قصد بلورة مشروع لتنمیة الجنوب، و ا
في نفس الوقت و و خطي، على نحو متدرج ذلك بتلخیصھا كان 

 أیضا كما حاولت اؤالت،إثارة ماتفتح علیھ من تسوالى حد ما 
  . النبش في اتجاه آفاق بدیلة للتفكیر

مركز  التي یقترحھا الشتغالا محاور م ستجدونالختا وفي  
 . الورقة التأطیریة لتنمیة الجنوب معتفاعال ئھأعضاعلى الجنوب للدراسات االستراتیجیة 

  
  :صفحة العنوان

  :صفحة العنوانفي دالالت  من  خلصأھم ما یست
  
  ...إمكانیة ضمن إمكانیات- سبیل - اقتراحات: نموذج -
   اقتصادي وعلى صعید جھوياألولویة لما ھو:  التنمیة الجھویة-
  كھدف أسمى   ) االقتصادیة خصوصا( الجھویة كإطار سیاسي والتنمیة -

  .   إعطاء أولویة لالقتصادي على ما ھو سیاسي
سینظر إلیھ من زاویة مغربیة محضة أو على أنھ  التأكید على اعتبار النزاع السیاسي: ألقالیم الجنوبیةا -

  .سیعتبر كما لو أنھ غیر موجود
  .رسم حدود واتجاھات االشتغال:  الورقة التأطیریة-
  ...تأكید ما سبق:  المجلس االق واالج والبیئي-

  أسئلة تفرض نفسھا

  ؟...ة السیاسیة لصالح المقاربة االقتصادیةبیب المقارغلماذا ت
  لماذا یراد اختزال القضیة في بعد اقتصادي محض؟

  ة؟أال یمكن الحدیث في المقابل عن تنمیة سیاسی

  :آفاق للتفكیر في البدائل
لماذا ال یفكر في إعادة احیاء وبناء الحیاة السیاسة الدیموقراطیة : األولویة لما ھو سیاسي كطرح نقیض

  .خاصة وأن المنطقة تعاني من فراغ سیاسي مھول ال یخدم سوى تفشي االنفصال
تأطیر المواطنین  ب جھویة قادرة على أو التفكیر في خلق أحزا؟لماذا ال یھتم باألحزاب الوطنیة الحیائھا

  ؟؟؟.....ثق/جإ/قإ:  الحیاة األخرىجوانب يننبالذي على أساسھ ستو لحتھم مع العمل السیاسي، اومص
  

  :صفحة الفھرس
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  :الفھرس  من الورقة فيخلصأھم ما یست
  یحدد منطلقات العمل:  مدخل-
  وقوف على الواقع القائم:  التشخیص-
  .مبادئ الموجھة الغایات المنشودة وال-
  . التحوالت المراد احداثھا-
  . المنھجیة التي یجب اتباعھا النجاز الدراسة-
  . كل ما ورد في الورقة عبارة عن تأطیر لدراسة یزمع القیام بھا-
  .الورقة ترسم الخطوط العریضة للدراسة ثم في لحظة ثانیة تحدد منھجیة انجازھا -
  

  أسئلة تفرض نفسھا

 وحدود اشتغالھا ھاراطإدراسة لیست  أ؟؟على مقاس محدد مسبقادراسة راسة دألن تكون ھذه ال -
  ؟؟؟..محددة مسبقا

  ة التامة بما یجب أن یكون؟یلماذا انطلقت الورقة من منطلق الحسم ومنطلق الدرا. -
  لم أسبقیة التشخیص على تحدید المرجعیة؟ -     

  :آفاق للتفكیر في البدائل
  

 وفي ھذا اإلطار یمكن أن . وأن نؤسسھا علیھ،لورقة منطلقا إشكالیاثل ھذه ام لجعلیمكن في المقابل أن ن
تنطلق من كشف االشكالیات الحقیقیة وتصبو إلى الخروج  نسیر نحو صیاغة ورقة شعبیة بدیلة، بحیث

  .برؤیة تركیبیة متوازنة ولھا بعد استراتیجي أكبر
 ...سیلیھیجب تحدید مرجعیة انسانیة شعبیة كمنطلق للتشخیص ولما 

  :المحور الخاص بالمدخل

   يالملك خطابالما اقتطفتھ من  من خالل من الورقة خلصأھم ما یست
طار إ وتوفیر أجواء تعبویة و، بما یضمن تنمیة بشریة مندمجة ومستدامة، التزام بتفعیل الجھویة المتقدمة-

  ...مفتوح على السلطةولتداول دیموقراطي 
  .امل وتكاملي یرفع مختلف التحدیات وباألخص االقتصادیة بلورة نموذج تنموي مندمج وش-
  ... تكلیف المجلس االقتصادي بإعداده وفق مقاربة تشاركیة-
  .أولویة التنمیة في بعدھا االقتصادي التنصیص على -
  .تكلیف مؤسسة رسمیة لقیادة إعداد المشروع -
  . تفعیل الجھویة المتقدمةنحن أمام خطوة العداد نموذج تنموي جھوي في إطار التقدم نحو -
  .إعطاع أسبقیة للتنمیة على الجھویة -

  أسئلة تفرض نفسھا

 لماذا نحن أمام ھیئة أو مؤسسة تشرك السكان ولسنا أمام نخبة یفرزھا السكان؟ ولماذا یكون االشراك -
  مكمال ولیس مؤسسا؟

   ألسنا ھنا امام جھویة موجھة مركزیا؟-
یة اختصاصاتھا وحدود سلطتھا وتترك السكان أحرارا في بلورة نموذجھم  لماذا ال تحدد الدولة المركز-

  الجھوي؟
  .ایة وكوسیلة النھاء نزاع الصحراءغ لماذا ال ینزل الحكم الذاتي على األرض ك-
  .القاعدة ومن النخب التي تفرزھا ولماذا ال تأتي المبادرات من -
 ع طبیعة الجھة الموكول لھا المشروع؟ ما مدى انسجام االھتمام بالبعد السیاسي للجھویة م-
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   ھل التنمیة شرط لنجاح الجھویة؟ أم الجھویة شرط لقیام التنمیة؟-
  أین شراك ساكنة المخیمات؟-
  

  :آفاق للتفكیر في البدائل
  

تسطر : ریة شعبیةی كبدیل أو باألحرى كاستجابة للمبادرة الملكیة بعث مبادرة جماھىربما یكون من األول
 نخبة شعبیة جھویة وتلتف حولھا جمیع االطارات السیاسة والمدنیة وبھذا ال یكون ویھا طلیعة أأسسھا ومرام

  .ھا وعملیا وشمولیا ومؤسساالتفاعل مع الورقة التأطیریة مجرد تفاعل موجھ بل تفاعال موجِّ
راسمة وتكون ھذه المبادرة الشعبیة المنطلقة من جھة الصحراء محددة الختصاصات الدولة المركزیة و

لحدود تدخلھا سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وثقافیا، بشكل یضمن تناغم وتكامل البعدین السیادي 
  .والدیمقراطي التنموي

انة دون مختلف أشكال ص لتنمیة شاملة وعادلة وحاوفي ھذا اإلطار تصبح إعادة االنتظام السیاسي أساس
  . ةعلى مستوى ھذه الجھوالتدخل الخارجي في شؤون الدولة 

  .لمخیماتممثلین عن ساكنة ا ل فعليشراكالبحث عن سبل ال و ھذا دون ان ننسى
  

  والبیئي واالجتماعي االقتصادي المجلس مھمة إطار باب تحدید
  :ھذا الباب   من الورقة فيخلصأھم ما یست

  
  

  :إطار مھمة المجلس
 .تركیز مھمة المجلس فیما ھو اقتصادي واجتماعي -
 .كیة لبلورة ھذا المشروعاعتماد المقاربة التشار -
 ومحترمة همشروع یستھدف ارساء أسس منظومة اقتصادیة جھویة مولدة للنمو والثروة والرفا -

 .للخصوصیة الثقافیة
التفاوت في االھتمام أو  ال یقتصر المشروع على منطقة النزاع ولكن یمتد إلى جھة كلمیم مع قدر من -

 ...االختالف في التعاطي
مع إمكانیة االنفتاح على الجوانب ... صار على ما ھو اجتماعي واقتصادي وبیئيتصریح مباشر باالقت -

 .األخرى دون ذكرھا باالسم
 ...ئا النجاح الجھویة المتقدمة وانجاح تجربة الحكم الذاتيیاعتبار المشروع تھی -
 15أو  10مراعاة النتظارات السكان الضاغطة یجب تنفیذ التدخالت الكبرى في سقف زمني یتراوح بین  -

 .سنة
   اعتبار المشروع أرضیة لتوحید جھود الفاعلین المؤسسین على اختالفھم دون حلول المجلس محلھم

  
  أسئلة تفرض نفسھا

الحقوقیة صد الضغوط قصد ن أوضاع السكان یحسالى تھل نحن أمام مشروع تنموي یھدف من جھة  -
  خل اقتصادي واجتماعي؟من مدالسیاسي لساكنة اضمان والء قصد الدولیة ومن جھة أخرى 

  وإذا كان األمر كذلك إلى أي حد سینجح األمر؟ -
  ھل التنمیة االقتصادیة وسیلة مثلى لربح الرھان السیاسي أم العكس؟ -
  لماذا ھذا التفاوت أو االختالف في التعاطي مع اقالیم الجنوب ضمن ھذاالمشروع؟ -
  بأي معنى سیختلف ھذا التعاطي؟ -
  لزمني المرسوم بمحاولة لملء الفراغ السیاسي الداخلي بجھة الجنوب؟أال یوحي السقف ا -
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لى الحكم إنخرط في مشروع الحكم الذاتي؟ ھل تنظر الدولة نكف عن التمھید وتھیيء األرضیة لنلماذا ال  -
  الذاتي كوسیلة ال كغایة؟ كطعم ال كعالج أو كتنازل؟

شكال السیاسي على األرض  تعطي األولویة لحل اإللماذا تضع الدولة العربة أمام الحصان؟ ولماذا ال -
 وبین السكان بدل مخاطبتھم بلغة اقتصادیة أحادیة؟ ولماذا تخص بالخطاب السیاسي المنتظم الدولي فقط؟

 ... قلبا وقالبا؟ فأین الجدید؟؟فالحالي مجرد تجربة مكررة ولألسفي افقھ ألیس المشروع  -
  :آفاق للتفكیر في البدائل

وضع الحالي بالمنطقة الجنوبیة ظھور حركة جماھیریة تبلور مشروعا سیاسیا واقتصادیا یقتضي ال
 وتحول بذلك دون فشل ھذه الورقة الجدیدة ،ل من خاللھ مشاركة السكان ورقابتھموتفّع... ثقافیاو واجتماعیا 

  . السابقةاألوراقبھ ت منی خاصة في ظل الفشل الذي ،ت بھا  الدولة إلى ساكنة  المنطقةمالتي ر
وفي مقدمتھم سكان المخیمات (ضمان السیادة الشعبیة لساكنة المنطقة على لمشروع أساسا  اوینصب ھذا

سواء على المستوى السیاسي أو االقتصادي مما سیشكل مناعة حقیقیة ضد )  الشرائحجمیعتاح على وفي انف
  .الداخلیةاألطماع الخارجیة  وطاقة خالقة للنھوض وللنمو ولعالج االختالالت 

ر ما لحق بالساكنة وبالخصوص ساكنة المخیمات جبالبد إذن من خلق أسس جماھیة لشرعیة سیاسة تكفل 
  .من ضرر وتضمن الوقوف الصلب في وجھ القوى االنتھازیة الخارجیة والتي تحشر انفھا في شؤون االقلیم

 من شأنھ تفویت مزید من ة وأن ذلك خاص،البد من االنخراط الجدي في مشروع سیاسي ودونما تأجیل
 ....الفرص تھم الوحدة الوطنیة والسلم والتنمیة

  والبیئي واالجتماعي االقتصادي المجلس في باب مقاربة
   ھذا الباب من الورقة فيخلصأھم ما یست

  :مقاربة المجلس
 ، عضو یمثلون مختلف تیارات وتنظیمات المجتمع المدني99المجلس مؤسسة دستوریة مستقلة تضم  -

ویبلور تقاریر ویقوم بمھمات استشاریة وتشخیصیة واقتراحیة حول ما ھو اقتصادي واجتماعي وذلك في 
 .ین حساسیات مختلفة بإطار حوار

تحرض على التقریب بین مختلف و لجمیع المكونات بالمشاركة اد منھجیة تشاركیة وحواریة تسمح اعتم -
 .وجھات النظر

عمومیة من تشخیص وتحوالت تھم السیاسة ال إعداد المشروع بما فیھ إحداث لجنة متخصصة لقیادة عملیة -
 .النتقال إلى النموذج المنشودضمان اوسیناربوھات للتنمیة ل

 عضوا معینون بمنھج دیموقراطي بحیث یمثلون فئات المجلس الخمس ولجانھ الدائمة 25تضم اللجنة  -
  .الست

 :الورقة التأطیریة*
/ التحوالت الضرورویة/ المرجعیة/ التشخیص: عناصر األولى في ما یخصتؤطر مھمة اللجنة وتقدم ال -

 ).الخالصات/ النقاش الداخلي/ اشراك/ استماع(المنھجیة المتبعة في الدراسة مستقبال / النتائج المرجوة
المسؤولین الحكومیین  بقة عن الجھة وعلى الدخول في نقاش معااعداد الورقة اعتمد على الدراسات الس -
 ... ومع وكالة تنمیة الجنوب والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومؤسسة الوسیطحلیینجھویین والموال
 

  أسئلة تفرض نفسھا

 ھل :المنتمیة لجھات الجنوب بھذه المؤسسة؟ كیف تشكل ھیأة ھذا المجلس" الحساسیات"ما مدى حضور   -
 بالتعیین أم باالنتخاب؟ بأي معنى ھو مؤسسة دستوریة مستقلة؟

للجنة وھذا المجلس ككل الكفاءة النوعیة للقیام بھذه المھمة؟ أال یمكن التفكیر في ا أي حد تمتلك ھذه إلى
  تشكیل لجنة شعبیة بدیلة؟

رفة؟ لماذا لم تتم المزاوجة بین ما ھو عمودي وما صلماذا كان إعداد الورقة المؤطرة ذو طبیعة عمودیة  
في إعداد المیثاق الوطني على االقل میة؟ مثلما وقع ھو أفقي؟ بین الجھات الرسمیة وجھات غیر رس

  ؟...للتعلیم
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  ؟...وفي ھذا اإلطار إلى أي حد سیكون اشراك الساكنة فعاال
  ؟...ت الدولة لنفسھا فقط في إعداد ھذه األرضیة الموجھة للدراسة المزمع القیام بھاتلماذا أنص

  ...ألیست ھذه الدراسة محكومة بطبیعة انطالقتھا
  

  :للتفكیر في البدائلآفاق 
لماذا ال تفكر ساكنة الصحراء في تشكیل مجلس حكماء وخبراء ینتقون من الكفاءات المعروفة جھویا 

  ...اوالمشھود لھا في مختلف القطاعات والتخصصات أكادیمیا ومھنی
موقع المتلقي لماذا ال تبادر الكفاءات والنخب الصحراویة إلى قیادة مبادرات من ھذا القبیل بدل مكوثھا في 

  السلبي؟
  .ربما یجدر في المقابل أن تصوغ النخب المحلیة والكفاءات العلیا بھذه المناطق مشروعھا النھضوي الشامل

 ...عیة المشروع توافقیا على األقلجبتسطیر مر -
 .بتشخیص أوضاع المنطقة موضوعیا وواقعیا -
 .برسم الغایات المنشودة بتحدید الخطوات الضروریة والمعقولة -

ماع االنتھازیة طعلى أن یكون ھذا المشروع ذو طبیعة جماھریة شعبیة مقاومة لالستبداد داخلیا ولأل
  ...خارجیا
  بالمفارقات ملیئة حصیلة :األولیان الراھنة الحال وتوصیف  التشخیصفي باب

   ھذا الباب من الورقة فيخلصأھم ما یست
 .التشخیص أولي وسیستمر - 

ھودات كبیرة في االستثمار لتطویر البینات التحتیة الضروریة لألمن جماستفادت ھذه الجھات من  -
 .وللخدمات االجتماعیة األساسیة

فالحاصل مليء . االجتماعي/ االقتصادي/ البنیة التحتیة:  محاور3رغم انكباب ھذه المجھودات على  -
 .بالمقارقات

 .بنیات تحتیة متقدمة مقارنة مع الشمال -
ومؤشرات ،  الخدماتج لولوالمستوى ع -

 .بالمقارنة مع المعدل الوطنيعلیا اجتماعیا، 
  . الدولة ھي المستثمر األول -
 .جھود لتشجیع االستثمار والمبادرة -
  مساعدات اجتماعیة -

عدم تحقیق االقالع االقتصادي وخلت القیمة  -
 ...المضافة

 .بطالة الشباب والنساء -
 .الدولة ھي المشغل األول -
  جتماعیینصعوبات في التماسك واالندماج اال -
 .ضعف االستثمار والمبادرة الفردیین -
  .نتائج ضعیفة لھذه المساعدات -

 ...تساؤالت بخصوص صواب ونجاعة السیاسة العمومیة المتبعة وكیفیة تصویبھا
  

  أسئلة تفرض نفسھا

 وللمفسدین؟  للفساداإلى أي مدى كانت المجھودات تخرج من القوة إلى الفعل؟ أم تكن بقرة حلوب -
  مع المعدل الوطني ولیس مع ما یجب أن یكون؟؟نةرقا لم الم-
 ات دون إشارة إلى اسبابھا الجلیة لكل مالحظ عاقل؟رقافلماذا االقتصار على سرد الم -
 ة ومكشوفة أمام الجمیع؟فألیست األسباب معرو -
  أال یشي التغاضي عن األسباب بعدم الرغبة الجادة والصادقة وبعمق في مواجھتھا؟ -

  :ي البدائلآفاق للتفكیر ف
مرجعیة متوازنة إن  عندما تكون منطلقات الورقة إشكالیة فإن ھذا سیجعل التشخیص ینطلق على األقل من

  .تھال بحیث یصبح ھذا التشخیص حوارا حقیقیا مع الواقع ومواجھة فعالة الختال،لم نقل صراعیة
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لى الخفایا العمیقة التي على التشخیص أن ال یقتصر على كشف األعراض الخارجیة بل علیھ أن ینكب ع
  .إذ بدون نبش تعفنات وتقرحات الجراح الغائرة فال سبیل إلى مداواتھا حقیقة.  وراء ھذا الواقعفتق

 یسلط الضوء على مواطن ،البد من دخول المنطقة إن لم نقل المملكة ككل في مكاشفة حقیقیة وحوار حقیقي
  ... یسعى بحكمة إلى معالجتھا، واالختالل

  
  الترابیة التنمیة یلةصباب ح

   الورقة فيھ منخلصأھم ما یست

  :السیاق العام
 . من السكان%3 من التراب الوطني       60% -
 . %95 و74نسبة تمدن تتراوح بین  -
 .الجفاف والتصحر -
 .صراع جیو سیاسي -
 .وحدة ثقافیة تشجع على ربط المنطقة بالشمال -
  ...فعل غیاب اختالط اجتماعي عرقي ادماجي متوازنھیمنة المنطق القبلي بفعل المشكلة السیاسیة وب -
  

  أسئلة تفرض نفسھا

 ما مدى دقة ھذاالسیاق العام؟ سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وثقافیا؟ -
  أم یتعداه إلى صراع سیاسي ذو ابعاد داخلیة؟؟؟؟سیاسیا ھل األمر یقتصر على صراع جیو سیاسي -
 البحریة والمعدنیة؟اقتصادیا این الحدیث عن االمكانات الطبیعیة  -
 ال تعاني المنطقة من تمزق ثقافي نتیجة الصراع السیاسي؟أوثقافیا  -
  ؟؟..واجتماعیا این مسؤولیة الدولة في تكریس القبلیة والعنصریة -

  :آفاق للتفكیر في البدائل
  :ربما الحدیث العمیق عن السیاق العام یحتم علینا االنتباه إلى أن*
تصادیة واعدة ومتنوعة ومن شأنھا في حالة استثمارھا دیموقراطیا وعقالنیا  المنطقة لھا إمكانات اق-

االمبریالي، أن تضمن الكرامة الغربي البتزاز الدولي واالستغالل اولصالح ساكنة المنطقة بتخلیصھا من 
  .والرفاه

ھان ارتھ  یغذی یحوم حول المنطقة صراع جیوسیاسي تغذیة األطماع االمبریالیة المستمرة في جشعھا و-
 بحیث ، تعید األمور إلى نصابھا التيجاھیریةالرادة اإلغیاب یدعم ذلك أیضا و. لھا ولغیرھاطرفي الصراع

شقاء حول حل سیاسي سلمي منصف وعادل تردع األطماع الخارجیة وتبسط أرضیة صلبة للقاء الفرقاء األ
  ...ویصون الحقوق ویضمن السیادة

التردي الحاصل سواء باستغاللھا للخصوصیة الثقافیة في حسابات ثقافیا للدولة مسؤولیة كبرى على 
 ، أومن خالل تدبیرھا للملف االعالمي بمیوعة،لثقافة فولكلوریة ممسوخة أو في تكریسھا ،سیاسویة ضیقة

  ...ات الحقیقیةاءوبتھمیشھا أو ال مبالتھا بالكف
مختلف بم تاالنسان وتھ لیة تنطلق منو التماسك االجتماعیین مقاربة شمواالندماج  تضي الحفاظ علىیق

  . حیاتھمستویات
  

  :التقییم االقتصاديفي باب 
  : الورقةفيھ  منخلصأھم ما یست

  . مجھودات عمومیة ضخمة ومھیكلة-
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  .تعززت بوكالة تنمیة الجنوب -
  ) وطنیا3(استثمارات ھامة  -
  ... وطنیا من حیث البنیة التحتیة-
  .بع وطنیا الناتج الداخلي الجھوي ھو الرا-
  : و في المقابل #
 ).اإلدارة العمومیة والصید(غیاب اقالع اقتصادي حقیقي وقلة التنوع  -
 .استفادة المقاوالت من إعفاءات ضریبیة دون فائدة  -
/ المخیم/ المحروقات/ ل سولدبدو/ زون/ انعاش( ملیار مساعدات مباشرة وغیر مباشر للمنطقة 4.6 -

  . المستھدفین منھ الىذلك قد ال یصل بالضرورةوكل ) الضریبیة االعفاءات
  

  أسئلة تفرض نفسھا

لماذا أسبقیة ما ھو اقتصادي على ما ھو سیاسي؟ مرة أخرى أال یدل ھذا على أن الدولة ترید أن تنخرط  -
 قیع؟؟رأو الت" البریكوالج"بشكل ما في منطق 

 ؟ )الفوسفات والیورانیوم تحدیدا(  أین ھو القطاع المعدني -
 دولة شفافة بما یكفي؟ال ھل -
 سؤال مدى جدیة الدولة في تدبیر ملف التنمیة بالمنطقة؟ھذا ه المفارقة؟ أال یطرح ھذما ھي األسباب وراء  -
 ھل تنسجم وتتناغم مشاریع التنمیة مع إمالءات وضغوط القوى الخارجیة؟ -
 فتعل بأیاد خارجیة؟ أم ھو ميھل المشكل السیاسي الحاضر الغائب في ھذه الورقة نتاج طبیعي وتاریخ -
  ؟... لتستفید من اإلعفاءاتط باالسم فقاأال توجد شركات بالصحراء وجود -
  

  :آفاق للتفكیر في البدائل
 نخشى ھاھنا فإنناعندما ال تكشف المشكالت الحقیقیة ویكتفي بالوقوف عند مستوى مظاھرھا العرضیة فقط 

لھروب من األزمة إلى األمام مع تعمیقھا في اآلن تكرار نفس السیناریو الفاشل الذي ال یعمل سوى على ا
  ...نفسھ

ومن ھنا یكون واجبا على القوى الطالئعیة والنخبویة المتجذرة في االنتماء إلى المنطقة وإلى الوطن أن 
  :تكشف النقاب عن ھذه المسببات الحقیقیة والتي یمكن ایجازھا فیما یلي

ر السیاسي مھمازا استراتیجیا لمنطقة المغرب تبارھا للتوتكالب األطماع الخارجیة على المنطقة واعت*
  .العربي ككل

طیة والمساواة ویصبو إلى تحقیق فعلي  الدولة مشروعا وطنیا صادقا یتأسس على دعائم الدیمقرانيعدم تب*
  ...شروط السیادة الفعلیة على األرض قوة وایدیولوجیال

  ...ولى الفئة المالكة للنفوذ السیاسي والماليمشاریع الدولة على األرض مجرد ریع یستھدف باأل*
  .الدولة تستھدف فقط تدبیر األزمة لحظة بلحظة وال تملك رؤیة استراتیجیة تخدم الشعب على األقل*

ى الحیة التي تحمل بصدق مشروع النھوض بالمنطقة أن تركز باألساس على الضغط ولھذا ال بد على الق
  :على أجھزة الدولة ومؤسساتھا

  ...قضاء التام على الریع وعلى أشكال رعایة الفساد سیاسیا واقتصادیا لل-
/ سكن/ صحة/ تعلیم:  أرساء أسس التدبیر المؤسسي الراشد والكامل لمختلف شؤون وجوانب الحیاة-

  ...شغل
  .ة المؤسسات والتدبیر النزوي للمنشآت العامةن والقطع مع شخص-
  .لثروات المنطقةا دولة في شفافیة تامة في تدبیرھ دخول ال-
 مأسسة المساعدات والتركیز على المساعدات الداعمة لتأھیل المواطنین نحو االستقاللیة االقتصادیة -

  ...والنماء الذاتي
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  :التقییم االجتماعيباب 
   من الورقة فيخلصأھم ما یست
  .ضل في البالدفألالفقر ولوج الكھرباء والماء والتطھیر من بین ا/ محو األمیة/ التنمیة: مؤشرات

  :في المقابلو
 وعملت على ، دون أن تقارنھا مع المعدالت الوطنیة،یاھا مشكلة كبرىإتذكر الورقة نسبة البطالة معتبرة 

 ، لغیاب شبكات اجتماعیة تغطي حاجیات المنطقة، وذلكربطھا بالمساعدات المخصصة للمنطقة كنتیجة لھا
   . لھا حقیقةإلى الفئات المحتاجةھذه المساعدات لتصل 

  أسئلة تفرض نفسھا

  أال یھیمن التقییم االقتصادي على االجتماعي من جدید؟*
  لماذا یقاس على المعدالت الوطنیة وكأنھا جدیرة بالقیاس علیھا؟*
  مدى كفایتھا؟ ما ما مدى جودة الخدمات الصحیة و*
  ؟... التعلیم الرسميما مدى صحة نسبة محاربة األمیة؟ في ظل معرفتنا بزیف األرقام التي تخص*
  ما مدى جودة المیاه التي اعتبرت صالحة للشرب في العیون والسمارة والداخلة وبوجدور وغیرھا؟*

/ مدارس المھندسین/ المعاھد العلیا/ الجامعات: ماذا عن غیاب مؤسسات الترقي االجتماعي بالمنطقة 
خاصة في ظل سیادة اقصاء   ؟...لعسكریةاالكادیمیات ا/ لتخصصات الطبیةلالتقنیة و المعاھد الجامعات 

  .ابناء المنطقة أحیانا ألسباب عنصریة محضة
وفي ھذا االطار یمكنكم تصفح الدلیل المخصص لتوجیھ تالمیذ الباكالوریا الموجھ لتالمیذ الشعب التقنیة و 

. االلتحاق بھاستندھشون لغیاب اسم مدینة و احدة من مدن الجنوب یوجد بھھ معھد او مدرسة یمكن لھؤالء 
pdf.technologies_et_sciences/downloads/files/com.24babsahra.www://http  

  
  :آفاق للتفكیر في البدائل

/ تعلیم: من أسس جودة الحیاة االجتماعیةإذا كنا نرید الحدیث عن تقییم اجتماعي فمن األولى االنطالق 
  ... وھذه جمیعھا معروفة أوضاعھا البائسة...الخدمات االساسیة/ الشغل/  السكن/الصحة

  ؟...وھل ساكنة المنطقة وجدت فقط لتأكل وتنام وتتبرز
  :من الواجب على الدولة أن تفتح فروعا جھویة لمختلف خدماتھا من األلف إلى الیاء بالمنطقة

 مختلفة والتقنیة التخصصات الكلیة طب ومدرسة علیا للمھندسین ومعاھد علیا  في  طقة تحتاج إلىالمن
  . تقنیة وعلمیة وأخرى للتخصصات األدبیةجامعة

ھو في حاجة إلى توفیر . المنطقة في حاجة إلى تأھیل صحي حقیقي یراھن على الكم والكیف في اآلن نفسھ*
  .ةیة مع تكالیفھ الحقیقسكن اقتصادي الئق وبأسعار متناسب

المنطقة في حاجة إلى بنیة اقتصادیة حقیقیة وخالقة للشغل وھذه مسؤولیة الدولة التي تتعامل مع المنطقة *
  .تكتیكیا ال استراتیجیا

   .االعالم لھ دور اجتماعي في غایة األھمیة وال بنبغي اھمالھ*
 .فساد السیاسيتبعادھا من طرف قوى االالجمعیات المدنیة ینبغي دعم مأسستھا واستقاللیتھا الس -
حیة وخالقة للراسمال نزیھة والمیدان الثقافي بحاجة إلى ارساء أسس مؤسسیة وشعبیة لبنیة ثقافیة  -

 .الرمزي الوفي لألرض وساكنتھا
 لذا یجب ، الوطنیة الصادقةتلصناعة الراي واستقطابھ وتوجیھھ نحو الغایااالعالم مجال استراتیجي -

  ... تدبیره مخزنیا وفتحھ على الطاقات المبدعة في تنافس وطني شریفالكف عن
  

  :التقییم في جال الحكامة
   من الورقة فيخلصأھم ما یست
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 وفي مستوى التأطیر والتدبیر بالجماعات ،ھ النقص في الكفاءاتقمسلسل الالمركزیة یتقدم لكن یعو -
 وضعف  المختلفةطیط وإعداد الترابوضعف الموارد وغیاب االتصال بین مستویات التخ. المحلیة

 .شفافیة القرار
تجاوز  - اسقاللیة القرار -معرفة سیاق المنطقة -  الحماس :مسؤولو المصالح الخارجیة یفتقدون -

 ...المقاربات القطاعیة
 على لشراكة بین الفاعلین السیاسیین والتخطیط الترابي وادعم   علىوكالة تنمیة الجنوبعملت  -

استمرار مشاكل الحكامة مما یعیق بعض المشاریع یسجل  مع ذلك ، القربتوحید جھود تنمیة
 .ویضعف التنمیة

 ودون اطار مالي وقانوني .ساعدات الدولةمرغم نمو وحیویة المجتمع المدني وتجاربھ فھو رھین ب -
دون القدرة على فرز  یجعلھ حیة لالنتھازیة وللتدخل الخارجي وضاللیة مما یجعلھ قاالست یكفل لھ

 .ود التنمیةھخبة تنجح بھا جن
ال دون ظھور ثقافة مشتركة ودون انخراط المعنیین في التنمیة ودون حالسیاق السیاسي ومستوى الحكامة 

  . العامةتالتناسق بین السیاسا
  

  أسئلة تفرض نفسھا

تحكم لماذا االقتصار في مجال الحكامة على أجھزة الدولة وعلى المجتمع المدني وكالھما یعانیان من  -
  محكم للدولة المركزیة؟

ھل یمكن الحدیث بما یكفي من العمق عن الحكامة دون الحدیث عن أحزاب سیاسیة تجسد حقیقة التعددیة  -
  وترتبط فعلیا بالقواعد؟ 

ھل یمكن الحدیث عن الحكامة والدولة العمیقة تھیمن على توزیع مناصب تنفیذ القرار وتتحكم بشكل أو  -
  نیا؟طلشعب وممثلي السكان محلیا وجھویا وورز ممثلي افآخر في 

 تكون ملزمة لكل إطار و جمعوي ة لنموذجمؤسسیال وةمالیال وةقانونیالمالمح اللماذا ال ترسم الدولة  -
 و االستقاللیة و النواھة ضمن الدیمقراطیة الداخلیة والشفافیة والدینامیةمما یفي االحتذاء مغربي جمعوي 

  ؟بدل العبث السائد حالیا
  

  :آفاق للتفكیر في البدائل
 تخضع الزالت المؤسسات فجمیع ببالدنا سسةأالم یرةتو ضعف إلى باألساس تعود الحكامة مشكلة إن

 الدولة مؤسسات وأ أواألحزاب الجمعیات فسواء ،الخارجیة وللتدخالت الشخصیة وللمیول الفردیة للنوازع

. الخارجي التأثیر أو االنتھازیة إزاء ةصنمح غیرو الداخلیة دینامیتھا الستقاللیة فاقدة جمیعا ذهفھ المختلفة

 مسیرة جعل ما ھو ،النفوذ على الصراع ومعھ عقود طیلة المغرب ھعرف الذي دیولوجيیاال الصراع ولعل

 وبأحزاب خارجیة جھات أو الدولة عطف على تعیش فبجمعیات. مكانھا تراوح ال بالفعل تكاد المأسسة

 وامام المركزیة، الدولة علیھا تھیمن وبمؤسسات ،تاریخیةال أو المالیة والزعامات ةالشخصانی علیھا تسیطر

 على التغطیة بھا یراد بھرجة أو شعار مجرد الحكامة تبقى ،وإمالءاتھا الخارجیة للتدخالت رھینة ككل دولة

 ولم جدیدة معویةوج حزبیة إطارات إلى المناطق بقیة من أكثر حاجة في الصحراء في إننا .الحقیقي الواقع

 دورا لعبت لطالما التي الفعالیات من لعدد السیاسي العزل ممارسة إلى ایضا حاجة وفي ،بالمنطقة خاصة ال
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 والتدبیر سییرالت یخص فیما جدیدة بعقلیات عدفال المقابل وفي ،بالمنطقة األوضاع نفس انتاج ویعید محافظا

  .منطقةبال لمؤسساتمجموع ال

  
  القطاعات تنمیة: المنتجة القطاعات تنمیة :اناتوالرھ باب التشخیص

  بصدده من الورقة خلصأھم ما یست

 ةمستثمر غیر إمكانات فھناك) %15 (بالمنطقة و) %8 (وطنیا البحري الصید أھمیة رغم: البحر منتجات -
 لصیدا إطار في للشباب الموجھة البرامج وكذا الصید تراخیص تدبیر أن كلما ،التحویل مستوى على خاصة

  .المشاكل من الكثیر یعانیان الساحلي
 الموارد وضعف للزراعة القابلة المساحة لضیق نظرا القطاع ھذا مستوى على كبیر ضعف: الفالحة -

  .المنتوج تثمین تضمن ھیكلة إلى الجمال تربیة قطاع حاجة وكذا المائیة،
  :السیاحة

 التعریف لضعف ضعیف السیاحة لقطاع ادياالقتص فالوزن والثقافي الطبیعي الموروثین أھمیة رغم -
 .والمقاولین المستثمرین ولتحفظ بالمنطقة

  :والصناعة المعادن -
  .الجھوي الخام الناتج من %6 بـ یساھم الفوسفاط قطاع*

  .المؤسسي اإلطار توضیح شریطة المعادن الستخراج آفاق وھناك
  .الوطنیة بالشبكة وربطھ البشریة الموارد وتأھیل مواقعھ تأھیل شریطة واعد قطاع: المتجددة الطاقات*
 وفي األعمال مناخ في الوضوح ىوإل الھیكلة إلى حاجة في فھي ونموھا أھمیتھا رغم :والخدمات التجارة*

  .بالخصوص الضریبي المجال في و العقار
  التسویق مسارات مستوى على وتكیف وتكوین مواكبة إألى حاجة في متنوعة تقلیدیة صناعة*

  تفرض نفسھاأسئلة 

 كورقة یستغل الصید ملف وأن خاصة للقطاع، تدبیرھا في یكفي بما شفافة تكون أن الدولة تستطیع ھل
  سیاسي؟ نفوذ ذات داخلیة لوبیات ھیمنة من نيویعا الخارجي للضغط
  ثرواتھا؟ من فعلي بشكل المنطقة ةداستفا مستوى على الدولة جھود تغیب تكاد لماذا
  الفالحي؟ المستوى على المنطقة أعیان خدمة في دولةال جھود تتركز لماذا
  لین؟المح للفالحین الدولة دعمل شفاف بشكل یؤسس ال ولماذا

   السمارة؟ كلمیم بجھة الفالحیة العلیا المعاھد ھي أین 
   بالمنطقة؟ السیاحي ثمارتاالس من والمستثمرون المقاولون یتحفظ لماذا
  الجنوب؟ قطب عرقلة في السیاحي أكادیر قطب دور ما
   المعادن؟ قطاع في والمعادن الصناعة قطاع یختزل  لماذا 

  الورقة؟ في االستعجال بھذا الفوسفات قطاع على رورمال یتم لماذا
 عالقة ما نیوم؟راالیو  ذكرھو أین التحویلیة؟ الصناعات ھي أین المنطقة؟ من خاما الفوسفات یخرج لماذا 

  ما؟ تدخل ھال وھل طاعالق بتدبیر قوى االستعمار الغربي
  بالمنطقة؟ العقار تحفیظ إزاء متحفظة نفسھا الدولة زالت ال لماذا
 السیاحة؟ لقطاع ملحق مجرد ھو أم كاف؟ استراتیجي بعد لھ التقلیدیة الصناعة قطاع على التعویل ھل

  اتیة؟المناسب البھرجات بدل للقطاع الفعلیة الھیكلة مستوى على جھودھا الدولة تكرس ال ولماذا
  

  :آفاق للتفكیر في البدائل
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 ولھذا .التكمیلیة بعد فیما ثم ،االساسیة القطاعات على التركیز بدایة يیقتض حقیقیة لتنمیة التأسیس إن
 من وغیرھا الفالحیة وادنون منطقة تأھیل على بالعمل للمنطقة غذائي اكتفاء ضمان سبل في البحث یتوجب
 الكفاءات واستقطاب العصریة الري أنظمة واعتماد السدود ببناء ذلكو ،المحوري الدور ھذا عبلل المناطق

 الطبیعیة بالثروات المرتبط الصناعي القطاع تأھیل یتوجب الثانیة الرتبة وفي. الضروریة والرسامیل
 الكافیة الشفافیة الدولة تضمن أن فیتوجب المعادن قطاع عن أما. والفوسفات البحري الصید خاصة للمنطقة

 إن .الدولیة االنتھازیة من تحمیھ وأن الساكنة حقوق بضمان فیھ االستثمار ترھن وأن القطاع یرتدب في
 على والقضاء الفرص تكافؤ تضمن فعلیة سسةأم یقتضي حقیقیة اقتصادیة نھضة لضمان األمثل السبیل
 المناطق بھذه التعلیم یتوجھ أن یتوجب كما. ببالدنا السیاسي النفوذ ذوي على والمحسوبین االنتھازیین ھیمنة
 المتخصصون والتقنیون المھندسون. (المنطقة باقتصاد للنھوض المستویات مختلف من الكفاءات تأھیل إلى

 في الوضوح من مزید إلى حاجة في الدولة بأن القول یمكن العموم وعلى). والتسییر التدبیر في والخبراء
  .باإلقالیم عالقتھا

  

  االجتماعیة والقطاعات البنیات طویرت :والرھانات التشخیصفي باب 
  .االجتماعیة والقطاعات البنیات  تطویر:والرھاانات  التخصیص

  

  الورقة في  ھ منخلصأھم ما یست

  .كاف غیر الجوي النقل هو وحد بھا بأس ال التحتیة البنیات -
 خاصة لفالحةا على ینعكس مما للشرب الصالح للماء معظمھا في تخصص یجعلھا المائیة الموارد ضعف -
  .كلمیم في سدود لبناء المرتفعة الكلفة ومع  االستكشاف میزانیة كفایة عدم مع
  .الصحیة لألطر نابذة فالمنطقة الصحیة البنایات توفیر في الدولة استثمار رغم -
 ولياأل التعلیم كفایة عدم من تعاني فالمنطقة ،المھني التكوین ولمراكز للمدارس الجید الدولة تجھیز رغم -

  .الشغل سوق مع المھني التكوین یفكت وعدم العالي التعلیم عروض في ونقص
 وعدم منھا حيال تثمین لعدم بالضیاع مھددة فھي الثقافیة التقالید غنى رغم: الثقافي والموروث الثقافة -

  .التنمویة المشاریع في أھمیة ایالئھا
  

  أسئلة تفرض نفسھا

 استراتیجي مائي مخطط إلى المنطقة تحتاج أال األدنى؟ الحد مستوى في المتوفرة التحتیة البنیاتألیست 
 الذین جنى المكتب الوطني للماء الصالح بوادنون خاصة حةالفال نماءاو للشرب الصالح الماء جودة  یضمن

  ؟للشرب على الكثیر من فالحیھا و باالخص بقرى القصابي و امیفیس و عبودة و ماجاورھا 
  بالمنطقة؟ سدود بناء لةالدو  ترید ال لماذا
  التحفیظ؟ مسطرة سیریت إلى هؤوانما العقار تطھیر یحتاج أال

 و بأطر كافیة و دائمة التخصصات متعدد مستشفى وإلى طبیة جامعة إلى حاجة في المنطقةألیست 
  ؟الحضور

  الزامیا؟ ياألول التعلیم اعتبار الى الدولة رعاتس ال لماذا
  للمھندسین؟ سومدار علیا ومعاھد رفیعة بتخصصات جامعات تفتح لئال الدولة تنتظر ماذا

  الدینامیة؟لھا  تضمن ثقافیة سوق ھیكلة ىإل حاجة في المحلیة الثقافةألیست 
  

  :آفاق للتفكیر في البدائل
 ،للتنمیة حقیقیة رافعة یكون أن یمكن ما كل في المنطقة لھ تعرضت الذي التھمیش حجم التشخیص یعكس 

 وبدون سدود فبدون. المجاالت مختلف وفي شيء كل من الدنیا الحدود على الدولة جھود اقتصرت حیث
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/ الطب (التخصصات متنوعة وجامعات للمھندسین ومدارس علیا معاھد وبدون متطورة نقل ةكشب
حقیقي  وتحریر األولي التعلیم إلزامیة وبدون عالیة جودة وذات كبرى مستشفیات وبدون...) التقنیات

  .فعلیة تنمیة عن الحدیث یمكن ال دینامیة ثقافیة سوقل كلةوھی العالمل
و تدبیر  بتوفیر یتعلق فیما المدى وبعید استراتیجي مخطط الى حاجة في المنطقةو من المھم االشارة الى أن 

  .المائیة مواردلا
  

   :التنموي النموذج لمشروع الرئیسة واألھداف في باب المبادئ
  الورقةفي  ھ منخلصأھم ما یست

   الدستور في المحددة المبادئ األساسیة على االعتماد
 الجھویة – االجتماعي السوق اقتصاد – المواطنة. الجھة ھویة احترام مع الوطنیة الھویة في تجدیرالمنطقة 

  .المستدامة التنمیة – الحكامة – الموسعة
  

  :للمجلس االجتماعي المیثاق
  .األساسیة والخدمات الحقوق ضمان -
  .والمعرفة والثقافة التكوین تنمیة -
  .والتضامن االدماج -
   واالجتماعي المدني الحوار -
  األخضر واالقتصاد البیئة -
  االقتصادي واألمن الحكامة -
  

  :الساكنة اشراك
 وشمال المملكة وبقیة الداخلیة الجنوب ودینامیات موارد بین التوازنات حول توصیات المجلس سیبلور
  .افریقیا غرب

 .القطاعیة االستراتیجیات اندماج -
 )الحوافز /المساعدات/ الضرائب (الحكامة مطابقة -
  .كبرى مشاریع أم اجتماعي اقتصاد -
  

  بھا القیام ینبغي كبرى تحوالت :التغییر تحدیات
 یتعلق ما على والعمل الموسعة بالجھویة یتصل لما مباشر تعرض دون كبرى توجیھ إعادةالى  الحاجة 

  .وتمویلھا اشتغالھا وطریة الالمتمركزیة والسلط بلیةالمستق بالحكامة
  
  : اإلشكالیة الموضوعات*

  االقتصادي المحور

  المنتج؟ الخاص للقطاع إشراك مع جھودھا الدولة مواصلة تضمن كیف*
 وتضامن السكان واستفادة الخارجیة؟ االستثمارات اقبال لتسھیل الطبیعیة الثروة ستدیر نمط أي وفق* 

  ا؟وطنی الجھات
  

 والثقافي االجتماعي المحور

  وثقافیا؟ اجتماعیا*
  االجتماعي؟ التماسك تدعم كیف
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  اإلدماج؟ إلى المساعدة من تنتقل وكیف
  المخیمات؟ سكان عودة على تشجع وكیف المحلیة؟ الساكنة استفادة تضمن كیف
  والتنمیة؟ الھویة مستوى على الثقافي الموروث تثمن كیف
  ؟...والحمایة والتعلیم للصحة ستعطى أولویات أیة
  

  البشریة التنمیة محور
  جدیدة؟ مدن ببناء أم القائمة بإصالح المدینة؟ ستدبر كیف

  
 والبیئة التراب محور إعداد

  البیئة؟ ستحمي كیف
  

   التنزیل و شروط الحكامة محور
  للسكان؟ فعالة مشاركة وتضمن التنمیة مشروع مؤسسا نحمي كیف: الحكامة

  
  أسئلة تفرض نفسھا

  العكس؟ أم الوطنیة الھویة في الجھویة الھویة تجدیر ھو المطلوب ھل*
  شعارات؟ مجرد ھي أم الواقع ىإل تنتمي روافع المبادئ لھذه ھل*
 واألھداف المبادئ ھذه وھل المبادئ؟ لھذه اضمار عن تعبر الدولة تنتھجھا التي الفعلیة الممارسات ھل*

  المواطن؟ استقطاب على قادرة
  الخارجیة؟ القوى وتدخلالداخلي  الفساد بھما سیواجھ اللذین الوطني واالستقالل الدیمقراطیة مبدأي أین*
 تحقیق ذلك قبل یضمن أن ھاغیر مع المنطقة لتكامل مخطط جانب إلى یبلور أن المجلس یستطیع ھل*
  صحراویین؟ وغیر صحراویین الریع وملوك والثراء النفوذ ذوي قبضة من ریرھاحت
  الدولي؟ االبتزاز من المنطقة ملف لتخلیص االفق في تراتیجیةاس ھناك ھل*
 ھو ما تسثتنيو  المقاس علىتسییر شؤون المنطقة غیر أنھا  توجیھ عادةإل محاولةمجرد  ھذه ألیست*

  السكان؟ اشراك تدعي الذي الوقت في جوھري
 ومن  بالمنطقة؟ متربصال وىقال میزان مسایرة نحو توجھ عن تعبیر مجرد ياالقتصادو النزوع ھذا ھل*

  وصریح؟ واضح وطني خیارل تبن عن اتعبیرلیست  ثمة
 والتضامن التماسك بتحقیق كفیلة وطنیة ومقومات بمواصفات وإعالما وتعلیما ثقافة الدولة بنت ھل*

  االیدیولوجیة؟ والوحدة واإلدماج
 وأن ،منھ مناص الو  قدري الداخلي الفساد أن أم االتجاه؟ ھذا في جذري بتغییر القیام تستطیع وھل*

  ؟؟؟ذلك دون نسیحوال ودولیا وطنیا والسیاسي االیدیولوجي االنھزام
  

  :آفاق للتفكیر في البدائل
 الفساد مع تصالحت دولة داخل نعیش أننا سیتبین شك فدون المغربیة السیاسیة الحیاة استقرأنا نحن إذا

 االبتزاز مع متصالحة ایضا أنھا وسیتبین اتھادینامی مقومات من مقوما تغلغلة لشدة أصبح بل الداخلي
 ولالستبداد للفساد مةالمقاِو الوطنیة الھویة بناء إعادة ضرورة عنھ ضخیتم ما وھذا بھا، المحیط االمبریالي
 ءإعدا أطماع اتجرع في الزیادةعلى  سوى یعمل فال المھادنة اتجاه في السیر أما ،نفسھ اآلن في وللتبعیة
 ھو اإلطار ھذا في علیھ والمعول .المغربي النسیج تدمیرعلى  ذلك من أكثر ویعمل. ارجیاوخ داخلیا الوطن
 ھذه فمآل مشاریعھا في صادقة الدولة كانت مھما بدونھا التيتلك  ،الوطنیة ودینامیاتھ ربيالمغ الشعب
  .الفشل األخیرة
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 فعلى  القائم الدولیة القوى یزانم مع التصالح اتجاه في السیرة تاختار قد الدولة كانت إذا الغرض ولھذا
 ردع یكفل بما الوطنیین واالقتدار القوة بناء اتجاه في الدفع على تعمل أن الحیة قواة وعلى المغربي الشعب
  .الدولي االستبداد أطماع وكف الداخلي الفساد

  
 
 :أھم المالحظاتخالصة ب -
  
 :مضمونا  وایجمنھ  -  -
  

 طبیعة المجلس؟؟ •
یات المنتمیة للجنوب داخل ھذا المجلس الذي یقود الدراسة؟ وھل ما مدى حضور الحساس  •

 الجھة التي أسدت لھا المھمة مناسبة؟
 .االنتھاء باالشكالیات بدل البدء بھا  •
  أسبقیة التشخیص على المرجعیة والغایات؟ •
كون ھذه األرقام تخضع :  مزدوجایجسد اختالال ا المعدالت الوطنیة مقیاسالتشخیص اعتماد •

كونھا ال تمثل لثانیا  وبالنظر الى حساسیتھا ا كثیرة للتزییف خاصة على صعید المنطقة أحیان
، ألن المنطقة یراد ان تكون نموذجا نموذجا معیاریا یقاس علیھالمنشودة بالنظر إلى الغایات 
  .للوطن و لیس العكس

 ة شفاف غیرةاقتصادیقراءة اعتماد و غیاب مكاشفة حقیقیة على المستوى االقتصادي   •
 ....)الفوسفات/الصید(

 .غیر مؤسسة وغیر مؤسسیة وغیر دیموقراطیةالمنتھجة الشراكة  •
 ...) فقطیخاطب بھا الخارجحیث (التغییب الجائر للمقاربة السیاسیة  •
 ...ھیمنة المنظور االقتصادي على غیره من المنظورات الثقافیة واالجتماعیة •
  ....إنتاج تكرار وإعادة ا •
 .ي التشخیصغیاب الجرأة ف •
 .اھمال تشخیص واقع الحیاة الحزبیة بالمنطقة واھمال التفكیر في سبل البحث عن بدائل بشأنھا •
  .تھمیش وضع سكان المخیمات داخل الورقة في حین یقتضي األمر اعطائھم وضعا مركزیا •
 

 :البدائل      
 یة الى ھذه المنطقة؟ لماذا ال یفكر في مبادارات یكون منطلقھا شخصیات  وكفاءات مستقلة منتم  •
 .ذاتيالحكم اعطاء انطالقة فعلیة لل •
 .ة بما یكفي مؤسسیاصنأحزاب سیاسیة جھویة مح •
 االعالم  والتعلیم/ رافعة الثقافة/ المجتمع رافعة/ االقتصاد رافعة: اعتماد تكامل المقاربات •

 ...المواطنة والمأسسة رافعة/ رافعة
 .ي الداخلي على األقلتشخیص الوضع السیاسوالمقاربة السیاسیة  •
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 الورقة كتفاعل معمركز الجنوب للدراسات االستراتیجیة أعضاء الشتغال المقترحة محاور ال

 :التأطیریة لتنمیة الجنوب
 
v  للتنمیةكرافعة المدخل السیاسي:  

  الحكم الذاتي 
  أسسةمأحزاب جھویة م 

v للتنمیةكرافعة المدخل االجتماعي :  
  )التماسك االسري(االسرة  
  )التشبیب(اب الشب 

v للتنمیةكرافعة المدخل االقتصادي :  
   استقاللي واقتصاد وطني 
   لیبرالي أم اشتراكياقتصاد 

v للتنمیة كرافعة المدخل التعلیمي والثقافي واإلعالمي:  
  .یصنع الكفاءاتو تعلیم وطني معرب من األولي إلى أعلى االختصاصات  
 سوق ثقافیة نشیطة 
 إعالم تنافسي نزیھ 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

