
ترشيید االحكامة وواالدفع بالتنميیة ااالقتصادديیة بالصحرااء  

رراافعتانن لتحسيین االوضع ااالجتماعي ووضمانن االموااططنة االكاملة  
االشيیخ محمد ماءاالعيینيین  

 
اانن من بيین ااالشكاالتت االحقيیقيیة االتي توااجهھ إإقليیم اااالصحرااء إإشكاليیة االحكامة وواالتمثيیليیة ووسنبرزز هھھھنا 

رشيید االحكامة وواالدفع بالتنميیة ااالقتصادديیة كراافعة لتحسيین عدةة نقاطط من شأنهھا إإغناء االنقاشش حولل ت

االوضع ااالجتماعي ووضمانن االموااططنة االكاملة  ووااالنخرااطط في صيیرووررةة االتنميیة.  

 

ااشكاليیة االثقة ووضعف االتوااصل:  

 البد من االتذكيیر بانن من االمدااخل االحقيیقيیة لالددااء ااالقتصادديي االمتميیز نجد االتطبيیع مع ااالشتغالل

رااططي لمختلف االمؤسساتت خاصة االعموميیة منهھا وونعني بذلك ضمانن االتمثيیليیة االديیموق االسلس وو

وواالتفاعل معهھا ليیس كامتيیازز بل كوسيیلة ااوو آآليیة لتصريیف شؤوونن االموااططنيین وواالتوااصل معهھم لضمانن 

تحقيیق مقاصد االتنميیة االمنشوددةة ووفي هھھھذاا ااالططارر يیجب ااالعتراافف بتأثيیر االوضع ااالستثنائي أأوو ما 

صيیة إإلى غيیرهه من االمسميیاتت االتي ظظلت لصيیقة بالوضع في االمنطقة وواالتي ااصطلح عليیهھ بالخصو

نجملهھا في منطقة نزااعع.  

لم تستطع ااإلددااررةة ووال االمؤسساتت االعموميیة من إإيیجادد ووصفة سحريیة للتعامل مع االوضع ااالقتصادديي 

وو في ظظل ااالستثنائيیة في كل شيء٬، فظلت تسعى ططولل االوقت لخلق أأوو االحفاظظ على توااززناتت نسجتهھا أأ

اابتدعتهھا وولربما ااهھھھتدتت إإليیهھاظظنا منهھا أأنهھا تتعاططى مع ووضع ااستثنائي بإيیجابيیة.   

االمجالس االمنتخبة منصبا على إإعاددةة ااالنتخابب أأوو في أأحسن  االمؤسساتت االعموميیة وو لقد ظظل ااهھھھتمامم

ااوو االتوااصل  ااألحواالل االتدبيیر االيیومي لبعض شؤوونن االموااططنيین ددوونن ااالهھھھتمامم بعمق لمشاكل االتنميیة

غالبا ماتكونن  ووحتى االتوااصل مع عمومم االموااططنيین فقد كانن يیتم عبر قنوااتت أأخرىى مع االمرتفقيین االجيید

ووااالددااررةة  خصوصا أأنن قنوااتت االتوااصل االتي كانت حتى أأمد قريیب تتمثل في ووززااررةة االدااخليیة ملتبسة

 أأمطرتت االمناططق االصحرااوويیة بالعديید من ااألططر االمركزيیة٬، االتي تقاسمت سمة جهھلهھا حيیث االتراابيیة

االعميیق بخصوصيیة االمنطقة٬، سيیما االطابع االقبلي االمعقد ووهھھھو ما سبب غيیابب توااصل مع االساكنة 

ووحدووثث مد ووجزرر في تدبيیر االشأنن االعامم للمنطقة ااتخذ أأشكاال من ااالحتجاجج وو االعنف أأحيیانا٬، وو االسخط 

م وو عدمم االرضا عن االوضعيیة دداائما. ووبالتالي فإنن االتوااصل يیعتبر عصب االمشكلة ددااخل ااألقاليی

االجنوبيیة. ووهھھھو ما تم ااالعتراافف بهھ من ططرفف االعديید من االمتتبعيین للشأنن االسيیاسي بالمنطقة. وويیتجلى 

االتوااصل في مستويیيین٬، ااألوولل يیخص ضمانن توااصل مع مختلف مكوناتت االمجتمع االصحرااوويي االدااخلي 

لمقرررةة إإنن وو ااإلنصاتت إإلى مشاكلهھم. أأما االمستوىى االثاني فيیتعلق أأساسا بالتوااصل مع مختلف االهھيیئاتت اا



على االصعيیديین االدااخلي أأوو االخاررجي. وويیجب ااالعتراافف أأنن االتوااصل على االمستوىى ااألوولل كانن غائبا 

وومنعدما إإال في حاالتت ناددررةة تكونن غالبا عقب أأحدااثث أأليیمة شهھدتهھا االمنطقة. وويیكونن االهھدفف ااألساسي 

تم خلق جو من منهھ تطيیيیب االخوااططر بإعطاء ووعودد عامة٬، أأوو حل بعض االمشاكل االثانويیة٬، بحيیث يی

ااالنتظارريیة لدىى االساكنة.  

معطيیاتت وومؤشرااتت متناقضة وواالحصيیلة ضعف االتشغيیل:  

في االمائة بيینما االمعدلل االوططني هھھھو  2.6االجهھة تعرفف معدلل نمو دديیموغراافي مرتفع يیصل إإلى  

أألف بوجدوورر   230أألف نسمة موززعة بيین أأقاليیم االعيیونن   315كما أأنن ساكنة االجهھة ووصلت إإلى  1.7

أألف ووتشكل جاذذبيیة هھھھذهه االمناططق ضغطا إإيیضافيیا إإذذ يیتواافد على سبيیل االمثالل  15ووططرفايیة  أألف 70

شخصا شهھريیا على إإقليیم االعيیونن ووهھھھو ما يیزيید االضغط على سوقق االشغل خصوصا ووأأنهھ  450حواالي 

ططالب للشغل أأغلبهھم من شريیحة االشبابب  16235يیتسم باررتفاعع عددد االعاططليین االذيین ووصل عدددهھھھم لل 

–سنة وويیتوفروونن على شوااهھھھد  34وو  15بيین  منهھم حاملي شوااهھھھد متوسطة أأوو جامعيیة  13000حواالي 

أأوو عليیا في  40كما أأنن معدلل االبطالة مرتفع جداا لدىى هھھھذهه االشراائح إإذذ يیصل إإلى إإلى معدالتت تفوقق  -

15االمائة لشريیحة  25في االمائة لفئة  25سنة وو  24- سنة مع االعلم أأنن هھھھاتيین االشريیحتيین تشكالنن  34-

في االمائة كل هھھھذهه  28مائة من االساكنة. ووأأيیضا معدال مرتفعا للبطالة لدىى االنساء يیصل إإلى في اال 40

في االمائة ووبإقليیم االعيیونن ووصل  19االمؤشرااتت ووصلت بمعدلل االبطالة على صعيید االجهھة إإلى حواالي 

في االمائة.  21.3إإلى   
بعض االمؤشرااتت االديیموغراافيیة بإقليیم االعيیونن  

Indicateurs 2006 2007 2008 2009 
  Démographie   

Population Totale (sans Tarfaya) 211 433 216 883 222 767 228 214 
Boukraa 1 908 2 136 2 125 2 347 
Dcheira 1 294 1 433 1 409 1 539 
Foum El Oued 1 114 1 273 1 291 1 454 
Mu El Marsa 12 047 13 007 14 096 15 196 
Mu Laayoune 195 070 199 035 203 846 207 678 
Population âgée 15 – 24 ans 43 604 44 414 45 210 45 878 (20,1%) 
Population âgée 25 – 34 ans 40 958 42 462 44 044 45 511 (19,9%) 

 

 

 

 



 
 تطورر مؤشرااتت االنشاطط وواالبطالة في إإقليیم االعيیونن نموذذجا

Évolution des indicateurs annuels d'activité, d’emploi  et de chômage dans la province de 
Laâyoune * 

 
  Activité et emploi (15 ans et plus )   

- Population active  71 019 77 130 77 360 76 225 
- Taux d'activité (%) 47,6 48,9 47,6 46,6 
  . Selon le sexe     
      Hommes 77,9 79,3 74,6 75,0 
      Femmes 16,4 15,4 18,1 18,1 
  . Selon l’âge     
      15 - 24 ans 28,9 26,5 28,3 25,7 
     25 - 34 ans 56,2 55,8 60,4 58,7 
     35 - 44 ans 56,8 59,4 54,9 58,0 
     45 ans et plus 48,6 51,4 47,2 41,8 
  . Selon le diplôme     
      Sans diplôme 37,4 43,8 42,4 39,0 
     Ayant diplôme 55,8 53,7 52,4 52,5 
- Population active occupée  54 606 62 071 60 939 59 989 

- Part de l’emploi  rémunéré dans                                                                                                                                                                                           
  l’emploi total. Dont : 98,0 97,9 98,9 

 
98,6 

- Salariés    74,1 73,0 69,4 74,1 
- Auto-employés     23,8 24,9 29,5 24,3 

  Chômage   
- Population active en chômage  16 413 15 059 16 421 16 235 
- Taux de chômage (%) 23,1 19,5 21,2 21,3 
   . Selon le sexe     
      Hommes 20,8 18,1 19,1 17,4 
      Femmes 34,4 27,6 30,7 23,8 
  . Selon l'âge     
      15-24 ans  65,2 56,7 46,6 43,7 
      25-34 ans  32,3 30,3 28,0 24,3 
      35-44 ans  7,4 4,6 10,9 9,8 
      45 ans et plus 0,4 1,5 3,9 1,3 
  . Selon le diplôme     
      Sans diplôme 13,5 12,0 12,0 8,9 
     Ayant diplôme 28,2 25,3 28,2 26,4 

Enquête nationale sur l'emploi 2008 : Source.  

كل هھھھذهه االعناصر ووااألررقامم تبيین أأنن االمعضلة ااألساسيیة هھھھي االتشغيیل ظظلت بعيیدةة عن ااهھھھتمامم االقيیميین 

عل تدبيیر االشأنن االمحلي فيیما اانصب جل ااهھھھتمامهھم على االتنشيیط االثقافي ااوو مشاكل ثانويیة أأفضت إإلى 

–تأززيیم االوضع ووخلق جو من عدمم االثقة بيین االموااططن  االمنتخب ائيیة وواالسلطة ووحدووثث تقاططباتت ثن -

مختلفة حسب االوضع االسيیاسي ووااالجتماعي خصوصا أأثناء فترةة ااالنتخاباتت ليیعادد إإنتاجج نفس 

االصيیرووررةة وويیتم ااستنساخخ نمط تدبيیر االمجالس االمنتخبة االسابق ددوونن ااالهھھھتمامم بالمشاكل االتنمويیة أأوو 

ة باإلقليیم تطويیر آآليیاتت االتوااصل وواالتمثيیليیة االتي تضمن شرووطط ااإلقالعع ااالقتصادديي وواالتنميیة االمستداام

باإلضافة بالطبع إإلى تحقيیق شرووطط االموااططنة بعيیداا عن االتخويین وواالمزاايیدااتت االسيیاسويیة االضيیقة.  



أأددااء ااقتصادديي ضعيیف ووهھھھيیمنة للقطاعع االعامم  

 

 

يیشكل االنشاطط ااالقتصادديي االحلقة ااألضعف إإذذ أأنن خمس االساكنة االنشيیطة تعاني من االبطالة بالرغم من  

يي يیساهھھھم بنسبة تفوقق االمعدلل االوططني للفردد٬، إإذذ أأنن االنتاجج االدااخلي االخامم كونن ااالقتصادد االمحلي أأوو االجهھو

أألف ددررهھھھم. قد تحمل هھھھذهه  20أألف ددررهھھھم سنويیا بيینما االمعدلل االوططني هھھھو  24للفردد بهھذهه االربوعع يیصل إإلى 

ااألررقامم تناقضا لكن إإذذاا ما نظرنا إإلى مساهھھھمة هھھھذهه االقطاعاتت في االناتج االدااخلي نجد أأنن ااإلددااررةة تضطلع 

 6,5بالمائة من االنتاجج االدااخلي االخامم إإما على شكل أأجورر أأوو خدماتت بقيیمة ووصلت إإلى  30حدهھھھا بب لو

مليیارر ددررهھھھم ووهھھھي مساهھھھمة االجهھاتت االجنوبيیة في االناتج االدااخلي ااالجمالي  21,7مليیارر ددررهھھھم من مجموعع 

مائة ووتستهھلك بال 2,7من مجموعع االتراابب االوططني بيینما يیشكل ووززنهھا االديیمغراافي فقط  3,5االوططني بمعدلل 

بالمائة من مجموعع ااالستهھالكك االوططني. بعباررةة أأخرىى فإنن ووززنهھا ااإلقتصادديي أأكبر من ووززنهھا  3,5

االديیمغراافي لكن بالمقابل تعجز عن خلق مناصب شغل لساكنتهھا االنشيیطة ووتستهھلك بقدرر ما تنتج االثرووةة٬، 

اددلة فحجم ااالستثمارر ال يیوااكب في هھھھذاا ااإلططارر يیبرزز مشكل ااالستثمارر االذيي يیعتبر االحلقة ااألضعف في االمع

خلق االثرووةة وومن بيین االقطاعاتت ااألكثر تضررراا في قطاعع االسيیاحة حيیث ال تساهھھھم هھھھذهه ااألخيیرةة إإال بنسبة 



٬، ليیس فقط قطاعع االسيیاحة وولكن ااالستثمارر 2007بالمائة من االنتاجج االدااخلي ااالجمالي االجهھويي لسنة  0,8

الستثمارر االعمومي هھھھو االذيي يیخلق االثرووةة وويیحركك االخاصص يیعاني من شبهھ جمودد في االمنطقة٬، ووحدهه اا

ااالقتصادد في االمنطقة إإما عبر مشارريیع ضخمة أأوو ااستثماررااتت عموميیة غالبا في ااإلددااررةة ووتتنافس عليیهھا قلة 

من االشركاتت االكبرىى االوططنيیة٬، أأما ااالستثمارر ااألجنبي فهھو منعدمم إإال من حاالتت متفرقة في إإططارر االمناوولة 

أأنن تذكر.أأوو خدماتت خاصة ال ترقى   
2004توززيیع االناتج االدااخلي ااالجمالي حسب االقطاعاتت بالجهھاتت االجنوبيیة للمملكة ووتطوررهه بيین سنتي  وو   2007 

 PIB par 
branche 

2004 

Part du 
Royaum
e 2004 

Structur
e 2004 

PIB par 
branches 

2007 

Part du 
Royaume 

2007 

Strurct
ure 

2007 

Evolution 
structure 

04/07 
Agriculture 621,7 0,9 3,7 539,3 0,8 2,5 -1,2 

Pêche 1 887,6 37,0 11,3 2 259,9 36,4 10,4 -0,9 
Mines et 
Industrie 

1 450,1 1,7 8,7 2 466,6 2,6 11,4 2,7 

Eau Electricité 186,1 1,4 1,1 117,0 0,7 0,5 -0,6 
Construction et 

BTP 
1 002,3 3,5 6,0 1 019,9 2,7 4,7 -1,3 

Commerce et 
Réparation 

1 446,9 2,7 8,7 2 075,3 3,2 9,6 0,9 

Hotels 62,1 0,6 0,4 132,4 0,8 0,6 0,2 
Transports et 

Communications 
456,5 1,3 2,7 593,3 1,4 2,7 0,0 

Services 
Financiers 

225,5 1,0 1,4 336,0 0,9 1,5 0,2 

Services aux 
entreprises 

1 472,0 2,8 8,8 2 234,0 2,9 10,3 1,5 

Administrations 
publique 

5 512,6 12,5 33,1 6 517,4 12,6 30,0 -3,0 

Education et 
Santé 

1 721,8 3,9 10,3 2 444,7 4,5 11,3 0,9 

Services 
marchands non 

financier 

220,4 2,8 1,3 277,3 3,2 1,3 0,0 

Correction 
territoriale 

-171,6 0,8 -1,0 -221,6 0,7 -1,0 0,0 

Impots 574,2 1,1 3,4 904,1 1,3 4,2 0,7 
PIB régional 16 668,2 3,3 100,0 21 695,7 3,5 100,0   

2010االمصدرر االمندووبيیة االساميیة للتخطيیط   



باإلضافة إإلى ما سلف فإنن ضعف االنسيیج ااالقتصادديي االمحلي يیلقي بظاللهھ على مختلف مناحي  

ااإلنتاجج٬، إإذذ أأنن قطاعع االصيید االبحريي االذيي يیمثل محركك االجهھة يیقتصر على ااستخرااجج ااألسماكك ووبيیعهھا 

ا ااالسترااتيیجي وومواانئهھا االخمسة ال تحقق إإال ددوونن تحويیل أأوو تثميین٬، حيیث أأنن االجهھة بالرغم من مخزوونهھ

ما يیتم في ميیناء أأكادديیر٬، أأيي أأنن مساهھھھمة االجهھاتت االثالثث في االصيید االبحريي االوططني تعاددلل مساهھھھمة جهھة 

بالمائة من نشاطط االصيید االبحريي أأيي حواالي  36,4سوسس ماسة ددررعة٬، فالجهھاتت االجنوبيیة تساهھھھم بنسبة 

مليیارر ددررهھھھم ووتحقق جهھة سوسس 2,26 بالمائة من مجموعع االنشاطط االبحريي للصيید  35,4عة ماسةددرر-

مليیارر ددررهھھھم. 2,19أأيي   

أأما على االصعيید االصناعي فاألررقامم أأضعف٬، فهھذاا االنشاطط ااالقتصادديي لم يیستفد من ووجودد ثرووةة  

سمكيیة ووررووااجج للصيید االبحريي٬، لذلك نجد ااألررقامم االمرتبطة بالصناعة وواالمعاددنن مجتمعة تمثل فقط 

بالمائة للصيید االبحريي بيینما يیساهھھھم قطاعع  10,4االدااخلي االجهھويي مقابل  بالمائة من االناتج 11,4

بالمائة ووهھھھوما يیعطي ااالنطباعع بأنن االقطاعع قاددرر على خلق االثرووةة وواالريیاددةة من  9,6االتجاررةة لوحدهه بب 

أأجل ااستقطابب ااالستثماررااتت االخاررجيیة وواالدفع بفرصص ااالنتاجج االحقيیقي من أأجل خلق مناصب شغل 

فقط  16235إإلى أأززيید من  2009وااجج االعاططليین االذيین ووصل عدددهھھھم فمتم سنة تمكن من ااستيیعابب أأف

في جهھة االعيیونن بوجدوورر- بالمائة أأيي ضعف  20االساقيیة االحمرااء بمعدلل بطالة يیصل إإلى حواالي -



االمعدلل االوططني.  

كل هھھھذهه ااألررقامم تبيین بجالء أأنن ااألددااء ااالقتصادديي إلقليیم االصحرااء ظظل ددوونن االمستوىى االمطلوبب من  

فع باتجاهه حل أأوو على ااألقل خلق دديیناميیة تمكن من اانخرااطط مختلف االمكوناتت في صيیرووررةة أأجل االد

ااإلنتاجج وواالتنافسيیة ااالقتصادديیة االمبنيیة على االعمل االمنتج بدلل ااالحتكامم إإلى عناصر إإثنيیة أأوو إإيیديیولوجيیة 

أأوو حتى سيیاسيیة قد تطيیل أأمد االصرااعع إإلى ما ال نهھايیة.  

 

ااالقتصادديي لإلقليیم إإنن لم تكن االتجلي ااألساسي هھھھو ضعف االتشغيیل إإنن من بيین تجليیاتت ضعف ااألددااء  

االذيي يیدفع بأفوااجج كبيیرةة من االخريیجيین إإلى ططواابيیر االعطالة وونظراا ألهھھھميیة هھھھذهه االنقطة سنفردد لهھا تحليیال 

خاصا ليیس من بابب االتبريیر وولكن ألنن االخزاانن ااالجتماعي للحل كما لألززماتت يینهھل من هھھھذهه االشريیحة 

يین) حيیث تتم االمزاايیدااتت باسمهھم وويیتم توظظيیفهھم من أأجل تبريیر االموااقف لكل ططرفف. (أأيي شريیحة االعاططل

سنة) وومعدالتت االبطالة  35وو 15بالمائة من االساكنة (بيین  40ففي االجهھة يیشكل االشبابب حواالي 

بقى عرضة بالمائة ووهھھھي االتي تصطف في ططواابيیر ااالحتجاجج ووت 28االخاصة بهھذهه االفئاتت تصل إإلى 

للتهھميیش وواالشحن ووكل ما من شأنهھ أأنن يیخلق بذوورر ااالستقطابب وواالعنف٬، كما أأنن مؤسساتت االوساططة 

االتقليیديیة االمرتبطة بالقبيیلة أأوو ااألعيیانن تؤززمم االوضع نظراا إلستشرااء االزبونيیة وواالعالقاتت االعائليیة في 

ن بسبب ضعف االنسيیج سوقق االشغل٬، أأضف إإلى ذذلك أأنن االوظظيیفة االعموميیة تبقى االمالذذ االوحيید للعاططليی

ااالقتصادديي االمحلي ووعدمم مالئمة سوقق االشغل للتكويین ووفوقق هھھھذاا ووذذااكك غيیابب ااالستثمارر االمنتج 

ووضعف آآليیاتت االتمويیل إإنن لم نقل غيیابهھا.  

 

  

ااالحتجاجاتت ٬،االتمرددااتت ووسيیلة ووااالنتهھاززيیة وواالحلولل االبديیلة:  

أأوو باألحرىى توظظيیفهھا) إإلى كل هھھھذهه االعناصر مجتمعة أأددتت إإلى تحويیل ااالحتجاجاتت ااالجتماعيیة (

ااحتجاجاتت سيیاسيیة قد تتخذ أأشكاال عنيیفة أأحيیانا بل قد تؤدديي إإلى تمرددااتت قد تشكل بذوورراا لعدمم 

كبطائق  Assistanatااالستقراارر٬، لتتم ااالستجابة للمطالب عبر آآليیاتت تكرسس ااقتصادد ااإلعانة 

ااألسبابب االرئيیسيیة لهھذهه  ااإلنعاشش ووتخلق ووااقعا يیصعب معهھ ااالنتقالل إإلى ااقتصادد االسوقق. إإنن من بيین

االمعضلة ضعف ووعدمم ووجودد مؤسساتت للوساططة في مجالل االشغل إإذذ أأنن ططالبي االشغل يیسلكونن ااتجاهھھھا 

غيیر مهھيیكل جيیداا بالوساططاتت االتقيیليیديیة ليینتهھي باالحتجاجاتت االعنيیفة وواالتي قد تطالل االبنيیاتت ااإلنتاجيیة 

د االوضع تأززما هھھھو غيیابب ااررتباطط بيین لترجع بالمنطقة إإلى نقطة االصفر٬، إإنن االسبب االثاني االذيي يیزيی

االقطاعاتت االتي تعتمد على االثرووااتت االطبيیعيیة (االصيید االبحريي وواالمعاددنن) وواالقطاعع االصناعي وواالخدماتي 



االذيي يیثمن هھھھذهه االمواارردد٬، هھھھذهه االنقطة ذذااتت أأهھھھميیة كبرىى إإذذ أأنن االخطابب االذيي يیرووجج لهھ خصومم االمغربب 

عدمم إإددماجج االساكنة ااألصليیة أأوو االمحليیة في تدبيیر هھھھذهه يینهھل من ااستداللهھم باالستغاللل االمفرطط للثرووااتت وو

االمواارردد ووهھھھو ما يیلقي آآذذاانا صاغيیة في صفوفف ططالبي االشغل االذيین تنقصهھم االخبرةة وواالقدررةة على 

االتحليیل االموضوعي بسبب ووضعهھم ااالجتماعي ثم بإحساسهھم بالتهھميیش أأوو ااإلقصاء٬، بالطبع في ظظل 

ى حق االشغل أأوو حريیة االتعبيیر أأوو إإلى غيیر ذذلك ووضع سيیاسي خاصص وومزاايیدااتت لبعض ااألططراافف عل

من االشعاررااتت االتي توظظف إإما ألغرااضض سيیاسيیة أأوو اانتخابويیة ضيیقة بعيیدةة كل االبعد عن تحليیل 

ااقتصادديي حقيیقي ووموضوعي.  

باإلضافة إإلى االسببيین االسالفيین٬، ووألنن االطبيیعة ال تحتما االفرااغغ فإنن بعض ططالبي االشغل يیضطروونن  

غيیر االقانونيیة لكنهھا ااقتصادديیة كالتهھريیب االذيي يینشط في مجموعع ااإلقليیم لمماررسة بعض ااألنشطة  

ووتنشط أأيیضا ااقتصادديیاتت مرتبطة بهھ٬، فتهھريیب االمواادد االمدعمة يیشكل مورردداا أأساسيیا للعديید من ااألسر بل 

إإنن هھھھناكك من االعائالتت االتي تحتكر هھھھذاا االنشاطط أأوو ذذااكك. كما أأنن االمواادد االمهھربة أأوو االمدعمة تضعف 

فسيیة لبعض االمواادد ااألخرىى ووهھھھو ما يیؤثر على االتسويیق ووبعض ااألنشطة ااالقتصادديیة االقدررةة االتنا

االمرتبطة بهھ٬، كما أأنن ووجودد كميیاتت هھھھائلة من االمواادد االمدعمة االمصنوعة تؤثر سلبا على خلق إإنتاجج 

محلي لبعض االمواادد أأوو خلق نشاطط صناعي مرتبط بماددةة معيینة تخضع للتوززيیع االمجاني أأوو االمدعم٬، إإنن 

طة تحتاجج إإلى تفصيیل ررفعا أليي لبس.إإنن من االمواادد االمدعمة ما تمنع خلق نشاطط صناعي محلي هھھھذهه االنق

أألف نسمة ثم نحو االتصديیر إإلى مورريیتانيیا٬، وومن االمواادد من يیمنع  450موجهھ نحو االساكنة حواالي 

نشاططا تسويیقيیا قد يیؤدديي إإلى خلق محالتت تجارريیة متخصصة٬، ثم من االمواادد ما يیشكل خطراا على 

االوططني كالسجائر االمهھربة االقاددمة من مورريیتانيیا٬، إإذذ يیعاددلل ااستيیراادد هھھھذاا االبلد ما تستوررددهه ااالقتصادد 

االجزاائر من االسجائر٬، وومن االمواادد أأيیضا ما يیدخل في خانة  االجريیمة االمنظمة كالمخدررااتت أأوو االهھجرةة 

–االسريیة٬، وومن ااألنشطة ما يیمكن  إإنن تمت هھھھيیكلتهھ  أأنن يیدفع باالقتصادد االمحلي كتهھريیب االماشيیة -

ووررؤؤووسس ااإلبل.  

االقطاعع االخاصص االخاسر ااألكبر:  

إإنن من االنتائج االحتميیة لهھذاا االوضع أأنن يیكونن االقطاعع االخاصص إإنن صح االحديیث قطاعع خاصص باإلقليیم  

ضعيیفا أأوو جامداا ووأأنن يیقتصر على ااألنشطة االتي تتمتع بالحمايیة أأوو االريیع أأوو أأنن يیكونن لصيیقا باالستثمارر 

تشكل االعرااقيیل ااإلدداارريیة ووصعوبة االولوجج إإلى االتمويیل وواالتعقيیدااتت  االعمومي أأوو االقطاعع االعامم٬، بالطبع قد

االمرتبطة بالوضعيیة االعقارريیة االغيیر االسليیمة٬، كل هھھھذهه االعواامل موضوعيیة تزااووجج بأخرىى ذذااتيیة من 

ااستشرااء سوء االتسيیيیر وواالتدبيیر االعائلي للمقاوولة  ووتركيیز االمقوالتت بيید االشخصيیاتت االنافذةة٬، كل هھھھذهه 

يیابب نموذذجج للمقاوولل االموااططن االذيي يیمكن تسويیقهھ للشبابب كنموذذجج للنجاحح  بالعمل ال االعواامل أأددتت إإلى غ



بالوساططاتت ووااالحتماء بذوويي االنفوذذ أأوو بالريیع أأوو االلجوء إإلى أأنشطة االتهھريیب ووخرقق االقانونن ووهھھھو ما 

يیرهھھھن مستقبل شراائح ووااسعة من االشبابب االذيین ليیست لهھم حظوظظ في سلك أأيي من االدررووبب ليیبقى 

سبيیل االوحيید ليینفسواا عن بعض مكنوناتهھم٬، ووحتى هھھھذاا االدرربب يیتم ااستغاللهھ من بعض ااالحتجاجج اال

أأصحابب االمصالح ليیتم االزجج بالمحتجيین في أأتونن مزاايیدااتت سيیاسيیة قد تفقد االمطالب ااالجتماعيیة 

مصدااقيیتهھا ووتمنع مقارربة شموليیة للوضع ليیتم االلجوء إإلى حلولل ترقيیعيیة أأوو باألحرىى جرعاتت من 

تأ تظهھر عدمم فعاليیتهھا ليیستمر االوضع كما هھھھو عليیهھ إإنن لم نقل أأسوأأ.االمسكناتت ال تف  

 

 

إإنن إإحدىى االمعضالتت ااألساسيیة ووهھھھي أأنظمة االحكامة خصوصا إإذذاا تعلق ااألمر بالمجالس االمنتخبة  

االتي تعتمد االوالءااتت االضيیقة من أأجل ااالنفتاحح على االشراائح ااالجتماعيیة ووهھھھو ما يیكرسس تبعيیة االنسيیج 

وجودد نسيیج جمعويي متحكم فيیهھ أأوو باألحرىى صورريي حيیث أأنن نفس ااألشخاصص االمجتمع االمدني. ف

تتوااجد في جميیع االشبكاتت ووتستفيید من جميیع االمشارريیع وولهھا أأذذررعع في االمجالس االمنتخبة وواالسلطة 

ووأأصحابب االنفوذذ ووأأعيیانن االقبائل ددفعت إإلى نفورر عددد كبيیر من االموااططنيین من هھھھذهه ااآلليیاتت بسبب عدمم 

االعالقاتت االعائليیة وواالزبونيیة وواالمحسوبيیة على جديیة االمشارريیع ووهھھھو ما يیؤدديي ووووضح االمساططر ووتغليیب 

إإلى هھھھرووبب جماعي للموااططنيین نحو أأشكالل مختلفة من ااالحتجاجج.  

ضعف االحكامة االعنواانن االباررزز لنمط االتدبيیر:  

فباإلضافة إإلى ااستشرااء االزبونيیة يیتم تكريیس جل االبراامج االحكوميیة االخاصة بمختلف االقطاعاتت  

–هھھھا في يید االمنتخبيین االذيین ووتركيیز يیستفيیدوونن أأووال من أأجل تغذيیة االرصيید االمالي وواالعقارريي وواالذمي ال  -

يیبخلونن جهھداا في فرضض تمثيیليیتهھم أأوو باألحرىى ااثباتت شرعيیتهھم ااالنتخابيیة من أأجل ااالستحوااذذ على 

ى في مختلف ااالمتيیاززااتت وومباشرةة توززيیعهھا ووفق االوالءااتت ووااالنتماءااتت االقبليیة. ووهھھھو ما شهھدناهه حت

–االبراامج االحكوميیة االمتعلقة بمحارربة االسكن غيیر االالئق  مخيیم االوحدةة وومشارريیع االمباددررةة االوططنيیة  -

للتنميیة االبشريیة بالرغم من بعدهھھھا ااإلنساني االنبيیل. باإلضافة إإلى ما سلف يیتم ووفق نمط تقليیديي ااستخداامم 

قاتت االعموميیة ووااألررااضي مختلف االنعرااتت من أأجل تحقيیق االمصالح االضيیقة ااالنتخابويیة فتوززيیع االصف

االمعدةة لالستثمارر االتي من شأنهھا خلق أأوو تشجيیع االمباددررةة االحرةة يیعتمد باألساسس على ددررجة االوالء 

وواالتبعيیة لرئيیس االمجلس االمنتخب بغض االنظر عن ااإلجرااءااتت االقانونيیة االمعمولل بهھا فكثيیراا ما تم 

فق االعموميیة كالساحاتت وواالمساجد االتحايیل لوضع االيید على عقاررااتت معدةة لالستثمارر أأوو لبعض االمراا

ووتم تحويیلهھا لبنيیاتت سكنيیة مع تسجيیل أأنن ددوورر ااإلددااررةة كانن معطال بسبب االنفوذذ االكبيیر لنفس ااألشخاصص 

لدىى بعض االوززررااء أأوو ااإلددعاء بالقربب من االدوواائر االعليیا مما يیخلق مناخا من عدمم اااللتزاامم بالقانونن 



ذذلك يیتم بمنأىى عن االشفافيیة ووفي كوااليیس ااإلددااررةة إإلى ووعدمم االمحاسبة وواالمتابعة باإلضافة إإلى أأنن كل 

أأنن يیتم فرضض ووااقع جديید من االصعب مرااجعتهھ بسبب االحساسيیة االمفرططة ووقابليیة االتوتر ووهھھھو ما يیغذيي 

نفوذذ بعض ااألططراافف وويیكرسس منطقا سائداا ليیهھم وومقبوال لدىى االعمومم أأيي أأنهھم هھھھم االذيین يیمثلونن إإررااددةة 

ى مسائلتهھم. في هھھھذهه االحالة يیتم ااالكتفاء بتوجيیهھ االلومم لبعض االدوولة وومن االصعب محاسبتهھم أأوو حت

االمصالح ااإلدداارريیة ددوونن تحديید االمسؤووليیاتت ليیستمر االوضع أأسوأأ مما كانن.  

ااآلفاقق : االصحرااء خزاانن للتنميیة بالمغربب االعربي  

يیجب ااالعتراافف بأنن االمخرجج االقانوني لمشكل االصحرااء إإنن تم االتواافق عليیهھ ال يیشكل في حد ذذااتهھ 

كبداايیة (ووهھھھو  1975لمشكل االصحرااء٬، بل إإنن هھھھناكك من يیقولل أأنن بداايیة االمشكل إإذذاا ما ااعتبرنا سنة حال 

ما ال أأتفق معهھ شخصيیا)٬، جاءتت بعد مخرجج قانوني ااعتمد على حكم محكمة االعدلل االدووليیة ووااتفاقق 

أأنن  ثالثي بعد تزكيیة أأمميیة٬، لكن اانتفاء عنصر االتواافق وواالتحكيیم أأفضلى إإلى صيیرووررةة  أأقل ما يیمكن

يیقالل عنهھا أأنهھا ررهھھھنت االتنميیة ووااالستقراارر في مجموعع ددوولل االمغربب االعربي٬، في هھھھذاا االخضم يیبرزز 

االعنصر ااالقتصادديي ووتغيیيیبهھ عن ررؤؤيیة االحل٬، فلقد غابب االتحليیل ااالقتصادديي للمشكل وولم يیتحدثث عنهھ 

لتركيیز آآخر٬، ووحتى حيین االسعي للحل فإننا نرجئ ااالقتصادد إإلى مرااتت متأخرةة من ااالهھھھتمامم وويینصب اا

على االسيیاسي وواالتوااززناتت ااالجتماعيیة االهھويیاتيیة كمدااخل أأساسيیة لحل مفترضض.  



إإنن من شأنن االتنميیة ااالقتصادديیة أأنن تمكن ااإلقليیم –إإقليیم االصحرااء  - من خاللل دديیناميیة قد تغيیر نظرةة  

–ااألططراافف إإلى االنزااعع٬، فإقليیم االصحرااء يیمتد لحواالي ثلث مساحة االمغربب وواامتدااددهھھھا  تي أأيي االمنطقة اال 

تأثرتت بالنزااعع ررغم توااجدهھھھا ببلداانن أأخرىى يیصل إإلى نصف مساحة مورريیتانيیا وورربع مساحة االجزاائر. -  

ووكي نوضح هھھھذهه االنقطة ررفعا لكل لبس أأوو تأوويیل قد يینصب في خانة االسيیاسي فإنن ما نقصدهه هھھھو 

من  االجانب ااالقتصادديي ألنن شمالل مورريیتانيیا االمحاذذيي إلقليیم االصحرااء يیفتقد ألبسط مقوماتت االحيیاةة

االتي تستغل   SNIMبنيیاتت أأساسيیة ووشبكة ططرقيیة وومرااكز ااجتماعيیة ووحتى بنيیاتت اانتاجيیة باستثناء 

 600مناجم االحديید٬، أأما في االجزاائر فهھناكك مناجم كاررةة االجبيیالتت االتي تبعد عن االمحيیط ااألططلسي بب 

باإلضافة إإلى كلم ووهھھھو ما يیؤثر على مرددوودديیتهھا٬،  1800كلم بيینما تبعد عن االبحر االمتوسط بأززيید من 

االنشاطط ااالقتصادديي االحدوودديي مع االمغربب وواالتكامل ااالقتصادديي بيین االمجاالتت ااالقتصادديیة االمغربيیة -

االجزاائريیة االمورريیتانيیة٬، وومن هھھھذاا االمنطلق يیمكن االقولل بأنن ثلث ااآلفاقق ااالقتصادديیة االمغربيیة -

حرااء قد يیبدوو معطل٬،نصف ااقتصادد مورريیتانيیا وورربع ااقتصادد االجزاائر بصفة مباشرةة بسبب مشكل االص

هھھھذاا تقيیيیما مبالغا فيیهھ لكن ااالنفتاحح على االمجالل ااألوورربي وواالتي تشكل جزرر االكنارريي اامتداادداا لهھ وواالمجالل 

ااالفريیقي عزااءاا للمشكل٬، بل يیمكن تقيیيیم تجربة ميیناء االمتوسط وواالمنطقة االسيیاحيیة ططنجة تطواانن -

عع ااالقتصادديي بهھذهه االمناططق وواالطريیق االساحليیة للمتوسط ووآآثاررهھھھا ااالقتصادديیة كنموذذجج بيین ااالقال

االشماليیة مكنت من تغيیيیر منحى االهھجرةة من منطقة مصدررةة للهھجرةة إإلى منطقة ااالستقبالل ووااددماجج 

االمهھاجريین ووال أأددلل على ذذلك من حجم ااالسثماررااتت االتي تشهھدهه هھھھذهه االمنطقة بعد أأنن كانت إإلى أأمد 

قريیب عالة على االدوولة.  


