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7 من اأجل  مغرب الديناميات ال�صاعدة

ومــســتــــــدام شــامـــــل  مــجــتــمـــــع  عــــــن  لبـــحـــــث  ا

�أي م�رشوع للتنمية �ل�صاملة 

و�مل�صتد�مة للمغرب؟

وإدريس  خروز  غيتة لحلو، إدريس  برئاسة  واملامرسني،  الباحثني  من  مجموعة  بدأ  نونب 2017،  منذ 

كسيكس، يف إطار رشاكة علمية بني إيكونوميا، مركز أبحاث HEM،مؤسسة فريدريش إيبت, أوكسفام, 

جمعية املواطنني  وائتالف أعضاء من املجتمع املدين، بالعمل عىل دراسة تجارب خالقة أنجزت يف بيئة 

غريخصبة أو حتى ُمعادية: الديناميات الصاعدة. تم تحديد العرشات من هذه التجارب، من بني املئات 

املتواجدة يف املغرب )أنظر الالئحة يف نهاية الوثيقة(. ففي الفراغات التي خلفتها إخفاقات الدولة، 

هناك  لقاءات وتفاعالت غنية بالقيم واالبتكار، مل يتم أخذ تأثريها  بعني االعتبار من قبل التشخيصات 

التقليدية. فهذا املجال من اإلمكانات تركته بوارا السياسات التقليدية.

ذاتيًا من  ومبنية  تحويلية ومرغوبة  أهمية جامعية،  ذات  ديناميات  الصاعدة هي  الديناميات 

قبل املجتمعات التي تتبناها، مام يوفر لهم تغيريًا نوعيًا مهام يف الرفاهية وخلق القيم والعيش  

املشرتك بشكل أفضل.

هذه الديناميات ال يتم اإلرشاف عليها من قبل الدولة )حتى لو شجعتها يف بعض األحيان( ولكن 

ميكن أن  تصاحبها وتدعمها محفزات من خارج املجتمع.

سريورتها وآثارها طويلة األمد. 

جزء كبري من الحكامة والطاقة من أجل التغيري يوجد داخل املجموعة التي بدأت هذه املبادرات.

ال تقترص هذه املبادرات الناشئة عىل مجال األنشطة االقتصادية أو املدرة للدخل مبارشة ، ولكنها 

تدمج مفهوم املحرك االقتصادي للتنمية.

لبناء  مرافعة  املبادرات تنفذ مشاريع تنموية ملموسة وتكون مبثابة أساس  ولذلك، فإن هذه 

لصالح مرشوع أكرث شمولية،  معبّئ وحامل للمعنى.

الشاملة  التنمية  قضية  ملعالجة  هذه  الفعل  البحث-  مقاربة   … مغرب  أجل  من  مرشوع  يلخص 

واملستدامة. يتعلق األمر بفهم عوائق التنمية واقرتاح ُمخرجات مبتكرة. 
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ال يعد هذا العمل بديالً للمقاربة املاكرو وامليكرو- إقتصادية وال حاًل جاهزًا ملشكلة التنمية بشكل عام، 

بل يرتافع من أجل مقاربة من خالل االستثناءات اإليجابية لتوضيح وتنشيط السياسات الفوق الوطنية 

املُعوملة والسياسات الوطنية املاكرو- اقتصادية واألفعال املواطنة املحلية. كام يهدف  هذا العمل إىل 

بلورة مقرتح مرشوع وطني، وبالتايل التأثري عىل أساليب عمل وتفكري  الحاكمني وصياغة توافق جديد 

من املرجح أن يبم عقًدا ويصبح منوذًجا للتنمية املغربية.

األفعال  وتوجيه  اإلمبيقية  املعرفة  يف  الفجوة  الحالية  واملحفزات  وتحليل …  تحديد  ميأل  أن  يجب 

االقتصادية أو االجتامعية أو السياسية ذات التأثري املستهدف.

وسيتم إنشاء »إئتالف الديناميات الصاعدة« لهذا الغرض.

مقاربة تحليلية نسقية . 1

القادمة،  العرشين  السنوات  يف  مواجهتها  املغرب  يتعني عىل  التي  االستثنائية  التحديات  مواجهة  يف 

فإن مقاربة حل املشكالت غري كاف. املطلوب مقاربة جذرية، مع األخذ بعني االعتبار رؤية ديناميكية 

ونسقية للوضعية بأبعادها االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية والبرشية...، مع مراعاة تعقيد 

التفاعالت والقيود والطاقات والتأثريات.

ولذلك فإن التنمية أخذت يف مجملها وتعقيدها، يف إطار جهد مزدوج »من فوق« و »من أسفل«. 

يتعلق األمر ببناء جرس بني »أولئك الذين يقررون من أعىل« والذين غالبًا ما يتم لومهم عىل جهلهم 

بالحقائق عىل األرض و«أولئك الذين يشتغلون من األسفل« ولكن تعتب أفعالهم طريفة وبدون أي 

تأثري.

مكنت أدوات التحليل املنهجي من إنشاء لغة مشرتكة بني الباحثني يف لجنة التوجيه و املشتغلني يف 

امليدان  لوصف الظواهر والديناميات عىل مستويات مختلفة )املاكرو، واملتوسطة، والجزئية(.

2.  منهجية مبنية على التقدم

لفهم »نظام املغرب«، كان التفكري مستمرًا وتعاونيًا )ورش عمل، اجتامعات، وتقارير مرحلية(. لقد كان 

ذلك متزامًنا وغري متزامن، يعيد تشكيل نفسه يف كل مرحلة من املراحل الثالث:

المرحلة 1: التأطير ومراجعة األدبيات	 

• التعريف املشرتك للقيم الواجب الدفاع عنها والتحديات التي يجب مواجهتها )لجنة التوجيه 	

وندوة مفتوحة  عىل العامل األكادميي واالقتصادي والجمعوي(.

II. �مل�صار  و�ملنهج
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كان هناك إجامع عىل إعادة تعريف التنمية  يف شموليتها وليس فقط كنمو اقتصادي، إلنتاج 

مرشوع دينامييك بدالً من منوذج. يجب أن يكون هذا املرشوع مستداًما واقتصاديًا وبيئيًا 

ومرنًا يف مواجهة القيود واألزمات املستقبلية وشاماًل ومعنيًا بالحد من عدم املساواة.

تدور تحديات التنمية املندمجة واملستدامة حول ثالثة أبعاد:

سيايس )دور الفاعلني والعقد االجتامعي( - 

اقتصادي )نظام اإلنتاج، خلق الثورات والقيم، التي يعتب الرأس املال البرشي وتنمية - 

املهارات املحرك الرئييس لها(

اجتامعي وثقايف )القدرات والرابط االجتامعي(- 

إن  قضايا النوع،  األرايض، الثقة وتحرير الطاقات هي عرضانية لهذه األبعاد الثالثة.

• فهم قضايا التنمية يف األدبيات والعامل املحيط.	

المرحلة 2: إضفاء الطابع الرسمي على الُعقد  	 

• املقاييس 	 واملتعددة  الدينامية  التعقيدات  لفهم  مستديرة  وموائد  عمل  ورش  تنظيم  تم 

)التحديات اآلنية واملستقبلية ، بني األجيال، بني التفكري عامليا والعمل محليًا..( التي تشكل 

عقد التنمية.

العقد هي النقاط األساسية حيث يتم تجميع إشكاليات متعددة )ذات طبيعة سياسية، اجتامعية، 

مجتمعية، ترشيعية، برشية ، اقتصادية ، ثقافية( ولكنها أيًضا أماكن النظام حيث توجد الرافعات 

الحقيقية للتحول وإعادة التشكل.

من خالل العمل عىل هذه العقد، ميكننا إعادة ضبط نظام، وتعديل شبكة العالقات التي تشكله 

وتحفيز دينامية جديدة.

تم تحديد ثالث مجموعات من العقد: 

• الحكامة والدميقراطية وحقوق اإلنسان: أي عقد اجتامعي؟	

• العمل وخلق القيمة وتنمية املهارات: رهان رأس املال البرشي	

• القدرات والرابط االجتامعي والثقافة كأساس مشرتك: أي تجانس ومتاسك واستدامة للمرشوع 	

االجتامعي؟

متنع املجموعتان األوليتني ظهور تنمية عادلة التي تلهم الثقة يف املؤسسات وتعزز تحرير الطاقات. 

واملجموعة الثالثة تقوض الثقة  بني األشخاص وتهدد التامسك االجتامعي.

يأخذ الرتاكم أبعادا درامية يف غالبية املناطق واألقاليم. تولد عدم املساواة بني الجنسني، التي تقع ضمن 

املجموعات الثالث ، عقبات رئيسية أمام التنمية.

يجب أن يقوم مرشوع املجتمع الشامل بشكل أسايس مبعالجة هذه التفاوتات.

المرحلة 3: تحديد وتوثيق الديناميات الصاعدة.	 

• إحصاء الديناميات الصاعدة املعروفة يف املغرب. يجب أن نتخىل عن منط الحكامة اليعقويب، 	

العمودي واملفرط يف املركزية غري الفعال، ال سيام فيام يتعلق باالستثامرات التي تحشدها 

الدولة.

• ورش عمل مع الديناميات الصاعدة املختارة فيام يتعلق بالُعقد املحددة، ألن هذه الديناميات 	

تلقي الضوء عىل االستجابات املحتملة والنامذج التي سيتم تحريكها. هذه الوظيفة الثالثية 

)توضيحية ، كاشفة وملهمة( للمبادرات التي هي حجر الزاوية يف بناء أدايئ وعاكس.
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 ثقل عالم متغير. 1

املغرب جزء من السريورات العاملية التي يجب أخذها يف االعتبار عند التفكري يف مرشوع تنموي.

تدهور  المنظومة وانتقال الطاقة. 1

التوافق بني العقل االقتصادي والعقل اإليكولوجي صعب، لكن النامذج االقتصادية البديلة غري الوسيطة 

التي تهتم أكرث بالحفاظ عىل املشرتك آخذة يف البوز.

تحول العمل. 2

تعمل التطورات التكنولوجية الحديثة عىل تغيري تنظيم العمل ومناذج األعامل. بدالً من أنسنة العمل 

، تؤدي هذه الطفرات إىل بلرتة معممة ، وإىل اقتناص مثار العمل عن طريق رأس املال مركّز أكرث وإىل 

نقص املعنى.

تزايد التفاوتات. 3

إن تزايد التفاوتات وقلة االستثامر لدى الفئات املحرومة يف التعليم والتدريب لها تأثري عىل النمو، كام 

أن خيبة األمل والغضب هي أرض خصبة للحركات الشعبوية.

الهجرة وإغالق الحدود. 4

املغرب ، من خالل موقعه عىل محور الهجرة األفرو-أوروبية ، هو يف نفس الوقت مستقبل ومصدر 

التحول  الدريك. هذا  بينام يلعب دور   ، العمل كالحاصلني عىل شهادات(  )العاطلني عن  للمهاجرين 

الدميوغرايف غري املتوازن يف القارتني ينبئ بالتوترات وفتح ُمفاوضات حول قضايا الحدود.

أزمة الديمقراطية التمثيلية. 5

بعد سقوط جدار برلني، أكرث يشء أحرز تقدًما، ليس هو الدميقراطية التمثيلية التي كان من املفرتض 

أن تكون قاطرة الليبالية السياسية التي تفضل عقوًدا اجتامعية أكرث شمواًل، من النيوليبالية التي تم 

تحريرها بشكل متزايد والتي أدت عىل العكس من ذلك إىل األزمة وأفقدت مصداقية النخب التمثيلية 

والتنفيذية غري القادرة عىل حل هشاشة السكان الذين يتزايدون ضعفا. 

اآلثار النسقية التي تزيد في تفاقم الوضع . 6

كل هذه األزمات يعزز بعضها بعضا ، مام يهدد الهندسة الحضارية التي عززت تقدم التنمية البرشية 

منذ الثورة الصناعية. يعيق التشاؤم املعمم الديناميات اإليجابية واإلبداعية ويعيق جهود اإلقالع.

والعقد . 2 اإلنسان  حقوق  الديمقراطية،   الحكامة، 
االجتماعي

باملغرب، حيث  نظام ال مييل إىل االنفتاح ويواجه أزمة ثقة كبرية ، يتميز بغياب املساءلة والقيادة 

السياسية واالجتامعية، وفشل الهيئات الوسيطة، وعدم املساواة املجالية )ترتكز  يف4 من 12 منطقة 

70٪ من الرثوة( ، فإن العقد االجتامعي، غري الرصيح وغري الناجم عن مناقشة وطنية قبلية، ال يخلق 

يُنظر أحيانًا إىل  العامة مناسبًا بشكل ضعيف.  ، يظل مفهوم املصلحة  املتبادلة. وباملثل  للثقة  إطاًرا 

الُعقدة،  عدم  قلب هذه  متعمد ومنهجي. يف  اختيار  أنه  املؤسيس عىل  الفشل  اإلبقاء عىل حاالت 

املساواة الرضيبية، واملسافة بني الحكام واملحكومني، والتفاوت املعريف الذي يشجع عىل إعادة إنتاج 

النخب وتوقيف املصعد االجتامعي، وعدم املساواة بني الرجال والنساء، الطبقات االجتامعية، وعالقات 

املشغل /املستخدم.. ، يتضمن العقد االجتامعي كل ما يتعلق بكرامة الفرد يف املجتمع. 

رداً عىل هذه النواقص ، أضعفت السلطة السياسية الدفاع عن حقوق اإلنسان ، يف حني مل يتم تبني  

املشاركة السياسية الكالسيكية عن طريق الوسائل االنتخابية إال قليال. وظهرت قنوات ثالثة، الجمعوية، 

ريادة األعامل، التنسيق متعدد- الفاعلني كمسكن، ولكنها تتطلب أبدال قوية لتحقيق االتساق العام.    

III. تو�صيف �لعقد �لعر�صانية
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العمل و تنمية المهارات: رهان الرأس المال البشري. 3

هناك عالقة قوية بني االستثامر يف الرأس املال البرشي واالزدهار االقتصادي بفضل مكاسب اإلنتاجية 

املسموح بها والتامسك االجتامعي ورفاهية السكان التي يعززها الحد من البطالة والزيادة يف فرص 

الشغل.

يجب عىل املغرب مواجهة التحدي عىل جميع الواجهات:

• خلق القيمة ومواكبة املهارات	

من أجل تحقيق نقلة نوعية يف النسيج اإلنتاجي- 

من أجل إندماج أفضل يف سلسلة القيم حيث ينخرط املغرب - 

• جودة نظام التعليم والتكوين	

• الصحة )توسيع التغطية الصحية ، تحسني خدمات الصحة العمومية ، تعزيز الحكامة العامة 	

للنظام الصحي(

• تنمية التعليم ما قبل املدريس	

• مساواة النساء/الرجال	

• تعزيز الحس املدين وتنمية املجتمع املدين	

تظهر الديناميات الهيكلية لالقتصاد املغريب ثالثة توجهات:

• صعوبة توفري العمل غري املؤهل بسبب عدم كفاية التصنيع )عىل الرغم من النجاحات يف 	

بعض القطاعات الناشئة مثل السيارات والطريان والصناعات الغذائية والطاقات املتجددة(

• صعوبة توفري العمل املؤهل بسبب بطء االرتقاء بالنسيج االقتصادي	

• صعوبة يف توفري املواهب، مام يؤدي إىل دينامية ضعيفة يف ريادة األعامل، رشكات غري منظمة 	

، ومتواضعة الحجم  وضعيفة التواجد دوليا، وليست دينامية ومبتكرة أقل.

لذلك من الرضوري إجراء تحول جذري يف االقتصاد، من خالل االستثامر يف الرأس املال البرشي، وهذا 

هو اليشء الوحيد القادر عىل مواجهة تحديات التحوالت الرقمية والتكنولوجية والصناعية الجديدة 

والبيئية والطاقية واالجتامعية. يتعلق األمر بتجاوز ردود أفعال العوائق املؤسسية وإعادة التفكري يف 

اقتصاد معرفة حقيقي )أساليب التنظيم ومتكني املدارس، وتدريب املعلمني، وتحفيز الذكاء(.

كأسس . 4 والثقافة  االجتماعي  الرابط   القدرات، 
مشتركة

االختالالت. منظومة  الثقافة يف جوهر هذه  املستويات.  املغرب إىل رابط هيكيل عىل جميع  يفتقر 

التبادل واملشاركة، مكان إلطالق الطاقات اإلبداعية ومتكني األفراد واملجتمعات ، وهي رضورية ألي 

قبول  فإن   ،2011 دستور  يف  عليها  املنصوص  الثقايف  التنوع  مبادئ  من  الرغم  عىل  تنموي.  مرشوع 

اآلخر واالختالف، وعدم احتكار الحقيقة، والحق يف التفسري الديني مازالت بعيدة التحقق. إن تقليص 

البنى  عىل  ويقترص  معنى  بدون  املرشوع  يجعل  والجمعوية  واإلعالمية  الفردية  الحريات  مجاالت 

التحتية دون رؤية أو موارد برشية.

يحتاج أي مرشوع متامسك ومستدام إىل تقديم عرض سيايس واقتصادي وتعليمي واضح للمواطنني. 

وحدها الحريات الفردية تضمن تقوية الثقافة، وترسيخ الرابط االجتامعي. تعتمد استدامة املرشوع 

االجتامعي عىل ترسيخه، وجعله طقسا يتبناه املواطنون املتفتحني. 
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أنموذج . 1 قلب  في  المجتمعي  والتحول   االبتكار 
جديد للعمل الجماعي

االبتكار االجتامعي ليس مسؤولية اجتامعية للرشكات )CSR(، وال ريادة األعامل االجتامعية. فهو غري 

التغيري االجتامعي،  القيمة االقتصادية. إنه يحقق  املنافسة وخلق  متجذر يف اإلحسان ولكن يف فهم 

ويقدم حلواًل مبتكرة للمشاكل واالحتياجات االجتامعية، ويسهل الحوار بني القطاعات العامة والخاصة 

وغري الربحية. كونها مبنية من التفاعالت االجتامعية، فإنها تنطوي عىل البناء املشرتك للمبادرة الجامعية.

يختلف االبتكار االجتامعي عن االبتكار املجتمعي، الذي يشمل الدولة واملجتمع املدين بشكل أسايس. 

واملجتمعات  )املقاوالت(  الخاص  القطاع  االجتامعي  االبتكار  يضيف  هؤالء،  املصلحة  أصحاب  إىل 

البحثية )الجامعات(. معايري االبتكار املجتمعي الناجح هي التغيري النسقي، والتغيري الهيكيل، ومشاركة 

أصحاب املصلحة، والقبول من قبل كل من املواطنني والحكومة، واألنظمة املرتابطة املصممة لتوليد 

النتائج املرغوب فيها والتأثري املستدام.

التحالفات  عىل  املرتكزة  املقاربة  وحدها  ومجتمعاتها،  للمناطق  املعقدة  االحتياجات  مواجهة  يف 

املختلفة للفاعلني ستكون فعالة. تتطلب من أجل تطورها هذه الديناميات هندسة حقيقية. فإذا تم 

منذجة أنواع املبادرات التي سيتم تنزيلها وسلسلة القيمة من أجل تحقيقها، فإن النامذج االجتامعية 

واالقتصادية املختلطة وآليات الدعم التي ميكن أن تصاحب بدء التشغيل، وأيضا تعزيز االرتقاء وضامن 

استدامته مازال يجب خلقها.  

 تغيير مقاربة التنمية من طرف الديناميات الصاعدة . 2
بالمغرب      

خريطة مؤقتة للمبادرات الصاعدة 

اجتمعت املجموعة البحثية وحللت ستة أنواع من املبادرات الصاعدة حسب  وظائفها:

• ترويج 	 الفالحي،  التحويل  مشاريع  القروي،  النزوح  اتجاه  وعكس  القرية  متكني  »الفالحة«: 

املنتجات املحلية، تطوير الرعي.

• »السياحة والحرف التقليدية واالقتصاد االجتامعي«: منتجع ساحيل متكامل، متنزه طبيعي أو 	

موقع ذو أهمية بيئية أو ثقافية ، ممر / دائرة سياحية ، قرية حرفيني ، أنشطة سياحة صغرية. 

• »الخدمات والصناعات«: قطب إنتاج ، منطقة صناعية أو خدماتية ، قطب صناعي بحركة 	

متذبذبة باتجاه املدينة ، مفرتق طرق تجاري أو إداري. 

• الذين أعيد إدماجهم مبوجب خطط 	 التجار املتجولون غري الرسميني )الفراشة(  »التجاري«: 

جامعية وإقليمية واألسواق القروية وتجارة القرب. 

• »بيئي«: مرشوع ترميم ، حامية مناطق الغابات، إدارة الصيد.	

• املدريس، مراكز 	 قبل  ما  التعليم  استثنائية،  والثقافية«: مدارس عامة  االجتامعية  »الخدمات 

تكوين مهني مندمجة يف اتحادات قطاعية، ومدارس كبى قامئة عىل الرشاكة بني القطاعني 

العام والخاص )PPP( ، ومراكز صحية أو مستوصفات / قوافل طبية ، ومستشفيات نهارية 

أو متنقلة مراكز ثقافية بديلة لدار الشباب. 

الفاعلون الرئيسيون لمغرب المبادرات الناشئة  

لحل االحتياجات الهائلة للمناطق، من الرضوري إرشاك العديد من الالعبني الرئيسيني:

• الفاعلون امليدانيون الذين يتبنون الدينامية الصاعدة، ينشطون شبكات العالقات املحلية ، 	

يحشدون املوارد ويدعمون املشاريع والتجارب امللموسة.

• املحفزون اإلقليميون واألفراد الذاتيون والجمعيات والتحالفات بني املجتمع املدين والرشكات 	

والجامعات املحلية ، التي ترسع من التمكني والثقة وأداء حاميل املرشوع.

IIII.  �لنتيجة بو��صطة �لديناميات 
�ل�صاعدة
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• امليرسون )Enablers(، واملؤسسات العمومية أو شبه العمومية التي لديها رهانات اسرتاتيجية 	

الرشيف  املكتب  والتدبري،  اإليداع  )صندوق  واإلقليمية  املحلية  التنمية  مستوى  عىل  قوية 

للفوسفاط، بريد املغرب، القرض الفالحي..( أو القادة الرواد العاملون يف الجامعات الرتابية، 

إنها تجعل من املمكن توسيع نطاق الديناميات الصاعدة ومضاعفتها.

• الديناميات 	 منوذج  فهم  يف  يساعدون  الذين  واألكادمييون،  الباحثون،   ، الخباء   ، الكشافة 

الصاعدة من خالل تقنيات من نوع RISE )مصفوفة الروابط العالئقية بني األفراد والنظام 

واألحداث( وتحديد منوذجها االقتصادي.

• املؤسسات الرسمية - الدولة والوزارات والوكاالت الحكومية الواضعة للسياسات العمومية 	

واالسرتاتيجيات العامة القطاعية - التي تعد مشاركتها وتنسيقها العرضاين عنرًصا حاساًم يف 

النظام، من حيث املتطلبات األساسية واالرتقاء. 

يركز اإلئتالف البحثية عىل املجاالت ذات األولوية يف التنمية: العامل القروي والتعليم / التكوين واالقتصاد 

االجتامعي والتضامني والثقافة. تركز تحليلها عىل »ذكاء التنفيذ« لهذا الجهاز من خالل سلسلة نسقية 

من الفاعلني واألفعال التي من شأنها أن تسمح باالرتقاء. يريد اإلئتالف اقرتاح منهجية لتعزيز ودعم  

الديناميات الصاعدة، وبالتايل تحديد مبادئ مثل االستقاللية، والتكامل، والرشاكات بني القطاعني العام 

والخاص ، واملشاركة املواطنة... إلخ.

»الديناميات . 3 تحليل  من  المستفادة   الدروس 
الصاعدة«

نظرًا لعدم وجود مقاربة موحدة، فاملسألة ليست قضية تعميم من الجزيئ )ميكرو( إىل الكيل )ماكرو( 

ولكن البحث عن املا فوق )méta(، أي ثوابت البيئة والبنية الداخلية التي سمحت تحفيز الديناميات 

الصاعدة وتعزيز نجاحها. ثم تحديد تسع سامت مشرتكة:

1. الثقة

التعاون والثقة املتبادلة، التي يُعززهام القرب، أمران أساسيان. مرتبطان بالذاكرة االجتامعية، وهذه 

عنارص استقرار.

2. القيادة

دور القيادة هو تنسيق جميع املبادرات والفاعلني، أكرث من السيطرة أو مامرسة السلطة. يتغري موقعها 

وفًقا ملوارد ومهارات املنظومة.

3. التكامل

للتحكم بشكل أفضل يف السياق واالحتياجات ، يتم اتخاذ القرارات يف أقرب وقت ممكن من الفعل.

4. االستقاللية

قراراتهم  يأخذون  الفاعلون  لكن   ، املحلية  القدرات  وتعزيز  اختبار  تقديم  إىل  فقط  املواكبة  تهدف 

بأنفسهم

5.  الحكامة المشتركة

ترتكز الحكامة عىل املستوى املحيل من خالل جمع عام لربط  املبادرات واآلليات من أعىل ألسفل 

.)bottom-up( ومن أسفل إىل أعىل )top-down(

6. االستثمار في الموارد المحلية

القامئة هي يف  املتاحة أو املعبأة والتحالفات  املادية والالمادية  ، واملوارد  الجزئية املحلية  النجاحات 

قلب الفعل.

7. االبتكار االجتماعي والمجتمعي

يستند منطق الفعل إىل الحلول والعمليات والخدمات واملنتجات التي تعزز الهويات والكفاءة املحلية، 

ولكن أيًضا عىل الخبة الخارجية.

8. مقاربة رشيقة 

الفعل يسبق بناء رؤية مشرتكة أو اسرتاتيجية مشرتكة.

9. منطق المنظومة

تقوم الحلول بدمج الرتابطات وهياكل الفعل الجامعي )التنسيق، تجميع املوارد، االستفادة من الخبات 

يف التجمعات، التعاونيات، إلخ..(
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مرشوع التنمية ليس قامئة من الحلول ولكن يجب أن يقرتح آليات  بسطها يف املناطق. ما هي السامت 

التي  املتطلبات  القيمة(؟   )سلسلة  التدابري  الرئيسيون يف  الفاعلون  الصاعدة؟   للديناميات  املشرتكة 

متكن من  نرشها؟ حدود هذه املقاربة؟

متطلبات . 1

نظام تعليمي تعددي متجذر يف منطقته ، يقوم عىل االنفتاح عىل العامل والتفكري النقدي، الشك . 1

وتشجيع اإلبداع. ميثل إرشاك املجتمع املحيل، األرسة واملواطن أولوية.

اقتصاد أخرض متجدد، من خالل حامية الدولة للموارد املحلية، ومكافحة النهب وتعزيز الرتاث . 2

الطبيعي والثقايف.

تعزيز الهيئات الوسيطة )األحزاب ، الفروع املهنية ، النقابات ، الفاعلون يف املجتمع املدين ، وسائل . 3

اإلعالم ، واملجتمعات املحلية(  ملرافقة آليات التنمية االقتصادية واالجتامعية، ومكافحة الوسطاء 

غري الرسميني الذين يتغذون عىل الريع، الفساد واالمتيازات.

الالمركزية يف صنع القرار لتحقيق منو شامل ومستدام.. 4

فضاء عام حديث، يعزز اإلبداع ويحرتم التنوع.. 5

التدابير الهدف. 2

ميكانيزم 1: الخرائط

الكشف عن الديناميات الصاعدة وتأهيلها: تحديد الفاعلني واملشاريع واملبادرات والهياكل الداعمة 

واملؤهالت من حيث املحتوى، السريورة، األثر، ومصادر التمويل والجهات الداعمة والدعم املؤسيس.

ميكانيزم 2: التشبيك

تشبيك هؤالء الفاعلني وتنظيم مساحة للتبادل واملشاركة الرقمية والتناظرية:

• إنشاء منصة رقمية لدعم مجتمع »مغرب الديناميات الصاعدة«	

• تنظيم اجتامعات منتظمة داخل الشبكة	

• تسهيل الرشاكات والتحالفات يف املغرب ودوليا.	

ميكانيزم 3: حوار مؤسساتي

السياسات: منصة  الصاعدة والفاعلني املؤسساتيني وصناع  الديناميات  الفاعلني يف  الحوار بني  هيكلة 

للحوار مع املؤسسات العمومية  لتعزيز الجسور والتآزر مع اآلليات التي توفرها السياسات العامة.

ميكانيزم 4: تقوية القدرات

الدعم املنهجي، التدريب ومواكبة  محفزي االبتكار االجتامعي واإلقليمي واملجتمعي:

• تنمية وتوفري مجموعة أدوات منهجية ، ودمج أفضل املامرسات من حيث تنشيط الحوار،  	

مرافقة وهيكلة التحالفات، مواكبة  التجارب الجامعية، مامرسات الذكاء الجامعي، الحكامة 

املشرتكة والتصميم وتنشيط أماكن العمل البديلة

• تطوير تدريب املدربني والتدريب املعتمد »املحفزات الرتابية« ، »االبتكار االجتامعي«، إلخ.. 	

• توفري شبكة من خباء الدعم التقني.	

IIV.  متطلبات، تد�بري وحدود
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ميكانيزم 5 : التمويل 

تقديم الدعم لتحديد قنوات التمويل والتواصل مع املانحني:

• عن 	 املنبثقة  )البامج  اآلليات  هذه  إىل  الوصول  وتسهيل  املتواجدة  التمويل  آليات  جرد   

السياسات العامة ، والجهات املانحة الوطنية أو الدولية( ، من حيث سهولة القراءة والوصول 

)إجراء مبسط ، وحدة التوجيه(

• إمكانية الوصول السهل مقابل عالمة Label )للمنظامت املؤهلة واملدربة / املعتمدة(.	

ميكانيزم 6: الترقي

دعم تكرار وتوسيع وتحسني املبادرات:

• برنامج ترسيع للمبادرات الحالية املقنعة )دعم االبتكار ، لقاءات )ماسرت كالس( مع الخباء ، 	

دورات الدعم الشخصية ، ومتويل املشاريع وبرامج الرتقي(

• دعم الرتافع مع املؤسسات أو املرشع إلزالة القيود أو تسهيل نرش مبادرات مقنعة.	

ميكانيزم 7: االستثمار 

بحث - عميل، رصد وإدارة املعرفة

• دراسات 	 لكتابة   ، رائدة  أكادميية  ومؤسسات  بحثية  مراكز  مع  بحث-عميل  برنامج  تطوير 

وتطوير  اإلمبيقية،  النتائج  من  العلمي  والتحقق  املنهجيات،  تطوير   ، النمذجة  الحالة، 

العالقات االجتامعية واالقتصادية املختلفة ذات املصلحة العامة، إلخ… 

• الرصد املستمر ألفضل املامرسات الدولية	

• قاعدة بيانات لدراسات الحاالت.	

مازلت الحاجة إىل تحديد الهيكلة والتبني املؤسسايت لهذه التدابري. لكن تبني وهيكلة هذه التدابري 

يجب أن تكون يف نفس الوقت نابعة من املامرسات الجيدة )تحالف عمومي-خاص- مجتمع مدين، 

الجامعي…(. هناك حاجة إىل  للذكاء  املنهجية  الجامعي، األدوات  الفعل  حكامة مشرتكة، أخالقيات 

دعم الدولة الرصيح واملبارش إلضفاء الرشعية عليها. وكذلك من املحبذ القيام برشاكات مع املؤسسات 

املرجعية عىل املستوى الدويل. 

يهدف هذا العمل إىل فتح مسار مكمل للسياسات االقتصادية واالجتامعية التقليدية، والذي سيكون 

من الرضوري تصميم ترابطات مؤسساتية ومواطنة. إن التحول من املستوى الجزيئ- املحيل إىل الكيل- 

السيايس واالقتصادي ، أكرث من مجرد تغيري يف املستوى، هو تغيري للباديغم يتطلب أربع مراحل: 

فهم أين نتموقع ومنه نتحدث. 1

إن تحديد السياق يجعل من املمكن تصور التنمية ليس عىل أنها اللحاق بركب البلدان األكرث تقدًما 

أو تكيًفا تفصيليًا ولكن كرضورة مفكر فيها.

 تحليل كيف وصلنا إلى هنا. 2

إجراء تقييم وتشخيص للعلل البارزة.

تقدير الديناميات والمقاومات المستمرة. 3

إن االنفصال عن املنطق التنازيل يجعل من املمكن إعادة تنظيم التنافر بني الخطاب والتجربة.

اليقظة عند  الترقي  . 4

لبناء مرشوع شامل ومستدام ، يجب ربط  الديناميات الصاعدة مع املنظومات املحلية واالقتصادية 

والسياسية، وأن تكون مصحوبة بتجديد طرق الفعل سياسيا.

تسلط ورقة السياسة هذه الضوء عىل اإلمكانات الهائلة املتواجدة عىل الهامش، يف انتظار التوضيح 

والنمذجة واالعتامد، بهدف تحرير الطاقات وتطوير املهارات واستعادة الثقة.

IV.  خامتة
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 الديناميات الصاعدة: 	 
• مرشوع متكني رحمة	

• قرية تيزي نوشك 	

• قرية براشوة  	

• قرية أيت بنحدو 	

• مدرسة حجرة النحل - أصيلة 	

• املدرسة الحية بوادي أيت بوكامز 	

• دوار تيك 	

• 	)CSSF( لجنة دعم تعليم الفتيات القرويات

• 	 )EMY( معهد ربط: متكني الشباب املغريب

• مراكز املهارات Skills Centers  )اليوسوفية، بنجرير، العيون، خريبكة( 	

• املبادرة املغربية للفالحة البيولوجية من أجل كافة منطقة البحر املتوسط	

• مدينة تيك	

• جمعية الساقية الحمراء بالعيون 	

• وادي الصحة والجامل مبراكش	

• منصة التثمني والتسويق الفالحي بالرشق	

• 	)IMA( معهد مهن الطريان

• 	Solar Cluster و GE3M التجمعات الصناعية ، ال سيام

• تأهيل األسواق الرشقية	

المحفزون الترابيون: 	 
• 	Medersat.com : مؤسسة البنك املغريب للتجارة الخارجية من أجل الرتبية

• زاكورة للرتبية 	

• 	Open Village القرية املفتوحة

• 	We Speak Citizen نحن نتحدث مواطنة

• 	)projets CGEM(  أكادميية املقاولني

• كريس الديناميات الصاعدة الجامعية والتنمية املندمجة للمدرسة املركزية الدار البيضاء 	

• مرصد مهن وكفاءات الفروع املهنية والجهات	

• برنامج متكني للتنمية 	

الئحة �لبنيات �ملدرو�صة
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