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 املفقودة الجتماعي يف الريف وسؤال التنميةاحلراك ا
  
 

 
 محمد سعيد السعدي

 

عتروو  احلرراك املر  ور وأنا أتابع ردود األفعال واملواقف جتاه احلرراك االجتمراعي يف الريرفث أينرارق  وقرف بعرني املققرني املقرربني  رل ااسر ا النياسري الر يل ي
اعي مبختقرف  نرا ا املغرر    ل االبتزاز لقدولة نظرا ملدودية املوارد املتوفرة هلا وعدا قدرة النموذج التنموي املغريب عقى تقبية  ل اخلصرا  االقتصرادي واالجتمرنوع 

تشروي  عقرى “ را درديف يف الريرف وقد سرار عقرى نفرل الرنحلز احلرز  القروي يف يسو رة ينريطر عقرى قطاعاةرا األساسرية رجرال االعمرال والتسنروقرا  يير  اعترو 
 ؟لقب د وراءه أهداف سياسية  إ  ه ه املقاربة تدعونا اىل وضع النؤال املوري التايل:  اذا لو  ا  ه ا النموذج التنموي هو أصل الداء” اجلحلود التنموية

ع الدولة عرل الترد ل يف االقتصراد لفنرا الرال لققطراع اخلرا  لن يظ أوال أ  النموذج التنموي املغريب يرتسز أساسا عقى لولة االقتصاد واخلصخصة وتراج
ضروعي أ  هر ا النمروذج النيرولوايل اسرتفاد واملبادرة احلرة لتسو  قا رة لقتنمية واالخنرا  يف االقتصاد الرأمسايل املعومل  ودو  الرجوع  ثريا اىل الوراءث يتبني لقم يظ املو 

الررم  يررزع العشرررية األوىل لالفيررة الثالثررة ييرر  ارتفررع ياررن االسررتثماراع األجنبيررة وارروي ع  غاربررة العررامل وانتعشرر  النررياية   ثررريا  ررل الظرفيررة االقتصررادية العامليررة
 يف املؤرررراع اخلارجيررة  ررا  سررل الدولررة  ررل الرفررع  ررل ياررن االسررتثمار يف البنيرراع التلتيررة وا رر ا املخططرراع القطاعيررة  فمررل اسررتفاد  ررل هرر ا التلنررل الننرري

االرررغال العمو يررة القتصررادية السقيررة؟ باألسرراا  موعرراع  اليررة وجتاريررة قريبررة بشررسل  بارررر أو خررري  بارررر  ررل القصررر  اصررة يف قطاعرراع العقررار والبنرروك واملررال و ا
ني النافررر يل قررررمن  رررل  را رررز القررررار واخلرررد اعث وقرررد ازداد هررر ا الريرررع انتفا رررا بفعرررل املاررراربة العقاريرررة واملاليرررة ايف بورصرررة الررردار البياررراء اديررردا  ييررر  اسرررتغل بعررر

نرادث  اصرة ذلر  ل ستفادة  ل تنريباع خمقة بالتنافل لتلقيا أرباح  يالية يف ظرف وجيز ال يتعدى باعة أرحلر ودو  عناء ي  ر  يف نفل الوق  استشرى الف
الردويل  باملقابرلث مل ترنخفني ننربة البطالرة برل تفاقمر  يف أوسرا   املرتبط بزواج املال بالنقطةث  ما ظحلر ذل  جقيرا  رل  ر ل تراجرع املغرر  يف تصرنيف الشرفافية

املبرادرة “ة رخرن ا ر ا الشبا  يف يني اتنم   ناصب الشغل املدينة باهلشارة وعدا االستقرار وتراجع املغر  يف ترتيب التنمية البشرية الصادر عل األ رن املتلرد
ملرال الصرغري واملتوسرط  ثرريا  ررل جرراء اسرتلواذ ققرة ققيقرة عقرى قطاعرراع  حلمرة  رل االقتصراد املغرريب وتراجررع  رل جحلرة أ رررىث تاررر رأا ا”  الو نيرة لقتنميرة البشررية

ااقصرايي عقرى الصرعيد النياسريث د إيردايف يرز  جديرد وفررع لر   يرع ” التنمروي“نصيب الصناعة التلويقية يف الناتز الدا قي اخلراا  ولتسرريل هر ا النمروذج 
يسل  فاجئا أ  تتصاعد احلر اع االجتماعية لتبقغ ذروةا  رع هبرو  ريراح الربيرع العرريب وبرروز مل رة عقى املنتوى املقي  أ اا ه ا الوضعث اا سانياع ليلتل الصدا

 .فواير اليدة 20ير ة 

ية بفعل  ابع  النيولوايل واالقصايي   ا ننتخقص   ل ه ا التلقيل هو أ   ا ينمى بالنموذج التنموي املغريب دمل يف أيشاي  ب ور االنتفاضاع االجتماع
 ع بروز  عطى جديد متثل يف الرجوع القوي لصندوا النقد الدويل إىل املنطقرة العربيرة بعرد انردالع الثروراع العربيرة وتفشري  2011وسيتأ د ه ا بعد اعتماد دستور 

 توع  ل نارها الطبقاع الشعبية والفئاع املتوسطة جراء رفع الردعن عرل املروقراع أز ة الرأمسالية املعوملة  وقد جنن عل ه ا التد ل فرض سياساع تقشفية صار ة ا 
ة يف األجرور نظاا التقاعد وختفيني الستقة االجرية يف الوظيفة العمو ية عو جتميد التوظيفاع اجلديدة وتبين التوظيف بالتعاقرد واال تنراع عرل الزيراد” إص ح“وفرض 

يف املايرة سرنويا  1عراع االجتماعيرة اعقرى سربيل املثرال ال احلصررث مل تتاراوز ننربة كرو نصريب  رل فررد  رل النفقراع عقرى الصرلة وتراجع امليزانياع املخصصرة لققطا
   بااضررافة إىل هرر اث سررال الحلررود االسررتثماري لقدولررة اخنفاضررا  قموسررا  رر ل الفرر ة األ رررية  باملقابررلث واصررل رأا املررال السبررري 2014-2010 رر ل الفرر ة 

عقرى النمرو  تفادة  ل خمتقف اال تيرازاع والتلفيرزاع املقد رة  رل  ررف الدولرةث  اصرة يف إ رار تنفير  املخططراع القطاعيرة دو  أ  يسرو  لر ل  ترأينري  نروااالس
أهنررا  رر  فقررط بعررني  ؟ وهررل اسررتفاد املغاربررة  يعررا؟ أا”أيررل هرري الثررروة“االقتصررادي  وهنررا البررد  ررل الترر  ري بالنررؤال اجلرروهري الرر ي  ريرر  ريرريل الدولررة يررول 
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ة وقد  ا   ل املفروض أ  جييرب القرل االقتصرادي واالجتمراعي والبيئري وبنر  املغرر  عقرى النرؤال املر  ور  رل  ر ل عمرل عقمري يقرين يارن ونوعير”  الفئاع؟
وقررد أظحلرررع املعطيرراع املنشررورة قتا ررة ”   االيسونو ينرر“  إال  ررا ررررا  ررل تنررريباع نشرررةا صررليفة خررري أ  هرر ا العمررل مل يصرردر حلررد اآرأا املررال ال  رراديث 

 اصرة وسرط الننراء ويرا قي الشرحلاداع وانتشرار العمرل بالقطراع خرري املحليسرل  -األوضاع االجتماعية  ل يي  ضعف املشار ة يف الدورة االقتصادية وتفاقن البطالة
سرنة ال هرن يف املدرسرة وال يف التسرويل املحلرين وال يف  قرراع  24و  15 قيرو  ررا  وررابة  را برني  2,8وهشارة أوضاع املأجوريل  ونايف بأ  هنراك  را يقرار  

االسرتحل كث واحلرال  العمل  بااضافة اىل ه اث د الوقوف عقى يان الفوارا االجتماعية رخن أ  املؤرر املنتعمل لققيراا يستفري مبقارنرة يصرة خمتقرف الفئراع  رل
مليقيرارديراع املغاربرة دتقرو   راتبرة  تقد رة  قارنرة  رع نظررايحلن يف العرامل العرريب وإفريقيرا وينررواةن تتارخن سرنة أ  الفوارا يف الد ل والثروة ستسو  ب  ر  أقوى  فا

يف وقر  مل يرتفرع النراتز الردا قي اخلراا إال  2016بعد أ رى  فعقى سبيل املثال ال احلصرث يقق  الشر اع املناقة ببورصة الدار البيااء أربايا قياسية يف سرنة 
باملاية  واحلال أ  جل ه ه األرباح د توزيعحلا عوض إعادة اسرتثمارها يف الردورة االقتصرادية  هر ا  0,5 عدل د ل الفرد الوايد تراجع     يف املاية  ا يعين أ  1بر

يف  14-13القطراع اخلرا  يف يردود  يبني باملقموا أ  الرها  عقى القطاع اخلا  لقدفع بعاقة التنمية  ا ئث فرخن  رل التشرايعاع واال تيرازاع ال زال نصريب
القصرر   يوا عقى ورا يي  سرا   سريطرة -عقى  دوديتحلا -2011املاية  أ ا عقى املنتوى النياسيث فقد بقي   ثري  ل وعود الد قر ة املتامنة يف دستور 

الاريقة و ارسرة النياسرة النياسروية إىل فقردا  املروا ل الثقرة يف  وختراذل الطبقرة النياسرية وتر يزهرا عقرى  صراحلحلا – ا  االسر اتياية  نحلرا  -عقى  عظن القراراع
ااضرافة إىل األيرزا  النياسرية العمقية النياسية بر تحلا  هس ا نب  التقرير املنر  أع ه اىل أ  املوا نني فقدوا الثقة يف املؤسنراع الدسرتورية  رل يسو رة وبرملرا ث ب

 .تمع املدقث  اصة تق  العا قة يف  ال التنمية البشريةث د تدجينحلا أو ايتوايحلاوالنقاباع  ونايف بأ  العديد  ل  عياع ال

صرراعد وترررية أ رراا هرر ه الظررروف ذاع األفررا املنرردود بالننرربة لفئرراع واسررعة  ررل رررعبناث مل يسررل  نررتغربا البتررة أ  ينررزل النرراا إىل الشررارع  رررة أ رررى وأ  تت
لويدهاث  را يبرني يارن املعانراة والشرعور براحلسرة والتحلمري  الر ي  2016ألف ير ة ايتااجية يف سنة  11ل االيتااجاع االجتماعية يي  د تنايل أزيد  

نظررا حلارن الاررر والغر   يعاق  نحلا الشعب املغريب   ل هر ه الزاويرةث نسرل اعتبرار انتفاضرة أهالينرا الشراعا  يف الريرف إضرافة نوعيرة لقلرراك االجتمراعي يف املغرر 
ملشرروع يف وجر  نطقة لعقود  ويقة وأياا أل ية اخلصوصية الثقافية والتنوع القغوي يف أجندة الناال الشعي  ه ا بااضافة إىل صمود احلرراك النرقمي واال ي حلا امل

دية واالجتماعيررة الثقافيررة يف محرر ع القمررع وال هيررب وانتحلرراك ير ررة املنررازل واال تطافرراع وإبرررازه لقيرراداع رررابة  نررتعدة لقناررال النررقمي  ررل أجررل احلقرروا االقتصررا
 .ا ار  غر   ويد و تاا ل

اصرفةثث وذلر  ننتخقص  ا سبا أ  النموذج االقتصادي املغريب دمل يف  يات  ب ور التقا رب االجتمراعي والر  اسرتقرار  مرا امرل الغيروا يف أيشرايحلا الع
قرى اجلمراهري الشرعبية املنتارعفة والفئراع املتوسرطة اعتمراده عقرى سياسراع تقشرفية صرار ة ناتز عل  ابع  النيولوايل واالقصايي  وقرد زاد  رل يردة رينراره الو يمرة ع

العادلررة لقلر رراع    هلرر ا يعتررو تبررين كرروذج تنمرروي جديررد يتملررور يررول الدولررة الدنقرا يررة التنمويررة والعادلررة اجتماعيررا املخرررج الوييررد لتلقيررا املطالررب 2012 نرر  
 .جل التغيري الدنقرا ي والعدالة االجتماعية واملناواة بني اجلنننياالجتماعية والقوى املناضقة  ل أ

اجتمررراعي جديرررد يرتسرررز عقرررى اقيرررا  را رررة ااننرررا  والعدالرررة   ضررررورة عقرررد اجلديرررد  قارنرررة  رررع عشرررريل فوايرررر: املنررراع االقتصرررادي واالجتمررراعي والنياسررري 
 .االجتماعية البيئية واملناواة بني ااننا 

  
 


