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 إشكالية الملتقى:  -

االقتصادية واالجتماعية سواء فيما يتعلق بالمفاهيم المجردة المتعلقة  إن التفكير في قضايا التنمية       
يقودنا لالعتقاد بأن ’ أو باعتبارها تجارب ميدانية عاشتها الكثير من الدول النامية ومنها الجزائر’ بها

از من خالل مجهودات الدولة أو السلطة التنمية أبعد من أن تكون عملية تلقائية أو أنها قابلة لإلنج
السياسية القائمة مهما كانت هذه السلطة صادقة في مسعاها ومها كانت عزيمة أفرادها قوية وإمكانياتهم 
كبيرة وهذال بغض النظر عن المعنى الذي نعطيه لمفهوم التنمية أو الشكل الذي نفضل أن تكون عليه 

لتجارب السابقة التي عرفتها الجزائر وكل الدول النامية األخرى بحيث بينت ا’ كتجربة ميدانية ملموسة 
 أن التنمية هي قضية المجتمع بأسره.

فإذا اعتبرنا التنمية اإلقتصادية واالجتماعية وهي كذلك فعال عبارة عن مسار تغيير يمس       
فإنه ’ ....إلخ بالضرورة كل مجاالت حياة المجتمع االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية

باستطاعتنا تمثلها في شكل مجموعة من المبادئ والتصورات والمشاريع واألفعال والممارسات المستمرة  
وفي أحيان عديدة بالثورة الشاملة على التصورات واألوضاع التقليدية السائدة ’ وهي تتسم عموما باإلكراه

 في شتى المجاالت ومن ثم تتجلى صعوبة تحقيق التنمية .

من هنا كان دور الدولة في مجال التنمية وسيبقى باعتبارها سلطة قائمة تقود المجتمع وتمتلك     
مركزية ’ مجموعة من اإلمكانيات المادية والمعنوية ومؤسسات رسمية تعمل على مستويات متعددة

التنموية إن هذا الدور يتمثل في وضع التصورات والنماذج والمشاريع ’ وجهوية ومحلية دورا أساسيا
وفي تعبئة الوسائل واإلمكانيات وتنظيمها وفي تنسيق الجهود من أجل تحقيق أهداف العملية التنموية 

 المنشودة.

إال أن ذلك وكما سبق وأشرنا ومهما سلمنا غذا بأهمية دور الدولة وضرورته في مجال التنمية فإن      
وحتى المجتمعات الصناعية نفسها ليبرالية كانت  التجربة التي عاشتها الجزائر ومختلف الدول النامية بل

لقد اتضح بشكل جلي أن ’ أو اشتراكية قد بينت أن نجاح عملية التنمية ال يتوقف فقط على ذلك الدور
مساهمة الكثير من الفاعلين اآلخرين ومختلف المؤسسات االجتماعية وتأثير ذلك على سير المشاريع 

 لقد أظهرت التجارب أن التنمية قي قضية المجتمع برمته.’ بتعبير آخرالتنموية ونتائجها ال تقل أهمية 

لقد اتضح أن التنمية ليست قضية كل النخب فقط السياسية والثقافية واالجتماعية ولكنها أيضا قضية     
شرائح المجتمع خاصة تلك التي تساهم في عملية خلق الثروة أو تلك التي تنشط هي قطاعات الخدمات 



لتي يحتاجها أفراد المجتمع في شتى المجاالت ومن ثم في تأطير مجهوداتهم والتأثير على العامة ا
 تصوراتهم وسلوكاتهم .

إن ما عاشته الدول النامية أثناء التجارب التنموية التي خاضتها قد ’ وال يتوقف األمر عند هذا الحد     
بشكل كبير بطبيعة العقائد السائدة أكدت أيضا على أن التنمية االقتصادية واالجتماعية تتأثر و

وبالمؤسسات االجتماعية القائمة ألن تلك العقائد والمؤسسات تؤثر بدورها على تمثالت أفراد المجتمع 
وسلوكاتهم ومن ثم على اتجاهاتهم نحو المشاريع التنموية من حيث جدواها ومن حيث درجة الوعي 

هم في عملية التنمية والسعي إلى تجسيد أهدافها أو على بأهميتها وبتحدياتها وبالتالي على درجة انخراط
 العكس من ذلك على درجة ال مباالتهم بها وعدم المشاركة فيها .

إننا نطمح من خالل الملتقى الذي ننوي تنظيمه بتاريخ ’ انطالقات من هذه المالحظات المبدئية    
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إلى القضايا التي تطرحها سواء في ما يتعلق بالجزائر أو بغيرها من الدول النامية خاصة العربية منها 
وذلك حتى يتسنى لهم استخالص دروس من التجارب التي عاشتها هذه المجتمعات أو تقديم دراسات 

ف على طبيعة تلك التجارب والكشف عن أسباب نجاحها أو فشلها وذلك للمساهمة في الوقو’ لجوانب منها
واقتراح وتصورات للمساعدة على فهم أعمق لتلك التجارب ومشكالتها والمساهمة في تزويد مختلف 
الفاعلين العاملين في مجاالت التنمية االقتصادية و االجتماعية بما يمكنهم من القيام بمهامهم التنموية 

 ها وبتحدياتها على كافة األصعدة.بوعي أكبر بقضايا

 ى: ـــــــاور الملتقـــمح -

انطالقا مما تقدم يمكننا أن نقترح على سبيل الذكر وليس الحصر أن تكون محاور الملتقى على          
 النحو التالي: 

يمكن للفاعلين أو الباحثين من خالل هذا المحور العودة إلى مختلف  :مفاهيم وقضايا نظرية –أوال 

المفاهيم والتصورات النظرية المتعلقة بقضايا التنمية واقتراح دراسات نقدية لمحتوياتها وجدواها النظرية 
والعلمية على ضوء التجارب السابقة واقتراح التعديالت التي يرونها ضرورية أو صياغة مفاهيم جديدة 

كن أن تساهم في وضع تصورات لمشكالت التنمية بشكل أكثر مالئمة مع أوضاع البلدان النامية يم
 والمساعدة على تحقيق المشاريع التنموية التي تنبثق على تلك التصورات والرؤى.

المنتظر من المداخالت التي تندرج تحت هذا العنوان هو إعادة النظر في  الدولة والتنمية: -ثانيا

الدور و ات المركزية والمحلية ومحتوى هذا ر الدولة في المجهود التنموي على كل المستويطبيعة دو
أبعاده من خالل تقديم دراسات نقدية على ضوء التجارب السابقة بنجاحاتها و إخفاقاتها و اقتراح ما من 

شكالت شأنه أن يساهم في فهم أعمق لطبيعة دور الدولة و مؤسساتها سواء على مستوى تحديد الم
المتعلقة بالتنمية أو على مستوى وضع النماذج و الخطط و المشاريع التنموية و النجاح في إشراك 
المجتمع في عملية التنمية المنشودة ليس فقط على مستوى تطبيق القرارات و لكن في كل مراحل تلك 

 العملية.

: يخصص هذا المحور إلى اإلسهامات التي تهتم بدور كل الفاعلون اآلخرون و التنمية -ثالثا
الفاعلين اآلخرين في العملية التنموية. و هو دور ال يقل أهمية عن دور الدولة و نخبها و مؤسساتها. 
فعلى سبيل الذكر يمكن االهتمام هنا بدور النخب المختلفة في تصور و وضع النماذج التنموية أو 



ا أو في نقدها و اقتراح بدائل لها أو في إشراك مختلف شرائح المجتمع في المشاركة في تحقيق اهدافه
المجهود التنموي. و يتعلق األمر بالنخب السياسية و كذلك االقتصادية، و الفكرية، و العلمية، و الثقافية 

 من جهة أخرى، يمكن للدراسات المندرجة تحت هذا المحور أن تهتم بفاعلين آخرين، و الدينية...الخ
الذين ال يشكلون جزء من النخب و لكن دورهم قد ال يقل أهمية عن دور النخب خاصة أولئك الذين 
يساهمون بشكل مباشر في إنتاج الثروة االقتصادية و في تقديم الخدمات الضرورية لحياة المواطنين من 

 عمال و فالحين و موظفين...الخ

نا بالتجارب و الدراسات  التي تهتم بمختلف : يتعلق األمر هالمجتمع المدني و التنمية -رابعا
التنظيمات غير الحكومية، التي تؤطر المواطنين في شتى المجاالت الحياة و التي يزداد دورها أهمية يوما 
بعد يوم مما يؤثر على اتجاهات األفراد و الجماعات من مشاريع التنمية من حيث جدواها أو من حيث 

 ثل النقابات و الجمعيات الثقافية و االجتماعية...الخالمساهمة في تحقيق أهدافها. م

: يمكن أن يساهم المشاركون في هذا المجال في تقديم المؤسسات االجتماعية و التنمية-خامسا
و البنى و المؤسسات  األنساق العقائدية  دراسات و قراءات، على ضوء التجارب السابقة، حول تأثير تلك

مية و إلى أي درجة ساهمت في إنجاح المشاريع التنموية أو في اقتراحات االجتماعية على مجهودات التن
من شأنها أن توفر معرفة أعمق لطبيعة دور تلك المؤسسات في تحقيق انخراط المجتمع في عملية التنمية 

 سواء على مستوى وضع المشاريع و السياسات أو على مستوى انجازها على أرض الواقع.
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