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هدفت هذه الدراسة إىل تشخيص وضعية التنمية وبعض مؤشراهتا يف اجلزائر خالل الفرتة (-7691
 ،)9176وذلك عن طريق عرض بعض حماور املخططات التنموية املسطرة ومبالغها املالية اليت أعلنتها السلطات
العمومية ،إضافة إىل حتليل وتقييم مدى انعكاس تلك املخططات على بناء قطاعات اقتصادية خمتلفة قادرة على خلق
الثروة بعيدا عن اإلرتباط الكلي بعائدات احملروقات.
ورغم حتسن بعض مؤشرات أداء اإلقتصاد اجلزائري من حيث حتقيق التوازنات اإلقتصادية الكلية الداخلية
واخلارجية خاصة خالل الفرتة ( ،) ،)9172-9111لكنه كان ظرفيا ومل يساهم يف حتفيز النمو وخلق شروط
اإلقالع االقتصادي  ،وإذا ما أرادت اجلزائر حتقيق تنمية ذاتية ومستدامة ،فإن األمر يتطلب ضرورة عصرنة منظومة
التعليم وتأهيل املوارد البشرية ،وكذا إعادة هيكلة القطاع العام على أساس الشراكة اإلسرتاتييية مع القطاع اخلاص،
إضافة إىل اإلعتماد على الطاقات املتيددة واإلقتصاد املبين على املعرفة.
الكلمات المفتاحية :التنمية ،خمططات التنمية ،مؤشرات التنمية ،تنمية معتمدة على الذات ،اجلزائر.
Abstract:
This study aimed to diagnose the status of development and some indicators in
Algeria during the period (1967-2019), and by presenting some axes of development
plans and their amounts announced by the public authorities, in addition to analyze and
evaluation the impact of these plans on building different economic sectors which are
able to create wealth away from total correlation with hydrocarbon revenues.
Although some improvement in the performance indicators of the Algerian
economy in terms of achieving the internal and external macroeconomic balances,
especially during the period (2000-2014), but it was circumstantial and did not stimulate
growth and create conditions for economic takeoff, if Algeria wants to achieve self-
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sustainable development, it requires the need for modernizing the education system and
qualifying human resources, as well as the restructuring of the public sector on the basis
of strategic partnership with the private sector, in addition, relying on renewable
energies and a knowledge-based economy.
Key words: Development, Development Plans, Development Indicators, Self-Reliant
Development, Algeria.

.7مقدمة:
تعترب التنمية من أهم القضايا اليت اهتمت هبا الدول النامية باعتبارها اخليار الرئيسي والوحيد
للخروج من التخلف اإلقتصادي ،ومن هذا املنطلق وضعت هذه الدول التنمية قضيتها الرئيسية،
ولتحقيقها تباينت اسرتاتييياهتا حبيث طبقت جتارب خمتلفة أمال يف الوصول إىل تنمية شاملة
واللحاق بالدول املتقدمة.
واجلزائر كغريها من الدول النامية تبنت منذ اإلستقالل خمططات تنموية عديدة ،حيث كانت
نسب تنفيذها متفاوتة ونسب جناحها ختتلف من خمطط إىل آخر ،بسبب اإلرادة السياسية املوجهة لكل
خمطط ،كما مست فيها هذه املخططات كل القطاعات العمومية ،حيث استطاعت اجلزائر تسديد
ديوهنا اخلارجية ودفع عيلة اإلستثمار والتخفيف قليال من أزمة البطالة ،لكن رغم بعض هذه النتائج
احملققة منذ اإلستقالل ،التزال اجلزائر مل حتقق التنمية الفعلية الشاملة ،ولقد آل هبا املآل يف حماوالهتا
التنموية إىل أكثر من مأزق ،وإن كانت قد طغت يف حقبة معينة نغمة من التفاؤل واليت يبدو أنه
تالشى ،وانسيمت على أدبيات التنمية الصورة القامتة للوضع التنموي املرتدي ،وجسدت التنمية
املفقودة قتامة الصورة كون أن ما مت اجنازه ليس تنمية حقيقية ،بل حقبة رواج نفطي رغم ما متتلكه
اجلزائر من مقدرات مالية ومادية و طاقات بشرية ضخمة.
وابتداء من سنة  ،4102واجه اإلقتصاد اجلزائري وضعا صعبا نتيية تراجع السوق الدولية
للمحروقات ،حيث أدى ذلك إىل اخنفاض كبري يف اإليرادات ،مما أثر على احتياطات الصرف
وامليزانية العامة على حد سواء ،وجعل اإلقتصاد الوطين اهلش عرضة جمددا إىل الصدمات اخلارجية،
األمر الذي يقتضي إجراء تغيري هيكلي يف منوذج منوه ،سعيا إىل مزيد من التنويع والتقليل من
الواردات ،وعليه فقد أصبح من املستعيل الشروع يف التفكري لتحديد وجهة للنشوء والبدء يف إعداد
خمططات تنموية على آفاق  ،2035هدفها إقامة فرصة استثنائية من أجل تغيري هيكلي لنموذج
تنموي مستدام.
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 1.1إشكالية الدراسة والتساؤالت الفرعية:
ضمن هذا املنظور ،تتمثل إشكالية الدراسة يف التساؤل اآليت:

هل يمكن القول أن هناك أزمة تنمية حقيقية تعاني منها الجزائر؟ وما هي اإلجراءات
الكفيلة لضمان تحقيق تغيير هيكلي لنموذج تنموي مستدام؟
و لإلجابة عن هذه اإلشكالية ،مت طرح األسئلة الفرعية التالية:
 .0ما املقصود بالتنمية؟ وما هي مراحل تطور مفهومها؟
 .1فيما تتمثل أهم نظريات التنمية؟
 .3ما وضعية وواقع خمططات التنمية ومؤشراهتا يف اجلزائر خالل الفرتة ()1106-0697؟
وما احللول املقرتحة للنهوض بأداء اإلقتصاد اجلزائري وحتقيق تنمية شاملة ومستدامة؟
 1.2الفرضية األساسية للدراسة:

تعترب التنمية يف اجلزائر اإلنشغال الرئيسي ملختلف احلكومات املتعاقبة خاصة منذ بداية
إصالحاهتا اإلقتصادية ،حيث مت إعداد خمططات تنموية عديدة خالل الفرتة ()1106-0697
هدفت إىل حتسني مستوى معيشة األفراد وتطوير األنشطة اإلقتصادية بشكل متوازن إقليميا ،وقد
جنحت السلطات العمومية يف حتقيق كافة األهداف املرجوة من تلك املخططات ببلوغ مؤشرات
تنموية جيدة يف جماالت وقطاعات عديدة ،خاصة زيادة اإلنتاج احمللي وتنويع مصادر اإلقتصاد
اجلزائري والقضاء على البطالة.
 1.2أهمية الدراسة:

تأيت أمهية الدراسة من اهتمام اجلزائر الكبري بالتنمية على اعتبار هذه األخرية من أهم
التحديات اليت تواجهها منذ اإلستقالل ،فالتنمية هي الوسيلة اليت تسمح بتلبية احتياجات السكان
وزيادة رفاهيتهم ،وتقوية اإلقتصاد الوطين بشكل يعزز مكانة الدولة وقوهتا ،وعلى اعتبار اجلزائر دولة
نامية فإهنا تعاين من بعض مظاهر ختلف اقتصادها ،وهذا بسبب ضعف هيكلها اإلقتصادي
واإلعتماد على عائدات قطاع احملروقات اعتمادا شبه مطلق رغم توفرها على اإلمكانيات الالزمة
للنهوض مبختلف القطاعات اإلقتصادية األخرى بشكل ميكن من بناء اقتصاد متنوع يسمح
بإحداث تنمية شاملة يف مجيع امليادين.
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 1.2أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:

 حتديد اإلطار املفاهيمي للتنمية ونظرياهتا املطبقة يف الدول النامية؛
 دراسة وتقييم وضعية التنمية وبعض مؤشراهتا يف اجلزائر خالل الفرتة ()1106-0697؛
 التعرف على خمتلف املخططات التنموية وخمصصاهتا املالية خالل الفرتة ()1106-0697؛
 حتديد أهم معوقات التنمية يف اجلزائر؛
 إبراز بعض اإلجراءات الكفيلة بتحسني مؤشرات التنمية وبناء اقتصاد متنوع؛
 اخلروج بتوصيات تسمح مستقبال بتعزيز اجلوانب اإلجيابية وتفادي األخطاء املسيلة يف
املخططات التنموية خالل الفرتة (.)1106-0697
 1.1منهجية الدراسة وأدواتها:
من أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة يف هذه الدراسة وكذا اختبار صحة الفرضية
املتبناة ،مت اإلعتماد على املنهج الوصفي التحليلي يف مجع املعطيات والبيانات واملعلومات املتعلقة
بالظاهرة موضوع البحث ،فاملنهج الوصفي استخدم لوصف متغريات الدراسة كالتنمية وتطور
مفهومها ،وكذا حتديد بعض نظرياهتا املطبقة يف الدول النامية ،باإلضافة اىل استخدام املنهج التحليلي
من خالل دراسة وتقييم وضعية التنمية وبعض مؤشراهتا يف اجلزائر خالل الفرتة ()1106-0697
عن طريق عرض أهم حماور املخططات التنموية وخمصصاهتا املالية باإلعتماد على إحصائيات وبيانات
صادرة عن بعض اهليئات الوطنية والدولية.
-

وقصد اإلملام جبوانب هذه الدراسة ،ارتأينا تقسيمها إىل احملاور التالية:
التنمية :املعىن والدالالت.
خمططات التنمية وبعض مؤشراهتا يف اجلزائر.
عقبات التنمية يف اجلزائر وسبل معاجلتها.

 .9التنمية :المعنى والدالالت

إننا نعيش عاملا غدت فيه التنمية حمور كل جهد وغاية كل خطة ،حيث زاد اإلهتمام مبعرفة
موضوعها وتبيان مقاصدها وأهدافها ،وأصبحت الشغل الشاغل لكل دعاة التغيري وبناء اجملتمعات
البشرية .وقبل التعرف على بعض دالالهتا ،كان ال بد من تتبع مراحل تطور مفهومها ،وأهم
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التعريفات املقدمة إليضاح مغزاها ،وكذا تطور نظرياهتا ومسامهتها يف ظهور وصياغة الفكر التنموي
احلديث.

 2.1مراحل تطور مفهوم التنمية

ميكننا التمييز بني أربعة مراحل رئيسية لتطور مفهوم التنمية منذ هناية احلرب العاملية الثانية
حىت يومنا هذا ،وهذه املراحل هي:
 المرحلة األولى :التنمية بوصفها مرادفا للنمو :امتدت من هناية احلرب العاملية الثانية إىلأوائل الستينات من القرن العشرين ،وقد ساوت بني التنمية والنمو حيث مت تعريف التنمية بالزيادة
املستدامة حلصة الفرد من إمجايل الدخل الوطين .إن أهم ما ميز التوجه التنموي يف هذه املرحلة هو
اإلعتماد على اسرتاتييية التصنيع كوسيلة لزيادة مستويات الدخل الوطين وحتقيق معدالت مرتفعة
للنمو اإلقتصادي ،حيث أن هذا األخري بلغ بني عامي  0691و 0699حوايل  %3.1سنويا
جلميع الدول النامية.1

 -المرحلة الثانية :التنمية وفكرة النمو والتوزيع :امتدت من هناية الستينات إىل منتصف

السبعينات من القرن العشرين ،حيث تغري مفهوم التنمية ليشمل اجلوانب اإلجتماعية إضافة إىل
اجلوانب اإلقتصادية ،وذلك من خالل الرتكيز على مكافحة مشكالت الفقر ،البطالة والالمساواة يف
التوزيع أي حتسني ظروف املعيشة للميموعات ذات الدخل األدىن.2

 -المرحلة الثالثة :التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية الشاملة (المتكاملة) :امتدت من منتصف

السبعينات إىل منتصف الثمانينات من القرن العشرين ،وفيها ظهر مفهوم التنمية الشاملة اليت ال
تقتصر أهدافها على زيادة معدالت النمو اإلقتصادي فقط ،بل إهنا تصاغ وفق منطلق اجتماعي-
انساين من خالل اإلهتمام جبميع جوانب حياة األفراد ،إذ أهنا تسعى إىل التحسني املستمر لظروف
السكان العاديني واستفادهتم من أي منو حمقق يف الثروة والناتج اإلمجايل الذي ميكن من تغطية
اإلحتياجات األساسية ،وذلك عن طريق إعادة توزيع املوارد ضمن القطاعات اإلجتماعية ،وإعادة
توجيه النمو من أجل حتقيق مشاركة السكان احملرومني.3

 -المرحلة الرابعة :التنمية المستدامة :ظهر مصطلح التنمية املستدامة بعد تقرير اللينة العاملية

للبيئة والتنمية والذي حيمل عنوان "مستقبلنا املشرتك" حيث نشر ألول مرة سنة  ،0697وميثل هدف
اإلستدامة التحوالت احلديثة يف الفكر التنموي حيث يشرتك مع اسرتاتييية اإلحتياجات األساسية يف
الرتكيز على حتسني ظروف معيشة الفقراء ،ومع ذلك ي تضمن هذا املنهج أيضا أن التنمية الدائمة ال
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ميكن حتقيقها إال إذا كانت اإلسرتاتيييات اليت تتم صياغتها وتنفيذها مستدامة من الناحية البيئية
واإلجتماعية ،أي أهنا حتافظ على املوارد الطبيعية والبشرية خصوصا يف ظل املخاطر البيئية اليت هتدد

أشكال احلياة على سطح األرض.4
مما سبق تبدو التنمية كظاهرة ذات أبعاد متعددة اقتصادية ،اجتماعية ،سياسية وبيئية تتيلى

مظاهرها يف منو وتزايد القدرات اخلاصة باإلنتاج واإلستثمار وتكوين الثروة ،وتنعكس آثارها يف زيادة
الدخل واستفادة عموم أفراد اجملتمع منه ،وتظهر مالحمها يف بيئة مواتية ،وهتيئ فيها الشروط املناسبة
لإلفالت من كل هيمنة أو تبعية.
 1.1النظرة الشمولية لمفهوم التنمية

اختلفت الكتابات يف حتديد مفهوم التنمية ،وسبب ذلك راجع إىل اختالف اآلراء حول
عملية التنمية من حيث جماالهتا ومشوليتها ،ونستعرض فيما يلي بعض اآلراء يف تعريف التنمية:

 -التنمية لغة من النماء وهي الزيادة والكثرة ،وهي العمل على إحداث النماء ،5أما اصطالحا

فهي العملية اليت ميكن هبا توحيد جهود كل من األفراد واحلكومة لتحسني الظروف اإلقتصادية
واإلجتماعية والثقافية يف اجملتمعات احمللية ملساعدهتا على اإلندماج يف حياة األمة ،واملسامهة يف

تقدمها بأقصى ما ميكن.6
 تعرف التنمية انطالقا من معيار التغريات اليت حتدث يف اهليكل اإلقتصادي بأهنا العملية اليتمبقتضاها يتم اإلنتقال باجملتمع من حالة التخلف إىل حالة التقدم ،هذا اإلنتقال يتطلب إحداث
العديد من التغيريات اجلذرية واجلوهرية يف البنيان واهليكل اإلقتصادي ،وذلك هبدف حتقيق زيادة

سريعة ودائمة يف متوسط دخل الفرد احلقيقي وحتسني الوضع النسيب لرأس املال ،وبالتايل دخول

اإلقتصاد الوطين مرحلة اإلنطالق حنو النمو الذايت.7

إن هذا التعريف يبني أن التنمية تنطلق من اإلجراءات اليت تنصب على تغيري اهليكل
اإلقتصادي ،واحلقيقة أن هذا األخري يوجد يف حميط اجتماعي وسياسي وثقايف ...ومن غري املعقول
إحداث تغيري يف ذلك اهليكل دون توسيع عملية التغيري للمياالت األخرى حىت ال تكون معرقلة له.
 يصف "علي خليفة الكواري" التنمية باعتبارها عملية حضارية ذلك أهنا عملية جمتمعية واعيةوموجهة إلجياد حتوالت هيكلية تؤدي إىل تكوين قاعدة وإطالق طاقة إنتاجية ذاتية ،يتحقق مبوجبها
تزايد منتظم يف متوسط إنتاجية الفرد وقدرات اجملتمع ضمن إطار العالقات اإلجتماعية يؤكد اإلرتباط

079

نظريات التنمية وتطبيقاتها يف الدول النامية ...

كمال زموري /أيوب صكري /سامي حمودة

بني امل كافأة واجلهد ،ويعمق متطلبات املشاركة مستهدفا توفري اإلحتياجات األساسية وموفرا لضمانات
األمن الفردي واإلجتماعي والقومي.8

يبني هذا التعريف أن التنمية هي عملية حضارية متثل نقلة جذرية يف الشكل واملضمون يف
اجملتمع ككل وليست فئة معينة ،وهذه العملية احلضارية متتد إىل كل اجملاالت مثل اإلقتصاد ،السياسة،
اإلدارة والثقافة...
مما سبق عرضه ،ميكن أن نشري إىل أن مفهوم التنمية هو مفهوم واسع ومتغري ،وقد اختلف
فيه املفكرون واملختصون كل حسب اختصاصه وميوله ،وهناك حقيقة أساسية مؤداها أن التنمية
عملية معقدة شاملة تضم جوانب احلياة اإلقتصادية ،اإلجتماعية ،السياسية ،الثقافية واإليديولوجية.
 1.1نظريات التنمية

هناك نظريات عديدة تناولت ظاهرة التنمية من زوايا خمتلفة وتعكس وجهات نظر أصحاهبا،
وسوف يتم استعراض العديد من النظريات بشيء من اإلقتضاب ،حبيث نوضح مدى تطور هذه
النظريات ومسامهتها يف ظهور وصياغة الفكر التنموي احلديث.
 2.1.1النظريات اإلقتصادية

تشمل وجهات نظر عديدة أمهها ما يلي:

 التحليل الكالسيكي :اهتم "آدم مسيث" مبشكلة التنمية اإلقتصادية حيث كان هدفه هو
التعرف على كيفية حدوث النمو اإلقتصادي وما هي العوامل اليت تعوقه ،فوجد أن تقسيم العمل هو
األساس لرفع اإلنتاجية ،وال ميكن أن يأخذ مكانه على نطاق واسع إال حينما يستطيع العمال
استخدام املعدات واآلالت املتخصصة ،ويؤكد "آدم مسيث" حاجة اإلقتصاد القومي إىل الرتاكم
الرأمسايل ،إال أنه اعتقد بوجود قيود توقف العملية الرتاكمية للتنمية واملتمثلة يف ندرة املوارد الطبيعية.
غري أن "مالتوس" كان خيالف هذه النظرة ،ويرى أن عنصر تزايد السكان هو أحد أهم عوائق النمو،
ألن كل زيادة يف اإلنتاجية وبالتايل يف الدخل س تنعكس يف تزايد السكان الذي ميتص النمو على
املدى الطويل ،أما "ريكاردو" فقد اعترب كذلك أن عملية التنمية هي متيددة ذاتيا ،ويقر بالوصول
إىل حالة من الركود يف النهاية يف كافة اإلقتصاديات نتيية للنمو السكاين وتراجع النمو يف رأس املال
من خالل قانون تناقص الغلة الذي ميثل بدوره عقبة أمام التنمية.9
 التحليل النيوكالسيكي :تربز عملية تكوين رأس املال يف النظرية النيوكالسيكية كأحد أهم
ما جاءت به هذه النظرية من حيث عالقة ذلك بالتنمية اإلقتصادية ،حيث مت افرتاض إمكانية
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اإلحالل بني رأس املال والعمل ،وهذا يعين إمكانية تكوين رأس املال دون أن تكون هناك ضرورة
لزيادة العمل .وترى هذه النظرية أن تكوين رأس املال يعتمد على اإلدخار ،وأن هذا األخري يتحدد
من خالل سعر الفائدة ومستوى الدخل ،يف حني يتحدد اإلستثمار بسعر الفائدة (بعالقة عكسية)
وباإلنتاجية احلدية لرأس املال ،ومن العوامل األخرى املشيعة لتوسيع اإلنتاج هي السكان
والتكنولوجيا والتيارة الدولية ،وأن التنمية عملية مستمرة تدرجيية وتراكمية ،وعليه فإن إضافة
النيوكالسيك متثلت يف اإلهتمام بدراسة العالقات املتشابكة بني الوحدات اإلقتصادية الصغرية ،كما
أن التقدم التكنولوجي يقضي على الضغوط الركودية اليت تفرضها ندرة املوارد الطبيعية ،وأن املنافسة
احلرة هي األكثر كفاءة لدعم عملية التنمية.10
 نظرية المراحل التاريخية لروستو :يرى "روستو" يف نظريته عن مراحل النمو أن اجملتمعات

ال بد وأن جتتاز عددا من املراحل إحداها وراء األخرى يف طريقها للنمو والتقدم ،هذه املراحل يف
تسلسلها هي :11مرحلة اجملتمع التقليدي؛ مرحلة التهيؤ لإلنطالق؛ مرحلة اإلنطالق؛ مرحلة املضي
حنو النضج؛ مرحلة شيوع اإلستهالك الواسع.
متثل مرحلة اإلنطالق أهم مرحلة ألهنا تعترب أوىل مسات اجملتمع املعاصر حيث يتمكن فيها
اجملتمع من إزالة كل العقبات اليت تعرقل منوه املنتظم ،وكذا لعالقتها وتأثريها يف جمال سياسة
املساعدات اخلارجية ،ومنو القطاعات الصناعية مبعدالت عالية وارتفاع ملحوظ يف معدل اإلستثمارات
الداخلية واخلارجية ،وهكذا يرى "روستو" أن الدولة اليت تكون يف املرحلة األوىل والثانية هي دولة
متخلفة اقتصاديا ،أما إذا كانت لديها مسات املرحلة الثالثة فهي دولة متوسطة (ال هي متقدمة متاما
وال هي متخلفة) ،أما اليت تضعها مظاهر حياهتا اإلقتصادية واإلجتماعية يف املرحلتني الرابعة واخلامسة
فهي دولة متقدمة مع اختالف درجة التقدم ،وعليه من أهم الدروس اليت تضمنتها هذه النظرية هي
إمكانية استفادة الدول النامية من خربة الدول املتقدمة والتنبؤ مبستقبلها وفقا هلذه املراحل ،وبالتايل
تقليد وحماكاة اجملتمعات امل تقدمة وإتباع املراحل التارخيية لتطويرها لتصبح جمتمعات متقدمة باستخدام
وسائل التنمية املتمثلة يف العلم والتكنولوجيا.

 تحليل كينز والكينزيين :بالنسبة لتحليل "كينز" فقد انصب على مواجهة البطالة واليت

ستبقى مشكلة يف األجل الطويل ما مل تلعب احلكومة دورا أكرب يف اإلقتصاد القومي ،كما حصر
الشروط الضرورية للنمو اإلقتصادي يف القدرة على التحكم يف السكان ،التصميم على جتنب احلروب
األهلية واإلصرار على التقدم العلمي ومعدل الرتاكم الرأمسايل.
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أما النموذج التنموي لكل من "هارود ودومار" والذي يعترب اإلنتاج والنمو اإلقتصادي
كمح صلة للتفاعل بني العمل ورأس املال ،وأن العمالة الكاملة تتحقق يف األمد القصري عندما
يتساوى حيم اإلستثمار مع حيم املدخرات ،كما أن اإلستثمارات طويلة األمد ختلق طاقات
إضافية للتوظيف مما يؤدي بدوره أيضا إىل مزيد من اإلدخار واإلستثمار املتواصل .وعليه يتوقف
معدل ا لنمو اإلقتصادي على طبيعة العالقة بني الدخل واإلنفاق من جهة ،واإلنتاج اإلضايف املتولد
عن اإلستثمارات األولية من جهة أخرى ،كما أن هناك مستوى حرج للدخل الفردي يتمثل كحد
أدىن للدخل يسمح بالنمو اإلقتصادي ،والذي يقابله حد أدىن لليهد يلزم لرفع مستوى الدخل
الفردي بشكل يعظم العوامل املعززة للتنمية ،ويقزم العوامل املعيقة هلا وخاصة النمو السكاين املتزايد.12
 1.1.1النظريات اإلجتماعية النفسية

تقوم هذه اجملموعة من النظريات على أساس الربط والعالقة بني النمو اإلقتصادي والتنمية من
جهة واخلصائص الشخصية والسلوكية لألفراد يف أي جمتمع من جهة أخرى ،ومن أبرز املفكرين
املؤيدين ملثل هذه النظريات جند :ماكليالند ،هيين ،مسلر ،لرينر واجنلز.
يرى "مسلر" أن التح ديث هو نتيية التمايز يف البناء اإلجتماعي ،والذي يربز يف قطاعات
اجتماعية هامة هي التكنولوجيا والزراعة والصناعة ،وأن التحديث يكون نتيية منو طبيعي يف اجملتمع
يتحول فيها من تركيب متيانس إىل عدة تركيبات فرعية غري متيانسة ومتمايزة ،ولكنها يف عالقات
اعتمادية متبا دلة ،ونتيية هلذا التغري سوف يصبح اجملتمع مثل اجملتمع الغريب يف تكوينه وتركيبه وثقافته،
فالتحديث يؤدي إىل انتشار احلياة الغربية ألن النمو اإلقتصادي واملشاركة السياسية وانتشار البيئة
احلضارية والتعرض لوسائل اإلعالم تؤدي يف مجيع اجملتمعات إىل نفس النتيية وهي التحديث.
أما "ماكليالند" فريى ب أن التنمية هي احملصلة ملستويات اإلجناز واإلبداع الفردي واجلماعي يف
أي جمتمع ،وأنه كلما ازداد عدد األفراد املبدعني والذي حيفزهم اإلجناز العايل واملغامرة واملخاطرة كلما
توفرت فرص أكثر للتقدم والتنمية اجملتمعية يف مراحل الطفولة األولية من خالل التوجيه والتثقيف
والتوعية النفسية واإلجتماعية والتعليم ،ويضيف "هيين" إىل ذلك بأن النمو اإلقتصادي يتحسن من
خالل تشييع الشخصيات اخلالقة واإلصالحية اليت تقود التحوالت اجملتمعية من حاالت التخلف
إىل حاالت أكثر تقدما تبىن على العلم واملعرفة والتكنولوجيا.13
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 1.1.1نظريات التنمية الشاملة

أخذت املسامهات احلديثة يف نظرية التنمية الشاملة اجتاهني:14

 ركز اإلجتاه األول على أسباب فشل الدول النامية يف حتقيق عمليات إمناء سريعة متيددة ذاتيا؛
 بينما ركز اإلجتاه الثاين على البحث عن العوامل األساسية اليت تتمخض عنها التنمية الشاملة
واملتيددة.
لقد قدمت عدة تفسريات لسبب فشل الدول النامية يف حتقيق تنمية شاملة سريعة مثل الشرك
السكاين ( تزايد السكان يف الدول النامية يتمخض عنه اخنفاض معدل منو نصيب الفرد من الدخل)،
ختصص الدول النامية يف جماالت اقتصادية ذات آثار ثانوية على بقية القطاعات كاستخراج املعادن أو
اإلعتماد على تصدير املواد الزراعية ،باإلضافة إىل العوامل اخلارجية غري املواتية واملتمثلة يف تدهور
شروط التيارة لغري صاحل هذه الدول ،فضال عن عدم قدرهتا على اإلدخار وضعف احلافز على
اإلستثمار وعدم كفاية اهلياكل األساسية لإلنتاج.
أما عن العوامل املؤدية إىل تنمية شاملة متيددة فإهنا تشمل عدة عوامل مثل العوامل
اإلقتصادية واليت تنطوي على مدى اعتناق مبدأ احلرية اإلقتصادية من طرف الدولة ،ومدى وفرة
اهلياكل اإلجتماعية ،مستوى التعليم واإلستثمار يف املوارد البشرية ،نوعية اإلدارة القائمة واإليديولوجية
السياسية السائدة.
لذلك فإن كل جمتمع مطالب بأن يفكر يف إجياد اسرتاتييية بديلة للتنمية تنطلق من اإلعتماد
على الذات وتطوير قدرات أفراده اخلاصة ،مع إعطاء أولوية لتعبئة املوارد املتاحة وتصنيع املعدات
اإلنتاجية ،وبناء قاعدة علمية وتكنولوجية حملية بكل مقتضياهتا .ويعترب "بول باران" رائدا يف الدعوة

إىل "التنمية المستقلة"

15

باعتبارها أحد أهم اسرتاتيييات التنمية الشاملة كرد فعل على حماوالت

الدول الرأمسالية املتقدمة فرض سيطرهتا على الدول النامية.
من خالل ما تقدم جند أن نظريات التنمية عرفت تطورا كبريا ومستمرا تبعا للتطور الذي عرفه
الف كر اإلقتصادي يف تشخيص مصادر التنمية اليت ظلت الظروف احمليطة هبا هي اليت تصنعها وتبلورها
يف ذاكرة البشر فتتبناها وتنظر يف إطارها.
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 .3مخططات التنمية وبعض مؤشراتها في الجزائر
تبنت اجلزائر منذ االستقالل خمططات تنموية عديدة ،حيث كانت نسب تنفيذها متفاوتة ونسب
جناحها ختتلف من خمطط إىل آخر ،بسبب اإلرادة السياسية املوجهة لكل خمطط ،كما مست فيها
هذه املخططات كل القطاعات العمومية.
 1.3مخططات التنمية في الجزائر

سنقسم هذا العنصر إىل قسمني ،حبيث نتناول يف القسم األول خمططات التنمية يف اجلزائر يف
مرحلة األحادية ،ويف القسم الثاين نتناوهلا يف مرحلة التعددية كما يلي:16
 1.1.3مرحلة األحادية ()7696-7691

ضمت هذه املرحلة مجلة من املخططات وهي على التوايل :املخطط الثالثي األول (-7691
 ،)7696املخطط الرباعي األول ( ،)7611-7611املخطط الرباعي الثاين (،)7611-7611
املخطط اخلماسي األول ( ،)7691-7691املخطط اخلماسي الثاين (.)7696-7691
ففي املخطط الثالثي األول ( ،)7696-7691ركزت اجلزائر بالدرجة األوىل على قطاع
الصناعة ،حيث خصص هلذا القطاع ما يقارب نصف االستثمارات تقريبا  ،% 16وهذا يعكس بوضوح
التوجه العام ملسرية التنمية يف اجلزائر يف ظل هذه املرحلة ،واليت كانت تستهدف أساسا خلق قاعدة
صناعية متينة تؤدي إىل انطالقة سريعة لباقي القطاعات ،لكن عكس ما جنده يف قطاعات السكن
والرتبية والتعليم واخلدمات االجتماعية األخرى اليت عرفت وترية ضعيفة مقارنة مع قطاع الصناعة ،حبيث
ترتب على ذلك نتائج سلبية انعكست على الوضع االجتماعي للمواطن اجلزائري.
أما املخطط الرباعي األول ( ،)7611-7611فقد استهدف حتقيق منو سنوي قدر بـ % 6
وحيم استثمار قدر مببلغ  27مليار دج ،يف حني مل يبلغ حيم اإلستثمارات املخصصة للخطة الثالثية
سوى  11081مليار دج ،وقد اشتملت هذه اخلطة على استثمارات ضخمة يف جمال التصنيع ،استهدفت
أساسا بعث صناعات احلديد والصلب باعتبارها منطلق كل صناعة معدنية أو ميكانيكية ،وحتويل املواد
غري احلديدية لتوسيع الصناعة امليكانيكية والكهربائية ،وكذا تطوير صناعة األمسدة اليت توفر املنتيات
اإلسرتاتييية وتطور القطاع الزراعي.
كما تزامن املخطط الرباعي الثاين ( )7611-7611مع اإلرتفاع يف املداخيل املالية للبالد ،نظرا
الرتفاع سعر الربميل من البرتول من  3.3دوالر يف سنة  7617إىل  9.25دوالر يف ديسمرب،7611
والزيادة يف تصدير البرتول من  23مليون طن سنة  1963إىل  42مليون طن سنة  1969لتصل إىل 46
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مليون طن سنة  ،7611واليت ساعدت الدولة على اخلوض يف معركة التنمية الشاملة ،فكانت لتلك
السياسة التنموية ثالثة أهداف متثلت يف :اإلستقالل اإلقتصادي ،تلبية وحتقيق احلاجات السوسيو
اقتصادية لعامة الشعب اجلزائري ،وأخريا حتقيق الرخاء اإلجتماعي.
بينما يف املخطط اخلماسي األول ( ،)7691-7691مت تطبيق التوجيهات السياسية اليت جاءت
هبا مقررات املؤمتر الرابع حلزب جبهة التحرير الوطين املنعقد يف جانفي  ،7616حبيث توقع هذا املخطط
حتقيق حيم استثمارات تقدر بـ  400مليار دج يف جماالت الفالحة والري والصحة والبناء والتعمري
والتكوين املهين ،وأوصى بإصالحات نوعية خاصة على مستوى تنظيم املؤسسات.
وقد مسح هذا املخطط مبضاعفة الناتج الوطين اخلام من  113مليار دج سنة  1979إىل  225مليار
دج يف سنة  ،1984يف حني مل تسيل الصادرات خارج احملروقات أي حتسن ،حيث بقيت هذه األخرية
مسيطرة على التصدير بنسبة  %69مع بلوغ املخطط هنايته ،فيما بلغت نسبة حتقيق اإلستثمارات املتوخاة
 ،% 87.5أما يف جمال الشغل فقد مت إنشاء ما مقداره  111ألف منصب شغل جديد ،أي بنسبة 97
%من الرقم املستهدف وهو  1175000منصب ،كما عرف هذا املخطط عدة نقائص منها عدم
التحكم يف الربامج حيز التنفيذ.
أما املخطط اخلماسي الثاين ( )7696-7691فقد استهدف تدعيم وترية جهاز اإلنتاج هبدف
حتقيق مستوى استثمار يقدر بـ  111مليار دج ،والتحكم يف التوازنات املالية اخلارجية حتقيقا ملبدأ
استقالل اخليارات والسياسات اإلقتصادية ،وعلى الصعيد اإلجتماعي مل يتعدى عدد املناصب اليت مت
توفريها  191ألف منصب من أصل  111ألف منصب اليت استهدفها املخطط بنسبة ال تتعدى ،%11
كما استمر هذا الرتاجع يف التشغيل حيث مل يتعدى عدد املناصب املتوفرة يف هناية املخطط 76000
منصب فقط.
وقد عرفت اجلزائر بداية من سنة  7691تطبيق سياسات أكثر حزما واإلجتاه حنو املؤسسات
املالية والنقدية الدولية من أجل إعادة التنظيم اإلقتصادي واملايل ،وفقا لربامج التثبيت اإلقتصادي الذي
شرع يف تطبيقه بداية من سنة  ،7696وبرنامج التعديل اهليكلي الذي شرع فيه بداية من سنة .7661
 2.7.0مرحلة التعددية ()9176-7696

تضمت هذه املرحلة مجلة من املخططات التنموية هي على التوايل :التنمية يف فرتة التسعينات،
املخطط التنموي ( ،)1111-1117املخطط التنموي ( ،)1116-1111املخطط التنموي (-1171
 ،)1171وأخريا املخطط التنموي (.)1176-1171
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ففي فرتة التسعينات ويف سياق استمرار وترية اإلصالحات الشاملة لالقتصاد الوطين مبا يضمن
اإلنتقال السريع حنو اقتصاد السوق ،اعتمدت اجلزائر بداية من سنة  7696جمموعة من اإلجراءات
املتمثلة يف ما يلي :إصالح القطاعني الزراعي والصناعي ،إصالح منظومة األسعار ،انسحاب اخلزينة
العمومية من دائرة التمويل ،التدرج حنو إلغاء دعم الدولة لبعض املواد الغذائية ،حيث ألغت احلكومة
ابتداء من النصف الثاين من سنة  1992دعم أسعار السلع اإلستهالكية ما عدا ثالثة منها وهي  :اخلبز،
احلليب ،الزيت ،وأخريا التطهري املايل للمؤسسات العمومية املتعثرة.
أما املخطط التنموي ( ،)1111-1117فخصص له غالف مايل قدر بـ  525مليار دج ،منها
129مليار دج للتنمية احمللية ،وأكثر من  90مليار دج للتنمية البشرية معتمدة الدولة يف ذلك على
عائدات احملروقات ،وقد كانت أهم اجنازات التنمية يف هذه املرحلة كاأليت:
 توفري أكثر من  1100000منصب شغل ،ومنه اخنفضت نسبة البطالة من  % 1691إىل %1191؛
 بناء ما يقارب  600000مسكن و  256000يف قيد اإلجناز؛
 بناء  232ثانوية 563 ،متوسطة 19546 ،قسم ابتدائي 149 ،داخلية 336 ،مطعم للنصف
الداخلي ،كما مت اجناز أكثر من  230000منصب بيداغوجي يف التعليم العايل و  90000مكان إيواء؛
 اجناز  180معهد ومركز جديد خاص بالتكوين املهين ،وما يقارب  20000مكان بيداغوجي؛
 إنشاء  8مستشفيات ،وما يقارب  150عيادة متعددة اخلدمات و  548قاعة عالج؛
 اجناز  4000كلم من الطرق اجلديدة وإصالح  3000كلم من الطرق القدمية؛
 استثمار إمجايل حبوايل  46مليار دوالر أي  3700مليار دج؛
 حتقيق منو متوسط يساوي  % 199طوال السنوات اخلمس.
بينما يف املخطط التنموي ( ،)1116-1111قامت احلكومة اجلزائرية بتوزيع الربنامج التكميلي
لدعم النمو والتنمية بغالف مايل قدر بـ  1908.5مليار دج ،كان موزعا كالتايل :السكن  555مليار
دج ،التعليم العايل  141مليار دج ،الرتبية الوطنية  200مليار دج ،التكوين املهين  58.5مليار دج،
الصحة العمومية  85مليار دج ،تزويد املواطنني باملياه  127مليار دج ،الشباب والرياضة  60مليار دج،
الثقافة  16مليار دج .كما أضيف هلذا املخطط برناجمني أحدمها خيص مناطق اجلنوب بقيمة  432مليار
دج ،وأخر خيص مناطق اهلضاب العليا بقيمة  668مليار دج.
وخصص املخطط التنموي ( )1171-1171البالغ قيمته اإلمجالية  21214مليار دج أي ما
يعادل  286مليار دوالر أكثر من  % 11من موارده لتحسني التنمية البشرية ،وذلك من خالل إجناز:
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 ما يقارب  5000منشأة للرتبية الوطنية منها  1000إكمالية و  850ثانوية ،و  600000مقعد

بيداغوجي جامعي و  400000مكان إيواء للطلبة وأكثر من  300مؤسسة للتكوين والتعليم املهنيني؛
 توصيل مليون بيت بشبكة الغاز الطبيعي وتزويد  220000سكن ريفي بالكهرباء؛
 حتسني التزويد باملاء الشروب على اخلصوص من خالل إجناز  35سدا و  25منظومة لتحويل املياه
وإهناء األشغال جبميع حمطات حتلية مياه البحر اجلاري إجنازها؛
 إجناز أكثر من  5000منشأة قاعدية موجهة للشبيبة والرياضة منها  80ملعبا و  160قاعة متعددة
الرياضات و  400مسبح وأكثر من  200نزل ودار شباب.
كما خصص برنامج اإلستثمارات العمومية ما يقارب  % 11من موارده ملواصلة تطوير املنشآت
القاعدية األساسية ،وحتسني اخلدمة العمومية وذلك على اخلصوص:
 ما يقارب  500مليار دج لتهيئة اإلقليم والبيئة ،وما يقارب  1800مليار دج لتحسني إمكانيات
وخدمات اجلماعات احمللية وقطاع العدالة وإدارات ضبط الضرائب والتيارة والعمل؛
 ختصيص أكثر من  1500مليار دج لدعم تنمية اإلقتصاد الوطين من خالل :رصد  1000مليار
دج لدعم التنمية الفالحية والريفية ،وما يقارب  150مليار دج لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ؛
 استفادة التنمية الصناعية هي األخرى بأكثر من  2000مليار دج من القروض البنكية امليسرة من
قبل الدولة من أجل اجناز حمطات جديدة لتوليد الكهرباء وتطوير الصناعة البرتوكيمياوية؛
 ختصيص مبلغ  250مليار دج لتطوير اقتصاد املعرفة ،حيث يهدف إىل دعم البحث العلمي
واستعمال وسيلة اإلعالم اآليل داخل املنظومة الوطنية للتعليم كلها ويف املرافق العمومية.
ويف ظل تراجع سعر البرتول بداية من شهر سبتمرب  1171من  112دوالر للربميل إىل أقل من
50دوالر يف األسبوع األول من جانفي  ،2015جاء املخطط اخلماسي للتنمية ( )1176-1171الذي
رصدت له الدولة حنو  262مليار دوالر ،باعتباره برنامج استثمارات عمومية مع منح األولوية لتحسني
ظروف معيشة السكان يف قطاعات السكن ،الرتبية ،الصحة ،املاء ،الكهرباء ،الغاز  ...وسعى هذا
املخطط إىل حتقيق األهداف التالية:17
 العمل على إحداث منو قوي للناتج الداخلي اخلام؛
 تنويع اإلقتصاد وتنمية الصادرات خارج احملروقات؛
 استحداث مناصب شغل؛
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 استهداف بلوغ نسبة منو اقتصادي  %1مع مواصلة السياسة اإلجتماعية للحكومة عرب
ترشيد التحويالت اإلجتماعية ودعم الطبقات احملرومة؛
 إعطاء عناية خاصة للتكوين ونوعية املوارد البشرية من خالل تشييع ترقية وتكوين األطر
واليد العاملة املؤهلة؛
 ترقية ودعم األنشطة اإلقتصادية القائمة على املعرفة ودعم املؤسسات املصغرة؛
 حتسني مناخ األعمال من خالل تبسيط اإلجراءات وتوفري العقار والقروض...
 عصرنة اإلدارة اإلقتصادية ومكافحة البريوقراطية وإضفاء الطابع الالمركزي على القرار من
أجل ضمان خدمة عمومية جيدة؛
 العمل على ترقية الشراكة بني القطاع العام واخلاص احمللي أو األجنيب.
ومع استمرار اخنفاض سعر البرتول ،بادرت السلطات يف اجلزائر إىل تبين إجراءات اهلدف منها
هو ترشيد النفقات العامة ،حيث مت قفل حساب هذا املخطط مع تاريخ  31ديسمرب  ، 2016وفتح
حساب باسم برنامج اإلستثمارات العمومية واملتضمن مبلغ قدره  300مليار دج ،والذي يعطي صورة

على اخنفاض متويل برامج اإلستثمارات العمومية خالل هذه الفرتة املتبقية ( ،18 )1176-1171وقد مت

جتميد كل العمليات اليت مل تنطلق ،واإللتزام فقط بالعمليات الضرورية اليت تكتسي طابع األولوية
القصوى ،وهذا ما أثر على أهداف هذا املخطط خاصة يف جمال النمو والتشغيل.
كخالصة ملا سبق ،نستنتج أن اجلزائر طبقت جمموعة من املخططات والربامج التنموية بغية
هتيئة األرضية الالزمة لتفعيل النشاط اإلقتصادي والنمو وتعزيز إمكانيات التنمية ،واليت كان هلا بعض
األثر اإلجيايب على بعض املؤشرات اإلقتصادية واإلجتماعية خالل الفرتة ( ،)1176-7691غري أن هذا
التحسن يعترب أقل بكثري مما كان باإلمكان حتقيقه مقارنة حبيم املبالغ املنفقة ،وذلك لغياب جهاز إنتاجي
مرن والتبعية لقطاع احملروقات ،وضعف القطاع الصناعي الذي يعد القطاع الرئيسي القادر على حتقيق
معدالت منو حقيقية ومستدامة ،على الرغم من أن املخطط التنموي ( )1176-1171يهدف إىل بناء
اقتصاد وطين متنوع.
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 2.0بعض مؤشرات التنمية في الجزائر
يبني اجلدول التايل بعض مؤشرات التنمية يف اجلزائر ،حيث تسمح تلك املؤشرات بفهم

املكانة اليت حتتلها اجلزائر على الصعيد التنموي ،ومعرفة اجملاالت والقطاعات اليت جيب الرتكيز عليها.

الجدول رقم ( :)1بعض مؤشرات التنمية في الجزائر

المصدر :إعداد الباحثني باإلعتماد على بيانات البوابة العربية للتنمية ،حملة إحصائية عن اجلزائر  ،9102على موقع
األنرتنت:
http://data.arabdevelopmentportal.com/Statistical- Snapshot/?ln=ar&type=country&query=DZA/

تاريخ التصفح ()4100/10/01
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يبني اجلدول أعاله بعض مؤشرات التنمية يف اجلزائر استنادا إىل مؤشرات التنمية املعمول هبا
عامليا ،حيث أدت الطفرة النفطية يف اجلزائر يف بداية القرن الواحد والعشرين إىل حتفيز اإلستثمار يف
مشاريع البنية التحتية وحتسني بعض مؤشرات التنمية البشرية ،حيث نالحظ تطورا ملحوظا يف بعض
املؤشرات اليت تقيس وضعية التنمية البشرية بفضل حتسن اخلدمات املقدمة يف جماالت التعليم والرعاية
الصحية وسياسات حماربة الفقر ودعم الفئات اهلشة ،وقد بلغ دليل التنمية البشرية قيمة ،1911
وارتفع عدد الطلبة املسيلون يف التعليم العايل إىل  7171111طالب ،وحققت اجلزائر التعليم
االبتدائي الشامل ،حيث بلغ عدد التالميذ املسيلون يف اإلبتدائي  1117119تلميذ ،كما اقرتبت
من التكافؤ بني اجلنسني يف التعليم العايل بـ  ،7.16مع التحاق أكرب من قبل الفتيات ،وبلغ معدل
النمو السكاين  ،%7919وارتفع معدل العمر املتوقع عند الوالدة إىل  1199سنة ،وزادت نسبة األسر
اليت لديها حاسب آيل واملتصلة باألنرتنت حيث بلغت .%19911
وعلى صعيد آخر ،جنحت اجلزائر يف احلد من الفقر بنسبة  %11خالل العقدين املاضيني،
وعلى وجه اخلصوص اخنفض معدل الفقر املدقع إىل  %191حبسب آخر اإلحصاءات ،وحتسنت
اخلدمات املصرفية واملالية ،حيث سيل حتقيق  6919صراف آيل لكل  711ألف من البالغني ،وارتفع
معدل اإلئتمان إىل ودائع البنوك إىل  ،%19976كما مت تسييل يف سنة  1179حوايل  77مليون
عامل أغلبهم يف القطاع اخلاص بنسبة .%9199
ولكن بالرغم من هذا التحسن يف بعض املؤشرات التنموية السابقة ،فإن بعض املؤشرات
تبني أن اجلهود املبذولة غري كافية ،وجيب وضع سياسات أكثر فاعلية خاصة فيما يتعلق بالبطالة
ومؤشرات احلوكمة املتعلقة بالسيطرة على الفساد وسهولة ممارسة أنشطة األعمال وكفاءة استخدام
املوارد ،فبالنسبة ملؤشر السيطرة على الفساد بلغ هذا األخري يف سنة  1171قيمة  11916وفق ترتيب
مئوي ،كما احتلت اجلزائر يف سنة  1176املرتبة  711عامليا يف مؤشر سهولة ممارسة أنشطة
األعمال ،مما يدل على أن املؤسسات اجلزائرية تعترب من أضعف املؤسسات عامليا ،ويعود ختلف
املؤسسات اجلزائرية إىل عدم حتسن أداء اإلدارة اجلزائرية اليت ال تزال بعيدة عن تقدمي خدمات بأسرع
ما ميك ن وبكفاءة عالية ،إذ يغلب عليها طابع البريوقراطية والروتني والتعقيد يف اإلجراءات وإجناز
املعامالت ،وانعدام احليوية وغياب الشفافية ،إىل جانب تفشي الرشوة يف أوساطها ،هذه العوامل
كلها سامهت يف زيادة تكلفة اإلستثمار ،وإضاعة الوقت وفشل العديد من املشاريع ،مما ضيع على
اإلقتصاد الوطين فرصا اقتصادية ال تعوض ،حيث بلغ مؤشر كفاءة استخدام املوارد قيمة  191فقط.
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أما بالنسبة ملؤشر التنافسية العاملي فبلغ  11911على مقياس أداء من  711درجة ،وهذا يدل

على أن اجلزائر حسب مراحل التنمية ترتب يف املرحلة اإلنتقالية بني املرحلة األوىل والثانية ،مما يعين
أهنا ال تعتمد بشكل كبري يف تنافسيتها وتنافسية مؤسساهتا على اإلبتكار ،حيث متثل اإلقتصاديات
اليت تقودها مواردها فقط ،وتنافس من خالل األسعار وبيع املنتيات األساسية فقط.
ومع تباطأ النمو اإلقتصادي يف الغالب بسبب اخنفاض إنتاج احملروقات منذ سنة ،1171
اخنفض منو الناتج احمللي اإلمجايل من  %199يف سنة  1171إىل أقل من  %1911يف سنة
 ،1176وكذلك ارتفع معدل التضخم من  %199يف سنة  1171إىل  %191يف سنة  ،1179أما
معدل البطالة فبلغ  %7791يف سنة  1179لدى البالغني ،و %1991لدى الشباب دون سن الثالثني،
كما واجهت اجلزائر اختالالت مالية وخارجية كبرية ،إذ زاد إمجايل الدين اخلارجي بشكل كبري منذ
سنة  ،1171ليصل إىل  19966مليار دوالر أمريكي يف سنة  ،1171كذلك قدر العيز يف امليزانية
بنسبة  %199من إمجايل الناتج احمللي بقيمة  1191967مليار دج ،كما وصل عيز امليزان التياري
إىل  77919111مليار دج يف سنة  ،1171وذلك يف ظل غياب أي سياسة لزيادة الصادرات ،تزامنا
مع اإلخنفاض الكبري يف إيرادات الصادرات منذ سنة .1171
رغم هذه املؤشرات ال يزال لليزائر فرصة هامش حترك لتحقيق اإلقالع اإلقتصادي
والتنمية الشاملة بالنظر إىل القطاعات الراكدة واليت هي دون سقف النمو ،فاجلزائر اليوم أمام
ضرورة تركيز اجلهد اإلستثماري حول القطاعات الراكدة كالسياحة والصناعة جبميع فروعها مثل
الصناعة الغذائية والدوائية وغريها ،كما ينبغي تطوير قطاعات أخرى على غرار التكنولوجيا الدقيقة
والطاقات املتيددة ،وفرص النمو اإلقتصادي يف اجلزائر تتياوز بكثري قطاع احملروقات بفضل
قابلية اإلقتصاد اجلزائري للتنويع.
 .4عقبات التنمية في الجزائر وسبل معالجتها
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تواجه عملية التنمية يف اجلزائر عدة معوقات نذكر منها ما يلي :
 العوملة وآثارها السلبية اليت حتد من إمكانية حتقيق التنمية املستدامة يف البالد؛
 ظاهرة الفساد اليت تقف عائقا أمام اجلهود الرامية لتحقيق التنمية؛
 استمرار الزيادة السكانية وزيادة اهليرة من األرياف إىل املناطق احلضرية؛
 التلوث البيئي وتراكم النفايات؛
 وقوع اجلزائر يف منطقة خطرة معرضة دوما هلزات الزالزل وأخطار الفيضانات؛
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 استمرار ظاهرة اجلفاف والتصحر؛
 حداثة جتربة اجملتمع املدين وعدم مشاركته الفعالة يف وضع وتنفيذ خطط واسرتاتيييات
وبرامج التنمية؛
 إدارة حكم بريوقراطية معقدة وتعاين من أمراض التسيب واإلمهال والبطء والروتني وهدر
الوقت؛
 توجيه بعض القيادات السياسية خلطط التنمية وفق توجهاهتم ومصاحلهم اخلاصة؛
 اإلعتماد يف متويل برامج التنمية على عائدات احملروقات اليت ال تعرف اإلستقرار يف
أسعارها ،ألنه يف الغالب ال ميكن حتقيق تنمية مستدامة يف ظل اإلقتصاد الريعي.
بوجه عام فإن معوقات التنمية يف اجلزائر متعددة ومتباينة ،وأن القضاء عليها ال ميكن أن يتم
بطريقة عفوية ،بل ال بد من اختاذ بعض اإلجراءات وإتباع بعض السياسات اليت تدعم اإلقتصاد
الوطين وحتقق أهدافه املنشودة ،ومن مجلة العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية والنهوض بالقطاع
اإلقتصادي أي مفاتيح النمو يتم تطويعها وفق تسلسل زمين ففي:
 املدى القصري :جيب ضبط آليات النمو اإلقتصادي من خالل ضبط التشريعات وحتريك
القطاعات الراكدة بواسطة آليات ذكية الستقطاب رأس املال الوطين واألجنيب؛
 املدى املتوسط :اإلستثمار يف العنصر البشري أي اإلستثمار يف خمزون قدره  11مليون
متمدرس كطاقات كامنة باعتبار قطاع التعليم مفتاح للنمو وليس اإلكتفاء به كخدمة اجتماعية
معزولة عن احمليط اإلقتصادي واإلجتماعي؛
 املدى البعيد :اإلعتماد على التكنولوجيات الدقيقة والطاقات املتيددة واإلقتصاد املبين
على املعرفة.

 .1الخاتمة:
سعت اجلزائر كغريها من الدول إىل حتقيق التنمية من خالل تبين جمموعة من املخططات

والربامج التنموية خالل الفرتة ( ،)1176-7691واليت كانت هتدف يف جمملها إىل خلق استقرار
اقتصادي ورفع مستوى معيشة الفرد ،ورغم بعض النتائج اإلجيابية احملققة منذ اإلستقالل ،حيث
استطاعت اجلزائر تسديد ديوهنا اخلارجية ودفع عيلة االستثمار والتخفيف قليال من أزمة البطالة،
التزال اجلزائر تعاين من بطء يف مسار التنمية ،حيث أن عدم حتقيق خمططات التنمية السابقة

099

جملة أوراق اقتصادية

المجلد  10العدد /19ديسمبر 9176

ل لهدف املنشود منها بالنظر اىل عدم الرتشيد وعدم توظيف املوارد بصورة تسمح بإرساء اقتصاد بديل
عن احملروقات ،وبعد أن مت إنفاق قرابة  911مليار دوالر ،أي ما يعادل القيمة احلالية لثمانية مشاريع
مارشال ساهم واحد منها يف هنوض أوروبا ،ال تزال اجلزائر تصر على اتباع نفس املقاربات يف
تصورها ملخططات التنمية وفقا لتصور كينزي ،حيفز الطلب عرب املشاريع الكبرية لفائدة املؤسسات
ويدعم القدرة الشرائية ،ويضبط التضخم بصورة اصطناعية لتحفيز طلب العائالت وبالتايل حتريك
اإلقتصاد.
ولكن التيربة بينت أن جزء كبري من املشاريع يعود إىل املؤسسات األجنبية ،وأن القدرة
اإلستيعابية للمؤسسات اجلزائرية حمدود ،كما أن التسيري اإلداري البريوقراطي لإلقتصاد اجلزائري
وتداخل العديد من اهليئات يف جمال صالحيات غري حمدد يتيح الكثري من الثغرات اليت برزت
باخلصوص يف عدم استكمال بعض املشاريع اإلسرتاتييية مثل الطريق السيار شرق غرب ،وتضخم
قيمتها إىل حدود غري منطقية ،مث حتقيق اجلزائر لنسب منو ما بني  191و %1مقابل ضخ ما بني 71
و %71من الناتج احمللي اإلمجايل سنويا ،أي أن األثر املضاعف غري متاح القتصاد ال يزال ريعيا
بامتياز ،وال تشكل فيه القطاعات اإلنتاجية سوى  %71منها  %7للفالحة و %1للصناعة.
وإذا ما أرادت اجلزائر حتقيق تنمية ذاتية ومستدامة ،جيب عليها أن تقوم مبا يتوفر هلا من
موارد وطاقات بشرية تستغلها للتغلب على املعوقات اخلاصة بالتنمية ،وتبين مجلة من احللول نذكر
منها:
 تفعيل الرقابة أثناء عملية تنفيذ خمططات التنمية ملتابعة السري احلسن هلا ،وجتنب اإلحنرافات
ومظاهر الفساد املختلفة؛
 تكييف اإلدارة اجلزائرية مع التحوالت اإلقتصادية الراهنة واملستقبلية ،والقضاء على الظواهر
السلبية اليت ال تزال تنخر جسدها مثل الرشوة واحملسوبية والبريوقراطية ،ألن كل هذه الظواهر السلبية
هلا تأثري فعال ومباشر على جذب رؤوس األموال احمللية واألجنبية لبلوغ التنمية املنشودة؛
 ضرورة دفع عيلة التنمية الفالحية والصناعية مما يساهم يف دفع وترية التنمية اإلجتماعية؛
 الرتكيز على املناطق الريفية وخصوصا النائية عند إعداد ووضع الربامج التنموية لتوفري
احتياجات سكان املناطق احملرومة؛
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 اإلهتمام باملصادر األخرى لتحصيل اإليرادات بدل الرتكيز فقط على مداخيل الريع لتفادي
تقلبات أسعار احملروقات اليت تؤثر على مسار ووترية التنمية ،مثل إعادة النظر يف السياسة الضريبية،
وتشييع املهاجرين على استثمار مدخراهتم يف إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة وغريها؛
 اإلهتمام بالطاقات املتيددة؛
 اإلعتماد يف عملييت التخطيط والتنفيذ للتنمية على خرباء متخصصني ذوي خربة وكفاءة عالية؛
 ختطيط املوارد البشرية خاصة احمللية منها بطريقة علمية حىت تسمح هلا مبسايرة التكنولوجيا
احلديثة واملتطورة وإخضاعها خلدمة برامج التنمية؛
 تفعيل دور الشراكة اجملتمعية )احلكومة املركزية ،اجلماعات احمللية ،القطاع اخلاص ،اجملتمع املدين)
يف عملية التنمية؛
 صيانة ودعم السلوك احلضاري والديين واستثماره واستغالله يف حتقيق التنمية؛
 اإلستفادة من التيارب الدولية الناجحة يف جمال التنمية ،وتبين أفضل الوسائل واإلجراءات
اليت أثبتت فاعليتها ،وباألخص يف دول نامية ذات هيكل اقتصادي يشبه هيكل اإلقتصادي اجلزائري.
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األوىل ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،1117 ،ص ص .11-06
 -2رمية خلوطة وسلمى قطاف ،مساهمة التنمية البشرية في تحقيق التنمية المستدامة ،املؤمتر العلمي الدويل حول التنمية
املستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد املتاحة ،كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة فرحات عباس سطيف 17 ،و19
أفريل  ،1119ص .13

 -3كمال مرداوي ،اإلستثمار األجنبي المباشر وعملية الخوصصة في الدول المتخلفة ،امللتقى الدويل حول اقتصاديات

اخلوصصة والدور اجلديد للدولة ،كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة فرحات عباس سطيف 17-13 ،أكتوبر
 ،1111ص .11
 -4رومانو دوناتو ،اإلقتصاد البيئي والتنمية المستدامة  ،املركز الوطين للسياسات الزراعية ،دمشق ،سوريا ،ديسمرب ،1113
ص .91
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