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 :  مقدمة

 كىي تبرز في الكثير مف ،تعتبر عممية التنمية بكؿ أبعادىا مسألة محكرية بالغة األىمية كالتعقيد     
األحياف في الجزائر كغيرىا مف الدكؿ النامية عمى أنيا القضية األكلى بعد االستقالؿ السياسي 

 كالقضية األكثر إلحاحا كالتي تتطمب حمكال عاجمة كشاممة كفي جميع المياديف قد تبرز ،كاالقتصادم
غ طرؽ جديدة لمسياسات االقتصادية لتحقيؽ التنمية كفقا لحاجات المرحمة كالظركؼ مالحاجة إلى ص

 لذلؾ فيناؾ ضركرة إلحداث تنمية اقتصادية شاممة قادرة عمى تسيير العممية التنمكية بيا،المحيطة 
 .، كتفادم الفشؿ الذم يالحؽ سياساتنا كبرامجنا التنمكيةكتكجيييا في المسار الصحيح

كعميو فإف الجزائر ال يمكف أف تقـك بأعباء التنمية كمتطمبات تنفيذ خططيا بكفاءة عالية إال بعد      
 لكي تككف قادرة عمى ،تبني سياسات اقتصادية كفقان لألساليب العممية الحديثة في اإلدارة ك التنظيـ

 كتكجيييا مف ناحية كالقدرة عمى تنفيذ ىذه البرامج كالسياسات  التنميةخمؽ اقتصاد فعاؿ لتسيير برامج
 .ثانيةمف ناحية 

في ىذا المجاؿ كاف ال بد لمجزائر أف تيتـ بإحداث تنمية اقتصادية كالقياـ بالعديد مف      
 لذلؾ فمنذ حصكؿ الجزائر عمى استقالليا السياسي زاد ،اإلصالحات الفعالة كالشاممة لكؿ الجكانب

 كأصبح محكر سياسة الحككمة ىك إصالح ،ىتماميا كتركيزىا عمى ضركرة بناء اقتصاد قكم كتطكيرها
 .السياسات االقتصادية 

 مف أجؿ إدارة العممية ،   لكف عمى الرغـ مف المحاكالت المبذكلة في مجاؿ اإلصالح االقتصادم 
 إال أف فعاليتيا تبقى بعيدة عف المستكل المطمكب ك المنتظر ،التنمكية في البالد بمجاالتيا الكاسعة

 فالتنمية ،تحقيقو مف ىذه اإلصالحات حيث نجد أف ىناؾ سكء تسيير إدارم لبرامج التنمية المختمفة
الكطنية الشاممة أمر ال سبيؿ إلى إدراكو دكف خمؽ اليياكؿ االقتصادية ك المؤسسية المناسبة ك 

 .التحمي بالقدرات األساسية عمى العمؿ ك التصرؼ لممساىمة في تحقيؽ األىداؼ الكطنية

ىؿ استطاعت الجزائر مف خالؿ مختمؼ اإلصالحات :    مف ىذا المنطمؽ نطرح التساؤؿ التالي
لى يكمنا ىذا تحقيؽ التنمية االقتصادية ؟   االقتصادية المتبعة منذ االستقالؿ كا 
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 التحوالت االقتصادية في الجزائر غداة االستقالل: المحور األول

 :1965- 1962مرحمة تنظيم الييكل االقتصادي  -

     نظرا لمسياسة االستعمارية المتبعة في الجزائر التي كاف ليا األثر البالغ في تخمؼ االقتصاد 
كالمجتمع ككؿ، كرثت الجزائر كضعا اقتصاديا كاجتماعيا مزرم لمغاية كأماـ ىذا الكضع عممت 

الحككمة الجزائرية عمى فؾ االرتباط مع االقتصاد الفرنسي في ىذه المرحمة، محاكلة بذلؾ الى بسط 
نفكذىا مف خالؿ رسـ معالـ المسيرة التنمكية لمبالد التي تجسدت في انتياجيا لمنظاـ االشتراكي لمحك 

 .اآلثار المترتبة عف الحرب التحريرية

  :    كيمكف كصؼ الكضع االقتصادم غداة االستقالؿ بأنو اقتصاد مفكؾ غير متكازف حيث يتسـ بػ

عدـ التكازف الجيكم حيث نجد أف معظـ المنشئات االستعمارية كطنت في الشماؿ كفي المدف - 
 .الكبرل عمى كجو الخصكص عمى حساب المناطؽ الريفية

انعداـ التكازف يتجمى أيضا عندما نعمـ بأف الرأسمالية الفالحية مع الخدمات تشكؿ الثركة الرئيسية - 
 . بالمئة مف اإلنتاج الداخمي اإلجمالي10حيث أف القطاع الصناعي لـ يساىـ سكل ب 

 .ضعؼ القطاع الصناعي كسيطرة قطاع المحركقات عمى الصادرات الجزائرية- 

التدىكر الشديد إذ لـ نقؿ االنعداـ الكمي لمتعميـ بشتى أطكاره كالكضعية الصحية كىياكميا المنعدمة - 
 .خاصة في األرياؼ

     كأماـ ىذا الكضع االقتصادم كاالجتماعي الصعب الذم كرثتو الجزائر عف المعمر الفرنسي، 
عممت السمطات عمى رفع التحدم مف خالؿ األسس النظرية التي ينبغي السير عمييا، كقد تجسدت 

 . كميثاؽ الجزائر)*(ىذه األفكار في الكثائؽ األساسية لمبالد كمنيا برنامج طرابمس

     جاء برنامج طرابمس عشية االستقالؿ الكطني كقد حدد كيدؼ عاـ العمؿ عمى االستقالؿ 
االقتصادم عف طريؽ تأميـ كؿ المكارد الطبيعية كاعتبار التخطيط المركزم كمحرؾ ضركرم، كاعتبر 

 :أيضا الفالحة ىي أساس التنمية أما في المجاؿ الصناعي يستكحي مف البرنامج النقاط التالية

                                                           
 . بطرابلس1962 المنعقد في شهر جوان 1954ثاني وثيقة تصدر عن بيان أول نوفمبر -)*(
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 .إنشاء صناعة ثقيمة ضركرية لمتنمية االقتصادية كتمبية حاجيات القطاع الفالحي العصرم- أ

 .اعتبار صناعات القطاع الخاص ىي نشاطات تكميمية لمقطاع العاـ- ب

إمكانية االستثمار األجنبي في القطاع الصناعي في حدكد بعض الشركط، منيا العمؿ في إطار - ج
شركات مختمطة كأف تحكيؿ األرباح يجب أف يككف مقننا كأف يسمح كذلؾ باستثمار جزء مف تمؾ 

 .األرباح محميا

  كاستكماال لإلجراءات السابقة جاء ميثاؽ الجزائر بأفكار تكاد تككف في نفس اتجاه برنامج طرابمس 
  :منيا ما يمي

التنمية تقـك عمى ضركرة تعزيز القطاع العاـ باعتباره المحرؾ الحقيقي لمحياة السياسية                         - أ
 .ك االقتصادية لمبالد

الحث عمى االستثمار البشرم كتككيف اإلطارات باعتبار أف التنمية االقتصادية ترتبط بالرجاؿ - ب
المؤىميف، كأف العامؿ البشرم ىك المحدد ليس فقط لضماف سير الجياز اإلنتاجي القائـ لكف أيضا 

 .االستخداـ الكامؿ لمتجييز الجديد كالكفاح ضد التبذير

التنمية االقتصادية الحقيقية المستقمة ال تككف مضمكنة إال إذا كانت ممكنة بمكارد داخمية أم - ج
بفائض قابؿ إلعادة االستثمار مف طرؼ المجمكعة الكطنية، حيث يككف العمؿ المنجز مف طرؼ كؿ 

 جزائرم يفكؽ بشكؿ كبير استيالكو

لحفظ االستقالؿ السياسي كاالقتصادم لمجزائر فإف المساعدات األجنبية يجب أف تككف مكممة فقط - د
 .كمجرد مساىمة بسيطة تضاؼ الى المجيكد الكطني

  :    كيرل ميثاؽ الجزائر بأف تحقيؽ ىذه األىداؼ ال يتـ إال مف خالؿ التخطيط المشركط بما يمي

 .معرفة المكارد كاحتياجات البالد كمراقبة تنفيذ المخطط: تقنيػا- 
 .مركزية االستخداـ األمثؿ لمفائض االقتصادم: اقتصاديا-
 .االستقالؿ الحقيقي لمبالد: سياسيػا-
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  السياسات االقتصادية لمجزائر في ظل االشتراكية: المحور الثاني
 : 1965-1962السياسات االقتصادية من - أوال

    سمكت التنمية في الجزائر طريؽ إعادة بناء االقتصاد الكطني عمى أساس قكاعد التنظيـ 
االشتراكي، ما كاف يعني مف الناحية السياسية احتكار الحزب الكاحد لمسمطة كمف الناحية 

االقتصادية احتكار الدكلة لممكية كسائؿ اإلنتاج كتكزيع الثركة، ىذا ما أدل بالجزائر إلى انتياج 
سياسة تنمكية شاممة قصد تثميف الثركات الكطنية كتعبئة الطاقات، لتنفيذ إستراتيجية الصناعات 

المصنعة كاف مف منطمؽ إيديكلكجي كرس مركزية سمطة القرار االقتصادم، كترجـ ذلؾ في شكؿ 
دارية ليضفي عمييا الطابع اإللزامي  .كسائؿ قانكنية كا 

 يستند إلى نمكذج نظرم 1967    كفؽ ىذا السياؽ فإف مشركع التنمية في الجزائر منذ العاـ 
، إذ  " G. Destanne De Bernisديستاف دك برنيس . ج"يستميـ أعماؿ االقتصادم الفرنسي 

تشير الفكرة األساسية في ىذا النمكذج إلى أف أية محاكلة جديدة لمتخمص مف كضعية التخمؼ 
كاالستعمار الجديد ال بد أف تعتمد إستراتيجية اقتصادية كاجتماعية شاممة، كيكمف الشرط األساسي 
لبمكغ ذلؾ في قدرة المجتمع عمى اعتماد برنامج تصنيعي مخطط كطكيؿ المدل، يتضمف إحداث 

قاعدة ىذه " الصناعات المصنعة " تحكالت اجتماعية كاقتصادية جكىرية، كتشكؿ ما سمي حينذاؾ 
 بالتفصيؿ إلستراتيجية التنمية في الجزائر، 1976اإلستراتيجية، كقد تعرض الميثاؽ الكطني لسنة 

حيث يبرز النيج المعتمد في ىذه الكثيقة اإليديكلكجية طرفا مماثال يركز عمى الدكر القيادم 
 .لمصناعات المصنعة

     كعميو فإف ىذه المرحمة شيدت تحكالت كتطكرات عميقة سكاء عمى المستكل االقتصادم أك 
االجتماعي أك الثقافي، حيث تـ التركيز عمى بناء قاعدة صناعية متينة كالمتمثمة أساسا في 

الصناعات الثقيمة التي اعتبرت حجر الزاكية في مسار التنمية االقتصادية، كيعكد ذلؾ إلى اعتبار 
التصنيع ىك بمثابة ركيزة لتدعيـ االقتصاد الكطني كدعامة أساسية لبناء االشتراكية في الجزائر، كما 

يعتبر شرطا لمتنمية كمدعما لالستقالؿ الكطني، كتجدر اإلشارة في ىذه النقطة أف نجاح ىذه 
اإلستراتيجية التنمكية يرتبط بالدكر القيادم الذم ينبغي أف تؤديو الدكلة في عممية التصنيع باعتبارىا 

 .أداة بناء االقتصاد كالمجتمع
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 : بخصائص نمخصيا كاألتي1965     كعمكما فقد تميزت السياسة التنمكية االقتصادية بعد سنة 

االنتقاؿ مف مرحمة االنتظار إلى تجسيد اتجاه تنمكم جديد، يقـك عمى تبني النظاـ االشتراكي  -1
كخيار سياسي كاحتكار الدكلة لجميع األنشطة االقتصادية اإلستراتيجية، حيث قرر مجمس 

 مبدأ التنمية االقتصادية كاالجتماعية المبنية عمى التخطيط المركزم، كمبدأ 1966الثكرة سنة 
 .التدخؿ في االستثمارات اإلنتاجية

محاكلة تدعيـ االستقالؿ السياسي باالستقالؿ االقتصادم، كلذلؾ جاءت السياسة االقتصادية  -2
ُيحدد االتجاه العاـ  ( 1980إلى غاية  )في شكؿ مخطط اقتصادم شامؿ كطكيؿ المدل 

لمتنمية في الجزائر، كىك مكزع عمى خطط اقتصادية ثالثية كرباعية كاليدؼ مف ذلؾ تحقيؽ 
 .تنمية شاممة كمتكازنة

ظيكر الظركؼ المكضكعية إلتباع سياسة تنمكية سريعة كذاتية تعتمد عمى الصناعات الثقيمة  -3
السيما في مجاؿ الحديد كالصمب كتثميف قطاع المحركقات، كمثمت ممكية الدكلة قمب ىذا 

تحكلت فيما بعد إلى  )النمكذج بعد إعادة تنظيـ النشاط االقتصادم في شكؿ شركات كطنية 
 .كاعتمدت المؤسسة العمكمية كأداة لتنفيذه (مؤسسات اشتراكية 

 1966بالمكازاة مع ذلؾ كفي المجاؿ المالي تـ تأميـ جميع البنكؾ كاألجيزة المالية سنة  -4
كاحتكارىا مف قبؿ الدكلة، بيدؼ التحكـ في آليات االعتمادات المالية كتكجيييا لمتنمية، ثـ 

 بعد تأسيس البنؾ الكطني الجزائرم كالبنؾ الخارجي 1969تجميعيا بعد ذلؾ في سنة 
الجزائرم كالقرض الشعبي الجزائرم، كتأميـ الشركات البتركلية األنجمك سكسكنية في جكاف 

 .1968 ثـ مجمكع السكؽ البتركلية في مام كجكاف 1967
إعادة  )في المجاؿ الزراعي ركزت السياسية الحككمية عمى تحسيف كتنظيـ القطاع الزراعي  -5

تقميص نظاـ ) ، كزيادة الطاقة اإلنتاجية (...تكزيع األراضي، ىيكمة المزارع، تخطيط اإلنتاج
زيادة كفاءة العمؿ، إعادة ) ، كزيادة التشغيؿ كتنظيمو (...التبكير، استصالح أراضي جديدة

 .(...تكزيع الممكية
 انطالقة جديدة متميزة في تاريخ المسار التنمكم في الجزائر تجسدت في 1967 تعتبر سنة     

ارتباط القرار السياسي بالمسعى االقتصادم، إذ عممت الجزائر عمى تبني أسمكب التخطيط كأداة 
لتكجيو عممية التنمية كتنظيميا، فكاف ذلؾ بمثابة نقطة التحكؿ حيث دخمت الجزائر تجربة صياغة 
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إستراتيجية تنمكية شاممة لبمكغ التقدـ االقتصادم كالرفاه االجتماعي، تقـك ىذه اإلستراتيجية عمى 
إزالة االختالؿ كالتشكه فيما خمفو االستعمار في البنية االقتصادية، كبالتالي محاكلة تنفيذ خطة 

تتميز باالنتقاؿ النكعي إلى اقتصاد قكم قادر عمى تخطي مظاىر التخمؼ، اعتمادا عمى التخطيط 
 عمى 1964 كميثاؽ الجزائر1962في ضبط الكسائؿ كتحديد الغايات، كقد أكد برنامج طرابمس 
األداة المثمى لتكجيو "  بأنو 1967أىمية التخطيط المستند إلى العمـ، كاعتبره الميثاؽ الكطني 

االقتصاد كالسير بو في طريؽ الديمقراطية كأنو الكسيمة الفعالة لمتكزيع العادؿ لثمار التنمية 
" ، كاعبر أيضا أف التنمية الشاممة المنسجمة لمبالد ال يمكف أف تتحقؽ إال بناء عمى "كتكاليفيا 

، فيك األسمكب الفعاؿ لضماف تنمية "تخطيط عممي المفيـك ديمقراطي التصميـ حتمي التنفيذ 
البالد تنمية شاممة كمنسجمة حيث تستيدؼ خطط التنمية تغيير الييكؿ االقتصادم المشكه، 
 .كا عادة بنائو باتجاه زيادة مساىمة القطاعات اإلنتاجية في اإلنماء لضماف استمرارية التنمية

ذا كانت البرامج كالمكاثيؽ السابؽ ذكرىا قد مثمت القاعدة التصكرية كالفكرية لممسار التنمكم       كا 
في الجزائر آنذاؾ، فإف مخططات التنمية الجزائرية كانت بمثابة األسمكب العقالني لتجسيد ىذه 

التصكرات، ككانت البداية األكلى لدفع المجتمع نحك التنمية في إطار النمكذج االقتصادم المعتمد 
ذا ما كانت االشتراكية ركيزة اجتماعية لمتنمية الشاممة فإف التخطيط ركيزة  عمى التخطيط، كا 

التي كانت ترمي  تنظيمية لسير ىذه العممية األخيرة، كأداة الدكلة االشتراكية لتحقيؽ أىدافيا
بالدرجة األكلى إلى تمبية االحتياجات االجتماعية المستعجمة لشعب عاش الكثير مف كيالت 
الحرب، كما كانت تيدؼ أيضا إلى تحطيـ آليات التبعية المكركثة عف االستعمار بغية تشييد 

 .اقتصاد كطني مستقؿ
     كليذا بات مف الضركرم بعد أقؿ مف خمس سنكات مف االستقالؿ أف تشرع الجزائر في 

، الذم بات شرطا ضركريا 1967أسمكب التخطيط كدخمت في ىذا العيد الجديد ابتداء مف سنة 
 .لتحقيؽ التنمية الشاممة كالتحكـ في مسارىا

 :   كاعتماد الجزائر أسمكب التخطيط يعبر عف ثالث حقائؽ كبرل كىي
تتمثؿ في استقرار الدكلة عمى تطبيؽ النيج االشتراكي في  (إيديكلكجية  )حقيقة مذىبية  -1

بناء االقتصاد الكطني كتنظيمو كتسييره، كىذا االختيار قد عبرت عنو مختمؼ النصكص 
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القانكنية كالمكاثيؽ الرسمية قبؿ االستقالؿ كبعده، تماشيا كالكاقع التاريخي كاالجتماعي 
 .لمشعب الجزائرم كاستجابة لتطمعات الثكرة

حقيقة سياسية تتمثؿ في ككف الدكلة ىي الجياز الكحيد القادر عمى حماية مصالح  -2
المتمثؿ في رأس الماؿ األجنبي الذم  )المجتمع االقتصادية مف االستغالؿ الخارجي 

حكاـ السيطرة عميو،  مكنتو ظركؼ االحتالؿ مف النفكذ في ىيكؿ االقتصاد الكطني كا 
 .خاصة كأف رأس الماؿ الكطني الذم يبدك ضعيفا أمامو كغير قادر عمى منافستو

حقيقة اقتصادية ىي أف الجزائر لـ تتككف فييا خالؿ عيد االستعمار طبقة رأسمالية كطنية  -3
بمعنى الكممة خاصة في القطاع اإلنتاجي كالزراعة كالصناعة، فالطبقة الرأسمالية 

المسيطرة كانت تتمثؿ في األجانب المالكيف لكسائؿ اإلنتاج، أما مالكك كسائؿ اإلنتاج 
الكطنيكف فكانكا في الزراعة خاضعيف لعالقات اإلنتاج الرأسمالي بينما في الصناعة مجرد 

 .أمالؾ رأس الماؿ األجنبي

   كليذه االعتبارات تمت صياغة إستراتيجية عامة لمتنمية في الجزائر تتضمف كضع مشركع سياسي 
حيث  ( 1973- 1967 )عَبر عف التكقعات كالنكايا اإلنمائية لسبع سنكات، في مرحمة أكلى 

استيدؼ ىذا المشركع تحقيؽ شركط االنطالؽ كبناء القاعدة التقنية كاالجتماعية، عمى أف يتـ تحقيؽ 
شباع حاجات الجماىير كالتقميؿ مف مظاىر الفكارؽ ما بيف المناطؽ أك بيف  سياسة االستخداـ كا 

 .1980-1974المدف كاألرياؼ، عف طريؽ انتياج سياسة التنمية الجيكية خالؿ الفترة الالحقة 

      كفي نطاؽ ىذه اإلستراتيجية دخمت الجزائر في عيد الرئيس ىكارم بكمديف في تطبيؽ سمسمة 
 1969-1967 )مف المخططات التنمكية، التي ُكضعت مكضع التنفيذ ابتداء مف المخطط الثالثي 

المذيف  (1978- 1974) ك الرباعي الثاني  ( 1973- 1970) ، ثـ المخططيف الرباعي األكؿ (
" شكال القاعدة الفعمية لعممية التصنيع كالتنمية االقتصادية، كذكر في ىذا الصدد الرئيس بكمديف قائال 

إف المسائؿ األساسية التي تقـك عمييا إستراتيجية التنمية في الجزائر تكمف في تحقيؽ الثكرات ...
باعتبارىا المحاكر الكبرل لبناء " كالثكرة الثقافية " ، "الثكرة الزراعية" ، "الثكرة الصناعية : " الثالث

 ".االشتراكية في الجزائر
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 :1979-1966السياسات االقتصادية من - ثانيا

  بيدؼ الكقكؼ عمى النتائج االقتصادية التي حققت خالؿ ىذه الفترة ال بد مف اإلشارة إلى اتجاىات 
 :ىذه المخططات كأىـ انجازاتيا كأىدافيا كذلؾ عمى النحك التالي

  (: 1969- 1967 )المخطط الثالثي  -1
   كاف ىذا المخطط بمثابة المحاكلة األكلى لبناء اقتصاد كطني متطكر كمتكامؿ لكنو لـ يكف خطة 

، (...كالشمكؿ، الدقة، تحديد األىداؼ )اقتصادية بالمعنى الكامؿ لمكممة ألنو يفتقر شركط التخطيط 
ككاف الغرض منو تحضير الكسائؿ المادية كالبشرية كاليياكؿ االقتصادية كاالجتماعية كاإلدارية 
لمتكيؼ مع سياسة التخطيط المركزم الجديد التي تـ تبنييا، كرسـ بعض االتجاىات في إطار 

 .إستراتيجية التنمية المتبناة في الجزائر لمسنكات السبع التالية
   لذلؾ ُكصؼ بما يسمى التيييئ لمتخطيط فكاف ييدؼ إلى إحداث انسجاـ كتأقمـ بيف اليياكؿ 

السكسيك اقتصادية كاإلدارية لمبالد، حيث كانت القرارات االقتصادية خالؿ ىذه الفترة مركزية إلى أبعد 
الحدكد، ككاف المخطط عبارة عف مجمكعة مشركعات صناعية اختارتيا ككضعتيا اإلدارات المركزية، 
كىك يمثؿ جيدا لتكييؼ األبنية االجتماعية كاالقتصادية كاإلدارية كفؽ نمط مخطط مركزم شمكلي ذم 

 .نزعة جماعية بدؿ النمط الميبرالي الككلكنيالي
  كلقد حدد ىذا المخطط أىـ االختيارات األساسية لمبالد لتمكيف أفراد المجتمع مف االستفادة مف    

 :ثمار التنمية االقتصادية كاالجتماعية كتتمثؿ أىدافو فيما يمي
تحديد إستراتيجية اقتصادية عمى المدل البعيد متمركزة عمى تقكيـ المحركقات كتنظيـ النشاط  -1

 .عمى شكؿ مؤسسات كطنية
 .احتكار الدكلة لمعظـ النشاطات -2
التدخؿ المباشر لمدكلة في المؤسسات األجنبية المحمية إلى أف تـ تأميميا خالؿ سنة  -3

1971. 
 .ضماف الرفاىية االجتماعية لممكاطنيف -4
 .إنشاء قاعدة لنيضة اقتصادية كاجتماعية كثقافية لتمبية حاجيات المكاطنيف -5
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   كيعبر ىذا المخطط عف مرحمة التصنيع في جزئيا األساسي، حيث تـ فيو إرساء قكاعد التصنيع 
 كغيرىا مف التأميمات في مام كجكاف 1966عف طريؽ تأميـ الثركات المنجمية لمبالد شير مام 

 .، كنتيجة لذلؾ أنشأت شركات كطنية كتزايد دكر الدكلة1968
   كما ُرصدت مبالغ مالية ىامة رغـ قمة المكارد لدل الدكلة الجزائرية كغاية تنمكية، غير أف بعض 

القطاعات حظيت باألكلكية بسبب السياسة التنمكية التي انتيجتيا الجزائر في إطار الصناعات 
الثقيمة، ككاف ليذه األكلكية ىدؼ اقتصادم مف أجؿ التصنيع كا عطاء دفعة قكية لمجياز اإلنتاجي، 

كىدؼ اجتماعي قصد تكفير مناصب الشغؿ لممكاطنيف الجزائرييف كتقديـ أفضؿ الخدمات، كليذا فإف 
 مميار دج ككانت أكبر نسبة مكجية إلى قطاع 169,المبالغ التي خصصت ليذا المخطط قدرت ب 

 مف المبالغ المرصدة 17,88 ،ثـ تمتيا الزراعة بنسبة %50الصناعة التي تجاكزت نسبة 
 .% 17,43لالستثمارات، في حيف يأتي بعد ذلؾ قطاع الخدمات كالمنشآت غير المنتجة بنسبة 

    نتيجة لذلؾ فقد سمح ىذا المخطط بظيكر بعض المشاريع الصناعية خاصة منيا الثقيمة، 
البرنامج كاف كاقعيا كقد أعطى " فإف  " Bobrowsky" ببركفسكي " كحسب الخبير السكفيتي 

ىذا المخطط األكلكية لالستثمار في الصناعات الثقيمة خصكصا صناعة المحركقات، الصناعات 
البترككيمياكية، صناعة الحديد كالصمب، الصناعات الميكانيكية كالتي استحكذت عمى نسبة تفكؽ 

، فالعديد مف الكحدات الصناعية " مف مجمكع االستثمارات الكمية خالؿ فترة المخطط 45%
أنشأت في ىذه الفترة كمركبات المحركات كالجرارات بقسنطينة، اآلالت الزراعية بسيدم بمعباس، 

 ...الصناعة الثقيمة بأرزيك ك عنابة
    عمكما يعتبر ىذا المخطط أكؿ تجربة لمجزائر في التخطيط، حاكلت فييا السمطة آنذاؾ تحقيؽ 
االستقالؿ االقتصادم عف األسكاؽ الرأسمالية، لكف النمكذج الُمتبع أثر عمى الصناعات الصغيرة 

كالمتكسطة كعمى القطاع الزراعي بكجو خاص، لكف رغـ محدكدية أىداؼ ىذا المخطط إال انو ىيأ 
 .1967الشركط الضركرية لإلقالع الصناعي بالجزائر بعد سنة 

  ( : 1973- 1970 )المخطط الرباعي األول  -2
، كىك يمثؿ نقطة االنطالؽ 1970 جانفي 20 المؤرخ في 10- 70ُصدر بمكجب األمر      

الحقيقية في التخطيط االشتراكي، إذ كضع الدعائـ األكلية لمديمقراطية االقتصادية في الجزائر، 
فتميز بالدقة أكثر كبتسخير قيمة مالية أكبر إذ قدرت مجمكع المبالغ المخصصة لالستثمارات 



11 
 

 %49 مميار دج، استحكذ القطاع اإلنتاجي عمى 36,6كالمشاريع كالبرامج ليذا المخطط بمبمغ 
 خالؿ فترة ىذا المخطط، إلى %9مف مجمؿ االستثمارات كقدرت معدالت الزيادة السنكية بنسبة 

جانب إدخاؿ الجماعات المحمية في ىذه العممية بحيث أصبحت الكالية كالبمدية تقترح المشاريع 
 .الخ التي قد تدمج في ىذه الخطة...االجتماعية كالطرؽ كالمدارس كالمستكصفات

    كما حدد ىذا المخطط اتجاىات التخطيط الجزائرم المكجو نحك الصناعات الثقيمة 
الثكرة الزراعية " كالمحركقات، مع تزايد اإلنفاؽ عمى قطاع الزراعة نتيجة تطبيؽ ما ُسمي آنذاؾ 

، كذلؾ بمكجب الشركط المحددة في "الثكرة الثقافية " ك " الثكرة الصناعية " عمى غرار شعار "
، كقد "التسيير الذاتي " ، مع استمرار العمؿ بنظاـ 1971-11-08 المؤرخ في 73-71القانكف 

أحدثت السمطات المركزية في ىذه الفترة إصالحات عميقة عمى شكؿ التمكيؿ القديـ، حيث أجبرت 
المؤسسات العمكمية عمى فتح حسابيف أحدىما لالستغالؿ كاألخر لالستثمار ككاف يتـ تمكيؿ 
نفقات االستغالؿ بقركض قصيرة األجؿ، بينما نفقات االستثمار فيتـ تمكيميا بقركض متكسطة 
 .كطكيمة األجؿ مف طرؼ البنكؾ التجارية أك الخزينة العمكمية باإلضافة إلى القركض الخارجية
    كقد خصص المخطط الرباعي األكؿ أيضا كميات ىامة مف االستثمارات لتنمية اليياكؿ 
ال  اإلدارية، ألف تطبيؽ سياسة الالمركزية تستمـز بالدرجة األكلى تطبيؽ ال مركزية اإلدارة  كا 

استحاؿ تطبيؽ ىذا اليدؼ خصكصا في مجتمع تتقمد فيو الدكلة قيادة التنمية، ككاف ىذا اإلجراء 
يستيدؼ جعؿ اإلدارة قريبة مف المكاطف بما يتكافؽ مع المبدأ الذم شرعت الدكلة في تطبيقو سنة 

 .، كالمتعمؽ ببناء مؤسسات شعبية منتخبة لمدكلة كالمجالس الشعبية البمدية كالكالئية الكطنية1967
    عمكما يمثؿ ىذا المخطط مرحمة التحكالت العميقة في ظركؼ اإلنتاج، بإدراج اىتماـ الدكلة 

كرفع حصة الصحة كالسكف، بما يسمح بتحسيف الجكانب " الثكرة الزراعية " بتطكير الريؼ كتطبيؽ 
 .االجتماعية ألفراد المجتمع كتدعيـ االستقالؿ االقتصادم بصكرة أساسية

  (:1977- 1974 )المخطط الرباعي الثاني  -3
، كيشكؿ ىذا المخطط مرحمة 1974 جكاف 27 المؤرخ في 68-74    ُصدر بمكجب األمر رقـ 

أخرل مف نظاـ التخطيط مف حيث ظركؼ صياغتو، حيث أكد عمى إستراتيجية التصنيع كعمى 
ترقية العمؿ التنمكم إلى مستكل عالي، فقد ركز بصكرة خاصة عمى زيادة اإلنتاج كىك اليدؼ 
األكؿ ليذا المخطط، كحددت الزيادة المنتظرة عمى أساس االستعماؿ الجيد لرأس الماؿ المتكفر 
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 التي أشارت إلى كجكب زيادة 68-74 مف األمر رقـ 02كرفع إنتاجية العمؿ كفقا لنص المادة 
 طكاؿ المخطط %46 مف نفس األمر معدؿ الزيادة اإلجمالية 03سريعة لإلنتاجية، كحددت المادة 

، كألزمت األجيزة المؤسسات االشتراكية ذات %10أم بزيادة معدالت سرعتو السنكية القصكل ب 
 .الطابع االقتصادم كافة بالقياـ بنشاطيا بيذه المعدالت

الناجمة " الصدمة البتركلية األكلى "    كما تميز ىذا المخطط بضخامة حجـ االستثمارات نتيجة 
  مميكف 22,8عف ارتفاع أسعار البتركؿ في السكؽ الدكلية، حيث انتقؿ إنتاج النفط الخاـ مف 

، كحددت قيمة االستثمارات المخصصة ليذا 1979 مميكف طف سنة 63 إلى 1963طف سنة 
 مميار دينار أخذت منيا الصناعة حصة األسد، تأكيدا عمى الخيار التنمكم 110المخطط ب 

خمؽ الشركط " القائـ عمى المراىنة عمى الصناعات المصنعة كضركرة ال بد منيا أمال في 
 ."القاعدية التي تسمح فيما بعد بتحقيؽ نمك اقتصادم مصمـ كمدعـ ذاتيا 

 )   إلى جانب ذلؾ عرؼ القطاع الزراعي عمى غرار قطاع المحركقات إعادة ىيكمة إدارية عميقة 
، كمف ثـ تحصؿ القطاع عمى منح كبيرة مف االستثمارات لمحصكؿ عمى (اإلصالح الزراعي 

نشاء اليياكؿ القاعدية، كما ُخصصت في ىذا المخطط نسب ىامة لالستثمارات المحمية  المعدات كا 
في إطار مخططات التنمية البمدية كالكالئية التي كانت استثماراتيا ذات طابع اجتماعي مثؿ انجاز 

الخ، كىذا سعيا لتحقيؽ مبدأ الالمركزية فمف ...الطرقات، تكفير المياه، البنى التجارية كاالجتماعية
بيف المبادئ األساسية التي جاء بيا ىذا المخطط ىك تطبيؽ الالمركزية باعتبارىا السياسة الناجعة 

 . لتحقيؽ ىذه التنمية في المناطؽ الفقيرة كالمتخمفة كاالرتقاء بيا بمعدالت نمك سريعة

 :محاولة لمتقييم: التجربة التنموية في الجزائر- 4

ذا حاكلنا تقكيـ سياسة التنمية في الفترة الممتدة مف سنة     ، نجد 1979 إلى غاية سنة 1967 كا 
أف إستراتيجية التنمية التي طبقتيا الجزائر بعد انجاز المخططات الثالث األكلى لمدة عشر سنكات، 
كالتي تعتمد عمى الصناعات المصنعة كقطاع المحركقات كقطاع يقـك بتمكيؿ التنمية المحمية، قد 
حققت نتائج معتبرة سكاء مف ناحية تحقيؽ التطكر االقتصادم بشكؿ سريع، أك مف ناحية القاعدة 

 .المادية المتينة التي ترتكز عمى التصنيع
 :     كمف النتائج االيجابية المحققة عمى المستكييف االقتصادم كاالجتماعي ما يمي
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لقد عرفت ىذه الفترة أكبر االنجازات االستثمارية في تاريخ الجزائر المستقمة، فعف طريؽ إتباع  -1
سياسة تنمكية سريعة ككضع اإلطار القانكني كالمؤسساتي لالقتصاد الجزائرم شيدت تحديث 

 .جميع القطاعات اإلنتاجية
إف سياسة التنمية المطبقة قد حررت البالد مف القيكد االقتصادية التي أقاميا االحتالؿ  -2

الفرنسي، كأعادت ىيكمة االقتصاد عمى نحك يضمف استقالؿ القرار السياسي كاالقتصادم 
كيحميو، كتمت ىذه النتيجة بفضؿ إنشاء قطاع الدكلة االقتصادم كتحكمو الكاسع في الحركة 

 .االقتصادية العامة
التكسع اليائؿ في استخداـ األيدم العاممة المأجكرة، حيث استطاعت المصانع الكبيرة التي  -3

 مرات في القطاع 05ُأقيمت احتكاء األيدم العاممة المكجكدة، كبالتالي زيادة معدؿ التشغيؿ ب 
 %، مساىما بذلؾ في تخفيض معدؿ البطالة الذم كاف يتجاكز1980- 1966الصناعي بيف 

 .1977 سنة  % 22,3 إلى1966 سنة 32,7
كما عرؼ المكاطف الجزائرم نقمة نكعية في مستكل معيشتو مقارنة بعيد االستعمار، حيث  -4

 سنة 1200 الى 1962 دكالر سنة 200ارتفع نصيب الفرد مف الناتج القكمي اإلجمالي مف 
1973. 

، في حيف كصؿ ( 1978- 69 ) سنكيا ما بيف  % 7نمك سريع لمناتج الخاـ في حدكد  -5
 خالؿ الفترة % 18,6 كزيادة سنكية تقدر ب 1977 سنة % 47,6معدؿ االستثمارات نسبة 

 مميار دج كانت حصة 220، بمغ حجـ االستثمار حكالي 1978 إلى 1967الممتدة مف 
 . بالنسبة لمفالحة%10 مقابؿ أقؿ مف % 60الصناعة كالمحركقات فييا 

إدماج الزراعة في الصناعة كتكفير التقنيات كالمعدات كاألسمدة التي مف شأنيا المساعدة في  -6
زيادة اإلنتاجية كامتصاص اليد العاممة الريفية، كبالمقابؿ تكفر الزراعة المكاد األكلية 

 ".بتعبئة أمثؿ لممكارد الكطنية " لمصناعات التحكيمية المختمفة مما يسمح في األخير 
 بيف مختمؼ فركع الصناعة، فكما جاء في  L’articulation Verticalالتمفصؿ العمكدم  -7

لقد أظيرت التجربة " قكلو  ( 1972 مام 15خطاب الحجار  )خطاب الرئيس ىكارم بكمديف 
الجزائرية الشابة بأف بناء الصناعة الثقيمة لـ يمنع إنشاء صناعات خفيفة عديدة مكفرة لمتشغيؿ 

 ...".كمنتجة لمكاد االستيالؾ
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، ككاف الرفاه 0,43 إلى 0,28    ككنتيجة لمتنمية المبينة أعاله ازداد مؤشر التنمية البشرية مف 
 مف إجمالي %66المتزايد ىذا قد ُمكؿ إجماال بالريكع النفطية حيث ازدادت صادرات الطاقة مف 

 .1978 في سنة %98 إلى 1965الصادرات السمعية سنة 

     كفي ىذا اإلطار استطاع ىذا النمكذج التنمكم المستند الى شرعية االنجاز المميز بتصنيع 
سريع كثكرة زراعية، أف يتجاكز تناقضاتو الداخمية مستفيدا مف الظركؼ المساعدة عمى المستكل 

، ككذلؾ عمى (انعداـ معارضة جدية، الشخصية الكاريزمية التي كانت تتميز بيا القيادة  )الداخمي 
ارتفاع أسعار النفط التي تمثؿ العائدات األساسية في بنية االقتصاد الكطني  )المستكل الخارجي 

 .كالكجكد القكم لممعسكر االشتراكي في العالـ الثالث

     لكف بالرغـ مما حققتو الجزائر خالؿ الخطة التنمكية الُمتبعة مف ايجابيات في ىذه الحقبة 
الزمنية كرغـ التنمية االقتصادية المتميزة، فال يعني أف ىذه الخطة خالية مف السمبيات بؿ عرفت 

 لـ – بالرغـ مف أىميتيا –اختالالت اقتصادية كاجتماعية عميقة، حيث أف النتائج المتحصؿ عمييا 
ضخامة الكسائؿ المالية كحجـ االستثمارات  تكف في مستكل المجيكدات المبذكلة كال في مستكل 

التي كضعت في خدمة برامج التنمية طيمة ىذه السنكات، ىذا إذا أضفنا تمؾ األىداؼ التي كاف 
 .يرفعيا النظاـ عبر نمكذجو التنمكم كنتيجة يجب ضمانيا عف طريؽ عممية التنمية

 – 1967)    كيبدك أف السبب المباشر لتعثر برنامج التنمية في الجزائر خالؿ الفترة ما بيف 
 التي اتخذت مف التصنيع ( De Bernis )، يرجع إلى األسس النظرية ليذه التجربة ( 1978

الثقيؿ أساسا لمتنمية، كبإعطاء أىمية قصكل لقطاع النفط كقطاع الحديد كالصمب كما استتبع ذلؾ 
مف إىماؿ متعمد لمقطاع الزراعي كقطاعات أخرل، ىذا ما جعؿ الجزائر ال تستطيع أف تقبض عمى 

الحمقة الرئيسية التي تمكنيا مف إحداث تنمية سكية كشاممة، فالتركيز عمى الصناعات الثقيمة في 
ظؿ السيطرة عمى السكؽ كسكء إدارة برنامج الزراعة كبح االقتصاد كسبب عجكزات كاسعة في 

أسكاؽ سمع االستيالؾ، كىذه الظركؼ الى جانب النمك السكاني السريع كالتحضر المتزايد فاقمت 
 . مف قكة العمؿ خالؿ تمؾ الفترة% 20مستكيات البطالة التي بمغ متكسطيا أكثر مف 
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    لكف بالمقابؿ ىناؾ مف يرل أف اإلستراتيجية التي تبنتيا الجزائر كالقائمة عمى فكرة الصناعات 
المصنعة كانت صائبة، كلكف فشميا يرجع إلى عدـ كصكؿ ديناميكية التصنيع إلى نيايتيا كما يقكؿ 

الخبير الجزائرم في االقتصاد شمس الديف شيتكر بأف  ديناميكية التصنيع قد تـ تكسيرىا أم 
" تكقيفيا، كذلؾ بعدـ إتماـ االستثمارات إلى نيايتيا كالكصكؿ بيا إلى مرحمة االستغالؿ كالتشغيؿ، 

نما الخطأ يكمف في كيفية استخداـ الكسائؿ  كانو لمف الخطأ الفادح أف يحمؿ التصنيع ىذه النتائج، كا 
كتكجيييا بما يتكافؽ كأىداؼ التنمية الشاممة، كالتي كاف مف أىدافيا تنمية الزراعة كتنكيع اإلنتاج 

 ...".الصناعي

     كما أف اإلستراتيجية التنمكية المتبناة تقتضي تعاظـ دكر الدكلة في الحياة االقتصادية كبالتالي 
التشكيمة االجتماعية " لكصؼ " رأسمالية الدكلة " استئثارىا بالتكجيو كالحكـ، حيث استخدـ مفيـك 

كىذا ما  التي تتسـ بتفكؽ ممكية الدكلة، * La Formation Sociale Algérienne" الجزائرية 
القمـ " سياسة التصنيع السريع كعسكرة االقتصاد كالسيطرة التدريجية لمدكلة عمى " يصؼ أثار تبني 

 ".في الحياة االقتصادية كالتجارة الخارجية كالنظاـ المصرفي كقطاع البناء كالتشييد " المسيطرة 

    كعميو فقد أدت آليات استعماؿ ىذا النمط إلى إضفاء الطابع البيركقراطي عمى التنظيـ 
االجتماعي كالسياسي كاالقتصادم لممجتمع، حتى ُكصؼ نظاـ الحكـ بالعسكرم البيركقراطي 

كالرأسمالية البيركقراطية كما نجـ عنو مف عالقات جديدة لمسيطرة عمى مقدرات االقتصاد الكطني 
كاستغالؿ لمطبقات االجتماعية األخرل، المقطكعة الصمة بالنخب الحاكمة العسكرية كالبيركقراطية 

كالتكنكقراطية، كفي ىذا اإلطار السمطكم تصبح اإلدارة االشتراكية لممنشآت رغـ أىميتيا مجرد إطار 
 .شكمي ال غير

عالقات  القكة "  كفؽ ىذا السياؽ تـ تنظيـ دفة الحكـ كقكاعد المعبة السياسية كنقصد بيا    
صدار القرارات  بيف المجمكعات الحاكمة كالمجمكعات االجتماعية األخرل بناظـ " كالسيطرة كا 

يديكلكجيا ككسيمة لتأميـ الصراعات  إيديكلكجي، ىك المبدأ الكطني الثكرم كمبدأ ثابت سياسيا كا 
 .االجتماعية كاحتكار السمطة

                                                           
 أشكاؿ التدخؿ المتنامية لمدكلة في اقتصاد رأسمالي يرتكز بشكؿ االعتباركىك المفيـك الذم أدخمتو الماركسية لألخذ بعيف  *

  . ، كيتسـ بسيطرة النمط االحتكارماإلنتاجرئيسي عمى الممكية الفردية لكسائؿ 
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   :1988- 1979السياسات االقتصادية من - ثالثا

    شكؿ ذىاب الرئيس بكمديف نياية مرحمة مثيرة سياسيا كاقتصاديا كاجتماعيا، كبدأت مسيرة 
عيد جديد شيدت تصحيحات كتغييرات جذرية كشاممة مست اإلرث االقتصادم كاإليديكلكجي 

لمفترة المنصرمة كميا، فقد ارتبط النمكذج التنمكم الجزائرم بالرئيس بكمديف الذم اتخذ مف النمكذج 
أساسا لبناء االقتصاد كبالتالي بناء الدكلة كتطكرىا، كما إف رحؿ صاحب التجربة حتى تكقؼ ىذا 

البرنامج الطمكح ليفسح المجاؿ لمقيادة السياسية الجديدة أف تطرح برنامجيا الخاص بيا كالذم 
يختمؼ عما سبقو مف حيث األكلكيات كاألىداؼ الكبيرة التي باشرىا النظاـ السياسي الجديد ضد 

 . سمفو، محدثا بذلؾ تحكالت سياسية كاجتماعية كاقتصادية عديدة
   كفي ظؿ ىذه الظركؼ الجديدة تـ استدعاء مؤتمر استثنائي لحزب جبية التحرير الكطني 

لصياغة سياسة تنمكية جديدة، كقد قاـ ىذا المؤتمر بانتقاد جميع جكانب السياسة السابقة ُعرؼ 
 التي اعتمدت مف طرؼ 1978- 1967بخالصة الحصيمة االقتصادية كاالجتماعية لعشرية 

 .المؤتمر
الثمانينات بدأت تبرز أزمة مراكز قكل في النظاـ حكؿ قضايا ىامة  (في مطمع  )   كمع بداية

تتعمؽ بمستقبؿ النظاـ السياسي كاالقتصادم في الجزائر، تمثمت أطراؼ ىذا الصراع في اتجاىيف 
 :رئيسيف ىما

محمد " يعرؼ بالجناح المحافظ كيضـ عدة شخصيات أبرزىا مسؤكؿ الحزب : االتجاه األكؿ -
، كبعض الضباط العسكرييف كالشخصيات الكطنية مثؿ أحمد طالب اإلبراىيمي، "شريؼ مساعدية 

 :كيدافع ىذا التيار عف األطركحات التالية
 .التمسؾ باالشتراكية كمرجعية أساسية -
 .تدعيـ ممكية الدكلة كضركرة احتكارىا لمتجارة الخارجية كقياـ مشاريعيا عمى التخطيط -
يدعكا إلى سيطرة الدكلة عمى إدارة االقتصاد الكطني ألنيا قادت عممية التنمية كحققت مكاسب  -

 .معتبرة
ككاف يمثمو مجمكعة مف اإلصالحييف في رئاسة  (تغييرم  )إصالحي : أما االتجاه الثاني -

الذم " العربي بمخير " كبعض ضباط الجيش أبرزىـ " الشاذلي بف جديد " الجميكرية كعمى رأسيـ 
 :كاف العقؿ المنظـ عمى مستكل الرئاسة، كتتمثؿ أطركحات ىذا التيار في 
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الدعكة إلى االنفتاح االقتصادم بفتح المجاؿ لمقطاع الخاص كرفع قيكد الدكلة عمى النشاط  -
االقتصادم كالتجارة الخارجية، بحيث تصبح تمؾ النشاطات تسير كفقا لقكانيف السكؽ كىذا يعني 

 .الدخكؿ إلى نمط إنتاج رأسمالي أك ليبرالي اقتصادم لكف بحذر
االىتماـ بقطاع الزراعة كالعمؿ عمى تحكيؿ المساحات الزراعية العمكمية الى كحدات صغيرة  مع  -

 .تشجيع الخكاص في ىذا المجاؿ
، يتضح االختالؼ "االنفتاحي كالمحافظ "      بناء عمى القناعات اإليديكلكجية كالفكرية لكال التياريف 

بينيما باعتبار التيار االنفتاحي لو تكجو ليبرالي بينما بقي التيار المحافظ متمسكا بالتكجو االشتراكي، 
 )يظير ىذا االختالؼ مف خالؿ ما خرج بو المؤتمر االستثنائي لحزب جبية التحرير الكطني 

 .فيذا االنقساـ كاف يتخفى في قكالب إيديكلكجية في شكؿ خطابات متناقضة ( 1980 جكاف 15/19
     إال أف تطكر األحداث في فترة الثمانيات يعكس لنا تفكؽ االتجاه اإلصالحي داخؿ النظاـ 

السياسي كتأثيره عمى القرار السياسي ألف التطكرات الكطنية كالدكلية سارت في صالحو، كفي ىذا 
لقد تمكنت البرجكازية التكنكقراطية كالبرجكازية الرائدة اقتصاديا " الصدد تقكؿ األستاذة مغنية األزرؽ 

أف تعزز نفسييما بحيث كصمتا فيما بعد إلى نقطة كانا يحتجاف فييا إلى قدر مف حرية العمؿ، كيبدكا 
تحرؾ القيادة الجديدة نحك " كأف  " (أم مع بداية حكـ بف جديد  )أف ىذا ىك كقت العمؿ بالنسبة إلييا 

نما ىك نتيجة طكر طبقي  ما كصفو المراقبكف بأنو سياسة اقتصادية ليبرالية ليس نتيجة قرار معتمد كا 
". 

    كقد ظير تفكؽ الجناح اإلصالحي بفرض انفتاح اقتصادم بالتدريج كانت بداية ىذا التفتح مع 
 المؤرخ في 242- 80قرار إعادة ىيكمة المؤسسات الكطنية الكبرل كتقسيميا بمكجب المنشكر رقـ 

، حيث شرع في عممية تطبيؽ ىذه اإلصالحات 1986 كتأكد كذلؾ في ميثاؽ 1980- 10- 04
، ثـ تدعمت ببعض التكجييات المنسجمة فيما بيف 1982- 80ببعض اإلجراءات الجزئية فيما بيف 

 . 1988-1985، ىذا قبؿ أف تزداد كتيرتيا فيما بيف 1982-1985
الذم رفع في " المراجعة "     بدأت أكؿ مؤشرات اإلصالحات االقتصادية في الجزائر تحت شعار 

الذم صادؽ عمييا  ( 1978- 1965 )، كُعزز بالالئحة التقييمية لممرحمة البكمدينية 1979أكاخر 
، كاتضح منيا أف مسيرة التنمية الكطنية تعترضيا نقائص 1980المؤتمر االستثنائي لمحزب في جكاف 



18 
 

استمرار ىذا الكضع المختؿ مف شأنو أف يؤثر " كسمبيات تحتاج إلى مراجعة، كرأل مؤتمر الحزب أف 
 ."تأثيرا سمبيا عمى األبعاد السياسية كاالجتماعية لمسيرة التنمية

     مف ىذا المنطمؽ بدأ الشاذلي بف جديد في اتخاذ إجراءات التصحيح بيدؼ إعادة إصالح 
كيبدكا أف النتائج المستخمصة مف عممية التقييـ ابتداء مف عاـ " االقتصاد الكطني، كمراجعة األكلكيات 

 قد كفرت مجاالت مرنة لتحرؾ جديد نحك إستراتيجية اقتصادية جديدة، تحاكؿ أف تتكجو نحك 1979
يحد مف االندفاع نحك اإلسراؼ كالتخطيط كإدارة  (كمجاـ  )التالـؤ أك التكأمة المرنة بيف منطؽ السكؽ 

 " .مركزية 
    أراد بف جديد منذ البداية تصحيح بعض المظاىر غير العادية التي أبصرىا في اقتصاد البالد، إذ 

قرر التحكؿ مف سياسة التصنيع الثقيؿ إلى سياسة أخرل تعطي األكلكية لمزراعة كالُبنى التحتية 
األساسية، كركزت حككمتو الجديدة عمى تحسيف اإلنتاجية في الزراعة كتكفير خدمات أفضؿ في حقكؿ 

نتاجية  .اإلسكاف كالصحة كالتعميـ، كما أراد أيضا جعؿ المنشآت الحككمية أكثر كفاءة كا 
األرضية الفكرية لمسياسة االقتصادية لعقد  (خاصة االستثنائي منو  )     كقد كضع المؤتمر الرابع 

 التي تمخضت عف ىذه 1984-1980، كفي ىذا المجاؿ ركزت خطة التنمية خالؿ فترة 1980
عمى العمؿ لترجيح الكفة لصالح الزراعة كالمكارد " كما يكضح عبد المطيؼ بف أشنيك - األرضية

المائية كالبنى االقتصادية كاالجتماعية كالسكف، فتكقؼ نسبيا تطكر القطاع الصناعي ليعطي األكلكية 
لباقي القطاعات، في حيف يتـ العمؿ عمى كضع ترتيبات جديدة مف شأنيا تطكير إنتاجية النشاطات 

خمؿ بنيكم تحتي عاد " ، ذلؾ أف التركيز عمى القطاع الصناعي أدل إلى "غير الزراعية بشكؿ عاـ 
 ".كانعكس مف جديد عمى حركة التصنيع ذاتيا 

     كمف ثـ بدأت سياسة بف جديد تبتعد عف التركيز عمى التصنيع كتميؿ إلى إعادة االعتبار إلى 
، كعبر عف ذلؾ الرئيس الشاذلي في "مف أجؿ حياة أفضؿ " قطاع الخدمات االستيالكية تحت شعار 

لقد استثمرنا كثيرا كاآلف يجب أف ننتج أكثر كأف نسَير أفضؿ، لقد أعطينا "  بقكلو 1979خريؼ 
، "األكلكية إلرساء القاعدة االقتصادية لمبالد أما اآلف فيجب االىتماـ أكثر بظركؼ حياة المكاطنيف 

ككانت ىذه السياسة تيدؼ إلى امتصاص الغضب كالتذمر المتنامياف كالمتزايداف في أكساط الجماىير 
مف جية، كالى تسييؿ بؿ كالى تدعيـ نفكذ القطاع الخاص داخؿ االقتصاد الكطني مف جية أخرل، 
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كما امتدت ىذه السياسة إلى القطاع الزراعي حيث تمثمت في البدء بالتعجيؿ في إنياء الثكرة الزراعية 
 .كتفكيؾ التعاكنيات الزراعية عف طريؽ إعادة الييكمة

     كجاءت ىذه العممية بيدؼ القضاء عمى العراقيؿ كالعكائؽ التي تسببت في مشكمة التسيير 
السابؽ، كيتمخص ذلؾ في غمكض الصالحيات كالكظائؼ كتداخؿ المسؤكليات بيف المؤسسات كسكء 
التسيير كالتنظيـ، كذلؾ ظيرت الحاجة إلى ضركرة إحالؿ التكازف في ىياكؿ اإلنتاج بكاسطة إعادة 

دخاؿ المركنة في االقتصاد كتخفيض نسبة مراكز اتخاذ القرار بكاسطة الييكمة  تكجيو االستثمارات، كا 
العضكية لممؤسسات كرد االعتبار لمقطاع الخاص غير المستغؿ،كالتحكـ في استغالؿ كؿ الكفاءات 

 .اإلنتاجية بيدؼ خمؽ فكائض مالية كفكائد تفيد التنمية الشاممة
، (1984-1980 )    تجسدت سياسة الحككمة االقتصادية مف خالؿ المخطط الخماسي األكؿ 

كالمذيف ىدفا إلى إعادة صياغة بنية االقتصاد الكطني  ( 1989-1985 )كالمخطط الخماسي الثاني 
 .مف خالؿ سياسة االنفتاح

 :1984-1980:  المخطط الخماسي األول -1
    كاف االىتماـ الكبير في إطار ىذا المخطط بالجانب التنظيمي لالقتصاد الكطني حيث تـ 

 مميار دينار، استيدفت الحككمة مف خاللو إقرار التكازنات االقتصادية كا عادة 250تخصيص مبمغ 
ضعاؼ سمطة  تنظيـ المؤسسات بغرض تحقيؽ نجاعة عالية مف خالؿ المركزية االقتصاد كا 

كماؿ نظاـ التخطيط  .البيركقراطية، إلى جانب إعادة ترتيب أكلكيات التنمية كا 
    لقد تـ االىتماـ في ىذا المخطط بتدعيـ االقتصاد الكطني كاالىتماـ أكثر بالجانب االجتماعي، 
فكاف ييدؼ إلى تعبئة الطاقات الكطنية ككفاءاتيا عف طريؽ تحسيف مستكل استغالؿ تمؾ الطاقات 

مف مكارد مادية كبشرية، كتحسيف مستكل تسيير الكحدات االقتصادية كالمؤسسات الضخمة عف طريؽ 
إعادة ىيكمة تمؾ المؤسسات، ككفقا لذلؾ التنظيـ تـ إنشاء مؤسسات صغيرة الحجـ نسبيا كمحدكدة 

قميميا بشكؿ أكثر مركنة  .التخصص، كأعيد تقسيـ العمؿ اجتماعيا كفنيا كا 
   كما سعت الحككمة مف خالؿ ىذا المخطط إلى إنعاش القطاعات التي لـ تعطى ليا األكلكية في 

المخططات السابقة، حيث حددت أىداؼ طكيمة المدل لتنمية القطاع الزراعي كاعتمد عددا مف البرامج 
 مميار دينار جزائرم، كىي نسبة أعمى مف مثيالتيا في 59,4اإلنمائية بمغت تكاليفيا االستثمارية 

 .المخططات السابقة
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 : عمى تحقيؽ ما يمي1985-80    كعمكما فقد تركزت أىداؼ خطة التنمية لفترة 
 بتغطية الحاجيات االجتماعية األساسية 1990تنفيذ مجمكع األعماؿ التي سكؼ تسمح في آفاؽ  -

 .لمسكاف تغطية كاممة
التكسع كالتنكع لإلنتاج الكطني كتكييفو مع تطكر االحتياجات الحقيقة كالشركط العممية لمتحكـ في  -

 .التنمية
محاكلة التحسيف الفعمي لإلنتاج الكطني كالتكزيع المحكـ لمنشاط عبر كافة أنحاء القطر، كاستخداـ  -

 .اإلدارة الكطنية لإلنتاج بأحسف فعالية
جعؿ االقتصاد الكطني أكثر مركنة كذلؾ عف طريؽ التعدد في مراكز اتخاذ القرار، أم محاكلة  -

إحداث الالمركزية في تسيير الجياز االقتصادم كاالجتماعي سكاء عمى المستكل الجيكم أك 
 .المحمي أك عمى مستكل المؤسسة

      كما قامت الجزائر في غضكف ىذا المخطط بعدة إصالحات اقتصادية كإصالح النظاـ 
صالح النظاـ المصرفي  الجبائي، إصالح النظاـ الكطني لألسعار، إعادة النظر في سياسة األجكر كا 

في مجاؿ االستيراد مع التأكيد عمى ضركرة التصدير خارج  (الدكلة  )كمرافؽ الدكلة ككسر احتكارىا 
قطاع المحركقات، كذلؾ بغرض تكفير مصادر مالية إضافية كالتخفيؼ مف خسائر الصرؼ مع 

 .االستمرار في التكجو نحك االقتصاد الميبرالي
    كلعؿ أىـ إجراء اتخذ في إطار التكجو نحك االقتصاد الميبرالي ما تعمؽ بتبني سياسة إعادة الييكمة 
العضكية ثـ إعادة الييكمة المالية لممؤسسات، كيعمؿ السيد عبد الحميد اإلبراىيمي سبب دخكؿ الجزائر 
في ىذه السياسة بأف أشكاؿ التنظيـ المطبقة عمى المؤسسات أثبتت أنيا غير مالئمة نظرا لقكة تمركز 
اليياكؿ كمركزة التسيير كضخامة االستثمار، كىي السياسة التي ستسمح حسب الحككمة بإدخاؿ قدر 
مف المركنة عمى االقتصاد بفضؿ تنكيع المصادر كا عادة االعتبار لمقطاع الخاص حتى يككف رديفا 

لمقطاع الحككمي، كاليدؼ ىك تكفير الشركط الالزمة إلعادة تنظيـ االقتصاد الكطني عمى أسس 
 .متكازنة كعقالنية

    كتتـ إعادة الييكمة العضكية بكاسطة التكجو التدريجي نحك تخصيص كؿ مؤسسة في نشاط محدد، 
ككذا تحديد أحجاـ المؤسسات بالشكؿ الذم يضمف أقصى فعالية في التنظيـ كالتسيير، كفي ىذا 

 480 إلى 1980 مؤسسة عاـ 150اإلطار شيدت ىذه الفترة ارتفاع عدد المؤسسات الكطنية مف 
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 مؤسسة 1079 مؤسسة كالئية ك 504، كما ارتفع عدد المؤسسات المحمية إلى 1984مؤسسة عاـ 
بمدية، كعرفت الزراعة أيضا إعادة ىيكمة جميع المزارع التابعة لمتسيير الذاتي أك تعاكنيات الثكرة 

 . مزرعة اشتراكية3429الزراعية حيث تـ تشكيؿ 
إف  " 1984   كقد قاؿ عبد الحميد اإلبراىيمي الكزير األكؿ األسبؽ كميندس تمؾ التغييرات عاـ 

التحدم بالنسبة إلى المخطط القادـ كعمى المدل األبعد، سيتمثؿ في االقتدار عمى انتياج سبيؿ 
مناقض لمسبيؿ الذم قادنا إليو في كقت مف األكقات رخاؤنا المالي أم أف نيتـ أكال بتييئة الشركط 
لتحسيف نتائج العمؿ االقتصادية كاالجتماعية، بحيث نستخمص أكبر النفع كالفائدة مف مكاردنا التي 
أصبحت محدكدة كتزداد قمة بطبيعة األمر، كىذا المطمب معناه الكعي بأف التنمية تعني بالدرجة 

دارتيا قبؿ أف تككف  األكلى االستثمار االجتماعي كالثقافي مف خالؿ التربية كالتككيف كتنظيـ التنمية كا 
محاكاة عمياء كحشد التجييزات العالية الكمفة كالثمف، تمؾ ىي الرسالة الرئيسية التي تقكد إستراتيجية 

 ".التنمية 

  : 1989 – 1985المخطط الخماسي الثاني - 2

يشكؿ المخطط الخماسي الثاني مرحمة ىامة في مسيرة التنمية االجتماعية كاالقتصادية لمبالد كقد     
يستيدؼ تنظيـ البرامج بما  ،حددت االتجاىات الكبرل ليذا المخطط شأنو شأف المخططات السابقة

الرامية إلى تدعيـ التكفؿ بطمكحات األمة كتمبية متطمبات البناء االشتراكي كتقكية استقاللية 
 تنظيـ ، كىكذا فإف ىذا المخطط يسعى إلى بمكغ غايتيف ىما،االختيارات االقتصادية كاالجتماعية

مختمؼ األنشطة التنمكية مع مراعاة القيكد الخاصة بالمرحمة الراىنة كالكسائؿ الممكف تعبئتيا مف 
دراجو في منظكر تنمكم طكيؿ األمد مف جية أخرل،جية  خاصة أف صكرة جزائر التسعينات ، كا 

 .طتتكقؼ عمى ما أنجزه ىذا المخط
 :   كمف أىداؼ المخطط الخماسي الثاني ما يمي 

 مع مكاصمة النمك ،سنكيا % 3.2تمبية االحتياجات األساسية لمسكاف المتزايد عددىـ بكتيرة - 1   
 .بالنسبة لإلنتاج كاالستثمار

 .المحافظة عمى االستقالؿ االقتصادم كذلؾ بالتحكـ في التكازنات المالية الخارجية - 2   
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قتصاد  خاصة عمى صعيد تنظيـ اال،تدعيـ المكتسبات المعتبرة المحققة في جميع المجاالت- 3   
 . كالفعالية في تسيير المؤسسات كال مركزية األنشطة كالمسؤكليات 

المحافظة عمى مكارد البالد غير القابمة لمتجديد نظرا لضخامة االحتياجات االقتصادية - 4   
 .كاالجتماعية المطمكب تمبيتيا 

تخفيض التكاليؼ كآجاؿ إنجاز االستثمارات في جميع القطاعات كالتجديد الصاـر كالحتمي - 5   
جاز كالخدمات كالمراقبة الدائمة لشركط تعبئة فلمجكء إلى الطاقات الخارجية العاممة في حقؿ اإل

 .القركض الخارجية 

تحسيف فعالية جياز اإلنتاج كالتنمية المكثفة لكافة الطاقات البشرية كالمادية المتكفرة كالتكزيع - 6   
 .تزانا ألعباء التنمية بيف الدكلة كاألعكاف االقتصادييف إالتدريجي كاألكثر 

 مميار دج كاستثمار في ىذا 550كفي مجاؿ االستثمارات فقد خصص المخطط الخماسي الثاني       
نجاز االستثمارات أ مما يسمح ىذا المبمغ بفضؿ فعالية ،المخطط كبر لجياز اإلنتاج بصفة عامة كا 

 كتكفير ،بصفة خاصة بتحقيؽ األىداؼ األساسية خالؿ ىذه الفترة كتكسيع كتدعيـ قاعدة التنمية
ظركؼ مالئمة مف شأنيا أف تحؿ محؿ المحركقات في مجاؿ تمكيؿ التنمية حيث يتكزع الحجـ 

بالنسبة لمقطاعات  % 56.6 إلى غاية 1989 – 85اإلجمالي لمنفقات االستثمارية خالؿ الفترة 
لى غاية ،( التكزيع كاالتصاالت ، التخزيف، كسائؿ االنجاز، الصناعة، الرم،الفالحة )المنتجة   كا 

 .بالنسبة لممنشآت األساسية االقتصادية كاالجتماعية كالتجييزات % 43.4
جؿ معالجة مشكؿ أكما حرصت الدكلة مف خالؿ ىذا المخطط إلى تدعيـ الالمركزية مف      

 ،التفاكت الجيكم ككنو أسمكب يتضمف المركنة في التسيير كاالستجابة السريعة لحاجات النمك المحمية
 كفي ىذا اإلطار ،ككذا بغية تقريب اإلدارة مف المكاطف الذم يعتبر شرطا ضركريا لتدعيـ الالمركزية

كالية  31عدد الكاليات مفارتفاع  كالذم ترتب عنو 1984جاءت عممية التقسيـ اإلدارم الجديد لعاـ 
 . بمدية تجسيدا لعممية اإلصالح اإلدارم1541 إلى 704 كالية مع زيادة عدد البمديات مف 48إلى 

 خاصة ما يتعمؽ بنقص ،كأماـ الكضع المتأـز لمؤشرات االقتصاد الجزائرم خالؿ ىذه الفترة     
 فقد أثبتت فشميا ،المكارد المالية كتراجع معدالت المردكدية االقتصادية بمؤسساتنا رغـ إعادة ىيكمتيا

 يمس ىذه المرة اقتصادمكزادت مف فكضى التسيير الشيء الذم شجع عمى التفكير في إصالح 
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في بداية " استقاللية المؤسسات العمكمية "   كذلؾ بصدكر قانكف،الجانب التسييرم لممؤسسة العمكمية
 كالذم ييدؼ إلى إلزاـ الشركات الكطنية في القطاع العاـ لتحقيؽ الكفاءة المالية التي ،1988عاـ 

 فيذه ،تمنحيا االستقاللية في اإلدارة كالتمكيؿ كيعتمد ىذا القانكف عمى التمييز بيف اإلدارة كالممكية
في حيف تككؿ إدارة المؤسسة إلى مجمس إدارة يككف مسؤكال عف النتائج  % 100األخيرة تككف لمدكلة 
 كذلؾ بيدؼ منحيا مزيدا مف الحرية كالمبادرة في إطار العمؿ لمتجسيد الفعمي ،االقتصادية لمشركة

بمعنى آخر تبقى الدكلة ىي المالكة أك صاحبة أسيـ المؤسسة العامة دكف تسييرىا ، أك المركزيةؿ
 .كتخمفيا ىيئات متخصصة مسماة بصناديؽ المساىمة التي تتكلى تسيير أسيـ المؤسسات العمكمية 

 :تقويم سياسة التنمية عمى أساس التخطيط- 3

     إف تقييـ فترة الثمانينات يكشؼ عمى أف الكضعية االقتصادية لـ تتحسف كثيرا رغـ ما كانت 
تتمتع بو الجزائر مف عافية ككفرة مالية بفضؿ ريع نفطي ىاـ، األمر الذم أتاح بحدكث كثبة 

اقتصادية كفرت لمرئيس الشاذلي بف جديد طيمة كاليتو األكلى استقرار مريحا سمح لو بإطالؽ سياسة 
تفتيت لالقتصاد كألجيزة الدكلة بكؿ ىدكء، كىذا ما أدل إلى خمؿ شامؿ في تسيير القطاعات 
االقتصادية كمؤسسات الدكلة، فبدؿ مف أف يستغؿ النظاـ الحاكـ ىذا الدخؿ الريعي في إقامة 

استثمارات جديدة كتحسيف الطاقة اإلنتاجية لممؤسسات الكطنية، قاـ بكقؼ كتيرة االستثمارات اإلنتاجية 
فإنو تحت تأثير " " عمي الكنز " كالتكجو نحك االستثمارات غير المنتجة، كىذا ما ييب إليو الباحث 

، فقد (االستيالؾ)الدخؿ المالي الكبير اختارت ىذه النخبة الطريؽ األسيؿ بالنسبة إلى المرحمة 
تحكلت مف نخبة تنمكية ريعية كمف نخبة بيركقراطية إلى مرتشية كقد ساعد ذلؾ المحيط الدكلي 

 ".المتميز بسيطرة الميبرالية 
    لقد تجسد الفشؿ الذم طبع المشركع الكطنياتي لمتنمية في ضعؼ األداء كالمردكدية االقتصادية 
لممنشأة كالتجييزات التي كمفت المجتمع ثركات ضخمة كتضحيات كبرل، ككانت إحدل نتائج ذلؾ 
العجز المستمر الذم تعانيو الكحدات كالمنشآت االقتصادية، إضافة إلى تعميؽ تشكه كتبعية البنية 

، ( مف قيمة الصادرات %98 )االقتصادية بسبب االعتماد شبو الكامؿ عمى عائدات الريع النفطي 
جرل كؿ ذلؾ عمى حساب إطالؽ صيركرة تراكـ اقتصادم داخمي يقـك عمى تطكير الصناعات 

التحكيمية بمختمؼ فركعيا، كالتركيز عمى رفع درجة التكامؿ االقتصادم بيف تمؾ الفركع كغيرىا مف 
 .القطاعات التي لـ تنؿ سكل قدر ضئيؿ مف االىتماـ
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 عندما انيارت أسعار النفط في السكؽ 1986    تفاقـ الفشؿ االقتصادم بصكرة متسارعة منذ 
الدكلية، ما أدل إلى تقميص محسكس في المكارد المالية كانخفاض المداخيؿ بشكؿ كبير كمؤثر، فمف 

، إلى جانب الكزف الكبير 1986 مميار دكالر سنة 8,5 انخفضت إلى 1985 مميار دكالر سنة 13
لخدمة الديكف الذم أجبر الجزائر عمى إتباع سياسة تقشفية شديدة، فالنمك الحقيقي السنكم لإلنتاج 

  1986 أصبح سالبا منذ سنة 1985 سنة %4 ك 1983 سنة %7الداخمي الخاـ الذم تعدل نسبة 
 .1987 سنة % 0,8ليصؿ إلى  ( % 1,5)- 

     كفي المقابؿ تزايد مستكل اإلنفاؽ العاـ بسبب نمط الحياة االستيالكي غير الرشيد الذم برز في 
السنكات األكلى لمثمانينات، ككاف النظاـ أحد األطراؼ المشجعة لو مف خالؿ سمسمة مف اإلجراءات 

المعتمد عمى االستيراد المكثؼ لمسمع التي جاءت تجسيدا لشعارات " برنامج مكافحة الندرة " أشيرىا 
التي رفعتيا بيركقراطية الحزب الحاكـ في بداية الثمانينات، " مف أجؿ حياة أفضؿ " سياسية مثؿ 

 ".العمؿ كالصرامة لضماف المستقبؿ " كالذم تخمت عنو بعد ذلؾ لصالح شعار آخر 
     إف أحد أىـ العكامؿ التي ساعدت عمى تعميؽ الفشؿ منذ بداية الثمانينات ىك تكقيؼ االستثمارات 

المنتجة بخاصة في قطاع الصناعة، فضال عف التأثيرات السمبية التي أحدثتيا عممية إعادة ىيكمة 
المنشأة التي عززت استقرار القاعدة االقتصادية بأكمميا مؤدية إلى تقميص درجة التكامؿ بيف كحداتيا 
كقطاعاتيا، كؿ ىذا أدل باإلستراتيجية المتبناة لمكصكؿ إلى الطريؽ المسدكد كتحقيقيا لنتائج عكسية 

ىدار أمكاؿ طائمة أدل إلى (ماليا، تكنكلكجيا كتجاريا  )بزيادة التبعية الخارجية عمى كؿ المستكيات  ، كا 
صندكؽ  )الكقكع في فخ المديكنية كالعجز عف التسديد األمر الذم جعميا تمجأ إلى الييئات الدكلية 

كالرضكخ لشركطيما، حيث أف عبئ المديكنية الخارجية قد زاد خالؿ فترة  (النقد الدكلي، البنؾ الدكلي 
 مميار دكالر سنة 26,06 إلى 1985 مميار دكالر سنة 374 ,18 حيث انتقمت مف 1989/ 80

، مما أدل إلى زيادة التأـز كاالختناؽ عمى جميع األصعدة تقريبا، كؿ ذلؾ تطمب انتظار حمكؿ 1989
 .عشرية التسعينات كما تأتي بو مف إصالحات

    

 : ىذا كيمكف أف نستخمص حصيمة التنمية المتبعة في ىذه المرحمة فيما يمي
 .التبعية الحادة لالقتصاد الجزائرم اتجاه الخارج -
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كصكؿ النمكذج التنمكم الجزائرم المتبع إلى نفاذ قدراتو في إحداث الحركية التنمكية  -
 .المرغكبة كتحقيؽ األىداؼ المعمنة منذ انطالقو

 .تسيير بيركقراطي مركزم يفتقد لركح المبادرة كاإلبداع كركح المنافسة كالمسؤكلية -

ضعؼ قطاع اإلنتاج كالفالحة فيي غير قادرة عمى تمبية حاجيات الفرد، إذ نجد أف معظـ  -
 .% 87المنتجات الغذائية األساسية لمفرد كميا مستكردة بنسبة 

تباطؤ معدؿ النمك الصناعي كالفالحي حيث سجؿ نمك سمبي في اإلنتاج الداخمي الخاـ سنة  -
  .1988 سنة % 2,9  ك بنسبة % 1,4 بنسبة 1987

     كبذلؾ يالحظ أنو بالرغـ مف اعتماد الجزائر عمى سياسة التخطيط التي تيدؼ إلى خمؽ التكازف 
االقتصادم كاالجتماعي، إال أنيا لـ تتمكف بما كصمت إليو في بناء المجتمع مف مكاجية األزمة التي 
مست آثارىا البناء االجتماعي بمككناتو المختمفة السياسية منيا كاالقتصادية، االجتماعية كالثقافية، 

األمر الذم أدل إلى التراجع عف مكاسب التجربة التي خاضتيا الجزائر منذ االستقالؿ ، كىك ما جعؿ 
االقتصاد الجزائرم في التسعينات أكثر استعدادا إلعادة النظر أك بمعنى آخر  في حاجة إلى تغيير 

 .جديد ترتبط فمسفتو بتطبيؽ اقتصاد السكؽ كالتكجيو نحك الميبرالية  ىياكمو ضمف مسار إيديكلكجي
    لقد كاف ليذا الفشؿ عدة تفسيرات لكف السبب األساسي يكمف في عدـ تمكف الدكلة مف إدارة 

عممية التنمية في ظؿ غياب إدارة فعالة تأخذ عمى عاتقيا الميمة التنمكية، فكاف التسيير بيركقراطي 
مركزم بحيث أدل فشؿ التسيير اإلدارم لالقتصاد الكطني إلى العجز المالي لممؤسسات االقتصادية 

 . مميار دينار جزائرم250العامة إلى 
نشائيا مركزا لمجاف االقتصادية قد كلدت مفيكما      فالتدخؿ المباشر لمسمطة المركزية لمحزب كا 
خاصا إلدارة التنمية بطريقة مركزية، كلـ تترؾ حرية لممبادرة المطمكبة في تسيير دكاليب التنمية 

فشيدت اليياكؿ التنظيمية لالقتصاد المركزم مفيـك التسيير اإلدارم لالقتصاد، الذم خمؽ نكعا مف 
البيركقراطية الثقيمة كالتي تؤثر سمبا عمى فعالية النتائج المحققة ماليا كتجاريا لممؤسسات بمختمؼ 

 .أشكاليا
    مف جية ثانية كانت الغمبة لمبعد السياسي في تقرير صيركرة اإلستراتيجية التنمكية المتبعة، مما 

أدل بالبعض إلى اعتبار ىذه العممية في األصؿ ذات أىداؼ سياسية خالصة كىذا ما طرحو جياللي 
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اليابس الذم نفى أف يككف إصالح المؤسسات قد استيدؼ تحقيؽ النجاعة االقتصادية كالمردكدية، 
 ."كاعتبر ذلؾ تعبيرا عف عالقات القكة بيف الفاعميف في ميداف التنمية 

    كىذا ما أكدتو الدراسات التي اعتبرت عممية اإلصالحات في الفترة األكلى لمثمانينات عمى كجو 
الخصكص كانت مجرد قرارات فكقية كلذلؾ لـ تعطي نتائج معتبرة مف ناحية اإلنتاجية أك مف الناحية 

المالية، ىذا كقد اعتبر البعض إعادة الييكمة االقتصادية برمتيا ليست سكل إعادة تكزيع لممناصب 
داخؿ السمطة كبسط لمسيطرة عمى الجياز االقتصادم، كمف ىنا عمؿ كؿ جناح عمى تثبيت أقدامو 

تحكؿ اإلصالحات االقتصادية إلى " داخؿ أركقة السمطة كالبحث عف مكقع مناسب فييا ما أدل إلى 
محاكلة إعادة تشكيؿ كصياغة ألجيزة تأطير التحكـ في االقتصاد الكطني بشكؿ عاـ كلقطاع الدكلة 

 ".بشكؿ خاص 
اعتمد عمى تحريؾ أربع أزرار لتعزيز " زرتماف "     كخالصة التحميؿ أف حكـ بف جديد حسب 

مكانتو، فتح الباب لميبرالية االقتصادية في المجتمع، قاـ بإجراءات قسرية عف طريؽ مكافحة الرشكة 
كالمرتشيف بكجو خاص، السيطرة عمى تسيير الحزب الكاحد، كامتحاف المسئكليف في أعمى مستكل أك 
نقميـ إلى كظائؼ غير التي كانكا يمارسكنيا كتأليؼ قيادة سياسية جديدة، إنو في األخير نظاـ سيطر 

 ".عميو لجنة عسكرية 
   كعمكما نقكؿ أف نظاـ الحكـ في الجزائر كعممية التنمية السياسية فييا مر بمرحمتيف، تمتد األكلى 

 حيث عممت الدكلة عمة بناء مؤسساتيا كذلؾ عبر مشركعيا 1978 كالى غاية 1965مف سنة 
التنمكم المعتمد أساسا عمى التصنيع السريع، الذم أثر عمى تككف البنية االجتماعية الجزائرية بحيث 

 .سمح لمبرجكازية الصغيرة أف تحتؿ مكانا قياديا كرياديا في جياز الحكـ
 حيث شيدت الجزائر تكجيا اقتصاديا جديدا اعتمد 1989 إلى1979     كتمتد الفترة الثانية مف سنة 

بالدرجة األكلى عمى الحرية االقتصادية كا عطاء دكر أكبر لمقطاع الخاص، كعمدت القيادة الجديدة 
عمى تككيف تحالفات جديدة مبعدة كؿ الشخصيات التي يمكف أف تسبب تيديد لمنظاـ القائـ كمقربة في 

، كىكذا تككنت (فترة بكمديف )نفس الكقت أفراد آخريف كانكا قد أبعدكا أك ىمشكا في الفترة السابقة 
جماعة جديدة ذات تكجو براغماتي بالدرجة األكلى كلكنيا في نياية المطاؼ ىي جماعة تنتمي إلى 

 .طبقة الجيش ىذه الطبقة التي لدييا تقاليدىا الخاصة كمنطقيا الخاص في التسيير كالحكـ
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    كيمكف تفسير إخفاؽ بناء مؤسسات سياسية مستقرة في الجزائر بتغميب أك غمبة منطؽ عالقات 
القانكني الذم يحكـ مؤسسات الدكلة الحديثة، كفي ىذا - التضامف التقميدية عمى المنطؽ العقالني

قادة الجزائر المستقمة كانكا " أف  " Therry Michallonتيرم ميشالكف " السياؽ يقكؿ الباحث 
دارية كاقتصادية تتمتع بالمشركعية الضركرية مف أجؿ تأسيس  عاجزيف عف إنشاء مؤسسات سياسية كا 

مبدأ التدرج السمطكم كاحتراـ السمطة، فعمى كؿ المستكيات كانت ىذه المؤسسات كالقكاعد التي 
تصدرىا عاجزة عف فرض نفسيا عمى شبكات التضامف الغابرة كالقائمة عمى عالقات القرابة التي تقؼ 

 ."حاجزا أماـ ظيكر ديمقراطية حقيقية كمؤسسات سياسية أصمية 
     كفي ىذا اإلطار نالحظ أف المجتمع الجزائرم في صيركرتو التنمكية قد عرؼ تحكالت جذرية 

في مختمؼ المجاالت، تميزت بحركية صناعية كاسعة كانت فييا الصناعة ىي النكاة التي 
تستقطب الفئات الفاعمة في المجتمع، كبعد أف كانت الجزائر في السبعينات تكصؼ مف قبؿ 

الكثير مف المالحظيف عمى مستكل إفريقيا كالكطف العربي بأنيا النمكذج الذم يقتدل بو لمخركج 
مف التخمؼ، أصبحت في الثمانينات دكلة تعاني اختالالت كارثية في اقتصادىا كىك ما أثبت 

فشؿ النمكذج التنمكم الذم كاف متبعا، كلتصبح في التسعينات مطالبة بإصالح كؿ تمؾ 
 .  االختالالت ككضع سياسة تنمكية جديدة يتـ عف طريقيا تدارؾ أخطاء الماضي
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  السياسات االقتصادية في ظل التحول إلى اقتصاد السوق:المحور الثالث

 :أسباب التحوالت االقتصادية في الجزائر -أكال

    عرؼ االقتصاد الجزائرم منذ االستقالؿ تغيرات عديدة ساىمت بشكؿ كبير في تغير المفاىيـ 
 التي كشفت عف 1986كاإليديكلكجيات ككذا االستراتيجيات، خاصة بعد األزمة البتركلية لعاـ 

، كالذم أثبت فشمو ليس في الجزائر فقط بؿ (التخطيط المركزم  )ىشاشة النظاـ المستعمؿ آنذاؾ 
في الكثير مف الدكؿ، مما استدعى الشركع في سمسمة مف اإلصالحات االقتصادية فرضتيا غالبا 

 .مؤسسات التمكيؿ الدكلية

  كمع بداية الثمانينات شيدت الجزائر عممية تحكؿ اقتصادم كاجتماعي سريعة أدت إلى بركز    
قكل اجتماعية كاقتصادية جديدة، تطالب بتحسيف الكضع المتردم كحؿ مشاكميا، ىذا ما شكؿ 

ضغكطا عمى النظاـ السياسي القائـ آنذاؾ كلـ تكف لو الحمكؿ الجاىزة لمكاجية ىذه المطالب، ىذا ما 
أدل إلى تالشي فعالية النظاـ في الحفاظ عمى الدكر التنمكم لمدكلة، في ظؿ تزايد العجز في ميزاف 

، كبمغ التضخـ نسبا كبيرة كفقد الدينار الجزائرم 1986 ماليير دكالر سنة 03المدفكعات الذم بمغ 
 .ثمث قيمتو فتناقصت االحتياطات مف العمالت األجنبية إلى أدنى مستكل ليا منذ االستقالؿ

     كفؽ ىذا السياؽ فقد ساىمت العكامؿ االقتصادية في دفع عممية التحكؿ الى اقتصاد السكؽ التي 
شيدتيا الجزائر الحقا، ذلؾ أف النظاـ السياسي القائـ عمى الحزب الكاحد سرعاف ما بدأ يفقد تكازناتو 
مع األزمة االقتصادية الناتجة أساسا عف تدىكر الكضع االقتصادم في الجزائر تدىكرا شديدا  في 
النصؼ الثاني مف ثمانينات القرف العشريف، كىك ما تكشؼ عنو مؤشرات النشاط االقتصادم في 

المتمثؿ في مجمكعة مف اإلجراءات، مثؿ "الكطنياتي " الجزائر حيث تـ االعتماد عمى النمكذج 
التأميمات كبناء اقتصاد عاـ كاسع كمييمف، كاعتماد المخططات التنمكية التي تيدؼ إلى إقامة 

، لكف فشؿ ىذا النمكذج كالمشركع لعدة أسباب مكضكعية كذاتية "ممركز حكؿ الذات " اقتصاد 
، نتيجة االنييار في أسعار النفط في السكؽ 1986كتفاقمت األكضاع بصكرة متسارعة منذ عاـ 

 .الدكلية كتقمص المكارد المالية بصفة محسكسة كفي المقابؿ تزايد اإلنفاؽ العاـ
، سرعاف ما 1981 دكالر أمريكي لمبرميؿ سنة 40    فبعدما بمغ سعر البتركؿ أكجو مف االرتفاع أم 

، 1986 دكالر أمريكي في نياية 13انيار سعر البتركؿ بعد ذلؾ االرتفاع إلى أدنى مستكياتو ليبمغ 
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 دكالر لمبرميؿ الخاـ، مع ما رافقو مف 11 ليبمغ سعر البرميؿ الخاـ 1988كانخفض في نياية سنة 
 1985 مميار دكالر أمريكي سنة 2,81انخفاض في احتياطي الجزائر مف العممة الصعبة مف 

 مميار دكالر 07 إلى 1989، كما ارتفعت نسبة خدمة الديكف سنة 1989 مميار دكالر سنة 0,84إلى
 مف مداخيؿ الصادرات الجزائرية، كزيادة معدؿ البطالة بصفة كبيرة حيث كاف 67,3 %كىك ما يمثؿ 

 أصبح الدخؿ 1985، كبحمكؿ سنة  23,4% إلى 1989كانتقؿ سنة 16,9%  يمثؿ 1985سنة 
النفطي عاجزا عف تمبية المطالب كالحاجات االجتماعية الجماعية المتزايدة بسبب النمك الديمغرافي مف 

جية كعجز اآللة اإلنتاجية مف جية أخرل عف استقباؿ يد عاممة جديدة حتى أنو بدأ التفكير في 
أف النظاـ السياسي الجزائرم " " عدم اليكارم " تسريح العماؿ، كيقكؿ ضمف ىذا اإلطار الكاتب 

أصبح يكاجو عدة تناقضات لـ يكف مف السيؿ عميو تذليميا تمثمت في عدـ قدرتو عمى تعبئة المكارد 
ككاف عمى الدكلة أف تأخذ مكقفا أكال مف الطمب االجتماعي المتزايد ... االقتصادية خاصة قكل العمؿ

كالمقترف بنمك ديمغرافي، أما الثاني كاف عمييا أف تكاجو جمكد كضعؼ ناتج األداء الفالحي 
 ".كالصناعي 

     بالمكازاة مع ذلؾ فإف الطابع العاـ الذم مينز السياسة االقتصادية ىك سكء التصرؼ في 
ىماؿ الكفاءات كانعداـ المراقبة كالمحاسبة كالفراغ  اإلمكانيات كالمكارد المتاحة، كالتبذير كاالختالس كا 
القانكني كالتنظيمي، الناتج عف التسرع في اتخاذ القرارات كسف القكانيف سكاء مف حيث اإلقداـ عمى 

 .  المشاريع أك تغييرىا أك التخمي عنيا
    إضافة إلى ما سبؽ تأتي مشكمة المديكنية كما تمثمو مف أعباء عمى االقتصاد الكطني، حيث 

لجأت السمطات الجزائرية إلى االقتراض لمكاجية آثار انخفاض األسعار كتراجع قيمة الدكالر، فكاف 
أف تضاعؼ حجـ المديكنية كأصبح القرار االقتصادم في يد المؤسسات كالييئات المالية، مما عقند 

 .الحمكؿ كانعكس سمبا عمى الحياة السياسية كاالجتماعية
رت تمؾ السمككيات كالقرارات بكضعية االقتصاد الكطني كشككت في مصداقية النظاـ      لقد أضن

الحاكـ، حيث أصبح متيما بالفساد كسكء تسيير الثركة الكطنية كتكزيعيا كىي مظاىر زادت مف تذمر 
المكاطنيف الذيف أصبحكا يعانكف مف مشاكؿ عديدة، كالبطالة كتدني القدرة الشرائية كغيرىا، فأسست 
ىذه الظركؼ الحتقاف شعبي ظمت تنميو صراعات النخب الحاكمة حكؿ مضاميف الحمكؿ الكاجب 
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 كخرج عف السيطرة كأدخؿ البالد في نفؽ مظمـ 1988إتباعيا، إلى أف تفجر الكضع االجتماعي سنة 
 . لـ تتضح معالـ الخركج منو

    كنتيجة المشاكؿ االقتصادية التي عرفتيا الجزائر في السنكات األخيرة مف عقد الثمانينات، كالتي 
كقفت أماـ تقدميا في مجاؿ التنمية االقتصادية كاالجتماعية، كما ترتب عنيا مف أثار سمبية 

كانخفاض معدالت النمك كزيادة حدة التضخـ كارتفاع حجـ البطالة، باإلضافة إلى ارتفاع معدالت 
خدمة الديف كما تشكمو مف ضغكط تعكؽ التقدـ االقتصادم كاالجتماعي، كؿ ىذه الصعكبات دفعت 

بالدكلة الجزائرية إلى كضع إستراتيجية شاممة لإلصالح االقتصادم، تيدؼ إلى تصحيح تمؾ 
 ضمف مسار تنمكم يرتكز االختالالت كا عادة تكجيو االقتصاد الكطني لقكل السكؽ كسياسات التحرير،

عمى جممة مف المقكمات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسة الجديدة، حيث يطمح ىذا التكجو الجديد 
دخاؿ عكامؿ الفعالية ك ، القراراتاتخاذإلى تحسيف سير الجياز اإلنتاجي كاختيار الالمركزية في   كا 

 مركزيا إلى  مخططكمنو كاف لمجزائر أف سطرت انتقاليا مف اقتصاد، المردكدية في كؿ سياسة تنمكية
 مف خالؿ تبني نمكذج تنمكم جديد كىك النظاـ الميبرالي كبات ىذا األمر حتميا عمييا ،اقتصاد السكؽ

 .لمخركج مف األزمة االقتصادية كترشيد العممية التنمكية

 :1999- 1989مسار اإلصالحات االقتصادية خالل الفترة - ثانيا

إف الدكؿ النامية التي كانت تسعى إلى تحقيؽ نمكذج سياسي ك اقتصادم ناجح يأخذ     
 أصبح مف الضركرم عمييا اليـك تطبيؽ سياسات جديدة ،بخصكصياتيا كأبعادىا الثقافية كالتاريخية

دخاؿ مفاىيـ حديثة ك تطبيؽ إصالحات عميقة في كؿ المجاالت، تتماشى كالرىانات المفركضة  كا 
 ذلؾ لما تعنيو مف الخضكع ،(العكلمة المعاصرة  كضركرة ترشيد الحكـ )عمى ضكء ىذا المفػػػػػيػػـك 

لمجمكعة مف القكاعد كالمعايير الدكلية التي تنظـ كامؿ المجاالت، ك عميو فإف أىـ اإلصالحات 
االقتصادية التي سعت مف خالليا الجزائر تصحيح اختالالتيا التنمكية كترشيد سياساتيا االقتصادية 

 :فيما يمي
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 :التحول إلى اقتصاد السوق- 1
قد كانت نية دخكؿ الجزائر إلى اقتصاد السكؽ ظاىرة بكضكح كبير في بياف السياسة العامة  ؿ   

 كتتمثؿ خصكصية االنتقاؿ إلى اقتصاد ، أماـ المجمس الشعبي الكطني1990لمحككمة في ديسمبر 
 : السكؽ في نقطتيف أساسيتيف ىما 

نما حتى في دكؿ اقتصادم عف نظاـ االنفصاؿ-   أثبت فشمو كعدـ فاعميتو ليس في الجزائر فقط كا 
 .العالـ
 . تحقيؽ ىذا االنفصاؿ في محيط سياسي متعدد أم ناتج عف انتخابات ديمقراطية تعددية - 

تشترط عممية االنتقاؿ إلى اقتصاد السكؽ دقة كفعالية االختيارات االقتصادية، باإلضافة إلى    ك 
 ككذلؾ إحداث تغييرات كبيرة في ، السياسية ككعي كتفيـ كتأقمـ المكاطنيف مع النظاـ الجديدإمكانياتيا

العالقات اإلنتاجية القائمة مع ضركرة تكفر كقت كافي لمتكيؼ مع العالقات اإلنتاجية الجديدة، بيدؼ 
 أساسا  يتطمب أيضا إيجاد نظاـ اقتصادم يعتمدإنجاز عممية االنتقاؿ بأقؿ التكاليؼ الممكنة، كىذا ما

عمى دكر مجالس اإلدارة في تسيير المؤسسات العمكمية االقتصادية كاتخاذ القرارات الرشيدة كالعقالنية 
 .بشأنيا

كتجدر اإلشارة أيضا إلى أف ضبط اقتصاد السكؽ يرتكز أساسا عمى مراقبة كاحتراـ قكاعد السكؽ      
حالؿ ،أكثر مف المراقبة اإلدارية لألسعار  كعميو فإف المرحمة االنتقالية لمدخكؿ في اقتصاد السكؽ كا 

 :القطيعة مع االقتصاد المخطط مركزيا تقتضي ما يمي

 .االعتراؼ بالممكية الخاصة كتقكيتيا سكاء بالنسبة لمجزائرييف أك األجانب  -1
التنظيـ المؤسساتي لدكراف النقكد كتحريؾ رؤكس األمكاؿ بكاسطة إنشاء األسكاؽ المالية  -2

 . كالنقدية، حتى تتكفر المركنة الالزمة المفركضة مف اقتصاد السكؽ

 .تحرير المبادالت حتى تصبح السكؽ الداخمية مفتكحة عمى األسكاؽ العالمية  -3

 بيدؼ جعؿ المؤسسة مسؤكلة ،تجسيد استقاللية المؤسسات العمكمية بكاسطة إنشاء الشركات- 4    
 .مسؤكلية كاممة عف النتائج التي تحققيا

إف اإلتجاه نحك اقتصاديات كآليات السكؽ الحر كمبادرات القطاع الخاص كاف مف أجؿ تحقيؽ      
أىداؼ التنمية االقتصادية كاالجتماعية في الدكلة، كىك ما يقتضي كجكد دكر محايد ليذه األخيرة 



32 
 

كيترؾ مساحة النشاط االقتصادم لألفراد كمنظمات القطاع الخاص الذيف يحددكف مسيرتيا 
 كقانكف تكجيو ،14/04/1990 المؤرخ في 90/10 فكاف صدكر قانكف النقد كالقرض رقـ ،كاتجاىاتيا

، كتـ تبني سياسات إصالحية مدعمة مف قبؿ  05/10/1993 المؤرخ في 93/12االستثمارات رقـ 
أفريؿ  )صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ العالمي، تتمثؿ في برنامج التثبيت كالتعديؿ الييكمي األكؿ 

، تيدؼ ىذه السياسات إلى ( 1998- 1995) ، كبرنامج التصحيح الييكمي ( 1994مارس - 1993
استعادة التكازف المالي الداخمي كالخارجي لمحد مف التضخـ كتحسيف ميزاف المدفكعات ، كرفع القدرة 

 .التنافسية لالقتصاد كبالتالي تحقيؽ النمك االقتصادم

كبالرغـ مف اإلصالحات التي جاءت بيا الدكلة في إطار فتح السكؽ كالسماح باالستثمارات      
، لكف الحقيقة أف الجزائر دخمت إلى اقتصاد السكؽ بعقمية اشتراكية في الخارجية لمدخكؿ إلى الجزائر

 أف ىذه ظؿ العراقيؿ التي كضعتيا الدكلة أماـ عممية الخكصصة كاالستثمارات، باإلضافة إلى
عاقت تقدميا مف أىميا الكضع األمني الخطير الذم أالسياسة كاجيت جممة مف الصعكبات التي 

عاشتو الجزائر في فترة التسعينات، كالذم أدل إلى انييار كبير لمقاعدة كالبنية االقتصادية كالصناعية 
الشيء الذم جعؿ ، بإتالؼ الكثير مف المؤسسات الصناعية التي كانت رائدة في مجاؿ التنمية لمبمد

االقتصاد الكطني يفقد أمكاؿ طائمة قدرت بماليير الدكالرات، فانعكس ىذا الكضع سمبا عمى البنية 
 ىذه الصعكبات ،االقتصادية كاالجتماعية بالجزائر إضافة إلى انخفاض المتزايد ألسعار البتركؿ

 :كغيرىا كاف ليا األثر الكبير في ظيكر اختالالت كثيرة نذكر منيا

  20.8 مستكل 1993 في مستكل التضخـ كالذم بمغ سنة ارتفاع %.          

 االرتفاع في مستكيات الديكف الخارجية حيث كصمت الجزائر إلى كضع مالي صعب، استمرار 
مميار دكالر 17كأصبحت عاجزة حتى عمى اإليفاء بالتزاماتيا المالية، فانتقمت المديكنية مف 

، كبمغت %76م بارتفاع نسبتو  أ1993مميار دكالر أمريكي سنة  30 إلى 1985أمريكي سنة 
 .1994إلى حد تجاكز مداخيؿ الصادرات بداية سنة % 85نسبة خدمة المديكنية مستكل 

   ضعؼ اإلنتاج كالتكامؿ الصناعي بيف القطاعات المختمفة. 

 1990سنة  %20مقابؿ  %24 كبير في مستكيات البطالة التي أصبحت تقارب  ارتفاع. 

   عجز في مجاؿ السكف كالمرافؽ االجتماعية. 
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  االعتماد بحجـ كبير عمى االستيراد. 

 جديدة لمتمكيؿ كفشؿ الطرؽ كسائؿكانعدمت  كعندما اشتدت األزمة االقتصادية في الجزائر     
 اتفاقية لجأت الجزائر إلى صندكؽ النقد الدكلي كأبرمت معو ،المستعممة لتخفيؼ عبئ المديكنية

 يتـ ، عمى شكؿ برنامج لمتسكية الييكمية1994في شير أفريؿ "  stand bay" ستاند بام"االمتثاؿ 
يجب أف ينصب االىتماـ عمى إعادة تأسيس حيث تنفيذه مف خالؿ فترة االستقرار االقتصادم 

 ،التكازنات الداخمية كالخارجية بمساعدة القركض المتأتية مف طرؼ صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي
 : كقد تجمت ىذه اإلجراءات مف خالؿ 

  محاكلة تقميص العجز الميزاني. 

  رفع الدعـ عف أسعار المكاد ذات االستيالؾ الكاسع. 

  كتثبيت كتمة أجكر الكظيؼ العمكمي كضبط اإلنفاؽ العاـرفع سعر الفائدة. 

  50بنسبة  (الدينار ) تخفيض قيمة العممة الكطنية% . 

ة المالية كالنقدية عيىذه الكضعية جعمت االقتصاد الكطني يدخؿ في مرحمة جديدة اتصفت بالتب    
 كالتي أصبحت تفرض جممة مف الشركط المالية كاالجتماعية حيث كاف ليا ،لممنظمات النقدية العالمية

 .األثر البارز في المجاالت االجتماعية بصفة خاصة

 الذم ،ـ اإلتفاؽ في مرحمة مكالية عمى برنامج التعديؿ الييكميت" ستاند بام " تفاؽ إ إمضاء    كمع
 كقد شمؿ ىذا البرنامج ،كاف ييدؼ إلى خمؽ التكازف االقتصادم كتنمية كتطكير اإلنتاج بشتى أنكاعو

إصالح جميع القطاعات االقتصادية كفؽ سياسة اختمفت في مبادئيا ك منطمقاتيا كأبعادىا عف 
 كالعمؿ عمى تطكيره كتنميتو عمى مراحؿ متعددة  الصناعي المكركث عمى مع الحفاظ،السياسة السابقة

 .حتى ينخرط ضمف آليات اقتصاد السكؽ 

ثر االتفاقية المبرمة مع صندكؽ النقد الدكلي تـ فتح مفاكضات عمى عممية إعادة الجدكلة إعمى      
 حيث تمت إعادة جدكلة الديكف الخارجية مع إبراـ االتفاؽ االستعدادم االئتماني مع ،مع البمداف الدائنة

 اتفاقية حيث قدر المبمغ اإلجمالي إلعادة جدكلة الديكف العمكمية 17 فتـ التكقيع عمى ،الصندكؽ
 1995 كمرة ثانية لجأت الجزائر إلى إعادة الجدكلة في جكيمية ، مميار دكالر5.3الخارجية ما يقارب 
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 سنكات حسب مدة التسييؿ المتفؽ مع الصندكؽ 3 حيث حددت فترة التجميد بػ ، ماليير دكالر7لمبمغ 
  .1998 إلى نياية سنة 1995مف سنة 

بصفة عامة تحققت كفقا لالتفاقيات المبرمة مع صندكؽ النقد الدكلي بعض النتائج اإليجابية منيا،     
 %31 إلى 1993سنة % 82 انخفاض نسبة الديف مف ،1997سنة % 9انخفاض نسبة التضخـ إلى 

 بصفة تدريجية بتحرير ت نتج عف االتفاقيات المبرمة آثار عمى السكؽ ظيركقد ،1996سنة 
 كما نتج كفقا لذلؾ آثار عكسية ،تقميص اإلعانات كالتشديد في السياسات النقدية كالميزانية، كاألسعار

كالتخفيض التدريجي لقيمة العممة التي زادت مف خطكرة الكضعية التي تكاجييا المؤسسات 
 .كاالنخفاض في القدرة الشرائية لممكاطف

  :ة ـــــوصصـة الخـــاسـسي- 2 

 كىك األمر الذم ،إف االنتقاؿ إلى اقتصاد السكؽ يتطمب تنازؿ الدكلة عف التسيير كاالحتكار    
يفرض بدكره تحكيؿ السمطة االقتصادية كالقانكنية، إما لصالح ىيئات كمؤسسات عمكمية مستقمة، أك 

لفائدة أشخاص خكاص في إطار التعاكف أك التنازؿ، كعميو فقد سعت الجزائر مف خالؿ سياسة 
اإلصالحات االقتصادية التي باشرتيا في بداية التسعينات، إلى إقامة كتحديد نمكذج لنظاـ اقتصاد 
السكؽ المتبع كالتفتح عمى االقتصاد العالمي، كبيدؼ مباشرة التطكرات االقتصادية العالمية باشرت 
السمطات الجزائرية في تطبيؽ عمميات الخكصصة، كالتي كانت تيدؼ مف كرائيا إلى زيادة الفعالية 

 .االقتصادية في استخداـ المكارد المتاحة

، كفقا لألمر رقـ 1995في  ىذا السياؽ دعت الجزائر لتطبيؽ أكؿ مبادرة لمخكصصة سنة     
 كالذم سمح بالممكية الخاصة ، المتعمؽ بخكصصة بعض المؤسسات االقتصادية العمكمية95/22

 ككذا عرض إدارة المؤسسات العامة عمى القطاع الخاص، كأسمكب ،لمعظـ المؤسسات العامة
 كككسيمة إلعادة ،لالندماج في اقتصاد السكؽ كالتخمص مف المؤسسات العمكمية ذات األداء الضعيؼ

ىيكمة االقتصاد الكطني دفعا لو نحك المنافسة، لمحد مف الممارسات االحتكارية كالبيركقراطية في 
كما يمكف النظر إلى الخكصصة عمى أنيا قناة لتدفؽ رؤكس األمكاؿ األجنبية ، المجاؿ االقتصادم

 ذلؾ أف القطاع الصناعي مر في الجزائر بأزمة عميقة إذ ،كأداة لتنشيط السكؽ المالي حديث النشأة
 .1997سنة % 42كاف معدؿ الطاقة اإلنتاجية يدكر حكؿ 
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فريؿ أتنفيذ أكؿ برنامج لمخكصصة في الجزائر بدعـ مف البنؾ الدكلي في   كانت البداية الفعمية ؿ  
 فعممية الخكصصة في ، مؤسسة عامة معظميا مف قطاع الخدمات200، كاستيدفت قرابة 1996

 بعدما تـ إنشاء شركات جيكية 1996الجزائر سارت بخطكات متثاقمة كغير ديناميكية حتى نياية 
 مؤسسة خالؿ الفترة 250 عمى بيع 1997 كقد ركز البرنامج الثاني لمخكصصة في نياية ،قابضة

 10 عف خكصصة 2006 -2004 كما أعمنت الحككمة مف الفترة ، 1999-1998الممتدة مف 
 مؤسسة الكسائؿ لألشغاؿ الكبرل ، الشركة الكطنية لصناعة السيارات الصناعية،مؤسسات كبرل منيا

كىما المؤسستاف " الجزائر"ك" فندؽ األكراسي " ،"صيداؿ  " ، الجزائرية لالتصاالت،"ينياـ إ" " يني إ" 
 . مكسى عمنية تراجع الدكلة عف خكصصتيمافالمتاف أعمف بشأنيما كزير السياحة آنذاؾ نكر الدم

مف بيف ؼ ،في ىذا المجاؿ يعتبر القطاع الصناعي أكثر القطاعات تضررا مف عممية الحؿ     
 كما بمغ ،مف المؤسسات ىي مؤسسات صناعية % 54المؤسسات التي مستيا ىذه العممية نجد أف 

 ألؼ عامؿ معظميـ 213 حكالي 1998عدد العماؿ المسرحيف مف جراء ىذه السياسة إلى جكاف 
 .ينتمكف لمقطاع الصناعي

كمف أجؿ التسريع بعممية الخكصصة تـ اتخاذ جممة مف اإلجراءات المالية كالقانكنية التي كانت      
، ك  تشجيع الترقية العقارية  كتيدؼ إلى التخفيؼ مف القيكد الضريبية لصالح االستثمارات اإلنتاجية

 كفي ،نظرا لتزايد المؤسسات الخاصة كاف البد مف إنشاء أجيزة تشرؼ عمى النيكض بالقطاع الخاص
 إلعادة الييكمة الصناعية كالمساىمة، تعمؿ بجانب كزارة الصناعة  جديدةىذا المجاؿ تـ إنشاء كزارة

دراجيا ضمف السياسة التنمكية  ميمتيا الحفاظ عمى ،كالطاقة تقـك بالصير عمى تحقيؽ الخكصصة كا 
المؤسسات التي تكاجو صعكبات كا عادة ىيكمة البعض منيا كخكصصة البعض اآلخر، كما تـ تأسيس 

ف م كأداة مركزية استشارية لمساعدة المستثمريف الخكاص المحمي1994ككالة االستثمار الكطني عاـ 
نية تكضيح كط ككاف دكر ىذه الككالة االستثمارية اؿ،كاألجانب عمى تخطي العقبات البيركقراطية

 .القكانيف كاإلجراءات المتعمقة باالستثمار

 تطبيؽ ىذه اإلجراءات الجديدة أسفرت في النياية عف جممة مف النتائج السمبية عمى      بيد أف
 كتعثر في عمميات الخكصصة التي باشرتيا السمطات العمكمية نتيجة ،عممية التنمية في الجزائر

 مع كجكد بعض العكائؽ التقنية ككيفية إدماج العماؿ ،ؼ أكلكياتيا كأىدافيافكتاالغمكض الذم 
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 تمت 1997 – 1994نو أثناء فترة أالمسرحيف كالتعكيضات الممكف منحيا ليـ، حيث تفيد البيانات 
 ألؼ عامؿ خالؿ 500 ىذه الكضعية أدت إلى تسريح ما يقارب ، مؤسسة986تصفية كخكصصة 

 كفي نفس اإلطار يكضح ،نفس الفترة، األمر الذم يؤدم بالضركرة إلى تأـز الكضع في سكؽ العمؿ
 2001 مميكف بطاؿ كفي عاـ 2.3 تجاكز 1997الديكاف الكطني لإلحصاء أف عدد البطاليف لسنة 

 . مميكف بطاؿ2.5بمغ العدد 

 : تـ تسجيؿ النتائج التالية1998 إلى 1994نو خالؿ الفترة الممتدة ما بيف أ    كما 

  28, 1998بمغ معدؿ البطالة سنة% .   

  46 ( 1999 )معدؿ السيكلة% .  

  2.4 ( 1997 )الميزانية العمكمية% .  

  39 ( 1999 )معدؿ خدمة الديف% .  

  مميار دكالر29 ( 1999 )حجـ الديف الخارجي . 

    إف ىذا المسار الذم اتبعتو الجزائر يمكف اعتباره مف الناحية التقييمية، ال يزاؿ متأخرا إذ لـ يحقؽ 
تقدـ مممكس في مجاؿ الخصخصة التي بقيت تراكح مكانيا كتسير ببطء، حيث بقي القطاع العاـ ىك 

المييمف عمى السكؽ، كما أف التعطيؿ كالخمؿ الحاصؿ ناتج أيضا عف انعداـ أجيزة المراقبة في 
تسيير خصخصة المؤسسات االقتصادية، بسبب التعقيد في اليياكؿ اإلدارية كتعدد اإلجراءات كتنكع 
مجاالت الدخؿ، لعدـ إتباع سياسة اقتصادية كاضحة في دراسة السكؽ لتحقيؽ األرباح، ك لككنيا 

كانت تنظر إلى الدكلة كممكؿ أساسي لتغطية العجز كتقييد المبادرات الفردية مف طرؼ الدكلة كغيرىا 
مف العكامؿ، عرقمت مف تطكر القطاع الخاص في الجزائر ىذا مف جية، كمف جية أخرل يرل 

المتتبعكف لخصخصة المؤسسات االقتصادية أف أىـ المشاكؿ التي تعترض ىذه العممية في الجزائر، 
ىي حصيمة نتائجيا السمبية كالتي ترجع في رأييـ إلى كثرة الييئات المنظمة لعممية الخصخصة 

كتعددىا، كفي نقص المتابعة الفعمية ليذه المجاف كاعتماد أسمكب الضبابية فييا، كؿ ذلؾ كاف نتيجة 
عدـ تييئة المحيط االقتصادم بشكؿ كافي لمكاكبة ىذه العممية، إذ ال يمكف ضماف نجاح الخكصصة 
في ظؿ نظاـ مصرفي عمكمي يطغى فيو القرار السياسي عمى القرار االقتصادم، كمنعدمة التكيؼ 

 .مع المتطمبات كالمتغيرات الجديدة كقميؿ الفعالية كالجدكل



37 
 

  :2014-2000اإلصالحات االقتصادية الجديدة - ثالثا

 أدل التعديؿ الذم عرفو مسار اإلصالحات االقتصادية في الجزائر إلى التفكير في إيجاد طرؽ    
أخرل، مف أجؿ تمكيف االقتصاد الكطني مف لعب دكر ميـ في التنمية الشاممة، مف أجؿ ذلؾ تبنت 

لى غاية سنة 2001الدكلة منذ سنة   ثالثة برامج تنمكية، خصصت ليا أغمفة مالية ضخمة 2014 كا 
لـ يسبؽ أف اعتمدتيا الجزائر مف قبؿ، كىذا راجع إلى االرتفاع المعتبر المسجؿ في أسعار البتركؿ 
خالؿ ىذه الفترة، الشيء الذم سمح لمدكلة بالعكدة إلى اإلنفاؽ العاـ، كيعد برنامج دعـ اإلنعاش 

 أكؿ برنامج قامت بو الدكلة، أما البرنامج الثاني فيك 2004-2001االقتصادم الذم خصص لمفترة 
، في حيف أف البرنامج األخير فيك يمتد مف 2009-2005برنامج تكميمي لدعـ النمك يغطي الفترة 

نشاء مناصب شغؿ 2010-2014  كيسعى إلى تكطيد النمك، كتيدؼ ىذه البرامج إلى مكافحة الفقر كا 
رساء دعائـ الحكـ  لمنيكض بالتنمية الكطنية التي كانت مجمدة كمبعثرة، ك لتحقيؽ التنمية المستدامة كا 

 .الراشد

  :2004 – 2001م اإلنعاش االقتصادي ـرنامج دعـب- 1

االقتصادم خالؿ الفترة دعـ اإلنعاش ؿقررت الحككمة تنفيذ برنامج استثمارم    بغية تعزيز النمك 
كيرمي ىذا البرنامج إلى إقامة حركية  مميار دكالر أمريكي، 7.5 بقيمة 2004 ك 2001الممتدة بيف 

 .في االقتصاد الكطني كفيمة بإنعاش عممية تنمكية مستدامة 

 لمقيمة ةتتمثؿ في تفعيؿ الطمب كدعـ النشاطات المنتج ىداؼ العممية التي عـز تحقيقيااألؼ     
نجز مف خالؿ ترقية االستثمار الفالحي كالمؤسسة اإلنتاجية تالمضافة كالمستحدثة لمتشغيؿ، كالتي 

يسمح منيا خاصة ما  المحمية منيا ذات الحجـ الصغير كالمتكسط، كتأىيؿ اليياكؿ القاعدية السيما
باالنطالؽ مف جديد في النشاطات االقتصادية كتمبية الحاجات األساسية لمسكاف في مجاؿ تنمية 

 .المكارد البشرية

 يدفع باألنشطة عبر كؿ التراب الكطني إف برنامج اإلنعاش االقتصادمكتطبيقا لبرنامج الحككمة ؼ     
 كما ترمي تمؾ األنشطة إلى خمؽ مناصب شغؿ ،عمى كجو الخصكص في المناطؽ األكثر حرمانا
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 الرامية إلى ة فيي إذف تندرج في إطار مكافحة الفقر كسياسة التييئة العمراني،كتحسيف القدرة الشرائية
 .التقميص مف عدـ التكازف الداخمي كما بيف الجيكم

كما كلى برنامج اإلنعاش أىمية خاصة في اتخاذ تدابير التخفيض الجبائي كالتكاليؼ االجتماعية   
 بما في ذلؾ التدابير المتعمقة ،عمى المؤسسات بكاسطة التدابير المرافقة لعممية إعادة ىيكمة المؤسسات

ف أافرىا مع اإلصالح الجبائي كاإلدارة الجبائية ظف ىذه األعماؿ بتأ إف مف ش،بالمنظكمة المصرفية
 .  آثار إيجابية عمى مكارد الدكلة كالى مساىمة أفضؿ في تمكيؿ نشاط المؤسسةإلىتفضي 

  : مأما فيما يخص محتكل ىذا البرنامج فيمكف إبراز محاكره األساسية فيما يؿ

 مميار 65 دعـ النشاط الفالحي في إطار المخطط الكطني لمتنمية الفالحية حيث قدرت تكمفتو – 1
  .دج

 مميار دج، كىك يحدد نشاط الدكلة في 113التنمية المحمية التي خصص ليا برنامج مقدر ب - 2
 ككذلؾ االىتماـ بالتحسيف النكعي كالمستداـ لإلطار ،التكفؿ باالنشغاالت المحمية عمى عدة مستكيات

نجاز مخططات بمدية مكجية لتشجيع التنمية كالتكزيع التكازني إالمعيشي لممكاطنيف، مف خالؿ 
 .لمتجييزات كاألنشطة عمى كامؿ التراب الكطني 

  . مميار دج16 غالؼ مالي يقدر ب تطمبتاالىتماـ بالتشغيؿ كالحماية االجتماعية كالتي - 3

 210.5 حيث خصص غالؼ مالي يقدر ب،تعزيز الخدمات العامة كتحسيف اإلطار المعيشي- 4
تحقيؽ ذلؾ فقد مكؿ ىذا البرنامج ؿ ك،مميار دج في إطار األشغاؿ الكبرل لمتجييز كالتييئة العمرانية

جؿ أ مف ، مميار دكالر7.5مف قبؿ ميزانية الدكلة كعمى مدار خمس سنكات بمبمغ مالي في حدكد 
نكماش كالرككد الذم صاحب عشرية التسعينات، كذلؾ باستخداـ عدة االتحريؾ اآللة التنمكية بعد 

تحفيز االستثمار المحمي كاألجنبي كالتسييالت التي تمنحيا البنكؾ لقركض االستثمار مثؿ آليات 
طالؽ عناصر اإلنتاج سكاء كانت ،كاالستيالؾ  زيادة األجكر كىي كميا تصب في إطار تنشيط كا 

 .بشرية أك مادية أك مالية
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 كضعت الجزائر عددا مف الحكافر الجديدة لجمب المستثمر األجنبي، تمثمت 2000   كفي ديسمبر 
في خفض الرسـك الجمركية كالضرائب عف السمع الخاصة بالمشركعات الجديدة، كما أسست الككالة 

الكطنية لدعـ كتنمية االستثمار لجمب االستثمارات األجنبية قصد تفعيؿ الحركية االقتصادية 
 مميار دكالر معظميا 20.01 حكالي 2002كامتصاص البطالة، كما بمغت قيمة صادرات الجزائر سنة 

 11.27 مميار دكالر لمسنة نفسيا مقابؿ 14.52صادرات نفطية، في حيف بمغت قيمة الكاردات حكالي 
 .مميار دكالر لمسنة السابقة

 : كما تجسد ىذا اإلنعاش مف خالؿ نتائج عديدة كىامة نذكر منيا عمى الخصكص ما يمي 

  مميكف 30 مميار دينار، منيا حكالي 3.700أم  ) مميكف دكالر 46استثمار إجمالي بحكالي 
 .دكالر في اإلنفاؽ العمكمي 

   بفضؿ استحداث أزيد مف مميكف منصب  % 24إلى  % 29تراجع في البطالة مف أكثر مف
 مميكف منصب شغؿ عف طريؽ التراتيب 1.2 كقرابة ما يعادؿ ،شغؿ في اإلدارات كالمؤسسات

 .الخاصة باألنشطة ذات الكثافة العالية مف اليد العاممة

   مميار دكالر22 مميار دكالر إلى 28.3انخفاض في ديكف الجزائر الخارجية مف . 

 مسكف700.000نجاز اآلالؼ مف المنشات القاعدية ككذلؾ بناء كتسميـ إ . 

  بمتكسط سنكم 2005 إلى 1999 زيادة في حجـ النمك االقتصادم في الفترة الممتدة ما بيف 
 ، بنسب 2005 ك 2004 ك 2003 ، كما سجؿ تحسنا ممحكظا لكتيرة النمك في %4قارب 

 . عمى التكالي%5.1 ك 5.2%  6.9%

   كما أف المتتبع لمسار اإلصالحات االقتصادية يكتشؼ المسعى الحقيقي لمسمطات العمكمية، مف 
 كالتي مست المنظكمة التعريفية كتطكير 2001خالؿ تقديـ حزمة مف التشريعات بداية مف سنة 

االستثمار، إلى جانب تسيير مساىمات الدكلة ك خكصصة المؤسسات العمكمية االقتصادية كغيرىا، 
 :كتتمثؿ أىـ تمؾ التشريعات فيما يمي

  المعدؿ كالمتمـ لقانكف النقد كالقرض01/01األمر رقـ . 

  المتضمف تأسيس تعريفة جمركية جديدة01/02األمر رقـ . 
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  المتعمؽ بتطكير كترقية االستثمار، حيث جاء 2001 أكت 20 المؤرخ في 01/03األمر رقـ 
 .ىذا القانكف بضمانات قكية يكفرىا لممستثمر الكطني كما لألجنبي إلقامة المشركعات الجديدة

  المتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمكمية االقتصادية كتسييرىا ك خكصصتيا01/04األمر رقـ  . 

    ىذا إلى جانب التدابير التي جاءت ضمف الميزانيات السنكية سكاء ما تعمؽ بالميزانيات العادية أك 
 مف %2 إلى 1تنشيط الصندكؽ الخاص بتنمية مناطؽ الجنكب كزيادة مكارده مف : التكميمية مثؿ

 .  إيرادات الجباية البتركلية، كتكسيع مجاؿ تطبيقو ألكبر عدد مف كاليات الجنكب

، فإف الناتج 2000    كنتيجة مختمؼ السياسات اإلصالحية التي باشرتيا الحككمة ابتداء مف سنة 
 في نياية سنة %45الداخمي الخاـ قد تطكر إيجابا عمى مدار السنكات األربعة المكالية كبمعدؿ فاؽ 

، كىذا ما يفسر خركج االقتصاد مف حالة االنكماش كبداية النمك 2000 عما كاف عميو سنة 2004
كالتكسع، كالمشجع حقا ىك التطكر الذم حصؿ في إنتاج القيمة المضافة خارج قطاع المحركقات، 

 عند نياية سنة %49.5حيث أف الناتج الداخمي الخاـ خارج المحركقات قد سجؿ زيادة في حدكد 
2004. 

     لقد تمكنت الجزائر بفضؿ مخطط اإلنعاش االقتصادم مف استعادة التكازنات االقتصادية الكبرل، 
كما تمكنت أيضا مف تحقيؽ فكائض مالية معتبرة بارتفاع أسعار البتركؿ، فيذا االرتفاع أدل إلى 

الزيادة في حجـ المحركقات المكجية إلى التصدير، مما انعكس بصفة إيجابية عمى الكضعية المالية 
 .كعمى االحتياطات مف العممة الصعبة كالنقدية لمجزائر

التي حققتيا الجزائر تشير إلى كجكد نمك متصاعد يبشر  (التنمكية  )     فالمؤشرات االقتصادية 
بالخير عمى األقؿ في المدييف القصير كالمتكسط، كىذا جراء ارتفاع أسعار البتركؿ التي انتقمت مف 

 دكالر لمبرميؿ في نفس الفترة، باإلضافة إلى تحسف الميزاف التجارم 30 دكالر لمبرميؿ الكاحد إلى 18
 مميار دكالر عاـ 9,6 ليصؿ إلى 2000 مميار دكالر في نياية 8,6الكطني الذم سجؿ فائضا قدره 

 . %52، فانعكست ىذه المؤشرات عمى ارتفاع في نمك الدخؿ الكطني الى2004

     لكف بالرغـ مف المكتسبات التي حققيا برنامج اإلنعاش االقتصادم عمى عدة مستكيات، بيدؼ 
تحقيؽ التكازف الجيكم كالقضاء عمى الفكارؽ االجتماعية كتفعيؿ التنمية المستدامة في الجزائر، إال أف 
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ىناؾ أىداؼ لـ يصؿ بعد إلى تحقيقيا بسبب ما سجمو برنامج اإلنعاش االقتصادم مف نقص كبير 
في الرصيد المالي الممنكح ليذا البرنامج، فيك في نظر المحمميف االقتصادييف غير كافي كالذم قدر 

 مميار دكالر، فيذا المبمغ ال يمكف أف يرصد لسياسة اقتصادية بكؿ جكانبيا المختمفة في بمد 7,5ب 
، كالتي يكجد بيا مساحات شاسعة ال تقؿ أىمية عف 2 مميكف كمـ2,381741كالجزائر تبمغ مساحتيا 

غيرىا في الصحراء، ك بالتالي فإف ىذا المبمغ غير كافي لسد كؿ ىذه الحاجيات المتزايدة لممكاطنيف، 
كما أف أسباب ىذا الضعؼ يرجع إلى نقص الفعالية السياسية كالمحيط االقتصادم كالسياسة المتبعة 
تجاه المؤسسات الخاصة كاالستثمارات األجنبية، كسياسات الضبط كخاصة التجارة كالصرؼ كسياسة 

    .الرسـك كالضرائب

  :2009-2005دعم اإلنعاش االقتصادي ـلي لـامج التكميـالبرن- 2

، في إطار مكاصمة كتيرة ( 2009- 2005 )يندرج البرنامج التكميمي لدعـ النمك في الجزائر     
البرامج كالمشاريع التي سبؽ إقرارىا كتنفيذىا في مخطط دعـ اإلنعاش االقتصادم، خاصة بعد تحسف 

كفي ىذا المجاؿ  الكضعية المالية لمجزائر جراء االرتفاع الذم سجمو سعر النفط في السكؽ الدكلية،
 مف خالؿ القياـ بجممة ،سعت الحككمة إتماـ مجيكد إنعاش النمك كتكثيفو في جميع القطاعات

اإلصالحات االقتصادية كالمالية التي مف شأنيا تحريؾ عجمة االقتصاد كخمؽ ديناميكية تنمكية تسمح 
 مميار دكالر، خصصت 200 كتجسيدا ليذا المسعى تـ رصد ما يناىز ،بازدىار االقتصاد الجزائرم

أساسا إلعادة التكازف اإلقميمي مف خالؿ تطكير شبكة الطرؽ كالسكؾ الحديدية كتحديثيا، كالتخفيؼ 
مف المشاكؿ المكاجية في مجاؿ المكارد المائية، كتحسيف الظركؼ المعيشية لممكاطنيف فيما يتعمؽ 

بالسكف كالحصكؿ عمى الرعاية الطبية كالتكفؿ باالحتياجات المتزايدة في مجاؿ التربية الكطنية كالتعميـ 
 .          العالي كالتككيف، ككذا تطكير الخدمات العامة كتحديثيا

 :كقد عزمت الحككمة مف خالؿ استمرارية مسار االنتعاش االقتصادم تكييؼ مقارباتيا قصد

  نجازىا كآجالياإترشيد اإلنفاؽ العمكمي باختيار أصكب لمبرامج ك المشاريع كبالتحكـ في كمفة.  

  تحسيف تسيير المنشآت كالخدمات العمكمية الذم يجب تكجييو نحك زيادة الفعالية بكؿ الكسائؿ، 
 .بما فييا السعي الحثيث إلى إقامة شراكة مف خالؿ اعتماد أشكاؿ جديدة في التسيير
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   كأخيرا االستعماؿ األمثؿ لإلنفاؽ العمكمي كدعامة مف دعائـ المجكء إلى السكؽ المالية في
 .نجازىا إتمكيؿ برامج اإلسناد القطاعية كفي تمكيؿ عمميات 

  كمف أجؿ تحقيؽ ىذه التحكالت عززت الدكلة مياميا األساسية في مجاؿ تكجيو التنمية كتنظيـ 
 . لتسييؿ نجاح التنمية الكطنية كاستكماؿ عممية التحكؿ االقتصادم ،سيرىا

ذلؾ إذف ىك اإلطار الذم يندرج فيو مسعى الحككمة مف خالؿ البرنامج التكميمي لدعـ اإلنعاش      
كالقائـ عمى النيكض بعممية التنمية الشاممة في الجزائر كىك المسعى ، 2009-2005االقتصادم 

 :الذم يشمؿ المحاكر اآلتية 

فمكي تتحقؽ التنمية في الجزائر ال بد مف االستفادة أكثر مف : تثمين الثروات الوطنية وتطويرىا - 1
 سكاء تعمؽ األمر بزيادة مردكدية النسيج الصناعي كتقكيتو أك بتثميف الميداف ،قدراتيا االقتصادية

 كعزمت الحككمة ،الطاقكم كالمنجمي أك بالتنمية الفالحية أك باستغالؿ مختمؼ القطاعات األخرل
 .االستمرار في عممية تثميف ىذه الثركة الكطنية لتحقيؽ نمك اقتصادم قكم كدائـ 

 تـ إعداد تدابير مالئمة في إطار حكار شفاؼ لزيادة ،ففي مجاؿ المحركقات كالمناجـ مثال    
مردكدية االستغالؿ البتركلي كتطكير االستكشاؼ الطاقكم في المناطؽ التي مازالت غير مستغمة عبر 

 إضافة إلى ىذا سعت الحككمة عمى تكييؼ كعصرنة المنشآت األساسية لتتماشى مع ،التراب الكطني
 .تطكر اإلنتاج

أما في الميداف الفالحي فقد عرؼ تقدما معتبرا خالؿ السنكات األخيرة، بفضؿ المخطط الكطني      
 كتعزيزا ليذا التطكر ،بفضؿ المكارد المالية الكبرل التي خصصتيا لو الدكلةكلمتنمية الفالحية  

 .الحاصؿ عزمت الحككمة عمى تزكيد الفالحة بتشريع مالئـ لتنميتيا كترقية ىذا القطاع الحساس

 فاالستثمار يشكؿ محفزا أساسيا أكثر فأكثر مف أجؿ التنمية :تحسين إطار االستثمار وترقيتو - 2
 كذلؾ مف خالؿ تدفؽ االستثمارات الكطنية كاألجنبية الذم سيحشده ليذا ،االقتصادية كاالجتماعية

( ANDI ( لذلؾ عممت الحككمة عمى مضاعفة فعالية الككالة الكطنية لتطكير االستثمار ،الغرض
 .كلجاف مساعدة مشاريع االستثمارات كتكفير إطار قانكني مالئـ لترقية االستثمار
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نتياج إكما عممت الحككمة عمى مكاصمة  : مةاالحفاظ عمى البيئة في خدمة التنمية المستد – 3
 كفي ىذا السياؽ ،مة بقكة في إطار المخطط الكطني المقرر ليذا الغرضاسياسة البيئة كالتنمية المستد

مف الكاجب أف تستعيد اإلدارة المحمية كالبمدية في المقاـ األكؿ دكرىا المحرؾ في مجاؿ حماية البيئة 
 المساحات ة عف طريؽ إنشاء مناطؽ تييئة متكاممة كتنمية مستدامة كمضاعؼ،كالحفاظ عمييا

 لحفاظ عمى المساحات الحساسة كتثمينياؿنتياج سياسات نكعية إ كيستدعي ىذا المسعى ،المحمية
 .كفرض احتراـ التشريع المتصؿ بيا

ؿ الدكلة دكما مضطمعة بمسؤكليات اقتصادية ظست : الزيادة في نجاعة الدور االقتصادي لمدولة -4
 خصكصا في المرحمة المتسمػة بالتحػكؿ ،كاجتماعية مف خالؿ اإلسياـ بمكاردىا المالية

 إضافة ،عبئا اجتماعيا ثقيال كتتصرؼ بصفتيا المستثمر الرئيسي تتحمؿ االقتصادم فإف  الدكلة
 ،إلى ذلؾ فإنيا تتحمؿ ىذا العبء بكاسطة مكارد عمكمية مازالت غير مستقرة مف الناحية الييكمية

كلعؿ ذلؾ يبرز مدل طابع األكلكية لمسألة عصرنة اإلدارة كتسيير المالية العمكمية لمدكلة كالسيما 
  :عصرنة إدارة المالية، كقد كاف اىتماـ الحككمة بيذا الجانب بغية تحقيؽ األىداؼ اآلتية

  دعـ إنتاجية المنظكمة الجبائية. 

 ضمف ، تحسيف فعالية كشفافية النشاط االقتصادم كاالجتماعي الذم تقـك بو السمطات العمكمية 
 .سياسة الميزانية كعصرنة طرؽ تمكيؿ التجييزات الكبرل كالخدمات العمكمية 

  عصرنة عمميات الميزانية كفعالية اإلنفاؽ العمكمي . 

كقد سجمت مختمؼ قطاعات االقتصاد المنتج تطكرا ممحكظا بعد تطبيؽ محتكل البرنامج، مف       
 ) مميار دينار جزائرم خالؿ الفترة 8000خالؿ التدفؽ اليائؿ لحجـ االستثمارات الذم فاؽ أكثر مف 

 مميار دكالر أمريكي، باإلضافة إلى ذلؾ فقد تطكر 123، كىك ما يعادؿ أكثر مف ( 2007- 2004
 في مجاؿ القركض  %18نشاط الخدمات المصرفية بشكؿ يبعث عمى التفاؤؿ حيث سجؿ نسبة 

 .2009لالقتصاد مع نياية العاـ 

 بمثابة عيد ميالد لالقتصاد الجزائرم ألنيا ببساطة سنة مفصمية في تاريخ 2006   كما تعتبر سنة 
، كعمى ىذا 2008 ك 2007ىيمنة الديكف، إذ ىي التي شيدت أكبر تسديدات مسبقة ككذلؾ سنتي 
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 مف الناتج الداخمي %1 مميكف دكالر فقط أم أقؿ مف 480األساس فقد بمغ الديف العمكمي الخارجي 
 .2009الخاـ مع نياية سنة 

 ، ماليير دكالر7 اعتمد الرئيس بكتفميقة الخطط اإلنمائية األكلى كالتي بمغت 2001فمنذ سنة      
 مميار دكالر في عيدتو الرئاسية الثانية في سبيؿ تحقيؽ تنمية 200لكف سرعاف ما ارتفعت إلى 

 لكف بالرغـ مف الماليير التي كظفت لـ تستطع الجزائر أف تحقؽ نمك اقتصادم كاجتماعي ،شاممة
 ،، عكس ما ذىبت الحككمة %3 بتراجع النمك إلى 2006امي لسنة ؼ حيث جاء في تقرير األ،فعاؿ

 . كمحكـحف المكضكع ليس ماليا بؿ يكمف في كيؼ ُيدار االقتصاد بتسيير ناجأكىذا ما يؤكد 

  :2014- 2010: برنامج التنمية الخماسي- 3

    يندرج ىذا البرنامج ضمف سياسة إعادة االعمار الكطني التي اعتمدىا الجزائر بداية مف األلفية 
، ثـ 2004-2001الثالثة، في إطار الديناميكية التنمكية التي أحدثيا مخطط اإلنعاش االقتصادم  

 المدعـ بالبرامج الخاصة لكاليات اليضاب العميا كالجنكب، 2009- 2005برنامج دعـ النمك لمفترة 
 .ديناميكية تنمكية مكنت مف تحسيف األكضاع المعيشية لفئات كاسعة مف المجتمع الجزائرم

   كمف أجؿ الحفاظ عمى نفس كتيرة التنمية كفي ظؿ المؤشرات االيجابية التي ما فتئ يسجميا 
االقتصاد الكطني، قررت الجزائر مكاصمة سياستيا التنمكية بإطالؽ برنامج لالستثمارات العمكمية 

 مميار دكالر أمريكي، 286 مميار دينار جزائرم أم ما يعادؿ 21.214 بمبمغ 2014- 2010لمفترة 
كتكمف أىمية ىذا البرنامج في شمكليتو لمختمؼ الجكانب االجتماعية كاالقتصادية، حيث يتمحكر حكؿ 

التنمية البشرية كمكافحة البطالة كتطكير المنشآت األساسية كتحسيف الخدمات العمكمية كالتنمية 
االقتصادية، إلى جانب البحث العممي كالتكنكلكجيات الحديثة لالتصاؿ، كمف ثـ فإف برنامج 

 :االستثمارات العمكمية يسعى إلى تحقيؽ ىدفيف ىاميف ىما

استكماؿ المشاريع الكبرل الجارم انجازىا عمى الخصكص في قطاعات السكة الحديدية  -1
 . مميار دكالر130 مميار دج مايعادؿ9.700كالطرؽ كالمياه بمبمغ 

 مميار دكالر مع 156 مميار دج، أم ما يعادؿ حكالي11.534إطالؽ مشاريع جديدة بمبمغ  -2
التركيز عمى الجانب االجتماعي، كيتعمؽ األمر بتحسيف ظركؼ المعيشة اليكمية لممكاطف 



45 
 

كالقضاء عمى الفكارؽ الجيكية في مجاؿ التنمية االجتماعية، مع تدعيـ القاعدة االقتصادية 
الكطنية بمشاريع مكلدة لمناصب الشغؿ، كما ييدؼ إلى تعزيز التنمية البشرية عف طريؽ 

تكفير كتحديث المنشآت القاعدية في مجاؿ التعميـ كالصحة كالسكف، ككذا تحسيف الخدمات 
صالح الجماعات المحمية كتعزيز  العمكمية كمكاصمة جيكد الدكلة في مجاؿ تنمية كا 

الالمركزية بيا، كمف ثـ فيك مخطط لبمكغ األىداؼ اإلنمائية لأللفية عمى المدل المتكسط ال 
  مف %40سيما كأف  

 كذلؾ مف خالؿ ما   مخصصة لمحكر التنمية البشرية2014- 2010مكارد برنامج التنمية 
 :يمي

  600.000 ثانكية ك 850 اكمالية ك 1000منيا  ) منشأة لمتربية الكطنية 5000ما يقارب 
 مؤسسة لمتككيف 300 مكاف إيكاء لمطمبة كأكثر مف 400.000مكاف بيداغكجي جامعي، ك 

 .كالتعميـ المينييف

  مركبا صحيا متخصصا ك 45 مستشفى ك 172 منشأة قاعدية صحية منيا 1500 أكثر مف 
 مؤسسة متخصصة لفائدة 70  عيادة متعددة التخصصات، باإلضافة إلى أكثر مف 377

 .المعكقيف

  مميكف كحدة سيتـ تسميميا خالؿ الفترة الخماسية، عمى أف يتـ 1.2مميكني كحدة سكنية منيا 
 .2014الشركع في أشغاؿ الجزء المتبقي قبؿ نياية سنة 

  سكف ريفي بالكيرباء220.000 تكصيؿ مميكف بيت بشبكة الغاز الطبيعي كتزكيد . 

  منظكمة 25 سدا ك 35 تحسيف التزكد بالماء الشركب عمى الخصكص مف خالؿ انجاز 
نياء األشغاؿ بجميع محطات تحمية مياه البحر الجارم انجازىا  .لتحكيؿ المياه، كا 

 ككذا برامج ىامة لقطاعات المجاىديف كالشؤكف الدينية كالثقافة كاالتصاؿ كالرياضة. 

 مف مكارده لمكاصمة تطكير %40     ىذا كيخصص برنامج االستثمارات العمكمية ما يقارب 
 :المنشآت القاعدية األساسية كتحسيف الخدمة العمكمية كذلؾ عمى النحك التالي

 مميار دج مكجية لقطاع األشغاؿ العمكمية لمكاصمة تكسيع كتحسيف شبكة 31000بأكثر مف - 
 .الطرقات كزياد قدرات المكانئ
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 مميار دج مخصصة لقطاع النقؿ مف أجؿ تحديث كمد شبكة السكؾ 2.800أكثر مف - 
، كتحسيف اليياكؿ ( مدينة بالترمكام 14مف خالؿ تجييز  )الحديدية، كتحسيف النقؿ الحضرم 

 .القاعدية بالمطارات
 . مميار دج لتييئة اإلقميـ كالبيئة500ما يقارب - 
 مميار دج لتحسيف إمكانيات كخدمات الجماعات المحمية  كقطاع العدالة 1.800ما يقارب - 

دارات ضبط الضرائب كالتجارة كالعمؿ  .كا 
 مميار دج لدعـ تنمية االقتصاد 1.500   عالكة عمى ذلؾ يخصص ىذا البرنامج ما قيمتو 

 :الكطني عمى الخصكص مف خالؿ
 مميار دج يتـ رصدىا لدعـ التنمية الفالحية كالريفية الذم تـ الشركع فيو منذ 1.000أكثر مف - 

 .2009سنة 
 مميار دج لترقية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، مف خالؿ إنشاء مناطؽ 150كما يقارب - 

 مميار دج 300صناعية كالدعـ العمكمي لمتأىيؿ كتسيير القركض البنكية، التي قد تصؿ إلى 
 .لنفس الغرض

 مميار دج مف القركض البنكية 2.000  كما  ستعبئ التنمية الصناعية ىي األخرل أكثر مف 
الميسرة مف قبؿ الدكلة مف أجؿ انجاز محطات جديدة لتكليد الكيرباء، كتطكير الصناعة البترك 

 .كيماكية كتحسيف المؤسسات العمكمية

 مميار دج مف البرنامج الخماسي إلنشاء مناصب 350   أما فيما يخص قطاع التشغيؿ فيستفيد مف 
شغؿ جديدة لخرجي الجامعات كمراكز التككيف الميني، كتمكيؿ آليات إنشاء مناصب التشغيؿ تحقيقا 
لمسعى الحككمة المتمثؿ في إنشاء ثالث مالييف منصب شغؿ خالؿ السنكات الخمس الخاصة بيذا 

 .البرنامج

 مميار دج لتطكير اقتصاد المعرفة،  250 مبمغ 2014- 2010   عمى صعيد أخر يخصص البرنامج 
مف خالؿ دعـ البحث العممي كتعميـ التعميـ كاستعماؿ كسيمة اإلعالـ اآللي داخؿ المنظكمة الكطنية 

 . لمتعميـ كميا كفي المرافؽ العمكمية
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- 2010    مما سبؽ تتضح جميا األىمية القصكل التي يكلييا برنامج االستثمارات العمكمية لمفترة 
 لمتنمية بمختمؼ عناصرىا، كىك ما سيمكف الجزائر كال شؾ مف دفع مؤشرات التنمية نحك 2014

 آليات لمحكـ 2014-2010األحسف، شريطة أف يصاحب اإلنفاؽ الضخـ المبرمج لممدل الزمني 
 .الراشد كالشفافية، المتابعة كالرقابة الصارمة تضمنيا مؤسسات قكية كفعالة

    لكف رغـ الجيكد المبذكلة في الجزائر مف أجؿ إرساء إصالحات اقتصادية فعالة، كرغـ  
االيجابيات التي سجمت كنتائج عرفيا االقتصاد الجزائرم كارتفاع معدؿ النمك كانخفاض في المديكنية 

كتحسف في مؤشرات التنمية البشرية، كنتيجة لمبرامج التنمكية المسطرة في إطار برامج اإلنعاش 
االقتصادم، إال أف التنمية المنشكدة لـ تتحقؽ إلى حد اليـك كمازالت الجزائر تصنؼ في المراتب 

األخيرة في مؤشرات قياس الحكـ كالتنمية البشرية التي تصدر مف قبؿ العديد مف المؤسسات الدكلية، 
إذ ال يزاؿ المجتمع الجزائرم يعاني مف بعض المشاكؿ عمى غرار مشكؿ البطالة كالفقر كالصحة 

كأزمة السكف كالتدىكر التدريجي لمستكيات المعيشة كغيرىا، بسبب المعكقات كالتحديات التي حالت 
دكف تحقيؽ ما كاف متكقعا مف برامج التنمية التي رصد ليا مبالغ مالية ضخمة، يأتي عمى رأسيا 
استمرار استفحاؿ ظاىرة الفساد كتغمغمو في مختمؼ قطاعات كىياكؿ الدكلة، باإلضافة إلى تيميش 
األطراؼ األخرل الفاعمة في المجتمع مف مجتمع مدني كقطاع خاص كعدـ اشراكيما في سياسات 

كبرامج التنمية، ككذا نقص تمكيف المكاطنيف كغيرىا مف المشاكؿ التي يتخبط فييا المجتمع الجزائرم، 
كبالتالي فإف ضعؼ المؤشرات السالفة الذكر تكضح أف الممارسات الكاقعية لمحكـ في الجزائر مازالت 

 .بعيدة عف الرشادة، ما يفرض ضركرة تحسيف تمؾ المؤشرات كتفعيميا

مستقبل السياسات االقتصادية في الجزائر في ظل التحوالت العالمية تحديات و: المحور الرابع

 : تحديات التنمية االقتصــــــاديـــــة في الجزائر - أوال

يمكننا االنطالؽ في تشخيص األزمة التي تعانييا التنمية في الجزائر بتسميط الضكء عمى البعد      
 حيث تعتبر المعضمة االقتصادية عامؿ سمبي كغير مشجع ،االقتصادم باعتباره بعدا أساسيا ليا

 إلى 1988 أكتكبر 5تغيير مسار أسس التنمية منذ حكادث إليجاد تنمية مستدامة فعالة في الجزائر، ؼ
 إلى التعديدية الحزبية ،إجراءات كدية كاالقتصاد المخطط كما يتضمنو مف قكاعدا مف األح،اليـك

 كؿ ىذا التغيير ، يجب أف يصاحبيما مف تغييرات في القيـ كاألساليب كالسمكؾاكاقتصاد السكؽ ك ـ
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كالتحكؿ يتمحكر حكؿ اإلستراتيجية الجديدة لمتنمية كا عادة تأسيس لدكر الدكلة، كىذا ما جاء نتيجة 
ألكضاع سمبية أدت إلى حدكث أزمات كمشكالت لـ تستطع السياسة التنمكية المعتمدة كالمكجية مف 

 .االستجابة لجممة المطالب المطركحة

ف عممية اإلصالح االقتصادم جاءت مف منطمؽ خارجي أم بدعـ مف إإضافة إلى ذلؾ ؼ     
 صحيح أف ىذا التكجو التنمكم الجديد قد حقؽ جزء ىاما مف ،صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ العالمي

 كظير ذلؾ أكثر مف خالؿ االنخفاض في مستكيات التضخـ ،قتصادماالاالستقرار كالتكازف لمنشاط 
،  %6.8قدرىا   نسبة نمك اقتصادم2003 حيث حققت الجزائر في سنة ،كاالرتفاع في معدالت النمك

 ) 2003 مميار دكالر بعدما كانت تقدر في سنة 80 بمغت احتياطات الصرؼ 2006كفي أكاخر سنة 
 حيث 2003 ماليير دكالر بالمقارنة مع سنة 5قؿ مف أ كتراجعت المديكنية إلى ،( مميار دكالر32

 مميار دكالر، كقد زاد الكضع 50 مميار دكالر في الكقت الذم تجاكزت مداخؿ النفط 22: قدرت بػ
 147 بعدما بمغ 2008تحسنا خاصة بعد االرتفاع القياسي الذم سجمو سعر البتركؿ منتصؼ سنة 

 .مميكف دكالر لمبرميؿ الكاحد

اجتماعي كبير، تمثؿ  لكف يبقى أف نشير إلى أف ىذه التحسينات كاإليجابيات ترتب عنيا عبئ     
 الفقر بنسبة عالية كانخفاض في مستكيات القدرة الشرائية لممكاطنيف بسبب رفع الدعـ عف انتشارفي 

كالتي زادت  % 50 إلى التخفيض التدريجي لقيمة العممة ب ة باإلضاؼ،المكاد األساسية لالستيالؾ
 كىذا ما تشير إليو دراسة صندكؽ النقد الدكلي حكؿ ،مف خطكرة الكضعية التي تكاجييا المؤسسات

المجاؿ  نو بالرغـ مف التقدـ المممكس الذم حققتو الجزائر فيأكد عمى ؤبمداف شماؿ إفريقيا، حيث ت
قؿ مف أف النمك في ىذا البمد إ ؼ،المالي كىذا بمكجب دعميا صندكؽ النقد الدكلي في فترة التسعينات

اإلمكانات بحيث لـ يبمغ درجة النجاح التي بمغتيا البمداف التي حققت التكامؿ مع االقتصاد العالمي، 
 كاف متكسط معدؿ النمك السنكم لنصيب الفرد مف الناتج المحمي 1999 ك 1980فخالؿ الفترة 

 األثر البارز عمى مستكل ضعؼ ككاف ليذا اؿ، الحقيقي سالبا بنسبة بسيطة في الجزائراإلجمالي
الجكانب االجتماعية بالخصكص، فقد ازدادت حاالت تفشي الفقر فعال كبركز أزمات اجتماعية كثيرة، 

نتيجة النمك الباىت كالمرتبط بالكتيرة المتكاضعة لإلصالحات الييكمية كضعؼ سياسات االقتصاد 
 .الكمي
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ة عية قطاع المحركقات كتبفيـقكما يالحظ في بنية االقتصاد الجزائرم خالؿ ىذه الفترة ىك      
 مف إجمالي الصادرات، % 96 حيث تمثؿ المحركقات ما يعادؿ ،االقتصاد ليذا القطاع اإلستراتيجي

مما يشكؿ خطرا في حالة حدكث أم انخفاض في أسعار البتركؿ كىك ما حدث بالفعؿ بعد اليبكط 
لى اليـك 2014نياية سنة  )الكبير كالحاد ألسعار النفط في اآلكنة األخيرة  ، حيث شرعت الجزائر ( كا 

، باعتبار أف الجزائر لـ في تطبيؽ سياسة تقشفية في جؿ القطاعات خكفا مف حدكث أزمة اقتصادية
تستغؿ فرصة الكفرة المالية الناتجة عف ارتفاع أسعار النفط طيمة السنكات العشر األخيرة ببناء مشاريع 

فاإلشكالية األكلى التي تكاجييا التنمية في " تنمكية تقمص مف اعتمادىا الكمي عمى المداخيؿ النفطية، 
الجزائر ىي التنسيؽ بيف القطاعات الرئيسية، الصناعة، الفالحة، كطرؽ تكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة 

، كبالتالي فإف غياب ىذا التنسيؽ كتفضيؿ قطاع عمى آخر دكف حساب لنتائج عدـ التكازف ىذا، "
جعؿ الجزائر كبعد سنكات مف انطالؽ نمكذجيا التنمكم مف أكثر الدكؿ تبعية لمخارج كخاصة في 

 .مجاؿ المكاد الغذائية
     إف مختمؼ السياسات كالبرامج التنمكية التي رسمتيا السمطات العمكمية كبالرغـ مما حققتو مف 

إصالحات ىيكمية كمالية، إال أف ىذه الجيكد لـ ترقى إلى عمؽ اإلصالحات الحقيقية بأبعادىا 
االجتماعية كالثقافية، خاصة كلـ يتـ بعد اإلقالع التنمكم بالرغـ مف تكافر أرضية مالية مربحة، فال 

يزاؿ الكضع عمى حالو حيث يرل المالحظكف أف مخطط اإلنعاش االقتصادم لـ يحقؽ النتائج 
المرجكة، كلـ يفصؿ في اإلجراءات المتعمقة بخصخصة ىػذه المؤسسات، ك مازالت مؤسسات االقتصاد 
تعاني مف مشاكؿ ال حصر ليا نتيجة غياب اإلستراتيجية الكبرل التي مف شأنيا أف تكلد النمك كتخمؽ 

 . فكاف ليذا الكضع الصعب انعكاسات سمبية عمى النظاـ السياسي الجزائرمالقيمة المضافة،

طرح  إلى  يؤدم،ف السياسة التنمكية المنتيجة في الجزائر كالكضع االقتصادم السائدفإكبالتالي    
جممة مف المالحظات التي تعد بمثابة معكقات كاجيت التنمية الكطنية، بحيث نكجز ىذه المالحظات 

  :مفيما يؿ

التنمية في الجزائر تكالي االنتكاسات كاإلخفاقات في نياية كؿ مرحمة مف مراحؿ   عرفت سياسة– 1 
 كالنتائج اليزيمة التي أفرزتيا كؿ السياسات كاإلستراتجيات التنمكية المقترحة منذ ،االقتصاد الجزائرم

 .االستقالؿ
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تقدـ الجزائر صكرا متناقضة في نظاميا االقتصادم، فمف جية كفرت مبدئيا القكاعد المؤسساتية - 2 
القتصاد السكؽ بتحرير األسعار كالتجارة الخارجية كبالتالي انسجاما في قكاعد المعبة االقتصادية، كمف 

جية أخرل مازالت ممركزة في تسييرىا اإلدارم بسبب العراقيؿ البيركقراطية التي تعيشيا المؤسسات 
االقتصادية، إذ لـ تستطع لحد اليـك مكاكبة األساليب العصرية في معامالتيا لممستثمريف عمى كجو 

الخصكص، فيذه الممارسات ال تخدـ المكاطف كال التنمية كالناتجة أساسا عف قرارات فكقية مما زاد في 
 .تأثير ذلؾ بالسمب عمى تحقيؽ تنمية مستدامة

 انتقاؿ ىذه السياسات كاإلستراتيجيات في جانبيا اإليديكلكجي كالتصكرم مف المركزية المفرطة إلى –3
 كمف جانبيا اإلجرائي مف استخداـ التخطيط المركزم كأداة لتكجيو االقتصاد كانتقاليا ،المبرالية الفاحشة

 . آليات السكؽ الحرة دكف نتائج تذكر  استخداـإلى

 إف حصيمة التنمية المحققة فعال في بعض الفترات ضاعفت فيما ال جدكل فيو مف إسراؼ كتبذير –4 
 كمف قمة ، كمف إنفاؽ حككمي مبالغ فيو، كمف ترؼ كتباىي كمبالغة في االستيالؾ،لألمكاؿ العمكمية

 كمف ىركب رؤكس األمكاؿ لمخارج كالذم يرجع ،االدخار كمف عشكائية أك انعداـ االستثمار اإلنتاجي
 .إلى ضعؼ التسيير كعدـ جدكل المراقبة كالمحاسبة 

ة مف المجتمع الجزائرم غيبت كىمشت مف المشاركة الفعمية كالكاعية في كضع ؤإف الفئات الكؼ- 5
 بسبب غياب الديمقراطية في اتخاذ القرار كتعقد النظاـ ،السياسات كاإلستراتيجيات االقتصادية

 .السياسي الجزائرم كعدـ استقراره خاصة في عشرية التسعينات

 لـ تزد السياسات كاإلستراتيجيات المتبعة مف طرؼ الدكلة في مجاؿ اإلصالح االقتصادم خاصة -6
 كالتي طرحت نفسيا ،سنكات التسعينات، إال تعميقا لممشاكؿ الكبرل التي يعرفيا االقتصاد الجزائرم

  : ما يميفي كؿ المراحؿ كضربت عمؽ النشاطات االقتصادية األساسية كأىـ ىذه المشاكؿ 

 كعدـ مكاكبة النظاـ المصرفي ، ثقؿ المديكنية الخارجية كامتصاصيا لثمثي المداخيؿ الجزائرية   *
 .لمتطكرات الحاصمة في الجياز اإلنتاجي داخميا 

 . تفاقـ مشاكؿ البطالة كسكء الحالة االجتماعية مما يدؿ عمى كجكد خمؿ كبير في نشاط التكزيع   *
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 مما أفرز خمال ، تخمؼ اإلدارة كبيركقراطيتيا كاالستعماؿ غير الصائب لنتائج التنمية االقتصادية   *
 .في بنية الطمب الداخمي كتذبذبا في نشاط االستيالؾ 

انطالقا مف ىذه المالحظات السمبية فإف السبب األساسي في صعكبة االنتقاؿ المذككر يكمف في      
 فمـ تمتمؾ دكائر القرار في الجزائر في كؿ الفترات المذككرة القدرة في بمكرة ،غياب الحكـ الراشد

كما  كلـ تمتمؾ القدرة عمى تنفيذ ىذه البرامج بكفاءة كفعالية، ،تطمعات المجتمع في شكؿ خطط كبرامج
لـ تتمكف مف االنصيار كالتفاعؿ مع القاعدة العريضة لممجتمع الجزائرم كال القدرة عمى تحريكو 

  ةكتفعيمو كتطكير رأسمالو البشرم خاص

بحيث أف درجة النجاح في خطط التنمية تتكقؼ عمى عمؽ التغييرات التي تحدث في أساليب    
 خاصة في ىياكؿ المؤسسات المحمية كأجيزة الدكلة التي ليا صمة بعممية التنمية ،التنظيـ كالتسيير

 .االقتصادية سكاء في مرحمة اإلنتاج أك التكزيع أك التسكيؽ

    في ظؿ ىذه التحديات فإنو مف العبث الحديث عف التنمية كاالستثمار كاإلصالح، ألف النظاـ 
السياسي الجزائرم يظؿ فاقدا لممصداقية كغير قادر عمى التجديد، طالما أف الدكلة بمؤسساتيا عاجزة 
عف الفعؿ في الميداف الفعؿ الذم يممسو الناس في حياتيـ، فعندما تحدث فضيحة مثؿ قضية الخميفة 

 مميار دكالر أمريكي، ثـ 1.3 مميار دينار جزائرم أم ما يعادؿ 100التي كمفت اقتصاد الدكلة 
فضيحة الطريؽ سيار شرؽ غرب، كأخرل بحجـ فضيحة الشركة الكطنية سكناطراؾ، فإف ىذه القضايا 
قد عبرت فعال عف غياب الدكلة كسيادة منطؽ الالحكـ، كعف الجمكد الذم أصاب مؤسسات الدكلة 
سكاء تمؾ التي تسينر أك تراقب، لكنيا في الحقيقة ال تراقب شيئا ألف التزييؼ مستمر مف دكف أف 

 .تسجؿ حضكرىا

 :االستراتيجيات البديمة إلرساء التنمية االقتصادية في الجزائر -ثانيا

 :القيام بتنمية شاممة متوازنة ومستدامة- 1
ال يمكف تحقيؽ تنمية سياسية بدكف إنعاش حقيقي لمتنمية االقتصادية، كالذم يتطمب بدكره التفكير    

في إستراتيجية كطنية شاممة تضع ضمف أكلكياتيا تحريؾ عجمة التنمية مف خالؿ االستغالؿ األمثؿ 
نعاش التنمية  لمثركات المادية كالبشرية التي تتكفر عمييا البالد، كما أف إصالح البنى االقتصادية كا 



52 
 

الكطنية يعد مف المسائؿ الضركرية لتجسيد الحكـ الراشد، كإلحداث التكامؿ في إستراتيجية اإلصالح 
ككؿ يتكقؼ األمر إلى حد كبير عمى التغيير السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي، كتصحيح مختمؼ 

االختالالت كتجاكزىا كدفع عممية التنمية الكطنية كيككف كؿ ذلؾ مف خالؿ اتخاذ مجمكعة مف 
 :التدابير أىميا

 :تعزيز وضوح المسار التنموي- أ
 غير أف ىذه ،فأم مسار تنمكم يقتضي كضكحا في الرؤية كتحكما في اإلمكانيات المتاحة     

في بالدنا التي تعرضت في كقت كجيز كفي ظركؼ عصيبة إلى اختالؿ نادرة المعطيات أصبحت 
 .عميؽ في نمكذجيا االقتصادم عمى حساب سياسات االستثمار كالتنمية

إذا فاألمر يتعمؽ بالتزكد بالكسائؿ المالئمة لتدارؾ ىذا النقص، كذلؾ مف خالؿ اتخاذ جممة مف      
 :اإلجراءات لعؿ أىميا

 إعداد الرؤية اإلستراتيجية لمتنمية الكطنية عمى المدييف المتكسط ك الطكيؿ. 

   انجاز دراسات ك تحاليؿ ذات جكدة عالية تخصص لتكجيو عمؿ الدكلة في مجاؿ حفز التنمية
 .تنفيذىا ك ضبطياك

   تطكير منظكمة كطنية لإلعالـ اإلحصائي حسب المقاييس ك المعايير الدكلية، ك إقامة
منظكمة دائمة لجمع المعطيات عمى مستكل مختمؼ القطاعات كفيمة بضماف مكثكقية ىذه 

  .المعطيات

   تغيير نمط االقتصاد القائـ كمحاكلة خمؽ قاعدة صناعية، كىك األمر الذم يحقؽ عددا مف
كأساس القتصادىا، كتقميؿ  (البتركؿ  )المزايا مف بينيا تجنب اعتماد الجزائر عمى منتج كاحد 

 .اآلثار السمبية الناجمة عف تذبذب أسعار المكاد األكلية في األسكاؽ العالمية

   ،انتياج سياسات تنمكية شاممة كمتكازنة بما يقضي عمى االنقساـ التقميدم بيف المدف كالريؼ
كيمنع كجكد مناطؽ ميمشة تحـر مف مشركعات التنمية، يعني ذلؾ ضركرة التكزيع العادؿ 

 .لمخدمات االجتماعية كفرص العمؿ كمشركعات التنمية بيف مختمؼ المناطؽ في الدكلة

 

 



53 
 

 :إعادة بناء التنمية الوطنية عمى أسس صحيحة - ب

إف الكضع التنمكم المزرم الذم تعيشو البالد يفرض عمينا بالضركرة تصحيح االختالالت التي     
 عمى مستكل اليياكؿ كطرؽ األداء كالتسيير كاالبتعاد عف القكؿ بأف تمؾ ،تعاني منيا التنمية الكطنية

االختالالت كالتي أفرزت آثارا اجتماعية كخيمة كالفقر كالبطالة بأنيا تضحيات مؤقتة، كاإلدعاء 
نيا تضحيات ضركرية مف أجؿ بناء ىياكؿ فعالة، فالحككمات المتعاقبة ظمت تعتمد ىذا أبالقكؿ 

األسمكب الذم شجع نمك الفساد كاستفحالو، لذا فالجزائر اليـك بحاجة إلى إعادة ىيكمة جديدة آلليات 
 .االقتصاد الكطني 

    ك تحقيؽ ىذا المسعى يتطمب صياغة إستراتيجية كاممة تعيد النظر في ترتيب سمـ الحاجات 
األساسية المطمكب االنطالؽ في إصالحيا أكال، كىـ الفركع كاألنشطة المطمكب تطكيرىا كتحفيزىا، 

كدكر الدكلة ك كظيفة قطاعاتيا االستخدامية مف قطاع عاـ كقطاع خاص كمكانة القطاعات 
 .اإلنتاجية مف صناعة كزراعة كخدمات

    لذلؾ فإف التنمية الحقيقية تقتضي إعادة بنائيا عمى أسس عممية تؤدم إلى تصفية مظاىر 
التخمؼ االقتصادم كتصحيح االختالالت الييكمية كاستعادة التكازنات االقتصادية، بصكرة تتضمف 

تحقيؽ التكامؿ الداخمي بيف القطاعات كالتشابؾ الضركرم بيف الفركع كاألنشطة، كتحافظ عمى 
المنجزات التي تحققت، كعميو بات ضركريا أف يعمؿ النظاـ السياسي الجزائرم عمى تحقيؽ تنمية 

 .اقتصادية قكية كدائمة، تدعـ تحكلو الديمقراطي كتجعمو أكثر رسكخا

 كما أف تحقيؽ ذلؾ يتطمب بدكره التفكير في إستراتيجية كطنية شاممة تضع ضمف أكلكياتيا    
تحريؾ عجمة التنمية، مف خالؿ االستغالؿ األمثؿ لمثركات المادية كالبشرية التي تتكفر عمييا البالد، 

 كتحقيؽ كتطكير القطاع العاـ إلى جانب تطكير القطاع الخاص مف خالؿ التخطيط االستراتيجي،
ذلؾ المسعى يستدعي إقامة إستراتيجية شاممة كمتجددة كمتكيفة لعمميات التنمية الكطنية الشاممة 
االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، الجتثاث جذكر التخمؼ بكؿ أسبابو كمظاىره كأثاره المختمفة، 

طالؽ عممية التطكير الشامؿ  .كا 

 :تعزيز اإلطار العام لسير االقتصاد الوطني - ج
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فأكؿ ما يطمب القياـ بو في ىذا الشأف ىك إضفاء الكضكح كالتماسؾ عمى أىداؼ اإلصالحات     
نجازىا بعـز مع التزكد بالكسائؿ التي تتيح التحكـ في إ كانسجاماالييكمية كالتنظيمية، كجعميا أكثر 

كيتمثؿ اليدؼ اآلخر الذم يسيـ في المحافظة عمى التكازنات المحققة في مجاؿ  تنفيذىا تحكما أكبر،
 كفي ىذا السبيؿ ، تكفير الشركط الالزمة لمزيادة في التحكـ في النفقات العمكمية كفعاليتيا،االستقرار

م التكاليؼ الباىظة الناجمة عف قمة نضج المشاريع كافتقارىا ؼيتعيف تطكير األعماؿ بيدؼ تال
 . كضعؼ إجراءات التقييـ كقمة االىتماـ بصيانة االستثمارات العمكمية كرعايتيا،لمتنسيؽ

 بالعمؿ في ،كيقترف ذلؾ بكجكب مكافحة مظاىر التحجر البيركقراطي التي تثقؿ حركة االستثمار     
دخاؿ التكيؼ مع طرؽ التسيير الجديدة  مف خالؿ تدابير تجديد ،مستكل اإلدارة عمى دعـ الكفاءة كا 

 في تدبير المكارد البشرية بتكفير الظركؼ ل كما يجب أف يعف،التككيف كاعتماد كسائؿ المراقبة الفعالة
 كيضمف ليا اإلطار المكاتي إلبداء قدرتيا كاعتماد الكسائؿ الكفيمة بتكظيؼ ىذه ،لبركز الكفاءات
 .المكارد البشرية

 :كفي ىذا المجاؿ كذلؾ ال بد مف مراعاة الجكانب اآلتية

   يفترض أف يحرر اقتصاد السكؽ الطاقات الفردية كالجماعية كالمنافسة، : اقتصاد ال مركزي
كبالتالي تكييؼ الجماعات المحمية مع المحيط االقتصادم كاالجتماعي الجديد،  كقد كرس دستكر 

 الالمركزية كمبدأ أساسي لمتنظيـ اإلدارم لمبمد، لذا ينبغي أف ينعكس 1996 ككذلؾ دستكر 1989
ذلؾ عمى أرض الكاقع مف خالؿ منح الجماعات المحمية الدكر المنكط بيا في التنمية االقتصادية  
كاالجتماعية، فال يمكف لمدكلة أف تحقؽ النجاح في تطبيؽ سياسات معقدة كتمؾ الخاصة بالتييئة 
العمرانية كالدفاع عف البيئة، كمكافحة البطالة كالفقر ك الالمساكاة بجميع أشكاليا بدكف مساعدة 

الجماعات المحمية، كمف الكاضح أف الممارسة الفعمية لالمركزية ينبغي أف ترتكز عمى إدارة 
عصرية كمسيرة بنجاعة، فالييئات المحمية تعتبر حجر األساس لالندماج في التنمية االقتصادية، 

كبالتالي ينبغي تجديد عمميات إعادة التأىيؿ كبعث حركيتيا باعتبارىا شركاء فعمييف لممياـ 
 .االقتصادية كاالجتماعية

 ال يعتمد االقتصاد الجزائرم إال عمى قطاع المحركقات : اقتصاد أكثر تنوعا يرتكز عمى العمم
كمداخمو، رغـ كجكد بعض المحاكالت لبعث نشاطات قطاعات أخرل لكف دكف نتائج كبيرة تذكر،  
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كبالتالي ال يمكف االستمرار في ىذه الكضعية التي تجعؿ بالدنا عرضة لتقمبات أسعار المحركقات، 
في الكقت الذم يعرؼ فيو اقتصادنا انفتاحا أصبح فيو تنكع النشاطات كالصادرات ضركرة حتمية 

 :أكثر مف أم كقت مضى، لذا ينبغي تطبيؽ سياسات عقالنية مف خالؿ
 .إعانات ىامة لمنشاطات ذات األكلكية في مجاؿ التنكع االقتصادم كاالندماج الكطني*           
 .تحسيف جك األعماؿ لجمب االستثمارات األجنبية كالخاصة*           
 .خمؽ ظركؼ مالئمة لبركز ركح المقاكلة كالمنافسة*           

    كما أف الدكلة التي تتمتع بمزايا تفاضمية تتفكؽ مف خالؿ االىتماـ بالعمـ كاستغالؿ تمؾ المزايا، لذا 
تشكؿ جميع العناصر المرتبطة باقتناء العمـ كاستغاللو مسألة كبيرة تمس الجميع، كفي ىذا المجاؿ 

تعاني الجزائر مف تأخر كينبغي القياـ بالكثير في مجاؿ التربية كالتعميـ العالي، مجاؿ البحث كاإلبداع، 
 يعتبر 2002كفي مجاؿ تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ، فحسب تقرير التنمية البشرية في الجزائر لسنة 

االقتصاد المعاصر أكال كقبؿ كؿ شيء اقتصاد قائـ عمى المعرفة، كىذا ما يعني أف العمـ كالمعارؼ 
 .الناجمة عف ذلؾ أصبحت عكامؿ إستراتيجية لإلنتاج

 :وضع إستراتيجية لمتنمية االقتصادية واالجتماعية - 2

 يتطمب إنعاش التنمية في الجزائر التفكير في إستراتيجية كطنية شاممة عمى المدل الطكيؿ، مف     
، كتتالءـ مع كضع الجزائر كطبيعة المجتمع  أجؿ مكاجية التحديات كالتحكالت التي تميز عالـ اليـك
الجزائرم، تضع ضمف أكلكياتيا تحريؾ عجمة التنمية مف خالؿ االستغالؿ األمثؿ لمثركات المادية 
كالبشرية التي تتكفر عمييا البالد، كتطكير القطاع العاـ ككذا القطاع الخاص لكي يتمكنا مف إدارة 

 .التنمية بالفعالية الممكنة التي تحقؽ األىداؼ المنشكدة

 ،ىذه اإلستراتيجية ال يمكف أف ُتفرض مف الخارج كال أف تككف مطابقة كخاضعة لظركؼ آنية     
مثؿ التعميـ كالتككيف ، فالتفكير يجب أف يككف شامال كعميقا كأف يتـ التعرض إلى المشاكؿ األساسية

مكاف ، ككالبحث العممي كالتقني كالفالحة كالصناعة كالسكف كالبنى التحتية االقتصادية كاالجتماعية
اإلنساف يجب أف يككف مركزيا عند القياـ بيذا العمؿ باعتبار أف اإلنساف ىك محرؾ التنمية الشاممة 

 لذلؾ يجب عمى كؿ عمؿ يخص التنمية االقتصادية كاالجتماعية أف ينطمؽ مبدئيا مف ،كىدفيا



56 
 

 بما يؤدم إلى تحسيف ظركفو المعيشية كالنيكض بو مف أجؿ المشاركة ،اإلنساف كيصؿ إلى اإلنساف
 .الفاعمة كمسؤكليتو في بناء تنمية حقيقية

كفي سبيؿ تجسيد تنمية كطنية شاممة كذلؾ ال بد أف تعتـز الدكلة مكاصمة تأىيؿ النشاط السائد    
 ، قصد تكييفو مع التحكالت اليامة كالعميقة الجارية عمى الصعيد العالمي،عمى المستكل االقتصادم

اآلليات  أك كمف شأف حركية التجديد ىذه ك التي ينبغي استكماليا حتما سكاء عمى مستكل اإلجراءات
االنضماـ ك  خصكصا عقد الشراكة مع اإلتحاد األكركبي ،أف تساىـ في رفع التحديات التي تفرضيا

 لذلؾ ال بد مف تعزيز حركة التنمية التي شرع فييا خالؿ ، المنظمة العالمية لمتجارةإلىالجارم 
 كيتعمؽ األمر بضماف ،السنكات األخيرة عف طريؽ تأىيؿ مخطط لمتنمية يتماشى مع اقتصاد السكؽ

التعبئة الكاممة لقدرات البالد كالتكفر عمى رؤية شاممة كمنسجمة لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية عمى 
 . المدل الطكيؿ 

 :      لغرض يجب أف يتمحكر العمؿ عمى أربعة خطكط رئيسية اكليذا      

 يتـ عمى أساسيا ، جتماعية عمى المدييف المتكسط كالطكيؿاالكضع آفاؽ لمتنمية االقتصادية ك
 .2020-2015إعداد مخطط التنمية عمى المدل المتكسط خالؿ الفترة 

   المتابعة المثمى لمنشاطات االقتصادية كاالجتماعية كتسخير إمكانيات تقييـ السياسات
 .العمكمية 

   تعزيز النظاـ الكطني لإلعالـ اإلحصائي كتحسينو كما ككيفا. 

  كما ينبغي التحكـ في تسيير التنمية بما يسمح بضماف نمك اقتصادم مستمر كمحدث
 . ناصب شغؿـؿ

لذلؾ ال بد مف مكاصمة إصالح مياـ الدكلة كىياكميا مع السير عمى ضماف تناسؽ كانسجاـ       
  ىذا كضمف،التدابير الخاصة باإلصالحات في مختمؼ مياديف الحياة االقتصادية كاالجتماعية

ستراتيجية لمتنمية عمى المدييف المتكسط  المنظكر يجب أف تعكؼ الحككمة عمى كضع تصكر كا 
 :كالطكيؿ  ستشكؿ إطارا مرجعيا ألعماؿ التنمية الكطنية كسيبرز ىذا اإلطار
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 .رىانات التنمية كتحدياتيا كصعكباتيا - 
 ككذا المكارد ،الخيارات اإلستراتيجية كالخطكط الكبرل لألىداؼ كالبرامج الكاجب تجسيدىا- 

 .الضركرية التي ينبغي تسخيرىا كالسياسات التحفيزية الكاجب اعتمادىا
 :     باإلضافة إلى ذلؾ ال بد مف االىتماـ بالجكانب الضركرية المتمثمة فيما يمي

   ،إنعاش المناخ الديمقراطي كالحرص عمى بناء ديمقراطية فعمية تمكف مف حرية التعبير كالرأم
كحرية تككيف األحزاب السياسية كالمنظمات النقابية كالجماىيرية، ألف كؿ تنمية اقتصادية تتطمب 
مناخ ديمكقراطي مالئـ يكبح تسمط القكل المتمركزة في السمطة، كيكشؼ تالعباتيا التي تحاؾ في 

 .غالب األحياف عمى حساب الشعب

  ضركرة استعادة االستقرار االجتماعي كالسياسي كتخفيؼ المقاكمة لمتغيير، كيعتبر نمك الدخؿ
كتحسيف اإلدارة كتقديـ الخدمات العامة بصكرة أفضؿ، عناصر حاسمة في بناء بيئة سياسية 

كاجتماعية كاقتصادية، لتحقيؽ استدامة النمك كااللتحاـ االجتماعي كتخفيؼ حدة الفقر، كيمكف 
تحقيؽ ذلؾ فقط عف طريؽ حكار تتسع قاعدتو حكؿ أىداؼ التنمية اإلستراتيجية كالشفافية في 

عممية اتخاذ القرارات كتعميؽ العممية الديمكقراطية، فمف شأف ىذا الحكار أف يعزز جيكد الجزائر 
 .لجذب االستثمار األجنبي الخاص الذم يعيقو عدـ االستقرار السياسي كالعراقيؿ اإلدارية

  التركيز عمى تككيف اإلنساف ألف الرأسماؿ البشرم ىك العمكد الفقرم لكؿ تنمية بحيث يككف 
اإلنساف ىك كسيمة كغاية كؿ تنمية مرتقبة، حتى نتجنب المشاكؿ التي كقعت في العشرية األخيرة 

 .كالتي كانت بمثابة تدمير ذاتي لمشعب الجزائرم

  إعادة االعتبار لمعمـ كالمتعمميف كالمثقفيف في سمـ القيـ االجتماعية، حتى تككف النخبة المتعممة 
 .كالمثقفة ىي التي تقكد كؿ عمميات التنمية كالتطكير

  إسناد مراكز المسؤكلية في كؿ القطاعات كالييئات عمى أساس الكفاءة كالمقدرة كاإلخالص في 
 .العمؿ كليس عمى أساس المحاباة كالمحسكبية كاالعتبارات الجيكية

  تثميف العمؿ كقيمة اجتماعية كاعتباره قاعدة لبناء المجتمع مع محاربة كؿ أشكاؿ النيب كالسمب 
 .كتبديد األمكاؿ العمكمية
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  يتطمب تحقيؽ التنمية الكطنية السميمة الشاممة االعتماد عمى الذات كمشاركة شعبية كاسعة 
كحقيقية، إذ أف عممية التنمية تعتمد عمى جيكد المكاطنيف كمدل التزاميـ بالمسؤكلية كاألعباء 

المترتبة عنيا، ألف مشاركتيـ في صنع السياسة العامة كتحديد أىداؼ التنمية كمشركعاتيا، تعتبر 
أرقى صكر العالقة بيف السمطة كالمجتمع، عدا عف أنيا تؤدم إلى تعميـ فكائد التنمية عمى شرائح 

المجتمع كافة مف خالؿ تكافؤ الفرص كتحقيؽ العدالة االجتماعية كتكافر الحريات األساسية، 
 .كبدكف المشاركة ال يمكف تصكر قبكؿ األفراد بااللتزاـ الصادؽ بقبكؿ أىداؼ التنمية

فإف أىمية الربط بيف اإلصالح السياسي كاإلصالح االقتصادم ضركرم    باإلضافة إلى ما سبؽ 
لتجسيد نمط الحكـ الراشد، فالتنمية االقتصادية كاالجتماعية ستؤدم إلى نمك الطبقة المتكسطة التي 

تطالب بالديمقراطية، ىذه األخيرة التي تضمف قياـ النظاـ بتكظيؼ المكارد بطريقة ال تتجاىؿ متطمبات 
كحقكؽ كمكانة تمؾ الطبقة في المجتمع، كبالشكؿ الذم يحقؽ النمك كاإلنتاج األمثؿ عبر االلتزاـ 
ال " بكضع السياسات العامة التي تحقؽ المصمحة العامة، كبناء عمى تمؾ العالقة تتعزز مقكلة أنو 

 ".ديمقراطية بدكف تنمية كال تنمية بدكف ديمقراطية 

   كما أف عممية اإلصالح السياسي يجب أف يكاكبيا االنفتاح عمى مؤسسات المجتمع المدني، 
كالتركيج لثقافة سياسية تعزز االنفتاح الفكرم كمتحررة مف قكالب التفكير الجامدة المتعصبة كالمنغمقة 
عمى الذات، كعميو فإف اإلصالح السياسي بشقو الديمقراطي كاإلصالح االقتصادم بشقو التنمكم، 
يتطمب مشاركة المحككميف في السمطة بما يضمف تحقيؽ مبدأ الشرعية السياسية المنبثقة مف إرادة 

الشعب كتحقيؽ العدالة االجتماعية ، كبالتالي فإف تبني خيارات كتكجيات اإلصالح السياسي 
طار لمعمؿ مف أجؿ اإلصالح، سيؤدم إلى تركيب مشيد  (التنمكم  )كاإلصالح االقتصادم  كأفؽ كا 

الرشد الديمقراطي، كالرفاه االجتماعي، كالتقدـ " سياسي ُمعقمف يساعد في بمكغ الدكلة كالمجتمع عتبة 
   ".االقتصادم التنمكم 
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    إلى جانب ذلؾ ال بد مف بمكرة رؤية إستراتيجية مستقبمية فيي تعد عنصرا ضركريا لنجاح 
السياسات التنمكية، كتمثؿ ىذه الرؤية الفمسفة كاألىداؼ الكمية لالقتصاد كالمجتمع كالمسار التنمكم 
الذم يسمكو، كينبغي أف تحدد ىذه الرؤية ما ىك اليدؼ اإلستراتيجي البعيد الذم تتكجو السياسات 

لتحقيقو، ك أم القطاعات كاألنشطة ستعطى األكلكية كما ىي األدكار التي ستمعبيا األطراؼ األساسية 
الدكلة، القطاع الخاص، دكر آليات السكؽ، دكر رأس الماؿ  )في عممية التنمية كالنشاط االقتصادم، 

 .(...الكطني أك األجنبي

     ذلؾ أف عدـ كضكح ىذه الرؤية يعد سببا في تعثر أداء السياسات االقتصادية كالتنمكية، نتيجة 
تضاربيا كتناقضيا كنتيجة غياب معيار حاكـ يفصؿ في التناقض بيف جماعات المصالح كقطاعات 

الجياز اإلدارم لمدكلة، كتعد ىذه الرؤية اإلستراتيجية كذلؾ عامال ميما في التخفيؼ مف اآلثار 
السمبية كاألزمات المفاجئة، مثؿ تغييرات قيمة العممة كمستكل األسعار كسعر الفائدة كحجـ الديف 

كيدخؿ فييا تكقع األزمات الطارئة ككيفية الكقاية منيا مسبقا، ككيفية مكاجيتيا حاؿ كقكعيا ...العاـ
 .كعنصر ميـ لبمكرة الرؤية اإلستراتيجية المستقبمية
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 :الخاتمة
، لت منذ االستقالؿ عمى تحقيقياـ     تعتبر التنمية الفعمية الشاممة مطمبا كمطمحا سعت الجزائر كع

ف ظؿ كاقع المسار المغمكط ينأل كثيرا عما تقتضيو التنمية الشاممة عمى الصعيد الكطني  بالرغـ ،كا 
قتصاد منفتح كخاضع إلى حد اإصالحات ىامة قصد ترقية التنمية بتحقيؽ اعتماد الجزائر عمى امف 

 فإنو لـ يتـ تكفير الشركط الييكمية كالتنظيمية لنجاح تثمير المكارد الكطنية ؽ،بعيد آلليات السك
 كاالنسجاـ تدريجيا مع مستمزمات ،تمؾ التي يتطمبيا التحرير الكمي لمطاقات كالمبادراتكال المعتبرة  

 كىذا كمو ،العكلمة التكفير الكفيؿ ببعث تنمية كطنية شاممة تستجيب الحتياجات النمك البشرية المتزايدة
 .كىك ما تعرضنا إليو سابقا  –نتيجة كثرة المعكقات التي تتسبب في فشؿ تحقيؽ التنمية في بالدنا 

     إف الجزائر التي خاضت تجربة تنمكية عمكما عمرىا اليـك أكثر نصؼ قرف، يبدك أنيا لـ تكسب 
الرىاف بعد كلـ تمحؽ بركب الدكؿ المتقدمة بالرغـ مف إمكانياتيا اليائمة كمكقعيا الجيك استراتيجي، 
كالمالحظ أف تأثير السياسات االقتصادية عمى التجربة الجزائرية كاف كاضحا، بحيث تعددت ىذه 

السياسات كالبرامج كالخطط كقمت الحمكؿ كالمكتسبات، لدرجة أف الجزائر دخمت قرنا جديدا كىي مكبمة 
بأزمة متعددة الجكانب كاألكجو، كىي منذ ذاؾ الكقت أصبحت بيف خياريف إما رفع التحدم  أك 

 .االستسالـ كالرضكخ لمكارثة

رتيادية كنقمة نكعية ككمية في مختمؼ نكاحي كأكجو حياة ا تمثؿ التنمية ضركرة      مف ىذا المنطمؽ
ذا ما تـ تحقيؽ ذلؾ ،عتبارات معينة لتقـك عميياا كلف تحدث ىذه النقمة إال إذا تكفرت ليا ،المجتمع  كا 

 كلبمكغ ىذا المستكل مة،فإف الدكلة تككف قد كصمت إلى ما يسمى بالتنمية الشاممة كالمتكازنة كالمستدا
 تتالءـ ،ستمرارىااستراتيجية مبنية عمى أسس متينة تساعد عمى نشأة التنمية كاال بد مف االعتماد عمى 

 .ككاقع المجتمع الجزائرم مف حيث المعطيات كاالحتياجات كالتطمعات 

ستراتيجية التنمية ككؿ يتكقؼ إلى حد كبير عمى التغيير اكما أف إحداث التكامؿ كاالنسجاـ في   
 كتتضمف تصحيح االختالالت كتجاكزىا مف أجؿ دفعيا إلى مسارىا ،السياسي كاالجتماعي كالثقافي

إذ ال بد مف   لذلؾ يجب ترتيب األعماؿ كاألكلكيات بما يمكننا مف تحقيؽ التنمية المنشكدة،الصحيح
 حتى يتـ تكظيؼ مختمؼ المقكمات ،أسمكب في التفكير كمنيجية في التدبير كفي صنع القرارات

 .البشرية كالمادية في إطار تفاعميا مع البيئة المالئمة لكالدة التنمية
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