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. 
ظهرت بعد احلرب العاملية الثانية مشكالت الفقر والتخلف ىف العديد من بلدان العامل الثالث بشكل اكثر وضوحا  :امللخص
من السابق، وبناء على هذه املشاكل ظهرت هناك جمموعة من النماذج والنظرايت حول عملية التنمية اإلقتصادية من  وانتشارا

هناك  أن، كما أجل حلها فمنها من ركزت على تنمية القطاع الصناعي وأخرى القطاع الزراعي ومنها من قامت ابلربط بينهما
تعترب مهمة مع العلم أن بعض الدول عملت على  واليتلطبيعية ىف تلك العملية بعض النماذج والنظرايت إعتمدت على املوارد ا

أثرت سلبا على  واليتعلى املوارد ىف عملية التنمية  اعتمادهارفع معدالت منوها من خالهلا، غري أن بعض الدول أتثرت من خالل 
ناعي والفالحي، ابإلضافة إىل ضعف مؤسساهتا وجعلتها تقع ىف عدة مشاكل إقتصادية من بينها إمهال القطاع الص اقتصادها

من الدول  وظهور ما يسمى ابلصراعات الداخلية نتيجة التقسيم غري العادل للثروة النامجة عن تلك املوارد، حيث أن هناك العديد
 نعمة ابلنسبة لبعض الدول على احملروقات، ومنه فإن املوارد الطبيعية تعترب اعتمادهاعانت من هذه املشاكل منها اجلزائر نتيجة  اليت

 .اقتصادايهلذه املوارد الذي هو أساس جناح تلك الدول  االستغاللونقمة لدول أخرى، والسبب يكمن ىف كيفية 
 التنمية االقتصادية، نظرايت ومناذج التنمية، العلة اهلولندية، نظرية لعنة املوارد، االقتصاد اجلزائري. الكلمات املفتاحية:

  مقدمة: 
احملرك األساسي له، وهذا ما  ابعتبارهالقطاع الصناعي  يف، وخاصة االقتصاديالبناء  يفاهلامة الطبيعية يعترب النفط من بني املوارد 

العامل بني كل من الدول املتقدمة صناعيا والدول النامية الغنية به،  يفاملوارد األخرى، كما أنه سبب النزاعات القائمة  ابقيمييزه عن 
ما يؤكد كذلك أمهيته، إال أن الدول املالكة له تعتمد عليه بنسبة كبرية دون القيام بتشجيع القطاعات األخرى والعمل على وهذا 

 على مورد واحد. االعتمادواخلروج من دائرة  االقتصاديترسيخ سياسة التنويع 
صادرهتا، مما يؤدي إىل  يفاألسواق العاملية يعود مبكسب كبري على هذه الدولة املعتمدة علية بنسبة كبرية  يفأسعار النفط  ارتفاعإن 

من بقطاع احملروقات  االهتمامخزينتها العمومية، مما يؤدي إىل تراجع القطاعات األخرى و  وامتالءميزاهنا التجاري  يفحتقيق فائض 
 .االقتصاديةعمل على دفع عجلة النمو وحتقيق التنمية وال االستثماريةالقيام ابملشاريع أجل 

نظرا لعدة متغريات من بينها زايدة العرض  األسواق العاملية يفأسعاره  يفلكن سرعان ما تنتهي فرتة الرواج ويعرف هذا املورد تراجع 
األخرى والعمل على  اإلسرتاجتيةعات سببها هو الرتكيز على مورد النفط وإمهال القطا اقتصاديةتعرف هذه الدول أزمة ، السوق يف

 .االقتصاديإتباع سياسة التنويع 
، وهذا %99، حيث وصلت الصادرات من هذا املورد نسبة اقتصادهابناء  يفتعتمد على مورد النفط  اليتاجلزائر من بني الدول 

على املدى البعيد، وبناء على هذا سنحاول اإلجابة على اإلشكالية  االقتصاديةالوثيق هبذا املورد يؤثر سلبا على سياستها  االرتباط
 التالية:

 اجلزائري؟ االقتصادهل مورد النفط نعمة أم نقمة على 
 وبناء على هذه اإلشكالية نطرح األسئلة الفرعية التالية:

 وفق نظرايت ومناذج التنمية؟ االقتصاديةالتنمية  يفهو دور النفط  ما -1
 املقصود بلعنة املوارد الطبيعية وفق النظرايت احلديثة؟ ما -2
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 ما هو أثر النفط على االقتصاد اجلزائري؟ -3
ما هي املشاكل اليت تعاين منها اجلزائر من أجل اخلروج من دائرة االعتماد على مورد النفط وترسيخ سياسة التنويع  -4

 االقتصادي؟
 يلي: ولإلجابة على هذه األسئلة نتطرق إىل ما

 نظرايت التنمية االقتصادية؟ -1
 اقتصادايت املوارد الطبيعية؟ -2
 أثر النفط على االقتصاد اجلزائري؟ -3
 ؟يف اجلزائر التنويع االقتصاديسياسة ترسيخ  احللول املقرتحة من أجل -4

فحسب، بل تتضمن إحداث تغريات ىف مجيع  اقتصاديةليست ظاهرة  االقتصاديةالتنمية نظرايت التنمية االقتصادية:  -أوال
تدار تلقائيا وإمنا البد أن تكون وفق خطط  أنواإلدارية، وعلى هذا األساس فإن هذه العملية ال ميكن  االقتصاديةاهلياكل منها 

 يلي: تدرس هذه العملية ما ليتاتستند عليها ومن بني النظرايت 
تعاين منها الدول املتخلفة  اليتمن بني املشاكل  أنحيث يرى 1رودان،  االقتصاديجاء هبذه النظرية نظرية الدفعة القوية: -1

تؤدي  استثماريةيدار تلقائيا وال أييت خطوة بعد خطوة وإمنا حيتاج إىل عملية  أنمثل هذا ال ميكن  وأمرهي ضيق حجم السوق 
يعيشها أفراد هذه البلدان، ومسى رودان هذه  اليتإىل كسر احلواجز والقيود ، وتوسيع السوق واخلروج من دائرة احللقة املفرغة للفقر 

حتتاج إىل دفعة مرة واحدة تساعدها على ذلك، فهذا  انطالقهائرة عند التايل وهو أن أي طا ابملثالالعملية ابلدفعة القوية، مستعينا 
من أجل رفع معدالت منوها والعمل على تغيري مجيع قطاعاهتا سواء  استثماريةحتتاج إىل مشاريع  اليتهو حال هذه البلدان 

 :اإلنتاجية أو اخلدماتية أو الصحية...إخل، وتتأسس هذه النظرية على أمريني أساسيني مها
 أن يكون الطلب على العديد من املنتجات كبري لدرجة ميكن معها حتقيق أدىن تكلفة ممكنة لإلنتاج. -
 رفع مستوايت الدخول مبعدل يفوق زايدة الطلب على السلع واخلدمات. -
وفكرته تقوم على أساس احللقة املفرغة للفقر النامجة عن  نريكسصاحب هذه النظرية هو االقتصادي نظرية النمو املتوازن: -2

وبتايل ضيق حجم السوق و تتحقق هذه النظرية من خالل التوازن بني خمتلف الصناعات االستهالكية 2تدىن مستوى الدخل، 
يؤدى إىل زايدة املتخلفة والصناعات الرأمسالية والقطاع احمللي واخلارجي، فعلى سبيل املثال وجود مصنع أحذية يف إحدى البلدان 

ابلقطاعات  االهتماماإلنتاج ومن إىل رفع معدل النمو، إال أن احتياجات اإلنسان أكثر من ذلك وهى متعددة، لذا جيب 
 األخرى.

حالة توازن وسكون قبل بداية عملية التنمية ألن مجيع القطاعات تكون هي  يف3 االقتصاديكون نظرية النمو غري املتوازن: -3
األخرى ساكنة ولكن عندما تتحقق التنمية فإن هذه القطاعات تصبح متحركة وحسب هريمشان فإنه من أجل حتقيق النمو 

( Aالتوازن، فتوسع الصناعة ) مرسومة تقوم على مبدأ عدم إلسرتاتيجيةطبقا  القتصادمتعمد  اختاللالبد من خلق  االقتصادي
وهكذا تصبح األخرية مرحبة فتتوسع  (Bولكنها تفيد الصناعة ) (،Aيؤدي إىل خلق وفرات حجم تعترب داخلية ابلنسبة للصناعة )

                                                           
، ص 1999سيلساهتا، الدار اجلامعية، اجلامعة اإلسكندرية، مصر،  -نظراياتهتا -مفهومها -الليثي، التنمية اإلقتصاديةحممد عبد العزيز، حممد على   1

163 
 .23، ص 1989جوىن عزالدين، نظرايت النمو اإلقتصادي للبلدان النامية، دار الفرايب ودار إبن رشد بريوت لبنان،   2
 .84، ص 1988ار اجلامعية ابإلسكندرية، بكري كامل، التنمية اإلقتصادية، الد  3
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( وىف كل خطوة حتصل صناعة من الصناعات A( ،)D( ،)E، هذا التوسع جيلب معه وفورات خارجية تفيد الصناعة )بدورها
نفس الوقت بدورها ختلق وفورات  يفمت خلقها عن طريق التوسع السابق للصناعات األخرى  اليتاخلارجية  فوراتالعلى ميزة 

 خارجية ملصلحة الصناعات األخرى.
مكان ما وىف  يفتتمحور حول فكرة أن النمو ال يظهر  اليتو 4 فرانسوا بريوالفرنسي  االقتصاديجاء هبا نظرية أقطاب النمو: -4

ككل كما ان مراكز   االقتصادهذه األقطاب املختلفة يؤثر على  انتشارنفس الوقت وإمنا يظهر على شكل نقاط أو أقطاب وان 
اجلغرايف، كما عرفها النمو تنشأ بشكل عام حول صناعة رئيسية حمفزة، ومنه فإهنا تلعب دورا حول اجملال احمليط هبا أو الفضاء 

قادرة على توليد سلع وخدمات، كما تساهم " أبن قطب النمو يتشكل عن طريق صناعة معينة 1950أخرون " دافني  اقتصاديون
النشاط  مزوالهيتحصل عليها األفراد من خالل  اليتقطاع اخلدمات نتيجة الدخول  ازدهارتطور صناعات أخرى ابإلضافة إىل  يف
 الصناعية. هذه املؤسسات يف
 5يلي حسب روستو فإن عملية التنمية متر خبمسة مراحل كمانظرية مراحل النمو لرستو: -5
الذايت مع العلم  واالكتفاءيعتمد هذا اجملتمع على القطاع الزراعي، كما يسود هذا اجملتمع املقايضة  مرحلة اجملتمع التقليدي: -أ

 العملية اإلنتاجية. يفانه يعتمد على وسائل بدائية 
بظهور ما يسمى ابألنظمة  واالجتماعيةتتميز هذه املرحلة بتغيري مجيع اجملاالت السياسية  :لالنطالقمرحلة التمهيد  -ب

 التكنولوجيا املتطورة ابإلضافة إىل تطور التجارة اخلارجية. واستخدام، ظهور املؤسسات املالية، االدخارمستوايت  وارتفاعالسياسية 
وجه التقدم التكنولوجي الصناعي  يفاليت تقف هذه املرحلة ابلقضاء على كل العقبات  يفيستطيع اجملتمع :االنطالق مرحلة -ت

 .لتكنولوجيا احلديثةا استخداموسائل اإلنتاج انجتة عن  يفمن خالل الثورات الصناعية اليت تنطوي على تغريات جذرية 
خالل هذه املرحلة تعرف القطاعات الرائدة جناحا كبريا حيث أن متطلبات األفراد تتجه حنو الوفري:  االستهالك مرحلة -ث

 السلع الكمالية.
على املدى البعيد وذلك من خالل  االقتصاد يفذلك التغيري الذي حيدث  6يقصد ابلتغيري اهليكلينظرية التغري اهليكلي:  -6

مؤشرات  يففإن التغيري اهليكلي هو ذلك التغيري  1987صناعي، حسب إشكاو  اقتصادالكفاف إىل  اقتصادمن  االنتقال
املدى البعيد يف البنية التحول حيدث على  أيوقوة العمل  والسكان والوارداتمثل الناتج الوطين واإلنفاق والصادرات  االقتصاد

 مير بثالث مراحل: االقتصادحول هذه النظرية يرى ابن  1939وحسب فيشر  اسية، األس
والتعدين والصيد ىف سياستها  هذه املرحلة تكون البلدان ذات الدخل املنخفض وتعتمد على املواد اخلام من خالل الزراعة يف -أ

 .االقتصادية
 التصنيع من أجل رفع معدالت النمو.على املواد اخلام إىل عملية  االعتمادمن مرحلة  االنتقال -ب
مجيع القطاعات مثل قطاع التعليم  يفمعدالت النمو والتطور  ارتفاعروجا من خالل  االقتصادخالل هذه املرحلة يعرف  -ت

 العايل ،اخلدمات ،الصحة والسياحة...إخل.

                                                           
4 S.V.GANTSHO Mandla, Cities As Growth Poles: Implications For Rural Development, On The Occasion Of 

The Annual Meetings Seminar Held In Maputo, Mozambique, May 14-15, 2008.P 03- ,04. 
 .158حممد عبد العزيز، حممد علي الليثي، مرجع سبق ذكره، ص   5

6 PURUSOTTAM nayak and MISHRA, Structural Change in Meghalaya: Theory and Evidence, Sk North-

Eastern Hill University, 15. June 2009, P 2-3 
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وعلى وجه اخلصوص البرتول مشاكل 7تعتمد على املوارد الطبيعية  اليتعرفت الدول :االقتصاديةاملوارد الطبيعية والتنمية  -اثنيا
مستوايت  ارتفاع، االقتصادي، ضعف التنوع االقتصاديبطء النمو  يفتسببت  واليتخالل السنوات األربعني املاضية،  اقتصادية

معدالت منو ضعيفة مقارنة ابلدول الفقرية الفقر والالمساواة والفساد إضافة إىل الصراعات واحلروب، فالبلدان الغنية ابملوارد عرفت 
ونيجرياي متشاهبا مع العلم أهنما يعتمدان على اإليرادات النفطية،  اندونيسيا يفعاما كان معدل دخل الفرد  30للموارد، فمنذ 

دوالر  302,75أضعاف نظريه ىف نيجرياي، حيث هبط دخل الفرد النيجريي من  4 اندونيسيالكن اليوم معدل دخل الفرد ىف 
، ومن خالل هذه العالقة املوجودة بني هذا املورد والنمو فلبدان الغنية به تعمل 2001دوالر عام  254,28إىل  1973عام 

   االقتصادي، حيث ظهر هذا املصطلح من طرف الباحث بلعنة املوارد االقتصاديونمسها  اليتعلى التخلص من هذه املشكلة 
Richard Auty( ىف كتابهsustained development in mineral economies the resources 

curse thesis)  االقتصاديتطرق فيه إىل أن الدول الغنية ابملوارد عرفت تراجعا ىف معدالت منوها  والذي،  1993سنة ،
 staple of theoryرية ال متلك مثل هذه املوارد، مثلما جاء ىف نظ اليتابإلضافة إىل سوء الداء احلكومى فيها عكس الدول 

of growth يلي: ما هذه الظاهرة سبب، و 
خالل تلك الفرتة  اقتصادها ازدهار و اهولندالغاز يف  الكتشافنظرا 8مسيت هذه النظرية ابلعلة اهلولندية العلة اهلولندية: -1

ب ارتفاع أسعاره ىف األسواق الدولية، حيث عرفت إيراداهتا حتسنا كبريا، مما أدى هبولند إىل اإلهتمام هبذا القطاع وإمهال بسب
القطاعات األخرى، ابإلضافة إىل ذلك فإن األفراد العاملني ىف القطاعات األخرى توجهت أنظارهم حنو القطاع املنتج للغاز وذلك 

أسعار هذا املورد ترجعا لعدة أسباب ىف األسواق عرفت ا وحتسن أحواهلم اإلجتماعية، ولكن سرعان ما نظرا إلرتفاع مداخيل عماهل
 يلي: ومتر هذه الظاهرة بعدة مراحل كما اقتصاديةأثرت على ميزانية الدولة وأدت هبا إىل الوقوع ىف مشكلة الدولية مما 

الغاز  اكتشافمت فيها  اليتا مورد طبيعي مل يكن موجود من قبل مثل هولند اكتشافىف هذه املرحلة يتم املرحلة األوىل: -أ
 الطبيعي.

 الصادرات من هذه املوارد املكتشف حنو اخلارج.زايدة  املرحلة الثانية: -ب
 من النقد األجنيب. عائداهتا نتيجة لزايدة الصادرات تعرف الدول املصدرة زايدة ىف املرحلة الثالثة: -ت
 ارتفاعااملورد  اكتشافمت فيها  اليتهذه الدولة  نتيجة لزايدة العائد من النقد األجنيب، يعرف سعر صرف املرحلة الرابعة: -ث

 مقارنة ملا كان عليه من قبل.
ني مستوايت املعيشة املورد، تعمل على حتس اكتشافمت فيها  اليتالدولة  اقتصاد يعرفهالذي  الزدهارنظرا  املرحلة اخلامسة: -ج

عوامل  ابنتقالهذه الدولة يهتمون ابلعمل ىف هذا القطاع، وتسمى هذه احلالة  فرادألألفراد العاملني ىف هذا القطاع، مما جيعل 
 اإلنتاج املتمثلة ىف اليد العاملة من القطاعات األخرى حنو قطاع املورد.

 الفالحي والصناعي. بقطاع املوارد، فإن القطاعات األخرى ترتاجع منها القطاع الهتمامنتيجة  املرحلة السادسة: -ح
، فإن عملية توفري احلاجيات ابلقطاعات األخرى االهتمامنتيجة لتوفر العائدات من النقد األجنيب وعدم  املرحلة السابعة: -خ

 .لألفراد تكون على أساس اإلسرتاد من اخلارج، دون القيام بتوفريها ىف الداخل

                                                           
ئرية للعوملة بلمقدم مصطفى، بن رمضان أنيسة، املوارد الطبيعية الناضبة وأثرها على النمو االقتصادي دراسة حالة البرتول ىف اجلزائر، اجمللة اجلزا  7

 .13، ص  2012، 3والسياسة، العدد 

 .51 -50، ص 2003كرسني إبراهيم زادة، ثروة كبرية تدار بغري حكمة، جملة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدويل، مارس   8
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هذه الدولة يكون قائما على أساس هذا املورد،  اقتصادالكلي على املورد املكتشف فإن  االعتمادنتيجة هلذا  املرحلة الثامنة: -د
 مثال الدول الغنية ابلبرتول تعرف ابلدول الريعية.

ىف العامل فإن أسعار هذه املوارد تعرف تراجعا، وبتايل ترتاجع صادرات  واالقتصاديةنتيجة لألزمات املالية  املرحلة التاسعة: -ذ
 مما يؤثر على سعر صرفها الذي هو األخر يعرف تراجعا. عائداهتاهذه الدولة من هذا املورد، وتنخفض 

تعلقة ابألفراد، من اخلارج من اجل توفري خمتلف احلاجيات امل ابالستدانةهذه الدولة تقوم  الخنفاضنتيجة  املرحلة التاسعة: -ر
 وذلك ألن القطاعات األخرى ىف هذه احلالة تكون غري قادرة على توفري احلاجيات ابإلضافة إىل عدم قدرهتا على املنافسة.

والقائم على  1950جاء به خالل سنة  الذي، ومن بينها منوذج سالرت سوان كما أن هناك بعض النماذج املفسرة هلذه الظاهرة
 9الفرضيات التالية:

 دولة تنتج ثالث أنواع من السلع. -
 .xسلع قابلة للتصدير  -
 . m سلع قابلة لإلسرتاد -
 .nسلع غري قابلة للتداول  -
عن طريق السوق الدولية بناء على سعر الصرف  (npm, p على التوايل ) x،mيتم حتديد سعر السلع القابلة للتداول -

 ويتم حتديدها عن طريق السوق احمللية بناء على الطلب والعرض.  (np) للتداولسعر السلع غري قابلة  أما، االمسي
النهائي وال تستخدم ىف العملية اإلنتاجية أما السلع املعدة  االستهالكتوجه السلع املستوردة والسلع غري تبادلية حنو  -

 للتصدير تصدر كامال وال تستعمل داخليا.
 دمات وكذا عناصر اإلنتاج )العمل ورأس املال( يسوده املنافسة التامة.سوق السلع واخل -
 حركة عوامل اإلنتاج تكون على املدى القصري ابلنسبة لليد العاملة وعلى املدى الطويل ابلنسبة لرؤوس األموال. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 NDOUMATARA Nakoumdé, boom pétrolier et risques d’un syndrome hollandaise au 

tchad : une approach par la modélisation en équilibre général calculable, thèse de doctorat 

nouveau régime en sciences économiques, université d’auvergne Clermont – ferrand, p 67. 
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 (: منوذج سالرت سوان01الشكل رقم )
 
 
 

 

 

 

 

 

Source : NDOUMATARA Nakoumdé, boom pétrolier et risques d’un syndrome hollandaise au tchad : une 

approach par la modélisation en équilibre général calculable, thèse de doctorat nouveau régime en sciences 

économiques, université d’auvergne Clermont – ferrand, p 68 

إيرادات الدولة على السلع غري  ارتفاعتؤدي إىل  اليت أسعار السلع التبادلية و ارتفاعمن خالل املنحى يتم توضيح مدى أتثري 
 التبادلية إذ ميثل:

- BC .منحىن إمكانية اإلنتاج 
- A  االبتدائيةنقطة التوازن. 
 )حمور العينات( ميثل أسعار السلع التبادلية. -
 السينات( ميثل أسعار السلع غري تبادلية. )حمور -
- DE  ميكننا شرائها من خالل  اليتمتثل قيد ميزانية البلد: أي جمموعة الثنائيات السلعية من السلع التجارية وغري التجارية

( إىل EDخط امليزانية من ) انتقال(. np/tpوحيدد ميل خط امليزانية معدل التبادل التجاري) دخل حمدد ووفق أسعار معطاة،
(HG سببه هو )مداخيل األفراد وابلتايل  ارتفاع قطاع السلع التبادلية الذي بدوره يؤدي إىل زايدة النفقات و املتمثلة ىف ازدهار

السلع غري تبادلية وتبادلية، ولكن إنتاج السلع  أسعار( بني كل من Fأسعار السلع غري تبادلية وحتقيق نقطة توازن جديدة ) ارتفاع
ية تغطية كبرية من نتيجة زايدة الطلب عليها ىف األسواق الدولية، وبعد فرتة من الزمن تعرف األسواق الدول ارتفاعاالتبادلية يعرف 

 اخنفاضهذه السلع الذي يعود بسلب على ميزانية الدولة مما يؤدي إىل  إنتاجىل ثبات أسعارها وتراجع هذه السلع مما يؤدي إ
( HGخط امليزانية من ) ابنتقالتؤثر على الطلب اخلاص ابلسلع غري تبادلية ويتم توضيح ذلك من خالل الشكل  اليتالنفقات 

 .االقتصاد قطاع على القطاعات األخرى ىف رازدها(، وهذا الرتاجع ىف أسعار يبني مدى أتثري HJإىل )

 

 

 

H 

E 

C 

t1 

t2 
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B J D G 

 سلع غري تبادلية

 سلع تبادلية
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 ضعف املؤسسات: -2
ابلدول النامية، والنتيجة  االقتصاديةالطبيعية ىف التنمية  املواردقام هبا أوتى ريتشارد وساكس ورنر حول دور  اليتمن خالل الدراسة 

 10يلي: أدت إىل ذلك ما اليتمت التوصل إليها هو أن هذه املوارد لعنة وليست نعمة ومن بني األسباب  اليت
دخل الفرد ىف الدول الغنية ابملوارد يرجع إىل ضعف مؤسساهتا بسبب عدم قدرهتا على محاية حقوق  اخنفاض: االقتصادية -أ

، وذلك نتيجة لعدم املساواة بني املصاحل استغالهلا بتعويضهم ىف امللكية املتعلقة ابألفراد من جهة ومن جهة أخرى عدم القيام
األمن، كما أن التوزيع غري  انعدام و االستقرارتشجع الصراعات والتوترات وعدم  اليت االجتماعيةاملتضاربة بني خمتلف الفئات 

 الدولة. أموال واختالسىف العمل اجلماعي، الذي بدوره يؤدي إىل تشجيع الفساد  العادل للدخل يقلل من نسبة التعاون واملشاركة
والفساد الذي يرجع إىل ضعف األنظمة القانونية يعد كذلك من بني أسباب ضعف  البريوقراطية انتشار: السياسية -ب

 انتهاج أنعلى عائدات املوارد دون اإلهتمام ابلنظام الضرييب هو كذلك سبب هذا الضعف، مع العلم  العتمادفااملؤسسات، 
 النظام الدميقراطي يعمل على تشجيع العمل اجلماعي ومشاركة كل األفراد ىف صنع القرار، وترسيخ مبدأ الشفافية ىف العمل.

ملؤسسات ونوعيتها فكلما كانت نسبة التعليم مرتفعة كلما كان هناك : مستوى التعليم له اثر كذلك على أداء االثقافية -ت
يسمحون لألفراد من اجل املشاركة ىف بناء املؤسسات  املسئولنيمؤسسات جيدة وقوية وأكثر فعالية، ابإلضافة إىل ذلك فإن 

 ظهور مؤسسات غري رمسية موازية هي كذلك تؤثر على نوعية املؤسسات وتؤدى إىل اليتاجليدة، دون أن ننسى اجملموعات العرقية 
ختتلف  اإلجنليزيةاملستعمرات  املثالالذي هو أصل النظام القانوين فعلى سبيل  االستعماري، كما يلعب املاضي ملؤسسات الدولة

كان يعمل على هنب اخلريات املوجودة ىف البالد دون املساس مبؤسساهتا بنية   اإلجنليزي االستعمارعن املستعمرات الفرنسية، ألن 
الفرنسي إىل جانب هنب اخلريات كان يعمل على حتطيم مؤسسات الدولة ونشر سياستها الىت بقيت  االستعماراخلروج منها، أما 

قوية تتميز من خالل القوى التالية: الربملان، معدل الوفيات، فاملؤسسات ال ارتفاعإىل يومنا هذا بنية البقاء، ابإلضافة إىل 
 .اخلالصحافة، اجملتمع املدين...

 مداخليهم والشكل التايل يوضح ذلكوللمؤسسات دور مهم ىف عملية حتسني املستوى املعيشي لألفراد من خالل حتسني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .31 – 29، ص ص 2005ك، ريفينيو ووتش، التخلص من لعنة املوارد، مطبوعات اجلامعة األوربية املركزية، معهد اجملتمع املنفتح، نيويور   10
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 والعالقة بني حمددات النم(:02الشكل رقم )
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Source : RODRICK Dani, institutions et croissance, séminaire : relations économiques internationales, jean- 

marc siroen, aout 2004, p 9 

كل من املؤسسات واملعامالت التجارية هي عوامل داخلية بينما العامل اجلغرايف هو متغري يتحدد   أنمن خالل الشكل يتضح لنا 
حتسينه ابإلضافة  أو االقتصاديداخليا، ولكن حسب رودريك تبقى املؤسسات تلعب دورا مهما فيما خيص تغري معدالت النمو  

ذلك، وتبقى كذلك من بني أسباب حتسني نوعية املؤسسات  والتطور التكنولوجي الناتج عن االستثمارتشجيع  يفإىل دورها 
تطوير وحتسني  يفمبؤسسات أفضل، وتوفر املوارد الطبيعية الذي يرتبط ابلعامل اجلغرايف هلا دور و أثر  االقتصاديونطلب املتعاملني 

كثري من البلدان غنية ابملوارد   ، ولكن هناكابلنسبة لبعض الصناعات التابعة للقطاع الصناعي واالسرتاتيجيالقطاع الفالحي 
الطبيعية ولكن مستوايت النمو فيها دائما منخفضة، والعكس صحيح فهناك دول تفتقر إىل هذه املوارد ولكن معدالت منو 

 اليت الدارساتجودة نوعية مؤسساهتا، حيث أكدت إحدى  يفمرتفعة )بوتسواان، جنوب إفريقيا(، والسبب يكمن  اقتصادها
سبب تغري معدالت النمو من دولة ألخرى، ابإلضافة إىل ذلك  هيوالتنمية أن املؤسسات  االقتصاديمة التعاون قامت هبا منظ

 :ما يليهذا اجملال منها  يفهناك عدة عوامل تلعب دورا 
كثري من   يفالصرعات الداخلية  هي سبب النزاع و اليتنوعية املؤسسات، املؤسسات اجليدة تعمل على محاية حقوق امللكية  -

 القانون. واحرتامعلى احملافظة على األمن ، مع العمل البلدان
 املعامالت التجارية والبعد اجلغرايف كذلك هلا أتثري على معدالت النمو. -
 ماراالستثفعال فيما خيص رفع معدالت النمو من خالل القيام بتقدمي تسهيالت من أجل جلب  أخرى هياحلكومة هلا دور  -

 السلع واخلدمات، ابإلضافة إىل هتيئة البنية التحتية. اقتناءاألجنيب لتقليص تكاليف 
 

 املؤسسات

 اجلغرافية

 الدخل

 التجارة

 طلب مؤسسات جيدة حقوق امللكية وسيادة القانون

البعد من السوق /االنفتاحدرجة   

 صحة السكان -
 اإلنتاجية الفالحية -

مثال: مؤسسات تقوم على توزيع الريع 
 املوارد الطبيعية استغاللالناتج عن 

 وخدمات سلعطلب 
 أجنبية

 فعالية نشر التكنولوجيا

عوامل 
داخلية 

 جزئيا

 عوامل داخلية 

عوامل 
 خارجية

 اإلنتاجية العوامل احملددة للنمو
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 :الصراعات الداخلية -3
قيام احلروب األهلية يف الدول الغنية ابملوارد الطبيعية واليت   أسبابيف منتصف التسعينات حول من خالل جمموعة من البحوث 

كان مفادها أن هذه األخرية هي السبب الرئيسي يف نشوب هذه الصراعات من بينها املعادن والنفط و بعض املواد األخرى  
نت األحجار الكرمية هي ( منها كا08دولة عرفت هذا النوع من النزاع بسبب مواردها، مثانية ) 17كاألخشاب، إذ أن هناك 

املوارد ليست  أنالسبب، ستة دول أخرى كان كذلك النفط هو أساس ذلك، أما الباقية فكان الذهب هو السبب يف ذلك، إال 
هي لوحدها السبب يف ذلك ولكن هناك عوامل أخرى مثل الفقر و تعدد اجملموعات العرقية املعارضة للنظام إال أن املوارد الطبيعية 

 11حدة الصراعات نظرا لتأثريها على ما يلي: تزيد من
 احلكومات. -
 على السكان الذين يعيشون يف املناطق الغنية ابملوارد. -
 على حركة التمرد والعمل على االنفصال. -

املوارد املتسببة واجلدول التايل يوضح لنا الدول اليت قامت فيها احلروب األهلية بسبب غنها ابملوارد الطبيعية وحيدد لنا كذلك نوع 
 .يف ذلك

 (: املوارد الطبيعية وعالقتها ابحلروب األهلية01اجلدول رقم )
 املورد املدة الدول

 اجملوهرات، أفيون 2001-1998 أفغانستان
 النفط، املاس 2002-1975 أنغوال

 النفط 1975 أنغوال )كاميندا(
 اخلشب، اجملوهرات، أفيون 1949 بورما

 اخلشب، جموهرات 1997-1978 كمبوداي
 النفط، الذهب 1984 كولومبيا

 النفط 1997 الكونغو الدميقراطية
 النحاس، املاس، الذهب 1997-1996 الكونغو الدميقراطية الشعبية
 النحاس، املاس، الذهب 1998 الكونغو الدميقراطية الشعبية

 الغاز الطبيعي. 1975 (acehأندونيسا )
 النحاس، الذهب 1969 (w. papuaأندونيسا )

 اخلشب، املاس، حديد، مطاط، كاكاو، قهوة، ذهب. 1996-1989 ليبرياي
 فوسفات، النفط 1975 املغرب

 الذهب، النحاس 1988 غينيا اجلديدة
 كوكا 1995-1980 بريو

 املاس 2000-1991 سرياليون
 النفط 1983 سودان

 ,29السابق، ص نفس املرجع ، ROSS Michael  :املصدر

                                                           
11 ROSS Michael, Natural Resources And Civil War : An Overview, Department Of Political 

Science, Paris August 15, 2003, p p 5 -7. 
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يف  اإلسرتاتيجيةمن خالل اجلدول يتضح لنا أن معظم احلروب األهلية يف هذه الدول سببها النفط واملاس، وذلك نظرا ألمهيتهم 
  احملرك الرئيسي جلميع القطاعات.ترباالقتصاد وخصوصا النفط الذي يع

ألفراد الذين يعشون يف املناطق الغنية ابملوارد ابلعمل على تشكيل إن وفرة املوارد الطبيعية تؤدي إىل احلروب األهلية من خالل قيام ا
دولة مستقلة من اجل استغالل هذه املوارد لصاحلهم، فاألفراد الذين يعشون يف هذه املناطق يتميزون مبيزات خاصة سواء كانت 

ساس املوارد تقوم على عدة فرضيات مت دينية او عرقية، واليت متيزهم عن غريهم من السكان، ولكن قيام احلروب األهلية على أ
 12( فرضيات وهي كالتايل:09بتسعة)(  MichaelROSSحتديدها من طرف الباحث االقتصادي )

 تؤدى إىل بداية النزاع. اليتفرضيات األوىل تصف الطرق 04  -
 فرضيات األخرى تقرتح مدة النزاع حول املوارد الطبيعية. 03 -
 فرضيتني األخريتني تبني كثافة احلروب، مبعىن أخر نسبة التأثري على الدول الغنية ابملوارد الطبيعية. -

 سنحاول دراسة كل فرضية على التوايل:

 ابنتزاعاملواد األولية تؤدي إىل احلروب األهلية، ومن خالهلا تتمكن اجملموعات الثائرة من مجع املال، وذلك إما  الفرضية األوىل:
 املوارد. استغالل   يفالذين يعملون  اآلخريناملال من  اببتزازاملوارد وبيع السلع مباشرة، أو 

 ابستعمالأموال الشركات القائمة  ابتزازأو  ابالستالءاشرة دون القيام مب ابستغالهلاأي قيام اجملموعات الثائرة حول املوارد الطبيعية 
 املوارد الطبيعية من أجل تصديرها على شكل مواد أولية.

 استغاللاملوارد من طرف السكان احملليني، الذين يرون أبن  استغالل انتزاعوالشكوى" حول  آلية"  يففيتمثل  الثاين االحتمالأما 
، وبتايل فإن هذه الشكاوي  اجتماعيةتسبب عراقيل  واليتاملوارد يؤثر على البيئة، ابإلضافة إىل فرص العمل الغري كافية لديهم ، 

ونقل األخشاب، وهذه العملية  قطع يفالذي يقرتح أن سبب احلروب على املوارد يتمثل  Klare 2001تؤدى إىل حروب أهلية 
 أراضيهم. استغاللتدهور البيئة وطرد الناس القاطنني هبذه املناطق وحرماهنم من  يفبدورها تتسبب 

حدوث احلرب األهلية بسبب الشكاوى حول نزع ملكية األراضي املعوض  احتمالثروة املوارد الطبيعية تؤدي إىل الفرضية الثانية: 
 .عليها بشكل غري كايف، إبضافة إىل التأثري على البيئة، وفرص العمل الغري كافية 

من األراضي،  ممتلكاهتماملوارد بسبب عدم القيام بتعويضهم بصفة كافية على  ابستغاللمالك األراضي للشركات القائمة  انتقاد
 املؤسسات. هيهذه النزعات  يفهبم إىل القيام حبروب أهلية، وبطبيعة احلال فإن السبب الرئيسي  ما يؤديذا وه

ناطق احلافز لتشكيل دولة حدوث احلرب األهلية، إبعطاء السكان القاطنني هبذه امل احتمالثروة املوارد تؤدي إىل الفرضية الثالثة: 
 .منفصلة

 13:هذه احلالة ندرس ثالث نقاط يف
 .انفصاليةحد ذاته هو حرب  يفالنزاع حول املوارد  -
 والتصدير. لالستغاللالثروة الطبيعية القابلة  امتالكيبدأ هذا النزاع على  -

                                                           
12 ROSS MICHAEL, How Do Natural Ressources Influence Civil War, Evidence Form 13 

Cases, Department Of Political Science, Ucla, June 11, 2003, p p 11- 15. 
13 Michael ROSS  ،،15 -11  ص صمرجع سبق ذكره. 
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 التوزيع الغري العادل للثروة بني األفراد. -
هذه  أنمن مناطق معينة، حيث  وانتزاعهاالثروات  ابستغاللالنزاع حول املوارد الطبيعية يتم من طرف الثوار على الشركات القائمة 

 واستغالهلامن أجل محاية مواردهم  انفصاليةمن هذه املوارد ، مما يدفعهم إىل القيام بتشكيل دولة  مستفيديناملناطق  أفرادها غري 
 لصاحلهم.

Fearon and Laitin [2002]  حدوث احلروب األهلية ، وذلك ملدة طويلة ، وهم عموما  احتمالثروة النفط تزيد
يرى أبن الثروة النفطية  تؤدي إىل عرقلة  Karl [1997]يقرتحون أبن الثروة ختفف عن احلكومة احلاجة لفرض الضرائب، بينما 

يرى أبن الثرة النفطية تؤدي إىل ظهور النظام البريوقراطي  Fearon and Laitin، بينما االجتماعيةالدولة على حل النزعات 
 زايدة حدة احلروب األهلية. يفالذي يتسبب 

 حدوث احلروب األهلية. احتمالالثروة النفطية تزيد من  الفرضية الرابعة:
تقسيم الثروة  يفة اظاهرة عدم املساو  ارانتشسببها  واليتالعديد من الدول أدت إىل ظهور احلروب األهلية ،  يفالنفطية  ةالثرو 

 .اخلوظهور ظاهرة الفساد..........
ذلك يكمن  يفالثروة الطبيعية قد تؤثر على مدة احلرب األهلية ، حيث أن هذه الثروة تؤدي إىل حروب طويلة املدى ، والسبب 

 اليت، وهناك العديد من الدول االقتتالعملية  يف االستمرارتدعيم  ومتويل أنفسهم من أجل  يفالثوار هلذه األخرية  استخدام يف
 انغوال. وقعت فيها احلروب حول املوارد وهلذه األسباب منها: ليرباي، سرياليون، مجهورية الكونغو الدميقراطية، و

هذه الثروة  ابستغاللالسماح للجهات األخرى  كما أن ضعف الثوار يؤدي هبم إىل العمل على إطالة النزعات من أجل عدم
 لصاحلهم، إبضافة إىل متكينهم من كسب موارد إضافية.

 فيالضعيفمتويل اجلانب  يفقصان مدة احلروب األهلية، والسبب يكمن ن تؤدي املوارد الطبيعية إىل زايدة أو الفرضية اخلامسة:
 عملية الصراع.

من عائدات تلك  االستفادةالة النزاع، مستندا على فكرة أن تلك احلرب تسمح هلم من إط يفأي أن اجلانب الضعيف دائما يفكر 
حالة النزاع، على  يفالثوار وقادهتم من العائدات مبا فيه الكفاية  استفادةثروة املوارد تعيق عملية السالم وذلك بسبب ن املوارد، إذ

كل من أنغوال وسرياليون ، ومجهورية الكونغو الدميقراطية تستطيع من خالل عملية النهب او   يفاجملموعات الثائرة  املثالسبيل 
 السيطرة على ثروات مالية أحسن من طريقة اللجوء إىل عملية السالم. االبتزاز

Fearon [2002] املفاوضات  مجع الثروة لصاحلهم، جيعل أمر صعبا أمام عملية يفاجليوش حرية التصرف  امنحو  القادة الذين
بكمية اكرب  االستفادةحالة السالم تكون هلم فرصة  يف أبهنماألمثل للموارد، إذ يرون القادة  استغاللمن اجل السالم حول كيفية 

وقت احلرب، وبتايل فإهنم يعملون على إقناع اجلنود على عملية بناء السالم الذي يسمح هلم بتحقيق أرابح أكثر منها  يفمن الثروة 
 .الداخليةل احلروب والنزعات من خال

الثروة الطبيعية تؤدي إىل زايدة أو نقصان احلرب األهلية، بسبب تقدمي للمقاتلني دعم أو حافز مايل من أجل الفرضية السادسة:
 دعم عملية السالم.

 14ن ىف:احلرب على املوارد مرحبة للثوار وقادهتم إذ يتعمدون إطالة النزاع ومعارضة عملية السالم والسبب يكم
 هنب املوارد يولد أرابح شخصية لضباط املستوى العايل. -
 حالة القيام مبعاهدة السالم. يفعدم تقدمي تعويض كايف  -

                                                           
14 Michael ROSS  ، ،17 -15  ص صمرجع سبق ذكره. 
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 السالم غري مرحبة. اتفاقيةعدم قيام قادة الثوار بتوقيع  -
عملية احلرب، إذ يرون  يفالسالم وذلك من خالل تقدمي تعويض أكثر للجهات الفاعلة  اتفاقيةوابملقابل فإن ثروة املوارد تسهل 

 أبن هذه التعويضات تنفعهم بدرجة أكرب من عملية النهب، كما أن ثروة املوارد تؤدي إىل إطالة النزاع وذلك بسبب:
 الرئيسية. االنضباطمعاانت اجليش من عملية  -
 روة لصاحلهم الشخصي.من هنب الث يستفيدوناجلنود العصاة  -
 بعملية السالم. االلتزامجعلت األمر أكثر صعوبة فيما خيص التوقيع أو  االنضباطمشاكل  -

 االلتزام، وذلك بسبب عدم قدرة احلكومة على االنفصاليةاملوارد الطبيعية تؤدي إىل زايدة مدة احلروب األهلية الفرضية السابعة: 
 الذايت للمنطقة الغنية ابملوارد. لاالستغالالسالم املبنية على  ابتفاقية

اجليوش املعارضة على األراضي الغنية  اشتباكتؤدى إىل وفيات بسبب  واليتثروة املوارد الطبيعية تؤثر على كثافة النزعات املدنية ، 
 .ابملوارد من اجل السيطرة عليها

 تؤدي ثروة املوارد إىل زايدة نسبة املصابني أثناء احلرب األهلية من أجل األراضي الغنية ابملوارد . الفرضية الثامنة:
 وجهةاملوارد تصبح  اكتشافالبداية غري مرغوب فيها، ولكن بعد  يفتكون  اليتبعض املناطق  يف15وقوع املعارك املتعلقة ابملوارد

 واستغالهلااملوارد  انتزاعب األهلية بسبب التعاون بني املتعارضني فيما خيص نظر للعديد من اجلهات، كما أنه قد ختفض احلرو 
 لصاحلهم.

ثروة املوارد تؤدي إىل نقص األشخاص املصابني أثناء احلروب جبعل املتقاتلني يتعاونون من أجل القيام بعملية الفرضية التاسعة: 
 املوارد. استغالل

 استغاللذلك هو عدم التفكري أي جهة من  يفاملوارد لصاحلهم، والسبب  استغاللأي قيام اجلهات املتعارضة ابلتعاون من أجل 
 .الثروة لصاحلها 

 أثر النفط على االقتصاد اجلزائري: -اثلثا
إبضافة إىل  هذا املوردجيعلها تواجه مشاكل من خالل عدم ثبات أسعار  يف بناء اقتصادها اجلزائر على العائدات النفطية عتمادا

 الغاز فيها اكتشافإمهال القطاعات األخرى، وهذا ما يطلق عليه مصطلح العلة اهلولندية، نسبة إىل التجربة اهلولندية عندما مت 
ؤدي إىل ضعف املؤسسات وعدم قدرهتا ي على هذه العائدات االعتماد، كما أن وتعرضت بعد ذلك إىل مشكلة اقتصادية أنداك

من طرف  االستغاللعلى دفع عجلة التنمية بسبب الفساد والعمل على هنب إيرادات الدولة الناجتة عن النفط، ونتيجة هلذا 
أطلق عليه  توزيع الثروة والعمل على رفع املستوايت املعيشية، وهذا ما يفظهرت صراعات داخلية تطالب ابلعدل  املسئولني

 ظر البعضن يفلعنة املوارد الطبيعية بعدما كانت نعمة  االقتصاديون
 العلة اهلولندية يف االقتصاد اجلزائري: -1

الناتج احمللي  1/3اجلزائري نستشهد بثالثة أرقام تدلنا على ذلك: إنه ميثل  االقتصاد يفحيتلها قطاع احملروقات 16لتبيان املكانة اليت 
 االقتصاد، و هذا ىف الوقت ذاته تبعية هذا لصادرات اجمموع  من  %98إيرادات املوازنة اخلارجية، و 2/3د وميده بلاإلمجايل للب

سعر  ارتفعحني  1979-1973مل يعرف مثلها خالل سنة  اجلزائري وفرة مالية االقتصادكما عرف   لتقلبات السوق النفطية.

                                                           
15 Michael ROSS ،  18 -17مرجع سبق ذكره،  ص. 
، جملة العلوم اإلقتصادية وعلوم 2006 – 1986درابل عبد القادر، دقيش خمتار، العلة اللهولندية نظرية وفحص جترييب ىف اجلزائر خالل فرتة  16

 .119 – 117، ص ص 11التسيري، جامعة وهران، العدد 
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 واعتبارهالرتكيز عليه  إىلوأخرى سياسية، األمر الذي أدى ابجلزائر ابلعمل  اقتصاديةألسباب  آنذاك قياسيالنفط ليصل مستوى 
 أبنه مورد دائم.

 يفقيقي للصرف كانت موضوع دراسات عديدة ونسبة السعر احل االقتصاد ابقيالعالقة املوجودة بني املوارد الطبيعية مع  أنكما 
بسعر احملروقات هذا السعر  ارتباطاجلزائر خيضع لعدة عوامل ابإلضافة إىل  يف، حيث أن سعر الصرف االقتصاديةاألدبيات 

للدولة  االستهالكيوابإلنتاج كذالك النفقات احلكومية تشكل عامال أساسيا وذلك بسبب تبعيتها للدولة، وابلتايل فإن السلوك 
سيؤثر بشكل واضح على سري السعر التوازين، دون أن ننسى األثر الذي تلعبه املبادالت اخلارجية على سعر الصرف، حيث كلما  

حالة فرض عراقيل على السلع  يفألنه  احلقيقيسعر صرفه  ارتفعكان البلد ال يعتمد على سياسات تشجيع التجارة الدولية كلما 
وابلتايل عوامل حنو القطاع غري تباديل، ومن هنا يرتفع سعر الصرف احلقيقي  االستهالكاألمر الذي يوجه ا،املستوردة ترتفع أسعاره

للعملة أثرت على سعر  االمسيةاملتعلقة بتخفيض القيمة  1987التعديل اهليكلي لسنة  والعكس صحيح، كما أن سياسات
الصرف، إىل جانب السياسات اجلبائية رغم حتسن سعر البرتول خالل حرب اخلليج، ولكن مع إنشاء سوق مابني البنوك عام 

ذلك إىل حتسن سعر البرتول وتوسع  يف، والسبب يرجع 1998وهذا لغاية  %20حتسن سعر الصرف احلقيقي حبوايل  1995
مليار دوالر عام  8الصرف املقدر بـ  احتياطي، وحتسن 1998 – 1995ما بني  %17,8إىل  %15,7النفقات احلكومية من 

، وعليه ال ميكن تفسري ظاهرة سعر الصرف  احلقيقي يف اجلزائر تبعا لظاهرة العلة اهلولندية، ومنه نستنتج أن سعر الصرف 1998
أما سعر البرتول فقد مت تعطيله من طرف السلطات)احلكومة وو يتبع تغريات اإلنفاق احلكومي ودرجة االنفتاح على العامل اخلارجي 

، واألمر يتعلق 1986البنك املركزي(، ابلرغم من أن سعر الصرف اثبت إال أن القطاع الصناعي عرف تراجعا حمسوسا منذ سنة 
ابلتايل فإن احملروقات هلا أثر تراجعه، و  يفالقطاع الصناعي كذلك له نصيب  أنابالعتماد اجلزائر على احملروقات، ابإلضافة إىل 

 على االقتصاد اجلزائري.
 أثر اإلنفاق:  -أ

أسعار النفط عامليا مما أدى ذلك  ارتفاع يفخالل السنوات املاضية حتسنا ملحوظا والسبب يكمن  17اجلزائر يفعرفت املالية العامة 
، حيث شهدت مقارنة ابلقطاعات األخرىمرتفع الناتج احمللي  يفإىل زايدة النفقات العامة، مع العلم أن نسبة مسامهة هذا القطاع 

وضع يتميز برتاجع أداء  يف، 2013سنة  يف%2.8مقابل  %3.8مبعدل منو قدره  االقتصاديللنشاط  انتعاشا 2014سنة 
أي برتاجع قدره  %5.6بـ  2014 يفو خارج احملروقات ابلفعل، يقدر النمو احلقيقي إلمجايل الناتج الداخلي خارج احملروقات النم

اهليكلي ملعدل توسع  االجتاه(، مع ذلك يبقى %7.1ٍو %7.2) 2013و  2012نقطة مئوية مع األداء اجليد لسنيت  1.5
قائما، ويعود  2013-2000خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة  %6ة السنوي خارج احملروقات، والذي فاق متوسط القطاعات

هذا األداء احلسن خصوصا إىل منو قطاع البناء واألشغال العمومية، بوترية قوية ومستقرة، ومنو قطاع اخلدمات املسوقة غري املسوقة. 
عرفت كذلك مداخيلها تراجعا ملحوظ وهذا هو لب العلة 2015ولكن مبجرد تراجع أسعار النفط ىف األسواق العاملية خالل سنة 

 اهلولندية.
 أثر تنقل عومل اإلنتاج  -ب

 %3حدود  يفالتشغيل إال  يفالناتج احمللي اخلام، فإن قطاع الطاقة واملناجم ال يساهم  يفابلرغم من أمهية مسامهة قطاع احملروقات 
األساس على تكنولوجيا كثيفة رأس املال، مما جيعل قدرته على  يف ، وهذا راجع لكون القطاع يعتمدمن جممل األيدي العاملة

إستعاب األيدي العاملة حمدودة، وهذا ما يوضح ـن حركة اليد العاملة من القطاعات األخرى حنو قطاع احملروقات منخفضة جدا، 

                                                           
  البنك اجلزائري، التطورات االقتصادية والنقدية لسنة 2014 واخر التوجهات لسنة 2015، ديسمرب 2015، ص 17.4
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فيما  العمومي الوظيفتركز على مؤسسات نسبة البطالة ىف اجلزائر مرتفعة، مع العلم أن معظم اإلطارات اجلزائرية  أنابإلضافة إىل 
 خيص احلصول على مناصب عمل.

الناتج الداخلي اخلام جتعله يستجيب  يفإن هيمنة النفط على االقتصاد اجلزائري، واليت تظهر من خالل ارتفاع نسبة مسامهته 
أجل حتقيق مداخيل من العمالت األجنبية،  اجلزائر على هذا القطاع من اعتماد أنترتكز على  واليتملنطق نظرية العلة اهلولندية، 

أسعاره، مما يؤدي ذلك إىل العمل على حتسني اإلنفاق العام الذي ميكن التعبري عنه ىف اجلزائر أن أغلبية أفرادها  ارتفاعىف حالة 
، ابإلضافة بطالةالدولة من اجل القضاء على ال اتبعتهايعملون ىف الوظيف العمومي ذات طابع خدمايت، وهي عبارة عن سياسة 

إىل ضعف النظام الضرييب والعمل على ختفيض قيمة الضرائب وتقدمي قروض لألفراد دون شروط معينة، كل هذه النفقات تؤدي 
إىل تراجع القطاعات األخرى، خاصة الفالحة والصناعة املعملية، وتزداد أمهية قطاع النفط ىف الناتج الداخلي اخلام، بطريقة مباشرة 

 .اقتصاديةزايدة وترية اإلسرتاد وابلعملة الصعبة مما يؤدي ذلك عجز ىف امليزان التجاري وابلتايل الوقوع ىف مشكلة  أو ارتفاع
 ضعف املؤسسات واالقتصاد اجلزائري: -2

 النظر وميكن ،.هلا املتاحة اإلمكانيات رغم ، وعميقة ومعقدة كبرية أزمة مضى وقت أي من وأكثر اليوم وجتابه 18اجلزائر تصارع
 األجل يف ليس األزمة هذه من اخلروج أن جتعلنا نعتقد ذاتية مؤشرات هناك لكن الواقع، يف تشاؤمية ليست بنظرة ذلك إىل

 فأكثر أكثر يؤكد ما وهذا واالقتصادية، السياسية للهزات نظرا متشعب طريق على عالقة وفق تكون أن ميكن األزمة فهذه القصري،
 املؤسسات وتفعيل إقامة وبعد اجلزائرية، الدولة عرفتها اليت العميقة األزمة قبل موجودة كانت اليت املؤسسات ريورةس فاعلية عدم

 هبا قامت اليت التجارب من العديد بعد احلر آي والفعل العمل تنشط مل زالت ال اليت االقتصادية وتلك املنتخبة منها احمللية خاصة
 للعنف الصامت الرفضي الرد انحية من فقط ليس يوميا يقاوم بقي اجملتمع وحده لكن .م 1992 عام األزمة اشتداد ومنذ اجلزائر

 خالل اهليكلي، التعديل لربانمج - عن يتساءل اجملتمع جعل مما م، 1998 التطبيقية التوترات جتاه كذلك ولكن والإلستقرار
 عدم ظروف حتت الراهن الوقت يف الصاعدة األجيال وحتديدا النشيطني، السكان من األجيال مستقبل 1995   احلرجة الفرتة
 غري الفعل يربر آن آما األزمة، وتسيري الظرفية وإسرتاتيجية التهميش وزايدة لألدمغة، املوفقة وغري صريةيالق واهلجرة البناء احلوار
 العميقة اجلزائر داخل اجلزائرية والقرى املدن يف حىت وازدادت توسعت اليت االجتماعية اآلفات تفاقم إىل أدى مما للمسريين، الالئق

 الدول تواجه اليت التحدايت بينما مضى، وقت أي من حمدودية أكثر اإلنساين للمجتمع املتاحة املوارد أن أايمنا هذه يف نالحظ
 عن االستنباطي ابلبحث بدأوا واملتعاملني الشركاء فإن لذا وتدهورا، تعقيدا بدورها تزداد واجلمعيات املنظمات وكذا واحلكومات

 السري بضمان كفيلة متعددة موارد إجياد وعربه كبري مدى إجياد إىل تؤدي أن ميكن حبركية واملدعمة اجلديدة األفكار من الكثري
 السياسية املخاطرة من حد ضمان مع التقليدية اإلقليمية حدودها ضمن الدول استقرار لذلك وتبعا ، للحكومات العادي

 والسياسية االقتصادية املناحي ذات اآلاثر من الكثري أفرزت اليت والكوكبية العوملة واقع من اخلارجي العامل جتاه واإلسرتاتيجية
 جديدةحركية  املدين اجملتمع إبعطاء والتجديد التنوع من نفسا  الراشد احلكم فلسفة إطار يف الدول أعطت وهكذا .واالجتماعية

 املنظور هذا من فاجلمعية التوعوية، و والتثقيفية الرتبوية لألبعاد نوعي كإطار املدنية اجلمعيات وعرب ، واملساءلة الشفافية إطار يف
 من واالستفادة اجلديدة األفكار إىل إضافة ، جديدة حركية حتفيز وإبمكاهنا العام والرأي للمجتمع احلقيقي اإلطار تؤسس اليت هي

 املشاركة يف مرونة إجياد وابلتايل ، وصورها أشكاهلا بشىت املبادالت تثري اليت املكتسبة والتجارب اآلراء من وكبرية مثلى توليفة
 إطار يف الدولة للجمعيات،وكذا ابلنسبة املربح من ويكون .العامة للمصلحة خدمة القرارات اختاذ يف فعالة مناذج عرب والتنشيط

                                                           
 7،1اجلزائرية(، جامعة اجلزائر، الصفحة  التجربة على الراشد )إسقاط احلكم خالل من الدولة قوة جلطي، قياس عزي، غامل األخضر  18
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 ، اجملتمع ألفراد والتوجيه التكوين ضمان طريق عن لتشكيالهتا توقف وبدون ومتزامن متواتر جتديد الراشد للحكم اجلديدة املعرفة
 االستماع. يف والديناميكي احليوي القطب عنصر مبثابة الدولة قوة لكيان املسرية القرارات متخذو ويبقى

 19ىف اجلزائر: االقتصاديةالفساد اإلداري والسياسي والتنمية  -أ
برغم من تعدد مقومات التنمية ىف اجلزائر إال أن قضية الفساد اإلداري والسياسي تشكل موقعا من الصدارة، ممل حيتم ضرورة 

 اهتماماجيب التنبيه إليه أن السنوات األخرية قد شهدت  ، ولعل ماالتنمويللحد من أاثرها السلبية املختلفة على املسار  مواجهتها
السنوية لصندوق النقد الدويل وتقارير التنمية الدولية هذا إىل  االجتماعيةمتزايدا بقضية الفساد، وذلك من خالل املناقشات 

 :ةهذا اجملال، كما ميكن تصنيف الفساد إىل ثالثة أصناف رئيسي يفوالتنمية  االقتصاديجانب جهود منظمة التعاون 
يكون مؤقتا  ل أن للفساد أشكال كبرية، فقد يكون فرداي أو مؤسسيا أو منظما، وقدوعليه ميكن القو (،منظم، مؤسسي، عرضي)

وتصبح  أو ىف مؤسسة معينة أو قطاع معني دون غريه وأخطر هذه األنواع هو الفساد املنظم حني يتخلل الفساد اجملتمع كامال
 يلي: تتصف مبا اليتتتفق أراء احملللني على أن الفساد ينشأ ويرتعرع ىف اجملتمعات ، كما ظاهرة يعاين منها اجملتمع

 ضعف املنافسة السياسية. -
 منخفض وغري منظم. اقتصاديمنو  -
 ضعف اجملتمع املدين وسيادة السياسة الضعيفة. -
 تتعامل مع الفساد. اليتواملؤسسات  اآللياتغياب  -

أن الفساد هو عبارة عن  أو،  املديناجلزائر يعود إىل نقص املؤسسات الدائمة وضعف وختلف اجملتمع  يفكما ميكن أن الفساد 
موارد الدولة للمصلحة اخلاصة، لذا أصبح القضاء على الفساد اإلداري  واستغاللوسيلة للمحافظة على هياكل القوى القائمة 

 إحدى دعائم احلكم الراشد. واقتصاديوالسياسي 
 :تنمية االقتصادية يف اجلزائراحلكم وال -ب

، وقد ابلغة وملا بينهما من ترابط أمهيةاحلكم والتنمية ملا هلما من  أبسلوب االهتماموىف القرن العشرون 20السبعينات  يف تناميلقد 
دفع عملية التنمية أببعادها املختلفة،  يفالنجاح واإلخفاق  أنظهرت دراسات عديدة  أن دتزايدت أمهية موضوع أسلوب احلكم بع

بلوغ األهداف  يفلرغبة العمالء الفعالية  استجابةابلقانون، مدى  االلتزامتسري املوارد،  يفيتوقف بدرجة كبرية على مدى الراشدة 
 أنجيمعون على  واالقتصادياجملال السياسي  يفالباحثني  أنوحمددة للسلوك واحملاسبة، حيث فضال عن اخلضوع لقواعد واضحة 

كرست   أهناعلى وجه اخلصوص واجلزائر على وجه التحديد ابلرغم من دول العامل الثالث   يفعرفت فشال  االقتصاديةعملية التنمية 
مناذج تنمية رة من اجل إحداث تنمية مستقلة مبنية على العدالة وعلى هذا األساس قامت بتبين اسرتاتيجيات و اجمهودات جب

حيدث تنمية حقيقية،  اقتصاديمل تتواصل إىل أداء  أهناخمتلفة، ولكن رغم هذه اإلصالحات االقتصادية املتتالية اليت قامت هبا إال 
نظرا ملا ألت إليه  االهتامقفص  يفوهلذا السبب أصبح من املهم القيام مبعرفة أسباب الفشل حيث أصبحت طريقة وأسلوب احلكم 

 معظم الدول النامية. يف االقتصاديةسات التنمية نتائج سيا
السياسي من اجل ممارسة أنشطتها  االستقراراحملافظة على  يفأداء احلكومة وقوهتا  يفتواجهها اجلزائر تتمثل  اليتومن بني املشاكل 

قها على أرض الواقع بسبب التفكري املختلفة وبصورة متميزة، فكثريا من دول العامل الثالث تضع برامج مثالية ولكنها تفشل ىف تطبي

                                                           

 ..9 -7كره،الصفحة األخضر عزي، غامل جلطي، مرجع سبق ذ  19 

لمي الدويل )التنمية شنوف شعيب، رمضاين لعال، األفاق املستقبلية لإلقتصاد اجلزائري بعد الثروة البرتولية ىف غطار قواعد التنمية املستدامة، املؤمتر الع  20
 .9أفريل ص  07/08املستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد املتاحة(، جامعة فرحات عباس سطيف، 
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أدبيات التنمية مت إعادة توجيه دراسات التنمية شهدهتا خمتلف  اليتاحلفاظ على السلطة، وىف ظل التطورات الكبرية واملستمرة  يف
يث يقود الصاحلة للتطبيق على كافة اجملتمعات بدون متيز، حب واآللياتحنو مسارات جيدة تؤكد على صالحية جمموعة من القيم 

االلتزام هبا ابلضرورة إىل حتسني احلكم واإلدارة )احلكم الراشد(، والذي يرتبط بدوره بكل من احلكم احلسن والشفافية واملساءلة  
كشرط من شروط سياسة التنمية، ولكن دون أن ننسى املخاطر اليت ميكن أن هتدد تواصل العملية التنموية من أمهها الفساد 

 ظرا ملا هلا من خماطر على استقرار النظام.اإلداري والسياسي ن
 :ىف اجلزائر الصراعات الداخلية -3

للمصاحل  واستغالهلاحرب أهلية دامية ىف التسعينات، والسبب ىف ذلك هو الرغبة ىف  الوصول إىل ثروة البالد 21شهدت اجلزائر 
لعبت الدور الرئيسي ىف النزاع، ونظرا لوفرة هذه املوارد بكميات كبرية وظهور النزعات حول  واليتاخلاصة واملتمثلة ىف احملروقات 

اجلزائر، حيث  يفالدولة تنطبق عليها نظرية لعنة املوارد الطبيعية ، وبتايل فهناك عالقة بني النزاع واملواد الطبيعية  يفاملناصب العليا 
 االعتمادوواعدة خبطط طموحة هتدف إىل رفع النمو على املدى البعيد من خالل السبعينات كانت بالد انجحة  يفأن اجلزائر 

على هذا املورد يؤثر على التنمية  االعتمادمل يتم تطبيقها بصفة عقالنية مما جعل  اإلسرتاتيجيةعلى قطاع احملروقات، لكن هذه 
لى الواردات من املواد الغذائية والعمل على تغطية الطلب ع االعتمادإىل يومنا هذا، فضعف الزراعة والصناعة يرجع إىل  االقتصادية

 احمللي من خالل إيرادات احملروقات، والعمل على رفع قطاع اخلدمات.
ىف الثمانينات أصبح تطبيق اخلطط اإلسرتاجتية صعب املنال وذلك بسبب الضعف املايل حيث وجدت اجلزائر نفسها ىف أزمات 

، ففى أوائل 1986سعره ىف سنة  واهنيار 1982والسبب ىف ذلك الضغط املتزايد على أسعار النفط منذ سنة  اقتصادية
جعل  من مصادر ميزانية الدولة الكلية، وهذا ما %60من الصادرات الكلية و %95الثمانينات شكل دخل النفط أكثر من 

 ستثماراتوابحت صعبة جدا ، بعض اإلعاانت املالية خفضت أص اليتالدخل الوطين ينخفض، مما صعب سياسة اإلنفاق الوطين 
 يلي: ومن خالل اجلدول التايل يتم توضيح ما، الوطنية واحمللية تقلصت

 اجلزائر. يفعالقة النفط ابلنزاع  (:02اجلدول رقم )
 عوامل أخرى املوارد الطبيعية )النفط( 

 احمللية

 نوع املورد. •
 درجة الوفرة . •
 البالد. يفموقع النفط  •
 .لالنتزاعاألمناط التقنية  •
 للنفط. االقتصاديالتأثري  •

 .واقتصادي اجتماعيتطور  •
 خصائص سكانية. •
 عوامل جغرافية. •
 كفاءة وشرعية املؤسسات )األمن(. •
 أمناط سلوكية للنخب احلاكمة. •
 أفكار وعقائد سياسية •

 الدولية
 للمورد )عرب احلدود: حمليا، عامليا(. اجلغرايفالتوزيع  •
 اخلارجي إليرادات املورد. استعمال •
 احلكم الدويل اخلاص ابملورد. •

 العالقة ابلبلدان اجملاورة. •
 ، سياسي(.اقتصاديالبالد ) اعتماد •
 .احلكم اإلقليمي الدويل •

Source: Miriam Shabafrouz, oil and the eruption of the Algerian civil war: context- sensitive analysis of the 

ambundance, giga research programme, violence and security, January 2010, P 08. 

                                                           
21 Miriam Shabafrouz, Fuel for Conflict or Balm for Peace? Assessing the Effects of 

Hydrocarbons on Peace Efforts in Algeria, GIGA Research Programme: Violence and\ 

Security, April 2010, p p 5- 7. 
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من خالل اجلدول يتضح لنا أن ظاهرة النزاع ىف اجلزائر كانت قائمة على أساس مورد طبيعي وعوامل أخرى منها احمللية والدولية، 
وأساسية يف خمتلف القطاعات، وماله من أمهية يف  إسرتاتيجيةنوع املورد املتمثل ىف النفط ابعتباره مادة  يففيما خيص احمللية فتتمثل 

اجلزائر يعترب  يفالنفط  أنمليار برميل من االحتياطات النفطية، كما  12.2اجلزائر فهي متلك  يفة إىل وفرة املورد ، إضافاالقتصاد
الغاز، ومنه هذه الثروة  احتياطيتريليون مرت مكعب من  4.5، كما متلك اجلزائر البرتوكيماويالعامل ومثايل إلنتاج  يفمن األفضل 

 اجلزائر. يفون دافعا لظهور النزاع البالد ميكن أن تك يفاهلائلة 
 %76، و %98اجلزائر على النفط كان بنسبة كبرية، وميكن توضيح ذلك من خالل نسبة الصادرات النفطية واملقدرة ب  اعتماد

إىل تراجع أسعاره، حيث  أدتهذه التبعية للنفط جعلت البالد عرضة لصدمات خارجية  أنمن اإليرادات احلكومية، حيث 
، وهذا سبب أزمة 1986مليار دوالر ىف سنة  4.3إىل  1980عام  يفمليار دوالر  13.3مداخيل اجلزائر من  اخنفضت
، ىف حني بلغت 1980دوال سنة  705 مداخيل األفراد إىل اخنفاض يفواملتمثلة  االجتماعيةأدت إىل تدهور األوضاع  اقتصادية

 نفس السنة، أي أكثر من عشر مرات مقارنة ابجلزائر، وهذا كذلك يعترب دافع لظهور النزاع يف البالد.  يفدوال  7200ليبيا 
ملة ج إىل تقنيات متطورة، مما تؤدي إىل ارتفاع معدالت البطالة والسبب يكمن ىف فقدان اليد العاالنفط حتتا  استخراجعملية 

اجلزائر على النفط، وهذا ما  العتماداجلزائرية للخربة والكفاءات العالية املطلوبة، مع العلم أن القطاعات األخرى تعرف تراجعا نظرا 
 أوضاعهميدفع ابلشعب اجلزائري إىل العمل على مساندة النزاع من اجل حتقيق مطالبهم املتمثلة ىف توفري مناصب الشغل وحتسني 

 االجتماعية.
عن العوامل األخرى فيمكن إمجاهلا يف اخلصائص السكانية، وكفاءة املؤسسات)األمن(، إضافة إىل األفكار والعقائد السياسية،  أما
اجلزائر تعرضت لالستعمار الفرنسي  أنعن العوامل الدولية فهي معروفة التوزيع اجلغرايف للموارد حسب احلدود اإلقليمية، حيث  أما

 والسبب يكمن يف استغالهلا للثروات وخاصة النفط يف احلقبة األخرية من الفرتة االستعمارية. 1962اية إىل غ 19830من سنة 
 :احللول املقرتحة من أجل ترسيخ سياسة التنويع االقتصادي يف اجلزائر -رابعا

 املوارد الطبيعية: حتويلها من لعنة إىل نعمة -1
مصدر دخل رئيسي لدى كثري من البلدان األفريقية. ويشكل استخدامها بكفاءة وبشكل منتج 22يشكل النفط والغاز واملعادن 

أولوية عليا يف إطار السياسات. وقد اعتمد عدد من البلدان األفريقية أُطرا قانونية وتنظيمية حتكم توزيع وإدارة اإليرادات من النفط 
ا صناديق إليرادات املعادن. وتضم قائمة البلدان املرشحة لالنضمام إىل مبادرة الشفافية يف جمال واملعادن. وأنشأ عدد منه

بلدا أفريقيا. غري أن نقص املعلومات عن امليزانيات على مجيع مستوايت اجملتمع كثريا ما  15حوايل  الصناعات االستخراجية
 . يشكل عائقا أمام حتقيق املزيد من الشفافية

تعزيز نظم حوكمة املوارد الطبيعية على مجيع املستوايت؛ وتعزيز القدرات املؤسسية، مبا  من اجلتسعى على اجلزائر أن ينبغي إذ 
فيها القدرات البشرية والتقنية واملالية؛ واعتماد وتنفيذ سياسات وتشريعات فعالة؛ وتعزيز ملكية أصحاب املصلحة واملشاركة احمللية 

لطبيعية وتنميتها. وميكن للمجتمع الدويل هبذا الصدد أن يواصل تعزيز مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات يف إدارة املوارد ا
 االستخراجية وغريها من مبادرات الشفافية ويوفر الدعم التقين للحكومات املستعدة لالمتثال هلذه املبادرات، حسب الطلب.

ىل حتقيق تنسيق أفضل بني اجلهات الفاعلة يف استخدام اإليرادات من املوارد إ ة اجلزائرية أن تسعىاحلكومتسعى  علىينبغي كما 
الوطنية أن تكفل مشاركة اجملتمع  ةوينبغي للحكوم بني مستوايت احلكومة وبني خمتلف الوزارات القطاعية وغريها من املؤسسات.

تخراجية، مبا يف ذلك يف اجملتمعات احمللية املنتجة، عن املدين يف اختيار وتنفيذ املشاريع املمولة ابستخدام عائدات الصناعات االس
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الالمركزية القائمة على املشاركة. ومن املهم أيضا كفالة ختصيص  للحكومةطريق توفري قنوات معلومات مناسبة وإنشاء مؤسسات 
عن التكاليف البيئية  إيرادات كافية، ضمن خطط تقاسم اإليرادات، لتعويض اجملتمعات احمللية املضيفة ألنشطة االستخراج

وتطوير  اقتصادايهتاوحتتاج البلدان املعتمدة اعتمادا كبريا على إيرادات النفط واملعادن أيضا إىل تنويع ، بذلكواالجتماعية املرتبطة 
 .أنشطة أو صناعات جتعل االقتصاد أقل اعتمادا على املعادن

قوي، والعمل على  االقتصاديىف اجلزائر أبمهية ابلغة من أجل رفع النمو  االقتصادييتسم التنويع  :االقتصاديالتنويع  -2
السيما من خالل العمل على زايدة ىف نصب الصادرات  صاديتاالقتشجع التنويع  اليتالتحرر من مصيدة الفقر، إن السياسات 

ة من السكان ىف القطاع الرمسي، والعمل خارج احملروقات، قد تكون فعالة بوجه خاص ىف رفع مستوايت املعيشة وإدماج فئات كبري 
ال غىن عنها، ىف البحوث والتطوير، والتعليم من أجل دعم التنويع مبرور الوقت الذي  اليتىف اهلياكل األساسية  االستثمارعلى 

، سياسات يتطلب كثافة أكرب ىف املعارف، وحتتاج اجلزائر إىل وضع تدابري من أجل حتقيق سياسة التنويع على ثالث مستوايت
  الكلي، وتعزيز املؤسسات. االقتصاد، وسياسات واالستثمارالتجارة 

تعمل على تشجيع قطاعها التجاري من خالل تقدمي تسهيالت من عدة جوانب منها املدخالت املستوردة  أنتستطيع اجلزائر 
تتوفر فيها اخلدمات واهلياكل األساسية،  اليت، وإاتحة األراضي االئتمانيةدون رسوم مجركية، والتسهيالت الضريبية، واإلعاانت 

، وميكن التوصل احلكوماتترعاها  اليتووضع املعايري، وإقامة مؤسسات الفحص وإصدار الشهادات، وتشجيع أسواق التصدير 
 ها ما يلي:   تنفذها احلكومة من اليتمن السياسات واإلجراءات  ةعمو جمإىل زايدة تدفق رؤوس األموال عن طريق 

التقليل من درجة عدم التيقن واملخاطر اليت يواجهها املستثمرون. ويشكل االستقرار السياسي واستقرار االقتصاد الكلي،  -
 ابالقرتان مع شفافية السياسات واتساقها، عوامل حامسة يف اجتذاب املزيد من تدفقات رؤوس األموال؛

ن، عن طريق كفالة حقوق امللكية، وإنفاذ العقود، وضمان قوة السلطة القضائية حتسني املؤسسات املعنية بسيادة القانو  -
 ومصداقيتها؛ 

 كبح الفساد، سواء أخذ شكل الرشوة الصرحية أو ما ُيسمى بـاملدفوعات التسهيلية؛  -
 ومنصفة؛ وضع أُطر تنظيمية مالئمة لالستثمار، وتطبيقها بطريقة متسقة وشفافة -
نشطة موجهة حنو الداخل لتعزيز االستثمار املباشر األجنيب على املستوى احلكومي الوطين ودون الوطين، مع زايدة اعتماد هُنج  -

 الرتكيز على اجتذاب املستثمرين من الصني واهلند وجنوب أفريقيا وغريها من بلدان اجلنوب
من بلدان معينة: مثال تشجيع هذا االستثمار من طرف توجيه اجلهود حنو االستثمار األجنيب املباشر املقدم من صناعات معينة و  -

 شركات التصنيع اآلسيوية الراغبة يف نقل املهام املنطوية على قيمة مضافة أقل إىل اخلارج كوسيلة حلفز قطاع الصناعة يف أفريقيا؛
املوانئ والسكك احلديدية حتسني نوعية اهلياكل األساسية اليت ال غىن عنها الجتذاب االستثمارات اخلاصة، وهي الطرق و  -

  وإاتحة التيار الكهرابئي؛
إنشاء مناطق تنافسية خاصة الجتذاب االستثمارات املباشرة األجنبية، حلني إدخال حتسينات كبرية يف قطاع أكرب من اهلياكل  -

 األساسية االقتصادية؛
االستثمار يف التعليم واالستثمار يف مهارات حمددة، مبا يف ذلك إنشاء تعزيز رؤوس األموال البشرية كما وكيفا، عن طريق زايدة  -

الشراكات بني القطاعني العام واخلاص من أجل توفري التعليم التقين اهلادف إىل تعزيز مهارات الشركات احمللية اليت تشكل جزءا من 
 سلسلة إمداد الشركات األجنبية.
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 اخلامتة:
وأصحاب نظرية النمو والتنمية  نو االقتصادي، فحسب رأي بعض االقتصاديةرئيسيا ىف عملية التنمية تعترب املوارد الطبيعية عامل 

ىف هذه الدول، ولكن من خالل دراستنا  االقتصاديةعلى هذه القطاعات من اجل حتسني الوضعية  االعتمادجيب  االقتصادية
 اليتاملوارد الطبيعية لعبت دورا فعال ىف العديد من الدول وخاصة الدول النفطية، ولكن خالل فرتة زمنية حمددة  أنتوصلنا إىل 

ملحوظا، وحققت هذه الدول مداخيل معتربة عملت من خالهلا على حتسني املستوايت املعيشية،  ارتفاعاعرفت فيها أسعار النفط 
اجعا ىف أسعار هذه املوارد، وهذا ما ينعكس ابلسلب على هذه الدول وذلك بسبب ولكن بعد فرتة من الزمن عرفت األسواق تر 

الرتكيز على هذا القطاع وإمهال القطاعات األخرى، كما أن هناك بعض الدول ال متلك موارد طبيعية ولكنها حققت معدالت منو 
، حيث توصل اقتصادهامتثلت ىف ضعف  اليت و حققتها الدول الغنية ابملوارد الطبيعية اليتمرتفعة، ومن خالل هذه النتائج 

واليت ترمجت ىف نظرية لعنة املوارد الطبيعية،  اقتصادايإىل أن هذه املوارد هي السبب الرئيسي ىف  ضعف هذه الدول  االقتصاديون
املوارد الطبيعية، يؤدي  ميكن تفسريها ىف أن اإلهتمام بقطاع ما وخاصة قطاع واليتوتتمثل هذه النظرية ىف كل من العلة اهلولندية 

يعرف تدهورا ملحوظا ىف كل اجلوانب،  االقتصادهذه احلالة  ففيإىل إمهال القطاعات األخرى، ولكن ىف حالة تراجع هذا القطاع  
ضعف املؤسسات وغياب سياسة احلكم الراشد  هيهذه الدول على هذه املوارد، أما السبب الثاين ىف هذه اللعنة  العتمادنظرا 
حبقوق   االحتفاظاملوارد الطبيعية، والعمل على  واستغاللحلسن تسري  الرئيسياللذان يعتربان احملرك  االجتماعياملال  ورأس

السبب الثالث فيكمن ىف الصراعات  أمااألجيال القادمة وضمان الرفاهية اإلجتماعية هلم، دون املساس حبقوق األجيال احلالية، 
املوارد لفئة معينة ىف اجملتمع والعمل على رفع وحتسني مستوايت املعيشية  الستغاللوذلك نظرا  الداخلية القائمة ىف هذه الدول

الفساد والبريوقراطية وهذا ما دفع إىل ظهور صراعات داخلية  انتشارابلنسبة هلذه الفئة مع إمهال الفئات األخرى، إبضافة إىل 
اد، والعمل على نشر الدميقراطية، والتعاقب على املسؤولية ىف هذه الدول، أساسها هو العمل على حتقيق املساواة ىف مداخيل األفر 

ىف هذه الدول يعملون املستحيل من أجل البقاء ىف السلطة والعمل على هنب خريات هذه البالد، ومنه ميكن  املسئولنيألن معظم 
، ومن اجل جتنب هذه ةالداخليالصراعات ، ضعف املؤسسات، العلة اهلولنديةتفسري هذه النظرية ىف ثالث نقاط رئيسية هي:

الظاهرة جيب العمل على الرتكيز على اإلهتمام ابلقطاعات األخرى)الفالحي، الصناعي واخلدمايت(، والعمل على حتسني جودة 
 .االقتصادياملؤسسات من أجل العمل على ترسيخ سياسة التنويع 
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