دراسة

اقتصاد و مال ّية

ترقية أم ربح للوقت؟
االقتصادي
التحول
إيرادات ال ّنفط،
ّ
ّ
يايس يف اجلزائر
الس
ّ
والبقاء ّ

تيهنينان القايض

من خالل دراسة تط ّور حومكة
الصناع ّية
النّفط
والسياسة ّ
ّ
يف اجلزائر منذ االستقالل،
تتح ّدى هذه الورقة احلسابات
الرئيس ّية وتسلّط ّ
الضوء عىل
للسياسة يف
ال ّدور احلامس ّ
حتديد النّتاجئ االقتصاد ّية .

لقد حت ّولت اجلزائر من حتالف
مهمين بذلت فيه جهود تنويع
كبرية إىل حتالف ضعيف من
ّ
يمتي بزيادة
النّوع املهمين
احملسوب ّية والزتام خم ّفف
اهليلكي.
بال ّتح ّول
ّ
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مقدمة
ّ
السياســات ّية اهلادفــة
السياســ ّية هلــذه ال ّتوص ّيــات ّ
الطبيعــة ّ
لتحقيــق ال ّتنـ ّوع تعكــس املجــال ّ
الض ّيــق الــذي ال يــزال ممسوحــا
بــه مضــن صنــدوق النّقــد الـ ّد ّ
ويل العتبــارات سياسـ ّية ويعكــس
ّ
ّ
أيضــا نزعــة ّ
ـرايل اجلديــد الكبــرة لــزع الطابــع
الن ـ ّوذج اللّيـ
االقتصــادي .ال ّتوصيــات
ــيايس عــن معل ّيــات ال ّتطويــر
الس
ّ
ّ
ّ
السياســات ّية ال ّتكنوقراط ّيــة يـ ّ
م اســتبعادها بشــل كبــر والكثري
ّ
مــن الــ ّدول النّاميــة ال تــزال تعمتــد بدرجــة كبــرة عــى ريــع
اهليدروكربــون (.)Smith 2014

حتــ ّدي ال ّتمنيــة بالنّســبة لعــدد كبــر مــن الــ ّدول النّاميــة
الصــادرات وتوجيــه األنمظــة
هــو مــرادف لتحــ ّدي تنويــع
ّ
واهليــالك االقتصاد ّيــة بعيــدا عــن ال ّتبع ّيــة لملــوارد ّ
الطبيع ّيــة
(.)Rodrik 2004, Page 2008, Greenwald/Stigliz 2013
الصــادرات لــدى ال ـ ّدول الغن ّيــة باملــوارد ُيــرى أنــه أمــر
تنويــع ّ
حــامس محلايــة االقتصــادات احمللّ ّيــة مــن اهلــزّات اخلارج ّيــة
واحملافظــة عــى ّ
ـادي .بريبيــش ()Prebish 1950
الن ـ ّو االقتصـ ّ
وســينغر ( )Singer 1950جــادال أ ّنــه بســبب اخنفــاض مع ـ ّدالت
يتوجــب
الســلع األ ّول ّيــة،
ال ّتبــادل التجـ ّ
ّ
ـاري املرتبطــة بصــادرات ّ
الصــادرات عــن
ـع
ـ
تنوي
ـل
ـ
أج
ـن
ـ
م
ـدة
ـ
جاه
ـى
ـ
تس
عــى الـ ّدول أن
ّ
طريــق تطويــر قدراهتــا ال ّتصنيع ّيــة.

ـوري احمل ّفــز هلــذه الورقــة هــو اكل ّتــايل  :مــا الــذي
الســؤال احملـ ّ
ّ
ـر انعــدام ال ّتنـ ّوع ّ
والتقيــة يف الـ ّدول النّاميــة الغن ّيــة بالنّفــط
يفـ ّ
القــوي؟ الكتابــات املوجــودة
ّظــري
جريــي والن
الســند ال ّت
ّ
ّ
ّ
رمغ ّ
الســؤال تعمتــد أساســا عــى
الــي حتــاول اإلجابــة عــى هــذا ّ
تفســرات تســتند عــى " لعنــة املــوارد " ،إطــار ال ّدولــة ال ّريع ّيــة
املؤســي احلديــث (Robinson et al. 2006( )NIE
واالقتصــاد
ّ
لكن ّ
اتاهات
ّ )Auty 2001, Collier/Hoeffer 2005, Ross 2004,
حديثــة حت ـ ّدت وجهــات النّظــر هــذه معتــرة إ ّياهــا بنيو ّيــة ج ـ ًّدا
ومقلّلــة مــن أمه ّيــة الـ ّدور الــذي تلعبــه الواكلــة)Poteete 2009( .
قــال بــأنّ بوتســوانا اســتطاعت يف الغالــب تفــادي لعنــة املــوارد
بالـ ّرمغ مــن خمزوهنــا الكبــر مــن املــاس بســبب طبيعــة ائتالفهــا
ــيايس .بدراســهام لملفاوضــات بشــأن العقــود بــن
الس
ّ
ّ
ّ
والــراكت املتعــ ّددة اجلنســ ّيات ،هيــي
احلكومــة األوغند ّيــة
وإيزمــا ( )Hicky/Izma 2016يدافعــان عــن حتليــل لدينام ّيــات
املؤسســات يف دراســها لــأداء
والســلطة يــدمع
السياســة
ّ
ّ
ّ
ـادي يف ال ـ ّدول الغن ّيــة بالنّفــط.
االقتصـ ّ

اهلبوط احلا ّد ألسعار النّفط منتصف سنة ّ 2014
ذكر العديد من
ال ّدول النّفط ّية بأمه ّية هذه الرؤية احلامسة .اجلزائر ،اليت مت ّثل
احملروقات أكرث من  90%من صادراهتا اإلمجال ّية مثملا اكن هيلع
احلال سنة  ،2015رأت أنّ مع ّدالت ّ
الن ّو يف اخنفاض وجعزها
ّ
ّ
ّ ّ
اإلمجايل
احملل
املايل يف تزايد خطري بلغ  15.6باملئة من النّاجت
سنة .)FMI 2017( 2015
املؤسسات املال ّية ال ّدول ّية حتذيرات لل ّدول املص ّدرة للنّفط
وجهت
ّ
ّ
تدعوها لعقلنة اإلنفاق ،تنويع مصادر اإليرادات وبذل جمهودات
التجاري .عىل سبيل املثال ،تقرير صندوق النّقد
أكرب لتحسني املناخ
ّ
ال ّدويل حول اجلزائر سنة  2017أشار إىل أنّ " اجلزائر حباجة إىل
تنفيذ إصالحات هيلك ّية واسعة النّطاق لتحسني مناخ االستمثار،
ّ
خاص
دمع االقتصاد املتن ّوع وتيسري معل ّية نشوء قطاع
دينامييك"
ّ
( .)FMI 2017 : 40مكا يشري ال ّتقرير إىل أنّ مستويات اإلنفاق لدى
اجلزائر ال ميكن ّ
املؤسيس حي ّد من ظهور قطاع
محتلها وأنّ اإلطار
ّ
الصادرات (.)FMI 2017 : 42
خاص نشط من شأنه أن يقود تنويع ّ
ّ

بناء عىل هذه ال ّتحاليل ،لكن مع تركزي رصحي عىل عراقيل تنويع
الصادرات ،هذه الورقة ترى بأنّ مدى اخنراط احلكومات يف جهود
ّ
ال ّتنويع ّ
والتقية هو يف األساس دالّة عىل ال ّتأثري املتبادل بني طبيعة
اإليديولويج ،وتفاعل هذين
السلطة وميلِه
الس
ّ
يايس يف ّ
ّ
االئتالف ّ
ّ
ّ
السياسات ّية اخلارج ّية.
الت
دخ
ت
ال
مع
العنرصين
ّ

السياســة ليســت ناجتــة عــن إمهــال أو
غــر أنّ أخطــاء هــذه ّ
اللكــي مــن طــرف
لالقتصــاد
ــلمية
الس
جهــل باالســراتيج ّيات ّ
ّ
السياســ ّية .نيوبــري ( )Newberry 1986جيــادل بــأنّ
النّخــب ّ
خــراء االقتصــاد يفتقــدون عنــرا مركز ّيــا يف تفســرمه
ّ
تبــي سياســات غــر ســلمية مــن
الــي ء أو يف
لــأداء
ّ ّ
طــرف البلــدان الوفــرة املــوارد  " :احلكومــات "  .مســتندة
عــى " ّ
خطــة احلــم ال ّر اشــد "  ،توصيــات صنــدوق النّقــد
السياســات ّية إىل البلــدان الغن ّيــة باملــوارد ّ
الطبيع ّيــة
ال ـ ّد ويل ّ
متيــل إىل أن تكــون وصفــات منوذج ّيــة حــول كيــف ميكــن
يمســى بلعنــة املــوارد ،الفكــرة القائلــة
للــ ّدول أن تتجنّــب مــا
ّ
ّ
بــأنّ وفــرة املــوارد الطبيع ّيــة تقــ ّوض ّ
النــ ّو الطويــل األجــل
وتتســ ّبب يف ّ
الس
ــيايس (.)Kolstad/Wiig 2009
ّ
اللاســتقرار ّ

احلجة ال ّتباينات
تفس هذه
ّ
خالفا لل ّتفسريات القطع ّية وال ّثابتةّ ،
املؤسسات
ذات
البلدان
يف
السياسة واالقتصاد ال ّرييع
ّ
يف ح ّدة ّ
ريا.
املتشاهبة ظاه ّ
عــن طريــق إطــار تســوية سياســ ّية معــ ّدل يتيــح جمــاال حتليل ّيــا
أكــر لإليديولوج ّيــات ،تــدرس هــذه الورقــة تطــ ّور إدارة النّفــط
عــرف
والسياســات ّ
ّ
الصناع ّيــة يف اجلزائــر منــذ االســتقاللُ .ت َّ
الصناع ّيــة عــى ّ
أنــا اجلهــود االســراتيج ّية ال ّرمس ّيــة
السياســة ّ
ّ
الصنــايع وتنويــع
املبذولــة مــن طــرف احلكومــة لتطويــر القطــاع ّ

2

مقدمة

وعــاء إيــرادات ال ّدولــة (ُ .)Gray 2013يعتقــد أنّ اجلزائــر انتقلــت
مــن ائتــاف إمنـ ّ
ـايئ حممتــل يف عهــد جهبــة ال ّتحريــر الوطــيّ
بقيــادة بومديــن يف العقــود األوىل لالســتقالل مــن  1962إىل
تقريبــا أواخــر  ،1970بعــد ذلــك حت ّولــت تدرجي ّيــا إىل مــا
يعتــره " خــان " ( )Khan 2010نوعــا مهمينــا ضعيفــا لل ّتســوية
ّ
الســلطة وضعفهــا أمــام
السياســ ّية مــع ارتفــاع زيــادة
تفــكك ّ
ّ
االحتجاجــات االجمتاع ّيــة .خــال املرحلــة األوىل الــي ُتعــرف
هامــة يف تطويــر
أيضــا باحلقبــة االشــراك ّية ،حت ّققــت إجنــازات ّ
الصناع ّيــة للبلــد ،متح ّديــة بذلــك الكثــر مــن تن ّبــؤات
القاعــدة ّ
نظريــة لعنــة املــوارد .مــع ذلــك ،أظهــر االئتــاف احلــامك خــال
ّ
أقــل لالســتفادة
احلقبــة اللّيربال ّيــة قــدرة والزتامــا إيديولوج ّيــا
الصــادرات.
مــن عائــدات النّفــط لتنويــع وترقيــة ّ
الصادرات
هناك عامل مه ّم يقف وراء فشل اجلزائر يف تنويع
ّ
واملقيدة بني ال ّدولة
خارج قطاع احملروقات يرتبط بالعالقة املع ّقدة
ِّ
اخلاص اليت اسمت ّرت يف لكتا احلقبتني االشرتاك ّية
ورأس املال
ّ
السوق اليت قادها صندوق
واللّيربال ّية .مل تتص ّدى معل ّية حترير ّ
النّقد ال ّد ّ
ويل هلذه العراقيل ،بدال من ذلك ،بإمهاهلا األخذ بعني
ّ
السلطات يف البلد ،حزمة اإلصالحات الليربال ّية
االعتبار توزيع ّ
خاص
اجلديدة لصندوق النّقد ال ّدويل أفضت إىل قطاع استرياد
ّ
سىع بنشاط لتقويض ظهور قطاع تصنيع من ِتج .هذا ما أعاق بشدة
الصادرات.
قدرة البلد عىل بناء شبكة صناع ّية ديناميك ّية وتنويع ّ
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جحج نظر ّية
اهلولندي ،مع ذلك ،تليق الضوء فقط عىل ال ّت ّ
حي
جحة املرض
ّ
ّ
اهليلكي ض ّد ال ّتنويع يف البلدان الغن ّية بالنّفط .لكن اآلثار
ّ
رية تتعارض
املوح ّدة
االقتصاد ّية
َ
َ
املقرتحة من خالل هذه النظ ّ
االقتصادي يف البلدان
مع مستوى ال ّتفاوت الكبري يف األداء
ّ
الغن ّية بالنّفط.

اهلولندي
املتالزمة
ّ
الكتابات حول البلدان الغن ّية باملوارد عزَت إليرادات املوارد أمه ّية
املؤسس ّية
االقتصادي وقدرات ال ّدولة
حامسة يف حتديد األداء
ّ
ّ
يايس .العديد من ال ّدراسات أظهرت وجود عالقة
الس
ّ
وطبيعة النّظام ّ
ّ
ُ
سلب ّية بني وفرة املوارد الطبيع ّية ّ
االقتصادي املستدام تعرف
والن ّو
ّ
بـ " مفارقة الوفرة " أو " لعنة املوارد " (.)Auty 2001, Karl 1997
سياس ّيا ،لطاملا ارتبطت االحتياطات الكبرية من املوارد
ّ
والناعات
االستبدادي والبحث عن ال ّريع
الطبيع ّية باحلمك
ّ
(.)Boone 1990, Van de Walle 2001, Van der Ploeg 2011

أظهر عدد متنا ِم من ال ّدراسات اجلامع ّية بأنّه اعمتادا عىل
السليب
السياسات اليت تتبنّاها احلكومات ميكن معادلة األثر
ّ
ّ
لملرض
اهلولندي ( .)Brahmbhatt et al. 2010بال ّتأكيد ،ميكن
ّ
اهلولندي ولعنة املوارد األوسع
السيطرة عىل أعراض املرض
ّ
ّ
بالقدر الذي خيتاره شاغلو الوظائف يف توزيع اإليرادات من
السياس ّية اليت حت ّد
قطاع مزدهر (.)Poteete 2009ال ّتدابري
ّ
من تد ّفق اإليرادات من املوارد ّ
ّ
احمليل
الطبيع ّية حنو االقتصاد
السلع
استقرار
وصناديق
ة
ي
األجنب
عىل غرار صناديق االحتياط
ّ
ّ
األساس ّية تستطيع أن محتي االقتصادات من تأثريات املرض
اهلولندي ( .)Sachs 2007باإلضافة إىل ذلك ،اجلهود املدروسة
ّ
السليب
األثر
موازنة
ميكهنا
ناعة
الص
يف
ّفط
ن
ال
عائدات
الستمثار
ّ
ّ
لملرض
اهلولندي عىل ال ّتصنيع (.)Lowi 2011
ّ

ريــة لعنــة املــوارد تعمتــد بشــل كبــر يف تفســراهتا عــى
نظ ّ
متالزمــة " املــرض
اهلولنــدي " الــي تشــر إىل تأثرييــن
ّ
أساســ ّيني يتبعــان طفــرة املــوارد  :أ ّوال ،ارتفــاع يف قميــة
الســلع
العملــة احلقيق ّيــة يتسـ ّبب فيــه ارتفــاع حــا ّد يف صــادرات ّ
األ ّول ّيــة ،ثانيــا ،ميــل قطــاع املــوارد املزدهــر لحســب رأس املــال
الصناعــة والزّراعــة ،ممــا يرفــع تلكفــة
والعاملــة مــن قطــايع ّ
ّ
اإلنتــاج يف هــذه القطاعــات وجيعلهــا أقــل تنافســ ّية (2014
 .)Papyrakis/Ravehميكــن القــول أنّ ال ّتأثــر األكــر رضرا
اهلولنــدي هــو تفكيــك ال ّتصنيــع كــون املبالغــة يف
لملــرض
ّ
تقيــم العملــة يعـ ّرض االقتصــاد إىل خطــر تضــاؤل النّشــاطات
الصناع ّيــة خــارج قطــاع املعــادن ( .)Palma 2014هــذا ال حي ـ ّد
ّ
فقــط مــن القــدرة ال ّتنافس ـ ّية يف ال ّتصنيــع ،لك ّنــه ُي ـ ِدث أيضــا
ـادي مــن
حتـ ّوال هيلك ّيــا ،تلــك يه إعــادة توزيــع النّشــاط االقتصـ ّ
أنشــطة إنتاج ّيــة منخفضــة إىل أنشــطة مرتفعــة ،أقــل رحب ّيــة
ّ
وبال ّتــايل
أقــل احمتــاال (.)Page 2008

اهلولندي إذا ليس شيائ ال ميكن جتنّبه .يظهر ذلك جل ّيا
املرض
ّ
يف ال ّتباين احلا ّد يف ّ
االقتصادي بني نيجرييا
الن ّو واألداء
ّ
وإندونيسياَ ،بل َدان يتشاهبان يف مستويات ال ّدخل واحتياطات
كبرية للنّفط يف سنوات ّ
الثانينات ( .)Fuady 2015يف إندونيسيا،
بعد فرتات مزدهرة ،قامت احلكومة بصورة مهنج ّية باخلفض من
الصادرات غري
قمية الروب ّية .هذا ال ّتخفيض يف قمية العملة عزّز ّ
الصادرات
نسبة
مما نتج عنه ارتفاع يف
القابلة لل ّتداول ال ّت
ّ
ّ
جاري ّ
الصناع ّية بـ 260باملائة ( .)Gelb et al. 1988يف املقابل ،بعد
ّ
فشلها يف ّ
اهلولندي ،عانت
اتاذ خطوات استباق ّية لتجنّب املرض
ّ
الصادرات ( .)Lewis 2009لذلك،
نيجرييا من تقهقر حاد يف تنويع ّ
بعيدا عن كونه حم ّددًا هيلك ّيا ،مدى معاناة بلد ما من املرض
اهلولندي يعمتد عىل اختيارات سياسات ّية.
ّ

رية وال ّتجريب ّية املستفيضة أظهرت أنّ تنويع وتط ّور
الكتابات النّظ ّ
الصناع ّية أمر ج ّد حامس من أجل تمنية مستدامة
الصادرات
ّ
ّ
(.)Herzer et al. 2006, Ben Hammouda et al. 2009, Rodrik 2008
ّ
تمتي هبيالك إنتاج
ويرجع ذلك أساسا إىل أنّ االقتصادات اليت
السلع األساس ّية
أسعار
متن ّوعة ميكهنا أن محتي نفهسا من تقل ّبات
ّ
واالستفادة عىل حنو أهسل من الفرص املستج ّدة يف األسواق
العامل ّية ( .)Page 2008عندما تقوم ال ّدول النّامية برتقية قاعدهتا
اإلنتاج ّية من نشاطات ّ
أقل تعقيدا إىل نشاطات أكرث تعقيدا وتط ّورا
ستظهر فرص جديدة يف ال ّتصدير ( .)Lall et al 2006إذا ّ
مت
استغالهلا بشلك ف ّعال ميكن هلذه الفرص أن ختلق أمثلة عن
الصناع ّية
" ال ّتعمل من خالل ال ّتصدير " ،وترفع القمية املضافة ّ
صنايع أكرب ( .)Almodovar et al. 2013 : 916
وتؤ ّدي إىل تن ّوع
ّ
جاري
لذلك ،عن طريق جعل القطاعات القامئة عىل ال ّتبادل ال ّت
ّ
اهلولندي حاجزا كبريا
غري قادرة عىل املنافسة ،مي ّثل املرض
ّ
أمام التح ّول
الصادرات (.)Rodrik 2016
اهليلكي وتنويع ّ
ّ

الدولة ال ّريع ّية
نظر ّية ّ
السياســ ّية
عــى خــاف ال ّتفســرات االقتصاد ّيــة ،ال ّتفســرات ّ
الصــادرات يف البلــدان الغن ّيــة باملــوارد غالبــا مــا
النعــدام تن ـ ّوع ّ
ريــة ال ّدولــة ال ّريعيــة (Beblawi/Luciani 2015
نظ
اســتندت عــى
ّ
ّ
)Mahdavy
1970,
حتصــل ال ّدولــة نســبة
ـا
ـ
عندم
ـه
ـ
ن
أ
ـة
ـ
ري
ّظ
ن
ال
ـرى
ـ
ت
.
ّ
ّ
كبــرة مــن ال ّدخــل القــويم مــن اإليــرادات اخلارج ّيــة ،لــن تكــون
حباجــة إىل فــرض الرضائــب وبال ّتــايل تصبــح أكــر اســتقالل ّية
عــن املجمتــع .لــدى النّخــب احلامكــة يف الــ ّدول ال ّريع ّيــة القليــل
ّ
حمــي منتــج بســبب أنّ ّ
الشع ّيــة
مــن احلوافــز لتطويــر قطــاع
4

رية
جحج نظ ّ

مر لل ّريــع
ّ
السياس ـ ّية يف هــذه ال ـ ّدول تعمتــد عــى ال ّتوزيــع املس ـ ّ
االقتصــادي ال ّ
وليــس عــى األداء
لكــي (.)Moor 2004 : 307
ّ
رية ،املســتويات الكبرية مــن املوارد ّ
الطبيع ّية
وفقــا ملؤ ّيــدي هذه النّظ ّ
تعيط نتا َ
مؤسس ّــية حم ّددة .أ ّوال ،بســبب اســتقالل ّيهتا الكبرية،
جئ
ّ
مــن األرحج أن تتجاهــل الـ ّدول ال ّريع ّيــة تفضيــات سـ ّ
ـاهنا ومتنــع
ظهــور مجموعــات اجمتاع ّية مســتقلّة وتتحـ ّول إىل أنمظة سياسـ ّية
مســتب ّدة ( .)Ross 2004ثانيــا ،تقلّــل إيــرادات املــوارد احلاجــة إىل
فــرض ّ
الضائــب وبال ّتــايل قــدرات ال ّدولــة االســتخراج ّية .يــؤ ّدي
هــذا إىل نقــص يف املعلومــة يف جانــب احلكومــة ،ممــا يعرقــل
وضــع اســراتيج ّيات ســلمية لل ّتنويــع ّ
والتقيــة .ثالثــا ،متركــز
وزيــي
الســلطة مــن طــرف احلكومــة إضافــة إىل الطابــع ال ّت
ّ
ّ
لالقتصــاد تنجم عنــه بريوقراطيــات متضخّ مــة وغــر ف ّعالــة بشــل
كبــر ( .)Lowi 2009باإلضافــة إىل ذلــك ،تغـ ّذي املســتويات الكبرية
مــن الريــوع اخلارجيــة ممارســات توريــث احلــم والفســاد حيــث
ّ
ّ
تجشــع األفــراد عــى ال ّتنافــس مــن أجــل االســتحواذ عــى
أنــا
ال ّدولــة ( .)Bates 1988, Van de Walle 2001أخــرا ،عــدم تعزيــز
تمنيــة رأس املــال البـ
ـري و" البحــث عــن ال ّريــع " هــو أســاس
ّ
ّ
لك حرك ّيــة اجمتاع ّيــة.

(.)North 1990, Acemoglu/Johnson/Robinson 2001, De Soto 2000

يس احلديث حتليالهتم عىل احلجج
يبين عملاء االقتصاد
املؤس ّ
ّ
ّ
املؤسسات املوجودة إىل
املعمتدة عىل املسار اليت تتعقب
ّ
مؤسسات قدمية ( .)North 1990آسميوغلو ،جونسون وروبنسون
ّ
( )Acemoglu/Johnson/Robison2001يرون بأنّه يف املستعمرات
املؤسسات اليت
السابقة سواء اكنت غن ّية باملوارد أم ال ،اكنت
ّ
ّ
ّ
اخلاصة تسمت ّر بعد االستقالل يف تعزيز الن ّو
محتي امللكية
ّ
وال ّتطوير .يرى روبنسون وآخرون ()Robinson et al. 2006 : 451
السياس ّيني
بأنّ لعنة املوارد ميكن جتنّهبا بوجود
مؤسسات ُتضع ّ
ّ
العامة وفقا ملبدأ االستحقاق.
وختصص املوارد
لملساءلة
ّ
ّ
عىل ال ّرمغ من ذلك ،من احملمتل أن تعاين البلدان اليت تفشل
مؤسساهتا يف محاية ممارسات ال ّدولة من الفساد وال ّتوريث من
ّ
لعنة املوارد وتفشل يف تنويع قاعدة إيراداهتا .بشلك مماثل ،ساال
أي مارتني وسوبرامانيان ()Sala-i-Marti/Subramanian 2003
املؤسس ّية وانعدام مياكنزيمات املساءلة يؤ ّدي
يعتربان أنّ النّوعية
ّ
السياس ّية لتبديد إيرادات املوارد الطبيع ّية خالل فرتات
بالنّخب ّ
البحبوحة ،تاركة البلد فقريا مكا اكن قبل ذلك.
ّظري
االقتصادي
الفكر
املؤسيس احلديث يو ّفر األساس الن ّ
ّ
ّ
ّ
املؤسسات املال ّية
طرف
من
املتبن
اشد
ر
ال
احلمك
لربناجم
ّ
ّ
ال ّدول ّية منذ ال ّتسعينات (.)Di John/Putzel 2009هذا ما حي ّفز
سياسات " مقاس واحد للجميع " املبن ّية عىل ّ
مؤسسات
تبن
ّ
املامرسات األفضل من النّوع املرتبط بال ّتمنية النّاحجة عند
لكن العديد من افرتاضات االقتصاد
الصناع ّيني األوائل.
ّ
ّ
املؤسيس احلديث تتجاهل تارخي التح ّوالت االقتصاد ّية لدى
ّ
ال ّدول املتقدمة اليت نعرفها اليوم خبلطها النّتاجئ املرغوبة للتط ّور
ال ّرأمسايل مع رشوطه املسبقة ( .)Gray/Khan 2010يف احلقيقة،
الكثري من املامرسات املرتبطة بتوريث احلمك يه يف جوهر
معل ّيات ّ
التامك األ ّويل ( .)Mkandawire 2015عىل سبيل املثال،
ّ
السيعة يف أملانيا أواخر القرن التاسع عرش
ال ّثورة ّ
الصناع ّية ّ
مؤسسات ّ
مل تتح ّقق بفضل
الن ّوذج املثايل لـ" وابر" ،ولكن من
ّ
ّ
والشعري الذي مجع مع بعض العنارص األكرث
خالل تالمح احلديد
ّ
يمسهيا ألكسندر
ة
ي
معل
يف
قيلة،
ث
ال
ناعات
الص
يف
إقطاع ّي ًة للاكرتالت
ّ
ّ
ّ
َ
ْ
غراشنكرون ( )Gerschenkron 1962بـ" أقطعة الربجواز ّية " .العالقة
القويم تضمنّت تارخي ّيا أشاكال من املالزَمة
بني ال ّدولة وال ّدخل
ّ
ليست بعيدة كثريا عن املعىن احلايل لملحسوب ّية .لذلك ،من امله ّم
ال ّتفصيل يف احملسوب ّية وفهم دوافعها ودراسة كيف تنتج هذه
ال ّدوافع اختالفات يف نتاجئ ال ّتمنية (.)Whitfield et al. 2015

يف حني أنّ بعض اخلصائص املذكورة أعاله ميكن أن توجد
يف العديد من ال ّدول الغن ّية باملوارد ،إال ّ
بأي حال من
أنا ليست ّ
خاصة هبذه ال ّدول ،ولكن ،مسات منترشة يف
األحوال مسات
ّ
ال ّدول النّامية اليت تهشد حت ّوال رأمسال ّيا .إلجياد عالقة سبب ّية
ّ
السياس ّية واالقتصاد ّية ،إطار
الطبيع ّية والنّتاجئ
بني املوارد
ّ
جحة مستعملة بكرثة لتوضيح املسارات
أصبح
ة
ي
يع
ال ّدولة ال ّر ّ
ّ
املتعارضة .عىل سبيل املثال ،ريع النّفط يشار إليه عىل أنّه سبب
الس
يايس ( ،)Karl 1997وأيضا يف االستقرار
ّ
يف االضطراب ّ
ّ
)Ross
يايس (2001
الس
العريب استعملت إطار
بيع
ر
ال
حول
فات
ل
.املؤ
ّ
ّ
ّ
ّ
يايس يف اجلزائر ()Volpi 2013
الس
االستقرار
لتفسري
ة
ي
يع
ر
ال
ولة
ال ّد
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وللتنظري للثورة الليب ّية يف نفس الفرتة (.)Martinez 2014
يف حني أنّ إطار ال ّدولة ال ّريع ّية ولعنة املوارد تو ّفر بعض
القية والدينام ّيات االقتصاد ّية يف ال ّدول الغن ّية بالنّفط،
ال ّرؤى
ّ
ّ
السياسات واألداء
لكن قميهتا التن ّبؤ ّية فميا يتعلق خبيارات
ّ
ّ
االقتصادي صغرية .بدال من إعطاء النّفط معىن سياس ّيا
ّ
خاصا ،قد يكون من األفضل حتليل ّيا النّظر يف اإلرث ال ّتارخيي
ّ
املؤسسية ملختلف ال ّدول الغن ّية بالنّفط لتسليط ّ
الضوء
والقواعد
ّ
االقتصادي.
عىل معيقات ال ّتن ّوع
ّ

مؤسسايت جديد ووفرة ال ّنفط
اقتصاد
ّ

واملؤسسات يف االقتصاد
بالسياسات
اهلوس ال ّتحلييل
ّ
ّ
السياسة وعالقات
من
األمعق
األشاكل
هيمل
احلديث
يس
ّ
املؤس ّ
ّ
ّ
يس .مثملا يرى بوتييت
السلطة اليت تشك أساس األداء
املؤس ّ
ّ
ّ
السياسات،
( )Poteete 2009 : 545يف دراسته لبوتسوانا  " :خلف ّ
السياس ّية " .يعترب بوتييت
املؤسسات وبناء ال ّدولة تمكن االئتالفات ّ
ّ
مؤسسات ال ّدولة يف بوتسوانا عند اكتشاف
أنّه بال ّرمغ من ضعف
ّ
املاسّ ،
السيطرة عىل أعراض لعنة املوارد.
متكن البلد تقريبا من ّ
السياسات ال ّدامعة ّ
للن ّو يف
السياق ،ال يعمتد مسىع ّ
يف نفس ّ
ّ
املؤسس ّية،
ة
و
والق
ارخيي
ت
ال
املسار
عىل
فقط
باملوارد
ال ّدول الغن ّية
ّ
ّ

املؤسيس احلديث ( ،)NIEالنّتاجئ اإلمنائ ّية
حسب االقتصاد
ّ
املؤسسات
يف ال ّدول الغن ّية باملوارد تعمتد عىل منط ونوع ّية
ّ
املؤسسات عىل
يف ال ّدولة .نورث ( )North 1990 : 3يع ّرف
ّ
ّ
املؤسسات اليت
أنا " قواعد اللّعبة يف املجمتع " ويرى أنّ
ّ
ّ
اخلاصة والشفاف ّية ستع ّزز
تضمن املساءلة وحقوق امللك ّية
ّ
ّ
ّ
بغض النّظر عن ثروات البلد من املوارد .يستند هذا
الن ّو
ّ
ّ
تمتي هبذه اخلصائص
املؤسسات اليت
مبدأ
عىل
رح
الط
أنّ
ّ
ّ
وتوسع األفق الزمينّ
وتجشع االستمثار
تقلّل من املخاطر
ّ
5
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لكنّه يعمتد أيضا عىل طبيعة االئتالف احلامك واهمتاماته وميوالته
والسياق اجليويسايس األوسع.
اإليديولوج ّية
ّ

تعيق إعادة اهليلكة االقتصاد ّية يف ال ّدول الغن ّية باملوارد ،حتليل
جتسد
السؤال األكرب حول كيفية
ّ
ال ّدور الذي يلعبه ال ّريع مضن ّ
ّ
السياسات اليت تربز تركيبات
مؤسسات ال ّدولة،
بالتكزي عىل ّ
ّ
.)Hickey/Izama
(2015
دة
د
حم
سية
مؤس
الصدد ،جيب
هذا
يف
ّ
ّ
ّ
ّ
التكزي يف ال ّتحليل عىل القابلية لل ّتوافق بني أهداف ال ّتمنية
البعيدة املدى اليت من شأهنا مساعدة البلد واملصاحل القصرية
السياس ّية.
السياس ّيني لل ّتحمك
بالسلطة ّ
ّ
املدى نوعا ما لملسؤولني ّ
عملا أنّ ال ّتنويع
االقتصادي يستلزم تاكليف سياس ّية مبا أنّ
ّ
ال ّتغيري يف توزيع ال ّريع يق ّوي بعض املجموعات عىل حساب
أخرى ،من املمكن أن يعيق االئتالف احلامك إصالحات ال ّتنويع إذا
الس
يايس .وفقا لـ" خان " (،)Khan 2010
ّ
اكن ال ّتنويع هي ّدد بقاءه ّ
الإمساك
بالسلطة يعين " قدرة الفرد أو املجموعة عىل االخنراط
ّ
والنّجاة يف ّ
الناعات ".

السياس ّية واإليديولوجيا
يف ال ّتقاطع بني ال ّتوافقات ّ

السياسة يف مركز
املقاربات اليت مجتع الواكلة واهليلك وتضع ّ
ّ
ال ّتحليل برزت أكرث ّ
مؤخرا حماولة تفسري ملاذا وكيف حتقق البلدان
ّ
االتاه
املهمة يف هذا
ال ّتمنية عىل املستوى البعيد .أحد األطر
ّ
الس
يايس " ،اليت تشري إىل " ال ّتوازن أو
ّ
يه " نظرية ال ّتوافق ّ
ّ
والطبقات
السلطة بني املجموعات االجمتاع ّية املتنافسة
توزيع ّ
أي دولة " (.)Di John/Putzel 2009
االجمتاع ّية اليت تستند علهيا ّ
ّ
تشك ليس فقط
املؤسسات
وف ًقا لـ" خان " (،)Khan 2010
ّ
" قواعد اللعبة " اليت تؤ ّثر عىل سلوك األفراد ولكن أيضا
ميكانزيمات توزيع ال ّريع يف املجمتعّ .
املؤسسات
لكام ينتج عن
ّ
توزيع لل ّريع ال يعكس القوة النّسب ّية ملختلف النّخب،
والسياسات
ٌ
ّ
رت ً
يس مع َ
ضا هيلع حىت تستق ّر مجاعات
سيكون ال ّتغيري
املؤس ّ
ّ
مؤسسات تو ّفر توزيعا معقوال لل ّريع :
املصاحل ال ّرئيس ّية عىل
ّ
تسوية سياس ّية (.)Lavers/Hickey 2015
يايس ،فإنّه من امله ّم لفهم العقبات اليت
الس
حسب نظ ّ
ّ
رية ال ّتوافق ّ

ّ
يس احلديث
السابقة يف االقتصاد
االتاهات
سلّطت
املؤس ّ
ّ
ّ
ّ
السلطة اليت تعيق ال ّتنويع .االفتقار إىل
الضوء عىل ديناميات ّ
" اإلرادة " لدى احلكومة لالخنراط يف مسايع إعادة اهليلكة
يفرسه اكرل ( )Karl 1997عىل أنّه حاالت من " ال ّتعديالت

شلك رمق 1
فائت العميل وال ّزبون وهيلك االئتالف احلامك

للسلطة  :الفائت املستبعدة
ال ّتوزيع األفيق
ّ

ضعيف

الفائت ذات املستوى األدىن

التوزيع العمودي للسلطة

ضعيف
(االئتالف احلامك
لديه قدرات
تنفيذية قوية)

(االئتالف احلامك
له قدرات تنفيذية
ضعيفة)

قوي

املصدر :

(مصاحل االئتالف احلامك
تتواءم بق ّوة مع ّ
الن ّو)

(مصاحل االئتالف احلامك
تتواءم ضعيف مع ّ
الن ّو)

قوي

ّ
إمنايئ حممتل
ائتالف

(هش) ائتالف متس ّلط

املعارضة ّ
الضعيفة من الفائت املستبعدة تعيط
االئتالف احلامك استقرارا وأفقا زمنيا ضعيفا.
السلطة احملدودة ملؤ ّيدي الفائت ذات املستوى
ّ
األدىن تكفل قدرة إنفاذ عالية .بناء دولة إمنائية
ممكن :كوريا اجلنوبية يف الستينات.

قدرات اإلنفاذ األ ّول ّية من األرحج أن تكون قو ّية لكن
الفائت املستبعدة القو ّية تعين االضطرار إىل الق ّوة
أو أنّ القيود القانون ّية جيب أن تستعمل ما جيعل
االئتالف عرضة لإلطاحة به عن طريق العنف .اإلدارة
الستينات ،بنغالدش يف
العسك ّ
رية يف باكستان يف ّ
ّ
الثانينات وال ّتسعينات.

(ضعيف) حزب مهمين

احملسوب ّية ال ّتنافس ّية

القدرات اإلنفاذ ّية تصبح ضعيفة عندما تصبح
الفائت ذات املستوى األدىن أقوى أو أكرث
تش ّتتا .الفائت املستبعدة تصبح أقوى كذلك إذا
بدأ املؤ ّيدون غري ال ّراضني باالنحساب .اهلند
حتت قيادة املؤمتر الوطينّ يف امخلسينات
والستينات ،تايالند حتت حمك ثاكسني سنوات
ّ
 ،2000تزنانيا حتت قيادة حزب الثورة ()CCM
منذ  ،1992بنغال الغرب ّية بقيادة احلزب
املاركيس ( )CPMمنذ .1977
الشيويع
ّ
ّ

ّ
تمتي بال ّتنافس بني عدة فائت قو ّية ،ميكن حتقيق
االستقرار فقط عن طريق آل ّيات موثوقة من أجل
السلطة .القدرات اإلنفاذ ّية ّ
الضعيفة يف
ال ّتداول عىل ّ
أغلب احلاالت وآفاق زمن ّية قصرية .اهلند وبنغالدش
الثانينات ،تايالند يف ّ
بعد ّ
الثانينات وال ّتسعينات.

(Khan )2010 : 65

6

رية
جحج نظ ّ

ملؤس س ّية املُ َّ
وق فة " اليت من خالهلا تتص ّدى الفائت املعن ّية
ا ّ
لإلصالحات مبا ّ
أن ا صاحبة املصاحل الذاتية يف ال نّظام القامئ ".
ّ
تشك
يف أحد الكتب الواسعة التأثري " ،الفائزون واخلارسون  :كيف
القطاعات اآلفاق ال ّتمنو ّية لل ّدول " ،يرى " شافر" ()Shafer 1994
ّ
تمتي بكثافة رأس املال كقطاع املعادن
أنّ القطاعات املهمينة اليت
والنّفط ،ختلق لوب ّيات قو ّية تضغط عىل مسؤويل ال ّدولة للحفاظ
ّ
بغض النّظر عن
يايس
الس
ّ
عىل الوضع القامئ كرشط لبقاهئم ّ
خسارة املاكسب عىل املدى البعيد .مع أنّ هذين املنظورين
رؤى مثرية لالهمتام ،إال أنّ ِك ْيام يفرتضان أنّ توازن
يو ّفران
ً
االقتصادي.
القوى يف البلد ينبع حرصا من هيلكها
ّ

السياس ّية ( .)Khan 2010 : 20املجال ال ّتحلييل احملدود بعض
ّ
الشء املعهود لألفاكر نتجت عنه إفادات ّ
ّ
ركزت بشلك ض ّيق
لكن ّ
التكزي عىل املساومات عىل
السلطةّ .
عىل املساومة عىل ّ
معي .يف
السياسات ّية الئتالف
السلطة ال يتن ّبأ بال ّتفضيالت
ّ
ّ
ّ
ّ
السياس ّية ميكهنا أن
وافقات
ت
ال
احلقيقة ،أمناط متشاهبة من
ّ
ّ
تتبن مسارات تمنو ّية خمتلفة بناء عىل األفاكر املؤ ّثرة عىل
السياس ّية (.)Hickey 2013
النّخبة ّ
ّظري هلذه الورقة بذلك يتبىن إطار تسوية سياس ّية
اإلطار الن ّ
ّ
مع ّدل أين ّ
والتكزي عىل دور األيديولوجيا .لذلك،
يمت ال ّتشديد
من امله ّم هنا ال ّتأكيد عىل أنّ األفاكر واأليديولوج ّيات ال جيب
أن ُتفهم مكجموعات حياد ّية من املعتقدات اهلالم ّية منقطع ٍة
يايس األوسعّ ،
وإنا جيب النّظر إىل
الس
عن اهليلك
ّ
والسياق ّ
ّ
األفاكر عىل ّ
واملؤسسات
أنا " راخسة وضالعة يف اهليالك
ّ
ّ
تشك أي سياق
اليت
سيايس " (.)Hudson/Leftwich 2014
ّ
ّ
حلييل بال ّتايل هو يف الذهاب خلف العالقة ال ّثنائ ّية
ال ّتحدي ال ّت
بني " املصاحل " و" األفاكر " لدراسة ّ
الطرق اليت يرتبطان هبا
ارتباطا وثيقا (.)Hickey 2013إعطاء األيديولوجيا فضاء أكرب يف
ّ
السياس ّية يف البلدان
ال ّتحليل يحمس
بتحك شامل يف ال ّدينام ّيات ّ
النّامية ،مبا فهيا البلدان الغن ّية باملوارد حبيث أنّ تسيري ريوع
املوارد الطبيع ّية ال يعمتد فقط عىل املصاحل ولكنّه متأ ّثر بشلك
كبري ّ
بالنعات اإليديولوج ّية وطريقة تفاعلها مع بعضها البعض.

السياس ّية
الس
نظ ّ
السلطة ّ
يايس تفرتض أنّ توزيع ّ
ّ
رية ال ّتوافق ّ
ّ
السلطة االقتصاد ّية ،لكنّه يأخذ
توزيع
عىل
ة
ل
دا
د
ر
جم
فقط
ليس
ّ
ّ
السياس ّية متع ّددة اجلوانب تمشل قدرة املجموعات
للسلطة ّ
تركيبة ّ
ّ
الشعية ال ّتارخي ّية
املختلفة لل ّتحرك سياس ًّيا ،استنا ًد عىل
واألفاكر
واملؤسسات ( .)Gray 2013, Behuria et al. 2017وفقا
ّ
السياس ّية
لطة
بالس
االحتفاظ
عىل
احلامك
االئتالف
قدرة
رية،
للنّظ ّ
ّ
ّ
واالسرتاتيج ّيات املستخدمة لتحقيق هذا اهلدف تعمتد عىل
للسلطة بني خمتلف املجموعات
ال ّتوزيع العمودي واألفيق
ّ
السلطة عىل
توزيع
إىل
ة
ي
األفق
لطة
الس
ّ
ّ
( .)Khan 2010تشري ّ
السلطة العمود ّية تشري إىل
حني
فائت خنبو ّية خمتلفة يف
أنّ
ّ
السلطة النسب ّية للفائت ذات املستوى األدىن مضن االئتالف
ّ
مقابل الفائت ذات املستوى األعىل وقدرهتا عىل إبقاء االئتالف
السلطة (نفس املصدر).
احلامك يف ّ
الق ّوة النّسب ّية للفائت املستبعدة والفائت ذات املستوى األدىن
مضن االئتالف احلامك أمر حامس لتفسري ملاذا بعض االئتالفات
ّ
مدى من البعض اآلخر .يف
تتبن رؤى تمنو ّية أبعد
احلامكة
ً
يايس املهمين أين ٌّ
لك من النّخبة املس َتب َعدة والفائت
الس
ّ
ال ّتوافق ّ
األدىن مضن االئتالف ضعيفة ،تكون لدى النّخب احلامكة درجة
بالسياسات
استقرار عالية نسب ّيا ،قد تحمس هلا باالضطالع
ّ
االقتصاد ّية اليت تتطلّب فرتة زمن ّية أطول لتظهر نتاجئها ،عىل
غرار ال ّتصنيع ( .)Whitfield et al. 2015يف املقابل ،يف تسويات
احملسوبية ال ّتنافسية ،الفائت املستبعدة القو ّية باإلضافة لدى
االحتقان لدى الفائت ذات املستوى األدىن تزيد هشاشة النّخب
مما يؤ ّدي إىل ّ
سيايس فور ّية،
تبن اسرتاتيج ّيات بقاء
احلامكة ّ
ّ
مبن ّية أساسا عىل مطالب توزيع ّية ُمرضية (نفس املصدر) .هذه
األعراض تظهر بشلك ّ
أقل يف ال ّتوافقات املهمينة ّ
الضعيفة .مكا
تظهره دراسة حالة اجلزائر ،عىل خالف ال ّتفسريات القطع ّية
السياس ّية
وال ّتفسريات املعمتدة عىل املسار ،حتليالت ال ّتوافقات ّ
خاص مفيدة لتفسري االختالف يف ّ
ّ
تشك
الطرق اليت
يه بشلك
ّ
السلطة احلوافز اليت تستجيب هلا النّخب
هبا خمتلف تركيبات ّ
السياس ّية عندما يتعلّق األمر بإدارة ريوع املوارد ّ
الطبيع ّية.
ّ
لكن األدب ّيات اليت تستخدم هذه املقاربة نزعت إىل ال ّتقليل
ّ
يشك اسرتاتيج ّيات احلكومات يف
من شأن جانب مه ّم
ال ّتمنية –أو االفتقار إلهيا– أي دور األفاكر وااليديولوج ّيات
السياسات ّية .مع أنّ األيديولوجيا تعترب
يف حتديد اخليارات ّ
رية ال ّتوافق
نظ
يف
ة
ي
ياسات
الس
اخليارات
أساس ّية يف حتديد
ّ
ّ
ّ
يايس ،إ ّ
ال ّ
أنا معرتف هبا بشلك رصحي فقط كأداة
الس
ّ
ّ
تستعمل من طرف النّخب لتحريك ال ّدمع كوسيلة لتحقيق غايهتا
7
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3
مهنج ّية
القامئ فقط من " ال ّربيع العريب " ،لكنّه بالاكد احنرف عن أسلوب
حمكه
االستبدادي ( .)Volpi 2013أخريا ،الكتابات املتعلّقة بتنويع
ّ
رية
ونظ
املوارد
لعنة
عىل
اآلن
حىت
بكرثة
اعمتدت
البلد
يف
ادرات
الص
ّ
ّ
ال ّدولة ال ّريع ّية ( )Dillmand 2000, Ali/Abdelatif 2013, Lefevre 2017أو
يس احلديث (Boucekkine et al. 2016
االقتصادي
الفكر
ّ
املؤس ّ
ّ
 .)Boucekkine/Bouklia-Hassane 2011,هذه ال ّتفسريات فشلت
يف تسليط ّ
للسياسة اليت تقوم
الضوء عىل األشاكل األكرث معقا ّ
السياسات ّية.
علهيا ال ّتشكيالت
املؤسس ّية واالختيارات ّ
ّ

السابق بأنّ وجود املوارد الطبيع ّية ال يق ّوض
جادل الفصل
ّ
اهليلكي .مسايع االئتالف احلامك لبناء
ل
و
التح
يف ح ّد ذاته
ّ
ّ
طاقات تصنيع ّية وإعادة هيلكة االقتصاد بعيدا عن االعمتاد عىل
السلع األساس ّية يه يف األساس دالّة عىل ال ّتفاعل بني املصاحل
ّ
احلجة ،حتلّل هذه الورقة
وااليديولوج ّيات املهمينة .لتوضيح
ّ
املتغية
السائدة
السلطة واألفاكر
ارخيي لتوزيع
ال ّتط ّور ال ّت
ّ
ّ
ّ
ّ
والصادرات يف اجلزائر.
اإلنتاج
تنويع
جبهود
وتربطه
ّ
جزائر ما بعد االستقالل يه دراسة حالة مثرية لالهمتام لثالث
أسباب رئيس ّية .أ ّوال ،بـ  3.1مليون برميل يوم ّيا ،تكون اجلزائر
ثالث أكرب مص ّدر للنّفط اخلا ّم يف إفريقيا (.)OPEP 2017لكن
بالرمغ من اجلهود احلثيثة لرفع ّ
الصناع ّية بعد االستقالل،
الطاقة ّ
ّ
ّ
اخنفضت نسبة ال ّتصنيع من النّاجت احملل اخلا ّم من %20
عام  1980إىل  %6يف  .)Gasmi/Laourari 2017( 2014مثملا هو
احلال يف جوان  ،2015م ّثلت صادرات البرتول والغاز  %94.3من
مما جيعل اجلزائر ّ
أقل ال ّدول تن ّوعا
نسبة ّ
الصادرات اإلمجال ّية ّ
احمليل اإلمجايلّ
ّ
الصادرات قياسا إىل مجموع ناجتها
يف
ّ
(.)World Bank 2017

يايس املع ّدل املرشوح سابقا،
الس
ّ
اعمتادا عىل إطار ال ّتوافق ّ
سيايس مهمين ،يستخدم االئتالف
أفرتض أنّه يف توافق
ّ
ّ
والتقية ،بيمنا
احلامك عائدات النّفط لتنويع هيلك االقتصاد
يايس املهمين ّ
الضعيف تكون احلوافز من أجل
الس
ّ
يف ال ّتوافق ّ
استغالل عائدات النّفط لضامن ال ّدمع ّ
عيب عالية ج ّدا .لذلك
الش ّ
قد ّ
يمت تبديد النّفط للحفاظ عىل شباكت احملاباة و ُيستعمل يف
يايس قصرية املدى.
الس
البقاء
ة
ي
اسرتاتيج
ّ
ّ
ّ
األسايس هلذا البحث هو فهم العقبات اليت تعيق
مبا أنّ االهمتام
ّ
الصادرات يف البلدان الغن ّية بالنّفطّ ،
يركز ال ّتحليل عىل
تنويع ّ
العالقة بني االئتالف احلامك وأحصاب رؤوس األموال احمللّ ّيني،
الصادرات (Mkandawire 2001
كوهنا عامل مه ّم يف تنويع
ّ

الصادرات ،بعد فرتة من اللّحاق
املستويات العالية حاليا لرتكزي ّ
نايع ّ
الطوح ،جتعل اجلزائر حالة ج ّيدة لتحليل
الص
بال ّركب
ّ
ّ
ّ
عقبات التن ّوع يف ال ّدول الغن ّية بالنّفط.

Wade 1990, Maxfield/Schneider 1997, Rodrik 2005, 2008,
.)Hirchmann 1968,

سيايس مثرية للحرية .االنتقال
اجلزائري حالة بقاء
ثانيا ،يو ّفر النّظام
ّ
ّ
ّ
السوق بداية ال ّتسعينيات
اقتصاد
إىل
االشرتايك
من االقتصاد
ّ
َت َرافق مع حترير
للسياسة (.)Hamouchene/Rouabah 2016
ّ
سطيح ّ
ريات اهلامش ّية ،بيق ائتالف األفالن/العسكر حمافظا
مع بعض ال ّتغ ّ
1962
عام
البلد
استقالل
منذ
السلطة
ينج النّظام
مل
احلقيقة،
يف
.
ُ
عىل ّ

السياسة
حسب ويتفيلد وآخرون ( ،) Whitfield et al. 2015تتطلب ّ
الصادرات نشوء
الصناع ّية النّاحجة اليت تؤ ّدي إىل تنويع
ّ
ّ
مصاحل مشرتكة بني طبقة أحصاب رؤوس املال واالئتالف
احلامك .يتطلب هذا بدوره امتالك أحصاب رؤوس األموال درجة

شلك رمق 2

االعمتاد عىل ال ّنفط لدى منيجت ال ّنفط املختارين ()2015
حصة ال ّنفط يف ال ّتصدير ()%
ّ

البلد

اجلزائر

اندونيسيا
السعودية
ّ

نيجرييا

مصدر البيانات :

ّ
الدخل
الوطين ()%
حصة ال ّنفط يف ّ
ّ

94.3

60

23.2

24

78.3

37

90.8

60

)World Bank (2017
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مهنج ّية

يايس .مع ذلك ،إذا اكن لالئتالف احلامك
الس
ّ
عالية من النّفوذ ّ
إماكن ّية وصول إىل عائدات املوارد ّ
الطبيع ّية قد ال يكون ألحصاب
املشاريع قدرة عىل رشاء نفوذ
سيايس أكرب ( .)Khan 2010هذا
ّ
جيعل عالقة ال ّدولة باألمعال يف ال ّدول الغن ّية بالنّفط مع ّقدة بشلك
الصادرات .لكن هذه العالقة
خاص ومت ّثل عقبة كبرية لتنويع
ّ
ّ
السلطة
ليست ثابتة ّ
بأي حال من األحوال .ال ّت ّ
غيات يف توزيع ّ
السلع
يف املجمتع ،ال ّتح ّوالت األيديولوج ّية ،ال ّتذبذبات يف أسعار ّ
دخالت اخلارج ّية ّ
األساس ّية وال ّت ّ
لكها عوامل حامسة يف حتديد
اخلاص.
يايس للقطاع
الس
ّ
ّ
النّفوذ ّ
تغ ّذي هذا ال ّتحليل العديد من النّقاشات مع مسؤولني يف
ّ
ممثيل القطاع
ال ّدولة ،أعضاء حزب جهبة ال ّتحرير الوطينّ ،
اخلاص ،حصف ّيني ونشطاء املجمتع املدينّ يف اجلزائر .مكا
ّ
زيية
يستند أيضا عىل الكتابات ال ّثانو ّية ذات
الصلة باإلجنل ّ
ّ
رية وأرشيف اجلرائد.
والفرنس ّية والعرب ّية ،ال ّترشيعات اجلزائ ّ
مؤشات ّ
ّ
مك ّية لتقيمي ال ّتقدم يف
استعملت يف بعض األحيان
اهليلكي وال ّتن ّوع .بال ّرمغ من ذلك،
املقاييس املنتقاة لل ّتح ّول
ّ
ّ
ّ
ّ
المك ّية وحدها ال توفر فهام اكفيا للعوامل املعقدة
املناجه
اليت تعيق اإلنتاج ّية ( .)Whitfield et al. 2015فهم ال ّتباين يف
مستويات ال ّتنويع وال ّتطوير يف ال ّدول الغن ّية بالنّفط يستديع
ّ
ّ
المك ّية وال ّتحليالت النّوع ّية.
املؤشات
مزجا بني
يايس يف حتليل دراسة
الس
مع أنّ استعامل إطار ال ّتوافق
ّ
ّ
معمقة ،لكنّه
احلالة مفيد خصوصا يف احلصول عىل معرفة
ّ
مي ّثل أيضا قيدا كبريا كونه ال يحمس مبستويات عالية من
ّ
بالتكزي
ال ّتعممي .قيد آخر مهم يرتبط بالقيد األ ّول هو أنّه
الصادرات ،ال تتناول هذه الورقة
عىل العقبات ال ّداخل ّية لتنويع ّ
االقتصادي املتج ّذرة يف هيلك االقتصاد
عقبات ال ّتحسني
ّ
ال ّد ّ
العاملي غري املتناسبة بشلك
ّظام
ن
ال
قوى
ىن
ويل .يف ُب
ّ
السلع
صادرات
من
االنتقال
باملوارد
ة
ي
الغن
البلدان
جتد
كبري،
ّ
ّ
ّ
ّ
األساس ّية والتحك باألنشطة ذات القمية املضافة أمرا صعبا
الصناعات
بشلك مزتايد ( .)Rodrik 2002 ,Kaplinsky 2000تنويع ّ
الكثيفة املهارات وال ّتكنولوجيا تق ّوضه القوانني املوجودة حلقوق
ّ
للسياسات
مما يض ّيق
امللك ّية وا ّتفاق ّيات ال ّتجارة ّ
احلي املتاح ّ
الصناع ّية االسرتاتيج ّية ( .)Kaplinsky 2013 ,Shadlen 2006مع
ّ
الصادرات هو خارج
ذلك ،حتليل هذه العقبات اليت تعيق تنويع ّ
نطاق هذه الورقة.
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يايس يف اجلزائر
الس
ّ
ديناميك ّية ال ّتوافق ّ
يايس يف اجلزائر
الس
ّ
يبحث هذا الفصل يف كيف أ ّدى ال ّتوافق ّ
واإليديولوج ّيات املهمينة إىل تشكيل طريقة إدارة ريع النّفط
السوق.
وجهود ال ّتصنيع خالل احلقبة االشرتاك ّية وحقبة حترير ّ
ّ
إمنايئ حممتل حتت
مكا يناقش بأنّ اجلزائر انتقلت من ائتالف
قيادة جهبة ال ّتحرير الوطينّ يف عهد بومدين حىت منتصف
ّ
ّ
بالنط
الثانينيات اليت أصبح بعدها شبهيا بشلك مزتايد
املهمين ّ
أيديولويج
يايس مع قدرة والزتام
الس
ّ
ّ
الضعيف لل ّتوافق ّ
ّ
اهليلكي وال ّتنويع.
ل
و
ح
ت
ال
يف
ّفط
ن
ال
موارد
الستعامل
متضائل
ّ
ّ
ّ
للسياسة
ملحوظة
بأعراض
احلقبة
هذه
ت
متي
ذلك،
بدال من
ّ
ال ّريع ّية ،معمتدة بشلك كبري عىل تغذية شباكت احملاباة لضامن
يايس.
الس
ّ
البقاء ّ

الصنايع واهنار االستمثار بنسبة
أهشر اخنفض النّاجت
ّ
ّ
ّ
 .)Lowi 2004( %200اكنت الطبقة ال ّرأمسال ّية احملل ّية صغرية
ومتثل ّ
ّ
الساكن (ّ .)Kielstra 1978
مت اكتشاف
أقل من  %1من ّ
احتياطات كبرية من النّفط يف حايس مسعود يف اجلنوب
الس ّتينات ،أصبح النّفط أكرب
اجلزائري سنة  ،1956وبهناية
ّ
ّ
مصدر لل ّدخل لل ّدولة (.)Bennoune 1988
ّ
بال ّرمغ من أنّ وجود ّ
مستقل
مك ّيات كبرية للنّفط يف بلد فقري
حديثا يو ّفر رشوطا تقليد ّية لسيناريو لعنة املوارد ،إ ّ
ال أنّ
اجلزائر حجنت يف مواجهة اللّعنة يف العقود األوىل اليت تلت
االستقالل .جمهودات مخضة ّ
مت بذهلا لترسيع وترية ال ّتصنيع،
الس ّكن وجتسيد مشاريع بىن حتت ّية كبريةّ ،
مت متويلها
تعلمي ّ
ّ
لكها من عائدات النّفط واستمكاهلا عن طريق األموال املقرتضة
ّ
السبعينات ،حقق البلد مع ّدل
( .)Benissad 2004مع منتصف ّ
منو بلغ  ،%8.5نسبة ّ
الن ّو األعىل مضن لك البلدان املص ّدرة
ّ
للنّفط
املتأخرة يف ال ّتمنية ( .)Lowi 2004يف  1978بلغت القمية
ّ
احمليل بيمنا نسبة
املضافة لل ّتصنيع  %20من النّاجت اإلمجايل
اإلملام بالقراءة والكتابة ارتفعت من  %12إىل حوايل  %50سنة
.)World Bank 2017( 1987

بيمنا يف الفرتة األوىل ّ
مت القيام جبهود كبرية لتنويع القدرة
ّ
ّ
يايس
الس
اإلنتاج ّية لالقتصاد ،منع التفاعل بني التوافق
ّ
ّ
وااليديولوج ّيات املهمينة ال ّتح ّول حنو منوذج تصنيع قامئ عىل
ّ
ركز ٌّ
ال ّتصدير .يف احلقبة ال ّثانيةَ ،ت َّ
احمليل
لك من اإلنتاج
ّ
السياس ّية
سوية
ت
لل
حامس
جانب
والصادرات يف احملروقات.
ّ
ّ
الصادرات يف كال
للجزائر ،وراء الفشل يف حتقيق تنويع
ّ
الفرتتني مرتبط بالعالقة الغامضة بني ال ّدولة وجمال األمعال.
قلنا هنا بأنّ هذه العالقة املع ّقدة أصبحت أكرث ضعفا بسبب
السوق اليت قادها صندوق
الس ّيئة املتعاقبة لتحرير ّ
اإلصالحات ّ
النّقد ال ّد ّ
ّ
ويل يف التسعينات كوهنا خلقت لوب ّيات استرياد قو ّية
أعاقت نشوء قطاع تصنيع منتج.

السياسات االقتصاد ّية واالجمتاع ّية للجزائر الزتاما
أظهرت
ّ
بال ّتمنية من خالل العدالة االجمتاع ّية ( .)El Kenz 1989مضن
العامل النّايمُ ،اع ُت ِبت اجلزائر منوذجا لل ّدولة ال ّثور ّية ما بعد
االستعامر وطليعة للعامل ال ّثالث ( .)Malley 1996حظي البلد
بإشادة كأحد أجنح ال ّتجارب يف ال ّتمنية االقتصاد ّية وأحد أكرب
ري النّفط استقرارا (.)Dillman 2000 ,Entelis 1986
مص ّد ّ

يايس واإليديولوجيا يف مواجهة
الس
االئتالف
ّ
ّ
ال ّلعنة ()1988-1962
مع استقالل اجلزائر من االحتالل الفرنيس سنة  ،1962غادر
 %90من األوروب ّيني الذين ّ
اخلاص
شكوا غالب ّية رأس املال
ّ
واخلربة ال ّتقن ّية واإلدار ّية للبلد ( .)Stora 2004يف غضون

السياس ّية
حتويل االنتباه من ال ّتفسريات البنيو ّية إىل العمل ّيات ّ
يفس هذا النجاح.
لتشكيل االئتالف وال ّدوافع األيديولوج ّية ميكن أن ّ
يايس يف اجلزائر خالل العقدين
الس
ّ
أفضل وصف لطبيعة ال ّتوافق ّ

شلك رمق 3
يايس يف اجلزائر املعارصة
الس
ّ
ّ
تطور ال ّتوافق ّ

يايس
الس
ّ
خصائص التوافق ّ

ّ
والن ّو
لملؤسسات
املالحم العريضة
ّ

خواص ضعيفون سياس ّيا :
حزيب مهمين /رجال مال
ائتالف
ّ
ّ
.1988-1962

حتديد أولو ّيات بناء ال ّدولة ،ريع اهليدروكربون استعمل يف
الصناعة الذي قادته ال ّدول ،مع ّدالت من ّو عالية ،منوذج
جمال
ّ
من ّو غري مستدام.

حزيب مهمين ضعيف مع قدرة ضعيفة ألحصاب رؤوس
ائتالف
ّ
سيايس كبري .2017-1988 :
نفوذ
/
ني
ي
احملل
األموال
ّ
ّ

الصادرات
مؤسس ّية حمدودة وحت ّول
إصالحات
هيلكي .تركزي ّ
ّ
ّ
ّ
سيايس ضعيف ّ
أمسايل واسع
للنو ال ّر
دمع
احملروقات.
عىل
ّ
النّطاق ،رأمسال ّية احملسوب ّية.
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يايس يف اجلزائر
الس
ّ
ديناميك ّية ال ّتوافق ّ

رمغ أنّ إيرادات النّفط ّ
شكت قاعدة مال ّية مرحية لل ّدولة ،اكنت
القيادة مقتنعة برضورة ترقية القدرات ال ّتصنيع ّية وتنويع
السلع األساس ّية .باستمثار إيرادات
االقتصاد بعيدا عن إنتاج ّ
النّفط بشلك مدروس يف قطاع ال ّتصنيع ،حجنت القيادة يف
موازنة العواقب الوخمية لـ" ملرض
اهلولندي " ،أي تدهور قطاع
ّ
الصناعة ( .)Lowi 2011عكست إدارة االئتالف احلامك إليرادات
ّ
يايس كوهنا
الس
النّفط خالل هذه الفرتة تن ّبؤات نظ ّ
ّ
رية ال ّتوافق ّ
أسايس يف رؤية بعيدة املدى لتحقيق ال ّتمنية
استعملت بشلك
ّ
الوطن ّيةّ .
مت تأممي احملروقات عام  1971وإيرادات النّفط اليت مت ّر
عرب رشكة احملروقات ال ّتابعة لل ّدولة " سوناطراك " ّ
مت استمثارها
يف قطاعات خمتلفة (.)Benhassine 1984

يايس املهمين .مثملا ناقش
الس
ّ
األ ّولني بعد االستقالل هو ال ّتوافق ّ
السياس ّية
ويتفيلد وآخرون ( ،)Whitfield et al. 2015ال ّتوافقات ّ
املهمينة متيل إىل الظهور بعد ال ّثورات االجمتاع ّية أو االضطرابات
االجمتايع ،أين متلك فئة خنبو ّية واحدة رشع ّية
الكربى يف النّظام
ّ
رية ( )1962 – 1954بال ّ
اجلزائ
ورة
كبرية .م ّثلت ال ّث
شك ثورة اجمتاع ّية
ّ
السلطة وهيالك امللك ّية
كربى أ ّدت إىل تغيريات قاعد ّية يف توزيع ّ
( .)Stora 2004ال ّدور احلامس الذي لعبته جهبة ال ّتحرير الوطينّ يف
ّ
السنوات
معل ّية تفكيك االستعامر
السلطة يف يدها خالل ّ
وتركز ّ
األخرية للحقبة االستعامر ّية اكنت العوامل األساس ّية لقيام نظام
احلزب الواحد الذي قاده حزب جهبة ال ّتحرير الوطينّ ما بعد
االستعامر ( .)Roberts 2003مل يواجه حزب جهبة ال ّتحرير الوطينّ
ّ
األفيق بيمنا اسمتتع برشع ّية شعب ّية
هتديدات كبرية عىل املستوى
كبرية بسبب انتصاره يف حرب ال ّتحرير.

عىل غرار بلدان نامية أخرى يف ذلك الوقت ،اعمتدت
الصناع ّية للجزائر عىل اسرتاتيج ّية ال ّتصنيع
السياسة
ّ
ّ
ّ
وركزت عىل حتسني ّ
الن ّو
القامئ عىل إنتاج بدائل الواردات
ّ
الصناعة عىل ال ّز راعة واالستمثار عىل
مفضلة
غري املتوازن،
ّ
االسهتالك (. )Tlemcani/Hansen 1986 ,Bennoune 1988
متأ ّثرة بأفاكر ألربت هريمشان ،اكنت اسرتاتيج ّية اجلزائر
يف ال ّتصنيع قامئة عىل منوذج " تصنيع
الصناعات " .
ّ
اكن يعين ذلك االستمثار عىل أوسع نطاق ،األنشطة
املتطلّبة لرأس املال مثل اآلالت ال ّثقيلة ،اهليدروكربونات
والكميياو ّيات اليت اكن من املمكن أن ختلق روابط أمام ّية
مهمة وتقود ّ
الن ّو
وخلفية
االقتصادي (. )Entelis 1986
ّ
ّ

بعدما أصبح بن بلّة أ ّول رئيس للجمهور ّية سنة  ،1962تبىن النّظام
االقتصادي ُيعترب ّ
ّ
االشرتايك كون هذا ّ
الطريقة الوحيدة
النوذج
ّ
لـ " حماربة ال ّتخلّف املرتامك خالل املائة وال ّثالثني عاما من اهلمينة
ّ
مستغل ال ّتو ّترات ال ّداخل ّية املتصاعدة
االستعامر ّية " (.)Stora 2004
حول تقديس خشص بن بلّة ،قام ه ّواري بومدين خبلع األخري عن
عسكري غري
طريق انقالب
دموي عام .)McDougall 2006( 1965
ّ
ّ
قام وزير ال ّدفاع بومدين الذي انض ّم جلهبة ال ّتحرير الوطينّ عام
 1954بتطهري احلزب واجليش من أنصار بن بلّة ونيف أو إعدام
القادة الذين ّ
شكوا خطرا عىل سلطته (نفس املصدر) .أصبح
ّ
ّ
ريني
العسك
اط
ب
الض
من
ع
مجت
وجدة،
جبناح
يعرف
الفصيل الذي
ٌ
ّ
ّ
والسياس ّيني املوفدين إىل املغرب خالل حرب ال ّتحرير ،أصبح
ّ
َ
الفصيل املهمين اجلديد يف حزب ال ّدولة والق ّوات املسلّحة
السلطة يف يد ائتالف جهبة ال ّتحرير
( .)Yefsah 1992مترك ُز ّ
اجمتايع قليل االحتقان اكن يعين
سياق
الوطين والعسكر يف
ّ
أنّ االئتالف احلامك مل تعرتضه عقبات كثرية يف مواجهته
لتحد ّيات اإلصالحات االقتصاد ّية البعيدة املدى.

يف مسعاه ملواجهة العراقيل اهليلك ّية ،اعمتد االئتالف احلامك عىل
إيديولوج ّيته ال ّثور ّية والوطن ّية والقامئة عىل املساواة حلشد املجمتع
حول مرشوع بناء " اجلزائر اجلديدة " ،جزائر متح ّررة من شبح
الفقر واإلمربيال ّية وال ّتبع ّية ( .)Entelis/Nayor 1992 : 37خبالف ما
تن ّبأ به إطار ال ّدولة ال ّريع ّية ،استعملت إيرادات النّفط يف استمثارات
البرشي .ط ّبقت القيادة سياسات
واسعة النّطاق يف رأس املال
ّ
املجان ّية للجميع ،الغذاء
اجمتاع ّية شاملة اكل ّتعلمي وال ّرعاية ّ
الص ّح ّية ّ
املدع والنّقل
العمويم (.)Lowi 2004 : 93, Byrne 2009 : 435
ّ
ّ

اكن للحكومة يف عهد بومدين أفاكر واحضة ومطوحة حول حتويل
الصناعة ّ
والطاقة املعروف
السالم ،وزير ّ
بنية االقتصاد .مع بلعيد عبد ّ
( ،)1977–1965اخنرطت النّخبة احلامكة يف ثالثة مشاريع رئيس ّية :
ّ
خمطط مركز ّيا ،تأممي رؤوس األموال األجنب ّية وال ّتمنية
إنشاء اقتصاد
للقاعدة
السيعة
الصناع ّية للبلد (.)Bennoune/El Kenz 1990
ّ
ّ

اجلزائري منا بشلك هائل خالل
بال ّرمغ من أنّ االقتصاد
ّ
ّ
االقتصادي،
ومتكن من تنويع إنتاجه
السنوات األوىل لالستقالل
ّ
ّ
مع هناية  ،1970أصبح جل ّيا وواحضا أنّ ال ّتصنيع املتسارع
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الصناع ّية اجلزائر ّية ()1981-1967
االرتفاع يف إنتاج ّية بعض املنتجات
ّ
املنتجات

احلديد
االمسنت
اجل ّرارات
احمل ّراكت
البطار ّيات
ّ
الثلجات
التلفزيونات
املصدر

الوحدة

1967

1981

مليون طن

2.6

3.6

مليون طن
وحدات
وحدات

مليار طن
ألف طن
ألف طن

Bennoune )2002 : 142( :

11

0.7

4.5

--

4379

--

7057

--

59.3

--

88.9

--

145.5

مؤسسة فريدريش إيربت  -ترقية أم رحب للوقت؟

يف البلد نتجت عنه أوجه قصور كثرية وجعز كبري يف املزيان ّية
(.)Entelis/Naylor 1992 : 15األسباب خلف فشل منوذج ال ّتمنية
جلزائر ما بعد االستقالل تثري مناقشات حا ّدة ،من جهة ،يرى
الصدمة االرتداد ّية اليت اهنارت بسبهبا
بعض املؤلّفني بأنّ
ّ
السياس ّية ال ّداخل ّية،
أسعار البرتول سنة  1986وال ّتحد ّيات
ّ
خصوصا وفاة بومدين سنة  ،1978يه جذور عدم استدامة منوذج
اجلزائري .يعتقد هؤالء املؤلّفون أنّ الشاذيل ،خليفة بومدين،
ال ّتمنية
ّ
ّ
الصناعات الثقيلة قبل أن يصل هذا القطاع إىل
قلّص االستمثار يف ّ
مرحلة النّضج ،مانعا البلد من جين مثار ّ
الن ّو البعيدة املدى هلذه
الصناعات ( .)Benneoune/El-Kenz 1990, Abdesselam 1991من
ّ
جهة أخرى ،تعترب ال ّتحليالت املبن ّية عىل اعتبارات كالسيك ّية جديدة
أنّ ّ
اهليلكي
النوذج مل يكن مستداما بسبب اختالل ال ّتوزان
ّ
الذي تس ّبب فيه ّ
تدخل ال ّدولة يف االقتصاد واحنرافات األسعار
ّ
جشعت البحث عن ال ّريع واحملسوب ّية (Hadjseyed 1996
اليت

الصفقة بني احلكومة وما اكن ُيفرتض أن
بعد االستقالل ،اكنت ّ
لكنا واحضةّ ،
تصبح طبقة رأمسال ّية ،مضن ّية ّ
يمت منح املجاهدين
اخلاصة مقابل
السابقني قروضا امتياز من ال ّدولة إلنشاء مشاريعهم
ّ
ّ
الس
يايس ( .)Lowi 2010 : 81أكرث
ّ
الزتامهم بالبقاء خارج املجال ّ
هؤالء الرأمسال ّيني هشرة هو عبد احلفيظ بوصوف الذي اكن قائد
الوالية اخلامسة (وهران) خالل حرب ال ّتحرير .مت ّتع بوصوف
مدع إلنشاء رشكة وسيطة لألسلحة و ِق َطع املع ّدات
بقرض
ّ
اخلاصة اكن
( .)Abdedaim 2012 : 203لذلك ،رمغ أنّ املشاريع
ّ
التامك األ ّو ّ
ممسوحا هبا خالل احلقبة االشرتاك ّية ،بيق ّ
يل
السيطرة
يايس حبيث ميكن للنّخب احلامكة
الس
يف املجال
ّ
ّ
ّ
هيلع و ّ
مت توجهيه إىل الزّبائن الرئيس ّيني .ليفل ()Iliffe 1983
ّ
ّ
وصف هذا الشلك من ال ّرأمسال ّية بـ" الرأمسال ّية الطفيل ّية "
حيث أنّ النّخب احلامكة مل تق ّيد ّ
الشاكت ال ّتابعة لل ّدولة من
ال ّتكديس ولكهنا أيضا حمست للفائت الوف ّية هلا سياس ّيا بإنشاء
اخلاصة.
مشاريعها
ّ

مع ذلك ،محتل احملسوب ّية يف ح ّد ذاهتا قمية تفسري ّية صغرية
االقتصادي حدث دامئا مضن سياق سياسة
كون ال ّتح ّول
ّ
احملسوب ّية ( .)Khan 2005هيمل املنظور املرشوح سابقا أيضا
احليوي يف دمع ال ّتح ّول
اخلاص
األمه ّية احلامسة للقطاع
ّ
ّ
الصناع ّية طويلة املدى يه ّ
اهليلكي .ما حي ّدد ّ
الطريقة
التقية
ّ
ّ
ّ
الصادرات
لتنويع
اآلفاق
يايس
الس
وافق
تشك هبا ال ّت
اليت
ّ
ّ
ّ
الشاكت عىل ال ّت ّ
وحت ّفز ّ
عل من أجل اإلنتاج ّية واملنافسة يف
األسواق العامل ّية ( .)Khan 2005ما ّ
تبق من هذا الفصل جيادل
بأنّ فشل مرحلة ال ّتصنيع الستبدال الواردات( ، )ISIسبهبا عدم
تنافيس ميكنه أن
خاص
قدرة البلد عىل تعزيز نشوء قطاع
ّ
ّ
ينافس يف األسواق ال ّدول ّية وين ّوع صادرات البلد .هذا الفشل
رئييس،
رية ،بشلك
يرجع يف األساس إىل عوامل سياس ّية وفك ّ
ّ
سيايس
غياب احلافز لدى املسؤولني لملساعدة يف نشوء غرمي
ّ
مما منع ربط عالقة
حممتل وسيطرة األفاكر الوطن ّية املتش ّددة ّ
األجنيب.
بني جمال األمعال ورأس املال
ّ

ّ
يشك هؤالء املجاهدون املتح ّولون إىل رجال
بال ّرمغ من ذلك ،مل
أمعال طبقة رأمسال ّية ممتاسكة مبهارات لتنظمي املشاريع .مع
قدراهتم ال ّتكنولوج ّية ّ
الضعيفة ،اخنرط رجال األمعال هؤالء يف
ّ
أنشطة ذات قمية مضافة منخفضة يف العقارات والبناء والتجارة
(.)Dillman 2000 : 130

.)Benachenou 1993, Goumeziane 1994,

ال ّتقارب الكبري بني ّ
الطبقة ال ّرأمسال ّية النّاشئة وال ّدولة اكن يعين أنّ
بريوقراط ّية ال ّدولة مل تكن راغبة وغري قادرة عىل فرض إكراهات
الشاكت من أجل ّ
عىل ّ
تعل اإلنتاج ّية ويك تصبح قادرة عىل
ال ّتنافس يف األسواق ال ّدول ّية ( .)Hadjseyed 1986 : 46بال ّتأكيد،
ّ
الذايت
االفتقار إىل ما وصفه إيفانس ( )Evans 1997باالستقالل
ال ّراخس ،قدرة البريوقراط ّية عىل أن تكون مستقلّة عن ضغوطات
الصناعة لفهم
األمعال ال ّتجار ّية لكهنا تبىق يف ا ّتصال مع
ّ
حاجياهتا ،اكنت تعين أنّ ّ
اخلاصة استغلّت ريع ال ّدولة
الشاكت
ّ
لغايات غري منتجة أو للحفاظ ببساطة عىل مستوى إنتاج ّيهتا
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ّ
واخلاصة (( )1977-1970باملليار دينار)
إمجايل األصول ال ّثابتة يف القطاعات العموم ّية
تكوين
ّ
اخلاص
االستمثار
ّ
ّ
اإلمجايل
كنسبة موئ ّية من

السنة
ّ

القطاع العام

اخلاص
القطاع
ّ

1970

6.1

1.5

19.9

1971

7.2

1.3

16.2

1973

9.1

0.4

4.6

1974

11.8

1.5

11.3

1975

16.0

1.8

9.9

1976

25.3

2.0

7.3

1977

31.8

2.2

6.3

املصدر

Amirouche )1985 : 67( :

12

يايس يف اجلزائر
الس
ّ
ديناميك ّية ال ّتوافق ّ

األ ّو ّ
الس ّتينات اكن القطاع
يل دون حماولة حتسينه .مع هناية ّ
َ
حيظ باعرتاف
أسايس جزء من ال ّدولة ،رمغ أنّه مل
اخلاص بشلك
ّ
ّ
كبري (.)Dillman 2000 : 18

الصادرات
سياسة ال ّريع وتركزي
ّ
ّ

()2017-1988

جيادل هذا الفصل بأنّ املستويات املتدنّية بشلك كبري يف تنويع
االقتصادي خالل هذه الفرتة يه نتيجة
الصادرات وال ّتط ّور
ّ
ّ
ّ
ّ
يايس القامئ
الس
وافق
ت
وال
اهليلكي
كيف
ت
ال
إصالحات
بني
فاعل
ال ّت
ّ
ّ
ّ
ّ
اليسء حلزمة اإلصالحات قاد
وااليديولوج ّيات املهمينة .التتابع
ّ
قوي سىع بنشاط إىل منع تطوير
إىل ظهور لويب استرياد
ّ
قطاع تصنيع خاص منافس وتقويض فرص جناح مسىع تنويع
الصادرات.
ّ

خارج نطاق زبائهنا ومجموعاهتا املوالية ،اكنت النّخبة احلامكة
خالل احلقبة االشرتاك ّية معادية لظهور بورجواز ّية قو ّية ومستقلّة
ّ
يايس ( .)Lowi 2010اإلعالن عن
الس
قد
ّ
تشك خطرا عىل بقاهئا ّ
اإلصالح الزّرايع أواخر 1971م اكن أ ّول توسيع لنطاق امللك ّية
اخلاصة ،حيث د ّ
ُشنت سلسلة من
العامة عىل حساب امللك ّية
ّ
ّ
اإلجراءات وال ّتدابري اليت اكنت تعترب غري مواتية لتطوير طبقة
رأمسال ّية حمل ّية مستقلّة ( .)Roberts 2003امليثاق الوطينّ لعام
ّ
احمليل
اخلاص
نصت املا ّدة  16منه عىل أنّ القطاع
1976م ّ ،
ّ
ّ
ّ
غري االستغاليل ميكنه فقط أن ُيمكل ال ّدور الذي تلعبه ال ّدولة يف
اجلزائري.)1976 ،
دفع جعلة ال ّتمنية (ال ّدستور
ّ

ّ
الشاذيل
اكن حزب جهبة ال ّتحرير الوطينّ يف عهد ال ّرئيس
عرضة بشلك مزتايد لالحتجاجات االجمتاع ّية .أ ّدى اهلبوط احلا ّد
يف أسعار النّفط عام 1986م ،إىل اخنفاض إيرادات اجلزائر
جعل ذلك
اخلارج ّية بـ 55باملائة يف سنة واحدة (ّ .)Aissaoui 2001
بأزمة سوسيواقتصاد ّية حا ّدة ّ
متيت بنسب عالية يف البطالة،
االرتفاع اهلائل يف مع ّدالت ال ّت ّ
السلع
خض والنّقص الكبري يف ّ
ّ
الضور ّية .يف أكتوبر 1988م ،مزّقت االحتجاجات احلاشدة ض ّد
ً
احلكومة البلد ،مهنية نظام احلزب الواحد ،فرضت اعمتاد أ ّول
ّ
السوق
العريب
إصالحات دميقراط ّية يف العامل
ّ
وتبن إصالحات ّ
(.)Entelis 2011 ,Cavatorta 2009

أسايس من إيرادات
يايس مم ّوال بشلك
الس
اكن ال ّتوافق
ّ
ّ
ّ
مما أعىط االئتالف احلامك الوسيلة املال ّية لدمع موقفها
النّفطّ ،
ّ
اخلاص .مل يكن
القطاع
وهتميش
االشرتايك
اإليديولويج
ّ
ّ
ّ
حميل
خاص
أي حافز لرتقية قطاع
الئتالف األفالن/العسكر ّ
ّ
ّ
شك
قوي كون قطاع احملروقات الذي تسيطر هيلع ال ّدولة
ّ
أساس ال ّدخل الوطينّ (.)Hadjseyed 1986 : 48

يايس كتح ّدي خطري لبقاء ائتالف األفالن/
الس
برز اإلسالم
ّ
ّ
السلطة ( .)Roberts 2003مع معارضة يسار ّية
العسكر يف
ّ
ّ
حسقها نظام الشاذيل ،ظهرت اجلهبة اإلسالم ّية لإلنقاذ (،)FIS
السياس ّية الوحيدة اجلا ّدة اليت استطاعت توجيه الغضب
الق ّوة ّ
ّ
ّ
حكل لألزمة
عيب .اكنت فكرة " ال ّرجوع إىل اإلسالم "
الش ّ
ّ
الساكن
من
احملرومة
احئ
الش
بني
بكرثة
منترشة
ة
ري
اجلزائ
ّ
ّ
اليت تع ّرضت إلفقار متسارع يف جممتع يعاين من درجات
مزتايدة من ّ
اللمساواة.

باإلضافة إىل ذلك ،سبب مه ّم النعدام حماوالت القيادة إلعادة
الصناع ّية حنو األسواق ال ّدول ّية يمكن يف انعدام
توجيه ال ّتجربة ّ
ّ
العاملي .التجربة االستعامر ّية القاسية
ال ّثقة الكبري يف النّظام
ّ
واحلرب ّ
حسا
الضارية من أجل االستقالل ك ّونت بشلك
ّ
خاص ّ
بالوطن ّية والسيادة لدى النّخبة احلامكة (.)Bennoune 2002
بالنّسبة للكثري من أعضاء حزب جهبة ال ّتحرير الوطينّ ،
ّ
اقتصادي
احلقييق ال ميكن حتقيقه إال باستقالل
االستقالل
ّ
اخلاريج .سامه ذلك يف تشكيل سياسات صناع ّية
عن العامل
ّ
ّ
أي مطوح إىل
لكن بال ّ
منغلقة اسهتدفت تنويع اإلنتاج احمليل ّ
السلع املصنَّعة .النّتيجة اكنت ّ
التكزي الفريد من نوعه
تصدير ّ
املؤسسات اململوكة لل ّدولة ( ,)SOEsاليت اكنت غالبا غري
عىل
ّ
للسوق احمليلّ
ّ
ّ
مستغلة بالشلك الاكيف أو تنتج أكرث ّ
مما ميكن ّ
استيعابه (.)Benachenou 1993

فازت اجلهبة اإلسالمية لإلنقاذ يف أ ّول انتخابات ترشيع ّية تعدد ّية
أقميت يف البلد يف ديمسرب 1991م .شعر اجليش بهتديد الحتاكره
ّ
تدخل وأعلن عن
للسلطة ،مدعوما بض ّباط سامني يف األفالن،
ّ
بطالن نتاجئ االنتخابات ( .)Ciment 1997, Roberts 2003يف
رشية من احلرب األهل ّية ال ّدمو ّية
ربيع 1992م ،دخلت اجلزائر ع ّ
خاض فهيا اجليش وامجلاعات اإلسالم ّية حربا دون هوادة
السلطة مش ّتتة
العمودي اكنت
( .)Willis 1996عىل املستوى
ّ
ّ
يف نزاع بني اجلرناالت وأعضاء األفالن والبريوقراط ّيني حول
السيطرة وحده
توزيع ال ّريع .مل يكن هناك ّ
أي جناح قادر عىل ّ
عىل النّظام ،بسبب ذلك تضاءلت القدرة عىل تصممي اسرتاتيج ّيات
حازمة طويلة املدى وتوجيه موارد ال ّدولة حنو هذه االسرتاتيج ّيات.

رية
السياس ّية والفك ّ
بعيدا عن ال ّتفسريات االخزتال ّية ،اكنت العقبات ّ
السبب يف
اليت عرقلت ظهور طبقة رأمسال ّية مقاوالت ّية ممتاسكة ّ
فشل مرحلة ال ّتصنيع الستبدال الواردات ( .)ISI phaseيضاف إىل
ذلك تدهور مع ّدالت القروض لل ّدول النّامية يف ّ
الثانينات ،هذا ما
جعل ما اكن دون ّ
الصنايع.
ّ
شك حلاقا رسيعا بال ّركب ّ
ّ
املؤسسات
السوق اليت دمعهتا
ّ
السياس ّية إلصالحات ّ
الطبيعة ّ
املال ّية ال ّدول ّية يف احلقبة ال ّتالية مل تتص ّدى لعراقيل إنشاء قطاع
خاص منتج ( .)Dillman 2000بدال من ذلك ،عن طريق جتاهل
ّ
السلطات يف البلد ،أ ّدت صفقات حترير ال ّتجارة -املفرتض
توزيع ّ
مبدئ ّيا أن تساعد اجلزائر عىل تنويع صادراهتا -إىل اهنيار قطاع
الصادرات.
الصناعة وإىل مستويات غري مسبوقة يف تركزي ّ
ّ

عام 1998مّ ،
مت انتخاب عبد العزيز بوتفليقة بعد انحساب لك
ّ
حبجة أنّ االنتخابات مز ّورة من طرف
السباق
ّ
املرتشني من ّ
العسكر ( .)Mortimer 2006بيمنا جنح اجليش واألفالن أخريا
يف القضاء عىل ّ
اإلسالموي مع بداية األلفينات ،مستعيد ْين
الت ّرد
ّ
يايس متضعض ًعا من
الس
ّ
السلطة ،خرج ال ّتوافق ّ
قبضهتام عىل ّ
رشية.
هذه الع ّ
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ّ
اللفت للنّظر يف تركزي
يفس املستوى الكبري
ما الذي
ّ
ّ
السلطة حمل ّيا واالفتقار إىل
تفكك
الصادرات يف اجلزائر؟
ّ
ّ
اال ّ
األيديولويج يو ّفر فقط تفسريا جزئ ّيا .ما بيق من هذا
ساق
ت
ّ
املؤسسات املال ّية
إصالحات
حزمة
جتاهل
جيادل
الفصل
بأنّ
ّ
السلطة نتج عنه تنفيذها االنتقايئ من طرف
ال ّدول ّية لدينام ّيات ّ
االئتالف احلامك ،حبيث ّ
مت اعمتاد إصالحات حترير ال ّتجارة
الصناعات احمللّ ّية وأعادت توجيه البلد
اليت قلّلت من محاية
ّ
حنو مزيته النّسب ّية يف استخراج املوارد ،بيمنا ّ
مت االستغناء عن
خاص
اإلصالحات اليت اكنت هتدف إىل تجشيع نشوء قطاع
ّ
منتج .هذا االعمتاد االنتقايئ لإلصالحات الذي اكن نتيجة
اهليلكي
رية وبراجم ال ّتك ّيف
السياس ّية والفك ّ
لل ّتفاعل بني العوامل ّ
ّ
الصناعات.
لرتكزي
احلالية
الكبرية
املستويات
مه ّم ج ّدا يف فهم
ّ

توجها إيديولوج ّيا
السياس ّية خالل هذه الفرتة
ّ
أظهرت النّخبة ّ
مشوشا بعض ّ
الشء ،مجع بني مسات وخصائص االقتصاد
َّ
الوطينّ واللّيربال ّية اجلديدة ( .)Hill 2009اعمتادا عىل ما إذا
اكن االقتصاد يف حالة ازدهار أو يف حالة إفالس ،تبنّت النّخبة
إما موقفا وطن ّيا ومحائ ّيا أو اختارت مسار ال ّت ّ
قشف
احلامكة ّ
ّ
األيديولويج مع
واللّيربال ّية ( .)Werenfels 2007نقص االتساق
ّ
يايس أ ّدى إىل إدارة لريع النّفط ّ
متيت
الس
ّ
إضعاف ال ّتوافق ّ
مبامرسات احملسوب ّية قصرية املدى غايهتا احلفاظ عىل النّظام
القامئ.
انتشار اإليديولوج ّيات اللّيربال ّية اجلديدة اكن يعين أنّ ال ّتح ّول
اهليلكي ّ
مت شطبه من جدول األمعال تاراك املجال لملخاوف
ّ
بشأن حتسني الكفاءة يف توزيع املوارد .مل تعد إيرادات النّفط
للصناعات الواسعة النّطاق وال ّتنويع مثملا اكنت
مصدرا لل ّدخل ّ
هيلع خالل عهد بومدين ( .)Hidouci 1995إدارة إيرادات النّفط
اليت ّ
متيت باحملسوب ّية واحملاباة من أجل البقاء يف احلمك
تتجل بوضوح يف املبالغ املال ّية ّ
ّ
الطائلة اليت ّ
مت تبديدها يف
إعادة انتخاب بوتفليقة سنة 2004م .مع عائدات نفط كبرية يف
2003م واحتياط معالت أجنب ّية مزدهر بأكرث من  30مليار دوالر،
طاف ال ّرئيس بوتفليقة ّ
لك البلد من أجل إعادة انتخابه ،منفقا
ما يعادل من  50إىل  60مليون دوالر يف لك والية يزورها
ّ
املمتي باحملسوب ّية لعب بال
( .)Werenfels 2007هذا االنفاق
ّ
هاما يف فوزه باالنتخابات .هشدت حقبة ما بعد الـ
شك دورا
ّ
أمهها تتعلّق
2000م ارتفاعا دراماتيك ّيا يف فضاحئ الفساد،
ّ
ّ
بالشكة الوطن ّية للبرتول " سوناطراك " يف 2010م.
االرتفاع احلا ّد يف أسعار النّفط يف العقد األ ّول من القرن
ّ
املتفكك بصورة مزتايدة
الواحد والعرشين مسح لالئتالف احلامك
العريب كونه أعىط النّظام الوسيلة الاكفية
بالنّجاة من ال ّربيع
ّ
الس
يايس ( .)Achy 2013عند اندالع االحتجاجات
ّ
لرشاء اإلذعان ّ
العنيفة ّ
للشباب احملرومني يف جانيف 2011م ،ر ّد النّظام برسعة
للسلع األساس ّية وتقدمي وعود
احلكويم
مع
د
ال
زيادة
من خالل
ّ
ّ ّ
اإلساكن
ملشاريع
أكرب
بإجناز
االجمتايع ( .)Volpi 2013يف
ّ
نفس الوقت ،رفع االئتالف احلامك من قدراته القمع ّية بإنفاق
ّ
ّ
اإلمجايل إىل 6.3
احمليل
عسكري قفز من  3.5باملائة من النّاجت
ّ
البنك
بيانات
(
م
2015
يف
باملائة
العاملي2017 ،م).
ّ
ّ
متيسا قصري املدى للنّظام
شكت هذه الفورة يف اإلنفاق خيارا
ّ
من أجل رشاء خمرج له من األزمة بدال من ال ّذهاب حنو حلّ
ّ
التقية االقتصاد ّية احملفوف باملخاطر .نسبة االستمثار يف
ّ
ّ
اإلمجايل سنة
احمليل
الصناعة اخنفضت من  %59من النّاجت
ّ
1980م إىل ّ
أقل من  4باملائة سنة 1997م ( .)Dillman 2000خالل
الصناع ّية
هذه الفرتة ،هشد البلد تدهورا دراماتيك ّيا يف قدراته ّ
ويف النّوع ّية ،حيث اخنفضت نسبة ال ّتصنيع إىل ّ
أقل من %5
ّ
ّ
احمليل
من النّاجت
اإلمجايل يف 2015م مكا بلغت صادرات
احملروقات ( %94بيانات البنك
العاملي2017 ،م).
ّ
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إصالحات حترير ّ
بدأت اإلصالحات االقتصاد ّية املُسهتلّة مببادرة وطن ّية هناية
ّ
مت ال ّت ّ
الثانينات بقيادة حكومة مولود محروش ،لكن ّ
خل عن
هذه اإلصالحات يف بداية ال ّتسعينات بسبب نقص ال ّدمع
الس
يايس من مجاعات النّخبة ( .)Tlemcani 1999رمغ ذلك،
ّ
ّ
أسعار النّفط املتدنّية سنة 1994م ،واحلرب األهل ّية قادت البلد
إىل وضع ّية اقتصاد ّية مريعة بد ْين
خاريج بلغ  25مليار دوالر
ّ
ّ
وإمجايل خدمة ديون م ّثلت  70باملائة من عائدات العملة األجنب ّية
من صادرات اجلزائر اإلمجال ّية ( .)Aissaoui 2001مل ترتك هذه
الوضع ّية للبلد إ ّ
ال بديال واحدا هو ّ
الشوع يف برناجم تكييف
هيلكي.
ّ

األساس ّية ( .)Ilghilahriz/Boukella 1998 : 27يف عام 1997م ،بلغ
عدد املتع ّهدين
أي
اخلواص حوايل ( 24.000نفس املصدر) .رمغ أنّ ّ
ّ
ّ
رجل أمعال بإماكنه االسترياد ،إل أنّ عقبات إدار ّية ّ
مت وضعها يف
طريق من مه خارج زمرة االئتالف احلامك (.)Werenfels 2002 : 15
ّ
ريني فاعلني
خالل هذه الفرتة ،أصبح بعض
الض ّباط العسك ّ
اخلاصة ،يأخذون
السلع عن طريق رشاكهتم
ّ
ّ
خواص ،يستوردون ّ
يهسلون احلصول عىل عقود استرياد
معوالت عىل االسترياد أو
ّ
ألفراد العائلة والدوائر املق ّربة ( .)Dillman 2000 : 95أصبح مديرو
خواصا مع استفادة
القطاع العا ّم النّافذون سابقا مستوردين
ّ
خاصة من االمتيازات اليت متنحها ال ّدولة (.)Werenfels 2002 : 18
ّ

رمسي إعادة توجيه
استلزمت اإلصالحات اللّيربال ّية بشلك
ّ
الصناع ّية حنو تذليل العقبات ال ّتجار ّية ،تجشيع ال ّتصنيع
السياسة ّ
ّ
ّ
احمليل من خالل اخلصخصة ،ترقية
اخلاص
القطاع
عن طريق
ّ
ّ
وتبن إصالحات احلمك ال ّراشد
األجنيب املبارش
االستمثار
ّ
( .)Lowi 2010رمغ أنّ هذه اإلصالحات مل تتص ّدى للعراقيل
خاص
رية املوجودة اليت تعيق ظهور قطاع
السياس ّية والفك ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
دينامييكّ ،
لكنا عرقلته أكرث بإتاحة املجال لظهور لويب
حميل
الصادرات.
استرياد
ّ
قوي ق ّوض مسايع تنويع ّ

السلع األساس ّية
جاء مستوردو النّخبة الحتاكر استرياد
ّ
اكألغذ ّية واملالبس واألدوية ،واضعني عراقيل بريوقراط ّية
واألمه من ذلك أمام املصنّعني
أمام منافسهيم من املستوردين
ّ
اخلواص (.)Boucekkine/Bouklia-Hassane 2011 : 3
ّ
ينص عىل أنّ إلغاء
السوق
ّ
منطق اللّيربال ّية اجلديدة يف حترير ّ
والسلطة ال ّتقديرية لل ّدولة حي ّد من وصوهلا إىل ال ّريع
االحتاكر
ّ
وبال ّتايل يضعف شباكهتا القامئة عىل احملسوب ّية .الغاية من
ذلك تقليص جاذب ّية ال ّدولة للنّخب احمللّ ّية وإرغامها عىل ال ّتح ّول
إىل أنشطة أكرث إنتاج ّية ( .)Krueger 1974مع ذلك ،يف الواقع،
اليسء لإلصالحات الذي مل يأخذ بعني االعتبار توزيع
ال ّتعاقب
ّ
السلطات عىل مجموعات النّخب املختلفة نتجت عنه نتاجئ
ّ
خمتلفة .يف الواقع ،حترير ال ّتجارة يف اجلزائر مل يعاجل مشلكة
االحتاكر يف االسترياد .بل بالاكد ح ّول االحتاكر من ّ
الشاكت
الصناع ّية اململوكة لل ّدولة إىل تك ّتالت احتاكر ّية من املستوردين
ّ
السياس ّية.
ّ
اخلواص مرتبطة بالنّخب ّ

ظهور لويب اإلسترياد
ّ
الفعيل للحامية
استلزم عن حترير ال ّتجارة ختفيض كبري يف املع ّدل
الصعب عىل ّ
الشاكت
للسلع املصنّعة حمل ّيا .اكن من
ّ
املو ّفرة ّ
الصناع ّية منافسة املجموعات القامئة عامل ّيا ،وأغلهبا اهنارت يف
ّ
السوق ( .)Sorsa 1999 : 63يف اجلهة
غضون أهشر فقط من حترير ّ
األجنيب املبارش الذي تل ّقته اجلزائر اكن
املقابلة ،أغلب االستمثار
ّ
ّ
يرتكز يف قطاع احملروقات (.)Fattouh/Darchouche 2013 : 1124
نتيجة لذلك ،تقلّص قطاع ال ّتصنيع بشلك كبريّ ،
مت تقويض اجلهود
اليت ّ
الصناع ّية للبلد خالل احلقبة االشرتاك ّية.
مت بذهلا لتنويع البنية ّ

ّ
ّ
والتقية
املترضرين من ال ّتنويع
القوي اكن أكرث
لويب االسترياد
ّ
حيوي ميكن أن
خاص
االقتصاد ّية مبا أنّ تقوية قطاع تصنيع
ّ
ّ
يقلّل قدرته النّسب ّية وهي ّدد وصوله إىل ال ّريع .لذلك ،إضافة إىل
خاص
السياس ّية واأليديولوجية املوجودة لتطوير قطاع
ّ
العراقيل ّ
ّ
مستقل ومنتج ،قام لويب االسترياد برفع التاكليف االنتقال ّية من
أجل اإلصالحات ال ّدامعة لألمعال ال ّتجار ّية.

ّ
للساح باسترياد البضائع
مت تهسيل ضوابط االسترياد عام 1994م ّ
ّ
الصعبة
العملة
حسابات
باستعامل
اكت
الش
طرف
من
ة
ي
االسهتالك
ّ
ّ
اهليلكي
اليسء لرباجم ال ّتكييف
( .)Dillman 2000 : 94لكن ال ّتعاقب
ّ
ّ
ّ
يعين أنّ حترير ال ّتجارة ّ
املايل.
مت قبل حترير القطاع

الدامعة لألمعال
السياسات ّ
غياب ّ

من خالل االبتداء بتحرير ال ّتجارة مثملا طلب صندوق النّقد ال ّدويل،
بيمنا ّ
قطايع البنوك والقروض خاضعني لل ّرقابة املش ّددة،
مت ترك
ّ
اكن االئتالف احلامك قادرا عىل منح تراخيص االسترياد ألفراد
من اجليش ،األفالن والدوائر البريوقراط ّية (.)Werenfels 2002 : 21
اخلاص مع
متعهدي القطاع
ُيق ّدر أنّه يف 1995م ،حوايل  702من
ّ
ّ
3.9
استوردوا
حوايل  158رشكة معوم ّية
السلع
من
دوالر
مليار
ّ

ّ
احتيايط مع صندوق النّقد
عندما و ّقعت احلكومة عىل ا ّتفاق
ال ّد ّ
ّ
بامليض قدما يف خصخصة
ويل سنة 1994م ،تعه ّدت
ّ
اخلاص عىل
القطاع
وحتفزي
ولة
د
لل
اململوكة
الة
ع
الف
غري
اكت
الش
ّ
ّ
ّ
ّ
التقية وال ّتصدير ( .)Werenfels 2002 : 3مع ذلك ،اإلصالحات
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ِّ
اخلاصة ّ
متت
الصناعة
اهليلكي مضن
احملفزة عىل ال ّتح ّول
ّ
ّ
ّ
عرقلهتا ( ،)Bouazza et al. 2015أغلب العراقيل واحلواجز
اخلاص اكنت ال تزال موجودة .من األمه ّية
أمام تطوير القطاع
ّ
اخلاص عاىن من نقص
األمعال
جمال
اإلشارة هنا إىل
أنّ
ّ
كبري يف احلصول عىل القروض ،ومشالك يف احلصول عىل
األرايض والعراقيل البريوقراط ّية (نفس املصدر).

ّ
الوصول إىل إيرادات النّفطّ ،
بالتديد باستعامل العنف
حت
( .)Dillman 2000 , Werenfels 2002ضف إىل ذلك ،تعطيل
لويب االسترياد للك مبادرات خفض قمية ال ّدينار مبا أنّ العملة
ّ
أرض هذا
الوطن ّية املرتفعة القمية جتعل االسترياد مرحبا أكرث.
السلع القابلة لل ّتداول وجعل
بشلك كبري باالسترياد يف قطاع ّ
املرض
من البلد أكرب حض ّية ألعراض
اهلولندي (.)Lowi 2007
ّ
بأي حال من األحوال
لنكون أكرث وضوحا ،لويب االسترياد ليس ّ
العقبة الوحيدة أمام من ّو طبقة رأمسال ّية منتجة يف اجلزائر.
األسس األيديولوج ّية الوطن ّية القو ّية اليت مزيّت فرتة ما بعد
االستقالل بقيت إىل غاية احلقبة اللّيربال ّية ومعها انعدام ال ّثقة
اخلاص .ال زالت تستعمل هذه اإليديولوجيا
الكبري يف رأس املال
ّ
اخلاص بال ّرمغ من فقداهنا
برامغات ًيا لعرقلة تطوير القطاع
ّ
الكثري من جاذب ّيهتا ( .)Bouazza et al. 2015عالوة عىل ذلك،
املستويات العالية إليرادات النّفط إىل غاية سنة 2014م ،حمست
السياس ّية بتقييد األمعال ال ّتجار ّية اليت ظهرت خارج
للنّخبة ّ
ّ
اهليلكي مع
كييف
ت
ال
براجم
سياسات
تفاعل
ذلك،
مع
دائرهتا.
ّ
السياس ّية واأليديولوج ّية للبلد أ ّدى إىل خلق لويب
ات
ي
اخلصوص
ّ
ّ
ّ
لتبن إصالحات ال ّتنويع
قوي جعل ال ّتاكليف االنتقال ّية
استرياد
ّ
اخلاص عالقا يف قمية مضافة منخفضة،
عالية ج ّدا .بيق القطاع
ّ
السيع ّ
ركزت عىل ال ّتجارة واإلساكن ،ومل
نشاطات الكسب ّ
ّ
هيلكي مبينّ عىل وفورات احلجم
ل
و
حت
إىل
يمتكن من اخلضوع
ّ
ّ
ّ
كنولويج.
ت
ال
حديث
وال ّت
ّ

إضافة إىل ذلك ،تو ّقفت ّ
الصناع ّية غري املنتجة اململوكة
الشاكت ّ
ّ
احمليل أكرث
لل ّدولة اليت اكن من املفرتض أن جتعل اإلنتاج
تنافس ّية .مل تكن للويب االسترياد النّافذ أي مصلحة يف دمع
ّ
احمليل
الصنايع
حتسن فعالية القطاع
اإلصالحات اليت قد
ّ
ّ
وهت ّدد وصوهلا إىل إيرادات االسترياد (.)Dahmani 2005 : 151
مثملا يشري اجلدول رمق  ،3بني  1990و1997م اكنت اجلزائر ّ
أقل
لملؤسسات يف املنطقة.
ال ّدول خصخصة
ّ
ربرات االئتالف احلامك ض ّد اخلصخصة
يف حني أنّ بعض م ّ
اكنت مبن ّية عىل خملّفات األفاكر االشرتاك ّية وهواجس ال ّتمنية،
نطاق اخلصخصة احملدود ج ّدا ّ
للشاكت احلكوم ّية غري الف ّعالة
املوجهة لالستمثار يف
إضافة إىل نسبة القروض املتدنّية
ّ
اخلاص ،يعكس قيودا سياس ّية معيقة ض ّد من ّو قطاع
القطاع
ّ
ّ
مستقل .عارضت ال ّتك ّتالت االحتاكر ّية يف االسترياد
خاص
ّ
خاص
يايس الكبري إصالحات تطوير قطاع
الس
بنفوذها
ّ
ّ
ّ
ّ
حميل ُمصنِّع ،ومعلت بنشاط عىل احملافظة عىل قدرهتا يف

شلك رمق 6
ّ
اهليلكي
التكييف
براجم
بعد
اخلاص
احمليل
للقطاع
صة
املخص
القروض
ّ
ّ
ّ
اهليلكي .SAPs
اخلاص بعد براجم التكييف
اخنفاض مجموع القروض احمللّ ّية للقطاع
ّ
ّ

150

اجلزائر
الرشق األوسط
ومشال أفريقيا
الرشق األوسط
األقىص

50

0
2020

املصدر

2000

World Bank (2017( :

16

1980

1960

ّ
ّ
اإلمجايل
احمليل
نسبة النّاجت

100

السوق
إصالحات حترير ّ

شلك رمق 7

حصيلة اخلصخصة يف منطقة ّ
الشق األوسط ومشال أفريقيا ( 000.00دوالر)
سنة

البلد
اجلزائر

9.3

مرص

1510.2

األردن

58.71

املغرب

846.7

معان

60.1

تونس

150.2

تركيا

مصدر البيانات :

1997-1990

3,600.0
(Werenfels (2002
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6
خالصة
وجه اخلصوص يف ال ّدول الغن ّية باملوارد أين ُت ّ
شك اإليرادات
اخلاص.
اخلارج ّية عالقة أكرث تعقيدا بني ال ّدولة ورأس املال
ّ

الصادرات يف ال ّدول
همينت عىل الكتابات املوجودة حول تنويع ّ
ريات القطعية أو املعمتدة عىل املسار اليت
الغن ّية بالنّفط النّظ ّ
ّ
ركزت عىل خماطر لعنة املوارد ،طبيعة ال ّدول ال ّريع ّية املعادية
املؤسسات ال ّرمس ّية .حاولت هذه الورقة إضافة
لل ّتمنية وضعف
ّ
ملسة للنّقاش بالقول أنّ اجلهود ال ّرامية لل ّتنويع وإعادة اهليلكة
السياس ّية،
يف ال ّدول الغن ّية بالنّفط تتباين وفقا لالئتالفات
ّ
السائدة ،وتفاعل هذين العنرصين مع ال ّت ّ
دخالت
األفاكر
ّ
السياسات ّية اخلارج ّية.
ّ

ّ
يايس ليس فقط من تسليط
الس
ميكننا إطار ال ّتوافق
ّ
ّ
ّ
للسياسة اليت تقوم علهيا
معقا
األكرث
األشاكل
عىل
وء
الض
ّ
املؤسسات ،ولكنه يو ّفر لنا أيضا األداة ال ّتحليل ّية لل ّذهاب أبعد
ّ
من ال ّتفسريات االخزتال ّية والفصل بني خمتلف أنواع احملاباة.
أمه ّية األيديولوج ّيات
رمغ ذلك ،نزع هذا اإلطار إىل ال ّتقليل من ّ
السياسات .تقرتح هذه الورقة استعامل إطار
يف حتديد نتاجئ ّ
سيايس مع ّدل يعيط مساحة حتليل أكرب لألفاكر ،ميكن
توافق
ّ
وم َّ
شك عن طريق احلوافز
تص ّوره بأنّه راخس مضن اهليالك ُ
يايس
الس
الس
ّ
يايس .يو ّفر إطار التوافق ّ
ّ
النّابعة من التوافق ّ
ّ
املع ّدل هذا نظرة دقيقة لفهم إدارة عائدات النّفط وجهود التقية.
املزيد من دراسات احلالة ودراسات املقارنة رضور ّية لتحسني
الصادرات يف
السياس ّية واإليديولوج ّية لتنويع
ّ
فهمنا للعقبات ّ
ال ّدول الغن ّية بالنّفط.

احلجة .الدينام ّية
استعملت حالة اجلزائر لتوضيح هذه
ّ
مما وصفه
السياس ّية اجلزائ ّ
رية اكن حت ّوال ّ
ال ّرئيس ّية لل ّتسوية ّ
السنوات اليت
خان ( )Khan 2010بمنوذج
ّ
تمنوي حممتل يف ّ
تلت االستقالل حىت عام 1988م ،إىل شلك مهمين ضعيف
السياس ّية حىت يومنا هذا .اكن هذا ال ّتح ّول مقرتنا
لل ّتسوية ّ
بالزتام ّ
أقل من جانب االئتالف احلامك لتنويع القاعدة اإلنتاج ّية
ّ
السابقة ،غياب رؤية تمنو ّية
للبلد
والتقية .عىل خالف الفرتة ّ
ّ
ّ
يايس أ ّدى إىل عدم
الس
وافق
ت
ال
ت
ت
وتش
املدى
بعيدة
ة
ي
وطن ّ
ّ
ّ
ّ
االستمثار يف التصنيع وزيادة احملسوب ّية واحملاباة من أجل
يايس قصري املدى.
الس
ّ
البقاء ّ
الصادرات خالل احلقبتني
دراسة العراقيل اليت تعيق تنويع
ّ
يتطلّب نظرة مق ّربة عىل طبيعة عالقة ال ّدولة مبجال األمعال.
ال ّتصنيع الذي قادته ال ّدولة اكن رضور ّيا للبلد كونه خلق قاعدة
تصنيع ّية ون ّوع اهليالك اإلنتاج ّية للبلد بعيدا عن استخراج النّفط.
الصناع ّية أثبتت عدم قدرهتا عىل االستدامة
ّ
السياسة ّ
لكن هذه ّ
تنافيس ميكنه أن يأخذ
خاص
كوهنا فشلت يف تعزيز قطاع
ّ
ّ
ال ّتصنيع من مرحلة استبدال الواردات إىل مرحلة أكرث حت ّديا
قامئة عىل ال ّتصدير .يرجع فشل ال ّدولة يف ترقية رأس املال
رية اسمت ّرت حىت يف حقبة
اخلاص إىل عراقيل سياس ّية وفك ّ
ّ
اهليلكي هذه املشالك،
التكييف
براجم
تواجه
مل
وق.
الس
حترير
ّ
ّ
السلطة يف البلد
توزيع
االعتبار
بعني
أخذها
عدم
خالل
من
بل
ّ
ساعدت عىل ظهور قطاع استرياد نافذ سياس ّيا سىع بنشاط
لعرقلة نشوء قطاع تصنيع منتج ،أعاق هذا بشلك كبري مستقبل
الصادرات.
تنويع ّ
بدال من تقدمي توصيات سياسات ّية سطح ّية حول رضورة تطوير
ّ
دينامييك لدى ال ّدول الغن ّية باملوارد اليت ّ
يمت رفضها
خاص
قطاع
ّ
يف أحسن األحوال ويف أسوأ أحواهلا تؤ ّدي إىل نتاجئ عكس ّية،
لملؤسسات املال ّية ال ّدول ّية العمل يف نفس
قد يكون من األفضل
ّ
ّ
السياس ّية
ات
ي
اخلصوص
أفضل
بشلك
تستوعب
االتاه وأن
ّ
ّ
وتاكليف اإلصالحات يف ال ّدول املختلفة .وهذا هو احلال عىل
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