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  مقاربة االقتصاد السياسي: أثار انهيار أسعار النفط على الدول النفطية العربية

  :مقدمة

سات العامة للدول النفطية العربية، فال يعد تصدير الطاقة احد احملددات الرئيسية يف السيا تعد الطاقة   

بكميات كافية وبأسعار معقولة أمرا مهما فقط لتحقيق معدالت عالية من النمو االقتصادي، بل لكونه أحد 

واملساومة يف الشؤون  ،داخلياعن طريق توظيف سياسات الريع اجلوانب األكثر أمهية يف حتصيل الشرعية السياسية 

  . ؛ حيث غالبا ما استخدم النفط كسالح إلدارة بعض الشؤون اخلارجية يف التفاوض مع القوى الكربىرجيةاخلا

ضمن احليز املشرتك لكل من جمايل االقتصاد  Rentier State Theoryتقع نظرية دولة الريع   

والسياسة، ما يرشحها لتكون مقاربة حبتة لالقتصاد السياسي؛ ألن حماولة إعطاء مفهوم لدولة الريع ارتكز على 

جمتمع - التأثري املتولد عن إيرادات النفط على التنمية االقتصادية من جهة وعلى طبيعة الدولة وطبيعة العالقة دولة

على هذا األساس يبدو التداخل واضحا بني األبعاد السياسية واالقتصادية ملوضوع أسعار الطاقة . أخرىمن جهة 

   .يف الدول النفطية العربية، ما يرشحه ليكون موضوعا مهما يف أجندة حبث االقتصاد السياسي

لعربية اكان له آثار على سياسات الدول  2014منذ ال شك أن االخنفاض الكبري ألسعار النفط   

فقد جلأت بعض الّدول املنتجة نتيجة ذلك إىل  .يف اجلانب االقتصادي، ولكن بتأثريات سياسية أيضا املنتجة

االعتماد على صناديقها الّسياديّة، فيما جلأت أخرى إىل انتهاج سياسات اقتصاديّة غري مسبوقة بفرض الّضرائب 

واسعة االستهالك كالكهرباء والبنزين، مبا حيتمل أن تكون له على الّسلع واخلدمات، ورفع أسعار املواد الطاقوية 

  .تأثريات سياسية واسعة

حتاول هذه الورقة البحثية رصد أثار ايار أسعار النفط على الدول النفطية العربية يف البعدين االقتصادي    

 .ة، وتأثري ذلك على دولة الريع العربين مقاربة حتليل االقتصاد السياسيوالسياسي م

   فوائض النفط وأعراض المرض الهولندي: التنمية في دولة الريع/ 1

 يات الـــدولاقتصـــاد إذ غالبـــا مـــا تتضـــمنظـــاهرة الريـــع ظـــاهرة عامـــة ال خيـــتص ـــا اقتصـــاد دون آخـــر،  تعـــد  

قــد يكــون مصــدرها داخليــا مصــدره ريــوع الســيادة واخلــدمات والرتاخــيص، أو خارجيــا باعتبــاره عطــاء  ،عناصــر ريعيــة

ت الوطنيــة يقــع يف درجــة االعتمــاد غــري أن االخــتالف مــا بــني االقتصــاديا. موجــودا يف الطبيعــة كــالنفط والغــاز إآلهيــا
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علـــى العناصـــر الريعيـــة، ويؤكـــد املختصـــون أنـــه حينمـــا تكـــون الغلبـــة للمـــداخيل الريعيـــة غـــري اإلنتاجيـــة بنســـبة تتجـــاوز 

 .1من إمجايل الناتج احمللي ميكن احلديث حينها عن اقتصاد ريعي50%

الفـرق املوجـب بـني العائـدات مـن  متثـلوهـي  متثل فوائض صادرات النفط أحد أهـم أشـكال الريـع الشـائعة، 

رق االفـ أو هـي تعبـري عـن. الصادرات النفطية أساسـا، وبـني جممـل الـواردات كأرصـدة مرتاكمـة تتحصـل عليهـا الدولـة

يف أنشـــطة اســـتثمارية تغالله القتصـــاد الـــوطين عـــن اســـل القـــدرة االســـتيعابيةالـــذي تعجـــز مليـــزان املـــدفوعات،  االجيـــايب

 رأمسـال ظــاهريأوهلمـا، أنـه : الـنفط خباصـتني اثنتــني فـوائض وميتـاز رأمســال. اكم ســنة بعـد أخـرىمنتجـة، ممـا جيعلـه يـرت 

غـــري قابـــل وثانيهـــا، أنـــه رأمســـال . ورد طبيعـــيمـــلســـلعة متكـــررة وإمنـــا عـــن اهـــتالك املســـتمر ألنـــه مل يتولـــد عـــن اإلنتـــاج 

2.اندثار أصل إنتاجي تصدير ثروة طبيعية غري متجددة، أي لقاء؛ ألنه ناتج عن بطبيعته للتعويض
   

ـــأيت  ـــا غالبـــا مـــا ت ـــدول املصـــدرة للـــنفط عالي ـــة يف اقتصـــاديات ال ـــة الدول ـــع مبـــ ،مركزي ـــرادات الري ا أن حتصـــيل إي

إن هــذا هــو مــا يعطــي للدولــة امتيــاز . املرتاكمــة يكــون مباشــرة لــدى الدولــة، فــدور الدولــة يف االقتصــاد الريعــي مركــزي

يـــع ال تكتفـــي بتـــوفري الســـلع واخلـــدمات للشـــعب ولكنهـــا أيضـــا أهـــم مصـــدر إن دولـــة الر . توزيـــع الريـــع علـــى الشـــعب

 3Allocation.أو دولـــة املخصصـــات  Distributive Statesلدولـــة املوزعـــة  للوظيفـــة، وهلـــذا يشـــار هلـــا با

States. ا الدولــة بــني ألن العالقــةفــالقطــاع غــري متحكمــة فقــط يف الدولــة تصــبح عضــوية، عالقــة النفطيــة وشــركا 

مث  اإليـــرادات جتميـــع حريــة االقتصـــاد املرتبطـــة عضــويا بقطـــاع الـــنفط، وذلــك مـــا مينحهـــا قطاعــات بـــل بقيـــة ،النفطــي

 هـو مـا بقـدر التنميـة حتقيـق حنـو السـعي يف يتمثـل ال العـام، فرهـان حكومـات دولـة الريـع اإلنفـاق طريـق عـن توزيعهـا

  4.توزيعه كيفية ويف الريع رقابة يف التحكم

ألنـه  التنميـة، جـوهر ال يعكـس الريـع اقتصـاديات يفللمـواطنني  املعيشـي املسـتوى حتسـني ألجل ذلـك، فـإن  

 املعيشـي املرتفـع للمسـتوى ميكـن ال حقيقيـة وصـادرات صـناعية، إنتاجيـة قاعـدة وجـود أي حقيقـي، منـو حتقيق بدون

الرخــاء واالزدهــار االقتصــادي الظــاهر ف  .املنتجــة للقــوى حقيقيــة تنميــة يعكــس أن االقتصــاديات مــن النــوع هــذا يف

للعيــان يف الــدول النفطيــة الريعيــة لــيس مؤشــرا علــى كفــاءة أداء االقتصــاد الــوطين، أو مســتوى تطــور اتمــع، بــل هــو 
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جمرد مظهر سطحي أدى إىل إعاقة التنمية بدفع املواطنني إىل االكتفـاء باقتسـام املنـافع املتأتيـة مـن اإلنفـاق احلكـومي 

 .1ينظــر لعمليــة توزيــع الريعــي كعمليــة معيقــة جلهــود حتقيــق التنميــة االقتصــادية لــذا ،كة يف عمليــة التنميــةبــدل املشــار 

فليس االقتصاد الريعي اقتصادا يعتمد على العمل واإلنتاج وتنويع األنشطة والصادرات، بل هو اقتصاد يعتمـد علـى 

اخلـام إىل أصـول يتولـد منهـا منـو قابـل لالسـتمرار  علـى االستخراج والتوزيـع، دون العمـل علـى حتويـل املـوارد الطبيعيـة 

لـــذلك وبــــدال مـــن أن حتــــض اقتصـــاديات هــــذه الـــدول باألفضــــلية فيمـــا يتعلــــق بعمليـــة التنميــــة، فــــإن . املـــدى البعيــــد

. معــدالت منــو ناجتهــا احمللــي اإلمجــايل غالبــا مــا يــأيت أدىن ممــا هــي عليــه يف الــدول الــيت يقــل نصــيبها مــن تلــك املــوارد

  Deutch disease.توجد يف هذه الدول ما يطلق عليه املرض اهلولندي حيث 

 ثــروة أو بــرتول( طبيعيــة  ثــروة ميتلــك اقتصــاد كــل علــى" العلــة اهلولنديــة"أو "املــرض اهلولنــدي"تطلــق تســمية   

أول مـــا  اقتصـــادية، فـــإن أعـــراض هـــذا املـــرض ظـــاهرةك و. ريعـــي كبـــري مـــايل ومـــردود ســـريع منـــو ذات) أخـــرى طبيعيـــة

 مصــدرة كدولـة باخلصـوص هولنـدابعـد اكتشـافها ملـوارد طبيعيـة، و  الصـناعية الـدولاقتصـاديات بعـض  ظهـرت مشلـت

 وفـر مبـا1973سـنة  البرتوليـة الصـدمة عن مبنأى جتعلها أن الصادرات تلك استطاعت وقد مدة، منذ للغاز الطبيعي

 االقتصــادية قويــة، وضــعيتها بــدتف البرتوليــة، الــواردات مــن احتياجاـاــا  تلــيب أن اســتطاعت عائــدات مــن هلـا الغــاز

 مـن مسـت الكثـري هـي ذاـا الـيت الظـاهرة وهـذه. النهايـة يف الصـناعي بقطاعهـا أضـر القوية لعملتها تفضيلها أن غري

 للتطـور قابلـة أو متطـورة نسـبيا صـناعية قاعـدة و زراعيـا قطاعـا متلـك الـيت تلـك خاصـة للنفط، املصدرة النامية الدول

  .2اجلزائر ومنها مستقبال

املنتجـة  االقتصـادية النشـاطات علـى اسـلبي اتأثري  مردودية عالية ذات طبيعية ثروة كتشافال  فغالبا ما يكون  

الكلـي  االعتمـاد يصـبحف والصـناعة، الزراعـة ومهـا االقتصـاد يف قطاعني أهم عن التدرجيي التخلي ،  يظهر يفاألخرى

 السـريع النمـو أن للـنفط املصـدرةوتثبت شـواهد جتـارب التنميـة يف الـدول الناميـة  .على حساما اجلديدة الثروة على

 والزراعـــي الصـــناعي القطـــاع منتجـــات نأل ؛والصـــناعة قطـــاع الزراعـــة نمـــول أثـــر غـــري حمفـــز لـــه كـــان احملروقـــات لقطـــاع

 للمبادلــة القابلــة البــرتول ســلعة مــع باملقارنــة بطــيء عليهــا الطلــب لكــن التجاريــة، للمبادلــة قابلــة وإن كانــت احملليــة،

 املســتوردة والصــناعية الزراعيــة الســلع مــن البــرتول عائــدات تــوفره مــا نفــإ ومن جهــة أخــرى،كــ  .ســريع التجاريــة بشــكل

 قطـاعي انكمـاش بدايـة إىل إىل يـؤدي مبـا حمليـا املنتجـة السـلع تفرض منافسة غري متوازنة علـى مناسبة، دولية بأسعار

 إىل أن أدى يف هــذه الــدول  الــنفط قطــاع تطــور إنوهكــذا فــ .التــدرجيي عنهمــا التخليفــ الــوطنيني، والزراعــة الصــناعة
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 حسـاب علـى االمتيازات والـدعم من وافرا نصيبا تكروحي الوطنية، التنمية سياسات يف بأولويةاحملروقات  حيض قطاع

 .1احمللية االستهالكية احلاجات تليب اليت واهلامة الضرورية اإلنتاجية القطاعات

بسـبب  االقتصـادي نمـوالعالقة الظاهرة بـني ازدهـار ال اهلولندي هو مرض يعكساملرض وفقا ملا سبق، فإن   

، فالتدفق املفاجئ والسريع ملداخيل النفط ينظر هلـا والزراعةوفرة املوارد الطبيعية واخنفاض قطاع الصناعات التحويلية 

وسـبب ذلـك عـدم االرتبـاط مـا بـني  ،منـط مـن التنميـة معتمـد علـى اخلـارجنـه خيلـق على أا عامل مشوه لالقتصاد أل

قطــاع الــنفط والقطاعــات االقتصــادية احملليــة األخــرى، فصــناعة الــنفط ال تــدمج مــدخالت القطاعــات األخــرى مــن 

   2.الزراعة والصناعة وبالتايل ال تصبح منتجة، ويف مقابل ذلك ينشأ قطاع خدمات مصطنع ومضخم

  أي تطابق مع المرض الهولندي: النفط كمحرك للتنمية في االقتصاد الجزائري/2

 ،حىت اليومو  - بداية السبعينياتمع -منذ تأميم قطاع احملروقات اجلزائري والطفرة اهلائلة يف أسعار النفط   

لناتج احمللي اخلام بأكثر افهو يساهم يف . اجلزائري االقتصاد الوطين ميثل قطاع احملروقات أهم العناصر املسامهة يف 

 كما أنمن عائدات الدولة من العملة الصعبة،  %  98إىل  95% ، كما ميثل نسبة ترتاوح ما بني% 50من 

نسبة تركيز منتوج احملروقات يف  كما تصل ،من موارد ميزانية الدولة تأيت من اجلباية النفطية%  70إىل %  60

برامج التنمية يف ولقد أدى ذلك ألن ترتبط  .% 98 صل إىل حدودت الصادرات الكلية إىل أرقام مرتفعة جدا

   .3على عاملي تطور الكميات املنتجة من احملروقات وعلى ارتفاع أسعارها دولياتارخييا اجلزائر 

يعود إىل الدور الكبري الذي تضطلع به ع احملروقات على االقتصاد اجلزائري تارخييا، فإن هيمنة قطا   

االستخراجية النفطية يف االقتصاد الوطين ودرجة االهتمام الكبرية اليت أولتها له السلطات منذ الصناعات 

االستقالل، أمام ضعف مسامهة القطاعات اإلنتاجية األخرى بسبب ضعف املؤسسات الوطنية وكذا القطاع 

ت ية يف هذه القطاعااخلاص وعدم قدرا على تقدمي منتجات تنافسية، إضافة إىل ضعف االستثمارات األجنب

قد مهدت هذه الظروف االقتصادية ألن يضطلع النفط بالدور األساسي يف ف. بسبب غياب التحفيزات الكافية

االقتصاد اجلزائري، ليكون املورد الرئيسي للخزينة العمومية، وعنصر إدماج كبري لالقتصاد الوطين يف االقتصاد 

  . 4ال غىن عنه يف حل اكراهات وتناقضات االقتصاد اجلزائري العاملي وحمرك عملية التنمية والعنصر الذي

                                                           
1
  .74 صمرجع سابق،  مقيليد،عيسى  - 

2
 -  Meliha Benli Altunișik, Op. Cit.,p.77 

3
  .58-55عيسى مقيليد، مرجع سابق، ص ص - 

4
، 2016، ديس=مبر 11، ع=دد مجلة جديد ا#قتصاد، "دراسة حالة الجزائر: أعراض المرض الھولندي"حاكمي بوحفص، الشارف بن عطية سفيان، - 

  .111-110ص ص 
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 توفر فقد  ،1973خاصة بعد صدمة  هأسعار الطلب العاملي على النفط وارتفاع يف ظل ارتفاع   

يف الدول النامية املصدرة للنفط، اليت  التنمية برامجواجلباية البرتولية مصادر متويل هامة لتنفيذ نفط لمن ا الصادرات

أن تستند  فكان بديهيا. لفاخلروج من حالة التخو تسريع التنمية يف  فرصة تارخيية للمسامهةأدركت أا أمام 

وتنفيذ  التنميةالوفرة املالية اليت يقدمها النفط من أجل متويل برامج اجلزائر،كدولة حديثة العهد باالستقالل، إىل 

العائدات النفطية املتأتية من فقد مثلت  .اليت وضعتها خالل السبعينيات والثمانينياتاالقتصادية املخططات 

 ،واليت أخذت يف الرتاكم من اية الستينات وبداية السبعيناتالبرتولية، فائض حصيلة الصادرات أو من اجلباية 

يف تلك املرحلة والحقا مع بداية األلفية لتمويل  من املدخرات احمللية الالزمة لتمويل خمططات التنمية كربالقسم األ

استغالل  ، فال بد منأن ثروة النفط غري متجددة وآيلة إىل النضوب فعلى اعتبار. برنامج اإلنعاش االقتصادي

الفوائض املالية وتوظيفها يف إجناز املخططات التنموية ويف حّل املشاكل االقتصادية واالجتماعية واستكمال 

استخدام النفط كمحرك للتنمية وتنفيذ الربامج الطموحة للتصنيع وإجناز البىن اهليكلية ؛ أي االقتصادياالستقالل 

   1.النفط وبالتايل فال مناص للدولة من االعتماد الكلي على االقتصادية واالجتماعية الالزمة،

اجلزائري  قتصاديقلب اهليكل االإن االعتماد الكلي على النفط وإغفال القطاعات املنتجة األخرى   

ويكاد يكون ر من اقتصاد يقوم على أنشطة متنوعة نسبيا إىل هيكل اقتصادي أحادي التصديليتحول ، تدرجييا

وبدل أن يساهم النفط يف حتقيق التنمية املأمولة، فإنه أدخل االقتصاد اجلزائري يف حلقة . هو النفطأحادي املنتوج 

إىل زيادة اإلنفاق بنوعيه االستهالكي واالستثماري، وزيادة اإلنفاق حيتم  فزيادة املداخيل من النفط تؤديمفرغة؛ 

" الكل برتول"بات واضحا أن اجلزائر تعتمد سياسة و  .اجلري حنو زيادة اإلنتاج والصادرات دف زيادة املداخيل

النفط وال شيء يف اقتصادها، حبيث تتوقف كل األنشطة االقتصادية واالجتماعية وسياسة التنمية على عائدات 

وميكن حتديد بعض مظاهر نفطلة االقتصاد واالعتماد الكلي  وهذا ما أدى تدرجييا لنفطلة االقتصاد الوطين. غريها

  :2على احملروقات يف النقاط التالية

 قلب اهليكل االقتصاديب عجلزيادة إنتاج احملروقات ورفع الصادرات لزيادة املداخيل، ل السعي املتواصل - أ

ر إىل هيكل اقتصادي أحادي التصدي -زراعية خاصة-  من اقتصاد يقوم على أنشطة متنوعة نسبيا ،الوطين

Mono-exportateur    ويكاد يكون أحادي املنتوجMono-producteur،  يعتمد حصريا على منو قطاع

  .احملروقات

                                                           
1
  .68، مرجع سابق، صمقيليدعيسى  - 

2
  .74-73 المرجع، ص صنفس  - 
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واجلباية إمهال املقابل وب، النفط؛ أي ضريبة استغالل الشركات األجنبية حلقول اجلباية البرتوليةالرتكيز على   - ب

 العادية من خمتلف املصادر؛

أفقد العمل املنتج قيمته وأثبط  فتوزيع الريع ؛ العالقة الكالسيكية القائمة بني األجر وإنتاجية العملتناقص  - ج

لة والشركات عزمية النشاط اخلالق يف القطاعات االقتصادية، مما جعل األجور اليت يناهلا العمال يف مؤسسات الدو 

  ؛غري معادلة لقيمة إنتاجيةالوطنية 

رغم إنشاء شركات وطنية متعددة فإن منتجاا ومل تصمد فقدان الصناعة التحويلية الوطنية الناشئة للتنافسية، ف -د

ومل تشهد اجلزائر خالل فرتة التنمية حصيلة . أمام مثيالا من السلع األجنبية املستوردة بعد حترير التجارة اخلارجية

 ؛فرتة من الزمن بائدة صناعاا بعد لتصبحتراكم نقل التكنولوجيا، 

مظاهر االقتصاد الريعي التوزيعي،  كإحدى ،Etat providence عتنيةاملولة الديف دور الدولة حنو تحول ال - ه

أي احلارسة على توزيع الريع البرتويل على فئات اتمع، حيث أصبحت مسؤولة عن توفري حاجيات املواطن من 

 .ألحيان، وال تعكس سعرها احلقيقيالسكن والسلع االستهالكية املستوردة وبأسعار مدعمة يف غالب ا

إذ  .تأثري بقية القطاعات االقتصادية غري ذا أمهية بالنسبة لإليرادات الكلية للجزائرهكذا وتدرجييا، أصبح   

من %  25حوايل  1971كانت متثل قبل سنة   اليت احملروقاتقطاع لصادرات خارج اإلحصائيات إىل أن ا تشري

، مث 1الكبري األول يف أسعار البرتولبعد االرتفاع  1974سنة %  12أصبحت يف حدود إمجايل الصادرات، 

 الظاهرة اهلولندية؟ب أال تعترب هذه املؤشرات أعراضا ملا يسمى.  2008فقط سنة %  2,25بلغت 

من  ي، وهي تظهراجلزائر االقتصاد حالة  أساسية للمرض اهلولندي يفهناك ثالثة أعراض يف احلقيقة، فإن   

الرئيسية  املنتجة االقتصادية ة والضعف الذي حيصل يف القطاعاتخالل العالقة بني استغالل املوارد الطبيعي

  : 2ما يليوتظهر مؤشراا في .وخاصة القطاع الصناعي

، % 25من الناتج احمللي وتوظف  %11ال تساهم الزراعة سوى ب إذ : مؤشر ضعف القطاعات الرئيسية - أ

  ؛من السكان 15وتوظف  9أما الصناعة فتساهم فقط 

، كما ميثل نسبة ترتاوح % 50الناتج احمللي اخلام بأكثر من فالنفط يساهم يف : ع األويل الوحيدمؤشر القطا  - ب

من موارد ميزانية %  70إىل %  60من عائدات الدولة من العملة الصعبة، وما بني %  98إىل  95% ما بني

  الدولة تأيت من اجلباية النفطية

                                                           
1
  .24ص مرجع سابق، ،ناجي بن حسين - 

2
  .112-108ص  ص ، مرجع سابق،، الشارف بن عطية سفيان  حاكمي بوحفص - 
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وتراجع  الزيادة يف اإليرادات النفطية إىل تعطيل الصناعة حيث تؤدي ،ارتفاع مؤشر سعر الصرف احلقيقي - ج

ا القدرة على املنافسة الرتفاع سعر صرف العملة احمللية اصادرابسبب فقدا.    

بسبب الزيادة يف (اإلنفاق العام للدولة وارتفاع نسبة االستهالك عاملي الزيادة يف  وعلى الرغم من أن  

ط ينشت احملليني مبا يساهم يف االستثمار و إىل تنشيط الطلب على االستهالك من املفرتض أن يؤدي ) الدخول

  :1بقي حمدودا لسببنين تأثري هذين العاملني  فإاالقتصاد الوطين وعامل الشغل، 

وبالتايل فإنه ال يعمل على  ،الزيادة يف االستهالك يتم تغطيته بالواردات ، فإنبسب حترير التجارة اخلارجية - أ

 .على السلع احمللية، غري القادرة على منافسة السلع األجنبية سعرا وجودةصناعات احمللية وزيادة الطلب تنشيط ال

ضعف النسيج الصناعي الوطين القائم حاليا، وعدم قدرته على توفري سلع التجهيز اليت حتتاجها القطاعات  - ب

   .ا إلجناز أغلب املشاريع الكربى املخططةيستدعي استقدام الشركات األجنبية وعماهل ما االقتصادية املنتجة،

على توفري التمويل الالزم  مقتصراعوائد البرتول يضل دور س ويف حال استمرار الوضع على ما هو عليه،  

لكافة املشاريع اإلمنائية وتوفري احلاجيات االجتماعية االستهالكية للمجتمع املستوردة فقط، على األقل يف املديني 

  .واملتوسطالقريب 

  .الجزائري وتحديات التبعية للنفط الريع قتصادا/ 3

ال ميكن القيام بأي حتليل إلسرتاتيجية التنمية يف اجلزائر دون الرجوع إىل القطاع النفطي، فاالقتصاد   

ارتفاع  ويتوطد مع كل عينات، ما لبث هذا االرتباط يزيدالوطين املرتبط ارتباطا مفصليا باإليرادات النفطية منذ السب

زمة مع اخنفاضها كما مطلع األلفية اجلديدة، ويتعرض لأليف أسعار النفط كما حصل مع بداية السبعينيات ومع 

يصنف االقتصاد اجلزائري كاقتصاد ريعي من  ،على هذا األساس.  2014وقع منتصف الثمانينيات ومع أواخر 

حيث اعتماده املبالغ على عوائد النفط، وهو ما جيعل امليزانية العامة للدولة شديدة التأثر بالتغريات احلاصلة على 

 النفطن عوائد ألمستوى السوق النفطية العاملية، وهو ما يؤثر بالنتيجة على السياسة االقتصادية داخل الدولة 

لذا ال ميكن استبعاد النفط من أي حتليل لالقتصاد اجلزائري، .  2املصدر األساسي لتمويل مشاريع التنميةتعترب 

 .مادامت كل السياسات االقتصادية مرتكزة على هذا القطاع

يف احلقيقة فقد أدى االعتماد على النفط كمحرك للتنمية لنتائج مضللة، فارتفعت معدالت النمو دون   

ميثل الزيادة  والذيفإذا  اعتربنا النمو  نوعا من التطور والتحول التدرجيي الكمي . ية احلقيقيةأن تتحقق التنم

                                                           
1
  .88مرجع سابق، صمقيليد، عيسى  - 

، السداسي الثاني 3، العدد والماليةمجلة ا#قتصاد ، "تقلبات أسعار النفط، أي بدائل متاحة لIقتصاد الجزائري"فوقة فاطمة، مرقوم كلثوم،  -  2
  .20، ص 2016
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اليت حتدث يف جانب معني، فال بد من االعرتاف بأن املؤشرات االقتصادية كنمو ) الكمية االقتصادية(الثابتة 

مية االقتصادية الشاملة اليت تفرز الدخل القومي ودخل الفرد والتحكم يف التضخم قد حتسنت فعال، لكن التن

ألن منو الناتج القومي اإلمجايل أو متوسط دخل الفرد  ؛التغيري االجتماعي اتمع والسياسي فال تزال بعيدة املنال

إذا مل حتسن اجلزائر و . 1ال يعين دائما زيادة يف الرفاه االجتماعي وحتسن مستوى املعيشة لكافة فئات اتمع

ئض البرتولية بتبين اسرتاتيجيات حقيقية للتنمية حتقق التطور االقتصادي واالجتماعي، تكون قد الفوا ستخداما

  .تجددة لقاء ثراء مؤقت ال يلبث أن يرتاجع برتاجع عائدات النفطاملأهدرت ثرواا الطبيعية غري 

نفط كأرقام مطلقة؛ من صادرات ال - ومنها اجلزائر- إنه من اخلطأ النظر إىل حجم إيرادات الدول النفطية   

وذا الصدد، فإن . ألن األرقام املطلقة ال تعكس الزيادة احلقيقية وإمنا ينبغي أن ينظر إليها من حيث قوا الشرائية

ما حتصل عليه الدول النفطية من إيرادات مالية مقابل تصديرها النفط ما فتئ يتناقص بشكل مستمر، من جهة 

فإن  ،ومن جهة أخرى. 2صرف الدوالر األمريكي املعتمد يف جتارة النفطبسبب عاملي التضخم واخنفاض سعر 

ارتفاع متوسط الدخل الفردي مل حيفز الطلب على املنتج احمللي، بل إنه توجه يف الغالب لزيادة االستهالك من 

اقتصاديات الدول ، وهو بذلك طلب موجه حنو اخلارج وخيدم على السواءاملواد املستوردة الكمالية واألساسية 

  .املوردة للجزائر أكثر من خدمته لالقتصاد الوطين

 3:لناحيتني قطبية الريع البرتويل ميثل فخا مزدوجاباالقتصاد اجلزائري  يف حقيقة األمر، فإن استمرار ارتباط  

 سترياداأمام سهولة  احمللي لإلنتاجهون من احلاجة يضعف أمهية اجلهد املنتج وي :على المستوى الداخلي -أ

 فالريع كثريا ما دفع. توفر املوارد املالية الناجتة عن إيرادات صادرات احملروقات فضلب نفس املنتج األجنيب، وهذا

  .جتنب القيام بإصالحات هيكلية واملؤقتة، مع االقتصاد اجلزائري حنو احللول السهلة 

تابعا  االقتصاد الوطيناحملروقات جتعل بشبه كليا العملة الصعبة  ارتباط مداخيل :على المستوى الخارجي -ب

 اليت تتقررتبعية لتقلبات أسعار البرتول اللتقلبات املتغريات اخلارجية خاصة يف ظروف األزمة املالية واالقتصادية ، ك

باإلضافة لتبعية  ،تبعية لتقلبات أسعار الدوالر األمريكي، واليف األسواق الدولية اليت ال متلك السيطرة عليها

   ....).مواد غذائية، أدوية، تكنولوجية، جتهيزات إنتاجية( اردات األساسية الو 

                                                           

  .88- 87عيسى مقيليد، مرجع سابق، ص ص  -  1

  .62- 61نفس المرجع، ص ص  -  2

  .24ناجي بن حسين، مرجع سابق، ص  -  3
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ما طرح  ، وهذا عرفت اجلزائر خالل سنوات الطفرة يف أسعار النفط، منو مطردا يف التدفقات املاليةلقد   

دور حول قدرة ي مفهومهو و  .الطاقة أو القدرة االستيعابيةأو ما يعرف اقتصاديا بالفوائض املالية  استغاللمشكلة 

 .حتقيق النمو الالزم فيهابغرض املتوفرة واستخدامها بشكل منتج  موارده املالية غاللاقتصاد الدولة على است

اد من أجل حتقيق النمو اليت تعترب أكرب بكثري من املخصصات الالزمة حلاجة االقتص،فبسبب الوفرة املالية 

الطاقة االستيعابية يف ضوء البىن اهليكلية واملؤسسات والقوى العاملة  تزيد تلك األموال عنغالبا ما املطلوب، 

  .املتوفرة

مبا يؤدي  ،تكمن مشكلة الطاقة االستيعابية يف اجلزائر يف ضيق أفق جمال استثمار الفوائض املالية املرتاكمة  

حتوالت  تفرز مع مرور الزمن إىل العجز يف حتويلها إىل رأمسال عيين ووسائل إنتاج قادرة على إعطاء قيمة مضافة،

هو أن السوق الداخلية ال تستطيع  ،والسبب يف ذلك. اقتصادية هيكلية تقلل من االعتماد الكلي على البرتول

استيعاب وتوظيف املدخرات النقدية املرتاكمة يف مشاريع اقتصادية ناجعة، باإلضافة إىل حمدودية اإلمكانيات 

لذا فهي تتجه حنو استخدام هذه الفوائض يف جمال تنمية القاعدة اهليكلية االقتصادية . إلجناز املشاريع) املقاوالتية(

أكثر من ، ذات مردود اقتصادي بعيد املدىقطاعات ، وهي ..كالبىن التحتية، الصحة، التعليم  واالجتماعية

من جهة، وتكون قادرة  توجيهها حنو إقامة املنشئات الصناعية القادرة على إنتاج سلع وخدمات تليب الطلب احمللي

  1.على املنافسة اخلارجية من جهة ثانية

تصبح للدول املستهلكة واحلال هكذا، فإن االحتياطات الكبرية من الصرف املتأتية من تصدير احملروقات   

فاتورة تعمل على استقطاا بأساليب خمتلفة الستعادة التدفقات املالية اليت دفعتها يف إذ هدفا للدول الصناعية، 

  :2وهي اآللية املعروفة بعملية تدوير العائدات النفطية، وتأخذ أشكاال منها ،استرياد الطاقة

، حيث يتم )أي من احمليط حنو املركز(ائض املرتاكمة مباشرة الستثمارها يف الدول الصناعية و فالحتويل  - أ

فطية استيعاا من أجل توظيفها لدى الدول الن اقتصادياتاستقطاب فوائض التدفقات املالية اليت مل تستطع 

  . اهليئات املالية العاملية

إىل توفري السلع للمواطنني هذه الدول تلجأ  فحني ،زيادة واردات الدول النفطية من السلع االستهالكية) ب

، ال لزيادة استرياد السلع االستهالكية والكمالية كنوع من إعادة توزيع الدخعرب لغرض حتسني مستواهم املعيشي 

وأحيانا ( هذه الواردات آتية أساسا من الدول الصناعية كسلع استهالك رأمسالية أو غذائية  بد من االنتباه بأن

                                                           
1
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تستعيد الدول الصناعية األموال اليت أنفقتها يف فاتورة النفط، وهي من أهم وسائل تدوير  ، وبذلك)عسكريا

 .مطرد مع زيادة الفوائض النفطيةيالحظ تزايد الواردات بشكل ، إذ غالبا ما العائدات

ميكن أن يتم تدوير األموال آليا أيضا بسبب االخنفاض يف أسعار الصرف بني قيمة الصادرات النفطية املقومة ) ج

غالب  حيصل يف ، وهذا مابالدوالر وبني قيمة الوردات القادمة من منطقة خارج الدوالر وهي عملة األورو

  .    األحيان بالنسبة للجزائر

   لنفطالتبعية لن تحقيق التنمية بعيدا عوفرص  التنويع االقتصادي -4

من حيث - أكثر االقتصاديات تركزا  ، يؤكد أنه مناجلزائريإن ما سبق تبيانه من معطيات االقتصاد   

البلدان ااورة   مع - على وجه مقارن-  هوفوأقلها تنويعا،  -االعتماد على النفط كمصدر رئيسي لإليرادات

 .من املنتجات قلالناتج احمللي اإلمجايل وبتصديره لعدد أتكوين صادر قل ملاقتصاد يتميز بتنويع أ ،كتونس واملغرب

، يصنف اإلمارات العربية املتحدةو ، كاندونيسيا وحىت على وجه مقارن مع اقتصاديات الريع النفطية األخرى

صادراا النفطية أقل تركزا مقارنة  دول األخرية متكنت تدرجييا من أن جتعلاألدىن تنويع، فال اجلزائرياالقتصاد 

حتمية، مسألة احملروقات يعترب قطاع خارج األخرى وضع إسرتاتيجية لتنويع القطاعات  ألجل ذلك، فإن. باجلزائر

تتوقف قيمته على  للريع اخلارجي الذيوميثل حتديا جيب رفعه لتأهيل االقتصاد اجلزائري ولتقليص درجة تبعيته 

مصادر يتمثل يف ضرورة تنويع  لالقتصاد الوطينالواجب رفعه بالنسبة  رئيسيإن التحدي ال. األسواق الدولية

حنو القطاعات كثيفة العمالة واخلدمات واليت متتلك فيها اجلزائر قدرة تنافسية على املستوى اإليرادات بالتوجه 

، على القطاع اخلاص الوطين واألجنيب طاع العام واالعتماد أكثروهو ما يقتضي تقليص مركزية القالدويل، 

  . .، ألجل التحقيق الفعلي للتنويع االقتصادي1يف القطاعات خارج احملروقات وباألخص

 إىل تنويع مصادر الناتج احمللي ريميكن أن يشفهو  ،معان عديدةالتنويع االقتصادي يتضمن مفهوم   

يف حالة و لكنه  .تنويع األسواق اخلارجية حىت إىل اإليرادات يف املوازنة العامة، أوتنويع مصادر إىل اإلمجايل، أو 

قطاعات إنتاجية ضرورة وجود قتصادي التنويع اال يعين اقتصاديات دول الريع املصابة بأعراض املرض اهلولندي،

قيق أكرب قدر ممكن من من شأنه أن ينوع مصادر الدخل و يسهم يف حتما خدمية متنوعة وغري مرتكزة  سلعية أو

عوائد اإلنتاج، مما قد ينتج عنه ارتفاع يف الدخل واستيعاب نسبة أكرب من اليد العاملة وحتسن مستويات معيشة 

تنموية دف إىل التقليل من نسبة املخاطر االقتصادية، ورفع هي خطة  القتصادي التنويع اسياسة إذن ف .األفراد
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الدخل، وذلك عن طريق توجيه االقتصاد حنو قطاعات أو أسواق متنوعة أو  وحتسني مستوىات القيمة املضافة،

 . 1واحد منتججديدة عوض االعتماد على سوق أو قطاع أو 

االقتصاد مرتكزا على القطاع الريعي ومهمشا للقطاعات  غالبا ما يكون ،يف حالة البلدان النفطية  

يعيق منو االستثمار املنتج، األمر الذي دفع و تشويه اهلياكل االجتماعية واإلنتاجية مبا يؤدي إىل اإلنتاجية األخرى 

يعد التحول إىل مرحلة ما بعد االقتصاد الريعي غري أن  .حكومات هذه البلدان إىل تبين سياسات تنويع االقتصاد

جيب أن يكون مفهوم إذ  .معيف ات للسلوكياتوحقيقيا  يفرض تغيريا جذرياغري إجرائي، فهو حتديا اقتصاديا 

األنشطة االقتصادية جل ع يتوس ، وإمناالصادرات غري النفطية فحسبدائرة التنويع شامال، ال يقتصر على توسيع 

مسامها يف صبح عامال ت جيب أن ، وحىت مداخيل الصادرات النفطيةاألخرى غري املرتبطة باحملروقاتاإلنتاجية 

 حتقيق التنمية االقتصادية ت، بغيةإحالل الواردا لتصل ملرحلةها تتوسع ومساعدا علىتنويع هياكل اإلنتاج 

  2.الشاملة

 : 3تلخيص اهلداف الرئيسية للتنويع االقتصادي يف ما يلي - ميكن عموما، و   

، حني وقوعها الصدمات اخلارجيةو  األزماتاملقدرة على التعامل مع مع  ،االقتصاديةالتقليل من نسبة املخاطر  - أ

لغذائية، أو تدهورا النشاط افاف بالنسبة للمواد الزراعية و كالبرتول، أو اجل  األوليةمثل تقلبات أسعار املواد 

  ؛الشريكة العاملية خاصة يف الدول األسواقيف  االقتصادي

 فيها االستثمارتشجيع ، تعددة ومتنوعةمن خالل تطوير قطاعات م هاحتسينو ضمان استمرار وترية التنمية  - ب

عائدات كو  الوطين، الصرف األجنيبلدخل ادر امصلتكون من رفع قيمتها املضافة يف الناتج احمللي اإلمجايل و 

   ؛لميزانية العامةل

، االستهالكيةعلى اخلارج يف استرياد السلع  االعتمادالتقليل من الذايت من السلع  اخلدمات،  االكتفاءحتقيق  - ج

   ؛األفرادتوفري فرص الشغل و بالتايل حتسني مستوىا معيشة  ألجلزيادة الصادرات،  وحماولة إحالهلا حمليا،

السلطات وتقليص دورا الدولة و  ،القتصاديةمتكني القطاع اخلاص من لعب دورا مهم وأكرب يف العملية  -د

 .يف القيام بدور الدولة املعتنية العمومية
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ركائز اقتصاد حقيقي مكون  إقامةو  االقتصاديةاعدة لقاهو توسيع  االقتصاديفاهلدف من التنويع  إذن  

  . مصادر متعددة للدخل املستدام إجيادو مالية و خدمية، تسهم يف  إنتاجيةمن قاعدة 

تكاد تكون اجلزائر الدولة الريعية الوحيدة املعتمدة على النفط   ،إذا ما قارناها جبرياا يف الفضاء املتوسطي  

، وتفوقهم حىت الزراعية والسياحية يف ااالت مكانياتكمحرك القتصادها، فرغم أا متلك ما ميلكون من إ

حيث  من باقي بلدان املتوسط املماثلة له نختلف عأن االقتصاد اجلزائري  إال العتبارات املساحة وعدد السكان،

تنوع مصادر الدخل، وخاصة تنوع عائدات التجارة اخلارجية من زراعية وصناعية حتويلية أو عائدات سياحية 

اقتصادا نفطيا يعتمد على الريع البرتويل، أما األنشطة االقتصادية األخرى فلم حتقق النمو املبتغى، ل ض، و . هامة

  . 1رغم ميزا الطبيعية األصيلةقها حنو السوق الدولية أن جتد طري خارج قطاع احملروقاتصادرات الومل تستطع 

ذات طبيعة فنية تنظيمية وليست ذات اليت تعيشها اجلزائر يف إن هذا هو ما يؤكد أن الوضعية االقتصادية   

من ا أن هلالنجاح وتوفري الرخاء خاصة و  اجلزائر إمكانيات معتربة لتحقيق متلك فمن حيث املبدأ، طبيعة تكوينية

لكن أي مشروع  .ة التبعية املطلقة للنفطالتارخيي ما يؤهلها لتجاوزا أزم املادية و حىت الرصيد، البشرية قوماتامل

  :2مخسة حماور رئيسية أن ينطلق منتنويع االقتصاد اجلزائري وفك تبعيته املطلقة لقطاع احملروقات جيب ل

ودعم  قرار االقتصادي يف املديني القريب واملتوسط،إصالح اإلطار العام إلدارة االقتصاد الكلي لتعزيز االست - أ

 يف املدى املتوسط والبعيد؛ التنافسية وتنويع االقتصاد

 تنمية رأس املال البشري ومراكمته ليصل إىل مستوى إطالق عملية تنويع ناجحة؛ - ب

  القدرات الوطنية فيه؛بناء املال البشري و  رأسإصالح القطاع العام لرفع كفاءته وإنتاجيته  لتحفيز تنمية  - ج

  إصالح القطاع اخلاص والعمل على خلق جو تنافسي متنوع ليساهم يف تنويع الصادرات واالقتصاد بصورة -د

  عامة، و التطور التكنولوجي والتحول الصناعي، و يف خلق فرص العمل للمواطنني؛

ع الرتكيز على مبدأ التصـنيع مـن اجـل بناء قاعدة صناعية بعيدة عن القطاع النفطي والصناعات املصاحبة له، م -ه

  ..التنويع خللق قطاع صناعات موجهة للتصدير وحمفزة للنمو على املدى البعيد

  :خاتمة

على التفاعل ما بني العوامل االقتصادية  واستمرت العامل العريباحلديثة يف النفطية الدولة  تارخييا تأسست  

. على املستوى الداخليما بني االقتصاد والسياسة  يف الربطالعالقة  وال طاملا كان النفط أساس هذه والسياسية، 
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ريع من خالل التوزيع  اقتصادية قائمة على سياسةلدول ملمارسة لقد منح النفط فرصة لألنظمة السياسية يف هذه ا

مكافئات مادية سنوية من  وحىت تقدمي ،التوظيف العام، مزايا اخلدمات االجتماعية، التعويضات، القروض

سطحيا بل الدول النفطية  هذه الرخاء واالزدهار االقتصادي الظاهر للعيان يفحىت وإن كان . مداخيل النفط

 الشرعية السياسية حلكمها وتعزيز األنظمة على حتصيل هذه ساعدومعيقا للتنمية، لكنه من الناحية السياسية 

  .فرص املعارضة يف املطالبة باإلصالح السياسيسلطتها، وتقويض 

  

اقتصاديات ومبا أن حتصيل إيرادات الريع املرتاكمة يكون مباشرة لدى الدولة، فإن درجة مركزية الدولة يف   

 ، إذ مكنتامتياز توزيع الريع على الشعب عاليا، وهو ما منح هلذه األنظمةاملصدرة للنفط  العربية  الدول

العائدات النفطية اليت تتسلمها الدولة بشكل مباشر من أن جتعل املواطنني زبائن هلا، وهو ما خلق منوذج الزبونية 

ية إىل جمرد زبون يكفي حتقيق بعض حقوقه املادية كاحلق يف حني يتحول املواطن من صاحب حقوق مدنية وسياس

  .األمن، االستقرار، والرفاهية وفق قاعدة مبادلة مفادها اخلدمات مقابل الوالء

نظرا القرتان االستقرار السياسي واالجتماعي يف الدولة الريعية بالتوازن يف أسعار النفط يف املقام األول   

األسواق العاملية، فإن هذا االستقرار معرض باستمرار لعوائق وأزمات متكررة من شأا وهي املرتبطة بتذبذبات 

أفرز استقرارا سياسيا   ديد العقد االجتماعي غري الرمسي بني الدولة واتمع الذي أدى لوفاق سياسي مصطنع

يل يف أسعار النفط على املديني ، وهذا ما ميكن أن يعقب االيار احلاهشا معرضا لاليار بايار أسعار النفط

 .املتوسط والبعيد لو استمر اخنفاضها

فهــي فضــال عــن  علــى املــدى املتوســط والبعيــد،  ااســتمرارهميكــن  احلكــومي ال  خفــض اإلنفــاق إن إجـراءات  

وهــو مــا حيــتم ضــرورة الســعي حنــو  كوــا ال تقــدم ســوى حلــول مؤقتــة، فإــا ذات ضــريبة سياســية واجتماعيــة باهظــة،

ــــنمط االقتصــــادي الريعــــي وإجيــــاد نظــــام اقتصــــادي أكثــــر اســــتدامة ــــرتبط االســــتقرار االجتمــــاعي تغيــــري ال ، حــــىت ال ي

  .والسياسي للمجتمعات العربية بقرارات تتحدد يف اخلارج من خالل تقلبات أسعار النفط

   


