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 :ملخص

التنموية يف الدول املتقدمة والنماذج التنموية يف  يف هذا املقال سنتناول االجتاهات الرئيسية للتنمية، والنماذج

 الدول النامية.

املؤشرات، و حيث عرضنا يف النموذج األول عدة اجتاهات أهمها: االجتاه التطوري احملدث، اجتاه النماذج

سية قضيا التنمية، ثم املاركو االجتاه السيكولوجي، االجتاه االنتشاري، ثم حتدثنا عن املاركسية الكالسيكية

قضيا التنمية، ثم حتدثنا عن التنمية يف الدول النامية، كنموذج أمريكا الالتينية، ومنوذج الصني، ثم اجلمع و احملدثة

 االنفتاحبني النموذجني يف التجربة اهلندية، ثم حتدثنا عن التنمية يف اجلزائر يف خمتلف مرحلها، سواء مرحلة ما قبل 

فتاح على النموذج الرأمسالي من جديد وتأثريات هذا االنفتاح على التنمية أو مرحلة االن واالقتصاديالسياسي 

 االجتماعية واالقتصادية.

التنمية، االجتاهات التنموية، السياسات التنموية، خمططات التنمية، الرأمسالية، ، االنفتاح  الكلمات املفتاحية:

 االقتصادي، اإلصالحات االقتصادية.

 

Abstract: 
The main trends of development and the reality of the Algerian developmental experience 

 
In this article we will discuss the main trends of development, such as Models of development in 

developed countries and development models in developing countries. Where we offered in the first model 

a several directions, including: updated evolutionary direction, the direction of models and indicators, the 

psychological trend, the trend trickle-down, and then we talked about classical Marxism and spent a 

development, then spent the updated Marxism and development, then we talked about the development in 

developing countries, as a model for America Latin, and the China model, and then combine the two 

models in the Indian experience, and then we talked about the development in Algeria in various stage are, 

whether pre-political and economic openness stage or opening to the capitalist model of the effects of this 

new openness to social and economic development. 

Keywords: development, development trends, development policies, development plans, capitalism, 

economic openness, economic reforms. 
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  :متهيد
هي على الرغم من ذلك الزالت و حتاول اجلزائر منذ االستقالل املضي يف اجتاه طريق التنمية،

تعاني مشكالت عدة ال تعانيها البلدان املتقدمة، اليت عرفت عدة اجتاهات ونظريات للتنمية، 

ا إىل ما هي عليه من تقدم، ولكن التجربة اجلزائرية يف ميدان التنمية، بعد أكثر ساهمت يف وصوهل

سنة الزالت تشكو من نقص ملحوظ يف اإلداريني املدّربني الذين تتوافر لديهم املهارات الالزمة،  من 

 الرغبةو نية،املعرفة الفو إلدارة عمليات التنمية، والندرة النسبية يف األشخاص الذين تتوفر فيه اخلربة

املقدرة على شغل الوظائف اجلديدة، اليت نشأت نتيجة االتساع يف جماالت الدولة، واالخنفاض و

اإلدارية، هذا إىل جانب اإلحجام و القدرات التنظيميةو اخلربات الفنية،و النسيب يف مستوى املهارات

القيم اجلديدة، الدافعة و لتقدم،الفكري عن االبتكار والتجديد، والصراع بني القيم البالية املعوقة ل

الصناعة، ويف و الكفاية اإلنتاجية يف الزراعةو حنوه، باإلضافة إىل ضعف مستويات اإلنتاج،

 اخلدمات، وعدم تناسب الطاقات اإلنتاجية مع زيادة القوى البشرية.

 جتاهات الرئيسية للتنميةأوال: اال
 التنمية يف الدول املتقدمة: .1

 مسالي:االجتاه الرأ 1.1
لقد حاول والت روستو وضع بديل للنظرية املاركسية بعد أن  االجتاه التطوري احملدث )والت روستو(: 1.1.1

 :1مجيع اجملتمعات إىل مخس فئات روستولقد صنف و تعاظم تأثريها يف تلك املرحلة.

 اجملتمع التقليدي.أ. 

الشروط املؤهلة لالنطالق.ب. 

مرحلة االنطالق.ج. 

 النضج. مرحلة د. 

 مرحلة االستهالك الوفري. ـ. ه

يقوم هذا االجتاه على قضية مفادها أنه ميكن : 2(هوسيلتزو املؤشرات ) بارسونزو اجتاه النماذج 1.1.1

كيفية واليت و النامية اعتمادا على جمموعة من املؤشرات الكميةو التفريق بني اجملتمعات املتقدمة

من أهم رواد هذا و الناميةو ا التعرف على الدول املتقدمةتعترب مبثابة حمكات نستطيع من خالهل

الذي يذهب إىل أن القدرة التكييفية للمجتمع متكنه تدرجييا من و بارسونزاالجتاه العامل االجتماعي 

. ولقد 3التخلص من خصائص التخلف والتحول حنو تبين مستويات ثقافية تقوم على خصائص التقدم

ئص الثالث األوىل حيث يرى بأن اجملتمعات املتقدمة هي تلك اجملتمعات اخلصا هوسيليتزاستعار منه 

ختصيص الدور أما اجملتمعات املتخلفة فهي و التوجيه حنو األداءو متغريات العموميةاليت تشهد 

 .4تشتت الدورو هي اخلصوصية والعزوو اجملتمعات اليت تشهد املتغريات املقابلة

يرى أصحاب هذا االجتاه أن عملية التغيري املوجه يف  هاجني(:و نكاالجتاه السيكولوجي )ماكيال 1.1.1

اجملتمع تتوقف إىل حد كبري على طبيعة أفراد اجملتمع أنفسهم، من حيث استعدادهم واستجابتهم 



577 

 

 
 

 4102 بع ديسمربالعدد السا

االجتاهات واملعتقدات و هذا يرتبط إىل حد كبري خبصائص الشخصية،و لقبول أو رفض التغيري

من هذا املنطلق تؤكد بعض النظريات الغربية على دور و جة الوعي...اخل.أسلوب التنشئة ودرو السائدة

توفري العدد و ارتباطها إىل حد كبري بتغيري األفراد للمجتمع،و األبعاد السيكولوجية يف عملية التنمية

التصور ألدوار وإمكانات و الرغبة يف اإلجناز والقدرة على التقمصو الكايف ممن يتصفون بالطموح

 .5يةمستقبل

سلوكه حنو التغيري، فعملية و ويركز أصحاب هذا االجتاه على مسألة نفسية اإلنسان حبد ذاتها

السلوك ، فاجملتمع الذي حقق و التنمية عندهم هي رهن بتغيري أفراد اجملتمع من حيث القيم واحلوافز

تصفون بالطموح أو أنه حيقق تنمية اآلن هو اجملتمع الذي يوجد به عدد كبري من األفراد الذين ي

" دافيد ماكليالندأكرب من ميثل هذا االجتاه هما "و الدافعية حنو اإلجنازو واالبتكار والقدرة

 .6"هاجنو"

يقوم هذا االجتاه على أن التنمية ميكن أن تتحقق من  دانيال لرينر(:و االجتاه االنتشاري )ويلبريت مور 1.1.1

هذا يعين بطبيعة و ئدة يف الدول املتقدمة إىل الدول الناميةالثقافية الساو خالل انتقال العناصر املادية

احلال أن على الدول األخرية أن تشهد عملية تثقيف إذا ما أرادت حتقيق التنمية. كذلك يفرتض هذا 

االجتاه أن العناصر الثقافية تنتقل أوال من عواصم الدول املتقدمة إىل عواصم الدول النامية، ثم تنتشر 

أقاليم هذه الدول أما ما مييز و واصمها اإلقليمية، إىل أن تسود يف النهاية كل مناطقبعد ذلك يف ع

بقية أجزاء و هذا االجتاه عن غريه هو اهتمامه بالعالقات االقتصادية والسياسية بني البلدان الغربية

 . 7العامل. أبرز من ميثل هذا االجتاه "ويلبريت مور" و"دانيال لرينر"

 .8حضارة املنظومة الغربيةو ا االجتاه هو أنه ركَّز على انتشار ثقافةو ما يؤاخذ عن هذ

 االجتاه االشرتاكي: 1.1
التقدم والتنمية من و تعاجل النظرية املاركسية قضية التخلف قضيا التنمية:و املاركسية الكالسيكية 1.1.1

اجملتمع التارخيي العوامل االقتصادية كمحدد لوضع و خالل مفاهيم الصراع كقوة دافعة للتقدم،

وبنائه االجتماعي، واملراحل التارخيية كمراحل حتمية بفعل التطور اجلدلي للمجتمع والعالقات بني 

ينبغي أن نتوقع تغلغل و التنمية.و قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج، والطبقة كوسيلة إلحداث التغيري

اإلنتاج، مما يؤدي إىل ختلف شكل  عالقاتو التخلف يف اجملتمعات املتخلفة يف كل من قوى اإلنتاج

التخلف يف و ميكن بلورة أفكار ماركس فيما يتعلق بالتنميةو اإلنتاج ووجود وعي اجتماعي متخّلف

 ضوء األبعاد التالية:

  أثر املفهوم الديالكتيكي: فاملرء ال يستطيع أن يفهم النظام القائم دون أن يقوم بنقده ويضع

 ؛9له قضية عكسية

  ؛البناء العلويو قتصادي األساسيبني البناء االالعالقة 

 حتمية الثورة. 
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و باختصار فإن أصحاب هذا االجتاه يرون أن مشكلة التنمية تتمثل يف التناقض املوجود بني 

هذه العالقات ساد االستقرار يف و عالقات التوزيع ، فمتى مت الوفاق بني ذلك الشكلو شكل اإلنتاج

 .       10قتصاديةاالو احلياة االجتماعية

إن هذا االجتاه يعتمد يف حتاليله على اخلصوصية التارخيية  يا التنمية:ااملاركسية احملدثة وقض 1.1.1

فالتنمية من هذا املنظور جيب أن حتقق غايات قومية تكون مصادرها  11والثقافية للبناء االجتماعي

نظرية التبعية يف علم اجتماع التنمية يف حيسب هذا االجتاه على و الظروف التارخيية للبلدان النامية

املنظرين هم بول باران، ممارسني فمجموع و يقسمه املهتمون إىل منظرينو مقابل نظرية التحديث،

هم أما أهم املمارسني فمن بينهم غريو هريبرت لوفيفر ماركيوزو ومري جاليه، وشارل بتلهامير،

 .12اسرتاتيجية التصنيع القسرييف منوذجه  فرانزفانون، وماوتسي تونغ، وستالني

ي ليس التنمية هو إن الفرق بني املاركسيتني هو أن املاركسية احملدثة تعترب إشكالية التخلف

 فريى عكس ذلك ماركسنتشار وتوسع نطاق الرأمسالية العاملية، أما احملصلة النهائية أو النتيجة ال

يت تبدي للبلدان النامية الوضع الذي ستكون هو أن البلدان املتقدمة من الناحية االقتصادية هي الو

هذا ترمجة ملراحل التطور عنده أي حتمية املرور على الرأمسالية للوصول إىل و عليه مستقبال

،كما أن الثورة عند املاركسيني التقليديني هي 13االشرتاكية فالشيوعية يعتربها قمة التطور والتنمية

يعترب أن العنف هو األداة  لكن فرانزفانونالواحد،  حمصلة الصراع بني الطبقات داخل اجملتمع

عليه و لن ينهار إال بالعنفو ردعه هذا األخري الذي قام على العنفو الوحيدة للقضاء على االستعمار

ومن بني اآلراء اليت تتبناها املاركسية احملدثة،  14فليس من السهل تغيري الوضع بالطرق السلمية

ال على هذا اجلدل استغالل القطاع احلضري للقطاع الريفي يف الدول كمثو اجلدل الصاعد واهلابط،

اليد و فائض اإلنتاجو النامية، ويتضح هذا على أرض الواقع من خالل عملية اجلذب لرؤوس األموال

سيطرة العواصم على التوابع سواء على مستوى البلدان املتقدمة أو البلدان و العاملة من خالل اهلجرة،

 ، كما اهتم املاركسيون احملدثون باخلصوصيات التارخيية لألمم15ا الرأي يتبناه فرانكاملتخلفة وهذ

دور الدولة األمة يف التحرر باعتبار هذه اخلصوصيات واحدة من القوانني النوعية للتطور االجتماعي و

قع دون خوضهم يف الوا التحقيبيف حني أغفلها التقليديون من املاركسيني حني ركزوا على آلية 

ويرى رواد املاركسية احملدثة أن التحول يف األشكال االجتماعية  16احلقيقي هلذه اجملتمعات

خاصة اجملتمع الرأمسالي، ميكن للمجتمعات النامية الوصول إليها دون الوقوع يف و النموذجية

 .17الصراعات اليت تقود إىل االنفجارات الثورية

يرى أن املاركسية احملدثة ليست إال امتداد  ولكن على الرغم من ذلك فهناك من النقاد من

اجلديدة لكونها تنّظر إىل  باليوتوبياشكلي وضمين للماركسية الكالسيكية، حيث وصفت 

 هذا ما مل يتحقق يف ظل توسع العوملة اليت جتتاح العاملو العدالة يف توزيع الثروة العامليةو املساواة

          .18مار بشكل جديدتستغله أبشع استغالل وتعيد إنتاج االستعو
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 التنمية يف الدول النامية:. 1
يستهدف هذا املطلب إلقاء الضوء على أهم القضايا اليت يطرحها واقع التنمية يف البلدان النامية 

إدخال بعض العوامل االجتماعية واالقتصادية فيه هو دون شك و فالتدقيق يف مفهوم التطور االقتصادي

 .19املسائل املطروحة أمام البلدان املتخلفةخطوة متقدمة يف فهم 

وسوف حناول هنا مقارنة بعض التجارب التنموية املعربة عن سيطرة التوجيه اإليديولوجي للنموذج  

الرأمسالي ) أمريكا الالتينية( أو النموذج االشرتاكي ) الصني( أو جتارب مازلت تتخبط يف حماولة 

 التغيري ) اهلند(. و يه عملية التنميةاجلمع بني النموذجني السابقني يف توج

املستمر لدول األطراف ) العامل الثالث ( يف نظام التقسيم و واخلروج من بوتقة االحتواء التارخيي

 .20التأثري السليب هلذا االحتواء على اهلياكل الداخلية هلذه الدولو الدولي للعمل

 النموذج الرأمسالي ) أمريكا الالتينية(: 1.1
بطت إسرتاتيجية التنمية السائدة يف أمريكا الالتينية مبفاهيم مثل التبعية باعتبارها لقد ارت 

هي نظرية قائمة يف احلقيقة على نقد النظريات و نظرية حياول أصحابها عالج مشكالت التخلف

وكذلك اهلامشية واالزدواجية يف تراث التنمية  21املاركسية على السواءو الكالسيكية، الليربالية

 عاصرة.امل

على الرغم من وصف جتربة التنمية يف أمريكا الالتينية، خبصائص الالمشولية والتبعية 

الفضل يف مواجهة مظاهر التخلف املختلفة، إال أن ذلك ال ينفي و االزدواجيةو االقتصادية واهلامشية

 جهود وحماوالت التغيري االقتصادي فيها.

 ينية مبا يلي:و لقد متيز منوذج التنمية يف أمريكا الالت

سياسة التوجه حنو اخلارج: من املظاهر األساسية للتوجه حنو اخلارج، االعتماد على و التنمية -أ

 تشجيع القطاع اخلاص يف الداخل على التعاون معه. و رأس املال األجنيب يف عملية النمو االقتصادي.

لتنموي يف أمريكا اهلامشية: شاع استخدام هذا املفهوم لوصف بعض مالمح الواقع ا -ب 

الالتينية، ويشري املفهوم إىل اجلماهري الغفرية اليت تسكن مناطق األطراف احمليطة بدوائر الرخاء 

 ميثلون األغلبية الفقرية من السكان.و االقتصادي املتحضرة،

 النموذج االشرتاكي ) الصني(:  1.1
متثل التجربة التنموية يف الصني  يف مقابل إسرتاتيجية التنمية املوجهة حنو اخلارج يف الربازيل

مواجهة االحتياجات األساسية للجماهري، وفعالية املشاركة اجلماهريية و منوذجا لالعتماد على الذات

 يف عملية التنمية.

العملية. فإن جناح التنمية  ماولقد كانت سياسة الرتكيز على تكثيف العمل من أهم منجزات 

 م الفعال للقطاعات البشرية يف عمليات التغيري.من وجهة نظره تعتمد على االستخدا

التوجه الداخلي للتنمية يف الصني، و بالرغم من النجاح الذي حققته جتربة االعتماد على الذات،و

إال أن هذا النجاح مرتهن إىل حد بعيد بطبيعة البناء االقتصادي، واملساحة اجلغرافية، وطبيعة الشعب 
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بث الكثري من القيم  ماوالتوجيه اإليديولوجي. وقد حاول و ت التعبئةالصيين، هذا باإلضافة إىل محال

واألخالق االجيابية يف الشعب الصيين. ورغم حماولة البعض تشويه هذه الصورة، فإن النجاح الذي 

 .سيتونغ ملاوحققته الصني مرتبط إىل حد كبري بالشخصية الكاريزمية 

 دول النامية )اهلند(:اجلمع بني النموذجني يف التنمية يف ال 1.1
 بعد أن حصلت اهلند على االستقالل، اختذت من التنمية االقتصادية املخططة أسلوبا للتغيري

وضعت اخلطط اخلماسية على أساس املبادئ األساسية لسياسة الدولة اليت و للقضاء على التخلف.و

تضمن حتقيق العدالة  حتتم هذه املبادئ األساسية على الدولة أنو نص عليها الدستور اهلندي.

وسائل اإلنتاج يف يد و السياسية، كما تضمن حتقيق عدم تركز الثروةو االجتماعية واالقتصادية

 فئات معينة مما يضر بالصاحل العام.

 إن اخلطط اخلماسية اليت انتهجتها اهلند ميكن مناقشتها يف ضوء أربع مراحل هم:

تقسيم شبه القارة اهلندية، و تبعت احلرب العاملية الثانيةتتميز جبهود التغيري اليت و املرحلة األوىل:

 التكامل السياسي. و وهي فرتة اإلصالح االقتصادي

 التجديد.و املرحلة الثانية: مرحلة البناء

املرحلة الثالثة: فتمتد من الفرتة اليت أعقبت اخلطة األوىل حتى منتصف الستينات. وتتميز بركود 

 ميق يف االقتصاد ترتب على الكارثة اليت حلقت باحملاصيل الزراعية.انهيار عو نسيب يف الزراعة

تصاعد معوقات التنمية اليت ارتبطت بانهيار و وتبدأ منذ منتصف الستينات املرحلة الرابعة:

اخنفاض الدخل الفردي. وذلك بالرغم من تزايد و ارتفاع معدل البطالة،و االستثمارو مستوى االدخار

منو بعض الصناعات و منو التصدير،و إتباع سياسات سكانية،و ه حنو التنميةمظاهر التغيري املوج

 احمللية.

 التنمية يف اجلزائر :ثانيا
لقد تولد اقتناع عام لدى طالئع الثورة التحريرية بأن أسلوب العمل  (:88 -21االختيار االشرتاكي). 1

. ذلك أن املراحل املقبلة ما هي إال الفعال للجزائر، بعد االستقالل هو األسلوب االشرتاكيو املناسب

امتداد للثورة التحريرية ضد االستعمار كما أن هذا االختيار ما هو إال انعكاس للقناعة الراسخة لدى 

هذه الطليعة من أن االستعمار الرأمسالي حيرص على غلق أبواب التصنيع يف وجه البلدان املستعمرة، 

ملبدأ التقسيم و زراعة تطبيقا لقانون القيمة الرأمسالي،من أجل ختصيص االقتصاد اجلزائري يف ال

الدولي للعمل الذي حيصر الصناعة ضمن حمتكرات البلدان املستعمرة لتفكيك اقتصاد 

 22تكريسها.و توثيق عالقات تبعيتهاو املستعمرات، وجتريدها من شروط التنمية املستقلة،

اجلزائر قد خرجت من عهد االستعمار  ومما يؤكد حتمية هذا االختيار بعد االستقالل هو أن

بإمكانيات فردية هزيلة. فلم تكن قد تكونت على الصعيد االجتماعي طبقة وطنية قادرة على 

إمنا طبقة برجوازية صغرية يف التجارة أو بعض النشاطات الصناعية الصغرية مرتبطة و حتقيق التنمية،

جنيب، إىل جانب طبقة إقطاعية أو شبه إقطاعية يف الزراعة جتهيزها برأس املال األو يف متوينها

زاده ضعفا و من ثم كان مستوى املعرفة الفنية التطبيقية ضعيفاو خاضعة لعالقات إنتاج جامدة،
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% من السكان  مستوى التعليم املنخفض الذي يرفع نسبة األمية، غداة االستقالل إىل أكثر من 

 اجلامعيني، البالغ سنة و رفة النظرية إذا قيس بعدد الثانوينيجيعل مستوى املعو اجلزائريني.

% ثم هناك شرط  طالب من جمموع السكان اجلزائريني، يهبط إىل ما يقرب من  حوالي 

  23ثالث للتنمية هو القدرة االدخارية للفرد اليت كانت أيضا جد ضعيفة بالنسبة للفرد اجلزائري.

يزداد و قيادي للدولة يف التنمية على األقل يف السنوات األوىل لالستقالل،و هكذا يرتجح الدور ال

بفاعليته يف حتقيق األهداف التالية اليت حيددها امليثاق سنة و االقتناع بأسلوب اإلنتاج االشرتاكي،

 هي:و 

 دعم االستقالل الوطين 

 .إقامة جمتمع متحرر من استغالل اإلنسان لإلنسان 

 24ازدهارها.و توفري أسباب تفتح شخصيتهو نسانترقية اإل 

إن التخطيط هو الركيزة التنظيمية لسري عملية التنمية الشاملة وأداة الدولة  التنمية املخططة: 1.1

 االشرتاكية لتحقيق أهدافها.

ستقالل، أن تشرع اجلزائر يف بعد أقل من مخس سنوات من االو و هلذا بات من الضروري،

هو املخطط الثالثي و بتطبيق أول خمطط سنة   العهد اجلديددخلت يف و اعتماد التخطيط.

 الذي تبعته بعد ذلك سلسلة من املخططات األخرى. /

السري به يف طريق و األداة املثلى لتوجيه االقتصاد ))التخطيط  لقد اعترب امليثاق الوطين سنة 

واعترب أيضا أن التنمية ((عادل لثمار التنمية وتكاليفهاأنه الوسيلة الفعالة لتوزيع و الدميقراطية،

ختطيط علمي املفهوم، دميقراطي التصميم، حتمي ))املنسجمة للبالد ال ميكن أن تتحقق إال بناء على 

  .((التنفيذ

 املادية املتاحةو ويتضمن التخطيط على هذا األساس، حصرا دقيقا لإلمكانيات البشرية

قاعدة موضوعية لتحديد أهداف املخطط، اليت جتسد أيضا أولويات  هيو احملتملة للمجتمع.و

يتم اختاذ القرارات التخطيطية املتعلقة بتوزيع املوارد بني خمتلف و اجتماعية حمددة،و اقتصادية

 فروعها انطالقا من التقديرات العلمية لتلك اإلمكانياتو االجتماعيو قطاعات النشاط االقتصادي

ا على ضوء هذه التقديرات اختاذ القرارات املناسبة ألحداث التغريات جيري أيضو األهداف.و

إجراء التنظيمات االقتصادية و املوافقة للمرحلة التارخيية الراهنة لتطور اجملتمع،و االجتماعية الالزمة

 25اليت تقتضيها.

 إن إشكالية التخطيط الكبرية تكمن يف نظام توزيع استثماراته، ألنه يعرب عن اختيارات

اجتماعية واقتصادية معينة تتعلق كما نعرف مبستقبل تطور اجملتمع. ذلك ألن توافق نظام توزيع تلك 

االستثمارات مع األهداف احملددة للتنمية جيعل التخطيط ناجحا، بينما يؤدي أي خطأ يف ذلك التوزيع 

 .26احنراف خطري عن أهداف التخطيطو إىل أحداث ارتباك يف سري العمل اإلمنائي،
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من ركائز التنمية يف اجلزائر هو أن يكون هدفها خدمة مصاحل  الثقافية:و الرتقية االجتماعية 1.1

خاصة منهم الذين ساهموا جبهودهم العضلية أو الفكرية يف زيادة و ترقية مستوى أفراده،و الشعب

 مستوى الدخل القومي.و اإلنتاج

 داث نوعني من التغريات االجتماعية هما:االقتصادي العظيم إحو و يتطلب هذا اإلجناز االجتماعي

  تغريات يف عالقات اإلنتاج، اليت جيب أن تنسجم مع طبيعة اهلدف املنشود، الذي هو ترقية

من املستحيل أن يتأتى ذلك يف إطار و الثقافية للمنتجني.و االجتماعيةو الوضعية االقتصادية

ني لقوى عملهم، ويكون من ميلك القوى عالقات إنتاج استغاللية يكون فيها العمال جمرد بائع

 االقتصادية، املتمثلة يف وسائل اإلنتاج، هم األشخاص الذين اشرتوها.

  تغريات يف عالقات تسيري األمة: ألن تنمية تريد لنفسها أن تكون شعبية الطابع ال ميكن أن

س الشعبية متثل اجملالو تصبح كذلك إال إذا كان شعبها يشارك فعال يف اختاذ قراراتها،

( قنوات مشاركة املواطنني، عن طريق الوطنية ) و (( والوالئية ) البلدية )

 27تنمية البالد.و منتخبيهم يف إدارة شؤون الدولة

من االهتمامات الكبرية للسياسة اإلمنائية يف اجلزائر تأكيدها االعتماد على اإلمكانيات الوطنية:  1.1

احلرص الدائم على جتسيد هذا و اإلمكانيات الوطنية بشكل أساسي، على ضرورة االعتماد على

 نشاط.و املبدأ، وعلى تنمية هذه اإلمكانيات بكل حيوية

على تطبيق سياسة و وهذا طبيعي جدا بالنسبة لبلد حريص على محاية استقالله السياسي،

 الوطنية. على ضمان جناح التنميةو على التحكم يف مقاليد أمورهاو اقتصادية رشيدة،

 إعطائهما كل العناية الالزمة هما:و هناك حقيقتان البد من التنبيه إليهما

 ،اليت طاملا روجها اقتصاديو اخلمسينات، أمثال: و من اخلطأ االنسياق وراء األطروحة املعروفة

ما ينجر عنه من اخنفاض االدخار و ، حول اعتبار ضعف الدخل الفردي احلقيقي،راغنار توركس

 جز البلدان املتخلفة عن التنمية.سبب ع

  ،من اخلطأ جتاهل األخطار السياسية اليت ميكن أن تتولد عن االستدانة الواسعة من اخلارج

 لو كانت من أجل االستثمار.و حتى

 (:1001/ 1888املنظومة التعليمية ) و سياسة اإلصالحات. 1
 :مشاريع اإلصالحات االقتصادية 1.1

أمنيا كبري انعكس على اجلوانب و هذه املرحة اختالال سياسيا لقد شهدت اجلزائر يف  

ميكن استعراض أهم املشاريع االقتصادية واالجتماعية يف و االقتصادية واالجتماعية بشكل واضح

 االجتماعيةو هذه الفرتة رغم ما يتخللها من ضعف االهتمام بالتخطيط أو رسم األهداف االقتصادية

 أهم املشاريع اليت طبقت يف هذه املرحلة هي: و نفيذهامن انقطاعات متكررة يف تو
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الذي يتعلق باألهداف العامة للفرتة  //مؤرخ يف  /رقم  28املرسوم التشريعي 1.1.1

 اآلفاق على األمد املتوسط والتوازنات االقتصادية الكليةو يتضمن املخطط الوطين لسنة و /

  إىل غاية  املالية لسنةو

مقدمة من طرف احلكومة اجلزائرية أثريت من طرف اجمللس االقتصادي االجتماعي  29وثيقة 1.1.1

سرتاتيجية وطنية، برجمت يف سياق معاجلة االقتصاد الوطين اتتعلق بدراسة مشروع وضع وصياغة 

التصحيح اهليكلي يف و تعميق برنامج االستقرارو تنطلق من متابعة /الكلي للمرحلة 

 .جمال حتضري شروط النمو املستدام

املتضمنة الربنامج الوطين لدعم اإلنعاش و //التعليمة الرئاسية املؤرخة يف  1.1.1

 30االقتصادي 

 النظام الدولي اجلديد:و اإلصالحات االقتصادية. 1
إن العامل اليوم ينقسم إىل جمموعات يف ظل الرأمسالية. دول املركز اليت متتلك القوة 

فئة تقع يف وسط الشعوب النامية جزئيا، تتمثل يف الربجوازية الوطنية واليت متتد و االقتصادية،

، يف مناطق األطراف حيث يتم ارتباطها بالسوق الرأمسالية 31أداة لتنفيذ سياستهاو للربجوازية العاملية

سد و التخلف بداخلهابالتالي تعميق و الشركات املتعددة اجلنسيات من أجل حتويل فوائضهاو العاملية

 .32تدمري استعدادها للتنميةو الطريق أمامها

ما أحوج بالدنا إىل هذا و إن الغاية من كل إصالح اقتصادي هو تنشيط ديناميكية التنمية.

العامل اليوم مير مبرحلة صعبة أشبه ما تكون مبرحلة املخاض اليت تتشخص أوجاعه يف  التنشيط..

قد تعممت هذه األوجاع، ومست بشكل متفاوت، و القتصادية الدولية.إرهاصات األزمة أو األزمات ا

 مجيع بلدان العامل. سواء كانت رأمسالية، أو اشرتاكية، أو إمنائية.

سني احدهما يذهب إىل يالكل يشعر بالداء، ولكن الدواء بقي موضوع اختالف بني اجتاهني رئ

يع اآلليات اليت يقوم عليها، وهنا موقف أن الدواء يف مراجعة النظام االقتصادي الدولي، يف مج

جمموعة البلدان النامية اليت تتعاطف معها جمموعة البلدان االشرتاكية، وثانيهما يذهب إىل أن الدواء 

وجوب إسراع البلدان النامية إىل تصحيح أسلوب تسيريها االقتصادي وهذا هو موقف صندوق النقد 

، اللذين يشكالن ركيزتي النظام االقتصادي الدولي الراهن، التنميةو البنك الدولي لإلنشاءو الدولي

 الذي تدعمه الواليات املتحدة األمريكية بكل شراسة.

هذا االختالل يف توازن العالقات الدولية يعرب عنه الدكتور مسري أمني بالتبادل الالمتكافئ 

العدد احلقيقي ملنتجاتها حيث يقول: حيث ال جتين الدول املتخلفة من جتارتها مع السوق العاملية 

الشيء الذي  33فتمتص دول املركز فائض القيمة على شكل أرباح ليصبح تراكما رأمساليا مركزيا

باعتبار أن العوملة موجة جارفة من التحوالت  .34يعطي شكل العوملة االستقطابية لإلمربيالية املعاصرة

ال ميكن السيطرة عليها أو و ود أو ضوابطالتقنية عرب العامل ال تقيد حبدو االجتماعيةو االقتصادية

 .35التحكم بها
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هذا و ال يبدو يف األفق حد هلذه األوجاع.و يكاد احلوار، حول الداء، يشبه احلوار بني الطرشان،

ما يفرض على اجلزائر، كبلد نامي، أن تعتمد سياسة تعزيز املكاسب انطالقا من الرصيد 

 التعبئة الشاملة، وتوظيفها كلها يف دعم املسرية التنمويةو ة،البشريو اإلمكانيات املاديةو التجرييب،

كود أو جتنبها حاالت الرو رفع حركة وتريتها إىل معدالت تضمن حدوث التنظيم االقتصادي،و

 نكماش ألن هذا يعقد حالة األزمة التخّلفية اليت مل تتجاوزها بعد.اال

 :الصةخ
نظام اقتصاد و اخلمس + اإلصالحات االقتصاديةتعكس التجربة التنموية اجلزائرية )املخططات 

يظهر أن اهليكل الذي حضي باألولوية املطلقة هو و السوق(، الالتوازن الواضح يف توزيع االستثمارات،

أهملت باقي القطاعات الغري منتجة كالتعليم بدعوى عدم و زراعة(و هيكل جهاز اإلنتاج ) صناعة

ج بصفة مباشرة وهذه االسرتاتيجية القائمة على أولوية حتسني اإلنتاو تدخله يف عمليات زيادة

القطاعات اإلنتاجية على حساب القطاعات غري املنتجة سرعان ما بدت أثارها السيئة على التنمية 

التعليم و التكوينو ككل. فخلق اهلياكل االقتصادية الضخمة دون االهتمام الالزم بقطاع التعليم

نية أدت أخر األمر لتهافت هذه خانقة على مستوى التسيري واملتابعة التقالعالي مهد الطريق لربوز أزمة 

 سرتاتيجية غري املتوازنة.    اال

ومن خالل هذا املقال اتضح لنا جليا الالتوازن املقصود يف االستثمار بني القطاعات وبني ذهنية 

وم أساسا على هو أن التنمية تقو املخطط اجلزائري الذي كان يضع نصب عينيه فهما مرسخا،

تعزيزه باهلياكل الالزمة كفيل بالوصول إىل هذا و أن إفراد االستثمار يف هذا القطاعو صناعة قوية

 فنينيو تقنينيو نسي واضعوا هذه املخططات أن الصناعة القوية تقوم على كواهل إطاراتو اهلدف،

 يل بأكمله من اإلطاراتأن االستثمار يف هذه املوارد البشرية، كفيل بإخراج جو مسريين أكفاءو

لن يكون هذا االستثمار جمديا إال باالهتمام و املهندسني املاهرين واملهندسني املاهرين،و التقنينيو

البحث العلمي هذا القطاع الذي كما نالحظ من و التعليم العاليو الالزم بقطاع التعليم والتكوين

 ي دوره املنوط به يف اآلجال املتوسطة والبعيدة.خالل تلك األرقام مل يوىل العناية الكافية به حتى يؤد

و من خالل هذا املقال أمكننا التوصل إىل النتائج العامة التالية: 

 إهمال باقي القطاعات.و احملروقاتو تركيز اهتمام الدولة على االستثمار يف قطاع الصناعة

 البشرية والطبيعية و املاديةو ةضعف التحكم يف اإلحصاءات الدقيقة عن املوارد اإلنتاجية املالي

 يرجع هذا إىل عدم توفر الدولة على جهاز إحصائي منظم قوي قادر على حصرو للمجتمع.

تصنيف هذه املوارد. مع العلم أن أرقامها ضرورية جدا للتخطيط.و

 ذي سلطة اقتصادية عامة على مجيع هياكل الدولةو االفتقار جلهاز ختطيط مركزي قوي 

ألخرى يف اجملتمع.  املؤسسات او

  تفشي بعض مظاهر البريوقراطية الناجتة يف كثري من األحيان عن ضعف التكوين الذي

يسمح بسرعة معاجلة قضايا التسيري.

 ضعف اجلهاز اإلداري البريوقراطي.و املتابعةو نقص اهتمام الدولة بالتسيري
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 البحث العلمي كقطاعات استثماريةو التعليم العاليو التكوينو نقص اهتمام الدولة بالتعليم 

 لقد ظهرت نتائج هذا اإلهمال فيما بعد.   و
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