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ملخــص:
ن قكــرب التاــديا الــي واج ــا النظــان
السياسي اجلزائري هـي كيفيـة التوفيـق بـ
اجلانـــت االقتصـــادي واالجتمـــاعي واحلاجـــة
املاســة للنمــو والتنميــة االقتصــادية ج مقابــ
التنميــة االجتماعيـــة ورفاهيــة املـــواجن ،وهـــو
هــــــدف تتوقــــــف عليــــ ـ كــــ ـ السياســــــا
احلكوميــــــة ج ةــــ ـ تــــــب احلكومــــــا
لسياســا النمــو واإلنعــاش االقتصــادي منــ
تــولي الــرئيأ بوتفليقــة احلكــم حيــل ركــز
علـى عـادة السـلم واألمـن واملصـاحلة الوجنيــة
و عــادة االعتبــار لســمعة الدولــة اجلزائريــة ج
اخلــارج وحماولــة تــب يطــة اقتصــادية تقــون
* -املُ َؤ ِلف املُراس .
in return for social development and
the well-being of the citizen, a goal
on which all government policies
'depend in light of the governments
adoption of economic growth and
recovery policies since President

االقتصـــادي فيمـــا مــــص التكلفـــة املقــــررة
واآلجال اوددة ل

اا ،ناهيك عـن الفسـاد

الـ ـ ي خ يســـبق لـ ـ مثيـ ـ ج تـــاريخ اجلزائـــر
وامللفـــا الثقيلـــة املوجـــودة بـــاملكيل ،وتـــوالي
الع دا الرئاسية جعلت الت مر الشعة يقـون
ةرا سلمي تارمي استل م الشعوا ،جعـ
اجلــــيش يتــــدي ويعيــــد احليــــاة السياســــية
لطبيعت ا ومتابعـة الزمـر والفاسـدين ،و جـرا
انتخابــا رئاســية جديــدة ،وبــرامص اقتصــادية
واجتماعية جديد ة تواج حتـديا كـبلة ج
ةــ ـ األامــــة البنيويــــة لكقتصــــاد اجلزائــــري
وجائاة كورونا .
الكلما املفتاحية :اإلنعاش االقتصـادي؛
التنميــــــة؛ اإلنفــــــا االجتمــــــاعي؛ الفســــــاد.
Abstract:
The biggest challenges faced by
the Algerian political system is how
to reconcile the economic and social
aspect with the urgent need for
economic growth and development
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presidential terms, made popular
discontent a historic peaceful
movement that inspired the people,
made the army intervene and restore
political life to normal, following up
on the cliques and the corrupt,
holding new presidential elections,
and new economic and social
programs facing great challenges
during the crisis. Structuralism of
the Algerian economy and the
Corona pandemic.
;Keywords: economic recovery
;development
social
;spending
corruption.

Bouteflika took office, where he
focused on Restoring peace, security
and
national
reconciliation,
rehabilitating the reputation of the
Algerian state abroad, and trying to
adopt an economic plan based on
programming, planning and phases,
and huge sums were allocated to it,
while the desired results are weak,
especially at the level of economic
achievement in terms of the
established cost and deadlines for
achievement, not to mention the
corruption that has never been
before. Similar in the history of
Algeria, the heavy files in the
billions, and the succession of

مقدمــة:
تعترب مقاربة دولـة الرفـا االجتمـاعي  welfare stateمـن املفـاهيم الـي تسـعى الـدول
لتاقيق ــا مــن يــكل السياســا والــربامص واملــوارد واحلاجــا الــي تســعى احلكومــا
لتوفلها للناد ،سوا عن جريق توايع الدي بشك عادل ومنصـف قو التـدي لتـوفل
السلع واخلدما لضمان مستوى مقبول من احلياة الكرية الي تليق باإلنسـان كفـرد
قو قســـرة قو اتمـــع ،ج خمتلـــف منـــاحي احليـــاة االقتصـــادية واالجتماعيـــة والسياســـية
والثقافية ،وهو معروف عند الدول االشةاكية سـابقا والـدول اإلسـكندينافية وفرنسـا
والدول الريعية النفطية كدول اخلليص ،حيل حققت نسـت عاليـة مـن التنميـة اإلنسـانية
كالصاة وجودة التعليم واملستوى املعيشي ،وهو ما تسعى لي الـدول مـن يـكل الـدعم
االقتصــادي املباشــر و ــل املباشــر للطبقــا االجتماعيــة الفقــلة ،و صــيص ميزانيــا
دخمة لتقديم ه املعونا  ،واجلزائر من الدول السـباقة لتـب السياسـا االجتماعيـة
الـــي حتقـــق رفاهيـــة الفـــرد واجملتمـــع مـــن يـــكل النصـــوه التشـــريعية بـــد ا بالدســـتور
وخمتلف احلقو املشروعة ،كاحلق ج الصاة والتعلـيم والشـة وحقـو الطفـ واملـرقة
و لهــا ،فكل ـ ا تســت دف رفــا املــواجن ،لكــن الظــروف االقتصــادية واحلالــة املاليــة
للبكد واألولويا االقتصـادية والتنمويـة ،تعـرف ادـطرابا وت بـ با مـن فـةة أليـرى
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حست جبيعة االقتصاد اجلزائـري الريعـي الـ ي مضـع لسـو الـنفط العـاملي وسياسـا
العر

والطلت وبالتـالي فـ ن املـدايي تتـايتر ممـا يـؤيتر علـى اإلنفـا االجتمـاعي والنمـو

والتنمية بشك عان .
وعلي فان يكننا جرح اإلشكالية التاليـة:

قي مدى است اا النظان السياسـي

اجلزائري ل نفا االجتماعي ج ة احلاجة امللاة ل نعاش االقتصادي؟
ول جابة على اإلشكالية نطرح حمورين قساسي للدراسة ،وك حمـور يتفـرز عنـ
عنصرين رئيسي :
اوور األول :االنعاش االقتصادي لتاقيق الرفا االجتماعي.
قوال -برنامص االنعاش االقتصادي واعادة النمو.
يتانيا -الربنامص التكميلي لدعم النمو االقتصادي.
اوور الثاني :صعوبة اكمال الربامص وبداية الةاجع التنموي.
قوال -برنامص توجيد النمو االقتصادي.
يتانيا -اجلزائر بعد مرحلة الرئيأ بو تفليقة والربامص االجتماعية واالقتصادية.
اوور األول :اإلنعاش االقتصادي لتاقيق الرفا االجتماعي
تع ـــد الـــرئيأ بوتفليقـــة ب عـــادة األمـــن واالســـتقرار قيتنـــا االنتخابـــا الرئاســـية ج
4888ن) (1وهـــو برنـــامص م ـــم ،فـــبك قمـــن ال يكـــون هنـــا اســـتقرار وتنميـــة ،فالـــدول
صــص ميزانيــا دــخمة مــن قج ـ احلفــاة علــى األمــن والســكن ،حيــل قنشــا قــانون
الوئان املدني واملصاحلة الوجنيـة بالتفـاو

مـع اجلماعـا اإلسـكمية واملعاردـة بعـد قن

كانت العشرية السودا قسو مراح التـاريخ اجلزائـري بعـد االسـتقكل( ،)2وصـ عـدد
الضاايا

 00333شخص ،ناهيك عن تدمل املصانع واملؤسسـا واملمتلكـا الـي

قدر مبكيل الدوالرا  ،وعمـ علـى فـك احلصـار الدبلوماسـي والسياسـي واإلعكمـي
عــن اجلزائــر قي عــادة االعتبــار ليبــة اجلزائــر يارجيــا ياصــة املديونيــة ويتقل ـ ا ةيــل
جردت ا من السيادة ،والشرعية القوميـة ج اجملـال االقتصـادي والعسـكري مبصـادقت ا
ك ـ لك علــى معاهــدة حظ ـر انتشــار الســكح النــووي بعــد قن كانــت مــن ققطــاا الــدول
الناميــة وهــي سلســلة مــن التنــااال والةاجعــا  ،وحتس ـ صــورة اجلزائــر ج اإلعــكن
الدولي ألن الصورة كانت تعرب عن حالة حرا وماساة ( ،)3والنقطـة الثالثـة ج الربنـامص
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هي اإلنعاش االقتصادي و عادة النمو:
قوال -برنا مص اإلنعاش االقتصادي و عادة النمو:
ويتد من 6334

6331ن ،ويتمركـز حـول دعـم املؤسسـا واألنشـطة اإلنتاجيـة

الفكحية والري والنق واملنش  ،والسعي للرفع من املستوى املعيشـي ،واالهتمـان بعـاخ
الريف والتنمية اولية وتنمية املوارد البشرية والدفع لتطبيق الـربامص عـرب كامـ الـةاا
الوج

والةكيـز علـى املنـاجق اورومـة لتفـادي النـزوح الريفـي ويلـق مناصـت الشـة

ورفع املستوى املعيشي وحماربة الفقـر ،والت يئـة والتكـوين والصـاة وقـد سـاعد فـةة
اإلصكحا السابقة اموعـة مـن النتـائص االدابيـة الـي سـاعد علـى انطـك برنـامص
اإلنعاش االقتصادي وهي:
 تدعيم برنامص اخلوصصة والتط ل املالي للمؤسسا العمومية. -تراجع معدل توسع الكتلة النقدية

 %43مقاب  %41سنة 4881ن

 مواصلة تعدي سعر الصرف وفقا آلليا التثبيت املنت ةمن جرف البنك اجلزائري حتس احلماية االجتماعية وتنظيم السو الةاجع الكبل ج اال الصناعة تنمية حميط مش ع للقطاز اخلاه نسبيا من قج االستثمار وبداية االنطك القيــان مب موعــة مــن اإلصــكحا الضــريبية واجلمركيــة وحتقيــق اموعــة مــناألهداف هي:
 توفل الوسائ املادية والبشرية الكامة إل اا املشـاريع والبنـى التاتيـة واسـتكمالا اا املشاريع.
 التاكيد على انطك املشاريع ج الوقت املناست واحةان جال ومعايل اال اا.ويؤكد لربنامص على دعم خمتلف النشاجا االقتصـادية بدايـة بالنشـاجا اإلنتاجيـة
والتنمية اولية والبشرية وتطوير اخلدما العامة وحتسين ا ورفع املسـتوى املعيشـي عـن
جريق تنمية املوارد البشرية ،وقسمت امليزانية حست النشاجا :
 -2النشـــاجا اإلنتاجيـــة :وتشـــم الصـــناعة والفكحـــة ومت الةكيـــز علـــى القطـــاز
الفكحـي ورصــد لـ  20مليــار دينــار جزائــري ،و
السدود واألحوا
2801

ايــة النظــان البيئــي الرعــوي ،و نشــا
()4

املائية واملصدا ج املنادرا حلماية الةبة .
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 -0االهتمان بالصيد الباري واملوارد املائية.
 -0التنميــــة اوليــــة والبشــــرية :يصــــص لــــا الربنــــامص  440مليــــار دج للتكفــ ـ
باالنشةاال اولية من قج التاسـ النـوعي واملسـتدان للمـواجن  ،ويتضـمن الربنـامص
ا ــاا خمططــا بلديــة ) (pcdموج ــة للتنميــة اوليــة والريفيــة واجلواريــة عــرب كام ـ
الــةاا الــوج  ،ويتضــمن كــ لك الــربط عــرب نشــا جــر والئيــة وبلديــة واالهتمــان
بالصـــرف الصـــاي واوـــيط و يصـــال املـــا والك ربـــا و ـــاا املدينـــة مـــن قجــ تثبيـــت
السكان ياصة املناجق الي مسـ ا اإلرهـاا ،وهـ املشـاريع دـت قن تكـون ملموسـة
وتصت ج جار التنمية املستدامة(.)5

 -1التشةي واحلمايـة االجتماعيـة :فقـد ركـز الربنـامص علـى التشـةي والتوةيـف ج
برامص األشةال ذا الكثافـة العاليـة ج اليـد العاملـة ،والةكيـز علـى الواليـا الفقـلة
واورومة ،ويلق  73333منصت شة دائم وشرا  033حافلـة نقـ مدرسـي للبلـديا
األكثر حرمانا وقدر املبل املالي ل العملية 42مليار دج.
 -0اخلدما العامة وحتس املعيشة :ف ن الربنامص يصص  64300مليار دج ويشـم
الت يزا اليكلية للعمران ،ويتعلق األمر بتاس معيشة سكان املراكـز احلضـرية
الكـربى حيــل يتمركــز الفقـر والعزلــة ،ويشــم البنيــة التاتيـة للمــوارد املائيــة وتطــوير
البنيــة التاتيــة للســكة احلديديــة واألشــةال العموميــة وقــدر املبل ـ بــــ 41608 :مليــار دج
باإلدافة

تام املوانئ واملطارا والطرقا  ،وتدعيم السـكن وقـدر املبلـ بـــ2702

مليار دج .
 -0تنمية املوارد البشرية :فقد يصص الربنامص  8300مليار دج وما يشـمل مـن قطـاز
الصـــاة والةبيـــة وا لتعلـــيم العـــالي والتكـــوين والشـــباا والريادـــة والشـــؤون الدينيـــة
والثقافية ،وكانت حصة األسد لقطاز الةبية والتعليم العالي على التـوالي  67مليـار دج
و 4908مليار دج(.)6
لقــد اعــةف نائــت رئــيأ البنــك الــدولي ج ن ايــة ش ـ ر مــارد 6334ن اإلقــرار بــان
االقتصــاد اجلزائــري حيم ـ مؤشــرا
مبعدل %100ج 4888ن

دابيــة مــن بين ــا ارتفــاز النــاتص اإلمجــالي اخلــان

 %206ج سنة 6333ن ،وه ا يعود نتي ة لضبط تواانـا

املالية والنقدية علـى املسـتوى الكلـي وحتقيـق اسـتقرار سياسـي وقمـ ج بدايـة األلفيـة
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وك لك ارتفاز قيمة الصادرا اإلمجالية

حتسن

 ،%4309ويرجع ه ا االرتفاز

الودعية ج كافة القطاعا االقتصـادية ياصـة ارتفـاز سـعر الـبةول ،وج هـ الفـةة
كــ لك ااد نســـبة الـــواردا بـــــ %42ج 6334ن ،قمـــا بالنســـبة للمعـــدا الصـــناعية
 %00ويلي املواد الة ائية  %6009وبل االحتياجي مـن العمـك الصـعبة  2مليـار دوالر
سنة 6333ن

 46مليـار دوالر بدايـة مـن 6336ن ،وهـ ا خ يتاقـق منـ الثمانينـا ،

وقــد اخنفضــت املديونيــة اجلزائريــة بنســبة  %43ســنة 6334ن مــن 60مليــار دوالر
 6600مليار دوالر(. )7
وقد بدق األوداز تتاسـن ج 6330ن ،حيـل بلةـت نسـبة النمـو االقتصـادي %209

واحتياجا الصرف وصلت

 0608مليار دوالر ،وايادة تراجع املديونيـة

 66مليـار

دوالر ،وتقلصت الديون العمومية الدايلية للدولـة مـن  4308مليـار دج سـنة 4888ن
 844مليــار دج ســنة 6330ن ،و حـــدا قــانون لكســـتثمار واخلوصصــة املعـــدل ج قو
6334ن بـــامر ، 31-34 ،30-34 :ويتماـــور قـــانون االســـتثمار حـــول تـــوفل برنـــامص
مكئـــم و حـــدا

ليـــا قكثـــر فعاليـــة لتطـــوير االســـتثمار ورفـــع القـــدرا التنافســـية

للمؤسسا الوجنية ،وينطلق هـ ا القـانون مـن عـدن التمييـز بـ القطـاز العـان واخلـاه
واالجنة ،وقدر قيمة االستثمارا بـــ 060 :مليار دج ب 6331- 6334ن .
قمــا قــانون اخلوصصــة الــ ي حيم ـ رقــم 31-34 :في ــدف
العمومية ويوصصت ا وي دف ك لك

تنظــيم املؤسســا

:

 ح الشركا العمومية القابضة وتشـكي  69مؤسسـة لتسـيل املسـاهما حيـلتضم  271مؤسسة اقتصادية ،وحتديـد االسـةاتي يا الشـاملة للخوصصـة بعـد دراسـة
امللفــا و عــداد الــربامص مــن قبــ الــأ مســاهما الدولــة ،واعتبــار واارة املســاهمة
وتنسيق اإلصكحا هي من يتو األمانة العامة جمللأ مساهما الدولة (.)8
قمــا فيمــا مــص املؤسســا اجلزائريــة ف ـ ن واارة الصــناعة و عــادة اليكلــة قامــت
ب عداد برنامص وجـ يتـد مـن 6333

6339ن ،إلعـادة تاهيـ املؤسسـا العموميـة

واخلاصة متاشيا مع التطورا احلاصلة ج الدول املتقدمة ومـا تسـتخدم التكنولوجيـا
إلعطا قحسـن منتـوج يتـاا بـاجلودة العاليـة والقـدرة علـى املنافسـة ،وتكـوين املـوةف
والعمال ،وتقدن الواارة النصـح واإلرشـاد واملعلومـا حتـى تكـون ج مسـتوى التاـديا
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يتك مراح :

وقسمت برنامص التاهي

 -املرحلة األو  :تشم  403مؤسسة من6333

6336ن

 -املرحلة الثانية تشم  633مؤسسة من 6330

6330ن

املرحلة الثالثة :تشم  033مؤسسة من 6332

6339ن.

وتتكف الدولة بــ  %73من نفقا التاهي و % 40من تكلفـة الت يـز ،وانطلقـت
العملية بايتيار مؤسست عموميت و 39مؤسسـا ياصـة متمثلـة ج قطاعـا النسـيص
والزجــاج والبكســتيك والصــناعة الة ائيــة ،يتــم تلي ــا  03مؤسســة عموميــة و 48مؤسســة
ياصــة ،وقــد ركــز الــواارة علــى املؤسســا الــي لــا قــدرة تنافســية مســتعينة ب ـ لك
باخلربة االيطالية ،وبالتالي بدق املؤسسا اجلزائرية تدي العاملية ةصول عـدد من ـا
على ش ادة ه يزوه  ، 8333-IZOال ي يعكأ مواصفا اجلودة واملنافسـة ففـي سـنة
4889ن قول مؤسسة جزائرية حتص على ش ادة هااليزو  8336ه وهي املؤسسة الوجنيـة
للوالت والسكاك

 bcrيتم انتق الرقم

 03مؤسسة حاليا(.)9

وه ا يدل على التاول التدردي حنو االخنراط ج السو العاملي ر م البط الشديد
ج اإلصــكحا ودــعف النتــائص ج ه ـ الفــةة مــع بدايــة االســتقرار السياســي واألم ـ
لل زائــر ،وقــد حقــق برنــامص دعــم اإلنعــاش االقتصــادي 6331 -6334ن بدايــة انطــك
املشـــاريع والنمـــو االقتصـــادي الــ ي انعكـــأ علـــى الودـــعية االقتصـــادية واالجتماعيـــة
بالتدريص وهو ةاجة
واالجتماعية

وقت قكثر ،وقصبح ل كاج مما دعـت احلاجـة االقتصـادية

برنامص تكميلـي يـر اقتصـادي لـدعم النمـو و كمـال ،برنـامص رئـيأ

اجلم ورية هعبد العزيز بوتفليقةه للع دة الثانية.
يتانيا -الربنامص التكميلي لدعم النمو االقتصادي 0881-0880ن:
وقد رصد ل ا الربنامص مبل يقدر بــ 163607 :مليـار دينـار جزائـري وقسـم الربنـامص
سأ برامص فرعية:
 -2برنــامص حتس ـ ةــروف معيشــة الســكان :ويشــم الســكن ،والةبيــة والتعلــيم
العـــالي ،التكـــوين امل ـ ـ  ،الـــربامص البلديـــة للتنميـــة ،تنميـــة منـــاجق الضـــاا العليـــا
واجلنوبيـــة ،تزويـــد الســـكان باملـــا والك ربـــا  ،الةـــاا وبـــاقي القطاعـــا الشـــباا
والريادــة ،الثقافــة قطــاز الصــاة العموميــة الت يئــة العمرانيــة ،تطــوير وســائ اإلعــكن،
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ورصد ل  483900مليار دج يث  %10من املبل اإلمجالي
 -0برنــامص تطــوير الياك ـ القاعديــة :ويتمثـ ج قطــاز األشــةال العموميــة والنقـ ،
قطاز الت يئـة العمرانيـة ،قطـاز البنـا  ،ويصـص لـ  473004مليـار دج يثـ  %13مـن
مجالي املبل .
 -0برنـــامص دعـــم التنميـــة االقتصـــادية :ويشـــم الفكحـــة والتنميـــة الريفيـــة والصـــيد
الباــــري ،الصــــناعة وترقيــــة االســــتثمار ،الســــياحة واملؤسســــا الصــــةلة واملتوســــطة
واحلرف ،يصص ل  00706مليار دج يث  %39 :من املبل اإلمجالي املرصـود للعمليـة
.
 -1برنــامص تطــوير اخلدمــة العموميــة :ويتمث ـ ج قطــاز العدالــة والدايليــة ،املاليــة
والت ارة ،وباقي اإلدارا العموميـة ،الربيـد والتكنولوجيـا احلديثـة لكتصـال63008 ،
مليار دج يث . %109
 -0برنامص تطوير تكنولوجيا اإلعكن واالتصـال :وحتصـ علـى  03مليـار دج ويثـ
 %406من املبل املرصود للعملية(.)10

وممــا يكحــل قن الع ــدة الثانيــة للــرئيأ بوتفليقــة كــان يريــد مــن يكلــا كمــال
الربامص واملشاريع الي خ تكتم  ،ومواصلة النمو االقتصادي وحتقيق االسـتقرار املـالي
والتواانــا االقتصــادية ،واحتــوا املطالــت االجتماعيــة املتناميــة ،وبظ ــور األامــة املاليــة
العاملية ن ايـة  6337ن بـدق احلكومـة ج سياسـا احلـ ر واحليطـة مـن نتائ ـا بدايـة
من 6339ن.
ولع قهم دافع لسياسة اإلنعاش االقتصادي هو دعف معدل النمو االقتصـادي وتـايتل
األامة االقتصادية الي ش دت ا اجلزائر ابتدا من سنة 4892ن ،حيـل سـ لت معـدال
و اقتصادية جد متدنية ممـا قدى باحلكومـة
صـــندو النقـــد الـــدولي ،بدايـــة 4880ن،

تطبيـق سياسـا

صـكحية مبسـاندة

6333ن ،باإلدـــافة

اســـتمرار تراجـــع

نصــيت الفـــرد مــن النـــاتص اولــي اإلمجـــالي ســنة 4899
قمريكـــي ليصـــ ســـنة 4881ن
 %42084وج ســـنة 4880ن

4886ن مـــن  4902دوالر

 4076دوالر قمريكـــي بنســـبة اخنفـــا

قـــدرها

ســـنة 4899ن ،بـــدق احلكومـــة ج معاجلـــة األامـــة

االقتصــادية مــن يــكل تنفي ـ توصــيا صــندو النقــد الــدولي ،مــن يــكل تقلــيص دور
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احلكومــة ،وتش ـ يع القطــاز اخلــاه مــن قج ـ عــادة التصــاياا اليكليــة العميقــة
لكقتصاد اجلزائري حست الرؤية العاملية اجلديدة ،وتعد سـنة 4889ن قعلـى معـدل ـو
من 4892ن ،ذ وص متوسط ا % 002وقد س

قعلى نصيت للفرد من الناتص اولـي

اإلمجالي سنة 6333ن قعلى معدل حيل وص

 4798دوالر قمريكي ،وه ا بفض

حتسن قسعار النفط حيـل وصـ متوسـط سـعرها

 6900دوالر يـكل سـنة 6333ن،

وهو قعلى سعر من  43سنوا (.)11
وقد عرف التوايع القطاعي ملعـدل ـو النـاتص ،يـكل الفـةة 6333 -4888ن ،بدايـة
االنطـــك ســـوا تعلـــق األمـــر باوروقـــا قو الفكحـــة قو الصـــناعة ،قو قطـــاز األشـــةال
العمومية قو اخلـدما  ،حيـل عـرف تراجـع فقـط كـ مـن الفكحـة والصـناعة ،ةيـل
تراجعــت الفكحــة بنســبة %4040بينمــا تراجعــت الصــناعة بــــــ %4007بينمــا األشــةال
العموميـــة ســ لت ايـــادة  ،%0060واخلـــدما  ،%6044وبلــ معـــدل النمـــو اإلمجـــالي
.)12(%609
والدف الثاني من الناحية االجتماعية واالقتصادية لسياسا اإلنعاش االقتصادي هـو
حماربة البطالة ،الي تعد قن اآلفا االجتماعيـة واالقتصـادية بالنسـبة لتاـديا برنـامص
اإلنعــاش االقتصــادي ،والتقلي ـ مــن املعــدال املرتفعــة ياصــة ج قوســاط الشــباا ســوا
تعلــق األمــر

ــل

ردــي اجلامعــا قو التكــوين املختلــف ،ومعاجلــة هــ ا املشــك

م يك ج اجملتمع اجلزائري ،ياصة وقن االقتصـاد اجلزائـري هـو قيضـا ـل م يكـ
ممــا دع ـ سياســا التشــةي ج اجلزائــر مــن قهــم الرهانــا الــي تواج ـ احلكومــا
اجلزائريــة الكحقــة ،فعلــى ســبي املثــال ج ســنة 4890ن بلـ معــدل البطالــة  ،%807يتــم
ارتفـــع ج ســـنة 4897ن مـــع األامـــة االقتصـــادية

 ،%6401ليصـ ـ ســـنة 4880ن

 %60مع تراجع قسعار النفط واألامة السياسية يتم ترتفع مبعـدال يتابتـة حسـت الـديوان
الــوج ل حصــا

معــدل  %6900جيلــة 4889-4887-4882-4880ن يتــم ترتفــع

قكثــر ســنة 6333-4888ن

 ،)13(%6800ذ بلــ عــدد العمــال املســرح يــكل

4882-4881ن ما يقارا  033333عام حست قرقان اجمللأ االقتصادي واالجتمـاعي
4887ن.
وج ة تراجع دور الدولة وسياسة اخلصخصة تـب قن  %13مـن السـكان يعيشـون
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حتــت يــط الفقــر ،و %03مــن ســكان الريــف يعيشــون ققصــى درجــا الفقــر املــادي،
وتســـريح نصـــف مليـــون عامـ ـ

البطالـــة ،ج ةـ ـ ارتفـــاز البطالـــة ج فئـــة الشـــباا

 ،)14(%93ك ه ا جع النظان السياسي يبال عن ح ملشكلة البطالة.
وهو ما عملت علي احلكوما اجلزائرية املتعاقبة من يـكل ،الـربامص املسـطرة منـ
6333ن

6341ن قي من الع دة األو للرئيأ بوتفليقة

الع دة الثالثـة وكمـا هـو

معلون تعتمد اجلزائر علـى الـنفط ،حيـل بلـ سـعر سـنة 4889ن  4608دوالر للربميـ ،
للتفــع ج ســنة 4888ن
ســــنة 6333ن

 4709دوالر ،ليص ـ مــع وصــول الــرئيأ بوتفليقــة للاكــم

 6900دوالر للربميـــ  ،يتــــم يةاجــــع ج ســــنة 6334ن

للربميـ الواحـد ،يتــم ليعـاود االرتفــاز سـنة 6330ن
 0902دوالر للربمي ـ  ،وهنــا نكحــل ونس ـ

 6100دوالر

 6908دوالر للربميـ وج 6331ن

بدايــة االرتفــاز بشــك تصــاعدي لتاســن

قسعار النفط.
وقد بلةت صادرا اجلزائر من العملة الصعبة من بداية سياسة اإلنعـاش االقتصـادي
تطورا تصاعديا فعلى سبي املثال ج سنة 4889ن بلةت الصادرا ما قيمت  4304مليار
دوالر ،يتــم صــعد ج ســنة 6333ن لتبل ـ  64مليــار دوالر ،يتــم لتص ـ ســنة 6330ن
 6908مليــــار دوالر ،وتزايــــد املــــدايي ج ســــنة 6331ن  0902مليــــار دوالر( ،)15قمــــا
الواردا ف ي ك لك عرفت اااها تصاعديا فعلى سبي املثال قن ج سنة 4889ن قـد
بلةـــت الـــواردا  902مليـــار دوالر ،لتصـ ـ ســـنة 4888ن
6336ن

 46مليــار دوالر ،قمــا ج ســنة 6331ن وصــلت

 38مليـــار دوالر يتـــم ســـنة
 4708مليــار دوالر ،قمــا

الــديون اخلارجيــة ف ن ــا بلةــت ســنة 4889ن مبل ـ  0302مليــار دوالر ،وج ســنة 4888ن
تراجعت

 6900مليار دوالر ،وج سنة 6334ن تراجعت

6331ن وصــلت

 6600مليار دوالر يتم سنة

 6401مليــار دوالر وهــو تراجــع مســتمر للمديونيــة ،قمــا نســبة الــدين

اخلارجي مـن النـاتص فقـد بلةـت سـنة 4889ن نسـبة  %2008لتـنخفت سـنة 6334ن
نســـبة  %14يتـــم لتصـــ ســـنة 6330ن

 %0108لتةاجـــع قكثـــر ســـنة 6331ن

 ،)16(%62وك ـ ه ـ التاســينا ج املؤشــرا االقتصــادية يرجــع

حتســن قســعار

الــنفط وايــادة املــدايي بالعملــة الصــعبة ،وك ـ لك خ يكــن التوايــع القطــاعي لفــةة
احلكم األو متواان ودقيق ياصة همال قطاز اإلنتاج الصناعي والفكحي(.)17
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ومــع الع ــدة الثانيــة للــرئيأ بوتفليقــة خ يســتطع كمــال املشــاريع املرباــة فــاجلق
الربنامص التكميلي لدعم النمـو االقتصـادي وعرفـت هـ الفـةة ايـادة معتـربة ج قسـعار
اوروقا مما وفر على اجلزائر راحة مالية كبلة ،ويصص ل ا الربنامص  403مليار
دوالر 6331ن

6338ن ،وكمـــا بينـــا ج الســـابق توايـــع امليزانيـــة املخصصـــة علـــى

القطاعا املختلفة االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وكما هو مكحل فقد قسـم
ســأ قطاعــا رئيس ـية ،ويتعلــق بتاس ـ الظــروف املعيشــية للســكان مــن ســكن،
وتعلــيم وصــاة ،وبــرامص التنميــة اوليــة ،وتوايــع امليــا والك ربــا والةــاا ،والشــباا
والريادــة ،والت يئــة العمرانيــة ،ويقــدر املبل ـ اإلمجــالي  483900مليــار دج ،مــا نســبت
 %10من املبل الكلي للربنامص( ،)18وه ا يوحي بسياسة اإلنفا االجتمـاعي ،وحتقيـق
هدف األلفية املتمث ج التنمية املستدية القائمة علـى حموريـة اإلنسـان ج التنميـة ،مـن
يكل حتقيـق احلقـو والعـيش الكـريم للمـواجن اجلزائـري ،والـدف كـ لك مواصـلة
حتقيــق النمــو االقتصــادي ،ومواج ــة البطالــة املتزايــدة ،واوــور الثــاني يتعلــق بتطــوير
الياكــ القاعديــة ،ويشــم قطــاز األشــةال العموميــة والنقــ وقطــاز البنــا والت يئــة
العمرانيــة ،ويصــص ل ـ  473004مليــار دج قي  %1300مــن الربنــامص ،وقــد حقــق ه ـ ا
الربنامص كثلا من اإل ااا الـي تـدعم ب ـا االقتصـاد الـوج

وانعكسـت علـى حيـاة

املــواجن مث ـ النق ـ مبختلــف قنواع ـ  ،والت يئــة العمرانيــة والبنــا  ،حيــل امتــاا ه ـ
الفةة بان ا ورشة مفتوحة ألدخم املشاريع ياصة الطرقا  ،مثـ الطريـق السـيار شـر
ـــرا ،والطـــر الفرعيـــة املتصـــلة بـ ـ  ،ناهيـــك عـــن بـــرامص الســـكن املختلفـــة الصـــي
التساهمي ،الةقوي ،...و عانا الدولة املختلفة.
بينمــا اوــور الثالــل مــن الربنــامص املعــد ،املتمثـ ج برنــامص دعــم التنميــة االقتصــادية
فقد يصص ل  00706مليار دج قي  %9من الربنامص مواز على قطاز الفكحـة والتنميـة
الريفيـــة ،والصـــناعة وترقيـــة االســـتثمار ،والســـياحة واملؤسســـا الصـــةلة واملتوســـطة
واحلرف(.)19
قمـا اوــور الرابــع والـ ي صــادف ارتفـاز واردا اجلزائــر مــن  8047مليــار دوالر ســنة
6333ن

 06099مليار دوالر سنة 6343ن بزيادة قدرها  %06ج نفأ الفةة ،وه ا

اوــور املتطــور بتطــور اخلدمــة العموميــة وقــد يصــص ل ـ  63008مليــار دج قي بنســبة
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 ،%109ويشــم تطــوير العدالــة والدايليــة ،املاليــة والت ــارة وبــاقي اإلدارا  ،وك ـ لك
صـكح الربيـد والتكنولوجيــا احلديثـة ،وهـ ا كلـ مـن قجـ الوصــول لـدف صــكح
وتطوير اإلدارة العمومية و ديال التسيل احلديل مثـ اإلعـكن اآللـي ،والرقمنـة ملسـايرة
التطورا العلمية والتكنولوجية على املستوى العاملي.
قمــا اوــور اخلــامأ واأليــل تطــوير التكنولوجيــا احلديثــة ل عــكن واالتصــال،
ويصص ل  03مليار دج قي ما يعـادل  %400مـن الربنـامص الكامـ ( ،)20وممـا يكحـل
على ه ا قن س

انتقال نوعي وكمي باملقارنة مع السنوا الـي سـبقت ،فعلـى سـبي

املثـال :قصـبح ج اـال متعامـ الـاتف النقـال يتـك شـركا واحـدة حكوميـة و يتنـان
قطاز ياه ،وك لك ايادة عدد القنـوا اإلعكميـة واإلذاعيـة علـى املسـتوى اإلعكمـي
والثقــاج واإليبــاري ،ففــي ك ـ واليــة ذاعــة ،مــن يــكل سياســة تقريــت اإلعــكن مــن
املــواجن ،وممــا يكحــل علــى الربنــامص التكميلــي لــدعم النمــو قن ـ خ حيقــق التطــوير
والن و

الصناعي والفكحي ،فالصناعة خ حتقق وا ملفتا سـوى معـدل  %602جيلـة

فةة الع دة الثانية ،ونست حمدودة ج بعت القطاعا ال تكاد ت كر ،ج ح قطـاز
الصناعة ج الدول املتقدمة والصاعدة هو القطاز اور مث  ،فرنسا واليابـان ،الصـ
وتركيا ،ويعود اخلل ج قطاز الصناعة

عدة عوام  ،تارمية واإلصكحا املتعثرة

الــي مــر ب ــا ،وتنفيـ االســةاتي يا  ،وحقــق هـ ا الربنــامص فيمــا مــص النــاتص اولــي
 0763دوالرا سـنة

اخلان للفرد ال ي انتق من  4744دوالر ج سنة 6334ن ،ليص
6338ن ،قي بزيادة تفو  ،)21(%447وبـالر م مـن ذلـك نسـ

ـو ذو جـابع توسـعي،

و نتاجيــة دــعيفة ،علــى الــر م مــن قن الربنــامص التكميلــي لــدعم النمــو اســت لك مبــال
دـــخمة ال قنـ ـ خ يســـتطع حتقيـــق كــ املشـــاريع و كمالـــا ،ممـــا اســـتدعى برنـــامص
ساسي ير.
اوور الثاني :صعوبة كمال الربامص وبداية الةاجع التنموي
شــكلت ه ـ الفــةة صــعوبة كــبلة ج تراجــع قســعار اوروقــا واســتمرار األامــة
املاليـــة العامليـــة والركـــود االقتصـــادي فل ـــا احلكومـــة

برنـــامص توجيـــد النمـــو

االقتصادي وبداية اخلوف من األامة الي بدق تلوح ج األفق.
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قوال -برنامص توجيد النمو االقتصادي 0828م

0821ن:

يصصت ل مبال مجالية قدرها  64641مليـار دج ،قي مـا يعـادل  692مليـار دوالر
قمريكــي ،ويــدي ه ـ ا الربنــامص ج ةـ سياســة اإلقــكز االقتصــادي ،وبعــل حركيــة
االستثمار والنمو من جديد ،وتدار التايل ج التنمية ال ي سببت األامة األمنية يـكل
فــةة التســعينا الــي ش ـ د ركــودا ج خمتلــف اجملــاال ( ،)22وقــد ش ـ د األودــاز
ياصة من الناحية األمنية استقرارا كبلا ،وباأليص مـن الناحيـة االجتماعيـة والـربامص
الي قجلقت ا احلكوما املتعاقبة حيل قصبات اجلزائر عبارة عن ورشة مفتوحـة علـى
اإل ااا  ،كـ لك شـ د هـ الفـةة تطـورا كـبلة فيمـا مـص الفسـاد ،وتراجـع
قسعار النفط ،واالحت اجا القطاعية العمالية واملصـلاية ،وانعكاسـا األامـة املاليـة
العاملية من يكل قطاز الصادرا والواردا  ،وتردي األوداز لدى دول اجللان والعـاخ
العربــي ،وبــرامص التقشــف الــي قعــدت ا احلكومــة والــي خ تكــن ج احلســبان ،مــن
يكل ف ائية ان يار قسعار النفط ج السو الدولية ،وتراجع نتاج النفط.
ويتضمن برنامص توجيد النمو ج ة الع دة الرابعة للـرئيأ عبـد العزيـز بوتفليقـة مـن
يكل توايع املبل الضخم ال ي رصد للعملية واملقدر بــ 692 :مليار دوالر ويتمثـ حسـت
القطاعا التالية:
قطــاز التنميـــة اوليـــة والبشـــرية وقـــد اســتفاد مــن برنـــامص يـــاه يصــ

8830

مليار دج ،مـا يثـ نسـبة  %10016مـن مجـالي الربنـامص ،يتـم قطـاز األشـةال العموميـة
رصد ل مبل  9133مليار دج ،قي بنسـبة  %09006مـن الربنـامص ،يتـم يـاتي قطـاز دعـم
التنمية االقتصـادية الـ ي يصـص لـ  0033مليـار دج قي بنسـبة  %42030مـن مجـالي
الربنــامص ،وممــا يكحــل علــى الربنــامص قن احلكومــة تســت دف رفــع النمــو االقتصــادي
وتنمية قطاز التشةي (.)23
ومما يكحل على ه ا الربنامص هو املبل الضخم املخصص لـ  ،والـ ي خ يسـبق ألي
دولــة ناميــة وقن رصــدت ج براا ــا اإل ائيــة( ،)24وينــدمص ه ـ ا الربنــامص حنــو اإلعمــار
و عادة اإلعمـار ،الـي انطلقـت قبـ  43سـنوا  ،ويشـم اسـتكمال املشـاريع الكـربى
اجلاري

ااها ،فيما مص قطاز السكة احلديدية ،والطرقا وامليا  ،مببل 8733

مليــار دج ،مــا يعــادل 403مليــار دوالر ،كـ لك انطــك مشــاريع جديــدة مببلـ 44001
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مليــار دج قي مــا يعــادل  402مليــار دوالر ومصــص الربنــامص  %13مــن مــوارد لتاسـ
التنمية البشرية من يـكل نشـا مـا يقـارا  0333منشـاة للةبيـة الوجنيـة ،وقكثـر مـن
 033مؤسســــة للتعلــــيم والتكــــوين ،وقكثــــر مــــن  4033منشــــاة صــــاية من ــــا 476
مستشفى ،و 10مستشفى متخصص ،و 077عيادة متعددة التخصصا  ،و 73مؤسسـة
للمعــاق

استشــفائية  ،و

ــاا مليــون وحــدة ســكنية ،وتوصــي مليــون بيــت بالةــاا

الطبيعي ،وتزويد  663333سكن ريفي بالك ربا .
-

ــاا  00ســد ،و 60منظومــة لتاوي ـ امليــا وحتليــة ميــا الباــر ،و 0333قاعــدة

ريادية للشباا.
 قكثر مـن  0433مليـار دج موج ـة لقطـاز األشـةال العموميـة ،كتوسـيع الطرقـاصــص كـ لك  6933مليــار دج للنقـ بالســكك

وحتــديث ا ،وايــادة قــدرا املــوانئ،

احلديدية ،والنق احلضري ،ا يز  41مدينة بالةامواي وحتديل املطارا (.)25
 -مـــا يقـــارا  033مليـــار دج لت يئـــة اإلقلـــيم ،ومـــنح  4933مليـــار دج لتاسـ ـ

دا

اجلماعا اولية والعدالة والضرائت ،والت ارة والعم  ،كما يصص الربنامص 4033
مليار دج لدعم تنمية االقتصاد الوج على اخلصوه من يكل قكثر من  9333مليـار
دج لدعم التنمية الفكحية والريفية ،و 403مليار للمؤسسا الصةلة.
 -وستضاف  6333مليار من القرو

البنكية امليسرة من قب الدولة من قج

اا

حمطا الك ربا  ،وتطوير البةوكيماويا  ،وحتديل املؤسسا العمومية ،وتشـ يع
نشا مناصت الشة بدعم قدر  003مليار دج خلردـي اجلامعـا والتكـوين امل ـ ،
واملؤسسا الصةلة ،والوصول

حتقيق  30مليون منصت شة مستقبك.

ويةجم ه ا الربنامص الضخم رادة السلطة العليا للبكد ل سـتفادة مـن الصـاة املاليـة
للخزينة العموميـة ،مـن قجـ تعزيـز وتسـريع التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة( ،)26وقهـم
سلبيا برامص اإلنعاش االقتصـادي ،االرتفـاز الكـبل للمخصصـا اإلسـتثمارية قكثـر
من  033مليار دوالر بن اية 6341ن ،كـ لك ارتفـاز تكـاليف املشـاريع املقامـة ،وعـدن
دقة اجلدوى االقتصادية ل املشاريع ،فمـثك
اااه يكلف متوسط 6
من 31
2801

ـاا  34كلـم مـن الطريـق السـيار ذا

 30مليون قورو ،ك سبانيا والسويد ،قما فرنسا وقملانيا

 32مليون قورو ،قما املةـرا  607مليـون دوالر ،قمـا اجلزائـر فبلـ  43مليـون
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دوالر.
ارتفــاز ح ــم االســتثمارا العامــة املتبقيــة ،باإلدــافة

تعــدد الــربامص االســتثمارية

العامة وك لك عدن وجود يطط سنوية تفصيلية دقيقة ومرنة
ستزيد من متاعت اجلزائر وستتاول

()27

 ،ألن األامـة النفطيـة

قامة مركبة ماليـة واقتصـادية مسـتقبك مثلمـا

حد ج األامة املالية لسنة 6339ن ،اخنفا

قسعار الـنفط ،وتـرجم هـ ا ج القـرارا

املتخ ة من جرف احلكومة والواير األول حول سياسا التقشف والتقليص من اإلنفـا
العــان ،والةاجــع عــن كــثل مــن االســتثمارا املقــررة

ح ـ عــودة االســتقرار املــالي

للســو النفطيــة ،حيــل قن الســعر املــريح دــت قن يتعــدى  433دوالر للربميـ  ،ودــرورة
ترشيد النفقا ومكافاة التب ير(.)28
يتانيا -اجلزائر بعد مرحلة بوتفليقة والربامص االجتماعية واالقتصادية:
لقــد صــادفت فــةة حكــم بوتفليقــة ارتفــاز هائـ ج مــدايي الــنفط حيــل بل ـ ســعر
الربميـ قكثـر مــن  403دوالر للربميـ ممــا وفـر علــى اجلزائـر راحــة ماليـة خ تســبق ج
تارم ا ،وفر قكثر من واحد تريليون دوالر ألربع فـةا انتخابيـة ،لكن ـا خ حتقـق
األهداف املرجوة والطموحا االقتصادية واالجتماعية للدولة اجلزائرية ،فقد رافق فةة
حكم الرئيأ بوتفليقة فسـادا خ يسـبق ج تـاريخ اجلزائـر املسـتقلة ،ياصـة منـ بدايـة
مرد ج الع دة الثالثة ،فاسـتةلت الطةمـة املقربـة واحلاشـية مـر

الـرئيأ وعايتـت ج

ك القطاعا فسادا ون با ورشـوة واسـتةكال للسـلطة والنفـوذ ،وكونـوا يتـروة هائلـة ال
يكن صنع ا ج عاخ االقتصاد احلقيقي واملنتص ال جب ود جبـارة ولسـنوا جويلـة مـن
الةاكــم الرقةــالي حيــل جــا

اجلزائــر ج املرتبــة الثالثــة فريقيــا مــن حيــل عــدد

األيتريا حست املكتت الربيطانيه نيوورد ويلل( )29ه وهبنك فراسياه ،ةيل حتى ن ايـة
التســعينا كــ ان عــددهم قليــ جــدا يعــدون علــى األصــابع وج ةــرف وجيــز قصــباو
باآلالف يلكون مكي ومكيل الدوالرا

قكثر من  1033مليونل ج ح قن ق نى

رج ـ ج فريقيــا رج ـ األعمــال اجلزائــري يســعد ربــراا وصــلت يتروت ـ

0 ،7مليــار

دوالر.
ومثلت ملفا الفساد الكربى كالطريق السيار شر

را ال ي كانت مدة ا اا

قربـــع ســـنوا بســـتة مكيـــل دوالر ،لةتفـــع التكلفـــة

 44مليـــار دوالر ،وفضـــياة
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سونطرا البةولية مـع الشـركة اإليطاليـة ه ينـانه واألملانيـة هفانـك فـور ه وسـوناجرا
الثانية ،وملف يليفة عبـد املـؤمن( ،)30وكـ هـ امللفـا علـى مسـتوى العدالـة ودـري
التا قيق في ا مع املت م بعـد احلـرا الشـعة ون ايـة حكـم الـرئيأ بوتفليقـة وامرتـ
وقد مأ الفساد ك اإلدارا والشركا بنست متفاوتة وحد

همال وتب ير و هدار

للمــال العــان وفش ـ تنمــوي ذريــع حيــل قن ـ خ يســتطع عطــا قيمــة مضــافة لكقتصــاد
الـوج واالقتصـاد احلقيقـي ،فكـ شـيئ يسـتورد حتـى وان كـان موجـودا وال حيتــوي
على اجلودة واملعايل العلمية واالست ككية.
لكــن فش ـ النظــان السياســي ج عــادة نتــاج نفس ـ وعــدن

ــاح الع ــدة اخلامســة

والزمرة املتاكمة ج دواليت الدولة ،نتي ـة للاـرا الشـعة وتزايـد الضـةط ،وتـدي
اجليش حلماية الدولة ووقف املسارا اجمل ولة الي كانت حاشية الرئيأ

طط لـا،

وحماكمت م ،فتح ع دا جديدا على اجلزائر وعلى مستوى النظان السياسي ،والـديول
ج انتخابــا مســبقة لتــوج االســتقرار السياســي وبدايــة ع ــد جديــد ال مفــر منـ  ،مــن
يكل يلق تقاليد سياسية هي االحتكان للدستور والقانون .
وقد شك

اح الرئيأه تبون ه ج االنتخابا الرئاسية ييارا وجنيا حمافظا حيمـ

برنااا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يشـك التزامـا لديـ وع ـدا اليكـن ان ملفـ
من يكل اواور الكربى(:)31
 نشــا مج وريــة جديــدة تســت يت لتطلعــا الشــعت مــن يــكل مراجعــة الدســتوروقانون جديد لكنتخابا و صكح الدولة والعدالة وحرية الصاافة وتعزيـز الديقراجيـة
وايلق العم السياسي وبنا اتمع مدني مساهم ج بنا الدولة واالهتمان بالشباا
 -بنا اقتصاد جديد قائم على تنويع النمو واملعرفة بتثم االنتاج الـوج

وتعزيـز دور

اجلماعا اولية وحتديل الزراعة والصناعة
 االهتمــان بالســياحة مــن يــكل األقطــاا وتطويرهــا وتس ـ ي التاشــلا الســياحيةوالتدريت والتكوين
 تش يع اإلنتاج الفكري واألدبي وجعل ج يدمة النمو االقتصادي تطوير الطاقة االحفورية واستةكل الطاقا املت ددة املختلفة وتش يع استخدام ا اإلصكح املالي والضرية وتطبيق احلكامة املالية2800
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 تنفي ـ سياســا ااريــة منس ـ مة مــع االقتصــاد العــاملي و عــادة االعتبــار للم لــأاالقتصادي واالجتماعي وحتقيق التاول الرقمي..
 االهتمـــان بالتنميـــة البشـــرية وحتسـ ـ نوعيـــة احليـــاة واولويات ـــا الســـكن والقـــدرةالشرائية وامليا والقدرة الشرائية وحتس اخلدما العمومية عرب كام الةاا الوج
واالهتمان بالةبية والتعليم
 يلق مناصت عم وحماربة البطالة وتش يع الشباا من يكل الـدعم وتسـ ي مـنحالقرو .
 االهتمان بصاة املواجن وتش يع النشاط الثقاج والعلمي والريادي . تعزيز الدفاز الوج وتب سياسة يارجية استباقية وفعالة .لكن ج ة الظروف الدايلية الصعبة السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة والدوليـة
واجل وية ،وهجائاة كورونا هوما يلفت على الصعيد االقتصادي واالجتماعي؛ كتزايـد
البطالة وتوقف لة اإلنتاج وتزايد نسبة الفقر وايادة األسعار وانعكاسات ا علـى املسـتوى
املعيشي للمواجن وتضرر الطبقـة الشـةيلة وبـاأليص األعمـال احلـرة والت ـارة ،وقطـاز
املواصــك وقلــة اســت ابة اإلدارة لضودــاز النااــة عــن هجائاــة كورونــا ه كالــدعم
واملعونـــا والتعويضـــا  ،مثـ ـ مـــا حـــد ج الـــدول األوربيـــة ودول اخللـــيص وسياســـا
االعتماد املطلق على قطاز اوروقا وت ب ا األسعار وعدن استقرارها ايتر كثلا على
سياسا احلكومة وصانع القـرار ممـا شـك حالـة الـديول ج قامـة ماليـة واقتصـادية
يانقة لضعف االست ابة وقلة املوارد .
يـامتـــة:
لقــد كانــت فــةة الــرئيأ بوتفليقــة مــن حيــل املــوارد املاليــة العصــر الـ هة لل زائــر
لكن خ حتسن احلكوما املتعاقبة التعام مع ا ،فقد كان باإلمكـان حـدا ويتبـة
اقتصادية واجتماعية اع اجلزائر تسل ج جريق التنمية واال ااا الصـناعية والبنيـة
التاتية على الر م من اال ااا البسيطة مقارنة باملدايي الضـخمة جيلـة فـةة حكـم
الــرئيأ بوتفليقــة ،مقارنــة بــبعت الــدول الــي ال متلــك مكانياتن ـا مث ـ يتيوبيــا وبعــت
الــدول اإلفريقيــة الــي تعــرف ــوا اقتصــاديا عاليــا ،ج حــ قن اخنــراط اجلزائــر ج
الفســاد اإلداري واملــالي والسياســي واالقتصــادي قعادنــا

الــورا ودــيع مــن األجيــال
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الكحقة ما كان باإلمكان حدايت علـى املسـتوى السياسـي واالقتصـادي واالجتمـاعي،
كقطت قليمي ج اال التنمية والت ارة واإل ااا الكربى الصناعية والفكحية.
وهنــا حتــديا كــربى تواج ـ النظــان السياســي ج ة ـ االعتمــاد علــى اوروقــا
والسو اخلارجية وتزايد وتلة االستلاد وعـدن تـوج العمـ الصـناعي ،وتطـوير البنيـة
التايــة ،وسياســا االعتمــاد علــى الــنفأ ،والعم ـ مــع الــدول ــل األوربيــة كالــدول
األســيوية ،وتنويــع الــواردا والصــادرا للاصــول علــى املزايــا التكنولوجيــا واألســعار،
وتطبيق برنامص الرئيأ سيكون يطوة ادابية حنو اإلصكح واإلقـكز االقتصـادي ر ـم
العوائـــق البنيويـــة السياســـية واالقتصـــادية ،وخمتلـــف املشـــكك البشـــرية واملعرفيـــة
واجلةرافية ،لكن قمان اإلرادة والتادي الشي مستاي .
ا لـوامــش واملـراجــع:
( -)1رشيد تلمساني ،اورا كارنيةي ،اجلزائـر ج ع ـد بوتفليقـة ،الفتنـة األهليـة واملصـاحلة الوجنيـة،
مؤسسة كارني ي للسكن الدولي ،العدد السابع ،يناير  ،6339ه. 49-4

()2

- BoualemTouarigt, les grand chantiers de Bouteflika, El-djazair.com, revue
mensuelle-N=069-décembre, 2013, P 14.

( -)3هيو روبرتأ ،اجلزائـر بـ الطريـق املسـدود واحلـ األمثـ  ،قبـوةة :مركـز اإلمـارا للدراسـا
والباو اإلسةاتي ية ،ه.39-37 ،
)(4

- Services du chef du gouvernement, le plant de la relance économique,
2001-2004, les composantes du programme, P 04.
)(5
- Le plan de la relance économique, ler composantes du programme, op. cit,
P 09-10.
)(6
- op.cit, P10.

( -)7كربالي بةداد ،نظرة عامة على التاوال االقتصادية ج اجلزائر ،الة العلون اإلنسـانية ،جامعـة
حممد ييضر بسكرة اجلزائر ،العدد الثامن ،جانفي 6330ن ،ه .61-60-66
( -)8الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي الثاني من سنة 6331ن ،الدورة العامـة العاديـة السادسـة
والعشرون ،جويلية 6330ن ،ه .31
( -)9كربالي بةداد ،مرجع سابق ال كر.60 ،
( -)10رئاسة احلكومة ،الربنامص التكميلي لدعم النمو االقتصادي ،نقك عن املوقع:
www.cg.gov.dz/psre, visite le: 07/12/2008.
)(11
- Ministère des finances, les indicateurs de l’économie Algérienne,
www.finance-Algeria.org, Visite-le: 09/06/2010

( -)12الديوان الوج ل حصائيا .6330 ،
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( -)13ق

شـفل ،اإلصـكحا االقتصـادية و يتارهـا علـى البطالـة والتشـةي  ،رسـالة ماجسـتل ،علـون

قتصادية ،جامعة اجلزائر6334 ،ن ،ه .630
( -)14براهيم توهامي ،البلدان الناميـة قمـان حتـديا الفقـر ،الـة العلـون اإلنسـانية ،جامعـة قسـنطينة
اجلزائر ،العدد  ،63ديسمرب 6330ن ،ه .430
( -)15البنك املركزي اجلزائري ،التقارير السنوية للمؤشرا املالية والنقدية لل زائر.
( -)16نبي بوفليح ،دراسة تقييمية لسياسة اإلنعاش االقتصادي املطبقة ج اجلزائر ج الفـةة املمتـدة مـن
6333

6343ن ،الــة قةــا اقتصــادية و داريــة ،العــدد الثــاني عشــر ديســمرب 6346ن ،ه ه

.604-603
( -)17اجمللــأ االقتصــادي واالجتمــاعي ،تقريــر حــول الودــعية االقتصــادية واالجتماعيــة لل زائــر يــكل
السداسي الثاني من سنة 6334ن ،ه .97
( -)18رئاسة احلكومة ،الربنامص التكميلي لدعم النمو االقتصادي ،املوقع:
www.cggov.dz/psre
يون 6337/37/30ن.

( -)19نبي بوفليح ،مرجع سابق ،ه .602-600
( -)20رودة جديري ،قيتر تدفق اإلنعاش االقتصادي على تدفق االستثمار األجنة املباشـر ،ملتقـى دولـي
حول تقييم يتار بـرامص االسـتثمارا العامـة وانعكاسـات ا علـى التشـةي واالسـتثمار والنمـو االقتصـادي
يكل سنة 6341-6334ن ،جامعة سطيف ،كليـة العلـون االقتصـادية والت اريـة وعلـون التسـيل-44 ،
 46مارد  ،6340ه ه .46-44
( -)21حممد مسعي ،سياسة اإلنعاش االقتصادي ج اجلزائر و يتارها على النمـو ،الـة الباحـل ،العـدد
6346 ،43ن ،ه .400
( -)22خملوف عبد السكن ،برنامص اإلنعاش االقتصادي اجلزائري 6341-6334ن ،احللقة املفقـودة مـن
وج ة نظر االقتصاد اإلسكمي ،نقك عن املوقع اإللكةوني
www.conférence.qfis.edu.qa/app/media/7131
يون 6341/30/03ن.

( -)23نبي بـوفليح ،دراسـة تقييميـة لسياسـة اإلنعـاش االقتصـادي املطبقـة ج اجلزائـر ج الفـةة -6333
6343ن ،الة األكاديية للدراسا االجتماعية واإلنسانية ،العدد 6340 -38ن ،ه .19
( -)24برنامص التنمية اخلماسي6343 ،ن6341-ن ،اجلزائر6343 ،ن ،نقك عن املوقع:
www.193.194.78.233.photos/you/proar.pdfessd=05fdf04a72542f8a67afdao.

(-)25

ية صاحلي ،فتياة خمناش ،قيتر برنامص دعـم اإلنعـاش االقتصـادي والربنـامص التكميلـي لـدعم

النمــو ،وبرنــامص التنميــة اخلماســي علــى النمــو االقتصــادي 6341-6334ن حنــو حتــديا
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االقتصــادي الفعلــي واملســتديم ،ملتقــى دولــي ،جامعــة ســطيف ،كليــة العلــون االقتصــادية والت اريــة
والتسيل  -46-44مارد 6340ن.
( -)26رودة جديري ،مرجع سابق ال كر ،ه .40-41-40
( -)27صاحل صاحلي ،تايتل الربامص االستثمارية العامة على النمو االقتصـادي واإلنـدماج القطـاعي ،بـ
النظرية الكنزية واسةاتي ية النمو الةل املتـواان الفـةة 6334ن6341-ن ،ملتقـى دولـي حتـت عنـوان-
تقييم يتـار االسـتثمارا العامـة وانعكاسـات ا علـى التشـةي واالسـتثمار والنمـو االقتصـادي يـكل فـةة
6334ن6341-ن ،جامعة سطيف ،يكل الفةة املمتدة  46-44مارد 6340ن ،ه .63-48
( -)28ه ـ ا مــايرج ب ـ اجتمــاز وارا حكومــة ســكل حتــت عنــوان ه هــان جــداه  ...ملواج ــة ان يــار قســعار
البةول ،جريدة البكد ،يون 6341/46/49ن ،ه .63-48
( -)29البكد نت ،ه ا هو عدد ايتريا اجلزائر وهنا يتمركزون /9ماي6347 /
https://www.elbilad.net/article/detail?id=70110

) -(30اجلزائر يتك فضائح فساد كبلة تسيئ لبوتفليقة
https://www.alarabiya.net/ar/north-africa/algeria/2015/04/17/%D8%A7%D
 63ماي 06363

( -)31ملخص الربنامص االنتخابي للرئيأ عبد اجمليد تبون ،التزاماتي  ،01يون .6364/34/43
https://www.aljazairalyoum.com/%D9%85%D9%84%D8%
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