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لكمة شكر
نشكر ا﵀ سبحانو كتعالى الذم أحاطنا بنكره كمنحنا الصبر كالقكة كالعزيمة
إلتماـ ىذا العمؿ
كنتقدـ بالشكر الجزيؿ لؤلستاذة المشرفة ''سعيدة بكعزة'' التي لـ تبخؿ عمينا
بنصائحيا كتكجيياتيا مف بداية بحثنا إلى نيايتو ،كنتمنى ليا كؿ التكفيؽ
كالنجاح في كؿ مشاريعيا المستقبمية.
كما ال ننسى شكر أساتذة قسـ العمكـ السياسية كاألساتذة المناقشيف
فنقكؿ لكؿ كاحد منيـ شك ار جزيبل
كالى كؿ مف ساىـ في إنجاز ىذا البحث سكاء داخؿ الحرـ الجامعي أك
خارجو ،كالى كؿ مف ساعدنا كلك بكممة طيب ألؼ شكر كامتناف.

نورالدين وأمين

اإلهداء
قال عز وجل

﴿ وال تقل هلام أف وال تهنرهام وقل هلام قوال كرميا ﴾

اإلسراء23 -

أقدـ ثمرة جيدم
إلى مف فرحت لفرحتي كحزنت لحزني كالتي ربت كسيرت
عرفانا بمجيكدىا أمي
إلى نكرم في ظبلمي كعكني كقت ضعفي إلى الذم لـ يبخؿ
عمي بالعطايا أبي الغالي
إلى إخكتي كأخكاتي
إلى كؿ مف قدـ لنا يد المساعدة مف األصدقاء كزمبلء الدراسة
أىدم عممي ىذا

ت .نور الدين

اإلهداء
إلى مف قاؿ فييما المكلى عز كجؿ

﴿ واخفض هلام ناا الذَ ن امرةمة وقل ب ي ابةمهام كام ببياين صغريا ﴾

اإلسراء24 -

أىدم ثمرة جيدم
إلى مف تكد ألرتاح كمف نكرت عقمي بدركب النجاح
كالدتي العزيزة
إلى مف عممني بأف الحياة عمـ كأخبلؽ كأف الصبر مفتاح النجاح
كالدم الكريـ
إلى إخوتً وأخواتً
إلى كل من قدم لنا ٌد المساعدة من األصدقاء وزمالء الدراسة
أهدي عملً هذا
أ .أمين

يمذيح

همذهة
منذ نياية النصؼ األكؿ مف القرف العشريف ،زاد اإلىتماـ العاـ بقضايا التنمية،كذلؾ عمى
ؤسسات السياسية
المستكييف الدكلى كالكطني،السيما ما تعمؽ بقطاعات اإلقتصاد الكمي كم َ

العامة لمدكلة،فكانت البداية بإعادة التشييد كارساء أسس الدكلة كالسيادة الكطنية.كمف ثـ بدأت
ممحة إلى ضركرة النظر بعيف اإلعتبار إلى ما ىك أصغر مف ذلؾ
القضية تتعقد،كبدت الحاجة َ
فنظرية التنمية بدأت مع دخكؿ األلفية الراىنة في إعادة التش َكؿ كفؽ المعطيات الجديدة التي

تفرض التخطيط بأكثر قرب مف أساسيا ،ك ىك المكاطف بتعبير سياسي .
ك تتأكد أكثر فكرة الربط بيف الحقكؽ الفردية في التنمية كبيف الحقكؽ الجماعية لممجتمع
أك الدكلة،فحؽ التنمية ىك حؽ لمفرد مثمما ىك حؽ لمجماعة،كاذا كاف األمر يتطمب جماعة
أجنبية،كحؽ عمى المستكل الدكلي في مساعدتيا عمى التنمية فإنو
متحررة غير خاضعة لييمنة
َ
َ
يتطمب أيضا ديمقراطية داخمية كاحتراـ حقكؽ الفرد حتى ال تصبح الجماعة قمعية.

أف
ك بالكقكؼ عمى كاقع التنمية في الدكؿ اإلفريقية ال يمكف أف ُي ْح َج َ
ب عف كؿ متتبع ن

اليكة ازدادت اتساعا بيف ىتو الدكؿ كداخميا،كالسيما في حقؿ ما يصؼ بالحقكؽ االقتصادية
كاالجتماعية التي ال يمكف فصميا عف الحقكؽ المدنية كالسياسية.
كثير عف الدكؿ اإلفريقية التي تتمتع بالثركة النفطية حيث أنو
كما أف األمر ال يختمؼ نا

كعمى الرغـ مف الدكر الكبير الذم لعبو ىذا المكرد في اقتصاديات ىذه الدكؿ كمساىمتو في
جمب األمكاؿ اليائمة إال أنيا مازالت لـ تتكصؿ إلى تحقيؽ التنمية.
كتعتبر نيجيريا كاحدة مف الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا،لكف األمر الذم يميزىا عف غيرىا
مف الدكؿ الريعية النفطية بالقارة السمراء ىك احتبلليا لممرتبة األكؿ قاريا مف حيث إنتاج النفط
كتصديره،كفي المقابؿ تصدرىا لممراتب األكلى مف حيث الفقر كىك مايجعمنا نتساءؿ عف أسباب
ىذا التناقض التي أدت في النياية إلى عدـ تحقيؽ التنمية في نيجيريا.

همذهة
 أىمية الدراسة :تتمثؿ أىمية ىذه الدراسة في ككنيا تعالج مكضكع التنمية الذم يعتبر مف المكاضيع التي
تمس مختمؼ الجكانب اإلقتصادية كاإلجتماعية كالسياسية لمدكلة ما أدل إلى إحتبلليا مكانة
مميزة لدل الباحثيف،كاىتماما كرغبة كبيريف لمعظـ الدكؿ لتحقيقيا.
كما تتجمى أىمية ىذه الدراسة في ككنيا ستحمؿ المشاكؿ التي تعرقؿ إحداث التنمية في
الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا،ك مف ثـ إعطاء الحمكؿ لتجاكزىا أك عمى األقؿ التقميؿ منيا.
 أىداف الدراسة :تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ العديد مف األىداؼ نذكر منيا:
 -1التعريؼ بمكضكع التنمية
 -2محاكلة الكشؼ عف مزايا كعيكب الدكلة الريعية النفطية.
 -3إكتشاؼ مكاطف الخمؿ في السياسة اإلقتصادية لنيجيريا.
 -4كشؼ مدل تأثير النفط عمى اإلقتصاد كالمجتمع بنيجيريا.
 -5كشؼ أسباب الفقر كاألكضاع اإلجتماعية المزرية التي تعيشيا أغمب شعكب الدكؿ
الريعية النفطية اإلفريقية كفي مقدمتيا نيجيريا.
 -6إعطاء بعض الحمكؿ التي تمكف الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا مف تجاكز المشاكؿ التي
تعرقؿ تحقيؽ التنمية فييا.
 مبررات إختيار الموضوع:لقد تعددت األدبيات التي دفعتنا لدراسة إشكالية التنمية في الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا ،حيث
تراكحت بيف مبررات ذاتية كأخرل مكضكعية عمى النحك التالي:

همذهة
أ -المبررات الذاتية:
تتمثؿ المبررات الذاتية التى دفعتنا لدراسة ىذا المكضكع فيما يمي:
 -1الميكؿ الشخصي لدراسة المكاضيع التي ليا صمة بالقارة اإلفريقية ككننا جزءا منيا.
 -2رغبتنا في التعرؼ عمى كاقع التنمية في الدكؿ الريعية النفطية اإلفريقية بإعتبار أف الجزائر
ىي كاحدة مف ىذه الدكؿ.
ب -المبررات الموضوعية:
مف أىـ األسباب المكضكعية التي كانت حاف از لنا لمخكض في المكضكع المذككر أعبله
نذكر:
 -1التعرؼ عمى اإلستراتيجيات التنمكية التى تبنتيا أىـ الدكؿ الريعية النفطية اإلفريقية كالتي غالبا
ما تبكء بالفشؿ نظ ار لجممة مف األسباب سنحاكؿ الكشؼ عنيا.
 -2تحميؿ األسباب الظاىرة كالخفية لؤلكضاع اإلجتماعية كاإلقتصادية في أكبر دكلة منتجة
كمصدرة لمنفط في إفريقيا أال كىي نيجيريا.

 أدبيات الدراسة :سنتعرض إلى بعض الدراسات التي كردت حكؿ ىذا المكضكع :
ا -الدراسات المحمية:
 دراسة خيدر محمد كريـ بعنكاف " الصراع عمى موارد الطاقة في العالم حالة النفطاإلفريقي"،أيف تناكلت ىذه الدراسة صراع القكل الكبرل حكؿ مكارد الطاقة في العالـ،ك قد ركزت
عمى الصراع الصيني األمريكي عمى مكارد النفط في إفريقيا بحكـ بركز إفريقيا خاصة جنكب
الصحراء كمصدر مضمكف لتنكيع مصادر إمتداد النفط بالنسبة لياتيف القكتيف،ك في ظؿ

همذهة
تعرض منطقة الشرؽ األكسط لعدـ اإلستقرار كاإلضطرابات المستمرة عمى مر الزمف ما ييدد
األمف الطاقكم ألكبر القكل في العالـ  )1(.لكف ىذه الدراسة ركزت عمى األثر السمبي كالتيديدات
الخارجية لمنفط في الدكؿ النفطية اإلفريقية كىذا مف طرؼ القكل الكبرل ،كاإلضافة التي
ستقدميا دراستنا ىي معالجة األثر ا لسمبي الداخمي لمنفط عمى ىذه الدكؿ مف خبلؿ دراسة
حالة نيجيريا.
 دراسة شعيب العابد بعنكاف" إشكالية بناء الدولة في نيجيريا ( ")2013-1960تناكؿفي ىذه الدراسة مكضكعا رئيسيا يدكر حكؿ مسألة أثارت إنتباه الباحثيف كالمنظريف السيما كأنيا
تعنى بدراسة إحدل الظكاىر ضمف السياؽ اإلفريقي الذم يتميز بتركيبة إجتماعية منقسمة ما
ساىـ في تعقيد الظكاىر كالعمميات السياسية في إفريقيا،ك تحاكؿ ىذه الدراسة معالجة إشكالية
بناء الدكلة في نيجيريا مف سنة 1960ـ إلى سنة 2013ـ.

()2

لكف ىذه الدراسة لـ تقـ

بمعالجة تأثير النفط عمى الدكلة ،لذا سنحاكؿ مف خبلؿ دراستنا أف نعالج ىذا التأثير بذكر دكر
النفط في اإلقتصاد النيجيرم كآلية تكزيعو عمى المجتمع.
ب -الدراسات العربية:
 دراسة الباحث ىاشـ نعمة فياض بعنكاف " دراسة في المكونات اإلجتماعيةواإلقتصادية " حيث تناكؿ الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة تاريخ نيجريا كبنيتيا اإلثنية كالقبائؿ
المتنازعة كالديانات كاليجرات كارث اإل ستعمار البريطاني الذم كاف لو شأف كبير في تعميؽ
مشكبلت الدكلة كالمجتمع،ثـ تعرض لتاريخ اإلستعمار كبناء الدكلة الحديثة،ك تناكؿ الحرب
األىمية في سياؽ دراستو كمسارات التحضر كتكسع المدف كالفساد الذم إنتشر بقكة في الدكلة
-1

خيدر محمد كريـ " ،الصراع عمى مكارد الطاقة في العالـ :حالة النفط اإلفريقي " ،رسالة دكتو ارة غير منشورة ،جامعة

الجزائر  ،3كمية العمكـ السياسية ،قسـ العمكـ السياسية كالعبلقات الدكلية ،تخصص عبلقات دكلية 2014 ،ـ.

-2

شعيب العابد " ،إشكالية بناء الدكلة في نيجيريا ( ،)2013-1960مذكرة ماجستير غير منشورة ،جامعة الجزائر  ،3كمية

العمكـ السياسية كالعبلقات الدكلية ،قسـ العبلقات الدكلية ،تخصص دراسات إفريقية.2014 ،

همذهة
كالمؤسسات ،كما تطرؽ الكتاب إلى الحركات اإلسبلمية المتطرفة مثؿ "بككك حراـ"  )1(.كانت
ىذه الدراسة كصفية حيث تناكلت المشاكؿ التي تعاني منيا دكلة نيجيريا،في حيف أف دراستنا لـ
تكتفي فقط بدراسة المشاكؿ التي تعترض التنمية في نيجيريا ،كانما حاكلت إعطاء حمكؿ لتجاكز
ىذه األجيرة.
 دراسة محمد عز العرب بعنكاف " الدولة الريعية " كيتضمف ىذا اإلصدار محاكلةلتحميؿ مفيكـ " الدكلة الريعية " كاإلتجاىات المختمفة في تعريفيا ككذلؾ التأثيرات اإلقتصادية
كالثقافية كالسياسية المرتبطة بيا.

()2

ركزت ىذه الدراسة عمى المفاىيـ فقط كلـ تتطرؽ إلى

النظريات،ك اإلضافة التي سنحاكؿ أف نقدميا ىي ذكر النظريات كالخصائص التي مف خبلليا
تـ تفسير الدكؿ الريعية.
ج -الدراسات اإلفريقية:
 دراسة الباحث غكنك عمر  ،ghono omarبعنكاف " الفساد والتنمية اإلقتصاديةاألدلة من نيجيريا" " corruption and economic development evidence
، " from Nigeriaك مف خبلؿ ىذه الدراسة تناكؿ الباحث أثر الفساد كتأثيره عمى اإلقتصاد
النيجيرم كذلؾ مف خبلؿ تحميؿ البيانات مف تقارير البنؾ الدكلي عف نيجيريا كتقارير الفساد مف
ىيئة الشفافية الدكلية في نيجيريا )3(.عالج الباحث الفساد مف خبلؿ مؤشرات ،كلكنو لـ يتطرؽ
إلى أسباب الفساد،ك اإلضافة التي سنقدميا مف خبلؿ ىذه الدراسة تبياف الدكر الذم يمعبو
الفساد في مشاكؿ التنمية.
 دراسة الباحثيف تكلك لكاؿ كأبي أكلكاتكييف Tolo Loweli and Abi Olawatoyenبعنكاف " التنمية الوطنية في نيجيريا :القضايا والتحديات واآلفاق " " national
 -1ىاشـ نعمة فياض ،نيجيريا :المكونات اإلجتماعية واإلقتصادية ،قطر :المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات2016 ،ـ.
 -2محمد عز العرب " ،الدكلة الريعية " ،المركز الدكلي لمدراسات المستقبمية كاإلستراتيجية ،العدد ( ،)15مام 2010ـ.
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- Omar Ghono, corruption and economic development evidence from Nigeria, journal arab of business
-administration and administrative review, vol 3, N°2, October 2013, p.02.

همذهة
 " development in Nigeria issues and challenges and prospectsفي
ىذه الدراسة تـ معالجة المشاكؿ التي تؤثر عمى التنمية الكطنية ،كأيضا كصؼ إستراتيجيات
تحقيؽ التنمية المستدامة في نيجيريا ،كما إعتمدت عمى بيانات ثانكية لمحصكؿ عمى
المعمكمات ،كخمصت الدراسة إلى أف تنفيذ خطط التنمية يتطمب إلتزاـ مف جانب القادة كغياب

الفساد لتحقيؽ التنمية المستدامة في نيجيريا )1(.تـ في ىذه الدراسة معالجة المشاكؿ التي تعاني

منيا نيجيريا كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ التنمية المستدامة،لكف نيجيريا لـ تصؿ حتى إلى تحقيؽ
التنمية.ك اإلضافة التي ستقدميا دراستنا ىي ذكر األسباب المختمفة كالمؤدية إلى عدـ تحقيؽ
التنمية كىذا في ظؿ الطفرة النفطية التي تعرفيا الدكلة .

 إشكالية الدراسة:تعاني الكثير مف الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا مف مشكؿ عدـ تحقيؽ التنمية فييا،حيث
تعتبر ىذه األخيرة أحد المطالب الممحة في ىذه الدكؿ بيدؼ ترقية ظركؼ العيش فييا ،كذلؾ
بالرغـ مف اإلستراتيجيات كالسياسات التي تبنييا في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ.
مف ىذا المنطمؽ نطرح اإلشكالية التالية  :لماذا تعاني الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا مف عدـ
تأخر عممية التنمية فييا؟
ك ندرج تحت ىذه اإلشكالية مجمكعة مف التساؤالت الفرعية المتمثمة في :
 -1ما المقصكد بكؿ مف التنمية كالدكؿ الريعية النفطية ؟
 -2ما ىي األ سباب الكامنة كراء تصدر نيجيريا لممرتبة األكلى إفريقيا في الفقر بالرغـ مف
ككنيا الدكلة األكلى مف حيث إنتاج كتصدير النفط ؟
 -3متى يتحكؿ النفط إلى نقمة بالنسبة لمدكلة الريعية النفطية ؟ كما ىي الحمكؿ الكاجب
تبنييا مف طرؼ ىذه األخيرة لتحقيؽ التنمية فييا ؟
-Tolo Loweli and Abi Olawatoyen, national development in Nigeria : issues and challenges and
prospects, journal of public administration and politicuy research, vol. 3, November, 2011- .
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همذهة

 فرضيات الدراسة :لئلجابة عمى ىذه اإلشكالية سنطرح مجمكعة مف الفرضيات:
الفرضية الرئيسية:
أثرت الطبيعة الريعية النفطية سمبا عمى التنمية بالدكؿ اإلفريقية.
الفرضيات الفرعية :
 -1لـ تتبنى الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا أية مشاريع أك برامج تنمكية.
 -2أثر النفط سمبا عمى اإلقتصاد في نيجيريا .
حدة التكتر كالصراعات.
 -3كمما إرتفع المردكد النفطي في نيجيريا ،كمما زادت َ
 حدود المشكمة:تتككف حدكد الدراسة مف:
أ -اإلطار الزماني  :لقد تـ تحديد فترة الدراسة عمى مدل خمسة عشرة عاما ( 2001ـ2016-ـ)
نظ ار إل رتفاع اإليرادات النفطية لدكلة نيجيريا في ىذه الفترة،ك كذا المشاكؿ التي عرفتيا ىذه األخيرة
في مجاؿ التنمية خبلؿ نفس الفترة كذلؾ في ضؿ عكدة الحكـ الديمقراطي إلى الدكلة كتنحي
السمطة العسكرية.
ب -اإلطار المكاني  :ستتـ دراسة إشكالية التنمية في الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا كعمى كجو
التحديد في نيجيريا ،كذلؾ كدراسة حالة.
 منيجية الدراسة :أ -المناىج :تـ اإلعتماد فيذه الدراسة عمى المناىج التالية:

همذهة
 -1المنيج الوصفي التحميمي  :الذم يعتبر طريقة لكصؼ الظاىرة المدركسة كتصكيرىا
كميا عف طريؽ جمع المعمكمات المقدمة عف المشكمة كتصنيفاتيا كتحميميا كاخضاعيا
لمدراسة الدقيقة كذلؾ في إطار التعريؼ بالتنمية كالدكؿ الريعية كتحديد اإلطار النظرم
لممكضكع ككذا مف خبلؿ كصؼ كتحديد مختمؼ العناصر كالمحاكر المرتبطة بو .

()1

 -2منيج دراسة الحالة  :ىك المنيج الذم يتجو إلى جمع البيانات العممية المتعمقة بأية
كحدة سكاءا كانت فردا أك مؤسسة أك نظاما إجتماعيا أك مجتمعا محميا أك مجتمعا
عاما،ك ىك يقكـ عمى أساس التعمؽ في دراسة مرحمة معينة مف تاريخ الكحدة ،أك
دراسة جميع المراحؿ التي مرت بيا كذلؾ بقصد الكصكؿ إلى تعميمات عممية متعمقة
بالكحدة المدركسة كبغيرىا مف الكحدات المشابية بيا( ، )2كيستخدـ مف أجؿ دراسة دكلة
نيجيريا كىذا بيدؼ بنيانيا السياسي كاإلجتماعي كاإلقتصادم.
ب -اإلقترابات :إف اإلقترابات التي تـ اإلعتماد عمييا في ىذه الدراسة تتمثؿ فيما يمي:
 -1إقتراب اإلقتصاد السياسي:الذم يسيـ في فيـ مصدر الثركة في الدكؿ الريعية ،ك كيفية
تكزيعيا ،كما يسيـ في فيـ طبيعة العبلقة بيف اإلقتصاد كالسياسة في الدكؿ الريعية.

()3

ك قد إستخدمنا ىذا اإلقتراب في دراستنا لمكضكع إقتصادم مف زاكية سياسية،ك أيضا لفيـ
طبيعة العبلقة السياسية كاإلقتصادية في الدكؿ الريعية عمى كجو الخصكص في نيجيريا.
 -2إقتراب صنع القرار:ىك إطار فكرم يساعد الباحثيف كالمحمميف عمى التعرؼ عمى
العكامؿ كالمتغيرات التي تشكؿ عناصر المكقؼ الذم يتخذ القرار في خضامو.ك ال يممؾ

-1محمد محمكد الذنيبات ،عمار بكحكش ،مناىج البحث العممي وطرق إعداد البحوث ،ط ،1الجزائر  :ديكاف المطبكعات

الجامعية2007 ،ـ ،ص .138

-2محمد شمبي ،المنيجية في التحميل السياسي ،المفاىيـ كالمناىج كاإلقترابات كاألدكات ،الجزائر ،1997:ص ص.78-56
 -3أم الخيش نعيوي" ،علن اإلجتواعي وأصهة الذولة الشيعية:دساعة حالة الجضائش" ،يذكزج ياستزغيز ينشىرج ،جاهعة لصذي
هشباح ،كلية الحمىق والعلىم الغياعية ،لغن العلىم الغياعية ،تخصص عياعي وإداسي ،عنة  ، 10ص .

همذهة
ىذا اإلطار التحميمي مقدرة عمى التكقع بحدكث النتائج بناء عمى تكفر بعض المتغيرات
ك مف ثـ ال يمكف القكؿ:بأف السمكؾ كذا يستدعي كذا.

()1

كقد استخدمنا ىذا اإلقتراب عند دراستنا إلستراتجيات التنمية في نيجيريا،بإعتبارىا
ق اررات كبرامج كخطط صادرة عف الجيات الرسمية لمدكلة النيجيرية ،ك كذا التعرؼ عمى
الضركؼ التي صيغة فيياىذه اإلستراتيجيات.
 -3إقتراب عالقات الدولة والمجتمع :ىك إقتراب يستكعب العبلقات بيف الدكلة
كالمجتمع،كييتـ بعممية التفاعؿ بينيما ،صاغو جويل ميجدال بعدما إنتقد الدراسات التي
تناكلت العالـ الثالث كخصكصا عممية التغيير فيو ،فقد إنتقد نظريات التحديث كالتنمية
كنظرية الماركسية،ك نظرية المركز المحيط ،كأسس ىذا اإلقتراب الذم أكلى إىتماما
كبير لمتغيير كالنظاـ في الدكلة.ك في دكؿ العمـ الثالث خصكصا،ك كفيـ كيفية بقاء
المجتمعات كتغييرىا يتكجب البدء بالمنظمات التي تمارس الظبط اإلجتماعي كالتي
تخضع لميكؿ الفردية لمسمكؾ الذم تصفو تمؾ المنظمات ،كتنعكس تنمية مستكيات
الظبط اإلجتماعي في مقياس لو ثبلث مؤشرات(اإللياـ ،المشاركة ،كالحصكؿ عمى
الشرعية).
كقد إستخدمنا ىذا اإلقتراب إلستيعاب العبلقة بيف دكلة نيجيريا كالمجتمع النيجيرم التي
تتميز بكجكد صراع كمنافسة بيف تنظيـ الدكلة النيجيرم الذم يسعى إلى بسط نفكذه كقكاعده
عمى التراب الكطني،ك بيف بعض الجماعات التي تتمرد عممى ذلؾ ،كما أنيا تتمرد عمى الكحدة
القكمية.

()2

 -1شلبي ،هشجع عابك ركش ،ص .0
 -2نفظ الوشجع اآلنف الزكش ،ص ص . 0 ، 0
01

همذهة

 تقسيم الدراسة:لئللماـ بيذا المكضكع قمنا بتقسيـ عممنا ىذا إلى:
عال جنا مف خبلؿ الفصؿ األكؿ مقاربة مفاىيمية كنظرية لمتنمية ،كقسمنا ىذا الفصؿ إلى
أربعة مباحث  ،كيتعمؽ المبحث األكؿ بتعريؼ التنمية كالمفاىيـ التي ليا عبلقة كالمبحث الثاني
تطرقنا فيو إلى نظريات التنمية ،أما المبحث الثالث فتناكلنا أنكاع كأبعاد كاستراتيجيات التنمية
كفيما يخص المبحث الرابع فتطرقنا إلى مؤشرات كأىداؼ التنمية.
أما الفصؿ الثاني فتناكلنا فيو كاقع التنمية في الدكؿ الريعية النفطية،درسنا في المبحث
األكؿ التعريؼ بالنفط كالمبحث الثاني التعريؼ بالنفط اإلفريقي كفي المبحث الثالث تناكلنا
التعريؼ بالدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا،ك فيما يخص المبحث الرابع فيك عبارة عف مسار
التنمية في أىـ الدكؿ الريعية النفطية اإلفريقية.
كأخي ار الفصؿ الثالث فتعرضنا إلى إشكالية التنمية في نيجيريا كدراسة حالة،فقد تضمف
ىذا الفصؿ ثبلث مباحث ،تناكلنا في المبحث األكؿ السياؽ السياسي كاإلجتماعي كاإلقتصادم
لنيجيريا ،أما المبحث الثاني إستراتيجيات التنمية في نيجيريا كأسباب فشميا ،أما المبحث الثالث
فتطرقنا إلى تقديـ إقتراحات لتفعيؿ التنمية في دكلة نيجيريا خاصة كالدكؿ الريعية النفطية
بإفريقيا عامة.

00

انفصم األول
يمارتح يفاهيًيح ونظزيح نهتنًيح

يعد مفيكـ التنمية مف أكثر المفاىيـ التي تناكلتيا الدراسات كالبحكث كاإلستراتيجيات
المعاصرة في الدكؿ التي تنشد التطكير ،كىذا ما أدل إلى كثرة التعريفات المعطاة ليا ،مع
كجكد العديد مف النظريات التي حاكلت تفسير ظاىرة أك عممية التنمية بشكؿ عاـ.
عمى إعتبار التنمية ظاىرة كعممية شاممة لجميع المياديف فإف ىناؾ مجمكعة مف
األنكاع كاألبعاد التي يمكف بيا التمييز كالتقرب إلى ىذه الظاىرة كما عرفت التنمية كجكد
مجمكعة مف الخطط اإلستراتيجية التي كانت تتبعيا مجمكعة مف الدكؿ خاصة منيا الدكؿ
النامية كىذا بيدؼ الكصكؿ إلى تحقيؽ التنمية ،كلكف بمكغ ىذه الحالة يستمزـ الكصكؿ إلى
بعض المعالـ كالمؤشرات كاألىداؼ التي قد تـ تحديدىا مسبقا مف طرؼ مجمكعة مف
العمماء.
في ىذا المقاـ كبناء عمى ما تقدـ سنحاكؿ في الفصؿ األكؿ مف بحثنا اإللماـ بمختمؼ
الجكانب النظرية المتعمقة بعممية التنمية مف خبلؿ:
 تعريؼ التنمية كالمفاىيـ التي ليا عبلقة. نظريات التنمية. أنكاع كأبعاد كاستراتيجيات التنمية. -مؤشرات كأىداؼ التنمية.
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مقاربة مفاىيمية كنظرية لمتنمية

الفصؿ األكؿ

انًثحث األول :تؼزيف انتنًيح وانًفاهيى انتي نها ػاللح
نظ ار لؤلىمية التي يكتسييا مصطمح التنمية لدل دكؿ العالـ عامة ،كدكؿ العالـ الثالث
خاصة باعتبار ىذا المفيكـ غاية تسعى إلى تحقيقيا جميع الدكؿ ،سنقكـ بمحاكلة التقرب
إلى ىذا المصطمح مف جانبو المفاىيمي مف خبلؿ التطرؽ إلى مختمؼ عناصره.

انًطهة األول :تؼزيف انتنًيح
سنحاكؿ أف تكضيح مفيكـ التنمية مف خبلؿ التطرؽ إلى بعض التعاريؼ التي
أعطيت ليا مف قبؿ العديد مف الباحثيف كالعمماء بإختبلؼ تكجياتيـ ليذا المفيكـ ،إال أننا
سكؼ نتطرؽ أكال إلى التعريؼ المغكم ليا.
أ -التعريف المغوي :
التنمية :يقاؿ نما الماؿ كغيره ،ينمي نميا كنماءا أم زاد ككثر ،فالنماء ىك الزيادة
نماه في المغة أيضا نما ينمي
نماه ا﵀ كيقاؿ  :ك َ
كأنميت باليمزة ،أنما ا﵀ إنماءا ،كيقاؿ كذلؾ َ
كينمك كأنميت الشيء أم جعمتو ناميا.

()1

والتنمية أيضا ىي :أم إرتفاع الشيء مف مكضعو إلى مكضكع آخر كفي الماؿ
بمعنى زاد ككثر.

()2

كما تفيد معاجـ المغة العربية أف لفظ" التنمية" يعني في المغة الزيادة في كـ األشياء أك
كيفيا كنكعيتيا" إذ تقكؿ العرب :نما الزرع ،نما الماؿ أم زاد ،يقكؿ أيضا :نما الخطاب في
()3

الجد كالشعر ازداد حمرة كسكادا.

ب -التعاريف اإلصطالحية:
عرفت ىيئة األمـ المتحدة التنمية بأنيا" :عممية اإلنتقاؿ بالمجتمعات مف حالة كمستكل
َ
 -1أحمد راشد ،إدارة التنمية لمدول النامية ،القاىرة  :مكتبة مجبكلي ،5985 ،ص .55

 -2محمد منير حجاب ،اإلعالم والتنمية الشاممة ،ط ،2القاىرة  :دار الفجر لمنشر كالتكزيع2222 ،ـ ،ص .33

-3عبد الرزاؽ عبد ا﵀ حاش" ،مقكمات التنمية اإلقتصادية كالمحافظة عمييا في اليدل الرباني" ،مجمة الفكر اإلسالمي
المعاصر ،العدد ( ،2252 ،)62ص .47
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مقاربة مفاىيمية ونظرية لمتنمية

الفصل األول

أدنى إلى حالة ومستوى أفضل ومن نمط تقميدي إلى نمط آخر متقدم كما ونوعا ،وتعد حال
ال بد منو لمواجية المتطمبات الوطنية في ميدان اإلنتاج والخدمات".

()1

ويشير ىذا التعريف

إلى الحالة الحسية التي تصل إلييا المجتمعات وىذا بفضل تبنييا لعممية التنمية التي تعتبر
حال لإلستجابة لكل المتطمبات الوطنية ،إال أن ىذا التعريف لم يوضح السبل التي تمكن
المجتمعات المتخمفة عمى تحقيق التنمية .
ويعرفيا عالم اإلجتماع الفرنسي غابرييل ليب ار  " :Gabriel Lebrasأن التنمية ليست
ظاىرة إقتصادية صرفة ،بل ىي مجموعة من الظواىر من نوع مختمف ذات طبيعة
سوسيولوجية وبسيكولوجية"( ،)2ويشير ىذا التعريف إلى أن التنمية ليست ظاىرة إقتصادية
فقط بل ظاىرة تمس مختمف المجاالت اإلجتماعية والثقافية والسياسية وحتى البسيكولوجية
وىذا ما يخمق الفرق بين مفيوم النمو كظاىرة إقتصادية بحتة وبين التنمية كظاىرة شاممة .
أما الباحثان هوسيمتز  Hoseltzووالتاروستو  W.Rrtostowيؤكدان عمى أن ":التنمية تكون
بتخمي المجتمعات المتخمفة عن السمات التقميدية السائدة فييا ،وتبني الخصائص السائدة في
()3

المجتمعات المتقدمة ".

ىذا التعريف يعتبر أن التنمية تكون بتبني السمات السائدة في الدول

المتقدمة إال أنو لم يوضح ىاتو السمات ،كما أن ليس كل ما ىو موجود في الدول المتقدمة من
خصائص إجتماعية أو ثقافية أو إقتصادية قابمة لمتبني من قبل الدول األخرى نظ ار إلختالف البيئات
بين ىاتو الدول ،يضاف إلى ذلك أنو ليس كل جديد يعتبر إيجابيا ،فما تتبناه الدول المتقدمة من
سمات إجتماعية وثقافية ال يصمح لمتبني من قبل الدول النامية خاصة اإلسالمية منيا ألنيا غالبا ما
تتنافى ومبادئ اإلسالم.
 -1عبد المطيف بن نعوم " ،دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية اإلقتصادية المحمية:دراسة حالة الجزائر" ،رسالة دكتوراة

غير منشورة " ،جامعة مصطفى اسطنبولي بمعسكر ،كمية العموم االقتصادية ،التجارية وعموم التسيير ،تخصص إقتصاد
التنمية الجيوية ،6102 ،ص ص .52 -55

 -2عبد الباسط عبد المعطي  ،عادل مختار اليواري ،عمم اإلجتماع والتنمية ،دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية ،0895 ،ص .26

 -3رفيق بن مرسمي " ،األساليب الحديثة لمتنمية اإلدارية بين حتمية التغيير ومعوقات التطبيق ،رسالة ماجيستر غير

منشورة ،جامعة مولود معمري بتيزي وزو ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،قسم العموم السياسية ،ديسمبر  ،6100ص .09
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الفصؿ األكؿ

يعرؼ الباحثاف جمال حالوة وعمي صالح التنمية عمى أنيا  " :أفضؿ إستغبلؿ لممكارد
المادية كالبشرية بكفاءة كفعالية ،مف أجؿ تطكير كافة الجكانب اإلقتصادية كاإلجتماعية
كالسياسية كاإلدارية كالثقافية كالبيئية ،كذلؾ مف خبلؿ تظافر الجيكد الرسمية كالشعبية معا
دكف تبعية ألم جية كانت ".

()1

مف خبلؿ ىذا التعريؼ نستنتج أف التنمية تتركز عمى

اإلستغبلؿ األمثؿ لكافة المكارد بيدؼ التطكير في كافة الجكانب كبمشاركة جميع الفكاعؿ،
كىك يعتبر تعريفا شامبل مقارنة بالتعاريؼ السابقة.
ككما يعرفيا الباحث رشاد أحمد عبد المطيف بأنيا " :ىي عممية تكفير اإلحتياجات
األساسية لئلنساف كالغذاء ،السكف ،الصحة ،التعميـ ،العمؿ ،كالجكانب المعنكية التي تتمخص
في الحاجة إلى تحقيؽ الذات باإلنتاج كالمشاركة في تقرير المصير كحرية التعبير كاألمف
كالشعكر بالكرامة كاإلعتزاز بركح المكاطنة ".

()2

كىذا التعريؼ يركز عمى إشباع الحاجات

األساسية كالمعنكية مف أجؿ تحقيؽ الذات لممكاطف،حيث أنو يحاكؿ (التعريؼ)تحديد السبؿ
لتحقيؽ التنمية.
كيرل شعبان الطاىر األسود أف التنمية " :ىي التحكالت الجادة كالمستمرة التي يقكـ
بيا البشر لتحسيف ظركؼ الحياة الجماعية كالفردية ،بما يتكافؽ مع اإلمكانيات المتاحة كفؽ
نسؽ القيـ السائدة في المجتمع ".

()3

يفيـ مف ىذا التعريؼ أف التنمية ىي العممية التي تأتي

نتيجة العمؿ المستمر في إطار تحسيف ظركؼ الحياة كذلؾ كفؽ اإلمكانيات المتكفرة،كلكف
ما يعاب عمى ىذا التعريؼ أنو ألغى دكر الجيات الرسمية في تحقيؽ التنمية،كاعتبرىا عممية
يقكـ بيا أم إنساف كىذا خطأ ألف التنمية تتطمب التخطيط كىي ليست عممية عشكائية
بإمكاف أم جماعة أف تحققيا ،لذلؾ البد مف تكاثؼ جيكد السمطات مع الشعب ،األكلى
 -1جماؿ حبلكة  ،كعمي صالح ،مدخل الى عمم التنمية ،عماف  :دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،2229 ،ص .22
 -2شعباف الطاىر األسكد ،عمم اإلجتماع السياسي ،القاىرة  :الدار المصرية المبنانية ،2223 ،ص .589

 -3رشاد أحمد عبد المطيؼ ،التنمية اإلجتماعية في إطار مينة الخدمة اإلجتماعية ،ط ،2اإلسكندرية  :دار الكفاء لدنيا

الطباعة كالنشر ،2227 ،ص .8
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تمتمؾ اإلمكانيات لمقياـ بالتنمية كالشعب يساعد السمطات مف خبلؿ العمؿ ،ككذا تقبؿ ىذه
العممية كعدـ مقاكمتيا.
بناء عمى ما سبؽ ذكره مف تعاريؼ نستنتج أنو ال يكجد تعريؼ مكحد لمتنمية ،كانما
ىناؾ نقاط مشتركة بيف مختمؼ التعاريؼ التي ذكرناىا كالتي تتمحكر في مجمميا عمى أف
التنمية ىي عممية معقدة كشاممة كمقصكدة كفؽ خطط تقكـ عمى إستغبلؿ المكارد المادية
كالبشرية بكفاءة كفعالية مف أجؿ تطكير كافة الجكانب اإلقتصادية كاإلجتماعية كالسياسية
كاإلدارية كالثقافية ،كىذا يككف بطريقة مستمرة كمتكاصمة كتتركز عمى تحقيؽ الرقي كتكفير
الحاجيات األساسية المعيشية لئلنساف في مختمؼ الجكانب كازالة المعيقات التي تكاجو
المجتمع ما يؤدم بو إلى حالة أفضؿ كنمط متقدـ.
انًطهة انثاني  :انًفاهيى انتي نها ػاللح تانتنًيح.
ىناؾ العديد مف المفاىيـ التي تتشابؾ كتتداخؿ مع مفيكـ التنمية ،كلذلؾ قد يككف مف
المفيد في ىذا السياؽ أف نتطرؽ إلى ىاتو المفاىيـ إلزالة المبس بينيا ،كايضاح العبلقة التي
تربطيا مع مفيكـ التنمية كمف ىذه المفاىيـ نذكر:
أوال :التنمية والنمو اإلقتصادي :يمكف التأكيد عمى كجكد فرؽ بيف التنمية كالنمك
اإلقتصادم الذم يشير إلى زيادة أك نمك لمقياس محدد كالدخؿ القكمي ،الناتج اإلجمالي
المحمي أك الدخؿ الفردم .كقد قدـ الباحث فيميب بيرو " "Philippe Perouتعريفا لمنمك
اإلقتصادم مف حيث إعتباره بأنو اإلرتفاع المسجؿ خبلؿ فترة زمنية عادة ما تككف سنة أك
فترات زمنية متبلحقة لممتغير اإلقتصادم ،كيسمى الناتج الصافي الحقيقي " كما يؤكد
الباحث بونيو  " Jean –Clande-Bonnetأف النمك اإلقتصادم ىك عبارة عف عممية تكسع
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إقتصادية تمقائية ،تقاس بمتغيرات كمية حديثة ،أما بالنسبة لمتنمية فيي تخص عدة مجاالت
إجتماعية ،إقتصادية كسياسية " .

()1

لذا فإف النمك اإلقتصادم ليس بالمعيار الكافي لتحديد مفيكـ التنمية ألف مؤشر النمك
القتصادم يككف في الناتج اإلجمالي المحمي ،فيك مقياس لمرفاىية اإلقتصادية التي ال تأخذ
في الحسباف عكامؿ ميمة مثؿ :العدالة اإلجتماعية ،الحرية ،عكامؿ الراحة ،نكعية
البيئة...إلخ" كىذا ما يؤكده الباحث حمدي الصياحي في تفريقو بيف التنمية كالنمك بقكلو" إف
النمك يعنى إستمرار عممية النمك المشكه إستمرار عبلقات اإلندماج في اإلقتصاد الرأسمالي
العالمي فيذا كمو يتـ تمقائيا ،كعمى العكس فبل تكجد تنمية تتـ تمقائيا بؿ ال بد مف التدخؿ
()2

الكاعي إلحداثيا كليذا يصبح دكر الدكلة أساسيا ".

ثانيا :التنمية والتحديث  :لقد تـ إستخداـ مفيكـ التحديث ( ) Modernisationعمى
نطاؽ كاسع في العمكـ الغجتماعية بعد الحرب العالمية الثانية في أكاخر الخمسينات كأكائؿ
الستينات ،كيشير التحديث إلى مجمكعة متكاممة مف العمميات اإلجتماعية التي تتمثؿ في
التنمية اإلقتصادية ،تحسيف كسائؿ اإلتصاؿ كالنقؿ ،تييئة أف ارد المجتمع فكريا لتكلي مياـ
التجديد كالعمؿ عمى تقدـ المجتمع كتحكلو إلى مجتمع صناعي يتمتع بقدر مف الرفاىية
كيعتبر مصطمح التحديث  Modernisationمف أكثر المصطمحات دقة مف حيث الزماف ،فيك
عممية منظمة تشمؿ تغيرات متكاممة في قطاعات السكف ،اإلتصاالت ،التغيرات الثقافية...،إلخ،
فيك ال يمس الجانب التكنكلكجي فقط ( ،)3ككثي ار ما يتـ الخمط بيف مفيكـ التنمية كمفيكـ التحديث
فاألكلى يعني زيادة القدرة اإلنتاجية بشكؿ يرفع مستكل المعيشة ماديا ،ثقافيا مصحكبا بقدرة ذاتية

 -1محمد مدحت مصطفى ،النماذج الرياضية لمتخطط والتنمية اإلقتصادية ،مصر :مكتبة كمطبعة اإلشعاع الفنية،

 ،5999ص .39

 -2مميكة فريمش " ،دكر الدكلة في التنمية  :دراسة حالة الجزائر" ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،جامعة قسنطينة  ،3كمية

الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،قسـ العمكـ السياسية ،تخصص تنظيمات سياسية كادارية ،2252 ،ص .59
-3نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،ص ص .57 -56
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متزايدة عمى حؿ مشاكؿ التنمية ،أما التحديث فيعني جمب رمكز الحضارة الحديثة كأدكات الحياة
العصرية مثؿ  :التجييزات التكنكلكجية كالمعدات الحديثة كسمع اإلستيبلؾ كالرفاىية (.)1
ثالثا :التنمية والتقدم  :التقدـ ( )Progrèsعممية معقدة كمركبة كمتعددة الجكانب،
حيث يقكؿ عنيا اإلقتصادم األمريكي "سيمون كوزنتس " Simon Kuznetsسيكاصؿ التقدـ
أك اإلنتاج اإلقتصادم نمكه بدكف إنقطاع كبشكؿ إيجابي كؿ عاـ ،كأف أبناءنا كأطفالنا
الصغار سيككنكف أكثر منا غنا كاف كانكا أكبر عددا ،إلى الحد الذم ستككف فيو المشكبلت
المادية أكبر منيـ كسيؤثركف عمى أدكات أقكل إلعادة تنظيـ محيطيـ( ،)2كما أف مفيكـ
التقدم يتضمف في معناه تكجيو كؿ القكل كاإلمكانيات المتاحة في المجتمع لخدمة أفراده
كالعمؿ عمى تقدمو كتحقيؽ أكبر قدر مف التكامؿ الشامؿ ،كىذا المعنى قريب مف بعض
مفاىيـ التنمية الشاممة ،كالتي تتطمب تضامف كؿ اإلمكانات المتاحة في المجتمع مف أجؿ
تنميتو ،فكؿ مف المفيكميف التنمية والتقدم يرتبط بالمستكل العممي ،كالتكنكلكجي لممجتمع،
ككبل منيما يحدث في المجتمع خبلؿ مراحؿ معينة ،كيعتبر مفيكـ التقدم مفيكـ نسبي حسب
آراء الباحثيف بالرغـ مف إرتباطو بكاقع كامكانيات المجتمع مقارنة بمفيكـ التنمية التي تشير
في كؿ مراحميا إلى التقدـ كالتطكر .

()3

 -1بف نعكـ ،مرجع سابق الذكر ،ص.72

 -2قاسـ جناح ،العالمية والعولمة ،نحو عالمية تعددية وعولمة إنسانية ،الجزائر  :المطبعة العربية ،2223 ،ص .554
 -3بف نعكـ ،مرجع سابق الذكر ،ص .69
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انًثحث انثاني :نظزياخ انتنًيح
ىناؾ العديد مف النظريات التي حاكلت معالجة تطكر المجتمعات اإلنسانية كالمشاكؿ
اإلقتصادية كاإلجتماعية التي عرفيا العالـ ،كليذا سكؼ نتطرؽ إلى بعض منيا بشيء مف
اإليجاز ،كما نقكـ بتصنيؼ ىذه النظريات حسب طبيعتيا ،كحسب الزاكية التي تناكليا
العمماء مف خبلليا .
انًطهة األول :اننظزياخ اإللتصاديح
ىناؾ العديد مف النظريات التي حاكلت تفسير ظاىرة التنمية مف خبلؿ كجية نظر
عمماء اإلقتصاد ،كالتي نذكر منيا ما يمي :
أوال  :النظريات الكالسيكية :
أ – النظرية الكالسيكية ( : )La théorie classiqueيمثؿ ىذه النظرية أرثر لويس
 Arthur Luisحيث يرل أف إىتمامو منصب عمى تحميؿ اإلنتاج ال عمى التكزيع ،كيتضح
مف ذلؾ أف لكيس يتكمـ عف التنمية عمى أساس أنيا مرادفة لمنمو أك التقدم كتعتمد إعتمادا
كميا عمى اإلنتاج مف خبلؿ ميكانيزـ أك آلية األسعار كالتكزيع ،عند لكيس ال يتدخؿ فيو
(الدكلة) إال إذا حجب الناتج مف اإلنتاج عف اإلستثمار فيككف ىناؾ تدخؿ في التكزيع ،أما
إذا كاف الناتج مف عممية اإلستثمار مكزعا بطريقة غير عادلة فبل تيمو في شيء ،بؿ يرل
أف عدـ المساكاة في التكزيع قد تدفع إلى اإلختراع كالذم بدكره يؤدم إلى نمك آخر ،أما عف
التركيب اإلجتماعي فيجب أف يككف مناسبا مع اإلنتاج كليس العكس ،فالتركيب اإلجتماعي
يجب أف يسمح باإلستثمار .كتعتبر نظرية لكيس إمتدادا لمقكاعد اإلقتصادية الكبلسيكية
كتطبيقيا في العالـ الثالث يؤدم إلى تحكيؿ إقتصاديات الدكؿ الفقيرة مف اإلعتماد الحاد عمى
الزراعة إلى الصناعة كالخدمات لتصبح إقتصادياتيا أكثر مركنة كقدرة عمى مكاجية تقمبات
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كتغيرات الطمب ،كيككف ىذا اإلعتماد عمى اإلفتراض بأف السكؽ " رأس ماؿ  +عمؿ" يتفاعؿ
مع األسعار كأف الربح يعاد إستثماره كالذم بالتالي يزيد نسبة العمؿ.

()1

ب -النظرية الرأسمالية الكالسيكية (:)La théorie classique de la capitalisatio
إعتبرت الرأسمالية النمكذج التنمكم الكحيد كالممكف قبؿ الحرب العالمية األكلى ،إذ
يعتقد أصحاب ىذه النظرية أنو بإمكاف األمـ المتحدة الحصكؿ عمى الثركة عف طريؽ :

()2

 الممكية الخاصة لوسائل اإلنتاج مثؿ العمؿ ،المصادر الطبيعية ،التكنكلكجيا كرأسالماؿ كالمباني ،اآلالت ،كالنقكد ،كما أف بيع البضائع كالخدمات كحتى كسائؿ
اإلنتاج بكؿ حرية كىذا كفؽ لمبدأ الحرية اإلقتصادية لكؿ فرد حيث أف لو الحؽ في
ممارسة كاختيار العمؿ الذم يبلئمو ،كقد عبركا عف ذلؾ بالمبدأ المشيكر" دعو
يعمؿ دعو يمر" .
 األسواق أيف يمكف أف تباع كسائؿ اإلنتاج كالبضائع كالخدمات بدكف قيكد كال كجكدلتدخؿ مف سمطة الدكلة ،حيث أف دكر الدكلة في الحياة اإلقتصادية يككف في
حماية األفراد ،األمكاؿ ،كالمحافظة عمى األمف كالدفاع عف الببلد.
 شركات صناعة تقكـ بالتصنيع إلى جانب تجارة حرة داخميا كدكليا ،كيعتقد أصحابىذه النظرية كعمى رأسيـ آدم سميث وريكاردو وجون ستيوارت ميل أف السبب
الرئيسي لمفقر ىك كجكد خمؿ في كسيمة أك عدة كسائؿ اإلنتاج كرأس الماؿ غير
الكافي أك عدـ تكفر الكفاءة كاليد العاممة المؤىمة ،كقد إستدؿ ىؤالء عف نجاح ىذا
المذىب في كؿ مف أركبا كالكاليات المتحدة األمريكية كالياباف.
ج -النظرية الماركسية ( :)La théorie marxisteتقكـ ىذه النظرية عمى الممكية
الجماعية لكسائؿ اإلنتاج ضمانا لمتكزيع العادؿ لمدخؿ كاستفادة كؿ فرد مف النشاط
 -1حبلكة  ،صالح ،مرجع سابق الذكر ،ص .37
 -2فريمش ،مرجع سابق الذكر ،ص ص .86-84
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اإلقتصادم،عمى زكاؿ السكؽ الحر ،كاستبداليا بالتخطيط المركزم كلفيـ ىذه النظرية ال بد
مف العكدة إلى الفكر الماركسي األرثكدكسي نفسو ،إذ تقكـ نظرية ماركس في النمك عمى:
 -5التسيير المادي لمتاريخ :مف حيث أف النظاـ اإلقتصادم ىك أساس كؿ النظـ
اإلجتماعية األخرل ،فعرفت البشرية عدة نظـ إقتصادية إبتداء مف العصر البدائي ثـ
العصكر القديمة فاإلقطاع ثـ الرأسمالية التي تتحكؿ إلى إشتراكية كمرحمة إنتقالية
لتحقيؽ الشيكعية.
 -2فائض القيمة :فيك يقسـ إجماؿ الناتج القكمي إلى ثبلث أقساـ  :رأس الماؿ كالذم
ينقسـ بدكره إلى رأس الماؿ الثابت ،كيقصد المباني كاآلالت كالمكاد الخاـ ،كرأس الماؿ
المتغير كىك األجكر كالربح الذم يتحصؿ عميو الرأسماليكف ما ىك إال فائض قيمة ،ثـ
الناتج الصافي الذم يشمؿ رأس الماؿ المتغير كفائض القيمة.
كيعتبر البعض مف الكتاب أف ماركس أول من إستعمل مصطمح التنمية في معناىا
التاـ ،كأكؿ مف حاكؿ التأسيس لنظرية تنمكية إقتصادية ،كما يركف أف جكىر التقدـ كما أكده
ماركس ىك قدرة اإلنساف عمى السيطرة عمى الطبيعة ،كأف تنمية الدكؿ المتخمفة ال تككف إال
عف طريؽ إستعماؿ رأس الماؿ المكجكد في الدكؿ الغريبة.

()1

ثانيا :نظرية الدفعة القوية ( :)théorie forte de versementيرل بول رون نشتين
 Paul Rownsteinصاحب ىذه النظرية أف القضاء عمى التخمؼ يحتاج إلى دفعة قكية أك
سمسمة مف الدفعات القكية ،كيشبو التنمية بعممية إقبلع الطائرة فمكي تنطمؽ الطائرة كتتخمص
مف الجاذبية كتصبح محمكلة عمى اليكاء البد ليا مف سرعة قكية ،ككذلؾ اإلقتصاد المتخمؼ
يحتاج إلى دفعة قكية لينطمؽ في طريؽ التنمية كىذه الدفعة ضركرية لسببيف:

 -1نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،ص ص .87-86
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 -5الدفعة القوية :تمكف مف إقامة صناعات متكاممة ذات إنتاج ضخـ لمتصدير
كاغراؽ األسكاؽ الخارجية كالتغمب بالتالي عمى ضعؼ األسكاؽ في البمداف
النامية كضعؼ القكة الشرائية.
 -2إقامة الصناعة القوية :تحتاج إلى بنية أساسية قكية في النقؿ كالمكاصبلت
كلتحقيؽ ىذا يشترط إخضاعيا إلى دفعة قكية ال عمى آجاؿ متباعدة حتى يمكف
اإلستفادة منيا ،كيتمخص النقد الذم كجو إلى ىذه النظرية في عدـ تكفر رؤكس
األمكاؿ الضخمة كاألعداد الضخمة مف الميندسيف كالتقنييف كاإلدارييف لتسيير
التنمية بالدفعة القكية .

()1

ثالثا  :نظرية قارب النجاة ( : )théorie du bateau du sauvtageيرل جاريت
ىارون  Aaron Jarrettفي أف ببلد العالـ الغنية تعيش اآلف داخؿ قارب نجاة مزدحـ،
كبقية السكاف يغرقكف في بحر مف الجكع ،كلك سمح أصحاب قارب النجاة لآلخريف بالتشبت
بالقارب كالصعكد إليو فإف مصير القارب ىك الغرؽ بكؿ مف فيو ،كأصحاب ىذا اإلتجاه
ينادكف بأف عمى الذيف يغرقكف أف يبذلكا جيدا كبي ار إلنقاذ أنفسيـ أكال كذلؾ بتحديد النسؿ،
كلذلؾ ينبغي أف تقطع المعكنات عف الدكؿ التي تتكؿ عمى عدـ تحديد النسؿ ،كرغـ أف عددا
كبي ار مف األمريكييف يؤيدكف ىذا اإلتجاه إال أف ىناؾ مف ينتقد ىذه النظرية عمى أساس أنيا
تمثؿ فك ار خاطئا فنيا كأخبلقيا.
رابعا :نظرية النمو المتوازن ( :)théorie de la croissance équilibréeمف
أصحاب ىذه النظرية  Rosensteinروزنشتين ورانجر ،كآرثر لويس  Arthur Luisكترل
ىذه النظرية أف التنمية يجب أف تيدؼ إلى التكازف بيف الزراعة كالصناعة،فإف تخمؼ أم
منيا يعيؽ نمك اآلخر كالنمك في الز ارعة يساعد مف ناحية أخرل عمى تصدير المنتجات
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الصناعية كالنمك في الصناعة يساعد عمى تصنيع المنتجات الزراعية كعمى تصريؼ
المنتجات الزراعية في السكؽ غير القابمة لمتجزئة أم األسكاؽ العالمية.
خامسا  :نظرية النمو غير المتوازن (:)théorie de la croissance déséquilibré
حسب فرنسوا بيرو  François Perrouxصاحب النظرية كالتي طكرىا ألبيرت ىرشمان
 Albert Hirchmanأف تبدأ التنمية بالصناعات الثقيمة أك الزائدة ثـ تنتشر التنمية بعد ذلؾ
تمقائيا إلى قطاعات كصناعات أخرل ،فالنمك في بعض القطاعات سيحرض النمك في
قطاعات أخرل،كبذلؾ بتتابع خطط التنمية،كخبلصة الفكرة أف حمقات ىذه السمسمة مف النمك
غير المتكازف ىي ذاتيا جكىر عممية التنمية كحركتيا نحك التقدـ .

()1

سادسا  :نظرية مراحل اإلقتصاد  :يعتقد روستو  Rostowأف التنمية في المجتمع
البد أف تسيير طبقا لخمس مراحؿ ىي :
 مرحمة المجتمع التقميدم. مرحمة التييؤ لبلنطبلؽ. مرحمة االنطبلؽ. مرحمة النضج. مرحمة االستيبلؾ كالرفاىية.كمف ىنا نكضح بشيء مف التحميؿ ىذه المراحؿ:
أ -مرحمة المجتمع التقميدي  :تتميز ىذه المرحمة بإقتصاد متخمؼ كيعتمد في حياتو
عمى الزراعة التقميدية ،كما أف كسائؿ اإلنتاج بدائية كما يعتمد التنظيـ اإلجتماعي
كاإلقتصادم عمى العشيرة أك القبيمة كيسيطر التمسؾ بالعادات كالتقاليد،ك بتفشي اإلقطاع
التقميدم كيضعؼ نصيب الفرد مف الناتج القكمي إلى أبعد الحدكد.
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ب -مرحمة التييؤ لل نطالق  :تتمثؿ مرحمة التييؤ لئلنطبلؽ في محاكلة لتغيير
اإلقتصاد ،كيظير ذلؾ في ترؾ الكسائؿ القديمة كتبني كسائؿ حديثة ،كبعض الصناعات
الخفيفة إلى جانب الزراعات التقميدية،ككؿ ىذا يساعد عمى التييؤ لمرحمة التييؤ لئلنطبلؽ
اإلقتصادم كيرل روستو  Rostawأف ىذه المرحمة تتمثؿ في األمكاؿ الطائمة التي تشكؿ
عبئا عمى التنمية أماـ صعكبات تككيف الرأس الماؿ اإلجتماعي.
ج– مرحمة اإل نطالق  :كتتصؼ ىذه المرحمة بتنمية المكارد اإلقتصادية حيث تعتبر ثركة
في أساليب اإلنتاج كخاصة في مجالي الصناعة كالزراعة كالبنى األساسية مثؿ  :الطرؽ
كالمكانئ كالمرافؽ العامة ،كىي في نظر روستو مف أصعب المراحؿ ،كما تستغرؽ مدة
تستمر ما بيف  32 -22سنة كىي مرحمة تحتاج إلى جيد سابؽ كعمؿ دائب إلرساء
قكاعد كأسس كنيضة إقتصادية كاجتماعية شاممة.
د -مرحمة النضج  :في ىذه المرحمة يصبح المجتمع متقدما إقتصاديا كاجتماعيا
كبشكؿ متكازف إذ يرتفع مستكل اإلنتاج المادم كيزيد اإلستثمار عف اإلستيبلؾ ،كما أف ىذه
المرحمة تؤدم إلى قياـ الصناعات العديدة المتطكرة مثؿ  :صناعة الحديد كالصمب كصناعة
اآلالت كصناعة كبناء السفف كىنا يككف معدؿ الدخؿ عاليا كيفكؽ معدؿ الزيادة السكانية.
ق -مرحمة اإلستيالك والرفاىية  :يصؿ المجتمع في ىذه المرحمة إلى درجة عالية مف
التطػػكر اإلقتصػػادم يصػػؿ كيػػنعـ بثمػػار الجيػػد كالتنميػػة فيزيػػد اإلنتػػاج عػػف الحاجػػة كيتصػػؼ
المجتمع بثبلثة أنماط اقتصادية :
 إرتفاع مستكل المعيشة . إرتفاع مستكل الدخؿ. -تكفر الحاجات كالقدرة عمى الشراء كاإلستيبلؾ .
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انًطهة انثاني  :اننظزياخ اإلجتًاػيح

حظي مكضكع التنمية بإىتماـ باحثي كعمماء اإلجتماع ،كذلؾ نظ ار لطبيعة ىذه
الظاىرة ما أدل إلى ظيكر مجمكعة مف النظريات حاكلت تفسير ىذه األخيرة .كمف
الضركرم في ىذا السياؽ أف نقكـ بذكر بعض ىذه النظريات كذلؾ فيما يمي :
يستخدـ عمماء اإلجتماع في كثير مف األحياف مفيكـ التحديث بدال مف التنمية كفي
بعض األحياف يستخدمكف مفيكـ التنمية اإلقتصادية ،كمما ال شؾ فيو أف عمماء اإلجتماع
يصفكف ظاىرة كاحدة كلكف يراىا بعضيـ بمنظار مختمؼ.
فيرل سممر  Semlerأف التحديث يحدث نتيجة التمايز في البناء اإلجتماعي حيث
يبرز ىذا التمايز في قطاعات إجتماعية ىامة تمثمت في التكنكلكجية كالزراعة
كالصناعة،كيرل أيضا أف التحديث يككف نتيجة نمك طبيعي في المجتمع يتحكؿ فييا تركيب
متجانس إلى عدة تركيبات فرعية غير متجانسة كمتمايزة ،فالتحديث يؤدم إلى إنتشار الحياة
كأف ما حدث في الغرب سيحدث في جميع دكؿ العالـ ،فميذا نقكؿ
الغربية كالثقافة الغربية،ك َ
أيضا أف التحديث ىك عممية تغيير إجتماعي يتحكؿ فييا المجتمع النامي بإكتساب

الخصائص العامة ،كىذا كما قالو ليرنز  Leernesكال يختمؼ ليرنز  Leernesعف سممر
 Semlerإال أنو بإىتمامو بالتحديث عمى مستكل الفرد يكضح أثر ىذه الخصائص التركيبية
لممجتمع عمى الفرد ،حيث تؤدم إلى إنتقالو مف الحالة التقميدية إلى الحداثة ،كذلؾ
بإستخدامو المفيكـ النفسي كىك التعاطؼ مع اآلخريف .

()1

أ -نظرية الثنائية اإلجتماعية (: )Théorie social bilatéral
ترل ىذه النظرية بأف الببلد النامية غالبا ما تستكرد أنظمة إجتماعية كثقافية إلعتقادىا
بأف ذلؾ سيساعدىا عمى التنمية ،إال أف ىذه النظـ المستكردة سرعاف ما تخمؽ تضاربا
كتناقضا بيف نظاـ إجتماعي مستكرد كنظاـ إجتماعي داخمي أك محمي ،كىذا التناقض يخمؽ
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ما يسمى بالثنائية اإلجتماعية التي تؤدم إلى تشتيت جيكد التنمية كخمؽ مشكبلت إجتماعية
كاقتصادية أصعب مف التخمؼ نفسو.
ب -نظرية دافع اإلنتاج ( : )La théorie de la motivation et la réussiteمف ركاد
ىذه النظرية ديفيد ماكيالن  David Maclellanحيث ترل ىذه النظرية أف النمك
اإلقتصادم كاإلجتماعي يتأثر بدافع نفسي ميـ كىك حب العمؿ كاإلنجاز ،فاألفراد
الذيف يمتازكف بيذه الخاصية النفسية تجدىـ منذ الصغر أكثر قدرة عمى تحمؿ المشاؽ
كانجاز الكاجبات بالشكؿ المطمكب ،كيرل أصحاب ىذه النظرية أف إختبلؼ معدؿ
النمك اإلقتصادم يمكف تفسيره عمى أساس قكة دافع اإلنجاز كتكافره لدل أفراد المجتمع.
ج -نظرية التبعية( :) Théorie de dépendanceكمف منظرم ىذه النظرية أندري فرانك
جندر  Andrei Frank Ganderسمير أمين  Samir Amineفبعد مركر عقديف عمى تجارب
التنمية في الدكؿ النامية كانت النتائج مخيبة آلماؿ مفكرم نظريات التنمية كالتحديث ،ففي
معظـ الحاالت لـ تنشأ المؤسسات السياسية كاإلقتصادية الضركرية إلنجاز عممية التنمية،
كظيرت العديد مف المشاكؿ الجديدة التي لـ تزؿ تبحث عف حمكؿ،كبقيت مستكيات الخدمات
العامة بالرغـ مف تقدميا بعيدة عف المستكيات المحققة في الدكؿ المتقدمة .كعمى إثر اإلنتقادات
التي كاجيت نظريات التنمية والتحديث تكجو اإلنتباه إلى نظرية التبعية التي تمتقي في إطار
عاـ يتميز برفضو لمفاىيـ مدرسة التنمية كالتحديث ،كفي تقديمو لمفاىيـ أخرل تتمثؿ في تحميؿ
اإلقتصاد السياسي لمتنمية كابراز تأثير الرأسمالية الدكلية عمى تخمؼ الدكؿ النامية كالتركيز عمى
الحؿ االشتراكي كجعمو أساسا لمعالجة مشاكؿ المجتمعات المتخمفة ،كضمف ىذا اإلطار العاـ
تكجد إختبلفات أساسية بيف نظريات التبعية مف حيث مستكيات إىتماماتيا كمناىجيا التحميمية
كتفسيراتيا المختمفة ،كلقد نجحت نظرية التبعية في طرح مفاىيـ نظرية متميزة لفيـ طبيعة
التخمؼ كالتنمية في الدكؿ النامية".

()1
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انًثحث انثانث :أنىاع وأتؼاد وإستزاتيجياخ انتنًيح
تعتبر التنمية حقبل كاسعا لمدراسات النظرية حيث أنيا تشمؿ جميع المياديف
كالمجاالت ،كلذا فإنيا تتميز بتعدد أنكعيا كظاىرة ،كما أنيا تمس عدة أبعاد ،كليذا كاف
تحقيقيا مف طرؼ الدكؿ ممزما بإتباع مجمكعة مف اإلستراتيجيات المختمفة.
انًطهة األول :أنىاع انتنًيح وأتؼادها
نظ ار إلعتبار التنمية حقبل كاسعا مف الدراسات اإلقتصادية ،اإلجتماعية ،كالسياسية،
كسعيا كراء التمكف المعرفي مف ىذا المفيكـ سنحاكؿ التقرب مف ىذا المصطمح مف خبلؿ
إدراجنا ألنكاع كأبعاد التنمية التي تتمثؿ فيما يمي :

()1

أ -التنمية المستدامة :كىي تصكر تنمكم شامؿ يعمد إلى تقكية مختمؼ المجاالت
المجتمعية بما فييا اإلقتصادية كالبيئية ،فيي إستثمار لكؿ المكارد مف أجؿ
اإلنساف.
ب -التنمية التشاركية :ىذه التنمية حسب بميس  Blissتتأسس عمى المقاربة
التشاركية ذلؾ أف المبدأ المركزم في ىذه التنمية ىك تقاسـ المعرفة ،كسمطة إتخاذ
القرار ،كىذا يعني أف نجاح ىذه التنمية رىيف بتكفر المناخ الديمقراطي ،كالدكر
الفاعؿ لممنظمات المحمية،كحياد اإلدارة،كاحتراـ الحقكؽ الفردية.
ج -التنمية الفالحية  :يكرد بميس Blissتعريؼ لموريس  Mauritzيؤكد فيو أف
التنمية الفبلحية تستيدؼ باألساس الرفع مف مستكل المحاصيؿ عف طريؽ تطكير
اإلنتاجية بإستثمار جيد لؤلراضي كباقي العكامؿ األخرل ،كبالطبع فيذه التنمية تضع
ضمف أكلكياتيا البعد البيئي.

-1عبد الرزاؽ محمد الدليمي ،اإلعالم والتنمية ،ط ،5عماف  :دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،2252 ،ص ص.38-37
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د -التنمية القروية :إنيا تعني نكعا مف التحكؿ اإليجابي كالمستمر في رحاب
المجتمع القركم ،كذلؾ لفائدة اإلنساف كمختمؼ الفعاليات الفبلحية التي تتـ داخؿ الكسط
القركم ،ككنيا تنمية تنشغؿ باإلرتقاء بمجمكع مككنات البيئة الفبلحية.
ق -التنمية المحمية  :ىذه التنمية تعتمد عمى تفعيؿ كؿ المكارد بمجتمع محمي ما،
بإعتبار ىذه المكارد كالمؤىبلت المحمية فاعبل ميما في صناعة التغيير كضماف إستم ارريتو
أيضا ،كما تعتمد عمى إستراتيجية العمؿ مف األسفؿ ،ك أف لمعمؿ القاعدم ضركرة قصكل
لتحقيؽ التنمية.
ك -التنمية المندمجة  :ىي تنمية منطقية كعقبلنية تستيدؼ تحقيؽ النمك الشامؿ
لمختمؼ العناصر المترابطة في المشركع التنمكم ،كليذا فالتنمية المندمجة تشترؾ مع
المقاربة القطاعية ألف مجاؿ إستغبلليا كتدخميا يمثؿ مجمكعا كميا متفاعبل كمنظما كمجددا
فيما بيف عناصره ،كال يمكف فقط تنميتو بشكؿ جزئي.
أما فيما يخصأبعاد التنمية التي تتمثؿ في أنيا العممية الكاعية كالمكجية حيث تشتمؿ
تككف مجمكعة مف األبعاد:
عمى تغيرات في ىيكؿ المجتمع المختمفة التي ه

()1

أ -األبعاد اإلقتصادية  :مف حيث التغيرات التي تحدث في العبلقات النسبية بيف

القطاعات اإلنتاجية كالناتج القكمي أك في نسب العامميف في القطاعات المختمفة ،كىي نسب
كعبلقات يتـ إستخداميا لمحكـ عمى مدل تقدـ أك تخمؼ إقتصاد ما.
ب -األبعاد االجتماعية  :مف حيث التغيرات البلزمة في العبلقات كالتقاليد اإلجتماعية
التي تتماشى مع الظركؼ كالمراحؿ المختمفة التي تنشأ عند إنتقاؿ المجتمع مف مرحمة معينة
مف التطكر إلى مرحمة أخرل ،كىذه التغيرات اإلجتماعية يجب أف تتـ في إطار مف األسس
كالقكاعد المستمدة مف القيـ اإليجابية مف التراث اإلنساني.

-1ميشيؿ تكدارك ،التنمية االقتصادية( ،ترجمة:حامد محمكد ،كحسني محمكد حسف) ،الرياض :دار المريخ لمنشر،
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ج -األبعاد السياسية  :كىي تتطمب المركنة الكافية كالفعالية مف المؤسسات السياسية
التي تتماشى مع متطمبات كمراحؿ التنمية بحيث تكفر اإلستقرار السياسي المنشكد الذم
يساعد عمى تحقيؽ أىداؼ التنمية أك ما يعرؼ بالتنمية السياسية.

()1

انًطهة انثاني  :إستزاتيجياخ انتنًيح
في ظؿ سعي الدكؿ لتحقيؽ التنمية تـ كضع مجمكعة مف السياسيات كاإلستراتيجيات
كالتي سنذكرىا باإلعتماد عمى دراسة األستاذيف زرقين عبود وجباري شوقي المذيف قاما
بتصنيؼ إستراتيجيات التنمية عمى النحك التالي:

()2

أ -إستراتيجية التنمية اإلشتراكية  :كالتي تقكـ عمى إستخداـ الممكيات العامة بكثرة
مقارنة بالممكيات الخاصة في معظـ الصناعات ،ككذلؾ الصناعات الكبيرة التي تكجد في
قطاع الدكلة ،كأما الصناعات الصغيرة كالمتكسطة تككف عمى شكؿ تعاكنية طكيمة المدل
مثؿ الصيف في مجاؿ الزراعة أيف كانت ىناؾ مزارع دكلة كمزارع تعاكنية جماعية،كىذه
الطريقة تتبع كؿ مف الممكية العامة كالممكية الخاصة،كيرافقيا عادة التخطيط المركزم لمعظـ
األنشطة اإلقتصادية حيث أ ف التخطيط كاف يعتمد عمى ممكية األىداؼ إلرشاد
اإلقتصاد،كذلؾ باإلعتماد عمى األسعار المخططة كليس بالضركرة عمى قكة العرض
كالطمب،كتستند اإلستراتيجية اإلشتراكية عمى اإلستثمار الذم يمثؿ نسب منخفضة في الناتج
المحمي،ككذلؾ معدالت النمك التي تككف متسارعة نسبيا .كما أف اإلستثمار يتطمب كجكد
معدالت منخفضة مف اإلستيبلؾ ،كيظير أف الدكؿ اإلشتراكية تعتمد عمى اإلستيبلؾ
المحمي (الصحة ،التعميـ ،النقؿ عمى حساب الخاص نتيجة لندرة الخدمات الشخصية،كتظير
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الكثير مف الدكؿ التي إتبعت ىذه اإلستراتيجية منيا( :اإلتحاد السكفياتي السابؽ كدكؿ أكركبا
الشرقية ،الصيف ،ككريا الشمالية كبعض دكؿ إفريقيا).
ب -إستراتيجية التنمية النقدية  :تقكـ ىذه اإلستراتيجية عمى زيادة كفاءة مؤشرات
السكؽ كدليؿ عمى التحسيف في تكزيع المكارد،كعمميا ىذه اإلستراتيجية ينصح العمؿ بيا أثناء
فترة األزمات كعند إستقرار اإلقتصاد تككف ىناؾ المقاييس المتعاقبة لتحسيف األسعار النسبية
كالتي تصاحبيا عادة مقاييس تحكـ بمعدؿ الزيادة العامة كاألسعار ،كذلؾ يتـ بالمجكء إلى
سياسة نقدية كمالية في اإلصبلحات المالية ،تقكـ اإلستراتيجية النقدية باإلعداد المناسب
لؤلسعار النسبية التي تسمح بالنمك طكيؿ المدل كالكفؤ مف خبلؿ اإلىتماـ بالقضايا
دكر مركزيا في
اإلقتصادية،كىذا بالسماح لقطاع العمؿ الخاص بالمزيد مف الحرية ليمعب ا
التنمية اإلقتصادية كيصبح القطاع حركي ،كيكمف دكر الدكلة في تكفير المناخ البلزـ لمقطاع
الخاص مف أجؿ اإلنتعاش كىذا عف طريؽ إتباع سياسة مستقرة ككذلؾ القضاء عمى نظاـ
التأميـ لممؤسسات التي تممكيا الدكلة ،كاليدؼ مف ىذه اإلستراتيجية ىك تثبيت اإلقتصاد
كتحسيف تكزيع الثركات كالمكارد حينما يككف فيو زيادة في المحركقات كتحقيؽ أعمى معدالت
مف المدخرات،كاستخداـ أكثر كفاءة لرأس الماؿ لغرض رفع معدؿ النمك كاإلنتاج.
ج -إستراتيجية التنمية الصناعية  :تتركز عمى التصنيع الثقيؿ كتكسيع القطاع
الصناعي ،كتسمى ىذه اإلستراتيجية بإستراتيجية الصناعة كالتصنيع ،كمؤشرىا يككف مف
خبلؿ األداة المستخدمة مف الدكؿ بتحقيؽ كتعزيز التنمية ،ككذلؾ تعتمد عمى معدؿ الزراعة
لنمك المنتجات المحمية اإلجمالية ،كتتركز ىذه التنمية عمى رفع مستكل تككيف رأس الماؿ
كتقديـ تكنكلكجية حديثة كتقنيات جديدة ككذلؾ التركيز العالي عمى رأس الماؿ كتشجيع
الصناعات المتسارعة الذم يككف كبديؿ لئلستيراد.
د -إستراتيجية التنمية الزراعية  :تقكـ عمى أساس زيادة عرض المنتكجات الزراعية
كذلؾ مف خبلؿ الكصكؿ إلى النمك الزراعي كمعدالتو التي تؤدم إلى رفع مستكل األرباح
0
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بأقؿ قكة عاممة ككذلؾ بتشجيع اإلستثمار كاإلدخار بأكممو كيدؼ رئيسي ،أما اليدؼ الثانكم
يتمثؿ في مساعدة الصناعة بفضؿ تكفير مكارد خاـ لمصناعات مثؿ  :النسيج ،كالسمع
الغذائية،ك يطمؽ عمى ىذه اإلستراتيجية إستراتيجية الثكرة الزراعية الخضراء،ليذا كاف البد
مف التركيز عمى التغيرات األخرل مف التعميـ كالثقافة كالزراعة كاصبلح األراضي ،كتقكـ ىذه
اإلستراتيجية عمى الجانب الزراعي ككذلؾ عمى تشجيع اإلستثمار كذلؾ في الرم كالنقؿ
كالطاقة كالبحكث الفنية ككذلؾ تحسيف الظركؼ التي ليس ليا عبلقة بالنشاط الزراعي كذلؾ
بسبب نتائج ىذه الزراعة كتشغيؿ أكبر قدر مف األنشطة الريفية غير الزراعية في الصناعة
المدنية بسبب المركنة العالية لمدخؿ بالنسبة لمطمب عمى المكارد غير الغذائية لئلستيبلؾ
ىذه اإلستراتيجية تتميز بالتكزيع العادؿ لمدخؿ ،كىذه اإلستراتيجية الزراعية لمتنمية ينظر إلييا
ركادىا عمى أنيا تسعى إلى تنمية شاممة كالى تخفيض مستكل الفقر.
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ه -إستراتيجية تنمية الصادرات  :تتسـ ىذه اإلستراتيجية باإلعتماد عمى التجارة
الخارجية التي يدعميا اإلستثمار الخارجي ،كتستعمؿ ىذه اإلستراتيجية في الدكؿ الصغيرة
بشكؿ خاص حيث أف السكؽ العالمية يمثؿ مصد ار لمطمب عمى المستكردات ذات المركنة
ككذلؾ فإ ف الضغكط التي تفرضيا السكؽ المحمية الصغيرة يتـ القضاء عمييا عف طريؽ
التصدير ،كما يككف دكر الدكلة كاضحا في عممية التنمية مف حيث  :تأخذ الدكلة دك ار نشطا
في تركيز الفائض مف المكاد كخصكصا عزؿ المعكقات التي تقيد قدرة الدكلة عمى التصدير
ككذا تنشيط األنشطة التي تساعد عمى التصدير ،كمف أمثمة الدكؿ التي إتبعت إستراتيجية
تنمية الصادرات  :دكؿ النمكر األسيكية (ىكنغ ككنغ ،سنغافكرة ،تايكاف ،كككريا الجنكبية)
كالتي تتخصص في تصدير البضائع المصنعة.
و -إستراتيجية التنمية بإعادة التوزيع  :جاءت ىذه اإلستراتيجية لمعالجة مشكمة
الفقر كذلؾ عف طريؽ إعطاء أكلكية إلشباع اإلحتياجات األساسية مف غذاء كممبس كسكف،
 -1نفظ الوشجع اآلنف الزكش ،ص ص .0 -
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كذلؾ بإعادة تكجيو المصركفات العامة لصالح تككيف رأس الماؿ البشرم الذم يشغؿ التعميـ
اإلبتدائي كالثانكم،كالسبلمة الصحية،كبرامج التغذية الصحية كتشجيع الفقراء بالمشاركة في
المؤسسات التي تؤثر عمى كجكدىـ كسبلمتيـ،كأيضا في بعض األحياف أك الحاالت عف
طريؽ إعادة تكزيع كسائؿ اإلنتاج كخصكصا األراضي الزراعية ،كىذه اإلستراتيجية جاءت
كرد فعؿ عمى اإلستراتيجية القبمية التي لـ تفمح في القضاء عمى الفقر كتحسيف سبلمة
كصحة الفقراء ،كىذه اإلستراتيجية ىي عكس اإلستراتيجيات األخرل ألنيا تيدؼ إلى تحسيف
كتكزيع الدخؿ كالثركات عبر التدخؿ المباشر مف قبؿ الدكلة ،كىدفيا ىك كضع إحتياجات
الفقراء أكال كخمؽ فرص عمؿ فييا يؤدم إلى دخؿ كمكسب لمفقراء كخمؽ مجتمع أكثر
رفاىية.
ز -إستراتيجية التنمية باإلعتماد عمى الذات  :كيتضمف مفيكـ اإلعتماد عمى الذات
ضركرة تعبئة المكارد المحمية المتاحة كاإلحتمالية بأعمى درجة مف الكفاءة ،كاستخداـ ىذه
المكارد المحمية برشد كفعالية ألنيا األساس لبناء التنمية المعتمدة عمى الذات ،ككما أف
مفيكـ التنمية باإلعتماد عمى الذات يعطي إمكانية المجكء إلى مصادر خارجية سكاء كانت
مالية أك فعمية أك فنية أك إدارية تككف معكنة أك مساعدة ،كقد تـ إقرار إستراتيجية التنمية
باإلعتماد عمى الذات في إطار منظمة األمـ المتحدة منذ سنة 5963ـ ،كذلؾ مف أجؿ
التكجو نحك السكؽ المحمية لمبمد النامي كالتقميؿ مف اإلعتماد عمى الدكؿ المصنعة،كذلؾ مف
خبلؿ اإلستخداـ العقبلني لممكارد الطبيعية المتاحة لمدكؿ المعنية عف طريؽ إنشاء صناعة
إستخ ارجية كطنية تقكـ بتصنيع المكاد األكلية كتخصيص جزء منيا لمتصدير ،كاإلعتماد عمى
الدراسات التكنكلكجية إلحبلؿ المكاد المتاحة محميا في التصنيع محؿ المكاد المستكردة كنتيجة
لذلؾ ستسخر الدكلة المعنية رؤكس األمكاؿ بإعتبار أف تكمفة الصناعات التي يتـ إقامتيا
إستنادا ليذه اإلستراتيجي ة أقؿ بكثير مف تمؾ التي تمزـ إلقامة المجمعات الصناعية الكبرل
ذات التكنكلكجية المعقدة كالمعدات الباىظة الثمف ،كالتي غالبا ما تعجز الدكؿ النامية عف
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تشغيميا بكفاءة عالية نظ ار لكجكد ظركؼ كثيرة،ككذا عجزىا عف تصريؼ منتجاتيا بالثمف
المطمكب باإلضافة إلى زيادة إعتمادىا مف ناحية التكنكلكجية عمى الشركات المتعددة
الجنسيات ،كىذه اإلستراتيجية تعني أيضا اإلستفادة الكاممة مف القكل البشرية المحمية ،كما
أف ىذه اإلستفادة تتطمب تكفير التعميـ كالقضاء عمى األمية كالتدعيـ الفني ،كالتدريب الميني
كاإلىتماـ بالرعاية الصحية كتنمية الخبرات المحمية ،كىذا ما يؤدم إلى تكفير اليد العاممة.
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انًثحث انزاتغ :يؤشزاخ وأهذاف انتنًيح
السعي كراء التنمية غاية لجميع الدكؿ خاصة الدكؿ النامية ،كليذا كاف الكصكؿ إلييا
كتحقيؽ أىدافيا يستمزـ تحقيؽ مجمكعة المؤشرات في العديد مف المجاالت.
انًطهة األول  :يؤشزاخ انتنًيح
لبمكغ التنمية في الدكؿ النامية كالتمكف مف اإلقرار بتحقيقيا في ىذه األخيرة ،ال بد مف
كجكد العديد مف المؤشرات تتراكح ما بيف المؤشرات اإلجتماعية كاإلقتصادية ككذا المؤشرات
السياسية.
أ -المؤشرات اإلجتماعية  :تتمثؿ فيما يمي :
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األسرة  :يقاس فييا تكفر اإلحتياجات األساسية لؤلسرة كما يمي :
 الغذاء  :بمقياس السعر الح اررية ككذلؾ البركتينات النباتية كالحيكانية. تكفير الممبس ،المأكؿ كالمأكل ،معدالت اإلنجاب ،حسب األعمار. نسب الكفيات أثناء الكالدة. معدؿ كقائع الطبلؽ لكؿ مف 52222مائة ألؼ نسمة. معدؿ اإلجياض في األسرة. أسباب الكفاة عند األطفاؿ. تطكر اإلعانات العائمية بالنسبة لؤلجكر كالدخؿ القكمي. تحديد ككصؼ العادات التقاليد داخؿ األسرة. السكن  :معدؿ اإلكتظاظ في السكف كنكعية السكف حسب الفئات المتخصصة،نكعية المساكف المصنفة بحسب نكعية البناء ،نسبة السكف الخاص إلى العاـ ،نسبة السكف
المستقؿ إلى المشترؾ عدد المنازؿ المبنية سنكيا لكؿ 522.222مائة ألؼ نسمة ،عدد

 -1رشاد عبد المطيؼ ،أساليب التخطيط والتنمية ،اإلسكندرية  :المكتبة الجامعية ،2222 ،ص . 24
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المباني المبنية سنكيا ،مدل معاناة المجتمع مف أزمة السكف ،نسبة األجر المدفكعة لكؿ
سكف ،كعدد األمتار المربعة لكؿ أسرة في السكف ،مدل تكفر الكسائؿ الصحية في السكف.
 الخدمات الطبية  :القياس يككف مف خبلؿ  :عدد المستشفيات بالنسبة لمسكاف كلعددالمرضى كعدد األطباء المتخصصيف عمى حسب السكاف،كنسب إستيبلؾ األدكية كالتكمفة
الكمية لمنظاـ الصحي بالمجتمع ،كالتكمفة الكمية المتعمقة بالرعاية الصحية ،كمدل تكفر
الخدمات الطبية لكؿ فرد ،ككذلؾ مدل الثقة في الخدمات الطبية المقدمة لؤلطفاؿ ككبار
السف كأفراد المجتمع،كمستكل خدمات المستشفيات كتكفير التخصصات الطبية النادرة كأدكات
التعقيـ.
 التعميم  :القياس يككف مف خبلؿ  :نسبة األكالد بيف سف  55-7سنة الذيف يذىبكفإلى المدرسة كمسجميف بالمدارس اإلعدادية كالثانكية ،كعدد المدارس كالصفكؼ،ككذلؾ عدد
التبلميذ لكؿ معمـ في المدرسة ،كالنسب المئكية لؤلشخاص الممميف بالقراءة كالكتابة بالنسبة
لسكاف المجتمع،ككذلؾ الذيف ال يعرفكف القراءة كالكتابة ،عدد المقاعد بالنسبة لعدد الطبلب
ككذلؾ مدل تكفر أساليب اإليضاح في العممية التربكية كمبلءمة المناىج الدراسية لممجتمع
كاحتياجاتو ،كمدل اإلىتماـ بالتعميـ العالي كمدل قرب أك بعد المؤسسات التعميمية عف
أماكف الطمبة.
 العمل :يعتمد عمى مجمكعة مف المؤشرات منيا  :كمية اإلجازات الممنكحة لمعامميفمقارنة بالساعات الفعمية،كالحد األدنى مف العمر لمفرد لمكصكؿ إلى سف العمؿ ،نسبة السكاف
العامميف لكؿ جنس ،التكزيع المئكم لمسكاف العامميف بحسب تخصصاتيـ كنكعيتيـ كأماكف
عمميـ كعدد ساعات العمؿ في السياؽ العاـ لممجتمع ،مدل تكفر الخدمات الخاصة بالعمؿ،
الجيد المبذكؿ في العمؿ بالنسبة لمدخؿ كمدل إختفاء ظاىرة تشغيؿ األحداث ،نسبة المرأة
العاممة بالنسبة لقكة العمؿ المختمفة في المجتمع ،كمعدؿ الفعالية النسائية في العمؿ بحسب
القطاعات كمدل فعاليتيا في العمؿ بحسب المستكل في الحالة اإلجتماعية كمستكل التعميـ.
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 الخدمات العامة وشغل أوقات الفراغ  :كيككف ذلؾ مف خبلؿ عدد أجيزة الراديككالتمفزيكف لكؿ  522ألؼ نسمة ،معدؿ إرتياد المتاحؼ كالحفبلت كصاالت الفف كالمكتبات
كالمبلعب كمعدؿ إرتياد الحدائؽ كالمطاعـ،كمقدار ما يصرؼ عمى السينما كالمسرح ،القراءة
كالرياضة كصؼ عادات شغؿ أكقات الفراغ بالنسبة لؤلسرة في إطار السياؽ العاـ لممجتمع،
كمدل تكفر الخدمات العامة بالنسبة لمدخؿ القكمي في المجتمع كمدل تكفر الخدمات
الخاصة في المجتمع ،مدل تكفر أماكف الثقافة كأساليب التركيح كتكفير الخدمات الياتفية
كسيكلة أك صعكبة الحصكؿ عمييا ،كمدل تكفر خدمات المركر.
 المشاركة اإلجتماعية  :كيككف ذلؾ مف خبلؿ قياس مدل مشاركة أفراد المجتمع فيالمشركعات العامة التي تيـ المجتمع ككؿ ،ككذا المشركعات الخاصة التي تيتـ فقط بنكعية
المشركعات التي يرغب السكاف في المشاركة فييا ،نسبة المشاركة مف المتعمميف كغير
المتعمميف في المشركعات اإلجتماعية بالنسبة لممشاركيف حسب السف كالنكع كالمكانة في
المجتمع كالمشركعات اإلجتماعية ،كنسبة الجيكد الذاتية إلى الجيكد الحككمية في المجتمع
كمدل كجكد عكائؽ المشاركة في المجتمع كنكعيتيا كالقدرة عمى اإلنفتاح عمى األفكار
الحديثة كالعالـ الخارجي.
 التحضر في المجتمع  :يقاس ىذا المؤشر عف طريؽ مدل سعي المجتمع إلىاإلصبلح العمراني كانشاء مدف جديدة كأماكف المدف الجديدة،بالنسبة لمتجمعات السكانية
(بعيدة أك متكسطة) كمدل تكفر الخدمات العامة بالمناطؽ المستحدثة،ككثافة سكاف المدف
كنسبة المساحات الخضراء عمى حساب المساحات المشغمة لمسكاف،كالنظاـ لسير السيارات
كالطرؽ كمدل مبلءمتيا لمتطكر العمراني كتكفير األنفاؽ ،معدؿ بناء الحدائؽ العامة عمى
مدار السنة ،مناطؽ التجمع السكاني كخصائصيا كمدل مبلئمة األساليب الحديثة في البناء
()1

كقيـ المجتمع كخصائصيا كمدل مبلءمة التحضر لعادات كتقاليد المجتمع.
 -1نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،ص.27

الفصؿ األكؿ
ب -المؤشرات اإلقتصادية  :تتمثؿ فيما يمي:

مقاربة مفاىيمية كنظرية لمتنمية
)(1

 اإلنتاج  :يتـ القياس مف خبلؿ أساليب اإلنتاج المتبعة في المجتمع،كاإلنتاج الكميكمدل كجكد إنتاج لمطاقة،ككذلؾ معدؿ النمك السنكم كميزاف التجارة الخارجية كميزاف
المدفكعات ،ككذلؾ نسبة الديكف الخارجية ،كمستكل تحديث الصناعة كنسبة تكظيؼ رأس
الماؿ المحمي ،ككذلؾ مدل تقدـ النظـ المعرفية كفاعميتيا كالنظاـ الضريبي المعمكؿ بو في
المجتمع كالدخؿ العاـ كمتكسط الفرد مف الدخؿ العاـ.
 اإلنتاجية  :كتقاس إنتاجية العامؿ في الساعة كعدد األشخاص الذيف يطعميـ فيمزرعة كاحدة كمردكد الفداف مف القمح أم (الغمة) أك نسبة اإلنتاجية إلى اإلستخداـ المؤىؿ
ككذلؾ جدكؿ القيـ المضافة لكؿ ساعة عمؿ ،كتطكر اإلنتاجية في القطاعات كنسبة
اإلنتاجية إلى رأس الماؿ،نسبة اإلنتاجية لؤلجكر ،نسبة السكاف الذيف يعممكف في الزراعة
كالصناعة كأعماؿ الخدمات.
 اإلستخدام  :يقاس ىذا المؤشر عف طريؽ معدؿ تزايد السكاف كاليرـ السكاني فيالمجتمع دكف العشريف سنة ،ككذلؾ حجـ األسرة (صغيرة ،متكسطة ،كبيرة) ،ككذلؾ العاممكف
كغير العامميف حسب القطاعات الصناعية كالزراعية كالخدمات،كالتركيب الميني في
المجتمع ،كتطكر اإلستخداـ في القطاع الصناعي كالزراعي كالخدمات كمدل كجكد معكقات
مثؿ  :المظاىرات ،اإلضرابات،ككذلؾ نكعية األجر ،كعدد الفنييف اإلجمالي كعدد الككادر
كالميندسيف كالمكظفيف بالنسبة لسكاف المجتمع،كمتغير البيركقراطية في دكائر اإلدارة
كالرقابة.
 اإلستيالك  :كيقاس المؤشر مف خبلؿ  :اإلستيبلؾ الكمي لؤلسرة كنكعيةاإلستيبلؾ كالنفقات المرتبطة بالسكر كغيرىا مف المكارد الرئيسية ،كمدل تكجو أفراد المجتمع
نحك عممية اإلدخار أك عدـ اإلدخار.
 -1نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،ص.28

الفصؿ األكؿ
ج -المؤشرات السياسية  :تتمثؿ فيما يمي:

مقاربة مفاىيمية كنظرية لمتنمية
()1

مدل تكفر الحرية السياسية في المجتمع ،كمدل تكفر حد الكعي السياسي كقد أشار
إلييما  Morriو Abelemanعمى النحك التالي :
 اإلحساس بالكحدة القكمية. قكة المنظمات الديمقراطية. درجة التنافس بيف األحزاب كالقكل السياسية. درجة الحرية. كيفية مكاجية القكة السياسية. درجة التنافس بيف األحزاب كالقكل التقميدية في المجتمع. درجة تنافس األحزاب السياسية كالقكل العسكرية السياسية حكؿ السمطة. اإلستقرار السياسي. طريقة التعبير عف اإلدارة في المجتمع. مشاركة قطاعات المجتمع في النكاحي السياسية (المرأة كالشباب).ككما حاكؿ فريؽ مف الباحثيف بمعيد األمـ المتحدة لبحكث التنمية صياغة مقياس
عاـ لمتنمية كبديؿ لممقياس التقميدم لمناتج القكمي كالمقياس المقترح ىك مقياس مركب مف
 57مؤش ار مف المؤشرات اإلقتصادية كاإلجتماعية تـ إختيارىا مف بيف  73مؤش ار لمجمكعة
مككنة مف  58دكلة مف الدكؿ النامية كالمتقدمة ،كفيما يمي بياف المؤشرات التي كقع عمييا
اإلختيار:

()2

 تكقيع الحياة عند الميبلد. نسبة السكاف الذيف يعيشكف في تجمعات مف  22ألؼ نسمة فأكثر. -1نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،ص.47
 -2إبراىيـ العيسكم ،التنمية في عالم متغير دراسة في مفيوم التنمية ومؤشراتيا ،ط ،2القاىرة  :دار الشركؽ،2225 ،

ص .558

مقاربة مفاىيمية كنظرية لمتنمية

الفصؿ األكؿ
 -نسبة اإلستيعاب في التعميـ اإلبتدائي كالثانكم معا.

 متكسط اإلستيبلؾ اليكمي لمفرد مف البركتيف الحيكاني. نسبة الممتحقيف بالتعميـ الفني أك الميني. متكسط عدد األفراد لكؿ غرفة. متكسط تكزيع الصحؼ لكؿ مائة ألؼ مف السكاف. متكسط عدد اليكاتؼ لكؿ مائة ألؼ مف السكاف. متكسط عدد أجيزة الراديك لكؿ ألؼ مف السكاف. نسبة السكاف الذيف يحصمكف عمى كيرباء ،غاز ،مياه نقية. اإلنتاجية المتكسطة لمعامؿ الزراعي (لمذككر فقط). نسبة الذككر البالغيف الذيف يعممكف في الزراعة. متكسط إستيبلؾ الفرد مف الكيرباء. متكسط إستيبلؾ الفرد مف حديد الصمب. متكسط إستيبلؾ الفرد مف الطاقة (الحجـ مكافئ فحـ). نسبة مساىمة الصناعات التحكيمية في الناتج المحمي اإلجمالي. متكسط نصيب الفرد في التجارة الخارجية.انًطهة انثاني :أهذاف انتنًيح :
إف األىمية البالغة التي يكتسييا مكضكع التنمية في كؿ الدكؿ خاصة الدكؿ النامية منيا،
ترجع لؤلىداؼ المسطرة لمتنمية ،كالتي تـ تحديدىا مف طرؼ العمماء كالمنظمات الدكلية.
حسب" ميشيل تودارو : " Michael Todaroإف التنمية ىي مراد المجتمع لمحصكؿ
عمى حياة أفضؿ ،كىي حقيقة مادية كمعنكية ،كلذا عمى المجتمع أف يمتزـ بتكفير مجمكعة
مف األىداؼ بيدؼ تحقيؽ التنمية كالتي تتمثؿ في:
1

 تكدارك ،مرجع سابق الذكر ،ص .571
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مقاربة مفاىيمية كنظرية لمتنمية

الفصؿ األكؿ

 زيادة إتاحة كتكسيع كتكزيع السمع األساسية المقكمة عمى الحياة مثؿ :الغذاء،السكف ،كالحماية.
 رفع مستكل المعيشة متضمنا فرص عمؿ أكبر كتعميـ أفضؿ كاىتماـ أكبر بالقيـاإلنسانية ،كالتي تؤدم لتحسيف الرفاىية المادية كبأنيا سكؽ تكلد أيضا عزة النفس
عمى مستكل الفرد بشكؿ كبير.
 تكسيع نطاؽ اإلختيارات اإلقتصادية كاإلجتماعية المتاحة لمفرد كاألمـ ،كذلؾ عفطريؽ تخميصيـ مف العبكدية كاإلعتمادية كليس فقط في عبلقتيـ مع الناس بؿ أيضا
تحريرىـ مف قرل الجيؿ كالمأساة اإلنسانية.
كقد كضعت ىيئة األمـ المتحدة مع بعض المنضمات الدكلية تقري ار حكؿ األىداؼ
()1

اإلنمائية لسنة  2255المتمثمة في :

 اليدف األول :القضاء عمى الفقر المدقع كىذا خاصة في البمداف النامية بيدؼتخفيض سكاف العالـ الذيف يعانكف مف الجكع.
 اليدف الثاني :تحقيؽ تعميـ التعميـ اإلبتدائي بيدؼ ضماف تمكف األطفاؿ في كؿمكاف ذكك ار أك إناثا عمى حد سكاء مف إتماـ مرحمة التعميـ اإلبتدائي.
 اليدف الثالث :تعزيز المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة كالغاية ىي القضاء عمىالتفاكت المكجكد بيف الجنسيف.
اليدف الرابع :تقميؿ كفيات األطفاؿ بيدؼ تخفيض معدؿ كفيات األطفاؿ دكف سفالخامسة.
 اليدف الخامس :تحسيف الصحة النفسية كالغاية ىي تخفيض معدؿ كفيات األمياتأثناء الكالدة ككذلؾ معالجة مشاكؿ المناطؽ النائية الريفية.
 -1ىيئة األمـ المتحدة " ،تقرير حكؿ مكجز األىداؼ اإلنمائية لؤللفية" ،األمانة العامة لييئة األمـ المتحدة ،2255 ،ص.4
0

مقاربة مفاىيمية كنظرية لمتنمية

الفصؿ األكؿ

 اليدف السادس  :مكافحة فيركس نقص المناعة البشرية اإليدز كالمبلريا كغيرىمامف األمراض ،كالغاية ىي كقؼ إنتشار فيركس نقص المناعة البشرية كالقضاء عميو.
 اليدف السابع  :كفالة اإلستدامة البيئية الغاية مف ىذا تتمثؿ في دمج مبادئ التنميةالمستدامة في السياسة كالبرامج كتقميص ىدر المكارد البيئية.
 اليدف الثامن  :إقامة شراكة عالمية مف أجؿ التنمية كالغاية ىي تمبية اإلحتياجاتالخاصة لمدكؿ األقؿ نمكا كالدكؿ النامية .

 -1نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،ص.7

()1

خالصح انفصم
لقد خمصنا مف خبلؿ دراستنا لئلطار النظرم لمتنمية في أكؿ فصؿ مف بحثنا ،إلى
كجكد إختبلؼ بيف آراء المفكريف حكؿ تعريؼ التنمية لكنيـ إتفقكا عمى أنيا تغيير كانتقاؿ في
عدة جكانب مف كضع إلى كضع آخر أحسف كيككف بطريقة مستمرة كبحسب رؤل المفكريف
فيناؾ طرؽ إقتصادية كاجتماعية تقكـ بإحداث ىذا التغيير كما تـ صياغة ىذه الطرؽ عمى
شكؿ نظريات مفسرة إلحداث التنمية عمى أساس تكجيات كرؤل المفكريف.
كما إتَضح أيضا في ىذا الفصؿ إتساع مفيكـ التنمية كيظير مف خبلؿ أنكاعيا
كأبعادىا كنظ ار ألف التنمية أحد المكاضيع التي تشغؿ إىتماـ الدكؿ كاف لزاما عمى ىذه
األخيرة تبني خطط كاستراتيجيات تسعى مف خبلليا لتحقيؽ التنمية ،كذلؾ عمى حسب طبيعة
كؿ دكلة ،كيتكقؼ نجاح ىذه اإلستراتيجيات لدل ىذه الدكؿ عمى مدل الكصكؿ إلى تحقيؽ
بعض المؤشرات اإلقتصادية كاإلجتماعية كالسياسية ،ككذا األىداؼ المحددة كالمسطرة مف
طرؼ العمماء اك المنظمات الدكلية.

انفصم انثاني
والغ انتنًيح في انذول انزيؼيح اننفطيح تئفزيميا

يحتؿ مكضكع الدكؿ الريعية النفطية مكانة بارزة لدل الباحثيف اإلقتصادييف
كالسياسييف،حيث كثرت الدراسات لفيـ ىذه الظاىرة كابراز مزاياىا كعيكبيا.
كقد أظيرت ج َؿ األبحاث التي أقيمت حكؿ الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا أف ىذه
األخيرة تعاني مف العديد مف المشاكؿ كالعراقيؿ التي أعاقت مشاريع التنمية فييا،حيث يعتبر
ال نفط كاحد مف ىذه المشاكؿ،كما أنو يعتبر األساس في حدكث ىذه المعضمة في بعض
الدكؿ بإفريقيا،كىذا ما أدل إلى كثرة الدراسات حكؿ النفط بشكؿ عاـ،ك حكؿ النفط اإلفريقي
بشكؿ خاص.
مف ىذا المنطمؽ ،سنحاكؿ في الفصؿ الثاني مف دراستنا اإلحاطة بالعناصر التالية:
 التعريؼ بالنفط. التعريؼ بالنفط اإلفريقي. التعريؼ بالدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا. -مسار التنمية في أىـ الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا.

كاقع التنمية في الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا

الفصؿ الثاني

انًثحث األول :انتؼزيف تاننفط
يكتسي النفط أىمية بالغة كمحكرية في إقتصاديات العديد مف الدكؿ ،حيث يمثؿ
الركيزة الداعمة ليا(تصدي ار أك تصنيعا) ،كلذا كاف مكضكع النفط مف المكاضيع التي
تستكجب الدراسة إنطبلقا مف األىمية التي يكتسييا كمكرد طبيعي حيكم،ككذا الدكر الذم
يمعبو في تحقيؽ التنمية،ك حتى في تحديد طبيعة العبلقات بيف بعض الدكؿ.
قد يككف مف المفيد في ىذا السياؽ ،أف نتتطرؽ أكال إلى المفاىيـ التي تتداخؿ مع
مفيكـ النفط،لنتناكؿ بعدىا نشأة ىذا األخير ،كأنكاعو،ككذا الدكر الذم يمعبو في تحقيؽ
التنمية في الدكؿ التي تتكفر عميو.
انًطهة األول :تؼزيف اننفط وانًفاهيى انتي نها ػاللح
ساىـ إكتشاؼ النفط في تطكر الصناعة الدكلية بشكؿ كبير ،كقد أدل التقدـ العممي
كالتكنكلكجي لئلنساف إلى اإلنتفاع بو في أغراض كمجاالت كثيرة ،كما لعب دك ار إستراتيجيا في
اإلقتصاد العالمي بصفة عامة ،كلمتعرؼ أكثر عمى ىذا المكرد الطبيعي الحيكم كالدعامة اإلقتصادية
سنتطرؽ أكال إلى التعريؼ المغكم لممفيكـ ،لنتطرؽ بعدىا إلى بعض التعاريؼ العممية التي أعطيت
لو ،مع محاكلة تكضيح العبلقة بينو كبيف أكثر المفاىيـ قربا أك تداخبل معو.
 تعريف النفط :إف كممة النفط ىي في األصؿ كممة التينيةصخر  +زيت

oleum

petroleum

كتعني

petro

أم بمعنى زيت الصخر،ك يعتبر النفط مادة بسيطة كمركبة

في ذات الكقت فيك بسيط مف حيث أنو يتككف كيميائيا مف عنصريف ىما الييدركجيف
كالكربكف ،كىك مركب مف حيث إختبلؼ خصائص مشتقاتو بإختبلؼ التركيب الجزئي
لكؿ منيا ،فكؿ مادة تتككف مف جزيئات ىي كحدات تركيبيا األساسية ككؿ جزء
لتككف جزيئاتيا
يتألؼ مف ذرات كتتَحد خصائص المادة بعدد كنكع الذرات التي تتَحد َ

كاقع التنمية في الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا

الفصؿ الثاني

كبعدد كنكع الركابط التي تساىـ في ىذا اإلتحاد ينتج عنيا في كؿ حالة منتكج نفطي
ذك خصائص تختمؼ عف المنتجات األخرل.

()1

إذف النفط ىك مادة ناتجة عف زيت صخرم كأصؿ الكممة تدؿ عمى ذلؾ ،كما أنو
يتككف مف عنصريف كيميائيف أساسيف لجميع أنكاع النفط.ك أكؿ مف إستخدـ كممة النفط ىـ
السكماريكف،لكف إستخداـ ىذا المفظ مف طرؼ السكمارييف كاف لمداللة عمى كممة أخرل كىي
البترول ،كالذم يعبر عف السائؿ القابؿ لئلشتعاؿ ،كخصائصو تختمؼ مف منطقة
ألخرل،)2(.كيتككف ىذا السائؿ مف جزئيف ىما الييدركجيف كالكربكف ،كيختمؼ ىذا النفط
(السائؿ) حسب النكع كالمكاف الذم تـ إستخراجو .بناءا عمى ىذا نجد بعض المفاىيـ تتداخؿ
مع مفيكـ النفط ،كما أف ىناؾ مف يستخدميا عمى أساس أنيا مرادفة لو ،لذلؾ سنحاكؿ
تكضيح عبلقة النفط بيذه المفاىيـ عمى النحك التالي:
 النفط والبترول :إف إستخداـ كممة أك مصطمح النفط ليس مكحدا في جميع األكساطالعممية عامة كالجامعية منيا تحديدا سكاءا عمى الصعيد العربي بشكؿ خاص أك
الدكلي بشكؿ عاـ ،فالبمداف الغربية تستخدـ كممة بترول ألف أصميا التيني ،أما بمداف
أكربا الشرقية ذات األصؿ السبلفي فيستخدمكف كممة نفط بدال مف كممة بترول ،كفي
منطقتنا العربية مف محيطيا إلى خميجيا منقسمة في إستخداميا ليذيف المصطمحيف
عمما بأف الكممتيف (النفط أو البترول ) يرمزاف كيعنياف نفس الشيء مف ىذه المادة
رغـ أف البتركؿ أكثر كضكحا في دالالتو المكضكعية كالعممية ،كيجسد المعنى
الحقيقي ليذه المادة.

()3

-1أمينة مخمفي" ،مدخؿ إلى اإلقتصاد البتركلي (اقتصاد النفط)" ،محاضرة في مقياس إقتصاد كتسيير بتركلي ،لمسنة الثالثة

ليسانس  LMDفي العمكـ اإلقتصادية ،2254 ،ص.5
 -2محمد كريـ ،مرجع سابق الذكر ،ص.95
 -3نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،ص.95

كاقع التنمية في الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا

الفصؿ الثاني

كترجع كممة البتركؿ إلى األصؿ البلتيني
كتعني زيت

كolium

Petro-Oliieum

كالمتككنة مف لفظيف

Petr

بمعنى الصخر ،مش َكمة بذلؾ زيت الصخر ،كيطمؽ عميو مسمى "زيت

الخاـ" أما اإل سـ الدارج لو فيك "الذىب األسكد" نسبة إلى الذىب فيك نفيس كنادر كىك
األمر بالنسبة لمبتركؿ ،أما السكاد فيك نسبة إلى لكنو ،أما مصطمح النفط فيك كممة ذات
أصؿ فارسي مشتقة مف المصطمح "نافاتا" كالتي تعني قابمية السيبلف أطمقيا عميو البابميكف
كاألشكريكف لككنو مادة سائمة ،كعمميا يعرؼ البتركؿ بأنو ذلؾ السائؿ الكثيؼ األخؼ مف
الماء يتركب مف الفحـ كيحرر عند إحتراقو طاقة قابمة لئلشتعاؿ بني غامؽ أك بني مخضر،
يكجد عمى أعماؽ مختمفة ضمف صخكر مسامية.

()1

 النفط والغاز الطبيعي :يكصؼ الغاز الطبيعي أحيانا بأنو الصكرة الغازية لمبتركؿ(النفط) كقد كصؼ بالطبيعي لمتفرقة بينو كبيف الغاز الصناعي الذم يماثمو في
التركيب كالخكاص تقريبا ،كالذم يتـ الحصكؿ عميو بتسخيف الفحـ ،كما يعتبر الغاز
الطبيعي خميطا مف الغازات القابمة لئلحتراؽ ،حيث تتككف ىذه الغازات عادة مف
الييدرككربكنات كثاني أكسد الكربكف كالكبريت كبنسب متفاكتة مثؿ المثان
واإليثان

ethane

كالبروبان

propane

كالبوتان

butane

والنتروجين

methane

netrogene

كالتي

تتغير نسبيا كمككناتيا مف حقؿ إلى آخر ،كخاصية قابمية اإلحتراؽ تكلد لنا قد ار كبي ار
مف الطاقة ،كىك في صكرتو التقنية عديـ المكف كالشكؿ كالرائحة ،كتككينو يمكف أف
يتفاكت عمى نطاؽ كاسع مف منطقة ألخرل كحتى في المنطقة نفسيا.

()2

 -1أميرة إدريس " ،تقمبات أسعار البتركؿ كأثرىا عمى السياسة المالية :دراسة قياسية عمى االقتصاد الجزائرم (-5982
 ،" )2254رسالة دكتو ارة غير منشورة ،جامعة أبي بكر بمقايد بتممساف ،كمية العمكـ اإلقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير،
قسـ العمكـ اإلقتصادية ،2256 ،ص .86
-2مخمفي ،مرجع سابق الذكر ،ص.58

الفصؿ الثاني

كاقع التنمية في الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا

ك تجدر اإلشارة إلى أف العمماء قد حاكلك تفسير النفط كمصطمح أكال ككظاىرة أك
مادة قابمة لمدراسة مف خبلؿ تفسير كيفية ظيكرىا الطبيعي ،كلذا نرل أف ىناؾ دراسات
تفسر نشأة النفط .
حيث أجمع الدارسكف لمشؤكف النفطية عمى أف النفط يتككف في باطف األرض كعمى
ضفاؼ البحار كأعماقيا ،كعمى أعماؽ مختمفة ،كفي أزمنة جيكلكجية متفرقة ،كيتحرؾ مف
خبلؿ الصخكر الرسكبية عبر مساماتيا ثـ يتجمع في المصائد

()1

البتركلية*Petrolium Traps

كما أجمع أغمب الباحثيف في ىذا الشأف بأف النفط ال ينشأ إال في ظؿ ظركؼ شديدة
الندرة ،كفي أزمنة جيكلكجية مختمفة ،كبيذا فإف العثكر عميو ليس أم ار سيبل ،كما أنو ال يكجد
إال في مناطؽ معينة ،كىذا مف خبلؿ تحركو عبر الطبقات األرضية كتجمعو في أماكف
محددة تسمى ىذه األخيرة بالمصائد البترولية .كاف نشكء النفط يتكقؼ عمى تكافر الطحالب
البحرية كبقايا الكائنات الحية الحيكانية منيا كالنباتية كاألحياء البحرية الدقيقة كبقايا الكائنات
الحية األخرل ،كالركاسب المعدنية كالتي ترسبت في أعماؽ البحار كالمحيطات مختمطة
برماليا بشكؿ مركز كبكميات غزيرة جدا مشكمة طبقات سميكة تتحكؿ تدريجيا إلى صخكر
رسكبية ،كىذا كمو يمكف أف تنشأ عنو تفاعبلت عضكية كربكنية تككف كبداية نشأة النفط،كاف
تكفر كؿ ىذه المكاد العضكية كبمفردىا ال يمكف إعتباره شرطا كافيا لنشأة ىذه المادة ،بؿ
نستطيع أف تذىب إلى أبعد مف ىذا كنقكؿ أنو ميما عظمت كمية المكاد العضكية المتجمعة
-1كحيد خير الديف " ،أىمية الثركة النفطية في االقتصاد الدكلي كاالستراتيجيات البديمة لقطاع المحركقات :دراسة حالة
الجزائر" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة محمد خيضر ببسكرة ،كمية العمكـ اإلقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير،

قسـ العمكـ اإلقتصادية ،تخصص اقتصاد دكلي ،2253 ،ص .5

* المصائد البترولية :ىي نسؽ ىندسي لمطبقات الرسكبية يسمح لمبتركؿ أك الغاز أك لكمييما بالتجمع فيو بكميات إقتصادية
كيحكؿ دكف ىركبيما منيا ،كيتخذ ىذا النسؽ الطبقي اليندسي أشكاال عدة لكف تضؿ السمة الرئيسية لممصيدة ىي كجكد
صخر مسامي مغطى بصخكر حابسة غير نافذة.

الفصؿ الثاني

كاقع التنمية في الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا

فإف بمفرده لف يككف كافيا كانما يجب أف تككف ىناؾ بيئة ثابتة كمستقرة كخالية مف
األكسجيف كغير ىكائية ،كتتحقؽ ىذه الظركؼ إما في البحار العميقة ،أك في األكدية الضيقة
الناشئة بفعؿ تحرؾ القارات ،كما يصاحب ذلؾ مف تشقؽ في القشرة األرضية أم في األكدية
الخالية مف التيارات المائية ،أك التي ال كجكد فييا ليذه التيارات إال بنسبة ضئيمة جدا،
كبكسع نا أف نعثر في يكمنا الراىف عمى مثؿ ىذه الظركؼ في البحر األسكد كبحر ماريكيبك
في فنزكيبل أك في بحر األدرياتيؾ المحاط عمميا باليابسة كالبحر الميت.

()1

ك لئلشارة فإف نشأة النفط تتطمب تكفر عامميف أساسيف ال يمكف االستغناء عنيما
كىما:

()2

 العامل األول :سرعة التحكؿ كالتي تتكقؼ بدكرىا عمى درجة الح اررة السائدة ،فعمميةالتحكؿ ستككف أسرع كمما كانت درجات الح اررة أعمى.
 العامل الثاني :فإنو يتمثؿ في درجة تحكؿ قار الصخكر الصفائحية إلى بتركؿ فعنداليبكط إلى العمؽ تتككف نسبة معينة بيف الكمية التي تحكلت فعبل كالكمية التي ال
تزاؿ تتحكؿ بعد إلى بتركؿ ،كمف ىنا ككمما ىبط الكادم أك المنخفض أكثر كمما
كانت درجات الح اررة أعمى في مثؿ ىذه الحالة تتحكؿ كميات أكبر مف قار الصخكر
الصفائحية إلى بتركؿ ،أما إذا كاصمت الصخكر األـ الثمينة ىبكطيا مف خبلؿ
الشباؾ البتركلي فإنيا تغكص في عمؽ يتراكح بيف  4000ك5000متر بالغة بذلؾ
منطقة التكلد اإلنحرافي " ، "Metagenetische zoneكفي ىذا العمؽ ال يمكف أف ينشأ
أم بتركؿ ،ففي ظؿ ىذه الح اررة العظيمة تتفرؽ الجزيئات المككنة لمنفط كتتحكؿ إلى
ميثاف ،كبيذا المعنى ىناؾ عمؽ معيف يتفتح فيو الشباؾ البتركلي لينشأ النفط في
 -1نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،ص .6

 -2نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،ص.7
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كاقع التنمية في الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا

الفصؿ الثاني

المستكيات األقؿ عمقا ستتصؼ البيئة ببركدة غير مناسبة ،كفي مستكل أكثر عمؽ
ستتصؼ البيئة بح اررة مفرطة كتتحكؿ المادة إلى غاز ،كمف ىنا نستنتج بأف النشأة
العضكية لمنفط كعمى شكاطئ البحار ىي األكثر قبكال بيف العمماء المعاصريف ،كما
عممية إستخراج النفط مف أعماؽ الصحراء إال نتيجة تسرب مياه البحار الحاممة
لقطرات زيت البتركؿ مف خبلؿ الصخكر المسامية عبر رحمة طكيمة غير محدكدة
المسالؾ كالمعالـ حتى يعترض ىذا السائؿ السحرم حاجز مف الصخكر الصماء
كالتي ال يستطيع النفاذ منيا فتنتيي ىجرتو ،كيمكف ىنا إستخراجو بعد عممية التنقيب
عنو ،كىذا المكاف يسميو البعض بالمصيدة البترولية ،كالتي قد تككف في الصحراء
أك في أماكف غيرىا.

()1

انًطهة انثاني :اننشأج انتاريخيح نهنفط وأنىاػه
عرؼ اإلنساف النفط منذ آالؼ السنيف ،حيث كاف األقدمكف يقكمكف بجمع النفط
المتسرب مف المنافذ كالشقكؽ األرضية،كيستخدمكنو في أغ ارض كثيرة ،حيث إستخدمو سكاف
مصر كالعراؽ كببلد فارس في التدفئة ،ك اإلضاءة ،كأغراض البناء،تحنيط المكتى،طبلء
الثكابيت،طبلء أرضية السفف،سد شقكؽ المعابد ،ك كعبلج لدىف الجركح،كما عبد الفرس
النار المستمرة اإلشتعاؿ كالتي فسرىا العمماء فيما بعد بأنيا ناجمة عف إشتعاؿ غازات النفط
()2

المتصاعدة مف األرض.

كقد إستخدـ النفط أيضا في بعض األغراض الحربية مثؿ:غمس السياـ،كاستعماليا قبؿ
قذفيا أسكار المدف المحاصرة لمدفاع عنيا(كما فعؿ الركماف في دفاعيـ عف القسطنتنية أماـ
المسمميف )،كما إستخدـ الممؾ "بنكخد نصر" النفط في تعبيد الطرؽ في مدينة بابؿ ،كفي
 -1نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،ص.7
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–مخمفي ،مرجع سابق الذكر ،ص .29
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الفصؿ الثاني

كاقع التنمية في الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا

طبلء شرفات الحدائؽ المعمقة ،كقاـ أبك بكر الرازم سنة 950ـ بكتابة رسالة عف كيفية
تقطير النفط.
أف إكتشاؼ مكامف النفط لـ يحدث
ك بالرغـ مف قدـ إستخداـ النفط في عدة دكؿ إال َ

إال في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر ،ففي سنة 1830ـ تدفؽ النفط أثناء إستخراج

الممح في الكاليات المتحدة األمركية ،كاكتشؼ مكمف النفط في ركسيا سنة 1856ـ،كآخر في
ركمانيا سنة  1858ـ ،لكف أكؿ إكتشاؼ تجارم كاف في مدينة "نتسفيل" بكالية بنسمفانيا
بالكاليات المتحدة األمريكية عندما قاـ "إيدوين دريك" في سنة 1859ـ بحفر أكؿ بئر
إلستخراج النفط مف جكؼ األرض ،كقد عثر دريؾ عمى الزيت الخاـ عمى عمؽ  59.5قدـ
بمعدؿ إنتاج يتراكح بيف  20إلى  35برميؿ في اليكـ  ،كيعتبر ىذا الحدث بداية تاريخ عيد
صناعة النفط.
كبعد نجاح "إيدكيف دريؾ" في إستخراج النفط تيافت الناس عمى البحث عنو ،فتأسست
عدة شركات في أمريكا لحفر آبار الزيت  ،كبعد إنتشار أخبار اإلستخراج لمنفط في أمريكا
بذلت عدة جيكد في عدة دكؿ  ،ففي سنة 1901ـ منحت إيراف رجؿ األعماؿ اإلنجميزم
"كيميـ الرس" عقد إمتياز لمدة  60سنة مكنو مف إستخراج النفط في  26مام 1908ـ مف
منطقة مسجد السميماف بالقرب مف عبداف عمى عمؽ  1200قدـ ،كبحمكؿ سنة 1910ـ
أصبح النفط ينتج في كؿ مف ركمانيا ،إيطاليا ،ألمانيا ،الياباف ،اليند ،البيرك ،المكسيؾ،
األرجنتيف،أندكنيسيا ،كفي سنة  1911ـ بدأ اإلنتاج في جزر اليكرينك البريطانية،ثـ فنيزكيبل
سنة 1914ـ ،كفي سنة 1927ـ أكممت الشركة العراقية لمنفط أكؿ حقكؿ النفط في كرككؾ،
كفي سنة 1932ـ تـ إكتشاؼ النفط في البحريف ،كفي سنة 1936ـ كسنة 1938ـ إكتشؼ
النفط في كؿ مف الككيت العربية كالسعكدية عمى التكالي ،كفي سنة 1956ـ إكتشؼ النفط
في الجزائر،ك في سنة 1957ـ تـ إكتشاؼ النفط في النركيج.

الفصؿ الثاني

كاقع التنمية في الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا

ككاف الكصكؿ لمنفط سببا في الكثير مف التشابكات العسكرية بما فييا الحرب العالمية
الثانية،حرب العراؽ كايراف سنة 1990ـ ،كتقريبا  ٪80مف مخزكف العالـ لمنفط يتكاجد في
الشرؽ األكسط ،حيث قدر ب  ٪62.5منو في خمس دكؿ  :العربية السعكدية ،اإلمارات
العربية المتحدة ،العراؽ ،الككيت كايراف.
إكتشاؼ كاستغبلؿ النفط عبر العالـ في القرف العشريف لـ يكقؼ تطكر الصناعة
النفطية في جميع نشاطاتيا إلى يكمنا الحالي ،ككف النفط مادة أساسية في العديد مف
الصناعات الكيماكية ،كمصدر طاقة لمعظـ المركبات ،مما يجعمو مف أىـ السمع في العالـ
رغـ التجارب العديدة في محاكلة إستبداؿ ىذا المكرد بالطاقات البديمة .

()1

أما فيما يخص أنواع النفط فعمى الرغـ بأنو مكجكد في الطبيعة عمى شكؿ مادة
متجانسة في عناصره المككنة لو ،إال أنو ال يككف عمى نكع كاحد في العالـ ،فيك عمى أنكاع
متعددة ،حيث تتأثر تمؾ األنكاع بالخصائص الطبيعية أك الكيميائية أك بالكثافة أك بالمزكجة
أك بحسب إحتكائو عمى المادة الكبريتية.
يتبايف النفط كيختمؼ في نكعو مف منطقة إلى أخرل كمف بمد إلى آخر ،كحتى داخؿ
الحقؿ الكاحد ال يكجد نفط كاحد في نكعو ،بؿ قد تكجد أنكاع متعددة .فالمنطقة األكركبية
تحتكم عمى نفط مختمؼ عف نفط القارة اإلفريقية ،كالنفط العربي في المنطقة اآلسيكية
مختمؼ عف النفط العربي في المنطقة اإلفريقية ،كىكذا فقد يككف نفطيا بارفينيا كىك النفط
المحتكم عمى نسبة عالية مف المركبات الييدرككربكنية البارافينية ،أك قد يككف نفطا نافتينيا
كىك النفط المحتكم عمى نسبة عالية مف المركبات النافتينية أك يككف مف المكاد
اإلسفمتية(العطرية األركماتية) ،كىناؾ نفط خفيؼ ،ثقيؿ ،متكسط ،كىناؾ نفط بحسب درجة

-1نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،ص.31

الفصؿ الثاني

كاقع التنمية في الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا

الكثافة النكعية (عالي ،أك منخفض) كما يكجد نفط حمك كمر لمتدليؿ عمى مقدار كنسبة
إحتكائو عمى المادة الكبريتية.
كيستخمص مف النفط الخاـ العديد مف المنتجات النفطية المختمفة في طبيعتيا أك شكميا
أك قيمتيا أك إستعماليا ،فمنيا المنتجات النفطية الرئيسية أك الثانكية ،كمنيا الخفيفة أك الثقيمة
أك المتكسطة ،كيمكف سردىا بحسب قيمتيا كاآلتي:
 المنتجات الخفيفة :الغاز الطبيعي ،بنزيف الطائرات ،بنزيف السيارات ،كيركزيف. المنتجات المتوسطة :زيت الغاز ،زيت الديزؿ ،زيت التشحيـ. المنتجات الثقيمة :زيت الكقكد ،اإلسفمت ،الشمع.انًطهة انثانث :دور اننفط في انتنًيح
طالما حاكؿ العمماء كالحككمات كضع كرسـ خطط مف أجؿ اإلستغبلؿ األمثؿ لمنفط،
كىذا بيدؼ الكصكؿ إلى تحقيؽ التنمية في جميع المياديف السيما اإلجتماعية كاإلقتصادية
لمدكؿ المنتجة لمنفط.
تأتي أىمية النفط بالنسبة لمدكؿ المنتجة مف خبلؿ مساىمتو الفعالة في التنمية
اإلقتصادية عف طريؽ ما تكفره العكائد البتركلية لتمكيؿ السمع الرأسمالية كاإلستيبلكية
كالخدمات ،ككذلؾ ككنو مادة يمكف إستغبلليا في بناء قاعدة صناعية بإعتباره أحد عناصر
اإلنتاج الضركرية ألية صناعات أخرل.
أما أىمية النفط بالنسبة لمدكؿ المستكردة لو فتتجسد في ككنو أحد عناصر اإلنتاج
كسمعة الزمة إلشباع حاجات أساسية ،أما بالنسبة لمدكؿ المصدرة لو فالنفط يكفر فرص عمؿ
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لمكاطنييا في األقطار المصدرة لمنفط مما يترتب عميو تحكيبلت مالية بالعمبلت الصعبة
باإلضافة إلى المساعدات كالقركض المسيرة التي يمكف أف تقدميا الدكؿ المصدرة لمنفط.

()1

كيتضح دكر النفط حتى مف خبلؿ تكظيؼ عكائده عمى التنمية البشرية التي ركزت
عمى ضركرة اإلىتماـ برفع مستكل معيشة األفراد ،كاستنادا إلى مجمكعة مف المؤشرات التي
تقاس بيا التنمية البشرية كعمى سبيؿ المثاؿ مقياس
الصادرة في تقرير التنمية البشرية ؿ 2254ـ (

UNDP

الذم يعتبر مف أىـ المقاييس

rapports sur le developpement

 )humainفقد جاءت دكؿ مجمس التعاكف الخميجي في المراكز المصنفة
est tres important

le developpment

 ،humainكىي حسب الترتيب التالي :قطر ( ،)35السعكدية (،)34

اإلمارات ( )42البحريف ( ،)46الككيت ( ،)46عماف ( ،)56كيعكس مثؿ ىذا الترتيب إرتفاع
الدخؿ كحجـ اإلنفاؽ بشكؿ عاـ ،كعمى الصحة كالتعميـ بشكؿ خاص مما إنعكس عمى
إرتفاع العمر المتكقع عند الكالدة ،كانخفاض كفيات األطفاؿ الرضع ،كتحسيف مؤشرات البيئة
الصحية كالحياتية بشكؿ عاـ ،كما أف ىناؾ مؤشر آخر كالذم يعكس تأثير عائدات النفط
عمى التنمية كىك مستكل التعميـ حيث تتعدد المؤشرات التي تستخدـ لقياس الحالة التعميمية
نظ ار إلتساع مفيكـ التعميـ ،كقد كاف لحج ـ اإلنفاؽ الكبير عمى الخدمات التعميمية في
األقطار العربية المصدرة لمنفط خاصة الخميجية أث ار كبي ار تمثؿ في تكسيع التعميـ في جميع
مراحمو.
أما دكر النفط في القطاعات اإلقتصادية فيتمثؿ في مساىمة عكائده مف تحقيؽ نسبة
نمك مرتفعة في معظـ القطاعات اإلقتصادية.

-1عمي حامد عبد ا﵀ المبل " ،تقرير حكؿ النفط كتأثير عائداتو عمى التنمية المستدامة " ،ك ازرة التخطيط التنمكم كاإلحصاء

قطر 56-55 ،أكتكبر  ،2254ص .9
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كيظير أثر النفط عمى قطاع الصناعة مف خبلؿ تأثيره عمى الصناعة التي تعتمد عمى
النفط الخاـ كالغاز الطبيعي ،فعمى الرغـ مف إنخفاض مساىمة الصناعة التحكيمية في الناتج
المحمي اإلجمالي إال أف طبيعة ىذه الصناعة في الدكؿ المصدرة لمنفط كالتي تتمثؿ في
ص ناعات بترككيماكية كمصافي نفط حديثة كصناعات معدنية كأسمدة كيماكية تجعؿ ليا
أىمية كبرل ،بينما تمثؿ الصناعات التقميدية إحتياجات السكؽ الغذائية ،المبلبس ،كمثيبلتيا
كالتي تيدؼ إلى إشباع إحتياجات السكؽ المحمية بعكس الصناعات البترككيماكية كمصافي
النفط كالصناعات المعدنية التي تعتمد عمى قطاع النفط كتكجو بشكؿ رئيسي لؤلسكاؽ
الخارجية ،كباإلضافة إلى مصافي تقرير النفط كانتاج البترككيماكيات ىناؾ مشاريع صناعية
أخرل تعتمد عمى النفط كمصدر لمطاقة مثؿ :الحديد كالصمب كاأللمنيكـ كاإلسمنت ،كبالتالي
فمف الصعكبة بمكاف فصؿ المشاريع الصناعية األخرل في ىذه الدكؿ عف النفط ألنيا تعتمد
عميو كمصدر لرأس الماؿ لمقكة الشرائية في األسكاؽ المحمية.
أما بخصكص صناعة األسمدة الكيماكية خاصة اليكريا كاألمكنيا كالتي تعتبر إحدل
المدخبلت اليامة لئلنتاج الزراعي خاصة فيما يتعمؽ بتحسيف التربة كتغذية النباتات ،كقد
أدل كجكد مثؿ ىذه المكاد إلى إتجاه ىذه الدكؿ إلى إنشاء صناعات نيائية مف األسمدة
الكيماكية مثؿ إنتاج األسمدة المركبة كاألسمدة السائمة.

()1

كتبرز مكانة النفط في تنمية القطاعات اإلقتصادية األخرل المتمثمة في قطاع الزراعة
حيث يعتبر تكجيو جزء مف الفكائض النفطية لقطاع الزراعة ضركرة ممحة ذات أبعاد
إستراتيجية كاضحة المعالـ ،كذلؾ نتيجة ألىمية ىذا القطاع كما يكفره مف سمع تكجو غالبا
لئلستيبلؾ المحمي ،أما قطاع الخدمات فقد بدأ يمعب دك ار متزايدا في إقتصاد الدكؿ النفطية
حيث يزداد نصيب الخدمات في الناتج المحمي اإلجمالي كمما إرتفع مستكل الدخؿ كمف ثـ
 -1نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،ص ص .54-55
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معدالت التنمية ،كليذا إتسع دكر الدكلة كنطاؽ عمميا فأصبحت تقدـ خدمات التعميـ
كالصحة ،كتكفير التأميف اإلجتماعي ،كالرعاية اإلجتماعية،كقد تـ إقامة نظاـ لمضماف
اإلجتماعي كالتأميف الصحي باإلضافة إلى تقديـ الكثير مف الخدمات اإلجتماعية ،كلقد كاف
النفط كذلؾ كراء نشكء قطاع تجارم كخدماتي كبير كاسع ،حيث خمقت إيرادات النفط الحاجة
لقطاع مصرفي قكم يقكـ عمى تدكير الفكائض كادارة القركض الدكلية كالقياـ باإلستثمارات
الدكلية كاكتساب خبرات في عمميات المتاجرة بالنقد األجنبي كادارة المحافظ المالية كالعمميات
التجارية ،كتمعب التجارة دك ار رئيسيا في حياة األمـ اإلقتصادية كاإلجتماعية بشكؿ عاـ
كالدكؿ النامية بشكؿ خاص ،حيث تعتبر منشطا لمنمك كالتنمية مف خبلؿ تنظيـ إستغبلؿ
المكارد اإلقتصادية.

()1

 -1نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،ص ص .56 -55
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انًثحث انثاني :انتؼزيف تاننفط اإلفزيمي
لعب النفط اإلفريقي دكر الدعامة األساسية في إقتصاديات العديد مف الدكؿ اإلفريقية
كىذا نظ ار لمتاريخ الذم ميز النفط داخؿ القارة ،كأيضا مف خبلؿ عدد الدكؿ التي كانت
تصدر النفط بسبب نكعيتو التي تميزه عف باقي األقطار األخرل.
انًطهة األول :نًحح تاريخيح ػن نفط إفزيميا
تميز البتركؿ اإلفريقي كغيره مف أنكاع البتركؿ األخرل بكجكد فترات كمراحؿ ميزت
تطكره خبلؿ الفترات الزمنية الماضية بدءا مف نقطة إكتشافو مرك ار بالعقبات التي كاجيت
عممية التنقيب عميو كاستغبللو إلى غاية الشركع في عممية اإلستفادة منو.
بدأ التنقيب عف النفط في إفريقيا في أكائؿ القرف العشريف عمى أيدم الشركات متعددة
الجنسيات(،)1حيث قامت ىذه األخيرة بعدة عمميات بيدؼ التنقيب كالبحث عف البتركؿ في
أجزاء قميمة مف القارة اإلفريقية ،ىي محاكالت يرجع تاريخ بعضيا إلى ما قبؿ الحرب العالمية
األكلى كما في مصر كالجزائر ،أك إلى السنكات القبلئؿ السابقة عمى نشكب الحرب العالمية
الثانية كما في نيجيريا ،إال أنيا جميعا لـ تأتي بالنجاح الذم كاف متكقعا بالرغـ مما إنطكت
عميو مف نفقات كبيرة أسفر بعضيا عف نتائج محدكدة لمغاية كاف أبرزىا في مصر ،حيث
قدر اإلنتاج بػ  0.75مميكف طف عاـ 1939ـ.
ككاف البحث عف ىذا المكرد الحيكم (البتركؿ) قد تأخر في القارة السمراء كالسبب راجع
إلى الصعكبات التي عرقمت أعماؿ التنقيب كالبحث في مناطؽ كثيرة ،ففي الصحراء الكبرل
ىناؾ عقبات نذكر منيا صعكبة المكاصبلت ما بيف البحر الشاسع عبر الرماؿ كالصخكر
كالكثباف ،كقسكة الحياة بسبب الظركؼ المناخية ،أما في المناطؽ االستكائية مثؿ نيجيريا،
كالككنغك كافريقيا االستكائية فإف أشد الصعاب تتمثؿ في الغابات الكثيفة التي تمنع إختراقيا
 -1أيمف شبانة" ،النفط اإلفريقي :عندما تتحرؾ السياسة األمريكية كراء المكارد " ،مجمة إفريقيا قارتنا ،العدد ( ،)2السنة
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كشؽ الطرؽ فييا كاألمراض الفتاكة ،كأيضا كجكد تنافس بيف النفط كبعض الثركات الطبيعية
التي كانت تنتشر بسرعة كالتي تتسـ بالعائد المجازم كال تتطمب جيدا كبي ار في تنميتيا
كاستغبلليا ،كأيضا ال تحتاج أليادم بدرجة عالية مف الكفاءة الفنية،مع كثرة الطمب عمييا في
األسكاؽ العالمية كىذه المكارد تتمثؿ في الذىب ،الماس ،القطف ،المطاط ،كغيرىا ،كيرجع
تأخر البحث عف البتركؿ لئلستيبلؾ الضعيؼ لمقارة بكجو عاـ مف المنتكجات البتركلية الذم
كاف ضئيبل إلى سنكات حديثة جدا بسبب تأخر كسائؿ النقؿ اآللي كانحطاط مستكل السكاف
اإلجتماعي ،ككذا غ ازرة اإلنتاج البتركلي في الشرؽ األكسط كخاصة بعد الحرب العالمية
الثانية إستطاع سد حاجة الببلد الصناعية كخاصة في أكربا الغربية كمع إمتيازات أخرل
كىي إنخفاض النفقات اإلنتاجية خاصة.
كنقطة التحكؿ في تاريخ النفط اإلفريقي كانت في فترة الخمسينات كيرجع ذلؾ إلى
مجمكعة مف العكامؿ أىميا :إلغاء اإلمتيازات الكمية كتأميـ الصناعة البتركلية التي ظيرت
في فترة 1951ـ ،كتأميـ البتركؿ في إيراف ،كأيضا تعطيؿ شبكات أنابيب نقؿ البتركؿ
العراقي في مكانئ البحر المتكسط ،كاغبلؽ قناة السكيس كالعدكاف الثبلثي عمى مصر عاـ
1957ـ ،ككؿ ىذه الظركؼ أدت بدكؿ أكربا الغربية ببذؿ المزيد مف الجيكد مف أجؿ
إكتشاؼ أماكف جديدة تككف بعيدة عف إقميـ الشرؽ األكسط كقناة السكيس.

()1

كلكف فيما بعد سنة 1956ـ كبالتحديد بعد حرب قناة السكيس إرتفعت كتيرة
اإلستكشاؼ لتشمؿ مناطؽ جديدة مف القارة السمراء كىي ليبيا ،أنغكال ،مصر ،السنغاؿ
كالغابكف ،ساحؿ العاج ككينيا ،المغرب كمكزمبيؽ كنيجيريا كالصكماؿ ،كتكنس ليصؿ عدد
الحفريات بحمكؿ عاـ 1962ـ إلى  162حفرة بالدكؿ المذككرة ،فقد تـ العثكر عمى النفط
بكميات تجارية في الجزائر عاـ 1956ـ ،كنيجيريا كالغابكف كليبيا عاـ 1958ـ ،كبكميات
 -1راشد البراكم ،حرب البترول في العالم ،ط ،5القاىرة :مكتبة االنجمك مصرية ،5968 ،ص ص .286-282
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محدكدة بأنغكال عاـ 1960ـ ،كتكنس عاـ 1966ـ ،كبعض اإلكتشافات الصغيرة بالمممكة
المغربية.

()1

كمنذ عاـ 1980ـ بدأت الدكؿ النفطية اإلفريقية تنعـ بالعائدات النفطية ،بعد ذلؾ بدأت
اإلكتشافات النفطية في شرؽ إفريقيا ،تمييا إكتشافات غرب القارة كجنكبيا ثـ دخمت الشركات
األسيكية مجاؿ المنافسة في التنقيب عف النفط.

()2

انًطهة انثاني :دول إفزيميا اننفطيح
طالما لعبت إفريقيا دك ار فعاال في تكفير النفط كالمساىمة في سد الطمبات عميو كىذا
راجع إلى إنتاجيا المعتبر كالمتميز كالذم كانت كراءه مجمكعة مف الدكؿ ساىمت في تقميص
إحتياجات العالـ مف ىذا المكرد الحيكم.
تعد إفريقيا أكبر القارات التي تضـ دكال منتجة لمنفط حيث تكجد بيا  21دكلة منتجة
في مقابؿ  19دكلة في آسيا ك 19دكلة في أكركبا ك 10دكؿ في أمريكا الشمالية كالجنكبية
كتنتج القارة اإلفريقية في الكقت الراىف نحك  11مف النفط العالمي ،بما يعادؿ حكالي 80
إلى  100مميار برميؿ مف النفط الخاـ ،كما أنيا تممؾ قد ار مف اإلحتياطات النفطية ربما
يصؿ إلى نحك

1

مف اإلحتياط العالمي حسب تقديرات مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة

كالتنمية( ،)3كتستيمؾ إفريقيا حكالي

3.2

فقط مف مجمؿ اإلستيبلؾ العالمي ،كجؿ النفط

المستيمؾ في إفريقيا ىك مف قبؿ دكؿ شماؿ إفريقيا إضافة إلى دكؿ جنكب إفريقيا التي
تستيمؾ لكحدىا

40

مف الطاقة المستعممة في إفريقيا ،كبالتالي تصدر مجمؿ إنتاجيا إلى

 " -1الكاقع كاآلفاؽ المستقبمية لمنفط كالغاز بالقارة اإلفريقية " ،المنتدل رفيع المستكل حكؿ التعاكف العربي اإلفريقي في
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دكر ميما كمنتج متمـ أك مكمؿ بحكـ قربيا الجغرافي مف أكركبا
الخارج ما يجعميا تمعب ا
كأمريكا إضافة إلى النكعية الجيدة لمخاـ اإلفريقي المنتج.

()1

كتنقسـ القارة اإلفريقية نفطيا إلى أربع مناطؽ :بالنسبة لمنطقة الشمال اإلفريقي فتضـ
خمس دكؿ منتجة لمنفط( ،)2كىي ليبيا التي تعد أحد أعضاء منظمة األكبؾ كأىـ منتج لمنفط
في إفريقيا قبؿ حدكث ما يعرؼ بالثكرة الميبية ،بحيث كانت تحتؿ المرتبة األكلى في ىذه
القارة بػ  1659ألؼ ب/م عاـ 2010ـ ،ثـ تراجع إنتاجيا بدرجة كبيرة بسبب الحرب سنة
2011ـ إلى 479ب/م فقط ،كما لدييا إحتياط يقدر بػ

2.9

مف مجمكع اإلحتياطي

العالمي،أما الجزائرفيي تحتؿ مكانة ميمة كحيكية في أسكاؽ الطاقة عمى مستكل العالـ
كإحدل أىـ الدكؿ المنتجة كالمصدرة لمنفط كالغاز الطبيعي ،فيي رابع أكبر دكلة منتجة لمنفط
الخاـ في إفريقيا ،كصمت نسبة اإلنتاج إلى

1.8

مف اإلنتاج العالمي سنة

2012ـ،كاحتياطيا يقدر بػ  0.9مف نفس السنة،لتأتي بعدىا مصر حيث يأتي جؿ اإلنتاج
النفطي المصرم في مجممو مف حقكؿ األكفشكر لخميج السكيس كمنطقة العاليف الصحراكية
كخاصة صحراء سيناء بعد إستعادة مصر السيطرة عمييا ،كبذلؾ أصبحت مصر تحتؿ
المرتبة الخامسة إفريقيا مف حيث إنتاج النفط بعد كؿ مف نيجيريا ،أنغكال ،الجزائر ،كليبيا
كالثالثة بيف دكؿ شماؿ إفريقيا بكمية تقدر بػ 34.4ـ طف أم

0.9

مف مجمؿ اإلنتاج

العالمي،كفيما يخص تونس والمغرب فإنتاجيما ضعيؼ كليس ليما كجكد في الساحة النفطية
العالمية ،كىذا ما يجعؿ مف ىذيف البمديف في حاجة دائمة لمنفط الخارجي حتى يتمكنا مف
تكفير إحتياجاتيما مف النفط ،)3(.أما عف موريتانيا فقد دخمت الجميكرية اإلسبلمية

 -1خيدر ،مرجع سابق الذكر ،ص.523
 -2شبانة ،مرجع سابق الذكر ،ص.2

 -3خيدر ،مرجع سابق الذكر ،ص ص .558-552
0

الفصؿ الثاني

كاقع التنمية في الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا

المكريتانية رسميا إلى النادم الخاص جدا لمدكؿ المنتجة لمنفط منذ 2006ـ ،كتؤكد بعض
المصادر النفطية أف اإلحتياطي فييا يقدر بػ  1مميار برميؿ.
أما منطقة غرب قارة إفريقيا فأبرز المنتجيف فييا نيجيريا كىي أحد األعضاء البارزيف
في منظمة أكبؾ كتحتؿ المرتبة الثانية إفريقيا بعد ليبيا مف حيث اإلحتياطات ،كالتي كصمت
إلى  37.2مميار برميؿ عاـ 2012ـ أم  2.2مف مجمؿ اإلنتاج العالمي ،كما بمغ إنتاجيا
في السنة إلى ما يقارب  2417برميؿ أم ما يقارب

2.8

مف مجمؿ اإلنتاج العالمي

كأصبحت المنتج األكؿ لمنفط إفريقيا منذ 2005ـ.
تعتمد نيجيريا مثميا مثؿ الدكؿ النفطية األخرل بدرجة كبيرة عمى عائدات النفط ،فيي
تشكؿ أكثر مف  3/4ثبلث أرباع إيرادات ميزانية الحككمة الفدرالية

ك97

مف عائدات

الصادرات.ك فيما يخص غينيا االستوائية فيي تعتبر أحد أصغر الدكؿ في منطقة خميج
غينيا ،كحتى إفريقيا كأصبحت تحتؿ المركز الثالث بيف كبار المنتجيف في خميج غينيا بعد
كؿ مف نيجيريا كأنغكال،أما الغابون فيي مف قدامى منتجي النفط في غرب إفريقيا كتحتؿ
المرتبة النفطية الثامنة كالثبلثيف عالميا ،كيبمغ إحتياطيا بحكالي

0.3

مف مجمؿ اإلحتياط

العالمي في سنة 2009ـ.أما الكاميرون فكضعيا ال يختمؼ عف كضع الغابكف فإنتاجيا ىك
كذلؾ في تراجع أيف قدر إحتياطيا سنة 2006ـ،أما عف ساوتومي وبرنيست فتعتبر ثاني
دكلة إفريقية صغ ار مف حيث المساحة بعد السيشؿ ،كقد كصمت إحتياطاتيا المؤكدة حكالي 4
مميار برميؿ كىناؾ مف يعتبر أف ىناؾ مبالغة في تقدير ىذه االحتياطات.

()1

أما منطقة شرق القارة ووسطيا ،فأبرز دكليا المنتجة نجد السودان مجمؿ النفط
السكداني اليكـ متكاجد في دكلة جنوب السودان ،كالتي إستقمت عف السكداف في  9جكيمية
2011ـ ،بعد إستفتاء تقرير المصير،حيث إنتقمت تقريبا
 -1نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،ص ص .22-59
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مف اإلحتياطات النفطية

كاقع التنمية في الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا

الفصؿ الثاني

السكدانية إلى دكؿ الجنكب ،أصبحت اإلحتياطات السكدانية تقدر في 2012ـ بػ  0.1مف
مجمؿ اإلحتياطات العالمية ،بعدما كانت تصؿ إلى

0.5

مف مجمؿ ىذه اإلحتياطات

كبالتالي فقدت السكداف جزءا كبي ار مف أىميتيا النفطية .أما الكونغو (ب ارزافيل) فقد شيد إنتاج
النفط في ىذه الدكلة مرحمة جمكد طكيمة ،كبعد إكتشاؼ حكض أكف شكر "اليكندم" كىذا ما
سمح لمككنغك برفع إنتاجيا عاـ 2012ـ إلى 15.3ـ/طف سنكيا ما يمثؿ  0.4مف مجمؿ
اإلنتاج العالمي .تشاد لقد بدأ اإلنتاج النفطي في تشاد في شير جكاف 2003ـ مف حكض
"دكبا" في الجنكب ،ككصؿ إنتاجيا في سنة 2009ـ حكالي  0.2مف اإلنتاج العالمي ،أما
إحتياطاتيا تقدر بػ

0.1

مف مجمؿ اإلحتياطي العالمي.كقد دخمت جميورية الكونغو

الديمقراطية مجاؿ إنتاج النفط البحرم عاـ 1975ـ مف خبلؿ آبار ساحؿ المحيط األطمسي
كمف دلتا نير الككنغك ككصؿ إنتاجيا سنة 2007ـ إلى حكالي 836ألؼ طف.

()1

أما منطقة الجنوب اإلفريقي فأبرز منتجييا أنغوال التي تعتبر أكثر دكؿ جنكب
الصحراء إنتاجا لمنفط كثاني منتج لمنفط في القارة اإلفريقية بعد نيجيريا بػ  86.9ـ/طف أم
2.1

مف مجمؿ اإلنتاج العالمي حسب شركة بتريتش بتروليوم البريطانية

PB

(سنة

2012ـ) ،كما قدرت اإلحتياطات ب  0.8مف اإلحتياطات العالمية ،ما يجعميا في المرتبة
الثالثة بعد كؿ مف ليبيا كنيجيريا كقبؿ الجزائر التي تحتؿ المرتبة الرابعة إفريقيا مف حيث
اإلحتياطات.

()2

انًطهة انثانث :يًيزاخ اننفط اإلفزيمي
يعتبر النفط محكر إىتماـ العالـ منذ إكتشافو إلى اآلف ،كقد أدل تزايد الطمب عميو إلى
ظيكر التنافس كالتصارع حكؿ المناطؽ الغنية بو ،كلذا يبرز النفط اإلفريقي كأحد المكارد
التي يسعى الكثيركف لمحصكؿ عمييا نظ ار لمميزاتو.

الفصؿ الثاني

كاقع التنمية في الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا

فالنفط أك البتركؿ اإلفريقي إذف يتمتع بمزايا متعددة ال تكجد في مناطؽ أخرل كمف
أىميا:

()1

 -1أف البتركؿ اإلفريقي أفضؿ في الجكدة كأحسف في النكعية مف مثيمو في الشرؽ
نظر إلحتكائو عمى نسبة ضئيمة مف الكبريت.
األكسط ،ا
 -2أف البتركؿ اإلفريقي قريب مف مستكل اإلستيبلؾ في أكركبا كأمريكا ،إذ أف
الساحؿ الغربي إلفريقيا عمى مسافة قريبة نسبيا مف الساحؿ الشرقي لمكاليات
المتحدة مما يخفؼ مف تكاليؼ النقؿ خاصة إذا أخذنا في اإلعتبار األكضاع
السياسية المقمقة في الشرؽ األكسط كامكانية تعطؿ خطكط نقؿ النفط عبر قناة
السكيس.
 -3أف الدكؿ اإلفريقية المنتجة لمنفط بإستثناء نيجيريا كليبيا كالجزائر ال تنتمي إلى
منظمة الدكؿ المصدرة لمنفط (أكبؾ) التي تعمؿ عمى التحكـ في أسعار النفط
العالمية مما يمكف ىذه الدكؿ مف حرية اإلنتاج.
 -4إف القارة اإلفريقية مف حيث اإلستيبلؾ تعد أقؿ إستيبلكا مف غيرىا مما يمكنيا
مف تصدير الفائض.
 -5يتركز اإلحتياطي النفطي الكبير في مكاقع نفطية فكؽ الماء بعيدا عف الشاطئ مما
يجعمو في مأمف مف اإلضطرابات السياسية كاإلجتماعية التي يمكف أف تتعرض ليا تمؾ
الدكؿ.
-6

 -1نجبلء مرعي " ،الثركة النفطية كالتنافس الدكلي االستعمارم الجديد في إفريقيا " ،مؤتر دولي حول التقدير االستراتيجي

اإلفريقي ،القاىرة :كمية االقتصاد كالعمكـ السياسية ،2224 ،ص.422

الفصؿ الثاني

كاقع التنمية في الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا

انًثحث انثانث :انتؼزيف تانذول انزيؼيح اننفطيح تئفزيميا
لقد إكتسب مفيكـ الدكلة الريعية النفطية إىتماما بالغ األىمية تزامنا مع ظيكر الطفرة
النفطية في دكؿ العالـ الثالث كباألخص في الدكؿ اإلفريقية ،كىذا ما دفع بالدارسيف
كالباحثيف إلى اإلىتماـ بيذا المفيكـ ليس فقط مف الجانب اإلقتصادم بؿ مف مختمؼ
الجكانب السياسية ،اإلقتصادية كاإلجتماعية كحتى الثقافية لمدكؿ الريعية النفطية ،كذلؾ مف
أجؿ التقرب كالفيـ الصحيح في تسيير ىذه الدكؿ.

انًطهة األول :تؼزيف انذونح انزيؼيح اننفطيح
يتطمب تعريؼ الدكلة الريعية النفطية اإلحاطة ببعض المصطمحات التي مف خبلليا
يمكننا التقرب إلى مفيكـ الدكلة الريعية النفطية ،بفضؿ مصطمحات الريع ،اإلقتصاد الريعي
كالدكلة الريعية ،الدكلة الريعية النفطية ،إقتصاد الريع النفطي.
أوال :تعريف الريع:
أ -لغة :الريع معناه النما كالزيادة ،كما ىك المرتفع مف األرض.
كؿ شيء كريع العجيف كالدقيؽ كيقاؿ :ليس لو ريع ،المرجكع كالغمة.

()1

كىك أيضا فضؿ

()2

ب-اصطالحا :إستحكذ مفيكـ الريع عمى إىتمامات اإلقتصادييف منذ كقت بعيد حيث
يرل البيالوي أف اًدم سميث ىك أكؿ مف فرؽ بيف الريع كصكر الدخؿ األخرل
(األجكر كاألرباح) ،ككفقا لكجية نظر سميث فإف الريع يدخؿ في تككيف األسعار بشكؿ
مختمؼ عف األجكر كاألرباح ،حيث أف إرتفاع أك إنخفاض األجكر كاألرباح يعتبر سببا

 -1أحمد منير نجار " ،الريعية كالتنمية في دكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية " ،المؤتمر السابع لمتنميةالمستدامة
وسوق العمل ،مسقط  :الجمعية االقتصادية العمانية ،2254 ،ص.3

 -2قامكس المعاني " ،تقرير حكؿ تعريؼ كمعنى الريع" ،مف المكقع اإللكتركني:

 ،/https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B1%D9%8A%D8%B9يكـ  ،2257/24/56عمى الساعة
.53:32

الفصؿ الثاني

كاقع التنمية في الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا

إلرتفاع أك إنخفاض األسعار ،كىكذا برزت اإلختبلفات في النظرة إلى الريع منذ
البداية ،كاذا كاف إصطبلح الريع ينصرؼ في العادة إلى دخكؿ المبلؾ العقارييف فإف
ذلؾ لـ يمنع مف إستخداـ اإلصطبلح نفسو في الحاالت األخرل كالتي تمثؿ دخبل
لممكية المكارد الطبيعية أك أصحاب المزايا الخاصة.
كيعتبر ديفيد ريكاردو  David Ricardoمف أبرز اإلختصاصييف الذيف طكركا فكرة
الريع المتمثمة في الدخؿ اإلضافي مف األرض الزراعية المتأتي مف الميزة اإلقتصادية مف
إستعماؿ نفس كحدة المساحة بما يتجاكز عائد األرض الحديثة المستعممة لنفس الغرض
كيرل أف المناجـ شأنيا شأف األرض تدفع الريع ألصحابيا ،كاف فكرة الريع قد إستخدمت في
جميع األحكاؿ التي يتمتع بيا بعض األفراد بدخؿ نتيجة لمزايا طبيعية أك تفصيمية سكاء في
المكقع أك المناخ أك غير ذلؾ ،كىكذا ينصرؼ إصطبلح الريع في المفيكـ الكاسع إلى كافة
أشكاؿ الدخؿ الراجعة إلى الييئات الطبيعية كالمناجـ كالمعادف كالنفط.

()1

أما كارل ماكس  Karl Marxفانطمؽ في تحميمو لمفيكـ الريع مف كاقع اإلنتاج
الرأسمالي ،فالزراعة عنده مثميا مثؿ الصناعة تخضع لنظاـ اإلنتاج الرأسمالي ،كماداـ األمر
أف ىناؾ مبمغا مدفكعا مف المزارع إلى المالؾ العقارم مقابؿ إستغبللو ألرضو لمدة محددة
بمدة زمنية ،ىذا المبمغ المدفكع يسمى ريعا عقاريا سكاء كاف مدفكعا في أراضي زراعية أك
أراضي بناء أك مناجـ أك مصايد ،ويرى ماركس أف األرض ليست ناتج عمؿ ،كمف ثـ ليست
ليا قيمة كلكف بالرغـ مف ذلؾ فإف لؤلرض في النظاـ الرأسمالي ثمف شأنيا شأف السمع
األخرل ،فمع التكسع في غير الزراعة معتمدا عمى المنتجات الزراعية تزيد قدرة الممكية
العقارية ،بفضؿ إحتكارىا لمتربة ،كىك ما يزيد الربح كيرفع مف ثمف األرض الذم ىك في
الحقيقة ليس ثمنا لشراء األرض كانما ثمف لشراء الربح الذم يحصؿ عميو مف يحتكر ممكية
 -1عز العرب ،مرجع سابق الذكر ،ص.9

الفصؿ الثاني

كاقع التنمية في الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا

األرض عمى مدار عدد السنكات ،كعند ماركس فإف الريع العقارم ىك جزء مف فائض
()1

القيمة ،كالريع كفقا لذلؾ ىك كؿ شكؿ خاص لفائض القيمة أم ىك الريع.

كالريع كذلؾ قد يككف داخميا مصدره ريكع السيادة كخدمات كنشاطات الدكلة
(المضاربات المالية كالعقاريةػ التراخيص ،عقكد اإلمتيازات) ( ،)2فيك ريع مرتبط بشكؿ أك
بانخر ،أما الريع الخارجي فبل يرتبط بالنشاط اإلنتاجي ،فالنفط بإعتباره ىبة كصدقة كعطاء
()3

مف الطبيعة إعتبر عائده بدكف شؾ ريعا خارجيا.

نستنتج مف كؿ ما سبؽ أف الريع كمفيكـ إستحكذ عمى إىتماـ الباحثيف اإلقتصادييف
حيث ركزكا عمى تسيير ىذا المصطمح ،كأجمعكا عمى أنو العائد الطبيعي الذم يأتي مف
األرض كلو تأثير عمى اإلقتصاد كالدكلة ،كما ربطكا بيف الريع كمكاد طبيعية في محاكلة
تفسير أثر ىذه المكارد عمى الدكلة.
ثانيا :مفيوم الدولة الريعية :ظير مفيكـ الدكلة الريعية منذ ثمانينات القرف العشريف
في عدد مف الدراسات العربية اليامة ،كتكفي اإلشارة إلى دراسات كؿ مف حازم البيالوي
وخمدون النقيب ومحمد جابر األنصاري كالتي صدر أغمبيا عف مركز دراسات الكحدة
العربية ،فضبل عف اإلسياـ البارز الذم قدمو الباحث اإليراني حسين ميداوي في ىذا
اإلطار ،كالذم يعتبر أكؿ مف إستخدـ مصطمح الدكلة الريعية في دراسة لو سنة 1970ـ
حيث يعرؼ الدكلة الريعية بأنيا " :دكؿ تتمقى مكارد كبيرة مف الريع الخارجي بشكؿ منتظـ،
الريع الخارجي بدكره يعرؼ كريع يتـ دفعو مف قبؿ أفراد أك شركات أك حككمات أجنبية إلى
أفراد أك شركات أك حككمات البمد المعنى " ،كيرل أف دفع رسكـ المركر في قناة السكيس
 -1أحمد جامع ،الموجز في االشتراكية ،القاىرة :دار النيضة العربية ،5972 ،ص.558
 -2نجار ،مرجع سابق الذكر ،ص.8

-3فتحي محمد البعجة ،التطور اإلجتماعي واإلقتصادي لمبناء السياسي العربي ،الكتاب األول عن عنصر الكولونيالية

إلى عصر النفط ،ط ،5بنغازم :دار النيضة ،2226 ،ص.552

كاقع التنمية في الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا

الفصؿ الثاني

يمثؿ ريعا خارجيا ،كذلؾ الحاؿ بالنسبة لدفع رسكـ البناء كاستخداـ أنابيب النفط المارة في
أراضي الدكؿ المعنية ،كاألىـ أنو يعتبر العائدات النفطية المحصمة مف طرؼ الدكؿ المصدرة
()1

لمنفط ريعا خارجيا أيضا.

كحسب حسين ميداوي أيضا فإف الدولة الريعية ىي تمؾ الدكلة

التي تعيش عمى عائدات مف الخارج ،إما مف بيع مادة الخاـ أك مف تقديـ خدمات إستراتيجية
مثبل :كما ىك الحاؿ مع قناة السكيس أك مف ضرائب تفرض عمى تحكيبلت مف الخارج
فالدكلة الريعية بيذا المعنى تعتمد عمى دخؿ ال يتـ الحصكؿ عميو عف طريؽ اإلنتاج
كالعمؿ.

()2

كقد جاءت مساىمة ميداكم ىذه بعد زيادة العائدات الحككمية اإليرانية جراء تأميـ
النفط في الخمسينيات مف القرف الماضي ،كمما تجدر اإلشارة إليو أف تحديد المصادر
الريعية مسألة تقديرية إختمفت حكليا اآلراء ،كلكف مف المتفؽ عميو مبدئيا أف أغمبية العناصر
الريعية الخارجية ىي المحدد في إعتبار الدكلة ريعية أـ ال ،إضافة إلى ذلؾ فإف ظاىرة الريع
عامة ال تختص بإقتصاد معيف دكف آخر ،ففي كؿ إقتصاد تكجد عناصر ريعية تختمؼ
كثافتيا مف بمد آلخر ،كثمة مظير آخر ميـ لمدكلة الريعية ىك ذلؾ الذم يعبر عف حالة
خاصة مف اإل قتصاد الريعي عندما يؤكؿ الريع الخارجي أك نسبة كبيرة منو إلى فئة صغيرة
أك محدكدة تتمثؿ في الطبقة الحاكمة ،كمف ثـ يتـ تكزيع أك إستخداـ ىذه الثركة الريعية عمى
الغالبية مف السكاف.
كتجدر اإلشارة إلى أف إطبلؽ صفة الدكلة الريعية ليس بالضركرة أف يككف مبلزما
لمدكلة في كؿ الفترات كانما في ضكء مقدار ما تسيـ بو العائدات الريعية الخارجية مف الناتج
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المحمي اإلجمالي ،كبيذا المعنى قد تتحكؿ الدكلة مف ريعية إلى شبو ريعية أك بالعكس نتيجة
()1

لمكضع اإلقتصادم كالسياسي الذم يحكـ إقتصاد تمؾ الدكلة.

ثالثا :ماىية الدولة الريعية النفطية :لقد ظير ىذا المفيكـ لدل حسين ميداوي أيف
يرل أف الظاىرة التي تستدعي إنتباىو في تطبيقو لمفيكمو ىي أف اإلسياـ األساسي لقطاع
النفط يكمف في تمكيف حككمات الدكؿ المصدرة لمنفط مف اإلقداـ عمى برامج إنفاؽ عاـ كبيرة
دكف الحاجة إلى فرض الضرائب كدكف الكقكع في عجز في ميزاف المدفكعات أك مصاعب
تضخمية ،كىك ما تعاني منو الدكؿ النامية األخرل.

()2

إف الدولة الريعية النفطية تغدك كما ىي ريعية ال لككنيا تنتج النفط كتعتمد عميو في
إقتصادىا ،بؿ لككنيا تدير عممية بيعو كانفاقو لكحدىا إنيا تتكلى أمر إعادة تكزيعو عمى
النحك الذم تشاء .لقد أدل إعتماد الدكلة عمى النفط ككسيمة تكاد تككف الكحيدة في دعـ
مكارد الميزانية ثـ إحتكار عائداتو إلى تراكـ رأس ماؿ الدكلة ،فغدت في النياية العامؿ األىـ
في كؿ الحياة اإلقتصادية كاإلجتماعية ،كيتجسد ىذا البعد في إدارة الدكلة لمريع كاعادة
تكزيعو كتدكيره .كىذا ما يؤكده حازم البالوي حيث يرل أف دكر الغالبية العظمى مف السكاف
في الدكؿ الريعية يعتمد عمى إستخدامات ىذه الثركة ،بحيث أف ما ينشأ عف ذلؾ مف
نشاطات إقتصادية تابعة يعتمد إعتمادا كبي ار عمى المصدر األساسي لمثركة (النفط) ،فالدكلة
ال تنعت بالريعية فحسب تعريؼ حازم البيالوي اليككف إال إذا تكفر شرطا ميما طبعا إلى
جانب الشركط األخرل أال كىي إستطاعة الحككمة عمى إنفاؽ ريع النفط بمركنة تمكنيا مف
تحقيؽ سياسة الرفاىية مف دكف القيكد المكجكدة في العالـ الحر.

()3
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الفصؿ الثاني

كما يمكف تعريؼ الدكلة الريعية النفطية بأنيا تمؾ الدكلة التي تعتمد في معظـ
صادراتيا كتمكيؿ ميزانيتيا العامة عمى تصدير النفط (النفط الخاـ كالغاز كالمنتجات
البترككيماكية) كتممؾ أك تسيطر الدكلة فييا عمى العكائد النفطية.

()1

ككذلؾ تعتبر الدكلة الريعية تبلزـ لدكلة ريعية نفطية قد يككف في حاالت عديدة
منفصبل ،فميس كؿ دكلة منتجة لممكارد الطبيعية بضركرة أساسية تككف دكلة ريعية كلكي
يككف كذلؾ يجب أف تشكؿ مداخيميا مف صادرات المكاد الخاـ بنسبة مرتفعة مف إجمالي
اإليرادات األجنبية ،كأف تككف نسبة كبيرة مف مككنات ناتجيا المحمي اإلجمالي مصدره
صادرات المكاد الخاـ (النفط) .

()2

رابعا :تعريف االقتصاد الريعي :إف ظاىرة الريع ىي ظاىرة عامة ال يختص بيا
إقتصاد دكف آخر ،ففي كؿ إقتصاد كبالضركرة تكجد بعض العناصر الريعية ،كلكف
اإلقتصادات تختمؼ فيما بينيا مف حيث درجة تكافر العناصر الريعية ،فاإلختبلؼ ىنا في
الدرجة أك النسبة ،فعندما تككف الغالبية في إقتصاد ما لمعناصر الريعية يمكف عندئذ الحديث
عف إقتصاد ريعي.

()3

يعني اقتصاد الريع :إعتماد بمد ما عمى إستخراج مصدر طبيعي مف باطف األرض
كالنفط مثبل ،كليذا فإف إقتصاد ىذا البمد يككف في الغالب رخكا إذ يعتمد عمى المبادالت
التجارية كينتج مجتمعا إستيبلكيا يسيطر فيو قطاع اإلستيراد ،كىك إقتصاد ال يكلي
الصناعات التحكيمية كالزراعة أىمية كربما نجد في إقتصاديات البمداف عمكما نمكذجا ليذا
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النمط مف اإلقتصاد مثؿ البمداف العربية ،بحيث تتمتع فيو الدكؿ أك الدكلة بعائدات مالية
كبيرة سكاء عف طريؽ البيع أك الجباية كعادة ما تستعمؿ ىذه العكائد المالية الكبيرة بشكؿ
مباشر في البناء كالتشييد كتكزيع أجكر المكظفيف كالعماؿ،ك إستيراد كؿ ما تحتاجو الدكلة
دكف إستثمارىا في قطاعات إنتاجية تنعش اإلقتصاد كتكفر فرص العمؿ.

()1

فاإلقتصاد الريعي :ىك أيضا اإلقتصاد الذم يشكؿ فيو الريع الخارجي نسبة كبيرة مف
دكر في تكليد الريع كاستغبللو كما ىك الحاؿ لجزيرة سياحية
الدخؿ كيككف ألكثرية السكاف ا
تعتمد في إيراداتيا عمى السياحة لظركفيا الجغرافية كالمناخية .إذف اإلقتصاد الريعي ىك
إقتصاد تداكلي كليس إقتصاد إنتاجي كبذلؾ تككف الدكلة الريعية نظاما فرعيا متصبل بإقتصاد
ريعي ،كأف اإل قتصاد الريعي ىك األساس عادة في تككيف دكلة ريعية تككف الكسيط بيف
القطاع المنتج لمريع كالقطاعات األخرل مف خبلؿ اإلنفاؽ العاـ.

()2

كيعرؼ الخبير اإلقتصادم العراقي الدكتور صبري زايد السعدي اإلقتصاد الريعي بأنو:
"اإلقتصاد الذم يعتمد عمى الريع اإلقتصادم المتكلد مف إنتاج النفط كالغاز المممكؾ كميا
(الطاقات اإلنتاجية كاإلحتياطات) لمدكلة" .كتتمخص درجة إعتماد اإلقتصاد الكطني عمى
ىذا الريع بمعايير إسياـ قطاع النفط بنسبة أكبر مف مجمكع إسيامات قطاعات الصناعة
كالزراعة في الناتج المحمي اإلجمالي ،كأف اإليرادات النفطية تمكؿ النسبة العظمى مف
اإلستثمار العاـ الذم يشكؿ نسبة تزيد عف  %50مف مجمكع اإلستثمار الكمي كأكثر مف
 %50مف اإلنفاؽ الحككمي الجارم (المي ازنية السنكية اإلعتيادية)،ك أف قيمة الصادرات
النفطية (العمبلت األجنبية) تسيـ بأكثر مف  %50مف مجمكع الصادرات ،كمف جانب آخر
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الفصؿ الثاني

يرل بعض اإل قتصادييف أنو في حاؿ تجاكزت مساىمة القطاعات غير اإلنتاجية أك الريعية
 %50مف الناتج المحمي اإلجمالي لدكلة ما عندىا ينظر إلى اإلقتصاد بكصفو إقتصادا
ريعيا.

()1

نستنتج أف الدول الريعية النفطية ىي التي يمعب فييا الريع الخارجي المتمثؿ في النفط
بشكؿ رئيسي دك ار ىاما في إقتصادياتيا ،حيث أنو يشكؿ  %80مف صادراتيا كىذا ما يعكد
عميو برخاء مف جية كمف جية أخرل يشكؿ عائقا كبي ار عمى الصناعات األخرل ككذلؾ ىذه
الدكؿ تتسـ أغمبيتيا بأنظمة مستبدة كاستغبلؿ نخبة صغيرة لمثركة النفطية ،كما أف ىناؾ أثر
سمبي لمريع النفطي عمى الحياة السياسية كاإلجتماعية ليذه الدكؿ.
انًطهة انثاني :خصائص انذونح انزيؼيح اننفطيح
لمدكؿ الريعية النفطية سمات كخصائص بكاسطتيا يمكف تمييزىا عف باقي الدكؿ،إال أنو
قبؿ التعرض ليذه الخصائص،سنذكر أكال خصائص الدكلة الريعية.
 -1مف خبلؿ الدراسات التي تناكلت مفيكـ الدولة الريعية يمكف إستخبلص الخصائص
اآلتية:
 إرتفاع معدالت اإلنفاؽ الحككمي بدكف الحاجة إلى فرض ضرائب. ضعؼ ىيكؿ اإلنتاج المحمي خارج القطاع الريعي إرتفاع األىمية النسبية لمصادرات الريعية كالنفط مف إجمالي الصادرات التي تصؿأحيانا إلى أكثر مف .%80
 اإلعتماد عمى الريع الخارجي كمصدر أساسي لمدخؿ كانخفاض المساىمةالمجتمعية في تككينو.
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الفصؿ الثاني

 الدخؿ الريعي ىك الدخؿ السائد كاف كاف ذلؾ ال يعني أنو النكع الكحيد مف الدخؿكعمى إعتبار أنو ال يكجد إقتصاد ريعي صافي ،ففي كؿ اإلقتصاديات تكجد بعض
العناصر الريعية لكنو في حالة الدكلة الريعية تككف طاغيا ،كما أف منشأه يككف
خارجيا حيث أف كجكد اإليجار الداخمي ليس كافيا لتكصيؼ الدكلة بالريعية.

()1

 أنيا مبنية عمى اإلقتصاد مف النمكذج التداكلي أك اإلقتصاد مف النمكذجالتخصصي ،حيث تككف الدكلة ىي المحرؾ الرئيسي لكظيفة التداكؿ أك التخصص
إزاء شتى القطاعات اإلقتصادية كالمجمكعات اإلجتماعية كبإعتبار أنيا غير منتجة
فإف اإلقتصاد التداكلي يككف مبنيا أساسا عمى اإلنفاؽ كبمعنى آخر فإف األفراد
كالمجتمعات كالدكلة نفسيا يتنافسكف مف أجؿ السيطرة عمى الريع كأف أكثر النشاط
اإل قتصادم إنما يعتبر كسيمة لضماف تداكؿ الدخؿ كال يعتبر مسمكا متجيا كجية
إنتاجية.

()2

-2أما بالنسبة لمخصائص المرتبطة بالدول الريعية ذات الوفرة النفطية نذكر ما يمي:

()3

 اإلعتماد شبو التاـ عمى الريع الخارجي كمصدر أساسي لمدخؿ إلرتباطو بالمصادرالخارجية في تكليد الدخؿ كنسبتو العالية في الناتج المحمي اإلجمالي كىما السمتاف
المتبلزمتاف إل قتصادات تمؾ الدكؿ ،كما تتجمى أىمية ىذا المصدر بأنو يشكؿ أكثر
مف  %82مف مجمؿ الصادرات لتمؾ البمداف كأكثر مف  %30مف ناتجيا المحمي
اإلجمالي.
-Hazem Bellawi, "The Renter State in the Arab World (HazemBelawi-12) and Giacomo
 -2البعجة مرجع سابق الذكر ،ص.55

Lucian", The Renter State, London: Groom helm, 1987, p51
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related:iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2012/11/A.Al-Janabi-Rentier-state-edited-

 version-12-11-2012.pdfلمخصائص المرتبطة بالدكؿ الريعية ذات الكفرة النفطية ،اليكـ الثبلثاء ، 2257/24/22
الساعة.55:h55

1

الفصؿ الثاني

كاقع التنمية في الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا

 ضمف ىياكؿ اإلنتاج المحمي تتصؼ إقتصاديات الدكؿ الريعية النفطية بييمنةقطاع النفط عمى القطاعات األخرل ،كتتجمى أىمية ىذا القطاع الريعي عند النظر
إلى مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي لتمؾ البمداف التي تتراكح في المعدؿ ما
بيف  %32إلى ، %39في الكقت الذم ال يتعدل متكسط نسبة الصناعات
التحكيمية  %12مف الناتج المحمي اإلجمالي.
 إنفصاـ العبلقة بيف تيار العائدات الريعية التي تؤكؿ إلى حككمات ىذه الدكؿ كبيفالجيد اإلنتاجي لممجتمع ككؿ ،حيث أف عائدات النفط تتحدد بقكل خارجية ترتبط
بالسكؽ العالمية كالطمب عمى النفط ،فالتداعيات في أسعار ىذا المنتج تعتبر
منفصمة عف تكاليؼ اإلنتاج المحمية لمنفط.
 إف تيار العائدات الريعية يؤكؿ بأجمعو أك نسبة عالية منو إلى فئة صغيرة أكمحدكدة متمثمة في النخبة الحاكمة (الدكلة) ،كمف ثـ تتـ إعادة تكزيعو أك إستخدامو
عمى الغالبية مف السكاف.
 يشكؿ اإلنفاؽ العاـ نسبة كبيرة مف الدخؿ القكمي دكف الحاجة لفرض الضرائبكدكف الكقكع في عجز في ميزانية المدفكعات أك مصاعب تضخمية كىك ما تعاني
منو الدكؿ النامية األخرل.
 سيطرة العقمية الريعية في النظرة إلى العائدات النفطية كيشير إلييا لوساني إلى أفالصفة األساسية لمعقمية الريعية ىي أنيا تنطكم عؿ قطع في السمسمة بيف العمؿ
كجزائو ،فالجزاء يصبح كسبا مفاجئا ال نتيجة لعمؿ جاد منتظـ حيث أنو يككف
متعمقا بكضع ما ،لذا فيك معرض لمخسراف كذك صفة نيازة لمفرص.

الفصؿ الثاني

كاقع التنمية في الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا

 العبلقة بيف الدكلة كالمجتمع عبلقة مف طرؼ كاحد ،فالدكلة ىي التي تعطي كؿشيء كتكفر كؿ شيء ،كبالتالي فإف محكر العبلقة بيف المكاطف كالدكلة يتمحكر
حكؿ مقدار ما يحصؿ عميو مف ماؿ أك خدمات تكفر ماال ،فمـ تعد الحقكؽ
السياسية مكضكعا لمنقاش أك المطالبة.
 تكظيؼ الريع النفطي في كسب الكالء لمنخبة الحاكمة حيث نجد أف المجتمعالمدني قد أسقط مطالبو عف الدكلة ألنو ال يرل مف حقو التأثير في السياسة ،كما
أف الدكلة نجحت بشكؿ ما في التخمص مف المحاسبة االمدنية ،ىذه اإلستقبللية عف
المجتمع المدني مرتبطة بمداخيؿ النفط الكبيرة المدفكعة مباشرة لمدكلة ،مثاؿ :دكؿ
الخميج.
 كفي جميع دكؿ العالـ تقريبا يككف الناتج المحمي اإلجمالي محددا رئيسيا لحجـاإليرادات الحككمية ألنيا تعتمد عمى الضرائب ،أما في الدكؿ الريعية النفطية األمر
يختمؼ تماما ،فإف اإليرادات الخارجية النفطية تؤثر بشكؿ مباشر عمى الناتج
المحمي اإلجمالي كالمحددة لعممية نمك الناتج المحمي.

()1

انًطهة انثانث :اننظزياخ انًفسزج نهذونح انزيؼيح
تعد الدكلة الريعية حقبل لمدراسات مف طرؼ الباحثيف كالمفكريف الذيف حاكلكا إعطاء
تفسير ليذا المفيكـ ،كذلؾ مف خبلؿ تقديـ نظريات تمثمت في نظرية نقمة ككفرة المكارد(العمة
اليكلندية) ،كنظرية الدكلة الريعية ،ككذلؾ التعديبلت الجديدة لنظرية الدكلة الريعية.

 -1جامعة بابؿ  " ،تقرير حكؿ سمات الدكلة العربية الريعية" ،مف المكقع اإللكتركني:
related:iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2012/11/A.Al-Janabi-Rentier-state-edited-

 version-12-11-2012.pdfلمخصائص المرتبطة بالدكؿ الريعية ذات الكفرة النفطية ،اليكـ الثبلثاء ، 2257/27/22
الساعة.55:h55
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تعد نظرية المرض اليكلندم مف أبرز النظريات اإلقتصادية التي حاكلت تفسير األداء
اإلقتصادم لمدكلة الغنية بالمكارد الطبيعية ،كمف بيف ىذه النظريات نجد:
 -1نظرية نقمة ووفرة الموارد(العمة اليولندية) :يرل كريستين إبراىيم أف المرض
اليكلندم يرتبط بما عرفو اإلقتصاد اليكلندم خبلؿ فترة الستينات مف القرف الماضي
حيث شيدت ىكلندا خبلؿ ىذه الفترة زيادة كبيرة في ثركتيا بعد إكتشاؼ مستكدعات
كبيرة مف الغاز الطبيعي في بحر الشماؿ كعمى غير ما كاف متكقعا ألف ليذا التطكر
اإليجابي الجمي إنعكاسات خطيرة عمى أقساـ ميمة مف اإلقتصاد ،حيث أصبح
الجيمدر* (العممة اليكلندية) أكثر قكة ،كجعؿ الصادرات اليكلندية غير النفطية أقؿ
قدرة عمى المنافسة ،كقد أصبحت ىذه المتبلزمة تعرؼ بإسـ المرض اليكلندم كبصفة
عامة يمكف القكؿ أف ىذا األخير يمكف أف يحدث نتيجة أم تطكر ينجـ عنو تدفؽ
كبير في النقد األجنبي لمداخؿ كيشمؿ ذلؾ حدكث إرتفاع حاد في أسعار المكارد
الطبيعية كالمساعدة األجنبية كاإلستثمار األجنبي المباشر ،كلدراسة ىذا المرض يجب
تعقب أثريف ىما :أثر اإلنفاؽ كأثر تحرؾ المكارد ،كيمكف تعقب أثر اإلنفاؽ عند زيادة
الدخؿ مف خبلؿ زيادة أسعار النفط أك مكرد طبيعي آخر ،أما بخصكص أثر تحرؾ
المكارد فيظير في تحكؿ المكارد( رأس الماؿ كالعمؿ) إلى إنتاج سمع محمية غير
متداكلة خارجيا لتمبية الزيادة في الطمب المحمي كقطاع النفط المزدىر،ك يؤدم ىذاف
()1

التحكالف إلى إنكماش اإلنتاج في قطاع الصادرات المتعثر.

 -1إبراىيـ كريستيف " ،المرض اليكلندم :ثركة كبيرة تدار بغير حكمة " ،مجمة التمويل والتنمية ،العدد(،2223 ،)55
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كمنذ الثمانينات أخذت نظرية نقمة المكارد أك المرض اليكلندم منحا سياسيا ،فنقمة
المكارد ال تترجـ فقط إلى عمَة إقتصادية كلكنيا تتمثؿ في مرض ذك طابع سياسي ،مما أدل
إلى ظيكر ما يسمى في كثير مف األدبيات الدولة الريعية  ،Etat rentierأم تمؾ الدكلة
التي تتميز بعجز في المؤشرات الجيدة إلدارة الحكـ ،كانتشار الفساد السياسي كالمالي ،أنظمة
إستبدادية معرضة لمتمؼ كاإلضطرابات كاإلحتجاجات السياسية.
 -2نظرية الدولة الريعية :ظيرت ىذه النظرية نتيجة تحميؿ سمكؾ الدكلة المنتجة
لمبتركؿ في منطقة الشرؽ األكسط ،فيناؾ إيرادات كثيرة تـ الحصكؿ عمييا حكلت
دكال صغيرة فقيرة إلى دكؿ غنية ليا سمكؾ ريعي بدؿ مف إستعماؿ ىذه الثركة الجديدة
في تنكيع إقتصادياتيا ،كليذا فإف كفرة المكارد الطبيعية المعدنية كخاصة كفرة
المحركقات أدت إلى ظيكر نماذج خاصة بالدكؿ أطمؽ عمييا الدكلة الريعية ،كىذا ما
سمح لمباحثيف بتفسير أسباب ضعؼ األداء اإلقتصادم في مجاؿ التنمية اإلقتصادية
كالنمك اإلقتصادم.
فالدكلة الريعية بصفة عامة إعتبرت كنقمة كمثميا مثؿ العمَة اليكلندية ،كلقد كاف
الميداوي( )Mahdawy 1970أكؿ مف إستعمؿ مصطمح الدكلة القائمة عمى الريع ،كتـ
تطكير ىذا المفيكـ مف طرؼ  ،Giacomo Luciani 1987كما تناكؿ

Ross

ىذا المفيكـ لتفسير أسباب ضعؼ األداء اإلقتصادم في مجاؿ التنمية اإلقتصادية
كالنمك اإلقتصادم لمدكؿ المصدرة لمبتركؿ.

()1

 -1بمقاسـ زايرم " ،كفرة المكارد كالنمك االقتصادم بالتطبيؽ عمى االقتصاد الجزائرم" ،مؤتمر دولي حول تقييم آثار

االستثمارات العامة وانعكاساتيا عمى التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل فترة  ،1022-1002جامعة فرحات

عباس بسطيؼ ،5كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير 52-55 ،مارس  ،2253ص.4
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 -3التعديالت الجديدة لنظرية الدولة الريعية :في الثمانينات تـ التركيز عمى السمككيات
الناتجة في اإلستحكاذ عمى الريع كإنتشار الفساد المالي كالسياسي ،تبذير المسؤكليف
كبركز أنظمة استبدادية .أما في التسعينات فقد تـ كضع أفكار جديدة تركز عمى
اآلليات التي تسبؽ ظيكر الدكلة الريعية في ظؿ كفرة الثركة النفطية
كالمحركقات،فخصائص قطاع التصدير الرئيسي سيؤثر تأثي ار مباش ار عمى القدرات
المؤسساتية لمدكؿ المصدرة لممكارد النفطية ،كما أف التغيرات المختمفة فيما يخص
المسار اإلقتصادم لمدكؿ التي تسمى  Petro-statesستكاجو العديد مف العراقيؿ
كفي ىذا المجاؿ نجد العديد مف الدراسات التي ربطت الدكؿ الريعية باألنظمة
اإلستبدادية ،كظيرت العديد مف التساؤالت حكؿ إمكانية تبلزـ الدكؿ المصدرة لممكاد
المعدنية بما فييا البتركؿ كالنظاـ اإلستبدادم ،ففي دراسة شممت حكالي  113دكلة
مف الفترة 1971ـ إلى 1997ـ حاكؿ 2001 Michal Rossم اإلجابة عمى ىذا
السؤاؿ ككانت النتائج المحصؿ عمييا تبيف أف النظرية التي تؤكد عمى أف كفرة
المكارد تؤثر سمبا عمى الديمقراطية صحيحة في العديد مف الحاالت ،كليذا فإف األثر
السمبي لمريع عمى الديمقراطية تتمثؿ في العبلقة ما بيف إنتاج البتركؿ كاإلستبداد ليس
حص ار عمى منطقة الشرؽ األكسط ،كما أف دراسات أخرل تشير إلى أف الدكؿ
المنتجة لممكاد المعدنية خاصة المحركقات كاف ليا في المتكسط أقؿ تكجو نحك تبني
أنظمة ديمقراطية مقارنة مع حالة الدكؿ المنتجة لممكاد الزراعية ،كبصفة عامة فإف
التعديبلت التي مست نظرية الدكلة الريعية لـ تركز فقط عمى عبلقة البتركؿ بالنظاـ
السياسي كالديمقراطية ،كانما شممت كذلؾ حرية الصحافة كحرية التعبير كحؽ إنشاء
الجمعيات كتعزيز دكر المجتمع المدني ،إضافة إلى إىماؿ اإلستثمار في رأس الماؿ
البشرم مف خبلؿ نفقات التعميـ كالصحة كتحسيف المستكل المعيشي.
 -1نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،ص ص.52 -55
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انًطهة انزاتغ :انتؼزيف تانذول انزيؼيح اننفطيح تئفزيميا
كثرت الدراسات حكؿ النفط بإفريقيا ،ككذا حكؿ الدكؿ النفطية اإلفريقية،خاصة تمؾ
الدراسات التي حاكلت أف تبرز الجانب السمبي لتأثير النفط عمى ىاتو األخيرة.
قاـ الباحث كالكاتب األمريكي جون حسين جازفينيان John Hussein jazfinian
في كتابو "التكالب عمى نفط إفريقيا" حيث حاكؿ دراسة المرض اليكلندم كذلؾ ليبيف تأثير
عائدات النفط السمبي عمى مدل نجاح إدارة الدكلة في الدكؿ اإلفريقية ،فقاـ بعرض ىذه
الحاالت أيف نجد كؿ :مف نيجيريا التي تطرؽ إلييا في الفصؿ األكؿ مف كتابو ،حيث
إعتبرىا نمكذجا لمدكلة الفاشمة في اإلستفادة مف الثركة النفطية عمى الرغـ مف ظيكر البتركؿ
فييا في كقت مبكر ،حيث إنخفض مستكل معيشة سكانيا بإطراد منذ اإلستقبلؿ عف بريطانيا
عاـ 1960ـ ،كيتناكؿ الفصؿ الثاني دكلة الغابون التي كجدت نفسيا فجأة تحصد مئات
المبلييف مف الدكالرات ببل جيد بفضؿ العائد الضخـ اآلتي مف البتركؿ ،تتحكؿ مف اإلنتاج
إلى اإلستيراد شبو الكامؿ مف الخارج ،كمف ثـ اإلنفاؽ ببذخ كعندما ينخفض الكارد مف ثمف
النفط تدخؿ الدكلة في أزمة حقيقية سكاء في المنتجات الزراعية أك الصناعية كعمى سبيؿ
المثاؿ :المكز ،كانت الغابون تكتفي ذاتيا منو كلكف بعد إكتشاؼ البتركؿ (النفط) أصبحت
تستكرده كامبل مف البمد المجاكر الكاميركف .كفي الفصؿ الثالث يتحدث الباحث عف أنغوال
كىي نمكذج آخر لمدكلة اإلفريقية التي تحمؿ كافة التناقضات ،حيث تكجد فئة صغيرة شديدة
الترؼ تتصرؼ بطريقة ال تتكافؽ مع ككف أغمبية سكاف الببلد تعيش في فقر مدقع
كعشكائيات كتضخـ يصؿ إلى أكثر مف ألؼ في المائة في العاـ الكاحد ،كيناقش الفصؿ
أف دخؿ الفرد في ىذا البمد
الرابع األكضاع األكثر سكءا في غينيا االستوائية ،إذ تبيف َ

كالذم يبمغ  6200دكال ار كىك مف أعمى الدخكؿ في إفريقيا ،فإف غالبية مكاطني غينيا
اإلستكائية غير متعمميف ،كيعانكف مف سكء التغذية كيعيشكف في عشكائيات عفنة ببل ماء كال
كيرباء ،أما في الفصؿ الخامس فتحدث الكاتب عف نمكذج مختمؼ قميبل عما سبؽ كىك دكر
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النفط في ساوتومي تمؾ الدكيمة الصغيرة التي إحتميا البرتغاليكف حتى عاـ 1975ـ كال يزيد
()1

عدد سكانيا عف  200ألؼ نسمة ،كربما تككف نتائجيا أفضؿ مف النماذج السابقة.

كفي دراسة لألستاذ كريم محمد خيدر أيف أشار إلى الدكؿ اإلفريقية النفطية الريعية
كالتي إعتبرىا دكال ريعية نفطية بإمتياز ،حيث يرل أف ىذه الدكؿ اإلفريقية النفطية تعيش
في تبعية مطمقة لؤلمكاؿ النفطية ،فإذا نظرنا إلى أكبر الدكؿ النفطية في إفريقيا نجدىا تتمثؿ
في نيجيريا والجزائر وأنغوال ،فنجد نيجيريا مثبل التي تعد أكبر دكلة نفطية في إفريقيا تمثؿ
إيرادات النفط فييا  %81مف عائدات الضرائب ك %97مف إيرادات الصادرات ،أما الجزائر
فإف المحركقات تمثؿ حكالي  %97مف إيرادات الصادرات كحكالي %40مف الناتج المحمي
()2

اؿ pibك %60مف ميزانية الدكلة ،أما أنغكال فيي ال تختمؼ كثي ار عف ىذه الدكؿ.

-1بدر محمد بدر " ،تكالب عمى نفط إفريقيا" ،مف المكقع األلكتركني:
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2014/11/17/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%
D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%81%D8%B7-

 ، %D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7يكـ االثنيف  2257/28/27عمى
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انًثحث انزاتغ :يسار انتنًيح في أهى انذول انزيؼيح اننفطيح تئفزيميا
عرفت الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا عدة محطات في التنمية ،كىذا عمى إمتداد عدة
فترات تميزت بمحاكالت مف أجؿ تحقيؽ التنمية ككانت الجزائر كأنغكال أبرز ىذه الدكؿ ،كما
صادمت الدكؿ النفطية بإفريقيا مجمكعة مف المشاكؿ التي صعبت في تحقيؽ التنمية ككانت
الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا ضمف ىذه الدكؿ التي كاجيت ىذه العقبات.
انًطهة األول :يسار انتنًيح في انجزائز
سعت الجزائر منذ اإلستقبلؿ نحك تحقيؽ التنمية كىذا يظير مف خبلؿ البرامج
كالمخططات التنمكية التي عرفتيا ،كىذا بغية تحسيف األكضاع المعيشية كتحقيؽ مكانة
معتبرة بيف الدكؿ كانشاء إقتصاد خارج عف النفط ،كليذا نجد مجمكعة مف البرامج التنمكية
تبنتيا خبلؿ فترات معينة.
فترة ما قبل2001م :تميزت ىذه المرحمة بإتباع الدكلة الجزائرية سياسة التسيير الذاتي
إمتدت مف سنة 1962ـ إلى سنة 1966ـ التي تقكـ عمى تأميـ األراضي الزراعية كذلؾ
سنة 1963ـ كالمناجـ سنة 1966ـ ،كبعد ىذه الفترة قامت الدكلة بإتباع سياسة عرفت
بالتصحيح الييكمي ،األكؿ تـ تبنيو في الفترة الممتدة مف سنة 1967ـ إلى سنة 1979ـ
كا تصفت ىذه المرحمة بقياـ الدكلة الجزائرية بعدة مخططات تنمكية منيا :المخطط الثبلثي
1967ـ1969-ـ الذم يرتكز عمى الصناعة كاألنشطة المرتبطة بالمحركقات بالدرجة
األكلى.

()1

المخطط الرباعي األكؿ 1970ـ1973-ـ كاليدؼ مف ىذا المخطط إنشاء صناعات
قاعدية تككف بمثابة دعامة إلنشاء صناعات خفيفة فيما بعد ،في حيف يعتبر المخطط
الرباعي الثاني 1974ـ1977-ـ تكممة لممخطط السابؽ ،ثـ تأتي مرحمة التصحيح الييكمي
 -1بغداد كربالي " ،نظرة عامة عمى التحكالت االقتصادية في الجزائر" ،مجمة العموم اإلنسانية ،جامعة محمد خيضر
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الثاني الممتدة مف سنة 1979ـ إلى غاية سنة 1987ـ تتميز ىذه المرحمة بقياـ السمطات
الجزائرية بعد ة إجراءات تتمثؿ في عممية التنازؿ عف الممتمكات العمكمية مف خبلؿ صدكر
القانكف  *84-81ثـ القانكف  *87-19المتعمؽ باإلصبلح الفبلحي،ككذا إعادة الييكمة
المالية إبتداء مف سنة  ،1983كتقسيـ  50مؤسسة عمكمية كبيرة الحجـ إلى  300مؤسسة
جديدة ،ككذا ضبط قانكف اإلستثمار في القطاع الخاص  11-82في سنة 1984ـ ،كالغاية
منو جعؿ اإل قتصاد أكثر فعالية كنجاعة ،ثـ تأتي مرحمة التصحيح الييكمي الثالث مف سنة
1988ـ إلى سنة 1992ـ إستمرت السمطة الجزائرية في القياـ بجممة مف اإلجراءات منيا
عمى سبيؿ المثاؿ إستقبللية المؤسسات العمكمية حسب قانكف  01-88ككذا قانكف المالية
 03-88الصادر يكـ  1988-01-12الذم يعتبر المؤسسات العمكمية خاضعة لمقانكف
التجارم كمنح البنؾ الجزائرم مسؤكلية الرقابة النقدية كالمصرفية مف خبلؿ القانكف 10-90
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...إلخ ككؿ اإلجراءات المتبعة خبلؿ ىذه الفترة تيدؼ إلى إلصبلح مؤسسات الدكلة.

تميزت المرحمة المكالية بعد مرحمة اإلصبلحات الذاتية أك غير المفركضة بإنعداـ
اإلستقرار السياسي كاإلقتصادم كاألمني نتيجة ظاىرة اإلرىاب ،حيث عمت الفكضى خبلؿ
فترة التسعينيات كاتبعت الدكلة جممة مف السياسات المفركضة مف قبؿ صندكؽ النقد الدكلي
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كالبنؾ العالمي مف أجؿ إعادة جدكلة الديكف كتتمثؿ ىذه السياسات في:

 -1برنامج التثبيت كالتكيؼ الييكمي بيدؼ إستعادة التكازف الداخمي كالخارجي كبغية
تحقيؽ النمك اإلقتصادم كاإلجتماعي ،كمف أىـ ىذه البرامج التي إتبعتيا مف أجؿ
تحقيؽ األىداؼ فيي كالتالي :اإلصبلح الييكمي ،السياسة المالية ،السياسة النقدية
السياسة التجارية كادارة المديكنية.
شرعت الجزائر في تطبيؽ برنامج اإلستقرار اإلقتصادم في فترة التعديؿ الييكمي األكؿ أفريؿ
1993ـ -أفريؿ 1994ـ ككذلؾ برنامج خاص بالتثبيت اإلقتصادم 1993ـ1994-ـ يتضمف
إصبلحات في جميع المجاالت بيدؼ تطبيؽ لبرنامج التصحيح الييكمي1995ـ1998-ـ.
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ار سياسيا كأمنيا ما أدل إلى كجكد تكازنات مالية
أما في فترة 1998ـ كاف ىناؾ إستقر ا
كنقدية كمؤشرات إيجابية في الجكانب اإلقتصادية إلى غاية 2001ـ.
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 -2الفترة الثانية من 2001م إلى 2016م :في ىذه الفترة تبنت الجزائر مجمكعة مف
البرامج المتمثمة في برنامج اإلنعاش اإلقتصادم مف سنة 2001ـ إلى سنة
2004ـ خصص لو غبلؼ مالي يقدر بػ 525مميار دج منيا  129مميار دج
لمتنمية المحمية كأكثر مف  90مميار لمتنمية البشرية معتمدا في ذلؾ عمى عائدات
البتركؿ قصد تمبية الطمب اإلجتماعي ،أما بخصكص البرنامج الثاني فتمثؿ في
البرنامج التكميمي لدعـ اإلنعاش اإلقتصادم مف سنة 2005ـ إلى سنة 2009ـ
خصص لو رصيد مالي يقدر بػ  2ألؼ ك 202مميار دج ،كقد بمغ حجـ اإلستثمار
في حكالي  9مميار دج لمتنمية المحمية  1ألؼ ك 908مميار دج لمتنمية البشرية،
كقد كانت األكلكية لمكافحة البطالة ،السكف ،قطاع النقؿ كامداد األرياؼ بالكيرباء
كالغاز الطبيعي كتطكير الزراعة كدعميا ،إضافة لتحمية مياه البحر ،كالتطكير
المتكازف لممناطؽ ،يتمثؿ البرنامج الثالث في برنامج التنمية الخماسي مف سنة
2010ـ إلى سنة 2014ـ كصخر لو مبمغ يقدر بػ  21ألؼ ك 214مميار دج
مميار دج ما يقارب  286مميار دكالر فيو كبرنامج اإلستثمارات العمكمية قصد
تكممة المشاريع الكبرل التي تـ البدء فييا خاصة في قطاع السكؾ الحديدية،
الطرقات ،كالمياه ،كقد خصص البرنامج أكثر مف  %40مف مصادره لتحسيف
التنمية البشرية.
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 -1نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،ص ص.55-55
 -2فريمش ،مرجع سابق الذكر ،ص ص .297-282
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إال أنو منذ جكاف 2014ـ بدأت أسعار النفط في اإلنخفاض إلى أف كصمت إلى أقؿ
مف  ،%50حيث طرح ىذا التراجع المحسكس لؤلسعار عدة تخكفات عمى القدرة المالية
لمجزائر التي يعتمد إقتصادىا عمى المحركقات ،كىذا ما أدل بالدكلة إلى إتخاذ إجراءات
تقشفية لمكاجية إنخفاض أسعار النفط كتراجع الفكائد مف تاريخ جكاف 2014ـ ،كمف بيف ىذه
اإلجراءات نجد تجميد التكظيؼ في الكظيفة العمكمية لسنة 2015ـ ،كعبلكة عمى ذلؾ تـ
تجميد المشاريع الكبرل التي ال ترتدم طابعا عاجبل كال تحظى باألكلكية كليس ليا أثر
إقتصادم كاجتماعي مثؿ كرش الترامكام كالنقؿ الحديدم كالطريؽ السيار ،كما أف إستمرار
تراجع أ سعار النفط أدل إلى العجز عف تنفيذ المخطط الخماسي 2015ـ2019-ـ بما فيو
مشاريع سكنية كاقتصادية كا جتماعية كثقافية تحت ضغط عجز المكازنة حيث يتطمب تنفيذ
المخطط معدؿ  55.2مميار دكالر سنكيا كذلؾ لمدة  5سنكات ،كما عرفت ىذه السياسة
إنخفاض القدرة الشرائية لممكاطنيف الجزائرييف التي تراجعت مف  3إلى  ٪5خبلؿ عاـ
2015ـ مقارنة بسنة 2014ـ خاصة كأف أسعار المكاد الغذائية المستكردة شيدت إرتفاعا
يصؿ لحد %10خبلؿ نياية الثبلثي األكؿ لسنة 2015ـ.
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انًطهة انثاني :يسار انتنًيح في أنغىال
حاكلت أنغكال كغيرىا مف الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا بمكغ التنمية كالخركج مف الحالة
التي عاشتيا خبلؿ اإلستعمار كالمشاكؿ التي كاجيتيا مباشرة بعد اإلستقبلؿ كذلؾ مف خبلؿ
إتباع سمسمة مف البرامج التنمكية كىذا بيدؼ تحقيؽ التنمية.
بعدما نالت أنغكال إستقبلليا في 11نكفمبر1975ـ ،حيث أنيا كانت مستعمرة برتغالية
عرفت عدة مشاكؿ في التنمية ،فبعد اإلستقبلؿ دخمت في حرب أىمية عمى مقالد السمطة أيف
 -1مريـ شطيبي محمكد " ،إنعكاسات إنخفاض أسعار النفط عمى اإلقتصاد الجزائرم" ،مؤتمر حول أزمة أسواق الطاقة

وتداعياتيا عمى اإلقتصاد الجزائري ،جامعة األمير عبد القادر لمعمكـ اإلسبلمية بقسنطينة ،كمية الشريعة كاإلقتصاد54 ،
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دامت سبعة كعشركف عاما حيث إنتيت في سنة 2002ـ ،كلقي مميكف كنصؼ مميكف
شخص حتفيـ كشرد أكثر مف أربعة مبلييف داخؿ الببلد كخمسة مائة ألؼ آخريف نفيك إلى
دمرت الطرؽ كالسكؾ الحديدية كالجسكر التي بنيت خبلؿ الحكـ
خارج الببلد ،ككما َ
البرتغالي ،ككذا تدمير البنية التحتية الزراعية ،كىذا ما أثر عمى الحياة اإلجتماعية كالذم

أدل إلى إحتبلؿ أنغكال المرتبة  162مف بيف  177بمدا في مؤشر التنمية البشرية لؤلمـ
المتحدة سنة 1995ـ، )1(.كما عرفت ىذه الفترة قياـ أنغكال بتنفيذ سمسمة مف المبادرات الرامية
إلى اإلصبلح مثؿ برنامج اإلصبلح المؤسساتي لتحسيف اإلدارة الذم يركز عمى البلَمركزية
كتحديث اإلدارة العامة ،كالحد مف مستكل البيركقراطية ،كأطمؽ ىذا البرنامج بمساعدة منظمة
األمـ المتحدة لتنمية البرامج في عاـ 1996ـ.
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أما فيما يخص الفترة الممتدة مف سنة 2001ـ إلى 2016ـ فقد عرفت أنغكال نياية
َ

لمحرب األىمية في عاـ 2002ـ كفيو أيضا تـ طرح برنامج تعزيز المؤسساتي عمى الشعب
ككظيفة اإلدارة في كقت الحؽ ،ككفقا ليذا البرنامج المطركح قامت ك ازرة المالية األنغكلية
بكضع إجراءات سميت «قكاعد ذىبية» .كفي عاـ 2003ـ تـ تحقيؽ بعض اإلنجازات
بالسياسات النقدية كسياسات الصرؼ كاعادة تقييـ العممة الكطنية
اإلقتصادية التي تتعمؽ َ

كظيكر إستقرار كبير في سكؽ العمبلت( ،)3كفي نفس السنة قامت الحككمة األنغكلية بكضع
إستراتيجيات نذكر منيا إستراتيجية الحد مف الفقر كذلؾ بيدؼ التصدم لمفقر كتمقي الدعـ
مف البنؾ الدكلي كالجيات المانحة ( Estrategia Combate Pobreza l)ECPبيدؼ
إعمار الببلد كتمثمت األىداؼ الرئيسية ليذه اإلستراتيجية بإعادة اإلدماج ،إعادة التأىيؿ،
-Stephanie، Hanson ," Angola’s Political and Economic Development", Journal of Council
July 2008, p04.
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- Adriano Netto، and Eilde Ganba ," Economic Reforms in Angola in the Overall Context of
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Africa", Journal Oised on Budgeting, Vol 06, N°02, 2006, p3.
3

- Hanso ،Op.cit, p 8.
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إزالة األلغاـ كاألمف الغذائي كاإلجتماعي كالتنمية الريفية ،التعميـ كالصحة كالبنية التحتية
األساسية كفرص العمؿ كالتدريب الميني ،الحكـ (العدالة ،كاإلدارة العامة ،كالبلمركزية،
كالتخطيط ،كالجميكر ،اإلدارة المالية) كادارة اإلقتصاد الكمي ،إعادة االعمار ،كتحقيؽ
اإلستقرار اإلقتصادم ،كانتيت ىذه اإلستراتيجية بيف سنة 2007ـ كسنة 2008ـ ،بعد ذلؾ
قامت الحككمة بإعداد خطة متكسطة األجؿ في فترة ما بيف 2009ـ ك2013ـ التي تميزت
بالتركيز عمى دعـ القطاعات اإلنتاجية مف الزراعة كالصناعة عمى كجو الخصكص ،كما
عرفت أنغكال مجمكعة أخرل مف اإلستراتيجيات التي لـ يتـ العمؿ بيا مثؿ :إستراتيجية رؤية
 25سنة كظمت ىذه اإلستراتيجية غير منشكرة كلـ تكف رسمية.
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المطمب الثالث :عقبات التنمية في الدول الريعية النفطية بإفريقيا
عرفت الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا مجمكعة مف العقبات التي شكمت صعكبة في
تحقيؽ التنمية ،كالتي أثرت بشكؿ كبير عمى الدكؿ الريعية النفطية بإعتبار النفط محكر
إقتصادىا .كتتمثؿ ىذه العقبات في القيكد الخارجية كالقيكد الداخمية كالتي تتمثؿ فيما يمي:
أوال -القيود الداخمية عمى التنمية تتمثؿ فيما يمي:
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الشيع مما ييدد كحدة الببلد كتأخذ شكميا المتطرؼ مثؿ
 -كجكد الجماعات ك َ

السكداف كتقضي إلى حرب أىمية ،كعندما يقع مثؿ ىذا األمر فإف التنمية تعاؽ إف لـ نقؿ
تتكقؼ كميا ،فثمة نقص في الميارات اإلدارية كالقيادية كالفنية سببيا األساسي قصكر ب ارمج
التعميـ كالتدريس في مرحمة اإلستعمار ،كفي بعض الحاالت كاف النقص عند اإلستقبلؿ
نقصا حادا ،كاف الدكؿ التي نالت إستقبلليا مف خبلؿ كفاح تحرير طكيؿ األمد ىي األكثر
1

- Kamia Victor de Cvalbo, V.Luciano Chianeque and Albertina Delgado, Tearing us a part,

Inequalities in Southern Africa (Inequality in Angola), July 2013, p p 46-
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حمدم عبد الرحماف ،إفريقيا وتحديات عصر النيضة والمستقبل ،القاىرة:مكتبة مدبمي لمنشر كالتكزيع،2008 ،
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تأث ار بيذا القيد المعطؿ كمثؿ ذلؾ أنغكال كالمكزمبيؽ المتاف عانتا مف شح المكارد البشرية كقمة
اليد العاممة.
 غياب طبقات أصحاب العمؿ الخاصة في كثير مف الدكؿ اإلفريقية القادريف عمىالقياـ باألنشطة في األعماؿ عمى نطاؽ كاسع ،يعني أنو كاف لزاما عمى الدكلة أف تصبح
الككيؿ الرئيسي لمتنمية ،فكانت النتيجة خمؽ قطاع شبو حككمي ىائؿ يككف أحيانا غير
كؼء كفاسد ،مما شكؿ عامبل أدل إلى اإلستنزاؼ اإلحتياطي األجنبي النادر ،كاإلبقاء عمى
صناعات إستبدالية مستكردة باىظة الكمفة كالعمبلت كاف ليا أث ار مماثبل ،فكانت نتيجة ىذيف
العامميف تكجيو المكارد بعيدا عف اإلستثمار األكثر إنتاجا كلـ يكف عامؿ تحكيؿ المكارد
المحمية كالمساعدات الخارجية إلى اإلستخدامات العسكرية بأقؿ تأثير ،كثمة قيد داخمي عمى
التنمية أال كىك إتباع سياسات تدعـ القطاع المدني عمى حساب القطاع الصناعي حتى
تسبب في اليجرة الجماعية إلى المراكز المدنية ،كيقترف مع ىذه الحالة ظاىرة إرتفاع
معدالت الجريمة كالبطالة كمشكمة حادة في السكف كالصحة كيتكازل مع اليجرة إلى المدف
إنخفاض في اإلنتاج بسبب الرجاؿ القادريف عمى العمؿ يندفعكف إلى المدف ،كىذه معضمة
مستعصية في الحياة في األراضي الداخمية في جنكب إفريقيا ،ككما أشرنا سابقا فقد يتناقص
إنتاج الغذاء نتيجة إىماؿ الزراعة حينما يككف تصدير المكارد األكلية األساسية يدير عكائد
ثمينة مثؿ :زامبيا كاقتصادىا القائـ عمى النحاس كنيجيريا الغنية بالنفط.
كمف القيكد اإلضافية عمى التنمية الككارث الطبيعية مثؿ الفيضانات كما حدث في
المناطؽ الساحمية في تنزانيا في أفريؿ 1990ـ ،كالجفاؼ كما ىك الحاؿ في السكداف ،كقد
تفاقـ ضرر ىذه الككارث بسبب الممارسات الرديئة إلدارة األراضي الزراعية كتجريد الغابات،
فكانت النتيجة المجاعة كالتشرد.
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ثانيا القيود الخارجية عمى التنمية :يرجع عدـ تحقيؽ التنمية في الدكؿ اإلفريقية عامة،
كالدكؿ اإلفريقية الريعية النفطية خاصة لعدة عكامؿ نبرزىا في النقاط التالية:
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 إنخراطيا في اإلقتصاد العالمي المسيطر المييمف عميو مف قبؿ دكؿ الشماؿالمتقدمة ،كىكذا تطكرت عبلقة تبعية تكاصمت إلى ما بعد اإلستقبلؿ ،كقد تعمقت
بصكرة كبيرة بالنسبة لمدكؿ غير النفطية بسبب اإلرتفاع الحاد في أسعار النفط منذ
سنة 1973ـ.
 أما الدكؿ النفطية فقد دخمت في مشكمة مثميا مثؿ الدكؿ غير النفطية ،حيث أنياتمكنت دكؿ منظمة األكبؾ التي تأسست في سبتمبر 1960ـ مف إنتزاع السيطرة
عمى أسعار النفط كتحديد سياسة اإلنتاج ،مف أيدم شركات النفط متعددة
الجنسيات ،كقد تمكنت بفضؿ ذلؾ مف رفع سعر البرميؿ الكاحد مف  5دكالر في
مطمع السبعينيات إلى  30دكالر ،كقد تراكـ عند الدكؿ المصدرة لمنفط إيرادات كبيرة
تمكنت بفضمي ا مف األخذ بمشاريع كبيرة كباىظة التكمفة بما فييا بناء عاصمة
جديدة في كسط نيجيريا ىي أبكجا ،كلكف الزيادة في أسعار النفط لـ تدـ أيضا
بسبب أكضاع الرككد العالمي سنة 1979ـ إلى غاية سنة 1982ـ أدت إلى تقديـ
قركض بصفة كبيرة إلى الدكؿ النفطية كغير النفطية ،كالتي أدت إلى زيادة أعباء
خدمة الديكف ،كفي محاكلة ليذه الدكؿ التغمب عمى مشاكؿ العممة الصعبة
المتفاقمة إضطرت إلى القبكؿ بالشركط التي فرضيا صندكؽ النقد الدكلي ،كانطكت
ىذه الشركط إلى تخفيض سعر العممة تخفيضا حادا ،كتقميص في اإلنفاقات العامة
كرفع الدعـ لمسمع ،كقد إتضح أف مثؿ ىذه الشركط تسببت في عدـ اإلستقرار
السياسي ،كأثرت بصكرة سمبية عمى التنمية في أغمب دكؿ العالـ الثالث كمنيا
الدكؿ الريعية النفطية اإلفريقية.
 -1نفظ الوشجع اآلنف الزكش ،ص

.
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 قاـ البنؾ الدكلي بمنح كتكزيع معكنات التنمية مشركطة بإجراء تغييرات في السياسةاإلقتصادية ،كطمب مف حككمات العالـ الثالث اإلفريقية إما إجراء إصبلح شامؿ
لممنشآت العامة ذات سجؿ لؤلداء غير مناسب ،كجعميا أكثر كفاءة أك خصخصتيا
بشكميا التجريدم التاـ كالتغيير في الممكية ،ككانت ىذه األخيرة إستراتيجية شائعة في
إفريقيا كجنكب الصحراء كذلؾ بعد الصدمة النفطية الثانية سنة 1979ـ ك1980ـ.
 إستغبلؿ الشركات األجنبية لمدكؿ في بعض الحاالت مثاؿ :يعيش  %70مفسكاف سي ارليكف كعددىـ  4.4مميكف نسمة في فقر مدقع كيزعـ أف شركة سيراليكتيؿ
تدفع أجكر كطنية لعماليا البالغ عددىـ  2000عامؿ (كىي أكبر جية لمتشغيؿ في
الببلد) ،كاألكثر مف ىذا فإف إستخراج الشركة لمعدف الرتل الطبيعي كىك مصدر
سييرليون ،كىناؾ شركة أجنبية
ا
مادة التيتانيوم قد ألحؽ أض ار ار بيئية كبيرة في
أخرل سيروكو تيتـ بإستغبلؿ عماليا كىي تستكرد 1.5ـ/طف مف البوتاس مف
سييراليكف سنكيا ،كلكنيا عكض أف تدفع لمحككمة ضرائب عمى الدخؿ كالتصدير
فإنيا تدفع مبمغا مقطكعا ،كىذا اإلستغبلؿ لشركة متعددة الجنسيات لمدكؿ اإلفريقية
يظير في أنغكال مف طرؼ

Gulf oil Corporation Angola Diamond

 Company diamoningكلما كشؼ ميزة أنغكال مف خبلؿ ىذا اإلستغبلؿ كما
يبلحظ أيضا تعرض ىذه الشركات لخسائر نتيجة لحرب العصابات مثاؿ :تعرضت
شركة دايمينغ لخسائر ثقيمة في سنة 1986ـ ،كنبلحظ أف جميع الدكؿ اإلفريقية
تعاني مف القيكد الخارجية عمى تنميتيا ،إال أف دكال ذات حككمة إشتراكية التكجو قد
تأثرت سمبا أكثر مف تمؾ التي شاءت أف تأخذ بمدخؿ رأسمالي إلى التنمية.
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خالصة الفصل
الركيزة األساسية لمدكؿ الريعية النفطية خاصة منيا الدكؿ اإلفريقية،حيث
يعد النفط َ

لعبت ىذه المادة (النفط) ذات التككيف الطبيعي دك ار كبي ار في اإلقتصاد العالمي،كىذا بفضؿ
أنكاعيا المختمفة ككذا إستغبلليا في أغراض كثيرة كمتنكعة بالنسبة لمدكؿ المنتجة كالمستيمكة
عمى السكاء إضافة إلى األىمية التي تكتسييا مف خبلؿ تكضيؼ عكائدىا.
كقدعرؼ النفط مكانة مميزة لمدكؿ اإلفريقية بصفة خاصة ،كىذا بفضؿ التاريخ الذم
مر بو داخؿ ىذه الدكؿ ،ككذلؾ بإعتباره مكجكدا في أكثر مف 21دكلة ،كما زادت أىميتو
َ
بفضؿ مميزاتو التي جعمتو محكر إىتماـ دكؿ العالـ.

كلمعمـ ،فإف النفط قد أدل إلى ظيكر ما يعرؼ بالدكؿ الريعية النفطية،كىذه األخيرة
تشكؿ مداخيؿ صادراتيا مف المكاد الخاـ (النفط) بنسبة مرتفعة مف إجمالي اإليرادات
األجنبية ،كلذا فإف ىناؾ العديد مف الدراسات التي أجريت مف طرؼ الباحثيف بقصد تفسير
الدكؿ الريعية النفطية مف خبلؿ مجمكعة مف التعاريؼ كالنظريات التي حاكلت معالجة
إشكالية كفرة كنقمة المادة الطبيعية (النفط).
كما عرفت قارة إفريقياىذا النكع مف الدكؿ نظ ار لتكفرىا عمى النفط كقياـ إقتصادىا عمى
ىذا األخي،كقد عرفت كؿ منيا (الدكؿ) مسا ار تنمكيا خاصا أممتو ظركؼ معينة،كتجسد مف
خبلؿ مجمكعة مف البرامج كالسياسات،التي أعاقت نجاحيا العديد مف المشاكؿ كالعقبات
صعبت ىذه األخيرة مف تحقيؽ التنمية فييا.
حيث َ

1

انفصم انثانث:
إشكانيح انتنًيح في نيجيزيا (دراسح حانح)

تعتبر دكلة نيجيريا مف أكبر الدكؿ في غرب القارة اإلفريقية ،تتميز بثركتيا النفطية
التي جعمتيا تتركع عمى عرش اإلنتاج في إفريقيا ،ما يجعميا تعاني مف العديد مف األزمات
التي لـ تمغي طمكح نيجيريا في محاكلة تحقيؽ التنمية مف خبلؿ تبنييا العديد مف البرامج
كالمشاريع كالسياسات التنمكية.
كما أف مركر نيجيريا بالعديد مف المراحؿ السياسية جعميا تعرؼ العديد مف الدساتير
ككذا العديد مف أنطمة الحكـ المختمفة ،كاف آخرىا لنظاـ حكـ فيدرالي لـ يأتي بالكثير
لكاقع نيجيريا اإلقتصادم كاإلجتماعي.
كما يميز نيجيريا أيضا ىك التركيب المعقد مف اإلنتماءات اإلجتماعية كالدينية
كالطائفية ،إضافة إلى األقميات اإلثنية التي تشكؿ المجتمع النيجيرم.
مف ىذا المنطمؽ ،سنحاكؿ في الفصؿ الثالث مف دراستنا ،معرفة اإلستراتيجيات
التنمكية لنيجيريا،ك األسباب الكامنة كراء فشميا،ك ذلؾ بالتطرؽ إلى العناصر التالية:
 السياؽ السياسي كاإلجتماعي كاإلقتصادم لنيجيريا. إستراتيجيات التنمية في نيجيريا كأسباب فشميا. -إقتراحات تفعيؿ التنمية في الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا خاصة دكلة نيجيريا
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انًثحث األول :انسياق انسياسي واإلجتًاػي واإللتصادي ننيجيزيا
تعتبر نيجيريا دكلة ريعية نفطية بإمتياز،فيي تحتؿ المرتبة األكلى في إنتاج النفط
بالقارة اإلفريقية ،كما أنيا تحتؿ أيضا مراتب متقدمة في تصديره،ك ىذا ما يجعمنا لمكىمة
األكلى نظف أنيا –نيجيريا -تحتؿ مراتب ال بأس بيا مف حيث تحقيقيا لمتنمية ،إال أف
التعمؽ في سياقيا السياسي كاإلجتماعي كاإلقتصادم،يجعمنا نتكصؿ لنتيجة مختمفة تماما لما
ظنناه.
انًطهة األول :انثنا انسياسي ننيجيزيا
عاشت نيجيريا تاريخا سياسيا حافبل ساىمت فيو العديد مف الفكاعؿ كىذا منذ اإلستقبلؿ
إلى غاية اليكـ ،فدراسة التركيبة السياسية لدكلة نيجيريا تتطمب دراسة الدساتير كنظاميا
السياسي كطبيعة أحزابيا.
فالحياة السياسية بنيجيريا تميزت بعد اإلستقبلؿ الذم كاف سنة 1960ـ بالتناكب في
الحكـ بيف العسكرم كالمدني لمببلد ،فقد سيطر العسكرم عمى الحكـ في نيجيريا مف عاـ
1966ـ إلى عاـ 1979ـ ثـ آلت مقاليد الحكـ في الببلد إلى حككمة مدنية ،غير أف
العسكرييف أطاحكا بالحككمة المدنية في عاـ 1983ـ كتـ حؿ كافة األح ازب السياسية ،إال
أف فترة الثمانينات عرفت تكجيا جديا إلرساء مبادئ حكـ مدني تجمى في النياية في دستكر
1999ـ.

()1

كما أف لنيجيريا نظاـ حكـ إتحادم تكزع فيو السمطة بيف ثبلث مستكيات حكـ كىي:
المستكل اإلتحادم ،كمستكل الكاليات ( 36كالية) كمستكل الحككمات المحمية ( 774حككمة
()2

محمية)  ،كخكؿ الدستكر كبل مف مستكيات الحكـ سمطات محددة في مجاؿ اختصاصاتيا

 -1بشير شايب مجدكب" ،مستقبؿ الدكلة الفدرالية في إفريقيا في ظؿ صراع األقميات :نيجيريا نمكذجا" ،رسالة ماجستير

غير منشورة ،جامعة قاصدم مرباح بكرقمة ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،قسـ العمكـ السياسية ،2011 ،ص.70

 -2تقرير كطني مقدـ كفقا لفقرة ( 15أ) مف مرفؽ قرار مجمس حقكؽ اإلنساف  1/5الدكرة الرابعة ،جنيؼ 13-2 ،فيفرم
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كقد عرفت دكلة نيجيريا مجمكعة مف الدساتير في عيد االستعمار البريطاني كحتى فترة
اإلستقبلؿ ،كتمثمت دساتير فترة اإلستعمار بدستكر كميفكرد 1922 Cliffordـ ،دستكر
ريتشاردز 1946 Richardsـ ،دستكر ماكفيرسكنف 1951 Macpheersonـ ،دستكر
كيمتيمتكف 1954 lyttelonـ.

()1

أما فترة بعد اإلستقبلؿ فعاشت الببلد تحت حكـ  5دساتير تمثمت في:

()2

الدستور األول من ( 1960م إلى غاية 1963م) فيو تـ تبني النظاـ الفدرالي،ك
إرساء الصبلحيات الممنكحة لؤلقاليـ الثبلثة،كما فرض الدستكر 1960ـ تمثيبل متناسبا
لؤلقاليـ في المحكمة العميا.
الدستور الثاني إباف الحكـ العسكرم األكؿ مف  15جانفي 1966ـ إلى غاية 1
أكتكبر 1979ـ ،كىذا الدستكر الذم صدر مف طرؼ اإلنقبلبييف حسبيـ أف مشاكؿ الدكلة
النيجرية المتمثمة في ضعفيا السياسي كتمزقيا إنما يرجع إلى النظاـ الفدرالي كعميو فقد صدر
المرسوم رقم  34لسنة 1966م مؤسسا لمدكلة المكحدة في إطار نظاـ شمكلي ديكتاتكرم.
ثـ يأتي الدستكر الرئاسي سنة 1979م فيو أعيدت السمطة إلى حككمة مدنية بدؿ
المجمس العسكرم ،كتكقؼ عمؿ ىذا الدستكر سنة 1983ـ.
ثـ العكدة إلى نظاـ الحكـ العسكرم والدستور الجزئي لسنة 1989م ،حيث تميزت
فترة مف سنة 1983ـ إلى سنة 1999ـ بنظاـ شمكلي ،كذلؾ باإلبقاء عمى الحكـ العسكرم
عمى المستكل الفدرالي.

 -1شعيب  ،مرجع سابق الذكر ،ص.33
 -2مجدكب ،مرجع سابق الذكر ،ص ص.82-77
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كأخي ار دستور 1999م دخؿ حيز التنفيذ في  29مام 1999ـ ،تـ فيو إرساء الحكـ
المدني ،كفي ىذا عرفت نيجيريا خمس تعديبلت عمى مستكل الدستكر منذ اإلستقبلؿ سنة
1960ـ.
أما بخصكص النظام الفدرالي يتضح بصكرة جمية في المادتين األولى والثانية من
الدستور 1999م عمى أف نيجيريا دكلة مكحدة ذات سيادة غير قابمة لمحؿ كال لمتقسيـ،
كتعرؼ بإسـ جميكرية نيجيريا الفدرالية ،كتنص الفقرة  14مف المادة  4عمى ما يمي ":تشكؿ
الحككمة الفدرالية أك أم مف ىيئاتيا ،كتمارس أعماليا بأسمكب يعكس الطابع الفدرالي في
نيجيريا كالحاجة لتعزيز الكحدة الكطنية ،كما يرسخ أيضا الكالء الكطني األمر الذم يضمف
عدـ سيطرة أشخاص أك عدد مف الكاليات أك أية مجمكعة إثنية أك غيرىا عمى تمؾ الحككمة
أك أم مف الييئات التابعة ليا".

()1

كتنقسـ نيجيريا إلى  36كالية باإلضافة إلى منطقة العاصمة االتحادية أبكجا ،كيحكـ
كؿ كالية مجمس نيابي كحاكـ ،كينتخب الشعب الحاكـ كأعضاء المجمس لفترة "أربع سنكات"
كباإلضافة إلى المستكل الفدرالي كاإلقميمي ىناؾ حككمات محمية تمثؿ مستكل ثالث مف
مستكيات الحكـ كىي بعدد  774حككمة محمية كتضـ كؿ كاحدة منيا ما بيف  10إلى 15
قرية أك حي منيا ستة تتبع إقميـ العاصمة أبكجا ،كتطكرت األقاليـ (الكاليات) مف ثبلثة أقاليـ
في سنة 1960ـ إلى  36إقميـ عاـ 1996ـ ،حيث أف إقميـ الشماؿ يضـ  19كالية (إقميـ)
كاقميـ الغرب يضـ  9كاليات ،كاقميـ الشرؽ يضـ  8كاليات ،كما تنص المادة  )1( 7مف
الدستكر النيجيرم الحالي لسنة 1999ـ في جزئيا الثاني عمى حرية تنظيـ ىذه المجالس

-"La constitution de la république fédérale du Nigeria article2 ،"Disponible sur le site

1

internet : http://www.nigerialaw.org/constitutionofthefederalerepulbliqueof nigeria.html،
،p5.

consulté le : 29 avril 2017، à 12
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مف قبؿ الكاليات حسب تشريعاتيا ،أم أف مسألة تنصيبيا كبنيتيا كتشكيمتيا كمسائميا المالية
ككظائفيا تتبع كتخضع لتشريعات كؿ كالية.

()1

كما أف ىناؾ إحدل السمات الرئيسية لدولة نيجيريا لنظاميا السياسي تكمف في أف
السمطة التنفيذية في يد الرئيس الذم ىك رئيس الدكلة ،كرئيس السمطة التنفيذية لئلتحاد
كالقائد العاـ لمقكات المسمحة ،كينتخب الرئيس مف قبؿ الشعب لمدة أربع سنكات عمى أال
يتكلى منصبو أكثر مف عيدتيف رئاسيتيف ،كتتمثؿ الييئة التشريعية (البرلمان) مف مجمسيف
ىما :مجمس النكاب كبو  360عضكا ينتخبكف مف كؿ الدكائر االنتخابية المخصصة لمببلد
لمدة اربع سنكات كمجمس الشيكخ كبو  109عضك كىـ منتخبكف ألربع سنكات ،كؿ كالية
تمثؿ بثبلث أعضاء.

()2

كأما بالنسبة لؤلحزاب السياسية لدكلة نيجيريا نجد أبرزىا حزب الشعب الديمقراطي

PDP

الذم مازاؿ مسيط ار عمى الحكـ منذ عاـ 1999ـ ،باإلضافة إلى أحزاب أخرل كحزب الشعب
النيجيري  ،ANPPوحزب المؤتمر

Congress Party

 ،AC-Actionكمف النقاط اإليجابية أف

تمؾ األحزاب تضـ مكاطنيف مف مختمؼ القبائؿ كالطكائؼ كىي لـ تبف أصبل عمى تمؾ
األسس ،حيث ليس ىناؾ في نيجيريا أحزابا عقائدية أك أحزاب مشاريع تعمؿ لمصمحة
الشعب بؿ أحزاب لمطبقة الحاكمة ،كقد جرت العديد مف الحكادث حيث يقكـ أحد السياسييف
بترؾ حزبو بعد خبلؼ معيف فتقكـ األحزاب األخرل بتقديـ العركض لو لئلنضماـ إلى
صفكفيا.

()3

-1مجدكب ،مرجع سابق الذكر ،ص.89
 -2ىيفاء أحمد محمد " ،ظاىرة عدـ اإلستقرار السياسي في نيجيريا :دراسة في حركة دلتا نير النيجر" ،مجمة دراسات

دولية ،العدد ( ،)46ب ذ ت ف ،ص.100

 -3الرفيؽ رمزم الشكقي " ،دراسة عف األكضاع في نيجيريا" ،محاضرة في 2012 4-3ـ ،ص.3
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انًطهة انثاني :انثنا اإلجتًاػي وانثمافي ننيجيزيا
تعرؼ نيجيريا تركيبا معقدا مف اإلنتماءات اإلجتماعية كالدينية كالطائفية ،كمجمكعة
كبيرة مف األقميات اإلثنية التي تؤدم إلى تشكيؿ ىذا المجتمع ،كليذا سنحاكؿ التطرؽ إلى
ىذه البنية المككنة ليذا األخير.
تحدد مجمكعة اإلثنية في نيجيريا بعدة معايير منيا :المغة ،الميجات ،األصؿ المشترؾ،
اإلشتراؾ في الخصائص الثقافية كاألرض ،اإلشتراؾ في القيـ الركحية كالدينية.
ككفقا لػمباحث  NNOLIفإف أم كشؼ عف التركيب الدقيؽ لئلثنية في نيجيريا ىك ال
تحدد أغمب الدراسات كجكد  250إثنية ،كيحددىا
محالة مشكمة ،كبالرغـ مف تمؾ الصعكبات َ
 HOFFMANىوفمان بػ  394مجمكعة اثنية بينما حددىا عالـ اإلجتماع OMIGNIT
 OTITبػ  374مجمكعة إثنية.
كتضـ نيجيريا ثبلث مجمكعات إثنية رئيسية كىي  :الفوالني  ،Fulaniواليوسا
 Houssaفي الشماؿ ،اليوروبا
الجنكب الشرقي.

 Youroubaفي الجنكب الغربي ،واقبو Igboفي

()1

كنرل في الشماؿ المجمكعة الرئيسية االثنية التي تتمثؿ في:

()2

اليوسا حيث ذكرت ىذه الكممة عمى لساف المؤرخ المصري المقريزي ،كاليكسا مف
زنكج السكداف الخالصيف إندمجكا عبر قركف في شعكب أخرل دخمت إلى مجتمعيـ ،كعمى
الرغـ مف أف ىذه الشعكب باتت تتكمـ لغة اليكسا كاعتنقت اإلسبلـ ،كأقاـ شعب اليكسا في
فترة ما قبؿ اإلستعمار فيما يعرؼ اآلف بشماؿ نيجيريا.

-1العابد ،مرجع سابق الذكر ،ص.59
 -2نعمة فياض ،مرجع سابق الذكر ،ص ص .99-95
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أما الفوالني ىي المجمكعة الكبيرة التالية التي تقطف في شماؿ نيجيريا كالمنتشرة في
مناطؽ أخرل عدة في غرب إفريقيا ،كيعتقد أنيا شعب خميط دخؿ أراضي اليكسا ككاف أفراده
رعاة متجكليف في القرف الثالث عشر ميبلدم ،كمعظميـ مف البدك كحتى سكف بعضيـ
المدف كاختمط بسكاف اليكسا ،كفي أكائؿ القرف التاسع عشر عيف أمراء الفكالني حكاما لعدد
مف الكاليات.
الكانوري يقطف أفراد ىذه المجمكعة السكانية بأعداد كبيرة في المنطقة الشمالية
الشرقية الجافة في كالية بكرنك ،كفي الجزء الجنكبي الشرقي مف النيجر كيشكمكف أربعة
بالمائة مف مجمكع سكاف نيجيريا كىـ يشبيكف شعب اليكسا جدا كذك بشرة سمراء كقامة
طكيمة كتصنؼ لغتيـ بأنيا فرع مف المغات الصحراكية مف العائمة الثيمية-الصحراكية ،إعتنقكا
اإلسبلـ في القرف الحادم عشر كىـ عمى المذىب المالكي.
أما المجمكعة اإلثنية في منطقة الكسط تتمثؿ في التيف والنوب كيسكف ىذاف الشعباف
في كادم بينك ككادم النيجر ،في حيف يسكف شعب أيغاال كأبدكما في الجزء الجنكبي مف
كالية بينك-اليضبة سابقا ،كما يؤلؼ التيفك أكبر المجمكعات اإلثنية كىناؾ مجمكعات
أخرل :باسا ،كانك ،اليغك ،ككرد ،غاد ... ،إلخ ،كما تمثؿ الزراعة المينة الرئيسية ليذه
المجمكعات ،ككما تتفرع لغتيـ مف المجمكعة المغكية الفرعية كوا التي تعكد إلى عائمة
النيجر ،الككنغك ،كيبلحظ أف مجمكعة منيا تحكلت إلى المسيحية رغـ ذلؾ فإف أكثرىـ بقكا
في اإلسبلـ.

()1

أما المجمكعات اإلثنية الرئيسية في الجنكب تتمثؿ في اليوربا ىي ثاني المجمكعات
اإلثنية في نيجيريا بعد اليكسا كأكبر المجمكعات المغكية في جنكب الببلد ،تقطف غرب نير
النيجر كجنكب نير بنيك في الجزء الجنكبي الغربي مف نيجيريا الذم يضـ ست كاليات ىي:
 -1نفس المرجع األنؼ الذكر ،ص ص .522 ،99
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إيدك ،الغكس ،أكغكف ،أكندك ،أكسكف ،أكيدك ،كأظير التعداد السكاني لعاـ 1991ـ أف عدد
سكاف اليكربا بمغ نحك  20مميكف نسمة يتكمـ أغمبيـ لغة اليكركبا ،كيشترككف في ىذه الصفة
مع شركائيـ في البنيف كالطكغك ،الغانا ،كىـ يتميزكف بتجانسيـ المغكم كتقاليدىـ المشتركة
لكنيـ لـ يتكحدكا تحت حككمة كاحدة.
كفي منتصؼ القرف العشريف ،كانت طائفة كاسعة مف اليكركبا تعتنؽ الديانة المسيحية
التي تتمثؿ في :اإليبو كىـ المجمكعة الثالثة مف حيث العدد بعد اليكسا كاليكركبا ،كثاني
أ كبر مجمكعة لغكية بعد اليكركبا في جنكب الببلد ،يعيشكف في الجزء الجنكبي الشرقي مف
نيجيريا ذم الكثافة السكانية العالية في كاليات أناميرا ،إيمك ،كأجزاء مف كركس ريغر ،اإليبو
يعيش سكاف ىذه المجمكعة في الجانب الغربي مف أسفؿ كركس ريغر ،كيعيشكف معيشة
تقميدية في القرل ،حيث يرأس كؿ قرية رئيس دنيكم كديني في الكقت نفسو.
اإليجاو يعيش سكاف ىذه المجمكعة في دلتا النيجر كتغطي منطقة سكانيـ
المستنقعات التي ال يصمح معظميا لمزراعة كىـ المستكطنكف الرئيسيكف لؤلراضي كاألنيار
كالمستنقعات.
بيني تطمؽ لفظة (ايدو)عمى المكاف كالمغة كالمجمكعة اإلثنية ،كىناؾ مجمكعات إثنية
أخرل تتكمـ لغة اإليدك منيا :إيساف ،كفيمي ،أسكك ،أكىكبك ،كتشير التسمية أيضا إلى بينيي
أك بنيف كىي مجمكعة إثنية عمى الرغـ مف أف الناس يفضمكف حاليا أف يسمكا إيديك لسيكلة
()1

المفظ.

 -1نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،ص ص .108-100
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الفصؿ الثالث

كيقكؿ الشيخ آدم عبد اهلل األلوري كىك مف عمماء نيجيريا كمؤلفييا أف نيجيريا تتعدد
قبائميا نحك مائتي قبيمة يتكممكف بمختمؼ المغات كالميجات كيختمفكف فيما بينيـ في الييئات
()1

كالعادات.

انًطهة انثانث :انثنا اإللتصادي ننيجيزيا
بمأف دكلة نيجيريا ىي أكبر الدكؿ اإلفريقية مف حيث إنتاج كتصدير النفط،سيككف مف
الميـ التطرؽ إلى ىيكميا اإلقتصادم مف خبلؿ إبراز جانبيا التنظيمي في الميداف الز ارعي
كالمحركقات كالصناعة ،ككذلؾ كضعيا اإلقتصادم مف خبلؿ دراسة نسبة الصادرات
كالكاردات كالميزاف التجارم ليذه الدكلة.
أوال :التنظيم اإلقتصادي:
 -1الزراعة :عندما نالت نيجيريا إستقبلليا في عاـ 1960ـ كانت الزراعة القطاع
األكثر أىمية في اإلقتصاد الكطني ،ككانت تساىـ بأكثر مف نصؼ الناتج المحمي
اإلجمالي ،كبأكثر مف ثبلث أرباع عكائد الصادرات ،كمع تكسع الصناعة النفطية
أىممت التنمية الزراعية كدخؿ القطاع الزراعي مرحمة اإلنخفاض النسبي مثاؿ:
إستكردت نيجيريا  356.14طف مف األرز ،كبحسب المكتب الكطني لئلحصاء
كاف اإلنفاؽ عمى الغذاء يشكؿ  ٪63.6مف مجمكع اإلنفاؽ في نيجيريا في عاـ
.1996

()2

فنيجيريا مثميا مثؿ معظـ الدكؿ المدارية بمد مزارعيف يعيش قسـ كبير مف سكانيا عمى
الزارعة كالمحاصيؿ الغذائية المختمفة في أجزاء شتى مف الببلد ،كيمكف تقسيـ المحاصيؿ
الزراعية في نيجيريا الى قسميف المحاصيؿ المعيشية الرئيسية لغرض اإلستيبلؾ المنزلي
-1محمد بف ناصر العبكدم ،قصة سفر في نيجيريا ،ط ،1الجزء األكؿ ،السعكدية :مكتبة الممؾ الكطنية،1995 ،

ص.15

 -2فياض ،مرجع سابق الذكر ،ص .225
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التي ال تنقؿ عادة إلى خارج السكؽ المحمية لمبيع ،كتشمؿ :الكاساؼ ،كالقمقاس (الككككياـ)
كمكز الجنة كالمكز كالذرة كذرة غينيا ،كقصب السكر ،أما المحاصيؿ الرئيسية المحمية في
السكؽ الداخمية مف أجؿ التبادؿ الداخمي فتشمؿ األرز ،القمح ،كالككال ،التبغ إضافة إلى ذلؾ
ىناؾ الطماطـ كالبصؿ ،كالفكاكو كالجزر كالبطاطا كالفمفؿ كالكركد ،كىي محاصيؿ تزرع في
البساتيف كتباع في األسكاؽ كتزرع متداخمة مع المحاصيؿ الرئيسية التي ذكرناىا ،كعندما
تزرع قرب أسكاؽ المدف الكبيرة يمكف أف تباع بسرعة ،كشكمت ثبلثة محاصيؿ أخرل ىي
الكاكاك ،كالفكؿ السكداني بيف  58ك 71في المئة مف مجمكع كميات المحاصيؿ النقدية
المصدرة قبؿ تطبيؽ سياسة التجارة الحرة خبلليا.
أما فيما يخص الثركة الحيكانية فتقدر األبقار بػ  16.548كالخيكؿ ب  208ألؼ
الجماؿ بػ  19ألؼ ،الحمير بػ  ، 1.050األغناـ بػ  ،35.520الماعز بػ  ،56.524الدكاجف
بػ  ،192.313كىذا ا حسب إحصائيات 2010ـ.
كالمبلحظ أف معظـ الحيكانات

70

منيا يربى في أراضي الحشائش في شماؿ الببلد

خصكصا في نطاؽ يمتد مف سكككتك إلى بكرنك كبإتجاه الجنكب إلى جكس كتبلئـ ىذه
المنطقة تربية الحيكانات كالسيما األبقار.

()1

 -2النفط والغاز الطبيعي:
أ -النفط :ينتج في عدة مئات مف اآلبار ،ففي عاـ 1981ـ ،كاف ىناؾ نحك 140
حقبل منتجا لمنفط في مناطؽ الشاطئ كالمناطؽ المغمكرة بالمياه ،يقع معظميا في
دلتا النيجر كفي كاليات بيندؿ كريغر كايمك،كيتراكح متكسط إنتاج الحقكؿ بيف 300
ك 100.000برميؿ يكميا ،لكف معظميا كاف صغي ار حيث يبمغ متكسط إنتاج
نصفيا أقؿ مف  14.000برميؿ يكميا ،كما عرؼ إنتاج النفط في نيجيريا عدـ
 -1نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،ص ص .247-239
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الفصؿ الثالث

التكازف حي ث كصؿ إلى أكثر مف مميكني برميؿ يكميا خبلؿ الفترة ما بيف عامي
2000ـ ك2010ـ.
بإستثناء عامي  2002ك 2009إذ إنخفض دكف ذلؾ الرقـ ليعكد إلى التراجع بعد عاـ
2010ـ فيبمغ اإلنتاج نحك  1.7مميكف برميؿ يكميا في عاـ 2013ـ.
كتجدر اإلشارة إلى أف النمك السريع لصناعة النفط في الستينات كالسبعينات يعزل إلى
ميزتيف ميمتيف يتميز بيما النفط النيجيرم كىما:
األولى :كىي جكدتو العالية فيك يحتكم عمى نسبة قميمة مف الكبريت كذك ثقؿ نكعي
خفيؼ ،أما الثانية فيي قرب نيجيريا مف أسكاؽ أكركبا كأمريكا ،لذلؾ فإف النفط النيجيرم
يحصؿ عمى أسعار تشجيعية إال أنو كاجو منافسة قكية مف نفط بحر الشماؿ الذم يشبيو في
النكعية ،كىك أقرب إلى األسكاؽ األكربية ،إضافة إلى ذلؾ فإف التقدـ في تكنكلكجية تكرير
حسف منافسة النفط الثقيؿ لمنفط النيجيرم.
النفط َ
كقد بمغ دخؿ نيجيريا مف إنتاج النفط كريع إقتصادم  400مميار دكالر خبلؿ الفترة
بيف عامي 1956ـ ك2006ـ ،كحصمت الببلد عمى أكثر مف  ٪ 95مف ىذا الدخؿ بعد أكؿ
 15عاما مف إنتاج النفط كتصديره أم منذ إرتفاع أسعار النفط في أكائؿ السبعينات
فصاعدا ،كبمغت عائدات الدكلة النيجيرية ذركتيا أم  94.6مميار دكالر في عاـ 2012ـ
بسبب إرتفاع األسعار.
ب -الغاز الطبيعي :تتكافر نيجيريا عمى أكبر مخزكنات الغاز الطبيعي في بمداف إفريقيا
جنكب الصحراء ،كتتركز ىذه المخزكنات في منطقة دلتا النيجر حيث يككف معظـ
الغاز مع النفط في دكؿ الدلتا كذلؾ ،كىناؾ ثبلث إستخدامات كامنة لمغاز ،إعادة
حقنو إلى آبار النفط لممحافظة عمى ضغطيا كتكليد الطاقة الكيربائية كتسييؿ الغاز
مف أجؿ تصديره إلى الخارج ،كقدر إنتاج الغاز الطبيعي في دكلة نيجيريا في عاـ
01
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2012ـ بػ  84.845مميكف متر مكعب ،كانخفض إلى  79.626مميكف متر
()1

مكعب في عاـ 2013ـ.

 -3الصناعة :معظـ مصانع نيجيريا حديثة العيد ألنيا زادت بمعدؿ سريع جدا منذ
إستقبلؿ الببلد في عاـ 1960ـ ،كتصنع السمع اإلستيبلكية كأكثرىا صغيرة كعادة
ما تنتج منتكجات منفردة اكثر مف ككنيا مكاد متنكعة كمترابطة ،كتستخدـ المصانع
مكادا محمية كمستكردة إلنتاج السمع اإلستيبلكية كاإلنتاجية ،كيتميز معظـ المصانع
الحديثة بقرب بعضيا مف بعض أك بتجمعو في مناطؽ صناعية محددة بصكرة
كاضحة كتتطابؽ ىذه المناطؽ مع الكثافات السكانية العالية.
كما تكجد في نيجيريا أربع مناطؽ صناعية رئيسية ىي:

()2

 النطاؽ الصناعي الغربي أك نطاؽ الغكس-ابيداف-ايمكريف :ينتج ىذا النطاؽ المكادالغذائية كالمشركبات كالنسيج كمكاد البناء كالمكاد اليندسية كاإلنشائية كالمنتجات
الكيماكية كغيرىا.
 المنطقة الصناعية الشمالية-الكسطى أك نطاؽ كانك-كادكنا جكس :تتخصص ىذهالمنطقة بالمنتكجات الغذائية كالنسيج كالمشركبات.
 المنطقة الصناعية الجنكبية فييا مكاد خاـ مثؿ :النفط كالفحـ كحجر الجيركمنتكجات النخيؿ ،لذا تككف تكمفة الصناعات رخيصة بإعتمادىا عمى ىذه المكاد.
 المنطقة الصناعية الكسطى-غربية أك نطاؽ بنيف-سايؿ-كارم :ىي أصغرالمناطؽ الصناعية في نيجيريا كتعتمد الصناعات فييا عمى الخشب ،كالمطاط
كىناؾ معمؿ لتكرير النفط في كارم أنشئ في عاـ 1978ـ.

 -1نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،ص ص.276-255
 -2نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،ص ص .352-296
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ثانيا :الوضع االقتصادي

أ -الصادرات :كانت المكاد الغذائية كالمنتكجات الصناعية كالحيكانية كالنباتية تشكؿ
 %75مف صادرات نيجيريا ،فعمى سبيؿ المثاؿ ساىمت منتكجات النخيؿ كحدىا
بػ  %80مف الصادرات في عاـ 1901ـ ،لكف حديثا أخذت قيمة المعادف المصدرة
ترتفع كالسيما النفط الذم أصبح أكثر المكاد المصدرة أىمية بالنسبة إلى اإلقتصاد
الكطني ،ففي عاـ 1964ـ شكمت المعادف  %12فقط مف قيمة الصادرات غير
أنيا كصمت إلى  %62عاـ 1970ـ منيا  ٪58قيمة النفط المصدرة عمما أف قيمة
النفط كالغاز كالمنتكجات النفطية المصدرة بمغت  49.400مميكف دكالر أم %97
مف مجمكع الصادرات في عاـ 2009ـ ،كباتت الكميات المصدرة بيف عامي
2009ـ ك2013ـ تفكؽ مميكني برميؿ يكميا ،أما كميات الغاز المصدرة فتتكافر
أرقاـ عنيا منذ عاـ 1999ـ كىي إستمرت في اإلرتفاع مف  740مميكف متر
مكعب في ذلؾ العاـ مع بعض التراجعات إلى  28.03متر مكعب في عاـ
2012ـ ،لتنخفض ىذه الصادرات في 2013ـ الى  24.543مميكف متر
مكعب.

()1

كقد عرفت دكلة نيجيريا صادراتيا في 2016ـ قيمة بمغت  34.9مميار دكالر أمريكي
في جميع أنحاء العالـ ،كبقي النفط الخاـ كالغازات النفطية مف أكؿ الصادرات أيف بمغ
 %91.6مف إجمالي الصادرات أم حكالي  31.9مميار دكالر ،أما الكاكاك كالخشب كالبذكر

 -1نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،ص ص .339-337
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الزيتية كالجمكد كالرماد كاأللمنيكـ كالنحاس كاألسماؾ كالفكاكو كالمكسرات فإنيا مثمت %8.4
مف إجمالي الصادرات أم  2260.8مميكف دكالر.

()1

ب -الواردات :تضـ الكاردات سمعا إستيبلكية كسمعا إنتاجية تشمؿ األكلى المكاد الغذائية
كالمشركبات كالكيماكيات كالكقكد المعدني كالمبلبس كغيرىا كيككف إستيبلكا نسبيا ،أما
الثانية أم السمع اإلنتاجية فيي تمؾ التي تستخدـ في اإلنتاج أك في التنمية اإلقتصادية
اإلضافية ،كلئلشارة قدرت قيمة المنتكجات النفطية المستكردة بػ  4.600مميار دكالر
بحسب قاعدة األسعار الحرة عمى متف السفف كشكمت  %14مف الكاردات في عاـ
2009ـ كىذا ُيعزم إلى نقص طاقة مصافي التكرير كعدـ تمبيتيا الكاممة لمطمب

المحمي عمى ىذه المنتكجات كارتفعت قيمة الكاردات إرتفاعا كبي ار مف  33.906مميار

دكالر في عاـ 2009ـ الى  63.9714مميار دكالر في عاـ 2011ـ ،كما بمغت الكاردات
مف المكائف كتجييزات النقؿ  %31.6كالمكاد الغذائية كالحيكانية كالمشركبات كالتبغ في
العاـ األخير ،كالمبلحظ أف إرتفاع نسبة الكاردات مف المكارد الغذائية كالحيكانية الحية كالتبغ
يؤكد ما أشرنا إليو بإخفاؽ الزراعة في تمبية الطمب عمى ىذه المنتكجات بسبب ضعؼ
التنمية في ىذا القطاع اإلقتصادم الميـ.
كما إستكردت نيجيريا بضائع بقيمة  30.3مميار دكالر كتمثؿ ىذه الكاردات %61.5
مف إجمالي الكاردات العالمية ،كتتمثؿ أىـ كاردات نيجيريا في عاـ 2016ـ في الكقكد
المعدني  %17.4مف الكاردات ،اآلالت بما في ذلؾ أجيزة الككمبيكتر  %10كاآلالت
كالمعدات الكيربائية  ،%9.9المكاد الببلستكية  ،%4.9المركبات  ،%4.7األدكية %3.9

 -1دانياؿ كركماف  " ،أعمى عشرة صادرات لنيجيريا" ،منظمة العالـ ألعمى الصادرات ، wtexمف المكقع اإللكتركني:

 ،http://www.worldstopexports.com/nigerias-top-10-exportsيكـ  2017/08/13عمى الساعة
.15h:16
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المكاد كالحبكب الصمب  ،%2.8كالمبلبس كاإلكسسكارات  ،%2.5السكر  %2كىذا كمو مف
إجمالي الكاردات كالتي تمثؿ أىـ العشرة كاردات لدكلة نيجيريا.

()1

أما عن الميزان التجاري :عرؼ فائضا بيف 1996ـ ك2011ـ في دكلة نيجيريا مع
كجكد تذبذب أيف عرؼ ميزاف المدفكعات فائضا قدر بػ  11.50مميكف دكالر عاـ 2009ـ
كما بمغ الميزاف التجارم لسنة 2011ـ بػ  61.669.5مميكف دكالر

()2

كسجمت نيجيريا فائضا

في الميزاف التجارم قدر بػ  141756.12مميكف نغف ) (NGNفي مارس 2017ـ.

()3

 -1نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،ص ص .350-344

-2منظمة اإلقتصاد التجارم " ،تقريرحكؿ الميزاف التجارم لنيجيريا" ،مف المكقع اإللكتركني:

 ،https://tradingeconomics.com/nigeria/balance-of-tradeيكـ 2017/08/13عمى الساعة .14h14
 -3دانياؿ كركماف  " ،أعمى عشرة كاريدات لنيجيريا" ،منظمة العالـ ألعمى الصادرات ، wtexمف المكقع اإللكتركني:

 ،http://www.worldstopexports.com/nigerias-top-10-imports/يكـ  2017/08/13عمى الساعة
.15h:45
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انًثحث انثاني :إستزاتيجياخ انتنًيح في نيجيزيا وأسثاب فشهها
تسعى دكلة نيجيريا منذ إستقبلليا إلى تحقيؽ التنمية كذلؾ مف خبلؿ إتباع مجمكعة
مف اإلستراتيجيات ،كفي ظؿ الطبيعة الريعية النفطية لمدكلة لـ تنجح العديد مف ىذه
اإلستراتيجيات ،يضاؼ إلى ذلؾ مجمكعة مف األسباب األخرل .
بناءا عمى ىذا ،سنتطرؽ أكال إلى إستراتيجيات التنمية المتبناة في نيجيريا ،لنتطرؽ
بعدىا إلى أسباب فشؿ جؿ ىذه اإلستراتيجيات.
انًطهة األول :إستزاتيجياخ انتنًيح في نيجيزيا
لقد عرفت نيجيريا مجمكعة مف الخطط كالبرامج كالسياسات مف طرؼ الحككمة
اإلتحادي ة كىذا في ضكء معالجة مشاكميا اإلقتصادية كاإلجتماعية خاصة مشكمة الفقر،كليذا
تبنت مجمكعة مف اإلستراتيجيات منذ إستقبلليا إلى غاية اليكـ ،كما عرفت عدة سياسات ما
بيف فترة 2001ـ حتى 2016ـ.
أوال فترة ما قبل سنة 2001م :عرفت نيجيريا سمسمة مف الخطط التنمكية كىذا منذ
إستقبلليا ،كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ التنمية كتتمثؿ ىذه الخطط فيما يمي :الخطة األكلى كىي
لكبمنت  Lopment planمف عاـ 1962ـ إلى عاـ 1968ـ ككانت سنتيف بعد
االستقبلؿ،كتيدؼ ىذه السياسة أك البرنامج إلى تحسيف الصحة ،التعميـ ،كتحسيف فرص
العمؿ ،حيث كاف تمكيؿ ىذه الخطة مف مصادر خارجية بنسبة تقدر بػ  ،%14كأكقفت ىذه
الخطة بسبب إنييار الجميكرية األكلى سنة 1966ـ ،ككذا إندالع الحرب األىمية سنة
1970ـ .كبعد الحرب التي عرفتيا الببلد ظيرت الخطة الثانية تمثمت في خطة التنمية
الكطنية مف سنة 1970ـ إلى سنة 1974ـ كالتي كانت أكلكياتيا في الزراعة ،الصناعة،
النقؿ ،القكل العاممة ،الدفاع ،الكيرباء ،االتصاالت ،كتكفير المياه ،مباشرة أتت بعدىا خطة
التنمية الكطنية الثالثة التي تغطي الفترة مف 1975ـ إلى 1980ـ كالتي كانت أكثر طمكحا
مف الخطة الثانية أيف تـ التركيز فييا عمى الريؼ كالتنمية كالجيكد الرامية إلى تجديد القطاع
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الزراعي ،كركزت خطة التنمية الكطنية الرابعة مف سنة 1981ـ إلى 1985ـ عمى دكر
الخدمات اإلجتماعية كالخدمات الصحية ،أيف كانت أىداؼ ىذه الخطة ترمي إلى الزيادة في
الدخؿ الحقيقي لممكاطف العادم ،ككذا اإلعتماد عمى المكارد البشرية في الببلد كالعمؿ عمى
تخفيض مستكل البطالة ،كما عرفت ىذه الفترة أيضا الثكرة النفطية اليائمة كاطبلؽ الثكرة
الزراعية كتصفية الفقر.

()1

ثـ تأتي فترة خطة ما بعد الخطة الرابعة مف 1985ـ إلى 1990ـ كشيدت ىذه الخطة
إنشاء مديرية األغذية كالطرؽ كالريؼ كذلؾ في عاـ 1985ـ بغرض تكفير البنية األساسية
الريفية في الببلد كىذا بحسب القانكف بمكجب المرسكـ رقـ  4لسنة 1987ـ.
كيتضمف برنامج المديرية تنظيـ كتعبئة السكاف المحمييف لتعزيز أك تسييؿ التفاعؿ بيف
الحككمة كالشعب ،كباإلضافة إلى ذلؾ طمب مف المجتمعات المحمية تشكيؿ نقابات أك
جمعيات كالغرض منيا تكفير مرافؽ مشتركة ألنفسيـ ،تكفير البنى التحتية الريفية مثؿ الطرؽ
الفرعية الريفية كالمياه الريفية كالمرافؽ الصحية كالسكف الريفي كتعزيز األنشطة اإلنتاجية مثؿ
األغذية كالزراعة كالتصنيع الريفي كالتكنكلكجيا ،كقد تـ كضع خطة تنفيذ مف أجؿ تحقيؽ ىذه
البرامج مف خبلؿ مرحمتيف :تميزت المرحمة األكلى في تكفير المياه لػ  250مجتمعا محميا
في كؿ كالية مف الكاليات اإلتحادية لبناء  90.000كمـ مف الطرؽ الفرعية ،أما المرحمة
الثانية فقد بدأت في سنة 1987ـ كذلؾ سعيا لتكممة األىداؼ المسطرة.

()2

كما عرفت الفترة أك المرحمة مجمكعة مف المبادرات تمثمت في المبادرة األكلى بتاريخ
1982ـ تحت إسـ اإلستقرار (اإلقتصاد) ،ككانت السياسة الرئاسية تتمثؿ في إدارة الطمب،أما
الثانية فجاءت في سنة 1986ـ ،تحت إسـ التكييؼ الييكمي (برنامج) ،كتمثمت في تحرير
- "national development in Nigeria: issues challenges prospects "journal of republic administration

1

and policy research, vol.3:, November 2011،p

- Oye Ademyi Joseph, national development strategies : challenges and options, department of

2

sociology landwark university, Onu-araw, pmb 1001 kawara state, Nigeria, april 2014, p
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اإلقتصاد ،كفي سنة 1988ـ جاءت المبادرة عمى إسـ برنامج الخصخصة تقكـ عمى بيع
المؤسسات العمكمية ،كفي سنة 1993ـ أتت مبادرة تكجيو لبرنامج الخصخصة كذلؾ في
إطار المراجعة كرفع القيكد عمى المؤسسات ،ثـ في سنة 1997ـ جاءت ىذه المبادرة تحت
إسـ الرؤية ( )2010كذلؾ بشراكة القطاعيف العاـ كالخاص.

()1

ثانيا :المرحمة الممتدة من 2001م إلى غاية 2016م :جاءت الجميكرية الثالثة
بقيادة أكباسنجك في الفترة الممتدة مف سنة 1999ـ إلى 2007ـ مع البرنامج الكطني
لمقضاء عمى الفقر ،كاإلستراتيجية الكطنية لمتمكيف اإلقتصادم كالتنمية كجدكؿ أعماؿ
اإلصبلح القطاعي.
كأشارت إلى رؤية عاـ 2020ـ ككثي ار ما تقاـ ىذه الرؤل اإلنمائية كالسياسات كالبرامج
جنبا إلى جنب مع األىداؼ كالمعاىدات كاإلتفاقيات كالبركتكككالت كما الى ذلؾ ،كالتي ال
يقتصر عمييا الزعماء السياسيكف كعادة ما تدخؿ لجنة التخطيط الكطنية في التبعية
التفصيمية لمرؤل أك البرامج أك السياسات ،فعمى سبيؿ المثاؿ تـ تجميع ىذه البرامج عمى
نحك جيد لدرجة كجكد مخططات لبرنامج المستكل الحككمي لتمكيف الدكلة كاستراتيجيات
التنمية (اليدس) كبرنامج المستكل المحمي كالتمكيف اإلقتصادم المحمي كاستراتيجيات التنمية
كبرنامج المستكل المجتمعي لتمكيف المجتمع المحمي (سيدس) .
كلدل الحككمة اإلتحادية الحالية بقيادة يارادو  yar’aduaجدكؿ أعماؿ مف سبعة
نقاط لمسمطة كالطاقة كالزراعة كاألمف الغذائي كخمؽ فرص العمؿ كالتعميـ النكعي كالكظيفي
شير تـ تعديؿ ىذا البرنامج مف أجؿ
ا
كالنقؿ الجماعي كاصبلح األراضي ،كفي غضكف 16

-Eric K .Ogunlaye ," Global value chaine devlopement and structural transformation in Nigeria",

1

Africa economic brief, vol5, issue 2, 2014, pp3-
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إصبلح دلتا النيجر كقطاع الطاقة كاعادة بناء رأس الماؿ البشرم كتسريع اإلصبلحات
اإلقتصادية كاألمف.

()1

عرفت أيضا برنامجيف مف أجؿ معالجة الفقر ،األكؿ يتمثؿ في برنامج التخفيؼ مف
كطأة الفقر (باب) ككاف بيف فترتي جانفي كسبتمبر 2000ـ أيف كاف الخريجكف العاطمكف
عف العمؿ يحصمكف عمى راتب شيرم يقدر ب

نكنج النيجيرم.

أما البرنامج الثاني المتمثؿ في البرنامج الكطني إلستئصاؿ الفقر (نابيب) الذم أطمقو
الرئيس أكلسيغكف أكباسانجك في فترة كانكف الثاني (يناير 2001ـ) كىك عكس برنامج
تخفيؼ كطأة الفقر ،فإف برنامج الكطني لمقضاء عمى الفقر ىك برنامج دائـ مصمـ لمقضاء
عمى الفقر في نيجيريا ،مف خبلؿ عدد مف اإلستراتيجيات الفرعية األخرل التي تشمؿ برنامج
إكتساب القدرات ،كبرنامج المرفؽ اإللزامي ،كجميع ىذه اإلستراتيجيات مصممة أساسا
لممساعدة لعدد العاطميف عف العمؿ في نيجيريا لمحصكؿ عمى بعض الميارات المفيدة كالتي
يمكف أف تساعدىـ في اإلعتماد عمى أنفسيـ.

()2

عندما تكلى الرئيس عمر يارادك  Umaru yar’aduaالحكـ في سنة 2007ـ قدـ
برنامج تحت إسـ سبعة جداكؿ أشار فيو إلى معالجة ما يمي :تكطيد الطاقة ،األمف الغذائي
كالزراعة ،خمؽ الثركة كفرص العمؿ ،إصبلح األرض ،األماف كالنكعية كعممية التعميـ،كأعرب

- M.K. Suleiman, N.R. Bhat, S. Jacob and R.R. Thomas" ،Germination Studies in

1

Ochradenus baccatus Delile., Peganum harmala L. and Gynandriris sisyrinchium Parl "،
،le

science alert،disponible sur le site: : http://scialert.net/fulltext/?doi=rjss.2011.58
04/06/2017 a 14h.

" -Soli Gafforo Gawaba," rural economic development implantation of politicies in Nigeria

2

international journal of academic research in business and social sciences, vol03,
n°02, February, 2013, p8.
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عف أممو بالدفع بنيجيريا مف أجؿ أف تصبح كاحدة مف أكبر عشريف إقتصاديات العالـ بحمكؿ
عاـ 2020ـ مف خبلؿ برنامج يسمى "المركنة" الرؤية 2020 :20ـ.

()1

كفي حمكؿ عاـ 2009ـ تبنت الحككمة ىذه الرؤية 2020ـ 20/كلكف ىذا يتطمب نمكا
إقتصاديا يقدر بحكالي  %13.8في العاـ ،كالتحكؿ مف اإلقتصاد المكجو نحك السمع
(الزراعة ،اإلنتاج النفط الخاـ) في اإلقتصاد المكجو إلى إقتصاد يقكـ عمى الصناعة
كالتصنيع كالخدمات ،مف أجؿ تحقيؽ ىذه الرؤية 2020ـ  20/كضعت الحككمة إستراتيجية
متكسطة األجؿ كبرنامج التحكؿ ( )TAعاـ 2011ـ2015-ـ كالتي تتماشى مع الرؤية ،كقد
تـ بناء  TA2نحك تسعة أىداؼ مالية حكيمة كسياسة نقدية سميمة ،الحكـ الراشد كالمؤسسات
الفعالة ،رأس الماؿ البشرم ،تطكير البنى التحتية ،تكزيع البرنامج كالمشاريع الرئيسية في
القطاع ،تعزيز النمك كالتنمية المستدامة ،إستراتيجية تمكيؿ كتنفيذ السياسات كالبرامج
كالمشايع الرئيسية،كيعتبر تطكير البينية التحتية األساسية (الكيرباء كالطرؽ كالسكؾ الحديدية
كتحكيؿ القطاع الزراعي) ضركرم لنجاح عممياتيا كفيما يتعمؽ بالبنية التحتية كاإلستراتيجية
لخمؽ بيئة جاذبة لئلستثمارات كما يعتبر برنامج  TAىك برنامج الحد مف الفقر.

()2

انًطهة انثاني :أسثاب فشهها
عرفت السياسات التنمكية التي إتبعتيا دكلة نيجيريا فشبل في بمكغ التنمية نظ ار لعدة
عكامؿ كأسباب كمشاكؿ ساىمت في عرقمة مجمؿ السياسات التي إتبعتيا نيجيريا منذ
إستقبلليا إلى غاية اليكـ.
مف ىذا المنطمؽ سنتطرؽ إلى أسباب فشؿ السياسات التنمكية النيجيرية ،بناءا عمى
فترتيف :فترة ما قبؿ 2001ـ كفترة مف 2001ـ إلى 2016ـ.
-YUMIA SEN, challenge and prospecties of Nigeria’s development at 5 , golden/ ،

1

jublée symposium paper at lanelton university, Ottawa, Canada, 30 September 2010, p18.
- group de la banque africaine de développement, république fédérale du Nigeria,

2

document de stratégie pays, département Orwa, janvier 2013.p25.
000

إشكالية التنمية في نيجيريا –دراسة حالة-

الفصؿ الثالث

إف السياسات كالبرامج الحككمية التي تبنتيا نيجيريا منذ إستقبلليا الى غاية سنة
2001م قد فشمت كيعزم ذلؾ لؤلسباب التالية:

()1

 أىداف غامضة أو غير واقعية :ىي أحد األسباب األساسية لفشؿ العديد مفالسياسات كالبرامج حيث كانت مشكمة األىداؼ الغامضة ىي السبب ،كمثاؿ ذلؾ
مشركع التعميـ األساسي العالمي أيف كاف ىدؼ ىذا المشركع مساعدة حكالي 200
مميكف مراىؽ حتى الفئات المحركمة لمحصكؿ عمى أساسية التعميـ ،كيرجع فشؿ
ىذا المشركع ألىدافو غير الكاقعية ،كما أنو يفتقر لؤلدكات (التمكيؿ لتحقيؽ ىذا
اليدؼ).
 مشكمة البيروقراطية :تتضح في طبيعة كنمط تكزيع السمطة داخؿ الحككمة المحميةحيث أنيا تؤثر عمى تنفيذ السياسات كىذا بسبب عدـ كجكد خطة كاضحة تفصؿ
بيف اإلدارة كالمشرفيف ما يؤدم إلى نشكء نزاعات حكؿ اإلشراؼ عمى ىذه
السياسات كالبرامج بيف المستشاريف كالسياسييف.
 عدم كفاية التمويل :يعتبر إفتقار التمكيؿ في مستكيات الحككمة النيجيرية كىذا فيتنفيذ السياسات سبب في ضعؼ الخدمات األساسية كالمكجيستكية ،حيث أف
اإلعتماد الكبير عمى النفط كمكرد كاحد مف اإليرادات ىذا ما يؤدم إلى ضعؼ
القاعدة المالية لمحككمة في حالة عدـ إستقرار أك فشؿ السكؽ النفطية في أم كقت
ما يؤثر أيضا عمى السياسات كالبرامج اإلقتصادية لدكلة نيجيريا.

" - Soli Jafafaro, "Bank Fraud and Preventive Measures in Nigeria: An Empirical Review

1

department of business administration, koji state/1 university Angela, France, international
journal of academic research in business and sciences, February 2013, vol 03, N°02,
pp9-
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 مشكمة االتصال :التكاصؿ عممية إدارية ىامة جدا في عممية تنفيذ السياساتكالبرامج بشكؿ فعاؿ ،كلذا كجكد قنكات اإلتصاؿ عمى مختمؼ مستكيات الحككمة
غالبا ما تككف غير كافية ما يعطي مجاال لمتضميؿ في التنفيذ الخاطئ لمسياسات
كالبرامج عمى مستكل الحككمة النيجيرية.
 عدم اإلستقرار السياسي :كانت البيئة السياسية كاإلجتماعية كاإلقتصادية فينيجيريا تتسـ بمناخ غير مستقر ككساد إقتصادم ،كنتيجة ليذا المعدؿ المرتفع مف
عدـ اإلستقرار في النظاـ السياسي شيدت الببلد سمسمة مف التغيرات كاصبلحات
ىيكمية متكررة مما أثر سمبا عمى تنفيذ السياسات.

()1

أما بخصكص المشاكؿ التي كاجيت نيجيريا في الفترة الممتدة مف 2001م إلى غاية
2016م يمكف إدراجيا في مجمكعة مف النقاط كىي:
 عدم وجود قدرة تنفيذية مسؤولة عن صياغة وتنفيذ الخطط :حيث فشمت بعضالخطط التنمكية السابقة ألف ىناؾ مشاكرات قميمة أك معدكمة ،فالتخطيط مف
المفترض أف ينطكم عمى إستشارة الحككمة المحمية كىذا لـ يحدث في نيجيريا.

()2

 االمبريالية :كالتي ظمت تعرقؿ جيكد التنمية في العالـ الثالث منيا دكلةنيجيريا،حيث كاف ىيكؿ اإلمبريالية المتمثؿ في الشركات المتعددة الجنسيات ،ىيئة
األمـ المتحدة ،صندكؽ النقد الدكلي كالمساعدات الخارجية ،التي تقؼ ضد جيكد
بمداف العالـ الثالث منيا نيجيريا ،أيف كاف اإلعتماد المفرط عمى الشركات المتعددة
الجنسيات في تنفيذ مشاريع التنمية أثر سمبي ،حيث عرفت دكلة نيجيريا تيربا
ضريبيا مف طرؼ ىذه الشركات كيظير ىذا في الدراسة مف برنامج action ed
- Ibid, pp9- Loweli, Olawatoyen, op.cite،pp900
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لعاـ 2012ـ التي تكصمت أف نيجيريا كبمداف إفريقية أخرل فقدت نحك  49مميار
التيرب الضريبي.
دكالر مف خبلؿ ىذا َ

()1

 تـ تحديد الفساد عمى أنو العقبة الرئيسية التي تعكؽ النمك السريع كتنمية اإلقتصادالنيجيرم ،حيث أ َكد تقرير منظمة الشفافية الدكلية كىي منظمة غير حككمية تقيـ
مستكل الفساد في البمداف في جميع أنحاء العالـ ،أكد أف دكلة نيجيريا البمد األكثر
فسادا كىذا ما يعرقؿ دائما التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية فييا(،)2كما أظيرت
العديد مف الدراسات لمباحثيف النيجيرييف األثر السمبي لمفساد عمى الدكلة النيجيرية
منيا نجد دراسة لػ أكينديؿ  Aquindaleلسنة 2005ـ ترتكز عمى العبلقة بيف
الفساد كالتنمية أيف أجرت تحقيقا تجريبيا بيف المتغيرات المتمثمة في معدؿ اإلنتاج
كالعمالة كرأس الماؿ كعدـ اإلستقرار السياسي كمؤشر الفساد كتكصمت إلى أف
ىناؾ عبلقة سمبية كبيرة بيف الفساد كالتنمية ،كيخمص إلى أف الفساد ميما كاف
شكمو غير مكاتي لمتنمية في المجتمع ،كأطركحة الباحث أكزيكما  UZIUMAسنة
2007ـ عنكانيا "الفساد معضمة تنظيمية في نيجيريا" أيف يرل أنو تكجد العديد مف
العكامؿ المسؤكلة عف الفساد التي تؤدم إلى فشؿ السياسات التنمكية كتتمثؿ ىذه
العكامؿ في المؤسسات العمكمية الضعيفة كالضغط الممتد عمى المكظفيف
العمكمييف كالتنافس العرقي( ،)3كما تكجد دراسة أخرل لمباحث فابيك FABIO
كباحثيف آخريف في سنة 2011ـ التي تناكلت تحميؿ عكاقب الفساد عمى اإلستثمار

- Ibid , p.04
-Ghono ،op cit , p02
- "Nigeria edition", African social and educational journal، faculty of business
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administration, IMO state university،N°1, vol 03, april 2014, p03.
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في نيجيريا أيف تكصمكا أف مؤشر الفساد المرتفع أدل إلى إنخفاض اإلستثمار
كبالتالي إنخفاض مستكل النمك اإلقتصادم بنيجيريا.

()1

 الصراعات االثنية :تعتبر مف أحد أىـ العكامؿ التي أثرت بشكؿ كبير عمى أكضاعالتنمية خبلؿ ىذه الفترة نذكر منيا أزمة اليضبة (ىضبة خكسيو) كىي أكثر
مأساكية مف بيف ىذه الصراعات بسبب طابعيا الدائـ كاشتراؾ المسمميف مف البمداف
المجاكرة فييا ،حيث عرفت أعماؿ عنؼ دمكية في األعكاـ 1994ـ ك2001ـ
ك2002ـ2008 ،ـ ك2010ـ كفسرت أزمة اليضبة (أزمة خكسيو) عمى نحك
مختمؼ كأزمة دينية كعرقية كسياسية ،كخبلؿ الفترة 2002ـ ك2004ـ إنتقؿ العنؼ
إ لى المناطؽ الريفية في يمكا كالنغتانغ كشنداـ ككيس ككناـ ككانكي كميكانغ(،)2كما
عرفت نيجيريا صراعات في منطقة دلتا ظيرت مع بداية السبعينات مف القرف
الماضي كذلؾ بسبب التكتر الذم نشب بيف شركات النفط األجنبية كعدد مف
المجمكعات العرقية التي تسكف ىذه المنطقة إذ تصاعدت األزمة منذ  24سبتمبر
2004ـ ،مما أدل إلى عسكرة المنطقة بأكمميا كظيكر عصابات مسمحة مف
أبرزىا حركة تحرير دلتا النيجر  mendكالتي يقكدىا ىنري أوكادا كمجمكعة
أخرل مف الحركات التي ظيرت في تمؾ الفترة ،باإلضافة إلى حركة دلتا النيجر
كأعمنت ىذه الحركة  Mendمف عاـ 2008ـ بيانا تعمف فيو أف ميميشياتيا قد
أعمنت حربا في جميع أنحاء منطقة دلتا النيجر كشممت ىذه الحرب خطكط
األنابيب كمرافؽ إنتاج النفط كالقكات المسمحة التي تحمييا كأدت ىذه الصراعات
إلى تدىكر األكضاع في المنطقة ،كخبلؿ التسعة أشير األكلى مف سنة 2008ـ
 -1كماؿ الديف ابراىيـ " ،الفساد كالتنمية اإلقتصادية :االدلة مف نيجيريا"  ،المجمة العربية إلدارة األعمال واإلستعراض

االداري ،المجمد( ،)03العدد ( ،)02أكتكبر  ،2013ص.3

2

- D. Phiil .conflict and safeguards in Nigeria : impact on development prospect and lives

of mades, conflit and rebellion in Nigeria by obadia mellavia, 2012, p16.
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خسرت نيجيريا مميار دكالر مف عائدات النفط فضبل عف سقكط المئات مف القتمى
في دلتا النيجر.

()1

 كما عرفت أيضا نشاطا لمطائفة بوكو حرام التي ظيرت في عاـ 2001م فيمدينة مايدكجكرم في شرؽ الببلد ،كقد قرركا اإلنتقاؿ إلى كالية بكبي
المجاكرة،كعرفت بكككحراـ ممارسات أىميا قتؿ المئات كاقتحاـ مراكز الشرطة في
عاـ 2009ـ كفي سبتمبر 2010ـ قامت بإطبلؽ سراح المئات مف السجناء مف
سجف مايدجكرم ،كأما في ديسمبر 2010ـ اليجكـ عمى ثكنة أبكجا ،ككما قصفكا
مقر الشرطة في جانفي 2011ـ ،كفي نفس السنة قامكا بقصؼ مقر األمـ المتحدة
في أبكجا ،كفي جانفي 2012ـ ىجمات ىائمة في كانكىكما أسفرت عف مقتؿ أكثر
أثر
مف  200شخص كعدة أعماؿ أخرل...إلخ ،كما كاف لمتمرد كالعنؼ المستمر ا
كبير عمى اإلقتصاد اإلقميمي كقد تـ نقؿ المغتربيف المبنانييف كالينكد الذيف
ا
سمبيا
أقامكا أعماال في " كانك" تعكد لعقكد إلى أبكجا كالجنكب ،كقد ترؾ العديد منيـ البمد
تماما كشيدت الفنادؽ كالبنكؾ كغيرىا مف القطاعات التجارية إنخفاضا في
أنشطتيا ،كما شيدت المدف الحدكدية إنخفاضا في أعماليا بسبب القيكد المتزايدة
عمى حركة المركر عبر الحدكد ،كفي كانك كحدىا أغمؽ مؤخ ار  126مصنع
()2

تقريبا.

انًطهة انثانث :دور اننظاو انسياسي واننفط في يشاكم انتنًيح تنيجيزيا
أثر كاضحا في األكضاع التي
لقد كاف لمنظاـ السياسي الذم إتبعتو الدكلة النيجيرية ا
كصمت إلييا خصكصا في الطريقة المتبعة في عممية تكزيع العائد أم ما يعاب عمى النظاـ

 -1ىيفاء احمد محمد " ،ظاىرة عدـ اإلستقرار السياسي في نيجيريا :دراسة حركة دلتا نير النيجر" ،مجمة دراسات دولية،

العدد ( 8 ،)46نكفمبر  ،2256ص ص .555-529

-Ghono ،op.cit, pp 1900
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السياسي النيجيرم ىك أداؤه التكزيعي غير العادؿ ،إضافة إلى الدكر السمبي الذم لعبو النفط
في تدىكر األكضاع بنيجيريا.
طالما كاف مكضكع التمكيؿ الفيدرالي أحد المشاكؿ التي كانت تعاني منيا الدكلة
الفيدرالية النيجيرية ،كالذم أثر عمى التنمية خصكصا كأنو كاف يتعمؽ بالنفط حيث أف تقسيـ
الدخؿ في نيجيريا كدكلة فدرالية يتطمب األخذ بعيف اإلعتبار مستكييف في التقسيـ كىما:
التقسيـ العمكدم كمستكل التقسيـ األفقي ،فالتقسيـ العمكدم في ىذا المستكل يتـ فيو
تقاسـ الدخؿ بيف الحككمة المركزية كمجمكع الكاليات كالحككمات المحمية بحيث ىك يتعامؿ
مع اإليرادات التي تجمعيا الحككمة المركزية ككـ مف اإليرادات التي ستبقى عمى مستكل
الحككمة المركزية ككـ مف اإليرادات التي يجب تحكيميا إلى مستكل الحككمات
الفرعية،كنبلحظ منذ سنة 2004ـ كانت نسبة اإليرادات المخصصة لمحككمة الفيدرالية
حكالي  ،%52.68أما بالنسبة لمحككمات الفرعية (الكاليات)  %26.72كالحككمات المحمية
.%20.60

()1

أما عف مستكل التقسيـ يشير تقاسـ اإليرادات عمى المستكل األفقي إلى مجمكع
المبادئ كالمعايير التي تحددىا الحككمة المركزية ليذا التخصيص بيف الكحدات دكف الكطنية
(الكاليات) بسبب إستم اررية عممية إنشاء كاليات جديدة في السياسة النيجيرية برزت ىناؾ
مشكمة تتعمؽ بالتكزيع األفقي لمعائدات كذلؾ فيما يخص طبيعة ىذه المعايير كصيغتيا
كأكزانيا النسبية ،كقد كضعت مجمكعة مف المبادئ بغرض تقاسـ العائدات األفقية كما تتمثؿ
ىذه المبادئ في مبدػأ الكفاءة كمبدأ التكافؤ.

 -1نعيمة زكاكم " ،الصراعات اإلثنية كالدينية في إفريقيا :دراسة بنيجيريا" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

الجزائر ،3كمية العمكـ السياسية ،قسـ العبلقات الدكلية ،2255 ،ص ص .529 -528
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أما بالنسبة لممعايير فيناؾ معيار المساكاة بيف الكاليات ،ككذا معيار عدد السكاف
كعامؿ التنمية اإلجتماعية كمعيار اإل شتقاؽ كىذا األخير يشير إلى أنو يجب أف تعاد
نسبة محددة مف اإليرادات المحصؿ عميي ا ضمف الحككمة اإلتحادية إلى الحككمات
الفرعية كذلؾ مقارنة بما تعم ؿ عمى تحصيمو ،كما سيطر معيار اإل شتقاؽ عمى
ممارسات تقاسـ العائدات المالية األفقية خبلؿ مراحؿ مبكرة مف السياسة المالية في
نيجيريا ،كنبلحظ أف نسبة اإل شتقاؽ إنخفضت مف  %50في سنة 1966ـ إلى نسبة
 %3سنة  1993ـ كفي سنة  1995ـ كتحت ىذه الضغكطات أقر الرئ يس الجنراؿ أباشا
بزيادة صيغة اإلشتقاؽ إلى  ،%13كقد تـ تبني كا قرار نفس صيغة اإل شتقاؽ في دستكر
 1999ـ كذلؾ مف خبلؿ المادة .163

() 1

كقد أدت ىذه السياسة المالية مف طرؼ الحككمة الفيدرالية النيجيرية إلى تعزيز
التفاكت بيف المناطؽ كالفقر حيث أف ال دراسة التي تبناىا الباحث Siri Aas Rusted
في مقالة تحت عنكاف:
Nigeria sharing and conflict in Nigeria: Power sharing Agreements،
negotiations and peace process.

كىي دراسة صادرة عف مركز دراسات أسمك المتخصص ف ي دراسة الحركب كالنزاعات
( )PRIOحيث قاـ الباحث بتصنيؼ الكاليات طبقا لئلمتدادات اإل ثنية كحصة كؿ كاحدة
منيا ،كتكصمت ىذه الدراسة إلى أ ف الكاليات الشمالية تحصمت عمى عائدات تقدر بػ
 ، % 51.83أما الكاليات الجنكبية فتحصمت عمى عائدات تقدر بػ ، )2(%48ىذا ما أدل
في منتصؼ عاـ  2004ـ أف تككف  18دكلة (حككمة محمية) عممي ا مفمسة كغير قادرة
عمى الكفاء بإ لتزاماتيما.

() 3

-1عابد ،مرجع سابق الذكر ،ص ص .558-552
 -2نفس المرجع اآلنؼ الذكر ،ص.559

-Soli.op.cit, p p 1800
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منذ سنة 2006ـ تخكض أ برز الحركات المسمحة في كالية دلتا النيجر الغنية
بالنفط في نيجيريا حربا شاممة في ىذه المنطقة ضد السمطة المركزية في أبكجا
كالشركات النفطية الغ ربية العاممة في جنكب نيجيريا مطالبة إياىا بمغادرة المنطقة
كتبنت حركة ت حرير دلتا النيجر عمميات مسمحة بإنتظاـ كتؤكد أنيا تنشط بإسـ السكاف
المحمييف في دلتا النيجر مف أ جؿ تكزيع أفضؿ لمعائدات النفطية.

() 1

كعرفت فترة ثماني سنكات مف رئاسة الرئيس ألكسيجكف أكباسانجك،حيث جرت
السجبلت أيضا
ممارسات الفساد عمى مستكل عاؿ مف اإلفبلت مف العقاب ،كقد أظيرت
َ

أف شركة البتركؿ الكطنية النيجيرية ىي في صمب الممارسات الفاسدة الرئيسية في صناعة
ما يتعمؽ بالممارسات المالية كخاصة فيما يتعمؽ باإليرادات الفعمية المتحققة مف بيع النفط
كغيرىا مف البتركؿ كالمكارد مثؿ الغاز الطبيعي ،كمثاؿ عمى ذلؾ فإف التقرير الذم أعدتو
أف أربعمائة كخمسة كأربعكف
المجنة المالية لتخصيص إيرادات التعبئة ( )PMAFLإلى َ

ألؼ( )445000برميؿ مف النفط الخاـ المباعة مف قبؿ شركة النفط الكطنية النيجيرية بيف
جانفي كمام 2002ـ ،ك ما أشار في التقرير أيضا أف ىناؾ نقص في سبعة أشير كيمثؿ
()2

ىذا النقص في( N302نكنغ النيجيرم) مميار كإيرادات غير معمنة.

ككذلؾ نرل أف الفساد يقؼ عائقا أماـ القضاء عمى الفقر حيث قدره البنؾ الدكلي مف
جيتو بػ
إال بػ
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مف عائدات النفط التي تعكد لمدكلة النيجيرية ،حيث يستفيد الشعب النيجيرم

مف النفط ،فأغمب النيجيرييف يعيشكف عمى أقؿ مف  1دكالر أمريكي في اليكـ،

 -1أحمد محمد  ،مرجع سابق الذكر ،ص.552

-Michel M. Ogbeidi," Political leadership and corruption in Nigeria since 1960 : A socio-economic

2

Analysis", Journal Of Nigeria Studies, Vol 1, N°2, Fall 2012, p17.
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ككفقا لمسفارة األمريكية في نيجيريا يحصؿ الفرد عمى أقؿ مف  300دكالر سنكيا حيث
إستفادت النخب الحاكمة مف إيرادات النفط أكثر مما إستفاد منو الشعب النيجيرم.

()1

كمف جية أخرل كاف تأثير النفط بشكؿ خاص عمى األكضاع اإلجتماعية ،كيرل
يسبب آثا ار
الكثير مف النيجيرييف خاصة عمماء اإلجتماع أف سكء تكزيع العائدات النفطية َ

إجتماعية سمبية عمى المجتمع النيجيرم ،فقد زاد مف حدة الصراع الطبقي ،ككما تسبب
إعتماد اإلقتصاد النيجيرم عمى النفط في بركز سمات نفسية غمبت عمى الكثير مف أبناء
جيؿ كصفتو كزيرة المالية نديدم عثماف بأنو جيؿ الكسالى كلخصت أثر إعتماد ىذا الجيؿ
عمى الدخؿ السيؿ الناجـ عف النفط بقكليا " :لقد جعمنا البتركؿ كسالى" ،فعندما كنت طفمة
تعممت أنو يجب أف أستخدـ عقمي كأجتيد لكي أنجح ،أما جيؿ البتركؿ الحالي فبل ييتـ بذلؾ
كال حتى يفكر بو كلقد أفسدنا البتركؿ ،كىذا ما دفع كذلؾ الرئيس بنفسو باإلعتراؼ بذلؾ في
نكفمبر 2003ـ ،أماـ حشد كبير بقكلة " لقد أعمانا البتركؿ كالغاز كأبعدنا عف قيمنا بؿ جعمنا
أكثر تكحشا كقسكة".

()2

-1عابد ،مرجع سابق الذكر ،ص.526

 -2هحوذ عبذ العاطي " ،النفط في نيجيريا كعبلقتو باألزمة التي تعيشيا الببلد" ،مف المكقع اإللكتركني:

 ، http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/dd3022de-db4c-4c8b-a4e8-96ec72bb6c6cيكـ  55جكاف
 2257عمى الساعة .15h
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انًثحث انثانث :إلتزاحاخ تفؼيم انتنًيح في انذول انزيؼيح اننفطيح تئفزيميا
في ظؿ األكضاع التي تعيشيا الدكؿ الريعية النفطية بإفريقا في مجاؿ تحقيؽ التنمية
كذلؾ بسبب تأثير طبيعة الدكلة الريعية كدكر النفط السمبي في ىذه الدكؿ ،سنحاكؿ تقديـ
مجمكعة مف اإلقتراحات مف خبلليا يمكف معالجة ىذه المشاكؿ لمكصكؿ إلى تحقيؽ التنمية.
انًطهة األول :إلتزاحاخ تفؼيم انتنًيح في دونح نيجيزيا
تعرؼ نيجيريا مجمكعة مف العقبات كالمشاكؿ التي تصعب مف تحقيؽ التنمية كىذا
بفعؿ كجكد أسباب كلذا سنحاكؿ تقديـ إقتراحات كحمكؿ مف أجؿ التغمب عمى العقبات التي
تقؼ أماـ تحقيؽ التنمية.
إف اإلقتراحات المقدمة ل دكلة نيجيريا ال يمكف تطبيقيا عمى الدكؿ األخرل ألف طبيعة
كمشاكؿ دكلة نيجيريا تختمؼ عف الدكؿ األخرل ،كلكف ىذا ال يمنع اإلستفادة مف ىذه
اإلقتراحات كىذا بغية تطكير الحمكؿ كبما يبلئـ أحكاؿ كتطمَعات دكلة نيجيريا،ك ىذه
اإلقتراحات تتمثؿ فيما يمي:
 -1العمؿ عمى تحضير البيئة المبلئمة مف أجؿ تفعيؿ التنمية ،كيككف ىذا مف خبلؿ
تكفر إرادة سياسية تسعى لمكصكؿ إلى التنمية.
 -2السعي نحك القضاء عمى الفساد المنتشر في كؿ مستكيات الدكلة ،تشديد الرقابة
خاصة عمى الماؿ العاـ ،كسف القكانيف التي تقضي بمحاكمة كؿ مف يتسبب في
قضايا الفساد.
 -3إرساء القكانيف كالتشريعات المختمفة كىذا مف أجؿ الحفاظ عمى البيئة.
 -4القضاء عمى مختمؼ النزاعات المنتشرة في الببلد،ك يككف ذلؾ بالتكزيع العادؿ
لعائدات النفط،ك مف ثمة تحسيف المستكل المعيشي لممجتمع النيجيرم ،مايقمؿ مف
الن ازعات كالصراعات التي تظرب أمف الدكلة.
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 -5العمؿ عمى جمع مختمؼ اإلمكانيات المساعدة مف أجؿ الكصكؿ الى التنمية مف
خبلؿ المكارد المالية كالبشرية كالقانكنية.
 -6إتباع سياسة تربكية تقكد إلى خمؽ جيؿ يتسـ بئلبتكار كاإلعتماد عمى النفس،ك
اليدؼ الرئيسي ىك السعي نحك الكصكؿ إلى تنمية تمس مختمؼ المجاالت
كاقتصاد منتج يككف خارج المحركقات ،ككذلؾ جعؿ النفط نعمة كليست نقمة عمى
الدكلة كىذا مف خبلؿ إتباع برامج كسياسات دقيقة كمتتابعة حتى يتـ الكصكؿ إلى
التنمية ،كذلؾ خبلؿ فترة زمنية معينة أم أف تككف ىذه الخطط مدركسة.
كلبمكغ ىذا اليدؼ كمرح مة أكلى عمى الدكلة النيجرية السعي نحك التخمص مف المشاكؿ
بكاسطة كضع برامج إصبلحية تككف قصيرة كبعيدة المدل ،كىذه األخيرة تمس سكء التسيير
كالفساد الذم تعرفو دكلة نيجيريا في جميع المياديف ،ككذا مشكمة الصراعات اإلثنية أيف يتـ
معالجة األسباب المؤدية لحدكثيا التي تككف غالبا مشاكؿ في تكزيع اإليرادات النفطية
كالصراعات الدينية كالعرقية كيتـ معالجة ىذه الصراعات مف خبلؿ حسف تكزيع اإليرادات
النفطية كاتباع سياسات تقكـ عمى القضاء عمى المشاكؿ المؤدية إلى نشكء ىذه الصراعات
العرقية كىذا تدريجيا ،ككذلؾ العمؿ عمى إصبلح المنظكمة اإلدارية بيدؼ حؿ مشاكؿ
البيركقراطية التي تعرفيا الدكلة ،كأيضا معالجة مشاكؿ البيئة التي سببيا النفط.
كاليدؼ مف ىذه المرحمة ىك تييئة الظركؼ كالطريؽ نحك تبني برامج تنمكية ناجحة
بالقضاء عمى المشاكؿ كالعقبات أك عمى األقؿ التقميؿ منيا.
أما بخصكص المرحمة الثانية فيتـ اإلنطبلؽ بالعمؿ بيا عندما تتكفر كؿ اإلمكانيات
كالظركؼ المبلئمة لمبدء فييا ،حيث يتـ تبني ىذه البرامج كاإلستراتيجيات التي تتماشى مع
طبيعة الدكلة النيجرية ،لذا نرل أنو عمى الدكلة أف تركز عمى التنمية المحمية نظ ار لطبيعة
النظاـ الفيدرالي الذم تتبعو نيجيريا كيككف ىذا مف خبلؿ تشجيع القطاع الخاص كالمجتمع
المدني كالتشريعات ككذا القطاع العاـ ،كالتركيز عمى إستراتيجيات متنكعة تقكـ عمى تفعيؿ
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مختمؼ القطاعات التي تككف خارج المحركقات ،كتعتبر إستراتيجية التنمية الزراعية أىـ
اإلستراتيجيات بسبب أف دكلة نيجيريا كاف إقتصادىا زراعيا بإمتياز قبؿ إكتشاؼ كاستغبلؿ
النفط.
كفي ىذه المرحمة ستقكـ نيجيريا بإختيار أحد البرامج كاإلستراتيجيات التي يضمف ليا
تحقيؽ النمك.
أما المرحمة الثالثة فيجب العمؿ عمى تدعيـ النمك المحقؽ مف خبلؿ تشجيعو كالعمؿ
عمى تطكيره ،كيككف ىذا بكضع تسييبلت كالدعـ بيدؼ الحفاظ عمى كتيرة النمك المحقؽ في
المرحمة الثانية كالعمؿ عمى الخركج مف التبعية النفطية لمدكلة كىذا بإتباع سياسة تعكس ىذا
اليدؼ مف خبلؿ قكانيف تشجيع اإلستثمار كتقميص القيكد الجمركية ،كمختمؼ القكانيف
المحفزة التي ستحافظ عمى كتيرة اإلستراتيجية المتبعة كالنمك المحقؽ ،كفي ظؿ ىذه الكتيرة
ينبغي الخركج مف التبعية النفطية كذلؾ بإنشاء صندكؽ يقكـ بتسيير عكائد النفط بطريقة
شفافة ديمقراطية ،حيث يقكـ بتقسيـ العائد النفطي عمى أربع نكاحي أكال تككف نسبة منو
مكجية إلى القطاع اإلجتماعي مف أجؿ تحسيف ظركؼ الحياة اإلجتماعية كثانيا تكجيو
مجمكعة مف المكارد نحك مختمؼ الحككمات المحمية في الببلد ،كذلؾ بطريقة عادلة كفقا
لمعايير معينة التي ال ينبغي أف تؤدم إلى حدكث مشاكؿ.
أما ثالثا العمؿ عمى دعـ النمك اإلقتصادم بشكؿ ال يعرقؿ النمك كيككف مف خبلؿ دعـ
الصناعات بالمكارد األكلية أك األمكاؿ ككذلؾ العمؿ عمى تخفيض التمكيؿ لخزينة الدكلة مف
العكائد النفطية بشكؿ تدريجي تماشيا مع النمك اإلقتصادم كالعمؿ عمى إستثمار األمكاؿ
النفطية في مشاريع مربحة داخؿ كخارج الدكلة النيجيرية ،كرابعا العمؿ عمى الحفاظ عمى
سبلمة البيئة مف عمميات إستخراج النفط.
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مستمر
ا
أما ف يما يخص المرحمة الرابعة العمؿ عمى تحكيؿ النمك الذم تـ تحقيقو كجعمو
كمتكاصبل كذلؾ بيدؼ تحقيؽ التنمية كالخركج مف التبعية كطابع الدكلة الريعية النفطية لدكلة
نيجيريا أيف يككف ليا إقتصادا متنكعا كفعاال.
انًطهة انثاني :إلتزاحاخ تفؼيم انتنًيح في انذول انزيؼيح اننفطيح تئفزيميا
تشترؾ الدكؿ الريعية النفطية اإلفريقية في مجمكعة مف المشاكؿ التي صعبت مف
عممية تحقيؽ التنمية ،كليذا حاكلنا تقديـ إقتراحات كحمكؿ مف أجؿ معالجة مشكمة عدـ
تحقيؽ التنمية في ىذه الدكؿ ،كتشمؿ ىذه اإلقتراحات:
 -1ضركرة كجكد رغبة سياسية كاضحة مف أجؿ تحقيؽ التنمية كالخركج مف الطبيعة
الريعية لمدكلة.
 -2العمؿ عمى تفعيؿ المؤسسات القضائية مف أجؿ مكافحة كالقضاء عمى الفساد
بيدؼ إرساء الشفافية في عمميات تسيير المكارد المالية كنظاـ الحكـ.
 -3العمؿ عمى خمؽ جيؿ يتسـ باإلتكاؿ عمى النفس كقدرة اإلبتكار.
 -4كضع األسس السياسية كالتشريعية التي تساعد عمى التنمية في الميداف
اإلقتصادم كالسياسي.
 -5رصد اإلمكانيات كالمكارد كالخبرات البلزمة مف أجؿ تحقيؽ التنمية كتتمثؿ ىذه
المكارد في اإلمكانيات المالية كالمادية باإلضافة إلى المكارد البشرية الكفؤة في
مختمؼ المجاالت.
 كضع أىداؼ رئيسي ة مف أجؿ الخركج مف طبيعة الدكلة الريعية النفطية لمدكؿاإلفريقية ،كذلؾ في مدة زمنية معينة كتتمثؿ ىذه األىداؼ في:
 الكصكؿ إلى أف تككف ميزانية الدكلة مبنية عمى خمسة بالمائة مف العائداتالنفطية.
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 النيكض بالقطاعات خارج المحركقات المتمثمة في قطاع الصناعة كالزراعةكالسياحة.
 الكصكؿ إلى تحسيف ظركؼ الحياة المعيشية لممجتمع كفقا لتقارير ىيئة األمـالمتحدة.
 السعي إلى الكصكؿ لئلستفادة المثمى مف النفط في الميداف اإلقتصادمكاإلجتماعي.
 بمكغ تحقيؽ مبدأ الديمقراطية كالتشاكر كاإلستقرار السياسي في الحياة السياسيةليذه الدكؿ.
كيتطمب تحقيؽ ىذه األىداؼ مجمكعة مف البرامج المتتابعة ذات مدة قصيرة خاصة
في الميداف اإلقتصادم مف خبلؿ إتباع مجمكعة مف اإلستراتيجيات التنمكية المتمثمة في
إستراتيجية التنمية الزراعية أك التنمية الصناعية أك إستراتيجية التنمية النقدية أك إستراتيجية
تنمية الصادرات أك إستراتيجية تنمية إعادة التكزيع أك إستراتيجية تنمية االعتماد عمى الذات
حيث يتـ إختيار إحدل ىذه اإلستراتيجيات بناءا عمى مميزات كخصائص كطبيعة كامكانيات
الدكلة ،كيككف ىذا بإعداد قكانيف كتسييبلت الزمة لتبني ىذه اإلستراتيجيات كاليدؼ الرئيسي
في ىذه المرحمة ىك تحقيؽ النمك.
أما في المرحمة الثانية العمؿ عمى تدعيـ النمك المحقؽ ،كذلؾ مف خبلؿ تشجيعو
كالعمؿ عمى تطكيره بمختمؼ التسييبلت كىذا مف أجؿ الخركج مف تبعية إقتصاد النفط
كيككف ىذا مف خبلؿ إنشاء منظكمة إقتصادية تساىـ فييا مختمؼ الفكاعؿ مثؿ :كذلؾ
بالعمؿ عمى تشجيع اإلستثمار كتقديـ تسييبلت إقتصادية مف أجؿ المحافظة عمى عممية
النمك كالتطكير ،أما فيما يخص الجانب الثقافي غرس مبادئ التفكير كالتطكير كاإلبداع ،أما
الجانب العممي كذلؾ بتزكيده بالمكارد البشرية الكفؤة ،كالعمؿ عمى إنشاء صندكؽ أك جياز
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أك جية تككف خاضعة لرقابة البرلماف أم السمطة التشريعية ،ككذلؾ خاضعة لمسمطة
التنفيذية تقكـ بعممية تسيير العائد النفطي كيككف ىذا مف خبلؿ:
 إستعماؿ المكرد النفطي في اإلنفاؽ عمى الصحة كالتعميـ كعممية التأميف(الضماف اإلجتماعي) ،أك إستثمار النفط في مجاؿ الصناعات التحكيمية
كالكيماكية داخؿ الببلد.
 العمؿ عمى إستفادة الشعب بشكؿ مباشر أك غير مباشر مف ىذا المكرد مثؿالحصكؿ عمى الغاز.
 العمؿ كالحرص عمى سبلمة البيئة داخؿ ىذه األماكف المنتجة لمنفط كىذابكاسطة تشريع القكانيف كالرقابة ،كاليدؼ الرئيسي ليذا الصندكؽ ىك العمؿ عمى
متابعة إستغبلؿ النفط بشكؿ شفاؼ أكال كاخراج إقتصاد الدكلة مف التبعية
النفطية كيككف ىذا تدريجيا.
أما فيما يخصص المرحمة الثالثة فييا يبرز اإلقتصاد كقكة كمصدر تمكيؿ لمدكلة
كيككف ىذا مف خبلؿ المحافظة عمى كتيرة النمك التي يعرفيا اإلقتصاد كالسماح لمدكلة
بالخركج مف الطابع الريعي النفطي الذم يميزىا كظيكر إقتصاد منتج خارج المحركقات،ككذا
تحقيؽ مؤشرات إجتماعية كسياسية تدؿ عمى بمكغ كتحقيؽ التنمية.
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خالصة الفصل
بناء عمى دراستنا لكاقع التنمية في نيجيريا تكصمنا إلى أف ىذه األخيرة لـ تستطع بمكغ
التنمية رغـ اإلمكانيات التي تتمتع بيا ،كيعزل ذلؾ إلى جممة مف األسباب.
كبتحميؿ أسباب فشؿ معظـ المشاريع كالبرامج كالسياسات التنمكية التي تبنتيا نيجيريا
منذ إستقبلليا إلى غاية اليكـ إتضح لنا أنيا تتراكح بيف أسباب سياسية كادارية كأخرل
إقتصادية ،حيث أثرت األسباب اإلقتصادية عمى كؿ مف المجاليف السياسي
كاإلجتماعي،فإكتشاؼ النفط في نيجيريا كاف لو أث ار سمبيا عمى مختمؼ القطاعات،بغض
النظر عما كفَره مف إيرادات ضخمة لمدكلة ،إال أف الفساد كسكء التسيير كالصراعات اإلثنية
كالعرقية كالدينية كسكء تكزيع العائدات جعؿ مف نيجيريا أفقر دكلة في إفريقيا بدؿ ككنيا أقكل
إقتصادات العالـ ،كما كاف مخططا لو ،كمف ثمة فإكتشاؼ النفط في نيجيريا خمؽ أزمات
بدؿ أف يحقؽ التنمية ،فسكء إستغبللو جعمو نقمة كليس نعمة.
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في دراستنا لمكضكع إشكالية التنمية في الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا تبيف لنا مف
خبلؿ التطرؽ إلى اإلطار النظرم لمتنمية أف ىذه األخيرة ىي حالة تحسيف لظركؼ الحياة
مف كافة الجكانب اإلقتصادية كاإلجتماعية كالسياسية كالثقافية كحتى البيئية ،كذلؾ بتمبية
الحاجيات األساسية لمعيشة الفرد بيدؼ اإلنتقاؿ إلى حالة أك مستكل أفضؿ .
مستمر في مجاؿ تحسيف الظركؼ كىذا ما تدؿ عميو النظريات
ا
كما تعد التنمية عمبل
التي عالجت ظاىرة التنمية مف جانبيا اإلقتصادم كاإلجتماعي ،حيث فسرت مراحؿ حدكث
التنمية كأكدت عمى اإلستم اررية .
كما أف التنمية تقكـ عمى اإلستغبلؿ األمثؿ لكافة المكارد المادية كالبشرية كفقا لخطط
كىذا يظير مف خبلؿ مجمكعة مف اإلستراتيجيات كالبرامج التي يتـ إتباعيا مف أجؿ تحقيؽ
التنمية ،حيث تقكـ ىذه األخيرة عمى رصد اإلمكانيات كاتباع أساليب مدركسة بيدؼ
الكصكؿ إلى تحقيقيا.
كمف جية أخرل ،فقد تكصمنا مف خبلؿ دراستنا لكاقع التنمية في الدكؿ الريعية النفطية
بإفريقيا أف النفط اإلفريقي عرؼ تاريخا طكيبل منذ إكتشافو داخؿ القارة ،إال أف إستغبللو يتـ
بشكؿ تجارم حيث إحتؿ مكانة مميزة في السكؽ الدكلية ،كىذا بسبب النكعية الجيدة التي
تميزه عف نفط األقطار األخرل ،كىذا ما أدل إلى تزايد عدد الدكؿ المصدرة لمنفط داخؿ
القارة،حيث تكجد ىناؾ  21دكلة نفطية في إفريقيا ،كمف ىذا فإنيا أكبر قارة مف حيث الدكؿ
المصدرة لمنفط في العالـ.
لقد جعؿ النفط اإلفريقي العديد مف الدكؿ المصدرة لو داخؿ القارة عرضة لظاىرة أك
مفيكـ الدكلة الريعية النفطية ،حيث أف ىذه الدكؿ تستند إلى النفط في إقتصادىا ،حيث أكد
الكثير مف الباحثيف خاصة في فترة الثمانينات كقت ظيكر ىذا مصطمح الدكلة الريعية أف
ىذه الدكؿ تعتمد عمى ناتج اإليرادات لممادة الطبيعية بصكرة أساسية ،حيث تككف أك تشكؿ
0

الخاتوة

إشكالية التنوية في الذول الشيعية النفطية اإلفشيمية

مداخيؿ صادراتيا ،كىذا بنسبة مرتفعة مف اإلرادات األجنبية ،خاصة النفط الذم يؤدم إلى
تشكيؿ عائؽ كبير في المجاؿ الصناعي كمختمؼ المجاالت،ككما أف ىذه الدكؿ تقكـ
بإستغبلؿ الثركة النفطية كعائداتيا في الحياة السياسية كاإلقتصادية بشكؿ سمبي مثؿ إستغبلؿ
العائد النفطي مف أجؿ الحفاظ عمى مقاعد السمطة.
كقد تـ تفسير المشاكؿ التي تصاحب ظيكر الدكؿ الريعية النفطية مف خبلؿ مجمكعة
مف النظريات التي حاكلت الربط بيف المشاكؿ التي تعيشيا ىذه الدكؿ كالعائد النفطي.
كلذا تـ دراسة ىذه الظاىرة في الدكؿ النفطية بإفريقيا حيث قاـ العديد مف الباحثيف
بتحديد الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا التي تعاني مف ىذه المشكمة داخؿ القارة اإلفريقية.
كنرل أف العديد مف الدكؿ الريعية النفطية اإلفريقية قد إعتمدت عمى مجمكعة مف
الخطط التنمكية مف أجؿ تحقيؽ التنمية ،ككؿ دكلة تختمؼ عف دكلة أخرل مف حيث تبني
ىذه الخطط كىذا بحسب طبيعة كمميزات كؿ دكلة.
ك بناء عمى النتائج المتكصؿ عمييا مف خبلؿ دراستنا لمفصؿ الثاني ننفي الفرضية
األكلى التي مفادىا أف الدكؿ الريعية النفطية بإفريقيا لـ تتبنى أية مشاريع أك برامج تنمكية.
كبعيدا عف مشكمة الدكلة الريعية النفطية ،فإف الدكؿ النفطية بإفريقيا تعاني مف مشاكؿ
صعبت الكصكؿ إلى تحقيؽ التنمية.
داخمية كخارجية َ
أما بخصكص دراستنا لكاقع التنمية في دكلة نيجيريا كدراسة حالة كذلؾ بإعتبارىا دكلة
ريعية بإمتياز ،كاحتبلليا المراتب األكلى في عممية تصدير النفط ،فقد تبيف مف التحميؿ
البنيكم ليذه الدكلة مجمكعة مف المميزات حيث نرل أنيا عرفت مف الناحية السياسية عدـ
اإلستقرار السياسي بسبب الحكـ العسكرم كاإلنقبلبات في الفترات الماضية ككذا تعدد رؤساء
الحكـ منذ سنة 1999ـ إلى يكمنا ىذا ،كما أف دكلة نيجيريا قد إتبعت نظاما فدراليا صعب
مف تكحيد األقميات ،أما مف الناحية اإلجتماعية فإف دكلة نيجيريا قد عرفت العديد مف
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اإلثنيات ،حيث إختمؼ الباحثكف في تحديد مجمكع االثنيات المكجكدة داخؿ الببلد ،كيجمع
معظميـ عمى كجكد  250إثنية،أما مف الناحية اإلقتصادية ىنا تبرز لنا مظاىر الدكلة
الريعية النفطية حيث أف نيجيريا كانت تعتمد عمى الزراعة قبؿ إكتشاؼ النفط كالغاز ،لتصبح
دكلة مستكردة لممكاد الزراعية بعد إكتشاؼ النفط ،كما يؤكد ىذا أيضا الكضع اإلقتصادم
لمدكلة حيث يمثؿ النفط  ٪ 91.6مف إجمالي صادرات الدكلة ،كىذا ما يؤكد أنيا دكلة ريعية
نفطية إلعتمادىا عمى المكرد النفطي في إيراداتيا الخارجية لتككف دكلة ريعية نفطية بإمتياز.
بناء عمى النتائج المتكصؿ عمييا مف خبلؿ دراستنا لمفصؿ الثالث نؤكد الفرضية الثانية
التي مفادىا أثَر النفط سمبا عمى اإلقتصاد في نيجيريا.
أما بخصكص مشكمة التنمية داخؿ دكلة نيجيريا ،فإنيا عرفت مسا ار مف البرامج
التنمكية كالخطط السياسية بيدؼ القضاء عمى الفقر كتحقيؽ التنمية ،كذلؾ في مختمؼ
المجاالت ،كلكف كؿ ىذه البرامج لـ تؤدم إلى تحقيؽ أىداؼ التنمية المرجكة بسبب كجكد
عدة مشاكؿ مثمما ىي مكجكدة في الدكؿ النامية عامة كالنقص في التمكيؿ كالكفاءات
...الخ ،كبعض المشاكؿ الخاصة التي تعرفيا دكلة نيجيريا المتمثمة في الفساد العالي
كالصراعات كالنزاعات االثنية التي كانت أىـ سبب رئيسي في عدـ تطبيؽ كبمكغ البرامج
التنمكية داخؿ الدكلة ،كقد كاف الدكر السمبي لمدكلة الريعية النفطية كاضحا في نيجيريا حيث
أف النفط كاف محكر الصراعات كالفساد الذل شيدتو الدكلة،ككذلؾ طبيعة الدكلة الريعية
النفطية التي تظير مف خبلؿ عممية تكزيع اإليرادات التي كانت دائما كراء نشكب ىذه
الصراعات داخؿ الدكلة أيف السمطة الحاكمة كانت دائما الحاصمة عمى النسب العالية مف
اإليرادات النفطية ب .٪51
بناء عمى النتائج المتكصؿ إلييا مف خبلؿ دراستنا لمفصؿ الثالث نؤكد الفرضية الثالثة
التي مفادىا كمما إرتفع المردكد النفطي في نيجيريا ،كمما زادت حدة التكتر كالصراعات.
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ك في األخير كبناءا عمى النتائج المتكصؿ إلييا مف خبلؿ فصكؿ دراستنا كباألخص
تمؾ التي إستخمصناىا في الفصؿ الخاص بنيجيريا ،نقكؿ أف المشاكؿ التي تمر بيا الدكؿ
الريعية النفطية بإفريقيا في مجاؿ تحقيؽ التنمية تعكد مجمميا إلى الدكر السمبي الذم لعبو
النفط داخؿ ىذه الدكؿ،حيث أنو لـ يستغؿ بشكؿ عقبلني،كما أف عائداتو كانت تستعمؿ
لممحافظة عمى مقاليد الحكـ كالسمطة بدؿ إستعماليا في تحقيؽ التنمية ،ما أدل إلى تدىكر
أحكاؿ ىذه الدكؿ.
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