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 .فرص وتحديات االستثمار الجزائري  في دول القارة اإلفريقية
Opportunities and challenges of Algerian investment 

in the countries of the African continent. 

 1*قاريأاالم 
 agariznouba@gmail.comلتامنغات )الجزائر(، الجامعي  المركز 

 لممخص:ا
تيدف ىذه الدرااة إلى محاولة تاميط الضوء عمى الفرص والتحديات التي يواجييا      

االقتصادي الجزائري في القارة اإلفريقية فبالرغم من أن القارة اإلفريقية تمثل االاتثمار 
اوق واعدة أمام الامع الجزائرية، وبديل ااتثماري لتراجع إراداتيا المالية جراء انخفاض 
عائداتيا من األاواق العالمية لممحروقات، إال أن ىذه الحوافز المتأتية من القارة اإلفريقية 

جية ثانية العديد من التحديات ) األمنية والايااية، واالقتصادية،  تقابميا من
 واالجتماعية(، والتي يمكن أن تشكل مخاطر متعددة عمى األمن القومي الجزائري.

عميو تيدف الدرااة إلى البحث في مجمل التحديات التي تعترض التوجو و      
االقتصادي الجزائري لالاتثمار في دول القارة اإلفريقية، وكذا محاولة البحث في 
الايااات واإلجراءات المتخذة من طرف الدولة الجزائرية قصد تحقيق ااتثمار ناجع في 

 ليا في ىذا المجال.   البمدان اإلفريقية بااتغالل الفرص المتاحة
الجزائر وأفريقيا، االاتثمار في أفريقيا، فرص االاتثمار، التحديات : الكممات المفتاحية

 األمنية، األمن القومي الجزائري.
Abstract  

The study aims at highlighting the opportunities and challenges 

faced by Algerian economic investment in the African continent. 

Although the African continent is promising market for Algerian 

commodities and an investment alternative to the decline of its 

financial ambitions due to the decline in revenues from the world  
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market for hydrocarbons, the incentives from the African continent 

On the other hand, there are many challenges ( security, political, 

economic and social) that can pose multiple risks to Algerian 

national security. 

The study aims to examine the threats to the Algerian economic 

development in the African countries, as well as to examine the 

policies and measures taken by the Algerian state in order to 

achieve effective investment in African countries by exploiting the 

opportunities available to them in these shops.  

Key Words: Algeria and African, Investing in Africa, Security  

challenges, Algerian National Security. 

 
 مقدمة:ال
الدول وتعزيز تواجدىا في  تتمعب االاتثمارات البينية دورا ىاما في تقوية اقتصاديا     

الااحة الدولية بتعزيز احتياطاتيا من العممة الصعبة، وىو ما يجعل كافة دول العالم 
تعمل عمى إنعاش تجارتيا الخارجية من خالل بناء عالقات اقتصادية ااتثمارية مع 
 غيرىا من الدول وخاصة ذات الجوار الجغرافي ) إقميمي، قاري (، وذلك نظرا لما تتيحو

 الجغرافية االقتصادية من فرص لالاتثمارات البينية واناياب لمتجارة الدولية.
وفي ىذا اإلطار تعمل الجزائر في اآلونة األخيرة إلى تعزيز تواجدىا االاتثماري في      

القارة اإلفريقية من خالل اغتنام الوحدة الجغرافية القارية، والمقومات التاريخية والثقافية 
ينيا وبين الدول اإلفريقية، لتدارك خاائرىا في األاواق العالمية لممحروقات، التي تربط ب

غير أن ىذا التوجو االاتثماري في القارة اإلفريقية، يواجو العديد من التحديات المختمفة 
الماتويات منيا ما تعمق بالجزائر في حد ذاتيا، ومنيا ما ينبعث من القارة اإلفريقية كبؤرة 

 اتقرار الايااي.لألزمات والال
وعميو تحاول ىذه الورق البحث في الفرص المتاحة أمام االقتصاد الجزائري      

لالاتثمار في القارة اإلفريقية، وكذا أىم التحديات التي تواجو ىذا الماعى، باإلضافة إلى 
 تقديم جممة من اآلليات التي يمكن من خالليا تحقيق ااتثمار ناجع في القارة اإلفريقية.
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 :إشكالية الدراسة
إلى أي مدى يمكن لمجزائر بناء ااتثمارات بينية مع دول القارة اإلفريقية في ظل  

 التحديات التي تواجو ىذا الماعى؟
 واتتم اإلجابة عمى ىذه اإلشكالية وفق المحاور المبينة أدناه.  

 فرص االستثمار الجزائري في القارة اإلفريقية. -1
موقعيا الجغرافية وامتداداتيا الجيوايااية، تحظى الجزائر من خالل  

واإلمكانيات اإلنتاجية المتاحة ليا بفرص مواتية لالاتثمار في القارة اإلفريقية، وايحاول 
 ىذا المحور التفصيل في أىم ىذه الفرص.

 الموقع الجغرافي لمجزائر كفرصة لالستمارة في القارة اإلفريقية: 1-1
مجزائر من اكتشاف المكانة اإلاتراتيجية التي تحظى بيا، يامح الموقع الجغرافي ل     

والتي يمكن أن تمعب من خالليا دورا فعال في ربط العالقات االقتصادية بدول القارة 
شرقو، وبين ْ 12غرب غرينتش و ْ 9اإلفريقية، التي تقع شمال غربيا بين خطي طول 

كمم، أما  1900الجنوبي  ، يبمغ امتدادىا الشمالي(1)شماالْ 37وْ 19دائرتي عرض 
كمم عمى  1800كمم عمى خط الااحل،  1200امتدادىا الشرقي الغربي، فيتراوح ما بين 

 .(2)خط تندوف غدامس
وتحيط بالجزائر عدة دول بابب اتااع مااحتيا، فمن الشرق تحدىا تونس عمى      
 42بية ب كمم، والصحراء الغر  1559كمم، ومن الغرب المممكة المغربية ب  995طول 

كمم  463كمم، وموريتانيا ب  1376كمم، ومالي ب  956كمم، ومن الجنوب النيجر ب 
 .(3)كمم 1200من الشمال البحر المتواط بااحل طولو 

وانطالقا من الموقع الجغرافي لمجزائر والذي تتواط من خاللو خريطة العالم مشكمة      
فريقيا، يمكن ليا أن ت مثل حمقة وصل لمامع والبضائع القادمة جار التقاء بين أوروبا وا 

من أوروبا إلى إفريقيا والعكس، ومن ىذا المنطمق يمكن اعتبار الجزائر بصفة عامة 
تشكل منطقة تبادل ااتراتيجي بين دول القارتين األوروبية واإلفريقية، وكذلك محور 

 اإلفريقية. جنوب بالنابة لمعالقات االقتصادية بدول القارة-لمتبادل االقتصادي جنوب
 ( تبين موقع الجزائر المتواط لدول القارة.01والخريطة رقم ) 
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 : موقع الجزائر بالنسبة لدول القارة اإلفريقية.01الخريطة 

 
: المصدر

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/01/201412972843923
537.html 

 .10:02عمى الساعة  15/10/2018تم التصفح يوم 
 االمتدادات الجيوسياسية لمجزائر كفرصة لالستثمار في القارة اإلفريقية: 1-2

دادات يوضح الموقع الجغرافي لمجزائر والذي بيناه اابقا أنيا تمتد عمى امت     
  (4)جيوايااية متنوعة تتمثل في ما يمي:

يقوم عمى انتمائيا الجغرافي لمقارة اإلفريقية، وىو الفضاء الذي امتداد قاري:  1-2-1
تجد في إطاره امتدادين فرعيين ميمين، ما يجعميما يبرزان كامتدادين قائمين بذاتيما: 

أكثر مما يقوم عمى االمتداد امتداد مغاربي يتغذى من االرتباط التاريخي واالجتماعي 
الطبيعي الذي يوفر بدوره كل مقومات احتضان التكامل وتحقيق االندماج. امتداد عمى 
دول الااحل اإلفريقي وىو البعد الذي أممى تزايد أىمية تطورات األحداث المتاارعة في 

مجزائر بدول المنطقة التي تنفتح عمييا الجزائر طبيعيا واجتماعيا بفضل الحدود المشتركة ل

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/01/201412972843923537.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/01/201412972843923537.html
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الااحل من جية، وما يشكمو" التوارق" من قواام مشتركة عمى صعيد النايج البشري 
 واالجتماعي لممنطقة من جية ثانية.  

يتمثل في االنفتاح عمى الحوض المتواط، وىو االمتداد امتداد إقميمي:  1-2-2
لمبحر األبيض الطبيعي الماتمد جغرافيا من الواقع الجغرافي عمى الضفاف الجنوبية 

  المتواط.
تتمثل في االنتماء إلى الوطن العربي والعالم اإلاالمي، وىو امتدادات روحية:  1-2-3

االمتداد الناتج عن االندماج الطبيعي في األمتين العربية واإلاالمية بفضل االنتماء 
 المي. العرقي والديني، والمعبر عنو مؤاايا عبر الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلا

وبالنظر إلى ىذه االمتدادات من زاوية إقميم القارة اإلفريقية وفق تحميل النظم      
اإلقميمية يمكن لمجزائر من خالل موقعيا أن تبني نظام إقميمي اقتصادي وايااي مع 
دول القارة، لتوفر أبرز المعايير التي تمثل اتفاقا، أو قبوال من أغمب الباحثين لقيام 

 (5)م اإلقميمية وىي:وتعريف النظ
 وجود أكثر من ثالث دول تشارك في عضوية النظام. -
أن وحدات النظام تدخل في شبكة معقدة من التفاعالت الايااية واالقتصادية  -

 واالجتماعية الخاصة بالنظام.
 أن النظام يتعمق بمنطقة جغرافية معينة. -
 وجود تجاور أو تقارب جغرافي بين وحدات النظام. -
 وجود درجة ممحوظة من التجانس االجتماعي والثقافي. -

ذا أاقطنا ىذه العناصر عمى الجزائر فإن دورىا في الفضاء الجيوايااي اإلفريقي،       وا 
وخصوصا في ظل تنامي األزمات والتيديدات األمنية والرغبة في االاتثمار والتوجو نحو 

يجعميا أمام حتمية محاولة توظيف األاواق اإلفريقية قصد تعويض عائدات المحروقات، 
تجاه القارة اإلفريقية، وخاصة في ظل توفر شروط  ( Rôle Approche)مقاربة الدور 

تكوين نظام إقميمي أماميا، فمن ناحية نجد أكثر الدول بالمنطقة أثبتت رغبتيا في 
عضوية نظام إقميمي بالقارة من خالل تجارب التكامل المختمفة التي شيدتيا بداية من 

خالل فترة الابعينات  تأايس منظمة الوحدة اإلفريقية وما تمتيا من تكتالت إقميمية
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والثمانينات من القرن الماضي، وصوال تأايس منظمة االتحاد اإلفريقي، وكذلك 
إاتراتيجية مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا ) النيباد (، والتي كان لمجزائر  

 دور في قيادة مبادرتيا.
فريقيا تدخل في ومن جية أخرى نجد أن وحدات النظام عمى الماتوى القاري إل 

شبكة معقدة من التفاعالت الايااية، واالقتصادية، واالجتماعية الخاصة بيذا لنظام 
القاري وىي تصب جميعيا في صالح الجزائر لمعب دور محوري في القارة، فمن الناحية 
التاريخية تتمتع الجزائر بمكانة ىامة لدى الدول اإلفريقية بفضل ثورتيا التحريرية، وكذلك 

وفيا الماتمر في ابيل حل المشاكل والقضايا التي تطرح عمى الماتوى القاري وفي وق
 (:1998ىذا يقول نيماون مانديال )

الجزائر كانت واتبقى قمعة الثوار األحرار، والاند القوي لكل الشعوب المناضمة من »  
ايام مبا شر في تحرير أجل العدالة والحرية، ومواقفيا األصمية ترجمتيا إلى إعطاء دعم وا 

القارة اإلفريقية. إن عطاء ثورة الجزائر وجبية التحرير الجزائرية كان عظيما وقويا وفاعال، 
واتظل كل الشعوب اإلفريقية تذكر باعتزاز لمجزائر دورىا الرائد في تحريرىا من 
االاتعمار، وتثمين جيودىا في توحيد وتضامن القارة وشعوبيا والنيوض بالتنمية 

  .(6)«فييا  االقتصادية
وقد توج ىذا الدور التاريخي لمجزائري في القارة اإلفريقية باعييا المتواصل في ابيل 
توجيو جيودىا لحل مختمف النزاعات واألزمات الايااية بالدول اإلفريقية المجاورة من 

، وىو (7)منطمق مبدأ الايااة الخارجية القائم عمى تجايد الوحدة المغاربية واإلفريقية
اية من كل المبادئ األخرى كاالمتناع عن المجوء إلى الحرب قصد المااس بايادة الغ

الدول األخرى، وبذل الجيود لحل النزاعات الدولية بالطرق الاممية واالمتناع عن التدخل 
 في الشؤون الداخمية لمدول.

ومن ناحية نجد أن الفضاء الجيوايااي لمجزائر يشكل نظاما قاريا يتعمق  
غرافية واحدة، تتجاور فييا الجزائر وتتقارب مع العديد من الدول اإلفريقية التي بمنطقة ج

تتشكل منيا وحدات ىذا النظام اإلقميمي، وىي مختمفة اإلمكانيات االقتصادية مما يشكل 
 حافز أمام المبادالت التجارية من منطمق التخصيص وتقايم العمل الدولي.
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التجانس االجتماعي والثقافي والذي  وباإلضافة إلى ما ابق نجد أن عنصر 
يعتبر عامل أاااي مدعم النتقال الامع والخدمات متاح بين دول القارة بحيث تتقارب في 
األصول والثقافات وكذلك في العادات والتقاليد في بعض دول القارة اإلفريقية ) التوارق 

 في الجزائر، مالي، نيجر، ليبيا..(.
 :التخصص القاري في أكثر من سمعة كفرصة لالستثمار 1-3

تدرس الجغرافيا االقتصادية تباين األنشطة االقتصادية وتشابييا من مكان ألخر      
يجاد الخدمات ذات القيمة والنفع لإلناان،  عمى اطح األرض اعيا إلنتاج الامع وا 

ناان، أو طمبو، أو ويدخل ضمن الجغرافيا االقتصادية أي شيء ياتحق أن يشتريو اإل
اقترضو، أو بيعو أو المقايضة عميو، أو نقمو، ويتضمن ذلك وصف التشابو والتباين 
المكاني في األنشطة االقتصادية وتوزيعيا الجغرافي، وتحميميا، وتعميميا، وتفايرىا مع 

 .(8)ربط الظاىرة ببعضيا البعض
غرافيا االقتصادية فإن القارة تتيح نوع وانطالقا من التحميل المكاني لمقارة اإلفريقية وفق الج

من التخصص وتقايم العمل فوفق التخصص الدولي عند أدم اميث إذا تحدثنا عن القارة 
اإلفريقية فإن التخصص محقق بحيث كل دول من دول القارة اإلفريقية توجد بيا امع  

ئر تاتطيع أن تتميز بإنتاجيا تاتطيع أن تتخصص فييا عن باقي الدول اإلفريقية والجزا
تتخصص في أكثر من امعة، وبفتح المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا، يمكن 
لمجزائر أن تتخصص بميزة مطمقة في التوصيالت الكيربائية والميكانيكية، والتي تبقى 

، ويمكن أن تتخصص الجزائر عمى ماتوى الميزة المطمقة (9)حاجة الاوق الموريتانية
اعات الميكانيكية والتكنولوجيا، والعمالة، وعميو فالتخصص المطمق كذلك في مجال الصن

 قد يحقق منااب لكل القارة اإلفريقية.
 ( في التبادل بين مالي وموريتانيا.01ويمكن تقديم المثال حاب الجدول رقم ) 
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 التبادل وفق الميزة المطمقة بين موريتانيا ومالي. 01الجدول 
 مالي موريتانيا 

 0.3 0.4 االتصاالت
 0.14 0.9 الكيرباء
: العمودي محمد الطاىر، حدادي عبد المطيف، أفاق الشراكة االقتصادية في المصدر

إفريقيا بين النظرية والتطبيق، مداخمة مقدمة في الورشة الدولية نحو تجايد مبادرة الشراكة 
الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا الاتقرار بمدان الااحل، المنطمة بالمركز الجامعي 

 . 2018 نوفمبر 08تمنراات يوم 
ويتضح من خالل الجدول أن الميزة المطمقة محققة بين البمدين بحيث يمكن      

وحدة، بينما يمكن لمالي  0.1لموريتانيا أن تاتورد االتصاالت من مالي، وتربح في ذلك 
 وحدة. 0.7وحدة وبتالي تكون المنفعة الكمية لمتبادل  0.6أن تاتورد الكيرباء وتوفر 

( في كتابو مبادئ االقتصاد Dived Ricardoنابية لديفيد ريكاردو )ووفق مبدأ ال     
( تعتبر أااس Comparative advantageالايااي والضرائب فإن الميزة النابية )

لتبادل المنافع المشترك، بحيث ال تعتمد الفوائد من التجارة عمى وجود دولة واحدة تكون 
ودولة ثانية تكون مطمقا أفضل في إنتاج أفضل في إنتاج امعة واحدة بصورة مطمقة، 
 .(10)الامع األخرى، ولكن عمى االختالفات النابية

ومن ىذا المنطمق يمكن لمجزائر أن تحقق تبادل نابي مع القارة اإلفريقية في مجال      
الطاقة والمعادن، ومثال ذلك الجزائر ومصر في الغاز واالتصاالت، وبين الجزائر 

 لي الصناعة االلكترونية والمعادن.وموريتانيا في مجا
وعميو فالتخصص الدولي ممكن بل صيغو في االختصاصات اإلنتاجية بالقارة      

اإلفريقية وخاصة في ظل اعتبار القارة اإلفريقية تحوز عمى الريادة العالمية في إنتاج 
 أصناف بعض الامع كما يبين والجدول:
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 قارة اإلفريقية.: توزيع اإلنتاج السمعي في ال02جدول ال

 السمعة
نصيب القارة 
من الناتج 

 العالمي
 أهم الدول المنتجة

 جنوب أفريقيا، مدغشقر، الاودان، زيمبابوي %33 الكروم
 الكونغو، زامبيا، زيمبابوي، بوتاوانا، المغرب، جنوب أفريقيا %33 الكوبالت
 الواطى، غينيا، زامبياالكونغو، جنوب أفريقيا، بوتاوانا، جميورية أفريقيا  %95 الماس
 غانا، زيمبابوي، الكونغو، غينيا، مالي، تنزانيا، زيمبابوي %65 - 50 الذىب

 جنوب أفريقيا، الغابون، غانا، المغرب %90 البالتينيوم
 جنوب أفريقيا %25 - 20 اليورانيوم
 الكونغو، غينياالجزائر، مصر، ليبيا، نيجيريا، كوت دي فوار، غينيا، الكاميرون،  %65 الكاكاو

 http://www.aljazeera.netراوية توفيق، القارة االفريقية عمى الرابط: : صدرالم   
   .14:30عمى الااعة  23/11/2018تم التصفح يوم 

قدر  من خالل الجدول يتضح لنا أن كل دولة من دول القارة اإلفريقية تاتحوذ عمى      
من اإلنتاج العالمي في منتوج معين يامح ليا األمر بأن تتخصص في إنتاجو وتصديره 

  لبقية الدول اإلفريقية، بشكل باعث لمتعاون والتكامل بين أقطار القارة.
 تحديات االستثمار الجزائري في إفريقيا. -2

البينية في دول القارة  تواجو االاتثمارات الجزائرية في القارة اإلفريقية واالاتثمارات     
بصفة عامة العديد من التحديات التي تعيق بناء عالقات اقتصادية ااتثمارية واضحة بين 
دول القارة، بحيث تختمف طبيعة ىذه التحديات بين االقتصادية منيا، والايااية واألمنية 

 وأخرى.
 التحديات االقتصادية: 2-1

في الدول اإلفريقية العديد من التحديات  يواجو التوجو االاتثماري الجزائري     
االقتصادية عمى رأايا ارتفاع ماتويات االاتدانة الضخمة وارتباط اقتصاديات دول 
إفريقيا جنوب الصحراء بالمااعدات المالية لمقوى االقتصادية العالمية )الواليات المتحدة 

، فيذه الدول تعمل دائما عمى (11)األمريكية واالتحاد األوروبي( والمؤااات المالية الدولية

http://www.aljazeera.net/


ISSN: 2333-9331  واالقتصاديةمجلة االجتهاد للدراسات القانونية 
212 - 233ص          0909السنة  05العدد:  90المجلد: 

 

282 

 

إبقاء األوضاع كما ىي بالقارة اإلفريقية ضمانا لايطرتيا عمى الموارد والقدرات الطبيعية 
لدول المنطقة وذلك نظرا لألىمية اإلاتراتيجية لممنطقة باعتبارىا أاواقا مضمونة وفي 

ات التي أفرزت تبعية دائمة، وىذا األمر ىو ما يضع المنطقة عرضة لمعديد من التجاذب
صراعا غير معمن بين العديد من القوى العالمية، والتي عمى رأايا الواليات المتحدة 
األمريكية التي تيدف إلى تحقيق جممة من األىداف اإلاتراتيجية والايااية واالقتصادية 
وفق المؤااات المالية التي تييمن عمييا من خالل ربط القارة اإلفريقية بأذرع النظام 

أامالي، باإلضافة إلى القوى التقميدية التي تنافايا عمى أاواق المنطقة كفرناا الر 
والصين، وتركيا، والتي تحاول ااتغالل ما أمكن عالقاتيا التاريخية لربط القارة اإلفريقية 
باتفاقات اقتصادية ااتثمارية نظرا ألىمية األاواق اإلفريقية ضمن ااتراتيجياتيا عمى 

أن الديون  2017ويل والمتواط، ويشير التقرير االقتصادي إلفريقيا المدى القريب الط
 2015من الناتج المحمي اإلجمالي في عام  %27.8الخارجية في إفريقيا قد تطورت من 

، وىو أمر (12) 2017في  %32.4ومن المتوقع أن تصل إلي  2016في  %31.1إلى 
 مثير لمقمق. 
إلفريقيا ترتبط أاااا بثالث حقائق تتمثل ويالحظ أن المديونية الخارجية  

    (13)في:
البعد االجتماعي لمشكمة المديونية، إذ أنيا ليات ماألة قروض بقدر ما ىي  -

 أرواح وحياة أمم وشعوب في خطر ورىن لمصيرىا.
إرادة الطرف األقوى المانح الذي يايطر عمى تحصيل ديونو وفوائده بغض  -

 لاائدة في الدول اإلفريقية المعنية.النظر عن األوضاع االقتصادية ا
 ااتخدام الديون كاالح ايااي في أيدي الدول والمؤااات المانحة. -

وعميو فإن ىذا االرتباط الالمتكافئ يجعل من الدول اإلفريقية اوقا تنافاية مفتوحة     
رية أمام القوى العالمية، ومنتجاتيا ذات الجودة العالية في ظل غياب منتجات محمية أو قا

قادرة عمى المنافاة الدولية، وىو ما يطرح أمام الجزائر كطرف راغب في االاتثمار في 
القارة ضرورة الرفع من معايير الجودة في منتجاتيا المصدرة لولوج التنافس الدولي عمى 

     األاواق اإلفريقية.
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 التحديات األمنية: 2-2
اإلفريقية أحد التحديات الكبرى لمتوجو تمثل التحديات األمنية المنبعثة من القارة      

العديد  2011االاتثماري لمجزائر في القارة اإلفريقية التي تشيد معظم دوليا وخاصة بعد 
من األحداث التي جعمت منيا بؤرة لمتيديدات األمنية لألمن القومي الجزائر من خالل ما 

لاالح خارج اإلطار الرامي أافرت عميو من انتشار لمجماعات اإلرىابية وحيازة وانتشار ا
 والجريمة المنظمة واليجرة غير الشرعية ...إلخ.

وىو ما يشكل ىاجس غياب األمن أمام التواصل االاتثماري وكذلك مخاوف  
 االنفتاح الحدودي بين الجزائر وغيرىا من الدول اإلفريقية. 

قد يشكل  فالقارة اإلفريقية تتام باالاتقرار وأي توجو في ظل ىذا الالاتقرار 
مخاطرة بالنابة لصانع القرار، في ظل ما تشيده المنطقة من حاالت متعددة من 
االضطرابات األمنية، مقابل اليشاشة التي تعانييا الدول اإلفريقية في الجانب المؤاااتي، 
وضعف التنمية عمى الماتوى االقتصادي، وىو ما يجعل قدرتيا عمى التعامل مع ىذه 

أمرا صعبا، وخاصة في ظل تنامي األطماع االقتصادية والطاقوية، األخطار المتباينة 
 .  (14)وكذا الحاابات الجيوايااية لمدول الكبرى

كما تشكل القارة اإلفريقية، وخاصة في الااحل الصحراوي مجاال خصبا لتغمغل  
الحركات اإلرىابية، وحتى إمكانية ااتحواذىا وااتخداميا عمى أامحة حاااة مثل: 

ة الكيماوية، البالياتية، المناورات الجوية....نظرا ليشاشة البناء الدويالتي فييا األامح
وصعوبة مراقبة حركات الجماعات اإلرىابية والمتطرفة من طرف األنظمة القائمة لضعف 

، وىو ما يفرض غياب األمن عمى المناخ (15)إمكانياتيا وشااعة الرقعة الجغرافية
 أمام حركات تنقل األفراد ورؤوس األموال.االاتثماري، وكذلك المخاطر 

وتبقى التحديات األمنية قائمة بالمنطقة في ظل غياب التنايق األمني، وفشل  
، والتي تمت عمى 2010المبادرات المنظمة في ىذا الشأن عمى غرار مبادرة دول الميدان 

انت تيدف إلى أااس اقتراح جزائري، وتضم كل من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، وك
تنايق الجيود بين ىذه الدول في مجال األمن الايما فيما يتعمق بمحاربة اإلرىاب 

، والواقع أن مبادرة الميدان قد فشمت في تحقيق أىدافيا وتحديدا في (16)والجريمة المنظمة
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احتواء اإلرىاب وتجنب ااتيطان جماعات إرىابية عابرة لألوطان في المنطقة وخاصة 
، والتي جعمت المنطقة عرضة لمعديد من 2011اث التي شيدتيا المنطقة انة بعد األحد

 التيديدات األمنية. 
 التحديات السياسية: 2-3

تعاني الدول اإلفريقية أوضاعا ايااية غير ماتقرة، إضافة إلى ضعف أاس النمو      
 وعدم مالئمة الايااات االقتصادية المطبقة بيا.

افة إلى ىشاشة الدولة فييا تعاني بشكل كبير من الصراع والعنف والبمدان اإلفريقية باإلض
المامح وفي الغالب ترتبط معظم ىذه الصراعات بالحدود والنزاعات اإلقميمية والحروب 

 األىمية والصراعات الداخمية.
وىذه الصراعات الايااية ال يمكن إغفال العوامل االجتماعية في تزكيتيا  

د ورثت حدود ايااية دون مراعاة الحدود األنتربولوجية باعتبار أن دول القارة ق
لممجتمعات المحمية في عمميات البناء الايااي لمدول، خاصة مع وجود أشكال لمييمنة 
اإلثنية، أو الجيوية عمى الحياة الايااية لمكثير من الدول اإلفريقية ناىيك عن الطبيعة 

ا يؤثر امبا عمى التجانس االجتماعي االجتماعية المفككة إثنيا وقبميا، وعرقيا وىو م
وحركيات االندماج المجتمعي خاصة مع غياب ايااة وطنية موحدة، مما يؤدي إلى 

في إطار والتي كانت أابابيا  2011حدوث أزمات مثل تمك اادت المنطقة بداية من 
الرئياية اجتماعية اقتصادية بحتو قبل أن تتحول إلى صراعات وتمرد واحتقان ايااي 

 ى الامطة في بعض ىذه الدول.  عم
وعمى الماتوى الايااي نجد أن من بين التحديات التي تواجو االاتثمارات  

الجزائرية مع دول القارة اإلفريقية وبخصوص مع الدول المتاخمة ليا وجود تحالفات 
 تربطيا مع قوى خارجية تكون ليا دائما األولوية عمى العالقات اإلقميمية، ما يعني أن ىذه

، في ظل (17)تحتل مرتبة ثانوية في امم أولويات التفضيالت اإلاتراتيجية لدول المنطقة
وجود الصراعات الايااية المعمنة والخفية، كتمك القائمة بين الجزائر والمغرب عمى 
الصحراء الغربية وموقف كل منيا اتجاه قضية الصحراء الغربية والتي تعتبرىا المغرب 
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في حين تعتبرىا الجزائر شعب ماتعمر كأخر ماتعمرة في إفريقيا  جزء وامتداد ألراضييا
 والبد أن يحظى بحقو في تقرير المصير.   

 آليات تفعيل االستثمار الجزائري في دول القارة اإلفريقية.   -3
يتطمب االاتثمار الجزائري في دول القارة اإلفريقية تثمين وانتياز الفرص المتأتية      

و، مع التعامل اليقظ مع مختمف التحديات الداخمية والقارية، وايحاول ىذا لدعم ىذا التوج
الجزء من الدرااة تناول بعض اآلليات واإلجراءات التي يمكن أن تااىم في تفعيل 

 االاتثمار البينية في ىذا الخصوص. 
 تفعيل مبادرات السالم واالستقرار في القارة )وخاصة الدول غير المستقرة(. 3-1

تعمل الجزائر في إطار ايااتيا الخارجية عمى التوجو لمعب دور مؤثر في صناعة      
الاالم في دول القارة اإلفريقية المنيكة باألزمات ويتبين ذلك من خالل الجيود المبذولة 
في ابيل حل األزمة المالية كمما تجددت حمقاتيا، وكذلك العمل عمى تشجيع الوااطة 

ول القارة، وفق مبدأ احترام الوحدة الترابية لمدول ونبذ الاممية في حل الخالفات بد
التدخالت العاكرية في ايادة الدول، كل ىذه الجيود يمكن أن تااىم في تحاين الوضع 
االقتصادي بدول القارة اإلفريقية بحيث ال يمكن لمتنمية أن تتحقق في ظل الالاتقرار 

 الايااي.
اايتيا االقتصادية لالاتثمار في القارة اإلفريقية وعميو فحاجة الجزائر لتفعيل دبموم     

المنيكة باألزمات شبيية اليوم بحاجة الواليات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية 
لالاتثمار في القارة األوروبية كمحاولة لتوايع أاواقيا الخارجية في ظل االنييار الذي 

وزير خارجية الواليات المتحدة  G.Marshallعانتو مجمل الدول األوروبية، وىو ما جعل 
يعرض خطة مضمونيا تقديم  1947يونيو  5في خطابو في جامعة ىارفارد بتاريخ 

الواليات المتحدة مااعدات مالية لمدول األوروبية، شريطة أن تقوم دول أوروبا بوضع 
اعي ، فعمى الجزائر ال(18)إطار لمتعاون الوثيق فيما بينيا لحل المشكالت التي تواجييا

لممممة القارة ومحاولة جعميا أاواقا ااتثمارية مفتوحة لمصادرات الجزائرية لتعويض 
خاائرىا من الاوق الدولية لممحروقات، وذلك ال يتأتى إال في ظل المااىمة الفعالة في 
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محاولة إعادة االاتقرار لمقارة والقضاء التوترات التي من شأنيا خمق مناخ غير مالئم 
 بينية.      لالاتثمارات ال

 :محاولة اإلسهام في تحسين المناخ االستثماري 3-2
إن العمل عمى تحاين مناخ االاتثمار يعتبر أولوية اواء في الجزائر أو الدول      

اإلفريقية  فالبد مراجعة جادة لمبيئة االاتثمارية وىو ما ال يخفى عمى صناع القرار  في 
فقط بل لمضغوطات التي تفرضيا المؤااات  ىذه الدول ليس لدواعي التجارة البينية

المالية الدولية أيضا، وقد قامت العديد من الدول اإلفريقية مؤخرا بان العديد من 
التشريعات والقوانين واألنظمة اليادفة إلى تحاين البيئة االاتثمارية إال أنيا لوائح وقوانين 

ة التي تشيدىا القارة اإلفريقية ينقصيا التفعيل الميداني فاألوضاع الايااية واالقتصادي
 تنعكس امبا عمى مؤشرات مناخ االاتثمارات البينية بين دول القارة.

( أن quantem globalكونتيوم جموبال ) 2017ويشير مؤشر االاتثمار في إفريقيا 
الوجيات الخمس األولى لالاتثمار حاب المؤشر وىي ) المغرب، مصر، الجزائر، 

مميار دوالر في  12.8اجتذبت مجتمعة ااتثمارا أجنبيا مباشر بقيمة بتاوانا، كوديفوار ( 
، وىي قيمة ضئيمة جدا مقارنة باإلمكانيات التي تحظى بيا القارة (19)2016العام 

( 03اإلفريقية والتي يمكن أن تجعل منيا مصب لالاتثمارات العالمية، والجدول رقم )
 المؤشر الاالف الذكر.   يبين ترتيب دول القارة اإلفريقية انطالقا من

 .2017: مؤشر االستثمار في إفريقيا 03الجدول 
 العشرة األخيرة )من األسوأ إلى األفضل( العشرة األولى ) من األفضل إلى األسوأ (  المرتبة

 جمهورية إفريقيا الوسطى المغرب 1
 ليبيريا مصر 2
 الصومال الجزائر 3
 إريتريا بتسوانا 4
 غينيا االستوائية كوت ديفوار 5
 غامبيا جنوب إفريقيا 6
 سيراليون إثيوبيا 7
 غينيا زامبيا 8
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 ساو تومي وبرنسيب كينيا 9
 زمبابوي السينغال 10

 http://quantumglobalgroup.comالمصدر: 
 .11:30عمى الساعة  28/18/2018تم التصفح يوم 

ومن خالل المؤشر نالحظ أنو بالرغم من اعتبار الجزائر من الخمس الدول األولى في 
مؤشر جذب االاتثمارات إال أنو ينبغي تحاين المناخ االاتثماري أحان لمتقوى عمى 
مكانيات وبتالي يمكنيا  المنافاة القارية في ىذا الشأن باعتبارىا أكبر دول القارة شااعة وا 

 في ىذا الشأن. تحقيق أعمى المراتب 
وعميو البد من مراجعة الايااات االقتصادية اواء في الجزائر أو في دول القارة          

اإلفريقية األخرى بحيث يقتضي القيام بتجارة بينية فاعمة في القارة اإلفريقية أن تعمل ىذه 
ض وقبول الدول بطريقة متبادلة عمى تقديم المعمومات، وكذلك الحاابات الخارجية والقرو 

الكامبيالت الماتندية، والعمل عمى ضمان إتمام المعامالت التجارية بشكل مرضي 
لألطراف، ىذا إلى جانب تفعيل إجراءات التأمين خالل حركة الامع حتى تصل 
الماتثمرين، وتقديم تاييالت الافر والتفاعل مع الماتوردين في الدول اإلفريقية وتاييل 

 تعامالتيم مع الوكالء.
دخل كذلك عمميات تحصيل الماتندات لممبيعات بين دول القارة اإلفريقية وت 

ضمن األمور البالغة األىمية في ىذا الشأن بحيث البد من اتخاذ إجراءات مايمة 
لحصول المصدرين عمى قيم امعيم فورا باإلضافة إلى حمايتيم من المخاطر الايااية 

 بين المصدرين والماتوردين في دول القارة.     والتجارية...إلخ والتقميل من مشاكل الماافات
 تقوية العرض واإلنتاجية: )تحقيق كفاية محمية والفائض لمتصدير(: 3-3

إن عمميات التصدير وااتثمارات الخارجية ال تبنى إال من خالل تشجيع  
عمميات اإلنتاج الوطني في مختمف الصناعات وفروع النشاط، فال يعقل تصور عمميات 

من دون تحقيق االكتفاء الداخمي وتوجيو الفائض لمتصدير، وفي ىذا المجال البد تصدير 
عمى الجزائر أن تشجع عمميات اإلنتاج وخاصة في الامع ذات الطابع التصديري لمدول 

 اإلفريقية كاليرومنزليات، والمواد الغذائية، وكذلك مواد البناء. 

http://quantumglobalgroup.com/
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 خمق بنية تحتية تصديرية: 3-4
ات الدولية ترتبط أاااا بحجم البنية التحتية لالاتثمار التي تربط الدولة إن قوة االاتثمار 

في تجارة الخارجية مع الدول األخرى، وفي ىذا الخصوص تمعب عمميات النقل دورا ال 
ياتيان في عمميات التجارة الخارجية، وتظير أىميتيا أكثر في تأثيرىا عمى اعر البيع 

أن تربط شبكة من خطوط النقل الجوي والبحري والبري  ، وعميو البد لمجزائر(20)النيائي
مع دول القارة خدمة لمتوجو االاتثماري بو، وخاصة في ظل بعد الماافة بينيا وبين 
بعض البمدان اإلفريقية في ظل عدم وجود طرق معبدة وتأخر انجاز الطريق العابر 

ط بين كيدال، وغاو، لمصحراء، والجدول التالي يبين الماافات ووقت االنتقال المتوا
 وبمكو، والجزائر العاصمة، ودكار، وأبيدجان، وتيما.

 : المسافات ووقت االنتقال بين الجزائر وبعض المدن اإلفريقية.04الجدول 
 بامكو غاو كيدال 

 المسافة بالكيمومتر
 4193 2527 2297 الجزائر

 1400 2650 2950 دكار
 1150 2050 2400 أبيدجان

 2000 1900 2250 تيما
 متوسط وقت النقل في اليوم

 07 08 07 الجزائر
 18 17 18 دكار 

 23 22 23 أبيدجان
 24 23 24 تيما

Source : Sami Bensassi et d'autres, Commerce Algérie-Mali. 

La Normalité de l’Informalité, sur le site 

http://documents.worldbank.org , voir le 27/01/2019. 

وبتالي فإن طول الماافة ياتدعي تنويع عمميات النقل وخاصة باالعتماد عمى النقل 
الجوي من خالل فتح خطوط جديدة لدعم التوجو االاتثماري في إفريقيا، ىذا باإلضافة 

http://documents.worldbank.org/
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اإلفريقية وخاصة في المناطق الحدودية إلى ضرورة خمق مناطق لمتبادل الحر بين البمدان 
 المتاخمة ليا، كعين قزام وتين زواتين مثال.

 إلغاء الحواجز وتسهيل التجارة:  3-5
تعتبر إشكالية فتح الحدود في ظل التيديدات المنبعثة من القارة اإلفريقية من بين  

حركة االاتثمارات اإلشكاليات التي تيدد األمن القومي الجزائر، والتي تعرقل من جية 
البينية مع دول القارة، ولكن في المقابل البد من التعامل باحترافية عالية الدقة في ابيل 
التعامل مع ىذا الوضع باعتماد اليقظة الدائمة وكذلك ااتعمال الحدود الذكية والمتطورة 

 والتي تمكن من مراقبة الحدود بدقة عوض غمقيا.
ما يتعارض مع  التيديدات األمنية الاابقة، وىو ناميوعميو فإن غمق الحدود بفعل ت 

 .(21)مقاربة اقتصادية نشطة لمجزائر في إفريقيا
 إنشاء شبكات معمومات لمتجارة: )تتيح معمومات عن األسواق اإلفريقية(.  3-6

إن قيام التجارة الخارجية يتطمب أن يتوفر العمم الكامل بما يجري في األاواق  
ىذا المنطمق تفرض الحاجة إلى معرفة األاواق اإلفريقية من حيث  ، ومن(22)المختمفة

المنتجات المطموبة وكذلك التوزيع الجغرافي لممبيعات حاب الكثافة الاكانية ىناك، 
وبتالي البد من إتاحة شبكة معموماتية قائمة عمى درااات وااتطالعات ميدانية لألاواق 

مرين الجزائريين حول احتياجات ىذه األاواق اإلفريقية، قصد بناء بنك معموماتي لمماتث
 واالاتثمارات الممكنة.

كما يمكن في ىذا الشأن إنشاء دوريات تيتم بنشر حالة األاواق اإلفريقية من  
مكانية عقد الصفقات التجارية مع أي بمد منيا، وكذلك القيام  الناحية االقتصادية، وا 

ى النقد والحصص والراوم الجمركية بعمميات تعريف الماتثمرين بقواعد الرقابة عم
والمخاطر المحتممة، التي يمكن أن تقابل المصدرين في التعامل مع دول القارة، باإلضافة 
إلى التعريف كذلك بالماتندات الضرورية، وواائل الشحن المرغوبة من طرف ىذه 

 الدول.
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 ومن جية أخرى البد من االعتماد عمى البنوك في تقديم أاماء الوكالء 
والماتثمرين في بمدان القارة اإلفريقية لمختمف الامع والدول، والقيام أيضا بتقديم وتحديد 

 أاعار الصرف لمعمالت في مختمف البمدان اإلفريقية.
  تحسين تمويل التجارة ومأسسة التصدير الموازي: 3-7

وفي ىذا الخصوص البد من تحاين عمميات تمويل التجارة في مختمف الفروع  
ية لالاتثمارات اإلفريقية، صد تشجيع الماتثمرين عمى التوجو نحو التعامالت الموج

 التجارية مع دول القارة اإلفريقية بضمان وتأمين وتشجيع من الدولة.
ومن جية أخرى البد من مأااة التصدير الموازي )الفرود(، بتنظيمو من طرف  

خضاعيم الدولة من خالل تحين قائمة ألىم المصدرين والماتثمرين  بالطرق القانونية، وا 
لدفع الفوائد لخزينة الدولة الاتعادة الفرص المالية الضائعة في ىذا المجال من خالل 

 عمميات التصدير الموازي.
 الخاتمة:

عمى ما ابق يتبين لنا من خالل ىذا المقال أن ىناك العديد من الفرص  بناء     
مع دول القارة اإلفريقية وأغمب ىذه الفرص في المتاحة لبناء ااتثمارات بينية بين الجزائر 

صالح الجزائر لمعب دور محوري في ىذا المجال اواء من ناحية الموقع الجغرافية ،والذي 
تتواط من خاللو دول القارة، وكذلك اعتبارىا حمقة وصل بين القارتين اإلفريقية 

اب وضخ االاتثمارات واألوروبية، مما يتيح ليا لعب الدور الحركي والمحوري في ااتقط
في القارة اإلفريقية، إذا ما تم ااتغالل ىذه الفرص من خالل التنظيم الذاتي والمخطط 

 لميياكل القاعدية التصديرية واالاتثمارية داخل الوطن قبل التطمع لمتوجو نحو القارة.
ية غير أن ىذه الفرص تقابميا من جية أخرى العديد من التحديات الايااية واألمن     

واالقتصادية التي تحول دون ذلك إذا ما تم التعامل معيا بحذر شديد لما تخمفو من أثار 
امبية عمى األمن القومي الجزائري، وىو ما يقتضي المزج بين الدبمومااية االقتصادية 
والحنكة الايااية في التعامل مع التحديات المنبعثة من القارة اإلفريقية، ىذا باإلضافة إلى 

المناخ االاتثماري والعمل عمى تصدير مبادرات األمن والامم واالاتقرار لمقارة تحاين 
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اإلفريقية لمضمان االاتقرار الايااي واألمني وثقة الدول اإلفريقية األمر الذي ال شك أنو 
 اينعكس عمى االاتثمارات في دول القارة.
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