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املًدـ
٤دعا٫ ا،ٞاضٝ ايٓعاّ ايط٢ًقتؿاد ع٫ع َٔ اَٛٓٔ ثِ اثس ٖرا ايٚ قتؿاد ايسیؼي٫ّ اٛٗبٓاقؼ ٖرا ايبشح َف
عتُاد٫ٍ ايبشح عدل اٚ سا.١ً٥ غرل قابٌ يًُطاٞاضٝز ْعاّ ضٛٗ اىل ظٟد٪قتؿاد ايسیؼي ت٫ يف ايبشح إ تبين اٞضاض٫ا
١ٝعٝات ايطبٚع ايجسٝ ب٢ً اييت تعتُد ع١يٚؾٌ ايبشح بأْ٘ ايدٛ ت. يف ايبشح١سٚ املطس٠  اثبات ايفهسٞ٥ضتكسا٫ املٓٗر ا٢ًع
ٕ َٔ ايؿعب اٞعٜقتؿاد ايس٫ٍ إ اٛ يريو یًكٍ ايك.١ً٥ یًكٍ إ تعسض ْفطٗا يًُطا٫ ١َیم ايٓفكات ايعاُٛيدیٓا يت
.ٞ ْعاّ دميكساط٤ اىل بٓاٟد٪ت
ْٞ املادطترل يًباسح ايجا١* ايبشح َطتٌ َٔ زضاي
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Abstract
This study investigates the rentier economy and its impact on the political system. This study
claims that the adoption of renter economy which leads to the emergence of political system which
is not able to allow the accountability in any way. The inductive approach was employed to
investigate the research argument. The research found that the state which relies on exporting
natural resource to cover the public expenses tend to does not allow the accountability in
government departments. In hence, the renter economy does not allow the political system to
become democracy.

َكدَ١
تتٓاٖ ٍٚرە ايدزاضَ ١فٗ ّٛا٫قتؿاد ايسٜع َٔٚ ٞثِ َٓاقػَ ١دی تأثرل ا٫قتؿاد ايسٜع ٞعً ٢طبٝع ١ايٓعاّ ايطٝاض .ٞمبعٓ٢
إ ايبشح یسؼى اىل نػف َدی ا٫زتباط بني ا٫قتؿاد ايسیؼي ٚايٓعاّ ايطٝاض.ٞ
یؼذ ا٫قتؿاد ايسیؼي َٔ ا٫مناط ا٫قتؿاد ١ٜاملٓتػس ٠يف ايد ٍٚاييت تعتُد عً ٢بٝع ايجسٚات ايطبٝع َٔٚ ١ٝبُٗٓٝا ايٓفط
 َٔٚثِ اْفام َا حتؿٌ عًٗٝا َٔ ايعا٥دات يف اداز ٠ايدٚيٖ .١را ايٓٛع َٔ اْ٫عُ ١ا٫قتؿادیح قد تبتعد َٔ ستاٚي ١اذتؿٍٛ
عًَ ٢ؿادز دخٌ اخسی ٫داز ٠ايدٚي َٔ ٚ ١املُهٔ إ ختتًف ايد َٔ ٍٚسٝح دزد ١اعتُادٖا عً ٢بٝع ايجسٚات ايطبٝع١ٝ
اييت متتًهٗاٖ .را ايٓٛع َٔ اْ٫عُ ١ا٫قتؿادیح اؾبشت ستٌ ايبشح ٚايٓكاؽ بٓا٤ا عً ٢فهسَ ٠فادٖا إ طبٝع ١ايٓعاّ
ا٫قتؿاد ٟت٪ثس يف بٓ ١ٝايٓعاّ ايطٝاضٚ ٞطبٝع ١ايتفاع٬ت ايطٝاض ١ٝفٗٝا  َٔٚثِ ظٗٛز ْعاّ ضٝاض ٞقد ختتًف عٔ اْ٫عُ١
ايطٝاض ١ٝا٫خسی اييت تتبني ْعاَا اقتؿادیا  ٫تعتُد عٌی بٝع ايجسٚات ايطبٝع ١ٝفٗٝا.
تسنص ٖر ٙايدزاض ١عً ٢اختباز َٓٚاقػ ١ايفهس ٠اييت ضبكت ذنسٖا .،تتبٓ ٢ايدزاض ١اجتاٖا حتًًٝٝا ٜتُجٌ يف ْكد منط
ا٫قتؿاد ايسٜع ٞبا٫عتُاد عً ٢نجرل َٔ ايدزاضات ٚا٫عاخ اييت تتٓبَٓ ٢عٛزا ْكدٜا زافكا ي٬قتؿاد ايسٜعٚ ٞايدٚي ١ايسٜع،١ٝ
يريو فإٕ ٖرا املٓطًل ٫ميجٌ حتٝصا اىل َٓعٛز َعني بكدز َا تعتُد عً ٢دزاضات َٚك٫ٛت أقسب اىل َك٫ٛت َطًُ ١يف سكٌ
ايعً ّٛايطٝاضٚ ١ٝا٫قتؿاد ١ٜاييت تسفض منط ا٫قتؿاد ايسٜعٚ ٞغهٌ ٚطبٝع ١ايدٚي ١ايسٜع.١ٝ

َػهً ١ايبشح:
قكٖ ١ٝر ٙايدزاض ٖٞ ١حتًَ ٌٝفٗ ّٛا٫قتؿاد ايسٜعٚ ٞتأثرل ٙعً ٢ايٓعاّ ايطٝاض ،ٞيريو یًكٍ طسح َػهً ١ايبشح يف
غهٌ زتُٛع َٔ ١ايتطا٫٩ت املذلابط ١فُٝا بُٗٓٝا :ٖٞ ٚ
اَ :٫ٚا ٖ ٛا٫قتؿاد ايسٜع ٚ ٞنٝف ت٪ثس يف ايٓعاّ ايطٝاضٞ؟
ثاْٝا ٌٖ :إ نٌ دٚي ١ميًو ايٓفط دٚي ١زٜع ١ٝاّ ٖ ٞدٚي ١اييت ٜتبٓ ٢اقتؿاداً زٜعٝاً؟
ثايجا :نٝف یًكٍ يًدٚي ١ايسٜع ١ٝايتش ٍٛاىل اي٬زیؼیح؟
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فسق ١ٝايبشح:
ايفسق ١ٝا٫ضاض ١ٝيًبشح تتُجٌ يف ا٫دعا ٤ايرَ ٟفاد ٙإ ا٫قتؿاد ايسیؼي ت٪ثس يف طبٝع ١ايٓعاّ ايطٝاض ٞيًدٚي ١بػهٌ
ختتًف عٔ ْعاّ ضٝاض ٞيدٚي ١تتبني اقتؿاد غرل زٜع ٚ ٞذات َتعدد املؿادز ٚ .ميهٔ عسض فسق ١ٝايبشح يف غهٌ ْكاط
تاي ١ٝيتٛقٝح دٛاْب اخسی يفسق ١ٝايبشح اييت ٜتِ اختبازٖا :
ا .٫ٚنًُا اشداد اضتدداّ ايٓفط ٚاملٛازد ايطبٝع ١ٝا٫خس ٣نُؿدز اضاض ٞيف دخٌ ايدٚي ١اشداد تبين ايدٚي ١ي٬قتؿاد
ايسٜع.ٞ
ثاْٝا .شٜاد ٠ا٫عتُاد عً ٢ايٓفط ٚاملٓتٛدات ايٓفطٚ ١ٝبٝع ايٓفط ٪ٜد ٟاىل تػه ٌٝدٚي ١ذات ْعاّ ضٝاض ٞغرل قابٌ يًُطا١ً٥
 ٚغرل دميكساط.١ٝ

َٓٗذ ١ٝايبشح:
بٗدف ايتشكل َٔ فسقٝات ايدزاض ١تبٓ ٢ايباسح َٓٗذا ٚاطازا حتًًٝٝا ستددا متجٌ ،يف اضتدداّ َفٗ" ّٛاملسض اهلٛيٓدٟ
 " Dutch Diseaseنإطاز( )Frameحتً .٢ًٝبػهٌ عاّ ٖ ٞايع٬ق ١ايعاٖس ٠بني اشدٖاز ايتُٓ ١ٝا٫قتؿاد ١ٜبطبب
املٛازد ايطبٝعٚ ١ٝاطتفاض قطاع ايؿٓاعات ايتش( ١ًٜٝٛأ ٚايصزاع .)١ٝاٯي ١ٝتهُٔ يف إٔ ازتفاع عا٥دات املٛازد ايطبٝع( ١ٝأٚ
تدفكات املطاعدات ارتازد )١ٝضتذعٌ

عًُ١

ايدٚي ١املعٓ ١ٝأق ٣ٛباملكازَْ ١ع ايد ٍٚا٭خس ،٣مما ٪ٜد ٟإىل ازتفاع تهًف١

ؾادزاتٗا بايٓطب ١يًبًدإ ا٭خس ، ٣بُٓٝا تؿبح

ٚازداتٗا

أزخـ ،مما ظتعٌ قطاع ايؿٓاعات ايتش ١ًٜٝٛعٓدٖا أقٌ قدز ٠عً٢

املٓافطٚ. ١زغِ إٔ املؿطًح ٜسبط غايبا بانتػاف املٛازد ايطبٝع ،١ٝفإْ٘ ميهٔ زبط٘ بأ ٟتطٛز ٜٓتر عٓ٘ تدفل نبرل َٔ
ايعُ٬ت ا٭دٓب ،١ٝمبا يف ذيو شٜاد ٠ساد ٠يف أضعاز املٛازد ايطبٝعٚ ١ٝاملطاعدات ا٭دٓبٚ ،١ٝا٫ضتجُاز ا٭دٓيب املباغس.

املطًب اٍٚ٫
يف َاٖ ١ٝا٫قتؿاد ايسيعي
اؾبح ا٫قتؿاد ايسٜع َٔ ٞاملٛاقٝع املُٗ ١عً ٢ايؿعٝد ايدٚي ،ٞفٗٓاى ددٍ ٚاضع سٛي٘  ٚايد ٍٚاييت ٜعٓٗٝا ،إذ ٖٓاى
آزا ٖٞ ٤اىل إْ٘ ضبب زٝ٥ط ٞيًتدًف ٚيٮشَات ا٫قتؿاد ١ٜاييت تؿٝب ايدٚي ،١٭ْٗا تعتُد يف دخًٗا ايٛطين عًَ ٢ؿدز
ٚاسدٚ ،أ ٟخًٌ قد ٜؿٝب ٖرا املؿدز ٪ٜد ٟاىل عدّ قدز ٠ايدٚي ١عًَٛ ٢ادٗ ١ايعٛا٥ل اييت قد تؿٝبٗاٚ.يف ٖر ٙاذتاي١
ٜه ٕٛتأثرلٖا ٚاقح عً ٢عٓاؾس ايدٚيٚ ١عً ٢املٛاطٓني يف اجملتُعٚ ،أسد َٗاّ ٖر ٙايدزاض ١اختباز ٖرا ايسأ.ٟ
يريو َٔ ايكسٚز ٟايتُٗٝد يًُفاٖ ِٝا٭ضاض ١ٝيًدزاض ١قبٌ ارتٛض فُٝا ضبل َٔ اٯزاٚ .٤عً ٘ٝعتا ٍٚايباسح عسض
تعسٜفات ا٫قتؿاد ايسٜعٚ ٞأْٛاع٘ ٚايفسم بٚ ٘ٓٝبني ايدٚي ١ايسٜعٚ ،١ٝيف ٖرا ايطٝام ظتس ٟايذلنٝص عً ٢منٛذدني َٔ ايتعاٌَ
َع ايٓفط .ايُٓٛذز ايٓسٚظت ٞايرٜ ٟسٚز ي٘ نجرلاً نتذسبْ ١ادشٚ ،١ايُٓٛذز اهلٛيٓد ٟايرٚ ٟد٘ ي٘ اْتكادات نجرل ٠باعتبازٙ
َٓٗذاً غرل َٛفكاً يف ايتعاٌَ َع ايٓفط.
يف ٖرا املطًب ظتس ٟايذلنٝص عً ٢ايٓكاط ايتاي:١ٝ
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َ .0فٗ ّٛا٫قتؿاد ايسٜعٞ
 .7خؿا٥ـ ا٫قتؿاد ايسٜع ٚ ٞاْٛاع٘
اَ :٫ٚفٗ ّٛا٫قتؿاد ايسٜعٞ
ٜتِ ٖٓا َٓاقػَ ١اٖ ١ٝا٫قتؿاد ايسٜع ٚ ،ٞذيو َٔ خ ٍ٬ايذلنٝص عًَ ٢فٗ ّٛا٫قتؿاد ايسٜع ٞثٍِ بٝإ َ٪غسات ا٫قتؿاد
ايسٜعٚ،ٞبعد ذيو ايذلنٝص عً ٢تأزٜذ  ٚأْٛاع اإلقتؿادات ايسٜعٚ ١ٝنُا ٜأت:ٞ
 .0ايتعسٜف ايًػٟٛ
 -1تطتعٌُ نًُ( ١ايسٜع) بايًػ ١ايعسب ٚ ١ٝايتعسٜف ايًػ ٟٛيف ايعسب ١ٝفإٕ ايسٜع يػ ١تعين" :ايُٓاٚ ٤ايصٜادٜٚ ..٠كاٍ أزض

َسٜع ١أ ٟشتؿبٚ ،١زٜعإ نٌ غ َ٘ٓٚ ،٤ٞزٜعإ ايػباب"ٜٚ ،عين اَت٬ى ق ١ُٝاقتؿاد ١ٜتٛفس دخَ ٬كُْٛا ملد َٔ ٠ايصَٔ.1

 ٚقد دا٤ت يف ايكسإ ايهس ِٜمبعَٓ ٢هإ َستفع ،سٝح ٜك ٍٛاهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل(( :أتبٓ ٕٛبهٌ زٜع آ 2))١ٜدا٤ت نًُ ١زٜع

يف ٖر ٙاٯ ١ٜمبعٓ ٢املهإ املستفعٚ .3بعد ذيو تطتعٌُ ايهًُ )Rent(١باْ٫هًٝص ١ٜبعدَ ٠عاْ.ٞ
 -2تعسٜف نًُ ١ايسٜع ،مبفٗ ّٛدٜفد زٜهازد ،ٚفايسٜع ٜطتعٌُ نبد ٌٜيهًُ (Royalty ( ١مبفٗ "ّٛا٫تا "٠ٚا "ٚسؿ١
َايو املًو ٚ".يف ايؿٓاع ١ايٓفط ١ٝناْت ايهًُ ١تسد بػهٌ َطتكٌ عٔ ايكسٜب ١باعتبازٖا -سؿ ١يًُايو قبٌ استطاب
ايكسٜبٚ . ١نإ ٖرا ا٫ضتعُاٍ غا٥عاً يف شَٔ اَ٫تٝاشات ٫ٚ ،تصاٍ تطتعٌُ يف بعض ايعكٛد ايٓفط. ١ٝأَا ا٫ضتعُاٍ
ايػا٥ع يًهًُ ١بايًػ ١اْ٫هًٝص Rent ١ٜفَٗ ٛا ٜتعًل بإظتاز ايبٛٝت ٚايعكازات.

4

 .7ايتعسٜف اإلؾط٬سٞ
اختًف ايهتاب س ٍٛتعسٜف َؿطًح اقتؿاد ايسٜع ،ا ٫إٔ اغًبِٗ َتفك ٕٛعًَ ٢كُٚ ٕٛاسد ،ا ٖٛٚ ٫إعتُاد بعض
ايد ٍٚعًَ ٢ؿدز ٚاسد يًدخٌ.
نإ نازٍ َازنظ أ َٔ ٍٚيفت ايٓعس اىل َا أزلا" ٙايسأزلاي ١ٝايسٜعٜ ٚ ."١ٝكؿد ظاٖس ٠اقتؿاد – ١ٜادتُاعٜٚ ،١ٝؿف َٔ
خ٬هلا طبك ١زأزلاي ١ٝغرل َٓتذ ١اقتؿادٜاًٚ .دخًٗا ٜ ٫تأت َٔ ٢اْتاز ايبكا٥ع ٚايطًع ،بٌ َٔ خ ٍ٬اَت٬ى َؿادز ايسٜع،
َجٌ ا٫زاقٚ ٞايعكازات امل٪دس ٠ست ٢ا٫ضِٗ ٚايطٓداتٚ .يف عًِ ا٫دتُاع ٜطتعٌُ ايتعبرل ي٬ضتد ٍ٫عً ٢ايطبكات
ايطف ١ًٝٝغرل املٓتذ ١أ ٚا٫ضتٗ٬ن.5١ٝ
_____________________________________________________________________________________________

(َ )1عذِ ايؿشاح ،ادتٖٛس،ٟداز املعسف ،١برلٚت ،طَ ،2008 ،3اد( ٠زٜع) ف441:
( )2ضٛز ٠ايػعسا ،٤أ.128 ١ٜ
()3أمحد بػازَ ،٠اذا ٜعين ا٫قتؿاد ايسٜع،ٞتأزٜذ ْكٌ (َ )2017/1/23تاح عٔ ايسابط ا٫ت:ٞ
 http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/721133%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%9F-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%89%D9%82%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%9F

()4عدْإ ادتٓاب ،ٞايدٚي ١ايسٜعٚ ١ٝايدنتاتٛز،١ٜدزاضات ايعسب ١ٝايطبع ١اٚ٫ىل ،بػدادـ 2013ف .8
)5عدْإ ادتٓابَ ،ٞؿدز ضبل ذنس ٙف .7
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نُا ٜعد آدّ زلٝح يف نتاب٘ (ثس ٠ٚا٭َِ) أ َٔ ٍٚاضتعٌُ ٖرا املؿطًح بٛؾف٘ غه َٔ ً٬أغهاٍ املسدٚد املايٚ . ٞيهٔ
أ َٔ ٍٚاضتعًُ٘ نُٓط اقتؿاد ٖٛ ٟنازٍ َازنظ يف نتاب٘ (زأع املاٍ) سٝح قاٍ " :يف ا٫قتؿاد ايسٜع ٞتٌك ٣ٛع٬قات
ايكسابٚ ١ايعؿب ١ٝأَا يف ايتػه٬ٝت اإلدتُاع ١ٝايسأزلاي ١ٝفتطٝطس ع٬قات اإلْتاز" ،أَا ايعامل ا٫قتؿاد ٟاإلٜساْ ٞسطني
َٗد ٟٚفٗ ٛأ َٔ ٍٚؾاغ املفٗ ّٛاذتدٜح يًسٜع يف ايطبعٓٝات َٔ ايكسٕ املٓؿسّ ،سٝح عسِف ايدٚي ١ايسٜع ١ٝبأْٗا ايدٚي١
(اييت حتؿٌٚ ،بػهٌ َٓعِ ،عً ٢نُٝات َعتدل َٔ ٠ايسٜع ارتازد ٞاييت تُدفع َٔ قَبٌ أغداف أداْب ،أ٦ٖٝ ٚات أٚ
سهَٛات أدٓب ،١ٝملؿًش ١أفساد أ٦ٖٝ ٚات أ ٚسه ١َٛايدٚي ١املعٓ.)١ٝ

1

ٚأخرلا ،فإٕ ا َٔ ٍٚزبط بني َفٗ ّٛايسٜع بايدٚي ١حتت َطُ ٢ايدٚي ١ايسٜع ٖٛ Rentier State ١ٝسطني َٗدٟٚ
يف عج٘ املٛض "ّٛمنط َٚػانٌ ايتُٓ ١ٝا٫قتؿاد ١ٜيف ايد ٍٚايسٜع ١ٝساي ١اٜسإ " ٚايرْ ٟػس عاّ"21970غرل إ َٔ
أعط ٢ايسٜع (َ) Rentعٓا ٙا٫قتؿاد ٟاحملهِ أنادميٝاً ٖ ٛدٜفٝد زٜهازد ٚيف نتاب٘ "سَ ٍٛباد ٤٣ا٫قتؿاد ايطٝاضٞ
ٚايكسا٥ب".
ٚايسٜع باملعٓ ٢ايسٜهازد ٖٛ ٟايدخٌ ا٫قايف َٔ ا٫زض ايصزاع ١ٝاملتأت َٔ ٞاملٝص ٠ا٫قتؿاد َٔ ١ٜاضتعُاٍ ْفظ ٚسد٠
املطاسْ ١فطٗا مبا ٜتذاٚش عا٥د ا٭زض اذتد ١ ٍٜاملطتعًُ ١يٓفظ ايػسض ،أَ ٟا ٜتذاٚش ايهًف ١عٓد تطا ٟٚعٓاؾس اْ٫تاز َٔ

عٌُ ٚزأع املاٍ" .3

ٚبٓا ٤عً ٘ٝفإ ا٫قتؿاد ايسٜع ٖٛ ٞاعتُاد ايدٚي ١عًَ ٢ؿدز ٚاسد يًسٜع (ايدخٌ) ٖٚرا املؿدز غايباً َا ٜهَ ٕٛؿدزاً

طبٝعٝاً يٝظ عاد ١إىل آيٝات إْتاز َعكد ٠ضٛا ٤ناْت فهس ١ٜأَ ٚاد ١ٜنُٝا ٙا٭َطاز ٚايٓفط ٚايػاش .4أَا َفٗ ّٛايسٜع يف
ايٓعس ١ٜا٫قتؿاد ١ٜفٝعين" :ايدخٌ ايٓاتر عٔ َٛزد طبٝع ٞبطبب ارتؿا٥ـ ايفٓ ١ٝهلرا املٛزد"ٜٚ ،عسف٘ بعكِٗ بأْ٘" :نٌ
دخٌ دٚز ٟغرل ْاتر عٔ ايعٌُ أ ٚايدفعات املٓتعُ( ١املاٍ)"ٚ .أفكٌ ايتعسٜفات ٖ ٛايتعسٜف ايجاْ .ٞفهٌ "دخٌ" مل ٜتٛيد
ْتٝذ" ١عٌُ" فٗ ٛدخٌ زٜعٚ .ٞايعٌُ ٖٓا ٜعين تؿٓٝع أ ٚجتاز ٠أ ٚتكد ِٜخدَٜٚ5١عتُد ا٫قتؿاد ايسٜع ٞبػهٌ أضاض ٞعً٢

عٓؿس "ا٭زض" نُا ٖ ،ٞد ٕٚإٔ ٜطتددَ٘ إلْتاز غ ٧آخسٚ .ذيو عً ٢خ٬ف ا٫قتؿاد ايؿٓاع ٞأ ٚايصزاع .ٞفايصزاع١
ٚايؿٓاع ٫ ١تعد اقتؿادا زٜعٝا ٭ُْٗا تكدَإ قَ ١ُٝكاف ١عً ٢املٛاد ارتاّ أ ٚايطًع ايٛضٝط .١فايصزاع ١تكدّ قَ ١ُٝكاف١

ستدٚد ٠بتش ٌٜٛايبرٚز إىل ستاؾٚ - ٌٝايؿٓاع ١تكدّ قَ ١ُٝكاف ١بتش ٌٜٛضًعٚ ١ضٝط ١إىل ضًع ١اضتٗ٬ن ..١ٝإخل َٔ.6داْب
_____________________________________________________________________________________________

(ْ )1ك ً٬عٔ :حتطني مح٘ ضعیدْ ،عس ١ٜأَازتٝاضني يف ايعدايْٚ ١تا٥ر تطبٝكٗا عً ٢ايتػسٜعات املاي ١ٝايعساق ١ٝايفدزاي،١ٝزضايَ ١ادطذل غرل َٓػٛز٠
 ،تكد ِٜاىل داَع ١املٓؿٛز ،٠نً ١ٝسكٛم ،ف.157
ملصٜد َٔ املعًَٛات ٜٓعس ( حتطني مح٘ غسٜب ،ايعدايْٚ ١عسٜاتٗا َع ْعس ٠خاؾ ١يٓعس ١ٜآَازتٝاضٔ يف ايعدايَٓ َٔ ،١ػٛزات داَع ١ايتُٓ١ٝ
ايبػس ،١ٜايطبع ١ا).2016،ٍٚ٫
()2ملؿدز ْفط٘ ف.158
()3عدْإ ادتٓابَ ،ٞؿدز ضبل ذنس ٙف.7
()4ـ ستُد ْب ٌٝايػ ،ُٞٝا٫قتؿاد ايسٜع ٞاملفٗٚ ّٛاإلغهاي ،١ٝاحملٛز :ا٫داز ٚ ٠ا٫قتؿاد ،اجملً ١اذتٛاز املتُدٕ-ايعدد 2012 ،3637 :بدٕٚ
ؾشٝف.١
()5أمحد بػازَ ،٠ؿدز ضبل ذنس.ٙ
()6املؿدز ْفط٘.
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الريعي على النظام السياسي
أثر االقتصاد ّ

آخس ،اقتؿاد ايسٜع ٜعين إعتُاد بًد َا عً ٢اضتدساز َؿدز طبٝع َٔ ٞباطٔ ا٭زض نايٓفط َجٚ ،٬هلرا فإٕ اقتؿاد ٖرا
ايبًد ٜه ٕٛيف ايػايب زخٛاً إذ ٜعتُد عً ٢املباد٫ت ايتذازٜٓٚ ١ٜتر زتتُعاً اضتٗ٬نٝاً ٜطٝطس ف ٘ٝقطاع ا٫ضترلادٖٛٚ ،

اقتؿاد ٜٛ ٫ي ٞايؿٓاعات ايتش ٚ ١ًٜٝٛايصزاع ١أُٖ .1١ٝا٫قتؿاد ايسٜع ٖٛ ٞا٫قتؿاد ايرٜ ٟعتُد يف َدخٛي٘ املاد ٟعً٢
بٝع ضًع ١غرل اْتاد ١ٝيف ا٭ضٛام ارتازد ١ٝنايٓفط ٚايرٖب ٚايٓشاعٖٚ ،را املدخ ٍٛاملادٜ ٟطُ" ٢زٜعا"ٚ ....بايٓعس إىل
ا٫قتؿادات ارتًٝذ ،١ٝصتدٖا منٛذدا َجايٝا ي٬قتؿادات ايسٜع ،١ٝفٗ ٞتعتُد بػهٌ دٖٛس ٟعً ٢ايسٜع املتشؿٌ َٔ بٝع ايٓفط
ارتاّ يف ا٭ضٛام ايعامل ١ٝيًٓفط ٖٛٚ ،زٜع ٖا ٌ٥يف سذُ٘ ْٚتا٥ذ٘ ،فُٓر انتػاف ايٓفط يف ايج٬ثٓٝات تبدٍ ْعاّ اإلْتاز
ٚايٓعاّ ا٫قتؿاد ٟيًبًدإ ارتًٝذ ١ٝنًٚ ١ٝاْتكٌ َٔ سايت٘ ا٭ٚي ١ٝاييت تعتُد عً ٢ؾٝد ايً٪يٚ ٪ايتذاز ٠إىل اقتؿاد ٜعتُد

عًَ ٢تشؿ٬ت بٝع ايٓفط بػهٌ غب٘ ناٌَٚ.2زمبا صتد يف اقتؿادٜات ايبًدإ ايعسب ١ٝعَُٛا منٛذدا هلرا ايُٓط َٔ
ا٫قتؿاد عٝح تتُتع ف ٘ٝايدٚي ١بعا٥دات َاي ١ٝنبرل ٠ضٛا ٤عٔ طسٜل ايبٝع أ ٚادتباٚ ،١ٜعادَ ٠ا تطتعٌُ ٖر ٙايعٛا٥د
املاي ١ٝايهبرل ٠بػهٌ َباغس يف ايبٓاٚ ٤ايتػٝٝد ٚتٛشٜع أدٛز املٛظفني ٚايعُاٍ ٚاضترلاد نٌ َا حتتاد٘ ايدٚي ١دٕٚ
اضتجُازٖا يف قطاعات إْتاد ١ٝتٓعؼ ا٫قتؿاد ٚتٛفس فسؾاً يًعٌُ.3

 .3ايدٚي ١ايٓفط/١ٝايسٜع :١ٝيكد ْاٍ َفٗ ّٛايدٚي ١ايسٜع ١ٝاٖتُاَا َع َطًع سكب ١ايٓفط  ٚبسٚش ايد ٍٚايعسب ١ٝاملٓتذ١
يًٓفط .4فايدٚي ١ايسٜع ٖٞ ١ٝاييت تعتُد عً ٢ا٫قتؿاد ايسٜع ٞيف تٛفرل ايعا٥دات ٚاإلٜسادات بكؿد تٛفرل ارتدَات ٚأَ٫
ٚا٫داز ٠اييت مبكتكاٖا تهَٛ ٕٛدٛد ٠عً ٢ا٫زض ٚحتع ٢بػسع َٔ ١ٝقبٌ ايػعب.5بٓا ٤عً ٢ايتعسٜفات ايطابكَٔ ١
ايكسٚز ٟعسض اِٖ َ٪غسات ايدٚي ١ايسٜع ١ٝ٭ٕ ذيو ٜٛفس فُٗاً افكٌ يًدٚي ١ايسٜع.١

٪َ .6غسات ايدٚي ١ايسٜع١ٝ
تػرل ايدزاضات اىل زتُٛع٪َ َٔ ١غسات ايدٚي ١ايسٜعْ ،١ٝرنس َٔ أُٖٗا َا ٜأت:ٞ

6

أ  -أزتفاع َعد٫ت اإلْفام اذته َٞٛبد ٕٚاذتاد ١إىل فسض قسا٥ب.
ب -قعف ٖٝهٌ اإلْتاز احملً.ٞ
تـ ـ ازتفاع ا٭ُٖ ١ٝايٓطب ١ٝيًؿادزات ايسٜع) ١ٝنايٓفط َج َٔ ( ٬إمجاي ٞايؿادزات تؿٌ أسٝاْا إىل أنجس َٔ .% 80
_____________________________________________________________________________________________

( )1د.ؾاحل ٜاضس ،ايٓعاّ ايسٜعٚ ٞبٓا ٤ايدميكساط :١ٝايجٓا ١ٝ٥املطتش ١ًٝساي ١ايعسام٪َ ،ضط ١فسٜدزٜؼ إٜدلتَ ،هتب ا٫زدٕ ٚايعسام تػسٜٔ
ايجاْ ،ٞبػداد -ايعسام  2013ف.4
( )2دعفس ايعُسإ ،ايدٚي ١ايسٜع ١ٝيف ارتًٝر  ٚايبشس ،ٜٔؾشٝف ١ايٛضط ايبشس ،١ٜٝٓايعدد  ،1165 :اإلثٓني ْٛ 14فُدل ،2005ف

.44

( )3د.ؾاحل ٜاضس ،ايٓعاّ ايسٜعٚ ٞبٓا ٤ايدميكساطَ ،١ٝؿدز ضبل ذنس ،ٙف.4
()4ـ Hazem Bablawi,The Rientier states in the Arab World (New York; Croom Helm,1987)p,49

()5د .ض ّ٬دباز غٗاب( ،د ٍٚارتًٝر امنٛذدأ) بتأزٜذ ْكٌ (َ )2016/11/11تاح عٔ ايسابط ا٫ت.ٞ
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50938

(َ )6اٜح غبٝب ايػُس ،ٟتػدٝـ املسض اهلٛيٓدَٚ ٟكَٛات إؾ٬ح ا٫قتؿاد ايسٜع ٞيف ايعسام ،عح ايعًَُ ٞكدّ اىل داَع ١ايهٛف/ ١
نً ١ٝاإلدازٚ ٠ا٫قتؿاد 2013 ، .ٕ.ّ ،ف .7
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خ -ا٫عتُاد عً ٢ايسٜع ارتازد ٞنُؿدز أضاض ٞيًدخٌ ٚاطتفاض املطاُٖ ١اجملتُع ١ٝيف ته.ٜ٘ٓٛ

ثاْٝا :خؿا٥ـ ا٫قتؿاد ايسٜعٚ ٞاْٛاع٘
تتعدد خؿا٥ـ ا٫قتؿاد ايسٜع ٞداخٌ ايدٚي ٚ ١خازدٗا ،يريو ضٝتِ ايتطسم يف ٖٓا اىل أِٖ ارتؿا٥ـ املٛدٛد ٠يف ٖرا
ا٫قتؿاد .ثِ َكازْٖ ١ر ٙارتؿا٥ـ مب٪غسات ايدٚي ١ايسٜع ٚ ١ٝايكا ٤ايك ٤ٛعً ٢أٚد٘ ايػب٘  ٚا٫خت٬ف فُٝا بُٗٓٝا.

 .0خؿا٥ـ ا٫قتؿاد ايسٜعٞ
ميهٔ حتدٜد خؿا٥ـ اإلقتؿاد ايسٜع ٚ ٞخاؾٍ ١يف ايد ٍٚاملؿدٍز ٠يًٓفط َباغس ٠يف ايٓكاط اٯت:١ٝ
أ .ا٫عتُاد املفسط عً ٢عا٥دات ايٓفط باعتبازٖا زنٝص ٠نٌ ْػاط اقتؿاد ،ٟاير ٟمي ٌٝإىل ٚقع سادات ؾٓاع ١ايٓفط
فٛم َاعداٖا.
ب .غٝاب ايسٚابط اإلْتاد ١ُٖٓٝٚ ١ٝستفصات َاي ١ٝارتص.١ٜٓ
ز .ا٫ضتٝاش املفسط يًؿٓاع ١ايجك ١ًٝذات ايسازلاٍ ايهجٝفَ ،كسْٚا بتشاٌَ بٓ ٟٛٝعً ٢ايصزاعٚ ١غرلٖا َٔ قطاعات ايتؿدٜس.
د .خت ٌٝقسٚز ٠ايتطسٜع بايتُٓ ١ٝعً ٢عذٌ ((قبٌ إٔ ٜٓكب ايٓفط)).

ٖـ ١ُٖٓٝ .ايدٚي ١عًًَ ٢ه ١ٝعا٥دات ايٓفط ٚضبٌ ايتؿسف بٗا.1

ٚقد طٛز ساشّ ببٖ ٟٚ٬را املفٗٚ ّٛغدـ ازبع خؿا٥ـ زٝ٥ط ١ٝتػذلى فٗٝا ايد ٍٚايسٜع ١ٝيف ايعامل ايعسب: 2ٞ
أ .ايدخٌ ايسٜع ٖٛ ٞايدخٌ ايطا٥د يف ا٫قتؿاد.
بٜ .تأت ٢ايسٜع َٔ ارتازز عٝح  ٫عتتاز ا٫قتؿاد احملً ٞاىل قطاع اْتاد ٞق.ٟٛ
ز .تػهٌ اٜ٫د ٟايعاًَ ١املػػً ١يف حتكٝل ايسٜع ْطب ١قً َٔ ١ًٝزتُٛع ايك ٣ٛايعاًَ.١
د .ته ٕٛايدٚي ) ١اذته ٖٞ ( ١َٛاملتًك ٞايسٝ٥ط ٞيًسٜع ارتازد.ٞ

 .7ايع٬ق ١بني ا٫قتؿاد ايسٜع ٚ ٞايدٚي ١ايسٜع١ٝ
بعد إٔ َٝص ايعًُا ٤يف تعسٜفاتِٗ  -بعد تعسٜف املٗد -ٟٚا٫ضاع بني ا٫قتؿاد ايسٜعٚ ٞايدٚي ١ايسٜع ،١ٝميهٔ اذتهِ
عً ٢ن ٕٛايدٚي ١زٜع ،١ٝعٓدَا تهَ ٕٛطاُٖ ١ايسٜع ارتازد ٞيف ْاجتٗا احملً ٞاإلمجاي ٞميجٌ ْطب ١نبرلٚ ،٠قد سدد بعض

_____________________________________________________________________________________________

( )1إدٚاز َٛزع  ٚتَٛاع بايَ ٚ ٞاٜهٌ زٚع  ٚاخس ،ٕٚايٓفط ٚا٫ضتبداد ٚا٫قتؿاد ايطٝاض ٞيًدٚي ١ايسٜعَ ،١ٝعٗد ايدزاضات ا٫ضذلاتٝذ،١ٝ
ايطبع ١ا٭ٚىل،ايعسام 2007 ،ف.118
( )2عدْإ ادتٓابَ ،ٞؿدز ضبل ذنس ،ٙف .9
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ايباسجني تًو املطاُٖ ١ب  ،% 40إذ إٔ َاد ٠ايسٜع  ٫ميهٔ إٔ ٜه ٕٛايٓٛع ايٛسٝد َٔ ايدخٌ ٚيهٓ٘ ظتب إٔ ٜه ٕٛايٓٛع

ا٭ندل.1

ٜ ٚعسٍف دٛزز قسّ * ،بإّٔ" :سؿس ايٓػاط ا٫قتؿاد ٟيف َٝادٚ ٜٔقطاعات تدزّ أزباسًا نبرل ٠د ٕٚإٔ ٜهٕٛ
يؿاسب ايسٜع أْ ٟػاطُ إْتاد ٞأ ٚإبداعٜ ٞرنس ،ضٛا ٌ٤أنإ زدٌ أعُاٍ فسدا أّ غدؿ ١ٝاعتباز َٔ ١ٜايكطاع ارتاف
أ ٚغدؿ ١ٝاعتباز َٔ ١ٜايكطاع ايعاّ؛ ٚضٛا ٌ٤أناْت ايدٚي ١املسنص ١ٜأّ غسنات َٔ ايكطاع ايعاّ أ٦ٖٝ ٚات ستًّ.2"١ٝ
َٔ ٖٓا ٫بد َٔ عسض َٓٚاقػ ١أ ٚايتػاب٘ ٚا٫خت٬ف بني ا٫قتؿاد ايسٜعٚ ٞايدٚي ١ايسٜع:١ٝ
اٚد٘ ايع٬قٚ ١ايتػاب٘ بني ا٫قتؿاد ايسٜعٚ ٞايدٚي ١ايسٜع.١ٝ
ميهٔ ايك ٍٛإٔ اٚد٘ ايتػاب٘ بني ا٫قتؿاد ايسٜعٚ ٞايدٚي ١ايسٜع ١ٝتػٌُ يف ايٓكاط ايتاي: ١ٝ

3

أ .إٕ ايع٬ق ١بني ا٫قتؿاد ايسٜعٚ ٞايدٚي ١ايسٜع ١ٝتتشدد أضاضاً بٛدٛد زٜع ذَ ٚؿدز خازدٜ ٞػهٌّ ْطب ١نبرلَٔ ٠
ايدخٌ املتشكل يف ايبًد ًٜٚعب دٚزا أضاضٝا يف اذتٝا ٠ا٫قتؿادٚ ١ٜبريو فإ ايسٜع ارتازدٚ ٞؾفا يًدٚي ١ايسٜع١ٝ
ٚا٫قتؿاد أيسٜع ٞعً ٢ايطٛا.٤
ب .ايدٚي ١ايسٜع ١ٝتستبط با٫قتؿاد ايسٜع ، ٞإذ إٕ ا٭خرل عادَ ٠ا ٜٛيد د ً٫ٚزٜع ١ٝإذا ناْت ايدٚي ١تطتشٛذ عً٢
ايعٛا٥د ايسٜعٜ ٫ٚ ،١ٝؿح ايك ٍٛإٕ دٚيَ ١ا ختًل اقتؿادا زٜعٝا.

أٚد٘ ا٫خت٬ف بني ا٫قتؿاد ايسٜعٚ ٞايدٚي ١ايسٜع١ٝ
فُٝا ٜتعًل بأٚد٘ ا٫خت٬ف بني ا٫قتؿاد ايسٜعٚ ٞايدٚي ١ايسٜع ،١ٝميهٔ ا٫غاز ٠اىل ايٓكاط ايتاي:١ٝ

4

أ .ا٫قتؿاد ايسٜع ٞتطاِٖ ا٭غًب ١ٝيف تٛيٝد ايدٍخٌ بُٓٝا ايدٚي ١ايسٜع ١ٝتطاِٖ ا٭قً.١ٝ
ب .عٛا٥د ايدخٌ ايسٜع ٞتعٛد يًُطاُٖني يف حتؿ ً٘ٝيف ا٫قتؿاد ايسٜع ٞيف سني إٕ عٛا٥د ايدخٌ ايسٜع ٞتعٛد يًشه١َٛ
يف ايدٚي ١ايسٜع.١ٝ
ز  .ايدٚي ١ايسٜع ١ٝتتشهِ بإْفام ٚتٛشٜع عٛا٥د ايدخٌ أيسٜع ٞعً ٢ا٭ْػط ١ا٫قتؿاد ١ٜاملدتًف ١بُٓٝا ٜ٫ه ٕٛا٭َس
نريو بايٓطب ١ي٬قتؿاد أيسٜع.ٞ

_____________________________________________________________________________________________

 -1حتطني مح١ضعٝدَ ،طاُٖ ١ا٫قتؿاد ايسٜع ٢يف تعٜٛل اذتهِ ايسغٝد ،عح َكدّ اىل َ٪متس ايدٚىل ايجايح داَع ١ايتُٓ ١ٝبػس ،١ٜيف تأزٜذ
( )2016 /4 /20،21ضًُٝاْ .١ٝف.4
* باسح َٚفهس اقتؿاد ٟيبٓاْ.ٞ
( )2املؿدز ْفط٘.
( )3خاٜس فاتح ،أثس املسض اهلٛيٓد ٟيف ا٫قتؿاد ادتصا٥س ٟايفذل ، 2012 _ 2000 ٠زضايَ ١ادطذل غرل َٓػٛزَ ،٠كدَ ١اىل داَع ١املد ١ٜنً١ٝ
ايعً ّٛا٫قتؿادٚ ١ٜايعً ّٛايتذازٚ ١ٜعً ّٛايتطٝرل قطِ عً ّٛايتطٝرل ،دصا٥س  2014ف.6
( )4خاٜس فاتح ،أثس املسض اهلٛيٓد ٟيف ا٫قتؿاد ادتصا٥س ٟايفذل ،2012 _ 2000 ٠املؿدز ْفط٘ ف.7
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د .ا٫قتؿاد أيسٜعٜٛ ٫ ٞيد بايكسٚز ٠دٚي ١زٜع ، ١ٝبُٓٝا ايدٍٚي ١ايسٜعٚ ١ٝيٝد ٠اقتؿاد زٜع ٞستُا مبعٓ ٫ ٢تٛدد دٚي١
زٜع ١ٝبد ٕٚاقتؿاد زٜع ٞيف سني قد ٜه ٕٛاقتؿاد زٜع ٞبد ٕٚدٚي ١زٜع) ١ٝنـ عا٥دات ايطٝاس ١يبًد َعني ،حتٌٜٛ
ايعاًَني يف ارتازز.(....
ٚ .ٙميهٔ ايتُٝٝص بني ايدٚي ١ايسٜع ٚ ١ٝا٫قتؿاد ايسٜع ،ٞفايدٚي ١ايسٜع ١ٝساي ١خاؾ َٔ ١ا٫قتؿاد ايسٜع ٖٞٚ ،ٞايدٚي ١اييت
ٜػهٌ فٗٝا ايسٜع ارتازدْ ٞطب ١نبرل َٔ ٠ايدخٌ ٚتػتػٌ ف ١٦قً َٔ ١ًٝايطهإ يف تٛيٝد ايسٜع  ٍٚ٪ٜ ٚيف زتًُ٘ يًشهُ١َٛ
ٚاييت تتشهِ يف تٛشٜع٘ ٚاْفاق٘ عً ٢أفساد اجملتُع .1أَا ا٫قتؿاد ايسٜع ٞفٗ ٛا٫قتؿاد ايرٜ ٣ػهٌ ف ٘ٝايسٜع ارتازدْ ٞطب١
نبرل َٔ ٠ايدخٌ ٜٚه ٕٛ٭نجس ١ٜايطهإ دٚز يف تٛيٝد ايسٜع ٚأضتػ٬ي٘ .اذٕ ا٫قتؿاد ايسٜع ٖٛ ٞا٫قتؿاد ايتداٚيٚ ٞيٝظ
ا٫قتؿاد اإلْتادٚ ،ٞبريو ته ٕٛايدٚي ١ايسٜعْ ١ٝعاّ فسعَ ٞتؿٌ با٫قتؿاد ايسٜعٚ .ٞإٔ ا٫قتؿاد ايسٜع ٖٛ ٞاٯضاع عاد٠
يف ته ٜٔٛدٚي ١ايسٜع ١ٝته ٕٛايٛضٝط بني ايكطاع املٓتر يًسٜع ٚايكطاعات ا٫خس َٔ ٣خ ٍ٬اْ٫فام ايعاّ.2

ثاْٝاَ :ؿادز ا٫قتؿاد ايسٜع ٚ ٞاْٛاع٘
ٜتِ ٖٓا َٓاقػَ ١طأيتني اضاضٝتني ُٖا َٛقٛع َؿادز ا٫قتؿاد ايسٜعَٛ ٚ ٞقٛع اْٛاع ا٫قتؿاد ايسٜعٞ
يف ايٓكاط ايتاي:١ٝ
َ .0ؿادز ا٫قتؿاد ايسٜعٞ
بٓا ٤عًَ ٢ا ضبل ذنس َٔ ٙتعسٜفات يإلقتؿاد ايسٜع ،ٞتٓكطِ َؿادز اإلقتؿاد ايسٜع ٞبػهٌ عاّ عًْٛ ٢عني :املؿدز
ايداخً ٚ ٞاملؿدز ارتازد.ٞ
أ .املؿدز ايداخً:ٞ
إٍٕ ايسٜع ايداخًٜ ٞطتٓد يف ٚدٛد ٙإىل قطاعات إْتاد ١ٝداخً ١ٝأ ٚستً ١ٝتػازى ايعٓاؾس ايسٜع ،١ٝسٝح ٜفذلض يف ايٛقت
ْفط٘ ٚدٛد عٓاؾس إْتاد ١ٝبٌ إٕ ٚدٛد ايسٜع ْفط٘ ٜ ٫تؿٛز دٖ ٕٚرا ايٓػاط اإلْتاد ٞفايسٜع ايداخًَ ٞا ٖ ٛإْٛ ٫ع َٔ
املدفٛعات ايتش َٔ ١ًٜٝٛايكطاعات اإل ْتاد ١ٝيف٦ات أ ٚعٓاؾس تتُتع ببعض املصاٜا ارتاؾ ،١يريو فإٕ إط٬م ٚؾف ا٫قتؿاد
3

ايسٜع ٞعًَ ٢جٌ ٖر ٙا٭ٚقاع ضٝهٚ ٕٛؾفاً دصٝ٥اً ي٬قتؿاد مبذُٛع٘ ٜػرل إىل ايف٦ات د ٕٚا٭غًب ٚ . ١ٝتتُجٌ املؿادز
ايداخً ١ٝفُٝا ٜات:ٞ
 زٜع ايطٝادٚ ٠ارتدَات ايتابع ١٭ْػط ١ايدٚيٜ :١ػهٌّ ايتدخٌ ا٫قتؿاد ٟيًدٚي ١عٓؿساً أضاضٝاً بٌ ٚسازلاً يف
ايدٚز ٠ا٫قتؿاد ١ٜيف أغًب ١ٝايـد ٍٚايٓاَٝـ١؛ ضٛا ٌ٤أنإ بػهٌٍ َباغس عدل املًه ١ٝاذته ١َٝٛأّ بػهٌٍ غرل َباغس
عدل املٛاشْ ١أ ٚايتػسٜع ٚتعتدل ضٝاض ١اإلْفام اذته َٞٛاحملدٍد اذتاضِ يبٓ ١ٝايٓػاط ا٫قتؿادٜٓٚ .ٟذِ ايسٜع يف

_____________________________________________________________________________________________

()1خاٜس فاتحَ ،ؿدز ضبل ذنس ٙف.7
( )2املؿدز ْفط٘ .ف.8

()3حتطني مح١ضٝعٝدَ ،طاُٖ ١ا٫قتؿاد ايسٜع ٞيف تعٜٛل اذتهِ ايسغٝد َؿدز ضبل ذنس ٙف.3
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تًو اذتاي َٔ ١خ ٍ٬ض ٤ٛاضتدداّ املاٍ ايعاّ ٚ.ايطٝاد ٠ميهٔ ْكًٗا إىل ايفعايٝات ا٫قتؿاد ١ٜارتاؾٍ ١عدل ايتأدرل
أ ٚا٫ضتجُاز املػازنٚ ١غرلٖا.

1

 املكازبات املايٜ: ١ٝعٗس ايسٜع يف ا٫قتؿادٜات املعاؾس ،٠أنجس َا ميهٔ ،يف ظاٖس ٠املكازبات ،خاؾ ١املكـازبات
املايٝـٜٚ. ١هُٔ ايطبب ا٭ضاض ٞيريو يف أ ٍٕ عكً ١ٝاملكازب ١تطع ٢إىل حتكٝل ايسبح ايطسٜع.2
ٖٚرا ا٭خرل ٚ ،د ٕٚزتٗـٛدُٜ ،عتدل احملسٍى ا٭ضاض ٞيًُكازبٚ .١تعتدل أنجس ١ٜاملكازبني َٔ ذ ٟٚايدخٌ احملدٚد ايرٜٔ
أغستِٗ إَهاْٝـ ١ايـسبح ايطسٜع ٚاجملص ٟد ٕٚبرٍ أ ٍٟزتٗٛد عكً ٞأ ٚدطدُٜٚ. ٟطِٗ ايٓعاّ املاي ،ٞبػهٌٍ عاّ،
ٚامل٪ضطات املاي ،١ٝبػهٌٍ خاف ،يف إغعاٍ ْاز املكـازب ١عبـس إَـداد املكازبني بطٛٝي ُ١يكا ٤فٛا٥د َٓدفك .١فك ً٬عٔ
ايػٝاب ،املكؿٛد أ ٚغرل املكؿٛد ٭ْعُ ١ايسقابـٚ ١ايتػـسٜعات اذته .١َٝٛنُا إٍٔ ٖٓاى َ٪ضط ١يعاٖس ٠املكازب ١عدل إْػا٤
ؾٓادٜل َاي ١ٝتُعسف بـ «ايؿٓادٜل ايطٝاد »١ٜسٝـح ت ٍَٔ٪ايدخ ٍٛيٮدٝاٍ ايكادَ َٔ ١خ ٍ٬تٛظٝف أَٛاٍ ٖر ٙايؿٓادٜل،
بػهٌٍ أضاض ،ٞيف ايطٓدات ٚا٭ٚزام املايٝـ ،١يف ا٭ضٛام املاي ١ٝا٭دٓب.3١ٝ

 املكازبات ايعكاز :١ٜتازغتٝاً ،أَضٍطت املكازبات ايعكازٚ ١ٜضبكت املكازبات املاي ١ٝنُؿدز يسٜع َصدٚز :زٜعٌ ْادِ
عٔ اإلظتـاز املتؿاعد ٚزٜعٌ ْادِ عٔ ازتفاع أضعاز ايعكازاتٚ ،ممّا قد ٜؿٝب ا٫ضتجُاز اإلْتاد ٞبطعٓاتُ قاتً.4١
 زٜع ارتدَات :تُؿٍٓف ايكطاعات ا٫قتؿاد ،١ٜتازغتٝاًٚ ،سطب أُٖٝتٗا إىل :ايكطاع ا٭ :ٍٚايصزاعٚ ،١ايكطاع ايجاْ:ٞ
ايؿٓاعٚ ،١ايكطاع ايجايح :ارتدَاتٚ ،ايرٜ ٟتُجٌٍ دٚز ٙأٚ ٚظٝفت٘ يف ا٭ؾٌ ،يف خدَ ١ايكطاع ْٔٝايطابكْٔٝ
اإلْتادٚ. ْٔٝٝيهْٔ ،تٝذ ١ايتطٍٛز ا٫قتؿاد ،ٟأؾبح قطاع ارتدَات  ٚخاؾٍ ً١قطاع ايتذاز ،٠قطاعاً َطتكٚ ً٬قاُ٥اً
براتـ٘ ،أَ ٍٟتذاٚشاً بريو ارتدَ ١املعٗٛد ٠املباغس ٠يًكطاع ْٔٝا٭ٚي.5ْٔٝ
ت .املؿدز ارتازدٞ
يف ساي ١ايسٜع ارتازد ٞفإٕ ايتش٬ٜٛت تأت َٔ ٞا٫قتؿاد ارتازد ٞد ٕٚإٔ ٜفذلض ٚدٛد قطاعات إْتاد ١ٝستً١َُٗ ١ٝ
ٚهلرا ٜطتددّ اؾط٬ح ا٫قتؿاد ايسٜع ٞبػهٌ أضاض ٞيٮسٛاٍ اييت ميازع فٗٝا ايسٜع ارتازد ٞدٚزاً ضٝاضٝاً يف اذتٝا٠

_____________________________________________________________________________________________

( )1شٜاد سافغ ،ايبٓ ١ٝا٫قتؿادٚ ١ٜايٓعاّ ايطٝاضٚ ٞايفطاد يف ايٛطٔ ايعسب ،ٞزتُٛع َٔ ١امل٪يفني ،ايبٓ ١ٝا٫قتؿاد ١ٜيف ا٭قطاز ايعسبٚ ١ٝأخ٬قٝات
اجملتُعَ ،سنص دزاضات ايٛسد ٠ايعسب ،١ٝايطبع ١اٚ٫ىل،برلٚت 2009ف

.51

( )2شٜاد سافغ ،املؿدز ْفط٘ ف.52
()3املؿدز ْفط٘ .53
( )4غطإ ابساٖ ،ِٝا٫بعاد اإلدتُاع ١ٝي٬قتؿاد ايسٜع ٞيف ضٛزٜا ،نً ١ٝا٫قتؿاد ـ داَع ١دَػلْ ،ـ َٓػٛز عًَٛ ٢قع:
 http://www.localmoxie.comتأزٜذ ا٫ط٬ع /2014/2/25،ف.3
( )5غطإ ابساٖ ،ِٝا٫بعاد اإلدتُاع ١ٝي٬قتؿاد ايسٜع ٞيف ضٛزٜا ،نً ١ٝا٫قتؿاد ،املؿدز ْفط٘.
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ا٫قتؿادٜٚ ،١ٜكؿد ايعًُاٖ ٤را ايٓٛع عٓدَا ٜؿف ٕٛدٚيٚ ١اقتؿادٖا بأْٗا دٚي ٚ ١اقتؿاد زٜعٝني ٚ.1تتُجٌ املؿادز ارتازد١ٝ
فُٝا ٜأت:ٞ
 زٜع ايٓفط ٚايػاش ٜ :عتدل ايدخٌ ايٓادِ عٔ بٝع ايٓفط ٚايػاش دخ ً٬زٜعٝاً باَتٝاش .إذْ ٖٓاى فازم نبرل بني تهًف١
ؾاً َٔ قبٌ ايد ٍٚأ ٚايػسنات اييت تطتدسدُٗا.
اضتدسادُٗا ٚضعس َبٝعُٗاٚ .ذيو ايفازم ٜ ٫عهظ زتٗٛداً خا ٍ
ٚقد ُٜدلٍز ذيـو ايفـازم ٜه ٕٛتًو ايجسْ ٠ٚاقب ٫ ١ستاي ،١عاد ً٬أّ آدٚ ،ً٬بايتاي ٞظتب دفع بدٍ يعدّ إَهاْ١ٝ
جتدٜد َؿدزٖا .إ ّ٫أٍَُْ٘ٗٚ ،ا نإ ايطبب يف ْػ ٤ٛذيو ايفازم فإ ٍٕ ٖرا ا٭خرل ٜتكٍُٔ زٜعاً اقتؿادٜاً باَتٝاش.2
 زٜع املعادٕ ُٜ :عتدل ايدخٌ ايٓادِ عٔ بٝع املعادٕ دخ ً٬زٜعٝاًٚ ،إٕ نإ سذُ٘ أقٌٍْ ،طبٝاً َٔ ،سذِ ايسٜع ايٓفطٞ
أ ٚايػاشٜٚ .ٟتُجٌٍ ايفازم بني ايسٜع ايٓفطٚ ٞايػاشٚ ٟبني زٜع املعادٕ يف إٍٔ ايطبٝع ١ا٫ضتدساد ١ٝيًٓفط ٚايػاش أنجس
أُٖٝـَ َٔ ١جًٝتٗا بايٓطب ١يًُعادٕٜٚ .تػهٌّ ايسٜع املعدْْ ٞتٝذ ١تفٍٛم ضعس املعادٕ عً ٢تهًف ١إْتادٗا بػهٌٍ
نبرل.3
 زٜع املُسات ٚخطٛط ايٓكٌ اإلضذلاتٝذُٜ : ١ٝعتدل ايدخٌ ايٓادِ عٔ بعض املٍُسات أ ٚا٭قٓ ١ٝايبشسَ ١ٜجٌ قٓا٠
ايطٜٛظ أ ٚخطٛط ْكٌ ايٓفط أ ٚايػاش عدل ايدٚ ،ٍٚنريو زٜع ايذلاْصٜت ايدلٍٚ ٟاذتدٜد ،ٟدخ ً٬زٜعٝاً ،بٛؾف
تًو املُسات ٚارتطٛط ستُ ١ٝايعبـٛز  ٫ٚبـد ٌٜعٓٗا بايٓطب ١إىل ايد ٍٚاملطتفٝد َٔ ٠خدَاتٗا.4د -زٜع ايطٝاس: ١
ُٜعتدل ايدخٌ ايعا٥د يًدٚي َٔ ١ارتدَات ايطٝاسْ ١ٝتٝذ ١ضٝاد ٠ايدٚي ١عً ٢تساثٗا ايجكايف ٚب٦ٝتٗا ايطبٝع ١ٝمبـا ميهّٔ
ايدٚي َٔ ١اذتؿ ٍٛعً ٢دخٌٍ َستفع ،دخ ً٬زٜعٝآًٖ .اُٜ ،عتدل سل ايطٝاد ٠يًدٚيَ ١فَٗٛاً أضاضٝاً يفٗـِ نٝفٝـ١
تػهٌّ ايسٜع.5

 .7أْٛاع ا٫قتؿاد ايسٜعٞ
سَٛ ٍٛقٛع اْٛاع ا٫قتؿاد ايسٜع ،ٞذٖبٓا ايدزاضات اىل تكط ِٝا٫قتؿاد ايسٜع ٞاىل ْٛعني:

6

"أسدُٖا خازدٜٚ ٞػٌُ زٜع ايٓفط ٚايػاش إذ إٔ ٖٓاى فازقاً نبرلاً بني تهًف ١اضتدسادُٗا ٚضعس بٝعُٗا ٚزٜع املعادٕ
ايرٜ ٟػهٌ ْتٝذ ١تفٛم ضعس املعادٕ عً ٢تهًف ١إْتادٗا تفٛقاً نبرلاً ٚزٜع املُسات ٚخطٛط ايٓكٌ ا٫ضذلاتٝذٚ ١ٝزٜع
ايطٝاسٚ ١زٜع حت٬ٜٛت املػذلبني ٚايعاًَني يف ارتازز ٚزٜع املطاعدات ارتازدٚ ١ٝايٓٛع اٯخس يًسٜع ٜٚأت َٔ ٞاملؿادز
_____________________________________________________________________________________________

( )1حتطني مح ١ضعٝدَ ،طاُٖ ١ا٫قتؿاد ايسٜع ٞيف تعٜٛل اذتهِ ايسغٝد َؿدز ضبل ذنس ٙف.5
( )2شٜاد سافغَ ،ؿدز ضبل ذنس ٙف .53

()3د.غطإ ابساَٖ ،ِٝؿدز ضبل ذنس ،ٙف.4
()4املؿدز ْفط٘ ،ف.5

( )5ـد.غطإ ابساَٖ ،ِٝؿدز ضبل ذنس،ٙ

ف.6

()6ـُشُد ْب ٌٝايػَ ُٞٝؿدز ضبل ذنس.ٙ

605

أ.م.د .كنعان حمه غريب عبداهلل  /رضوان ابوبكر

الريعي على النظام السياسي
أثر االقتصاد ّ

ايداخً ٖٞٚ ١ٝزٜع ايطٝادٚ ٠ارتدَات ايتابع ١٭ْػط ١ايدٚيٜٓٚ ١ذِ ٖرا ايٓٛع َٔ ايسٜع َٔ خ ٍ٬ض ٤ٛاضتدداّ املاٍ ايعاّ
ٚزٜع املكازبات املاي ١ٝإذ ٜتِ ايطع ٞيًسبح د ٕٚزتٗٛد ٚزٜع ا٭خرل فٗ ٛزٜع ارتدَات اير ٟنإ دٚز ٙيف ايبدا ١ٜخدَ١
قطاع ٞايصزاعٚ ١ايؿٓاع ١يف سني بات اي ّٛٝقطاعاً َطتكٚ ً٬قاُ٥اً برات٘".

1

ٚقد ذٖب بعض ايباسجني إىل تسدٝح تكط ِٝث٬ث ٞيًسٜع عً ٢ايٍٓش ٛاٯت:ٞ

2

أ .ايسٜع ايطبٝعٜٚ ٞتُجٌ باملٛازد ايطبٝع ١ٝاملتٛفس ٠يد ٣ايدٚي ،١نايٓفط ٚايجسٚات املعدْ ١ٝا٭خس.٣
ب .ايسٜع ا٫ضذلاتٝذٜٚ ٞتُجٌ ٖرا ايٓٛع َٔ خَٛ ٍ٬قع ايدٚي َٔ ١سٝح املٛاَْٚ ٧د ٣حتهُٗا بطسم ايتذاز ٠أ ٚمتتعٗا
مبٝص ٠دٛٝضٝاض ١ٝناإلغساف عً ٢املُسات املا.١ٝ٥
ز .ايجا يح :ايسٜع ايتشٜٚ ًٜٞٛتُجٌ مبا حتؿٌ عً ٘ٝايدٚيَ َٔ ١عْٛات َٓٚح باإلقاف ١إىل أغهاٍ ايدعِ ا٭خس.٣

املطًب ايجاْٞ
أثس ا٫قتؿاد ايسٜع ٞعً ٢ايٓعاّ ايطٝاضٞ
ا٫قتؿاد ايسٜع ٞي٘ تأثرلات َتعدد ٠عً ٢بٓ ١ٝايدٚيٚ ١عٓاؾس ايٓعاّ ايطٝاض ٚ ٞنريو ي٘ تأثرلات عً ٢اجملتُع ٚ .مبا إٍٔ
ايتطسم إىل مجٝع ايتأثرلات يف نٌٍ ايٍٓٛاس ٫ ٞميهٔ ايٛفا ٤بٗا يف ٖرا ايبشح ،فإْٓا ْكتؿس ايك ٍٛيف ايتأثرلات ارتازدٚ ١ٍٝ
ايتأثرلات ايداخً ١ٝايّيت عتدثٗا اإلقتؿاد ايسٍٜعٚ ٞاييت بدٚزٖا ت٪ثس يف ايٓعاّ ايطٝاض.ٞ
ا :٫ٚتأثرلات ا٫قتؿاد ايسٜع ٞايداخً١ٝ
يف ٖرا املطًب ْتطسٍم إىل ايتأثرلات ايداخً ١ٝاييت عتدثٗا ا٫قتؿاد ايسٜع ٞعً ٢اجملتُع ٚايدٚي ١بػهٌ ضًيبٚ .ذيو بإيكا٤
ايكٍ ٤ٛعً ٢ايٓكاط اٯت:١ٝ
 .0ايٓعاّ ايسٜع ٚ ٞايٓعاّ ايدميكساط ٞثٓاَ ١ٝ٥طتش١ًٝ
 ٫ميهٔ ادتُاع ايٓعاّ ايسٜع ٚ ٞايٓعاّ ايدميكساط ٞيف إٓ ٚاسد ،فُٗا عً ٢طسيف ْكٝض َٔ بعكُٗا ايبعض ،٭ٍٕ اذته١َٛ
يف ايدٍٚي ١ايسٜع ٚ ١ٝايٓعاّ ايسٜع ،ٞغٓ ١ٍٝعٔ املٛاطٔ ٫ ٚحتتاز إىل إضٗاَات املٛاطٓني اإلقتؿاد ١ٍٜندفع ايكسا٥ب ٚ ،بريو

_____________________________________________________________________________________________

()1ملصٜد َٔ املعًَٛات ٜٓعس اىل َؿادز ايتاي:ٞ
.1

سطاّ عً ٞداٚد ،اقتؿادٜات ايتذاز ٠ارتازد ،١ٝداز املطرل ، ٠عُإ2002 ،

 .2عبد اذت ٞشيَ , ّٛطتكبٌ ا٫قتؿاد ايعسب ٞبني ايٓفط  ٚا٫ضتجُاز ٪َ ،ضط ١عبد اذتُٝد غَٛإ. , ،عُإ ,
ا٫زدٕ  ,د ٕٚطبع2008، ١
.3
() 2

أ محد سطني عً ٞاهلٝيتَ "،كدَ ١يف اقتؿاد ايٓفط " ،ايداز ايُٓٛذد ١ٝيًطباعٚ ١ايٓػس ؾٝدا،برلٚت2011،

سٛزا ٤زغٝد َٗد  ٟايٝاضسَ ،ٟطا ٨ٚايدٚي ١ايسٜع :١ٝايعسام َ ٚػهً ١اضعاز ايٓفطَ 2015-01-13 ،تاح عٔ ايسابط ا٫ت:ٞ

http://annabaa.org/english/authorsarticles/566
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تاخر اذته ١َٛتعٌُ عً ٢اقٓاع  ٚاضهات املٛاطٓني بػت ٢ايٛضا ٚ ٌ٥ا٭ضايٝبٚ .ذيو عٔ طسٜل اضتػ ٍ٬ايجسٚات ايعا٥د٠

ايٗٝا َٔ ايسٜع.1

 ٚبػهٌ عاّ ٜتِ تٓفٝر ٖر ٙايعًُ( ١ٝنُا ذنسْا يف ضابل) بأضًٛبني.2 :

أ .ا٫ضًٛب املسٕ:
اذته ١َٛتبرٍ دٗدا مبٓح املعاغات (ايسٚاتبَٓٚ ،حَ ،طاعدات ...اخل) دترب َػاعس  ٚعٛاطف املٛاطٓني ،بٗر ٙايطسٜك١
حتكل اذتهٖ ١َٛدفني :درب آزا ٤املٛاطٓني إيٗٝا َٔ داْب َٔٚ ،داْب أخس تك ّٛبسبط َؿادز املعٝػ ١يًُٛاطٓني باذته.١َٛ
ب .ا٫ضًٛب ايكاضٞ
ايػهٌ ايكاض ٖٛ ٞايػٍهٌ ايّر ٟتك ّٛاذته ١َٛمبٛدب٘ باضتعُاٍ ايك ٠ٛي٬ضتُساز يف ايطًطَ ٚ ،١اداَت ايدٚي ١ايسٜع ١ٝمل
تهٔ إٜساداتٗا ا٫قتؿاد ١ٜتعتُد عً ٢ا٭ٜد ٟايعاًَٚ ١إمنا تعتُد عًَ ٢ؿادز أخسَ( ٣ؿادز ارتازدٚ )١ٝيف ٖر ٙاذتاي ١تطتطٝع
اذته ١َٛتعبٚ ١٦تطًٝح املٛاطٓني ٫ضتػ٬هلِ يًدفاع عٔ َؿاذتٗا.
أ ٕ َفٗ ّٛايدٚي ١ايٓفط /١ٝايسٜع ١ٝذات٘ ٜػهٌَ سًك ١ايٛؾٌ بني تعسٜف ا٫قتؿاد ايسٜعٚ ٞتبعات٘ عً ٢ايدٚيٚ ١اجملتُع ،فإٕ
ملٔ ٜطٝطس عً ٢ايدٚي ١سس ١ٜنبرلْ ٠طبٝاً يف ؾسف ايسٜع ،فُٝهٔ ٭ؾشاب ايطًطَ ١ج ً٬ؾسف ايسٜع عً ٢ا٭دٗص ٠ا٭َٓ،١ٝ
يكُإ اضتُساز ١ٜايٓعاّ ،أ ٚميهٔ ؾسف٘ يسغ ٠ٛايػعب نًُا قام ذزعا بايٓعاّ ،أ ٚميهٔ ؾسف٘ ببطاط ١عًَ ٢ؿاحل ايف٦ات
اذتانُ ،١نُا ميهٔ طبعا ؾسف٘ يف ايتُٓ ٚ ١ٝحتطني َطتَ ٣ٛعٝػ ١ايطهإ ،عدل تٛشٜع عادٍ يًسٜع.3

ٖٓٚا ٜتكح إٔ ستاٚي ١ايطٝطس ٠عً ٢ايدٚي ٫ ١ته ٕٛبدافع ايطٝطس ٠عً ٢ايطًطٚ ١ا٭دٗص ٠ا٭َٓ ١ٝفكط ،نُا يف ايدٍٚ
غرل ايسٜع ،١ٝبٌ إٕ ايد ٍٚايسٜع ١ٝمتجٌ َٓطك ١ؾساع أٜكا ،يهْٗٛا متجٌ املؿدز ا٭ضاض ٞيًطٝطس ٠عً ٢ثس ٠ٚاجملتُع َباغس٠
عدل ايتشهِ بايسٜع.4
٪ٜثِّس ا٫قتؿاد ايسٜع ٞعً ٢بٓٝإ ايدٚي ١اييت تعتُد عً ٘ٝنُؿدز أضاع يف دخًٗا ايك ،َٞٛنُا إٔ ي٘ آثاز عً ٢ضًٛى
املٛاطٔ ْتٝذ ١اعتُاد ٙعًَ ٢ا تٓفك٘ ايدٚي َٔ ١أَٛاٍ َؿدزٖا ايسٜعٜ ،س ٣ا٫قتؿاد ٕٜٛإٔ ا٫قتؿاد ايسٜع ٞنٓعاَاً اقتؿادٜاً
اضتجٓاٝ٥اً ٜ ٫د ّٚط ٖٛٚ ً٬ٜٛميجٌِّ ساي َٔ ١سا٫ت ايتطّٝد ٚايتًُو بني غعب ٚزعٚ ١ٝسهَٛات متتًو ايسٜع  َٔٚثِ متتًو
ايسعٜٚ .١ٝس ٣آخس ٕٚإٔ ٖرا ايٓٛع َٔ ا٫قتؿاد َٖ ٛؿدز ختًف ٚبط ٤ايتُٓ ١ٝيًد ٍٚاييت تعتُد عً.5٘ٝ

_____________________________________________________________________________________________

() 1

د.ض١زداز ع١شٜص ،سه١َٛت  ٚضاَاْ ٢ضسٚغت ٢ي١ٖ ١ز ٢ُٜنٛزدضتإ ،ايداز ايعسب ١ٝيًعًْ ّٛاغس ،ٕٚبرلٚت ـ يبٓإ 2013 ،ف  153ف

.154
-2املؿدز ْفط٘ ف .155

()3حتطني مح٘ ضعٝدَ،طاُٖ ١ا٫قتؿاد ايسٜعَ ،ٞؿدز ضبل ذنس ٙف
( )4املؿدز ْفط٘

.4

(ٜٓ )5عس َ:اٜهٌ زٚع ٌٖ ٜعٝل ايٓفط ايدميٛقساط ،١ٝايٓفط ٚا٫ضتبداد(ا٫قتؿاد ايسٜع ٞيًدٚي ١ايسٜع ،١ٝزتُٛع ١باسجني  ،حتسٜس سطني بٔ محص، ٠
َعٗد ايدزاضات ا٫ضذلاتٝذ ،١ٝبػداد-أزب -ٌٝبرلٚت ،ايطبع ١اٚ٫ىل  ،ّ 2007 ،ف.151
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 .7اإلستهاز يد ٣ايدٚي ١ايسٜع١ٝ
أ َٔ .ايٓاس ١ٝا٫قتؿاد :١ٜعٓدَا تؿبح أضسَ ٠ا أ ٚسصب َعني َايهاً يًٛطٜٔ ِْٗ٫ ،تشهُ ٕٛظُٝع ايجسٚات يف داخٌ
ْطام ايدٚي .١فإٍٕ ٖر ٙايف ١٦اذتانُ ١تٓفسد ٚتبتعد عٔ اجملتُع( .ايطًط ١ايطٝاض ١ٝتبتعد عٔ اذتٝا ٠اإلدتُاع ١ٝيف
ايدٚيٖ ٚ )١را ٪ٜد ٟاىل إ تؿبح اذتٝا ٠اإلدتُاع ١ٝغرل َُٗ ١يد ٣ايطًط ١ايطٝاض ٚ .١ٝته ٕٛمجٝع ايجسٚات
ا٫قتؿاد ١ٜبتؿسف ايطًط ١ايطٝاضٚ ١ٝتتؿسف بٗا َٔ تًكاْ ٤فطٗا ٖ ٚرا ٪ٜد ٟاىل عدّ قٝاّ ايعداي .١فف ٞساي١
ٚدٛد ا٫قتؿاد ايسٜع ٞيف أ ٟزتتُع ،فإٍٕ ذيو ٪ٜد ٟاىل تسادع ا٫قتؿاد املتعدد  ٚظٗٛز ْػط ي٬قتؿاد

ا٫ضتٗ٬ن.1ٞ

 قعف ٖٝانٌ ا٭ْتاز احملً:ٞ
تتؿف إقتؿادات ايد ٍٚايسٜع ١ٝبٗ ١ُٓٝقطاع ايٓفط عً ٢ايكطاعات ا٭خسٚ ٣تتذً ٢أُٖٖ ١ٝرا ايكطاع ايسٜع ٞعٓد ايٓعس
اىل َطاُٖت٘ يف ايٓاتر احملً ٞا٭مجاي ٞيتًو ايبًدإ اييت تذلاٚح يف املعدٍ َابني  %32اىل  % 39يًُد- 1990 ( ٠
 .)2005يف ايٛقت ايرٜ٫ ٟتعدَ ٣تٛضط ْطب ١ايؿٓاعات ايتش َٔ %12 ١ًٜٝٛايٓاتر احملً ٞاإلمجاي ٞيتًو ايبًدإ يف أسطٔ
ا٭سٛاٍ يًُد.2)2004-1994( ٠

ٖ َٔٚ را ميهٔ ايك ٍٛبإٔ ايدٚي ١ايسٜعَ ١ٝاٖ ٞا ٫دٚي ١تٛشٜع يًسٜع ٚيٝطت دٚيَٓ ١تذٚ ، ١إ ايدٚي١
إضتطاعت َٔ خ٬ي٘ إٔ جتعً٘ ٚض ١ًٝيًتشهِ ٚيتطبٝل فًطفتٗا مما تسى إْعهاضات عً ٢ايٛقع ايطٝاضٞ
ٚا٫قتؿاد ٟاجملتُع.3ٞ
ب َٔ .ايٓاس ١ٝاإلدتُاع:١ٝايطبكات اإلدتُاع ١ٝاييت تٓػأ يف ظٌ ا٫قتؿاد ايسٜع ٖٞ ٞتًو ايطبكات اييت أْػأتٗا ايطًط١
سطب َصادٗاَ .جاٍ طبك ١املٛظفني  ٚطبك ١املطتًٗهني  ٚطبك ١ايعطهسٜني  .. ٚاخل .4

فايطًط ١تتبع طسٜكتني إلثبات ٚمحا ١ٜغسعٝتٗا يف اجملتُع:5
ايطسٜك ١ا٭ٚىل :عٔ طسٜل املًه(١ٝايٛزاث)١
يف ٖر ٙايطسٜك ١ايطًط ١تعط ٞباضتُساز ايػسع ١ٝيطًطتٗا فُج ٬ايد ٍٚارتًذ ،١ٝتًو ايٓعِ ايطٝاض( ١ٝاملًه )١ٝتعط ٞايػسع١ٝ
يٮدٝاٍ املتعاقب ١عًًَ ٢هٝتٗا.
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ايطسٜك ١ايجاْ :١ٝايطسٜك ١ايطٝاض.١ٝ
تطتطٝع ايطًط ١إٔ تأخر ايػسع َٔ ١ٝايػعب عٔ طسٜل ايًعب ١ايطٝاض ١ٝايدميكساط .١ٝيف ٖر ٙايطسٜك ١ايطًط ١ظتب إ
ته ٕٛممجً ١با٫نجس ١ٜايػعب ١ٝعهِ إ ايططً ١تٛضع ضًطتٗا .يه ٞتطتطٝع ٖر ٙايطًط ١إٔ جتعٌ ا٫قتؿاد ايسٜع ٞحتت سهِ
ضٝطستٗاٖٚ .ر ٙايطسٜك ١قد ت٪د ٟاىل استهاز ا٫نجس ٚ ١ٜاضتػ ٍ٬ايدميكساط ٚ ١ٝجتعًٗا اضتبداد ١ٜفسد.١ٜ
ز َٔ .ايٓاس ١ٝايطٝاض١ٝ
يف دٚي ١ا٫قتؿاد ايسٜعٜ ،ٞطتش ٌٝتٓاشٍ ايف ١٦اذتانُ ١عٔ ضًطتٗا ٭ ٟف ١٦اخس( ٣إ ذيو ٜعٓ ٢عدّ ٚدٛد َا ٜطُ٢

بتبادٍ ايطًط ١يف ٖر ٙايدٚي )١اذا نإ ا٫قتؿاد حتت ضٝطس ٠فَ ١٦ا ته ٕٛايطًط ١بٝدٖا .1إٕ أسد ايعٛاٌَ اييت تػٍهٌ

عا٥كا أَاّ ايدميكساط ١ٝيف ايػسم ا٭ٚضط ٖ ٛعدّ اعتُاد اذته ١َٛعً ٢دعِ املٛاطٔ .بد َٔ ً٫ذيو تتٍهٌ ايدٚي ١عً٢
عا٥دات ايٓفط َباغسً ،٠نُا يف د ٍٚزتًظ ايتعا ٕٚارتًٝذ ،ٞأ ٚبؿٛز ٠غرل َباغس ٠نُا يف إقتؿادات َجٌ
ا٭زدٕٚ.ايتداعٝات ايطٝاض ١ٝهلرا املفٗ ٖٞ ّٛإّٔ عدّ اعتُاد ٖر ٙايد ٍٚيف ْٗا ١ٜا٭َس عً ٢ايكسا٥ب احملً َٔ ١ٝأدٌ
ايبكا ٤ظتعًٗا غرل ًَصَ ١بايطُاح باذتس ١ٜايطٝاضٚ ،١ٝميهٔ إٔ عتد تايٝا َٔ ايٓػاط ايطٝاض ٞاملطتكٌ اير ٟقد ٍ٪ٜثس يف
ا٫ضتكساز ا٫دتُاع .ٞغرل إٔ ا٭َٛاٍ ايطا ١ً٥يف ايهٜٛت ٚايد ٍٚا٭خس ٣املؿِّدز ٠يًٓفط يف ارتًٝر ايعسب ٞتطاعد عً٢
تسضٝذ ا٫ضتكساز ٚتكًٌٍ َٔ اذتاد ١إىل ايًذ ٤ٛإىل ايكُع  ٚ.يف أٚقاع نٗر ،ٙميهٔ إٔ تتطّٛز ممازضات دميكساطٖٞٚ ،١ٝ
تتطّٛز بايفعٌ.2
َٚع ذيو إٕ تٝاز ايعا٥دات ايسٜع ٍٚ٪ٜ ١ٝبامجع٘ أْ ٚطب ١عاي َُ٘ٓ ١ٝاىل ف ١٦ؾػرل ٠أ ٚستدٚدَ ٠تُجً ١بايٓدب ١اذتانُ( ١
ايدٚي َٔٚ ) ١ثِ ٜعاد تٛشٜع٘ أ ٚاضتدداَ٘ عً ٢ايػايب َٔ ١ٝايطهإ ٖٚ ،هرا صتد إٔ فهس ٠ايدٚي ١ايسٜع ١ٝتكتك ٞايتُٝص بني
ا٭قًٚ ١ٝا٭غًبْ َٔ ١ٝاسٚ ١ٝبني خًل ايجسٚ ٠ٚتٛشٜعٗا ْ َٔ ،اس ١ٝأخسٚ ٣يريو صتد إٔ ف ١٦ستدٚد َٔ ٠اجملتُع حتؿٌ بػهٌ
َباغس عً ٢عٓاؾس اي جس ( ٠ٚايسٜع ارتازد ) ٞيف سني ٜكتؿس دٚز ايػايب ١ٝايععُ َٔ ٢ايطهإ عً ٢إضتدداَات ٖر ٙايجس٠ٚ
ٖٚرا َٔ غأْ٘ إٔ ٜٛيد ْػاطاً إقتؿادٜاً تابعاً ٜعتُد اعتُاداً نبرلاً عً ٢املؿدز ا٭ضاض ٞيًجسٚ ، ٠ٚيف َجٌ ٖر ٙا٭قتؿادات
ٜه ٕٛدٚز ايدٚيَ ١ا ٖ ٛاٚ ٫ضٝط بني قطاع ايٓفط َٔ دٗٚ ١بني بك ١ٝايكطاعات ا٭قتؿاد١ٜا٭خس٣

3

إٕ اجملتُع املدْ ٞقد أضكط َطايبتُ٘ عٔ ايدٚي ١٭ُْ٘ ٜ٫س َٔ ٣سكَ٘ ايتأثرل يف ايطٝاض ١نُا إٔ ايدٚي ١صتشت بػهٌ َا يف
ايتدًـ َٔ ٚغا٥ذٗا املدْٖ . ١ٝر ٙاإلضتك٬ي ١ٝعٔ اجملتُع املدَْ ٞستبط مبداخ ٌٝايٓفط ايهبرل ٠املدفٛعَ ١باغس ٠يًدٚي .١إٕ
ايذلاخ ايكبً ٞايط ٌٜٛاملتطِ بػسا ٤اي ٤٫ٛاىل اذتانِ تعصش عدل ايعطاٜا ٚاهلبات اييت تك ّٛبٗا ايدٚي ١ملٛاطٓٗٝا ٚاييت ٜتِ
تٛظٝفٗا يف غسا ٤ايػسع١ٝ

4
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ثاْٝا :ايتأثرلات ارتازد١ٝ
 .0ايتدخٌ يف غ ٕٚ٪ايد ٍٚاٯخس :٣ا٫قتؿاد ايسٜع٪ٜ ٫ ٞثس فكط يف ايػ ٕٚ٪ايداخً ١ٝيًدٚي ١بٌ ت٪ثس اٜكا يف ايػٕٚ٪
ارتازد ١ٝيًدٚيَ ،١جْ ٬س ٣إٍٔ ايد ٍٚارتًٝذ ١ٝتتدخٌ يف ايػ ٕٚ٪ايداخً ١ٝيد ٍٚاخس .٣نُا ْس َٔ ٣داْب آخس إٍٔ اٜسإ
تتدخٌ يف غ ٕٚ٪ضٛزٜا  ٚيبٓإ ٚايعسامٚ .نُجاٍ عٔ تدخٌ ايس٩ضا ،٤زأٜٓا إٔ ايسٝ٥ظ َعُس ايكرايف نإ ٜتدخٌ يف غٕٚ٪

د ٍٚاخس.1٣

 .7ا٫عتُاد غب٘ ايتاّ عً ٢ايسٜع ارتازد ٞنُؿدزاضاع يًدخٌ :تعدٍ ٖر ٙايطُ َٔ ١أِٖ املعاٜرل اييت ٜتٛقف عًٗٝا
تٛؾٝف ايدٚي ١ايسٜع ، ١ٝفا٫زتباط باملؿادز ارتازد ١ٝيف تٛيٝد ايدخٌ ْٚطبتُ٘ ايعاي ١ٝيف ايٓاتر احملً ٞا٭مجايُٖ ٞا
ايطُتإ امل٬شَتإ ٭قتؿادات تًو ايبًدإ ٚإذا نإ ا٭َس قد سطِ َٔ ايباسجني بايٓطب ١يًُٛازد ايٓفط ١ٝارتازد١ٝ
فا٭َس مل ٜتٛقف عٓد ٖرا اذتد فٗٓاى َداخ ٌٝزٜع ١ٝخازد ١ٝغرل ْفط ١ٝنُا ٖ ٛاذتاٍ يف ا٭قتؿاد ا٭ضباْ ٞايرٟ
بك ٞطٜ ً٬ٜٛعتُد عً ٢ذٖب ٚفك ١ا٭َسٜهٝتني ٚ ،عً ٢ايسغِ َٔ ذيو ٜبك٪َ ٢غس ضٛم ايٓفط ارتاّ ٖ ٛا٭ق٣ٛ
يف َٛقٛع ايسٜع َٚا إٕ تطًل ؾف ١ايسٜع عً ٢دٚي ١ستٜ ٢تبادز اىل ايرٖٔ اْ٘ ايسٜع ايٓفطٚ . ٞتتذً ٢أُٖٖ ١ٝرا
املؿدز بأْ٘ ٜػهٌ أنجس َٔ  َٔ %82زتٌُ ايؿادزات يتًو ايبًدإ ٚانجس َٔ ْ َٔ %30اجتٗا احملًٞ
ا٭مجاي ٞيعاّ ٚ 2005بٗرا ا٫زتباط ظتعًٗا دَٓ ً٫ٚهػف ١إقتؿادٜاً ،قد تٛاد٘ بدا ٌ٥طاقَٓ ١افط َٔ ١دسا٤
حت٫ٛت ٚتكدّ تهٓٛيٛد ٞيٝظ يف اذتطبإ

2

 .3ازتباط ايٓفط بايطٛم ايعامل:١ٝ
ٖٓاى اْفؿاّ يف ايع٬ق ١بني تٝاز ايعا٥دات ايسٜع ١ٝاييت ت ٍٚ٪اىل سهَٛات ٖر ٙايدٚ ٍٚبني ادتٗد اإلْتاد ٞيًُذتُع نهٌ.
إٕ عا٥دات ايٓفط تتشدد بك ٣ٛخازد ١ٝتستبط بايطٛم ايعاملٚ ١ٝايطًب عً ٢ايٓفط  ،فايتداعٝات يف أضعاز ٖرا املٓتر تعتدل
َٓفؿً ١عٔ تهايٝف ا٭ْتاز احملً ٞيًٓفط.

3

 .6املعٝػ ١ارتازد١ٝ
سطب َا ٜس ٣ايبعض َٔ ايباسجني فإٕ " ايدٚي ١ايسٜع ٖٞ " ١ٝتًو ايدٚي ١اييت تعتاؽ عً ٢عا٥دات َٔ ارتازز ،إَا
َٔ بٝع َاد ٠خاّ أ َٔ ٚتكد ِٜخدَات اضذلاتٝذ(١ٝنُا ٖ ٛاذتاٍ َع قٓا ٠ايطٜٛظ َج ،(٬أ َٔ ٚقسا٥ب تفسض عً٢
حت٬ٜٛت َٔ ارتازز ،فايدٚي ١ايسٜع ١ٝبٗرا املعٓ ٢تعتُد عً ٢دخٌ ٜ ٫تِ اذتؿ ٍٛعً ٘ٝعٔ طسٜل اإلْتاز ٚايعٌُ

1
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( )1طؤظارى هةذان ،سةرضاوةى ثيَشوو ال.11

( )2ساَد عباع ستُد املسشٚى ،زلات ايدٚي ١ايعسب ١ٝايسٜع ،١ٝايهً ١ٝايكاْ ،ٕٛقطِ ايكاْ ٕٛايعاّ ،داَع ١بابٌَ )2011/6/24( ،تاح عٔ ايسابط

ا٫ت:ٞ

http://law.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=7&lcid=19900

()3املؿدز ْفط٘
610

يجهح جايؼح انتًُیح انثشریح  /انًجهذ 3.انؼذد 3.آب  :7102ص ص406-595
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

َٚكازب ١سطني َٗدا *ٟٚتٓعس إىل دخٌ ايٓفط بٛؾف٘ زٜعاً خازدٝاً تتكاقاٖ ٙر ٙايبًدإ بٛاضط ١تأدرل أزاقٗٝا إىل
ايػسنات ايٓفط ٖٛٚ ،١ٝزٜع خازد ٞغرل َهتطب ٚمل ٜتٛيد َٔ ايعًُٝات اإلْتاد ١ٝي٬قتؿاد ايٛطين ٜٚ.تبع ذيو َٓطكٝاً
إٔ ايدٚي ١تعٝؼ أ ٚتعتُد يف َعاغٗا عً ٢ايسٜع ارتازد ٖٞ ٞدٚي ١زٜعٚ. ١ٝايدٚي ١ايسٜع ١ٝيٝطت بايكسٚزَ ٠تؿً١
بايٓفط ،فإضباْٝا َج(٬يف ْٗا ١ٜايكسٕ ايطادع عػس) تكدّ َجا ٫تازغتٝاً يدٚي ١زٜع ١ٝاعتُدت يف َعاغٗا عً ٢ذٖب ٚفك١
اَ٫سٜهٝتني.2
ٜطتٓتر َٔ ذيو بإ ايدٚي ١ايسٜع ٖٞ ١ٝتًو اييت تعتُد يف إدزاتٗا يػ ٕٚ٪ايدٚي ١عً ٢عا٥دات َٔ ارتازز ضٛا٤
سؿًت عًٖ ٢ر ٙايعا٥دات َٔ دسا ٤بٝع َاد ٠خاّ)دٚي ١زٜع( ١ٝأ ٚيكا ٤تكد ِٜخدَات اضذلاتٝذ ١ٝأ ٚعٔ طسٜل فسض
قسا٥ب عً ٢سٛا٫ت املػذلبني يف ارتازز(دٚي ١غب٘ زٜعٚ. )١ٝاي٬فت أْ٘ ٜ ٫تِ اذتؿ ٍٛعًٖ ٢ر ٙاإلٜسادات َٔ خٍ٬
عُاي ١نبرلَٛ ٠ظف ١يف ا٫قتؿاد احملً ٞيف إْتاز ٖر ٙايعا٥دات َٚ.ا ميٝص ٖرا ايٓٛع َٔ ايد ٖٛ ٍٚأْٗا تعٝل ايتشٍٛ
ايدميكساطٚ ٞمتٓع َٔ تطٛز اجملتُع املدْ(ٞأ ٟاجملتُع ايرٜ ٟعٝد إْتاز ذات٘ نُذتُع خازز اطاز ايدٚيٚ ،١يف ع٬ق١
اضتكْ ٍ٬طيب َعٗا ٚميٛهلا َٔ ايكسا٥ب).
 ٚته ٕٛاملٛاشْ ١ايعاَ ١يف ايدٚي ١ايسٜع ١ٝبٝد اذتانِ  ٚتتذطد ايدٚي ١ب٘ ٜؿسف عً ٢املٛاطٓني َٔ دٝب٘ َٚاي٘ ارتاف
ٚنأْٗا َهسَات َؿُُ ١يػسا٤٫ٚ ٤ات ضٝاض. 3١ٝإٕ ايٓطب ١ا٭ندل يف املٛاشْ ١ايعاَ ١يف ايدٚي ١ايسٜع ١ٝتتأت َٔ ٢عا٥دات
خازد ١ٝنُا يف املٝصاْ ١ٝايعساق ١ٝأذ إٔ ْطب 90 % ١تكسٜباً َٔ اإلٜسادات ٖ َٔ ٞايسٜع ايٓفط ٖٞٚ ،ٞبٗرا املعٓ ٢عا٥دات

خازدٚ ١ٝيٝطت إْتاد. 4١ٝمتجٌ قدز ٠ايدٚي ١ايسٜع ١ٝخازدٝا يف اذتفاظ عً ٢ع٬قات ٚدَ ١ٜع ايك ٣ٛايهدل ٣ذات املؿاحل
ا٫قتؿاد ١ٜاذت ١ٜٛٝباملٓطكٚ ١قبطٗا يف تٛاشٕ ٜ ٫عؿف باملٓطك .١فا٫عتُاد عً ٢اقتؿاد ايطًع ١ايطبٝع ١ٝارتاّ خازز احملكٔ
اإلْتاد ٞاحملً ٞأ ٚيف غٝاب٘ َكافا إي ٘ٝايتعايل بني ايدٚي ١ايسٜعٚ ١ٝبني ايطٛم ايعاملٚ ٞيف ساي ١د ٍٚارتًٝر ضٛم ايٓفط ايعاملٞ
غايباً َا ٪ٜد ٟإىل َا ميهٔ تطُٝت٘ «خًذٓ »١عًٚ ٢شٕ «بًكٓ »١ايد ٍٚايٓفط.١ٝإذ إٕ ايٓفط ٜ ٫ذلى يٝه ٕٛزتسد ضًع١
اقتؿاد ١ٜبٌ ٜتش ٍٛإىل ساي ١ضٝاض ١ٝتذلاٚح سدتٗا َٔ ايتفاٚض ايطًُ ٞإىل ايتٗدٜد باذتسب أ ٚاذتسبٖٚ .ر ٙناْت
٫ٚشايت ع ١ٓٝعً ٢قدز ٜ ٫طتٗإ ب٘ َٔ ايؿعٛب ١يف حتدٜات ايدٚي ١ايسٜع ١ٝمبٓطك ١ارتًٝر .5
 .5ا٫عتُاد عً ٢تػه ١ًٝايعٛاٌَ ايدٚي١ٝ

() 1

د .ؾاحل ٜاضسٚ ،زق ١ضٝاضات ،ايٓعاّ ايسٜعٚ ٞبٓا ٤ايدميٛقساط :١ٝايجٓا ١ٝ٥املطتشً ،١ساي ١ايعسام٪َ ،ضط ١فسٜدزٜؼ اٜدلتَ ،هت ازدٕ

ٚايعسام ،بػداد  ،ايعسام ،تػس ٜٔايجاْ ،2013 ٞف .5،6
* سطني َٗدا ،ٟٚباسح اٜساْ ،٢اضتددّ نًُ ١ايسٜع  ٚايدٚي ١ايسٜع ١ٝمبعٓ ٢اضتٓاد ايدٚي ١اىل َؿدز ٚاسد يف داخٌ ايب٬د يًٓاتر ايك َٞٛا٫مجايٞ

( )2د .ؾاحل ٜاضسٚ ،زق ١ضٝاضات ،ايٓعاّ ايسٜعٚ ٞبٓا ٤ايدميٛقساط :١ٝايجٓا ١ٝ٥املطتشً ،١ساي ١ايعسام ،املؿدز ايٓفط٘ ف.7
( )3املؿدز ْفط٘ ف.8
( )4املؿدز ْفط٘ ف.8

( )5دٚي ١ايسٜعَ ..١ٝدخٌ يفِٗ ٚاقع ايٓطا ٤بارتًٝر (َ )2017/2/21تاح عٔ ايسابط ا٫ت:ٞ

http://noqta.info/page-53069-ar.html
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إ ايطبٝع ١ارتازد ١ٝيإلٜسادات ايٓفط ١َُٗ ١ٝيتعسٜف ا٫قتؿاد ايٓفط ٞايسٜع ،ٞإذ إْٗا تػرل قُٓا اىل إٔ ايطعس ٜتشدد
بعٛاٌَ خازد ١ٝيٝظ يًُؿدز عًٗٝا ض ٣ٛتأثرل ق ،ٌٝ٦بسغِ إٔ بعض ا٫قتؿادٜني  ،ظتادي ٕٛبإٔ ضعس ايٓفط ٜعتُد عً٢

تػهً َٔ ١ٝايعٛاٌَ ايدٚي ،١ٝمبا فٗٝا قدز ٠ايبًدإ املٓتذ ١يًٓفط عً ٢املطا ٚ.1١َٚأدت َٓعُ ١أٚبو دٚزا أنجس تأثرلا يف
حتدٜد ا٭ضعاز٪ٜٚ .د ٟا٫ظتاز ارتازد،ٞايدٚز ايسٝ٥ط ٞيف تعسٜف ا٫قتؿاد ايٓفط ٞايسٜع ،ٞإذ ٜٛقح ساشّ ايبب ٟٚ٬نٝف
غتتًف عٔ ا٫ظتاز ايداخً ،ٞفٝكٜ٫ (( ٍٛصٜد عٔ ساي َٔ ١حت ٍٛاملدفٛعات احملً ١ٝيف اقتؿاد َٓتر ،يف سني إٕ ا٫ظتاز ارتازدٞ
ميهٓ٘ َٔ ايٓاس ١ٝا٭خس ،٣إذا نإ نبرلا ،إٔ ٜدعِ ا٫قتؿاد بدٚ ٕٚدٛد قطاع ستًَٓ ٞتر قٟٛ

2

ثايجاَ :طببات ْكُ ١ايٓفط
ْتٓآٖ ٍٚا ض٪اَُٗ ً٫اً ضتدٍد ٙيف ايػٍهٌ اٯتَ :ٞا ايرٜ ٟطبب يعٓ ١ايٓفط ؟ أَٚا ٖ ٞا٭ضباب ايّيت تدع ٛإىل يعٓ ١ايٓفط يف
ايعامل.؟
ًٜك ٞبعض املساقبني باي ١ُ٥٬عً ٢ايك ٣ٛا٭دٓب ١ٝايت ٢تتدخٌ ف ٢ايبًدإ ايػٓ ١ٝبايٓفط ٚبايت٬عب عهَٛاتٗا  ،ف ٢سني ًٜكٞ
أخس ٕٚايً ّٛعً ٢غسنات ايٓفط ايعامل ١ٝاييت تطتػٌ ٖر ٙاملٛازد ضعٝا ٚزا ٤ايطٝطسٚ ٠حتكٝل أزباح غرل عاد . ١ٜعً ٢ايسغِ

َٔ إٔ سذر ايفسٜكني تٓط ٟٛعً ٢بعض اذتكا٥ل إ ٫أْٗا  ٫تطتطٝع ايؿُٛد إذا خكعت يفشـ دقٝل .3

فف ٢ايعكٛد ا٭خرل ٠إضتطاعت د ٍٚنجرلَٓ ٠تذ ١يًٓفط َجٌ إٜسإ ٚفٓصٚ ٬ٜٚزٚضٝا ٚايطٛدإ ٚبٛزَا إٔ تؿُد بؿٛز٠
إضتجٓا ١ٝ٥قد قػٛطات ايد ٍٚايػسب . ١ٝنُا أْ٘ ٚعًَ ٢د ٣سكب ١نبرل َٔ ٠ايكسٕ ايعػس ، ٜٔنإ يػسنات ايٓفط ايعامل١ٝ
تأثرلٖا املًشٛظ ف ٢ايبًدإ املٓتذ ١يًٓفط ف ٢ايعامل ايٓاَ ، ٞإ ٫إٔ دٚز ٖر ٙايػسنات قد تكا ٍ٤بؿٛز ٠سادَٓ ٠ر َطًع

ايكسٕ ايعػس ٜٔعٓدَا أممت غايب ١ٝايبًدإ ايٓاَ ١ٝؾٓاعاتٗا ايٓفط.4 ١ٝ

أ .اضباب ْكُ ١ايٓفط
أٍَا عٔ ا٭ضباب ايّيت دعت إىل يعٓ ١ايٓفط ،فكد ذنس ايباسج ٕٛاضبابًا عدٜدْ ٠رنس اُٖٗا يف ايٓكاط ا٫ت:١ٝ

5

* ٜطٌٗ سذِ اإلٜسادات اهلا ٌ٥عً ٢اذتهَٛات اإلضتبداد ١ٜإضهات املعازقَ ٖٛٚ ، ١اسدخ بعد سسنات
ايتأَ ،ِٝعٓدَا إْتكًت ايجسٜ َٔ ٠ٚد ايػسنات ايدٚي ١ٝإىل ٜد اذتهَٛات ٚ ،ميهٔ إٔ ٪ٜد ٣أٜكاً إىل قٝاّ
سسنات متسد ٚعؿٝإ ٜطع َٔ ٢خ٬هلا َٛاطٓ ٛاملٓاطل ايػٓ ١ٝبايٓفط يًشؿ ٍٛعً ٢سؿ َٔ ١ايعا٥دات.
_____________________________________________________________________________________________

( )1ايدنتٛز ساَد اذتُٛد ايعذ ،ٕ٬ايسبا ٚا٫قتؿاد ٚايتُ ٌٜٛا٫ض َٞ٬ز ١ٜ٩شتتًف ،١ضًطً ١أطسٚسات ايدنت٪زاَ ،ٙسنص دزاضات ايٛسد ٠ايعسب،١ٝبرلٚت

 2010ف .247
( )2املؿدز ْفط٘

ف.248

()3ـ َاٜهٌ زٚعْ ،كُ ١ايٓفط ،نٝف ت٪ثس ايجس ٠ٚايٓفط ١ٝعً ٢من ٛا٭ََِٓ ،تد ٣ايع٬قات ايعسبٚ ١ٝايدٚي ،١ٝايكاٖس 2015 ٠ف.123

( )4املؿدز ْفط٘ ف.124
( )5املؿدز ْفط١

ف.124
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* ايعدٜد َٔ اذتهَٛات تعتُد عً ٢إٜسادات ايٓفط ف ٢مت ٌٜٛاملػازٜع  ،يرا فإٕ اذتؿ ٍٛعً ٢اإلٜسادات ٜأت٢
عدل بٝع ا٭ؾ ٍٛاييت متتًهٗا ايدٚيٖٚ ، ١را ٜطاعد ف ٢تفطرل ن ٕٛعدد نبرل ددا َٔ ايبًدإ املٓتذ ١يًٓفط
غرل دميكساط.١ٝ
* تتطبب ضس ١ٜعا٥دات ايٓفط ف ٢إ تتٛاطأ اذتهَٛات َع غسنات ايٓفط إلخفا ٤ؾفكاتٗا ٖٛٚ ،ا٭َس اير٣
ٜطاِٖ ف ٢تطٗ ٌٝبكا ٤ا٭ْعُ ١اإلضتبداد ١ٜف ٢اذتهِ ْعساً يٛدٛد َٛزد داٜ ِ٥طٌٗ هلِ ايكٝاّ مبا عتً ٛهلِ.

ب .زلات ْكُ ١ايٓفط:1
 تػ ٜ٘ٛامل٪غسات ا٫قتؿاد َٔ ١ٜخ ٍ٬حت ٌٜٛأغًب ا٫ضتجُازات إىل قطاع ارتدَات ٚايعكازات
ٚحت ٌٜٛاجملتُع إىل زتتُع اضتٗ٬نٚ ٞإغاع ١أمناط ا٫ضتٗ٬ى ايذليف ٚايتفاخسٚ ٟغٛٝع طاٖس ٠املكازب١
ٚبايتايٜٛ ٞدد فؿٌ ٚاْفؿاٍ بني ايعٌُ َٚسدٚد.ٙ
* اْهػاف ا٫قتؿادات ايسٜع ١ٝعً ٢ارتازز ٚخكٛع ايد ٍٚاييت تعتُد عً ٢ايسٜع  َٔٚقُٓٗا
املعْٛات ٚاملٓح يإلَ٤٬ات ٚايػسٚط ارتازدٚ ١ٝاييت عادَ ٠ا ته ٕٛزتشفٚ ١ختكع ايد ٍٚيًتبع١ٝ
ا٫قتؿادٚ ١ٜايطٝاض ١ٝفك ٬عٔ ذيو فإ َٔ أِٖ شتاطس اْ٫هػاف ٖ ٛذيو املتعًل بايتٗدٜدات اييت
ٜٛادٗٗا ا٭َٔ ايػراٚ ٞ٥ايٛقا ٞ٥ايعسب ٞسٝح ٜتِ اضترلاد َا ٜسب ٛعٔ  َٔ %60ا٫ستٝادات ايػرا١ٝ٥
ٚايدٚا َٔ ١ٝ٥ارتازز.
 ستدٚد ٜ٘ايتطٛز يف َكابٌ شٜاد ٠دخ ٍٛغسا٥ح ادتُاع ١ٝبعٗٓٝا إىل سد ايتدُٚ ١شٜادَ ٠عد٫ت ا٫نتفا٤
(أ ٟسذب دص َٔ ٤ايدخ ٍٛعٔ اإلدخاز )  َٔٚثِ قعف ايذلانِ ايسأزلايٚ ٞعذص اجملتُعات عٔ
إقاف ١طاقات إْتاد ١ٝددٜد. ٠


ضٝطس ٠ف ١٦بعٗٓٝا عًَ ٢سانص ايجسٚ ٠ٚايتشهِ يف تٛشٜعٗا ٚض ٤ٛاضتدداّ ْفط ٚإع ٤٬ثكاف ١ا٫عتُاد
عً ٢ارتازز يف تٛفرل ا٫ستٝادات عً ٢سطاب اإلْتاز احملًَٚ ٞؿس ؾٛز ٠هلرا ايُٓط .ض ٤ٛتٛشٜع
ايدخٌ ايكٚ َٞٛاضتدساز ْفط ٚمتسنص ايجسٚات يف زتُٛعات قً ١ًٝغايباً حتتهس ايطًطٚ ١ايجس ٠ٚعهِ
قسبٗا َٔ ايٓدب ١اذتانُٖٚ ١ر ٙايعاٖس ٠أدت إىل ْػ ٤ٛقطاع خاف طفٜ ًٞٝعتُد عً ٢اْتٗاش ١ٜايفسف
يته ٜٔٛأَٛاٍ ٚثسٚات َٔ َؿادز غرل َػسٚعٜٚ ١ه ٕٛا٫عتُاد َٔ داْب ٖر ٙايف ١٦عً ٢ع٬قات
َتُٝصٚ ٠تعد َؿس قبٌ ثٛزٜٓ ٠اٜس اجملٝد ٠منٛذداً هلر ٙايعاٖس ٠غرل ا٭خ٬ق َٔٚ ١ٝامل٪ند ٚفكا يبعض
ا٫قتؿادٜني إٔ َٔ اعكد املػه٬ت اييت تفسشٖا ضٝاضات ايدٚي ١ايسٜع ١ٝظٗٛز أَساض اقتؿادٜ ١ٜذلتب
أٜٓ ٚػأ عًٗٝا خًٌ اخ٬قٚ ٞادتُاعٜٚ ٞؿبح اجملتُع ب ١٦ٝخؿب٫ ١ضتػسا ٤ايفطاد بهٌ ؾٓٛف٘.2

_____________________________________________________________________________________________

()1ستُد ْب ٌٝايػ،ُٞٝا٫قتؿاد ايسٜع ٞاملفٗٚ ّٛاإلغهايَ ،١ٝؿدز ضبل ذنس.ٙ
( )2ستُد ْب ٌٝايػ،ُٞٝا٫قتؿاد ايسٜع ٞاملفٗٚ ّٛاإلغهاي ،١ٝاملؿدز ْفط٘
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ا٫ضتٓتادات
في ختاو انثحث یًکٍ انقٕل تأَّ تى انتٕصم االستُتاجاخ انتانیح:
( )0االقتصاد انریؼي تؼُي االػتًاد ػهی يصذر طثیؼي أ اکثر ٔ تیؼٓا ٔ تًٕیم انُفقاخ انؼايح يٍ خالل
ػائذاتٓا انًانیح.
( )7تتؼذد صٕرج االقتصاد انریؼي ،نیس تانضرٔرج ٔجٕد َٕع ٔاحذ يٍ االقتصاد انریؼي.
(ُْ )3ا اتجاِ سائذ شذیذ االػتًاد ػهی دخم تیغ انًٕارد انطثیؼیح ٔ شحح ٔ ضؼف انصُاػاخ انتحٕیهیح
ٔاالَتاجیح.
( )6في ظم االقتصاد انریؼي یکٌٕ االػتًاد ػهی انضرائة ضؼیفح جذا في تقذیى انخذياخ انؼايح.
( )5طانًا ال تساْى انًٕاطٍ في دفغ انضرائة أ يساًْح يحذٔدج جذا ،تُؼذو يقٕياخ انؼالقح تیٍ انًٕاطٍ
ٔانُظاو انسیاسي انتي تقٕو ػهی يسٶٔنیح انُظاو اياو انًٕاطٍ.
( )4تُاءا ػهی االستُتاج انساتق یًکٍ انقٕل اٌ االقتصاد انریؼي یکٌٕ ػائقا جْٕریا نثُاء َظاو دیًقراطي.
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