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  دخلم

 االجتماعية البنية في"  عميقة تحوالت"  اقالعر بها مر   التي األخيرة السنوات شهدت    

 تحديد في" الفعال"  دورها وتعاظم الفئات، من للعديد النوعي الوزن وتزايد والطبقية،

 عجلت فقد".  التاريخ هامش"  على طويلة لفترة ظلت أن بعد"  التطور"  اتجاهات

 القديمة االجتماعية قاتوالعال البنى تفتيت من مزيد في االجتماعية - االقتصادية السيرورات

 مهن الى"  المألوفة"  مهنهم من الناس من العديد وانتقل المهن، من العديد"  انقرض"  و

 عن بحثا المدينة الى الريف من وبهجرة العمل عن العاطلين عدد بتنامي ذلك، واقترن جديدة،

 . ظروف افضل

 مختلف في نشيطا   دورا   عبتل بدأت جديدة وشرائح فئات"  المسرح"   على ظهرت كما    

أو  وعمق التحوالت الديمقراطية هذه التشكيلةل آمستحدد  العراقية التشكيلة مستويات

 ويبدو،. المنهجي المستوى على دقيق، تحديد بدون مازالت الدور هذا برغم ولكنها ،تقهقرها

 وبين شرائحوال الفئات لهذه الملموس التطور واقع بين فجوة هناك أن التجربة، تشير كما

"  وتحديد بدقة توصيفها على قادر غير يبدو ما على مازال، الذي لها، النظري الفكر رؤية

 تمثلث الواقع وفكر الواقع بين الفجوة هذه"  ثغرات"  إحدى أن نالحظ ولهذا".  هويتها

 الظواهر هذه عن تعبر أن تحاول أو تريد كلها والمفاهيم، المصطلحات من العديد بظهور

 الدقيق التحديد بدون ممكنة تكون لن لفهم ما يجري اليوم جادة محاولة أي فإن ولهذا. ميا  مفهو

 من انطالقا السائدة، السلطة طبيعة وتحديد العراقية للتشكيلة االجتماعي/الطبقي للمضمون

 .المقاربة هذه أهمية على السياسية، بنيتها خالل من فقط وليس االقتصادي الطبقي جذرها

 دون السائدة اليوم العراقية التشكيلة حاضر فهم يمكن ال انه الى اإلشارة الطبيعي ومن    

 المجتمع وشرائح وفئات طبقات مختلف عانت معلوم، فكما. سبقتها التي بالفترة ربطها

 النظام اعتمدها التي االستراتيجيات عن نجمت التي العميقة البنيوية األزمة جراء من العراقي

 ،(0899 – 0891)وفي مقدمتها الحرب مع ايران  والخارجية لداخليةا وحروبه السابق

 ثم ،0881 آب 2 في للكويت قواته غزو أثر االقتصادي الحصار فرض بعد تفاقمت والتي

 النظام انهيار بعد تفاقمتو ،ذلك بعد انطلقت التي األزمة هذه إدارة سياسات جّراء من

 قرارموجب ب االحتالل هذا وشرعنة جنبيةاأل القوات طرف من العراق واحتالل المذكور

 السياسات الى إضافة لها، تغذية من كله ذلك رافق وما ،(0891) رقم الدولي األمن مجلس

 . وعميقة جديدة مديّات تتخذ األزمة تلك جعلت والتي المتعاقبة الحكومات اعتمدتها التي

 تبلور  عدم وبسبب انه لىع التي تلت سقوط النظام الدكتاتوري السنوات تجربة دللّت    

نتيجة جملة عوامل من بينها انشغال القوى المتنفذة  المعالم واضحة وطنية تنموية إستراتيجية

 واسعة، اجتماعية تهميش عملية جرت فقد ،بالصراع فيما بينها حول السلطة والثروة والنفوذ

 بروز ذلك في بما االتجاهات من العديد بروز عوامل من رئيسيا عامال أصبحت

 تعاظم بينها من مختلفة، تنويعات اتخذت والتي الالديمقراطية والممارسات اإليديولوجيات

 -طبعا كلها وليس جوانبها بعض في - هي ما والتي الطوائف، وحروب المتطرفة النزعات

. واقتصاديا سياسيا المهمشة القوى عانته الذي والتهميش اإلقصاء عن إيديولوجية تعبيرات إال

 العملية عن المبعدين كل من سوسيولوجيا، يتكون،"  التهميش مجتمع"  فإن معروف هو فكما

 وشرائح فئات ويضم ،(البطالة مقدمتها في عوامل جملة بفعل) كذلك واالستهالكية اإلنتاجية

 . لحظة كل في تنفجر قد"  اجتماعية قنابل"  وتصبح باستمرار حجمها يتزايد اجتماعية
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 الطبقات مختلف مستوى على أي فحسب، أفقيا السياسات هذه يرتأث عمق يكن ولم    

. الواحدة الطبقة فئات داخل أي عمودي، بشكل عليها للتأثير امتد وإنما فقط، االجتماعية

 استفادت حين في السياسات، تلك من تضررت محددة فئات المعنية، الطبقة داخل فهناك،

 العيانية الدراسات من المزيد إلى الحظةالم هذه وتحتاج. الطبقة نفس داخل أخرى، فئات

 .أعاله إليه المشار للتأثير الفعلي العمق لتكشف

 والتطورات بالمتغيرات أو االجتماعي بالحراك يسمى بما تتعلق هنا األخيرة المسألة    

 بيروقراطية لشرائح" الفرص" توفير في ودورها راهنا، مجتمعنا، في المتسارعة االجتماعية

 تشكلت خاصة سمات ذات متغيرات وهي السريع، اإلثراء في وكومبرادورية، ليةوطفي عليا

 -تلك أو الدرجة بهذه – مرهونة ظلت والتي أعاله، اليها المشار التطورات ظل في ونمت

 خالل سواء االجتماعية، والشرائح القوى بعض بدور االقتصادي/االجتماعي/السياسي للنفوذ

 المشوهة الطبيعة هذه خلق مما تلته، التي المرحلة في أو االحتالل، سبقت التي الحقبة

 الحالة، هذه أن ذلك، من واألهم .أخرى جهة من االجتماعية وللعالقات جهة، من لالقتصاد

 وبين بينه الحدود رسم يصعب بحيث بالدنا، في" لبرجوازيا"لـ  أيضا مشوهة صورا   أنتجت

 أو الرشوة أو التهريب عن الناتجة العالية الدخول ذات االجتماعية والشرائح الفئات بقية

 مكونات يصبحون هؤالء فكل .السريع الثراء أو الطفيلي الدخل أشكال من شكل أي أو الفساد

 بحكم المجتمع في" قبولهم" إمكانية توفر مع خاصة محدد إطار في واحدة لوحة أو لصورة

 الثراء هذا بعضها تبرر لتيا الفرعية بالهويات واالحتماء الوعي وتخلف المصلحة عوامل

 تبرير األحوال كل في وهو ،"والنصيب الحظ" أو" والشطارة النجاح" باسم المشروع غير

 .وأدواته ومصادره الثراء ذلك برموز الجماهير وعي حقيقة عن يعبر ال ظاهري

 بذلك وارتباطا   مقصودة، بنيوية اقتصادية تحوالت عملية البالد في انطلقت فقد وبالنتيجة    

 المجال إن هو هنا لالنتباه المثير أن غير. منها القديم إلى إضافة جديدة تناقضات تتبلور

 االحتالل سلطة بحماية وتطوره نموه في مرهونا كان الراهنة، مرحلته في لالقتصاد الليبرالي

 هاليبراليت عن المتنفذة القوى أوساط بعض تعبّر حين في ،" االقتصادية الحرية"  بمبادئ ال

 والتنظيمي االجتماعي التدخل ومعارضة االقتصادي، المجال في للدولة دور أي رفض في

 ترخي بدأت متنوعة، واجتماعية واقتصادية مالية ائتالفات نشوء يالحظ كما. والرقابي

 . واالجتماعية والمالية النقدية والمجاالت التوزيع، إعادة على بظاللها

 تالوينها، اختالف على ؛2111 بعد المهيمنة القوى سلكته الذي الطريق أن القول ويمكن    

 الى القومي الدخل من متعاظم وانسياب االستغالل لتزايد الباب فتح أنه إذ. مسدودا طريقا كان

 .القومي للدخل عادل غير توزيع ىوال والفساد الخارجية التجارة قنوات خالل من الخارج

 ،من دون اية ضوابط االجنبية والخدمات والزراعية الصناعية للسلع سوقا البالد ابقي كما

 كما الكادحة، للجماهير الحقيقية الدخول وانخفاض التنمية في المستمر الهبوط إلي إضافة

 ". المحلية الرأسمالية" ضعف برز

 حاجة هناك فإن وبالتالي واسعة، واستقطاب تهميش عمليات حصلت سابقا، شخصنا وكما    

 اآلثار وكذلك المجموعات هذه داخل حصلت التي الفعلية للتحوالت ةمنتظم لدراسات ملحة

 التي"  الوسطى الفئات"  و العاملة الطبقة لدور المتزايد للضعف والمستقبلية، الحالية السلبية،

 لها تعرضت التي واإلفقار الواسعة التمايز وعمليات ومريع، بل حاد، بشكل تهميشها جرى

 النظام فترة خالل سواء عموما، والمدينة الريف قراءوف الفالحين واسعة مجموعات

 بنى مقدمته وفي الفوقي البناء على ذلك وتأثير انهياره، تلت التي الفترة أو الدكتاتوري
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في بالدنا  ومسؤولية تلك البنى في عدم تبلور نظام ديمقراطيوطبيعة الدولة الجديدة  السلطة،

 .-يمقراطية بالمعنى المتعارف عليه في التجارب الد –

 من العديد حدث الفترة هذه وخالل الدكتاتوري، النظام انهيار على من السنين عقد مرّ  لقد  

 البحث يتطلب ما وهذا. االجتماعية والطبقات الفئات مواقع وفي السلطة بنية في التمايزات

 و البيروقراطية البرجوازية فئات صعود ذلك بين ومن التمايزات هذه لمعاينة التفصيلي

الذي اقترن بقضم متواصل لهوامش الحريات الديمقراطية  والكومبرادورية الطفيلية

تغول المؤسسات االمنية بحيث يمكن تسجيل بداية العودة الى اشكال االستبداد ومحاوالت 

ايات ساسا لبدعلى المجتمع المدني والذي كان أ( الدولة)القديمة وهيمنة المجتمع السياسي 

عوامل عديدة، من  ولم يكن ذلك بمعزل عن. االستبدادية -القمعية  –اتورية كتنشوء السلط الد

القوى " خلق " تراكم الريوع النفطية التي وفرت للقوى المهيمنة القدرة على المناورة و  بينها

 ."مضمونة " ليها كقاعدة اجتماعية التي تستند ا االجتماعية الجديدة

 السائدة، السلطة من جوانب لتوصيف تحليلية أدواتك المفاهيم هذه أهمية من وبالرغم    

 معرفة إلنتاج ليس استخدمت المفاهيم تلك أن في الدوام على يكمن ظل اإلشكال أن غير

 جادة محاولة دون ومن أخالقية، وإدانة تجريم كأدوات بل بالدنا، في السائد بالتشكيل صادقة

 بنشوء سمحت التي"  التاريخية لمالبساتا"  و اآلليات تحديد في والبدء الحالة هذه لتجاوز

 الحياة في والكومبرادورية والطفيلية البيروقراطية البرجوازية والفئات األنشطة وتغلغل

 خالل للمجتمع والثقافية والفكرية السياسية البنية على وتأثيرها االقتصادية، -االجتماعية

ة محاولة للدمقرطة التطورات ايحيث قطعت تلك  .والحقا 2111 منذ وأيضا ،األخيرة العقود

  .ها البالدتالحقيقية وحل محلها حاالت استعصاء متواصلة عاش

 " الثالث العالم" و العربية البلدان أنظمة حال وه كما الراهنة، بصورتها السلطة إن   

 األجهزة من المتنفذة العليا الشرائح من لمجموعات للثروة، جسرا أصبحت ،عموما

"  أطماع كل بالطبع تستشري األحوال، هذه مثل في و. العسكرية وحتى مدنيةال البيروقراطية

 كل مع – المستتر وأ/و العلني – تحالفهم عبر غيرها، أو األجهزة في"  السلطة أصحاب

 ،الخ… المالك وكبار وتجارية ومصرفية وزراعية وعقارية مالية من األخرى الشرائح

 وحجمه تراكمه حيث من -معظمه في مشروع يروغ – معقول غير ثراء هؤالء أثرى بحيث

 مشاريع عن الناتجة واألرباح المال رأس وتراكم بتطور قياسا جدا قصيرة فترة خالل

  .االعتيادي أو الطبيعي السياق في تجارية أو صناعية

 كافة بين المصالح في العضوي والتداخل التشابك أن هو هنا، عليه التأكيد ينبغي ما إن    

من جهة   وهو جهة، من االقتصادية االجتماعية المصالح في تداخل هو العليا، الشرائح

 استعصاء كل بعد القوى هذه بين عادة يحصل الذي " السياسي التوافق"  عن تعبيراخرى 

 لها ويضمن نفوذها ومناطق وامتيازاتها ومصالحها ثرواتها على يحافظ ذلك أن طالما سياسي

 .النفوذ ذلك وتعظيم المصالح تلك وتعزيز الثروات تلك تراكم استمرار

 المالي - الكومبرادوري – الطفيلي - البيروقراطي التحالف هذا أن أيضا، اإلدراك وينبغي    

 لم السلطة، بنى في محددة وأجهزة رموز مع عضويا والمتشابك المرتبط الخ…  العقاري -

 وما – كان التحالف هذا إن بل غ،الفرا من الطارئة، الثروة في التراكمات هذه ويحقق ينشط

 إلى أجنبية ومؤسسات عناصر مع والتجارية المالية صفقاتهو معامالته في متداخال -زال

 الشفافية، ضعف أو سليم مناخ غياب في بالطبع جرى ذلك وكل المحلية، العناصر جانب

 . الفساد واستشراء والمحاسبة والرقابة
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 األممي القرار بموجب االحتالل سلطة وقيام لمقبور،ا الدكتاتوري النظام سقوط فمنذ    

 المجتمع أو الواقع هذا. جديد وسياسي اقتصادي/اجتماعي واقع التشكل في بدأ ،(0891)

 نحو الرحب مداه يتخذ أن يمكن وكان السابق النظام أنقاض على ولد أنه رغم ،"الجديد"

 للقوى استحقاقات من عليه ترتب وما الحرب خيار لكن الديمقراطية صوب حقيقي تحول

 القوى ميزان حددها اتجاهات وفق برمتها السياسية العملية حّول قد بالتغيير، قامت التي

 األمن مجلس بقرار الحقا   المشرعنة االحتالل سلطة – المقرر وعنصره على االرض الجديد

 بدالو لمقبور،ا النظام رحيل تلت التي الجديدة المرحلة في إذن، هكذا. (0891) رقم الدولي

 يقوم جديد نظام لبناء وتأسس المذكور للنظام نفيا تشكل جديدة سياسية عملية تنطلق أن من

 عن تحولت ما سرعان العملية هذه فإن القانون، دولة لبناء ويؤسس ديمقراطية أسس على

 عملية"  أنجز"  الذي الطرف إرادة بفعل حقيقية دمقرطة نحو الواعد مسارها

 طبعا إضافة السابق النظام وبقايا اإلرهاب قوى ونشاط ،الحرب خيار عبر (تاللاالح)التغيير

 . المتنفذة القوى ممارسات الى

 العراقي المجتمع تطور لحركة المتتبع يالحظ االحتالل سلطة لعبته الذي الدور ومقابل     

 عن جمةنا الجديدة االصطفاف من طائفة شهدت الحركة هذه أن اليوم، حتى 8/8/2111 منذ

 مختلف على ساتهوممار االحتالل بسياسات المتعلق منها واألسباب، العوامل من جملة

 الجديدة السلطة سياساتمنها المتعلق بو اإلرهابية، القوى بممارسات المتعلق ومنها عد،الص  

 -عالوي: المعبر عنها بثالث حكومات) االنتقالية المرحلة مختلف اطوار خالل الناشئة

 وأهدافها وصراعاتها وخصوصا المتنفذة منها الجديدة القوى وديناميكية ،(لمالكيا -الجعفري

 العملية اكساب في ساهمت أخرى بعوامل كذلك تأثرت التي االصطفافات هذه .المتناقضة

وما  ومخاطرها، ومنعرجاتهاواستعصاءاتها  بطئهاب مضامينها المعروفة المتمثلة السياسية

االستقطاب والتهميش و القانون سيادة وغياب والفوضى لفسادا مظاهرل تراكم رافقها من

 . األخرى السلبية المظاهر من العديداالجتماعي وسوء الخدمات وتدهور التعليم و

 عن ناجمة جديدة تناقضات تبلور الى التعقيد البالغة العملية هذه أدت إذن، هكذا،    

متعددة  عميقة بنيوية أزمة وتغذيه غذته الذي الجديد االجتماعي/الطبقي والحراك االنزياحات

 تجاوز على اللحظة، هذه لحد القادر، البديل وتبلور وضوح وعدم متوتر امني ووضع عدالص

 اإلدراك ضرورة على التأكيد من بد ال التباس ألي ومنعا. كثيرة محاوالت رغم الوضع، هذا

 احتدام عن الناجمة عراقيةال الداخلية االجتماعية/السياسية التناقضات تناول في الواعي

 في وذلك الخارجية، بالعوامل والجدلي الوثيق ارتباطها في الطبقي/االجتماعي الصراع

  .زموياأل الوضع من للخروج بدائل عن البحث مسعى

 البد 2111 بعد نشأت التي العراقية التشكيلة لطبيعة أدق فهم وآلجل فانه أخرى جهة ومن    

 أدى فقد. التشكيلة لهذه واإليديولوجي السياسي المستوى في التغيرات الى االنتباه إعارة من

 ظهور الى والتنظيمية والفكرية السياسية منظوماته بكافة السابق النظام وانهيار تفكك

 الطبيعة بسبب سري بشكل نشاطه يمارس كان ولكنه قديم هو ما بينها األحزاب من مجموعة

 أدوارا األحزاب هذه وتلعب. 2111 بعد نشأ جديد هو ما وبينها ،المقبور للنظام القمعية

 . اإلثني أو الطائفي طابعها هو غلبهاأ يميّز وما والسياسية، الفكرية مرجعياتها بحسب مختلفة

 عنصر فهو بالدنا في السائد االجتماعي الوعي عند للتوقف ضرورة ثمة آخر جانب ومن    

 حتى اتخذتها التي للوجهة المفسرة العناصر احد ويشكل الراهنة التشكيلة طبيعة فهم في مهم

 من وذلك الراهن، االجتماعي الوعي إشكاليات بحث بمكان األهمية ومن. الراهنة اللحظة



8 
 

دة المجتمعي الوعي انعكاس أشكال على الوقوف خالل  المتنوعة تجلياتها وفق المجّسٍّ

 بمستوياته العراقي الفرد لشخصية المكونة والثقافية النظرية البنى لمضامين والمختلفة

 السمات عن معبرة اليومية بالممارسة العام السياق في تتمظهر والتي والعامة، الخاصة

. االجتماعية السياسية، االقتصادية، العوامل من بمجموعة والمتحددة المحددة العامة الثقافية

 ماتالمنظو بعض الستنهاض ونكوصها الوعي أزمة أسباب بحث بمكان الصعوبة ومن

 األسباب تحديد دون من العلمي، التحليل عن بعيدا   والبداهات المسلمات على القائمة المعرفية

 مجموعة تشكلها في ساهم والذي العامة، االجتماعية األزمة سياق في الثقافي للتخلف الحقيقية

 .والخارجية منها الداخلية واالقتصادية، السياسية واألسباب العوامل من

 ومفهوم الماديالوجود  مفهوم بين ثمة حاجة للربط االجتماعي الوعي مفهوم مسألة في    

 هو ذلك في األساسي دالمحد   وأن المسألتين، بين جدلية العالقة حيث االجتماعي الوجود

. وصيرورتها ووجودها، بالمادة والثقافية، الفكرية، الظواهر ارتباط بمعنى المادي الوجود

 بل ،االجتماعي وجودهم يحدد الذي هوليس  األفراد وعي نبما معناه ا (ماركس) يقول

 وبمعنى .الوعي على الوجود أسبقية ويقصد هنا ،وعيهم يحدد الذي هو االجتماعي وجودهم

 العالقات أو االجتماعي الوجود فصل يمكن ال هأن هو فحواه ماركس أراده ما ان آخر

. السائدة الملكية وعالقات نتاجاإل عالقات عن معين مجتمع في األفراد بين االجتماعية

 تحدد التي هي اإلنتاج عالقات تشمل التي االجتماعية العالقات نأ هو وضوحا   واألكثر

 الوجود يتبع االجتماعي الوعي وأن المختلفة، المعرفة أشكال أي االجتماعي الوعي

 أي وفهم ،واالقتصادي المادي، الوجود في أساسها يبحث االجتماعية والظواهر االجتماعي،

 العالقة ما بمعنى يلغي ال وهذا والمادي، االجتماعي، شرطها بفهم مقترن اجتماعية ظاهرة

  .جدلية عالقة فهذه والوجود الوعي بين

 ومكتمال ، ناجزا   مفهوما   ليس االجتماعي الوعي أن الى اإلشارة من البد أخرى جهة ومن    

 بقاء افتراض فإن لذلك. المختلفة المجتمع تتحوال جراء من والتطور التحول دائم هو وإنما

 مغلوط لفهم يؤسس الذي هو ومتغيرا   متحركا   االجتماعي والواقع ثابتا   االجتماعي الوعي

 فكر وجود هو الفعال االجتماعي الوعي شرط فإن هنا من. االجتماعي الوعي لمعنى ومشوه

 متواصل اجتماعي تحول االتلح ويؤسس الجديدة، باآلفاق ويرفده الوعي، هذا يدعم نقدي،

 .االجتماعي التقدم بهدف

 وهذه كثيرة، تطورات حدثت 2111 نيسان/8 تلت التي الفترة خالل: القول خالصة    

 باالستنتاج لنا تسمح جديدة، شروطا وخلقت جديدة، وعناصر جديدة وقائع ولدّت التطورات

 وقواها وطبيعتها، المطلوبة، ييراتالتغ أفق حول الدائر الصراع في جديدة مرحلة دخلنا بأننا

 ". المعركة سيربح من"  بالتاليو الرئيسي التناقض تجلي وأشكال المحركة

 السلطة شكل في النظر اعادة امكانية تتيح قراءة للواقع، اخرى قراءة هو إذن حتاجهن ما    

 وإنما ياسي،الس في او االقتصادي في ليس النظر تعيد قراءة ،واجهزتها وهياكلها وعناصرها

 .النظري في ايضا

 الواقع على التعرف رحلة فهي األولويات سلم في االولى المرحلة هي النقدية المراجعة   

 االقتصاد" هو ما يطلق عليه  القتصادلنمط معين من ا في ظل الدور المتعاظم وتفكيكه

اثار اقتصادية  منتدفق الريوع النفطية وطبيعة القوى المتحكمة فيها وما يتركه  " الريعي

 عادةإ تليها التي المرحلة ،وعلى مضمون الدولة وشكل تجليها الخ..اسية واجتماعية وسي

 .االجتماعية الحياة عمق في يجري عما العين نغمض ان دون الواقع، هذا تركيب
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 من السبعينات اوائل في النفط اسعار ارتفاع ثرأ على العربية النفط دول " صعود"  مع    

 الدراسات في أقل وبدرجة االقتصادية الدراسات في الريع بفكر االهتمام بدأ لماضيا القرن

 الريعي االقتصاد أو الريعية الدولة بين العالقة بأن القول معه يمكن حد إلى السياسية،

 الدراساتالعديد من  سياق في إليه يشار ملمحا   وظلت معمقة بصورة تدرس لم والديمقراطية

 .اسيةوالسي االقتصادية

 إجتماعيا   حامال   فيها، والتي هي ليست الحاكمة " النخبة" وتطرح قضية الدولة الريعية     

 "النخب " وهذا النوع من  الدول اشكالية تتعلق بقدرة ومدى هذا الشكل من للديمقراطية،

 وه فيها السياسيين للفاعلين الشاغل الشغل في ظل واقعة ان امكانية بناء الديمقراطية، على

اعادة انتاج الهيمنة ليات آضمن ما يب واالستحواذ عليه الريع على والسيطرة االمساك

 وكما تشير التجربة الملموسة، إذنالريعية  الدولةوبعيدا عن الهجاء فان . والسيطرة والنفوذ

 مالك فيها حيث يحمي إليهاوالتسلط، بسبب طبيعة بنيتها والقوى التي تستند  االستبداد تلد

وتشير التجربة  .اليها يستند التي " االجتماعية القاعدة"  و وأسرته وعشيرته نفسه الثروة

التاريخية انه وخالل العقود القليلة الماضية لم تشهد البلدان العربية حالة انتقال مكتملة الى 

 من العالم اخرى كما جرى في مناطق الديمقراطية
1
. 

 مجتمع قوامها انه فيي سياق هذا البحث البرهنة عليها ف يتعين فرضيةويمكن طرح     

ديمقراطية بالمعنى المتعارف في بناء الديمقراطية  تجربة أية بناء لن يكون ممكنا كهذا

الريعي هي  واالقتصاد الديمقراطية بين فالتناقضات. والتجربة العالمية بهذا الخصوص

تولد  ال ها التيتعوطبيتتعلق ببنية الدولة الريعية  تناقضات بنيوية وليست عابرة، انها

الريعية النفطية تعزز " فقد بينت العديد من الدراسات أن . الممكنات لبناء الديمقراطية

في النظم السياسية، حيثما كانت الدولة هي المتحكم بهذه ( الدكتاتورية)السمات التسلطية 

االقتصاد السياسي بتعبير اخر يمكن القول ان الريعية النفطية في مثل هذه الدول هي . الثروة

 "لالستبداد 
2
. 

                                                           

 دول مع عربية لدول مقارنة دراسة العرب؟ وتأخر الديمقراطية الى االخرون انتقل لماذا: قارن التفاصيل من لمزيد 1
: بيروت) العربية البلدان في الديمقراطية دراسات مشروع ماضي، الفتاح وعبد اريالكو خليفة علي وتحرير تنسيق أخرى

 :كذلك(. 2009 العربية، الوحدة دراسات مركز

 Ross, Michael. 2001. “Does Oil Hinder Democracy?” World Politics Vol. 53, No. 3: pp. 325-
361.                                                                                                                                

2
 الدراسات معهد: بيروت -أربيل -بغداد) مؤلفين، مجموعة ،الريعية للدولة السياسي االقتصاد. واالستبداد النفط: انظر 

 :كذلك .5 ص ،(2112 االولى، الطبعة اإلستراتيجية

DiJohn, Jonathan. (2002). Mineral Resource Abundance and Violent Political Conflict: A 

Critical Assessment of the Rentier State Model. Crisis States Programme Working Papers 

Series.                                                                                                                                            
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 Cronyراسمالية المحاسيب " وبالمقابل، ثمة خطر اخر يتمثل بنشوء ما يطلق عليه     

Capitalism " 
3
على  "االدمان"ان ما يميز الدولة النفطية عن غيرها من الدول هو هذا . 

مثلها مثل  لريعية النفطيةالدولة االقائل بان  االستنتاجولهذا يمكن االتفاق مع .  عوائد النفط

بقية الدول الريعية، تستمد جبروتها االقتصادي وسلطتها السياسية من قدرتها المزدوجة على 

الريوع خارجيا من المحيط العالمي، وبالتالي اعادة توزيع هذه االيرادات داخليا  استخالص

السياسية، ويطور مما يخلق ترابطا وثيقا على نحو استثنائي بين السلطتين االقتصادية و

 " حق" و( السلطة السياسية)الحكم  " حق" شبكات تواطؤ تقوم على التبادل الكالسيكي بين 

( السلطة االقتصادية)جني المال 
4
 . 

سلعة واسعة االستهالك منذ بدايات  فهيلكل دولة،  ةمهم ةاستراتيجي سلعةيعتبر النفط     

 هفإن هذ  ا لهذا االستهالك الواسعجري، ونظرالقرن العشرين وبداية انتهاء عهد الفحم الح

يتم في األسواق  النفط فتسعير .السياسة أكثر من االقتصاد اتتحكم فيه  أصبحت السلعة

وال تتحكم فيه الدولة المنتجة له، بناء على كمية العرض والطلب وبناء على  العالمية

ت تخضع العتبارات وحسابا األوضاع الدولية المتأرجحة بين االضطراب واالستقرار

 . استراتيجية وجيوسياسية عالمية البعد

بقيمة مضافة على بقية الدول، حتى وإن كانت  تمتاز النفطوأصبحت الدول التي تمتلك     

ت العديد من الدول التي تحظى بداية االكتشافات النفطية تمت في مرحلة االمبريالية حيث كان

ولكن بعد  .ق األوسط والشمال اإلفريقيدول الشر تحت نير االستعمار، خاصة ا المنتوجبهذ

استطاعت العديد من هذه الدول امتالك ثروتها  " التأميمات الكبرى" مرحلة االستقالل و

من عائدات نفطية بأرقام خيالية لم  صدير لهذا المنتج وبذلك استفادتواالنطالق في عملية الت

 .من القرن العشرين ي بداية السبعيناتتكن لتتخيلها، خاصة مع األزمة النفطية األولى ف

 االساسيةفرضية الدراسة وأسئلتها         
ضعف المكون تحاول البرهنة عليها وهي ان  فرضية اوليةتنطلق الدراسة من     

الديمقراطي؛ وعدم التمكن من بناء الديمقراطية، وحاالت االستعصاء السياسي التي يمر 

الدولة  طبيعةا ايضا وان اختلفت الظروف، ناجم عن ، وقبله1/2/1662بها العراق منذ 

البنيه  اإلنتاج مما يحولبدل  الريوع النفطية باعتباره اقتصادا يقوم على االقتصادوشكل 

وبالتالى يمكن   تفرض مشاركه حقيقيه الى الطبيعه التوزيعيه التى ال السياسيه فيها

نوعا  ن التحالفات التقليديه التى توفرم بصيغةاستبدالها واالستغناء عن العمليه السياسيه 

بين " التوافقات " التي تحقق  انصبه التوزيع الريعيه  بفعل  النسبي الشكلي االستقرار من

  .القوى المتنفذة رغم تناقضاتها المعروفة

                                                           
3
 في دراسة - المحاسيب رأسمالية الفضيل، عبد محمود.  د: قارن"  المحاسيب رأسمالية"  مقولة حول التفاصيل من لمزيد 

 .2102 القاهرة، ـ للكتاب العامة المصرية الهيئة ،اإلجتماعي االقتصاد
4
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منها  ثالثةة يمكن طرح العديد من االسئلة ولكننا سنركز على يوتطويرا للفرضية المنطلق

 :هي

، والتي قطعت بالدناالتشكيالت السائدة في  جعلت/الذي جعل( أو األسباب)لسبب ما هو ا. 0

عدة قتصاد وحققت االستقالل السياسي منذ اال etatisationأشواطا بعيدة في دولَنة 

 ، وبالتالي إعادة تشكيل العالقاتمواجهة مسألة الديمقراطية عن، عاجزة تاريخيا عقود

خلق الشروط لتبلور المجتمع المدني وفك االشتباك بينه في  الداخلية وبما يسمح االجتماعية

 وبين المجتمع السياسي؟ 

واالقتصادي لهذه التشكيالت ؟ وهل  االجتماعيالمسار  كتساهاما هو شكل الدولة الذي . 2

و أ ديكتاتورية ةمعرفة صحيحة حول نشوء دول ببلورةباإلمكان تقديم تفسير نظري يسمح 

  ؟جاوز اإلدانات األخالقية أو التصنيفات الحقوقية الشكلية، تفسير يتاستبدادية

والريوع الناجمة  في ظل االرتهان للنفط العراقيما هي المخاطر المحدقة باالقتصاد . 2

وما هي  االنتاجي؟ طابعهالريعي إلى  طابعهاالنتقال من  لهذا االقتصاد؟ وكيف يمكن عنه

 مممكنات وشروط تحقيق ذلك؟
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 الريع إلشكاليةاالطار النظري  :األولل الفص
االستفادة  ومعرفة عنه  وإنتاجالريع  إلشكاليةاالطار النظري  بحث ركز هذا الفصل علىي    

ق االعر/ في ظروف بلد ريعي ةمنها الحقا عند معالجة الملموس، أي اشكالية بناء الديمقراطي

 .نموذجا

مفهوم للحديث بشكل مكثف عن  الولاكرس المبحث . يتضمن الفصل ثالثة مباحث    

 الثالثفي حين يستعرض المبحث . انماط الريع ومصادرةفيعالج  الثاني، اما المبحث الريع

المدرسة الفيزيوقراطية؛ المدرسة : الريع إلشكاليةمقاربات المدارس االقتصادية المختلفة 

    .مقاربة النيوكالسيك وأخيراالماركسية، الكالسيكية، 

 الريع مفهومحول  :ألولااملبحث 
أي مخصبة، ( بوزن مبيعة) يعني النماء والزيادة، ويقال أرض َمريعةالريع، لغة،     

يع المرتفع  (بالكسر) وريعان كل شيء أوله ومنه ريعان الشباب، وفرس رائع أي جواد، والّر 

 .من األرض وقيل الجبل

 ابن خلدون في مقدمته واعتبر    
5
الذي يتطلب " الرزق"وميّزه عن " كسب" الريع بمثابة 

ب ان الكس :"/ 191/في الباب الخامس من مقدمته الشهيرة وفي الصفحة  يقولحيث . جهدا

هو بالسعي نحو االقتناء والقصد الى التحصيل  الكسب نأعلم أثم .. هو قيمة االعمال البشرية

الكسب الذي يستفيده العمل لم تحصل قيمتها وان  الفال بدّ له من سعي وعمل ولو الرزق أما

إن ابتغاء االموال من الدفائن  " ويقول في الفصل الرابع ". البشر إنما هو قيم أعمالهم

 . "الرزق " و " الكسب"وهكذا فرق بين . والكنوز ليس بمعاش طبيعي

 دخل مضمون لمدة طويلة من الزمنهو  اصطالحا( rent)  الريعو    
6
.  

اما بالمفهوم االقتصادي . إيرادا دون سعي أو عمل لريعا يعني عام اقتصاديكمفهوم و    

الكالسيكي فان الريع هو التصريف االقتصادي لحق او الحتكار الملكية او استثمار مورد 

وبما ان الثروة هي نتاج اجتماعي فان حجبها عن المجتمع بستار حقوقي من . اقتصادي معين

وظيفتها  ألداءها اقتصاديا، فال تعود ن مالكها من التحكم بتصريفالملكية الخاصة يمكّ 

معينة يتحملها المستثمر بشكل مباشر،  Royaltyاو اتاوة  بعد اداء جزية إالاالجتماعية 

 .واضع اليد عليها" والمجتمع في نهاية المطاف تجاه المالك أو 

                                                           
5
 عدة وجود الى االشارة هنا من بد وال. (0896 ،6 ط :بيروت) القلم، دار ،خلدون ابن مقدمة خلدون، ابن الرحمن عبد  

  "المقدمة"  لهذه طبعات
6
 : التالي الرابط على متوفر. الريـع العربية، الموسوعة: انظر 

-http://www.arab

                       ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159602 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159602
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159602
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 الخصائص بسبب طبيعي عامل عن المتأتي الدخل هو الريع ،االقتصادية النظرية فيو     

 الدفعات أو العمل عن ناتج غير دوري دخل كل: بأنه بعضهم ويعرفه. العامل لهذا لفنيةا

والريع بمفهومه الواسع ينصرف الى كافة اشكال . العقارية الملكية عن المتأتية المنتظمة

 . الدخول الراجعة الى هبات الطبيعة، كالمناجم والمعادن والنفط

 بقي ولكنه الزمن عبر وتطور الجوانب متعدد مفهوم الريعوفي ضوء ذلك يمكن القول ان     

 .العمل من الناتج غير الدخل بأنه ظهوره أشكال تعدد مع جوهره على محافظا  

الشكل الذي يتخذه المنتوج الفائض  هو ، فان الريعاجتماعية –مقولة اقتصادية وباعتباره     

ة المستثمرين والعاملين والمجتمع، ، وبين طبقعالقة بين طبقة المالكين من جهةتتجسد فيه الو

من جهة اخرى 
7

   . 

ان  إالورغم ان الريع ظاهرة عامة تعرفها جميع االقتصادات، بهذه الدرجة او تلك،     

ا ينحصر اساسا في مدى االهمية النسبية التي يمثلها الريع بالمقارنة مع بقية هالخالف بين

مصادر الدخل االخرى 
8

 تمثل عادة في االقتصادات الحديثة سوى فمثال ظاهرة الريع ال. 

نها كثيرا ما تكون مؤقتة، وهذا عكس الحال لقومي، فضال عن أنسبة ضئيلة من الناتج ا

 .بالنسبة الى الدول النفطية

"  ثروة األمم " في كتابه     
9
أّول من استعمل هذا المصطلح باعتباره  (آدم سميث)يعتبر  

  .شكال من أشكال المردود المالي

 (فيد ريكاردواد)نّظر له في حين     
10
على أنّه ثالث مكّونات الثروة بعد األجور واألرباح؛  

 فى الحق له يكون لكى لمالكها يدفع الذى األرض ناتج من الجزء ورأى أن الريع هو ذلك

 الريع بين زميّ  كما للفناء، قابلة غير قدرات وهى للتربة، األصلية المنتجة القدرات استغالل

زءا من االرباح يضطر الريع ج (ريكاردو)عتبر وبالمقابل ا .الفرقى والريع لمطلقا

للتخلي عنه لصالح المالكين العقاريين مما يضيق من قدراتهم على التراكم  الرأسماليون

 . واالستثمار ويحد من التقدم االجتماعي

 احتكار خالل من تربةلل الخاصة بالملكية المباشرة عالقته فى الريع فيرى (ماركس) أما    

 يحصل الذى القيمة فائض من الجزء ذلك بأنه الريع فويعرّ  .لألرض معينة اجتماعية طبقة

 العمل عملية فى يسهم ال األرض فمالك مكتسب، غير دخل ولكنه ،األرض مالك عليه

 التى لألرض القانونى المالك بوصفه الريع على يحصل وهو عمله، قوة يبيع وال االجتماعى

                                                           
7
 :بيروت) العالمي االقتصادي والنظام والتقدم للتخلف السياسي االقتصاد في بحث دليلة، عارف.د: المثال سبيل على انظر 

 .021 ص (0892 الطليعة دار
8
 الوطن في واالندماج والدولة االمة: في ،العربي الوطن في الريعية الدولة الببالوي، حازم: قارن التفاصيل من لمزيد 

 .291 – 228 ص ،(0898 العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت) 0 ج العربي،
9 

Smith, Adam (1977). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 

University Of Chicago Press.   
10

 Ricardo, David, Principles of Political Economy and Taxation, Penguim, Harmondsworth 

1971, originally published 1817.    
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 قيمة فائض عنه ينتج استخداما الرأسمالى اإلنتاج إطار فى تخدمتس
11
 ماركسلهذا اعتبر  .

يتحملها المجتمع كزيادة في تكلفة االنتاج تجبيها طبقة المالكين العقارين  جزيةالريع بمثابة 

في الملكية الموروثة، وتنفقها بطريقة " حقها " كنصيب لها من االنتاج االجتماعي مقابل 

 .تنعكس بزيادة عامة في االسعار يتحملها المجتمع بكاملهعقيمة و

، الذي يحصل عليه الريع العقاري وللتدقيق فان الريع بهذا المفهوم الكالسيكي هو    

 :أخرىالتي تحمل ثروات طبيعية  لألرضالزراعية او  لألرضالمالكون العقاريون سواء 

خاصة  بأهميةكات اخرى في موقع يتمتع و ممتلالخ أو لقطع اراضي أ.. ماء.. معادن، مقالع 

هو  وإنماو الطبيعة ريع ال يعود في مصدره الى االرض أوهذا ال. البناء في المدن كأراضي

نتاج اجتماعي حيث يمثل الشكل الذي يتخذه جزء من منتجات العمل هو االنتاج الفائض الذي 

ينقل من المنتجين الى المالكين كتصريف اقتصادي لحق الملكية 
12
. 

(رأس المال)هذا المصطلح في عمله االهم  (سمارك)واستخدم     
13

انه في  ذكرحيث  

المجتمعات التي يسيطر بها االقتصاد الريعي تقوى عالقات القرابة والعصبية أما في 

 وقد نتج عن ذلك مصطلح .لرأسمالية فتسيطر عالقات االنتاجالتشكيالت االجتماعية ا

( المرض الهولندي)
14
حظ ماركس ان االقتصاد البريطاني يعتمد على الفحم الحجري لقد ال .

وان هذا النمط من االقتصاد يؤدي حتما الى ضعف الدولة ازاء ، الذي تنتجه المستعمرات

 .التحوالت و التحديات التي قد تواجهها

 والفائدة الريع بين أمين سمير  المفكر االقتصادي المصري المعروف ومن جهته يميز    

 والربح
15

 حصيلة بذاتها ليست طبيعية وسائل على الحصرية السيطرة من ينبع فالريع. 

 من الريع فيه يتحقق الذى اإلقطاعى المجتمع فى لذلك مثال ويضرب االجتماعى، العمل

 أما .األرض بهذه وربطه القن الفالح وتشغيل الزراعية لألرض اإلقطاعى ملكية خالل

 المدى، بعيدة التجارة طريق عن فتتحقق الرأسمالية قبل ما المجتمعات فى خاصة الفائدة

 منهما كل يعرف وال يتبادالنه ما قيمة يجهالن مجتمعين بين التجارة احتكار مصدرها ويكون

 الفائض نقل من ينتج الذى االحتكار خالل من أى الحقيقة، أثمانها أو االجتماعية إنتاجها كلفة

                                                           
وارشو )، المجلد الرابع، الجزء الثالث نظريات فائض القيمة، الراسمالكارل ماركس، : ل قارنللمزيد من التفاصي  11

 (.باللغة البولندية( )1966
 .120، مصدر سابق، ص ... بحث في االقتصاد السياسي للتخلفعارف دليلة، .د: قارن 12

13 Marx Karl, “Capital III “Section VI, Moscow Progress Publisher. 1966. 
14
 حدث لما بالنسبة والسياسة االقتصاد علماء رصدها التي للظاهرة توصيف هو ،(Dutch Disease)  الهولندي المرض 

 في الطبيعي والغاز النفط اكتشاف بعد وبالذات 0851 - 0811 الماضي القرن من األول النصف في الهولندي للشعب

 الوظيفي والتراخي الكسل من حالة الهولندي الشعب أصابت هناك، نفطال اكتشاف فبعد .الشمال بحر في لهم التابعة المناطق

 على أفاق أن بعد ولكن الحالة هذه ضريبة دفع ان فكان البذخي، االستهالكي االنفاق واستلطف والراحة للترف هجع حيث

"  و. الهولندي بالمرض االقتصادي التاريخ في تسميتها فذهبت المنتج غير باستهالكه استنزفها التي اآلبار نضوب حقيقة

 الماضي، القرن من السبعينات اواخر منذ العالمي الصعيد على المصطلحات قاموس دخل تعبير هو"  الهولندي المرض

 عام الصادرة أعدادها أحد في القراء به طالعت التي البريطانية"  اإليكونومست"  مجلة كان المصطلح نشر من وأول

  http://ar.wikipedia.org/wiki: انظر التفاصيل من لمزيد .0822
15
 :، متاح على الرابط التاليقراءات ورؤى حول مشروع سمير أمينفتحي سيد فرج، : ورد عند 

                                                                                          /show.art.asp?t=4&aid=75782http://www.ahewar.org/debat 

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=4&aid=75782
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 المجتمعات فى الفائدة تتحقق قد - نفسه المجتمع لداخ يتحقق وال آخر، مجتمع إلى مجتمع بين

 فى إال يتحقق ال الربحفي حين أن  .المصرفية الودائع مثل أخرى أساليب عن الرأسمالية

 داخل المتولدة اإلنتاج عناصر على الفائض توزيع طريق عن أى الرأسمالى المجتمع

 خالل من تكونت جإنتا ووسائل مأجور، وعمل حرة، عمل سوق يتطلب وهو المجتمع،

 .المنتج االجتماعى العمل استثمارات

 األصل فى كان والذى الريع، مفهوم فتحدث عن تطور دويدار دمحمأما االستاذ الدكتور     

 األرض مالك عليه يحصل الذى الدخل
16
 .المختلفين المفكرين عند للنقاش محال ظل ولكنه ،

 اإلنتاج فى المتحقق الفائض باعتباره (تىب ويليام) اليه نظر الرأسمالى التحول فترة ففى

 العمال، عليه يحصل ما أى األجور بين الصافى الزراعى الناتج يتوزع حيث الزراعى،

 يعود الذى الفرقى بالريع يسمى ما هناك أن وذكر .األرض مالك عليه يحصل ما أى والريع

 .وبعدا رباق السوق من موقعها حول االختالف أو الخصوبة فى األرض اختالف إلى

     

 األراضى، مالك طبقة إدانة حول يجمعون فأنهم للريع المفكرين هؤالء نظرة كانت وأيا    

 على تعمل التى الطبقات مصالح مع تتناقض مصالحها وأن منتجة، غير طبقة أنها حيث

 سرأ تراكم التى الرأسماليين وطبقة القيمة، تخلق التى العاملة الطبقة اإلنتاج، قوى تطوير

 عليه تحصل الذى للدخل رمزا الريع يصبح حيث األراضى مالك طبقة إدانة وتكون المال،

 إلى وتسعى بل القائم الوضع على الحفاظ وتحاول التطور وجه فى تقف التى الطبقة هذه

 .الوراء إلى العجلة إدارة

     

ي للريع أنه الدخل الذي ففي المفهوم البدائ .ارتبط مفهوم الريع بالملكية العقارية ،تاريخيا     
يحصل عليه مالك األرض نتيجة وضع ملكيته بتصرف اآلخرين مقابل عائد معين عينياً 

 ً  (كينز) اراستع الرأسمالى االقتصاد أزمة وقت غير انه وفى .كان أم نقديا
17
 الطبيعة فكرة 

 الطاقة زيادة فى صاحبه يستخدمه ال الذى المال رأس من جزء على ليسحبها الريعية

أي  ،"المال رأس ندرة"ـ ل اإلنتاج وسائل امتالك فى بالمضاربة وإنما المجتمع، فى اإلنتاجية

 ذى تاريخيا يصبح ألن وحدها، العقارية الملكية ال المال، رأس دور جاء أنه إلى نبه أنه

 .ريعية طبيعة

لقروض ولكن فيما بعد توسع مفهوم الريع ليشمل العوائد التي تدرها التوظيفات في ا    

وفي مرحلة متقدمة طبقت في أوربا أشكال أخرى للريع، مثل  .العامة التي تعقدها الحكومات

وهو عبارة عن دفعات دورية منتظمة يقوم بتأديتها منتفع من مال خ ص به  الريع مدى الحياة

ويستمر المنتفع (. عقار مبني أو أرض زراعية وغير ذلك) من قبل متنازل عن هذا المال

وتكون ملكية المنتفع بالمال مشروطة . هذه الدفعات حتى وفاة الشخص المتنازل لهبتأدية 

 .بتأدية الدفعات في مواعيدها على نحو منتظم

                                                           
16

 .021 ص ،(0881 االسكندرية)االول  الجزء ،السياسي االقتصاد مبادئ دويدار، دمحم. د. قارن  
17

 .(0880 للنشر موفم: الجزائر)رضا  نهاد ترجمة. االقتصاد في العامة النظرية كينز، مينر جون: قارن  
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، وكان " الريع األبدي" يطلق عليهكما عرف التاريخ االقتصادي للدول الصناعية ما     

ت منتظمة حتى عبارة عن قرض تحصل عليه الحكومات لمدة غير محددة تؤدي عنه دفعا

 (إعادة شراء القرض في سوق األوراق المالية) تاريخ إطفاء القرض
18
وبذلك يمكن أن  .

ع التي أن الريع المحصل عليه من جراء استخراج النفط ال يختلف عن بقية الريو القول

نتج وإنما يستخرج من األرض ويتم تصديره على حالته الخام لذا عرفها التاريخ ألنه ال ي

 .كالغنيمة وريوع اإلقطاع التي يتحصل عليها دون جهد أو عمل" ع نفطيري"فهو 

بقي لردحٍّ طويلٍّ من الزمن هو المصدر الرئيسي لإلثراء من المعروف ان الريع العقاري     

وكانت مصادرته واحتكاره من قبل الملوك ونبالء البالط وكبار . في أوروبا اإلقطاعية

لمزيد من القصور والبيوت الفخمة سببا  في تصاعد اإلقطاعيين، واستخدامه في بناء ا

 ، ثورة0289الثورة الفرنسية عام ) وتحولها الى انتفاضات وثورات الشعبية المطالبات

 واالنبثاقإلى اإلطاحة بامتيازات البالط والنبالء والكنيسة ادت ، (كرومويل اإلنكليزية

؛ ومع تطّور التصنيع، تراجعت خمةضالتدريجي للديموقراطية هكذا تم تحرير طاقات خالّقة 

 لجهة اإلنتاجية ملحوظأهميّة الريع العقاري الزراعي، فيما تحقّق تقدم 
19
 . 

ونظرا لعدم شمول عالقة الريع بمفهومها الكالسيكي لجميع الظواهر التي تحدد العالقة     

انتاجية عديدة، االساسية السائدة في مجتمعات البلدان النامية نتيجة لتعايش انماط وعالقات 

ضاف بعض االقتصاديين الى مقولة الريع التقليدية أوالدور الخاص الذي تلعبه الدولة فقد 

الريع " وبحسب هؤالء فان مقولة . لريع االقطاعي التقليديلتميزها عن ا"  المركزي" صفة 

ن هذه وبالتالي فا إنتاجيالمداخيل الطفيلية غير الناجمة عن نشاط  تتضمن جميع"  المركزي

 المقولة تشمل ما يلي
20
 :  

على تصدير  القسم االعظم من المداخيل الحكومية في الدول التي تعتمد بشكل اساسي. 0

تتحدد  وإنماسلع ال تتحد اسعارها بفعل عمل قانون القيمة على نطاق االقتصاد الوطني، 

ى المستوى والفرق بين قيمة السلع عل. بفعل عمل قانون القيمة على المستوى العالمي

في شروط  إالظهر غير ان هذا الريع ال ي .العالمي وقيمتها على المستوى الوطني يشكل ريعا

فمثال بعد سنوات السبعينات من القرن الماضي، ونتيجة تحوالت شهدتها النسق . محددة

انفصل الريع الى حد كبير عن الربح " اطرافه " و " مراكزه "  فيالعالمي  الرأسمالي

                                                           
18
 : كذلك ،(0881/0880 دمشق، جامعة) السياسي االقتصاد حبيب، مطانيوس: قارن التفاصيل من لمزيد 

Paul. Samuelson &W. D. Nordhaus, Economie, Seizieme edition, Economica (Paris 2000).     

                                   
19
 :قارن واثارها الفرنسية الثورة عن التفاصيل من لمزيد 

Jan Baszkiewicz, Stefan Meller: Rewolucja francuska 1789-1794: Społeczeństwo     

obywatelskie. Warszawa: 1983,                                                                                        

Pierre Gaxotte: Rewolucja francuska. Gdańsk: Arche, 2001.                                                       

                                                                              
20
 .والحقا 022 ص سابق، مصدر ،... للتخلف السياسي االقتصاد في بحث دليلة عارف.د: قارن 
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غير . لينتقل الى ملكية الدول المصدرة للمواد االولية والخامات وفي مقدمتها النفط يالرأسمال

قد ال يتعدى التمايز الحقوقي  الرأسماليان من المفيد االشارة هنا ان انفصال الريع عن الربح 

ومندمجا به  الرأسماليالشكلي، بينما يبقى من الناحية االقتصادية الفعلية ملتصقا بالربح 

ال ه البلدان النامية ال يجد حياته إيع الذي تحصل عليرفال. على النطاق العالميليته آلعا وخاض

 .العالمية الرأسماليةفي السوق 

 االموال التي تحصل عليها بعض الدول الفقيرة من الدول الغنية تحت مسميات مختلفة. 2

 .والمساعدات والهبات وغيرها واإلعاناتمثل القروض 

ن وذلك أل س المال االجنبي والمحلين ارباح المقاوالت التي ينفذها رأر مالقسم االكب. 1

" التواطؤ الرضائي " نما على اساس قد وفق قوانين السوق والمنافسة وإال تعهذه المقاوالت 

التي تحققها ارباحا " األرباح " ولهذا ال يمكن اعتبار . السياسي –مع الجهاز االداري 

يتقاسمها رأس المال مع اجهزة السلطة الشريكة له في اكثر  تركةريوع مشرأسمالية، وإنما 

 .االحوال

 للرأسماليةعلى المداخيل الضخمة المتحصلة " الريع المركزي " كما تنطبق صفة . 8

 –وغيرهم من المتعاملين بالمضاربات سواء في القطاعات العقارية او النقدية  والوسطاء

ان هذا . وغيرها من اشكال الثروة غير المنتجة واألسهمالمالية كالذهب والعمالت االجنبية 

 :من مصدرين يتأتىالشكل من اشكال الريع 

من المتاجرة بحاجات الجماهير بواسطة استغالل االحتكار االقتصادي أي ، من تحتما إ -

 والتعسف االداري؛

 إلعادةيبيا ضر –، وماليا وإداريا، باستخدام السلطة، اقتصاديا، وسياسيا، من فوق وإما -

 .صالح خلق الظروف المالئمة للنشاطات الريوعية الطفيليةلتوزيع جزء من الدخل القومي 

التصريف " هو " الريع المركزي " من االشكال السابقة جميعها يتولد نوع اخر من . 5

القائمة على التسيير  الشرائحوهو ما تحصل علية "  االقتصادي الحتكار حق اتخاذ القرار

المشار اليها سابقا وتؤمن " الريع المركزي " ي للمصالح التي تولد وتخدم اشكال االدار

 .تجديد انتاجها المستمر والموسع

رغم التغيّرات السياسية الكبيرة التي شهدتها الدول المنبثقة عن وفانه في العالم العربي و    

منا ، يشّل أو يعقّم كل جهود تقسيم السلطنة العثمانية، تغيّر شكل ومصادر الريع لكنّه بقي مهي

 التنمية االقتصادية واالجتماعية
21
السيطرة على  بهدفبل يمكن حتّى القول أن الصراعات . 

                                                           
21
 ،العربي المستقبل ،"العربية  االقتصادية والتنمية التبعية مقولة حول"  ، الدين إبراهيم سعد: قارن التفاصيل من لمزيد 

   .28 – 6 ص ،(0891 يوليو/تموز) 02 العدد ،1 السنة
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خالل القرن العشرين، مّما يفّسر االنقالبات العسكرية المتكّررة في  مصادر الريع تكاثرت

داخل المجتمعات  ، إضافة  إلى العنف والتوتّرمن القرن العشرين الخمسينات والستينات

بدافع  0888السبب وراء أول انقالبٍّ عسكرّي في سوريا عام  يرجع البعضمثال ف. العربية

قناة  مصر واحتالل على 0856عام الثالثي تسريع بناء خّط أنابيبٍّ للنفط، بينما جاء العدوان 

 في وهي مصدٌر ريعّي هام، ليشّكل تحّوال   (من طرف اسرائيل وبريطانيا وفرنسا) السويس

  .إرساء نظامٍّ سياسّي أكثر سلطويّة  

ما كانت عليه سابقا ،  أربعة أضعافذي شهد ارتفاع أسعار النّفط لاو 0821منذ العام     

اضطربت البنية االجتماعيّة ـ الّسياسيّة في الدّول العربيّة، وامتدّت هذه الّطفرة لتشمل الدّول 

جعل انفجار أسعار النفط  فقد .إلى أنظمة ريعيّة بلدانفي هذه الالنّفطيّة منها، فتحّولت األنظمة 

 من البلدان العربيةمن الدول المنت جة له مراكز ريعيّة رئيسة تستقطب ماليين العّمال 

واآلسيويين، إضافة  إلى المتعّهدين ورجال األعمال؛ كما فاقم من ارتهان االقتصادات العربية 

هكذا بات و .نتيجة تقلب اسعار النفط الريع وتقلّباتهتجاه هذا  ايضا، وغير النفطية ،النفطية

مّر من خالل اإلقامة في هذا أو ذاك من البلدان المصدّرة يطريق اإلثراء في العالم العربي 

أن تدفّق التحويالت من المهاجرين إلى هذه الدول أو إلى البلدان  هذا اضافة الى. للنفط

العربية المصدّرة  البلدان القتصادياتيعٍّ رئيسّي مصدر رالى قد تحّول  المتطورة الرأسمالية

مليار دوالر، ( 212.108)ما قيمته  2118 -2111فقد بلغت خالل الفترة . العاملة للقوى

 2118في عام  فقط مليار دوالر( 18.555)علما انها بلغت 
22
. 

بصورةٍّ غير  ومن األفراد المستفيدين مباشرة  أمن جهة أخرى أدّى اإلثراء السريع للعديد     

في معظم  إلى انفجار الريع العقاري في العواصم والمدن الرئيسية ةالنفطي وعمباشرة من الري

يضاف ذلك إلى عامل آخر من عوامل ارتفاع قيمة الريع العقاري منذ . العربية البلدان

 .النسبة المرتفعة للتزايد السكاني في المدنب والمتمثلستينات القرن الماضي، 

مصادر ريعيّة أخرى، تتمثّل خصوصا  في  ظهرتفقد عاله فة الى ما ذكر أضاوإ    

ونمو السياحة الجماهيريّة ( واليمن خاّصة  لمصر واألردنّ )المساعدات الخارجية السنويّة 

في المغرب وتونس ومصر )العربيّة المتوسطيّة  البلدانابتداء  من ستّينات القرن الماضي في 

 .(على وجه الخصوص

                                                           
22
 .810ص ( 01/5ملحق )ائية ، المالحق االحص1622صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد : قارن 
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تكاثر مصادر الريع وتزايد التدفّقات الماليّة الناجمة عنها شّكلت عامال  رئيسيّا  يفّسر  إن    

العربية مقارنة  مع اقتصادات بلدانٍّ نامية أخرى ال  البلدان القتصادات المتواضعةالنتائج 

تتمتّع بموارد ريعيّة مماثلة لكنّها شهدت تنمية  متسارعة
23
 . 

 نموذج التنمية" بقي  ؛في العديد من مناطق العالم تنموية اخرىج نماذ مما حققتهوبالرغم      

 توى الريع إلى أقصاه دون استخدامالعربية متمحورا  على رفع مس النفطية في البلدان "

منه إلى  مستويات االستهالك، الذي ذهب جزء هامبحيث ساهم فقط في ارتفاع  ،دينامّي له

 .أو إلى توظيفات مالية وعقارية في الخارج راضيذات االثر االستع االستهالكات الفخمة

 ومصادره امناط الريع: املبحث الثاني
احتكار الملكية، احتكار المعرفة، احتكار : يرتبط ظهور الريع بشكل من أشكال االحتكار    

التي تجعل المالك قادرا  على فرض شروطه فيما  االحتكار الموقع أو أي شكل من أشكال

فالريع العقاري الذي يحصل عليه مالك . الشيء الذي يحتكر التصرف به يتعلق باستعمال

لآلخرين  يسمح الاستخدامها به، ولهذا فإنه  وحصراألرض مرتبط أصال  بملكيته لألرض 

 صاحبأما . خصوبة األرض وموقعهااالنتفاع بها إال بعد أداء بدل معين يتحدد في ضوء 

 من ابتكاره إال إذا وافق على دفع جعالة محددة االستفادةبال يسمح للصناعي ف االبتكار

ينجم عن جهد واستثمار في الوقت االبتكار صحيح أن . يتفق عليها (االبتكارعوض لقاء )

 ر تزيد كثيرا  عن أجور العمل المبذول وعوائدوالمال ولكن العوائد التي يحصل عليها المبتك  

المسيطرة على االختراعات إلى تعميم ولهذا تسعى الشركات الكبرى . المستثمر راس المال

إقرار قوانين الحماية الفكرية من أجل ضمان حصولها على ريوع لمدة طويلة من الزمن 

 .وتختلف آلية الحصول على الريع تبعا  لنوعيته. تصل إلى أكثر من خمسة عشر عاما  

. ة والمتخلفةن الريع ظاهرة عامة تعرفها جميع االقتصادات، المتقدمومن جهة اخرى فإ    

ومن المعلوم  .في االقتصاد الوطني همية التي يمثلها الريعن الخالف ينحصر في مدى األبيد أ

ال نسبة ضئيلة من الدخل القومي في الدول المتقدمة، على عكس ما هو ن الريع ال يمثل إأ

 ، وقد اضيفت الى ذلك الدول العربية بشكل عامعليه في الدول النفطية
24
. 

ولكن هذا ال . مصدرها الخارجيمصادر الريع متعددة، وسمتها االساسية معلوم ان ومن ال    

ن الذهنية الريعية الداخلية تنتج ريعا ي غير مؤثر في انتاج الريع؛ ذلك أيعني ان العامل الداخل

                                                           
23

 Schwars, Rolf. The Political Economy of  State - Formation in the Arab Middle East: 

Rentier State, Economic Reforms, and Democratization. Review of International Political 

Economy 15, no. 4 (2008): pp. 599-621. 

24
 المستقبل ،" الديمقراطية الدولة مقومات مع وتعارضها الريعية العقلية"  الجناحي، هللا عبد: قارن يلالتفاص من لمزيد 

 .58 ص ،(2111 فبراير/شباط) 992 عدد ،العربي
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فإنتاج الثروة في دولة الريع . ليهاإبين السلطة والمقربين " تجارة النفوذ " داخليا عبر 

مجموعة قليلة ال تساهم بشكل فعال في عملية االنتاج االقتصادي، وتفوق  محصور ضمن

" المشروعة"حصة توزيع الريع على تلك الفئة على حصتها 
25
. 

ولكن حسب مضمون  .تتعدد أنواع الريوع بتعدد استعماالت التعبيرومن جهة ثانية     

وعدم  " ندرته" طبيعي بفعل النظرية االقتصادية التي ترى في الريع دخال  ناتجا  من عامل 

التمييز بين األنواع اآلتيةإمكانيته إنتاج ما يكفي إلشباع الحاجات المتزايدة، يمكن 
26
: 

وهو الدخل المتأتي سواء عن المشاركة في قرض تصدره الدولة لقاء دفعات : الريع الدائمـ 0

رف بملكية معينة لقاء سنوية أو شهرية تستمر مدى الحياة أو المتأتي نتيجة التنازل عن التص

 .دفعات منتظمة مدى الحياة

يعد الريع العقاري األساس الذي انطلقت منه النظرية االقتصادية في : الريع العقاريـ 2

. " األرض" والريع العقاري هو الدخل الناجم عن عنصر اإلنتاج . مقولة الريع صياغة

ع الفرقي أو التمايزي والري absolutالريع المطلق  :ويكون هذا الريع من شكلين

differential . 

المالكون  يسمح المن الملكية الخاصة لألراضي بحيث  الريع العقاري المطلقينتج     

هذا المقابل هو . للمستثمرين استخدام هذه األراضي، مهما بلغت نسبة خصوبتها، دون مقابل

 الربح م إضافة إلى معدلالريع العقاري المطلق الذي يضيفه المستثمرون إلى تكاليف إنتاجه

 .الذي يحصلون عليه ألنفسهم

فمع . فينتج عن ملكية األراضي األكثر خصوبة التمايزيأو  الريع العقاري الفرقيأما     

على المواد الغذائية تدخل في اإلنتاج الزراعي األراضي  الطلب تزايد عدد السكان وزيادة

. ضروريا  إلشباع الحاجات المتزايدة األقل خصوبة والتي يصبح استخدامها في الزراعة

ولكن أصحاب األراضي األقل خصوبة يحصلون مقابلها على الريع المطلق، في حين أن 

أصحاب األراضي الخصبة يزيدون البدالت عن استخدام أراضيهم ألنها تعطي مردودات 

الريع و. أعلى وبالتالي فإنهم يحصلون، إضافة إلى الريع المطلق، على ريع فرقي إضافي

 االستهالك الفرقي ال ينتج فقط من الخصوبة وإنما قد ينتج من الموقع القريب من مراكز

  .بحيث يكون نقل المحصوالت إلى مراكز االستهالك أقل تكلفة

وال بد من االشارة الى ان الريع العقاري يمثل خسارة مزدوجة بالنسبة الى مجموع     

محدودة من فائض القيمة في تساوي معدل الربح، فمن جهة، ال تشارك كمية . البرجوازية
                                                           

25
  .56 ص ،2112 -0/2 العدد ،االداب ،" والفساد الريع واقتصاد الفئوية"  حافظ، زياد: قارن 
26
دار التقدم : موسكو)، ترجمة ماهر عسل االقتصاد السياسي للرأسمالية: يوع قارنلمزيد من التفاصيل حول انواع الر 

االولى  الطبعة األول، الجزء ،الماركسية االقتصادية النظرية ماندل، ارنست: كذلك. 162 – 108ص ص ( 0826

  .والحقا 100ص  ،(الحقيقة دار :بيروت)
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ذي تركيب عضوي ادنى مما في الصناعة،  رأسماليولما كانت هذه الكمية منتجة من قبل 

ومن جهة اخرى تزداد اسعار المنتجات . فقد كان من الممكن ان ترفع المعدل الوسطي للربح

وهذا . مردوديةالراضي االقل الزراعية، ما دامت هذه المنتجات تباع تبعا لقيمة منتجات ا

على من الحد االدنى الذي سيوجد في حال الغاء الريع، ويعني في أ لألجوردنى يفرض حدا أ

بعض المفكرين ويشير . الواقع والى حد ما تحويال للقيمة من الصناعة الى الزراعة

ط االنتاج ن وجود الريع العقاري ليس عقبة في وجه التطور االمثل لنمأ" االقتصاديين الى 

يضا وعلى االخص تطور عالقات االنتاج بوجه عام فحسب، بل هو يعرقل أ الرأسمالي

فالريع الذي يستأثر به المالك غير المستثمرين يسحب من الزراعة . في الريف الرأسمالية

 "في الزراعة  الرأسمالوهو ينقص مال التوظيف الشاغر ويبطئ تراكم . وال يعاد توظيفه
27
. 

وهو الدخل الزائد الناجم عن استثمار الثروات الباطنية اليابسة، السائلة أو : لمنجميالريع اـ 1

. المتدنية لمثيالتها باإلنتاجية أو آبار ذات إنتاجية عالية قياساالغازية المستخرجة من مناجم 

ولما كانت أسعار منتجات الثروات الباطنية مثل الذهب والنفط والغاز والفلزات وغيرها 

في ضوء تكاليف إنتاج الثروات الباطنية األقل إنتاجية والتي يكون إنتاجها ضروريا  تتحدد 

العالية تكون تكاليفها متدنية وتعطي  االنتاجية لتلبية الطلب عليها، فإن المناجم واآلبار ذات

 .مستثمريها ريعا  منجميا  إضافيا  يشبه إلى حد كبير الريع العقاري الفرقي

ريع فرقي ناجم عن وفورات خارجية مرتبطة بالموقع المتميز الذي  وهو: ريع الموقعـ 8

مثل القرب من خط السكة الحديدية الذي يوفر : تشغله وحدات النشاط االقتصادي

 .للمشروعات تخفيضا  في أجور النقل

الريع الوظيفي الناجم عن المزايا هناك من األشكال الحديثة للريوع : الريع الوظيفيـ 5

ي يتمتع بها أصحاب الوظائف مثل السكن المجاني، السيارات، مهمات اإليفاد، العينية الت

هذه المزايا العينية ترتبط بالموقع الوظيفي وليس . بعض السلع والخدمات بأسعار مخفضة

وهكذا يمكن تفسير الصراع على . بكمية العمل الذي يقوم به شاغل الوظيفة أو بنوعيته

 .افع مادية للحصول على نصيب أكبر من الريع الوظيفيالمواقع والسلطات أحيانا  بدو

باعتبار أن الريع إجماال  هو الدخل غير الناتج من العمل فإن المضاربين، : ريع المضاربةـ 6

ويجمعون اخرى بالرغم من تعرضهم للخسائر أحيانا ، يحصلون على دخول عالية جدا  أحيانا  

في  ضاربةالم وأكثر ما يظهر ريع. ول جديدةبذلك ثروات طائلة تصبح بدورها مصدرا  لدخ

يعرف التاريخ االقتصادي تشكل ثروات طائلة . سوق العقارات أو في أسواق األوراق المالية

مثل المضاربة على األراضي في أثناء نزوح النشاطات االقتصادية نحو  المضاربة نتيجة
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 .108،  مصدر سابق، ص ...ةالنظرية االقتصادية الماركسيارنست ماندل، : أنظر  
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كما سجل . السنة الواحدةالغرب األمريكي إذ كانت أسعار األراضي تتضاعف عدة مرات في 

 ثروات ضخمة جدا  نتيجة تكونت حيث جنوب شرقي آسيا حالة التاريخ االقتصادي الدولي

 .على العقارات أو على األسهم المضاربة

المتوسط  الربح من المعلوم أن معدل الربح االحتكاري أعلى من معدل: الريع االحتكاريـ 2

االحتكاري الزائد والربح . الكاملة المنافسة وقالذي تحصل عليه المشروعات العاملة في س

 ليس بالضرورة ناجما  عن نجاعة أعلى في األداء االقتصادي وإنما يكون غالبا  نتيجة احتكار

وتحديد مستوى العرض بحيث تكون األسعار أعلى من تكاليف اإلنتاج مما يوفر  السوق

 .للمحتكر ربحا  إضافيا  يمثل الريع االحتكاري

 النشاط االقتصادي لوسائل اإلنتاج وحرية الخاصةالقائم على الملكية  السوق اقتصادفي     

مما  الدخل القومي تتوافر التربة المالئمة لتوليد الريوع ويستحوذ الريع على قسم كبير من

 .المنتج في االقتصاد الوطني واالستثمار يؤدي إلى تثبيط دوافع العمل

 الى نوعين يعالر نقسمي ومن ناحية مصادره    
28
 : 

 :وتتمثل في :األنواع الخارجية . أ

 .بامتياز ريعيا   دخال   يعتبر والذي :والغاز النفط ريع. 0

 بشكل إنتاجها تكلفة على المعادن سعر تفوق نتيجة المعدني الريع يتشكل :المعادن ريع. 2

 .كبير

قناة السويس ) والخطوط الممرات تلك بوصف :اإلستراتيجية النقل وخطوط الممرات ريع. 1

 .خدماتها من المستفيدة للدول بالنسبة عنها بديل وال العبور حتمية (وقناة بنما مثال

 االستمارات قيمة يفوق اقتصاديا   ريعا   تدر السياحية المرافق شبكة إن: السياحة ريع. 8

                                                   .فيها المبذول والجهد

 .الخارج في والعاملين المغتربين التتحوي ريع. 5

 او فعلية مساعدة اطار في المتقدمة الدول بعض تمنحها التي الخارجية المساعدات ريع. 6

 .(االمريكية لمصر واسرائيل" المنحة السنوية"مثال )  اقتصادي غطاء تحت سياسي اطار في

 : وتشمل األنواع الداخلية -ب

ينجم الريع في تلك الحاالت من خالل  :نشطة الدولةوالخدمات التابعة أل ريع السيادة .0

تكاليف استثمارية  كبيرة أو األرباح التي تجنيها تلك الفعاليات االقتصادية دون جهود

 .باهظة
                                                           

28
 االقتصادية العلوم جمعية في القاها محاضرة. سوريا في الريعي لالقتصاد االجتماعية االبعاد إبراهيم، غسان.د: قارن 

 :التالي الرابط على متاح. 06/2/2101 في السورية

 http://www.mafhoum.com/syr/articles_10/ibrahim.pdf 

 :التالي الربط على متاح. اإلنتاج إلى الريع من أين؟ إلى العربي االقتصاد حافظ، زياد. د: كذلك

http://www.arabnc.org/details.php?id=408&cid=138&tohide=0 

http://www.mafhoum.com/syr/articles_10/ibrahim.pdf
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 .وهي األكثر ظهورا :المضاربات المالية .2

 من جهة اإليجار المتصاعدناجم عن وهي مصدر لريع مزدوج  :المضاربات العقارية .1

 .من جهة اخرى أسعار العقارات  ارتفاعوريع ناجم عن 

 .ريع الخدمات .8

 الريع إلشكاليةمقاربات املدارس االقتصادية : الثالثاملبحث 
ال بد من االشارة الى انه ليس ثمة اتفاق حول مفهوم الريع حيث يختلف ذلك من  ،بداية    

مدرسة الى اخرى
29

ية مختلف لذا سيكون مفيدا من الناحية المنهجية التعرف على رؤ.  

 .االسس التي انطلقت منها في صياغته والتعرف علىالمفهوم  المدارس االقتصادية لهذا

الى وقفة سريعة  ،في الواقع ،وقبل ان ندخل في تفاصيل مقاربات المدارس المختلفة نحتاج    

 الرأسماليعن الريع في الفترات التي سبقت الراسمالية تميزا له عن الريع العقاري  للحديث
30
. 

المتمدين، نشاط االنسان االقتصادي  الرأسماليتمثل الزراعة، في المجتمع ما قبل     

. االجتماعي الفائض للمنتوجويكون فيه الريع العقاري بالتالي الشكل االساسي . الرئيسي

وينتج هذا الريع منتجون زراعيون يقتنون عمليا وسائل انتاجهم الخاصة ويملكون على االقل 

او من ( سخرة)حق االستعمال الذي يتخلون مقابله عن قسط من عملهم  رضلألبالنسبة 

الفالحي الى انتاج  للمنتوجومن المعلوم ان هذا التقسيم . للطبقات المالكة( ريع عيني)انتاجهم 

يتم كليا خارج السوق، في مجال انتاج القيم ( ريع عقاري)ضروري ونتاج فائض 

 .االستعمالية

بصورة  إال، الرأسماليتعتبر االرض عينها، في عصر ما قبل  الآخر  ومن جانب    

 ." سمالالرأ" يفترض فيه ان يدر دخال متناسبا مع هذا  " نقدي رأسمال"ـ استثنائية تثميرا ل

يظهر في مجتمع تصبح فيه  إذ هو من طبيعة مغايرة تماما،ف الرأسماليالريع العقاري اما     

وينجم عن توظيف رساميل في الزراعة يفترض  سلعا، ض نفسها ومنتجاتها الرئيسيةاالر

، انفصال المنتجين الرأسماليةويترتب عليه، شانه شأن الصناعة . فيها ان تغل الربح الوسطي

، الرأسماليوينطوي عالوة على ذلك انفصال مالك االرض والمالك . عن وسائل انتاجهم

ضبط ما يميزه ويفصله عن الربح وهذا بال. المزارع –وانفصال وسائل االنتاج والمقاول 

 .الرأسمالي

                                                           
29

 comp: Bina, Cyrus, Some Controversies in the Development of Rent Theory: The Nature of Oil Rent, Capital 

&Class, no. 39, Winter 1989, pp. 82-112. 

 
30
 112 ص سابق، مصدر األول، الجزء ،الماركسية االقتصادية النظرية ماندل، ارنست: قارن التفاصيل من لمزيد 

 .والحقا
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نه في حين تستطيع الرساميل ان تدخل وتخرج بحرية في كل دائرة من دوائر وبالمقابل فإ    

فملكية االرض فيها قد احتكرت من . ال تستطيع ان تدخل بحرية الى الزراعة فإنهاالصناعة، 

 .مقابل اداء ريع معين إال هاإليتحضر الدخول  والتي قبل طبقة من المالك العقاريين

احتكارا : الرأسمالياالرض احتكارا مزدوجا في فجر نمط االنتاج  مثلتبهذا المعنى     

  .طبيعيا واحتكارا تملكيا

 املدرسة الفيزيوقراطيةمقاربة : أوال
 بحسب مقاربة هذه المدرسة    

31
فإن الريع يأتي عن طريق الزراعة فقط بوصفها الحرفة  

في حين ان باقي األنشطة االقتصادية  عليـه يحصل مما أكثر اإلنسان تمنح لوحيدةالمنتجة ا

على ان ما يســتهلكه  Physiocrates (الطبيعيون)ل الفيزيوقراط ودلّ . عقيمة ال تولد ريعا

ما تنتجه األرض من ناتج وهذا ن الفـالح من غذاء ومستلزمات زراعية كالبذور مثال  يقل ع

 – أما األنشطة االقتصادية األخرى كالصناعة والتجارة فإنها .الريع ن عليهيطلقوالفرق بينها 

غير منتجه ألن عملها يقتصر على التجديد و التبادل وبهذا عدوا الريع  –بحسب الفيزيوقراط 

" ويطلق الفيزيوقراط على هذا النوع من الريع الذي تمنحه الزراعة بـ  .ةهبة الطبيع بمثابة

 العملية نتيجة بين و ما، سلعة على للحصول ينفق ما بين الفرق هوو، " الريع الصافي

 .انفسه السلعة هي التي اإلنتاجية

في صورته النقدية ( ضيطبقة مالّك األرا)ج الصافي تأخذه الطبقة المالكة هذا الناتإن     

وقد َعدّ الفيزيوقراط األرض هبة . ، وهي تحصل عليه بفضل ملكيتها لألرضكريع لألرض

 علىنسان في خلقها ووجودها وإنها عنصر إنتاج طبيعي لها القابلية دخل لإل طبيعة والال

ولهذا السبب كان  .إنتاج فائض يزيد على تكاليف العمل وراس المال المستعمل في اإلنتاج

فقط  وإن ما يحصل عليه الفالح يضمن له  الريع ي قتَطع من الفالحين كحصة من المحصول،

 .  احدة مع تأمين مستلزمات الزراعة للموسم الالحقحد الكفاف لسنة و

 المنتج النشاط هي الزراعة أن الطبيعيون نبيّ حيث "  الصافي الريع "مفهوم  ومن خالل    

 مستوى الى ينتقلون بعد ذلك  ،بينما الصناعة والتجارة عبارة عن أعمال غير منتجة الوحيد

 على الصافي الريع عن الناجم العام الدخل توزيع خاللها من يتم التي الكيفية تحليل إلى آخر،

                                                           
 راية تحت انضموا الذين و العلماء و عيين،الزرا المالك و النبالء من جماعة هم الطبيعيون أو الفيزيوقراطيون 31

 علم و الفيزيوقراطية المدرسة أسس وضع في الفضل له يعود الذي ،Quesnay( كيناي فرانسوا) الطبيب االقتصادي

 على هيمن و ،1750 سنة"  االقتصادية الجداول "بـ  عنونه الذي الشهير كتابه إصداره بعد الحديث، السياسي االقتصاد

 المدرسة مقاربة حول التفاصيل من لمزيد .1789 الفرنسية الثورة قيـام غاية إلى فرنسا في القتصاديةا األفكار

 : انظر الريع إلشكالية الفيزيوقراطية
W.Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa, 1987, s.129-150 

H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa.2005.                              
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 وضعه الذي (االقتصادي الجدول) استخدام خالل من ذلك و المجتمع، داخل األفراد

 التي العملية تشبيه إلى لجأ بحيث الطب، ميدان في بخبرته ذلك في مستعينا (كيناي فرانسوا)

 داخل الدم دوران بعملية المجتمع طبقات على الثروة دوران و الــدخل توزيع خاللها من يتم

 التي النـظريات أشـهر من الدخـل توزيع نـظرية تعتبر و .(الدموية الدورة) اإلنسان جسم

 االقتصاد دراسة على خاللها من اوركزحيث  ،االقتصادية دراساتهم في الفيزيوقراط قدمها

 على تركز ئيةجز نظرة وفق ليس و الوطني المستوى على الدخل تدرس شاملة نظرة وفق

 .للتحليل كوحدة الفرد دخل

 أخرى و عقيمة طبقة إلى المجتمع تقسيم و ،" الصافي الريع"  مفهوم من انطالقاو    

 الطبقة من الثروة انتقال كيفية فيه نيبيّ  اقتصاديا جدوال يخطط أن (كيناي) استطاع ،منتجة

 إلى الثروة هذه تعود كيف ثم ،هحسب تعبير العقيمة الطبقات من غيرها إلى الزراعية المنتجة

 .اإلنتاج من عام كل في هكذا و الزراعية، أي منها انطلقت التي الطبقة نفس

 الريع إلشكالية مقاربة املدرسة الكالسيكية: ثانيا
 على ردا   Mercantilism التجاري الفكر جاء ومثلما هأن الى هنا االشارة من بد ال بداية    

 كان ما على ردا   الكالسيكي الفكر جاء األوربية، المجتمعات ورتتط أن بعد الكنسي الفكر

 آراء وت عَد. الرأسمالية المجتمعات على طرأ الذي التطور تساير تعد لم متناثرة آراء من سائدا  

 المدرسة هذه رواد اهتمام لعل الريع موضوعة وفي .المنظم االقتصادي للفكر بداية الكالسيك

 مايدفعه وإن اقتصادية أهمية ذات الزراعة كانت وقت في داللة له لما يرجع تبعهم ومن

  .بحقهم مجحفا كان األرض استعمالهم مقابل المستأجرون

شكالية الريع مقدمين مقاربة اخرى لتفسير الريع ف الكالسيك مقاربة الفيزيوقراط إلخال    

بينها بحسب كمية العمل  ت بادل  فيما السلعالتي ترى أن وانطالقا من نظرية القيمة في العمل 

 ،الريع هو منتج للعمل وليس هبة الطبيعةإن  -أي الكالسيك  –فقد بينوا . في إنتاجها المبذول

عد الريع عنصرا  من العناصر التي و. ة التي يضيفها العامل إلى الموادأي أن الريع هو القيم

 . السلعة شانه شان الربح واألجر سعريتكون منها 

بحث في طبيعة " في كتابه المشهور  (آدم سميث)سس المدرسة الكالسيكية وقد كتب مؤ    

" وأسباب ثورة األمم
32

إلى أن اللحظة التي أصبحت فيها األرض موضوعا  لملكية  مشيرا  

خاصة، فإن مالك األراضي يحبون أن يحصدوا حيث لم يبذروا، ويطلبون ريعا  حتى بالنسبة 

أن  عليه ينبغيوالذي  ،سوى مشقة جنيها المزارعتكلف للمنتجات الطبيعية لألرض التي لم 

يدفع ليحصل على األذن بحصادها، وينبغي أن يتنازل لمالك األرض عن جزء من حصاده، 

( يعادله  نقدا   أو ما)هذا الجزء من الناتج وجزء من الذي يحصده أو من الذي ينتجه بعمله، 

                                                           
32

 Smith, Adam (1977). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Op, 

cit. 
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ألسعار بشكل مختلف عن األجور في تكوين ايدخل الريع ان  وأضاف .يشكل ريع األرض

الرتفاع أو انخفاض  سببا  واألرباح، فإذا كان ارتفاع أو انخفاض األجور واألرباح يعتبر 

هذا ويعد . الرتفاع أو انخفاض األسعار نتيجةاألسعار، فإن ارتفاع أو انخفاض الريع يعتبر 

  .الختالف الريع اختالفا  جذريا  عن صور الدخل األخرى اوصف

  :هي ثالث زوايانظرة آدم سمث للريع من خالل  تلخيصيمكن و    

 .، شأنه في ذلك شأن الربحجزء من ناتج عمل العاملالريع كونه . 0

 نتاج طرح بعد لمالكها األرض عطاء هو الريع عدّ  عندما الطبيعة عمل ناتج كونه الريع. 2

 .منها نساناإل عمل

 على -حسب سميث  – مبررة كانت واذا. عالمزار الى األرض مالك احتكار ثمن الريع. 1

 ولكن التحسينات تلك مع يتناسب ال فهو أرضه، على المالك بها يقوم التي التحسينات أساس

 مقابال   ليس سمث رأي بحسب األرض ريع أن أي له ، يعطيه أن المزارع يستطيع ما مع

 على يحصل أن يمكن بكرال األرض مالك أن إذ. أرضه   على المالك بها قام التي لالستثمارات

 .عليها التحسين إدخال دون منها ريعٍّ 

 

 في مبادئ " األهمفي كتابة  فقامالتوزيع  بإشكالية (ريكاردو دافيد)اهتم  من جانبه    

 بين االجتماعي الناتج لتوزيع الناظمة القواعدبتحليل  " والضرائب السياسي االقتصاد

 فيه عالج كما المال، رأس وأصحاب والعمال ياألراض مالك: الثالث االجتماعية الطبقات

 األمم، بين الحر التجاري التبادل قضايا إلى إضافة وغيرها العقاري والريع القيمة نظريات

 منها كل في لإلنتاج النسبية المزايا أساس على القائم
33
 العقاري وقد بيّن ريكاردو ان الريع .

 يعود - الرأسماليين ربح ومعدل األراضي لهتغ الذي الصافي الدخل بين الفرق يعادل الذي -

 . باستغاللها الرأسماليين لمستثمرينا سماح لقاء األراضي مالك إلى

 تتحدد إنما الريع أن يرى نهفي أ( ريكاردو)بلورها  التي الريع ويمكن تلخيص نظرية    

 استغالل ابلمق في األرض، مالك الى تدفع التي الزراعي المنتوج قيمة بين النسبة من قيمته

 السكاني والنمو االستهالك تقدّم أن وبما. للمنتوج السوقية والقيمة لألرض، المنتجة اإلمكانات

 أقل أراضٍّ  استخدام الى وبالتالي يزرعونها، جديدة أراضٍّ  عن البحث الى الناس يدفعان

 السعر من أعلى سعر ذا يكون الجديدة األراضي هذه في المتحقق المنتوج فإن خصوبة،

 المنتوجات تباع حيث السوق في ريكاردو، يالحظ هذا، ومع. الخصبة األراضي الى بالنسبة

 األعلى للمنتوجات تبعا   ومضبوطا   متساوية، منتوجات الى بالنسبة واحدا   السعر يكون كلها،

 األراضي في ينتج ما مصلحة في يكون القيمة في واضح فارق بالتالي هذا عن وينتج. سعرا  

 شرح عبره يمكنه كمثال المحاججة هذه يستخدم (ريكاردو) ان هناويبدو . بةخصو األكثر

                                                           
. الدولية االقتصادية العالقات ياسر حسن، صالح.د: قارن الدولي للتبادل الكالسيكية المدرسة رواد نظرة حول لمزيد  33

 .(2006 المزدهرة، للطباعة الرواد دار :بغداد) االكسيولوجيا – االنطولوجيا – االبستيمولوجيا
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 العمل قيمة بصفتها للمنتوج، األساسية القيمة مع عالقتها في السوق  Mechanisms أواليات

 .لتحقيقه المبذول

 أن (ريكاردو)عتقد ه في الريع، امسعاه للتعمق في بلورة اسس نظريت وبالمقابل وفي    

 الحدية التكلفة أيضا   يساوي الريع أن بمعنى الحدية، تكلفته ما يساوي لمنتج طبيعيال السعر

 تكلفة أي) الشروط أصعب في اإلنتاج وتكلفة الشروط أفضل في اإلنتاج تكلفة بين الفرق أي

 المال رأس في زيادة أي أن القانون هذا ومفاد المتناقصة الغلة بقانون ويعتقد( األخيرة الوحدة

 نسبة ولكن األرض غلة في زيادة إلى حتما   ما يؤدي أرض زراعة في المبذول ملالع وفي

  .حتما   منها أقل بل المال رأس في الزيادة نسبة تعادل ال الغلة

التي اشار ( التفاضلي الريع) مقولة (ريكاردو)بلور لريع نظريته في ا وعلى طريق بناء    

 األفضل وموقعها خصوبتها بزيادة يزداد رضاأل مالك عليه يحصل الذي الريع نأفيها الى 

 الزراعي المنتج إنتاج كلفة تكون عندما وذلك فيها للريع وجود ال حاالت نبيّ  ذإ السوق، من

 األرض اسماها التي األرضي أسوأ في هذا ويحدث بالسوق المنتج ذلك ثمن لىا ويةمسا

 ناتج من الجزء ذلك بأنه الريع (ريكاردو) عّرف وانطالقا من هذه المقاربة(. الحدية)

ذا دفعنا هذه وإ. تفنى ال التي الطبيعية قواها استخدام مقابل لمالكها يدفع يالذ األرض

 والريع االقتصادي الريع بين  زيميّ االطروحة الى نهايتها القصوى لتبين لنا ان ريكاردو 

 إذن .حسينهات ألغراض األرض في المستثمر المال رأس على الفائدة يشمل الذي االعتيادي

 تحديد في األساسي الدور لها باإلنتاج المستخدمة اإلنتاجية الكفاءة في الطبيعية الفوارق

  .الريع مستويات

 الريع إلشكالية املقاربة املاركسية: اثالث
ذاته  الريع من واقع اإلنتاج الرأسمالي إلشكاليةمقاربتها في  انطلقت الماركسية    

34
  .

مثلها مثل الصناعة تخضع لنظام اإلنتاج الرأسمالي،  -المقاربة بحسب هذه  –فالزراعة 

"  أرضه استغاللزارع الى المالك العقاري مقابل ومادام األمر أن هناك مبلغا  مدفوعا  من الم  

هذا المبلغ المدفوع يسمى ريعا  عقاريا  سواء كان مدفوعا  في فان  "محددة بمدّة زمنية 

ن األرض أ (ماركس)ويرى   .الخ ...أو مناجم أو مصايدأراضي زراعية أم أراضي بناء 

ولكن بالرغم من ذلك فان لألرض في النظام . ليست ناتج عمل ومن ثم ليست لها قيمة

الرأسمالي ثمن شأنها شأن السلع األخرى، فمع التوسع في غير الزراعة معتمدا  على 

رها للتربة، وهو مايزيد الريع المنتجات الزراعية تزيد قدرة الملكية العقارية، بفضل احتكا

ثمن لشراء الريع  وإنماويرفع من ثمن األرض، الذي هو في الحقيقة ليس ثمنا  لشراء األرض 

فإن  (ماركس)وعند  .الذي يحصل عليه من يحتكر ملكية األرض على مدار عدد السنوات

                                                           
34

 http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/action_lect.aspx?fid=7&depid=1&lcid=17501 
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 كل ريع عقاري هو جزء من فائض القيمة
35

ائض هو شكل خاص لف وفقا  لذلكوالريع ، 

لسلعة الذي يتمثل في فائض بمعنى هو ذلك الجزء من قيمة ا ،أي هو الربح الفائض القيمة

ذاتها عالقة  حد ليست لها في( الخ...ومساقط المياه األرض، وملكية القوى الطبيعية القيمة

، وبالتالي من سعر السلعة المنتجة بفضل هذه المصادر ذلك الجزء من فائض القيمة بإنتاج

إن هذا الفائض في الربح يوجد حتى في حالة عدم وجود الملكية العقارية، فالملكية . ةالطبيعي

هذا الجزء من فائض القيمة المّحول الى فائض ربح ، ولكنها فقط تعطي  تخلق الالعقارية 

ومن ثم فإن . الربح من جيب الرأسمالي الى جيبهالمالك العقاري القدرة على نقل فائض 

، وفائض الربح هذا يذهب فائض الربح ولكنها أساسه الطبيعيست مصدر القوى الطبيعية لي

وهو ككل فائض قيمة يتم خلقه بواسطة  .بدال  من ان يذهب الى الرأسمالي الى المالك العقاري

  .عمل العمال

 : هما العقاري للريع شكلين بين (ماركس) يميّز اخرى جهة ومن  

 للربح بالنسبة الربح في الزيادة وهو Differential Rent ختالفياال أو الفرقي الريع. 0

 ظروف فيها تكون التي الزراعة في عليه الحصول يتم الذي الربح فائض انه أي. المتوسط

 كما لإلنتاج العام السعر بين الفرق يمثل إذا   فهو. المتوسط للربح بالنسبة مالئمة ثركأ نتاجاال

 األراضي على لإلنتاج الفردي والسعر ءا  سو األكثر األراضي على اإلنتاج أوضاع تحدده

 ال (ماركس) يراه لما وفقا   الريع أن يظهر ذلك من. خصوبة األكثر واألراضي المتوسطة

 وهو ،الزراعيين العمال من المسلوب( ئضالفا أو)  الزائد العمل من ولكن األرض من يأتي

 عةالزرا في األساسية جنتااال وسيلة أن وبما. ماركس عند قيمة له فقط اإلنساني العمل

 تشكل وال قيمة لها ليست لذا الطبيعة ناتج من ولكنها ،العمل ناتج من ليست وهي األرض

 والذي الزراعة، في المنتج القيمة فائض من جزءا   يمثل الريع ان ذلك ويعني .المال رأس

 يسهم ال األرض فمالك .مكتسب غير دخل ولكنه له، دخال   ويكون األرض مالك عليه يحصل

 المالك بوصفه الريع على يحصل انه بل عمله، قوة يبيع وال االجتماعي العمل عملية في

  .قيمة فائض عنه   ينتج استخداما الرأسمالي اإلنتاج إطار في تستخدم التي لألرض القانوني

 في يرى إذ الريع في ماركس تحليل محور يشكل هوو ، absolute Rent المطلق الريع. 2

 يسمح ال العقاري المالك انإذ  ريعا ، تغل ال الحدية األرض بأن ريكاردو راضافت على رده

 من النوع هذا. سوءا   األراضي ألكثر بالنسبة حتى مقابل دون أرضه بزراعة بالترخيص

 والذي" المطلق الريع"  ماركس عليه أطلق ما هو الحدية لألرض بالنسبة حتى يدفع  الريع

 . العقارية لكيةالم إلى إال بوجوده يدين ال

 القيمة فائض مصدر االولى ةجالدر في يحلل (ماركس) ان الى هنا االشارة من والبد    

 القضية هذه تفاصيل في ندخل لن .عقاري وريع وفائدة ربح :الى انقسامه ذلك بعد ليدرس

 باالر لرأسمال المكرسة (المال راس) من الثالث المجلد في االهمية الكبيرة الفصول عند وال

  .هنا العقاري الريع اشكالية عن التوقف نود بل النقدي، والرأسمال التجاري والرأسمال

                                                           
35
، المجلد الرابع، الجزء نظريات فائض القيمة، الرأسمالكارل ماركس،  :انظر التفاصيل حول هذه النقطة من لمزيد 

 (0891وارشو، )  النظرية االقتصادية لكارل ماركسسيمكوف، . ي: ؛ كذلك(باللغة البولندية( )0866وارشو، )الثالث، 

 (.بالبولندية)
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 ثمن اصبح مالكون الرأسمالية البلدان في تماما   ويشغلها محدودة االرض مساحة كانت لما    

 ارض على بل وسطية ارض على االنتاج نفقات بواسطة يتحدد ال الزراعية المنتجات انتاج

 للشروط تبعا   بل السوق الى المنتجات لنقل الوسطية الشروط بواسطة وال األسوأ النوع من

 شروط في او) نوعا   جودأ ارض على االنتاج وثمن الثمن هذا بين الفرق نإ. مالئمة االقل

 لهذا مفصل تحليل الى باالستناد (ماركس) ان(. المتفاوت او) الفرقي الريع يعطي( احسن

( فرق) تفاوت وعن األراضي جودة في( الفرق) التفاوت عن جمين نهأ فيه يبين الريع

"  القيمة فائض نظريات" ففي. الزراعة في الموظفة الرساميل
36
 خطأ الى ماركس أشار 

 الى جودة اكثر اراض من الدائم باالنتقال إال يحصل ال الفرقي الريع ان يزعم الذي ريكاردو

 فاألراضي. ايضا   تحدث قد معاكسة غيراتت فان: ذلك خالف على فاألمر. جودة اقل اراض

 .الخ المدن ونمو الزراعة مستوى فاعارت بفعل اخرى فئة من اراض الى تتحول ينةمع فئة من

 " الغلة تناقص قانون "الشهير والقانون
37
 عيوب القاء الى يرمي عميق خطأ بمثابة يبدو 

على  التعتيم ، أيغيرها دون الطبيعة كاهل على وتناقضاتها الضيقة وحدودها الرأسمالية

 في اإلشارة ايضا   بمكان االهمية ومن. عالقات  االنتاج وشكل الملكية السائد في هذه التشكيلة

 الفالح يخلق عندما) العمل ـ الريع تحول يبين الذي ماركس تحليل الى ،العقاري الريع تاريخ

 الفالح يخلق عندما) عيني يعر الى او إنتاج ـ ريع الى( المالك ارض في بعمله اضافيا   نتاجا  

 نقدي ريع الى ثم"( االقتصادي غير االكراه" بموجب للمالك يقدمه اضافيا   نتاجا   ارضه على

 تطور بسبب ـ القديمة روسيا في اتاوة اي" اوبروك" ـ نقد الى العيني الريع هذا يتحول اذ)

ع انتاج ل س  عمل رب"  الزراعة في الفالح محل يحل عندما رأسمالي ريع الى وأخيرا ،(ال

 المأجور العمل الى باللجوء االرض يزرع "
38
 . 

 من -( االحتكار) نظريته وفق على – ينشأ الريع أن هنا بيّني (ماركس) نأ القول خالصة    

 وذلك عليها، الطلب من أقل دائما العرض إن حيث الزراعية للمنتجات االحتكاري الثمن

 أن (ماركس) يرفض الرؤية هذه الى واستنادا. باستمرار األرض خصوبة انخفاض بسبب

 ريع تفسر لم ألنها األرض تحسين في المستثمر المال رأس على فائدة هو الريع يكون

 والصناعة الزراعة في واحد هو الريع أن بيّن فقد رأسمال، بها يستثمر لم التي األرض

 على بقدرتها ستعماليةاال قيمتها تنحصر - كسلعة – النقود أن إلى بذلك مستندا   والتجارة

 تقرض فالنقود لزيادة، محققة وهي للمقرض تعود وفس أنها حين في تبادلية قيمة تحقيق

 . العمل بقوة المعروفة السلع شأن شأنها مالكرأس

يقدم رؤية نقيضة للرؤية البرجوازية  الماركسي، السياسي وبهذا المعنى فان االقتصاد    

 ونسبة الريع،" أن ترى فالمقاربة الماركسية لهذه االشكالية. يعبمختلف مدارسها االشكالية الر

 أي لفائض القيمة، المختلفة لألجزاء مختلفة أسماء إال هي ليست الصناعي والربح الفائدة،

ان هذه االجزاء المختلفة لها مصدر واحد هو . السلعة تحتويه التي عنه المؤدى الغير العمل

      ".العمل 

                                                           
36

 .، مصدر سبق ذكرهالقيمة فائض نظريات ماركس، كارل: قارن التفاصيل من لمزيد  
37

 Malthus T.R. An essay on the principle of population, Ed. 6 1826. 
38

 See: http://www.marxists.org/arabic/archive/lenin/1914-marx/03.htm. 
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 القيمة فائض تحقق أشكال أحد إال ليس ،...احتكاريا أو عقاريا ريعا   نأكا فالريع،    

 فائض من األكبر القسم يتنازعها التي األخرى األجزاء جانب إلى العمل قوة من المستخلصة

 التي الصغيرة البرجوازية الرؤية حسب" قيمة يخلق ال" ألنه ليس ريعا ، يسمى. هذا القيمة

 رأسماال( rentier) منها المستفيد يقدم أن دون من منها يقتات إنه بل منه، وتنزعج تدينه

األرض  كامتالك معينة، تاريخية شروط تحدده امتياز إنه مثال، التجاري أو المالي كالرأسمال
39
. 

 

 مقاربة النيوكالسيك: رابعا
 النيوكالسيك بحسب   

40
 إن الريع هو ليس بالضرورة أن يكون مالزما  لألرض ومستقالف 

ذلك من كون السلع  انهم يبررون .(كدخل رأس المال)عن بقية الدخول  االستقاللتمام 

الرأسمالية هي وسائل منتجة، في حين أن األرض بحد ذاتها وجدت في الطبيعة كما هي، 

رؤوس  استثمارقتصادي عنصرا  إنتاجيا  منتجا ، إال بعد تمثل بالمعنى اال وبالتالي فهي ال

فإن   لهذه المقاربة ووفقا. (الخ ... ، وإقامة السدود، وتصريف المياهكشق الترع)األموال فيها 

الريع المدفوع ثمنا  لمنفعة األرض سوف لن يتضمن الريع فقط باعتباره سعر األرض 

يتضمن أيضا  المدفوعات األخرى التي دفعت كفائدة رأس المال  وإنمابوضعها الطبيعي 

بأن الريع  ، وفقا لهذه المقاربة،م يمكن القولوتأسيسا  على ما تقد. المستثمر في األرض

للفائدة على رأس المال  استحقاقاالمدفوع لقاء استئجار األرض الزراعية يتضمن جزء منه 

. واألقساط والخدمات التي سبق وإن دفعها المالك بغية الحصول على عائد من تلك األرض

عتيادي يوصف بالريع اال يك،، حسب النيوكالسوعليه فالربح المتضمن كل هذه المدفوعات

حتساب اتيادي ولذلك عند قتصادي وهو جزء من الريع االعالذي يدخل بضمنه الريع اال

 واستنادا الى ذلك. الفائدة على رأس المال استبعاد، يجب قتصادي وفقا  لهذا المفهومالريع اال

نتاج دفع لعناصر االي ية يتمثل في كل مافإن مفهوم الريع وفقا  لرؤية المدرسة النيوكالسيك

ن هناك ندرة نسبية في الكمية أفطالما . التي يكون عرضها عديم المرونة مثل األرض

المعروضة من األراضي بالنسبة للطلب عليها فإنها تحصل على ريع ي دفع حتى وإن تجانست 

. خصوبة أم من حيث موقعها من السوقوحداتها المختلفة تجانسا  تاما  سواء من حيث ال

شأنها في ذلك شأن  اقتصادي، فاألرض مال قانون خاص يحكمه إن ريع األرض اللتالي فوبا

ومن ثم يكون لألرض ثمن يسمى الريع ، وهو يتحدد . األموال األخرى كونها نافعة  ونادرة

 .األراضي استئجارتبعا  لمعطيات الطلب على األرض مع عرضها في أسواق 

                                                           
 :التالي الرابط على االنترنيت على متاح. الريع اقتصاد محاربة مضمون ندير،في رفيق: قارن 39

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=345667 
40

 http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/action_lect.aspx?fid=7&depid=1&lcid=17501 
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للريع الى انه يمثل أي مبلغ إضافي يحصل عليه  في تحليلهم( لنيوكالسيكا)ويضيف     

، وفي (بحسب مارشالسعر العرض )ألية سلعة فوق سعرها التوازني  المنتج أو البائع

  .تقديرهم يتأتى ذلك من بسط  ردود أفعال العرض إزاء زيادة الطلب خالل األمد القصير

اصر اإلنتاج فإذا ارتفع فالريع ضمن هذا المفهوم يحدده مستوى أسعار الناتج وأسعار عن

، وقد تبنى النيوكالسيك الريع التفاضلي وبالعكس ازداد اإلنتاجسعر الناتج وانخفضت تكاليف 

من وجهة  االقتصادي، األمر الذي أدى الى تغير التحليل تحليل المنفعة واإلنتاجية الحدية

 زئيةعلى شكل حصص وظيفية الى وجهة النظر الج  Macro Approch النظر الكلية

Micro Approch   اإلنتاجحول تحديد أسعار عناصر. 
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 القوى االجتماعية  –اآلثار –السمات  –املفهوم / االقتصاد الريعي: الفصل الثاني
وما  ؛وتحديد سماته العامة (االقتصاد الريعي)يمثل هذا الفصل محاولة لضبط مفهوم     

 . "حاضنته " وتشكل  ية التي ترتبط بهوما هي القوى االجتماع ،يتركه من اثار

: والموسوم االولسعينا في المبحث . مباحث ثالثةهذه االشكاليات تضمن الفصل  والفتاك    

، الى تدقيق ما الذي نعنيه باالقتصاد الريعي نظرا لتنوع تعاريفه مفهوم االقتصاد الريعي

افة الى التمييز بين مفهوم بحسب الخلفية الفكرية التي يستند عليها كل تعريف، هذا اض

 . االقتصاد الريعي ومفهوم الدولة الريعية

الخصائص والسمات والمظاهر االساسية لالقتصاد : والموسوم الثانياما المبحث     
القتصاد الريعي عن االقتصادات فيسعى لتحديد الخصائص والسمات التي تمييز ا، الريعي

 .خرىاأل

، يسعى لتحديد قوى االجتماعية التي يقوم عليها اقتصاد الريعال: الموسوم الثالثالمبحث     

القوى االجتماعية التي يقوم عليها اقتصاد الريع ضمن محاولة تسعى لتحديد االثار 

 .االجتماعية لهذا النمط من االقتصاد –االقتصادية  واألبعادوالتداعيات 

  االقتصاد الريعيمفهوم  :األولاملبحث 

االقتصاد ان  ،بداية ،ولكن يمكن القول ألصحابهابحسب الخلفية الفكرية  تتنوع التعاريف    

االقتصاد الذي تمثل مساهمة القطاعات غير المنتجة فيه نسبة النمط من  هو ذلكالريعي 

 . تتجاوز النصف، مقابل القطاعات اإلنتاجية األخرى مثل الزراعة والصناعة

در مما تنتجه األرض من ثروات كالنفط مثال؛ على مص بلد مااقتصاد الريع اعتماد  يعني   

يكون عادة رخوا ويعتمد على المبادالت وينتج مجتمعا استهالكيا  هذا البلدولهذا فإن اقتصاد 
وربما نجد في  .وال بالزراعة يسيطر فيه قطاع االستيراد وال يهتم بالصناعات التحويلية

تتمتع فيه الدولة بعائدات  ،ط من االقتصاداقتصاديات البلدان العربية عموما نموذجا لهذا النم
عادة ما تستعمل مباشرة في البناء والتشييد وتوزيع  -سواء من البيع أو من الجباية  –كبيرة 

أجور الموظفين والعمال واستيراد كل ما تحتاجه الدولة، دون استثمارها في قطاعات 
ولة صاحبة الريع أرباحا وتوفر مناصب عمل؛ كما تدر على الد االقتصادإنتاجية تنعش 

وبذلك يبقى . إضافية تساهم في تنويع اقتصادها والتخلص من التبعية لقطاع المحروقات
داخليا وخارجيا من خالل  االقتصادالنمو االقتصادي مرهونا بتطور الريع ال بديناميكية 

 تشجيع القطاعات اإلنتاجية
41
من وبهذا المعنى فان االقتصاد الريعي هو ذلك النوع  .

االقتصاد الذي تغلب عليه عناصر الريع الخارجي وليس الريع الناتج عن الجهد المبذول في 
                                                           

41
 بتاريخ. 88ص الرابعة، السنة ،18 العدد ،القبس ،"الريعي  االقتصاد من العربية الدول إخراج"  قرم، جورج: قارن 

 :التالي الرابط على متوفر 2101 أفريل

 www.georgescorm.com/personal/download.php?file=al_kabass.pdf 
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تحويل المورد الطبيعي الداخلي الى سلعة ما، ذلك ان الريع الداخلي يستند بالضرورة الى 
قطاعات انتاجية داخلية او محلية بحيث تشارك العناصر الريعية في االستيالء على نسبة او 

 هذا الناتج المحلي جزء من
42
. 

االقتصاد الريعي  صبري زاير السعدي. االقتصادي العراقي دالخبير ف من جانبه يعر      
االقتصادي المتولد من انتاج النفط  –االقتصاد الذي يعتمد على الريع " النفطي بانه 

اعتماد وتتلخص درجة . للدولة( الطاقات االنتاجية واالحتياطيات)المملوك كلية ( والغاز)
بمعايير اسهام قطاع النفط بنسبة اكبر من مجموع  االقتصاد الوطني على هذا الريع

ن االيرادات النفطية وأاسهامات قطاعات الصناعة والزراعة في الناتج المحلي االجمالي، 

من مجموع % 50تمول النسبة العظمى من االستثمار العام الذي يشكل نسبة تزيد على 

الميزانية السنوية )نفاق الحكومي الجاري المن ا% 50من  كثروأاالستثمار الكلي 

من % 50من  بأكثرتسهم ( العمالت االجنبية)، وان قيمة الصادرات النفطية (االعتيادية

" مجموع الصادرات 
43
. 

 هو الريعي االقتصاد نأ الفضيل عبد محمود الدكتورمن جانبه يرى االقتصاد المصري و    

 القطاع بين وسيطا   الدولة تصبح إذ ريعية دولة من نفاقباإل جوهريا   المدعوم االقتصاد ذلك

 ثم ومن الريعية العائدات تتسلم فالدولة األخرى االقتصادية القطاعات وبين الريع يولد الذي

 العام األنفاق برامج خالل من األخرى االقتصادي النشاط فروع إلى تخصيصها يجري
44
. 

التي تصبح وسيطا بين القطاع المولد للريع من جهة  دور الدولةوهو يركز هنا على 

 .والقطاعات االخرى من جهة ثانية

 شاتيلوس ميشيل أما    
45
 رونوبلجامعة غب السياسية العلوم بمعهد االقتصاد استاذ) 

 اقتصاد عن له تميزا   التداول القتصاد المثالي بالنوع الريعي االقتصاد فيصف (الفرنسية

 يكون وبهذا الريع على السيطرة أجل من يتنافسون الدولة وحتى الجماعاتو فاألفراد ،اإلنتاج

  .إنتاجية وجهه متجها   مسلكا   يعد وال الدخل تداول لضمان وسيلة االقتصادي النشاط أكثر

 (لوشياني اكومويج) فانومن جهته     
46
مدير الدراسات في معهد الدراسات الدولية ) 

 بمصروفات جوهرية بصورة المدعوم االقتصاد ذلك أنهب ريعيال قتصادفيعرف اال (بروما

 التفريق بأن أيضا   ويضيف خارجي ريع من مدعومة نفسها الدولة أن حين في الدولة تنفقها

 في بالضرورة وليس الدولة اتإيراد منشأ في يكمن الريعي واالقتصاد الريعية الدولة بين

 .الريعية الطبيعة

                                                           
42
 299 العدد ،العربي المستقبل ،"الريعية  الدولة مقومات مع وتعارضها الريعية العقلية"  الجناحي، هللا عبد: قارن 

 .58 ص ،(2111فبراير /شباط)
43
 ، الطبعة(2118 والنشر للثقافة المدى ارد :بغداد) الحديث العراق في االقتصادية التجربة السعدي، زاير صبري: انظر 

 .81 ص االولى،
44
السلوك واألداء االقتصادي للدول النفطية الريعية في المنطقة " محمود عبد الفضيل، . د: لمزيد من التفاصيل قارن 

 .والحقا 88، ص (0892سبتمبر /ايلول) 011 العدد ،العربي المستقبل، "العربية 
45
 ttp://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/action_lect.aspx?fid=7&depid=1&lcid=19916: انظر 
46
 011 العدد ،العربي المستقبل، "دول رصد التخصيصات مقابل دول االنتاج، اطار نظري " جياكومو لوشياني، : انظر 

 .92، ص(0892سبتمبر /ايلول)
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 توليد أن إال الريعي واالقتصاد الريعية الدولة وصف في به مسلما   أصبح الخارجي فالريع    

 أو األقلية دور على يتوقف الرئيس فالمحدد .المفهومين أحد اعتماد في الفيصل هو الريع

 من محدد عدد مساهمة عن ناشئ الريعي االقتصاد أن أي الخارجي الريع توليد في األغلبية

 الخارجية السياحة على حياتها تعتمد التي سياحيةال الجزر من عدد في الحال هو كما السكان

 .المناخية أو الجغرافية لظروفها نتيجة

 الويالببحازم . د ربطي ففي حين    
47
 أفراد غالبية باشتراك الريعي االقتصاد مفهوم 

 ريعية، دولة تكون أن الريعي االقتصاد حالة في بالضرورة وليس الريع توليد في المجتمع

 في االتفاقية الدولة توجهات خالل من ريعية بدولة الريعي االقتصاد (يانيلوش) الزم فقد

  .خارجي ريع من مدعومة الدولة فيه تكون التي الوقت

 توليد في األقلية بدور وإلزامه النفطية الريعية الدولة مفهوم بشأن حسم قد األمر كان وإذا    

 غير العائدات مع كذلك ليس األمران ف اإلجمالي المحلي ناتجلا في وبنسبته الخارجي الريع

  .طيةالنف

 عن ناجما   ريعا   تعد بالخارج العاملين تحويالت أن الويالبب. د فيه يرى الذي الوقت ففي    

 وإنما الدولة إلى تعود ال كونها ريعية دولة تولد ال أنها فيها (لوشياني) يرى ،المضافة القيمة

 ليس ولكن المهاجر دخل على ضريبة تفرض أن الدولة تحاول وقد لعائلته أو نفسه للمهاجر

 .المحلي االقتصاد في الحوالة تدخل أن قبل عمل ذلك باستطاعتها

 في الريعية الدولة مع يلتقي الريعي االقتصاد نأ اللبس هذا بخصوص الباحث ويرى    

 نسبة في انويفترق اإلجمالي المحلي الناتج في الخارجية الريعية للمداخيل العالية النسبة

 الريع توليد في يعمل النفطي الريع دول في .وأيلولته الريع توليد في المواطنين مشاركة

 النخبة من قليل عدد إلى بأكمله الريع ويؤول العاملين من محدود عدد الخارجي النفطي

 من سنغافورة في كما السياحية الجزر بعض في الخارجي الريع يتولد حين في الحاكمة

 االقتصاد أن أي ريعية دولة وليس ريعي اقتصاد صدد في نكون ذلك وعند لسكانا أغلبية

 حتما   ريعيا   اقتصاديا   تولد الريعية الدولة ولكن ريعية دولة يولد أن بالضرورة ليس الريعي

 يمكن المعنى وبهذا .المختلفة االقتصادية النشاطات في الخارجية العائدات تدوير خالل من

 ريعيا   اقتصادها دوال   هناك أن حين في ريعيا   اقتصادها يكون أن دون من ةريعي دولة نجد أن

 .الريعية الدولة ضمن تحسب ولم

ومن ذلك نستنتج إن حالة اللبس وعدم وضوح الرؤية في الفصل بين الدولة الريعية   

الباحثين   الكافي من االهتماملق تقتصاد الريعي مازال قائما  وأن مسألة التفريق بينهما لم واال

هذه المفاهيم حديثة العهد نسبيا  فضال  عن التداخل في الطبيعة  جملة اسباب من بينها أنل

فالريع الخارجي أصبح مسلما  به في  ،الريعية لكل منهما، التي مازالت محل جدل  وخالف

هو الفيصل في اعتماد احد  توليد الريعأن  إال ،قتصاد الريعيوصف الدولة الريعية واال

                                                           
47
 011 العدد ،العربي المستقبل ،"العربي  وطنال في الريعية الدولة"  الببالوي، حازم: قارن التفاصيل من لمزيد 

 (.0892 سبتمبر/ايلول)
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األغلبية في توليد الريع الخارجي، أي  ة أوفالمحدد الرئيس يتوقف على دور األقلي .مفهومينال

عن مساهمة عدد كبير من السكان كما هو الحال في عدد من  ناشئقتصاد الريعي أن اال

الجزر السياحية التي تعتمد حياتها على السياحة الخارجية نتيجة لظروفها الجغرافية أو 

دولة ريعية تلك األحوال التي يساهم في  تعتبر ال "بقوله  الويبالبأوضحها وقد  المناخية 

توليد الريع الخارجي فيها عدد كبير من المواطنين فهنا نكون بصدد إقتصاد ريعي وليس 

"  دولة ريعية
48
. 

ان الربط بين اصطالح الدولة الريعية وبين دور االقلية في توليد الريع الخارجي، يرجعه     

لباحثين بعض ا
49
ن الفئة يؤدي في غالب االحيان الى أالى ان هذا الوضع المتميز لدور هذه  

فتركيز هذه القوة . هي المستفيد المباشر من هذا الريع الخارجي السلطة الحاكمةتصبح 

يها في الوقت االقتصادية في يد عدد محدود، ال يلبث ان يؤدي الى تركيز القوة السياسية ف

ز الريوع النفطية وتوظيفها في تعزي عادة انتاج النظام من االستحواذ علىى إنفسه وبالتالي ال

 .السيطرة الطبقية

بعض االقتصاديين  يرىمن جانب اخر     
50
 غير القطاعات مساهمة تجاوزت حال في أنه 

 ريعيا   اقتصادا   االقتصاد ع د   ما لدولة اإلجمالي المحلي الناتج من% 51 الريعية أو اإلنتاجية

 الناتج من% 51 من أقل( الريعية) اإلنتاجية غير القطاعات مساهمة بلغت حالة في أما.. .

ومن جانبه  .الريعي االقتصاد على أساسيا اعتماد معتمدا   االقتصاد اعتبر اإلجمالي المحلي

 للدولة مالزمة تكون أن بالضرورة ليس الريعية الدولة صفة إطالق أن مهداوي حسين يرى

 الناتج من الخارجية الريعية العائدات به تسهم ما مقدار ضوء في وإنما تالفترا كل في

 اإلجمالي المحلي
51
فها مختلف هذا ومن المفيد التذكير بان الريع يعد ظاهرة عامة تعر .

والنامية، غير ان الخالف بينها ينحصر في مدى االهمية النسبية التي  االقتصادات المتقدمة

ففي البلدان المتقدمة ال يشكل الريع . ع بقية مصادر الدخل االخرىيمثلها الريع بالمقارنة م

                                                           
48
 الرابط على متاح ،الريعية والدولة الريعي االقتصاد بين العالقة اشكالية ،المرزوك دمحم عباس حامد: انظر 

 ttp://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/action_lect.aspx?fid=7&depid=1&lcid=19916:التالي
49
 .68 س سابق، مصدر ،...الريعية الدولة الببالوي، حازم. د: المثال سبيل على قارن 
50
 االقتصادية العلوم جمعية في القاها محاضرة ،سوريا في الريعي لالقتصاد االجتماعية األبعاد إبراهيم، غسان.د: قارن 

 :التالي الرابط على متاح المحاضرة نص. 06/2/2101 بتاريخ السورية

http://www.mafhoum.com/syr/articles_10/ibrahim.pdf  
51
 H.Mahdavy, ‘’ The Patterns and Problems of Economic Development: لمزيد من التفاصيل قارن 

in Rentier States: The Case of Iran “, in:M.A.Cook, ed., Studies in Economic History of the 

Middle East: From the Rise of Islam to the Present Day (London: Oxford University Press, 
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 اإلجماليسوى نسبة ضئيلة من الناتج القومي 
52
على عكس البلدان النامية وخصوصا  

 .النفطية منها حيث هذه النسبة تكون مرتفعة عادة

 الريعي لالقتصاد والسمات واملظاهر االساسية صائ اخل: املبحث الثاني
مع ما ارتبط بها من قيام القرن العشرين،  سبعيناتالنفط في و معروف ادت صدمة كما ه    

و قدرات ألدى عدد من البلدان النفطية غير مرتبطة بجهود  (تكاثر مالي) ثروات مالية هائلة

الى احياء فكرة الريع  اإلنتاجفنية او مهارات جديدة، ودون جهود مقابلة على ظروف 

     .واالقتصادات الريعية

قتصادية الريعية كثيرا في الخصائص التي تتميز بها مهما كانت قد ال تختلف األنظمة اال    

فقط بطبيعة  مرتبطة، وتبقى االختالفات (الخ …نفط، غاز، ذهب )طبيعة الريع الذي تمتلكه 

تتميز سياسيا واقتصاديا  االقتصاديات فهذهالدول لذلك  لهذهالنظامين االقتصادي والسياسي 

 ا يليبم
53
: 

 يكون أن يجب ولكنه قتصاداال في الدخل من الوحيد النوع يكون أن يمكن ال الريع إن. 0

 .(السائد) األكبر النوع

  .قتصاداال الى بالنسبة خارجيا   الريع منشأ يكون أن. 2

 

 هو الداخلي وليس الخارجي الريع لماذاتوضيح  ينبغي اإلشكالية جوهر لفهم وكمقدمة    

  .المفهومين هذين توصيف في ساساأل المحدد

البد وإن يستند الى قطاعات إنتاجية داخلية أو محلية وبالضرورة  الريع الداخليإن وجود     

تشارك العناصر الريعية في االستيالء على نسبة أو جزء من هذا الناتج المحلي، نتيجة لتمتع 

فإن وجود العناصر الريعية  وهكذا. هذه العناصر الريعية بمزايا خاصة قانونية أو فعلية

دون هذا  يتصور اليفترض في الوقت نفسه وجود عناصر إنتاجية بل أن وجود الريع نفسه 

نوع من المدفوعات التحويلية من القطاعات  إالفالريع الداخلي ما هو . النشاط اإلنتاجي

االقتصاد  ولذلك فإن إطالق وصف. لفئات أو عناصر تتمتع ببعض المزايا الخاصة اإلنتاجية

قتصاد بمجموعه يشير الى الفئات الريعي على مثل هذه األوضاع سيكون وصفا  جزئيا  لال

 .دون األغلبية

وخاصة إذا كان مهما  بالنسبة الى الناتج القومي فإنه يشير الى  الريع الخارجيأما في حالة    

ولهذا  .ية مهمةقتصاد الخارجي دون أن يفترض وجود قطاعات إنتاجية محلتحويالت من اال

                                                           
52

 –( 121)عالم المعرفة ، ادارة المصادر البترولية –النموذج النرويجي فاروق القاسم، : لمزيد من التفاصيل قارن  

 (.2101مارس : الكويت) سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون 
53
 ،الريعي قصادلال السياسية المظاهر الطائي، فهد ذياب: كذلك ، مصدر سابق؛..الدولة الريعيةالببالوي،  حازم: قارن 

 :التالي الرابط على متاح
http://www.libyaforum.org/archive/index.php?option=com_content&task=view&id=7731&Itemid=1 
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قتصاد الريعي بشكل أساس لألحوال التي يلعب فيها الريع الخارجي اال اصطالحيستخدم 

   .االقتصاديةدورا  أساسيا  في الحياة 

الذي يتدفق " الريع الخارجي " تشكل نوعا من  أنها ومن هنا تعتبر العائدات النفطية    
لعائدات النفطية، التي تتدفق على بمعنى ان ا" خارجي " وتدخل كلمة . على المجتمع

المجتمع، تعتمد على مجموعة من العوامل الخارجية، من بينها القدرة على المساومة 
، وهي عوامل ال تخضع (مثال من خالل منظمة أوبك)الجماعية للدول المصدرة للنفط 

 المحلية سة االقتصاديةلسيطرة راسم السيا
54
.   

 في إال األكثرية تشترك ال حين في الريع توليد في انالسك من أقلية تستخدم أن يجب. 1

 المتميز الدور ". ريعية دولة احتمال اكبر في يولد ريعيا   اقتصادا إن"  ،استغالله أو توزيعه  

 هذا من المباشر المستفيد هي السلطة السائدة تصبح ان إلى االحيان معظم في يؤدي للقلة

 تركيز الى يؤدي ان يلبث ال محدود عدد يد في ديةاالقتصا القوة فتركيز"  الخارجي الريع

 ." نفسه الوقت في يدها في السياسة القوة

 وتتقاطع البيروقراطية إلى تميل مركزية دولة هي اإلداري بشكلها من هذا النوع الدولة نإ. 8

 االقتصادي القرار على المسيطرة االجتماعية القــوى طبيعة بسبب الديمقراطية مع

  .والسياسي

 الثراء هذا ولكن نقدية سيولة من تملكه بما ثرية تكون ما عادة الريعي االقتصاد في الدولة. 5

بل يمتاز عادة  المختلفة المجتمع طبقات وفئات وشرائح على متوازن بشكل ينعكس ال

 االنتاج عالقات طبيعة بسبب القومي الدخل توزيع سوء إلى ذلك ويعود .باالستقطاب الواضح

 العالمية االقتصادية باألزمات الريعي االقتصاد ذات البلدان اقتصاد يرتبط ماك ؛السائدة

، علما ان معظم مختلفة بأشكال الريعية العائدات على المالية مواردها العتماد وثيقا ارتباطا

البلدان الريعية وخصوصا الخليجية لها استثمارات في الدول الغربية، وخاصة في الواليات 

عام ) 2119ويقدر صندوق النقد الدولي انه في عام  .الصناديق السيادية المتحدة تديرها

تتراوح بين  الموجودة في الخارج كانت هذه االستثمارات( اندالع االزمة المالية العالمية

مليار دوالر  0829مليار دوالر و  0159
55
النفطية غالبا ما يتم استثمارها وهذه الفوائض . 

. انخفاض العائد وارتفاع المخاطرة: سمتين مهمتين هماتسم عادة بفي اذونات الخزينة التي ت

، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي فخرو عبدا هللعصام بن الدكتور  وبحسب

 مليار دوالر 151بحوالي  نتيجة االزمة المالية العالمية االخيرة خسائر دول المجلس تقدر

ة واألنشطة االقتصادية واالستثمارية والمالية في هذه هدد بقوة مختلف برامج التنميي مما بات

 الدول
56
.  

                                                           
54

المستقبل  ،"السلوك واألداء االقتصادي للدول النفطية الريعية في المنطقة العربية " محمود عبد الفضيل، . د: قارن  

 .88، ص (0892سبتمبر /ايلول) 011، العدد العربي
55

 Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia, World Economic and Financial 

Surveys (Washington, DC:  International Monetary Fund, 2007), p. 36. 
56

 :اح على االنترنيت على الرابط التاليمت. مليار دوالر خسائر دول الخليج"  226" : في ندوة االزمة المالية: قارن  

http://www.argaam.com/article/articledetail/103039 
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 ،الريعية الدولة تسعى حيث، الكبرى الرأسمالية بالدول سياسيا الريعية االقتصادات ارتباط. 6

 لبقائها خارجية حماية ضمان بهدف الكبرى الدول مع التبعية عالقات تمتين الى ،في العادة

 .االجتماعية التركيبة وتغيير الحكم نظام لتغيير مليةع توجهات أية من السلطة في

االقتصادية التبعية غلبة. 2
57
وخصوصا ) العربية البلدان في والريع التبعية بين العالقة .

 التقسيم بنية في العربية البلدان تحتله الذي الموقع عن ناجمة عضوية عالقة (النفطية منها

للعمل المعاصر الرأسمالي الدولي
58
 وتصديره النفط انتاج في التخصص عليها يفرض الذي 

 . المتقدمة الرأسمالية الدول من الصناعية السلع من تحتاجه ما باستيرادو جهة من

 التبعية نإ    
59
 بمفهومه الريع واقتصاد. العربية دانلالب جميع على تنطبق اعاله بالمفهوم 

  :مختلفة بأشكال وإن البلدان هذه على ينطبق أيضا   الواسع

: هما مهما دورا النفط فيهما يلعب العربية الدول من محددتين مجموعتين على ينطبق ،أوال  

 وذات للنفط المنتجة والدول ،(أساسا الخليج دول) للعمل والمستوردة للنفط المصدرة الدول

 (. مثال العراق الجزائر،ك) العالية السكانية الكثافة

 النسبية االهمية تفاوت مع العربية، البلدان سائر على أخرى، وبأشكال أيضا، ينطبق ،ثانيا  

 .  البلدان هذه من كل في الريع اقتصاد منها يتغذى التي المختلفة للمصادر

 فقط ينجم ال البلدان هذه في الريعي االقتصاد ان هي اخرى بظاهرة الظاهرة هذه وترتبط. 9

 تستخدم حكم، ألطقمو ةللقوى المسيطر سياسي تفضيل هو بل ذاته، بحد الريع وجود عن

. الوالءات وصنع وتوزيعها الموارد تحريك في امتيازي موقع ترسيخ أو لحيازة عادة الريع

 نطلق ان يمكن) ريعية دوال تحولت مهم استخراجي بريع تتمتع ال عربية دول حتى لذلك

 تأجير وأ الدولية االستقطابات في موقعها"  بيع"  خالل من وذلك( السياسي الريع دول عليها

 . الحماية أو/و الدفع على للقادرين ومواقفها سياساتها

 وخصوصا بلداننا في البطالة معدالت تسجل. الريع القتصاد اآلخر الوجه أو البطالة تفاقم. 1

 الشباب صفوف في خاص بشكل تنتشر وهي العالم، في المستويات أعلى الشباب اوساط في

وسنتحدث ) مبكرة أعمار في التعليم من والمتسربين المهنية والمدارس الجامعات خريجي من

 الذكور متقاربة بنسب الظاهرة هذه وتطال(. عن ذلك مفصال في مكان اخر من هذه الدراسة

                                                           
57
 الى اضافة هذا التبعية لمدرسة االساسية الرموز احد( فرانك غندر اندريه) الالتيني االمريكي االقتصادي المفكر يعد 

 هذه حول التفاصيل من لمزيد. وغيرهم دوسوكار ،فورتادو ،سانتوس دوس طراز من مرموقين التينيين اقتصاديين

 “ ,Andre Gunder Frank: “ The Development of Underdevelopment: قارن وروادها المدرسة

Monthly Review, vol. 18, no. 4 (September 1966); Dos Santos: “The Structure of 

Dependency,” American Economic Review, vol. 60, no. 2.                                                          

 : انظر  التبعية، تحليل في المركزية للعناصر متوازن تلخيص اجل ومن وأيضا                                  

Blomström, Magnus and Björn Hettne. Development Theory in Transition: The Dependency 

Debate and Beyond: Third World Responses. London: Zed Books, 1984.                                  

                                                                                                          
58
 في الجديدة واآلليات االتجاهات حول موضوعات"  حسن، ياسر صالح. د: قارن التقسيم هذا حول التفاصيل من لمزيد 

 8/0895 العدد"  عربية دراسات"  ،" للعمل الرأسمالية الدولية القسمة
59
 التنمية صايغ، يوسف: قارن بشأنها المناظرة واتجاهات بصددها الثري والنقاش التبعية اشكالية حول التفاصيل من لمزيد 

 ،(0882 العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت) ،العربي الوطن في النفس على االعتماد الى التبعية من -العصيّة

 حسن، ياسر صالح.د ترجمة. والتبعية التخلف:  سانتوس دوس ثيوتونيو: كذلك. والحقا 21 ص الثاني، الفصل خصوصا

 .1/0882 العدد – االجتماعية العلوم كتاب –"  جدل
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 البطالة تتزامن ما وغالبا. آخر الى بلد من النسب هذه تفاوتت وإن واألرياف، والمدن واإلناث

 وحدهم الشباب فليس. االجتماعي صاءواإلق والتهميش الفقر سيما ال أخرى، ظواهر مع

 والفئات الشعبية الطبقات من واسعة قطاعات هناك بل العمل حق من المحروم القطاع

 الثروة ونهب الريع على هايد وضع في المتمثلة للدولة االقتصادية فالسياسات. الوسطى

 فرص تقلص الى يؤدي  الحقيقي االقتصاد في اإلنتاجي لالستثمار توجهات اي وجود وعدم

"  إلى معظمهم ي ضاف الذين العمل سن الى الوافدين عدد في مضطرد تزايد مقابل العمل

 .  البطالة اي ،" االحتياطي العمل جيش

"  االثر االستعراضي" يفضي تدفق الريوع البترولية الهائلة الى تنامي ظاهرة . 01

demonstration effect ثقافة"  وانتشار ماليةالك السلع على من خالل تعاظم االنفاق 

 حظ ظاهرة توجهالكما ي. االجتماعي والتفاخر السريع الربح عن والبحث " الفرص انتهاز

 .المنتج العـمل على المبني الكسب وازدراء والخدمات، العقارات قطاعي نحو االقتصاد

 بنية في صوره بكل الفساد انتشار على تشجع الخصائص هذه وبينت التجربة ان مثل

 .ةالريعي اتتمعالمج

 دخل على المعتمد االستهالكي المجتمع " نأ الرميحي دمحم.د الكويتي االجتماع عالم ويرى    

 المداخيل زادت كلما وضوحا اكثر لنا يظهر الذي هو باإلنتاج دخله المرتبط غير النفط

 ىعل ذلك فانعكس الدخل هذا لتوزيع رئيسي مصدر هي الحاكمة العشيرة/والدولة النفطية

"  السياسية والمؤسسات االجتماعية العالقات صعيد
60

 مكونات اهم من ان إلى وأشار. 

 وهذه القانون وحكم السياسية والمشاركة المواطنة مبادىء الديمقراطي المجتمع ومقومات

  .الريعية المجتمعات في تفتقد

ا يميزها هنا هو وم " العقلية الريعية" تأسيس ان االفراز القيمي للسمات السابقة، هو . 00

والذي ال يعدو ان يكون رزقا او حظا او صدفة، وليس جزءا  من نظام نظرتها الخاصة للعائد 

العقلية في الريع عمال منعزال يرتبط بالظروف،  هذه ، ترىحازم الببالويوبحسب . انتاجي

وليس حلقة من عملية انتاجية وما يرتبط بها من جهد ومخاطر 
61
. 

 

 قوى االجتماعية التي يقوم عليها اقتصاد الريعال :املبحث الثالث
الحامل األبعاد االجتماعية لالقتصاد الريعي استنادا  إلى مؤشر  د بعض الدراساتتحد      

القوى االجتماعية المعبرة في رؤيتها " القتصاد تحديدا ، أي من  النمطهذا ل االجتماعي

 " وأيديولوجيتها ومصلحتها عن االقتصاد الريعي
62
أن االقتصاد الريعي الذي  هؤالءبيّن و .

به يستولد قبل ذلك قوى وشرائح اجتماعية تحتضنه وترعاه وتحميه،  خاصة " ثقافة" يستولد 

في  ،، وأقرب ما تكونذهنية العمل واإلنتاج وتلك القوى االجتماعية تعتبر أبعد ما تكون عن

وهذه القوى  .نظيم حكوميينلمتجاوزة لكل ضبط وتا " السوق الحرة" إلى ذهنية  ،المقابل

تشكل قاعدة اجتماعية لما يعرف بالحراك االجتماعي السريع والخطير في انعكاساته وآثاره 

                                                           
60
 (0892 كاظمة، شركة: الكويت) والوحدة التنمية اشكالية في راسةد. نفطا ليس الخليج الرميحي، دمحم: انظر 
61
 .سابق مصدر ،...  الريعية الدولة الببالوي، حازم: قارن 

 .، مصدر سابق..األبعاد االجتماعية لالقتصاد الريعي في سورياغسان إبراهيم، .د قارن 
 62  
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محدود ومن الدخل الودالالته، وهي قوى مناهضة للمنتجين من عمال وفالحين وأصحاب 

د ويؤدي تنامي االقتصاد الريعي إلى تراجع تدريجي لالقتصا .الفئات الكادحة عموما

اإلنتاجي في الزراعة والصناعة، ومن ثم إلى تراجع أهمية العمال الزراعيين والصناعيين، 

ية استراتيجية أو أل ما يفضي موضوعيا  إلى تراجع القوى االجتماعية المساندة والداعمة

أصحاب الريع وممثليه الجدد سيطالبون إن  نإ .والتقدم االجتماعي رؤية تراهن على التنمية

وهو ما حدث في  م آجال  بتمثيل سياسي يتناسب وموقعهم االقتصادي المتنامي والقويعاجال  أ

 .العديد من البلدان الريعية

ولكن . سياسيا، هذا امر مفهوم "الوطنية " وبالمقابل، يحيّد االقتصاد الريعي البرجوازية     

الخدمات والوكاالت، نها ت حيد اقتصاديا من المجاالت االقتصادية الى مجال األهم من ذلك أ

 برجوازية طفيليةهو  هنا وما ينتج. وتربطها تماما بمشاريع ومناقصات الدولة وسياساتها

ها وتمنحها غير مبدعة تبحث باستمرار عن عالقة مع مراكز قوى داخل الدولة تحمي

وتحول المكانة السياسية والسطوة أو القرب منها الى الفساد امتيازات، هذا ناهيك عن 

و وكاالت او فوز بمشاريع، أي الى قوة اقتصادية ت أعموال
63
 . 

هذه الظروف عادة الى نتائج عكسية  في ظلاالنفاق العام  ساليبتؤدي أ ومن جهة اخرى   
64
عدة منها أن  ألسباباالجتماعي، وذلك تعوق عملية تقدم وتطور النظام االقتصادي و 

و داء االقتصاد الوطني أعلى كفاءة أو االزدهار االقتصادي الظاهر ليس مؤشرا الرخاء أ

يؤدي الى اعاقة التنمية بتخدير الناس  هنة تصنيعه، بل إمستوى تطور المجتمع او درج

الريوع من االنفاق الحكومي المتولد من  المتأتيةودفعهم الى االكتفاء باقتسام المنافع االنية 

ثروة النفطية ال تكلف احدا جهدا، ، والى تقديم مطالب اضافية ال مبرر لها، سوى ان اليةالنفط

     !يفيض على الجميع  " خيرا" فهي موجودة بوصفها 

ان االنفاق الحكومي في ظل الدولة الريعية يعطي االنطباع ف واضافة الى ما جاء في اعاله    

 توزيع واعادة توزيعة الفوارق في ن حدّ ار االقتصادي، مع ان الحقيقة هي أبالرخاء واالزده

تتزايد باستمرار، وتتسع الهوة بين الغنى المفرط  المجتمعوشرائح فئات و طبقات بين الدخل

االنفاق الحكومي وتوافر ن هنا وقوامها أ وثمة مالحظة ال بد من ذكرها .المتعاظموالفقر 

وضع وتموه على ، تخفف من حدة ال" دولة الرفاه" السلع االستهالكية المستوردة واجراءات 

وما ، المطلوب دون ان يلغيه من جدول االعمال ير السياسييو يؤجل التغخر أحقيقته، مما يؤ

صحة هذه  يدلل على 2100التي اندلعت في اوائل  "ثورات الربيع العربي " شهدناه في 

في الدخل التي  الكبيرةوهي ان الفوارق  الى قضية بالغة الخطورة نايقود وهذا. االطروحة

 سياسات االنفاق الحكوميالسائدة في النظام الريعي و طبيعة عالقات االنتاجتنشأ من 
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الى احتكاكات سياسية بين القوى االجتماعية، وان كان  –بل تؤدي فعال  –يمكن  المرتبطة

عندما تستخدم الريوع  الريعية قياسا الى الدول االخرىالنفطية ذلك اقل حدة في الدولة 

ومن السهل . جار االجتماعي وليس منعهبعض الشرائح مؤجلة االنف" ارشاء " النفطية في 

. الجميع الحصول على حصة اكبر بقرار حكومي بإمكانن االنطباع أ على الحكومات اعطاء

في المناورة والقدرة  كبيراسالحا  القوى المتحكمة بالريوع النفطيةوهذا بطبيعة الحال يعطي 

 .على احتواء حركات المعارضة

االجتماعية لالقتصاد الريعي –قتصادية اال واألبعادوالتداعيات اآلثار   
 واجتماعية واقتصادية سياسية تداعياتآثارا و هناك ان الى تشير السابقة المالحظات ان   

 : الحصر ال المثال سبيل على بينها من الريعي لالقتصاد وثقافية

ـ ل تجذير نم يرافقها وما والالمحاسبة الالمسائلة " ثقافة”يتفشّ تتمثل في  التداعيات أولى -

 . الفساد " ثقافة" 

 نأ هو الريعي االقتصاد اثار بين فمن. المضاربة ظاهرة عبر السريع الربح لتحقيق السعي -

 بل ،" الرأسمالي المشروع روح"  معهم يحملون ال واالستثمار االعمال عالم يدخلون الذين

 يدار كثيرة حوالا وفي. السريع الكسب على القائمة المضاربة روح تحركهم معظمهم ان

 سوق في حدث ما) الماليين والمغامرين المضاربين من حفنة بواسطة الوطني االقتصاد

في العديد من البلدان  والعقارات االراضي على الكبيرة المضاربات الكويت، في المناخ

 الباحثين بعض ويطلق. (ذلك على يدلل ،الريعية
65
"  الجدد الرأسماليين"  من النمط هذا على 

 رأسمالية"  قبيل من تعبيرات الناشئة الرأسمالية وعلى"  هالميون سماليونأر"  عبيرت

 والمقاولون والمستوردون المصدرون قوامها"  وسمسارية وسيطة راسمالية"  او"  االنابيب

 اتمام تسهيل مقابل موالتع يتقاضون الذين المسؤولين كبار وكذلك والعقاريون والمضاربون

 .الصفقات

 فالدولة. الخارجي االنكشاف مع يتالزم الريعي الطابع فإن االقتصادي صعيدال على أما -

 يؤدي مما يلزمها ما الخارج من تستوردبالتالي و األساسية حاجياتها يكفي ما تنتج ال الريعية

 عبر األجنبية للشركات مرتعا المحلية األسواق تصبح حيث. الخارج تجاه واضحة تبعية إلى

 الغير مجهود إلى إضافة ويقتنصون المشروعة غير األرباح يجنون الذين يينالحصر وكالئها

 القّلة بيد الثروات تمركز في مباشر بشكل يساهم هذا ان. االستهالكي بالفائض ي سّمى ما

"  وبين بينها العالقة تترّسخ وبالتالي والنفوذ الحكم أواسط من مقّربة األقلّية وهذه المستفيدة،

 . ةالحاكم " النخب

 زراعية دوال العربية الدول فمعظم .الغذائي باألمن التهديد الريعي االقتصاد تداعيات من -

 في ساهم والقطاع النفطي الخدماتية القطاعات لمصلحة الزراعي القطاع إهمال ولكن

 الى العربية الدول معظم تلجأ ما عادة وبالتالي الغذائي، األمن توفير القدرة على إضعاف

 . الغذائية المواد من اجاتهاح استيراد
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 سياسي انكشاف الى ليمتد يتعداه بل االقتصادي الحقل في الخارجي االنكشاف ينحصر ال -

"  فان تنتج، ال ألنها بطبيعتها مقاومة غير الريعية االقتصادات الن ونظرا. الخارج تجاه

 مصالحها لتامين ةخارجي حماية إلى في العادة تحتاج االقتصادات تلك في الحاكمة " النخب

 الدول بعض في عسكرية قواعد إنشاء سماح أسباب أحد هو وهذا. فيها المتمركزة الريعية

 .البلدان تلك في الحاكمة " النخب"  وبموافقة
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 اشكاليات منهجية وعملية -الدولة الريعية: الفصل الثالث

ملصطلحات أم اختالف اختالط ا.  طبيعة السلطة السياسية، طبيعة الدولة
 ؟املفاهيم 

 

مفهوم  تدقيقالى  ،في هذا الفصل ،نحتاج" الدولة الريعية " بشان  معرفة معللةلبناء     

الدولة الريعية " تدقيق مفهوم يتم الدولة بشكل عام ليكون ذلك بمثابة االطار المنهجي عندما 

لتحديد طبيعة  الولاكرس المبحث . مباحث اربعةوفي ضوء ذلك تضمن هذا الفصل ". 

فسعى للتدقيق في طبيعة الدولة في الظروف المعاصرة أي في  الثانيالدولة، اما المبحث 

في بعض االشكاليات المرتبطة بمفهوم الدولة  للنظر الثالثوكرس المبحث . عالمنا المتعولم

لبحث الخصائص  -ضمن ثالثة مطالب  – الرابعكرس المبحث ومن جهته . الريعية

   .  رات االساسية للدولة الريعيةوالمؤش

، ذلك ألن السلطة مفهومتدقيق  اوالنجد من المناسب  البحث في تفاصيل كل مبحثقبل  و    

 ذلك ويؤكد. المنهجية الناحية من ناهيك النظري، الوضوح عن بعيدا مازال هذا المفهوم

 تعج والتي الخ،.....  سيةالسيا السلطة الدولة، سلطة السلطة،: مثل التعابير من العديد بروز

 .تدقيق دون من وتستخدم السياسية الخطابات بها

تعبر عن  synonymsهل هذه المفاهيم عبارة عن مترادفات : سؤال بسيط يطرحهنا     

 واحدة المفاهيم تعالج اشكالية محددة/؟ فإذا كانت هذه التعابير أم ال( أو ظواهر محددة)ظاهرة 

 المختلفة ؟ " التسميات " لهذه   " عية الضرورة الموضو" فما هي 

، عندها ينطرح انطلقنا من مبدأ منهجي عام هو انه لكل مفهوم أو مقولة حقل محدد وإذا    

 . ؟ تنتمي هذه المفاهيم لحقل واحد، وما هو مبرر هذا التداخل أو االضطراب هل: آخرسؤال 

االشتباك  وفكالمفهوم  تدقيق هذه القضية والعمل على رؤيةالى  الضرورة هنا تقتضي    

 . بين هذه المفاهيم وتبيان دقتها العلمية

، علينا أن نعرف أوال( السلطة السياسية)قبل المباشرة في العمل على ضبط مفهوم     

 ؟ (السلطة)بـ  المقصودما  وبسرعة،

  قدرة طبقة أو مجموعة من الطبقات على على أنها ( السلطة)هناك من يعرف

 ها الموضوعيةتحقيق مصالح
66
وهذه القدرة تتوقف على عالقات القوى  .
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هذا التعريف يثير جملة من الصعوبات، ولكن . وتوازن القوى في أي مجتمع

الذي يحتاج بدوره الى تحديد وتدقيق " المصالح " وأهمها أنه يستخدم مفهوم 

م فالمفهو. بالنسبة للماركسية" المصالح " ويدرك المرء أهمية مفهوم . اضافي

 "المصالح الطبقية " الماركسي للطبقات والسلطة يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم 
67
. 

  التي نستخدمها  اشكالية المعايير إذن تنطرح( السلطة)عندما نتحدث عن

ما هي ، ؟، من أين أتت؟لتحديد االصول الطبقية للمجموعة الحاكمة، من هي

ولهذا . طارها المرجعيأي ينبغي فهم السلطة ضمن تحديد ا جذورها الطبقية؟

 حسب بوالنتزاس عالقة قوى طبقيةفإن السلطة هنا هي 
68
وانطالقا من هذه . 

الصراع ومحوره االساسي  ،الصراع االجتماعياالطروحة يمكن القول أن 

لمفهوم السلطة  االطار المرجعيهو  ،في المجتمع بين الطبقات االجتماعية

 . هذا

 

هذه ليس باعتبارها عالقة بسيطة، خطية،  ات القوةعالقفهم  يتعينلمزيد من الدقة، و

 :هي بل

 

  من جهة؛ عالقة مركبة -

  ، من جهة اخرى؛وغير متكافئة -

  ، ثالثا؛نهاية المطاف القوة االقتصاديةفي  وتحددها -

القوة السياسية أو القوة االيديولوجية ليس مجرد تعبير كما يتعين فهم حقيقة أن  -

أو انعكاس بسيط لها، بل يتعين فهمها في اطار العالقة الجدلية عن القوة االقتصادية 

فأحيانا كما تشير التجربة التاريخية، تكون احدى الطبقات هي . مع القوى االقتصادية

المسيطرة اقتصاديا ولكن من دون أن تكون هي المسيطرة سياسيا، فتكون غير قادرة 

المسيطرة و أن تكون هي أ. على تحقيق مصالحها السياسية أو االيديولوجية

 ن تكون لها الهيمنة االقتصادية أو السياسيةدون أ ايديولوجيا
69
. 

 

 طبيعة الدولة :األولاملبحث 
الدولة ومحاولة وضعها في مكانها الصحيح ضمن  بطبيعةلتفكير هذه المالحظات ل تحاول    

دولة وكأنها فوق التطور التاريخي الملموس، وذلك ردا على بعض األطروحات التي تقدم ال

شديد تقدم  باختصارللمصالحة بين الطبقات، أو  كمحاولةالطبقات االجتماعية، أي إظهارها 
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من هذه العلياء ودراستها  إنزالهاولهذا فإن المطلوب ".  البسة ثوب حيادها المبجل" لنا 

 .الفعلية طبيعتها ووظائفهاعن كشف لل

إلى مركز  وتحويلها ،من حولها والتمركز ،لةعلى الدو الرهان المكثفمن المعروف أن     

قد فيما بعد،  األخرى أوال ثم في أنحاء العالم اعبادة وتقديس منذ القرن التاسع عشر، في أورب

الكبيرة التي كانت تحيط بعمل هذه الدولة وقدراتها وإمكاناتها  واألوهام اآلمالبسبب  نشأ

 التعبير األسمىباعتبارها  الدولة القوميةإلى الذي نظر  (لغهي)ساد االعتقاد، منذ فقد . معا

عن وصول التاريخ إلى غاياته ومطابقة الوعي لذاته، حتى النظم الشمولية التي وجدت فيها 

قمة في األداة المثلى للتحرر من جميع اإلكراهات التاريخية والوصول بالمجتمعات إلى أعلى 

نظريته  بني ماركسأن هذه الدولة التي  باه هوواألمر المثير لالنت !.السيادة والتنمية والحرية

تالشيها الحتمي وإحالل إدارة األشياء محل إدارة البشر  فرضيةعلى  اإلنسانيفي التحرر 

بعض في ذاتها في  غاية، أي بمجتمع يقود شؤونه وينظمها بنفسه، سوف تصبح (السياسة)

ية الجديدة وأداة سيطرتها قراطوالبير " الطبقة" النظم بقدر ما سوف تمثل إطار تنظيم 

الرئيسية، وسوف تجعل من السياسة إدارة البشر بوصفهم أشياء كما لم يحصل في أي حقبة 

 أخرى
70
 . 

على القضايا التالية  التأكيد من الضروريهذه األطروحات  مناقشةومن أجل     
71
: 

وذلك  جتماعيةاال ةتسعى الى تحقيق ترابط مستويات التشكيل للدولة وظيفة سياسية شاملة -

ويعني ذلك أن إعادة إنتاج هذه األوضاع وتلك . بإعادة إنتاج التناقضات واألوضاع القائمة

( المهيمن أو االئتالف الطبقي)ه تحقيق مصالح الطبقة المسيطرة التناقضات يسير في اتجا

بل على  -"قوة" أداة  –للدولة " التقليدي " إذن يتعين عدم االكتفاء بالفهم  .ةالتشكيل هذه داخل

 (امشيغر)، كما أشار الى ذلك المفكر اإليطالي الكبير "منظم للهيمنة " أنها 
72
ويعني ذلك . 

 .والسياسي بالدرجة األولى االجتماعيمن دورها  انطالقا الدولة تعريف

هي لحظة من التناقض الذي يعكس الصراع  إن سلطة الدولة في المجتمعات الطبقية -

الدولة، إذن، ليست محايدة وحكما بين القوى المتصارعة، . فه ونتائجهالطبقي السياسي أطرا

هذه الوحدة . وحدة متناقضةفي الواقع يجب النظر الى سلطة الدولة بكونها . كما تبدو ظاهريا

 نسبيا إذ أن المؤسسات في الدولة الطبقية تمتلك تماسكا داخليا خاصا بها ومستقال –ممكنة 

هذه المالحظة . وكذلك تجاه الطبقات أو فئات الطبقة المسيطرة االقتصاديةتجاه البنيات 

 . ضرورية إذ أنها تتحاشى جعل الدولة مجرد شيء وأداة بيد الطبقة المسيطرة
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 .021 – 026 ص ،0895/شباط/2 العدد

.6 ، مصدر سابق، ص...االيديولوجية والسلطة: كما ورد عند بولنتزاس  72
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من الضروري في هذا المجال التذكير بأن استقاللية جهاز الدولة ال تعني استقالل هذا  -

فاستقالل . ية داخل الطبقة المسيطرة، بل عن الفئات الطبقالجهاز عن الطبقات المتصارعة

أن  ذلكمعنى . جهاز الدولة هذا ال يكون إال في تبعيتها المباشرة للطبقة المسيطرة ككل

يتيح له ضبط تطور التناقضات الثانوية بين فئات الطبقة  لهذا الجهاز النسبي ستقاللالا

فرض  فئة أو طبقة منأن تنفجر حين تعجز من منعها بالطريقة التي ت وإدارتهاالمسيطرة 

إن التدخل المباشر . المهيمنالمسيطرة أو االئتالف الطبقي  ةهيمنتها الطبقية داخل الطبق

لجهاز الدولة هو إذن إلنقاذ الوجود المسيطر للطبقة المسيطرة، بتحقيق الهيمنة الطبقية للفئة 

ولهذا فإن . طبقيةالمهيمنة فيها، والتي تعجز في ظروف تاريخية محددة، من فرض هيمنتها ال

الممارسة  محصلةللدولة هو أن سياستها تمثل " االستقالل النسبي " المقصود هنا  بـ 

السياسية والعملية، والتي يتعين عليها بإستمرار أن توفق بين مصالح جماعات مختلفة والتي 

لذلك . اتقف ورائه تكون شديدة التأثر بتاريخ طويل لمثل هذه التسويات واإليديولوجيات التي

ن أهمية أغير . فإن سياسات الدولة ليست بالضرورة عقالنية بأي معنى من المعاني البسيطة

االستقالل النسبي للدولة يتجلى بوضوح صارخ في حقبات تاريخية تصبح فيها التناقضات 

شديدة الى حد كبير، وال يسمح ميزان القوى القائم في اللحظة التاريخية المعنية ألي من هذه 

طبقات أن تفرض سلطتها بصورة مستديمة، مما يستدعي مجيء بيروقراطية الدولة ال

. وارتقائها فوق الطبقات، ناصبة نفسها قوة مستقلة وتقيم مؤقتا سلطتها غير الخاضعة للرقابة

 عن هذه األطروحة بأعمق الوضوح النموذج البونابرتيويعبر 
73
ن هذا أبعض اليعتقد  .

ما بوجود توازن مؤقت بين س، مع وضع استثنائي يفسر اأي ماركالنمط، يتطابق، بر

يتطابق مع عجز عابر في الهيمنة التي تمارسها الطبقة  وإماالطبقات االجتماعية المتناقضة، 

انه تظهر مع ذلك، وبشكل " الى  (انجلس)وبهذا الصدد اشار . المسيطرة داخل المجتمع

ريبة جدا من التوازن حيث ان سلطة استثنائي، مراحل تكون فيها الطبقات المتصارعة ق

" الدولة، بوصفها وسيطا مزيفا، تحتفظ لوقت ما بشيء من االستقالل ازاء هذه الطبقة وتلك 
74
 . 

وإلنجاز . ، سياسية، إيديولوجيةاقتصادية، أي أن لها أبعاد ومستويات للدولة وظيفة مركبة -

والتي ( المؤسسات والموظفين)لة هذه الوظيفة المركبة يتعين انبثاق ما يسمى بأجهزة الدو

 : يناط بها إنجاز أهداف هذه الوظيفة الشاملة بمستوياتها المختلفة

 :، يتم التركيز على االقتصاديعلى المستوى  .0

 إعادة إنتاج العالقات اإلنتاجية. 

 إعادة إنتاج قوة العمل. 

                                                           
73

 .229 ص سابق، مصدر ،...برومير من عشر الثامن ماركس،.ك: قارن  
74

 بيرنبوم، بيار – بادي برات: عند تباساالق ورد وقد ،052 ص ،الخاصة والملكية الدولة العائلة، أصل أنجلس،. ف  

 .01 ص ،(تاريخ بدون االولى، الطبعة القومي، االنماء مركز: بيروت) الدولة سوسيولوجيا
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 الطبقات بين الفرص تمايز إنتاج إعادة. 

 

 :، يتم التركيز علىوجيعلى المستوى السياسي واإليديول .2

 الدولة سلطة حائزي لصالح الصراع إدارة. 

 واحتضانها السلطة حائزي إيديولوجية إنتاج إعادة. 

 السلطة حيازة عن المبعدين وعي زيفت. 

 

، انطالقا من بالعالقة ما بين الطبقات وسلطة الدولة البد من االهتمام جهة اخرىمن ز -

الدولة كمؤسسة مادية منفصلة تتمركز عندها عالقات الى  ينبغي النظر. سبب معين بذاته

إذ ليس الدولة، من هذا المنظور، سلطة بذاتها، حيث أنها المؤسسة التي . القوة ضمن المجتمع

ومن أجل أن ندرس مكان الدولة ضمن عمليات . فيها وتمارس االجتماعيةتتجمع السلطة 

ما الذي  :التالي، أن نطرح السؤال ، يتوجب علينا، قبل كل شيءاالجتماعيإعادة اإلنتاج 

  يعاد إنتاجه ؟

 : رئيسية ثالثة أموريمكننا أن نحدد على هذا السؤال وكإجابة     

  عالقات اإلنتاج وقوى اإلنتاج ؛ 

  طابع جهاز الدولة؛ 

 واإلخضاع التأهيل في المتخصصة بأجهزتها المعنية، واإليديولوجية الفوقية البنى . 

     

جاالت الثالثة كلها تتم إعادة إنتاج المواقع والعمليات، في نفس الوقت الذي تتم في هذه الم    

 .افية لملء المراكزكوبأعداد ( أو تجنيد عناصر جديدة)فيه إعادة إنتاج األفراد المناسبين 

 نتاج ورهان، بل يحتمل شكل الدولة تغيرات هي ليست الدولة في بنيتها واقعا ثابتا -

ال تستخدم البرجوازية الدولة كما لو أنها  في الراسمالية فمثال. ياسيالصراع الطبقي الس

تتشكل البرجوازية، ويعاد تشكيلها، كطبقة بفضل تغيرات . عالقة تصرف حر إرادي تجاهها

وإذا لم يكن . (برومير لويس بونابرتالثامن عشر من )الدولة كآلة، كما أشار ماركس في 

ميا، فهو حاضر عمليا، ويظهر كنتاج للنضاالت التكوينية قد أعلن اس " آلة الدولة" مفهوم 

، (مثل البرجوازية)تتضمن السلطة السياسية لطبقة ما . الصرفة للبرجوازية كقوة سياسية

، سلطة فعلية لممثلي هذه الطبقة على آلة االقتصاديةوالتي هي نتاج وشرط لسيادتها الطبقية 

. محددة من الطبقة المسيطرة "شريحة"أعضاء وهؤالء الممثلون هم أنفسهم دوما  .الدولة

إال أنه يجب عدم . لذلك يمكن للسلطة السياسية أن تكون رهان صراع فيما بين هذه الشرائح

ظمة قانونيا على خلط السلطة الفعلية الخاصة بالماسكين بآلة الدولة مع سلطة آلة الدولة المن

وال تظهر . تؤول الى تحقيق السلطة الفعليةإن هذه السلطة المنظمة قانونيا هي التي : المجتمع

إنه لصحيح من  .شكل عالقة مباشرة بين طبقة وأخرى السلطة السياسية للدولة، أبدا، في
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تحفظ ويعاد إنتاجها على مستوى السلطة السياسية للدولة، كما أنه  العالقة الطبقيةجهة، أن 

ل معدل السيطرة السياسية صحيح، من جهة أخرى، أن وجود الدولة كأداة، يحقق في شكل

 .للطبقة المسيطرة

بيد أن . االقتصاديفي الميدان ، آخرتحقق آلة الدولة عالقة طبقية تنعقد في مكان  -

فال دخل للدولة، كأداة، . الميكانيزم الذي يحقق هذه العالقة، يحققها وهو يعمل، على إخفائها

إن . ال بتلك المسيطر عليها سياسيابالطبقات كطبقات، وال بالطبقات التي تمسك بالسلطة، و

عمل الدولة األخير الذي يتكون بفعل وجودها وتحولها الخاصين بها، هو تكوين المجتمع 

والدولة نفسها في مواجهة أحدهما لألخر، باعتبار هذا التعارض هو في الوقت نفسه، تبعية 

خالل تغليف وهي تجعل سيطرة المصالح المهيمنة ممكنة بفضل تحقيقها من . وتوحيد

" هكذا يسمح اشتغالها بممارسة السلطة من قبل الممثلين . المجتمع الذي تحققه بمثابة دولة

، الموقع " ممثلي المجتمع" الذين تكونوا لهذا الغرض، من أجل احتالل موقع " الشرعيين

 .الذي اكتسب شرعيته سياسيا وتم إخفاؤه

السلطة " لتقاسم" فكك األقسام كتفسير ال تعني المالحظات السابقة أن الدولة طاقم م -

ففوق التناقضات ضمن األجهزة  .، بل العكسمتعددة شرائحفئات والسياسية بين طبقات و

وخلفها، تحمل الدولة دائما وحدة داخلية متميزة، هي وحدة سلطة الطبقة المسيطرة أو الفئة 

ولقد أشار . توسطات المهيمنة، ولكن هذا يحدث بشكل معقد وليس بصيغة مباشرة، بل عبر

عن الصراع الطبقي  التعبير المركز والمكثفالى أن الصراع الطبقي السياسي هو  (ماركس)

إن لهذا الصراع أولوية بالنسبة للبرجوازية، ذلك أنها وحدها التي تسمح للدولة . االقتصادي

طرق تتطلب تخصصا باحتواء المجتمع، في الوقت الذي تتعارض فيه معه، وذلك وفق 

 .تهالآلومركزة خارقين 

 : من أمرين التحذيروإضافة لذلك ال بد من  -

 ،واعتبارهما شيئا واحدا (جهاز الدولة)ومفهوم  (سلطة الدولة)هو الخلط بين مفهوم  األول

د الطبقة الحاكمة، وليست يّ ب أداةومن ثم يتبنى مفهوما أداتيا للسلطة السياسية يعتبر السلطة 

لطبقات الحاكمة، وبين تلك الطبقات الحاكمة والطبقات المحكومة من بين ا عالقة قوى طبقية

 . ناحية أخرى

عدم التمييز بين الطبقة أو الطبقات المسيطرة سياسيا والطبقة أو فهو  الثانياألمر أما 

انيكي هذا المفهوم للسلطة مفهوم ميك. ، وهو خطأ منهجي واضحياالطبقات المسيطرة اقتصاد

في . د الطبقة الحاكمة، ويعتبر السلطة والثروة وجهين لعملة واحدةيّ بأداة ألنه يعتبر السلطة 

عالقة قوى طبقية وليست أداة طبقية، كما أنها ليست  سابقا، كما ذكرنا ،حين أن السلطة هي
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انعكاسا آليا للملكية والثروة، والطبقة المسيطرة اقتصاديا ليست بالضرورة الطبقة المسيطرة 

 . سياسيا

" الدولة " لحديث عن السلطة السياسية في مستواها األكثر تركيزا  هو حديث عنإن ا    

بوصفها التجسيد الرسمي للسلطة السياسية السائدة 
75
.  

ما هي طبيعة العالقة ما بين الطبقات : السؤال الحاسم، إذن، وعلى الفور ذلك طرحي      

، وما االجتماعية -ية االقتصاديةجتماعية، المحددة أساسا  واعتبارا لموقعها ضمن البناال  

 ؟السلطة السياسية من خالل الدولة بين

مناهج عن  -باختصار ولو –ضرورة الحديث  تستحثعلى هذا السؤال  اإلجابةإن     

يعج األدب السياسي الخاص بهذه اإلشكالية بكثير كما معروف، . دراسة السلطة السياسية

الدخول في تفاصيل كثيرة  دون ومن ،ة السياسيةمن المناهج الساعية لتحديد طبيعة السلط

في هذا المجال وهي  ثالثة مناهج أساسية هنا، وباختصار شديد، نستطيع أن نفرز
76
: 

 ؟ ويمكن  من لديه السلطة: يركز على السؤال المهمهو ذلك الذي  المنهج األول

سة الذات الممار   لتحديد يسعى، بمعنى أنه بالمنهج الذاتيتسمية هذا المنهج 

 نما بي فال يتوق وجدلساخنة  نقاشاتهناك  توضمن هذا المنهج كان. للسلطة

 ".الطبقة الحاكمة " و " نخبة السلطة " أو " التعددية " منظري 

  مع هذه القضية بطريقة رجل األعمال  يتعاملفهو ذلك الذي  المنهج الثانيأما

وفي مسعى . ؟ ةما هي كمية السلطبمعنى  ؟ الكمية ما: مركزا  على السؤال

السلطة كفعل على  التشديدعلى هذا السؤال يدعو هذا المنهج الى  اإلجابة

power to do وليس السلطة على power over تبادل، والتشديد على 

التحليل السياسي من هذا الطراز على  يعتمد. السلطة وتراكمها وليس توزيعها

ضمن  هناالسلطة  تدرس. اليةأحد األشكال المختلفة للنظرية االقتصادية الليبر

 .الممكنة الخياراتأو  البدائل، أو األفضلياتهذا المنهج من خالل 

  بتنوع تياراته ومداخله المنهج الماركسي، هو المنهج الثالثفي حين أن ،

 قينطلعن طبيعة السلطة السياسية ال  متكاملةفي مسعاه إلنتاج معرفة . المختلفة

وبتكثيف، . عملية إعادة اإلنتاج االجتماعين بل م" وجهة نظر الالعب " من 

ما هي طبيعة السلطة : لهذا المنهج كما يلي صياغة السؤال الرئيسييمكن 

، إذن، في التحليل الذي يعتمده هذا المنهج، التركيز؟ نقطة  وكيف تتم ممارستها

في عالقات اإلنتاج التاريخية المحددة، ليست الملكية وال المالكين بحد ذاتهم، بل 

                                                           
75
.  "االجتماعية  التمايزات إنتاج إعادة في دراسة. المصرية والقرية الدولة"  وآخرون، المعطي عبد الباسط عبد:  قارن 

 .85 – 88 ص ،0895 ليويو/األول ، الكتابفكرية قضايا
76
 20 ص (0895 :بيروت )خالد  هللا عبد ترجمة ،الطبقي الحكم ديالكتيك حول. الدولة سلطة ثربورن، يوران:  قارن 

 ياشيتسكا،.أي كذلك ؛0825 خلدون، إبن دار :بيروت) االجتماعية والطبقات الماركسية بوالنتزاس، نيكوس كذلك والحقا ؛

والحقا   91 ص ،9/0890 العدد ،سياسية – سوسيولوجية دراسات. "لينين  أعمال في السياسية السلطة وإشكالية مفاهيم" 

 (.البولندية باللغة)
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 دولة ومنظومة األفكار االجتماعيةترابطها الوثيق بقوى اإلنتاج من جهة وبال

إن هذا . السائدة في التشكيل االجتماعي التاريخي الملموس من جهة ثانية

مادية محددة تتمركز عندها عالقات  مؤسسةالى الدولة باعتبارها  ينظرالمنهج 

سلطة بحد ذاتها،  كتمتل الج، ، بحسب هذا المنهالدولةإن . القوة ضمن المجتمع

، االستنتاجيمكن . التي تتجمع السلطة فيها وتمارس" المؤسسة " بل إنها 

التي يركز عليها هذا المنهج، ليست العالقات  األساسية النقطةإذن، بأن 

عملية اتخاذ القرارات ذاتها " ، كما أنها ليست "النخب " الشخصية بين مختلف 

، سواء كانت هذه ة على إنتاج وإعادة إنتاج معينةتأثيرات الدول، بل هي "

إعادة اإلنتاج  حلقةوال بد هنا من التأكيد على أن . التأثيرات حقيقية أو مفترضة

التي تربط الدولة، كأحد مكونات البناء الفوقي، بالقاعدة االقتصادية هي حلقة 

ة عبر دخولها في البنية الفوقية السياسي تقرراالقتصادية فالقاعدة . متبادل تفاعل

عملية إنتاج سلطة الدولة وجهاز الدولة، لكن يتعين التأكيد على طبيعة العالقة 

إن العالقة بين أنماط الدولة وأساليب اإلنتاج السائدة ليست عالقة ميكانيكية . هذه

إن هذا التعقيد هو نتاج تداخل . ومعقدة في آن واحد عالقة مركبةبسيطة بل هي 

ة والخارجية وتفاعلها وانعكاسها على نمط الدولة واألشكال المؤثرات الداخلي

التي تتخذها، وعلى وجه الخصوص محتوى التراكم االقتصادي وحجمه 

والتحوالت االجتماعية المرافقة له في منشأه وتحول األنظمة السياسية وطبيعة 

 السلطة ذاتها
77
.  

 

ي عمليات إعادة اإلنتاج كيف تؤثر الدولة وتدخل ف: هوآخر  سؤالينطرح، إذن،     

  :ينطرف االجتماعي ؟ إن هذا يتقرر عبر

 يتم فعله من خالل الدولة ؟  ما الذي -

 كيف يتم ذلك من خالل الدولة ؟ : وعبر ذلك -

تمسك بزمام السلطة، فإن المقصود ( و ائتالف طبقيأ)عندما يجري الحديث عن طبقة ما     

يؤثر إيجابيا  على إعادة إنتاج نمط اإلنتاج الذي تكون فعله من خالل الدولة،  مبذلك أن ما يت

هنا من  التحذير ينبغيغير أنه . هي ممثلته السائدة (أو االئتالف الطبقي) الطبقة المقصودة

بسلطة الدولة، على أنها "  اإلمساك" و "  أخذ"  :التعابير الشائعة من قبيل إساءة تفسير

من ذلك  أبعد وأعقدإن هذه القضية هي . باليدسلطة هي شيء يمكن لمسه هذه الأن  تعني

مؤسسة " في مجتمع معين من قبل  عملية تدخالتفهي، باألحرى، عبارة عن . بكثير

القانون،  وضع: العليا في المجتمع والمتمثلة في هي الدولة، تتركز لديها الوظائف"  منفصلة

" سلطة الدولة و "  أخذ" إن ولهذا ف". عند الضرورة " عنه  والدفاع فرضه، تعديله، تطبيقه
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مخولة للقيام بتلك " هيئة خاصة " من التدخل من قبل  بدء نمط معينبها يعني "  اإلمساك

الوظائف 
78
 . 

ثالث قضايا اإلشارة الى  يتعينبل  يغير أن المالحظة السابقة، على أهميتها، ال تكف    

 : هامة وهي  أخرى

 قعا  جامدا ، بل يحتمل شكل الدولة إن الدولة، في بنيتها، ليست وا: األولى

الفعلي في اللحظة  تغيرات متنوعة، هي نتاج ورهان الصراع السياسي

".  راديكالية" في بعض األحيان  التغيراتوقد تكون تلك  .التاريخية الملموسة

الطبقة المسيطرة الدولة كما لو أنها عالقة تصرف حر إرادي  موال تستخد

بفضل التغيرات الحاصلة في  ويعاد إنتاجها تتشكلتجاهها بل أن هذه الطبقة 

قد أ علن رسميا ، فهو حاضر عمليا  "  آلة الدولة" وإذا لم يكن مفهوم . الدولة كآلة

 .على الدوام

 تتضمن السلطة السياسية لطبقة ما والتي هي نتاج وشرط لسيادتها : الثانية

وألن هؤالء . دولةال االقتصادية، سلطة فعلية لممثلي هذه الطبقة على جهاز

محددة من الطبقة المسيطرة "  شريحة" الممثلين هم أنفسهم دوما  أعضاء في 

. " الشرائح" للصراع فيما بين هذه  رهانا  فإنه يمكن للسلطة السياسية أن تكون 

عدم خلط السلطة الفعلية الخاصة بالماسكين ومنعا  ألي التباس منهجي يجب 

، ذلك ألن هذه لمنظمة قانونيا  على المجتمعبآلة الدولة مع سلطة الدولة ا

ومع أن الدور الذي تحتله . األخيرة هي التي تؤول الى تحقيق السلطة الفعلية

المختلفة للطبقة المسيطرة وصراعاتها  "الشرائح " التناقضات الداخلية بين 

ما أنه  الحتالل مراكز القوة هو دور ثانوي بالنسبة للتناقض الرئيسي إال ةالداخلي

المختلفة التي تتخذها الدولة وأشكالها ترتبط بتبديل  التجلياتإن . يزال هاما  

على أن  التأكيدغير أنه يتعين . مراكز القوة بين شرائح الطبقة المسيطرة

إذ . ين بشكل ميكانيكيتالسيطرة االقتصادية والهيمنة السياسية ال تكونان متماثل

المسيطر في االقتصاد  الدورأن تلعب  الطبقة المسيطرة " شرائح" يمكن إلحدى 

 . أمثلة عديدةعلى ولكن من دون أن تحظى بالهيمنة السياسية، والتاريخ شاهد 

 في الميدان آخرتحقق آلة الدولة عالقة طبقية تنعقد في مكان : الثالثة ،

نما يحققها وهو يعمل الذي يحقق هذه العالقة إ الميكانيزمغير أن . االقتصادي

إن عمل الدولة األخير الذي يتكون بفعل وجودها وتحولها  .!على إخفائها

. الخاصين بها، هو تكوين المجتمع والدولة نفسها في مواجهة أحدهما لألخر

تبعية هذه المعارضة التي هي، في الوقت نفسه،  تحقيقيكمن عملها في 

سيطرة المصالح المهيمنة ممكنة بفضل تحقيقها من خالل  تجعل، وهي وتوحيد

اشتغالها، إذن،  يسمحهكذا . يف المجتمع المدني الذي تحققه بمثابة دولةتغل

الذين جرى تكوينهم إلنجاز " الشرعيين " السلطة من قبل الممثلين  بممارسة
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، الموقع الذي أكتسب شرعيته " ممثلي المجتمع"هذه المهمة والحتالل موقع 

أوال  وتم إخفائها 
79
 . 

 

إنتاج نمط أداء وظيفة كعملية اجتماعية  ةأن إعاد تبين إن إعادة إنتاج مجتمع محدد    

، يتم من خاللها إنتاج السلع وتوزيعها واستهالكها، وكذلك إعالن األوامر فمستمرة ال تتوق

، وكذلك معايشة "عند الضرورة " وتطبيقها، عالوة على استعراض العنف أو ممارسته 

هدف ن أي نشاط إنساني البد أن يكون له ونظرا  أل. األفكار ووضعها موضع التطبيق الفعلي

 األشخاصفي بنية اجتماعية معينة، وكذلك  المواقع: هما هدفينفإن إلعادة اإلنتاج  محدد

 .الالزمين لتشغيلها

تستلزم ( للعالقات االجتماعية) إعادة اإلنتاج الموسع للطبقات االجتماعيةوهذا يعني أن     

زل عن األخرىتواجد أحداهما بمع نال يمك عمليتين
80
: 

، وتجلو هذه المراكز التحديد إعادة إنتاج موسعة للمراكز التي يحتلها الوسطاء: أوال   -

) على ضوء البنية التي من خاللها يعمل التحديد المذكور  الطريقةالبنيوي للطبقات، أي 

   .قيةفي الممارسة الطب( الخضوع السياسية واإليديولوجية/، عالقات السيطرةعالقات اإلنتاج

إن الوسطاء سيعاد . إعادة إنتاج للوسطاء أنفسهم وتوزيعهم على هذه المراكز: ثانيا   -

 دال يعتم توزيعهملكي يحتلوا مراكز معينة، ولهذا فإن "  تدريبهم على اإلذعان" إنتاجهم و 

على اختياراتهم أو طموحاتهم بل على إعادة إنتاج هذه الوظائف التي تسمح بإعادة إنتاج 

تحت إعادة اإلنتاج الرئيسية  يندرجونظرا  ألن التوزيع الرئيسي ". عوائق " يطرة دون الس

للمراكز التي تحتلها الطبقات االجتماعية خالل مختلف مراحل تطور التشكيل االجتماعي 

المحدد، فإن التوزيع الرئيسي هذا يعني لجهاز ما أو سلسلة أجهزة، الدور الخاص المنوط بها 

 .أن تلعبه في توزيع الوسطاءوالذي ينبغي 

فالدولة . من العالقات نوعين ثابتينمكون من  حقلعلى سلطة الدولة ضمن  االستيالءيتم     

مجتمعا  طبقيا ، وخصوصا  الطبقة السائدة، كما أن الدولة  تمثلبالرغم من مظاهر األشياء، 

سلطة الدولة  إعادة إنتاج تعني". الحاكم والمحكوم " في العالقات االجتماعية ما بين  تتوسط

 والتوسطفي قيادة الدولة  تمثيلها، إعادة إنتاج (أو جزء منها أو تحالفا  معينا  )لطبقة ما 

 .لفرض غلبتها على بقية الطبقات

" إن معنى عبارة . تتحكم مشكالت التمثيل والتوسط فيما يسمى باالستقالل النسبي للدولة    

أن سياستها تمثل محصلة الممارسة السياسية العملية، والتي هو " االستقالل النسبي للدولة 
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ق بين مصالح جماعات مختلفة، والتي تكون شديدة التأثر يتعين عليها، وباستمرار، أن توف  

ولذلك فإن سياسة الدولة . بتاريخ طويل لمثل هذه التسويات واإليديولوجيات التي تقف ورائها

وكما اشرنا في مكان اخر من هذا . المعاني البسيطةليست بالضرورة عقالنية بأي معنى من 

 تصبحبوضوح شديد في حقبات تاريخية  يتجلىأهمية االستقالل النسبي للدولة  فإنالعمل 

فيها التناقضات بين الطبقات االجتماعية شديدة الى حد كبير وال يسمح ميزان القوى القائم في 

ة، مما يستدعي مجيء تها بصورة مستديمبقات أن تفرض سلطاللحظة التاريخية ألي من الط

وارتقائها فوق الطبقات، ناصبة نفسها قوة مستقلة وتقيم سلطتها "  بيروقراطية الدولة" 

نسبة )النموذج البونابرتي يعبر كما جرت االشارة سابقا، و. الخاصة غير الخاضعة للرقابة

 .عن هذه األطروحة بأعمق الوضوح (الى نابليون بونابورت

حيال الطبقات أو الفئات المسيطرة يتمتع  االستقالل النسبي لنموذج الدولة البونابرتية إن    

األزمة السياسية وتوازن القوى، الذي ينتمي هذا  حصيلةبأهمية خاصة ومتميزة لكونه 

لهذه الدولة من أجل " ضروري "  استقالل نسبي ،على أية حال ،وهو. االستقالل إليهما معا  

الهيمنة،  إعادة تنظيمالموجودة في السلطة، ومن أجل  القوى/ازنات الكتلإعادة تنظيم تو

كقوى "  الفئات الوسطى" فيها  زوذلك ضمن إطار األزمة السياسية، التي غالبا  ما تبر

 .اجتماعية تتميز بثقل سياسي مؤثر وفعال

 سيادة الوهمالظاهري للسياسة عن االقتصاد الى  واالنفصالالبيروقراطية  توطدلقد أدى     

ير بأنه ليس غير أنه من المهم التذك. القائل بتجرد الدولة ورئيسها وإدارتها عن الصراعات

الطبقة المسيطرة السلطة  فوّضتفقد . صفة الشمولية والثبات"  الذاتية" لهذا االستقالل وهذه 

سّخرت  طرةالطبقة المسييعني ذلك أن . بقيت المهيمنةياسية لبونابرت مؤقتا  غير أنها الس

وعندما تم . بينها وبين خصومها لصالحها"  التوازن" الديكتاتورية البونابرتية لحل عقدة 

إزاحة الدكتاتور وترحيله الى حيث مصيره "  مهذبة" هذه المهمة بنجاح، تم وبطريقة  إنجاز

المحتوم 
81
 . 

بعض الباحثين يرشي ومن جهة أخرى     
82
 الحقبة الراهنة مكانة الدولة في تراجع الى مسألة 

بالمقارنة مع موقعها  ؟(دولة يجري الحديث ةعن أي: دون ان تتم االجابة على سؤال حاسم)

من العملية االجتماعية، االقتصادية والسياسية والثقافية، في الحقبة الكالسيكية لبناء الدولة 

العولمة من  فبما تخلقه. العولمةما يشيرون إليه كمصدر لهذا التراجع هو  وأول. الحديثة

إن لم نقل تلغي  تضعففضاءات تتجاوز سلطة الدولة القومية، وبما تستخدمه من تقنيات 
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سيطرة هذه الدولة على مواطنيها وتربطهم بشبكات لالتصاالت والمعلومات والتبادل الثقافي 

 ةالعولم ا النمط منهذ نشيءي .واالقتصادي معا تتعدى كثيرا اإلطار الوطني التقليدي للدولة

وضعية جديدة تجد فيها الدولة نفسها فاعال صغيرا وضعيفا مقابل  (الرأسماليةوهو العولمة )

في كل  اإلنسانيالفاعلين الجدد الكبار الذين يحتلون اليوم، أكثر فأكثر ميادين النشاط 

والمؤسسات  ،والقوميات الشركات العالمية العابرة للحدودعني نالمجتمعات ويتحكمون به، 

العولمة التي تطور فضاءات  هذه ويبدو األمر كما لو أن. القائمة فوق الدول واألوطان الدولية

يدق بين الدولة  إسفينمعولمة أو عالمية للنشاطات البشرية ما فوق الوطنية تعمل بمثابة 

والحال أن العولمة ال تزال . والمجتمع، وتعمل بالتالي على زيادة الصدع والتباعد بينهما

ال يكفي لتفسير ما يطرأ على المجتمعات التي ال تزال إلى حد كبير وما واسعا وستبقى مفهو

مجتمعات وطنية، أي تخضع لقواعد وآليات التنظيم القومي للسلطة والحدود والسياسات 

، الوطني اإلطاربصرف النظر عن التراجع الذي تلقاه سياسات الدولة نفسها داخل هذا 

 . ة خاصة هي خارج حدود هذه المساهمةألسباب يحتاج تحديدها الى مقارب

 يف عامل متعومل الدولة: الثاني املبحث
الدولة في عالمنا  لبعض المالحظات بشأن هنا ثمة حاجة ملحةوفي ضوء القضايا أعاله،     

 ". المتعولم" 

خطاب  شهود خيرين تقريباالعقدين األأصبحنا خالل بداية البد من اإلشارة الى أننا  -

وفيه حقيقي،  كوني اقتصاداليوم نشوء  يشهدبالغ الفجاجة قوامه أن العالم  إيديولوجي

الى  تخضعقتصادات القومية أصبحت قوى السوق العالمية من أكثر القوى جبروتا ، وأن اال

ومن وجهة  .والشركات عابرة القومية العالميةكوني واحد، تهيمن فيه أسواق المال  اقتصاد

، فلم تعد قادرة على سلطات محلية في نظام كوني قومية بمثابةالدول ال أصبحتالنظر هذه 

بشكل مستقل على مستوى النشاط اإلقتصادي أو تشغيل اليد العاملة داخل أراضيها،  التأثير

القبول بهذه  ال يمكن. بل بات ذلك يخضع لما تمليه خيارات رأس المال المتحرك عالميا  

السياسي المسيطر ضمن وظيفته اإليديولوجية، تلك  االقتصادالفكرة الرائجة التي يروج لها 

نفوذها  وانحسار!( دولة  ةأي الحديث ال يدور عن نولك )التي تدعي تراجع دور الدولة 

العمالقة متعدية  الشركاتقوتها يوما  بعد يوم هي  تتعاظموتخليها لمكانها لمؤسسات أخرى 

ما يجري  حقيقةعن  الكشفدون  ، منالجنسيات والمؤسسات المالية والنقدية العالمية

 :للدولة بالضبط والسعي للتفكير في اإلجابة على أسئلة عديدة من بينها

 هل أن هذا التراجع يشمل كل وظائف الدول أم يتعلق ببعضها فقط ؟ 

  ينطبق على بعض الدول أكثر مما ينطبق  أنههل هو تراجع يشمل الدول بأسرها أم

 على غيرها؟

 ة في بلد نفس الشكل الذي يتخذه في بلد أخر ؟هل يتخذ تراجع الدول 
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 ما مغزى ظاهرة تراجع دور الدولة بالنسبة لشعوب البلدان النامية ؟ 

 

لتاريخ الدولة القومية وخالل القرون الخمسة األخيرة، بعيدا  عن  تأمل هادئالبد ألي  -

بإستمرار للتغير من  يتوجهصخب اإليديولوجيا الليبرالية الجديدة، أن يبين لنا أن هذا الدور 

، وأن ما يحدث األن يمكن أن ينظر اليه على أنه يمثل بدوره تغيرا  في دور آلخرعصر 

فكرة مهمة قوامها أن الدولة هي  (ماركس)طرح  في القرن التاسع عشر. الدولة ووظائفها

قات دائما  وأبدا  أداة الطبقات المسيطرة لقهر الطبقات األخرى أو هي دائما  وسيلة الطب

المسيطرة في تحقيق تلك األهداف التي يحتاج تحقيقها الستخدام صورة أو أخرى من صور 

ولكن قيام الدولة بخدمة الطبقات المسيطرة لم يكن دائما  يتطلب نفس األعمال والقيام . القهر

بنفس الوظائف، أو على األقل لم يكن يتطلبها كلها دائما  بنفس الدرجة ومن ثم تغيرت األهمية 

    .النسبية لكل منها مع تغير الظروف

 النخب الرأسمالية التي تسعى الرافعة األولية تعتبر، في الظروف الراهنة، الدولة وبما أن -

نشاطاتها ومشروعاتها، فال يصح القول أن األسواق الكونية  إدارةمن خاللها وعبرها الى 

الترابط " ولهذا يمكن القول أن . اوبعيدة عن سيطرته الدولة الرأسمالية تأثيرخارج  اآلنهي 

. األمة الرأسمالية/دور الدولة ال يلغيانقتصاد العالمي لال " االعتماد المتبادل"  و " المتزايد

لالتجاهات التي توصف كعولمة إنما هي في الحقيقة  جادة متابعةفعلى الضد من ذلك فإن 

ة الرئيسية من حيث الجوهر لإلستراتيجيات المتبناة من طرف البلدان الرأسمالي إبقاء

وهكذا . بالركود على المستوى المحلي تتسمبما يتالءم والظروف الملموسة، التي  وتعديلها

. الوحيد أمام رأس المال للتغلب على ذلك الركود الطريقالنشاط اإلنتاجي  عولمة صبحت

من  تعانيالتي  في أن اإلقتصادات المحير لغزهاأو  الرأسمالية مفارقات العولمة إحدى تتمثل

ولكن . األكثر عولمة في كرتنا األرضية"  االقتصاديالالعب "  تصيرمحلية "  مصاعب" 

على  ينطوياالستنتاج بأن العولمة ترتبط دوما  بالركود، إذ أن قبول هذا االستنتاج  ال ينبغي

نب مع تدويل ففي فترات سابقة سار النمو جنباٌ الى ج. جهل بتاريخ الرأسمالية وتدويلها الدائم

للمرحلة الراهنة هو اقترانها بركود طويل مرتبط باألزمة  المعلم المميز متعاظم، غير أن

 . من القرن العشرين البنيوية التي تعاني منها المنظومة الرأسمالية منذ بداية السبعينات

الدول بمواجهة الشركات المتعدية  ضعف اطروحة مروجيالبعض، من  يطرح ومقابل ذلك -

دور "  تداعي" عن  للتعويض شكل من أشكال اإلدارة العالمية تبنيتقوم على فكرة جنسية، ال

الشؤون العالمية الى  إدارةلتفويض  يهدفوكأنه  االقتراحويبدو هذا . حسب زعمهم ،الدول

أي  صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، مالية على غرار هيئات

الواليات القوى العظمى وحدها، وال سيما  لصالحالوطنية  سيادتهاالدول من حرمان  تكريس

 . البارز الذي تمارسه على هذه الهيئات النفوذالتي ال يخفى  المتحدة
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 تقلصعلى  التأكيد، بالضد مما هو شائع من الرأسمالية العولمة هكذا، إذن، يمكن القول أن -

" ل، هي عبارة عن تلك العملية التي تحدث على رأس الما عولمةاألمة لصالح /دور الدولة

 وتزايداألسواق المالية  عولمةإذ على الرغم من . منها"  بتفويض" و " ى مسمع ومرأ

 العقود الثالثةفي القطاعات األساسية للتصنيع والخدمات خالل  العالميةأهمية التجارة 

 ما  بين بلداننظاما  قائ يبقىالعالمي  اإلقتصاد، يمكن القول أن ةاألخير
83

وهكذا تنطرح . 

في شكل  الرأسمالية في إطار السيرورة المعاصرة للعولمة األمة/الدولة دورفهم  ضرورة

 .تجليها الرأسمالي

 (روبن موراي) طرح عقود ما يقارب االربعة قبل -
84
الجدليات ) مساهمة تأسيسية سميت 

 وجودعولمة رأس المال على  ثيراتتألفهم  مدخال  بديال   باعتبارها (للرأسمالية ةاإلقليمي

المفهومة بإطروحات من قبيل أن رأس  العولمة وبعيدا  عن التصور بأن. سياسيةالمؤسسات ال

، عكس الطرح نبيّ في مساهمة موراي يكمن في أنه  المهمالدولة، فإن األمر  يتجاوزالمال 

 االقتصاديةلوظائف ا تأمينالدولة في  مسعىإقليميا  ضمن  توسعالسابق، بأن رأس المال 

، العثوريمكن  مورايفي مساهمة و. أشكال مختلفة لتأمين ذلك عتمادابشكل كامل، وبالتالي 

وبالتالي يمكن القول،  .برأس المال عالقتهاللدولة الرأسمالية في  الدور الهيكلي تأكيدعلى 

الح رأس المال بتقليص دور الدولة الرأسمالية لص ال ترتبط العولمةبالضد مما هو شائع، أن 

بتدويل  تلك الحالة التي يمكن وصفها شهود نحنالذي يتعولم بشكل متزايد، بل 

Internationalization  التناقضاتبين  (موراي)ز ميّ ومن جانب أخر . الدولة 

" لوطنية من طرف الموروثة التي كانت تعرض للخطر أسعار الصرف وأنظمة العمالت ا

عملية المضاربة الدولية وفتح المصادر لالقتراض خارج  تسهيل، وبين "النقد العالمي 

 .  المسؤولة المحليةسيطرة السلطات 

  (نيكوس بولنتزاس) انطلق أصيل، وفي تحليل مورايوبعد سنوات من مساهمة  -
85

من 

 بولنتزاسبدأ . المحليةالدول ورؤوس أمولها  ذاك الذي انتهى عنده موراي، من أطروحة

ماذا تستطيع : هو تساؤلمن  انطالقامن التدقيق  بمزيدهذه اإلشكالية  إلعادة صياغةبمحاولة 

أن تعمله بمواجهة الشركات متعدية الجنسية العمالقة، كيف تفقد ( أو ال تستطيع) الدولة 

 المهينالدور  فهميتمثل في  بولنتزاس كان مسعى الدولة قواها بمواجهة هذه الشركات؟

التي تحصل عليها الدول  والمنافعفي أوربا،  حينذاكعبه الذي بدأ يل األمريكيلرأس المال 

رأس المال األمريكي كان يمثل  هيمنةإعادة إنتاج رأس المال تحت  تدويلإن . األوربية
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. هذا السياق أو ذاك لهذه العملية لتدعيممن طرف كل دولة، بطريقتها الخاصة،  محاولة

رأس المال المحلي، بل  ال تضعفة الدول سياسات، بالضد من موراي، أن يعنيوكان هذا 

رؤوس  تركز وتمركز سياسات الدولة الرأسمالية المتطورة الى أدتعلى العكس من ذلك 

إن . من خالل ارتباطها بتدويل إعادة إنتاج الرأسمال األمريكي والتوسعأموالها المحلية 

ة الرأسمالية الدول طرفلم يستمد قوته من  المتعدي الجنسية القوى عبر الرأسمال مركزة

في  يساهمالمتعاظم للدولة الرأسمالية في هذه السيرورة  التدخلفقط، بل واألكثر من ذلك، أن 

  .هذا التركز تقوية

 (روبرس كوكس) ثم  قدم -
86

 التناقضالدولة و تدويل دراسة شاملة حول 2182في عام  

، بوالنتزاسو موراي ومقارنة بما كتبه كل من. الدولة وقوةرأس المال  عولمةالمزعوم بين 

الجديدة  الحقبةالدولة الناجم عن  تدويلطرائق  تحليليوجد في وضع أفضل في  كوكس فإن

 إن مدخل  .البنيوية الراهنة وأثارها المعروفة واألزمةبانعدام االستقرار اإلقتصادي  المتمثلة

في  "الوظائف الضرورية الملزمة للدولة " من فهم  ينطلق، مثل مدخل موراي، كوكس

 تعترضوتهديم الحواجز التي  والتفاوتالثروة  ضمانفي  تتمثلالمجتمع الرأسمالي والتي 

قواها  ومركزةالمناطة بالدولة  الوظائفإن هذه . للنقد" العافية  تأمين" األسواق، إضافة الى 

 مهاممع  متناقضةالتدخل الذي كان سائدا  في القرون السابقة، أي  عدملمبدأ  كنقيضتبدو 

أما . المعروف أدم سميثلدولة الليبرالية المرافقة لحقبة رأس المال الصناعي حسب تنظير ا

، حيث تناقض، فليس هناك من االحتكار طورفيها الرأسمالية الى  تحولتالتي  الحقبةفي 

. وممارسة الليبرالية الجديدة خطاببالرغم من  "طراز خاص "  من دولةالى  الحاجةبرز ت

 وضمانالشرعية  توفيرمن بين الوظائف المركزية للدولة القومية  ونسيكوهكذا، إذن، 

في مقالته  كوكسوهكذا يتوصل . المسؤولية آلليات التحكم فوق القومية ودون القومية

 الأنه ... : "قوامه استنتاج الى  Socialist Registrarفي مجلة  2111المنشورة في عام 

يوجد ما يمكن أن ي طلق عليه باللغة ... العالمي االقتصادلبنية سياسية مسؤولة عن  وجود

( حكم بدون حكومة) مفهوم ( سديمي، عائم)  nebuleuse الفرنسية صفى

governance without a government "
87
.   

  (تومسون) و (هيرست)توصل  ممتاز وفي تحليل -
88

يقول بأنه على حين أن  استنتاجالى 

وضعفت في جوانب عديدة خالل السنوات  تغيرتد الدولة القومية على التحكم ق قدرات

الشروط  توفيرمؤسسة محورية، وينطبق هذا بشكل خاص على  تبقىالماضية، فإن الدولة 

مع نظام  يتطابق الالدولي  االقتصادبأنه إذا كان  وذكرا. الدولي الفعال للتحكمالالزمة 

هام  دورللدولة القومية  نيكوعالمي ذاتي التحكم فمن الممكن عند ذاك أن  فوق اقتصادي
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عند  وخصوصا  على مستوى العمليات، القومية والدولية وكليهما،  االقتصاديتلعبه في التحكم 

وقد  .العالمي االقتصاداندالع األزمات المالية وتتخذ أبعادا  دولية منذرة بأخطر اآلثار على 

اإلدارة  بادرتال تجربة السنوات األخيرة صحة هذه األطروحة، فعلى سبيل المث أكدت

، وذلك عندما 2112في عام  المكسيكأزمة البورصة في  اندلعتاألمريكية الى التدخل عندما 

التي تبذلها الدول  الحثيثةمليار دوالر، إضافة الى الجهود  16قدرها  "حزمة إنقاذ "  قدمت

منها  عانت العميقة التي االقتصاديةللحد من األزمة  إجراءاتالكبار وما تتخذه من  السبع

نموراٌ  األزمة أنها كانتبينت  التي" النمور األسيوية " بـ  ما يسمى وخصوصا   ،الحقاأسيا 

من ورق على ما يبدو  كما أن أشكال التحكم الجديدة الناشئة لألسواق الدولية وللعمليات 

يان كما يجب عدم نس. األخرى تضم الحكومات القومية الرئيسية ولكن بدور جديد االقتصادية

 .المتطورة الرأسماليةما قامت به الدولة في العديد من البلدان 

فالى جانب االجراءات  األخيرة ونفس االمر حدث بعد اندالع االزمة المالية العالمية    

ولم يعد االمر محصورا بالواليات . مواجهة االزمةلجراءات العولمة االمحلية تابع العالم 

من تداعيات خطيرة على االقتصاد العالمي تلك االزمة تحمله لما  المتحدة فقط، وذلك نظرا

مليار دوالر  811فبعد استخدامه أكثر من .  وتهدد الجميع دون استثناء وان بدرجات متفاوتة

من موازنته إلنقاذ المؤّسسات المتعثّرة، وفي خطوة منسقة بين المصارف المركزية الكبرى، 

مليار دوالر إضافيّة في األسواق، ضمن  091ى ضّخ إل األمريكيلجأ االحتياطي الفدرالي 

 مليار دوالر 111إطار خّطة إنقاذيّة بلورها مع نظرائه حول العالم، قيمتها 
89
.  

 : سمتانهذه االجراءات  وما يميز    

في القطاع  الرأسمالية التدّخل األكبر تاريخيا  من جانب الدولةعن األولى انها تعبر  -

 .الخاص

فالخطط  (.أضخم عملية تدخل منذ الكساد الكبير) االزمة ألعباءلتوزيع غير العادل االثانية  -

الى انقاذ  باألساسالتي اعتمدتها الواليات المتحدة وبقية الدول كانت تهدف  واإلجراءات

المال  وأسواقالمصارف ومؤسسات التأمين وشركات الرهن العقاري ومؤسسات المضاربة 

. الطابع وتهيمن عليها االحتكارات المتعدية الجنسية رأسماليةعموما، وهي كلها مؤسسات 

 في حين ان هناك قطاعات واسعة من المواطنيين المتضررين ال يحضون بمثل هذه الرعاية

والمثال ، يعانون من انخفاض المداخيل وتدنيهارغم ان االزمة تطحنهم طحنا وزمة الال

ن االجراءات المتخذة تبدو كما لو أ ان. ثاراآليدلل على تلك ( وليس وحده طبعا) اليوناني
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أزمة أصحاب رؤوس األموال، من مالكي المصارف المالية  االزمة المالية الراهنة هي

وشركات التأمين في الدرجة األولى وشركات الرهن العقاري ومؤسسات المضاربة 

الى  الذين يحتاجون وأصحاب الحصص الكبرى في مختلف القطاعات االقتصادية األخرى

عن نهج طبقي واضح عندما عملوا  الرأسماليةوهكذا برهن صناع القرار في البلدان !! الدعم

ثقل االزمة على اعباء اصحاب االجر  بإلقاء( عند اندالع االزمة)الخسائر  خصخصةبقاعدة 

في فترة )االرباح  وتشريكوذوي الدخول المنخفضة والفئات االجتماعية الفقيرة من جهة، 

 .من جهة اخرى( االقتصادي االنتعاش

في محاولة لتدارك موجة الهلع التي  تحركت المصارف المركزية العالميةوبمقابل ذلك     

وبعد محادثات مكثّفة مع مسؤولين حكوميّين يمثلون عدّة . في حينه ضربت النظام المالي

ر مليا 21، إنشاء صندوق بقيمة كونسورتسيوم مصارف دوليّة تأسيسدول، أعلن عن 

توّجبات عليها، وذلك دوالر، يستعان به إلقراض المؤّسسات الماليّة التي تعجز عن تأمين الم

 وفي حينه. حول أسعار األسهم وأداء البورصات العالميّة " رعب عالمي" بهدف تجنّب 

اعلنت المصارف المركزية العالمية انها ستساهم مع االحتياطي الفدرالي األميركي في ضخ 

مع المصرف  " سواب" دوالر في األسواق المالية عبر اتفاقات تبديل نقدي  مليار (091)

ك بن) و (بنك اليابان) و (بنك انكلترا)المركزي األوروبي والمصرف الوطني السويسري و

  . (كندا

يحدث . الكوني لالقتصادللتشكيل الواعي  "متعدية الجنسية " السيرورة  ما يمثل إن هذا    

مما يستحث  المحليةصنع السياسات الحكومية  وقنواتين هذه السيرورة ب التصادمنوع من 

الممارسات  تكييفأو تحويل دور الدولة، بهدف  قلبهكذا، إذن، يتم . نشاط الدولة تدويل

، بحسب الدولةتصبح . العالمي االقتصاد وشروط متطلباتالمحلية الى  االقتصاديةوالسياسية 

لم إذن  فالعولمة. قتصاد القوميالعالمي الى اال االقتصادمن حزاما  ناقال   ،كوكسأطروحة 

وإضفاء المزيد من  عولمتهصياغته عبر  أعادتدور الدولة في هذه السيرورة بل  تضعف

 ال تصف ، كمفهوم،(بشكل تجليها الرأسمالي) العولمةولذا يمكن القول أن . الحيوية عليه

رورة السلبية للتفكيك القومي، أي أن السي تصفالسيرورة اإليجابية للبناء الكوني، بل 

 اقتصادالقومي أكثر صعوبة، لكنها لم تتمكن من خلق  االقتصادالعولمة قد تجعل من تسيير 

 .كوني

 االستنتاجاتبالغ باستخالص  بتكثيفعناصره األساسية  قدمتالعرض الذي  يسمح    

 :التالية

صياغة دورها،  وإعادةاألمة محليا  /دولةقدرة ال تأكلالراهنة الى  الرأسمالية أدت العولمة. 2

تناقضات جديدة  ظهرتعن ذلك أن  فنتجالدولة،  إلغاءلم تستطع  هذه غير أن العولمة

غير المعولمة، ويتجلى  والسياسةالمعولم  االقتصادبين  تناقضينشأ . على الحل مستعصية

في  ،المقام األولفي  "عالمية  " ، في هذه الحقبة، يصير بنية قتصاداالأن  حقيقةذلك في 

  .ومن خاللها( في إطار دول وطنية) يتم أساسا   النشاط السياسيحين أن 
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النظام الرأسمالي  تناقضالى  النظرهنا، منعا  ألي التباس على ضرورة  التأكيد ويتعين. 2

للسياسة، بل  المحليواإلطار  لالقتصاد العالميبين اإلطار  تناقضالعالمي ال بوصفه مجرد 

على حد  والسياسة االقتصادفي  العالميةوالجوانب "ٌ  المحلية" بين الجوانب  تناقضا  صفه بو

ال ( المعولم وفي الظروف المعاصرة ملكية رأس المال االحتكاري)إن رأس المال . سواء

الدولة الوطنية بالرغم من عمل رأس المال  عبرإال  الحمايةملموسة من  صيغةيمكنه تأمين 

 .يعلى صعيد عالم

 السوق الحر اقتصاد متفائال  عن تعبيرا  أصبحت العولمة  "الحرب الباردة" حقبة بعد نهاية. 1

اإليديولوجي حول هذه  الصخبوبعد عدة سنوات من . العالمي االقتصاد انفتاحوآلياته وعن 

العديد من  تكشفت الرأسماليةبطبعتها  العولمة رافقتالقضية فإن الصعوبات والخيبات التي 

السوق الحرة واقتصاد السوق كعصا سحرية قادرة على حل كل  معجزة وهام حولاأل

ونظرا  للتكاليف . المشاكل المرافقة للنمو والتوسع على الصعيدين المحلي والعالمي

. تحتل حيزا  في النقاشات الراهنة التكاليف، فإن تلك الرأسمالية الباهضة للعولمة االجتماعية

في األسواق المالية  الفوضىالسلبية والمدمرة، وخصوصا   ديةاالقتصالقد أدت األحداث 

 "المسلمات  " في الكثير من  إعادة النظرالتدميرية محليا  وعالميا ، الى  وآثارهاوالنقدية 

 التي "الحلول السحرية "  الصاخبة حول النغمةبذلك  وانخفضتالشائعة حول العولمة، 

 المحلية لالقتصادات الرأسمالية تحملها العولمة
90
. 

هو قانون موضوعي يحكم عملية إعادة  قانون التطور المتفاوت من حقيقة أن انطالقا. 8

 تزيدالحياة اإلقتصادية في الرأسمالية، والتي  عولمةاإلنتاج الرأسمالية، فإنه يمكن القول أن 

ت في الوق توسع، بشكل متعاظم عالقات اإلنتاج ملعووترأس المال  تركز وتمركزمن درجة 

وثمة العديد من المعطيات  .محليا  وعالميا   اإلقتصادي والسياسي تفاوت التطورنفسه من 

 .ال يتسع المجال هنا للدخول في تفاصيلها االحصائية التي تفقأ العين

 شكاليات الا بعض –مفهوم الدولة الريعية : الثالثاملبحث 
 ". دولة الريعيةال" وبعد العرض السابق ال بد من تدقيق مفهوم  ،واآلن    

لوصف تلك "  الدولة الريعية" استخدم االقتصاديون، في مطلع القرن العشرين، مفهوم     

 . لقروض الى الحكومات غير االوربيةالدول االوربية التي كانت تقدم ا

، مع أعمال "الدولة الريعيّة"منذ أواخر ستينات القرن الماضي، تّم تطوير مفهوم لكن و    

ومابر ترروب
91

وفي اوائل السبعينات من القرن العشرين وبعد الطفرة النفطية وارتفاع .  

أسعار هذه السلعة وتدفق الريوع النفطية بشكل كبير على البلدان المنتجة للنفط عاد النقاش 
                                                           

90
اسباب اخفاق اقتصاد السوق المحررة . انهيار الرأسماليةأولريش شيفر، : لمزيد من التفاصيل حول هذه القضايا انظر  

يناير : الكويت) سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون  –( 120)عالم المعرفة ، من القيود

2101.) 
91
 وعاش مصر في وتعلم ولد االصل لبناني الطاقة، دراسات مجال في االكاديمية األسماء مأه أحد (مابرو روبرت) يعد 

 في الطاقة دراسات لمعهد الشرفي الرئيس وهو يغادرها الى الواليات المتحدة، ان قبل االسكندرية في شبابه من طويلة فترة

 .العالم مستوي علي الطاقة خبراء أهم وأحد اكسفورد جامعة
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ماذا يعني هذا الدخل الكبير المتأتي من انتاج : مجددا حول هذه القضية انطالقا من سؤال هو

التي تلك لفهم هذا الدخل، هي  ومن بين المقاربات المنهجية  ى هذه البلدان؟النفط بالنسبة ال

 ويامهدحسين الباحث اإليراني اقترحها 
92
قام . 0821من خالل المفهوم الذي طرحه عام  

 : المفهوم على مسلّمتين أساسيّتين

يها، أّن الدولة الريعيّة ال تحصل على مواردها من الضرائب التي تفرضها على مواطن -

انطالقا  من  "مستقّلة سياسيّا  "وبالتالي فهي ال تخضع إلى محاسبة هؤالء، فتصبح 

 ؛ "استقاللها الضريبي"

ن الحيّز ان مالسك ي إلى إخراجلدولة تعتمد سياسات توزيعيّة تؤدوالثانية أّن هذه ا -

 .مطالبة بالديموقراطيّة ةالسياسي وبالتالي من أي

تعتاش على عائدات من الخارج، " التي  تلك هيوي ابحسب مهد"  الدولة الريعية" ن إ    

، او من ضرائب ت جبى (قناة السويس مثال) خدمات استراتيجية تقديم إما من بيع مادة خام او

 " على تحويالت من الخارج
93
تعتمد على دخل ال يتم كسبه عن طريق اذن فالدولة الريعية . 

 .اإلنتاج والعمل

، أي ايجارا تتقاضاه هذه ريعا خارجياظر الى دخل النفط بوصفه وي تناومقاربة مهد    

اراضيها الى الشركات النفطية، وهو ريع خارجي غير مكتسب ولم يتولد  تأجيرالبلدان من 

الدولة التي تعيش او تعتمد ن ، أمنطقيا ،ويتبع ذلك. من العمليات االنتاجية لالقتصاد الوطني

والدولة الريعية ليست بالضرورة متصلة . دولة ريعيةفي معاشها على الريع الخارجي هي 

تعطينا مثال تاريخيا لدولة ريعية اعتمدت في ( 06في نهاية القرن )مثال بالنفط، فاسبانيا 

معاشها على ذهب وفضة االمريكيتين
94
. 

لهذا الريع الذي يمثله الدخل النفطي، فهو  دراك الصفة الخارجيةإومن االهمية بمكان     

ن نفهم لماذا لم تكن ولهذا يمكننا ا. منتظمةوبة خارجية اجنبية، ولكنها هبة مستمرة اشبه به

على زيادة  باإللحاحترغب في مضايقة شركات النفط  في البلدان النفطية االسر الحاكمة

ولم تكن هناك صلة بين انتاج النفط كنشاط اقتصادي وقطاعات االقتصاد . حصة بلدانها

مالة والتوظيف، وال من حيث استهالك النفط محليا، وال من حيث الوطني، ال من حيث الع

                                                           
92

 H.Mahdavy, ‘’ The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The 

Case of Iran “, in: M.A.Cook, ed., Studies in Economic History of the Middle East: From the 

Rise of Islam to the Present Day (London: Oxford University Press, 1970), pp. 428-467. 
93
 الدراسات معهد :أربيل –بيروت  –بغداد ) مؤلفين مجموعة ،الريعية للدولة السياسي االقتصاد. واالستبداد النفط: انظر 

 .29 – 21 مصدر سابق، ص ،( االولى االستراتيجية،الطبعة
94
 النقد نظام ثرا في دراسة – للتخلف النقدي التاريخ زكي، رمزي. د: انظر النقطة هذه حول التفاصيل هذه من لمزيد 

  .(0892 االول، تشرين/اكتوبر: الكويت) ،(009) المعرفة عالم ،الثالث العالم بدول للتخلف التاريخي التكوين على الدولي
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، وال من حيث توظيف الفائض من الدخل محليا حتى بداية المحليةتاثيره على الصناعة 

" التحويلية " عندما ظهرت بعض الصناعات  من القرن العشرين الثمانينات
95
. 

مراكز الثروة للتحكم  "السيطرة علىويتم التوجه من قبل الفئات المسيطرة اقتصاديا الى     

واالعتماد  ،رة للقطاعات االخرىويؤدي الى اضعاف الصناعة التحويلية المثو   " بتوزيعها

على استيراد التكنولوجيا واليد العاملة بدال من التوجه نحو تصنيعها او توظيفها أو على األقل 

 . البدء بذلك

لقول ان الدولة الريعية هي تلك التي تعتاش على استنادا الى المالحظات السابقة يمكن ا    

أو خدمات استراتيجية، أو من ( دولة ريعية)عائدات من الخارج، أما من بيع مادة خام 

دولة )ضرائب تجبى على تحويالت من الخارج من نوع عائدات قوى عاملة في الخارج، 

ي في انتاج هذه العائدات، ، وذلك من دون عمالة كبيرة موظفة في االقتصاد المحل(شبه ريعية

وهي بصيغة  .أنها تنزع الى إعاقة التحول الديمقراطي ، بحكم طبيعتها،وما يميز هذه الدولة

اخرى تعيق تطور المجتمع المدني، اي المجتمع الذي يعيد انتاج ذاته كمجتمع خارج اطار 

ميزانية ي حالة وف. ، وفي عالقة استقالل نسبي معها ويمولها من الضرائبوهيمنتها الدولة

يبدو الحاكم الذي تشخصن الدولة فيه كأنه يصرف ماال من جيبه على  الدولة الريعية

، أو عملية شراء والءات "مكرمات " المجتمع، وتبدو عملية الصرف االجتماعي وكانها 

 سياسية
96
. 

ت حالة الدولة الريعية هي حالة تنتج فيها حصة االسد من ميزانية الدولة من عائدا    

خارجية، ولكنها عائدات خارجية ال يوظف فيها عمل اجتماعي جدي من نوع تصدير مادة 

خام قائمة في الطبيعة، مثل حالة النفط ومعادن أخرى، أو من معونات اجنبية يحصلها الحاكم 

او بسياسته، اي مساعدات اجنبية ناجمة عن تحالفات سياسية " شطارته " الكساب بـ 

  .منية وغيرهااستراتيجية وخدمات ا

تضخمة ، اي متضخمة النفقات والميزانيات، وم"دولة كبيرة " الدولة الريعية تنتج كما ان     

وبالعكس، دولة كهذه توزع . غير قائمة على جباية الضرائب اقتصاديا، وقدرات مالية لديها

لية لها، المرتبطة بها والموا " النخبة" امتيازات ومشاريع اعمار ومناقصات ووكاالت على 

طبعا هناك تضخم  وفي حالة النفط ...يا أم عشائريا أم كليهماسواء كان هذا الوالء سياس

                                                           
95
 مصدر سابق، ص، (مختلف منظور من) العربية والجزيرة الخليج في والدولة المجتمع النقيب، حسن خلدون.د: قارن 

 .مصدر سبق ذكره ،الريعية للدولة السياسي االقتصاد. واالستبداد النفط :انظر: كذلك ؛021 -022
96
 خام مادة وتصدير استخراج على تعتمد التي هي للديمقراطية اعاقة الريعية الدول اكثر ان الى الباحثين من العديد اشار 
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 عزمي: كذلك مصدر سابق؛ ،" عربي ديموقراطي لبيان مقدمة: العربية المسألة في"  بشارة، عزمي: المثال سبيل على

 الوحدة دراسات مركز: بيروت)  2 ط ،(العربي المدني للمجتمع اشارة مع) نقدية دراسة: المدني المجتمع بشارة،
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 هللا وعبد ،(0898 العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت) 2 ج وآخرون، سالمة غسان تحرير ،(ندوة) العربي الوطن في

 299 العدد ،25 السنة ،العربي المستقبل ،" يةالديمقراط الدولة مقومات مع وتعارضها الريعية العقلية"  جناحي،

 . 69 – 52 ص ،(2111 فبراير/شباط)
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كانوا مؤهلين للمساهمة  ممن " النخب الثقافية" قطاعات من ن من شراء يمكّ  الذي عائداتال

ي حالة انتاج ذاته فالعربية، كمجتمع يعيد  البلدانالمدني في العديد من  المجتمع بناء في عملية

ولة تفاعل مع الد
97
وقد ترتب على قيام هذه الدولة الريعية، نشوء شبكة من عالقات التوزيع . 

وإعادة توزيع المزايا، بحيث انتظم المجتمع في شكل هرم من الشرائح الريعية المتتابعة التي 

تحصل على مزايا خاصة نتيجة لوضعها المتميز في هذا الهرم، وهي تقوم بدورها بإعادة 

توزيع جزء منه لحلقات تالية من هذه الشرائح
98
.   

وعندما تشكل العائدات النفطية المصدر الرئيسي للريع في دولة نفطية ريعية، فإن اعادة     

التدوير الداخلي للريع النفطي داخل االقتصاد المحلي يؤدي الى توليد تشكيلة من الدخول 

االنفاق العام مثل االنفاق على مشروعات  من خالل برامج( او المشتقة)الريعية الثانوية 

البناء والتشييد، بما يولده من عموالت، وعائد على المضاربات العقارية، أو التحويالت أو 

تدوير جزء من الريع النفطي  بإعادةتقوم الدولة الريعية  أخرى،ومن ناحية  .مدفوعات الرفاه

وكما تشير . مارات المالية الخارجية، من خالل محفظة االستثالخارجمن خالل استثماره في 

ونتيجة . التجربة فان اعادة التدوير هذه تؤدي الى تعميق الطبيعة الريعية لالقتصادات النفطية

رجال االعمال المحليين ودوائر راس المال  " صفوة"  ذلك ينشأ تحالف ثالثي بين الدول و

( المالي والمصرفي) العالمي
99
. 

الت في تطبيق نظرية الريع والدولة الريعية على اعاقة نشوء من الممتع قراءة محاو    

اذ يفسر بعض الكتاب نشوء الديمقراطية . الديقراطية ليس في الحاضر فقط بل حتى تاريخيا

مبكرا في انكلترا ودول اوربا الشمالية الفقيرة التي اضطرت الى االعتماد على الضرائب، 

لتمويل نفقاتها قبل دول ريعية طورت سياسات وبالتالي على المجتمع، في مرحلة مبكرة 

توسعية استعمارية مبكرة مثل اسبانيا والبرتغال واعتمدت على الثروات وعلى ذهب 

فتحول . حديثامحليا المستعمرات في امريكا الجنوبية وافريقيا وذلك قبل ان تنشيء اقتصادا 

مقراطية االستعمار والريع المبكر الذي اتى به الى عائق امام نشوء دي
100

  . 
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 اخلصائ  واملؤشرات االساسية للدولة الريعية: الرابعاملبحث 
جمالها في ما يلي يمكن إ  بجملة خصائص تتميز ،من هذا النوع ،الدولة    

101
 : 

 ؛مستوى منخفض من تحصيل ضريبة الدخل يقابلهكبير،  حكوميقطاع  -

ب هو الذي يمّول الجزء األكبر ن دافع الضرائ، حيث أالمجتمعات الديمقراطيةعلى عكس  -

ن في يالمواطن ، نرى انمن دخل الدولة، وهذا األمر هو أحد أركان المجتمع المدني الحديث

هي التي تمولهم بدال من أن يمولوا هم الدولة  هاأي أن ،من الدولة "يعتاشون "  الدولة الريعية

مزيج من سلطة قبلية عبارة عن ، في العديد من البلدان في نهاية المطافكما تبدو التي هي، 

أن تاريخ الديمقراطية ترتبط بدايته مع نوع من هذا مع العلم . .وشركة استثمارية معا  

 ."ضرائب من دون  ال تمثيل" :عمال بالقاعدة المعروفة في الديمقراطية االرتباط المالي

البلدان قتصادي في وقد جاء التفسير لطبيعة السلطة السياسية معتمداَ على أن النظام اال    

ولّد دولة ريعية ال تفرض الضرائب على مواطنيها، بل تقوم على عكس كل دول  النفطية

وعبر توظيفهم في مالكاتها اإلدارية والخدمية  ،العالم، بالدفع لهم في دولة رفاه غير ضريبية

 حاكمة تحتكر السلطة ومجموعات أسر: وهو شيء يشبه عملية رشوة سياسية .واألمنية

 ،تقوم بمقتضاه بضمان الوظائف والخدمات االجتماعية " عقد اجتماعي" السياسية مقابل 

تقوم مقابلها بالصمت  " هبات" ـ ومجتمعات تستقبل هذه الخدمات ال كحقوق مواطنة بل ك

 .عن إطالق يد الحاكم ليتصرف على هواه

ط بل يعتمد عليه بطريق هذا النوع من الدولة ال يعتمد مباشرة على النففي ان االقتصاد  -

غير مباشر وهو طريق مصروفات الدولة او االنفاق العام الذي يتحول الى قناة لضخ دخل 

 . النفط

في ( يةالنفط للدخولمن حيث كونها المستلمة )وهنا يبرز الدور المركزي الذي تلعبه الدولة  -

الخرى التي تعتمد على الحياة االقتصادية واالجتماعية للسكان، ولكن بشكل مغاير للدول ا

من النفط  المتأتي والدخل. الضرائب والقطاعات االنتاجية والخدمية في االقتصاد الوطني

عليها في الدول  يجعل الدولة الريعية مستقلة نسبيا عن مصادر القوة والسلطة المتعارف

حوال ير األد كبنها تتمتع بمرونة في العمل وحرية في المناورة تفوق الى حاالخرى، ولذلك فإ

وليس . االعتيادية التي تحصل فيها الدولة على دخولها من الضرائب او العملية االنتاجية

 . معنى ذلك بالطبع ان الدولة الريعية متحررة كليا من القيود

                                                           
101
 :كذلك .028 – 021 ص سابق، مصدر ،...والدولة المجتمع النقيب، حسن خلون.د 
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االنفاق العام والدور االستثنائي الذي يلعبه هذا االنفاق  ذا توقفنا قليال للتدقيق في آلياتوإ    

ابواب لالنفاق العام في الميزانية  ثالثةن هناك بصورة عامة لريعية، وجدنا ألة افي الدو

 .، التعويضات العامة، االستهالك العامالرأسمالياالنفاق : العامة للدولة وهي

وفي . باب التعويضات العامةهو قة في ميزانية الدولة الريعية الباب الذي يكتسب اهمية فائ    

دفع مجموعة من المبالغ الكبيرة التي ت هو عبارة عنالتعويضات ن هذا النوع مالعادة، فان 

لتمويني، فوائد على الدين العام، الضمان االجتماعي، الدعم ا من الميزانية العامة على شكل

 استخدم هذا الباب لخلق اوليغارشيات وفي الكثير من الدول الريعية. التعويضات المختلفة

كثر قطاعات يل قطاع االستيراد والتصدير الى أحوعقارية طائلة الثراء، وت (طغم)

 .وكل ذلك من ميزانية الدولة. االقتصادية دينامية

ان ضخ هذه المبالغ الكبيرة من راس المال وتدويره في االقتصاد الوطني اعطى االنطباع     

عن لالقتصاد  من دون ان يحدث أي توسيع في القاعدة االنتاجيةولكن االزدهار االقتصادي، ب

 . وهذه هي الصفة العامة القتصاد الدول الريعية ويع في مصادر الدخل،طريق التصنيع والتن

  يف البلدان العربية املعاصرة لدولةل البنيوية األزمة مظاهر: االول املطلب

 ،المستويات ومتنوعة معقدة مركبة، أزمة هي العربية الدولة منها تعاني التي األزمة إن    

 دراسة من يجعل الذي األمر وهو. المتعددة الص عد البنيوية األزمة صيغة هافي اتخذت بحيث

 الناحيتين من األهمية في غاية قضية المعاصرة العربية الدولة في البنيوية األزمة مظاهر

 . والعملية النظرية

 العربي العالم في الدولة ازمة مظاهرعن  هنا التفصيلي الحديث يمكن ال ،عملية ألسباب    

 :بينها ومن المظاهر تلك ابرز على بموضوعنا راالم تعلق قدر سنركز بل

  .السياسية وإشكاالتها الشرعية مصادر ضعف: أوال  

في البلدان  الدولة منها تعاني التي األزمات وأخطر وأعمق أهم من الشرعية أزمة تعد      

 فكرة إلى وتعدته بل حسب،ف القائم النظام تصب لم أنّها إلى يعود ذلك في والسبب. العربية

 مختلف تراكم ويالحظ .مركبة سياسية إشكالية الشرعية يةإشكال من جعل مما ،ذاتها الدولة

 تؤشر التي والديني والقبلي والطائفي الجهوي االنتماء مثل ،للهويات الفرعية الوالء نماذج

 أيضا   افيه سياسية وإشكالية الحديثة، العربية الدولة شرعية في خلل وجود إلى
102
 . 

 هما رئيسيين اتجاهين تمييز هنا ويمكن الوضع، هذا تفسير مقاربات هنا تتنوع    
103
:  

، الذي يرى أن  ضعف الشرعية مرتبط أساسا  بظروف نشأة الدولة المعاصرة االتجاه األول -

 . ذاتها

                                                           
102
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في هذه أنَّ السبب الرئيسي يعود إلى عجز الدولة المعاصرة  فيرى االتجاه الثاني اما -

إخفاقها في تحقيق االندماج وعن إشاعة مفهوم الدولة الديمقراطية والقانونية، البلدان 

. الثروة والسلطة توزيع وإعادة السياسي واالجتماعي والتنمية االقتصادية والعدالة في توزيع

العربية الحديثة تتعدى نظامها السياسي إلى نمط في البلدان أزمة الدولة وهذا يعني أن 

 .القاتها االجتماعية القائمة على ثقافة سياسية أبويةع

 .ضعف البناء المؤسسي للدولة: ثانيا  

، إلى ظهور مشاكل في البلدان العربية أدى عدم استكمال البناء المؤسسي للدولة الحديثة    

و أ وإشكاليات عدة على مختلف األصعدة وفي مختلف الميادين، يأتي في مقدمتها انعدام

أنماط تقليدية، مثل الحكم  تأبيدمما أدى إلى  ،الديمقراطي للسلطةانية التداول إمك ضعف

 أو الديمقراطي الشكلي ،العائلي والقبلي والديني
104
 . 

 :عدة مؤشرات ويتجلى ذلك في .ضعف وهشاشة الدولة: ثالثا  

ا، ، وكذلك ازدياد عدد العاملين فيهالتضخم الكبير في أجهزة الدولة أفقيا  وعموديا   -

وضخامة إنفاقها العام، باإلضافة إلى ازدياد وتوسع الدور الذي تمارسه على صعيد 

 .االقتصاد والمجتمع

عجز الدولة عن إرساء أسس العالقة الطبيعية مع المجتمع على أرضية الشرعية  -

وقد ترتب على ذلك استفحال . وبالتالي عجزها عن إدارة وتعبئة مواردها بفاعلية. والقانون

ا عن اتخاذ وتنفيذ السياسات السليمة لمواجهة المشكالت الداخلية والتحديات عجزه

 . الخارجية

( الدولة)وهيمنة المجتمع السياسي  ضعف العالقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع: رابعا  

 على المجتمع المدني
105
. 

لجأت  ان العربيةفي البلد الدولة الحديثةالقوى المسيطرة في بينت التجربة الملموسة ان     

تجلى و. إلى التعامل مع المجتمع بالشكل الذي يتناسب مع سياساتها وتوجهاتها اإليديولوجية
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 See: Acemoglu, D., and Robinson, J. A. (2001). A Theory of political transitions. American 
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بقيام قوى سياسية وتنظيمات  ،في أغلب األحيان ،بشكل واضح في عدم السماح ذلك

من هنا تظهر السياسة . اجتماعية قادرة على منافستها في إدارة شؤون الدولة والمجتمع

مة لتدمير أغلب عناصر المجتمع المدني، أو تغييبها والحد من استقالليتها الحقيقية المنظ

بمعنى . عبر التحكم المباشر وغير المباشر بها من جانب أجهزة الدولة ومؤسساتها

إصرارها العلني والمبطن على إلغاء أو تحييد أو إضعاف المجتمع المدني وقواه الحية، 

بالحياة السياسية بشكل عام، وسياسة الدولة تجاه المجتمع  وباألخص في كل ما له عالقة

 . خاص بشكل

عدم وجود عالقة سليمة وصحيحة تربط الدولة بالمجتمع، أدى إلى غلبة الطابع  إن      

المركزي للدولة في المجال السياسي، وبالتالي تدني إن لم نقل غياب المشاركة السياسية 

 . للمجتمع بهذا الصدد

 .والمالي شراء الفساد السياسي واإلدارياست: خامسا

في الدولة العربية الحديثة، هي أن ها أصبحت في حاالت  الفساد ما يميز ظاهرة ان    

استشراء الفساد اإلداري  بعبارةٍ أخرى، إن. السياسي نفسهعديدة، جزءاً من بنية النظام 

ترتقي إلى مصاف  بدأ يتأطر فيما يمكن دعوته بآلية خاصة به، والمالي والسياسي

وهو األمر الذي نعثر عليه في تحولها إلى قوة سياسية واجتماعية . القائمة بذاتها'' المؤسسة''

تها والمجتمع وأخالقية فاعلة تمارس ضغوطها المباشرة وغير المباشرة على الدولة ومؤسسا

 ..فرادوقواه السياسية واأل

نتشار، هو مؤشر واضح في دالالته على تحول الفساد إلى ممارسة شائعة اال إنويبدو     

وفي مقدمة هذه المظاهر . طبيعة ومستوى المظاهر العامة ألزمة الدولة ونظامها السياسي

ضعف أو حتى غياب أجهزة الرقابة والمساءلة والمحاسبة الرسمية والشعبية، وانعدام 

تصادية تها االقا، وباألخص ما يتعلق منه بسياسالحكوماتالشفافية في ممارسات 

واالجتماعية، وأخيراً سيادة العالقات غير الصحيحة بين السلطة والمال في غالبية الدول 

وهو خلل يظهر في إفساد رأس المال الطفيلي ألجهزة الدولة ومؤسساتها، وكذلك . العربية

 .في استغالل المواقع اإلدارية والسياسية للحصول على مكاسب شخصية أو عائلية

 

في الدولة العربية اآلثار السلبية المترتبة على انتشار هذه الظاهرة د من وثمة العدي    

استشراء هذه الظواهر يجعل من المستحيل بناء أسس في مقدمتها ان ، لعل الحديثة

وذلك ألنَّ فكرة ومثال . ، أو حتى مجرد نهج ديمقراطي عاديالمجتمعيةللديمقراطية 

التحقق الفعلي لمفاهيم  ،ابراهيم العيسوي ، كما يشير الدكتورالديمقراطية يفترضان
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المسؤولية والرقابة والمحاسبة والشفافية، أي العناصر المضادة للفساد التي يشكل غيابها 

 مرتعا له
106
. 

 االقتصادية والسياسيةنتائج والاآلثار  /الدولة الريعية: املطلب الثاني
 الباحثينبعض كما يرى  ،إحدى النتائج المهمة للنظرية الريعية    

107
المجتمع يتمثل في أن  ،

كما أن الدولة . ، ألنه ال يرى من حقه التأثير في السياسةالمدني قد أسقط مطالبه عن الدولة

عن المجتمع المدني  االستقالليةهذه . نجحت بشكل ما في التخلص من وشائجها المدنية

  .مرتبطة بمداخيل النفط الكبيرة المدفوعة مباشرة للدولة

 

فإن السياسات التي تقوم عليها الدولة الريعية تفرز العديد من  على الصعيد االقتصاديا أم    

المشكالت االقتصادية بدايتها االعتماد على أنظمة اقتصادية مهترئة واتكالية تميل نحو 

السلوك االستهالكي الغير منتج، وهذا بدوره يقود نحو خلل في توزيع الدخل إذ أنه يقوم في 

لدول على المزايا السلطوية الناتجة عن النظام السياسي للدولة بدال  من أن يقوم على مثل هذه ا

واألمر ال يتوقف عند الخلل المتمثل في انعدام التوزيع  .أساس من التوزيع حسب اإلنتاجية

فمثل  .اختالالت اجتماعيةالعادل للثروات بل يؤدي إلى ظهور أمراض اقتصادية ينشأ عنها 

االقتصاديات يعتبر بيئة خصبة للفساد المالي واإلداري والسبب هنا ال يتناول  هذا النوع من

الجانب األخالقي بقدر ما يتناول ما تفرزه السياسات التي تتبعها األنظمة وما ينتج عنها من 

وبمقارنة مبسطة بين الدول التي تتبنى اقتصاديات منتجة والدول ذات . نظم اقتصادية

ذلك الخلل الناجم عن عدم إعادة توزيع الدخل وهيكلة الهيئات  سيتبيناالقتصاديات الريعية 

من النادر أن نرى أسلوب حكم واحد هذا مع العلم ان  .المسئولة عن عملية توزيع الموارد

 الميراثي –نظام السلطة التقليدي  تعايششيوعا   واألكثرريعي، صرف في أي مجتمع 

Patrimonialism - ال سلطة مغايرة قائمة على البيروقراطيةجنبا إلى جنب مع أشك. 

 مقابل الديمقراطي االنتخابي الصوت عن تنازل ثمة يالحظ السياسي الصعيد علىو    

 الضرائب دفع عن التنازل اي للبالد المركزي الريع مصدرها تعويضات على الحصول

  :فرازاتها برزأ ومن. االنتخابي الصوت عن التنازل مقابل

 ومناطقية وطوائفيةالسلطة والثروة على خطوط أسرية وعشائرية  توجهات تركيز -
108
 . 
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فقد ، (Oligarchy اوليغارشية) أو الطغمة تطور النظام إلى نوع من نظام حكم القلة -

 الشيوخصغيرة من  شريحة في العديد من البلدان الريعية وخصوصا في الخليج تكونت
وتمكن . ا السياسية المختلفة عن قيم المجتمعوالضباط ورجال األعمال تتمتع بقيمها وثقافته

ع وتدفق من خاللها الريتتي ال العليامن خالل سيطرتهم على المواقع  الشريحةأفراد تلك 
خصخصة " ، وهكذا تم من اإلثراء الشخصي على حساب التنمية واألهداف األخرىالنفطية 

 الكفاءةمحل معيار ار الوالء معي حلو.. الدولة من خالل الهيمنة عليها عبر هذه الشرائح" 
ومن الواضح أن الريع قد لعب دورا ما في ظهور حكم القلة وفي إعاقة . ومحاربة الفساد

" تقديم والمالحظ في بعض البلدان انه يجري . نمو الدولة وافتقارها إلى القدرة والشرعية
في مقابل تأكيد " بيت مال المسلمين " للفساد بوصفه انتزاعا لحق معلوم من " تبرير ديني 

كعالقة تبادلية ( القلة السياسية واالقتصادية" )االوليغارشية " اولي االمر " وجوب طاعة 
، بما (واالستمالةكنوع من الرشوة )في المنافع والمزايا والموارد ضمن ترتيبات الحكم 

 االجتماعية/يساهم في ترسيخ التهميش والالمساواة الطبقية
109

   . 

في ظهور أو على األقل  ،بطرق مختلفة ،ساهم االقتصاد الريعيى فقد خرومن جهة أ    
تقوية الجماعات غير الرسمية من جهة وفي ظهور الصراعات العنيفة التي تخوضها بعض 

سواء أكان مصدره القابضين على السلطة أو   ،فقد عمل الريع .تلك الجماعات مع الدولة
كما ساهم الريع . وتعزيز استقاللها عن السلطةتقوية الجماعات غير الرسمية  على ،الخارج
 بعض هشاشة الدولة وفشلها في التوزيع العادل للثروة، وبالتالي تشجيع تكريسفي 

وجاءت أزمة االقتصاد الريعي بكل تفاصيلها . الجماعات غير الرسمية على التمرد عليها
 . ةوسياقاتها لتسهم بدورها في تحويل تلك الصراعات إلى صراعات مزمن

خالل العقود األربع  مثال يدلوجي الذي شهدته منطقة الخليجأشكال التغيير اإلإن تناول     

في تفسير الكثير من  ير إنتاجية يساعدالماضية تحديدا  والناتج عن غرقها في اقتصاديات غ

وهذا ال يعني  .خاصة ما يرتبط بنزعات التطرف "اإلثراء النفطي"الظواهر التي نتجت عن 

بلدان هي من البلدان المصدرة للتطرف أو اإلرهاب وإنما يوضح أن ما أفرزته ذه الهأن 

توزيعها قد  وإعادةالثروة  توزيعالطفرة االقتصادية النفطية والتي لم تتبع بتطور في مفهوم 

عن العمل والذين لم يتم استغالل  العاطلينخلق خلال  اجتماعيا فظهرت فئات من الشباب 

لم تستطع سياسات هذه الدول أن تغيره أو ، وفأصبحت ضحية لطموحاتها اطاقاتهم وتوظيفه

نسبة الشباب من سن )تساعد على إعادة هيكلته ليتفق مع احتياجات المجتمع الخليجي الشاب 

 (.في بعض دول الخليج% 21عام تمثل ما يزيد على  15إلى  05

س استمراريتها على ما تسيطر إن أخطر ما تعاني منه الدولة الريعية هي أنها ترسي أس    

يتوقف دوما  على مقدار ما  ئهاأن أدا ، هذا اضافة الىعليه من موارد وما تقدمه من خدمات

 الدول منظمة إيراداتالحصائيات فان ا آلخرفوفقا  .وهي في العادة ضخمة عوتجبيه من ري

 عام في( دوالر تريليون) دوالر مليار لفاأل عتبةتخطت   ،(OPEC أوبك) للنفط، المصدّرة

تمثل  (OPEC أوبك)هذا مع العلم ان  .0860 عام في نشأتها منذ األولى للمّرة وذلك ،2100

نها كما أ. دوالر تريليون 2.815 يبلغ سميإ بناتج نسمة مليون 805.2 سكانها حجم يبلغ بلدانا  

                                                           
109
 تحرير في دراسة – السلطوية البيروقراطية ومشكلة السياسية التعددية"  العفيفي، فتحي: انظر التفاصيل من لمزيد 

 . 52 ص ،(2119 يوليو/تموز) 251 العدد ،العربي المستقبل ،" االحتكار
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 ليارم 0129 بقيمة( طبيعي وغاز خام نفط) أحفوريا   وقودا   صدّرت 2100 عام وبنهاية

 دوالر
110
. 

الدولة تخلق حالة من الخضوع لدى هذه ويجمع منظرو الدولة الريعية على أن نشاطات     

وال تمثل هذه الفوارق حافزا   ،فهؤالء ال يرون أهمية للفوارق في توزيع الثروة. المواطنين

د الذي يشعر يكمن الحل بالنسبة للفرمع تجنب التعميم، و. كافيا  لمحاولة تغيير النظم السياسية

بالغبن لمشكالته أساسا  في المناورة لحيازة منافع أكبر بواسطة النظام القائم وليس في التعاون 

 مع آخرين يعيشون حالته نفسها ألجل التغيير
111
. 

 ، العراق،عاله مهمة جدا ويمكن لها ان تفسر سلوك قطاعات واسعة في بلدناالمالحظة أ    

سياسات التي تنتهجها القوى المتنفذة التي تستند الى الثار آوالتي تعاني من مختلف 

يؤدي  وعيبلورة ن اآللحد  نها لم تتيحرغم كل تلك المعاناة إال أخدماتي، و -اقتصاد ريعي

 .  لها في اطار النظام ذاتهنظام الحالي بل ما زالت تراهن على حل مشاكالى طرح بدائل لل

كان  فإذا. ظاهرةهذه اليث ارتبطت فكرة الريع بتنامي ظاهرة المضاربة بحيالحظ خيرا وأ    

الريع يرجع عادة الى بعض المزايا الخاصة وغير المرتبطة بالجهد، فان ذلك سرعان ما 

مكانيات ا يتيحقيام عقلية المضاربة التي تسعى الى تحقيق فرص الربح في جو  الىيؤدي 

زة للمضاربة، خاصة في فمثال عرفت دول الخليج النفطية مراكز متمي. الكسب دون جهد

وهي كلها لم تكن . سهمعقارية ثم المضاربات المالية في أسواق األمجاالت المضاربات ال

 .بعيدة عن سيادة عقلية الريع في تحقيق المكاسب

 من الدولة الريعية اىل الدولة التسلطية: املطلب الثالث
التي شملت  الدولة التسلطية الى ظهور ما يطلق عليه ظاهرة تجربة الدولة الريعيةقادت     

المنطقة باكملها في هذه الفترة 
112
لتي ادت الى االنتفاضات الشعبية وكانت من بين االسباب ا 

 ". الربيع العربي " بـ  2100و ما يطلق علية ابتداء منذ اوائل أ

 نخلدو.دالراحل  عالم االجتماع الكويتي عديدون ومن بينهم يحددها كما التسلطية الدولة    

 النقيب حسن
113
 مصادر فتحتكر لسلطتها، امتدادا   وتجعله بالكامل المدني المجتمع تخترق ،

 ومختلف االجتماعي التنظيم مستويات كل على وتهيمن المجتمع، في والسلطة القوة

 وهي. ضوابط او قيود دون من وقوانين شرائع سن خالل من االجتماعية، والقوى الجماعات

علم  دون من وإن "الجماهير "و" الشعب "  باسم ناطقة نفسها من تجعل بذلك تقوم إذ

 المساءلة فوق تاريخي رمز الى تحيله الذي الحاكم بين وتماهي وإرادتها، االخيرة

 كلي تأطير الى لجأت طالما شرعيتها، فرض أجل ومن. واألمة الوطن وبين والمحاسبة،

                                                           
110
 : التالي الرابط على االنترنيت على مقال متاح. دوالر مليار ألف تتخطى« أوبك» إيرادات: رنقا التفاصيل من لمزيد 

http://www.al-akhbar.com/node/98281 
111
 ،25 السنة ،العربي المستقبل ،"الديمقراطية  الدولة مقومات مع وتعارضها الريعية العقلية " جناحي، هللا عبد: قارن 

 .مصدر سبق ذكره ،(2111 فبراير) 299 العدد
112

 Amos Perlmutter, Modern Authoritarianism: A Comparative Institutional Analysis (New 

Haven, Conn.: Yale University Press, 1981). 
113
 مركز: بيروت) مقارنة بنائية دراسة. المعاصر العربي المشرق في التسلطية الدولة النقيب، حسن خلدون: قارن 

 (.0888 ،2 ط العربية، وحدةال دراسات
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. والمراقب المقيّد واالعالم راتواالستخبا الطوارئ قوانين خالل من والمؤسسات دافرلال

 بالروح الفداء" و والتبجيل والطاعة الخضوع في الحال، هذه في الشعب، دور وينحصر

م معصوم، مقدّس حق باسم ناطق الى جديد، من القائد ويتحول " والدم  النشاطات فتحر 

ن او المدنية  تفترسه،و عليهل تتغو دولة إزاء المجتمع استقاللية وتنحل بالكامل وتضيع ،تدج 

 ارادة رهائن والقضائية، والمدنية العسكرية الرسمية االجهزة فيها بما المؤسسات، كل وتغدو

 .االصوات كل وتسكت الجميع تبتلع عليا

 ما يلي لدولة التسلطية من بينهاتمييز ا ثمة جملة خصائصو
114
: 

لطة في المجتمع لسالدولة الى تحقيق االحتكار الفعال لمصادر القوة واهذه تسعى . 0

ولكن الدولة التسلطية، خالفا لكل . الحاكم االئتالف الطبقيو أ المسيطرة لمصلحة الطبقة

اشكال الدول المستبدة، تحقق هذا االحتكار عن طريق اختراق المجتمع المدني وتحويل 

 .    تعمل كامتداد الجهزة الدولة " تنظيمات تضامنية" مؤسساته الى 

النظام االقتصادي  الدولة التسلطية تخترقالدول المستبدة االخرى،  خالفا لكل اشكال. 2

ان  بذلكوالمقصود .. " راسمالية الدولة التابعة" بروز ، وهذا ما قاد الى وتلحقه بالدولة

نها سماليين االفراد، وهي تابعة أللرأالدولة تقوم باالستيالء على الفائض االقتصادي بدال من ا

ا ، ممالرأسمالية المتطورة دية وسياسية غير متكافئة مع الدولتدخل في عالقات اقتصا

 .ساسيات معاشهايجعلها عرضة لتقلبات السوق الرأسمالي العالمي، حتى في أ

شرعية نظام الحكم فيها تقوم على استعمال ن للدولة التسلطية هي أ والخاصية الثالثة. 1

 . ها على الشرعية التقليديةواالرهاب، اكثر من اعتماد( او القوة السافرة)العنف 

م دور الدولة ظن االنفاق الحكومي الذي ترتب على ارتفاع الدخل من النفط، ال يعني تعاإ    

نه يعني اختراق إ: ته في حياة الناس السياسية فقط، إنما يعني أكثر من ذلك بكثيرومركزي

الدولة بالمصدر االساسي ، كما يعني تحكم لالقتصاد، وتاليا بقرطتهو للمجتمع لة الكاملالدو

 . للبالد موارد االقتصاديةالمن ملكية  المتأتيةللقوة المادية 

 التعبير السياسينما هي إن الدولة التسلطية ليست نظام حكم فحسب، وإ، ملخص القول   

الدولة التابعة  برأسماليةاقتصادي، اصطلح على تسميته  –عن نظام اجتماعي 
115
تمد . .

الى النظام و اإلنتاج،تسلطها الى النظام االقتصادي فتحتكر ملكية وسائل  الدولة فيه اخطبوط

 .السياسي فتحتكر وسائل التنظيم، والى النظام االجتماعي فتقدم نفسها بديال عن مؤسساته

وقيمه بقيم  واإلرهابالتسلط  بإديولوجياتستبدل االيديولوجيات المتنافسة فوق ذلك و

وتقوم الدولة التسلطية بكل هذا  .الخوف والرعب "حضارة"ـ االستهالك الترفي، وحضارته ب

                                                           
114
 .051 -088 سابق، مصدر ،...والدولة المجتمع النقيب، حسن خلدون.د: قارن 
115
، مصدر سبق ... التابعة الدولة لرأسمالية المصري النموذج غنيم، عادل: قارن النقطة هذه حول التفاصيل من لمزيد 

 الطبعة ،جدل. "والعراق  لمصر مقارنة دراسة. المشرقية والدولة المعاصرة البرجوازية "الخفاحي،  عصام كذلك ؛ ذكره

 .والحقا   021 ص ،0880/اب األولى،
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ى تلك علمع بقاء عالقات االنتاج راسمالية او مبنية على مبدأ االستغالل الطبقي، مهما مّوه 

 . العالقات

 " الجماهير" مقولة بإحاللها المواطني التّكون التسلطية الدولة أعاقت فقد المعنى وبهذا    

القائمة على  العالقات مكّرسة التعاقدي، مضمونها من المواطنية فراغهاوإ "المواطنين" بدل

 االجتماع أمد مد في فأسهمت والمواطنية، المدنية العالقات حساب على فكرة الرعايا

 منافع مقابل في وانقيادها، الرعية ووالء بالسلطة وتفرده الحاكم تغلب على القائم السلطاني

 واجبات ال اعطاءات بوصفها إليها يسديها
116
. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116
 :التالي الراب على االنترنيت على متاح. العربية التسلطية الدولة في وأفكار مقدمات الحلو، كريم: قارن 

http://www.mokarabat.com/m1234.htm 
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 شكاليات الكربى اإل –املفهوم /النظام الريعي: الفصل الرابع 
روة الثروة، مع اإلشارة إلى أّن هذه في النظام الّريعي، ت حكم الدولة قبضتها على موارد الث    

قصد يلبا  ما غا. تفتقر الى قيمة مضافة مصدرها الدّولة نفسها، وقيمتها رهن بالّطلب الخارجيّ 

، مع العلم أّن الخ.. وليبيا والعراق باألنظمة الّريعيّة الدّول النّفطيّة كالمملكة العربيّة الّسعوديّة

مصر مثال  دولة ريعيّة غير نفطيّة، يرتكز اقتصادها على الّسياحة، وعائدات المغتربين، 

 . األميركيّة والمنحةفضال  عن عائدات قناة الّسويس، 

أن يظّل شعبها عاطال  عن العمل وعاجزا  عن خلق  الى الدول ا النمط منذه يسعى    

الثّروات بنفسه، فهي تخشى زوال احتكارها توزيع الّريع، وبالتالي، ت ؤثر التّعامل مع 

العاطلين عن العمل أو العاملين في مهن ال تؤّمن لقمة العيش، ذلك أنّه يتيّسر عليها شراء دعم 

ساكن لهم أو منحهم إعانات اجتماعيّة، عوض أن تسمح الدّولة ببروز هؤالء عبر تأمين الم

 .طبقة اجتماعيّة تنتج الثّروات بنفسها فتستقّل نوعا  ما عن قبضتها وت سائلها وتندّد بممارساتها

م في أّما المساعدات الخارجيّة الوافدة إليها، فت سه الشكل،إّن معظم األنظمة العربيّة تعمل بهذا 

 .مرارها في الّسلطةتعزيز است

العائدات النفطية والعائدات : والموسوم االولالمبحث . مباحث اربعةيتضمن هذا الفصل     

خاطر االعتماد بيان مكرس للتميز بين النوعين من العائدات، اضافة الى و، غير النفطية

 .على العوائد النفطية

 وأسبابجذور  -مة الريعية أزمة االنظ: ظهر تحت عنوانوالذي  الثانياما المبحث     

فيمثل محاولة لبحث ازمة نمط محدد هو النظام  انهيار النموذج الريعي في العالم العربي

  .الريعي في البلدان العربية

رغم األزمة البنيوية، التكييف الهيكلي هو : تحت عنوان الثالثفي حين ظهر المبحث     

ن اصرار القوى المتنفذة في البلدان الريعية ، وفي هذا المبحث نسعى لبيا!!الوصفة السحرية

عبر  العالمي الرأسمالي االقتصادفي منظومة على انتهاج اندماج اقتصادات البلدان العربية 

 السلبية واآلثارالدولية رغم النتائج  الرأسماليةتطبيق وصفات المؤسسات المالية والنقدية 

الى االنتفاضات الشعبية  وأدته البلدان التي تركتها على اقتصادات ومجتمعات هذ والمدمرة

 .التي اطاحت بالعديد من االنظمة في هذه البلدان

الممهدة لالنتفاضات  والجذور المظاهر والسمات االساسية: والموسوم الرابعاما المبحث     

سياسية لالنتفاضات الشعبية بالتركيز على السياسات  –فيه قراءة اقتصادية  م، فنقدالشعبية

 .وآثارهاوليبرالية الني
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احلاجة اىل التمييز  -العائدات النفطية والعائدات غري النفطية :األول املبحث
  بني املفاهيم

لزامه بدور األقلية في توليد إإذا كان األمر قد حسم بشأن مفهوم الدولة الريعية النفطية و    

ذلك مع العائدات غير فاألمر ليس ك اإلجماليالريع الخارجي وبنسبته  في الناتج المحلي 

 حازم. د في الوقت الذي يرىوكما اشرنا في مكان اخر من هذه الدراسة فانه  .النفطية

نجد أن  ةالعمال من الخارج تعد ريعا  ناجما  عن القيمة المضاف  الوي إن حواالتببال

سه أو تعود الى الدولة وإنما للمهاجر نف يرى فيها ال تولد دولة ريعية كونها ال (لوشياني)

وقد تحاول الدولة أن تفرض ضريبة على دخل المهاجر ولكن ليس باستطاعتها قبل . لعائلته  

  المحلي االقتصادأن تدخل الحوالة في 

الريعي يلتقي مع الدولة الريعية  االقتصادن أاللبس بخصوص هذا  المذكور ويرى الباحث    

ويفترقان في نسبة  اإلجمالي القومياتج في النسبة العالية للمداخيل الريعية الخارجية في الن

 . مشاركة المواطنين في توليد الريع وايلولته

يعمل في توليد الريع النفطي الخارجي عدد محدود من العاملين  دول الريع النفطيفي     

في حين يتولد الريع الخارجي في بعض . تمثل بالنخبة الحاكمةيالى عدد قليل ويؤول الريع 

ريعي  اقتصاد، وعند ذلك نكون بصدد ما في سنغافورة من أغلبية السكانة كالجزر السياحي

، ولكن الدولة ليس بالضرورة أن يولد دولة ريعيةالريعي  االقتصادأي أن . وليس دولة ريعية

ريعيا  حتما ، من خالل تدوير العائدات الريعية الخارجية في النشاطات  اقتصاداالريعية تولد 

 اقتصادهامن دون أن يكون   أن نجد دولة ريعية   يمكن الوبهذا المعنى  .ةالمختلف االقتصادية

 . ريعيا  في حين هناك دوال  اقتصادها ريعيا  ولم تحتسب ضمن الدولة الريعية

 .الريعية الدخول على االعتماد خماطر
يل ثمة العديد من المخاطر الناجمة عن االعتماد على الدخول الريعية ومن بينها على سب    

المثال ال الحصر 
117
:  

أو أزمة  هزة أي أن بمعنى والداخلية الخارجية المتغيرات رحمة تحت االقتصادات وضع -

 اقتصادات إلى بسرعة تنتقل واالقتصاد الرأسمالي العالمي الدولية التجارة حركة صيبت
                                                           

117
 في التسلطية الدولة النقيب، حسن خلدون: ارن على سبيل المثال ال الحصرق النقطة هذه حول التفاصيل من لمزيد 

 مقدمة ورقة ، "العربي الوطن في الريعية الدولة"  الببالوي، حازم: مصدر سابق ؛ كذلك ،...المعاصر العربي المشرق

 .مصدر سبق ذكره، 2 ج واخرون، سالمة غسان تحرير ،(ندوة) العربي الوطن في واالندماج والدولة االمة: الى
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 رخوة داتاالقتصا هذه أن كون الوطأة شديدة اجتماعية هزات تحدث ما وكثيرا   الريعية الدول

 غير بنية واقعال في هي الريعية االقتصادات بنية أن ذلك صلبة إنتاجية هياكل إلى تستند وال

  .ألن اقتصادها عادة ما يكون احادي الجانب ومتخلفا وتابعا إنتاجية

 زيادة على ويساعد السكان عموما لدى الترفي االستهالك بدوافع الريعي االقتصاد يتميز -

 ما وعادة .صناعة القرار ومراكز السلطة عن االبتعاد أو االقتراب بقدر قاتالطب بين الفجوة

 دون حالها على القوى موازين على باإلبقاء الريعية الدخول على تعتمد التي السلطة تعمل

 قدرة تحكمها اتعالق مجرد والمحكوم الحاكم بين العالقات تبقى بحيث تطويرها على العمل

  .والهبات المنح ينتظر ومن ويعطي يملك من

 ثقافة حساب على " االستكانة ثقافة"  تعظيم إلى ويؤدي المجتمعات على ينعكس وهذا -

 على اسكانه يعتمد العديد من البلدان العربية التي في جليا   هذا ويالحظ .بالحقوق المطالبة

 حكامال بين العالقة على (بويةاأل) البطرياركية العالقات تسيطر وكيف الريع اقتصادات

 أو فئة خالل من تحكم التي السياسية النظم طبيعة مع ميتالئ الريعي فاالقتصاد .والمحكومين

 الطائفة أو العشيرة أو او الشريحة الفئة لوالءات وفقا   الريع توزيع على تستند بعينها جماعات

 للقرب وفقا   الريع يوزع ،واالستبداد الطغيان مع ويتحالف ميتواء الفئوي النظام وهذا ،إلخ... 

 في واحد مصدر علي دولة أي ن اعتمادوتبين التجربة أ. القرار إصدار ومركز السلطة من

 تقليص الي األحيان من كثير في ويصل بل فيها قراطيمالدي الحراك من يقلص القومي دخلها

  كبيرة بنسبة قراطيةالديم المشاركة
118
. 

 الخدمات قطاع إلى االستمارات أغلب تحويل خالل من االقتصادية المؤشرات تشويه -

 الترفي االستهالك أنماط وإشاعة ،استهالكي مجتمع إلى المجتمع وتحويل، والعقارات

 .ومردوده العمل بين انفصال يوجد وبالتالي المضاربة اهرةظ وشيوع واالستعراضي

خصوصا ) الريع على تعتمد التي الدول خضعوت الخارج على الريعية االقتصادات انكشاف -

 ما عادة والتي الخارجية والشروط لإلمالءات والمنح المعونات ضمنها من( غير النفطي

 أهم من نفإ ذلك عن فضالو .والسياسية االقتصادية للتبعية الدول وتخضع مجحفة تكون

 للبلدان العربية الغذائي األمن يواجهها التي بالتهديدات المتعلق ذلك هو االنكشاف مخاطر

 .الخارج من والدوائية الغذائية االحتياجات من% 61 عن يربو ام استيراد يتم حيث

                                                           
118

 Comp: Ross, Michael L. (2012). The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the 

Development of Nations. Princeton University Press); Ross, M. (2001). Does oil hinder 

democracy? World Politics, no.35, pp.352-361. 
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 وزيادة التخمة حد إلى بعينها اجتماعية شرائح دخول زيادة مقابل في التطور محدودية -

 الرأسمالي التراكم ضعف ثم ومن( االدخار عن الدخول من جزء حجب أي) االكتفاء معدالت

 .ديدةج إنتاجية طاقات إضافة عن المجتمعات وعجز

 السلطة تحتكرما  غالبا   قليلة مجموعات في الثروات وتمركز القومي الدخل توزيع سوء -

 خاص قطاع نشوء إلى أدت الظاهرة وهذه .الحاكمة " النخبة"  من قربها بحكم والثروة

 ويكون مشروعة غير مصادر من وثروات أموال لتكوين الفرص انتهازية على يعتمد طفيلي

 .متميزة عالقات على الفئة هذه جانب من االعتماد

 صلة علي جتماعيةاال العالقات تعتمد ما وعادة أفقيا   تمتد الحاكمة " السياسية الطبقة"  -

 هيو بعينها أسر من الحكام حيث يةالخليج دولال في الحال هو كما والمصاهرة القرابة

 ومواقع لسياسيةا المناصب توزيع ، في العادة،بحيث يتم والسلطة المال على المسيطرة

من هذه خر آوقد اشرنا في مكان . الكفاءة معيار على وليس للحكام الوالء أساس على السلطة

تستلزم عمليتين ( للعالقات االجتماعية)تاج الموسع للطبقات االجتماعية الدراسة أن إعادة اإلن

  :حداهما بمعزل عن األخرىتواجد إ نال يمك

 . موسعة للمراكز التي يحتلها الوسطاء إنتاج في إعادة ولىاألتتمثل . أ

إن . إعادة إنتاج للوسطاء أنفسهم وتوزيعهم على هذه المراكزفتتمثل في  الثانيةاما . ب

لكي يحتلوا مراكز معينة، ولهذا فإن "  تدريبهم على اإلذعان" الوسطاء سيعاد إنتاجهم و 

إنتاج هذه الوظائف التي تسمح  على اختياراتهم أو طموحاتهم بل على إعادة دال يعتم توزيعهم

تحت إعادة  يندرجونظرا  ألن التوزيع الرئيسي ". عوائق " بإعادة إنتاج السيطرة دون 

اإلنتاج الرئيسية للمراكز التي تحتلها الطبقات االجتماعية خالل مختلف مراحل تطور 

لة أجهزة، الدور التشكيل االجتماعي المحدد، فإن التوزيع الرئيسي هذا يعني لجهاز ما أو سلس

 .الخاص المنوط بها والذي ينبغي أن تلعبه في توزيع الوسطاء

 أو النفطية الصادرات طريق عن يأتي الريعية الدولة دخول من األعظم القسم ألن نظرا -

 مجموع من التي تمثل في العادة نسبة متواضعة) الضرائب تحصيل فإن الخام المواد

 ذلك إلى واستنادا   .لدولةهذه ال المالية السياسة أولويات ضمن تييأ ال (للدولة العامة االيرادات

 إلى يؤدي االمر الذي أيضا ، معدومة أو محدودة للسلطات التنفيذية الشعب مساءلة تصبح

 .التنفيذية السلطات على الرقابة في المجتمع المدني والمواطنين عموما ضغط من التقليل
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النموذج الريعي يف  تفكك وأسبابجذور  - عيةأزمة االنظمة الري: الثاني ملبحثا
 العامل العربي

 األول كانون 02 يوم في البوعزيزي دمحم التونسي دااستشه تلت التي االسابيع خالل    

لقول لك تأكيدا ذ ويأتي .عقب على رأسا   العربي العالم أوضاع انقلبت ،2101( ديسمبر)

 عقود فيها تقع أسابيع تأتي وقد يذكر، شيء فيها يقع ال عقود تمرّ  قد: " شهير الحد المفكرين

 المصري بالرئيسين اإلطاحة تمت حيث كبيرة "زالزل"  شهود كنا ،أشهر عدة وبعد  ". 

 عبد علي اليمني الرئيس واجبر القذافي معمر الليبي وبالعقيد علي بن والتونسي مبارك حسني

 وما"  االرتدادية الهزات"  من عديدال االحداث تلك تلت ،السلطة عن الرحيل على صالح هللا

 بلدان في التغيير مرجل يغلي الرماد وتحت. وسوريا البحرين في مندلعة المعركة زالت

 االحتجاجات وهّزت السلطة، في للبقاء حاكم او رئيس من اكثر يقاتل فيما. اخرى عربية

 تقريبا، العربية بلدانال كل منها تعاني عميقة ازمة عن تعبيرا يعد الذي االمر األنظمة معظم

 .هنا عنده التوقف نحاول ما وهو .تلك او الدرجة بهذه

 الجبهة على الماضية الفترة خالل الوضع كان األخرى، الجبهات على األمر هو كما    

 من بالرغم"  الزجاجة عنق"  من بالخروج العربية البلدان تفلح فلم. أيضا ساخنا االقتصادية

 في الواقع هذا ويبرز. السياسي االستقالل على حصولها منذ بذلتها يالت العديدة المحاوالت

 :بينها من عديدة وحقائق مؤشرات

 

المتوفرة الى  اإلحصائية، حيث تشير المعطيات النمو االقتصادي بل وتواضعها وتائر بطء -

ضخم ، بينما يبلغ معدل الت% 2لم يتجاوز  العقدين األخيريناالقتصادي خالل  النموأن معدل 

عام ) مليون نسمة (150.8)ما يقارب وفي حين يبلغ عدد سكان العالم العربي . سنويا% 1

على مستوى  ،وتعد معدالت نمو السكان. 0881مليون نسمة عام  208بعد ان كان  (2101

عدا إفريقيا جنوب )بين األقاليم الرئيسية في العالم  من أعلى المعدالت ،العالم العربي

 %2.19حوالي  2101-2111 غ متوسط معدل النمو السنوي خالل الفترةحيث بل (الصحراء
119
مليون نسمة بحلول العام  185الى  الدول العربيةيصل عدد سكان  أنومن المتوقع ) 

 0.992العربي ال يتجاوز  العالمالقومي في كل  الناتج، فإن إجمالي وبالمقابل(. 2105

 . الناتج العالمي من جزء ضئيلال يمثل سوي  وهو دوالر تريليون

الى تطور الناتج المحلي االجمالي للبلدان العربية خالل الفترة  (0)ويشير الجدول رقم     

2111-2119. 

  

 

 

                                                           
119

صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي : ور عدد السكان في البلدان العربية أنظرلمزيد من التفاصيل حول تط  

 . 282ص ( 2/9ملحق )، المالحق االحصائية 2100 العربي الموحد
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 (2)جدول رقم 

 (مليون دوالر) 1668-2111 الفترة خالل العربية للبلدان االجمالي المحلي الناتج تطور
 1668 1662 1666 1662 1662 1662 1661 1662 1666 البلد

 21.111 06.100 08.109 02.200 00.189 01.086 8.592 9.825 9.860 االردن
 261.080 089.628 069.261 011.591 011.298 99.528 25.295 69.622 21.220 االمارات
 20.216 08.661 06.165 01.190 00.091 8.218 9.886 2.822 2.866 البحرين
 81.189 15.101 11.621 29.902 29.028 25.111 20.158 08.899 08.856 تونس
 056.668 015.512 008.122 012.511 95.106 69.101 52.151 55.090 58.288 الجزائر

 890.610 126.128 189.618 118.510 251.621 208.958 099.911 091.252 099.681 السعودية
 52.800 86.055 12.568 29.862 20.680 02.291 08.826 01.191 02.165 السودان
 58.911 12.261 10.515 22.820 28.211 22.208 22.291 20.102 08.960 سوريا
 81.812 60.211 51.811 10.208 25.911 01.620 02.812 02.692 21.868 العراق
 52.598 81.158 51.882 11.211 28.288 20.298 21.125 08.888 08.969 عمان
 012.112 20.180 52.222 82.861 10.218 21.518 08.161 02.519 02.261 قطر

 059.198 000.118 86.012 91.290 58.269 82.915 19.081 18.810 12.220 الكويت
 29.818 28.681 22.622 22.151 20.168 08.912 09.202 02.202 06.922 لبنان
 011.120 52.168 51.111 80.612 11.825 28.105 08.912 12.088 16.025 ليبيا
 062.068 022.811 012.125 98.020 29.912 90.198 92.516 85.188 88.055 مصر

 96.188 21.828 52.812 52.128 51.110 81.901 16.181 11.810 11.116 المغرب
 1.060 2.256 2.661 0.819 0.885 0.295 0.051 0.022 0.190 موريتانيا
 22.050 20.665 09.211 06.118 01.565 00.968 8.895 8.511 8.560 اليمن

 2.882.262 2.226.212 2.122.662 2.662.226 822.861 221.811 666.221 622.828 626.261 االجمالي

 العربي، للوطن والصناعية االقتصادية المؤشرات والتعدين، الصناعية للتنمية العربية المنظمة: المصدر
 .3 ص ،2009 ديسمبر

 .2009/ابريل: قاعدة المعلومات: صندوق النقد الدولي

 

السبب الرئيسي في الزيادة التي شهدها الناتج  كانت النفطالزيادة في أسعار  علما ان    

العائدات الذي يشير الى  (1)رقم وهو ما يوضحه الجدول ، المحلي اإلجمالي للبلدان العربية

 .مليار دوالر (6019.0)بلغت  والتي 2101 – 0828النفطية للبلدان العربية خالل الفترة 

مليار  28.6 فيه بلغت ففي الوقت الذي .انها استمرت باالرتفاع من سنة الى أخرى علما

، أي انها ازدادت 2101مليار دوالر في عام  512.6 ارتفعت الىنها فإ 0828دوالر في عام 

 .أي ما يقارب السبع مرات% 621خالل هذه الفترة بنسبة 

" طفرات نفطية " شهدنا عدة  شرينمن القرن العمنذ اوائل السبعينات هكذا، إذن، فإنه و
120
 

ساهمت في تعظيم الريوع النفطية التي حصلت والتي تمثلت في ارتفاعات اسعار النفط الخام 

 .عليها البلدان المصدرة للنفط الخام

 

 
                                                           

120
: الثالثة النفطية الطفرة"  الكواري، خليفة علي: قارن اثار من تركته وما"  النفطية الطفرات"  حول التفاصيل من للمزيد 

 ابريل/نيسان) 162 العدد ،العربي المستقبل ،" التعاون مجلس اقطار حالة – وحجمها النفطية الطفرة دواعي في ليةاو قراءة

 المالية االزمة وانعكاسات الثالثة النفطية الطفرة الباحثين، من مجموعة: كذلك والحقا؛ 26 ص سابق، مصدر ،(2118

 .سابق مصدر الكواري خليفة على الدكتور وتحرير تنسيق ،لعربيةا الخليج لدول التعاون مجلس أقطار حالة: العالمية
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 (3) رقم جدول
 (دوالر مليار) 1626 – 2122 الفترة خالل العربية للبلدان النفطية العائدات تطور

 العوائد النفطية السنة النفطيةالعوائد   السنة

2122 22.6 2112 82.2 

2122 62.2 2112 82.6 

2126 81.2 2112 12.2 

2122 12.6 2116 268.2 

2128 88.2 2112 226.6 

2121 222.6 2118 26.8 

2186 122.2 2111 261.2 

2182 218.2 1666 222.1 

2181 221.6 1662 228.6 

2182 262.2 1661 221.6 

2182 12.2 1662 261.6 

2182 82.6 1662 128.6 

2186 22.2 1662 262.6 

2182 62.8 1666 212.1 

2188  21.2 1662 221.2 

2181 28.6 1668 682.6 

2116 12.2 1661 * 286.1 

2112 82.6 1626 ** 261.6 

-22للفترة  المجموع 11.6 2111

1626 

6228.2 

 ارقام اولية* 

 ارقام اولية* * 

 

 مجلة وعوائده، العربي النفط أسعار تغيرات العيسى، دريد الخليل، فادي هرمز، الدين نور: المصدر
( 0) العدد( 28) المجلد والقانونية االقتصادية العلوم سلسلة ،العلمية والبحوث للدراسات تشرين جامعة

2112. 

 الموحد العربي صادياالقت التقرير العربي، النقد صندوق: مأخوذة عن 2101و  2118: أرقام السنوات

 .186 ص( 6/2 ملحق) االحصائية المالحق ،2100

 

 

 

ننا نتفق أال إ وأسبابهاال يتسع المجال هنا للدخول في تفاصيل هذه الطفرات وعواملها  وإذ    

 مع ما طرحه الدكتور عبد الرزاق فارس الفارس
121
الذي اشار الى ظاهرة ملفتة للنظر  

عد كل طفرة نفطية، أي بعد كل فترة تتراكم فيها الفوائض ب"  نهب عالمي" وقوامها بروز 

 . النفطية

                                                           
121
 ،" التعاون مجلس دول على النفطية للطفرة واالجتماعية االقتصادية االنعكاسات"  الفارس، فارس الرزاق عبد: انظر 

 .28 ص سابق، مصدر ،(2118 مايو/ايار) 161 العدد ،العربي المستقبل
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 –الحرب العراقية ( 0828، 0821) الطفرتين النفطيتين االولى والثانيةفمثال اعقبت * 

 . تالدوالراالمليارات من  مئاتوكلفت  االيرانية التي امتدت لثماني سنوات

 

التحالف الدولي " التي قامت بها قوات  حربيةمع الجهود ال الطفرة الثالثةفي حين تزامنت * 

من تكاليف ذلك من الكويت وما تطلبه  السابق قوات النظام العراقي إلخراج في حينه "

 . عادة بناء ما دمرته هذه الحرب الضروسإباهضة ارتبطت بالعمليات الحربية وبعمليات 

 

 ار فقاعة اسهم التكنولوجيا وعقب انفجفقد أ( 2110 – 2111) الطفرة النفطية الرابعة أما* 

، مما ادى مثال الى خسارة الدول الخليجية العالمية اسواق المال الذي شهدته " التصحيح"

 . في تلك الشركات تاستثمرالنفطية لجزء كبير من محافظها المالية التي 

 

الى  وأدت 05/8/2119اعقبتها االزمة المالية العالمية التي انفجرت في  الطفرة الخامسة* 

افالس الكثير من المؤسسات المالية العالمية والشركات الكبرى، ومعه خسرت البلدان 

. العربية النفطية وفي مقدمتها البلدان الخليجية جزءا  مهما من محافظها واستثماراتها المالية

مليار دوالر أميركي من قيمتها  521خسرت أسواق األسهم الخليجية فقط  2119عام ففي 

 السوقية
122
.  

 

 مساهمة تزال فال. الريعي وطابعها العربية لالقتصاديات الجانب واألحادية المشوهة البنية -

 حوالي بنسبة اإلجمالي، المحلي الناتج في حصة أعلى على تستحوذ االستخراجية الصناعات

  .المائة في (2119 عام) 82.8

 

 

 الناتج في االستخراجي للقطاع المضافة القيمة حصة تطور (2) رقم الجدول ويعكس    

 نسبة اعلى 2119 عام في قطر سجلت البلدان مستوى فعلى .العربية للبلدان االجمالي المحلي

 االجمالي المحلي الناتج من% 60.2 االستخراجي للقطاع المضافة القيمة حصة بلغت حيث

%(. 51.8) الكويت ،%(55.2) العراق ،(55.2) السعودية ،%(58.0) مانع   تليها للبالد

 االجمالي المحلي الناتج في االستخراجي للقطاع المضافة القيمة حصة ان العلم مع هذا

 عام في% 82.8 الى 2110 عام في% 22.11 من ارتفعت قد العربية البلدان لمجموع

2119. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
122
 . news/reports/260407-http://www.alanba.com.kw/ar/economy: قارن 

http://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/reports/260407
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 (2) رقم جدول

للفترة  العربية انللبلد االجمالي المحلي الناتج في االستخراجي للقطاع المضافة القيمة حصة تطور

1662-1668  )%( 

 2119 2112 2116 2115 2118 2111 2112 2110 البلد

 8.8 2.25 2.62 2.86 2.98 2.68 2.90 2.26 االردن

 16.2 19.11 16.18 15.51 12.56 29.86 26.50 11.10 االمارات

 28.8 26.16 20.12 08.85 20.25 20.88 21.82 28.68 البحرين

 01.8 2.21 6.68 5.81 8.51 8.11 8.88 8.08 تونس

 89.5 88.11 82.58 85.08 19.12 15.51 12.89 11.86 الجزائر

 55.2 50.28 88.26 89.18 81.81 16.51 11.86 11.51 السعودية

 02.5 00.90 8.05 01.86 9.22 9.551 9.16 9.50 السودان

 25.5 28.08 26.22 28.52 21.22 02.82 06.19 09.10 سوريا

 55.2 96.85 56.98 90.66 29.52 89.15 98.66 98.86 العراق

 58.25 85.61 89.20 88.28 82.86 80.51 82.18 82.90 عمان

 60.2 58.96 60.96 55.08 62.68 55.88 51.52 52.65 قطر

 51.8 55.22 59.10 58.82 85.65 80.82 19.66 82.92 الكويت

 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 لبنان

 52.8 92.10 21.22 21.21 69.21 60.08 58.00 15.11 ليبيا

 06.0 08.81 00.25 00.15 00.91 01.06 2.58 6.89 مصر

 6.2 2.10 2.18 0.99 0.28 0.92 2.01 0.81 المغرب

 21.0 01.68 18.81 06.22 08.89 01.68 02.65 01.92 موريتانيا

 11.2 11.21 16.02 16.18 10.69 11.10 12.11 12.08 اليمن

لقيمة احصة 

المضافة 

للقطاع 

االستخراجي 

الناتج في 

المحلي 

 االجمالي

% 

22.11 26.88 28.21 11.65 19.95 18.28 80.20 82.8 

 للوطن والصناعية االقتصادية المؤشرات والتعدين، الصناعية للتنمية العربية المنظمة: المصدر :المصدر

 .14 ص ،2009 ديسمبر العربي،

 

 موازنات في المالية اإليرادات من% 21 حوالي النفطية اإليرادات حصة شكلت كما    

 من% 81 من اكثر النفطية العربية البلدان بعض في تبلغ أنها علما عام، بشكل العربية البلدان

 (. 8 رقم جدول انظر) كما في مثال العراق% 88بل بلغت ما يقارب  اإليرادات تلك
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 (2) رقم جدول

 العامة االيرادات اجمالي في الطبيعي والغاز للنفط ةالمصدر العربية للدول النفطية االيرادات حصة

 والمنح

(1668 – 1626% ) 

 

 الدولة

 %الحصة في اجمالي االيرادات والمنح 

1668  1661 * 1626 ** 

 25.8 68.8 91.8 االمارات

 90.9 28.0 98.6 البحرين

 2.0 2.1 2.1 تونس

 66.1 65.6 29.9 الجزائر

 81.8 95.2 98.1 السعودية

 50.5 89.0 65.6 السودان

 9.1 2.8 08.9 سورية

 86.0 81.2 89.6 العراق

 90.5 22.8 29.6 ع مان

 61.9 88.8 52.8 قطر

 81.9 81.9 81.0 الكويت

 81.6 98.6 99.6 ليبيا

 8.5 2.2 00.8 مصر

 60.9 56.1 21.6 اليمن

 21.6 68.6 26.0 مجموع الدول العربية

 ارقام اولية* 

 ارقام اولية* * 

 ملحق) االحصائية المالحق ،2100 الموحد العربي االقتصادي التقرير العربي، النقد صندوق :المصدر

 .186 ص( 6/2
 

البنية ومعاناتها من اختالل بين القطاعات هذه في  التنوع غيابويتجلى ذلك أيضا في     

تصدير النفط الخام والغاز ومعادن  المتأتية من داتعائالالكامل على  لالتكالنتيجة  األساسية

هيكل االيرادات العامة  (5)ويبين الجدول رقم . األساسية صاديةتاالقلتمويل الفعاليات  أخرى

 :في الدول العربية ومنه يمكن بلورة الخالصات التالية

 -2116 ترةالف خالل كمتوسط% 20.2 بلغت التي النفطية االيرادات هيمنة: ولىاأل الخالصة

2101. 

 احسن في% 21 الـ عن تزد لم التي الضريبية االيرادات حجم ضعف: الثانية الخالصة

 .االحوال

 .تدني االيرادات غير الضريبية: الثالثةالخالصة 

 .العامة االيرادات اجمالي من% 1.5 الـ تتجاوز لم التي المنحضآلة : الرابعة الخالصة
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 (2) رقم جدول

 العربية الدول في العامة تااليرادا هيكل

(1666-1626) 

 1626 1661 1668 1662 1666 التفاصيل

 21.6 68.6 26.0 20.8 21.8 االيرادات النفطية

 08.8 21.1 06.1 02.6 02.8 االيرادات الضريبية

 8.8 5.9 8.2 8.6 5.2 االيرادات غير الضريبية

 8.6 5.8 1.8 6.1 2.6 (اليةالرأسم واإليراداتالدخل عن االستثمار )ايرادات اخرى 

 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8 المنح

 011.1 011.1 011.1 011.1 011.1 اجمالي االيرادات العامة والمنح

 .189 ص( 6/8 ملحق) االحصائية المالحق ،2100 الموحد العربي االقتصادي التقرير العربي، النقد صندوق: المصدر

 

 ريعية، ت، اقتصاداةالعربي اتاالقتصاد تعتبريها عاله واستنادا الفي ضوء المعطيات أ    

ومصالح القوى  ةالعالمي الرأسمالية السوق لمتطلبات ةوخاضعالجانب،  وأحادية ةمشوه

حسبنا أن  القاعدة اإلنتاجية بنيةفي  للتدليل على عدم حدوث تغيير نوعيو. المهيمنة عليها

تخلف قطاع التجارة الى  أيضاوبل  الى هيمنة القطاع االستخراجي ليس فقط هنا نشير

بما  يةصادرات العالمالمن % 5.8 نسبتهالعربية تشكل ما  الصادراتما زالت  إذ ،الخارجية

 من الواردات% 5في حين شكلت الواردات العربية ما يقارب الـ وفي ذلك النفط ومشتقاته، 

  .العالمية

في اعقاب اندالع االزمة المالية وقد انعكس التراجع الحاد في تدفقات التجارة العالمية     

فقد تراجعت الصادرات االجمالية للدول . على التجارة الخارجية العربية 2119العالمية في 

مليار دوالر مقارنة مع  226حيث بلغت قيمتها حوالي  2118 عام العربية بصورة حادة في

وسط، وادى ذلك ، في المت%12، أي بانخفاض قدره 2119مليار دوالر في عام  0.169نحو 

الى  2119في عام % 6.2الى تراجع حصة الصادرات العربية من الصادرات العالمية من 

 .2118في عام % 5.8

قل من تراجع الصادرات ات االجمالية العربية وان بنسبة أوبالمقابل سجل تراجع الوارد    

 2118ي عام مليار دوالر ف 611الى  2119مليار دوالر في عام  215أي من  اإلجمالية

 (. في المتوسط% 08.8بانخفاض نسبته )

تطور حصة الصادرات والواردات العربية في اجمالي  (6رقم ) ويعكس الجدول التالي    

 .التجارة العالمية
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 (6) رقم جدول

 1661 - 1662للفترة  العربية االجمالية الخارجية التجارةتطور 
 

 
معدل  )%(سنوي معدل التغيير ال (مليار دوالر)القيمة 

التغيير 

السنوي 

للفترة 

1662 -

1661  

% 

1662 1666 1662 1668 1661 1662 1666 1662 1668 1661 

الصادرات 

العربية 

(2) 

568.1 682.5 912.8 0.162.1 226.0 19.1 20.2 06.6 12.1 - 12.1 21.1 

الواردات 

العربية 

(1) 

151.2 811.9 515.5 215.1 611.1 21.6 08.5 11.6 10.2 - 08.8 26.1 

الصادرات 

العالمية 

(2) 

01.818.1 02.011.9 01.269.0 05.862.9 02.189.2 01.5 06.1 01.9 05.8 - 22.6 05.2 

الواردات 

العالمية 

(2) 

01.625.8 02.252.2 08.122.0 06.212.8 02.820.1 01.8 08.9 08.9 05.1 - 21.0 05.1 

(2( :)2 ) 5.5 5.2 5.8 6.2 5.8  

(1( :)2) 1.1 1.1 1.9 8.1 8.9 

التجارة : الفصل الثامن ،2100 الموحد العربي االقتصادي التقرير العربي، النقد صندوق: المصدر

 .062 ص الخارجية للدول العربية،

 

على  جديةبروز مخاطر و االنكشاف الغذائيومن مظاهر االختالل في الهيكل االقتصادي،  -

تيجة لتخلف القطاع الزراعي عن تلبية حاجات السوق ن للبلدان العربيةالغذائي  األمن

وتشير . واللجوء الى االعتماد على استيراد السلع والمواد الغذائية من الخارج والسكان

المعطيات اإلحصائية الصادرة عن العديد من المؤسسات العربية المتخصصة في هذا المجال 

الغذاء المستورد على  إذ تزيد فاتورة الغذائي األمنالتدهور الواضح في مستويات الى واقع 

حيث العجز الغذائي في الحبوب  ويتمركز .االستيرادات العالمية من الغذاء يمن إجمال 01%

 92.821يستورد  إذ للحبوب في العالم  المستورد األكبر ،في مجموعه ،العربي يعد العالم

 تبلغ سكروالحليب والمن القمح واألرز والشعير والذرة ( 2112عام )مليون طن سنويا 

إزاء العالم  االنكشافالعربي يعاني من  العالموهذا يعني أن . مليار دوالر 28.8 اقيمته

خطورة االنكشاف الغذائي للعالم  وتبرز .الخارجي بالنسبة ألهم سلعة غذائية استراتيجية

تفاصيل ولمزيد من ال. رغيف الخبزمن مواده األولية إلنتاج % 61 يستوردالعربي في انه 

 :2رقم انظر الجدول 
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 (2)جدول رقم 

 الرئيسية الغذائية السلع من العربية الواردات تطور

  1661-1666للفترة 

 مليون دوالر امريكي: الف طن، القيمة: الكمية                                                               

 (مليون دوالر)ردات قيمة الوا (الف طن)كمية الواردات  السلع

معدل التغيير  2118 2111

 )%(السنوي 
1666-1661 

معدل التغيير  2118 2111

 )%(السنوي 

2111-2118 

 00.2 20.151 2.922 2.2 59.281 89.129 الحبوب والدقيق

 02.2 851 051 9.1 900 816 البطاطس

 01.9 1.228 0.092 2.0 9.852 8.905 السكر الخام

 9.8 882 816 8.2 0.221 829 البقوليات

 06.2 0.982 861 8.9 1.022 0.189 البذور الزيتية

 00.9 8.281 0.525 8.5 1.929 2.521 الزيوت النباتية

 2.5 880 256 1.0 2.282 0.218 الخضروات

 8.1 2.028 0.112 8.5 1.160 2.262 الفواكه

ابقار وجاموس حية 

 (الف رأس)

518 616 0.8 168 828 0.6 

الف )وماعز حية  اغنام

 (رأس

00.810 2.680 - 8.8 892 555 0.6 

 01.1 8.859 0.605 9.0 2.118 0.082 اللحوم

 01.2 5.009 2.182 5.1 02.855 9.158 االلبان ومشتقاتها

 05.6 115 80 8.2 069 21 البيض

 02.1 0.188 880 8.6 602 818 االسماك

 00.1 89.580 09.510 1.5 82.189 20.621 االجمالي

 ملحق) االحصائية المالحق ،1622 الموحد العربي االقتصادي التقرير العربي، النقد صندوق: المصدر

 .102 ص( 1/8

 
 

 ارتفاع معدالت البطالة مع كل ما يحمله ذلك من آثار سلبية -
123
لمنظمة حسب تقرير ف . 

 العمل العربية
124

 01أي )0881في عام % 2.2بـ ، قدّرت نسبة البطالة في الدول العربية 

 مليون 22.6حوالي  حينها من إجمالي قوة العمل البالغة (مليون شخص يبحثون عن عمل

 12.1إلى  1626عام  عن العمل يصل عدد العاطلينلسنويا  ت هذه النسبةزايدوت ،عامل

لمزيد من التفاصيل انظر الجدول )من القوى العاملة % 05يشكلون حوالي و مليون عاطل

العربية، هو  البلدان مجتمعاتالتي تواجه  أكبر التحدياتهذه القضية من  وما يجعل .( 9 رقم

                                                           
123
 زكي رمزي. د الراحل المصري االقتصادي للمفكر الهام العمل انظر البطالة ظاهرة حول التفاصيل من لمزيد 

 اكت،(/226) المعرفة عالم سلسلة ،المعاصرة الرأسمالية مشكالت ألخطر تحليل – للبطالة السياسي االقتصاد: الموسوم

 .والحقا 002 ص العمل، هذا من والسادس الخامس الفصلين وخصوصا (0889اكتوبر  :الكويت)
124
 الدورة العربي، العمل مؤتمر ،والعربية الوطنية العمالة على االقتصادية األزمة أثار العربية، العمل منظمة: قارن 

 .21 ص ،(1) رقم جدول (2100 آيار/  مايو  22  -  05  العربية، مصر جمهورية  -  القاهرة) والثالثون ثامنةال



86 
 

العاطلين  بعدد الشبا ويقدر. والعشرين سن الخامسةتقريبا من سكانها هم دون % 66أن 

 السكانوهذا ما دفع قطاعات واسعة من  .مليون شخص 08نحو ب في هذه البلدان عن العمل

و فرص العمل التي تليق بالكفاءات مة العيش أعن لقالى الهجرة الى الخارج بحثا 

 .واالختصاصات العلمية

 (8) رقم جدول

 1626-2112 البطالة، ونسب  العربية العاملة في البلدان القوى تقديرات

 السنوات/ الوصف 2112 2112 2111 1666 1661 1661 1626

086.

1 

 العاملة القوى تقديرات 21.1 88.1 89.1 018.1 005.5 025.1

 (بالمليون) عربيةال

8.2 1.6 5.9 1.1 8.1 5.1  -  السنوية الزيادة تقديرات

 )وظيفة مليون)

8.2 2.8 5.5 1.6 8.1 2.2  -  )%(نسبة الزيادة السنوية 

تقديرات أعداد المتعطلين  2.2 00.2 02.1 06.8 20.6 25.2  12.1 

 (بالمليون)

طالة المقدره متوسط نسبة الب 01.1 02.8 08.1 05.2 09.2 21.2 20.8

(%) 

 : المصدر     

- The World Bank, 2003, Job Growth and Governance in the Middle East and 

North Africa.                                                                                                             

أوضاع القوى العاملة والتشغيل في البلدان العربية، منظمة العمل  دمحم األمين فارس، غير مؤرخ، -

 . العربية، القاهرة
 .العربية الدول فى والبطالة التشغيل حول الثانى العربى التقرير، 2101منظمة العمل العربية،  -

 .الموحد العربي االقتصادي التقرير  ،0888 العربي، النقد صندوق -

أثار األزمة االقتصادية على العمالة الوطنية والعربية، مؤتمر العمل العربي، منظمة العمل العربية،  -

، جدول 2100آيار  / مايو   22  -  05جمهورية مصر العربية،    -الدورة الثامنة والثالثون، القاهرة  

 .21، ص (1)رقم 

 

من  " األدمغةهجرة " الخسارة المالية الناتجة عن  ير بعض الدراسات الحديثة إلى أنوتش    

ألف  21 هذا مع اإلشارة إلى أن. ر دوالرمليا 0.52الدول العربية تبلغ سنويا  ما يعادل 

أنجزوا دراستهم الجامعية يهاجرون سنويا  بحثا  عن فرص  مواطن من البلدان العربية ممن

ن الذي يةالعربالبلدان  من طالب % 58ها تشير أيضا  إلى أن ؛ كما أنالعمل خارج أوطانهم

 . درسوا في الخارج ال يعودون إلى بلدانهم

 كفاءاتها هجرة بسبب العربية البلدان بها منيت التي ومن المفيد االشارة الى ان الخسائر    

 (00)بـ  تقدر المنصرم القرن من السبعينات ففي الوقت الذي كانت في في تزايد مستمر،

 دوالر مليار 211 إلى لتصل مرة نبحوالي العشري اليوم تضاعفت قد فإنها دوالر، مليار
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لتلك لخسائر  تقديري كحجم
125
مليار  021 من وهو يرفع فاتورة الخسائر السنوية إلى أكثر .

 .وال تحتاج هذه المعطيات االحصائية الى أي تعليق اضافي .دوالر

 هذا وتشير التقديرات إلى أن إجمالي عدد السكان النشيطين اقتصاديا  في العالم العربي    

سنويا ، % 2.1نتيجة للنمو السكاني بمعدل  2121مليون شخص في عام  086سيصل إلى 

مليون  81ويتطلب هذا إحداث ما يقرب من . سنويا  % 1.8ونمو السكان النشيطين بحدود 

اإلضافية  العمللالستجابة فقط لطلبات  2121فرصة عمل جديدة في أفق عام 
126
. 

نحو البلدان العربية سيرتفع ب عدد العاطلين عن العمل في وبالمقابل تشير التوقعات الى ان    

سنويا % 0هذا مع العلم ان كل ارتفاع في معدل البطالة بنسبة . 2121مليونا في عام  08

مليار دوالر  005تنجم عنه خسارة في الناتج المحلي االجمالي للعالم العربي بنحو 
127
. 

منظمة العمل العربية، الوضع ومنها العديد من المنظمات المتخصصة وصفت ولهذا     

وما . " العالم دون منازع جميع مناطقاألسوأ بين " بأنهللبطالة في الدول العربية  الراهن

ماليين عامل يدخلون سوق العمل سنوي ا،  5يزيد من وطأة المشكلة أن هناك ما يقرب من 

. مليار دوالر سنوي ا 21على  يزيدفيما يقدر حجم األموال الالزمة لتوفير وظائف لهم بما 

المعدل فإنه من المقدر  بنفسالعربية في النمو  في البلدان وبافتراض استمرار األيدي العاملة

 عام في شخص مليون 055 نحوالعربية  في اجمالي البلدان العربية أن تبلغ قوة العمل

عمل  مليون فرصة 61على الدول العربية توفير نحو  يتعين ؛ وهو ما يعني أنه2105

عام  ماليين 015الباحثين عن العمل والداخلين الجدد، ويرتفع هذا الرقم ليبلغ نحو  الستيعاب

2121 . 

تضاعفت  اإلحصائيةوطبقا للمعطيات . المديونية الخارجية ووتائره المتصاعدة حجم تفاقم -

ر دوالمليارا  125، ليصل حجمها إلى العقدين الماضيين بمعدل سبع مراتفي  الديونهذه 

، ولم يصاحب هذا االرتفاع 0891مليار دوالر عام  88تتجاوز  بعد أن كانت ال ،2111عام 

من الناتج % 02، وبينما كانت هذه الديون تشكل في الناتج المحلي اإلجمالي مماثلةزيادة 

 من% 86، أصبحت في نهايتها تشكل ة نفسهااإلجمالي للعالم العربي في بداية الفتر المحلي

   .ا الناتجإجمالي هذ

                                                           
125
 : متاح على الرابط التالي. هجرة بالحقائب من دون عودة.. الكفاءات العربيةآمال موسى،  

http://aawsat.com/leader.asp?section=3&article=430503&issueno=10472 
126
 ،( ملحة قضايا)  العربية الدول في والبطالة التشغيل حـــول الثاني العربي التقرير العربية، العمل منظمة: رنقا 

 :التالي الرابط على االنترنيت على متاح. 52 ص ،2101 القاهرة

http://www.alolabor.org/final/index.php?option=com_content&view=article&id=351%3A-

2010-&catid=56%3A2012-01-09-09-30-51&Itemid=75&lang=ar 
127
 على االنترنيت على متاح. 1616 عام فرد مليون 86 تتجاوز العربي الوطن في"  العاطلين جيوش"  خريف، حذام 

 http://www.markets.sd/news/?article=6283 :التالي الرابط
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ويتكون من الديون طويلة )أما خالل العقد االخير فقد ارتفع اجمالي الدين العام الخارجي     

االجل من المصادر الرسمية والخاصة والديون قصيرة االجل وتسهيالت صندوق النقد 

وهي )في ذمة الدول العربية المقترضة كمجموعة ( الدولي والديون الخاصة غير المضمونة

دن، تونس، الجزائر، جيبوتي، السودان، سورية، الصومال، عمان، جزر القمر، لبنان، األر

متجاوزا نسبة النمو التي  2101في عام % 6بنسبة ( مصر، المغرب، موريتانيا واليمن

وقد ازدادت المديونية العامة الخارجية للدول %. 1.0والتي بلغت  2118سجلها في عام 

 022.8الى نحو  2118مليار دوالر في نهاية عام  061.2العربية المقترضة من حوالي 

من اجمالي الديون الخارجية في ذمة الدول % 1.28) 2101مليار دوالر في نهاية عام 

 (.8)ولمزيد من التفاصيل انظر الجدول رقم . (النامية واقتصاديات السوق الناشئة االخرى

 (1)جدول رقم 

 دين العام الخارجي في الدول العربية المقترضةالدين العام الخارجي القائم وخدمة ال

 1626و  1661عامي 

 

 البلد

 خدمة الدين العام الخارجي الدين العام الخارجي القائم

1661 1626 1661 1626 

 618 550 6.511 5.852 االردن

 2.286 2.152 20.602 21.898 تونس

 662 0.111 5.852 5.801 الجزائر

 08 06 216 601 جيبوتي

 520 265 12.851 15.295 السودان

 619 621 8.868 8.622 سورية

 868 891 9.200 2.068 عمان

 9 9 211 161 جزر القمر

 8.099 8.881 21.228 20.102 لبنان

 2.286 2.658 18.881 11.292 مصر

 2.198 0.911 21.562 08.169 المغرب

 019 60 1.109 1.016 موريتانيا 

 255 251 6.018 6.115 اليمن

الدول العربية 

 المقترضة

061.088 022.880 08.581 08.611 

موازين : عالفصل التاس ،2100التقرير االقتصادي العربي الموحد صندوق النقد العربي، : المصدر

متاح على االنترنيت على (. 0جدول رقم ) 025المدفوعات والدين العام الخارجي واسعار الصرف، ص 

 :الرابط التالي

http://www.arabmonetaryfund.org/ar/jerep/2011  

 

إن الحقائق أعاله، على أهميتها، ال تكفي إلعطاء صورة متكاملة حول معالم اللوحة  -

بعض  ولهذا فإن نظرة سريعة على. االقتصادية الراهنة من دون ربطها بحقائق أخرى

الذي وصلته  المآلعن من الحقائق  تكشف لنا طائفة أخرىالتقارير والمعطيات االحصائية س

 :ومن بينها ،بلداننااالقتصادية واالجتماعية في  األوضاع
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 والسادسة  ممن تتراوح اعمارهم بين عشرة ماليين طفلنحو  هناك 

 خمسة وستون مليونوهناك  ،المدارسالخامسة عشر ال تضمهم 

علما بأن وثائق . النساءثلثاهما من  أميينمن البالغين الزالوا  شخص

الدول العربية  أنتشير الى  من المؤسسات العربية المتخصصةالعديد 

من % 2 التعليم في مختلف مراحله اكثر من قطاعلم تنفق على 

في % 2هذه النسبة الى  وتتدنىالموازنة العامة في احسن الحاالت، 

-2115علما ان نسبة االمية بين البالغين حالل الفترة . البلدان الفقيرة

لمقابل فان هذه النسبة تفاوتت بين الذكور وبا%. 29بلغت  2119

نها ن نجد أبين الذكور البالغي% 08، ففي الوقت الذي بلغت واإلناث

 في اوساط االناث% 12تشكل 
128
. 

 تغلب على ناتج التعليم فى العالم  ثالثسمات أساسيه  ومازالت

القدرات التحليلية  وضعفالتحصيل المعرفي  تدنيالعربي، وهي 

، اضافة الى التفاوت بين مدخالت التدهور فيها واطرادواالبتكارية، 

فى القدرات تتمثل  فجوةوقد نجم عن ذلك  .العملية التربوية ومخرجاتها

 واحتياجاتفى تنامي التنافر بين نوعية ثمار المؤسسات التعليمية 

 . العمل أسواق

 رغم كل ) النمو في نصيب الفرد ان معدلوباستبعاد العوائد النفطية، ف

عشرين عاما  خالل  في الدول العربية (مالحظات على هذا المؤشرال

استبعدت  ما إذافي العالم  األقلوهو المعدل فقط %  1.5بلغ  قد مضت

العمالة بمتوسط سنوي  إنتاجيةجنوب الصحراء، كما انخفضت  أفريقيا

1.2 .%  

 المتحدة وتقديرات التقرير  لألمم اإلنمائيتقارير البرنامج  بحسب

مليون  22هناك حوالي  فإن 2110لعام الموحد  صادي العربياالقت

يبلغ المتوسط و ،مواطن في البلدان العربية يعيشون تحت خط الفقر

الناتج المحلي باألسعار الجارية أقل من  مناليومي لنصيب الفرد 

من % 21نحو  سكانهاخمسة دوالرات في تسع دول عربية يشَكل 

من % 22متوسط دخل  مع العلم أن، هذا جملة سكان الدول العربية

مليون  21 كان هناك  حينفي . يوميا  فقط دوالرا  واحدا   بلغ السكان

مياه الشرب النقية، ونحو  خدماتشخص ال يزالون محرومين من 

. الصحيماليين مواطن غير مستفيدين من خدمات الصرف  016

الذي و 2115الصادر في  البشرية العربي الثالث تقرير التنميةشار أو

 أنالى  في البلدان العربيةالباحثين  كبارمن  011نحو  إعدادهساهم في 

 21 أننت على خمسة عشر بلدا عربيا بيّ  أجريتنتائج الدراسات التي 

 (من مجموع سكان هذه الدول% 02أي ما يعادل ) مليون شخص

انه في التسعينات ازداد العدد المطلق لمن و، يعانون من نقص التغذية

                                                           
128

، مصدر (2/08 ملحق) االحصائية المالحق ،1622 وحدالم العربي االقتصادي التقرير العربي، النقد صندوق: قارن  

 .116 ص سبق ذكره،
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من ستة ماليين نسمة  بأكثرنقص التغذية في العالم العربي  من نيعانو

نصف سكان  أنكما . الحاالت هي الصومال والعراق أسوأوكانت 

الدول  من% 2ال يجدون السكن المناسب مقارنة بنحو  المدن العربية

عن  2112لعام  (Fortune) كشفت قائمة مجلةمقابل ذلك و .المتقدمة

أصحاب المليارات في العالم  لعربية في ناديصعود إجمالي الثروات ا

 الماضي مليار دوالر في العام 262.2مليار دوالر من  221.2إلى 

عبر موقعها  (أريبيان بزنس)قائمة مجلة  حسبكما انه وب .2116

قد  2101عام في  يةالعرب في البلدان ثروات األغنياء فانااللكتروني 

عام عن ثرواتهم في % 09ها مليار دوالر بزيادة قدر 285إلى  وصلت

أن األثرياء السعوديون سيطروا على القائمة  المجلة وأوضحت. 2118

من % 21أي حوالي ) مليار دوالر 021بمجموع ثروات يصل إلى 

 هذا العامل، حيث احتلوا المراتب الخمس األولى في القائمة (االجمالي
129
.  

 

اهليكلي هو الوصفة التكييف  ...األزمة البنيوية رغم: الثالث املبحث
 !!السحرية

 
من المخاطر الوخيمة التي نجمت عن اندماج االقتصادات العربية في منظومة  الرغم على    

في هذه  المنتهجة " التنمية" وصلت جهود أالعالمي في الماضي، والتي  الرأسمالي االقتصاد

تصادي المصري ، حسب التعبير األثير للمفكر االقمنطقة حصار شديدالى  االقتصادات

 الالمتكافئة، بسبب أواصر التبعية وعالقات التبادل والنمو رمزي زكي. د الراحلالمعروف 

" ـ منادية بصاعدت خالل العقدين األخيرين الدعوات هذه المنظومة، ت "مركز"وبين  بينها

 وذلك على المنظومة،االقتصادية الراهنة التي تشهدها تلك  األزماتمع  " ضرورة التكييف

الى بطء  يعودالعربية وما تولد عنه من مشكالت راهنة،  في البلدان أن مأزق التنمية أساس

 معتجعلنا نتماشى " المطلوبة التي  " التكيفات" الالزمة و " التصحيحات"  إجراءسرعة 

 التصحيحاتتلك  إجراءتأخرنا عن  وإذا. العالمي الرأسماليالتغيرات الحاصلة في االقتصاد 

 " !!.أعلى تحدث في وقت الحق، ولكن بثمن  أنحاليا، فإنها ال بد  والتكيفات

التثبيت والتكيّف الهيكلي التي طبقتها  برامج انوبعيدا عن الصخب اإليديولوجي الرائج ف    

 ها الخارجيةيتديونماالقتصادية وتفاقم  أزماتهامجموعة من البلدان العربية تحت ضغط 

 االقتصاديةقد انطوت على عدد من السياسات  نقدية الدولية،وامالءات المؤسسات المالية وال

دت الى االنتفاضات وأ الساحقة من سكان هذه الدول باألغلبية ضّرتأواالجتماعية التي 

هذه البرامج وضعت  أنكما  .2100الشعبية التي اندلعت في العديد من هذه البلدان في عام 

                                                           
129  http://www.alfanonline.com/show_news.aspx?nid=436997&pg=3 
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السلبية  باآلثارهنا وال يتعلق األمر . اتهاانعكاسلها  وكانتهذه الدول في منعطف حاسم 

وتداعيات على  آثارعنها من  سينجمعن تلك السياسات، بل فيما  نجمتالتي  األجل قصيرة

 .الطويل المدى

المؤسسات المالية والنقدية الدولية والقوى التكييف التي رعتها  اتسياس انوبالمقابل ف    

 األخرى الفئاتالمتفاوتة على  آثارهاقد تركت  ورةالمسيطرة في البلدان الرأسمالية المتط

 أنحيث  .المختلفة للبرجوازية التجارية الفروعللبرجوازية في البلدان العربية ومن ضمنها 

 وإلغاء األسعارالتكييف التي استلزمت تحرير  إجراءاتمن  استفادة األكثرهذا الجناح كان 

والتالعب على الفارق بين السعر الرسمي للعملة  العملة فيجارة تالى ال إضافةالرقابة عليها، 

التجارة الخارجية فقد كانت  في أما .في بعض البلدان العربية السوداءوسعر السوق  المحلية

فقد جنت . التكييف إجراءاتمن  استفادة األكثر هيفي قطاع االستيراد الناشطة البورجوازية 

عن نظام الرقابة على صرف العمالت  ليوالتخثمار رفع الحظر على الواردات الفئة هذه 

والسماح بتمثيل الوكاالت والشركات  الخارجيةالقيود على التحويالت  إلغاءوتخفيف أو 

 . األجنبية

 ديناميكات الصراع
في مسار  تحكمت يتفق العديد من الباحثين على ان هناك العديد من الديناميكيات التي    

 ى سبيل المثال ال الحضرالحراك العربي االخير من بينها عل
130
: 

 

كانت هذه هي . أوال ، تعبئة المواطنين من أجل إحداث التغيير السياسي الذي طال انتظاره

الديناميكية المهيمنة التي بدأت في تونس وامتدت إلى مصر وليبيا والمغرب والبحرين 

كان، ورفعت وقد أدّت بالفعل إلى تمكين ووعي جديدين للمواطن في كل م. واليمن، وسواها

في تونس ومصر ف. من قيم المواطنة والمشاركة السياسية والتعددية واحترام حقوق اإلنسان

ووضعت هاتين الدولتين على طريق قد يؤدي بهما إلى  البلدين أزاحت االحتجاجات رئيسي

وفي . رغم ان الطريق اليها محفوف بالمخاطر واالنعطافات بهذا االتجاه او ذاك الديمقراطية

غير ان افق  ونظامهالعقيد القذافي  عسكري خارجي" دعم " وبـ  بيا ازاح المنتفضونلي

إلى  ى الحراك المجتمعيأدّ  فقد في المغرب وسلطنة عماناما . التطورات ما زال غامضا

. تقديم تنازالت سياسية ودستورية، وفي الجزائر واألردن انتزعت تنازالت من الحكام أيضا  

في  وتتخذ طابعا عنفيا وتراهن السلطة على الحل االمني ئرة في سورياوما زالت المعركة دا

 .واآلمالحين تتنازع الحراك الشعبي هناك تيارات عديدة ومتضاربة المصالح والتطلعات 

                                                           
130

، مقال على االنترنيت ديناميكيّات التقدم والتراجع في الثورات العربيةبول سالم، : قارن على سبيل المثال ال الحضر  

  http://international.daralhayat.com/internationalarticle/245221: يمتاح على الرابط التال

 

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/245221
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االعتصامات، )يتوّسلون أدوات الدولة  كانوا المفارقات الدامية، أن المحتجين من    

وال غرابة، أن  .ذ الطبقة الحاكمة بأدوات ما قبل الدولة، بينما تلو..(المظاهرات، اإلضرابات

تعطيل الدستور، وإعالن حالة  2100( مارس)آذار  05يعلن النظام البحريني مثال في 

، أي بكلمة تعطيل الدولة وبعث الفوضى في "درع الخليج " ثم استدعاء قوات  الطوارئ

 .شكل الحرب الطائفية الدموية

 رؤيةفي خطابات حّكام ليبيا، واليمن، والبحرين ما ينبئ عن  ي حينهف وبالمقابل ال تجد    

وطنية، بل كان الجميع على استعداد لالرتداد الفوري الى خطاب ما قبل الدولة، بتذكير 

على وهذا يجيب، جوهريا ، . الرعية بانقساماتها التي هي في الغالب صنيعة النظام السياسي

في مصر وتونس في أقل  (بإزاحة رئيسي البلدين) نتفاضةاال انتصرتلماذا : السؤال الكبير

كليبيا  والدتها في بلدان عربية أخرى ت، وتأخروسوريا في البحرين تمن شهر، بينما تعثّر

باختصار، ألن ثمة استحالة لجهة توظيف سخط ما قبل األمة والوطن والدولة في  .واليمن

ورة شعبية، فهذا النوع من السخط مشروع نضال وطني، وال يصلح أيضا  كمحّرض على ث

 .مناطقية/قابل للتثمير في حركات تمّرد محدودة، فئوية، أو في انتفاضات موضعية

وسواء تعثّرت الهبات الشعبية أو تأّخرت أو حتى أجهضت، فإن الحقيقة الكبرى تتمثّل     

 .ةالحاكم اآلن في أن تلك الهبات واالنتفاضات كّشفت االختالل البنيوي للنظم

     

الحقا معمر القذافي والليبي فقد أطلق العقيد . ديناميكية القمع حاضرةكانت ومع ذلك : ثانيا

إنها ديناميكية نظام يستخدم كل الوسائل المتاحة لقمع . العنان لديناميكية مختلفة في سوريا

ت مما ادى الى لم تنجح استراتيجية القذافي لقمع االحتجاجا .الشعبية بالقوة المجّردة االنتفاضة

سقوط نظامه في نهاية المطاف، في حين ما زال النظام السوري يناور مراهنا على الخيار 

ورغم رحيل العديد من  !السالح قعقعة تحت" اصالحات " بـ  لتطعيمهاالمني مع محاوالت 

التي  االجراءات القمعية السافرةن ركة االحتجاجية وزخمها إال أاالنظمة بفعل مطرقة الح

في قد قلّل أيضا  من تفاؤل المواطن  في مواجهة الحركة االحتجاجية بعض االنظمةها تعتمدا

 .بأن التغيير الجذري يمكن أن يكون سلميا  وسريعا   البلدان العربية

 

ومن خالل االنتفاضات التي تفجرت في العديد من األقطار العربية يمكن استخالص     

ين لحظة اندالع انتفاضاتهم نماذج متباينة للتعامل مع المنتفض
131
: 

 .بالسالح أألولىمواجهة التحرك الشعبي مباشرة، وفي ساعاته . تونس - النموذج األول. 0

 .المواجهة بقدر من القمع والكثير من التحايل. مصر - النموذج الثاني. 2

االندفاع المواجهة بالتنازالت التدريجية التي تشجع الثورة على . اليمن - النموذج الثالث. 1

 .الى الحد األقصى

على الخيار الرهان االستخدام السافر والمفرط للقوة العسكرية و. سوريا –النموذج الرابع . 8

المنتفضين للجوء الى طاولة  إلجبارعلى االرض وتوظيفها " مكاسب " االمني لتحقيق 

                                                           
131
 :التالي الرابط قارن التفاصيل من لمزيد 

http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1815&ChannelId=42688&ArticleId=571&Au

thor=%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D

9%86  
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به النظام  مثل هذا الخيار ما قاموي". المنتصر " المفاوضات مع السلطة وهي في موقع 

 .مع االنتفاضة المندلعة في طول البالد وعرضها تعاملهفي  المذكور

المواجهة بالقوة المفرطة التي تأتي بالقوات األجنبية بذريعة . ليبيا –النموذج الخامس . 5

على ( وأبناؤه)، مثال ، رد نظام القذافي النموذج هذا وفي. الفصل بين الطرفين المتواجهين

ليهم، ومحاولة تفهم مطالبهم والوصول الى تسوية إبالغ، بدال  من االستماع ن بعنف المحتجي

 قوىاتسعت الهوة بين : وكان للرد بالقوة نتيجة مباشرة. تحفظ استقالل البالد ووحدة الشعب

 .ث توفرت فرصة لألجنبي كي يتدخلاالنتفاضة وبين النظام بحي

ب بالتجاهل، أو بالرد على تظاهرات فيتمثل بمواجهة غضبة الشع النموذج السادسأما . 6

 2100يناير /25وقد شهدت شوارع القاهرة في تظاهرة )االعتراض بتظاهرات التأييد 

تجربة بائسة في هذا السياق، في حين شهدت معظم المدن السورية حشودا  مؤيدة للنظام، 

 (.حسم األزمة التي ال تزال مشتعلة لكنها لم تنجح في

فالرد على االنتفاضة الشعبية في البحرين : بكونه من طبيعة مختلفة ابعالنموذج السينفرد . 2

ر اتخذ شكل محاولة دمغها بالمذهبية والرد عليها بحملة عسكرية لم يتعب من أمر بها وسيّ 

" من إبراز ومنعها لقمعها  (قوات درع الخليج بقيادة سعودية)بما فيها االجنبية  الجيوش

ل اتهام النظام اإليراني بأنه هو من البحرين من إيران سهّ خصوصا  ان قرب ... " هويتها

التي يهيمن " درع الجزيرة " دخول قوات ان . في البحرين المنتفضين ك ومّول ونّظمحرّ 

عليها السعوديون الى البحرين، بعد فترة من اندالع االحتجاجات، يؤكد المخاوف من احتراب 

 .طائفي

 

ثة في محاولة عودة سلطة النظام في بعض الحاالت ليس من تتمثّل الديناميكية الثال: ثالثا

ففي . خالل الوسائل العسكرية المباشرة، بل من خالل ثورة مضاّدة أكثر نعومة وخلسة

تونس تّم ترحيل العائلة الحاكمة وحّل الحزب الحاكم ووزارة اإلعالم وأجهزة االستخبارات، 

وعلى رغم أن الجيش ال يزال . ين للنظاموحلّت مكانها حكومة من التكنوقراط غير التابع

لكن في . كما فعل في مصر العامة، إال أنه لم يلعب دورا  كبيرا  في الحياة يلعب دورا مؤثرا

، فإن الكثير من القوى السياسية ترى " العائلة الحاكمة" مصر، وعلى رغم أنه تّمت إزاحة 

ات الطائفية التي وقعت الفترة التي تلت أن الموالين للنظام السابق هم الذين أثاروا االضطراب

سقوط النظام، فضال  عن التوترات األخرى في البلد بهدف تدمير عملية االنتقال إلى 

 .الديموقراطية، وتهيئة ظروف من الفوضى من شأنها أن تبّرر إعادة فرض الحكم السلطوي

 

اضطرابات اجتماعية  ثمة ديناميكية رابعة، تتمثّل في وجود احتمال حقيقي لحدوث: رابعا

على  مصروفي بلد مثل . وطائفية وسياسية خطيرة في البلدان التي تمّر بمرحلة انتقالية

وجه الخصوص، فإن ازالة القمع من شأنها ايضا  ان ترفع الضوابط عن توترات طائفية 

وهو ما حدث بالفعل في  وطبقية وغيرها من التوترات التي كانت تتفاقم على مدى سنوات

، والتي يمكن أن تخرج عن نطاق المناطق في القاهرة وغيرها من المدن المصرية بعض

 حملت، مثال ، أثارت االحتجاجات صدامات مذهبية مثيرة للقلق، كما البحرينفي و. السيطرة

لكن هذه . االحتجاجات في اليمن في طيّاتها خطر التحّول إلى مواجهات قبليّة ومناطقية

ضا  تنطوي على قوة دفع خطرة خاصة بها، مثلما اكتشف العراق التوترات االجتماعية أي

 .ولبنان في السنوات والعقود الماضية
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االجنبي والغربي تحديدا تحت يافطات  تتمثّل الديناميكية الخامسة في التدخل: خامسا

شعبية ذاتية  في البداية العربية أنها كانت الحركات االحتجاجيةتكمن صدقية  .مختلفة

 غير ان. من دون مساعدة خارجية -الموالية للغرب على وجه الدقة  -األنظمة بوأطاحت 

عرضة للهزيمة من دون وجود شكل من أشكال  كانواالمعارضين لنظام القذافي في ليبيا 

جوي الذي اقامه حلف الحظر الالمساعدة العسكرية الخارجية، على األقل في شكل منطقة 

عربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وقد دعت جامعة الدول ال. الناتو

تغيير  وقد ساهم هذا االجراء في. المجتمع الدولي إلى فرض منطقة حظر جوي على ليبيا

  .الحركات االحتجاجيةصورة 

 

، مختلفة وأبعادا   مظاهر المجتمعي والحراك االزمات التي مّرت بها تلك البلدان اتخذت    

 تحليلية وقفة تستحق ونتائج تداعيات عليهما وترتب تناقضات وبسببهما داخلهما واعتملت

 ،ونتائجها آثارها وبيان العام، وطابعها لألزمة الرئيسية السمات تحديد إلى وصوال   فاحصة؛

ثم بلورة اهم خالصاتها الكبرى كدروس  المستقبلية واآلفاق االحتماالت باستشراف وانتهاء

 .الالحق للعملمفيدة 

 

املمهدة لالنتفاضات  واجلذور املظاهر والسمات االساسية: الرابع بحثامل
 الشعبية

ثمة العديد من المظاهر والسمات التي مهدت لالنتفاضات الشعبية التي اندلعت في العديد    

 ما يلي ومن بينها 2100من البلدان العربية في اوائل 
132
: 

 /البيروقراطي/التحالف شجعه الذي النهب منطق سيادة في األولى الظاهرةتتمثل  -

 عصابات) أو المافيات سيطرة: في المنطق هذا ويتمثل. التابع الرأسمالي/الكومبرادوري

 من للحد ضوابط أية يبتغيّ  أو غياب ظل في"( واهرب اضرب" طريقة على السريع النهب

  .الظاهرة هذه

 العصابات بين ،السلطة وقوى الثروة قوى بين الوثيق العضوي خلالتدا :الثانية الظاهرة -

 ذلك وفي. والوسيطة العليا المستويات على" الدولة جهاز" بين و -"المافيات" -النهابة

 .  تحليلها أو استعراضها محل هنا ليس كثيرة، تفاصيل
                                                           

132
مقال متاح . بين تونس ومصر اضواء كاشفة وظواهر اساسية، ىدمحم عبد الشفيع عيس.د: لمزيد من التفاصيل قارن  

 :على االنترنيت على الرابط التالي

http://socialisthorizon.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1486:2011-02-

27-21-44-15&catid=38:2009-06-15-08-50-27&Itemid=64 
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 حيث األعلى الرأس من ابتداء ،الدولة وأجهزة الحاكم الحزب بين التداخل :الثةالث الظاهرة -

 ..! للحزب األعلى الرئيس هو الجمهورية رئيس

 واستقرار الحكم نظام استمرار  -"االستقرار" و" االستمرار" غلبة :الرابعة الظاهرة -

 تكوين حيث من سواء الجذري، والتجديد التغيير مطالب على – القائم السياسي النظام

 و ية،السياس بالنخبة يسمى لما والفكري الجيلي التركيب في أو السلطة، "نخبة "  وشخوص

 . والسياسية والقانونية الدستورية الحكم آليات في

النقابات ) كبت حركة النقابات العمالية وتهميشها وتحجيم حركتها: الظاهرة الخامسة -

 : ، وقد تم ذلك من خالل(المهنية واتحادات الطالب

 والطالب العمال اتحادات على الحاكم الحزب سيطرة 

  ؛الجماهيرية والمنظمات

 وبكأسل محاصرتها أو العمالية لإلضرابات الفعلي والمنع 

  المنظم؛ المطلبي للتعبير أساسي

 التحادات المنظمة واللوائح المهنية النقابات قانون" تفصيل" و 

 بما والجامعات، المدارس من التعليمية المؤسسات في الطلبة

 الحكم نظام" الستمرار" المناسبة الحدود في تحجيمها يكفل

 .السياسي النظام" تقراراس" و الراهن

 

" مظاهر"هذا، و تجدر اإلشارة إلى أن الظواهر الخمس المشار إليها، ليست أكثر من     

جتماعية والسياسية خارجية لحقائق عميقة الجذور، في أعماق البنية االقتصادية واال

 :؛ ونذكر من بين هذه الحقائق، في لمحة موجزة، ما يليوالثقافية

  .، خالل العقود الثالثة األخيرةقيق انطالقة تنموية حقيقيةرصة تحضياع ف -0

االجتماعي، الطبقي والمناطقي في البلدان العربية، وإهدار  واالستقطاب عمق التفاوت -2

إعادة توزيع الدخل والثروة بين الطبقات توزيع والعدالة االجتماعية، وخاصة في مجال 

وقد تم ذلك بفعل االنجراف وراء   .ل كل بلد عربيداخ المناطق أو االقاليماالجتماعية وبين 

موجات العولمة الرأسمالية العاتية، وإطالق العنان لقوى السوق العمياء، واضمحالل الوظيفة 

ليلة على قمجموعات ، وطغيان "خفير " وتحويلها الى مجرد  االقتصادية واالجتماعية للدولة

 العربي   العالمفي عموم  ادحةالفئات الكالطبقات والغالبية االجتماعية من 

واالنتفاضات الشعبية  االحتجاجية الحركات وراء من ،بوضوح بادية ذلك نتائج وتجسدت    

 : مقدمتها وفي ،التي اندلعت

 

  ؛"بطالة الخريجين"تفاقم ظاهرة  

 ؛واإلنتاجية واألسعار األجور ثالثية بين التوازن عدم  
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 المالية األزمة" أعباء والوسطى العاملة الطبقات تحميل 

 الدخول وخفض العمل فرص بتقليص ،"العالمية واالقتصادية

 ومن للثروة المنتجة األصول ملكية من وتجريدها المتاحة،

 .عموما والمعاشي والصحي والمعرفي التعليمي الترقي فرص

 

ة للثروات، خاضعة ر، محتك  " صفوات"  و " نخب" تعمق احتكار السلطة من قبل  -1

 .ألجنبيللنفوذ ا

إهدار فرص تحقيق تكامل قاعدي على المستويات االقتصادية واالجتماعية بين البلدان  -8

العربية، سعيا إلى تحقيق منافع اقتصادية وسياسية مؤقتة للنظم االقتصادية والسياسية 

 .القائمة

 سياسية لالنتفاضات الشعبية –حنو قراءة اقتصادية 
 :سريعةفي البداية ال بد من مالحظات     

 اإلشارة في القراءة السياسية واالجتماعية لالنتفاضات الشعبية غير من المهم: أوال      

وأقصد بذلك العودة إلى ، كعامل محدد في نهاية المطاف ؛ممكنة بدون العودة إلى االقتصاد

 ولأو .السياسية والتفاعالت األسباب االقتصادية الجوهرية الكامنة خلف هذه المتغيرات

التي تم تطبيقها في بلداننا  " سياسات التصحيح الهيكلي"  تحديدا  ما يسمى بـ االسبابهذه 

الخصخصة الذي  ، والتي تطلبت أو فرضت نظاممنذ بداية ثمانينات القرن الماضيالعربية، 

لي والما( الكومبرادوري)استهدف بيع كل ثروة الشعب لمافيات رأس المال التجاري 

ة الدولة في ظل الخصخصة والشروط الجديدة، تسهيل بحت مهموالعقاري الطفيلي، وأص

 آلثاراومن ثم تفاقم  ،قاري والمالي والخدماتي الطفيلينشاط الرأسمال التجاري والع

ر كل االجتماعية المترتبة على هذا النشاط، مع تفاقم االستبداد والقمع ومصادرة الحريات ودو

 .ذلك في تفجير االنتفاضة

تم احتكار االقتصاد العربي ( منذ نهاية السبعينات إلى اليوم)المرحلة في هذه : ثانيا  

، وتزايدت الهوة الكومبرادوي –الطفيلي -عموما ، ونهبه من قبل التحالف البيروقراطي 

، حيث الطبقية بصور وأشكال غير مسبوقة في تاريخ البلدان العربية الحديث والمعاصر

من الدخل، األمر الذي كان  %26بأكثر من من السكان يتحكمون  %26أقل من  أصبح

ها لم تعد قادرة على القبول بتراكمات معاناتها معه أن تشعر الطبقات الشعبية بأنطبيعيا  

وإذاللها واستغاللها، وبالتالي وجدت في االنتفاضة الشعبية فرصتها للقضاء على هيمنة 

وتتحكم بكل سياسات الدولة ومجموعاته التي تنهب كل شيء،  التحالف المشار اليه اعاله

 . وأجهزتها، وتزيد من قوة الدولة البوليسية واالستخبارية
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، حين يجتمع تدنّي األجور مع البطالة وإرهاب األجهزة األمنية، األوضاعوفي مثل هذه      

واستبدادها وتفردها المطلق الذي سيولد المزيد من  الريعناهيكم عن التبعية المطلقة ألنظمة 

هذه االنظمة ذات الطابع العائلي  وإسقاطالرفض واالحتجاج على طريق االنتفاضة مظاهر 

بعد أن أصبح االحتقان االجتماعي في أوجه، ويرتفع  في أولويته  ،أو القبائلي أو الطائفي

  .(لدى الجماهير ضد أنظمتها)االجتماعية 

لبطالة واالستبداد وقمع ومع تفاقم هذه االحتقانات االجتماعية بسبب الفقر وا: ثالثا      

التي ان تصل إلى لحظة التفجر  - العقود االخيرةطوال  –الحريات، فقد كان البد لتراكماتها 

عدوى  انتشرت، حيث العديد من البلدان العربيةفي تونس ومصر، ومن ثم في أوال بدأت 

محمولة، ت والفيسبوك والهواتف اليعبر الفضائيات ووسائل اإلعالم واالنترن االنتفاضة

 .اسقاط أنظمة االستبداد واالستغالل :تحت شعار

ويبدو ان صيرورة االستبداد والقمع ونهب ثروات الشعوب، وصلت إلى نهاياتها في     

العديد من البلدان، وفي مثل هذه االوضاع لن تكون االنفجارات الشعبية ممكنة فحسب، بل 

 .مؤكدةضرورة 

الهدف المميز لها فان  االمريكية الواليات المتحدة وتتعلق بدور المالحظة الرابعة    

بالنسبة للتحوالت التي جرت في البلدان العربية عموما ، هو ابقاء البلدان العربية ضمن 

 اطار التبعية
133
 . أو السيطرة مع بعض التغييرات الشكلية في مواقفها وممارساتها 

 .المثال المصري نموذجا لنأخذ

لواليات المتحدة، على التدخل أو المساهمة المباشرة وغير المباشرة منذ البداية، حرصت ا    

 . "االخوان المسلمين " ومع  الجيش المصريمع  األقلفي قضيتين على 

، سعت الواليات المتحدة لتحديد وضمان دوره الرئيسي في الصراع الجيشففيما يخص     

لديمقراطي السلمي بما ال يخرج على ، وخلق االنطباع بالنسبة لدوره في التغيير االذي اندلع

 . االتفاقات الدولية

، حيث رحبت الواليات جماعة اإلخوان المسلمينوكذلك األمر بالنسبة لعالقتها مع     

هذه نت عنها التي اعل" سياسة االعتدال"المتحدة ومعها النظام الرأسمالي العالمي كله، بـ 

وهذا ما . لمذكورة مع اإلستراتيجية األمريكية، بما يؤكد على عدم تقاطع الجماعة االجماعة

إلى تهدئة وتأجيل صراعهم مع إسرائيل، فالواليات المتحدة تدرك حرص اإلخوان  دى الحقاأ

                                                           
133

مشروع المستقبالت العربية البديلة،  -قياس التبعية في الوطن العربيإبراهيم العيسوي، : لمزيد من التفاصيل قارن  

، مصدر صية من التبعية إلى االعتماد على النفس في الوطن العربيالتنمية العيوسف صايغ، : مصدر سبق ذكره؛ كذلك

 . سبق ذكره
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المسلمين على النظام الرأسمالي واقتصاد السوق الحر، ما يعني تجدد واستمرار التبعية 

، فمواقفهم معروفة (بقة المسيطرةالط) شريك للكومبرادورللرأسمالية العالمية، وهم أيضا  

قطاع في مصر لحساب مصالح قوى الكومبرادور واإلتاريخيا  ضد الطبقة العاملة والفالحين، 

 . والعالم العربي

وفي مثل هذه الحالة فإن اإلخوان المسلمين يمكن أن يعوضوا تأقلمهم وموافقتهم على     

حول القضايا المجتمعية  " راغماتيةب" السياسة األمريكية من خالل ترويجهم لشعارات 

وغير ذلك من القضايا التي تختلط فيها السياسة مع الدين، واالنكفاء  والفقر والبطالة والشباب

منذ  –على األوضاع الداخلية وترحيبهم بالليبرالية والديمقراطية التي أتاحت لهم ألول مرة 

ثم فوزهم في االنتخابات ) علنيةفرصة االعتراف بهم كقوة سياسية  -أكثر من ستين عاما  

 -بطرق مباشرة وغير مباشرة –بعد أن أعلنوا  (البرلمانية وليصبح مرشحهم رئيسا لمصر

إعالنهم، بعد التزامهم بسياسات االعتدال على الصعيدين الداخلي والخارجي، بما في ذلك 

 "الة والعد الحرية" عن تشكيل حزبهم السياسي تحت اسم  سقوط نظام حسني مبارك،

وانخراطهم في العملية االنتخابية وفوزهم في اول انتخابات جرى في مصر بعد االطاحة 

 .بنظام حسني مبارك

السياسية لما جرت من هبات  –االقتصادية  القراءةوارتباطا بالمالحظات السابقة فان    

 .على السياسات النيوليبرالية وآثارها ستركز هنا وانتفاضات شعبية 

  وآثارها لنيوليرباليةالسياسات ا
وما شهدته من  األخيرة التي حصلت في العديد من البلدان العربية الشعبية االنتفاضاتإن     

تشير في معظمها بما ال لبس فيه إلى أن األثر السلبي للسياسات  حراك مجتمعي واسع

ا وهي التي هيئت النيوليبرالية في العالم العربي قد بلغ حالة من الخطر ال يمكن االستهانة به

 .الظروف لمقدمات االنفجارات الشعبية

أّن هذه الموجة من ردنا ان نضع هذه االحداث في موقعها الصحيح فانه يمكن القول أذا إو    

للموجة ، هي امتداد 2100في اوائل  معظم البلدان العربية اجتاحتاالنتفاضات الشعبية التي 

 09، بدءا  من انتفاضة ت القرن المنصرم وثمانينياتهسبعينيا األولى التي شهدناها في نهاية

في مصر، مرورا  بالسودان وتونس والمغرب، وعودة   0822يناير سنة / كانون الثاني  08 و

هذه إن  .إلى مصر وتونس والمغرب والسودان، ثم إلى الجزائر واألردن والمغرب

انطالقا  من وصفة " تصاد تحرير االق"  ما سمي بـ االنتفاضات حدثت بعد البدء بتحقيق

 ". سياسات التصحيح الهيكلي " صندوق النقد الدولي الذي فرض ما سّمي بـ 
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فقد تطلبت هذه السياسات الخصخصة وعنت بيع كل ثروة الشعب لمافيات كانت قد بدأت     

 الدولة وظيفةوأصبحت . الدولة عن كل ما يتعلق باالقتصاد" كّف يد " تتألّف حينها، و 

مال المضارب، وحمايته، من خالل إصدار قوانين رأسوال االمبريالينشاط الرأسمال  تسهيل

 !تحمي نشاطه تحت شعار استقطاب الرأسمال األجنبي 

نفهم ماذا انه ولكي عند اشارته الى  جورج قرماالقتصادي اللبناني يمكن االتفاق مع و    

ب أن نتذّكر بأن النيوليبرالية قد العربية من حراك مجتمعي يج البلدانيحصل في العديد من 

 مرحلتين تاريخيتينتّم استيرادها في السياسات االقتصادية العامة العربية على 
134
: 

 .إلى أزمة المديونية الخارجية" االنفتاح"من سياسة : المرحلة األولى

 .تعميق وانتشار سياسات التحّرر االقتصادي والمالي: المرحلة الثانية

 إىل"  االنفتاح"  سياسة من - العربية االقتصاديات " حترير"  نم األوىل املرحلة
 (1990-1970) اخلارجية املديونية أزمة

قد بدأت في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات في كانت المرحلة األولى من المعلوم أن     

في أميركا  إطار أزمة المديونية الخارجية التي عصفت بالعديد من بلدان العالم الثالث خاصة

وقد انفجرت أزمة المديونية هذه . والشرق األوسط( 0892بدأت في المكسيك عام )الالتينية 

على أثر ازدياد أسعار النفط والمواد األولية في السبعينيات من القرن الماضي حيث أقبلت 

المصارف التجارية الدولية على إقراض مبالغ طائلة لبعض الدول النامية نظرا  لزيادة 

لكن في نهاية هذا .  يراداتها من تصدير النفط والمواد األولية األخرى مثل القطن والفوسفاتإ

العقد بدأت تلك األسعار تتراجع وترافق هذا التراجع مع ارتفاع حاد في الفوائد العالمية 

أعباء مما زاد من ( 0891و 0891على كل من الدوالر واإلسترليني بين % 21 وصل الى)

 . على هذه الدول الخارجية خدمة الديون

قد أصبح العديد من الدول العربية المدينة، كما دول أخرى في أميركا في ضوء ذلك فو    

، خاصة بعد أن أصبح حالة عجز عن خدمة ديونها الخارجية بانتظامالالتينية وأفريقيا، في 

عض األحيان ما عبء خدمة الدّين العام يمثّل نسبة عالية من إيرادات التصدير بلغت في ب

اضطّرت كل من مصر، اليمن، األردن، المغرب، الجزائر والسودان ، ولذلك %011يفوق 

                                                           
134
 على متاح االنترنيت على مقال. العربي العالم في النيوليبرالية حدود: االجتماعية االضطرابات قرم، جورج: قارن 

-http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/F6662CE2-B239-4A36-9F54:التالي الرابط

805CDDC838F7.htm       



100 
 

ذلك  تولن ادخل في التفاصيل هنا فقد عالج. إلى طلب إعادة جدولة ديونها الخارجية

خرآ مفصال في عمل
 135

. 

رت خالل عهد كل التي تبلوالعقيدة النيوليبرالية  وقد استغّل الدائنون هذه الحالة لفرض    

، ورئيس الواليات المتحدة (0881-0828)من رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر

توافق ) Washington consensusوتجّسد فيما س مي الـ ( 0899-0890)رونالد ريغان 

 (واشنطن
136
 :تحت تأثير الفكر االقتصادي الجديد المتطرف في ليبراليته والمطال ب بما يلي 

  ؛د عبر خصخصة أهم المرافق العاّمةر الدولة في االقتصاتراجع دو. 0

وتجميد مستوى رواتبهم، بل عند اللزوم  الحكوميالتخفيف من عدد الموظفين في القطاع . 2

  ؛دات والنفقات في المالية العاّمةتخفيضها سعيا  إلى تحقيق التوازن بين اإليرا

لدول إلى مواطنيها، بل في بعض األحيان الحدّ من الحمايات االجتماعية التي تقدّمها ا. 1

إلغائها وبشكل خاص عبر القضاء على الدعم الذي تقدّمه الدول للحفاظ على أسعار متدنية 

 هذا أدّىوقد  .الطحين، السكر، األرز، الزيت والبنزين: للمواد االستهالكية األساسية، مثل

، (0898) ، تونس(0822)مصر: شعبية واسعة النطاق في كل من انفجاراتانفجار إلى 

السودان /، والخرطوم(0898)، األردن (0899)، الجزائر (0898 و 0890) المغرب

  .، أدّت إلى زعزعة استقرار تلك الدول(0895 و 0892)

وقد دخلت الدول المعنية في نوع من هيمنة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على     

من هاتين المؤّسستين الدوليتين قد تطلب الخضوع  سياساتها العاّمة، إذ أن تأمين القروض

للعديد من الشروط في تطبيق سياسات اقتصاديات عاّمة معيّنة كما ذكرناها سابقا ، تحقق 

كشرط أساسي للحصول على إعادة جدولة المديونية الخارجية من قبل  األجندة النيوليبرالية

 .طورةالمت الرأسماليةالدولية الكبرى أو الدول  المصارف

في هذه الحقبة التاريخية بالذات تزايد عدد السكان في كل  هوتجدر اإلشارة هنا إلى أن    

دون أن تتمكن من زيادة اإلنفاق على تطوير  ،البلدان العربية بمعداّلت نمو سنوية عالية جدا

في  البنية التحتية بما يتالءم مع هذه الزيادة في عدد السّكان، ودون أن تتمكن من التوسع
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 حسن، ياسر صالح.د: انظر الفترة هذه خالل العالمي المستوى على المديونية اشكالية حول التفاصيل من للمزيد 

 الفصل مصدر سبق ذكره، محاولة في فهم الجذور، –االقتصاد السياسي لالزمات االقتصادية في النسق الرأسمالي 

  .والحقا 250ص  السادس،
136
صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، )أو إجماع واشنطن هو التقاء ثالث جهات مركزها واشنطن هي ( نتوافق واشنط) 

الدول االشتراكية " يساعد " في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، على برنامج معين ( وحكومة الواليات المتحدة

التثبت الهيكلي )لحر واالنفتاح االقتصادي ضمن برنامج السابقة ودول التخطيط المركزي على التحول نحو اقتصاد السوق ا

 ". اإلصالح االقتصادي " الذي د عي بـ ( والتكيف

 



101 
 

الخدمات الصحية والتربوية التي كانت تحتاج إليها هذه األعداد المتزايدة من السكان في 

صندوق النقد الدولي والدول  طرفالعربية، خاصة في ظّل القيود المفروضة من  البلدان

 .والمصارف الدولية الكبرى الدائنة على زيادة اإلنفاق العام المتطورة الرأسمالية

من بينها على  وأشكالتجلى في عدة صيغ لوضع المتفجر أثر سياسي بليغ وكان لهذا ا    

في انتشار أنواع مختلفة من األصوليات الدينية والمذهبية التي لعبت  سبيل المثال ال الحصر

 .دور استيعاب النقمة الشعبية ونقمة الطبقة الوسطى أمام هذا التردي لمستويات المعيشة

تعميق وانتشار سياسات  -االقتصاديات العربية  " حترير" املرحلة الثانية من 
ر االقتصادي واملايل 

ّ
 (1626-2116)التحر
يمكن تحديد بداية هذه الفترة في التسعينيات من القرن الماضي بعد انهيار المعسكر     

وفي هذه المرحلة بالذات، دخلت البلدان العربية في اتفاقيات . 0881-0898االشتراكي 

التي انبثقت عن قمة  الدوليةالتجارة الخارجية مع منظمة التجارة  " حريرت" ـ جماعية ل

مع الدول  (مسار برشلونة)وكذلك مع االتحاد األوروبي الذي أّسس  0888مراكش عام 

عام  (منطقة التجارة الحّرة العربية)، باإلضافة إلى إنشاء 0885العربية المتوسطية عام 

التجارة الخارجية التي كانت قد بدأت في  " يرتحر" ، مما تطلّب تسريع خطى 0886

 . المرحلة األولى

ليس فقط إلغاء الحواجز الجمركية النوعية والكمية، بل أيضا   " التحرير" وقد تناول هذا     

ه تدريجيا  القيام بتخفيض متوسط الرسوم الجمركية المفروضة على االستيراد بهدف تخفيض

كما اضطرت الدول العربية إلى منح . البضائع المستوردة من قيمة% 5إلى حدّ أقصى بواقع 

كل التسهيالت لالستثمارات األجنبية واالمتناع عن فرض قيود عليها وتحرير عمليات إعادة 

 .تحويل األرباح المحقّقة من قبل المستثمرين األجانب

اد إلي ، وترك تطور االقتصتنمويخالصة القول، إن انسحاب الدولة من القيام بدور     

من  أدي الى تدهور اإلنتاج الصناعي والزراعي راحالمطلقة السلياته آو عفوية السوق

اتسع ذلك وبالمقابل  .لسياحية والعقارية من ناحية أخريناحية ونمو القطاعات الخدمية وا

بالضرورة إلي خلق الضغوط التضخمية،  مما أدىطيلة ما يقرب ثالث عقود،  الخلل البنيوي

، كانت آلية التوزيع في القطاعات الخدمية الناحية االجتماعيةومن . زمة االجتماعيةوتفاقم األ

تمع تعاني من التحيز االجتماعي ضد الفقراء، فهي ال تخدم سوي الفئات الثرية في المج

. حين ال يجد المواطن العادي خدمات صحية أو تعليمية الئقة ىوالسياح وأثرياء البترول، عل

في القطاع العقاري الذي ابتعد تماما عن سكن الفقراء أو حتي الفئات  ونفس الشيء نجده

نحن إزاء آلية وبصورة عامة . الوسطي، وتركز علي القصور والفيالت ومدن األحالم

، فتتراكم الثروة لدي القلة، ويتسع نطاق الفقر والفقراء مع تآكل الستقطاب الغني والفقر

الفقر يطاردها، وهي التي كانت تتمتع منذ بدء لوضعية الفئات الوسطي، التي أخذ خط 
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العصر الحديث بمكانة اقتصادية حصينة نسبيا، فضال عن المكانة االجتماعية، تنأي بها عن 

 .  وهدة الفقر

" المحدود السياسي االنفتاح"و الشكلي" االقتصادي التحرر" مرحلة انه وبعد والخالصة    

 الشخصية المصالح ترعرعت لقد. عليه كانت عما تسلطا أكثر العربية الدولة خرجت

 الباب وانفتح واالنفتاح، الخصخصة آليات ظل في الطفيلية -الكمبرادورية – البيروقراطية

 غير المفاجئ الثراء ظاهرة واستشرت الطفيلي، المال رأس لسيطرة مصراعيه على

 والعالقات دارةواإل واالقتصاد السياسية في أنواعه بكل الفساد ظاهرة وتضخمت المشروع،

 معها المتضامنة االجتماعية والتحالفات الحاكمة " النخب"  وجدت وهنا. االجتماعية

 ال الحكم مؤسسات أن طالما ديمقراطية تحوالت إجراء مصلحتها من ليس أنه" الزبائنية"

"  بين تجمع " عربية صيغة"  تخليق جرى لقد .المالية العوائد توزيع آليات عن تنفصل

 خالل من الداخلية، النخبة أعضاء بعض باستقطاب السياسي والتسلط االقتصادي " التحرر

 النظر بغض االكتفاء حتى أو مؤسسات أو سياسية أحزاب برئاسة لهم مزعومة أدوار نحت

السلطة  رسمته الذي الشفاهي األحمر الخط تتعدى ال أنها طالما وانتقاداتهم آرائهم عن

 الحاكمة
137
. 

     
 على ،آلخر، وان تفاوت االمر من بلد العربية الدولعموم  في السلطة ظلت ذلك رإطا في    

 على التداول مبدأ العربي الواقع في تماما   وغاب. الحكم في ةكاالشر مبدأ لقبول رفضها

الحاكم سواء  خلع أو الطبيعية، بالوفاة إما يحدث في العادة كان السياسي فالتغيير .السلطة

 لصيغة التمهيد ما جرى وأخيرا   الحادة، السياسية األزمات أو لسابقه، رااكان رئيسا او امي

 أي الجمهوريات الملكية" الجملوكية " او ما اطلق عليه  "الجمهوريات في الحكم توريث"
138
. 

 الدول في بعدها وما من القرن الماضي السبعينيات أزمة كانت فقد العام، اإلطار وفي    

 وفشل االقتصادي، الركود وطأة فتحت. العربية السياسية النظم اريخت في فارقة لحظة العربية

 وتفاقم ،والمالي والسياسي اإلداري والفساد للفاعلية، المؤسسات وافتقاد التنموية، الخطط

" االقتصادي التصحيح" خطوات التخاذ العربية النظم اضطرت عام، بوجه المجتمعية األزمة

 الدولي النقد صندوق لشروط وفقا العالمية " يوليبراليةالن للسياسات" مواكبتها إطار في

 اقتصاد أمام المجال فتح أن" وهم" تحت ذلك جاء وقد(. الهيكلي والتكيف التثبيت برامج)

 كافية خطوات هي العالمية، االقتصاديات تطور ومجاراة الفردية، المبادرة وإطالق السوق،

 لعميقةالبنيوية ا أزمتها من العربية الدول إلخراج
139
. 
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 الرابط على متاح االنترنيت على مقال ،العربي الواقع في إنتاجه وإعادة االستبداد آليات هللا، عبد فؤاد ثناء: قارن 
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 وغامضة، وهامشية محدودة السياسي االنفتاح مساحة جاءت الترتيبات، هذه سياق في    

 ،(0882 األردن –0898 تونس –0826 مصر) مقيدة حزبية تعددية إتاحة بين وتراوحت

 تغير إلى باإلضافة المدني، المجتمع صيغ وبعض التعبير لحريات محدود بهامش والسماح

 .النشاط االقتصادي في مؤثر بدور الخاص للقطاع سماحلل الحقوقي المناخ

 – مصر) العربية الدول بعض في السياسي االنفتاح هامش أن الواقع أثبتت شواهد ولكن    

" الليبرالي اإلصالح" ـ ب البعض وصفه والذي ،(اليمن –المغرب –األردن –الجزائر –تونس

 على سيطرتها حاكمة نخبة أي تفقد لمو ،"السياسي المجتمع لتناقضات إدارة" سوى يكن لم

السلطة  هذه ممارسة وأساليب قواعد إال تتغير ولم السلطة،
140

 وقفت اإلطار، هذا وفي. 

"  مجرد إلى لتتحول تزويرها بعد االنتخابية األصوات فرز مشهد عند الديمقراطية حدود

 آلية في تغيير مجرد بعضال يسميها كما أو ".به المساس وعدم االستبداد إلبقاء انتهازية تقنية

 مراحل أو دفعات على القهر إلى واحدة دفعة السلطوي القهر من واالنتقال االستبدادي، الفن

 الحكم شكل على أجريت التي الشكلية التحسينات تستهدف لمفي الواقع و. مباشرة غير

 االنفتاح يستهدف لم كما السلطة، جوهر في تغيير أي إجراء( انتخابات –برلمانات –تعددية)

 ومع .والحكم اإلنتاج عمليات في االجتماعية األغلبية ومشاركة التوزيع عدالة تحقيق المشوه

 األثرياء من القلة بين الفجوة اتسعت الحكم، من القريبة التحالفات لدى الثروات تراكم تزايد

 أن لقاطعا بالدليل ثبت وقد. واجتماعيا   سياسيا المهمشين الفقراء من الساحقة واألغلبية

 أسفر في واقع الحال الدولي، النقد وصندوق الدولي البنك لتوجهات وفقا المحدود" االنفراج"

 الحرمان من لمزيد الفقيرة الشعبية الجماهير وتعرض" االجتماعية القاعدة تآكل" عن

 والتهميش واإلفقار
141
.  

 النظام لشروط وفقا يةالعرب الدول على " الهيكلي والتكيف التثبيت"  وصفة فرض تم لقد    

 المنطقة" وضعية تتحول السياق، هذا في". المعولم اإلمبريالي" طوره في العالمي الرأسمالي

قد أدت اللبرلة إلى نشوء االقتصاد و .والتهميش التبعية من مزيد إلى التبعية من" العربية

 .الريعي، ولن يكون ممكنا  بناء اقتصاد منتج من دون تجاوزها

 

 :الفعلية من بينها النتائجهذه السياسات جملة من كان ل    

تفاقم أزمة  فيالنتيجة األولى لهذه السياسات االقتصادية العاّمة للدول العربية تمثلت  -

يقدر   حيث (وقد اشرنا الى ذلك مفصال في مكان اخر من هذه الدراسة) البطالة بشكل عام

، ويفوق هذا المعدل 2118ي المئة في ف 08.9متوسط معدل البطالة في الدول العربية بـ 

ويقدر عدد العاطلين من العمل في الدول العربية . معدالت البطالة في أقاليم أخرى من العالم

 من مجموع العاطلين من العمل عالميا   %2أي ما يمثل  2118مليون شخص في  08بنحو 

وتختلف . %(66 الى نالبلدا بعض الشباب، وتصل هذه النسبة في بين% 25علما انها تبلغ )

دول عربية هذا  الدول العربية اختالفا  واضحا  في معدالت البطالة فيها، إذ تجاوزت ثماني

جيبوتي، وسجلت في % 51في الصومال و% 18في اليمن ولبنان و% 05المتوسط فبلغت 

                                                           
140
 لدراسات القاهرة مركز: القاهرة) وتونس مصر في المتعثر الديمقراطي التحول ،(وآخرون) الجواد عبد جمال: قارن 

 .والحقا 1 ص ،(0889 اإلنسان، حقوق
141
 . ، مصدر سابقآليات االستبداد وإعادة إنتاجه في الواقع العربيثناء فؤاد عبد هللا، : قارن 
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عربية معدالت تراوحت ما بين دولة  00لكل منها، بينما سجلت % 08.2تونس والعراق 

في قطر  1.1في األردن و% 02.9
142
. 

 صحيح أّن الفئات. الدخل والثروة خالل هذه المرحلة استقطابتعاظم : النتيجة الثانية -

 – 2111الثرية قد توّسعت عددا  إثر موجة زيادة أسعار النفط ابتداء  من عام  والشرائح

از، وكذلك وما نتج عنها من فورات اقتصادية في دول الخليج المصدّرة للنفط والغ 2118

فورات في البورصات الخليجية وبعض البورصات العربية األخرى وأيضا  من جراء 

غير (. 2118التي أدّت إلى أزمة حادّة في إمارة دبي عام )الفورات في القطاعات العقارية 

أّن معظم الفئات السكانية األخرى وبشكل خاص الفئات الريفية وفقراء المدن قد زاد عددها 

 .المقارنة مع زيادة عدد األثرياء أو الشطر األعلى من الفئات المتوسطة الدخلأضعافا  ب

كما حصل في مصر والمغرب )  2119وقد بدأ التململ االجتماعي يعود إلى العَلَن عام     

عندما أقدمت بعض الدول العربية على زيادة أسعار بعض السلع الغذائية ( وموريتانيا

اد الغذائية في األسواق التي أصابت أسعار هذه المو الكبيرة األساسية على اثر الزيادات

 العالمية
143

 .؛ ومؤخرا  وبشكل صادم حصلت اضطرابات اجتماعية صاخبة في تونس

والذي جرت االشارة اليه بالتفصيل في  اخفـاق األنظمــة الّريعيّــة في البلدان العربيّــة: ثالثا

 .مكان اخر من هذه الدراسة

 الجماعات الحاكمةب هذه البنية الّريعيّة فتتمثّل بانعدام التّناظر الّسياسّي بين عواق اما    

وكما  .والّشعب، إذ ينهمك النّظام الحاكم بمراكمة الثروات غير آبهٍّ بتوفير فرص العمل لشعبه

من مصلحة هذا النمط من الدول أن يظّل شعبها خر من هذه الدراسة ان آاشرنا في مكان 

توزيع لعمل وعاجزا  عن خلق الثّروات بنفسه، فهي تخشى زوال احتكارها عاطال  عن ال

الّريع، وبالتالي، ت ؤثر التعامل مع العاطلين عن العمل أو العاملين في مهن ال تؤّمن لقمة 

العيش، ذلك أنّه يتيّسر عليها شراء دعم هؤالء عبر تأمين المساكن لهم أو منحهم إعانات 

الدّولة ببروز طبقة اجتماعيّة تنتج الثّروات بنفسها فتستقّل نوعا  اجتماعيّة، عوض أن تسمح 

أّما  الشكل،إّن معظم األنظمة العربيّة تعمل بهذا  .ما عن قبضتها وت سائلها وتندّد بممارساتها

 .في تعزيز استمرارها في الّسلطة المساعدات الخارجيّة الوافدة إليها، فت سهم

العديد من تفرز السياسات التي تقوم عليها الدولة الريعية  فإن على الصعيد االقتصادي و   

يقوم في مثل هذه الدول على  الذيل وخلل في توزيع الدخال ومن بينهاالمشكالت االقتصادية 

التوزيع  المزايا السلطوية الناتجة عن النظام السياسي للدولة بدال  من أن يقوم على أساس من

                                                           
142
 على متاح مقال. العربية للدول االقتصادي النمو تستنفد البطالة الخالدي، مخلص ذكاء: قارن التفاصيل من لمزيد 
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 .والحقا 229سابق، الفصل السابع، ص 



105 
 

متنوعة من بينها إلى ظهور أمراض اقتصادية  ا الوضعويؤدي هذ .العادل حسب اإلنتاجية

فمثل هذا النوع من االقتصاديات يعتبر بيئة . تنامي الفساد وانتشاره ليتحول الى مؤسسة

عنها  جمما تفرزه السياسات التي تتبعها األنظمة وما ينل نتيجةخصبة للفساد المالي واإلداري 

 من نظم اقتصادية
144
.  

انتماء عدد كبير من تشير المعطيات االحصائية المتوفرة الى يات، عن العموم ابعيدو    

. الدول العربية إلى قائمة الدول األكثر فسادا  بحسب تقارير ومعطيات منظمة الشفافية الدولية

، جاء العراق والسودان وليبيا واليمن ولبنان وسورية 2101 في عامففي تقريرها الذي صدر 

بين الدول األكثر فسادا  في العالم، إذ احتلت على التوالي والجزائر ومصر والمغرب من 

في  95و 89، 015، 022، 022، 086، 086، 022، 025: المراتب المتأخرة التالية، وهي

دولة  091سلم الفساد العالمي الذي ضم 
145
. 

 

 الريعي " النموذج"  تفكك - الطبيعي لآامل
لتي أفضت إلى انفجار االنتفاضات من أجل بفهم عمق األزمة اقبل كل شيء يتعلق االمر     

 . فهم كيفية الوصول إلى بناء دولة ديموقراطية

خلق حالة قد نمط ريعي، طبيعة النمط االقتصادي السائد الذي هو ان المدخل هنا هو     

، وبالتالي الكتلة األكبر االنتاجية اتنشاط كبير في قطاع ضيّق من االقتصاد، وهّمش القطاع

في الوقت . السياسة كثقافة ترافق ذلك مع انحدار التعليم وتوّسع األمية، وغياب. عمن المجتم

نتيجة تصاعد البطالة  تتعاظم ذاته، كان االنهيار االقتصادي يتصاعد، وعملية التهميش

 انفجار هي النتيجة كانت. وتوّسع الفقر، وتهميش مناطق بأكملها، تصبح هي السمة العامة

 إلى بدوره أدّى ّمما والمتعلّمة، الشابّة الفئات لدى سيما ال اإلنتاجيّة، دنّيالمت والعمل البطالة

الى اثارها لها و في مكان اخر من هذا العملاشرنا  والمهارات لألدمغة متزايدة هجرة

 إعادة مطلب حول انتظمت قويّة اجتماعيّة احتجاجاتفي بعض البلدان اندلعت و .السلبية

وبرزت على " الحل هو اإلسالم" :عبر طرح الشعار الشهير العربية المجتمعات أسلمة

 ،بنفسها السياسية األنظمة شّجعت وقد. والدينيّة المذهبية األصوليّات أشكال مختلف السطح

 اجتماعية معارضة بتفادي سمح ما الدينّي، التطّرف في االتجاه هذا ،األحيان غالب في

 تقبّل أيضا   أتاح وهذا بدوره ،الثروة عموماو للمداخيل عدال   أكثر بتوزيع تطالب مباشرة

 الحركات لدى السافر العنف تزايد وجه في كحصنٍّ  وجوده يبّرر السياسي، التسلّط من المزيد

"ضالّين " االخرين معتبرة اياهم تهاجم التي" التكفيرية"
146
 . 

                                                           
144
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 اقتصادات ميّزت دائرة ضمن نفسها على بالتالي العربية البلدان اقتصادات هكذا اذن انغلقت    

 التكنولوجي التخلف من البالد إلخراج الريوع الضخمة حيث بدال من استخدام السلبية، الريع

 النفط مداخيل صلبه وفي الريع، بتطّور مباشرة   االقتصادي النموّ  ارتهان ، يتموالعلمي

  .المداخيل توزيع في الهّوة تزداد هكذا. المغتربين وتحويالت الخارجية والمساعدات

يوصل إلى أّن هذه  العلمي لهذه الظواهر والعملياتكان التحليل االقتصادي  وبينما    

يظن أّن الضغط السياسي  الذي كان المنطق الليبرالي قابلهالمجتمعات على شفير االنفجار، 

 الدولي" ، أو يميل البعض إلى الدفع باتجاه التدخل ! على النظم سوف يجعلها أكثر ديمقراطية

 يق الدمقرطةلتحق "
147
 . 

 يجد انعكاسه في الشعبية ّن التحّول الذي أفضى إلى انفجار االنتفاضاتومن جانب اخر فا    

االقتصادي الذي تكّون بالترابط مع هيمنة الطغم المالية اإلمبريالية التي باتت  الهيكلطبيعة 

شت مجتمعات تنشط بالمضاربة وكل أشكال النشاط الريعي، أو القائم على النهب، إذ تهمّ 

، ثم األزمة المالية في 2119 و 2112ونهبت، وجاءت المضاربة على السلع الغذائية سنوات 

 ت السابقة يصل إلى حدّ االنفجارلكي تجعل االحتقان الذي كان يتصاعد خالل السنوا 2119

 .وما ترتب عليه من نتائج معروفة

 فطيةالن الروع وحجم الريعي النظام هامقدمت وفي بينها من أسبابٌ  ةعد االنهيار هذا وراء    

   .منها لالستفادة الخاطئة واالستراتيجيات البلدان هذه على تدفقت التي

 السابقة االنظمة من االنتقال من قرون اختزال امكانية النفطية الريوع وفرت حين فيف    

 حررت خرى،أ جهة من نها،إف ةم ديمقراطية ونظمعاصر اتبناء اقتصاد الى سماليةأالر على

 الى الحاجة الدولة تجد لم وبالتالي المواطنين، على الضرائب فرض الى الحاجة من الدولة

 الثروة تتيح ان من وبدال ..لحاجاتها المجتمع تمويل مقابل ديمقراطية حقوقا مواطنيها منح

 هذه لهتمث لما واالجتماعية، االقتصادية وللتنمية سمالي،أالر للتراكم حقيقية فرصا النفطية

 تابعة و اقتصادات نشوء الى فضتأ ما غالبا نهاإف جاهزة، ضخمة مالية موارد من الثروة

 على ادائها في كبير، حد الى تتكل، اقتصادات ،البذخي االستهالك على تقوم مشوهة

 عرضة يجعلها مما الدولية، االسواق في الطبيعية الموارد بيع يديرها التي المالية االيرادات

 اتبالثرو القوى الحاكمة استئثار نإف ذلك، الى اضافة. االسواق لها تتعرض التي تللتقلبا

 طريق عن وشرعيته، استمراريته لضمان الفاعلة داةاأل السائد السياسي النظام يمنح الطبيعية
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 والمحسوبية والقرابة السياسي الوالء مظاهر تغليب نتيجة والحكومي، اريداال الفساد وسائل

 الفعلي االقتصادي النشاط على ثروةال توزيع في
148
 . 

 بعيد، مدى والى ،السائد السياسي والنظام للدولة، تاحأ كبيرة نفطية بثروة التصرف نأ والخالصة    

 النظام استطاع ذلك وبفضل. المختلفة والشرائح الفئات لدى الثروة وتراكم االجتماعي بالحراك التحكم

 االصطفاف في جوهرية تغييرات يلحق نأ نسبيا، وجيزة زمنية فترة خالل ،الريعية البلدان في السياسي

 اجتماعية، وفئات شرائح وتبدد تدهور الى افضى مما الثروة، بتوزيع التحكم خالل من االجتماعي،

 على المهيمنة بالنخبة والقرابة، الوالء وشائج خالل من مباشرة، ترتبط اخرى وفئات شرائح وظهور

 . سيالسيا ونظامها الدولة

لقد مثل توفر الثروة النفطية في العديد من البلدان نقيضا لتطور الديمقراطية ومصدرا اساسيا لتفشي     

عبر عدة اليات من  متنوعةاالستبداد، بفعل قدرة الدولة على اختطاف واخضاع المجتمع المدني بوسائل 

 بينها
149
:  

ن الحكومات تستخدم عائدات النفط ، ويعني أ"مفعول الريعية " ن نسميه هي ما يمكن أو االلية االولى

  ن تؤدي الى تزايد المطالبات بمحاسبةاعية التي يمكن لها، بخالف ذلك، ألتخفيف الضغوطات االجتم

 :بثالث طرق هذا يمكن ان يحصل و. الحكومات محاسبة اشد

 من كافية ايرادات على تتوفر اذ الحكومات، ان بذلك ويقصد".  الضرائب تأثير"  هي االولى الطريقة -

 اية لفرض بحاجة تعود ال او باهضة، ضرائب الى بحاجة تعود ال ،( 01 رقم جدول انظر) النفط مبيعات

 ناهيك الحكومة، بمحاسبة المطالبة الى السكان ميل سيخفف ذلك مقابلب. االطالق على باهضة ضرائب

 .الحكومة هذه في هؤالء تمثيل يتم بان المطالبة عن

 

 (26) جدول رقم

 (1626 – 1668)ية للدول العربية يبالضربنية االيرادات 

الحصة في اجمالي االيرادات  التفاصيل

 )%(العامة والمنح  

النسبة الى الناتج المحلي 

 )%( االجمالي 

2119 2118 2101 2119 2118 2101 

 2.1 9.1 2.1 08.8 21.1 06.1 مجموع الدول العربية

تنوعا كثر االقتصادات األ مجموعة

* 

61.6 61.8 61.8 05.6 05.8 08.2 

 1.0 8.8 1.8 9.1 01.8 9.2 مجموعة مجلس التعاون الخليجي 

 0.5 0.9 0.2 02.8 06.1 8.1  األخرىمجموعة الدول النفطية 

 المغرب، مصر، لبنان، القمر، جزر سورية، السودان، جيبوتي، تونس، األردن،: من كل وتضم* 

  .اليمن موريتانيا،

 .الجزائر، العراق، ليبيا: وهي ** 

ملحق )، المالحق االحصائية 2100صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد : المصدر

 .182ص ( 6/1

  

                                                           
148
سبق مصدر  ،الريعي لالقتصاد السياسية المظاهر ذياب، الطائي فهد: قارن التفاصيل حول هذه القضايا من لمزيد 

 :التالي الرابط على متوفر.. ذكره

 www.adhwaa.org/files/5political_aspects_to_economy_7.pdf 
149

، مصدر سابق، ص ... لسياسي للدولة الريعيةاالقتصاد ا. النفط واالستبداد: لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة قارن  

 .والحقا 086

http://www.adhwaa.org/files/5political_aspects_to_economy_7.pdf
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ن البلدان الريعية النفطية ردة في الجدول اعاله االستنتاج بأوتتيح قراءة المعطيات الوا    

الناتج المحلي إجمالي كل من االيرادات العامة و تمتاز بضعف حصة االيرادات الضريبية في

فالتدفقات الهائلة من الريوع النفطية التي تتحكم فيها القوى المسيطرة تحررها من . االجمالي

ة بمحاسبة هذه فرض ضرائب مرتفعة على السكان مما يخفف من ضغط السكان الى المطالب

كن تعطيل القاعدة التي تستند اليها خرى، في ظل االنظمة الريعية يموبعبارة أ. السلطات

 ! ال تمثيل بدون ضرائب او ال ضرائب بدون تمثيل: المعاصرة النظم الديمقراطية

ويقصد بذلك ان الثروة النفطية "  تاثير االنفاق" يتضمن مفعول الريعية عنصرا ثانيا هو  - 

ت سك  فف او ي  ، مما يخ(االتباع والمحاسيب)تفضي الى زيادة االنفاق على المحسوبية 

 .االعتراضات الكامنة التي تسعى الى اقامة الديمقراطية

بموجب  عملية رشوة سياسية وتبدو الريعية في الدول النفطية مثال كما لو هي ما يشبه    

 : الثالثية التالية

 تحتكر السلطة السياسية؛  أسر حاكمة -

 ؛ت االجتماعيةمان الوظائف والخدماتقوم بمقتضاه بض " عقد اجتماعي" مقابل  -

تستقبل هذه الخدمات ال كحقوق مواطنة بل كهبات تقوم مقابلها بالصمت  ومجتمعات -

 .ليتصرف على هواه الحكام/عن إطالق يد الحاكم

     

الذي يتضمن هيكل االنفاق  (00رقم ) وللتدليل على هذه المالحظة نعرض الجدول التالي    

يقارب ثالثة ارباع هذا االنفاق يوجه الى االنفاق  ما أن العام في الدول العربية ومنه يالحظ

ا يعطل أية امكانية مم الرأسماليالجاري في حين تخصص نسبة ال تتجاوز الربع الى االنفاق 

 واألحاديةعادة بناء االقتصادات المحلية وتخليصها من طابعها الريعي وبنيتها المتخلفة إل

 .الجانب
 (22) جدول رقم

 (نسبة مئوية) (1626 - 1666)خالل الفترة  في الدول العربيهيكل االنفاق العام 

 1666 1662 1668 1661 1626 

 20.8 21.2 20.2 20.1 28.5 االنفاق الجاري

 22.9 29.8 29.5 22.8 21.6 الرأسمالياالنفاق 

صافي االقراض 

 الحكومي

0.1 0.1 1.1 1.1 11 

 011.1 011.1 011.1 011.1 011.1 النفاق العاما

ملحق )، المالحق االحصائية 2100صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد  : صدرالم

  .151ص  ،(6/6

تشكيل الفئات االجتماعية " تاثير العنصر الثالث في مفعول الريعية هو ما يمكن ان نسميه  -

اسطتها ان تمنع المقصود بذلك ان ايرادات النفط تمنح الحكومات امواال كافية تستطيع بو. "

    .تشكيل فئات وشرائح اجتماعية مستقلة عن الدولة، وميالة الى المطالبة بالحقوق السياسية
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ان ثروات الموارد الطبيعية تعيق بناء  يشار الى، حيث الية القمعهي  االلية الثانية

 . الديمقراطية عبر تمكين الحكومات من زيادة االنفاق على االمن الداخلي

مة، ال و     تقتصر معد الت اإلرتفاع الكبيرة في اإلنفاق العسكري على البلدان الكبيرة والمتقدّ 

ا كبير ومنها بلداننا العربيةبل أن بلدان ا كثيرة نامية  ا من ثرواتها الوطنية على اقتناء تنفق قسم 

 األمن الوطني ومواجهة التهديدات الخارجية الفعلية " حماية"األسلحة، وذلك لدواعي 

وتشير الوقائع .  ألخ.. والمفترضة، وبسبب النزاعات الداخلية والصراعات اإلقليمية

ود األخيرة موارد ضخمة على هدرت خالل العقأوالمعطيات المتوافرة إلى أن هذه البلدان 

هها لمواجهة الفقر والتخلف، ولتحقيق التنمية المستدامة لالتس ح، كان من الممكن أن توّج 

في لندن  (المعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية)عن لمعطيات تقرير صادر وطبقا . لشعوبها

مليار  61يزيد على ما ( باستثناء العراق)مجموع إنفاق الدول العربية  فقد بلغ، 2112العام 

وقد جاء في دراسة نشرها مركز . دوالر سنوي ا، أكثر من نصفها من نصيب الدول الخليجية

اق العسكري التراكمي لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بين الخليج لألبحاث أن اإلنف

من إجمالي اإلنفاق %  21مليار دوالر، أي ما يوازي  211إلى  2115و 2111العامين 

وقد أتاحت أسعار النفط . من اإلنفاق العسكري العالمي%  8العسكري في العالم العربي، و

فالمملكة العربية  .مويل مشترياتها من األسلحةالمرتفعة للدول الرئيسة المصدرة للنفط إمكان ت

نت  السعودية والجزائر ودولة اإلمارات العربية المتحدة وع مان، هي من بين الدول التي تكو 

لديها أرصدة ضخمة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، سمحت لها بالشروع في عمليات شراء 

 واسعة لألسلحة
150
. 

أن الدول العربية الخليجية تقف في مقدمة دول العالم  الى اإلشارة في هذا الصددجدر تو    

راوحت هذه تففي سلطنة ع مان . من حيث نسبة اإلنفاق العسكري إلى إجمالي الناتج المحلي

العام %  01.2) 2112 و 0888خالل السنوات ما بين   %02.1و  %01.6 النسبة بين

وفي (. على في العالموهي النسبة األ) 2118العام %  00.18، وارتفعت إلى (2112

، وفي الكويت بين (2112العام %  8.1% ) 00.5و%  9راوحت النسبة بين تالسعودية 

، وثمة نسب مشابهة في كل من (2112العام %  1.8)خالل الفترة نفسها %  2.2و  1.8%

 البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة
151
ولتكوين صورة تفصيلية على االنفاق  .

  .02 ظر الجدول رقمالعسكري ان

 

 

 

 

 

                                                           
150

 :بيروت) (العربية الطبعة) 2118 السنوي الكتاب ،الدوليين واألمن السالح ونزع التسلح: قارن التفاصيل من لمزيد  

 ان لذكربا الجدير ومن. 868 ص ،(2118 العربية، الوحدة دراسات مركز ،sipri الدولي السالم ألبحاث ستوكهولم معهد

 المرتبة واحتل ت ،2119 العام العالم في العسكرية األغراض على إنفاقا   األكثر الدول بين التاسعة المرتبة احتلت السعودية

ا 0500) العسكري اإلنفاق من الفرد الواحد نصيب حيث من المتحدة، الواليات بعد العالم في الثانية  الواحد، للفرد دوالر 

ا 0862 مقابل  العبء حيث من عسكري ا، إنفاق ا األكثر عشرة الخمس الدول بين األول والمركز ،(المتحدة الواليات يف دوالر 

 (.المحلي الناتج إجمالي إلى العسكري اإلنفاق نسبة أي) العسكري
151

 . 268 ص ،السابق المصدر: قارن  
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 (21) رقم جدول

 (دوالر مليون) 1668 لعام الجارية وباالسعار 1668 – 2111 للفترة الثابتة سعارباأل العربية، للبلدان العسكري االنفاق

 

 البلد

 السنوات                                                                              
0888 2111 2110 2112 2111 2118 2115 2116 2116  2112 2119 * 

 5022 8056 1505 2882 2825 2910 2851 2862 2808 2215 0810 الجزائر

 0189 912 562 582 680 682 581 828 118 180 108 ليبيا

 2888 2159 2000 2188 2111 0856 2101 0811 0882 0018 0825 المغرب

 528 886 811 899 869 815 829 800 805 188 192 تونس

 596 592 600 529 896 880 892 828 155 112 181 البحرين

 2228 2595     2281 2220 2658 2665 2906 2698 2520 2815 2251 مصر

 5291 0826 929 822 0021 م.غ م.غ م.غ م.غ م.غ م.غ العراق

 0251 821 822 661 618 612 655 562 596 586 590 االردن

 8661 1622 1808 1896 1518 1626 1168 1026 1128 1128 2659 الكويت

 0110 0162 0055 890 821 889 812 829 889 868 952 لبنان

 8502 1218 1856 1815 1652 1111 2685 2562 2899 2018 0282 ع مان

 م.غ م.غ م.غ م.غ م.غ م.غ م.غ م.غ م.غ م.غ م.غ قطر
 19221 11121 29826 29181 25181 20128 09856 09902 20818 21025 09261 السعودية

 2215 6111 6898 6162 6286 6219 6686 5980 5622 5151 8868 سوريا

االمارات 

العربية 

 المتخدة

 م.غ م.غ م.غ م.غ 2558 2595 2912 2962 2916 2926 2851

 0086 910 920 211 906 281 821 881 288 210 598 اليمن

، 2118، الكتاب السنوي التسلح ونزع السالح واألمن الدولي: ادا الى المعطيات الواردة فيمن اعداد الباحث استن: المصدر

  .والحقا 111، ص (1 –أ  5)، جدول رقم 2118اصدار معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي، بيروت نوفمبر 

تصدير  ويقصد بذلك ان النمو المعتمد على. الية التحديثهي  االلية الثالثة أن في حين    

النفط والمعادن يخفق في تحقيق التغيرات االجتماعية والثقافية المفضية الى نشوء وترسخ 

 . حكم ديمقراطي

متداخلة، يغذي بعضها  والتحديث والقمع الريعيةوال بد من االشارة هنا الى ان مؤثرات 

 . بعضا

ء السكان خاملين بقاإل ينحصر في استخدام الحكومة للتدابير المالية مؤثر الريعيةف    

 ؛ اقتصاديا

بفضل بناء اجهزة امن داخلي )في استخدام الحكومة للقوة  مؤثر القمعفي حين يتركز    

  السكان خامدين سياسيا؛ إلبقاء( يةكبيرة السكات المطالبة بالديمقراط

بسبب )فيتجه الى العوامل االجتماعية التي تحافظ على خمود السكان  مؤثر التحديثأما     

 (. دم انتقال السكان الى قطاع الصناعة والخدمات مما يجعلهم اقل ميال للديمقراطيةع

، وللتنمية االقتصادية روة النفطية فرصا حقيقية للتراكمبدال من ان تتيح الثهكذا اذن وو    

افضت الى واالجتماعية، لما تمثله هذه الثروة من موارد مالية ضخمة جاهزة، فانها غالبا ما 

  .وتابعة واحادية الجانب وريعية قتصادات مشوهةنشوء ا
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 من اجملرد اىل امللموس: لفصل اخلامسا

 العراق منوذجا/بلد ريعيالدميقراطية يف ظروف بناء إشكاليات الدولة و
إطار ، وبعد أن حددنا مجموعة من األطروحات الضرورية ضمن محاولة تأسيس واآلن    

، يتعين وبناء الديمقراطية في البلدان الريعية الدولةلفهم إشكالية معقدة هي إشكالية عام 

 يمكن اعتباره، انطالقا من سؤال، ومنها بالدنا الى الملموس، الى البلدان النامية نتقالاال

 : حاسما وهو 

الذي جعل التشكيالت السائدة في هذه البلدان، والتي قطعت ( أو األسباب) ما هو السبب     

قتصاد وحققت االستقالل السياسي منذ فترة طويلة، اال etatisation أشواطا بعيدة في دوَلنة

 االجتماعيةعاجزة تاريخيا في مواجهة مسألة الديمقراطية، وبالتالي إعادة تشكيل العالقات 

الداخلية وبما يسمح بخلق الشروط لتبلور المجتمع المدني وفك االشتباك بينه وبين المجتمع 

 السياسي؟ 

كتساه المسار اما هو شكل الدولة الذي : السؤال سؤال مهم أخر هوويرتبط بهذا     

تفسير نظري يسمح بتقديم  صياغة وهل باإلمكان  واالقتصادي لهذه التشكيالت؟ االجتماعي

، تفسير يتجاوز اإلدانات األخالقية أو التصنيفات استبداديةمعرفة صحيحة حول نشوء دول 

 الحقوقية الشكلية ؟

جابة ممكنة على هذه األسئلة يبدو من المفيد التأكيد على مجموعة من ولكي تكون اإل    

 :المالحظات، من بينها

  هو " لم الثالث العا" أساس تحليل أي شكل سياسي مشخص في بلد من بلدان إن

قتصادي في السوق الرأسمالية العالمية، وبنيته اإلقتصادية تحليل انضوائه اال

هناك ضرورة . للبلد المعني االجتماعيالتراتب الداخلية، وتحليل تعبيرهما في 

لوجوب السؤال الدائم عن األقسام الخارجية، غير المرئية، من الطبقات السائدة، لدى 

تحليل الطبقات المتجسدة سياسيا في الدولة، ألن هذا يمكننا من فهم الكيفية التي تقف 

) ت وهمية، فوق الطبقات ، بصورة واقعية وليس"الرأسمالية الطرفية " بها الدولة في 

يفتح ذلك  (.!خارجية )وكيف ترتبط في الوقت نفسه أوثق ارتباط بمصالح ( !المحلية 

السياسية على الجبهات، التي لم تكن  والصراعاتأمامنا مدخال الى فهم التحالفات 

 (.طقية والدينية والمشخصةامثل الجبهات المن)قابلة لإليضاح في الحاالت األخرى 

يضا التناقض الظاهري، وهو أن الدولة تمثل محرق جميع النزاعات ويوضح أ

، لكنها تمتلك مع ذلك طيفا واسعا من الظاهرات البديلة، فيبدو وكأن هذه االجتماعية

 .النزاعات ال تمس مطلقا المجال السياسي
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  فإنه باإلمكان القول أن غياب الديمقراطية "ستثناءات اال" بغض النظر عن بعض ،

وهذه السمة ال عالقة لها بالوراثة التقليدية عن العهود . ننا يعد سمة دائمةفي بلدا

.... السابقة، كما يروج لها في بعض الخطابات بمفاهيم من قبيل االستبداد الشرقي 

والحال أن هذا الوضع هو ناتج ضروري لمقتضيات التوسع الرأسمالي العالمي، . الخ

 ، في دراسات عدةسمير أمينف، كما أشار اليه المفكر المصري المعرو
152

إن . 

االستقطاب الناشئ على صعيد عالمي، والمرتبط بمقتضيات التوسع الرأسمالي 

لهذا االستقطاب متنوعة  والظواهر المميزة. يستحث بدوره استقطابا اجتماعيا داخليا

 المتعاظم لفئات اجتماعية واسعة والتهميشفي توزيع الدخول  التفاوت: من بينها
153
 .

وإمكانية انفجارها في أية لحظة،  االجتماعيةقود هذه التفاوتات الى تفاقم التناقضات ت

 " !يد من حديد " األمر الذي يستحث بروز سلطة قوية لضبط هذه الصراعات بـ 

  ن واالقتصادي القائم في البلدان النامية هو مسار تكوّ  االجتماعيإن مجمل المسار

ومهيمنة على المستوى اإلقتصادي وهذا في  طبقة حاكمة على المستوى السياسي

إن  ".المركز " سبق أن هيمنت عليه الرأسمالية في بلدان  اقتصاديمرحلة نمط 

والخاصية المشتركة لهذه . هذا المسار ليس متجانسا في جذوره وال هو متنافر كليا

كله ، سواء في شضمن التقسيم الدولي الرأسمالي للعمل وائهاظانالتشكيالت هو نمط 

إن عالقات اإلنتاج . وعالقتها البنيوية بالرأسمالية المركزية التقليدي أم المعاصر،

شبه " وال " متخلفة " السائدة في هذه البلدان وشكل الرأسمالية الناجمة عنها ليست 

في هذه  د للرأسماليةاللون الخصوصي المحد  ، بل هي، على وجه الدقة، "رأسمالية 

الرأسمالي متسمة  االقتصاديالتحديد، مرحلة من النظام  إنها على وجه. البلدان

هو، على وجه التحديد،  الضعف البنيويوهذا . بنيويا االجتماعيةبضعف الطبقات 

وبعبارة أكثر . االجتماعيةالذي كان جذرا لتشكل السلطة السياسية في هذه التشكيالت 

الديمقراطية السياسية يفسر قصور  هذا الضعف البنيويبأن  االستنتاجتبسيطا يمكن 

 .وشلل المجتمع المدني وضموره

  لكي يمكن فهم اإلشكالية المشار إليها أعاله وتفسيرها تفسيرا صحيحا، ثمة ضرورة

بين المسار التاريخي الحالي الخاص  الفروقات البنيوية الجوهريةلإلشارة الى 

ة األوربية، منذ القرن وذاك الذي طبع تشكل البرجوازي" النامية " بالبلدان المسماة بـ 

 الثامن عشر
154

عدم تماثل الثورة الصناعية وعدم يكمن اليوم في  الفارقإن . 

 باعتبارهاوال حاجة للتأكيد هنا على أن الرأسمالية، . تمفصلها مع الثورة الديمقراطية

                                                           
152
 مؤسسة و للنشر سينا :بيروت -رة القاه) عصرنا أزمة مواجهة في أمين، سمير: الحصر ال المثال سبيل على انظر 

: االجتماعية العلوم كتاب سلسلة –  جدل"  العالم  – والمنظومة الرأسمالية"  أمين، سمير: كذلك ؛ (0882 العربي، االنتشار

شقرا  أبو سناء. د و الدين شرف فهمية. د ترجمة ،المتهالكة الرأسمالية بعد ما أمين، سمير: كذلك ؛1/0882 الكتاب

 .(2111 الفارابي، دار : بيروت)
153
 في" الهامشية الفئات" بمفهوم المرتبطة االشكاليات بعض" : حسن ياسر صالح.د: قارن: لمزيد من التفاصيل قارن 

 .والحقا   18 ص ،8/0881 العدد. االجتماعية العلوم كتاب –  جدل . "منتظمة  منهجية معالجة نحو. النامية البلدان
154
ضمن تطور المنظومة الرأسمالية " األطراف"خصوصيات تمايز رأسمالية : " ر حسنصالح ياس.د: قارن: قارن 

، ، آب0كتاب العلوم االجتماعية، العدد  - جدل". مصائر الرأسمالية في الشرق : سيمونيا.قراءة في كتاب نوداري أ. العالمية

 .، والحقا  292، ص 0880
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مسارا تاريخيا، هي التي ولّدت الثورة الديمقراطية التي كانت في حاجة لها لكي 

 المشهديبدو . ا يحدث األمر في بلدان المجموعة الثانية بشكل مختلفتتطور، فيم

ليس غير " العالمثالثية " التشكل التاريخي للطبقات السائدة في التشكيالت وكأن 

مولد لميكانيزمات تحكم ديمقراطي فحسب، بل إن نشأته غير ممكنة أيضا إال على 

. شكيالت تحطيما كامال وشامالأساس تحطيم الممكنات الديمقراطية في صلب هذه الت

 تناقضإال في  تتجلىيحدث ذلك وكأن الثورة الصناعية والنمو والعصرنة ال يمكن أن 

وينبغي . ، أي على أساس نظام حكم سياسي معاد للديمقراطيةالديمقراطيةمع الثورة 

ها التي تبث التبريراتتحليل هذه المالحظة والتفكير في كل تبعاتها إن أردنا أن ندحض 

 .القوى المسيطرة في هذه البلدان

 ينبغي تعليل أشمل لداللة الممارسات السياسية الخاصة بهذه الدولة االستبدادية .

التحطيم الشامل للممارسة على هذا النحو ندرك أن شكل الدولة هذا ينشأ عبر 

غير وثيقة الصلة بالدولة عن  االجتماعيةالقوى  إبعاد، وعبر السياسية الجماعية

نوع من التعبئة العسكرية )اسة، وعبر نظام الفروض الملزمة بالسي هتماماال

وباختصار عبر قطع . االجتماعيةالذي تفرضه السلطة على التشكيلة ( المستمرة

الطريق جذريا أمام مسار الثورة الديمقراطية التي كان ينبغي أن تواكب كل ثورة 

بلدان النامية الساعية لتعزيز ، خاصة في ظل المصاعب التي تتخبط بها الاقتصادية

 .العالمي الرأسمالي االقتصادموقعها ضمن 

  بقطع النظر عن النظر عن اإليديولوجيا التنموية وبقطع النظر  الدولة االستبداديةإن

أثرها األساسي هو عن مناهضتها الظاهرية أو الفعلية للنظام الرأسمالي العالمي، كان 

إللغاء التسلطي للصراعات الطبقية من أجل تأمين ، أي ااالجتماعيةتعطيل الجدلية 

. حتى تتحول الى طبقات حاكمة " لفئات الوسطىا" بعض الظروف األكثر مالئمة ل

، بشكل استبدادي، االجتماعيةوقد تعلق األمر بمصادرة الوظيفة السياسية في التشكيلة 

فقرا في الحركة وبإبعاد الشرائح القديمة من البرجوازية وكذلك المجموعات األكثر 

عن حقل  إلنتاجاالعمالية، ومجمل الجماهير الريفية والمدينية غير المرتبطة بسيرورة 

لقد أدى هذا الوضع الى ترجيح وزن الدولة في التشكيلة . اتخاذ القرارات اإلستراتيجية

والى إعادة اإلنتاج  االجتماعية، والى تفتيت مجموعات كاملة من القوى االجتماعية

 فشليمكن القول أن  أخريوبعبارة . االجتماعيةلعملية تحطيم العالقات  الموسع

المنتهجة وال  االقتصاديةالدولة من هذا النمط، في هذه البلدان، ال يكمن في السياسات 

في النوايا الواعية أو الالعقالنية لدى الماسكين بمقاليد السلطة السياسية فحسب، بل 

بالمسار التاريخي لتشكل  وعالقته االجتماعي امحتواهالدولة نفسه وفي  شكلفي 

ولهذا يتعين التأكيد على ضرورة اكتشاف ودراسة التحوالت التي . الطبقات الحاكمة

حصلت في شكل ومضمون الدولة، ليس عبر اآلثار البسيطة، ولكن في التحوالت 

قيقية أن نفهم األسباب الح والمجتمع السياسي، لكي يمكن االقتصادالعميقة لتمفصل 

لضمور المجتمع المدني وضعف فاعليته من جهة، وسطوة الدولة ومؤسساتها 

لهذه األسباب، وغيرها، تصبح المطالبة بالديمقراطية ليس . المتنوعة من جهة أخرى

ترفا فكريا عابرا بل هو ضرورة تتمتع براهنية ملحة، ألنها ستسمح بفك االشتباك بين 
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بما يسمح بخلق الشروط لتطور األول وتحرره  المجتمع المدني والمجتمع السياسي،

 القت نفسهمن سطوة الدولة وعسفها وقمعها في 
155
. 

 

يحاول التوقف عند  ،مباحث ثالثة الذي يضمومن هنا فان هذا الفصل، الخامس،     

ينطلق من سؤال عمومي  االولالمبحث ف. المطروحة في المقدمة اعاله واألسئلةاالشكاليات 

بين  االقترانقة بين الديمقراطية والليبرالية عالقة خطية؟ ففي الحقيقة ان هو هل ان العال

بل العكس هو الصحيح تماما ، . حظلم يقع، تاريخيا ، ضربة ( الليبرالية)و( الديمقراطية)

، قبل أن تعود الستيعابها من الزمن فترة طويلة( الديمقراطية) قاومت( الليبرالية)حيث أن 

 الطبقات الرأسمالية العليا، على سبيل المثال، ظل قاصرا  على يتالتصو فحق. بالتدريج

 .وحدها حتى الثلث األول من القرن التاسع عشر

والذي يحتوي على مطلبين فيبحث في اسباب وجذور العجز في بناء  الثانياما المبحث     

. ديمقراطيةهل ينتج االقتصاد الريعي ال: الديمقراطية في العراق منطلقا من سؤال حيوي هو

كما نسعى في هذا المبحث الى التوقف عند قضايا اخرى من قبيل مكانة النفط في االقتصاد 

العراقي؛ المالمح االساسية لالقتصاد الريعي في العراق، المخاطر المحدقة باالقتصاد 

 .العراقي نتيجة طابعه الريعي

أثيرات الريوع النفطية على بحث ت( والذي ضم مطلبين) الثالثفي حين يركز المبحث     

على االقتصاد وما تركته على الطبقات وما احدثته من تبدالت في الخريطة الطبقية 

  .االجتماعية ودالالتها

 

 خطية عالقة هي هل والليربالية الدميقراطية بني العالقة: ولاأل املبحث
 مباشرة؟

على الوجه الذى سيجرى  "الليبرالية "  الديمقراطيةتدقيق مفهوم يلزمنا، ابتداء ،     

مفهومان نشئا ( الليبرالية)و( الديمقراطية)فاألصل أن  .استخدامه في هذه المساهمة

وهى، . مفهوم تاريخى أقدم، الديمقراطيةان فمن المعروف . من الناحية التاريخية بانفصال

و حكم أ)ـ بمعنى   kratos، و(شعب)ـ بمعنى  demos كلفظ ، مأخوذة من األصل اليونانى

، فى جوهره، بتوسيع الذى يتسم شكل الحكمفتنصب على  كداللة اصطالحيةأما  (.سلطة

دائما  تطلعا  ، والذى ظل يمثل دائرة الحريات والحقوق والمشـاركة والمساواة أمام القانون

، وعلى اختالف محدداتها الزمانية رية، على امتداد تاريخها السياسىبالنسبة للمجتمعات البش

 –تشكيالت االقتصادية ، منذ أقدم العقدية واللغوية والثقافية وغيرهاوالعرقية والوالمكانية 

                                                           
155
 صالح. د: انظر التفاصيل من لمزيد. السياسي والمجتمع المدني مجتمعال بين العالقة اشكالية مستقل عمل في تناولت لقد 

غرامشي : ؛ انظر كذلك والديمقراطية، مصدر سبق ذكره السياسي والمجتمع المدني المجتمع اشكاليات بعض حسن، ياسر

 (.0881مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، )مركز البحوث العربية، ندوة القاهرة وقضايا المجتمع المدني، 
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عند االغريق الذين يعود  ،األسبرطيين أو عند البيزنطيين أو، بخاصة، عند االجتماعية

، (سقراط ـ أفالطون ـ أرسطو)لسفية إلى تلخيصاتهم الف، ، بالجذر الغالب الستخداماتهالمفهوم

وقد شهدت العصور القديمة تلك األشكال . طبيقاتهم األثنية من الجهة األخرى، وإلى تمن جهة

، يتوقف على طابع نظامها االجتماعىالتى كان مضمونها  للديمقراطيةالملموسة والمعروفة 

 .عبوديا  كان أم اقطاعيا  

ر) معنى فى ، liberalis الالتينى اللفظ من ،لغة مأخوذة، فهى( الليبرالية) أما      من( ح 

( لوك جون) مذاهب إلى الفلسفية بجذوره مفهومها ويعود(. الحرية)
156
 والتنويريين 

 كبرنامج ،عشر والثامن عشر السابع القرنين خالل أوروبا فى تبلور وقد ،بخاصة الفرنسيين

 الملحة حاجتها عن ثورى وكتعبير اإلقطاع رماد من الصاعدة للبرجوازية يديولوجىإ

 وميكانيزمات وقوانين طبيعة فى طريقها على القائمة الحواجز كافة طيملتح وسياسيا اقتصاديا

 مقتضيات ،آنذاك يناسب، يعد لم والذى ،الكنسى اإلكليروس من المدعوم اعىاالقط النظام

 المهن اختيار لحرية تكبيله جانب إلى واليسر، السرعة حيث من والسلعة المال رأس حركة

 تجبر السائدة القوانين كانت حيث الصناعة، لتطور بإلحاح المطلوبة العاملة األيدى وانتقال

 . عبيد كأنصاف " أسيادهم"  خدمة فى البقاء على وأبنائهم اناألقن الفالحين

 بد ال كان  infrastructureللمجتمع التحتية البنية مستوى فى التحوالت تلك أن وبما    

 قام فقد . superstructure يةالفوق البنية مستوى فى تناسبها كبرى تحويالت من لها

 عصر من األول الطور ،الدينى االصالح حركة نشوء بين فيما ،الليبراليون المفكرون

 (0298) الفرنسية الثورة اندالع وبين ،(الحداثة)
157
 القديم للنظام النظرية األسس بتدمير ،

 لـ الموضوعى المعادل هى( الحقوق) كانت كما ،(االمتياز) لـ عنوانا   فيه( النبالة) كانت الذى

 القائم( المال رأس) فيه الثروة مصدر يمثل جديد بمجتمع ،نظريا   وبشروا، ،(األرض حيازة)

                                                           
. إنجليزي سياسي ومفكر تجريبي فيلسوف هو( 1704 أكتوبر 28 - 1632 أغسطس 29) John Locke لوك جون 156

 مدرسة في وتعلم سبينوزا، فيه ولد الذي العام نفس في سومرست، إقليم في Wringiton رنجتون في 1632 عام في ولد

 وقتلت دامية ثورة فيها قامت التي إنجلترا في وترعرع نشأ. أوكسفورد جامعة في المسيح كنيسة كلية في ثم وستمنستر،
 : انظر التفاصيل من لمزيد. والتسامح االعتدال يسوده وعصر سلمية بثورة المنادي الصوت وأصبح مليكها،

Locke, John. A Letter Concerning Toleration Routledge, New York, 1991. 
 Peter Laslett (1988). "Introduction: Locke and Hobbes". Two Treatises on Government. 
Cambridge University Press.  

. عام بوجه وأوروبا لفرنسا والثقافي السياسي التاريخ في كبرى واجتماعية سياسية تحوالت فترة هي الفرنسية الثورة  157

 المطلقة، الملكية إلغاء على فرنسيةال الثورة حكومات عملت. 0288 نوفمبر 01 وانتهت 0298 يوليو 02 الثورة ابتدأت

 ثالث عبر ومرت سنوات، عشر الثورة دامت .الكاثوليكي الديني والنفوذ االرستقراطية، للطبقة اإلقطاعية واالمتيازات

 :أساسية مراحل

 لهيئةا ممثلي بقيام المرحلة هذه تميزت: الدستورية الملكية فترة ،(0282 اغسطس - 0298 يوليو) األولى المرحلة    

 ووضع اإلنسان حقوق بيان وإصدار االقطاعية، الحقوق وإلغاء الباستيل، سجن واحتالل الوطنية الجمعية بتأسيس الثالثة

 .للبالد دستور أول

 إعدام تم حيث الثوري التيار وتصاعد الجمهوري النظام بداية فترة ،(0288 يوليو - 0282 اغسطس) الثانية المرحلة    

 .متشدد جمهوري منظا وإقامة الملك

 على سيطرت التي البورجوازية وعودة الثوري التيار تراجع فترة ،(0288 نوفمبر – 0288 يوليو) ،الثالثة المرحلة    

 ووضع عسكري بانقالب للقيام( بونابارت نابليون) الضابط شجعت كما الجيش، مع وتحالفت جديدا دستورا ووضعت الحكم

 .توسعيا تورياديكتا نظاما وإقامة للثورة حدا

 :قارن التفاصيل من لمزيد

Doyle, William (2001). The French Revolution: A very short introduction. Oxford: Oxford 

University Press.  

http://books.google.com/?id=B-Zf4topzfQC&dq=0192853961
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 تصويره وجرى ،(المنافسة حرية) إلى المستندة( السوق حرية)و ،(الخاصة الملكية) فى

 لتمث بحيث ،(الجميع) أمام فيه تنفتح( المنفعة) وخيارات( الربح) فرص أن على بنشاط

 ،التمايز شرعية( المنافسة)و( تملكال) فى( حريته)و( المستقلة) االقتصادية( الفرد جهود)

 الليبرالية أن والحقيقة. االجتماعية العالقات لتنظيم القانونى األساس( العقد) يمثل كما تماما  

 ،ىالرأسمال السوق لمرحلة كنتاج ، الرأسمالى النظام رحم فى تخلقت والسياسية االقتصادية

 ،والمبادئ النظريات من عدد إلى دتواستن  ،الصاعدة البرجوازية الطبقة حقوق ولتبرير

 .المنفعة ومبدأ االجتماعى، العقد ونظرية ،الطبيعية والحريات الحقوق كنظرية

 
بل العكس . حظ، ضربة لم يقع، تاريخيا  ( الليبرالية)و( الديمقراطية)بين  االقترانعلى أن     

، قبل أن من الزمن لةفترة طوي( الديمقراطية) قاومت( الليبرالية)، حيث أن ما  هو الصحيح تما

الطبقات ، ظل قاصرا  على ، على سبيل المثالالتصويت فحق. تعود الستيعابها بالتدريج

ولم تتمكن الطبقة  .سع عشروحدها حتى الثلث األول من القرن التا الرأسمالية العليا

 العمالأما . 0912عام ( االصالح االنتخابى)تع به إال فى إثر ، من التملتراكالوسطى، فى إن

فقد كان عليهن  النساء، وأما فلم يعترف لهم بهذا الحق، إال فى نهاية القرن التاسع عشر

فى إنجلترا ـ  0821)، حتى نهاية الربع األول من القرن العشرين االنتظار، للحصول عليه

 (فى أمريكا 0829
158
 . 

 السياسى، طابعها متخذة ذلك بعد تمقرطت ثم أوال ، قتصاديا  ا الليبرالية ولدت ،إذن ،هكذا    

ابة من  عنها دافعت لطالما التى والحريات الحقوق دائرة لتوسيع البرجوازية اضطرار بو 

 فى ،الديمقراطية هذه أن باعتبار ،المواطنين كل لتشمل ،الثورى نهوضها مرحلة أثناء

 واالقتصادية لسياسيةا المجاالت كل فى الحياة فرص فى( اةالمساو) تعظيم هى ،جوهرها

  .ذاته لتحقيق االنسان لدى الكامنة القوى( تحرير)و ،واالجتماعية

 

 جماهير به تصارع الذى السالح الداللة، بهذه الدوام، على تمثل ظلّت الديمقراطية ولكون    

 طريقه، عن وتصبو، واالجتماعية، واالقتصادية السياسية حقوقها النتزاع والكادحين الفقراء

 التى المهيمنة والنخب المسيطرة الطبقات وشك عداء دائما   استحقت فقد العالم، صياغة إلعادة

 األساس تغيير أو امتيازاتها بتهديد للجماهير الديمقراطية الحقوق إقرار لديها يرتبط

  .االمتيازات تلك لها يوفر الذى للمجتمع السياسى -االقتصادى

     

 

 

 

 

                                                           
158

: التالي الرابط على االنترنيت على متاح مقال. الديموقراطية وقضية الشيوعى الحزب: قارن 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=76909  
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 ليةيالمركانت صعود فيها تالزم التى الظروف وفى ذلك، ومع
159
 المدنية حول ومفاهيمها 

 فى االستمرار وألجل ،الريفى الطبيعى لالقتصاد المتسارع التهميش عمليات مع والتمدن،

 فى الناشئة الصناعات مجال إلى الريف اقتصاديات من العاملة األيدى انتقال( حرية) تيسير

: األوروبى القروسطى التاريخ فى " السياميين التوأم"  سطوة على القضاء وتبرير المدن،

 وسمت التى المطالب منظومة أيضا   ترتفع أن تماما   منطقيا كان فقد ،والكنيسة االقطاع

 التغيير فى الشاملة البرجوازية األهداف ذات الثورة بميسم الحداثة عصر فى الليبرالية

 بما الحين، ذلك منذ ،التاريخ دخلت التى المطالب وهى والسياسى، واالجتماعى االقتصادى

 وحرية التعبير، وحرية التنظيم، وحرية الضمير، وحرية التفكير، بحرية يعرف أصبح

 على يقوم جديد نظام واعتماد بالوراثة، الحكم نظام إلغاء جانب إلى التنقل، وحرية التعليم،

    .ذلك إلى وما ، للحكام الحر االنتخاب

  

هكذا، وفى مالبسات هذا التناقض المظهرى بين المصالح الليبرالية االقتصادية للطبقات     

، للطبقة العاملة والكادحين عموماالسياسية  الديمقراطيةالبرجوازية الصاعدة وبين المصالح 

من  الليبرالية ارتقتولعوامل استحالة تحقيق األولى بدون إيالء االعتبار الكافى للثانية، 

 مستوى الحريات االقتصادية إلى مستوى الحريات السياسية
160
.  

الذى نشأ وتكرس فى  شكل الحكم، ضمن هذا السياق، الحديث قد شهد وإذا كان التاريخ    

 الديمقراطية" منذ حوالى ثالثة قرون، وتحدد، منهجيا ومؤسسيا، بمصطلح  ،أوروبا

التطور السياسى للبلدان النامية، هو وعى  المطروح ضمن أجندة ، فإن الواجب" الليبرالية

، واستيعاب خصائصها ذات ، من جهةتلك التجربة فى إطار ظروفها ومالبساتها التاريخية

                                                           
159

 االوربية الدول من عدد في طبقت اقتصادية وسياسة البرجوازي، السياسي االقتصاد في اتجاه( التجارية) المركانتيلية  

 هي النقود وان التداول، مجال في ينشأ الربح أن هو المركانتيليين جميع لنظرية االساسي المبدأ إن. 09 – 05 القرون في

 كان المبدأ هذا من وانطالقا. الثروة هذه من يزيد الذي ادخالها عكس ثروتها، يقلص البالد من النقود اخراج وان األمة، ثروة

 الشرط أن واعتبروا البالد، من دنق أي اخراج منع على يلحون – النقدي الميزان نظرية انصار – األوائل المركانتيليون

 الذين ليونيالمركانت أما(. اخراجها على النقود ادخال زيادة) ايجابي نقدي ميزان وجود هو البالد ثروة لنمو الضروري

 النقدي الميزان يعتبروا ولم البالد، من النقود اخراج يناهضوا فلم التجاري الميزان نظرية انصار وهم بعد، فيما ظهروا

 ثروة فلزيادة. االيجابي التجاري الميزان بوجود اال رأيهم، في يتحقق، ال الذي البالد، ثروة لنمو ضروريا شرطا ابيااليج

 من كبيرا تدفقا يؤمن أن األمر نهاية في اإليجابي، التجاري الميزان وعلى. يصدر مما اكثر سلع استيراد ينبغي ال الوطن

 البدائي التراكم وبمرحلة الوقت، ذلك في االقتصادي التطور بمستوى محددة كانتيليينالمر اراء كانت لقد. البالد الى النقود

 نطاق على تتم، الخارجية التجارة وكانت. المشاغل شكل تحت تطوره بدء في يزال ما الرأسمالي االنتاج كان. للرأسمال

 الثروة لنمو الرئيسي الشكل هو النقود تراكم انوك. فيها االول المركز تحتل كانت التي هي االستهالكية المواد أن إال واسع،

 البرجوازية مصالح وجسدوا السطحية، التداول ظواهر من الوضع، هذا عكسهم في انطلقوا، الماركنتيليين ان. االجتماعية

 عشر، لسابعا القرن منتصف منذ المركانتيلية انهيار بدأ لقد. والفضة الذهب من يمكن ما أكثر تجميع الى المتطلعة الوليدة،

 الرأسمالي االنتاج تجديد بل النقود تراكم مجرد ليس الثروة لزيادة الرئيسي الشكل أن الرأسمالية، تطور مع بدأ، حين

 محل الفيزيوقراطية وحلت. التداول من بدال االقتصاديين اهتمام مركز فأكثر، أكثر يحتل، االنتاج مجال وأصبح الموسع،

 االقتصادية العالقات حسن، ياسر صالح.د: قارن التفاصيل من لمزيد .البرجوازي االقتصادي الفكر في كتيار الماركنتيلية

 .(2116 المزدهرة، الرواد دار :بغداد) االكسيولوجيا -االنطولوجيا – االبستمولوجيا: الدولية
160
 .C:ضمنه وراجـع ـ هابعـد وما 15 ص ،الحـديث السياسـى الفكـر فى الديمقراطية مفاهـيم هـالل، الدين على: انظر 

P. Macpherson; The Real World of Democracy, pp. 1 – 11 طبيعتها: الديمقراطية ؛ كلسن وهانز ـ 

 عبد فالح: كذلك ؛موفم للنشر، الجزائر العقل، اغتيال غليون؛ برهان. د: أيضا   وراجع ـ 021 ؛ 008 ، 009 ص وقيمتها،

 102/2116 العدد ،الجديدة الثقافة ،"األخرى  شروطهاو االنتخابية الديمقراطية عن"  الجبار،
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والتى تؤهلها  ،المشتركة بين خبرات مختلف الشعوب، من الجهة األخرىالطبيعة التعميمية 

( إطارا  ) ، لتصبحي نولوجى جامد لنظام اجتماعى معيديإ( كمضمون) لتجاوز محدوديتها

للجميع، والشراكة المؤسسة على  المتاحة، فى جوهره، على الحريات ضابطا  لنظام حكم يقوم

  .المساواة السياسية

إيجابيا  في النصف  مفهوم الديمقراطية في القرن العشرين واكتسابه إيحاء   انتشارمع     

الديمقراطية وإجراء انتخابات  بدعم األخير منه دفع بالديكتاتوريين الشموليين إلى التشدق

ومنها بلداننا العربية العديد من البلدانالنتائج سلفا  كما حصل في  معروفة
161
. 

وعلينا في الوقت نفسه  ،تقريبا  تدعي اليوم الديمقراطية في المقابل فإن كل حكومات العالم    

و على دعم باالسم على ول أن نالحظ بأن معظم األيديولوجيات السياسية المعاصرة اشتملت

إلى  وهذا يدفع. األيديولوجيات نوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلك

الديمقراطية ومنه اإلشارة إلى أنه ليس  اختالفات مهمة بين عدة أنواع من وجود التأكيد على

 .عديدة واألمثلةطياته معنى فعال للديمقراطية  كل ما أطلق عليه صفة الديمقراطية يحمل في

في البلدان  قامت (الليبرالية)الديمقراطية بصيغتها التحريرية من المفيد االشارة الى ان     

 فكرية وأخرى سياسيةومنها  اجتماعيةمنها  : مجموعة حواملعلى  المتطورة
162
 . 

  الطبقة الوسطى" ـ بيتمثل  حامل اجتماعيوجود ". 

 تمثل فييوللبناء الديمقراطي  السياسي الحامل : 

( حزاب والمجتمع المدنيواأل البرلمان) يعتمد مؤسسات وجود نظام سياسي . أ

 (الحزبية وتعددية الرأي التعددية)التعددية السياسية بشقيها  مبادئويقوم على 

 :والقيم اهمها يقر مجموعة اخرى من االليات وجود دستورمع  . ب

  ؛التداول السلمي للسلطة -

   ؛االنتخابات -

   ؛لسلطاتالفصل ما بين ا -

  ؛استقالل القضاء -

 (. احترام حقوق االنسان  -

 

                                                           
161
 العربي الوطن في الديمقراطية أزمة ندوة، ،(وآخرون) إبراهيم الدين سعد: قارن النقطة هذه حول التفاصيل من لمزيد 

 الوطن في الديمقراطية المسألة ،(وآخرون) الكواري خليفة علي: كذلك ؛(0898 العربية، الوحدة دراسات مركز :بيروت)

 :بيروت) السياسية والحداثة العرب اللطيف، عبد كمال: كذلك ؛( 2111 ، العربية الوحدة دراسات مركز :بيروت) العربي

 .(0882 الطليعة، دار
162
 وزارةدمشق، ) كاسوحة عبود ترجمة الفلسفية، دراسات ؟،الديمقراطية ما آالن تورين،: انظر التفاصيل من لمزيد 

 معهد: بيروت – بغداد) تاريخية سوسيولوجية مقاربة الديمقراطية الجبار، عبد فالح: كذلك ؛(2111 ،0ط الثقافة،

 المستحيلة الديمقراطية الجبار، عبد فالح: كذلك ؛( 2116 االولى، الطبعة والتوزيع، للنشر الفرات اإلستراتيجية الدراسات

 .(0889 – 0 ط - المدى دار: بيروت) الممكنة والديمقراطية
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  فكرية تعكس سيادة  بمناخاتللبناء الديمقراطي فانه يتمثل  الحامل الفكرياما

 .النزعات الفردية والطبيعية والعقالنية في الحياة المجتمعية

 

ة تؤدي، في حال مقدمات ولوازم ومتطلباتن تلك الحوامل جميعا  هي عبارة عن إ    

 يؤديارضية خصبة ومناخات مالئمة للبناء الديمقراطي، بينما  تأسيسحضورها، الى 

 .الديمقراطية تحوال  وبناء   شقاءغيابها او ضعفها جميعا  او البعض منها، الى 

قوامه انه من الناحية التاريخية يوجد  استنتاجن المالحظات السابقة تتيح استخالص إ    

الليبرالية و الديمقراطية منذ نشوء الرأسمالية إلى نهاية القرن التاسع العالقة بين  كمَ تناقض حَ 

 عشر
163
، استبدادية في إطار نظم" المنافسة الحّرة " حيث تطّورت الرأسمالية القائمة على . 

و ألمانيا . إلى نابليون الثالث الملَكية،إلى عودة  ل،واألفرنسا منذ بابليون )معادية للديمقراطية 

من يملك  في االنتخابو حتى بريطانيا التي حصرت حق . ثم سيطرة بسمارك اإلقطاعية،

بين  تاريخ للتناقضالرأسمالية، و هو  استبدادبمعنى أن القرن التاسع عشر هو قرن (. فقط

المفرط، و  االستغاللحيث كان . و الديمقراطية( أي الرأسمالية) االقتصاديعناها الليبرالية بم

، و بالتالي النهب الرأسمالي الذي عّمم حالة اإلفقار " حتياطياالجيش العمل " ضخامة 

كانت  رتيةافالبوناب. المطلق، يفرض تحك م الطبقة البرجوازية بالسلطة في صيغة دكتاتورية

 في األدبيات السياسية مثال النظم الدكتاتورية
164
هذا الوضع كان يوّضح التباعد التام بين . 

 .لى العكس كان يشير إلى ضرورة الدكتاتورية كمرادف لليبراليةالليبرالية و الديمقراطية، ع

إن تطّور الرأسمالية لم ينحكم للفكرة العامة التي أنتجها عصر النهضة وبالملموس ف    

و ( الليبرالية) االقتصاديةرابطا  بين الحّرية األوروبية، و التي تبدأ من الحّرية لتؤّس س ت

و لهذا قامت الرأسمالية في مرحلتها . لمبدأ الربح خضع، بل (الديمقراطية)الحّرية السياسية 

كانت تفضي إلى الالحّرية،  االقتصاديةاألولى على الضد من الديمقراطية، حيث أن الحّرية 

استقطابا عميقا في المساواة القانونية في الملكية إلى المساواة فعلية، أنتجت  انقالبنتيجة 

وبعبارة اكثر ". الرعاع " وسيلة لضبط  االستبدادسوى  لم يكن وضع كهذاو في . المجتمع

الليبرالية ذاتها بعد " ثلم " عبر  قد تحقق الربط بين الديمقراطية و الليبرالية تبسيطا، ان

تعميم  الحقا ، و فرضتونضاالت الطبقات الكادحة األزمات التي مّرت بها الرأسمالية

اللذين احتال مقدمة المسرح في اوربا وأمريكا  "دولة الرفاه " السياسات الكينزية، و تكريس 

 .الشمالية واليابان طيلة طيلة ثالثة عقود تقريبا

هو الذي  الرأسماليةفي  الربح ولما كان ههذا التاريخ الواقعي أن  النتيجة المستخلصة من     

د شكل النظام السياسي،  تفاق كن االويم. أن الليبرالية ال تستدعي الديمقراطية بالضرورةفيحدّ 

                                                           
163
 النقاش في دخول الديمقراطية و الليبرالية بين العالقة حول كيلة، سالم: قارن االشكالية هذه حول التفاصيل من دلمزي 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=44125:التالي الرابط على متاح. الساخن

 برومير من عشر الثامن ماركس، ارلك: لماركس الهام العمل انظر البونابرتية الظاهرة عن التفاصيل من لمزيد 164

 كان"  بانه العمل لهذا الثانية للطبعة مقدمته في انجلس، اعتبر لقد. ، مصدر سابق(التقدم دار:  موسكو)" بونابرت لويس"

 ". عبقريا عمال الحق في
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يشترط وجود  الرأسمالين النمط حين أشار الى أ سمير امين مع المفكر االقتصادي المصري

ما اجتماعيا يضمن طاعة االمر الذي يتطلب بدوره نظا األجير،طبقة يفرض عليها العمل 

ن يمكن أ الرأسماليةن من هنا فإو. لشروط العمل في هذه الظروف وإذعانهاالطبقة االجيرة 

آلية الرئيسية فيها هي المنافسة وهي  ليةاآلن ن دون ديمقراطية، والسبب في ذلك أمتعمل 

اقتصادية وليست سياسية 
165
تحقيق ل (رأسماليةوهي )مسعى الطبقة المسيطرة  فإن ومن هنا. 

ستقرار الرأسمالية يمكن أن يقود إلى او إذا كان . االستبدادان يستدعي ك اقصى االرباح

وهو ، االنخفاض نحومعّدل الربح ل الميل النزوعيالية و الديمقراطية، فإن الترابط بين الليبر

، و الذي يستدعي "باقي العالم " الذي يفرض السعي لنهب احد القوانين الناظمة للرأسمالية، 

" هو الميل الضروري لرأسمالية  االستبداد، يفرض أن يكون " حّرية السوق" فرض 

و كما كان النهب في بداية تشك ل الرأسمالية  ."االطراف " في ، كما للرأسمالية " المراكز

 .ايضا االستبداد، فإن تعميم النهب عالميا  يفرض تعميم االستبداديفرض 

الوصفات النيوليبرالية التي طبقتها المؤسسات  تأثيرأما بالنسبة للبلدان النامية فانه وتحت     

مور الى ، فقد افضت األاخر سبعينات القرن الماضيالدولية منذ اوالرأسمالية المالية والنقدية 

. ، و كذلك تخل ف المجتمعيةالكومبرادور -البيروقراطية  -الطفيلية " الشرائح" هيمنة تكريس

 تصدير الخامات و ريعيا ، و يعتمد على نشاط قطاع االقتصادحيث ظّل طابع 

جيش العمل "  استيعابود إلى ، و هو األمر الذي ال يقالمضاربات المالية/الخدمات/التجارة

ع من إفقار الطبقات " االحتياطي ، و بالتالي يزيد من عدد العاطلين عن العمل مما كان يوّس 

الشعبية، ألن التراكم الرأسمالي ينزح نحو الخارج في إطار تقسيم غير عادل للثروة تحكمه 

 في هذه البلدان السلطة و بهذا يكون هدف (.األسعار ارتفاعاألجور و  انخفاض)آليات النهب 

إلى والمهمشة القائم، و بالتالي ردع ميل الفئات المفقرة  االقتصادي النظامهو الحفاظ على 

 . االحتجاج

 اسباب وجذور العجز عن بناء الدميقراطية يف العراق : املبحث الثاني

 عائدات على شتعتا التي بانها تلك الدولة الريعية الدولةكما جرت االشارة سابقا، تعرف     

 على ت جبى ضرائب من او استراتيجية، خدمات او خام مادة بيع من إما الخارج، من

 من منخفض بمستوى نفسه الوقت وفي كبير، دولة بقطاع وتمتاز الخارج من تحويالت

 في الدولة دخل من األكبر الجزء يمّول الذي هو الضرائب دافع إن. الدخل ضريبة تحصيل

 يعتاش"  بينما ،الحديث المدني المجتمع أركان أحد هو األمر وهذا ،اطيةالديمقر المجتمعات

                                                           
 ص ،(0881 ارابي،الف دار: بيروت) الثالث العالم تحديات حول تأمالت – المستقبل قضايا بعض أمين، سمير.د: قارن 165
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 يمولوا أن من بدال تمولهم التي هي الدولة أن أي. الدولة من الريعية الدولة في المواطنون "

 . معا   استثمارية وشركة قبلية سلطة من مزيج المطاف، نهاية في هي، التي الدولة هم

بعض الباحثينويشير     
166
 قطعوا الذين هم الفالحين أبناء من والعسكر الفالحين، الى أن 

 من ،"التأميم " بـ  تمكنوا، الريفيون العسكر وهؤالء. العربي العالم في البرلمانية اللحظة

 إعاقة عوامل أحد هي الصيغة، بهذه والعسكرة،. الجديدة سلطتهم على واإلنفاق قوتهم زيادة

  .الديمقراطية

 ثقافة وعلى المدينة على الفقر أحزمة فعل ردات نأ كيف تفسير يمكن ةالرؤي وبهذه    

 بل واالجتماعي، السياسي االحتجاج حركات شكلفي العديد من البلدان  تتخذ لم المدينة

 .يةانالقوم المجموعات او الدينية األصوليات شكل اتخذت

 معوقات عاله كأحدليها أجرت االشارة إ التي الريعية ن الدولةوالبد من التذكير هنا أ    

 وذات تماما، ريعية دولة هي األولى العربية فالدولة البتة، حديثا أمرا ليست الديمقراطية،

 .تحتاج هذه النقطة الى توضيح اضافي .طفيلية عسكرية وظيفة

 من بدال   وبالنقود بالسلعة، الريف اكتسحت أوروبا في التجارية المدينةمن المعروف ان     

 وصارت بالقوة، المنتج الريف اكتسحت اإلسالمية العربية المدينة في حين أن ،المقايضة

 حرفي، طابع ذات المدن في تندلع التي االحتجاج حركات جميع كانت ولهذا. للريف ناهبة

 . والضرائب الغالء ضد موجهة األرياف في تندلع والتي

 ثم أوال   تكونت المثال، سبيل على الغرب، في فاألمة. األمة مسألة كله ذلك من وأبعد    

 الدولة) دم كعصبية أوال   الدولة ظهرت فقد العرب بالد في أما. التعاقدية الدولة ظهرت

 حاولت ثم ،(الخ...السعودية الهاشمية، العثمانية، األيوبية، السلجوقية، العباسية، األموية،

 . أمة تأسيس

 التاريخية المعوقات إحدى كانت وروبية،األ التجربة على قياسا   المقلوبة، العملية وهذه    

 الطوائف ظهور كان وقد. منتجاتها احدى الديمقراطية كانت التي الحديثة الرأسمالية لظهور

 األسباب أهم بين من التجار عن للصناع التدريجي االنفصال ثم الوسطى، القرون في الحرفية

 في يتمركزون العمال راح نا بعد صناعات إلى الحرف تطورت حينما الرأسمالية، لظهور

 . بالتحديد التجارية المدينة وفي واحدة، عمل أماكن

 المرور، حرية باسم اإلقطاعيين كافحوا الذين التجار مدينة كانت أوروبا في فالمدينة   

 . المعتقد وحرية التفكير حرية باسم الدين رجال وكافحوا

 جباة مدينة والحرفيين، التجار مدينة ال الدولة مدينة كانت فقد العربية المدينة أما    

 بالضرائب والحرفيين التجار كاهل أرهقوا طالما الذين والعسس والجند الضرائب

هي ( نسبة الى الريف) المريّفة العربية المدينةو. منهم الكثيرين أرواح وأزهقوا والمصادرة

 مستقلة بشرية جماعات عن عبارة هي بل تفاعلي، ونسيج شبكية بنية ذات ليست عموما
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 .90 ص مصدر سبق ذكره، ،عربي قراطيديم لبيان مقدمة: العربية المسألة في بشارة، عزمي 
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 بالدرجة تتفاعل، المجموعات وهذه. متجاورة مجمعات شكل على سكنيا   ومتراصفة اجتماعيا  

 تحدروا التي والقرى المناطق ومع وعشائرها عائالتها مع أي األصلية، منابعها مع األولى،

 والعمل الحياة لضرورات إال لها المجاورة األخرى المجموعات مع تتواصل ال وهي منها،

 . والمعامالت

 الريوع النفطية وبناء الدميقراطية: الثنائية املستحيلة :األولاملطلب 

 هل ينتج االقتصاد الريعي الدميقراطية؟
يمكن العتماد بلد ما في اقتصاده بشكل شبه كلي على النفط أن يؤثر على مسيرة االنتقال     

 الديمقراطي واإلصالح السياسي فيه بطريقة سلبية
167

ذا التأثير السلبي بواسطة يحدث ه. 

 .داخليواآلخر  خارجيعاملين مختلفين في المصدر ومتشابهين في الغاية، أحدهما 

المكانة التي يتمتع بها النفط والغاز بالنسبة للعالم  أحدبالنسبة للعامل األول، ال يخفى على     

الرأسمالية ة للدول أجمع كمصدر للطاقة يغذي االقتصاديات المتنامية باطراد، وخاصة بالنسب

تسعى هذه الدول إلى . "الدول الصناعية'ومعها بعض دول آسيا، أي ما يسمى بـ  المتطورة

تأمين احتياجاتها من هذه المادة اإلستراتيجية من خالل عالقاتها المتشعبة مع أنظمة الحكم في 

 .الدول المصدرة، عالقات أمنية ومالية وسياسية

في  غير الديمقراطية)التحالف مع هذه األنظمة الرأسمالية فإن ظل هيمنة العولمة  فيو    

ي شكل الدعامة األساسية لبقائها في الحكم، من خالل تجاهل انتهاكاتها الصارخة ( الغالب

 للحقوق الديمقراطية األساسية كالتعددية وحرية التعبير والتداول على السلطة
168

وال شك . 

بأنظمة الحكم في الدول المتحكمة في منابع النفط أو  الراسمالية المتطورةعالقة الدول ان 

  :التي تحرسه على األصح تحقق لها مصلحة مزدوجة

  .باستخدام أنظمة مطيعة ودعمها سياسيا وأمنيا النفطتأمين احتياجاتها من  أوال -

                                                           
167

: متاح على االنترنيت على الرابط التالي. الثنائية المستحيلة... النفط والديمقراطيةاحمد طيباوي، : قارن 

http://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-299403.html 

168
 see: Globalization and the Middle East: Islam, Economy, Society and Politics, Ed. By Toby 

Dodge and Richard Higgot. London: Royal Institute of International Affairs, 2002. 
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قطع الطريق أمام إقامة حكومات ذات توجه مستقل في السياسة واالقتصاد قد تحاول  وثانيا -

ستغالل الثروة النفطية ومداخيلها في االستثمار الحقيقي وتنويع مصادر الدخل في ا

  .االقتصاديات الوطنية وإخراجها بالتالي من التبعية

 نسبيا لى النفط كطاقة رخيصة الكلفةا البلدان المتطورةومع االزدياد الكبير في حاجة    

في األجل القريب فإن االتجاه األكثر وصعوبة إيجاد بدائل له من مصادر الطاقات المتجددة 

وبين القوى  مجتمعهبين نظام داخلي منقطع عن  ترجيحا هو استمرار عالقة التحالف ما

العربية، وإجهاض أي محاولة  في البلدان الخارجية في عرقلة مساعي دمقرطة المجتمعات

األنظمة في الحكم،  جادة للسير في هذا االتجاه نظرا لما تمثله من خطر مزدوج على بقاء تلك

 .وعلى التحكم في مصادر الطاقة بالنسبة للدول الصناعية

مصدر النشاط االقتصادي هو إيرادات النفط الخارجية، يكون في أوضاع الدولة النفطية     

الدولة ) والمقصود هنا على وجه التحديد بـ. بحيث يمكن اعتبارها األساس في ذلك النشاط

وفرة من النفط أو الغاز، بل إن هذا الوصف يشمل فقط تلك البلدان  ليس كل بلد له( النفطية

وفي  التي تحوز هذا المورد المهم وتعتمد عليه اعتمادا شبه مطلق في تكوين دخلها الوطني

، وتتميز كذلك بكون مصروفاتها تمثل جزءا معتبرا من إجمالي ناتجها موازناتها السنوية

  .القومي

فطي هي المساهم النفطية تكون الفئة المشتغلة بالقطاع الن/يعيةالدولة الروفي حالة     

الدخل الوطني، أما باقي الفئات وعلى اتساعها فليس لها سوى دور  الرئيسي في تكوين

الدولة  فانوارتباطا بذلك  .هامشي في االقتصاد ال يعدو أن يكون منتفعا بالمداخيل الريعية

فئات المجتمع بإيجادها، فتكون بالتالي منقطعة الصلة تمتلك إيرادات كبيرة ال عالقة ألغلب 

بسبب ان انتاج  عن تلك الفئات إال بالقدر الضروري، وارتباطها األساسي يكون بالخارج،

ينحصر الدور االقتصادي  في هذه الحالة .وتسويق النفط تحدده استراتيجيات عالمية البعد

العالقة  نهاأ وويبدتوزيع إيرادات النفط،  واالجتماعي للدولة النفطية في تخصيص الموارد أو

 . إلقامة اقتصادها المحلي هذه الدولة الوحيدة التي تحتاجها

، هذه السياسة يةالنفط للعوائديظهر هذا الدور بجالء في سياسة اإلنفاق الحكومي الموسع     

اإلنفاق  هنا يصبحو التي تزدهر في فترات انتعاش الطلب العالمي عليه وارتفاع األسعار،

يساهم بقسط وافر في تحقيق النمو حسب قانون المضاعف النفط  وبرغم أن .هدفا بحد ذاته

نمو أخرس أو نمو رديء  ،في غالب األحيان هو، الكينزي، إال أن النمو المحقق بواسطته

لمزيد من  السلطة السائدةوفق تسمية تقارير األمم المتحدة، ألنه يكون على حساب تعطيل 

  .الفردية والجماعية للمواطنين، أو ال يشمل كافة الفئات والشرائح بنفس المقدارالحريات 
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الوضع الريعي ه المالحظات السريعة، ولكن الضرورية، ال بد من وقفة حول بعد هذ     

  .الديمقراطي التحولفي تعطيل عملية  ودوره لالقتصاد

 تساهم في إيرادات الدولة النفطية ال االقتصادية أغلب الفئات والقطاعاتمن المعلوم ان     

في حين أن تلك  آخر،وهو ما اشرنا اليه في مكان  يمكن االستغناء عنهمتواضع إال بقدر 

االقتصاد الريعي بغض النظر عن درجة  " منافع" الفئات والشرائح العريضة تستفيد من 

مواقفهم حسب ن ، عادة، يحددون الناسأل ونظرا .تحقيقها لما هو مطلوب منها اقتصاديا

 مصالحهم االقتصادية كما أن الجماعات التي ال تجد وسيلة للتأثير في صنع القرار لصالحها

وهنا تظهر العالقة . تأخذ في المطالبة بإجراء التغييرات المناسبة في مؤسسات الدولة فإنها

القتصادية الطردية ما بين االعتماد القوي للدولة في إيراداتها على النفط وضعف القاعدة ا

ذا ليس لهم لإنهم ال يساهمون في الدخل  وبما. فراد للمطالبة بحقوقهم السياسيةالتي تجمع األ

الحق في اتخاذ القرار والمشاركة السياسية، ويصبحون اقتصاديا وبالتالي سياسيا مجرد أتباع 

في شكل  ةالنفطي الريوعورعايا يسعون وراء منافع فردية أثناء قيام الدولة بإعادة تدوير 

االوضاع الراهنة إنفاق حكومي موسع هدفه األساسي تكريس الوضع القائم والحفاظ على 

 .وتناسبات القوى السائدة وتأبيدها

على تطوير  يعني اعتماد الدولة في إيراداتها بشكل رئيسي الوطني إن تنويع االقتصاد    

في الدولة ومعروف  .من جهة ثانية على الضرائب قطاعات االنتاج المادي من جهة و

، إذ كلما اعتمدت الدولة اعتمادا جوهريا على تمثيل بدونال ضريبة أنه  الديمقراطية

ما ن غير أ .الضرائب أصبحت قضية الديمقراطية ال مناص منها وإن تأخرت ألسباب أخرى

 البلدانيمنع االقتصاد النفطي أن يتحول إلى اقتصاد متنوع القطاعات هو أن الحكومات في 

سنوية متتابعة لتوزيع إيرادات  موازناتالسياسات االقتصادية إلى مجرد  النفطية تختزل

النفط، وإعادة تدويرها في شكل إنفاق موسع على البنية التحتية والقطاع العمومي والخدمات 

 .ال ينعكس بالضرورة في صورة توزيع عادل للثروة " نمو" من أجل تحقيق 

التوزيع غير العادل للثروة برغم تأثيره السلبي على البلدان ان تدلل تجربة العديد من و    

فئات كبيرة وتهديده لالستقرار االجتماعي والسياسي إال أنه ليس حافزا كافيا لتالحم الناس 

وحتى إن وقع تحرك اجتماعي من بعض  بل انه. حداث تغييرات سياسيةإلمحاولتهم وتوحد 

ه بسهولة ءواحتواي التوزيع فإنه سرعان ما يتم استيعابه القطاعات الخدمية مطالبا بالعدالة ف

المنافع  بمنحتقوم الطبقة الحاكمة . إسكات القائمين عليه بهدف بتوجيه مزيد من الموارد

واالمتيازات لكل فئة أو جماعة بحسب ثقلها النسبي في التكوين السياسي واالجتماعي وكذلك 

وبمعنى آخر، إذا ما تزايد وزن أو تأثير فئة معينة  .حسب قدرتها على تهديد االستقرار القائم

فإن الدولة تعمد إلى رفع نصيب تلك الفئة من المنافع البترولية، وهذا يتحقق بي سر خاصة في 

 .عالمياحال توافر إيرادات ضخمة من النفط نتيجة ارتفاع أسعاره 
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للتنفيس أو للترويح عن  " ةهيئات تمثيلي" إلى إنشاء أو إقامة  الريعية هنا تلجأ الدولة    

عن  الجذورالشعور باإلجحاف لدى بعض الفئات، لكن هذه الهيئات هي في حقيقتها مقطوعة 

مجرد ديكور سياسي، أما أعضاؤها فيدخلون ضمن هي ليست سوى من تمثلهم ظاهريا، و

 ." الغنيمة النفطية" من  اكبر الفئات والشرائح المتصارعة على أخذ نصيب

، أي أكبر من يوظف الموارد البشرية، رب عملإلى ذلك أن الدولة هي أكبر ويضاف     

والفئات  ول استقطاب كافة الشرائحاوهي في ذلك تح. الحكوميلتكرس تبعية الجميع للقطاع 

في وضع كهذا تسقط أي دوافع اقتصادية و .النفط " منافع" بنصيب من  ابإغرائه االجتماعية

قد تدفع للتحرك من أجل المطالبة بإقامة ديمقراطية تمثيلية، وال حقيقية لدى الفرد والجماعة 

من شأنها تجميع  المناطقيةيبقى سوى بعض األفكار الدينية أو العوامل الثقافة أو اللغوية أو 

وحتى هذه ال تلبث أن تنتهي إلى الفشل نتيجة هشاشة القاعدة التي تستند  .الناس وتحريكهم

ن والمكان، وكذا قدرة الدولة وتحكمها في الموارد األساسية عليها ومحدوديتها في الزما

 .وطرق توزيعها

وجود اقتصاد متنوع كأساس يساعد على إقامة التباس ال بد من التذكير بان  أليومنعا     

ديمقراطية حقيقية ال يعني أن دول اإلنتاج ذات االقتصاديات غير الريعية هي دول تشهد حالة 

اطي، ولكنها األقدر على التحول نحو الوضع الديمقراطي من البلدان من االزدهار الديمقر

 .النفطية

 مكانة النفط يف االقتصاد العراقي: املطلب الثاني
 الشرق في النفط استخراج نأ الى االشارة المفيد نمدون الدخول في تفاصيل كثيرة     

 الحرب اندالع مع ولكن ة،مباشر االولى العالمية الحرب قبل وإيران مصر في بدأ قد االوسط

 بالمئة 6 يعادل ما او برميل مليون 021 حوالي للمنطقة السنوي االنتاج كان الثانية، العالمية

 في حينه العالمي االنتاج من
169
. 

 في 0822 العام في اكتشافه عند باالقتصاد النفطي الريع ارتبط فقد للعراق بالنسبة اما    

 الغربية النفط شركات مع ةاالمتيازي تفاقياتها عراقال وقع ان بعد الضخم كركوك حقل

 نفط شركة) التركية النفط وشركة العراقية الحكومة بين 0825 عام اتفاقية من  بدءا   ،الكبرى

 تتم ولم .البصرة نفط شركة بموجبها تأسست يالت 0819 عام باتفاقية وانتهاء  (  العراق

 االنابيب من ينخطّ  مد على االتفاق بعد 0818 امع إال تجارية بكميات النفط بإنتاج المباشرة

 طرابلس – كركوك خط والثاني حيفا – كركوك خط االول
170
 اكتشاف تم ،0818 عام فيو .

                                                           
169
 :بيروت) العربي التاريخ في تتأمال عيساوي، شارل: قارن االوسط الشرق في النفط تاريخ حول التفاصيل من لمزيد 

 .والحقا 25 ص ،(0880 العربية، الوحدة دراسات مركز
170
 الى مقدمة دكتوراه اطروحة ،العراق في التنمية ومستقبل النفط الياسري، جبار جاسم احمد: قارن التفاصيل من لمزيد 

  :التالي الرابط على االنترنيت على متاحة االطروحة. 2118 االقتصاد، قسم/واالقتصاد االدارة كلية -الكوفة جامعة

http://www.uomisan.edu.iq/massagetr/7.pdf  

http://www.uomisan.edu.iq/massagetr/7.pdf
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 في أي أعوام، عشرة وبعد الموصل، نفط شركة قبل من الموصل منطقة في زالة عين حقل

 .البصرة نفط شركة لقب من البصرة منطقة في العمالق الزبير حقل اكتشاف تم ،0888 عام

 على العراق نفط شركة سيطرت الشركات، لهذه الممنوحة الثالثة لالمتيازات ووفقا      

 الموصل نفط شركة سيطرت بينما بكاملها، دجلة نهر وشرق بغداد شمال الواقعة المنطقة

 على سيطرت فقد البصرة نفط شركة أما دجلة، وغرب بغداد شمال الواقعة المنطقة على

 هذه اشراف تحت فعليا   ابكامله البالد تأصبح فقد وعليه العراق، من الجنوبي ءالجز

 لها الممنوحه االمتيازات بحكم الثالث الشركات
171
 وبجهود انه الى هنا االشارة المفيد ومن .

 كركوك حقلي في النفط اكتشاف من الشركات تلك مكنتت والحفر التنقيب من نسبيا قليلة

 بصورة الشركات هذه وركزت. الجنوب في الزبير حقل وفي عراق،ال شمال في زالة وعين

 تنقيب دون العراق من االخرى المناطق تاركة الكبيرة، الحقول هذه تطوير على تقريبا كلية

 تطوير دون المكتشفة الحقول وبعض
172
 . 

 ،0820 عام في الحديثة العراقية الدولة تأسيس ومنذ نهأ الى هنا االشارة المفيد ومن    

 التنمية مشاريع تمويل في النفطية اإليرادات من االستفادة على المتعاقبة الحكومات ركزت

 .العامة المالية في أهمية ذات النفطية اإليرادات قيمة تكن لم ،0851 عام حتى ولكن،. العامة

 ألف الخمسين عن تزيد ال 0851 -0811 الفترة خالل ما النفطية العراق صادرات كانت فقد

فمثال خالل السنوات  .الواحد للبرميل الدوالرين عن تزيد ال النفط أسعار وكانت يوميا برميل

ماليين طن  8)االولى التي تلت الحرب العالمية الثانية كان انتاج النفط ينمو بشكل بطئ 

بعد توقيع  0852حصل في عام  ملحوظاغير ان تطورا  (.ألف برميل يوميا 081سنويا و 

اتفاقية جديدة مع شركة نفط العراق، ووفقا لذلك حصلت الحكومة  حينذاك الحكومة العراقية

من العوائد الناتجة من الصادرات النفطية % 51على 
173
 من العراقية الدولة حصة ان علما، 

 .0818 عام دينار مليون( 1.2) الـ يتجاوز يكن لم النفطية العوائد

ع العراق اربع اتفاقيات مع الشركات خالل حقبة الحكم الملكي وق  هذا مع العلم انه و    

 الشركات االجنبية تهيمن على واستمرت( 0852، 0819، 0812، 0825) االجنبية 

اثر اندالع ثورة الرابع عشر من تموز  السياسة النفطية في العراق حتى انهيار النظام الملكي

بل هذه الثورة ، التي كسرت االساس االيديولوجي لسياسات النظام الذي هيمن ق0859عام 

يضم طبقة مالك االرض ممثلة بشيوخ العشائر، والعائلة  تحالف ثالثيوالذي كان يقوم على 

هناك الوجود االستعماري كان المالكة، والطبقة السياسية الحاكمة، وخلف هذا الحلف 

في قواعد عسكرية، ومعاهدة التحالف، والمصالح النفطية، والمستشارين  ممثال البريطاني

نيين والعسكريين المد
174
. 

                                                           
171
 ،العالمية السوق في الخام العربي البترول ذهب، صاحب: قارن العراق في النفط تاريخ حول التفاصيل من لمزيد 

 والحاضر الماضي – العراقي االقتصاد زيني، علي دمحم. د: كذلك ؛0868 الحقوق، كلية القاهرة، عةجام دكتوراه، رسالة

 Issawi, C. and: كذلك ؛(2118 ، الثانية الطبعة والنشر، واآلداب للفنون المالك دار :بغداد) المستقبل وخيارات

Yeganeh, M., 1962, The Economics of Middle Eastern Oil: New York, Fredrick A. Praeger.    

                                                                                                                                              
172
 .022 ص ،مصدر سابق ،المستقبل وخيارات والحاضر الماضي – العراقي االقتصاد زيني، على دمحم. د: قارن 
173
 .والحقا 92 ص ،السابق المصدر 
174
 .11 ص ،118/2111 العدد ،الجديدة الثقافة ،" 0869 – 0859 بين والنفط التنمية"  النصراوي، عباس: قارن 
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نمط يطلق عليه بعض الباحثين  من التنمية شهدنا نمطا (0850 – 0820) خالل الفترة    

 التنمية ما قبل الريعية
175
كان القطاع الزراعي هو القطاع المنتج الرئيسي  في هذه السنوات. 

ئض اقتصادي وكانت ايرادات الدولة محدودة ولم يتوفر فا. في تكوين الناتج المحلي االجمالي

 . لتمويل االستثمارات الالزمة لتحقيق التنمية االقتصادية

المصدر الرئيسي للفائض اصبحت عوائد النفط تشكل  0852غير انه ومنذ عام     

وتحتل موقعا مهيمنا في االقتصاد العراقي  االقتصادي
176

والحقا مع تطور عمليات . 

أت الدولة تحصل االيرادات النفطية على استخراج النفط الخام وتصديره بكميات متزايدة بد

وقد اتسمت تلك الحقبة بتطور بسيط . شكل ريوع واتاوات بموجب شروط االمتيازات النفطية

ففي عام  .ومتواضع في العوائد النفطية التي اسهمت في توفير بعض الموارد المالية للدولة

دينار في الميزانية السنوية مليون  2.1، كانت االيرادات النفطية تساهم بما مقداره 0851

 22.2للدولة التي كانت تخصيصاتها في العام المذكور تقدر بحوالي ( االعتيادية)العامة 

في حين . (فقط من اجمالي التخصيصات% 9.5اي ان تلك االيرادات شكلت ) مليون دينار

في  0859مليون دينار في عام  16.2ارتفعت تلك االيرادات خالل السنوات الالحقة لتبلغ 

مليون دينار  22.6حين بلغت الميزانية السنوية في نفس العام 
177
اي اصبحت االيرادات ) 

  .(من الميزانية السنوية% 18.5النفطية تمول 

مرفوضا من النظام كان  0859 – 0820نظرا الن التوجه السياسي واالقتصادي لحقبة و    

اج سياسة نفطية هكومة الجديدة انتحلاحاولت  0859بعد قيام ثورة تموز ، فانه والجمهوري

تهدف الى رفع الحيف الذي لحق بالعراق جراء ممارسات شركات النفط االحتكارية التي 

وخالل حقبة ما بعد تموز  .كانت تستغل النفط العراقي دون االلتفات الى مصالح العراقيين

يا وبمعدل سعر الف برميل يوم 266 ما معدلهازدادت صادرات النفط العراقي الى  0859

 علما انمليون دوالر  901دوالر للبرميل الواحد مما نتج عنها دخال سنويا مقداره  2.82

 .نسمةمليون حوالي سبعة ماليين ونصف بلغ كانت انذاك ينفوس العراق 

هذه  حدثت في. نمط التنمية شبه الريعيةخالل هذه الفترة كان نمط التنمية السائد هو     

، 0852حوظة للعوائد النفطية على اثر تطبيق اتفاقية مناصفة االرباح عام الفترة زيادة مل

. تحوالت في مسار االقتصاد العراقي والصناعة النفطيةبعض ال إلحداثوالتي هيأت المجال 

من % 90حيث اصبحت عوائد النفط تشكل المصدر الرئيسي للفائض االقتصادي فقد شكلت 

                                                           
 ، مصدر سابق، ..النفط ومستقبل التنمية في العراقاحمد جاسم جبار الياسري، : قارن 175
من موارد % 67من الصادرات و % 92من الدخل القومي و % 25 شكلت العوائد النفطية 1956فمثال في عام  176

استخدام الريع النفطي " رائد فهمي، : لمزيد نت التفاصيل قارن. من اجمالي ايرادات الميزانية الحكومية% 40الدولة و 

 .والحقا 6، ص 316/2005العدد الثقافة الجديدةمالحظات اولية، : في العراق
 -المشروع االقتصادي للتغيير في العراق " صبري زاير السعدي، . د: هذه النقطة قارنلمزيد من التفاصيل حول  177

اب  –تموز  –حزيران  – آيار /301 – 300العدد  الثقافة الجديدة، "البديل في ادارة النفط والتنمية والديمقراطية 

 .44، مصدر سابق، ص 2001
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ومنذ عام  .0859من قيمة الصادرات في عام % 82 الى اجمالي قيمة الصادرات وارتفعت

من اإليرادات النفطية لتمويل مشاريع % 21، تم تخصيص نسبة 0858حتى عام  0851

 البنية األساسية في البالد
178
. 

 نسبة تناقص مقابل النفطية، العوائد في ملحوظ تطور حصول المرحلة هذه شهدت    

 الريوع ان يالحظ حيث. المباشرة وغير شرةالمبا الضرائب فيها بما االخرى المصادر

 يتضاعف لم حين في مرة، وعشرين خمس نحوب المرحلة هذه خالل تضاعفت قد النفطية

 ومن. مرتين من بأقل السكان عدد تزايد مقابل مرات، اربع سوى االجمالي المحلي الناتج

 عام في الياالجم المحلي الناتج من% 29 بنسبة النفطي القطاع ساهم فقد اخرى جهة

 0821 عام في% 20 و 0861 عام في 26.5 و ،0851
179
.  

ففي . واإلنتاجالقطاع النفطي تطورا  ملحوظا في مجال االستكشاف والحفر والحقا شهد     

( 1.5)مليون برميل يوميا  من النفط الخام وارتفع الى  ( 0.5)كان العراق ينتج  0821عام 

انظر ) 0828مليون برميل يوميا عام ( 1.2)ه هو بلغ تصدير وأعظممليون برميل يوميا 

  .النفطية عدد من المصافي وإنشاءاضافة الى استثمار الغاز  هذا، (22الجدول 
 (22) جدول رقم

 2186 – 2162تطور انتاج النفط الخام في العراق خالل الفترة 

 لفأ) النفطية الصادرات (لف برميل يومياأ)االنتاج  السنة

 (يوميا برميل

مليون )عوائد النفطية ال

 (دوالر

0865 0102.6 0252.8 661 

0866 0182.2 0108.5 689 

0862 0229.0 0022.0 601 

0869 0511.1 0828.2 255 

0868 0520.2 0885.8 260 

0821 0589.6 0885.9 299 

0820 0688.0 0609.8 0.191 

0822 0865.5 0816.0 0.122 

0821 2109.0 0825.9 0.982 

0828 0921.6 0988.1 6.518 

0825 2260.2 2159.9 9.222 

0826 2805.8 2280.0 8.210 

0822 2189.2 2062.8 8.561 

0829 2562.1 2198.8 01.801 

0828 1826.8 1282.1 20.191 

0891 2686.8 2892.1 26.286 

Source: 

OPEC Annual Statistical Bulletin 1983, tables 3, 23. 

OPEC Annual Statistical Bulletin 1991, tables 3, 23. 

          OPEC Annual Statistical Bulletin 1991, p. 48. 

                                                           
178
 ،"العراقية  االقتصادية واالستراتيجية النفط"  السعدي، زاير صبري. د: راجع النقطة هذه حول التفاصيل من لمزيد 

  .  والحقا 66ص  ،102/6211 العدد ،الجديدة الثقافة
179
 .السابق المصدرالعراقية،  االقتصادية واالستراتيجية السعدي، النفط زاير صبري. د 
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وتصحيحات أسعار النفط  تأميم النفطعلى أثر و من القرن الماضي خالل عقد السبعينيات    

ائد وبالتالي زيادة العو النفطية حجم الصادرات العراقية زادالخام في األسواق العالمية 

قطاع لمتوسط المساهمة النسبية ل االمر الذي ادى الى ارتفاع، النفطية الناجمة عن ذلك

% 58.8الى ( 0821 –0821) خالل الفترة% 12.6 من في الناتج المحلي االجمالي يالنفط

د حزب البعث وبمقابل ذلك وعلى الصعيد السياسي، وطّ  .(0891 – 0828) خالل الفترة

في  و ،0869تموز  02ستيالئه عليها بانقالب عسكري في سلطته في الحكم بعد ا

كرس انفراده في ادارة الدولة وتوظيف الريوع النفطية المتعاظمة في توطيد  11/2/0869

 سمات جديدةبين الريوع النفطية المتعاظمة وطبيعة السلطة  التفاعل السريع وأنتج. سلطته

زب البعث وبروز نزعات احتقاره للحريات من بينها السيطرة الكاملة لح في الواقع العراقي

االيرادات  بإنفاقوقد أوجد االحتكار السياسي للسلطة المقترن . وللديمقراطية والعامة الفردية

النفطية ديناميكية ذاتية لتوسيع هذا االحتكار ليشمل جميع مؤسسات الدولة وزيادة التحكم في 

تسيير وظائفها المهنية واالدارية 
180
 . 

 –ونتيجة للحرب العراقية فخالل عقد الثمانينيات، . ن هذه الحالة لم تستمر طويالغير ا    

% 22.1انخفضت مساهمة القطاع النفطي في تكوين الناتج المحلي االجمالي من االيرانية 

 0898عام % 01.9الى  0891عام 
181
ثم عادت هذه النسبة لالرتفاع الحقا مع بدء تنفيذ  .

 الـ ما يقارب والى، 0882عام % 12.5 تلك النسبة فقد بلغت( ذاءبرنامج النفط مقابل الغ)

 . 8/8/2111النظام في  عشية سقوط% 92

ن ارتفاع نسبة مساهمة القطاع النفطي في تكوين أالمستخلص من كل هذا هو  واالستنتاج    

 وتعاظملالقتصاد العراقي  الجانب السمة االحادية بوضوح الناتج المحلي االجمالي تعكس

  .، أي طابعه الريعياعتماده على عوائد النفط

 جملة نتيجة جدية اضرار الى جوهري وبشكل النفطي القطاع تعرض الفترة هذه خالل    

 والحصار 0881 آب في الكويت غزو اإليرانية - العراقية الحرب: بينها من عوامل

 8 في لدكتاتوريا النظام اسقاط حتى استمر الذيو المذكور الغزو تلى الذي االقتصادي

 وإهمال البذخي واإلنفاق االقتصاد عسكرة من وغيرها العوامل هذه كل. 2111 نيسان

 رفع عن فقط ليس عاجزا   القطاع هذا وجعلت التحتية البنية تدمير في ساهمت النفطي، القطاع

 وأصبحت متخلفة عملياته كل في يستخدمها التي التكنولوجيا اصبحت بل االنتاج مستوى

                                                           
180
 .091 -092 ص ،ذكرهسبق  مصدر ،...االقتصادية واإلستراتيجية النفط السعدي، زاير صبري: قارن 
181
. دوالر مليار 121 قيمته بما( 0899 – 0891) االيرانية - العراقية الحرب فترة في النفطية الصادرات قيمة رتقدّ  

 . 88 ص سابق، مصدر ،...االقتصادية واإلستراتيجية النفط السعدي، زاير صبري. د: انظر التفاصيل من لمزيد
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 والتقادم االندثار من تعاني همعدات
182
 والبطالة السريع االقتصادي التدهور الى دىأ مما 

 .الفقر وانتشار المعيشة مستوى في الكبير واالنخفاض العالية

%( 02) حوالي العراق في المثبت النفطي االحتياطي اصبح فقد االستكشاف مجال في ماأ    

 العالمي النفطي االحتياطي من
183
 مليار( 18) من المثبت النفطي الحتياطيا تطور فقد .

 االستكشافي للنشاط نتيجة 0881 عام في برميل مليار( 002) الى 0861 عام برميل

 برميل مليار( 005) الى االحتياطي هذا وصل 2101 عام وفي الحقول، تطوير وعمليات

 جيولوجيةال الدراسات ان العلم مع هذا. حفرها تم 005 بين من فقط تركيبا 20 مثلي وهو

 وقد جيدة، نفطية احتماالت فيها جيولوجيا تركيبا 511 حوالي على يحتوي العراق أن بيّنت

. االستكشاف تتطلب فإنها تركيبا 805 وهي المتبقية اما أآلن حتى 005 نحو حوالي حفر تم

    .وإيران السعودية من كال   بعد مؤكد نفطي احتياطي اكبر ثالث العراق يعتبر ذلك ضوء وفي

مليار  240ر احتواؤها على ما يزيد على قدّ تركيبا المتبقية  805 الـ ومن الجدير بالذكر ان

كثيٌر منها مرشح لالنتقال الى صنف االحتياطيات المثبتةوبرميل 
 

مما يحول العراق الى 

المركز االول في االحتياطيات العالمية للنفط 
184
. 

ومن قبله صدور  0821 وعراق بين عامي حتى تأميم النفط في الومن جانب اخر فانه و    

من اراضي االمتيازات النفطية، % 88.5الذي استرجع قرابة  0860لسنة  91القانون رقم 

 -في الفلسفة االقتصادية  االساس المفترقبات الريع النفطي عائدا  مباشرا  الى الدولة يمثل 

من المجتمعات ما قبل  والتحول والتحديثما السير في طريق التنمية ، وهو أالسياسية

تتمثل بآفاق دولة المؤسسات االجتماعية  جديدةالرأسمالية الى حالة اجتماعية اقتصادية 

و الغاء الهياكل المؤسسية والتمحور حول شوء الدولة الديمقراطية الحديثة أواالقتصادية ون

 . تبدادحياء االسإ لمركزة السلطة وداة أنمط انتاج يعتمد الريع النفطي 

 له، التصديرية الطبيعة بسبب االستخراجي، والنشاط النفط قطاع انعزال من الرغم على    

 ولكن اجتماعية ظاهرة تأسيس على ساعدت موارده أن إال المحلي االقتصادي النشاط عن

 االسيوي االنتاج نمط الباحثين، بعض بحسب يماثل، انتاج لنمط تكريسا   مثلت راكدة بهياكل
185
 الشرقي االستبداد آخرون اهاسم ظواهر ونشوء 

186
 في المقاربة هذه انتقدنا نناأ علما 

 . الدراسة من اخر مكان

                                                           
182
 الدكتاتوري النظام خاضها التي الحروب نتيجة النفطي القطاع لها تعرض التي سيمةالج االثار حول التفاصيل من لمزيد 

 دمحم: ترجمة ،1626 – 2126 االفاق – التدبير – الحرب – التنمية – النفط: العراقي االقتصاد النصراوي، عباس: قارن

 . (0885 االدبية، الكنوز دار :بيروت)العزيز  عبد سعيد
183
 بغانه، ودمحم عيساوي شارل: الحصر ال المثال سبيل على قارن العراق في النفط تاريخ لحو التفاصيل من لمزيد 

 ثالثية األمير، فؤاد: كذلك ؛(0866 المثنى، مكثبة :بغداد)السلمان  احمد حسن: ترجمة ،األوسط الشرق نفط اقتصاديات

 للنفط التاريخية االصول الالمي، عباس وخضير العلوجي الحميد عبد: كذلك ؛(2112 للنشر، الغد دار :بغداد) العراقي النفط

 (.0825 :بغداد) العراقي
184
 َعمان، الهاشمية، االردنية المملكة ،الثامن العربي الطاقة مؤتمر الى المقدمة العراق لجمهورية القطرية الورقة: قارن 

 . 2ص ، 2116/ ايار/ 08-02
185
حول اسلوب  –الشرق والتاريخ العالمي نيكيفوروف، .ن.ف: قارن االسيوي االنتاج نمط حول التفاصيل من لمزيد 

 :بيروت) لالنتاج االسيوي النمط ضوء في سعد، صادق أحمد: ؛ كذلك( 0890دار الفارابي، : بيروت) االنتاج االسيوي

 ؛(0828دار الطليعة، : بيروت)ست دراسات في النمط االسيوي لإلنتاج أحمد صادق سعد، : كذلك ؛ (0881 الحداثة، دار

 :؛ كذلك صادق أحمد سعد،: كذلك

Wittfogel, K. A (1963) “Oriental Despotism “New Haven: Yale University Press.                   

                                                                                                                                                   



131 
 

      

، على ركيزة االضطرابات في حقبة السبعينيات من القرن الماضيعاش العراق في     

 0821حيث تضاعفت اسعار النفط الى اكثر من عشرة اضعاف بين المدة  ،االسواق النفطية

الذي أدى الى ان يحقق العراق فوائض نفطية بصورة احتياطيات من النقد  االمر 0828 –

في الناتج المحلي  حصة النفط دى ذلك الى زيادةوأمليار دوالر،  81االجنبي قاربت 

  %.81-95والحقا ارتفعت تلك الحصة الى  % 61 – 55لتبلغ ما بين  االجمالي

 ،وبشكل واضح موقف السلطة الحاكمة، برز من القرن الماضي ومع بداية السبعينات    

أو المشاركة مع /رفضها لمبدأ تداول السلطة و ،نذاكآودها حزب البعث قوالتي كان ي

وما  سياسات التنمية وأهداففي تقرير استراتيجيات  األخرى السياسية والقوى االحزاب

 . ترتب على ذلك من تداعيات وتركز شديد ومتعاظم للسلطة

عطى النظام السابق قوة وقدرة في ترسيخ حكمه، وشن الريوع النفطية أان االستئثار ب    

الحروب الداخلية والخارجية، وتسببت هذه القدرة في تشويه بنية االقتصاد الوطني وضياع 

 .فرص تنموية عديدة

تعاظم الريوع النفطية في الناتج المحلي االجمالي الى تعاظم دور الدولة من خالل  لقد ادى    

 شاطها االقتصادي بشقيه االستثماري واالنفاقي المباشرتوسع ن
187

وقد اصبح من الممكن . 

"  نمط التنمية الريعية" الحديث عن 
188
.  

 

 0868  الى تطور الصادرات النفطية في العراق خالل الفترة (08)ويشير الجدول رقم     

  .مليار دوالر 220.000والتي بلغت ( اي فترة هيمنة النظام الدكتاتوري المقبور) 2111 –

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
186
مؤسسة مصر : بغداد) الواقع والرؤى –في ظل اقتصاد معولم ... العراقاحمد كاظم حبي،  المثال سبيل على قارن 

 لإلنتاج اآلسيوي والنمط النفطي الريـع صالح، دمحم مظهر: وكذلك ؛211 - 090، ص (2118مرتضى للكتاب القانوني، 

: التالي الرابط على االنترنيت على متاح. العراق حالة...

http://www.inciraq.com/pages/view_paper.php?id=2009730 
187
 العدد االقتصادي، لإلصالح العراق مجلة ،" العراق في للتضخم الراهنة االتجاهات"  صالح، دمحم مظهر:   راجع 

 .والحقا 08 ص ،2116 االول تشرين/ الثالث
188
د اداة النفطية الريوع فيها تغدو التي الكيفية هو " الريعية التنمية" ـ ب هنا المقصود   فتقودها للتنمية اساس ومحد 

 في التنمية ومستقبل النفط الياسري، جبار جاسم احمد: قارن النقطة هذه حول التفاصيل من لمزيد. معينة باتجاهات

يميا فالتنمية، على عكس النمو، يثير التباسا مفاه"  التنمية الريعية" وال شك ان اطالق مفهوم  .سابق مصدر ،...العراق

تؤدي الى احداث تغيرات هيكلية في االقتصاد في حين ان العوائد النفطية في العراق ادت لحد هذه اللحظة وظيفة كونها اداة 

 .للتكاثر المالي وليس لالستثمار
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 (22)جدول رقم 

 1662 – 2161تطور الصادرات النفطية في العراق خالل الفترة 

 قيمة الصادرات النفطية السنة

 مليون دوالر

 قيمة الصادرات النفطية السنة

 مليون دوالر

0868 769 0892 8.806 

0821 788 0899 8.102 

0820 1.083 0898 00.926 

0822 0.122 0881 8.588 

0821 0.982 0880 150 

0828 6.518 0882 892 

0825 9.222 0881 825 

 0826 8.210 0888 820 

0822 8.561 0885 806 

0829 01.801 0886 691 

0828 20.192 0882 8.291 

0891 26.186 0889 5.000 

0890 01.118 0888 02.018 

0892 8.811 2111 08.220 

0891 2.906 2110 05.695 

0898 9.961 2112 02.581 

0895 01.182 2111 2.502 

 المجموع للفترة 6.815 0896

 2161 - 1662  

122.168 

Source: OPEC, World Oil Outlook 2004, table 5, 23, p 13, 31. 

 عديدة اتالى مواجهقد تعرض ، الريع النفطي المستند علىنمط االنتاج ومن المعلوم ان   

عندما استنفدت الحرب مع ايران عوائد  من القرن الماضي الثمانيناتكانت االولى في عقد 

في وقت عاشت اسواق النفط فترة ركود  ،النفط دونما توافر قدرة كافية على تمويل الحرب

طويل عبر تلك الحقبة وانغماس البالد باالقتراض واالستدانة من دول الجوار الريعية النفطية 

الخارجية  ت عبئا  ال يستهان به من مطالبات المديونيةلتعويض تكاليف الحرب التي مثل

ثانية مع دول  " حـــرب ريعيـــة"ـ مفتاحا  ل ومن جهة ثانية كانت هذه الحرب. للعراق

تعرض العراق الى ادى ذلك الى و. 0881عام الخليـــج النفطية تمثلت باحتالل الكويت في 

ئيسي، اذ حرمت الموازنة العامة من قرارات دولية قيّدت مصادر ريعه النفطية بشكل ر

مصادر تمويلها التقليدية التي كانت تدرها عوائد النفط، في وقت بات فيه مــن  تسعة اعشار

 على القطاعات المنتجــــة االخرىالصعب فرض أي نوع من الضرائب الريعية التقليدية 

ي كان يعامل ككيان بسبب تدهور النشاط االقتصادي الكلي باستثناء النشاط الزراعي الذ

. طا  قويا  بعسكرته على نحو مستمرهامشي خارج المجتمع الرئيس ويدفع ريعا ارتبط ارتبا

ومن اجل توضيح قضية العسكرة حسبنا ان نشير هنا الى ان حجم االنفاق العسكري للعراق 
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في حين بلغ مجمل العوائد  (0881 – 0891)خالل الفترة وذلك مليار دوالر  089بلغ 

 0810فطية للعراق منذ بدأ انتاج النفط العراقي وحصوله على العوائد النفطية في عام الن

 مليار دوالر 086ما قيمته  0881ولغاية 
189
. 

 وتسخير بها واالستبداد السلطة احتكار في يتجلى البالد في العامة االزمة جوهر وكان    

 حقوقه من الشعب وحرمان طة،السل حزب ذلك في بما ذلك، لتحقيق ومؤسساتها الدولة جهزةأ

 وما والحروب واالستقرار، االمن وافتقاده المعيشية، احواله تردي وفي األساسية وحرياته

اكثر من مليون شخص بين قتيل وجريح ) تعوض ال بشرية وخسائر وخراب دمار من خلفتها

  مفاصل لك وعسكرة واألخالقية االجتماعية وقيمه حياته وتشوه ،(فقط في الحرب مع ايران

خسائر العراق في  (اونرا اوزلوا)ويقدر  .ودوليا ايوإقليم عربيا البالد زلةع وفي ته،حيا

مليون دوالر مبنية على اساس الدمار الذي حل بالبنية  811من  بأكثرالحرب مع ايران 

التحتية، وعائدات النفط التي لم يتم الحصول عليها بسبب الحرب، فضال على الخسارة في 

القومي االجمالي  الناتج
190
في دراسة شاملة حول الخسائر  كاميران مفيدفي حين استنتج  .

خالل الحرب بأنها بلغت في مجموعها  وإيراناالقتصادية، التي تعرض لها كل من العراق 

مليار دوالر، في حين بلغت ( 688.1)تريليون دوالر، شكلت خسائر ايران منها ( 0.82)

دوالر  مليار( 852.6)خسائر العراق 
191
 . 

 الخسائر حجم يقدر والعلوم للفنون األمريكية األكاديمية عن الصادرة لإلحصاءات ووفقا    

 ـ 2121) السنوات خالل حسين صدام حكم خالل العراق لها تعرض التي االقتصادية

 ـ العراقية الحرب خسائر دوالر مليار 226 من أكثر منها ،دوالر مليار 826 بنحو( 1661

 226و تداعيات، من أحدثه وما للكويت العراقي الغزو خسائر دوالر مليار 126و ،اإليرانية

 الدولية االقتصادية العقوبات بسبب" المحققة غير" النفط عائدات خسائر دوالر مليار

ا 22 حوالي استمرت لمدة العراق على فرض الذي الشامل والمالي التجاري والحصار  عام 

 االستثمارات حظر بخالف العراقي، النفط صادرات على ةدولي قيود بموجبه فرضت والذي

  .البالد في األجنبية

توقف عند الخسائر البشرية الناجمة الخسائر ان تكون مكتملة اذا لم ن وال يمكن لصورة    

" فمثال تشير تقديرات الخسائر من العسكريين في . عن الحروب التي خاضها النظام السابق

ألف شخصا، الذين قتلوا خالل فترة ( 011 – 51)راوح ما بين بأنها تت" حرب الخليج 

اجمالي ضحايا الجيش ( 0/2الى  0/1)وهؤالء يشكلون . أسابيع( 6)الحرب التي استمرت 

اسبوعا ( 868)االيرانية التي دامت  –العراقي خالل الحرب العراقية 
192
 . 

                                                           
189
 والمحددات الثقافية سسواأل التاريخية المواريث -العراق في الديمقراطي التحول رشيد، حميد الوهاب عبد: قارن 

 .210 ص ،(2116 العربية، الوحدة دراسات مركز :بيروت) الخارجية
190
 شركة :بيروت)لألبحاث  العراق مركز: ترجمة ،العراقي االقتصاد بناء بناء وإعادة تنمية اونرا اوزلوا،: انظر 

 .12 ص ،(2116 والنشر، والطباعة للتجارة الحوراء
191

 See:Kamran Mofid, The Economic Consequences of The Gulf War (London, Routledge, 

1990), Chapter 10.p.133. 

192
االقتصاد العراقي بين دمار التنمية وتوقعات عباس النصراوي، .د: لمزيد من التفاصيل حول هذه الخسائر قارن 

 .والحقا 059، مصدر سابق، ص ...المستقبل
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 منذ العراقي االقتصاد تكبدها التي االجمالية الخسائر أن القول يمكن الصورة والستكمال    

 وينبغي. 2112 عام في االجمالي المحلي الناتج قيمة مرة 26 – 66 تعادل 2186 عام

 بأن الفارق مع ،0860 عام في عليه كان ما يعادل هذا االجمالي المحلي الناتج أن على التأكيد

 0881 عام يف العراق سكان بلغ حين في نسمة مليون 2 حوالي نذاكحي بلغ السكان عدد

 يعاني ال العراقي االقتصاد أن مراراتها، على الحقائق، هذه وتعني. نسمة مليون 20 حوالي

 الخروج مقومات الى يفتقدكان  األهم، وهو إنما، نموه، من السنين عشرات تالشي من فقط

 . االنحدار دوامة من

 الى م الدكتاتوريالنظا سقوطالذي سبق  العقد خالل االحداث تطور دىأكما معروف و    

 . بالبالد وتعصف الشعب تطحنكانت  التي العامة االزمة تفاقم

وتجلى ذلك في انهيار الناتج  ةدوارا مدمرأومن جهة اخرى لعب الحصار االقتصادي     

انخفض الى  0881مليار دوالر في عام  88.160فبعد ان كان قد بلغ  .المحلي االجمالي

 .(22 انظر الجدول رقم) 2111مليار دوالر في عام  06.101
 

 (22)جدول رقم 

 (2186الثابتة لسنة  باألسعار ) 1662 – 2116للسنوات  الناتج المحلي االجمالي العراقي

 مليار دوالر  السنة

2116 22.262 

2112 22.222 

2111 22.626 

2112 1.221 

2112 1.221 

2112 1.222 

2116 26.122 

2112 22.212 

2118 21.222 

2111 11.811 

1666 12.222 

1662 11.222 

1661 11.862 

1662 26.222 

 .120ص ( 08 – 00)، مصدر سابق، جدول رقم ...دمحم علي زيني، االقتصاد العراقي. د: المصدر

 

الشعب  ان ،البالد على المفروضة الدولية العقوبات من ثالثة عشر عاما حصيلة قد بيّنتل    

 االنسانية معاناته في باهظا   ثمنها دفع وانه والكبرى، ولىاال ضحيتها كان العراقي

 تسبب وما جسيمة، اضرار من بسببها االقتصادية البالد بقاعدة لحق ما وفي المتعاظمة،

. مدمرة آثار من المجتمع نسيج في تركت ما وفي وتعطيل، اهدار من وقدراتها قواها لعموم

 تالدولة الريعية والتنمية الريعية فقد تدهور زمةالحصار وما تركه من اثار مدمرة أ وكشف

معدالت النمو، خصوصا في النصف االول من عقد التسعينات بسبب العقوبات االقتصادية 

فمثال  .ارب االربعينوقراراته التي بلغت ما يق (الدولي مجلس االمن)المفروضة من طرف 

 (على هذا المؤشر منهجيةال رغم المالحظات) ل القوميخبلغت حصة الفرد الواحد من الد
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دوالر فانه انخفض  1550( وهو العام الذي شهد اندالع الحرب مع ايران) 0891في عام 

وهو عام غزو قوات النظام الدكتاتوري للكويت وما تلى ذلك ) 0881عام  ادوالر 2189الى 

 العام الذي) 2111في عام  ادوالر 616واستمر باالنخفاض حتى بلغ ( من قرارات دولية

 (النظام الدكتاتوري سقوطشهد 
193
 . 

عتماد على وعلى الرغم من كل ادعاءات النظام المقبور بتنويع مصادر الدخل وتقليل اال    

. تل المرتبة االولى من حيث نسبة مساهمته في الناتج المحلي االجمالينه بقي يحإال أالنفط، 

نفطي في الناتج المحلي تراوحت مساهمة القطاع ال 2111 – 0882خالل الفترة وفمثال 

 :وهو ما يعكسه الجدول التالي% 91.0و % 69.0االجمالي ما بين 

 
 (26) جدول رقم

 الجارية باألسعارمساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي االجمالي للعراق نسبة تطور 

 2111-0882خالل الفترة 

 %ق  مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي االجمالي للعرا السنة

0882 21.5 

0889 69.1 

0888 22.8 

2111 91.0 

2110 28.2 

2112 21.8 

2111 69.0 

وتكنولوجيا المعلومات، مديرية  لإلحصاءالجهاز المركزي  اإلنمائيوزارة التخطيط والتعاون : المصدر

 .09-02، ص 2115، الحسابات القومية

 

 واالستبداد السلطة احتكار في كان يكمنالبالد  في العامة االزمة ان جوهر ملخص القول    

 والحياتية، المعيشية احواله وتردي األساسية وحرياته حقوقه من الشعب وحرمان بها،

 عزلة وفي ،واألخالقية االجتماعية وقيمه الروحية حياته وتشوه واالستقرار، االمن وافتقاده

 والسياسية الجتماعيةا - االقتصادية مسيرتها مجمل وتراجع ودوليا، اقليميا البالد

كان  وتوجهاته، نهجه طابعه وعموم من بسبب ،السابق النظام ان الواضح ومن. والحضارية

 البالد استرداد طريق في كأداء عقبة الى نفسه هو ويتحول األزمة هذه باضطراد يفاقم

 . الطبيعيين وتقدمها تطورها واستئناف عافيتها

 القاعدة تربط التي العالقة طبيعة على التغيير من مزيد طرأ التطور لهذا ونتيجة    

كتعبير واضح  مجردين وانتفاع ارتزاق عالقة الى وأكثر اكثر وحولها بالنظام، االجتماعية

 . لطبيعة عالقة النظام الريعي بالمجتمع

ومتناقضة  بعد رحيل النظام الدكتاتوري ونشوء نظام جديد ما زال يمر بمرحلة انتقالية    

 االقتصاد في كبرى أهمية يحتل النفط قطاعلم تحسم وجهتها بعد، عاد  يثومفتوحة ح

 .للبالد ضخمة مالية عوائد تحقق ةإستراتيجي مادة النفط باعتبار العراقي
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 126، ص (05-0)، مصدر سابق، جدول رقم ...االقتصاد العراقيني، دمحم علي زي. د: االرقام مأخوذة عن  
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 املالمح االساسية لالقتصاد الريعي يف العراق 

سبيل ومن بينها على  السمات المميزة لالقتصاد الريعي تتيح المالحظات السابقة بلورة   

 :المثال ال الحصر

 

 .إيرادات الريع يجب أن تأتي من أسواق خارج الدولةن إ -0

 .مصدر اإليراد الرئيسي في االقتصاد المحليالريع يجب أن يكون  -2

  .المتلقي الرئيسي إليرادات الريع المباشرةالدولة تلعب دور  -1

استهالك وإعادة توزيع النسبة الكبرى من نشاط السكان االقتصادي تتمحور حول أن  -8

 .الريع بدال  من إنتاجه
 

  :عبر عدة مؤشرات من بينهامالمح االقتصاد الريعي  نظريا، يمكن التعرف علىو    

  لي؛تحليل تركيب الناتج المحلي اإلجما -

  ؛الريعية االقتصادية األنشطة بعض واقع تحليل عبر أو -

 .القطاعي النمو معدالت عبر أو -

  

 لنسبة اإلنتاجية غير القطاعات مساهمة تجاوز فان الدراسة من اخر مكان في شرناا وكما    

 المساهمة هذه تتجاوز لم إذا أما ريعي، االقتصاد أن تعني اإلجمالي المحلي الناتج من النصف

 . الريع على أساسي بشكل معتمدا   االقتصاد فيعدّ  النصف

 فكما. العراقي االقتصاد معالم تحديد يمكننا هومصادر الريع تعريف حول تقدّم ما على بناء    

 . الريعي طابعه هو العراقي لالقتصاد األساسية السمة إن سابقا، ذكرنا

 الناتج توليد في االقتصادية القطاعات مساهمة نسب نأ الى بداية االشارة من والبد    

 حقيقة رافقته التباين ذاه نأ إال. العراق في التنمية مسيرة عبر شهدت تباينا االجمالي المحلي

 المحلي الناتج توليد في نسبة علىأ والمقالع والتعدين النفط قطاع بتبوء تتمثل راسخة

 الداخلية واالقتصادية السياسية بالظروف ارتباطا االرتفاع نسب في تذبذب مع االجمالي

 في النفط راسعا ارتفاع ونتيجة. العراقي االقتصاد على مرت التي المستقرة غير والخارجية

 المحلي الناتج في النفطي القطاع حصة ارتفعت فقد الماضي القرن من السبعينات اوائل

 الزراعة، لقطاع% 08.0مقابل 0828 عام %68.5 الى 0821 عام في% 12 من االجمالي

هذا مع العلم . االجتماعية التنمية خدمات لقطاع% 06.0 و التحويلية الصناعة لقطاع% 0.1

مة قطاع الصناعات االستخراجية الذي تهيمن عليه كليا صناعة استخراج النفط ان نسبة مساه

% 61لم تنخفض عن  0891 – 0861الخام، في الناتج المحلي االجمالي خالل الفترة 

 .0891الثابتة لعام  باألسعار



137 
 

هم ما يميز صناعة استخراج النفط الخام العراقية ويعطيها مكانتها الخطيرة غير أن من أ    

فوفقا للمعطيات  .في االقتصاد العراقي هو هيمنتها الكاملة على الصادرات العراقية

تراوحت حصة الصادرات النفطية  0891 – 0865االحصائية المتوفرة فانه وخالل الفترة 

% 88.2و % 80.1الى اجمالي الصادرات بين 
194
. 

اقي بتزايد اعتماده على ومنذ الثمانينات من القرن الماضي، تحددت بنية االقتصاد العر    

خاصة الجهاز )قطاع النفط الخام، والتوسع غير المستدام لقطاع الخدمات غير المنتجة 

القطاعات المنتجة كالزراعة والصناعة على نحو متواصل، وانهيار  وإهمال، (العسكري

 االستثمار االنتاجي في النشاطات االقتصادية غير العسكرية، وتزايد السيطرة السياسية

في تقييم العملة العراقية  واإلفراطخاضعة للمحاسبة،  كفوءة وغير لبيروقراطية غير

، كل هذه االمور ادت الى تعميق السمات الريعية لالقتصاد العراقي (الدينار)
195
. 

 االجمالي المحلي الناتج توليد في االقتصادية القطاعات مساهمة تأثرت 2111 عام وبعد    

 نسبة ارتفعت فقد لة،المرح هذه خالل البالد على تمرّ  التي قتصاديةواال السياسية باألحداث

 عام% 95.9 الى 2111 عام% 58.8 من والمقالع والتعدين الخام النفط قطاع مساهمة

 وتراجع االجمالي المحلي الناتج تكوين في النفط قطاع هيمنة تزايد الى يؤشر مما ،2112

% 2.1 و% 8.2 عن مساهمتهما نسبة تتجاوز لم اللذين والصناعي الزراعي القطاعين دور

 2112 عام في التوالي على
196
 . 

من إنتاج % 25.6( نفط وغاز ومعادن)شّكلت الصناعات اإلستخراجية  ۹۰۰۲في عام و    

فقد شكلت  2100اما في عام . المحلي االجماليمن الناتج  %82القطاعات اإلنتاجية و

ان حصة القطاع النفطي في  2102تقديرات لعام وتشير ال. على التوالي% 52.2و % 26.1

% 61.8الناتج المحلي االجمالي لهذه السنة سيبلغ 
197
. 

وال بد من  .للثروة الريعي للمصدر العراقي االقتصاد تبعية مدى توضح عالهأ االرقام نإ    

معاينة الطابع الريعي لالقتصاد من منظور سياسي استراتيجي ذلك الن الريعية النفطية 

ومن المؤكد ان التركز المفرط على مصادر الثروة . مثل االقتصاد السياسي للنظام التسلطيت

يؤدي الى تنامي النزعات الدكتاتورية ( وهي في حالة العراق الريوع النفطية)الوطنية 

وبالتالي قطع الطريق امام بناء وتطور مؤسسات ديمقراطية حقيقية تراهن على المواطنة 

  .االثنية –م المحاصصات الطائفية كبديل حقيقي لنظا

 

 بذلك ونقصد. ايضا الخدمي وطابعه العراقي االقتصاد  "ريعية" على يدّل آخر مؤشر ثمة    

 ۹۰۰۲ عام الخدمات قطاع سّجل حيث األخرى القطاعات حساب على الخدمات قطاع تنامي

 قطاع أن ويبدو. 2100 عام 11.6 الى ارتفع كان بينما الداخلي الناتج من% 11.1 يوازي ما

 الريع تجني أصبحت الخدمات تلك طبيعة أن كما الريعية للمصادر أكثر يميل أصبح الخدمات
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 085 ص ،(6 – 09) رقم جدول سابق، مصدر ،....العراقي االقتصاد زيني، علي دمحم. د: قارن التفاصيل من لمزيد 
195
 الطبعة تيجيةاإلسترا الدراسات معهد :بيروت) (استراتيجي تقييم) العراق في النزاع ديناميكيات ابحاث، فريق: قارن 

 .12 ، ص(2112 االولى،
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 كانون بغداد، ،1622 – 1626 للسنوات الوطنية التنمية خطة التخطيط، وزارة العراق، جمهورية: انظر 

 .81 ص ،2118/االول
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 .6 ص ،1621 لعام للدولة العامة الموازنة تقديرات إلعداد العامة والمبادئ االسس: المصدر 
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 عبر التجارة قطاع في الشائعة االحتكارية فالممارسات. القومي للناتج المضافة القيمة من بدال

 الطاغية لسمةا أصبحت والعقارية المالية والمضاربات المثال سبيل على الحصرية الوكاالت

 المحلي الناتج من% 02.1 السكن دور ملكية حصة شكلت فقد. الخدماتي النشاط على

 2100 عام في% 00.8 و 2118 عام في االجمالي
198
 . 

هو دور الدولة اإلنفاقي كمحّرك أساسي لالقتصاد العراقي المؤشر الثالث لريعية االقتصاد 

 من الناتج المحلّي %21.2ما يوازي  2100م قد بلغت مستويات اإلنفاق العام لعاف. الوطني

 بحواليإنفاق الدولة يساهم  ، أي ان2102في عام % 28.1عت الى االجمالي في حين ارتف

إنفاق الدولة يساهم في رفع المداخيل عبر من المعلوم ان و. العجلة االقتصادية اربعة اخماس

تأتي أساسا  ةوارد الدولبما أن مو ، economic multiplierعامل المضاعف االقتصادي

وهذا ما تشير اليه المعطيات  من اإليرادات النفطية فإن الطابع الريعي يتأكد أكثر فأكثر

 و 2100عام من اإليرادات العامة في  %99.9النفطية  فمثال شكلت االيرادات. االحصائية

 2102الى عام % 82.2
199
 . 

بلغت الصادرات النفطية للعراق  2112 – 0865الفترة  من الجدير بالذكر انه خاللو    

 ما قيمته( 2101 – 2111)سنوات فقط  ثمان مليار دوالر، في حين بلغت خالل 266.552

 – 0865انه وخالل الفترة  هذا مع العلم. (22انظر الجدول رقم )مليار دوالر 261.522

اإليرادات  هذا مع العلم مليار دوالر، ( 522.028)بلغت الصادرات النفطية للعراق  2101

  . كانت ضئيلة للغاية خالل نفس الفترةالضريبية 

وال شك ان الحصة العالية والمتعاظمة للصادرات النفطية في اجمالي الصادرات العراقية     

االيرادات  ضآلةوالحجم المتنامي للريوع النفطية في اجمالي الواردات يقابل ذلك كله 

االقتصاد العراقي وطابعه المتخلف واألحادي الضريبية كلها مؤشرات تدلل على ريعية 

 0820الجانب، وهي السمات التي رافقته منذ تأسيس الدولة العراقية الجديدة التي تأسست في 

  .رغم مختلف المحاوالت التي بذلت لتغيير هذه الواقع

قطاع يعتمد اعتمادا شبه كلي على  العراقي االقتصادمن خالل هذه األرقام يتبين لنا بان     

 السلعةوبالتالي فإنه يبقى رهين تقلبات سعر هذه والتشغيلية  لتمويل مشاريعه التنموية النفط

  .العالميةاإلستراتيجية في السوق 
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 .28ص سابق، مصدر ،1622 – 1626 للسنوات الوطنية التنمية خطة التخطيط، وزارة العراق، جمهورية: أنظر  
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 (22) رقم جدول

  1626 – 2162 الفترة خالل للعراق النفطية العوائد

 العوائد النفطية  السنة

 (مليون دوالر)

 العوائد النفطية   السنة

 (ون دوالرملي)

0865 661 0899  8.102 

0866 689 0898 00.926 

0862 601 0881 585 

0869 255 0880 150 

0868 260 0882 892 

0821 299 0881 825 

0820 0.191 0888 820 

0822 0.122 0885 860 

0821 0.982 0886 691 

0828 6.518 0882 8.291 

0825 9.222 0889 5.000 

0826 8.210 0888 02.018 

0822 8.561 2111 08.220 

0829 01.801 2110 05.695 

0828 20.192 2112 02.581 

0891 26.286 2111 2.508 

0890 01.118 2118 02.250 

0892 8.811 2115 20.891 

0891 2.906 2116 11.865 

0898 9.961 2112 18.811 

0895 01.182 2119 60.000 

0896 6.815 2118 80.669 

0892 8.806 2101 80.082 

 اجمالي الفترة

 0865 - 2101 

 مليار دوالر 522.028

 المجموع للفترة

 0865-2112 

 مليار دوالر 266.552

 المجموع للفترة

 2111-2101 

 مليار دوالر 261.522

Source: 

OPEC Annual Statistical Bulletin 1983, tables 3, 23. 

OPEC Annual Statistical Bulletin 1991, tables 3, 23. 

                                                                              OPEC Annual Statistical 

Bulletin 1991, p. 48 

OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2006, table 5, p. 13 

OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2010/2011 Edition, table 2.4, p. 17 
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  :العراقياملخاطر احملدقة باالقتصاد 

الريعي اقتصادا هّشا؛ حيث يكون دائم التعرض لالضطرابات  االقتصاديعتبر  عادة ما     

وهذا العنصر ، والهزات المالية والبنيوية، نظرا العتماده على عنصر واحد لتحقيق العائدات

داخل البالد لكن استراتيجيات  اع موجود جغرافيهو قطا( وهو هنا القطاع النفطي)او القطاع 

وتخضع استراتيجيات تسعيره ليس فقط  باألساسانتاجه وتصديره ترتبط بالعوامل الخارجية 

جيوسياسية عالمية لعوامل اقتصادية صرفة بل تختلط بها عوامل ذات طبيعة استراتيجية و

مختلف جوانب مباشرة على ها تأثير سينعكستمس هذا العنصر  هزة ةيأن  ولهذا فإ. البعد

 . االقتصاد والمجتمع

فإنه ليس  شرنا الى ذلك مراراكما أذات اقتصاد ريعي من الدول  العراق يعتبروبما أن     

 االقتصادتتهدد مجموعة أخطار لذلك يمكن الحديث عن  .األخطاروبمنأى عن هذه الهزات 

معتمدا في ذلك على  إلنفاق العامطالما ظل معتمدا على وفرة السيولة وزيادة ا العراقي

 :من بينها ما يلي، الريوع النفطية

الوطني على نشاط واحد محدد أال وهو استخراج  االقتصاد اعتمادإن الخطر ال يكمن في  -

على مورد طبيعي ناضب يتسم بعدم  العراقي االقتصاد اعتمادالنفط بقدر ما يكمن في 

 .تسم بقدر كبير من االستدامةاالستدامة وليس على قدرات وإمكانيات ت

استمرار استنزاف المخزون النفطي لتعظيم العائدات سيؤدي إلى النضوب المبكر لهذه  -

 .المادة الحيوية، وحرمان األجيال القادمة من هذه الثروة

ارتفاع على استيراد أغلب المواد االستهالكية والتموينية، وبسبب  العراقي االقتصاديقوم  -

على دعم األكثر استهالكا  العراقية اتفي األسواق العالمية تعمل الحكومتزايد الم هااسعار

من بينها، نظرا للعوائد النفطية الضخمة؛ ولكن لن تتمكن من ذلك إذا انخفضت أسعار النفط 

  .االجتماعيةأو طرأ أي طارئ على قدرة تصدير هذه المادة؛ وهذا ما سيشعل الجبهة 

النمو االقتصادي وزيادة الصادرات دائما على صحة  رة حول نسبل األرقام المنشولال تد -

ارتباطا كليا بزيادة الصادرات في الواقع مرتبطة  ألنها، فهي أرقام وهمية العراقي االقتصاد

؛ ونقصد باالستخدام " برامج التنمية" مستخدمة مباشرة في النفطية وبحجم مداخيلها ال

بالقنوات الصحيحة لها عبر استثمارها في قطاعات إنتاجية المباشر لعائدات النفط أنها ال تمر 

واالستثمار في الصناعات التحويلية والبحث العلمي التي  الزراعةمثل بناء المصانع وتطوير 

، اضافة الى تطوير الخدمات التي تعاني أرباحا صافية ال ريوعا مكتسبة االقتصادتدر على 

 . من اوضاع سيئة للغاية

مرهونا بتقلبات سعر صرفه وبالتالي  العراقي االقتصادبقي لنفط بالدوالر ي  إن ارتباط ا - 

 .متحكما فيه خارجيا وإن بطريقة غير مباشرة االقتصاديصبح 



141 
 

استمرار عقلية الريع ستنتج مجتمعا استهالكيا بامتياز تغيب فيه عقليات اإلنتاج و معاني  -

 .هدد المجتمع بشكل عامفقط بل ي االقتصادوهذا ال يهدد  واالجتهادالعمل 

 (!الذي اصبح مؤسسة راسخة البنيان في العراق) زيادة االرتباط الوثيق بين الفساد -

الناجمة عن انعدام  ، حيث الوفرة المالية ونقص مراقبة أوجه صرفهاقتصاد الريعيواال

 .تحتاج هذه المالحظة المتعلقة بالفساد الى بعض المالحظات التفصيلية .الشفافية

 مظااهر الرشاوة والفسااد أنبقدر تعلق االمر ببالدنا فانه يمكن القول ومن دون ادنى تردد     

بلغتتت متتديّات واستتعة وغيتتر مستتبوقة فتتي تتتاريخ العتتراق المعاصتتر، والتتذي المااالي واإلداري 

مع الزمن، وباء  يطول مختلف خاليا المجتمع كافة، وبشتكل ختاص فتي كتل مؤسستات ، أصبح

نسبة الفساد فتي " في العراق، فإن  رئيس مفوضية النزاهة االسبقسب وبح. الدولة ودوائرها

إن االنتشتتار . " وفتتق تقتتارير وتصتتنيفات هيئتتة الشتتفافية الدوليتتة% 21الحكومتتة العراقيتتة بلتتغ 

دورهتا  واتساعحجم الدولة العراقية،  كبرطردا  مع  يتناسبالواسع والكبير للفساد في العراق 

مجتمع وأنشطته المختلفتة، االقتصتادية واالجتماعيتة، والسياستية، تداخالتها في إدارة ال وعمق

مختلفتتة ومتنوعتتة يعتتاد تطويرهتتا، يومتتا  بعتتد يتتوم، متتن قبتتل الفاستتدين  أشااكاال  وتجلياااتويتختتذ 

 .والمفسدين

ومنعا ألي التباس ال بد من اإلشارة الى أن الفساد المستشري حاليا هو ليس نتاج هذه     

التي رسخها "  التقاليد" ة وخطورة ذلك، بل هو كذلك امتداد لـ المرحلة فقط، على أهمي

، هذا إضافة الى إجراءات سلطة االحتالل وسياساتها التي ساعدت السابقالنظام الدكتاتوري 

االحتالل نشوء ظاهرة ما يطلق فقد نشأ خالل فترة  .في أن يتخذ الفساد هذه المديّات الخطيرة

تدفقت على البالد وسائل مبتكرة للمفسدين ذوي المؤهالت  فقد " الفساد المستورد" عليه بـ 

التكنولوجية العالية، في كيفية نهب الموارد وامتصاص االستثمارات وإفراغها من محتواها 

 .الحقيقي

دور الفئات  تنامىاستراتيجية تنموية واضحة لحد اآلن،  عدم تبلورنه في ظل إوبالمقابل ف    

المال التجاري والمضارب ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج  المرتبطة بالتهريب وبرأس

الرأسمالية " إن هذه . الفساد استشراءذلك الى  يؤديمختلفة برأس المال األجنبي، وال بد أن 

تتعامل مع األنشطة الطفيلية وخاصة التجارة وتهريب المحروقات وغيرها، " الجديدة 

ألعمال  حقالالى العراق باعتباره  وتنظراد، قطاعات عريضة منها الفساد واإلفس تمارس

مجتمع الرشاوى واالرتزاق،  وتقيمفيه اقتصاد الصفقات والعموالت،  تنشرالمضاربة، 

 .وتدمر منظومة القيم االجتماعية

فردية أو  نشاطات، يمكن القول أن الفساد لم يعد مجرد أيضا لهذه األسباب، وغيرها   

ظاهرة نه إ. عات المجتمع واالقتصاد والدولةطاق مختلفليشمل  امتدمحدودة بل 

 الفساد صار بنية تحتيةوتعني المالحظة السابقة أن . مركبة سياسية/اجتماعية/اقتصادية

تزداد رسوخا  وتتحول أكثر فأكثر إلى أرضية ينهض عليها بناء فوقي متشعب يخترق كل 

"  نمط ثقافة" ملتبس، إلى  إلى الوضع االقتصادي الذي أنجبه نمط تنمية اإلدارةمن : شيء

تجعل مالكي السلطة قادرين على ترجمة ملكيتهم الرمزية  هيكلية تنظيمية، إلى يسود
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، والشفافية وطبيعي أن هذه السيرورات تجري في غياب المؤسسية. والمعنوية إلى ثروة

 وغياب المشاركة ودور الرأي العام والرقابة المؤثرة والفاعلة، وضعف القضاء النزيه

، والسلطة التشريعية التي لجملة اسباب ال يتسع المجال للدخول في تفاصيلها والمستقل

تمارس رقابة عامة وشاملة، وأخيرا  غياب الشفافية عن الدولة وإعادة بنائها التي تتجاذبها 

 .مصالح متناقضة واستراتيجيات إعادة بناء مختلفة

 
التبدالت يف  - قتصاد والطبقاتتأثريات الريوع النفطية على اال: املبحث الثالث

 اخلريطة الطبقية االجتماعية ودالالتها
، تأثيرات الريوع النفطية وما تحدثه على مطلبينسنعالج في هذا المبحث، وضمن     

بحث التبدالت في  المطلب االوليتضمن  .في العراق االقتصاد وعلى الخريطة الطبقية

 المطلب الثانيما ، أالمقبور ة النظام الدكتاتورياالجتماعية خالل حقب –الخريطة الطبقية 

  .8/8/2111تلك التبدالت خالل الفترة التي تلت سقوط النظام المذكور في فسيتناول 

 خالل حقبة النظام الدكتاتوري الريوع النفطية تاثريات: املطلب االول
 - 0869فتتترة القتتوى المستتيطرة علتتى الستتلطة ختتالل ال متابعتتة مستتارتستتتهدف هتتذه الفقتترة     

وطبيعتتة النظتتام التتذي  يمكتتن فهتتم جتتذورها والتتتي استتتمرت لثالثتتة عقتتود ونصتتف كتتي، 2111

وقطتتع الطريتتق امتتام  دكتاتوريتتة انشتتأته مستتتفيدة متتن الريتتوع النفطيتتة لبنتتاء ستتلطة استتتبدادية

  .التطور الديمقراطي

هتيمن الدولتة فتي ت "الملتبستة " تاريخيا، وألسباب متنوعتة ال مجتال للتدخول فتي تفاصتيلها     

غيتتتر أن هتتذه الهيمنتتتة اتختتتذت صتتيغتها الصتتتارخة بستتتيطرة . العتتراق علتتتى المجتمتتع المتتتدني

اب وألستتتب. 2168/تماااوز/22الحزبتتتي التتتذي جتتتاء التتتى الستتتلطة فتتتي /العستتتكري االئتتتتالف

 . نتهت هذه الهيمنة بسيطرة العائلة الحاكمة على كل شيءاسياسية معروفة أيضا، /تاريخية

البد من تتبع التطتور التتاريخي لعمليتات التمتايز التتي حتدثت فتي " المفارقات " ولفهم هذه     

 .0869تموز  02السلطة منذ تلك 

لبنتاء أستتس الستتلطة الجديتتدة، التتتي ولتتدت بعمليتتة ملتبستتة، ولضتتمان إعتتادة إنتتتاج ستتيطرته،     

ى الستتريع علتت االستتتيالءالسياستتي الجديتتد التتى /علتتى مختلتتف الصتتعد، لجتتأ اإلئتتتالف الطبقتتي

المفاصتتل األساستتية لستتلطة الدولتتة وأجهزتهتتا المختلفتتة، مبتتتدأ  بتتتأمين الستتيطرة االقتصتتادية 

الثتتتروة وتحديتتتدا الثتتتروة النفطيتتتة،  إلنتتتتاجوشتتتروطها عبتتتر الهيمنتتتة علتتتى الحقتتتول االساستتتية 

" الفئتات الجديتدة التتي ارتكتز عليهتا فيمتا بعتد لبنتاء " توليتد " هذه العناصر كأداة لـ  واستخدام

غير إن السيطرة االقتصادية لم تكن كافية إلعادة إنتاج الستلطة الجديتدة فتي ". ة الجديدة السلط
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لستيطرة حينها، بل إن ذلك تطلب تعزيز هذه السيطرة بإحكام القبضة على مواقع إعادة إنتتاج ا

 .لديمومة استمرارهحكام الهيمنة على هذه االجهزة الضرورية إو واإليديولوجيةالسياسية 

اء عمليتتة بلتتورة شتتروط وعناصتتر الهيمنتتة الطبقيتتة بتجلياتهتتا االقتصتتادية والسياستتية وأثنتت    

تمتتازج بتتين االرغتتام ، ة، كانتتت تجتتري عمليتتة استتتقطاب وتركتتز عاليتتة الحتتدّ واإليديولوجيتتة

االعتياديتة لتحقيتق هيمنتة االئتتالف الجديتد،  واألشتكالاالقتصادي والعنف المتادي واللفضتي، 

  ".بوتقة واحدة " ي الطامح لتذويب الجميع ف

" الستلطة الجديتدة " بدأت كل العالئم تشير الى جنتوح طتاغ لتدى  المستوى السياسيعلى     

علتى مقاليتد الحيتاة االجتماعيتة بكتل ابعادهتا وفروعهتا، بتدون  سيطرة الحازب الواحادلضمان 

منتتازع، وخلتتق حالتتة متتن التتوعي المفتتوت بأهميتتة وضتترورة حتتزب واحتتد ووحيتتد، التتى حتتد 

حاديتة حزبيتة أوبموازاة الجنوح نحو  !.قيادي للحزب الحاكم بنص دستوري ن عن دوراالعال

تستعى لضتمان " االئتتالف المستيطر " خرى بالغة التعقيد داختل ألية صارخة كانت تجري عم

تركز للسلطة وحصر عملية اتخاذ القرار في أيدي جماعتة قرابيتة متن منطقتة جغرافيتة واحتدة 

ويتعتتين التأكيتتد علتتى أن هتتذه (. فتتي تكريتتت هتتي قريتتة العوجتتةبتتل وحتتتى متتن قريتتة واحتتدة )

تجتاه عتام، اة، كمتا أنهتا كانتت معمتدة، كالسيرورات لم تتم بدفعة واحدة، بل شهدت مراحل عتدّ 

الى أن هذه العملية مرت، تقريبتا، بثالثتة  فالح عبد الجباريشير الباحث  .بالعنف بشكل أساسي

أطوار 
200
: 

. 2122وحتااى عااام  2168ة ساايطرة هااذا االئااتالف فااي عااام ويمتااد ماان لحظاا الطااور األول -

أنته يشتير  إالالباحث عبد الجبتار التى المعيتار التذي اعتمتده للتحقيتب،  ةوبالرغم من عدم إشار

، وتمتتاز بستيطرة الحتزب، وبتنتازع بتين التشااركالى أن هذه المرحلة يمكن تسميتها بمرحلتة 

دنيتتة علتتى المؤسستتة العستتكرية بهتتدف قطتتع بفتترض الستتيطرة الم انتهتتىالعستتكريين والمتتدنيين 

الطريق على أية محاولة انقالبية الحقا ، وخلق جيل جديتد متن العستكريين فتي إطتار متا ستمي ّ 

  ".الجيش العقائدي " بـ 

" صتتدرها الحتتاكم جملتتة متتن االجتتراءات التتتي أ اتختتذت قيتتادة الحتتزبوختتالل هتتذه الفتتترة     

الستلطات التشتريعية  مركازةلتامة علتى التبالد متن ختالل مين الهيمنة التأ" ثورة مجلس قيادة ال

والصتحافة والفكتر بيتد المجلتس المتذكور لضتمان اعتادة انتتتاج  واإلعتالموالتنفيذيتة والقضتائية 

ستعى النظتام ختالل هتذه الفتترة لتوستيع  الصاعيد االقتصااديوعلتى . النظتام القتائم دون عوائتق

وأجهتتزة االدارة  الرأستتماليطتتاع الدولتتة الستتريع لققاعدتتته االجتماعيتتة حيتتث يالحتتظ النمتتو 

                                                           
200

 كانون ،الجديدة الثقافة. "االسرة /الحزب دولة الى الواحد الحزب دولة من"  الجبار، عبد فالح: قارن: قارن  

حيث يقسم  له تحقيب آخر كاظم حبيب. دعلما ان  .والحقا   2 ص ،0886/الثاني كانون – 0885/االول كانون ،0885/االول

، اما الثالثة فتمتد 29 – 25، والثانية تمتد عبر سنوات 0828- 0869االولى والممتدة بين : ثالث مراحلحكم البعث الى 

 الفاشية التابعة في العراقكاظم حبيب، . د: لمزيد من التفاصيل قارن. تى انهيار النظام الدكتاتوريح – 28عبر سنوات 

 .والحقا 026، ص (2119مؤسسة حمدي للطباعة والنشر، : السليمانية)
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جهزة الدولة المدنية والعسكرية التي جعل من العاملين فيها قوة كبيترة تستند االقتصادية وبقية أ

دت تلتتك االجتتراءات التتى عمليتتة تمتتايز طبقتتي يتمثتتل معلمتته االستتاس فتتي وأ. وإجراءاتتتهحكمتته 

. اقعهتا الطبقيتة ومصتالحهاتحسن اوضاع البرجوازية الصتغيرة والفئتات الوستطى وتحستن مو

بدأت بالتبلور مالمح تحتالف سياستي يستتند التى قاعتدة  0821وبدأ من النصف الثاني من عام 

اجتماعية بين البرجوازية البيروقراطية التي تعززت مواقعها في الحكم والبرجوازيتة المحليتة 

كبيترة ستمحت للنظتام  انيتاتمتن امكقتد أ 0822ام النفط في ع تأميمعلما ان . الكبيرة والطفيلية

جيوب الحتاكمين الى نذاك بتوظيف الريوع النفطية في تعزيز مواقعه، فبدأت تنساب الحاكم حي

 . البيروقراطية والشرائح الطفيلية كميات كبيرة من الموارد المالية واألجهزة

ة ن هذه الفترة شهدت اتساعا ستريعا فتي نشتاط البرجوازيتة المحليتة الكبيترأ ،ملخص القول    

المقاولتة والعقاريتة الكبيترتين والبرجوازيتة في النشاط االقتصادي وبخاصة فئات البرجوازيتة 

البيروقراطيتتتة والطفيليتتتة والبرجوازيتتتة الزراعيتتتة واتستتتاع قاعتتتدتها االجتماعيتتتة وعالقاتهتتتا 

ن ثمتتة تحتتالف بتتدأ والبتتد متتن االشتتارة التتى أ. وأرباحهتتاالمصتتلحية المتشتتابكة وتعتتاظم ثرواتهتتا 

رعة بتتين برجوازيتة المقتتاوالت والبرجوازيتتة العقاريتة والبرجوازيتتة البيروقراطيتتة يتطتور بستت

 والطفيلية بمباركة الشركات المتعدية الجنسية
201
.   

منتازع  مرحلة نمو السايطرة القرابياة باالويمثل  2121-2122ويشمل الفترة  الطور الثاني -

 .وخلق مجموعة من التشابكات الجديدة

دى تعتاظم الريتوع النفطيتة بنتيجتة زيتادة استعار التنفط الختام فتي الستوق أخالل هذه الفتترة     

 : ، تمثلت فيالناحية االجتماعيةمن  نتائج، الى عدة وتصديره الدولية وزيادة انتاجه

 ضعفت حوافز العمل المنتج عند المواطنين؛ . أ

لستتلطة وعنتتد انتشتتار الطفيليتتة حيتتث توستتع نطتتاق المنتفعتتين غيتتر المنتجتتين متتن المقتتربين ل. ب

  ت الدولة ومشاريع القطاع الحكومي؛العاملين في مؤسسا

  .طغيان النفوذ السياسي للحزب الحاكم في مؤسسات الدولة وفي اوساط المجتمع عموما. ج

" القائم علتى مبتدأ  "التنمية االنفجارية " تم اعتماد اسلوب فقد  الصعيد االقتصاديعلى أما     

القاعتتتدة  وإقامتتتة الحكتتتوميقطتتتاع اللتتتى تستتتريع عمليتتتة توستتتع التتتذي ادى ا "حتتترق المراحتتتل 

  .اراد حزب البعث فرضها على المجتمع ياالجتماعية للسلطة المطلقة الت –االقتصادية 

اقتصتتادية وشتترائح خلقتتت االوضتتاع االقتصتتادية الجديتتدة مراكتتز قتتوى فرعيتتة لفئتتات لقتتد     

طاعتتات المقتتاوالت والصتتناعة وسياستتية وقتتوى وستتيطة وطفيليتتة فتتي نشتتاط االستتتثمار فتتي ق

                                                           
201

 مصدر ،...الفاشية التابعة في العراقكاظم حبيب، . د: قارن الفترة هذه خالل التحوالت هذه حول التفاصيل من لمزيد  

 . 219 – 085 ص سابق،
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فتتي حلبتتة الصتتراع التتدائم الحتتتالل مواقتتع  تتتتأرجحوالزراعتتة وتجتتارة االراضتتي والتتتي ظلتتت 

وشتتهدت هتتذه الفتتترة المزيتتد متتن التمتتايزات واالستتتقطاب . افضتتل فتتي البنيتتة الهرميتتة للستتلطة

توستطة او التى مواقتع البرجوازيتة الم" الشترائح الجديتدة " الطبقي تمثل في انتقال اوساط من 

في ذلك انتماؤها للحزب الحتاكم  وساعدهاحتى الى مواقع البرجوازية البيروقراطية والطفيلية 

المشتروعة " وازدادت متداخيلها، ستواء  إليهاوكذلك الطائفة الدينية التي تنتمي  رأسهاومسقط 

ت هتذه االصتطفافات والتمتايزا وأفضتت. متت مكاستبها وامتيازاتهتاااو غير المشتروعة، وتن" 

تحتالف اساستي فترض نفسته وكتان هنتاك . الطبقية التى نشتوء تحالفتات طبقيتة وسياستية جديتدة

هتتتو التحتتتالف التتتذي نشتتتأ بتتتين فئتتتة البرجوازيتتتة ( ن لتتتم يعلتتتن عنتتته رستتتمياوإ)موضتتتوعيا 

البيروقراطيتتة، التتتي هيمنتتت علتتى ستتلطة الدولتتة وقطاعهتتا االقتصتتادي والقابضتتة بيتتدها علتتى 

فئتتتات المقتتتاولين والعقتتتاريين والتتتزراعيين )ازيتتتة المحليتتتة  ستتتلطة اتختتتاذ القتتترارات، والبرجو

اليتة من طترف اختر تلتك الفئتات التتي نستجت وشتائج قويتة متع االحتكتارات االمبري( والتجارة

الشركات المتعدية الجنسية التي اتسع نشاطها في العراق نتيجتة تعتاظم الريتوع النفطيتة ممثلة ب

 "التنمية االنفجارية " وما ارتبط بذلك من مشاريع اطلقتها خطة 
202
. 

 ،لمراكتتز هتتذه القتتوى وال بتتد متتن االشتتارة هنتتا التتى ان عقتتد الستتبعينات لتتم يشتتهد استتتقرارا    

عتدم  عدم وضوح السياستة االقتصتادية وويعزى ذلك الى جملة عوامل من بينها وفي مقدمتها 

 .وصعود صدام حسين 0828تموز  02وقد حسم هذا الصراع في . استقرارها

، 0828ويشمل الفتترة التتي تلتت ستيطرة صتدام حستين علتى الستلطة فتي عتام  الثالث الطور -

نمااو الساايطرة ستتمي هتتذه المرحلتتة بمرحلتتة تستتم األمتتور لصتتالح أحاديتتة مطلقتتة، وحيتتث تتتم ح

في هذه المرحلتة، وكمتا . كنواة للقيادة الجماعية( أشقاء الرئيس، أبناءه، أبناء عمومته) العائلية

 قراباة العقيادةالمتتراس االمنتي أمتام  قرابة الدمبصواب تصبح  زائريزهير الجيشير الباحث 
203
ككيتتان سياستتي  (آنتتذاكالمقصتتود الحتتزب الحتتاكم ) نحتتن هنتتا شتتهود تضتتاءل دور الحتتزب. 

ويضتتمحل لصتتالح توطتتد مواقتتع القرابتتة، التتتي تصتتبح قتتادرة علتتى  دوره يتشضتتىحيتتث محتتدد 

للمناصتب االمنيتة  إعاادة هيكلاةتترة هتذه الف شتهدت!!. إنهتا الحتزب  –الصياح بأعلى صوتها 

الحساسة بين أقرباء الدرجة االولى والثانية، وفي فترة الحقة جرى تعزيتز وترستيخ العالقتات 

العائلية في السلطة بسلسلة من الزيجات، وبهذا نشأت تحالفات جديدة واتسعت دائرة الماسكين 

 !.عم الجميع  –ب الرئيس بالسلطة أفقيا ولكن الجميع يضمنون الوالء لرأس واحد ، لأل

 :االبعاد مشهد رباعيهكذا، إذن، نحن شهود عملية أو     

 الدولة؛ على للحزب متعاظمة هيمنة 
                                                           

202
ولمزيد من  .289 – 216 ص سابق، مصدر ،...العراق في التابعة الفاشية حبيب، كاظم. د: التفاصيل قارن من لمزيد 

: بيروت)هشام متولي .، ترجمة دفي الدكتاتوريةموريس دوفرجيه، : التفاصيل حول تشكل الدكتاتوريات قارن العمل الهام

 (.0822منشورات عويدات، 
203
 .62 ص ،0888 حزيران/258 العدد ،الجديدة الثقافة ،" والقبيلة والحزب الدولة"  الجزائري، زهير: قارن: قارن 
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 االوسع؛ القرابية الجماعة بيد االساسية السلطة مفاصل تمركز  

 العائلية؛ النخبة بين القرار تمركز 

 وصناعة الثروة زيعوتو الكبرى السياسية القرارات صناعة مفاصل كل على هيمنةال 

 .والجبروت القدرة كلي رئيس بيد وحصرها الموت

 

شتديد البالغتة بتين نظتام الحتزب " التحتام " قادت عمليتات التركتز والهيمنتة العموديتة التى     

نتدماج ابالغة االهمية والداللة تمثلت ب فضى ذلك الى نتيجةأوقد . واحد ونظام االسرة الواحدةال

، وذلتك ألن مثتل "نخبتة الستلطة " ، وهتو متا شتجعته (االبتوي) يتاركيالتراتتب البطر/التمركز

هذا االندماج يضفي عليها تماسكا شديدا ويكسبها قتوة استتثنائية تحتاجهتا وبشتكل دائتم لضتمان 

كمتتا أن هتتذا االنتتدماج كتتان ضتتروريا ، علتتى متتا يبتتدو، . اعتتادة انتتتاج ستتيطرتها بتتدون عوائتتق

طريتق توستيع قاعتدة الحتزب والتترويج إليتديولوجيا لتعويض تقليص القاعدة االجتماعيتة عتن 

شعبوية تساهم في خلق والءات أوسع 
204
. 

 متا يتوطتد ويتطتور بمقتدار ،النفطيتة، المتدعوم بضتخامة الريتوع إن التراتب البيروقراطتي    

، وذلك ألن نظتام معتادي للديمقراطيتة يعتبتر شترطا ضتروريا "دولة اإلستثناء " توطد سلطة ت

هذا التراتب غير ميال الى  أن لذلك نرى. النفطية "الكعكة " لجزء االكبر من لضمان انتزاع ا

تدرك البرجوازيتة البيروقراطيتة بتأن عالقاتهتا بشتروط االنتتاج ". تقاليد ليبرالية " ترسيخ أي 

حريصتة  أنها ، كما تشير تجارب عدة،يالحظالمادي رهن بالموقع الذي تحتله في الدولة، لهذا 

بتماستتك الستتلطة بالقتتدر التتذي يستتمح لهتتا بمواصتتلة عمليتتة النهتتب المتتنظم "  االحتفتتاظ" علتتى 

عتادة انتتاج التشتكيلة إ، وحريصتة علتى واالستتحواذ علتى الريتوع النفطيتة للفائض االقتصتادي

علتى أن تنتامي  هنتا ويتعين التأكيتد. االجتماعية وضمان التوازنات الطبقية السائدة/االقتصادية

ازية وتحولهتا، فتي مرحلتة محتددة، التى فئتة مهيمنتة فتي االئتتالف البرجو من " الشريحة" هذه

الستتتائد ختتتالل الفتتتترة موضتتتوعة الدراستتتة، ال يعتتتود فقتتتط التتتى التنتتتامي الكبيتتتر فتتتي الوظتتتائف 

االجتماعيتتة التتتي باتتتت تؤديهتا الدولتتة فتتي العتتراق، وإنمتا يعتتود أيضتتا التتى عوامتتل /االقتصتادية

. نذاك واستراتجياته التي اختارها لتحويل التبالدأخرى ترتبط بطبيعة وتركيب الحزب الحاكم آ

 وإشتاعةعلتى وممارستة القمتع علتى نطتاق واستع هذا الحزب الى فرض سلطاته من األ فاتجاه

إلنجتاز " الضرورية " الروح العسكرية مقرونة بالديماغوجيا استحث ضرورة خلق األجهزة 

القمتتع والمؤسستتة العستتكرية وقتتد أدى ذلتتك التتى توستتيع كبيتتر فتتي أجهتتزة ". التحتتوالت " هتتذه 

هذا التى جانتب التوستع فتي اإلدارة االقتصتادية  اإليديولوجيةواإلدارة واألجهزة 
205

تنتامي  ، و

الى تضخم شديد فتي أجهتزة الدولتة والتى توستيع  دىمما أ دور الدولة االقتصادي واالجتماعي

                                                           
204
 .02 ص سابق، مصدر ،..... الواحد الحزب دولة من الجبار، عبد فالح: قارن 
205
 العدد ،النهج، "لبيروقراطية ا البرجوازية مفهوم حول موضوعات "العلي،  ياسين صاحب.د: قارن التفاصيل من لمزيد 

 الفكر بين البيروقراطية الدولة رأسمالية"  الكاظمي، سعيد نصير: كذلك ؛ 021 -026 مصدر سابق، ص ،0895 شباط/2

 .والحقا   81 ص ،088/0891 العدد ،الجديدة الثقافة. "والممارسة 



147 
 

تصتتادي وتحكمهتتا كبيتر فتتي قاعتتدة البرجوازيتة البيروقراطيتتة، والتتى هيمنتهتتا علتى النشتتاط االق

ورافتتق ذلتتك االرهتتاب  .بتتاإليرادات الماليتتة الكبيتترة، كمتتا قتتاد التتى تضتتخم فتتي شتتريحتها العليتتا

 .الدموي السافر والجماعي ليصبح نهجا ثابتا للنظام

 تطتتويرعلتتى عاملتتة الشتتركات الرأستتمالية األجنبيتتة  تواصتتلت جهتتودختترى متتن جهتتة أو    

لتي والمنتفعتين متن ستلطة الدولتة، األمتر التذي أدى مع قطاع المقاوالت المح ها الوطيدةعالقات

متتن رجتال الحتتزب الحتاكم وأعوانتته والعديتد متتن كبتار متتوظفي الدولتة ومتتدراء  شتريحةتحتول 

يستتلمونها كتانوا شركات قطاع الدولة الى طغمة من كبتار الرأستماليين جتراء العمتوالت التتي 

 . التعاقد على المشاريعمن الشركات األجنبية لقاء التالعب بالعطاءات أو لتسهيل 

قطتاع الوهكذا، نمتت وترعرعتت فئتة واستعة متن البرجوازيتة البيروقراطيتة، فتي أحضتان     

باالرتباط الوثيتق متع الرأستمال األجنبتي، وشتهد العتراق ألول متّرة عتددا كبيترا متن  الحكومي

ة أصتتحاب الماليتتين التتذين كونتتوا التتى جانتتب الفئتتات األختترى متتن البرجوازيتتة والبرجوازيتت

الصغيرة في المدينة والريف القاعدة االجتماعية للحزب الحاكم وسلطته الطبقيتة التتي تحولتت 

التتتى ستتتلطة البرجوازيتتتة البيروقراطيتتتة والطفيليتتتة المرتبطتتتة بالدولتتتة والشتتتركات الرأستتتمالية 

 . االحتكارية

شتاركة كالمشتروع الجتاهز والم –وقد أدى هذا التوجه وما اقترن به متن أشتكال التعاقتدات     

الى توطيد مواقع رأس المتال األجنبتي،  –والمقاولة الطويلة األمد، واإلدارة الالحقة للمشروع 

، وتقتويض العتالمي الراستمالي بوشتائج هيكليتة متع االقتصتاد يقتصتاد العراقتالوبالتالي ربط ا

   .   أسس االستقالل االقتصادي للبالد

ى حتدوث تغييترات فتي المواقتع الطبقيتة وأدى الت ،تتدريجيا ،ساق هذا النهج االقتصتاديلقد     

الى تحالفات طبقيتة جديتدة تجّستدت فتي تشتابك المصتالح بتين البرجوازيتة البيروقراطيتة وبتين 

واالبتعتاد عتن مصتالح  ،الفئات البرجوازية القديمة من الرأستماليين والمالكتين وبقايتا اإلقطتاع

 .الكادحين

ه ونفذتتته قيتتادة حتتزب البعتتث والدولتتة منتتذ عتتام إن التتنهج االقتصتتادي الجديتتد التتذي اختطتتت    

علتتى الصتتعيد التتداخلي والعالقتتات االقتصتتادية والدوليتتة واالنفتتتاح االقتصتتادي  0828/0825

. على العالم الرأسمالي بأستره، وجتد تعبيتره الصتارخ فتي التنهج السياستي وممارستاته اليوميتة

رتبط عضتويا بتحتول األوستاط فمع بوادر نشوء وتطور التحتالف السياستي الطبقتي الجديتد المت

القيادية والكوادر األساسية لحزب البعث والدولة من مواقتع البرجوازيتة الصتغيرة التى مواقتع 

البرجوازية البيروقراطية متن حيتث السياستة والمصتالح والممارستة، بترزت بتوادر ومختاطر 

تصتعيدا فتي  0825فقتد شتهدت التبالد وابتتداء متن عتام . االرتداد وتنامي النزعات االستبدادية
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وتيرة العداء للديمقراطية ومصادرة ذلك القدر المحتدود متن الحريتات التتي نشتأت فتي أعقتاب 

 . التأميم

ولم يكتف البعث بذلك بتل عمتد التى تشتديد ستيطرته وانفتراده باإلمكانيتات الشترعية للعمتل     

ن والشتتباب بتتين الجمتتاهير، وشتتدد متتن هيمنتتته بتتالقوة علتتى نقابتتات العمتتال ومنظمتتات الفالحتتي

  .والطلبة والنساء المجازة رسميا وإصدار القوانين التي تحرم نشاط المنظمات الجماهيرية

 في االقل على تحمل، التي البيروقراطية البرجوازية نمو خصائص الى االشارة هنا يتعين    

 محكومة الوظيفية مراكزها وأن جهة، من الطائفية -االقليمية-العشائرية مالمح العليا، قشرتها

 عبر تمر العادية، الحاالت في كانت، النظام انتاج اعادة عملية أن وبنتيجة. الحزبية بعالقاتها

 طابعا تتخذ وبدت بنيتها، في"  راديكالية"  تحوالت الفئة هذه شهدت فقد متواصلة، تصفيات

 صروأوا القرابة رابطة على يقوم الداخلي تماسكها وأصبح ،(واحدة عشيرة من) عشائريا  

 المراحل في ضروريا   كان الذي الحزبي،/السياسيو االقتصادي االنتماء رابطة من بدال   الدم

 التحليل بين قطيعة وجود فرضية على يقوم استنتاج استخالص ينبغي ال ولكن. ولىاأل

 العالقات هذه اعتبار يمكن إذ".  المصاهرة/القرابة"  مدخل على المستند والتحليل الطبقي

 مادية أسس على تقوم ألنهابمعنى ما  طبقية كعالقات هنا، تنسج التي ،(المصاهرة القرابة،)

 .الصعد المتعدد والنفوذ السيطرة لتعزيز وتستخدم

" الصتتتفوة " هكتتتذا، إذن، فتتتإن رأستتتمال القطتتتاع الحكتتتومي التتتذي كتتتان يخضتتتع إلشتتتراف     

د، فتي دلعشتائرية يتحتالبيروقراطية، التي تستتمد ستطوتها متن الريتوع النفطيتة، ذات الستمات ا

فتتي حقتتول التجتتارة والمضتتاربة، وتكتتون ( الناشتتط)الستتوق، متتع جتتزء متتن رأس المتتال العامتتل 

، متع رأس المتال الطفيلتي " الصتفوة  البيروقراطيتة" النتيجة المنطقية اندماج الدولة، وتمثلهتا 

 .عماد النظام في هذه المرحلة هووينشأ تحالف جديد  الخاص

المدنية ) بتنوع مواقعها وبين البيروقراطيةالطبقة الحاكمة كة بين العالقة الشائ نإ    

و  وعالقة التمثيل الطبقي يمكن أن تفيد في الفهم الجزئي لهذه الحالة التاريخية،( والعسكرية

من  جزء ضاءةفي إ ةع النفطيوالريوهنا ال بد من االشارة الى دور . الطبقية والسياسية آلياته

( المدني والعسكريبشقيها ) الطبقي للبورجوازية البيروقراطيةالتحول أي  العالقة،

ـ والمقصود ب . واندفاعها لالستثمار من خلف الستار "الريع البيروقراطي"على  واستحواذها

إلى موقع ( المدني أو العسكري) تحويل المركز البيروقراطيهنا هو  "الريع البيروقراطي"

الخ، ..  السرقة، -الرشوة –ة وّ االخ -االبتزاز :ت عدةتجلياالذي يأخذ  الربح، النتزاعطبقي 

النظام باستغالل مجموع الصالحيات التي تمنحها قوانين  تأتي كتحصيل حاصل، والتي

 .والنفوذ والحصانة التي يتمتع بها من يشغل هذه المواقع ،الدكتاتوري

 الستابق ام العراقتيغير أن سنوات التسعينات من القرن العشرين، وتحديتدا بعتد غتزو النظت    

للكويت وما ترتب عليه من قرارات دولية ومتا تبعهتا متن نتتائج كارثيتة، شتهدت بتروز المزيتد 
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" متتن الضتتروري التوقتتف عنتتدها بهتتدف استتتكمال صتتورة  المعااالم والساامات الجدياادةمتتن 

 .8/8/2111الفعلية التي شهدها االئتالف الذي كان سائدا حتى لحظة سقوطه في " التحوالت 

همتتا أة الواستتعة متتن القتترارات الدوليتتة وغتتزوة الكويتتت تلتتك التوليفتت" ثمتتار " كانتتت أولتتى     

. الحصتتار االقتصتتادي التتذي بتتدأت أثتتاره التدميريتتة علتتى االقتصتتاد والمجتمتتع تظهتتر بوضتتوح

كأن أحد االجراءات المرتبطة بالحصار إيقاف تصتدير التنفط الختام، المتورد االساستي التذي و

اعادة إنتاج هيمنتها بدون عوائق، من خالل إعالة نفستها وكتذلك رشتوة  تعتمد عليه السلطة في

قسم كبير من الفئات االجتماعية اعتمادا  على الريوع النفطية الضخمة التي كان يحصل عليهتا 

بلغتت العوائتد النفطيتة ( وهتو العتام التذي شتهد غتزو الكويتت) 0881ففي عتام . النظام المقبور

حتتى  االنخفاضواستمر  0880عام  في مليون دوالر 150الى دوالر لتنخفض  مليار 8.588

العوائاد النفطياة للعاراق  – 22انظار الجادول رقام )مليتون دوالر  691ليبلتغ فقتط  0882عام 

دى التضتخم المفترط التذي شتهدته التبالد بعتد فترض ومتن جهتته أ (.1626 – 62خالل الفترة 

لشتترائية لقطاعتتات واستعة متتن الستتكان الحصتار االقتصتتادي علتتى العتراق التتى انهيتتار القتدرة ا

 .وبالتالي الى تعاظم التهميش االجتماعي واالستقطاب

توقف تدفق الجزء االعظم من الريوع النفطية نتيجة فترض  –الجديد  وقد تسبب هذا الواقع    

الذي سعى جاهدا لتعويضتها بوستائل  في تقليص مستمر للقاعدة االجتماعية للنظام، -الحصار 

الماليتة وبمقابتل تقلتص المتوارد . تكن كافية لضمان اعادة انتاج الهيمنة بتدون عوائتقعديدة لم 

، وبستتبب الحصتتار االقتصتتادي وعلتتى هامشتته، بتتدأت تنشتتأ االتيتتة متتن تصتتدير التتنفط الختتام

مجموعتتة متتن المصتتالح االقتصتتادية تتتدور حتتول االستتتيرادات متتن مختلتتف الستتلع ومتتن ختتارج 

ونشتأت علتى هتذه الخلفيتة تجتارة رائجتة ". غير شترعية " ا سيطرة االمم المتحدة التي تعتبره

طابعهتا األساستي طفيلتي، نمتت بقتوة تحتت كتان حتول النظتام، " شريحة جديدة "  كما تبلورت

التتذي ارتبطتتت معتته بوشتتائج " االئتتتالف العتتائلي الحتتاكم " مظلتتة الحمايتتة التتتي وفرهتتا أقطتتاب 

هذا متع العلتم أن النظتام  .بشكل مطلق هعلى الدوام، رابطة مصيرها بمصير متنوعة، تعززت

ئل متنوعة متن بينهتا داخل هذه الفئة مستخدما وسا" إعادة هيكلة " كان يجري بشكل متواصل 

 !!.االعدام ألقطاب منها تحت ذرائع مختلفة  :الحل الحاسم

لتطتتور ثتتروات بعتتض " الستترعة الصتتاروخية " و  "الشتتريحة " ويتتدلل علتتى طبيعتتة هتتذه     

تلتتك " متانتتة " ، والتتتي متتا كانتتت تحتتدث لتتوال "نموهتتا " الفضتتائح المرتبطتتة بتتـ  أعضتتائها تلتتك

 فقتتد شتتهدنا ختتالل الستتنوات االخيتترة التتتي ستتبقت ستتقوط النظتتتام. الصتتالت بأقطتتاب النظتتام

شتتباب كتتانوا، ولفتتترة "  اهرع بتتإيقتتا" العديتتد متتن الفضتتائح الماليتتة التتتي أداهتتا بتتـ  التتدكتاتوري

أثريتتاء يمتلكتتون المليتتارات، ثتتم فجتتأة يعلنتتون فجتتأة صتتبحوا شتتيء، أأي قصتتيرة، ال يملكتتون 

" تلتك االمتوال التتي جمعوهتا متن ختالل "  شفطوا" بعد أن يكونوا قد " يختفون " إفالسهم أو 
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التي أقاموها على عجل إلنجاز أعمال قذرة " الشركات 
206
" مواقتع هتذه الفئتة  توطدتهكذا . 

ويتعتين . ارتكزت عليها السلطة" وطيدة " جتماعية متحولة الى قاعدة ا" البرجوازية الطفيلية 

التأكيد على حقيقة أن هذه الفئة كانت تضتم شترائح متنوعتة متن التجتار والممتولين والمقتاولين 

. والوكالء في مجاالت التصتدير واالستتيراد، وكتان لهتا دور ملحتوظ ختالل الفتترة المنصترمة

خا متن ختالل تركتز نشتاطاتها علتتى صتار واتختتذ طابعتاوقتد تعتزز هتذا التدور ختالل الحصتار 

المضتتاربات وأعمتتال الوستتاطة والتهريتتب والستتوق الستتوداء، وكانتتت لتتديها رغبتتة عارمتتة فتتي 

 ولتم يكتن ذلتك كلته ممكنتا متن دون دعتم وحمايتة !!.بمتا فيهتا بيتع التوطن  شتيءالمتاجرة بكتل 

 .صدام حسينرأس النظام السابق،  وأقاربمن ابرز رموز النظام وفي مقدمتهم ابناء  ورعاية

علتتتى خلفيتتتة هتتتذه االوضتتتاع ظهتتترت كتتتتل متوازيتتتة ومتعارضتتتة داختتتل العائلتتتة الحاكمتتتة،     

وبستبب عمتق . ولضمان ضبط ايقاعها سعى النظام إلعادة هيكلتة وتوزيتع المناصتب والمغتانم

الحركية ولم يثبتت علتى هذا التوزيع ب فقد امتاز وتفاقم التناقضات الناجمة عنها البنيوية االزمة

وتمت صتياغة هتذه الهرميتة بحستب ظتروف المرحلتة المعينتة، غيتر أنته كانتت  .ة محددةصيغ

هتو التذي يجتب أن يستود، " التوازن القلق " هناك قناعة عند رأس النظام تقوم على حقيقة أن 

 .اعادة بناء الكتل دون توقف/وأن القانون السائد هو قانون هدم

، وكتتان لهتتا المزيتتد متتن 0880/آذارضتتة غتتزوة الكويتتت انتتدلعت انتفا" هتتامش " وعلتتى     

أبرز  وتمثل. آنذاكالداخلي الذي شهدته قاعدة الحزب الحاكم " التفجر " التداعيات أهمها ذلك 

هذه القاعدة على قيادتها ومشاركة قطاعات واسعة منها، "  انفالت" في " التفجر " معالم هذا 

" أم المعتتارك " التاليتتة التتتي تلتتت  وقتتد شتتهدت الفتتترة. فتتي معظتتم المتتدن، فتتي االنتفاضتتة ذاتهتتا

والدولة، والذي قابلته انغتالق  الحاكم مزيدا من التداعيات أبرزها تزعزع الثقة بأجهزة الحزب

والتتي تصتدعت بعتد حادثتة اعتدام  األولتىالنظام داخل الكتلة القبليتة وتحديتدا  قرابتات الدرجتة 

ستئلة جتادة علتى قتدرة هتذه وبعتض أفتراد عائلتته، والتتي طرحتت أ وأخيته صتدام حستين كامتل

 .عالقات مادية أخرىعلى على اعادة انتاج السيطرة ومن دون االرتكاز ( العائلية)العالقات 

، أزمتتة النظتتام الستتائد وأزمتتة ستتيطرته، آختترانفجتترت بتعبيتتر " أم المعتتارك " وفتتي هزيمتتة     

ى المشتاركة رغم ان بعض القتو التي تجلت بوضوح في الطابع الجماهيري الواسع لالنتفاضة

فتي هتذا الوقتت بالتذات . فشتلهافيها سعت الى حرفهتا لتتختذ بعتدا طائفيتا ممتا كتان احتد استباب 

ت أوستع للفئتا انفكااكمرحلة جديدة هي، بالتحديتد، مرحلتة  العراقدخلت البنية االجتماعية في 

، التتذي كانتتت هتتذه "التحتتالف الطبقتتي " ، أي مرحلتتة فتتك "الطغمتتة الحاكمتتة " الوستتيطة عتتن 

فبعتتد الصتتدمة العنيفتتة التتتي واجهتتته والمتمثلتتة بالحصتتار االقتصتتادي . فئتتات خاضتتعة لهيمنتتتهال

                                                           
206

الشركات الوهمية وما يترتب عليها من نهب  يالحظ أن السنوات االخيرة من عمر النظام المقبور شهدت بروز ظاهرة  

........ سامكو، عالئكو، نهادكو )ألموال المواطنين، شركات كانت تظهر فجأة وتختفي فجأة، وكانت تحمل أسماء غريبة 

 !!.كغرابة ظهورها واختفائها الملتبس ( الخ
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والتدمار الشتامل التذي لحتق بتالبالد بستبب  والمقاطعتة الحصتار قراراتوالتوليفة الواسعة من 

التي ارتبطت به والشرائح قادرا  على أن يهيئ للفئات  الدكتاتوري غزو الكويت، لم يعد النظام

دى الحصتتار المفتتروض التتى جملتتة نتتتائج فتتي أ. الحاكمتتةالطغمتتة  قبتتل بهيمنتتةتجعلهتتا تظروفتتا  

مستويات القمتع متن جهتة اخترى نتيجتة لواقتع  وتعاظمالريوع النفطية من جهة  تقلصمقدمتها 

انتتتاج هيمنتتته وخصوصتتا فتتي اوستتاط  إلعتتادةان النظتتام لتتم تعتتد تتتتوفر لديتته االمتتوال الالزمتتة 

دأت تتضتتاءل وتتملمتتل رغتتم كتتل جهتتوده للحفتتاظ علتتى تماستتكها قاعدتتته االجتماعيتتة التتتي بتت

 .ووحدتها حتى لو تتطلب االمر مهر هذه الوحدة بالدم

" أدت ظتتروف الحصتتار، التتتي كانتتت نتيجتتة منطقيتتة لتتنهج النظتتام، التتى آختتر ومتتن جانتتب     

متتن جهتتة،  اضاامحالل الطبقااة الوسااطىول قتتة فتتي البنيتتة الطبقيتتة، معلمهتتا األعمي" تحتتوالت 

ثريتتتة، تتكتتتون متتتن " طبقتتتة " قابتتتل ذلتتتك بتتتروز  . لك التهمتتتيش الواستتتع لعمتتتوم المجتمتتتعوكتتتذ

المتستتلطين علتتى الحكتتم، والمرتزقتتة متتن العستتكريين حمتتاة النظتتام التتدكتاتوري، وجالوزتتته 

متن  واألثريتاءن وتجار السوق السوداء، وكبار المقاولين والمالكين، يوالمنتفعين منه، والمهرب

 الصناعيين والتجار
207
نحتن إذن شتهود ظتاهرة تركتز شتديد للستلطة مقترون بته ويقتوم عليته  .

يقابله تهميش قطاعتات واستعة متن المجتمتع بستبب الركتود  (رغم تضائلها)تركز شديد للثروة 

االقتصادي الهائل، والذي قاد بدوره الى أثار سلبية هائلتة، فتي مقتدمتها تتدمير منظومتة كاملتة 

ال يتستتع ، (إن صتتح تستتميتها بتتالقيم)قتتيم جديتتدة " هتتوض ن" متتن القتتيم االجتماعيتتة مقرونتتة بتتـ 

 .هي بحاجة الى معالجة جادة من قبل السوسيولوجينالمجال هنا للدخول في تفاصيلها و

الدائمة، التي تحدثنا عنها في مكان سابق من الدراسة، الى " االبتالع " لقد أدت عملية     

كيف تمت : نطرح سؤال بسيط وي!. نزب في آابتالع العشيرة للدولة والح –نهايتها المعروفة 

 ؟  عادة انتاج النظام في ضوء هذه الصيغة الملتبسةإعملية 

أدت هنتتا فتتي ظتتروف العتتراق " العشتتيرة الحاكمتتة " علتتى ذلتتك يمكتتن القتتول ان  لإلجابتتة    

الملموسة وظيفة الطغمة، وذلك عبر توزيع االدوار داخلها بصتيغة تكفتل ضتمان التتوازن بتين 

الجميتع، ومتن أجتل خلتق التشتابكات المطلوبتة تتم " ضتبط إيقتاع " ولكتي يتتم . المعروفتة كتلها

ونظتترا  . تجميعهتتا لتبقتتى تحتتت قبضتتة النتتواة القياديتتة العليتتا وإعتتادةتجزئتتة الستتيطرة متتن جهتتة 

لألهميتتة التتتي تتمتتتع بهتتا المؤسستتة االمنيتتة فتتي منظومتتة أجهتتزة الستتيطرة، وكتتذلك الستتلطة 

راد العشتيرة علتى مختلتف المفاصتل االساستية لهتاتين المؤسستتين، بمتا االقتصادية، تم نشر أفت

تملكه كل منهما من قوة للسيطرة، وبما يؤدي الى خلق أقطاب قادرة على النهتوض بأدوارهتا، 

كل قطتب فتي الحكتم شتاركه قطتب فتي االقتصتاد متن . كل حسب منطقة السيطرة التي بحوزته

لم التجتارة والمقتاوالت يمثل امتتداده فتي عتا األولىأقارب الدرجة 
208
قطتب االقتصتاد يتراكم . 

                                                           
 .330 – 329 ص سابق، مصدر ،...العراقي االقتصاد زيني، علي دمحم. د: قارن 207
208
 .  ذكره سبق مصدر ،....والقبيلة والحزب الدولة الجزائري، زهير: قارن: قارن النقطة هذه حول التفاصيل من لمزيد 
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" صتتناعة " هكتتذا تمتتت . الثتتروة، التتتي تحضتتى بتتدعم وحمايتتة قطتتب االمتتن أو االستتتخبارات

رئيس الدولة، واستخدم البيروقراطتي إبتن : االثرياء الجدد الخارجين من معطف شيخ العشيرة

االجتماعية التي بحوزتته لصتناعة العشيرة القادم من الريف، الماسك بالسلطة، استخدم الثروة 

 لإلجتتراءاتأثريتتاء العشتتيرة متتن ختتالل المشتتاريع والمقتتاوالت الكبتترى ومتتن دون الخضتتوع 

 .الطبيعية في منح هذه المقاوالت، وكذلك من خالل الهيمنة على التجارة تصديرا  واستيرادا  

هتو، فتي وجته رئيستي  في االقتصتاد" القطاعات االقتصادية " إن هذا الموقع الذي احتلته      

في الحفتاظ علتى النظتام، " جهودها " تتقاضاه لقاء  –إن جاز لنا التعبير " ريع " منه، ثمن أو 

تحضتى " الجهتود والختدمات المحتددة " ولقتاء هتذه . في اعادة انتاجته دون عوائتق والمساهمة

حها الجديتدة بمواقع نفوذ لها في االقتصتاد والدولتة، تستخرها لخدمتة مصتال" القطاعات " هذه 

 .المتبلورة

الجماعاة " ويعني ذلك أن دور الدولة يكتسي معنى أخر أو يزداد تحديتدا، بحيتث أن دولتة      

" العشتيرة " باتتت تتحتدد بستبب احتتالل أفتراد  – فالح عبد الجباربحسب تسمية  –"  القرابية

د لمتن هتو فيهتا حتق الحاكمة فيها موقتع الفئتة المهيمنتة، لمجموعتة متن مواقتع النفتوذ التتي يعتو

بهذا المعنتى يصتح علتى . االنتفاع الخاص المباشر، من حيث هو حق انتفاع عائلي أو وظائفي

يخترج منهتا متتخم الجيبتين متن يتدخلها " مزرعة " القول الشائع بأنها " العشيرة /الدولة" هذه 

 مهدي عامالخاوي الجيب، على حد تعبير الشهيد 
209
ياستي ينشتأ هنتا تنتاقض بتين التدور الس. 

التقليتتتدي للدولتتتة المتمثتتتل فتتتي تتتتأمين ديمومتتتة النظتتتام المستتتيطر دون عوائتتتق وبتتتين دورهتتتا 

الطامحتة بتال حتدود " االقطاعتات العشتائرية " لـ " الريع " االقتصادي المتمثل في تأمين ذلك 

 .للسلطة والثروة، والتي بدأت تحتل مواقع السيطرة على المفاصل االقتصادية االساسية

بتتين الستتلطتين االمنيتتة واالقتصتتادية ازدادت لحمتتة فتتي ظتتروف  الرابطااة الوثيقااةإن هتتذه     

يرة باالقتصتاد عبر تحكم العش ثنيناإلتحقق اندماج كبير وتداخل بين  فقد. الحصار االقتصادي

" و " عاصتفة الصتحراء " وخالل السنوات التي تلت . منية ابتداء من فوقحسب التراتيبية األ

مسكت العائلة الحاكمة بكافة حلقتات االقتصتاد، وباتتت تستيطر أي الصيت السيئت" أم المعارك 

وبترز بوضتوح صتارخ الثتراء . على كافة جوانبته الرئيستية محولتة إيتاه التى اقطاعيتات مغلقتة

تتضور جوعتا، وجاهتدت متن أجتل كانت الفاحش لفئة ضئيلة مقابل اغلبية مطلقة من المجتمع 

 .الحصول على لقمة العيش

تستيطر تمامتا   كانتت (تكريتت)مدينة واحدة  عددا  قليال  من العوائل التي تنتمي الى إن هناك    

أو تولتوا مناصتب  آنتذاكعلى االقتصاد، أغلب ابنائها كانوا اعضاء قياديين في الحزب الحاكم 

الدولتتة كتتالجيش والمختتابرات وتحولتتوا التتى النشتتاط  أجهتتزةقياديتتة فتتي مؤسستتات قياديتتة فتتي 

                                                           
209
 :بيروت)االول  القسم. لبنان في االهلية الحرب اسباب في بحث. السياسية الممارسة في النظرية عامل، مهدي: انظر 

 .212 ص ،(0828 الفارابي، دار
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ستما متن الشتريحة القياديتة إ (011)هنتاك  فتإنشتير المعطيتات االحصتائية وكما ت. االقتصادي

متتادة أساستتية متتن طعتتام  (02)العليتتا كتتانوا يتحكمتتون باقتصتتاد التتبالد، حيتتث اصتتبح التتتحكم بتتـ 

 واألجهتتتزةالنتتتاس متتتن قبتتتل نفتتتس العشتتتيرة عامتتتل اضتتتافي بعتتتد الهيمنتتتة علتتتى اجهتتتزة القمتتتع 

االيديولوجية 
210
. 

فعلتتى ستتبيل المثتتال . أدوارجتتري عمليتتة تخصتتص عميقتتة وتوزيتتع تكانتتت وبمتتوازاة ذلتتك     

وتكتتاد كتتل التتدالئل  .علتتى قطاعتتات واستتعة( عاادي) الستتابقكبتتر لتترأس النظتتام األ االبتتنستتيطر 

ينافسته فتي مجتال التجتارة كتان هائلتة، فتال أحتد  مالية تشير الى أنه كانت بحوزته امبراطورية

ألتف  811حتوالي )تجتارة تهريتب التنفط الختام  في" الالعب الوحيد " كما أنه كان  .الخارجية

، حيث استطاع انشاء نظتام ستري لتصتدير التنفط ومشتتقاته لتفتادي الحظتر علتى (برميل يوميا

ومقابتل ذلتك أعيتد . نتيجتة غتزو قتوات النظتام للكويتت تصدير النفط الذي فرضه مجلس االمن

يتتحكم ( قصتي)النظتام  تنظيم االجهزة القمعية ومركزتهتا بحيتث أصتبح االبتن االصتغر لترأس

 .بكل خيوط المؤسسة االمنية وأجهزتها المتنوعة

فتتي الستتيرورة االجتماعيتتة الفاعلتتة فتتي هتتذه  تناااقض بنيااوي مسااتحكميجتتب أن نعتتي وجتتود     

الفئتتات الجديتتدة القادمتتة متتن العشتتيرة الحاكمتتة وتحالفاتهتتا  صااعودالتشتتكيلة االجتماعيتتة، أي 

متن ناحيتة، وااليتديولوجيا والممارستات االقتصتادية التتي  المتنوعة التى مرتبتة الفئتة الحاكمتة،

 .تبرز من خاللها هذه المسيرة من ناحية ثانية

المنوط بسلطتها يجسدان طريقتة جديتدة لالستتبداد السياستي مؤقلمتة  والدورالدولة  شكلإن     

عبتتر التتتزاوج بتتين الستتلطة القمعيتتة والستتلطة الماليتتة، وينشتتأ أشتتبه " ظتتروف العصتتر " متتع 

المالي، ال تتحدد المواقع فيه على أساس القوة االقتصادية، بتل علتى أستاس  –بالمجمع القمعي 

ومتن هنتا . التي يقدمها المنضوي لهتذا المجتمتع التى الستلطة" الخدمة " القرابة العائلية ومدى 

إنتته لتتيس مظهتترا  متتن مظتتاهر . يتعتتين فهتتم المؤسستتة العستتكرية كتتذلك وتحليلهتتا فتتي كتتل عمقهتتا

نماااوذج )علتتتى بقيتتتة الستتتكان ( أو االئتتتتالف الطبقتتتي المهتتتيمن)اه الطبقتتتة الستتتائدة فتتترض إكتتتر

" العنتف الشترعي " إنته جتزء متن تشتكل  األصتحبتل وعلتى ( الدكتاتورية العسكرية التقليدية

 .في سيرورة نشأة الفئات الحاكمة الحاملة لقيم العشيرة وتصوراتها
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 3112االجتماعية بعد  -طبقيةمالمح خريطة العالقات ال: املطلب الثاني
 معقاادامتتا زال و 8/8/2111ومنتتذ التتى ان الوضتتع فتتي بالدنتتا  اإلشااارةال بتتد متتن بدايتتة،     

لتضتتفي علتتى الحالتتة العراقيتتة خصوصتتية يجتتب  فتتي آن واحتتد عمليااات وتتفاعتتل فيتته جملتتة

 .اإلحاطة بها عند التحليل وتجنب الصيغ االختزالية والتبسيطية

 : صراعات من به يرتبط وما التعقيد لهذا ظاهريا، متناثرة، نعناوي هناك طبعا    

 الحرب خيار من مرجعيته ستمدا الذي ومشروعه االحتالل: االول العنوان 

  بناء؛ واعادة تفكيك استراتيجية من به رتبطا وما ومنتجاته

 ؛الجديدة العراقية الدولة هوية: الثاني  

 ؛الفيدرالية: الثالث 

 ؛والدولة الدين بين العالقة: الرابع  

 ؛المتنوعة وقواه والتخريب رهاباإل: الخامس  

 المناهضة والقوى السابق النظام ومرتكزات مخلفات من الموقف: السادس 

  ؛السياسية للعملية

 الخ.....هيكلة النظام االقتصادي والمعركة الدائرة حوله عادةإ: السابع . 

 

 الصتراعات هتذه ان هتي واحتدة نتيجة الى ستفضي فإنها المتناثرة العناوين هذه جمعنا ذاإو    

 الجديتدة الدولتة وشتكل والثتروة والمواقتع الستلطة وحتول السياستي العتراق مستقبل حول دورت

  .ومضمونها

 العوامتتل متتن جملتتة عتتن بمعتتزل لتتيس الصتتراعات، هتتذه تفاااقم انبتت التتتذكير هنتتا متتن بتتد وال    

 :بينها من واألسباب

 بور؛للنظام المق التركة الثقيلة 

 على شعبنا ابناء تصنيف الى ولجوئها االحتالل قوات وسياسة اجراءات 

 المشهد على هيمنتها لضمان استراتيجيتها ضمن قومي - طائفي اساس

  العراقي؛ السياسي

 والقومي، الطائفي االستقطاب نهج السياسية واألحزاب القوى بعض اعتماد 
 النفوذ؛ وتوسيع القرار مراكز  الى للوصول

 من والتكفيريين االرهاب قوىو الصداميين البعثيين وممارسات اتنشاط 

 العداء مشاعر ومفاقمة إلثارة جانبها من تعمل التي وحلفائها القاعدة جماعة

 الطائفي؛ والتهييج والكراهية

 من تدعم نشاطات في وتورطها واإلقليمية الجوار دول بعض ممارسات 

 .تلك أو الجماعة هذه خاللها
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 التى السياستية العمليتة دفتع علتى القدرة وعدم المتكرر، السياسي االستعصاء أسباب وتعود    

  :بينها من عوامل جملة إلى جديدة، نوعية ذرى

  المتنفذة؛ القوى لدى السياسية اإلرادة غياب .2

 والمشاركة الديمقراطية قاعدة على السلطة اقتسام مبدأ اعتماد غياب 1

 . سلفا االدوار يحدد لمحاصصةل نظام عن بعيدا القرار، صنع في الحقيقية

 

 كتتل وعبتتر ،8/8/2111 منتتذ التتبالد عرفتهتتا التتتي السياستتية التطتتورات أعطتتت فقتتد لهتتذا    

 فتي الستلطة وبنيتة طبيعتة ألن ،مشاوهة ناقصة، ديمقراطية واالستشارية، االنتخابية التجارب

 . الصحيح الديمقراطي عنىبالم للتداول قابلة غير منها تجعل تحكمها التي والتوازنات العراق

 لتأستيس تمتارين باعتبارهتا ايجابياتهتا من الرغم على ،جرت التي العديدة االنتخابات أن ثم    

 سياستتية رهانتتات بتتدون جتترت انهتتا بيّناات ،يقتتال كمتتا"  الحيتتة التتذخيرة" بتتـ تمتتت الديمقراطيتتة

 االمتر واقتع فتي شتكلت لم لهذا. تفاصيلها في للدخول المجال يتسع ال عديدة وألسباب واضحة،

 نهتاأ إذن"  الطبيعتي"  متنو المجتمعيتة، والمشتاريع البترامج حتول الديمقراطي للتباري مجاال

 هنتا المشتكلةو. الجوهريتة غيتر التغيترات بعتض مع السابقة واألنساق البنى نفس انتاج تاعاد

 استاس علتى بتل وطنتي استاس علتى تقتوم ال - المتنفتذة القتوى رؤية بحسب - المشاركة نأ في

 التبالد يارهن ممتا ،المطتاف نهايتة في المقررة هي الفرعية الهويات حيث ،للمحاصصات نظام

 . الديمقراطية صوب للتقدم الضروري التراكم خلق امكانية تتيح ال دائرية سياسية دورات في

 المحاصصتتتتات استتتتاس علتتتتى جتتتتوهره فتتتتي يجتتتتري التتتتذي االصااااطفاف نأ ،والخالصااااة    

 يتجتاوز مشتروعل الحاملتة القتوى تهمايش التى األمتر واقتع في ،يؤديو أدى ،القومية/الطائفية

 دولتة العصترية، الديمقراطيتة الدولتة ببنتاء حقا المعنية القوى أي ،والقومية الطائفية التكوينات

 . رعايا دولة وليس احرار مواطنين

"  تحكومتا متن جعتل القومية،/الطائفية المحاصصات نظام عن الناجم السياسي المجال إن    

 الفعتتتل علتتتى قتتتادرة غيتتتر حكومتتتات المختلفتتتة، "الشتتتراكة الوطنيتتتة " او  " الوطنيتتتة الوحتتتدة

 زمتةاأل يادير تنفيتذي جهتاز التى تلتك، وأ الدرجتة بهتذه جميعهتا، تحولتت فقتد. الجادة والمبادرة

  .فعال تجاوزها على قادرة حقيقية برامج يطرح وال البنيوية

الراهنتتة والتتي تتتأتي أيضتا امتتتدادا للفتترة التتتي ستبقتها، هتتو  للفتتترة االنتقاليتة المعلام الممياز    

تفاااقم التفاوتااات االجتماعيااة وتعمااق الفاارز الطبقااي واالجتماااعي وتفاااقم البطالااة وبمااديات 

بتتوترات اجتماعيتة قتد يكتون متن  ينذربشكل خطير بات  واسعة وتعاظم التهميش االجتماعي

ت المكبوتة اليوم بفعل عوامل عديدة، بعضتها الصعب السيطرة عليها فيما لو تفجرت التناقضا

 . يقع خارج االقتصاد طبعا  
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مختلتتف طبقتتات وفئتتات وشتترائح المجتمتتع العراقتتي متتن جتتراء األزمتتة  عانااتكمتتا معلتتوم،     

البنيوية العميقة التي كان يعاني منها منتذ فترض الحصتار االقتصتادي أثتر غتزو قتوات النظتام 

من جتّراء سياستات إدارة هتذه األزمتة التتي انطلقتت بعتد  ،  ثم0881أب  2السابق للكويت في 

وقد تفاقمت هذه األزمة بعد انهيار النظام الدكتاتوري واحتالل بالدنتا متن طترف القتوات . ذلك

، ومتا رافتق ذلتك كلته 2282األجنبية وشرعنة هذا االحتالل بقرار مجلتس األمتن التدولي رقتم 

جتراء السياستات التتي نفتذها وينفتذها االحتتالل  ات جديتدة وعميقتةلها واتخاذهتا متديّ  تغذيةمن 

  .الذي لم يتح الفرصة للعراقيين لتسيير المرحلة الراهنة

تتجلتى  فتي الفتترة الراهنتة ابرز معالم األزماة البنيوياة ولمزيد من التفصيل يمكن القول ان    

 :في

مؤشترات  ويتجلى ذلتك فتي عتدة. مواصلة تفاقم االختالالت الهيكلية لالقتصاد العراقي .0

 :من بينها

وخصوصتتا قطتتاعي الزراعتتة  تواصاال ضااعف باال تاادهور قطاعااات اإلنتاااج المااادي -

والصناعة التحويلية وتدني وتائر نموهما، حيث ال تشكل حصة الصناعة التحويلية في 

فتتي حتتين تبلتتغ حصتتة الزراعتتة % 2.9ستوى  2118فتتي عتتام  االجمتتالي المحلتتي النتاتج

 فقتتتط 5.2%
211
كانتتتت حصتتتة قطتتتاع الصتتتناعة  2111عتتتام انتتته فتتتي هتتتذا متتتع العلتتتم  .

% 01.9في حين بلغت حصة القطاع الزراعي % 8.0التحويلية قد بلغت 
212
 . 

حظااي قطاااع الخاادمات بالنصاايب االكباار فااي الناااتج وعلتتى استتاس هتتذا الواقتتع المختتتل  -

متن مكونتات % 21اذ يشتكل حتوالي اكثتر متن   المحلي االجمالي بعاد القطااع النفطاي

د قطاع النفط من تركيب معادلة االقتصاد التوطني ترتفتع مستاهمة وباستبعا. ذلك الناتج

منته ممتا % 61قطاع الخدمات في تكوين الناتج المحلي االجمالي الى نسبة تزيتد علتى 

 . اقتصادا خدميا ضعيف االنتاج في الوقت نفسهيؤشر الى ان االقتصاد العراقي بات 

اقتصااد فهو كما معتروف . العراقي تعاظم الطبيعة الريعية واألحادية الجانب لالقتصاد -

نتيجتة الركتود االقتصتادي  ةبحتدّ ، وهتذه تتأثرت يعتمد في تطوره على العوائاد النفطياة

والتتذي  05/8/2119العتتالمي التتذي استتتتبع األزمتتة الماليتتة العالميتتة التتتي تفجتترت فتتي 

 أثاروقتد . أستعاره وانخفااضعلتى التنفط  تقلص الطلابأدى، من بين أمور عديدة، الى 

التى  وأدىا االنخفاض بشكل مباشر على واردات ميزانية الدولة وقدرتها التشتغيلية هذ

حتوالي  2101بلتغ العجتز فتي موازنتة )تعميق العجز المتراكم التذي تعتاني منته أصتال 

مليتار دوالر فتي  08، في حين بلغ حوالي اكثتر متن مليار دوالر وهو عجز حقيقي 21

 مننن اجمننالي الموازنننة%  0326عجننز نسننبة ال مننن جانننب اخننر بلغننت(. 2102عتتام 

مننن اجمننالي الننناتل المحلنني االجمننالي لعننام % 0126و  (3100فنني عننام % 0621)

  .(3100في عام % 03) 3103

                                                           
211
 الموحد العربي االقتصادي التقرير العربي، النقد صندوق: في الواردة المعطيات الى استنادا الباحث طرف من محتسبة 

 .ط؛ وكذلك الجهاز المركزي لإلحصاء، وزارة التخطي112 ص( 2/1 ملحق) االحصائية المالحق ،1622
212
 جدول ،08 ص ،1626 الوطنية التشغيل سياسة وثيقة االجتماعية، والشؤون العمل وزارة العراق، جمهورية: قارن 

 (.2) رقم
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فقد كشفت المسوحات اإلحصائية االقتصادية واالجتماعية التي . تفاقم مستويات الفقر .2

ة التخطيط العراقية من طرف عدة مؤسسات من بينها وزار السنوات االخيرةأجريت خالل 

 الشديدة، بالمخاطر محفوفةٍّ  بيئةٍّ  في ورميهم يعيشون تحت خط الفقرربع السكان أن حوالي 

وتشير نتائج . واالجتماعي والثقافي والسلوكي النفسي واالضطراب والقلق بالحرمان ومفعمة

تي نشرت في الدراسة التي اجراها البنك الدولي باالشتراك مع وزارة التخطيط العراقية، وال

دوالر  95من سكان العراق يقل دخلهم عن % 88، ان 25/0/2118
213

، وهذا ال يتجاوز 

  .دوالر 255ثلث المعدل الشهري البالغ 
حيث . هو التفاوت الملحوظ في مستويات الفقر بين المدينة والريفايضا وما يثير االنتباه     

الريف مرتفعة جدا لدرجة أن نسبة مستويات الفقر في  نأ الى تشير المعطيات اإلحصائية

 . ، أي أنها تعادل حوالي ثالثة أمثال النسبة في المناطق الحضرية%65الحرمان هناك بلغت 
محتوما بل هو النتيجة ن  ضعف النمو االقتصادي ليس قدرا أ هنا على التأكيدومن المفيد     

وبنية السلطة تاج السائدة التبعي ولمنطق عالقات االن الرأسماليزمة النظام المنطقية أل

شارة عند القوى المتنفذة في بالدنا الى االسباب الفعلية الكامنة وراء إية أوال توجد . الحاكمة

الفقر في البالد أي ما هي العالقات االجتماعية وفي مقدمتها عالقات الملكية وبنية السلطة 

وما ال تستطيع . اعي الواسع؟التي افرزت هذه االوضاع وفي مقدمتها الفقر والتهميش االجتم

التريلونات من عشرات كل ديماغوجية هذه القوى تبريره هو كيف يمكن أن تتواجد بالبنوك 

، في الوقت الذي "السيولة الزائدة " الدنانير والمليارات من الدوالرات والتي تعاني من 

مة الشراكة حكو" كيف لـ   تحت خط الفقر؟ شخصماليين  ثمانيةيعيش فيه ما يقارب من 

ان تدعي محاربة الفقر وهناك قوى ترى بالعين المجردة تقوم بنهب ال حدود له " الوطنية 

للمال العام في الوقت الذي يعاني فيه ربع السكان من الجوع والمرض ويجري تهميش 

يديولوجيا القوى إهذا يمكن القول انه ومهما حاولت متواصل لقطاعات واسعة من السكان؟ ل

تعتيم الواقع فإن الفقر ليس سوى النتيجة المنطقية لتحويل الثروة من الفقراء الى  المتنفذة

حيتان السلطة وتمركزها، أي انه ليس قدرا محتوما بل نتاج بنية السلطة ومنظومة عالقات 

 . االنتاج السائدة وهيكل الملكية

 

 ال ا القوى المتنفذةالتي روجت له" استراتيجية التخفيف من الفقر " ن أخالصة القول،     

تستهدف محاربة الفقر بشكل جذري، الن ذلك يستتبع تغيير عالقات القوى االجتماعية بما 

يعنيه ذلك من اشكال اجتماعية جديدة لتوزيع الثروة والدخل وهذا ما يهدد السيطرة الطبقية 

فإنها خرج، حاليا واعية بخطورة هذا المالقوى الحاكمة وألن  .للقوى المتحكمة في المجتمع

يتركز . لحفاظ على مصالحها، تعمل على تلطيف التهميش االجتماعي الواسعا ومن أجل

الدور هنا حول التدخل لتصحيح االختالالت التي يفرزها تنظيم المجتمع بقوانين السوق عن 

. وليس الحد منه تشريك الفقر والبؤس والتهميش وبالتالي االستقطاب االجتماعيطريق 

لقول انه ال يمكن بناء استراتيجية حقيقية لمكافحة الفقر في ظل تناسب القوى لهذا يمكن ا

 .الراهن، أي في ظل السياسات االقتصادية التي تمارسها القوى المتنفذة بكل تالوينها

                                                           
213 Middle East Economic Survey, 2/2/2009, p.16.                                                                                                             
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استمرار المعدالت المرتفعة للبطالة علاى خلفياة تعطال القسام األعظام مان اإلنتااج الصاناعي  .1

تبلتغ الفئتة ( 2108 – 2101)واستنادا الى خطة التنمية الوطنيتة . ىواألنشطة اإلنتاجية األخر

ن معتدل النشتاط إال أ( شتخص مليتون 06.5اي % )58.2( 68 – 05)العمرية في سن العمل 

اي % )51ستتاس ال يتجتتاوز لتتتي يعتمتتد عليهتتا ستتوق العمتتل يشتتكل أاالقتصتتادي لهتتذه الفئتتة ا

 (مليون نسمة 9.951
214
مليتون عراقتي يبلتغ عتدد ( 11.5)وع وبعبارة اخرى فتان متن مجمت. 

مليتتون، اي متتا ( 9.951)بحتتدود ( اي مجمتتوع العتتاملين والعتتاطلين)الناشتتطين اقتصتتاديا متتنهم 

من مجموع سكان العراق % 28يعادل 
215
ويبدو تأثير البطالتة أكثتر وضتوحا علتى الشترائح  .

المتحتدة ان  مملألواظهر تقرير . %11الشبابية حيث يراوح معدلها في أوساط هؤالء بحوالي 

متتن العتتاطلين عتتن العمتتل فتتي % 52يشتتكلون ( ستتنة 28و  05متتا بتتين )الشتتباب متتن التتذكور 

ألف طالتب وظيفتة جديتد يتقتدم التى ستوق العمتل ستنويا وال  851التقرير ان  وأضاف. العراق

، بقطاعية الحكومي والخاص، متن استتيعاب هتذه المئتات متن االلتوف طاقة لالقتصاد العراقي

نتيجة عدم تبلور رؤية تنموية واضتحة رغتم متا قيتل متن  سنة، فهو غير مهيأ لذلكالجديدة كل 

كالم كثير حول ذلك
216
ومن المتوقع ان تزداد نسبتها علتى المتدى القصتير فتي حتال االنتقتال  .

وتؤكتتد بعتتض الدراستتات أيضتتا أن عمليتتة إعتتادة هيكلتتة االقتصتتاد العراقتتي . التتى الخصخصتتة

يالحتظ ارتفتاع معتدالت ومتن جانتب اختر . الفقترالبطالة وت ية ستفضي الى زيادة معدالالجار

االجتماعية كتان معتدل البطالتة وساط النساء فطبقا لتقارير وزارة العمل والشؤون البطالة في أ

 2119عام % 21.15ليرتفع الى  2111في عام % 08.0وساط النساء قد بلغ في أ
217
.  

الشتخاص اي ا)اخرى هي البطالة الناقصة  الى البطالة بمعناها العام هناك ظاهرة وإضافة    

فطبقتا (. و الذين يعملون لستاعات اقتل متن ستاعات العمتل المعتتادةالذين يعملون بدوام جزئي أ

عتام % 11التى  2112فتي عتام % 29للمعطيات االحصائية فقد ارتفع معدل تلك العمالتة متن 

2119 
218
 . 

لوصفات صتندوق النقتد التدولي التى لقد قادت سياسات الحكومات المتعاقبة والتي خضعت     

وهتذا . والمطلوب اليوم ادراج رؤية العمالة ضمن استراتيجية تنمية وطنية جديتدة. هذه النتائج

فتتي اهتتدافها العامتتة، وفتتي  فتتي طبيعتتة الستتلطة، ابتتتداء يقتضتتي تغييتتر المستتارات تغييتترا عميقتتا

 .هاالقوى التي تمثل

ات االجتماعيااااة وتعمااااق الفاااارز الطبقااااي تفاااااقم التفاوتاااابينتتتتت حصتتتتيلة الفتتتتترة المنصتتتترمة  .8

 نتيجاة منطقياةالتي هتي  تعميق التفاوتات الدخليةفقد أسهمت الوقائع أعاله في . واالجتماعي

السلطة، حيث يالحظ وجتود فتوارق كبيترة فتي مستتويات التدخل بنية لنوعية عالقات الملكية و

بر أنشتطة ريعيتة ال صتلة لصالح الفئات التي راكمت الثروة وحصلت على المداخيل العالية ع

                                                           
214
 العاملة القوة من( 2112 عام) %68.0 هناك نإف والشؤون االجتماعية العمل وزارة لمعطيات وطبقا نهأ االنتباه يثير ما 

 اذ والصيد الزراعة قطاع الثالثة بالدرجة يأتي والصحة والتعليم العامة االدارة بين مناصفة مقسمة الخدمات قطاع في يعمل

%. 00.5 بلغ حيث والبناء التشييد قطاع خيراأو% 01.5 بواقع الصناعي القطاع ذلك يلي العمل قوة من% 01.8 يستوعب

 .88 ص سابق، مصدر ،...التشغيل سياسة وثيقة االجتماعية، والشؤون العمل وزارة: قارن
215
، مصدر ...لالتشغي سياسية وثيقة االجتماعية، والشؤون العمل وزارة العراق، جمهورية: انظر التفاصيل من لمزيد 

 . 2 ص سابق،
216
 وقد. 25/2/2118 االنسانية، للدراسات التقدم ، معهدالعراق في العامة الموازنة تثقل الحكومية الوظائف المتحدة، االمم 

 .862ص سابق، مصدر ،... العراقي االقتصاد زيني، على دمحم.د عن ورد
217
 .11، مصدر سابق، ص ... ثيقة سياسية التشغيلوجمهورية العراق، وزارة العمل والشؤون االجتماعية، : قارن 
218
 .51 ص ،السابق المصدر 
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وعلتى . غيتر المشتروعة المرتبطتة بالفستاد المتالي واإلداري التدخوللها باإلنتتاج، فضتال  عتن 

بنفوذ متزايتد، خاصتة " قطاع أعمال " مدى السنوات األخيرة نمت مصالح خاصة قوية ونشأ 

 ". األوساط البيروقراطية " ببعض أن بعضه يرتبط بقوة 

دورا فتي هتذا المجتال  2111التتي انتهجتهتا الحكومتات المتعاقبتة بعتد وقد لعبت السياسات     

 ". محدثي النعمة " من  الجديدة حيث كانت منحازة طبقيا للفئات

وتشتتتد هتتذه المعانتتاة بفعتتل العجتتز . اسااتمرار المعاناااة اليوميااة لشاارائح واسااعة فااي المجتمااع .5

ي ادين الصتتحة والتعلتتيم، وفتتالفتتادح فتتي ميتتدان الختتدمات، ال ستتيما الكهربتتاء والمتتاء، وفتتي ميتت

 .توزيع مفردات الحصة التموينية

 وهتو متا يعكسته الجتدول رقتموطيادة البنياان " مؤسساة " تعاظم مديّات الفساد وتحوله الاى  .6

علمتا انته جترت االشتارة التى  ،تفقتأ العتين فأرقامتهالذي ال يحتاج الى اي تعليق اضتافي  (09)

 .هذه الدراسة قضية الفساد بتفصيل اكبر  في مكان اخر من
 

 (28) جدول رقم

 وموقع العراق فيها 1668 – 1662على المستوى العالمي خالل الفترة  الفساد مؤشرات

عدول الدول  السنوات

 المشتركة

 العراق عليها الحائز الفساد مؤشر عالمة تسلسل العراق 

2111 011 001 2.2 

2118 086 028 2.0 

2115 088 021 2.2 

2116 061 061 0.8 

2112 091 029 0.5 

2119 091 029 0.1 

 Transparency International (TI), Corruption Perception Index (CPI): المصتتتدر

                                                                                                                    www.icgg.org 

( جدا النزيه للبد وتعطى) عشرة وهي درجة علىأ من تتدرج الفساد مؤشر عالمة: توضيحية مالحظة

 .الحدين هذين بين البلدان بقية وتتأرجح( جدا الفاسد للبلد وتمنح) الصفر وهي درجة ادنى الى نزوال

 

 البنيويتة بعالئمهتا أعتاله ومتا رافقهتا متناالزمتة  الحصتيلة الملموستة حاليتا لتراكمتات آثتار وتشير    

وال يحتاج الى كبير عنتاء للتتدليل الدخل قد بدأ بالتبلور و الثروة نمطا جديدا لتوزيعإلى أن  ،سياسات

شتديدة تحتدث اآلن فتي مستتوى معيشتة الطبقتات والشترائح  تبايناتعن ذلك، بالتبعية،  نجموقد  .عليه

فهتتذه  .ي حتتدث فتتي متتداخيلها وأثّتتر علتتى مواقعهتتا االقتصتتاديةاالجتماعيتتة المختلفتتة طبقتتا للتغيتتر التتذ

سلبا على دخول ومستوى معيشة الطبقات الكادحتة والفئتات الوستطي، فتي حتين أدت  أثّرتالسياسات 

 . إلى تحسن واضح في دخول بعض الشرائح -في المقابل –

     

 اإليترادات فتي االكبتر العتبء ونيتحملت الفقتراء لوجتدنا ان 2102موازنة عتام مثال فمثال لو اخذنا     

 تعتادل المحتدود التدخل وذوي الفقتراء على المفروضة الضرائب حصة ان الى تشير فاألرقام العامة،

 !االغنياء على المفروضة تلك من ونصف مرة من أكثر

 ستنجد ان حصتة  2102وبالمقابل فانه وعنتد تحليتل مفتردات فقترة المصتروفات فتي موازنتة عتام     

 %.59 االغنياء حصة تبلغ حين من تلك المصروفات في% 82 حوالي يعادل ما بلغت الفقراء

http://www.icgg.org/
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 اقل بدرجة العامة المصروفات من يستفيدون الفقراء نأ هيو واضحة اعاله االرقام من الخالصة    

 المصتروفات متن هتؤالء يستتفيد حيتث تمامتا، معكوستة تبتدو االغنيتاء حالتة ان حتين في األغنياء، من

 المصتتروفات متتن قتتلأ عبئتتا تحملهتتم مقابتتل المحتتدود، التتدخل وذوي الفقتتراء متتن اكبتتر ةبدرجتت العامتتة

 ولكتتن اختترى بعبتتارة او النتتاس؟ يتظتتاهر لمتتاذا تفهتتم قتتد" الوطنيتتة الشتتراكة" حكومتتة ولعتتل. العامتتة

 ؟مفقودة االجتماعية والعدالة الناس يثور ال لماذا: معكوسة
219
. 

فحسب، أي على مختلف الطبقات االجتماعية فقتط، وإنمتا  اأفقيتأثير هذه السياسات  عمقولم يكن     

فهناك، داخل الطبقتة الواحتدة، فئتات . ، أي داخل فئات الطبقة الواحدةعموديامتد للتأثير عليها بشكل 

. شرائح محددة، داخل نفس الطبقتة استفادتضررا  كبيرا من تلك السياسات، في حين  تضررتمعينة 

الطبقتتات  بااينعتتن هتتذه السياستتات، لتتم يكتتن قاصتترا علتتى التمتتايز  منجاافالتمتتايز االجتمتتاعي التتذي 

وتحتاج هتذه المالحظتة إلتى المزيتد متن . صفوف تلك الطبقات داخلاالجتماعية المختلفة، وإنما أيضا 

 .الدراسات العيانية لتكشف العمق الفعلي للتأثير المشار إليه أعاله

     

النخبتة " ، اختتارت 2111التتي تلتت  خالل الفترة ي تدفقتالتوتحت تأثير الريوع النفطية العالية،     

  .نخبة ريعية بيروقراطية فاسدةفقد تحولت الى . االستهالك األسهلالحاكمة الطريق " 

     

جتري تشتكيلها تحتت القوى الطبقية واالجتماعيتة التتي من عالقات  أمام خريطة جديدةنحن، إذن،     

، بالتعتتاون متتع بعتتض فتتي حينتته كتتذلك ستتعي قتتوات االحتتتاللوقتتع سياستتات إدارة األزمتتة متتن جهتتة، و

، لتتدفع العتتراق ستتريعا علتتى طريتتق اقتصتتاد الستتوق المنفلتتت عبتتر إزالتتة الضتتوابط وحجتتب القتتوى

الصتتتالحيات عتتتن مؤسستتتات الدولتتتة وفتتتتح االقتصتتتاد العراقتتتي علتتتى مصتتتراعيه وتهيئتتتة األجتتتواء 

لتقلتتيص نفتتوذ  وستتعتبتتال حتتدود، االنفتتتاح  ارادتوالخالصتتة أن هتتذه القتتوى . للخصخصتتة الواستتعة

القطتتاع الحكتتومي، والحتتد متتن تتتدخل الدولتتة وإخراجهتتا متتن الحقتتل االقتصتتادي، والتتترويج القتصتتاد 

التفاعل السريع والواسع مع  دىأ .لحل مشكالت االقتصاد العراقي" الدواء الوحيد " السوق باعتباره 

قطتاع رأستمالي تتابع،  تأسايسيتا  إلتى رأس المال العالمي ومراكزه والقوى المرتبطة بمشروعها محل

دون أن يتمكن هذا القطاع من تحقيق األهداف التنموية المتوخاة إلخراج االقتصاد العراقي من أزمته 

 . البنيوية العميقة بسبب ال تكافؤ العالقة

 

، الميالعت الرأستمالي بنيويتا بالنظتام لالرتبااط تستعىالقتوى الناشتئة حتديثا  ببالدنتا بعض وإذا كانت     

فإنها تجد نفسها في مواجهة مع الطبقة المسيطرة على رأس المال في الخارج متن ناحيتة ومتع الفئتات 

في مواجهة مع الشترائح المتنافستة علتى  -داخليا -كما تجد نفسها . والشرائح الداخلية من ناحية أخرى

ذه األطتراف، ولكتن وال نقصد بالمواجهة هنا أن هذه القوى تتدخل فتي صتراع متع هت. الثروة والسلطة

تتفاعتل متع   تجد نفستها مضتطرة لكتي -بحكم وجودها في قلب بنية عالمية -المقصود أن هذه السلطة 

                                                           
219

أسئلة تبحث عن .. 1621االقتصاد السياسي لموازنة صالح ياسر، . د: قارن 2102لمزيد من التفاصيل حول موازنة   

. رنيتعلى االنت" موقع الطريق " وعلى  (طريق الشعب) حلقات في جريدة 5نشرت على  مادةإجابات واضحة، 

                                   .html-5-1-2012--01/12489-06-18-21-11-http://www.iraqicp.com/2010

                  

http://www.iraqicp.com/2010-11-21-18-06-01/12489--2012-1-5-.html
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 أداةوهتي عمومتا تصتبح . بينهتا الوسايطالعالقة فيما بينها، أو أن تقوم بتدور  تنظمهذه األطراف وأن 

للطبقات المسيطرة بفئاتها المختلفة
220
 . 

الوظيفة االقتصتادية للستلطات الحاليتة فتي إطتار عالقتهتا  فهم، وضع المعقدال يمكن في ظل هذا ال    

برأس المال األجنبي وممثليه فقط، بل يجتب فهمهتا أيضتا فتي إطتار عالقاتهتا بالفئتات المتشتكلة حتديثا  

ففتي إطتار قيتام هتذه الستلطات بتدور الوستيط بتين الطبقتة الرأستمالية العالميتة ". محدثي النعمتة " من 

. ، تتمكن متن أن تحقتق لنفستها قتدرا متن االستتقالل النستبي(وبعضها كومبرادورية) الفئات  وبين هذه

وطالما أن المجال الذي تتنافس عليه الفئات المسيطرة هو المجتال االقتصتادي، ألن المجتال السياستي 

ض تحكمه آليات أخرى إلعادة إنتاج السيطرة هي خارج موضوع هذه المساهمة، فإن القوة التي يفتر

أن تسعى السلطات المحلية إلى تحقيقها هي القوة االقتصادية والتي بواسطتها تقوم بدورها فتي حمايتة 

متن المختاطر السياستية ومظتاهر عتدم االستتقرار التتي يعرفهتا الستوق ( محليين وأجانب)المستثمرين 

 . وتعقيدات العملية السياسية وتنوع السلطات وتعدد مراكز اتخاذ القرار

ة، والاذي ل الريعياولادخل تاأثيراتهال هنااك  :التاالي مالحظات الساابقة تادفعنا الاى التسااؤلان ال    

 ؟1662االجتماعية بعد  على االقتصاد والطبقات تمثله بشكل اساسي الريوع النفطية،

فالنظام في العتادة ال يقتيم ستيطرته علتى العنتف فقتط ولكتن : الفكرة بسيطة. نعم: الجواب على ذلك    

اشترنا وقتد  تصبح هي قاعدتته االجتماعيتة( او مجموعة فئات)ى توزيع العطايا والمنافع لفئة أيضا  عل

وكيتف تقلصتت  ،رة النظام السابق وكيف لعبت الريوع النفطية هذا الدورالى ذلك عندما تحدثنا عن فت

فتس تقلتص الريتوع المتذكورة، ون التذي أفضتى التىقاعدة النظام االجتماعية بعد الحصار االقتصتادي 

، المتأتيتة متن الريتوع النفطيتة اساستا تعتاظم المتواردفعند . 2111االمر يجري خالل الفترة التي تلت 

وبزيتتتادة نصتتتيب القطتتتاع الختتتاص متتتن المتتتوارد  يتتتربح النظتتتام قواعتتتد كتتتان يضتتتمن والئهتتتا بالمتتتال،

متا يخلختل م االجتماعية، تنتشر القوة االقتصادية بعيدا  عن الدولة وتصتعب إدارتهتا بتالمنطق األمنتي،

لكن األمر ليس بهذه البساطة، ألن هذا النظام ال يقف ساكنا يشاهد ذلك في ستلبية  .من النظام السياسي

 يرتفتعيجاهد من أجل التكيف متع تراختي أحتد أهتم أدواتته فتي الستيطرة، لتذلك  انهكال، . منتظرا  حتفه

المجتمتع لكتي تفترض عليته بمستوى العنف تجاه المجتمع، كلما ترك قاعدتته االجتماعيتة تتنقض علتى 

         .بصيغ متعددة اإلتاوات

جماعتات وطوائتف "  الفئات االجتماعيتة التتي تشتكل قاعتدة النظتام تتتالف عتادة متنان فوبالمقابل     

وهي تتصارع مع بعضها البعض، وفي صراعها يستخدم البعض عالقاته بالنظام من أجتل  ،" وأفراد

الكتتل تقريبتتا  يحتتاول . ال يحصتتل عليهتتا منافستتوه امتيتتازاتالحصتتول علتتى متتوارد أو للحصتتول علتتى 

يفشتل  الثالتثأقتل، والتبعض  ولكتن بدرجتة ينجحاالخر البعض تماما  والبعض قد ينجح ممارسة ذلك، 

متتورطين متع النظتام  الجدد"  رجال األعمال"كثير من ال ، هناكبعبارة أخرى. فينزوي في ركن بعيد

  .! ل والنهار في الدعاء عليهمااللي ، حتى ولو كانوا يقضونالسلطةومع 

                                                           
220
، ترجمة ميشيل كيلو االمبريالية وإعادة اإلنتاج التابعنجهاز، ديتر س: لمزيد من التعمق في فهم هذه االشكاليات قارن 

وتجدر اإلشارة إلى أن عملية التحالف ال تفيد رأس المال . والحقا 61، ص (0892منشورات وزارة الثقافة، : دمشق)

بيع القروض  المحلي قدر فائدتها للشركات متعددة الجنسية التي تشتق لنفسها أساليب المتصاص المدخرات المحلية مثل

واألسهم في أسواق رأس المال المحلية، وتأمين الشركات المختلطة، وتحصيل مصارف التطوير واالستثمار المحلية عن 

 . طريق الحكومة، وتسريب جزء كبير من المدخرات المحلية إلى البنوك األجنبية
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متا يمتور بته ، والهويتات الفرعيتة" ممثلتو " يتقاستمها  تفكتك الدولتة التتي بتدأهذا باإلضافة إلتى أن     

، التي البد وأن تراقب بقلق زحتف المهمشتين القوى المتنفذةيضغط على كل ذلك  ،المجتمع من حراك

جرد جزر منعزلة من الغنى في محتيط كبيتر متن الفقتر م مثال   بغداد بعض مناطق والفقراء، فأصبحت

، وبتتذلك يصتتبح "! حمايتتة متتن يملتتك ممتتن ال يملتتك" هتتو الحتتاكم هنتتا يكتتون دور النظتتام  .والحرمتتان

الحديثتة  الرأستماليةفتي  ".ثتورة الرعتاع " عنتدما تهتددهم بتـ  أسيري البيروقراطية الحاكمتة المالكون

بفزاعتة  ينستيطر البيروقراطيتة علتى الرأستماليت لكيفيتة التتيارة ثمة امثلة كثيترة تشتير التى والمعاص

هتذه الفزاعتة فتي الواقتع تخفتف و. االنتاج واالستهالك حقولالفقراء والمهمشين والمقصيين من  ثورة

تدرك متدى التتردي التذي وصتلت إليته  البرجوازيةولكنها ال تحلها، ألن  االثنتينمن توتر العالقة بين 

نعكس علتى أشتياء كثيترة منهتتا قتدرة الدولتة علتى التتتواؤم متع مقتضتيات النمتتو التبالد، وهتذا التتردي يتت

واالستتقطاب ممتا ادى التى تغييتر اوزان وما يرتبط به من تفاوت في توزيع الثتروة  التبعي الرأسمالي

والتذي يحتتاج التى  8/8/2111خالل الفترة التي تلت السياسيين  -االقتصاديين -الالعبين االجتماعيين

  عةوقفة سري

 

ستمات  تناماتتعاظم الريوع النفطية نتيجة زيادة اسعار النفط الخام في السوق العالمية على خلفية     

فتي توستيع  " النخبتة السياستية" التي وّظفتها  لالقتصاد العراقي يالطابع الريعي والخدماتي والتوزيع

وقتتد . االستتتيعاب والستتيطرةالسياستتية، وتطتتوير آليتتات  -االجتماعيتتة -االقتصتتادية" الزبائنيتتة"شتتبكة 

لالقتصتاد  من هذه الطبيعتة المزدوجتة بقات والشرائح االجتماعية بدرجات متفاوتةالط بعضاستفادت 

بيروقراطية مرسملة متموضعة في الشترائح  فئةوقد نما في إطار ذلك  .الخدماتية –الريعية : العراقي

عليتتا التتتي تنحتتدر فتتي األستتاس متتن الفئتتات البيروقراطيتتة الحكوميتتة والسياستتية والعستتكرية واألمنيتتة ال

 ، أي انهتالجهتاز الدولتة" حيازتهتا"حتدثت جتراء  المجموعتاتن هذه ن نقطة تكويإ. الوسطى والفقيرة

" نهتب"عمليتة ، بفعتل المجموعتاتوقتد آلتت إلتى هتذه . أجهزتهتا" حيازتهتا" الدولة من ختالل" تملك"

عتن  باالستاسالنتاجم " القتصتادي المرتفتع جتدا  النمتو ا" ، حصتة كبيترة متن ثمتار المال العام الشديدة

تعتتاظم الريتتوع النفطيتتة 
221
قتتد  " الطبقتتة" ويعنتتي ذلتتك، بمصتتطلحات العلتتوم االجتماعيتتة، أن هتتذه . 

  .الزبائنية"كات يعّزز قدرتها على تطوير الشب  لقوتها" خاصا  "امتلكت مصدرا  اقتصاديا  جديدا  و

التتذين  "الجتتدد  رجتتال األعمتتال"شتترائح  التتتي باتتتت تضتتم البورجوازيااة الطفيليااةكمتتا تنتتامى دور     

، التتي انشتأها االحتتالل( مؤسسات اعمار العتراق)وقبلها مع  الحكوميعملوا مقاولين ثانويين للقطاع 

تشكل نستبة  كبيترة  متن قيمتهتا " العمولة"أو في مجال الوساطة في عقود التجارة الخارجية التي كانت 

 فقتتد الشتتريحتين، هتتاتين تشتتكيل فتتي ودورهتتا األستتود، الفستتاد ريعيتتة عتتن فكتترة وإلعطتتاء . اإلجماليتتة

 الثالتث العتالم بلتدان بعتض فتي األوروبيتة الشتركات تتدفعها التتي العموالت نتيجة الفساد ريعية ق دّرت

األصتلية  التكلفة فوق (والمعدّات المباني) الرأسمالي التكوين تكاليف من% 51و  21بين  يتراوح بما
222
البيروقراطيتة وبتين الفئتة الطفيليتة  " النخبة"  بين" المرئي" غير ذه الفترة نشأ التحالفوخالل ه .

 . الزبائنية بينهما العالقة ديناميات إطار في

التتى الطبيعتتة الريعيتتة لالقتصتتاد العراقتتي  العمتتل هتتذا وقتتد جتترت االشتتارة فتتي اكثتتر متتن مكتتان فتتي    

. متن صتادرات التنفطكلي على الريوع النفطية المتاتيتة بشكل شبه  السنويةالمالية الموازنات واعتماد 

                                                           
221
 :بيروت) العربي الوطن استشراف مشروع: العربي الوطن في والدولة المجتمع ،(محرر) إبراهيم الدين سعد مع قارن 

 .119 ص ،(0899 العربية، الوحدة دراسات مركز
222
 جمال دمحم تحرير"]العربية البلدان في الصالح والحكم الفساد"  :في ،ومعاييره الفساد مفهوم الفضيل، عبد محمود 

 .98ص ،(2116 ،2ط العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت) ،[باروت
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 .المطلوبتتة اإلصتتالحات اجتتراء عتتنالستتلطات الحاكمتتة وتستتاهم هتتذه المعطيتتات فتتي تفستتير عتتزوف 

الماليتتة  فاعتمتتاد ، ؤثر ستتلبا  فتتي عمليتتة التحتتول إلتتى الديمقراطيتتةتتت ةل الريعيتتوإن التتدخويمكتتن القتتول 

متتن المتتواطنين  المستحصتتلةالضتترائب  اعتمادهتتا علتتىن العامتتة للدولتتة علتتى التتدخل الريعتتي أكثتتر متت

كأحتتد دوافتتع التمثيتتل " ال ضاارائب ماان دون تمثياال نيااابي للمااواطنين"ضتتعف أثتتر مقولتتة يالمكلفتتين، 

أوتونوميتا "ومتن هنتا لتيس مفارقتة  أن تترافتق الريعيتة متع التستلطية، وأن تشتكل أستاس  .الديمقراطي

 أي استقاللها عن المجتمع" الدولة
223
. 

 

" االنتقال الديمقراطي " وفي اطار عمليات  1662بعد     
224
عندما كان الهاجس الترئيس فيهتا هتو  

 الحاكمتة بقيتادة الحتاكم المتدني (ةستلطة االئتتالف المؤقتت)التحول نحتو اقتصتاد الستوق، التتي ابتتدأتها 

يتة وفتق رؤى فتي البنيتة التحت " اصالحات ستريعة" بأخذ زمام المبادرة لبناء  (بول بريمر) االمريكي

اعتقدت انها تسهل انتقال متا استماه احتد البتاحثين
225
رأستمالية الدولتة الريعيتة المركزيتة التى اقتصتاد  

وبستتبب   ،اوربتا الشترقية فتي االنتقتال التى اقتصتاد الستوق model نمتوذجق الحتر علتى غترار الستو

 علتى يمكتن اعتبتار ذلتكو الالّعبين أدوار تغيّر عاله بتكثيف يالحظيها ألعمليات االصطفاف المشار إ

 تتتوارى شخصتيات المسترح، فتي كمتا األدوار فتإنّ  كتذلك وبوصتفه .اجتمتاعي تغيّتر عمليتة نتيجتة أنه

 مواقتع تغيّتر ذلتك في وهي  .والسلطة االجتماعية القّوة لعالقات المسرحيّة اللعبة قواعد ضمن وتظهر

 اآلخر بعضهم منزلة نم تحطّ  بينما معيّنين، العبين منزلة وت علي والتأثير، النّفوذ
226
 . 

، لتم "المرحلتة االنتقاليتة " وبعد ما يقارب العشر سنوات على رحيتل النظتام التدكتاتوري وتدشتين     

فتي وقتت غابتت فيته لعدم وجود رؤية واضتحة لتدى القتوى المتنفتذة بالدنا اقتصادا  انتقاليا  واضحا   تلد

وهكتذا لتم  . بعالقتة ستوق غيتر مكتمتل االنتقتال انماط من الشتراكة بتين الستوق والدولتة لتكتفتي التبالد

من اسس االقتصتاد االنتقتالي الكلتي التى اقتصتاد  2111يوفر االقتصاد االنتقالي في العراق بعد العام 

السوق إال مسببات الصراع المتمثلة بالتحرر المالي الواستع وخلتق ستوق ماليتة تتوازي تحترر منفلتت 

عناصتتر االقتصتاد االنتقتتالي االخترى اي حتتراك ممكتتن ان  فتي التجتتارة الخارجيتة، فتتي حتين لتتم تشتهد

الراهنة موضوع البحتث هتي اليتوم " الديمقراطية المالية " وهكذا فان ".  التحرر المالي" يتكامل مع 

مصتتدر الصتتراع وتوليتتده المستتتمر عبتتر إشتتكالية لتتم ت حتتل بتتين رأستتمالية الدولتتة ورأس المتتال المتتالي 

االهلي 
227
. 

 

بنتيجتة تطبيتق  السياستيين -االقتصتاديين -االجتماعيين الالعبين أدوار تعريف عادةإ عملية من نتج    

 نظتامٍّ  توليتدب ،"التحريتر االقتصتادي "  االنتقالية، أي  مرحلةالوتدشين وصفات صندوق النقد الدولي 

،  الشتتعبية، القطاعتتات احتتتواء فتتي منظومتتته وتشتتكل، قاطرتتته" الجتتدد األعمتتال رجتتال" يشتتّكل جديتتدٍّ

واالجتمتاعي  السياستي ضتبطه وأدوات والمجتمعيتة، السياستية المشتاركة ديناميتات في جهاوإدما
228
 .

                                                           
223
 .28 ص سابق، مصدر ،عربي ديمقراطي لبيان مقدمة: العربية المسألة فية، عزمي بشار 
224
 الديموقراطية السيرورة ديناميات جيل، غرايم: قارن ومصاعبه الديمقراطي االنتقال حول التفاصيل من لمزيد 

   (.2115 الثقافة، وزارة: دمشق )يوسف  شوكت ، ترجمةالمدني والمجتمع
225
؟ متاح على استقطاب مالي أم اغتراب اقتصادي.. االقتصاد االنتقالي في العراق ، إشكاليةحمظهر دمحم صال. د: قارن 

 http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=48779:االنترنيت على الرابط التالي
226
 ،واإلصالح الجمود جدلية سورية تاريخ في األخير العقد باروت، جمال دمحم: قارن التفاصيل من لمزيد 
227
 .سابق مصدر ،...العراق في االنتقالي االقتصاد إشكالية  صالح، دمحم مظهر. د: : قارن 
228
 المشرق في التسلطية الدولة النقيب، خلدون إلى العودة يمكن كما. 168-169ص  ،العربية الدولة تضخم األيوبي، 

 .096-091 صمقارنة، مصدر سبق ذكره،  بنائية دراسة: المعاصر العربي
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 شتروط فتي أنتجته ما فقد أنتج .األزمة مفرق إلى " االقتصادي التحرير"  برنامج وصلوبالمقابل فقد 

 دّلمعت وارتفتاع قطاعيتا وجغرافيتا، التّنميتة فتي االختتالل مستتوى علتى الفجوة كارتفاع األزمة، وقوع

 قبضتة فتي النمتو ثمتار وتكتديس البطالتة، معتدالت وارتفتاع التدخل، توزيتع تشّوهات وازدياد الفقراء،

 ".مؤسسة " ليتحول الى  الفساد معدّل وارتفاع األقوياء،

 

 عتامالتي شهدناها ختالل  االحتجاج حركات اندالع االقتصاديّة -االجتماعيّة الخلفيّة هذه حكمت لقد    

 ألنّ  قّوتهتتا، ال الدولتتة، جتتراءات القمعيتتة التتتي لجتتأت اليهتتا الستتلطة لتتتعكس هشاشتتةوكانتتت اال. 2100

تعكتس  .للدولتة البنيويتة الهشاشتة تعتويض هو" الصلبة" األجهزة خالل من المباشرة القّوة إلى اللجوء

 غيتر القومية بتات –ان االئتالف الحاكم القائم على نظام المحاصصات الطائفية  واقع تلك االجراءات

 عقتتده قواعتتد وتقّوضتتت الهيمنتتة، فتتي استتتراتيجيّاته ووهنتتت الستتابقة، ديناميّاتتته وفتتق لالستتتمرار قابتتل

 عاريتة، قمتع قتّوة إلتى يتحتّول أن دون متن القديمتة بالوستائل الحكم على قادرا   حيث لم يعد االجتماعي

 .بنياته في جوهري تغيير دون من له االنصياع الستمرار قابل غير المجتمع صار كما

   

" المتعتتاظم لقطاعتتات متتن  التستتييسبرازهتتا هنتتا ونقصتتد بتتذلك ثمتتة مالحظتتة مهمتتة ال بتتد متتن إ    

ولكتن . ، وتحتتاج هتذه المالحظتة التى دراستات عيانيتة وملموستة للبرهنتة عليهتا"البرجوازية الجديدة 

لبرلمتان الحتزاب الحاكمتة واا الى فنظرة سريعة. يمكن مالحظة هذه االتجاهات بالعين المجردة ايضا

رجتتال " ويبتتدو أن . السياستتي" الرأستتماليين الجتتدد " ن انهمتتا اصتتبحتا الستتاحة األساستتية لنشتتاط تبتتيّ 

ففتي . للتستييس فتي المجتمتع العراقتي اآلن  مرتفعتاالتي تشهد معدال احدى الفئاتهم  "الجدد  األعمال

فتي ذات الوقتت كيتف الوقت الذي تستمر بعض الفئات االجتماعية في االنسحاب من السياسة، يالحظ 

في االلتحتاق بتاألحزاب المتنفتذة، وان بمستتويات متفاوتتة تترتبط بموقتع " الرأسماليون الجدد " ينشط 

، واالستتتحواذ علتتى مناصتتب فيهتتا، هتتذا باإلضتتافة (بعتتدا او اقترابتتا)الحتتزب المعنتتي بصتتناعة القتترار 

ال  هتذه تستييسعمليتة الو .بالطبع إلى خوض معارك شرسة من أجل انتزاع مقاعد في مجلتس النتواب

حتتاللهم وألول مترة ، ولكن على االنوابفي مجلس  " رجال األعمال" قتصر فقط على زيادة أعداد ت

 . مناصب هامة فيه

؟ ألتم ةعلتى االحتزاب الحاكمت" رجال األعمتال " ما الجديد في إقبال : سؤال قوامه هنا ربما يطرح    

العالقتات الحميمتة " جنتة " عبتر عليته رجتل األعمتال إلتى يكن الحزب الحاكم دائما  هو الجسر التذي ي

 الربح؟  تعظيم ": االسمى " تحقيق هدفه  بالسلطة، وبالتالي

 رجتال األعمتال"الجديتد فتي الموضتوع هتو أن بعتض عتاله يمكتن القتول أن على األسئلة أ لإلجابة    

إنهتم يريتدون بتل ة فحسب، ال يدخلون االحزاب المتنفذة اليوم من أجل تحقيق مصالح شخصي"  الجدد

 رأساماليةالتأثير على السياسات العامة بغرض تكييفها لمقتضتيات نمتو رأستمالية متن طتراز ختاص، 

فالرأستتتمالية العائتتتدة اليتتتوم بعتتتد ستتتنوات جتتتدب الحصتتتار . فتتتي ان ريعياااة وطفيلياااة وفاسااادة ونهاباااة

، تستيطر علتى جانتب وجدت في انتظارها دولتة شتديدة التضتخم اسات النظام المقبوروممارسات وسي

" وهتي دولتة ال يتتأتى لكثيتر متن . فتي إخفائته " الليبراليتة" هام من االقتصاد، لم تفلح كتل الشتعارات 

 .النمو واالزدهار إال بالتجارة والعمل معها " رجال األعمال

 " ستملةر" يتم حاليتا  احتوائهتا فتي مشتروع " الرأسمالية الجديدة "ان النزعة السياسية المتنامية لـ     

الدولتتة والمجتمتتع بشتتكل تتتدريجي وبمتتا ال يتعتتارض متتع المصتتالح الكبتترى للبيروقراطيتتة العليتتا، وهتتو 

مالية علتتى بتتين البيروقراطيتتة العليتتا والرأستت تسااويةالمشتتروع يتضتتمن هتتذا ". اإلصتتالحي"المشتتروع 

 . اقتسام النفوذ والثروة
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" إدمتاج قطاعتات متن  نحتونهتا ذلتك التدفع وبالمقابل كلما مالت الرأسمالية للتسييس، كلما تطلتب م    

فتي  ستتطيع البيروقراطيتة تحقيتق ذلتكتكيتف  ولكتن. الحديثتة فتي المجتال السياستي " الطبقة الوستطى

الطبقتة شترائح متن لتدى " النزعة اإلستالمية " تنمية يتم هذا عبر وسائل عدة منها ؟ ظروفنا الملموسة

دلة التحالف بين الرأسمالية والطبقة الوسطى يعطتل دخول اإلسالم السياسي لمعاان . الوسطى الحديثة

فمن جهة هناك قطاعات رأسمالية كبيرة تخشى التيار اإلسالمي سواء ألستباب دينيتة أو . هذا التحالف

أختتر متتن الحيتتاة، هتتذا باإلضتتافة إلتتى أن إدختتال اإلستتالم السياستتي فتتي المعادلتتة يشتتق  التفضتتيلها نمطتت

تحتتوي علتى نستبة غيتر  " الطبقتة" أن هتذه  يتعتين عتدم نستيان. الحديثتة " الطبقة الوسطى"  وفصف

 . قليلة ممن لن يتقبلوا من اإلسالم السياسي أكثر من الحجاب

إلتى المعادلتة بوستعها أن تعطتل متن تحتالف الرأستمالية " التيتار اإلستالمي " لكن إذا كانت إضافة     

 " الطبقتة الوستطى"  الية المسيستة والرأستم. ، فهتي ال تستتطيع أن تجهضته تمامتا  الوسطىمع الطبقة 

طبقتة /وهنتاك تيتار بتدأ يستتجيب لمقتضتيات قيتام حلتف رأستمالي. الحديثة يحتاجتان لبعضتهما التبعض

" الحداثتة " جامعا بتين  االقتصادية" الحرية"، يتبنى فكر "فكر إسالمي جديد " وسطى حديثة ببلورة 

المتودرن " ة وان اختلفتت التوان العمامتة او اللبتاس فالمصالح الطبقية واحد المتعددة بألوانهاوالعمامة 

" !. 

 " برجااازة" للبورجوازياااة أم  " أسااالمة" هااال نحااان بصااادد : هناااا ثماااة ساااؤال يطااارح نفساااه    

بعبارة أخرى هل علينا البحث عن جذور الظتاهرة فتي آليتات نمتو اإلستالم السياستي، أم لإلسالميين؟ 

، "التوافتق التورع "بتدو اننتا أمتام متا يمكتن تستميته بتـ يفي آليات تبلور طبقتة تبحتث عتن إيتديولوجيا؟ 

آليتات " ، وإن مفتوح بعض الشيء على العالم، مع تركيز على "مجتمع تطهري " حيث االتجاه نحو 

وما يثير االنتباه هنا ان هذا يماثتل  .إلعادة توزيع الثروة، مثل الوقف، والزكاة وما يماثلهما" إسالمية 

، (جورج دبليتو بتوش)التي دعى إليها في حينه الرئيس االمريكي السابق " يمانمبادرة اإل"تماما نمط 

مفارقتة ظاهريتة لكتن  انهتا " !للوستطاء التدينيين"التي كانت تهدف إلى تفويض بعض وظائف الدولتة 

عنتد الطترفين وهتو عتدائهما المفترط للدولتة ومحتاوالت  االسااس واحاد ومشاتركالمفاجأة تتزول الن 

 ! خفير مجردتحويلها الى 

     

ان المالحظتتات اعتتاله تطتترح جملتتة متتن االستتئلة لكتتن ال يمكتتن طرحهتتا هنتتا لضتتيق المستتاحة بتتل      

     .وآثارهبعض القضايا السريعة بشان الريع النفطي  هنا طرحسأ

 فتي التنفطاستتخراج  صتناعة وظهتور اكتشتاف أدّىوكما اشرنا في مكتان اختر متن هتذه الدراستة،     

 متوارده، متن وإفادتهتا النفطتي الريتع علتى الدولة تعّرف وبدء العشرين القرن نياتعشري منذ المنطقة

 أحتتدَ  هتتذا كتتانو. فيتته وتتتتحكم المجتمتتع علتتى تستتيطر جعلهتتا بمتتا الدولتتة جهتتاز فتتي ونمتتوّ  بنتتاء إلتتى أدّى

 علتى القتوي كيانهتا منشتئة   االقتصتاد، علتى الدولتة هيمنتة: االستتبداد ظتاهرة لنشتوء األساستية الروافد

  .النفطية والطفرة الريعي قتصاداال

 ألفكارهتتا، وأيضتتا، ومنتوجاتهتتا، لثرواتهتتا، مستتتهلكا عليهتتا، هامشتتا المجتمتتعَ  الدولتتة   جعلتتت لقتتد    

 الدولتة رأسماليةَ ) الخفاجي عصام.دالباحث االقتصادي العراقي  سّماها الحالة هذه. ونماذجها وقيمها،

 (الوطنيتتة
229
 العتتراق فتتي نمتتت التتتي الدولتتة طبيعتتةَ  ـتت استتيسي/اقتصتتاد منظتتور متتن ـتت يصتتف وهتتو ،

  .بالثروة وعالقتها

                                                           
229
 .(0828 خلدون، ابن دار :بيروت) الوطنية الدولة رأسمالية الخفاجي، عصام 
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 العتراق أن عتن فضال هذا ديمقراطي، إصالح حدوث أمام أساسيا عائقا الدولة من النمط   هذا كان    

 متع ستيما وال وظائفهتا، متن كثير أداء في لكفاءتها الدولة وفقدان البيروقراطي الجهاز في ترهال شهد

 التستعينيات فتي الذي فترض علتى التبالد الدولي والحصار وغزو الكويت اإليرانية - العراقية الحرب

  .نتيجة هذا الغزو من القرن الماضي

 ،البريطاانيين بتين( التحتديث) مستألة متع التعامتل في فلسفي اختالف ثمة كانتاريخيا في العراق،     

 بنتتاء إعتتادة مهمتتة أمتتام أنفَستتهم جتتدواو التتذين ،كااانيرواألم ،0820 ستتنة العراقيتتة الدولتتةَ  واأأنشتت التتذين

 2111 سنة الدولة
230
:  

 ؛التحديث مصدر هي( الدولة) أن يرون البريطانيون كان إذ  

 له مصدرا بوصفه( المجتمع) مع كانيراألم تعامل حين في.  

 أو نيتوليبرالي، لنمتوذج يمكتن متدى أي إلتى الختبتار مثاليتة فرصتة العراق كان األحوال، كل وفي    

 لهتتتذه أهميتتة( الدولتتتة) تمثتتل متتتدى أي وإلتتى المنطقتتتة، هتتذه فتتتي يتتنجح أن بالدولتتتة، يستتتخف نمتتوذج

 . المجتمعات

 أن تعتقتد والتتي ،" األميركتي العهتد"  مع العراق إلى وردت التي النيوليبرالية، الروح أسهمت لقد    

 ماا"  إلتى لالوصتو فتي طموحها أفضى فقد .جوهرية مفارقة إلى والشرور، العلل أصل هي( الدولة)

حيتتث  " الدولااة قباال مااا"  قتتوى إطتتالق إلتتى أفضتتى أظفارهتتا، وتقلتتيم دورهتتا وتحجتتيم ،" الدولااة بعااد

 القتوى هتذه تستتعيد ألن المثالياة الفرصاةَ  الدولة غياب كان لقد. هيمنت الهويات الفرعية على المشهد

 التعاارض متن الحتال ههتذإن  .لتةالدو قبتل ما قوى لعمل ساحة العراق، أصبح وقد. وحيويتها وجودَها

  .قرون منذ العالم يشهده لم فريد تأريخي تعارض وهو اآلن، العراق في ذروتها بلغت التأريخي

 أن العتتراق، غتترار علتتى ريعتتي، اقتصتتاد ذات دولتتة علتتى جتتدا عستتيرا يبتتدو كتتان هتتذا، جانتتب إلتتى    

 حتين فتي الدولتة، دور متن يقلّتل ،" حتر اقتصتاد" نحو تحّول إحداث في سيما وال مهماتها، عن تتخلى

 . النفط وهي للبالد، األساسية الثروة على تستحوذ الدولة هذه أن

ضتع فقتد عمليتا، ال نظريتا رهانتا " الحتر االقتصتاد"  نحو التحول يبدو كان ولذلك،      أمتام العتراق و 

 متامأ العراق أصبح أن السابقة االقتصادية والفوضى والحصار الحروب ناتج كان لقد: إشكالي ظرف

والتهمتيش  والفقتر البطالتة قبيتل متن كبيرة، اقتصادية ومشاكل مدمرة تحتية بنية في تتمثل ثقيلة، تركة

  .االجتماعي الواسع

 إصتتالح ألن ،السااابق االقتصااادي النظااام علااى اإلبقاااء أوال   ينبغتتي كتتان المشتتكالت، هتتذه ولعااالج    

 اإلصتتالح، عمليتتة علتتى الدولتتة تستتيطر وأن ستتريعا ، متتوردا   يقتضتتي الراهنتتة االقتصتتادية المشتتكالت

 إعتتادة فتتي أساستتية مستتؤولية ذات الدولتتة ان وكمتتا. منتته مفتتر ال التتذي الريعتتي االقتصتتاد متتن فيدةستتم

 التتي االجتماعية التبعات من مواطنيها حماية وفي التنمية في األولى المسؤولية تتحمل فإنها اإلعمار،

 الفقيترة، الطبقتات نستبة ازديتاد التبعتات هتذه صتدارة يوفت ،السوق اقتصاد نحو التحول عادة، يسبّبها،

 .، وتعاظم االستقطاب االجتماعي عموماالوسطى الطبقة وتدمير

 تاريخيتا ارتبطتت التتي الوستطى، الطبقة اضعاف في األساسية العوامل أحدَ  الدولة ضعف كان لقد    

 فتي أساسيتين لحظتين في نمت التي الوسطى، الطبقة عمادَ  الدولة موظفو مثّل قدف. بالدولة العراق في

 الخمساينيات فتي األولاى كانتت. هائلتة ثتروات علتى الدولتة بتوفر منهما كل ارتبطت الحديث، العراق

                                                           
230
 اإلمارات مركز ،المستقبل آفاق مجلة ،"الدولة شر ال بدّ منه : نحو رؤية ما بعد نيوليبرالية"  سعيد، حيدر: قارن 

 .2101 فبراير/ شباط ـ يناير/ الثاني كانون ،(1) العدد ظبي، أبو االستراتيجية، والدراسات للبحوث
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 متع تعاقتداتها الدولتة طتّورت حين -كما اشرنا في مكان اخر من هذه الدراسة  – من القرن العشرين

 الثانياةأمتا  األربتاح، نصتف علتى الدولتة   صتللتح التنفط استتخراج المتيتاز المالكتة األجنبية الشركات

 كتان وبالتتالي،. شتهدتها التتي النفطيتة والطفترة النفط أسعار وارتفاع التأميم مع السبعينيات فيفكانت 

 . الدولة وهبوط بصعود مرتبطا العراق في الوسطى الطبقة وهبوط صعود

. السياسية/ديةاالجتماعية ودالاللتها االقتصا –التبدالت يف اخلريطة الطبقية 
 حماولة فهم 

والعتودة . عتن جتذور الوضتع التراهن التسااؤلاللوحة السابقة، بخطوطهتا العريضتة، تستتدعي إن     

 .التاريخ تبدو هنا ضرورية ليس فقط لفهم الحاضر ولكن، وهو األهم، للتفكير بالمستقبل الى

أوائتتل ستتبعينات القتترن  فتتي " الطفاارة النفطيااة" ، وخصوصتتا ختتالل المتغياار النفطااي لعتتبفقتتد     

والفئتات  وتنتوع فئتات ومراتتب عناصتر البرجوازيتة الصتغيرة حجم توسيعدورا مهما في العشرين، 

من عناصر الطبقتة العاملتة متزايدة  أعداد تحول، من خالل ومنها العراق البلدان العربيةفي  الوسطى

 إعاادة" وكذلك نتج عن ". لحسابها الخاص  تعمل" عموما الى عناصر برجوازية صغيرة  واألجراء

نمتو وتوستيع نشتاط عناصتر  في البلدان العربيةداخل االقتصاد  "الفائضة "  النفطية األموال"  تدوير

تتوستط بتين الستوق المحليتة ومراكتز التجتارة بتدأت والسمسارية، التي  التجارية الرأسماليةجديدة من 

 .لدان الخليجيةالمتقدمة والب الرأسماليةفي البلدان  والصناعةوالمال 

منتذ  ومنهتا العتراق عمليتة الحتراك االجتمتاعي الهامتة التتي شتهدتها المجتمعتات العربيتة فإن كذلك    

المتغيتر، وعمليتات الهجترة الواستعة للعمالتة  تتأثير هتذا تحتت من القرن العشترين منتصف السبعينات

التى  بدورها أدت عالية،"  عيةطبقية واجتما سيولة" الى حالة  أدىقد  والثمانينات،خالل السبعينات 

الطبقتتة العاملتتة وصتتغار  اصتترنعفئتتات اجتماعيتتة عديتتدة ال ستتيما  لتتدى" حالتتة التكستتب  ازدواج" 

بتين  عدم التوافاقنتيجة  بنيوية حادة أزمة الىانحسار الفورة النفطية الحقا  أدىوهكذا فقد . الفالحين

 األستاسبتة النفطيتة، متن ناحيتة، وبتين مقومتات الحق اولتدته يتتال، البنية االجتماعية والطبقيةمقومات 

ومتتن بينهتتا االقتصتتاد  العربيتتة البلتتدان قتصتتاداتالحقيقيتتة فتتي ا اإلنتتتاجاالقتصتتادي والمتتادي لقتتوى 

 أخرى، من ناحية العراقي
231
.  

 للمراتتتبترتيتتب وصتتياغة  إعتتادةعمليتتة  األربعتتة ونيتتف األخيتترةكنتتا قتتد شتتهدنا ختتالل العقتتود  وإذا    

تعااايش وتااداخل قتتد واكتتب ذلتتك عمليتتة  نتتهأ إال، مجتمعنتتالعناصتتر البنتتاء الطبقتتي فتتي االجتماعيتتة، و

تعكتتس طبيعتتة المرحلتتة  التعااايش والتكسااب ولحتتاالتمتباينتتة،  إنتاجيتتة أنمتتاطبتتين وانقطاااع وتااوتر 

 النفطاي المتغيّار" جتاء  عنتدماو. الراهنة، في العالم العربي التشكيالتاالنتقالية المعقدة التي تمر بها 

النمو الذي شهدته مختلتف لهذه اإلشكالية المعقدة، ذلك ألن  بعدا جديداتعقيدا، وليضيف  زاد األمور" 

 اساتندألنته  نماوا ال متكافئاا وهشااكتان فتي الحقيقتة  ،" النفطياة الفاورة" الدول العربية أبان ستنوات 

يالت الخارجيتة وعوائتد التنفط والتحتو أسعاريصعب التحكم فيها، مثل  باألساس على عوامل خارجية

 . األجنبيةوالقروض 

                                                           
231

، "أزمة الرؤية اليسارية إلشكاليات الواقع الجديد " محمود عبد الفضيل، .د :لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة قارن  

حول " كاظم حبيب، .د: والحقا؛ كذلك 5، ص  0885شباط  -السنة الرابعة والخمسون، كانون الثاني/العدد األول الطريق،

 .والحقا 98، ص 0880/الطبعة األولى آب ،جدل، "العربية  بعض الخصائص المميزة للبرجوازية
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 التاراكمعملية في وقت واحد، وبسرعة مذهلة، وهما  عمليتان تاريخيتانالمرحلة، جرت  هذه في    

، التتي والسالب النهابعملياة  أنهتا عملية التاراكم البادائي وتعني. الرأسماليالبدائي وعملية التراكم 

عملياة متا أو. اإلنتتاججرائهتا ثتروة تتدخلها فتي دورة  شكل منتية، ونامتمارسها بواكير البرجوازية ال

نتتي متتن ورائهتتا ج، التتتي تمارستتها البرجوازيتتة، عتتادة، فتاالسااتغالل عمليااةفهتتي  الرأسااماليالتااراكم 

 ومضتاعفة اإلنتتاجويجتري ذلتك لتوستيع  اإلنتتاج،تعيتده التى دورة  رأستمالتحولهتا التى  األرباح التي

 .راس المال

معتمتتدة علتتى دور البرجوازيتتة ، نهابااةريعيااة، طفيليااة،  برجوازيااةتجتتتا فئتتات وهاتتتان العمليتتتان أن    

، ربوياة رأساماليةكمتا أنهتا . تهتيمن علتى القطتاع النفطتي بهتذه الدرجتة أو تلتكالتتي مازالتت العالمية 

والوستتاطة والسمستترة والتهريتتب والستتوق  والختتدماترة اتتعامتتل فتتي النقتتود كنقتتود، عتتن طريتتق التجتت

 . السوداء

اتستعت  " البرجوازياة الجديادة" هتذه  صافوفن جهة أخرى البد متن تأشتير حقيقتة قوامهتا أن مو    

الحاكمتتة متتن قبتتل، والفئتتات  القتتوى اإلقطاعيتتةو، وبخاصتتة الفئتتات إليهتتابضتتم فئتتات اجتماعيتتة عديتتدة 

الناميتتة داختتل الجتتيش والشتترطة ومكاتتتب الدولتتة  والبرجوازيتتةالتجاريتتة والماليتتة القديمتتة  الرأستتمالية

تتدعمت، وان بمستتويات متفاوتتة،  لقتد .البيروقراطية البرجوازيةأي وقطاع الدولة،  الحاكم الحزبو

مواقع المؤسسة العسكرية وكبتار المستؤولين فيهتا بفعتل الستيطرة علتى مقاليتد الستلطة واالنتفتاع بهتا، 

اريع فتتي مشتت الرأستتماليينواستشتتراء الفستتاد واإلفستتاد واستتتنزاف ثتتروات التتبالد، ومشتتاركة كبتتار 

وبقدر تعلق االمتر فتي بالدنتا، ولتيس . صادية كبيرة وتوفير الحماية لهمومؤسسات مقابل تسهيالت اقت

تالحاام " وحتدها طبعتا، وبستتبب الفتورة النفطيتة فتتي اوائتل الستبعينات متتن القترن الماضتي، فقتتد حتدث 

م علتتى بتتين جنتتاحي البيروقراطيتتة، المتتدني والعستتكري، وكتتان لتتذلك تتتأثير كبيتتر بتتل وحاستت " متااين

البالد ختالل الفتترة التاليتة والتتي شتهدت حتربين ختالل عقتد واحتد ومتا اتجاهات التطور التي شهدتها 

  .ترتب عليها من خسائر مدمرة

عتتدة ، بالطبيعيااة الريعيااة، ذات " البرجوازيااة الجدياادة" هتتذه  تتميااز أعتتالهفتتي ضتتوء المالحظتتات     

 :أمور من بينها أمرين هامين هما

 األجتلوتحمتل المختاطر الطويلتة  اإلنتتاجالقائم علتى  الرأسمالي تحمل روح المشروع ال أنها:  األول

بالتجتارة  أوالعقاريتة  بالملكيتة، وقستم كبيتر منهتا يتعلتق الرأستماليوالمشاركة في دفع عمليتة التتراكم 

  .الداخلية

الريعياة  أةالنشا إن. العاالمي الرأساماليبال وباالقتصااد  األجنبايمرتبطاة باراس الماال  أنها:  الثاني

 اإلقطاعيتتتتتةوشتتتتتبه  واإلقطاعيتتتتتةالقبليتتتتتة  األصتتتتتول، ذات " لبرجوازيتتتتتة الجديتتتتتدةا" ـ لتتتتت الطفيلياااااة

ه ال يتتيح لهتا نتومتن ثتم فا. العتالمي المتالبتراس  وخلفياة أمامياةرواباط ذات  تجعلهتاوالبيروقراطية، 

، تفضتل ألحتوالاوهي، فتي جميتع . الذاتي لالستقالل هامش ضيق، سوى األحوالعمليا، وفي افضل 

حتتتى وان تتتذرع بعضتتها بمهاجمتتة البلتتدان الغربيتتة الن  العتتالميتؤكتتد روابطهتتا تلتتك بتتراس المتتال  أن

 . االمر ال يتعدى االثارة االعالمية

 

ميتزان القتوى داختل شترائح البرجوازيتة لصتالح  تعاديلستاهم فتي فتي الخارطتة الطبقيتة  التبدل إن    

، الطبقات القديمتة رسملة وإعادة أخري، في حاالت مبرادوريالكوالبيروقراطي و –الطفيلي  الجناح

هتذا التبتدل لتم يمتس  أنهتو هنتا  المشاتركولكتن . ألخر بلدهذه الرسملة التي تمت بوسائل متباينة من 

 .خياراتها السياسية الخارجية أيضامس  بلفقط وظيفة الدولة الداخلية 
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ال  فتي هتذا المجتال خفاقااتإلتنميتة ومتا شتهده متن ا متأزق أن الى وإضافة لذلك من المفيد اإلشارة    

ماواطن متن كذلك ، بل يتبع ا وآثارها السلبية الكبيرةخطورته على ،ةامل الخارجيوالعيعزى فقط الى 

المطلوبتة انطالقتا متن الحاجتات الفعليتة  بلورة االستراتيجيات التنموياة خلل داخلية وقصور كبير في

ويمكتن اإلشتارة . المؤسسية الضرورية لتنفيذ االستراتيجيات تلك للتطور ومراحله الملموسة واآلليات

 :هنا الى القضايا التالية

 اإلنفتاقمنهتا المبالغتة فتي  وصاورا كثيارة أشاكاالالهدر المالي واالقتصاادي واتخااذه  ظاهرة تفشي -

  .على مشاريع وفعاليات غير مجدية اقتصاديا

( التستلح) والمعادات العساكرية الساالحموم في شراء االندفاع المحتعاظم العسكرة وتجلى ذلك في  -

من رشاوى وسرقات وعموالت ومضاربات أنواعهالفساد بجميع  انتشارفضال عن 
232
علتى  وترتب. 

هتذا . السياستي والعستكري ألنظمتة الحكتم األمتنلخطتط  تامةذلك، وضع خطط التنمية في حالة تبعية 

وبلتتغ  ق قتتد تضتتاعفت تقريبتتا ختتالل ستتت ستتنوات فقتتطفتتي العتترا بتتاألمنمتتع العلتتم ان النفقتتات المتعلقتتة 

 :ولمزيد من التفاصيل انظر الجدول التالي. مليار دوالر 68.08مجموعها 
 

 (08) رقم جدول

 (دوالر مليار) 2100-2116 الفترة خالل العراق في باألمن المتعلقة النفقات تطور

 منباألقيمة النفقات المتعلقة  السنة

1666 2.61 

1662 8.28 

1668 26.26 

1661 22.12 

1626 22.22 

1622 22.21 

 62.22 المجموع

 .22ص ( 2)رؤية مشتركة والتزامات متبادلة، الجدول رقم / وثيقة العهد الدولي في العراق: المصدر

 الكومبرادورياااةالطبقاااات، وسااايادة شااارائح مختلفاااة مااان  نزياااادة حااادة التفااااوت االجتمااااعي باااي -

  .والطفيلية

" والتطاوير  البحاوث" علاى  اإلنفااقميادان  فاي قصاورميادان المعرفاة و  كبيرة فاي فجوة وجود -

اإلنفاق المحلي اإلجمالي على البحث والتطتوير ال ف. التكنولوجيا ونقلتنمية الموارد البشرية  وخطط

% 1.0ث يتراوح بتين حي ، وذلك منذ حوالي أربعة عقودومنها العراق يزال متدني ا في البلدان العربية

  .من الناتج المحلي اإلجمالي% 0 و

 

                                                           
232

الى أرقام إضافية مذهلة في هذا الصدد، حيث بينت هذه األرقام أن " البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة " تشير تقارير   

مليار ( 2811)رب من مجموع ما أنفقته البلدان العربية على األغراض العسكرية خالل العقود الثالثة الماضية بلغ ما يقا

وبالمقارنة مع ! دوالر خصصت لشراء األسلحة والمعدات واألنظمة العسكرية تحت ذريعة حماية األمن الوطني والقومي 

التخصصات المعتمدة في الموازنات العربية للصحة والتعليم والزراعة والصناعة والخدمات يتفوق اإلنفاق العسكري 

فان حجم إنفاق الدول  معهد ستوكهولم ألبحاث السالمن جهة اخرى فانه وطبقا لتقرير وم .بمقاييس كبيرة عليها جميعا

 .مليار دوالر 88قد بلغ  2118العربية على صفقات السالح في عام 
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الحريتتات الديمقراطيتتة، وضتتعف المشتتاركة فتتي الحكتتم،  علتتى التضتتييقوهتتذا كلتته يجتتري فتتي ظتتل     

تعمتل  " نختب"  أيتديفتي بعتض البلتدان، ووقتوع الستلطة فتي  للديمقراطيةمعادية  أنظمةوصوال الى 

صيل الفستاد أالثروات وت نهبعلى  من االمتيازات لشرائح بيروقراطية تعمل أوسع قطاععلى تثبيت 

صتائبة  إنمائيتةالستليمة لرستم سياستة  واألدواتذلك، غياب الضمانات  علىوترتب . الجماهير وإفقار

متتن المستتاءلة  أستتاسالحكتتومي علتتى  واألداءعلتتى تنفيتتذ البتترامج والسياستتات  حقيقيتتةوتتتوفير رقابتتة 

 .الكاملة والشفافية

تفتاقم ازمتة نظتام الحكتم متن جهتة، و تطتور النضتاالت المطلبيتة  فانه وبمقابل العراقوفيما يخص     

 أختترىالحركتتة االحتجاجيتتة التتي لهتتا استتبابها وجتتذورها العميقتة كمتتا اشتترت اعتاله متتن جهتتة  وتنتامي

وممارساات ملموساة  مسااعي باروز وعدم قدره النظام الحتاكم علتى تقتديم حلتول حقيقيتة لهتا، لتوحظ

والتتتي  ،الديمقراطيااة، وعلااى الحريااات العامااة والخاصااة لتضااييق علااىماان طاارف الساالطة ل بالفعاال

عليهتتا  أقتتدمتفتتي العديتتد متتن الممارستتات التتتي  تجساادمنحتتى متصتتاعدا،  2100منتتذ اوائتتل  أختتذت

 .تحت ذرائع مختلفةللدستور  جليّ خرق السلطات المركزية والمحلية ومجالس المحافظات، في 

ؤون النقابتات واالتحتادات ومنظمتات المجتمتع وشكل تدخل الستلطات الحكوميتة والمتنفتذين فتي شت    

انتهاكا سافرا  (كما جرى بالنسبة التحاد نقابات العمال) المدني والسعي الى فرض قيادات بديلة عليها

الداخليتتة والقتتوانين التتتي تعمتتل بموجبهتتا، ولحتتق منتستتبيها فتتي  وألنظمتهتتا ،الستتتقاللية تلتتك المنظمتتات

، وتنستتيق نشتتاطاتهم فتتي التتدفاع عتتن حقتتوقهم إطارهتتانهم فتتي وتنظتتيم شتتؤو إليهتتااالنتمتتاء الطتتوعي 

 .ومصالحهم

وممارسااة " الديمقراطيااة"تواصاالت انتهاكااات حقااوق االنسااان وتطويااق هااامش وبالمقابتتل ذلتتك     

صيغ جديدة من العسف السافر ضد المحتجين بصورة سلمية والرافعين لشعارات عادلاة تادعو الاى 

قال شتباب وطتالب مشتاركين فتي التظتاهرات الستلمية فتي ستاحة أن اعت شكوال  ." إصالح النظام" 

 علتى لتركيبها لهم صور والتقاط ،واالعتداء الوحشي عليهم 29/5/2100التحرير ببغداد يوم الجمعة 

 لالعتقتال الحقيقي السبب على والتغطية اعتقالهم تبرير وبالتالي لهم جنائية تهمة إلسناد مزورة وثائق

  .التحرير ساحة احتجاجات في النشيطة مشاركتهم في المتمثل

 ضتد االحتجتاج من موجة الى الدستور كفله لحق الفظ االنتهاك هذا يؤدي أن الطبيعي من كان وقد    

 بتإطالق ومطالبتة المعتقلتين متع وخارجته التوطن داختل التضامن لحركة واتساع التعسفية االجراءات

 .التعسفيالذي تم بعد حوالي اسبوعين من اعتقالهم  سراحهم

الخطتة التتي وضتعتها االحتداث الالحتق بتيّن ان  مساارلكن ورغم مستوى القمع الذي استخدم فتان     

 .الى نتائج معاكسة وأفضت الحكومة انقلبت ضدها

 االمتن علتى االنفتاق بتعتاظم تتمثتل للقلتق مثيرة نزعة نالحظ ان علينا أعالهوارتباطا بالمالحظات     

هنتتا بعتتض استتتنتاجاتها  ستتأطرحلتتذا القضتتية بالتفصتتيل فتتي دراستتة ستتابقة وقتتد عالجتتت هتتذه  .والتتدفاع

باختصار 
233
 تريليتون 02 متن اكثتر) دينتار مليتون 02068105.890 القطتاع هذا حصة بلغت فقد . 

 ان أي دينتار، مليتون 002188918.229 بلغت والتي 2102 موازنة نفقات اجمالي من( بقليل دينار

 هتتذين نأ يالحتتظ حيتتث. الموازنتتة نفقتتات اجمتتالي متتن% 08.2 ليشتتك والتتدفاع االمتتن علتتى االنفتتاق

 انطالقتا لتيس فيهمتا للتطتوع يتوجهتون التذين العتاطلين من قليل غير جزءا   يمتصان اصبحا القطاعين

                                                           
233

 .مصدر سابقأسئلة تبحث عن إجابات واضحة، .. 1621االقتصاد السياسي لموازنة صالح ياسر، . د: قارن: قارن  
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 مستتتوى علتتى"  مغريتتات"  متتن يقدمانتته لمتتا ولكتتن المجتتالين هتتذين فتتي العمتتل فتتي حقيقيتتة رغبتتة متتن

 خريجتتو بالمناستتبة وبعضتتهم) الشتترطي او الجنتتدي عليتته يحصتتل متتا مجمتتوع يصتتل حيتتث الرواتتتب

. شتهريا دينتار المليتون يقتارب متا الى االحيان بعض في!!( ماجستير شهادات حملة حتى بل جامعات

 عمتل مناصتب خلتق متن فبتدال التشغيل، مجال في خاطئة استراتيجية الى تلجأ الحكومة ان يعني وهذا

 نراهتا واضتح، تخلتف متن تعتاني التتي التحتيتة البنى تقطاعا وفي المادي االنتاج مجاالت في حقيقية

 االمنيتتة االجهتتزة فتتي احتتتوائهم ختتالل متتن متتنهم الشتتابة الشتترائح وخاصتتة العتتاطلين تتتوطين التتى تلجتتأ

 انتته القتتول يمكتتن وهنتتا. العمتتل عتتن العاطتتل الشتتباب جتتيش غضتتب امتصتتاص بهتتدف والعستتكرية

 متن به يرتبط وما والدفاع االمن مجال هو"  لالعم فرص"  لـ توليدا االكثر المجال يكون وبالملموس

 علتتى هتتذه المؤسستتات تطتتوير أي واستتتخباراتية، وعستتكرية امنيتتة مختلفتتة واذرع وفتتروع مؤسستتات

 .المدنية المؤسسات حساب

 القتتوى عتتدد اجمتتالي فتتي الداخليتتة وزارة حصتتة ان وتشتتير المعطيتتات االحصتتائية المتتتوفرة التتى    

 وزارة حصتة بلغتت حتين في% 21.1 بلغت 2102/لسنة مركزيا لممولةا والدوائر للوزارات العاملة

 اكثتر ان أي ،%18.8 تمثتل مجتمعتة التوزارتين حصتة ان ذلتك ويعني. االجمالي من% 00.0 الدفاع

 .القطاعين هذين في يتركز مركزيا الممولة والدوائر للوزارات العاملة القوى 0/1 من

 متن% 85.1 التى ستترتفع والتدفاع االمتن قطتاعي حصتة نفتا كردستتان اقلتيم حصتة استبعدنا وإذا    

 يعكتس التذي متراأل القطتاعين، هتذين فتي يتركتز نصتفها يقتارب متا ان أي العاملتة القوى عدد اجمالي

 فتي تؤدي ال قاصرة تكتيكية بإجراءات بل واضحة تنموية بإستراتيجية يرتبط ال التوسع هذا نأ حقيقة

 الفستاد انتتاج وإعتادة المقنعتة البطالتة مفاقمتةتستاهم فتي  بتل التةالبط لمشتكلة جذريتة حلتول التى الواقع

 .والمالي االداري

 فتي يتركتز العاملتة القتوى (0/1)ثلتث  متن اكثتر حتوالي بان يتمثل اتجاه امام ، نحن هناوالخالصة    

 نأ علمتا النفقتات اجمتالي متن% 08.2 علتى يستتحوذان القطاعين هذين نوأ والداخلية الدفاع قطاعي

% 2.1 يخصتتص حتتين فتتي% 89 تشتتكل التتدفاع وزارة نفقتتات اجمتتالي فتتي التشتتغيلية النفقتتات نستتبة

 اعتاله رقتاماأل تماثتل التشتغيلية النفقتات نستبة فتان الداخلية بوزارة يتعلق فيما ماأ. االستثمارية للنفقات

 . فقط% 2.8 االستثمارية النفقات بلعت حين في% 82.6 بلغت حيث

 ماا وبالتاالي متعاظماة لعسكرة التأسيس بدايات امام نحن هل: ملحاحا االسؤ تطرح اعاله رقاماأل    

 تلات التاي السانوات مان وقبلهاا السانة، لهذه الموازنة هذه هندست التي القوى تريدها التي الوجهة

 ،العستكرة مختاطر متن التحتذير نتاقوس اطتالق متن بتد وال االرقتام هذه نطرح ؟المقبور النظام رحيل

 يلتقيتان ال ضتدان النهمتا الديمقراطيتة بناء على ،الريوع النفطية والتوزيع السيئ لها بتعاظمالمرتبطة 

 .امتدا مهما
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 اخلالصة واالستنتاجات
العديتتد متتن االشتتكاليات والمظتتاهر والستتيرورات فتتي وحتتدتها ، وبعتتد أن حتتددنا مضتتمون ناآل      

 االطروحتتاتولكتتي ال تكتتون . الستتابقة لألفكتتار إعااادة تركيااببالقيتتام يتعتتين علينتتا  وارتباطهتتا الوثيتتق،

، يتعتين أن ننتقتل و منفصلة عن بعضها التبعضأ المذكورة في الصفحات السابقة ذات طبيعة تجريدية

، على وجته الخصتوص والى العراق الى الملموس، الى البلدان المسماة بالنامية، ومنها بلداننا العربية

 : نراه حاسما وهوو، الدراسةسبق طرحة في مقدمة  انطالقا من سؤال

، وخصوصاا الريعياة منهاا الذي جعل التشكيالت السائدة في هذه البلدان (أو األسباب) ما هو السبب

االقتصاد وحققت االستقالل السياسي، عااجزة  Etatisationالتي قطعت اشواطا كبيرة في دولنة و

االجتماعياة الداخلياة بماا  تاريخيا في مواجهاة مساألة الديمقراطياة وبالتاالي اعاادة تشاكيل العالقاات

وبالتاالي فاك االشاتباك بيناه وباين المجتماع السياساي  يسمح بخلق الشروط لتبلور المجتماع المادني

وهال ؟ تماعي واالقتصاادي لهاذه التشاكيالتما هو شكل الدولة الذي اكتساه المسار االجو ؟(الدولة)

خالقيااة أو التصاانيفات الحقوقيااة يمكاان تعلياال بااروز دول قويااة وديكتاتوريااة بعياادا عاان االدانااات اال

 ؟الشكلية

فتي كتتل متن البلتتدان " المجتمتع التتديمقراطي " بدايتة، البتتد متن التتتذكير بوجتود خالفتتات فتي تشتتكل     

 .المتقدمة والبلدان النامية

فاي البلادان المتقدماة ياأتي مكماال وامتادادا " المجتمع الديمقراطي " إن  يمكن القول وباختصار،    

وبالعكس من ذلك يأتي الحديث المتزايد عتن المجتمتع المتدني فتي  .كانت في أصل نشوئه للدولة التي

كتعويض عن غياب هتذا المجتمتع تمامتا وكترد علتى الفتراغ التذي أحدثته  العراقالبالد النامية، ومنها 

فتتي الفضتتاء العمتتومي تفستتخ الدولتتة وتحلتتل الستتلطة العموميتتة إلتتى ستتلطة أصتتحاب مصتتالح خاصتتة، 

 . قاعدة قانونية ومؤسسية ثابتة وراسخة للدولة والمجتمع معاوانهيار أي 

لمجتال المصتالح  تجسايدابشكل عام بوصتفها أكثتر فتأكثر  الدولة في البلدان الناميةوبقدر ما تبدو     

والحريتة  المواطنياة والعمومياةإلتى البحتث عتن  نزوع قويالخاصة والجزئية وغياب القانون، ينمو 

إشاكالية التي تحاول أن ترد عليها هنتا  فالمشكلة الحقيقية. ه، أي خارج الدولةفي المجتمع المدني ذات

ومتتن هنتتا . تنظاايم المصااالح العامااةليستتت تنظتتيم المصتتالح الخاصتتة، ولكتتن بتتالعكس  المجتمااع الماادني

الذي يفترضه استخدامه بينته وبتين  والتناقض الكبيرفي تحديد هذا المفهوم  الكبيرة التخبط والصعوبة

فتي الواقتع  يعنايبناء العام في قلتب الختاص، ممتا  محاولةتبدو هنا مستحيلة، نعني  فاإلشكالية .الدولة

متتن قلتتب المجتمتتع، ممتتا يجعتتل النخبتتة المستتيطرة علتتى الدولتتة تشتتعر بتتأن فكتترة  إعااادة والدة الدولااة

 . !تنطوي على إنشاء دولة بديلة (دنيالمجتمع الم)

، دولتتتة األمااة/الدولاااةالدولتتة القوميتتتة، بمعنتتى  خفااااقإوالتختتتبط هتتو  االخااتالطكتتل هتتتذا  ومصاادر    

تمامتتا عتتن ذاك التتذي عرفتتته  مسااار تاااريخي مختلاافالمتتواطنين، فتتي هتتذه البلتتدان، ممتتا يضتتعنا أمتتام 

وعلى سبيل المثتال، فانته ال توجتد مقاربتة منهجيتة متكاملتة . ، وأحيانا معاكسا لهالمتطورةالمجتمعات 

نظريتتة، فتتان  لتتتأمالتورغتتم ان هتتذه الدولتتة غتتدت موضتتوعا  ".الدولتتة الرأستتمالية الطرفيتتة" حتتول 

ال يتجتاوز اقامتة صتلة تحكمهتا المصتادفة بتين عناصتر تتترابط ترابطتا عضتويا  التتأمالتجوهر هتذه 

التتاريخي والمنطقتي ببعضتهما،  هكتذا يتتداخل الخطابتان. فكتري محتدد ببعضها، ووضعها فتي تترابط

وان تم ادراك وشرح اهميتهتا ادراكتا وشترحا  – ديولوجيةواإليوتبقى الجوانب االقتصادية والسياسية 
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و تجمتع متع بعضتها، بعتد استقاط توستطاتها فيما بينهما، فتكون غيتر منظمتة، أ دون ارتباط –جزئيين 

 الضرورية
234
 .         

سامالية المتطاورة لايس ألبلادان الراأن تطور المجتمع المدني في أنه كما  ،في الواقع ،وهذا يعني    

عن تطور الدولاة فاإن غيااب الدولاة الديمقراطياة فاي العاالم الناامي، والعاالم العرباي بشاكل  منفصال

، ليس منفصال أيضا عن غياب المجتمع المادني أو تحيياده وماا يضامه مان ومنها بالدنا طبعا خاص

تقوم بتأديتة مهتام مرئيتة وثابتتة فتي المجتمتع وتكتستب نتيجتة ذلتك  مؤسسات اجتماعية مستقلة فاعلة

 .قع وصدقية وشرعية حقيقيةموا

جهتاز الدولتة  احتلاتفعلى سبيل المثال منذ االستقالل السياسي الذي حصلت علية البلدان العربية،     

مختلتف  تعبئاةإدارية متن مختلتف الفئتات الوستطى، وعملتت علتى  -سياسية  " نخبة" في العديد منها 

 -وجماعة سياستية مستاندة للدولتة الجديتدة  الفئات والطبقات االجتماعية بهدف تشكيل قاعدة اجتماعية

علتتى  والتغلاابالشتترعية علتتى تأسيستتها،  إضاافاءعتتن  تبحااث، -متتن حيتتث هتتي كيتتان سياستتي قتتانوني 

االزمتتات التتتي كانتتت تهتتددها فتتي وحتتدتها ووجودهتتا، فتتي مختلتتف مراحتتل نموهتتا، انطالقتتا  متتن قتتوة 

 تكاوينليته فتان غم ما جرت االشتارة إي تقول انه وريمكن االتفاق مع االطروحة التو. المساندات هذه

هشتا ، ويعتاني متن نقتص بنيتوي فتي إضتفاء ظتل هذه التدول الجديتدة المنبثقتة متن االستتقالل السياستي 

 هذه الدولة البعد الوصائي على المجتمع المدني الوليد ممارسةالشرعية، بسبب 
235
 . 

وميتة الكليتة فتي البلتدان التتي كانتت يديولوجيتة القإلالحاملة  الفئات الوسطىأن هذه  المالحظ أيضا    

في إطار البنية االجتماعية الكولونيالية فتي المجتمعتات  ولدت وتشكلتتحت السيطرة الكولونيالية، قد 

المجزأة بتعدد االنخراط في الرأستمالية الكولونياليتة، وغيتر المتجتانس، وذلتك بتتأثير عالقتات االنتتاج 

متن تكونهتا التتاريخي،  بسببفي الغرب التي " طبقة الوسطى ال" كليا  عن  تختلفالكولونيالية، وهي 

فتتي  الحاملااةاالجتماعيتتة الثوريتتة  القااوةفتتي إطتتار عالقتتات االنتتتاج االقطاعيتتة عينهتتا كانتتت تمثتتل فيتته 

لبنيتتة عالقتتات  نقااض ثااوريإلتتى  ياادفعهاصتتيرورتها الطبقيتتة نظتتام انتتتاج رأستتمالي جديتتد قتتائم بذاتتته، 

التحوالت الثورية فيهتا  وإجراءالتاريخي لعالقات االنتاج الرأسمالية،  التكوناالنتاج هذه، في مرحلة 

الفساح المجال لتطور القوى المنتجة، بهدف فرض هيمنتها الطبقيتة علتى ستائر الطبقتات االجتماعيتة 

 وانتازاعبالتدور المركتزي والقيتادي للثتورة الديمقراطيتة البرجوازيتة،  االضطالعاألخرى، من خالل 

ية من الطبقة االقطاعية القديمة السلطة السياس
236
 . 

جتتذريا  عتتن  يختلاافلهتتذه الفئتتات الوستتطى  المضاامون االيااديولوجيوارتباطتتا بهتتذه المقاربتتة، فتتإن     

الطبقتتة الوستتطى الكالستتيكية فتتي الغتترب الراستتمالي، وال يوجتتد أي منطتتق تمتتاثلي بنيتتوي  مضاامون

علتى  المحافظاةمارسته فتي إطتار متن  إنهافهذه الفئات النضال الوطني،  مارستولهذا عندما . بينهما

ومتتن هنتتا . الثتتوري لعالقتتات االنتتتاج القائمتتة التحوياالالبنيتتة االجتماعيتتة الكولونياليتتة، ال علتتى أستتاس 

ألن الحركتة اإلصتالحية التتي اضتطلعت بهتا "  ثاورة مان االعلاى" هذه الفئات عقالنية عقالنيةكانت 

إلتى أن يصتبح  قاادتالبنتى والعقليتات، قتد  وتحاديثتجتانس اجتمتاعي،  إضافاءالدولتة الجديتدة بهتدف 

                                                           
234
 في الدولة نظرية – الثالث العالم في البرجوازية السلطة ايفرز، تيلمان: قارن النقطة هذه حول لالتفاصي من لمزيد 

 حسن، ياسر صالح.د: قارن: قارن: ؛ كذلك(0892 :دمشق) كيلو، ميشيل ترجمة ،اقتصاديا المتأخرة االجتماعية التشكيالت

 ..والحقا   ،292 ص مصدر سابق،. العالمية اليةالرأسم المنظومة تطور ضمن" األطراف" رأسمالية تمايز خصوصيات" 
235
 دمشق دار الزاوية، :دمشق) تونس في الثورة وطريق البرجوازية أزمة المديني، توفيق :قارن التفاصيل من لمزيد 

 .01ص ،(0898 نيسان األولى، الطبعة
236
 - جدل. "نيوكولونياليا  دمجه أخروت كولونياليا العربي االقتصاد دمج"  الزعيم، عصام.د:  قارن التفاصيل من لمزيد 

"  رأسمالية تمايز خصوصيات حسن، ياسر صالح.د كذلك والحقا ؛ 8 ص ،1/0882 العدد االجتماعية، العلوم كتاب

 .والحقا 292 ص مصدر سابق، ،العالمية الرأسمالية المنظومة تطور ضمن"  االطراف
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القطيعتة بتين  تفاقمكانت نتيجته  خارج على المجتمع وصوال  إلى إلغائه، وهو ما جهاز للهيمنةللدولة 

 ."الحاكمين والمحكومين"

فضتاء عتام محتدد بصتورة  غياابكتان يعنتي فتي الوقتت نفسته  الدولتة لجهتازالمفترط  التطوروهذا     

وبمقتدار متا كانتت الدولتة غيتر مفصتولة عتن المجتمتع، . بقواعتده الخاصتة وبممثليته زومجهامتميتزة، 

والدولتتة التتتي كانتتت تشتتكل وحتتدة تامتتة متتع جهازهتتا وبيروقراطيتهتتا، كانتتت . كانتتت ال تستتتطيع تمثيلتته

البلتدان، ، فتي العديتد متن عنهمتا التعبيارإن الصفة الخارجية والتداخل، وجدا . خارجة عن المحكومين

 الحزب -الدولة  مجمعفي 
237
 . 

هتو  أخترى،مر فتي بلتدان ، كما هو األتاريخياهنا الدولة  ما يميزإن وبالعودة الى مثالنا، العراق، ف    

المركزية أو حزب سياسي ذي طبيعتة  ةحكم شديد أنظمةالكلي على المجتمع المدني بواسطة  طغيانها

عتن طريتق "  الشارعية الثورياة" ضتل السياستية والتاريخيتة بف " شترعيته"  اكتسابشمولية، ولكنته 

 . عليه ايديولوجيا شمولية اقصائية وهيمنتاالنقالبات العسكرية، 

المنصتب .حستب تعبيتر د)دولاة الوصااية ومن جهة اخترى فتإن المشتروع التحتديثي التذي أطلقتته     

سونا
238
عيتة التب تعمياق، ادى التى ياديولوجي هجايناخياار  ستياقعلى المجتمع المدني، قد تتم فتي  ،(

ومتن الواضتح أن التتوتر والصتدام . التناقضات االجتماعية والطبقية في التداخل وفاقمالثقافية للخارج 

الكلية، وفي خطابهتا السياستي والثقتافي  القومانيةفي أيديولوجيتها  جسدتتالتي "  دولة الوصاية" بين 

 . ب تلقيني ووصائيبأسلو"  تنويره" و  تدويلهمخاطبة  المجتمع المدني، بهدف  تهدفسياسات 

الهشاشتتة التكوينيتتة للدولتتة الجديتتدة المنبثقتتة متتن عهتتد  انكشاافت، " فريتتدة " وفتتي لحظتتة تاريخيتتة     

المركتزي التستلطي بعتد اجهاضتها للحظتة الليبراليتة التتي  طابعهامعها  وانكشفاالستقالل السياسي، 

 تشاكلإلى القول بتأن ستيرورة  ايقودنوهذا . كانت تشكل المجال السياسي الوحيد للمعارضة السياسية

فتي عالقتهتا بتالمجتمع المتدني متن جهتة، وبتالقوى االجتماعيتة متن فتي البلتدان العربيتة الدولة الحديثة 

مع ميتراث الدولتة الكولونياليتة التتي تمثتل االستتمرار التتاريخي  نطاق القطيعةجهة أخرى، لم تتم في 

ب الثتورة الديمقراطيتة البرجوازيتة فتي الغترب متن للدولة البيروقراطية الحديثة، التي ولدت فتي أعقتا

التتي ستادت العتالم اإلستالمي متن ناحيتة  (العثمانيتة) ناحية، مثلما لم تتم القطيعتة متع الدولتة الستلطانية

بتطبيتتق مشتتروعها التحتتديثي فتتي نطتتاق عالقتتته  اضااطلعتالتتتي  " الدولااة الجدياادة" وهتتذه . أختترى

 وسامالعرضي التذي كتان ستائدا  والتذي  توازنهية الكولونيالية الرأسمال دمرتبالمجتمع التقليدي الذي 

 خلقاااتالمجتمتتتع الكولونيتتتالي بتتتالتجزأ، والتتتتذرر، والتباعتتتد، والتنتتتافر بتتتين مختلتتتف أطرافتتته، قتتتد 

بيروقراطيتهتا الحديثتتة ذات الطتتابع المركتزي المهيمنتتة علتتى هياكتل ومؤسستتات السياستتة واالقتصتتاد، 

مع المدني الوليد، حيث أصبحت هذه الدولة الحديثة التتي توحتدت والمتغلغلة في بنى ومؤسسات المجت

وستتاعية للهيمنتتة  متتع جهازهتتا وبيروقراطيتهتتا الحديثتتة خارجتتة عتتن المجتمتتع المتتدني، ومنفصتتلة عنتته

وكانت هذه الدولة تمثل في الوقت ذاته العنصر التكويني الرئيسي للعالقتات الرأستمالية وكونهتا . عليه

باعتبارهتتا دولتتة كانتتت تبحتتث دائمتتا  عتتن ممارستتة سياستتة وستتط معينتتة بتتين  "العالقتتات الرأستتمالية"

للمراكتتتز  رأسااامالية الدولاااة التابعاااةالنمتتتوذج الليبرالتتتي ونمتتتوذج رأستتتمالية الدولتتتة، وكانتتتت تجستتتد 

لكن بعد تضخم هيمنة الدولة على المجتمع المدني وصوال  إلى تدويله، وإلغتاء دور القتوى . الرأسمالية

الحديثتة التتي امتلكتت ناصتية االستتبداد  الدولاة البيروقراطياة التسالطيةعب، انبثقتت االجتماعية والشت

متتن ناحيتتة، ومتتن ختتالل " الحكتتم مركتتز الستتلطة باحتكتتارمصتتادر االستتتبداد التقليتتدي "المحتتدث متتن 
                                                           

237
 .01/8/0895ريدة السفير اللبنانية عدد ، جالدولة التونسية بين الوصاية والتحررميشال كامو،  
238
 األولى الطبعة الميثاق، دار: تونس ) تونس في الثقافية والمسألة الدولة وناس، المنصف. د:  قارن التفاصيل من لمزيد 

0899). 
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عبتر اختتراق المجتمتع المتدني علتى مختلتف مستتوياته "احتكار مصادر القوة والسلطة فتي المجتمتع "

و بإحكتام الستيطرة عليته أ الحكتوميالقطتاع  يعختالل توست سواء منبقرطة االقتصاد "، و"ومؤسساته

وكون شرعية نظام الحكم تقوم على القهتر متن ختالل ( أي رأسمالية الدولة التابعة)بالتشريع واللوائح 

، متتن ناحيتتة أختترى "ممارستتة الدولتتة لإلرهتتاب المتتنظم ضتتد المتتواطنين
239
وهتتذا متتا وجتتد تعبيتتره . 

 .ات طويلةدنا خالل فترارخ في بالالص

 

 وبعض املقرتحات حماولة تركيب
التذي تبنتته الدولتة الجديتدة منظتور إليته متن زاويتة انعكاستاته علتى مستتوى  مشروع التحاديثإن      

تجرباة الحازب الشامولي علتى أستاس  قاامالمجتمع المدني، وفتي عالقتة الدولتة بتالمجتمع المتدني، قتد 

للترئيس  " التاريخيتة"  الزعامة الفردية السياستية و وشرعيةم رئيسا، أو الحاكم االوحد ملكا أ الواحد

والتحتول فتي المراحتل التاريخيتة التتي  واالنتدماجف ، التي تتتحكم فيهتا عقليتة التكيّتأو األمير أو الملك

التحتتديث فتتي البلتتدان التتتي قامتتت بتتذلك فتتي انفصتتاله الكلتتي عتتن المستتألة  خصوصاايةوتكمتتن . خاضتتتها

اء في مفهومها الليبرالتي الغربتي المتعلتق بطبيعتة المؤسستات السياستية والدستتورية الديمقراطية، سو

التتتي تفرزهتتا، أم ببعتتدها المتعلتتق بتتالتوزيع العتتادل للثتتروة الوطنيتتة، وتوجيتته التنميتتة وفتتق اختيتتارات 

غيتر  المعادلاةوفتي هتذه . اجتماعيتة تختدم مصتالح الطبقتات والفئتات االجتماعيتة الكادحتة -اقتصتادية 

 القتوى والفئتاتأزمتة  تكمانمنطقية التي تقيم جدارا  صينيا  بين مشروع التحديث ونمتط الديمقراطيتة ال

االحتكتار الفعتال  مارست " نخبة"، من حيث أنها ، وقضايا التحديثالحاكمة في ديناميات بناء السلطة

عفتها التى حتد أو اضت)العملية السياسية متن المعارضتة  وأفرغتلمصادر القوة والسلطة في المجتمع، 

حتتين ألغتتت المجتتال السياستتي بهيمنتهتتا المطلقتتة علتتى المجتمتتع المتتدني، وإخضتتاعها المنظمتتات ( كبيتتر

 األخترىاالجتماعية والجماهيريتة لهيمنتة الحتزب الحتاكم، وتصتفية أو تحجتيم نشتاط القتوى السياستية 

 وازديااادستتي، فئتتات الفالحتتين وإبعادهتتا عتتن كتتل تتتأثير سيا معظتتم يتتف المتتدن متتن ختتالل تهمتتيشوتريّ 

وأصبحت هتذه البيروقراطيتة تعتبتر نفستها . تدخلها في االقتصاد، وخلقها مجالها السياسي الخاص بها

هي المالكة الوحيدة لمعنى الدولة، مجسدة بذلك ظاهرة استبدادية محدثة متن ختالل احتكارهتا المطلتق 

مدني السياسية واالجتماعيتة إلى الدرجة التي تقضي فيه بإطالقية على كل مكونات المجتمع ال للسلطة

وكمتتا يقتتول عتتالم االجتمتتاع . األختترى، وعبتتر ستتيطرة نزعتتة التماثتتل أو التمتتاهي الشتتمولية متتع الدولتتة

الدولاة ، فتإن هتذه ستابقا جترت االشتارة لهتا ، في دراستة جتادةخلدون النقيبالكويتي الراحل الدكتور 

دولتة البيروقراطيتة الليبراليتة الحديثتة، متن لل تشويههي " العالم الثالث " في  التسلطية البيروقراطية

وفتتتي الوقتتتت نفستتته، فتتتإن النظتتتام . إلتتتى القيتتتود والضتتتوابط الدستتتتورية الديمقراطيتتتة افتقارهااااحيتتتث 

تابعتتتة لتتتدول المركتتتز )االقتصتتتادي للدولتتتة البيروقراطيتتتة التستتتلطية وهتتتو رأستتتمالية الدولتتتة التابعتتتة 

لنمط االنتاج الرأسمالي  تشويههو ( اإلمبريالية
240
 . 

 بإقصاااءالحديثتتة التتتي تعتبتتر نفستتها هتتي الممثلتتة للمجتمتتع، قامتتت  الريعيتتة إن الدولتتة البيروقراطيتتة    

النقابتات المهنيتة مترورا بمتن األحتزاب السياستية المعارضتة، بتدأ مختلف مؤسسات المجتمتع المتدني 

 -السياستتية " ة النخبتت"  وبنااتبالمؤسستتات االجتماعيتتة المختلفتتة، متتن مجالهتتا السياستتي،  ووالعماليتتة، 

                                                           
 .089 ص سابق، المصدر المنصف وناس، 239
240
 .12مصدر سابق، ص  ،... الدولة التسلطية في الشرق العربيخلدون حسن النقيب، . د : انظر 
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دورهتا فتي مختلتف الميتادين والنشتاطات  تعااظماإلدارية الحاكمة فيها نمتوذج الدولتة التستلطية، التتي 

مصتادر القتوة والثتروة فتي  احتكاارنحتو هتذه وقتد اتجهتت الدولتة . االقتصادية تحتت شتعارات مختلفتة

ه، فتتي إطتتار نمتتط المجتمتتع عبتتر انتهتتاج طريتتق رأستتمالية الدولتتة وخلتتق القطتتاع الحكتتومي وتقويتتت

االستيعاب متن قبتل النظتام الرأستمالي العتالمي، بمتا يجعتل االقتصتاد التوطني تابعتا  لمتطلبتات الستوق 

االحتكتتارات  تغلغاالعمليتتة شااهدت  حيتتث يالحتتظ ان هتتذه الفتتترة. ومنطتتق قوانينتته الرأستتمالية العالميتتة

تصتادية والماليتة والسياستية، تبعيتة البنيتة االق تعمياقفتي  وأساهمتالرأسمالية في االقتصاد التوطني، 

 . المتطورة الرأسماليةكنتيجة لذلك، وقدمت ميزات سياسية كبيرة جدا  للدول 

التفاوتتتتات االجتماعيتتتة  ازدياااادفتتتي  تمثلاااتلهتتتذه التجتتتارب كانتتتت صتتتارخة، و العواقااابغيتتتر أن     

حرات الطبقية ستواء التنا احتداماالستغالل الرأسمالي، وهو ما أدى إلى  واشتدادوالتمايزات الطبقية، 

فتتتتي الريتتتتف أو المتتتتدن متتتتع ازديتتتتاد تستتتتلط البيروقراطيتتتتة، واحتكارهتتتتا األعمتتتتى للقتتتترار السياستتتتي 

 .واالستبداد على الجميع المعمم ا الطغيانواالقتصادي، وممارسته

التذي  المجتماع السياساي، "مجتمعتين"بتين  التعارض تعميقإلى  قادت ،مجتمعة ،إن هذه العوامل    

الذي لتم ينتظتر أي شتيء  والمجتمع المدنيأو الكمبرادورية الحاكمة،  البيروقراطيةفئات التهيمن فيه 

من الدولة، خصوصا  في ظل تفاقم البطالة وتعاظم التهميش االجتماعي لقطاعات واسعة من الستكان، 

حتتتى  " التحتتول التتديمقراطي" التستتلطية فتتي عمليتتات  الريعيتتة واستتتعمال جهتتاز الدولتتة المركزيتتة

        .والت الخجولة منها التي تم تدشينها في بعض البلدانالمحا

" خجولتتتة لتتتبعض  محااااوالتوبفعتتتل ضتتتغوط اجتماعيتتتة داخليتتتة وضتتتغوطات خارجيتتتة جتتترت     

بعقبتتات  اصااطدمت" التحتتول التتديمقراطي " غيتتر أن عمليتتة . المحتتدودة " االصتتالحات الديمقراطيتتة

لالقتصاد والمجتمع، وعالقات التبعية للنظتام السياستي اإلمبريالي  االختراقبنيوية حقيقية، لعل أهمها 

الرأسمالية التي وفرت له موارد مالية عن طريتق القتروض والتستهيالت االئتمانيتة  " المراكز" إزاء 

للديون، والتي تكرس في الوقت عينته تستلط الطبقتة البرجوازيتة الحاكمتة المهيمنتة، التتي نجتدها غيتر 

والمالحظة المثيترة لالنتبتاه، وهتي مفارقتة . ة االصالحات الديمقراطيةمستعدة لتقديم تنازالت لمصلح

جهتاز  قياادةنحو التعددية التي جرت فتي بعتض البلتدان العربيتة تمتت تحتت  االنتقالأن عملية  يضا،أ

لقد اصر هذا الجهاز على وضع نفسه وصيا  علتى المجتمتع المتدني االمتر التذي . الدولة البيروقراطية

جتمع المدني، وانستحاب تكويناتته وقتواه الحيتة متن المجتال السياستي، التذي مألتته الم ضعفادى إلى 

 . في معظم االحيان كومبرادوري الدولة التسلطية المستندة الى اقتصاد ريعي

 

 :ةالسابقة بلورة الخالصات التالي تتيح المالحظات    

  منتذ القترن التاستع عشتر إن مجمل المستار االجتمتاعي واالقتصتادي القتائم فتي البلتدان الناميتة

طبقاة " بالنسبة ألمريكا الالتينية، ومنذ القرن العشرين بالنسبة ألفريقيا واسيا هو مسار تكتون 

وهتذا فتي مرحلتة نمتط . على المستوى السياسي ومهيمنتة علتى المستتوى االقتصتادي"  حاكمة

ر لتيس متجانستا إن هذا المستا". المركز" يه الرأسمالية في بلدان اقتصادي سبق أن هيمنت عل

فتتي جتتذوره  وال هتتو متنتتافر كليتتا، إذ تبتتدو التشتتكيالت االجتماعيتتة فتتي هتتذه البلتتدان، فتتي نفتتس 

فتتتي أن كتتتل هتتتذه  السااامات المشاااتركةتتمثتتتل . ، ذات ستتتمات مشتتتتركة وفتتتوارق مهمتتتةالوقتتتت

التشتتتكيالت تتتترتطم بمشتتتكلة انطوائهتتتا ضتتتمن التقستتتيم التتتدولي الرأستتتمالي المعاصتتتر للعمتتتل، 

إنها كلها تحمل تمفصالت اجتماعية داخليتة . القتها البنيوية بالرأسمالية المركزيةوبالنتيجة، بع

حيث تبدو القوى المستيطرة فتي وضتع يختلتف جتذريا عتن الجمتاهير والفئتات االجتماعيتة فتي 
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الريف والمدينة التي يجري تبلترها وتهميشها بسرعة بالغة وبالتتالي تعتاظم التناقضتات، التتي 

القتتوى ى التوجهتات السياستية واالستتراتيجيات االقتصتتادية التتي تنتهجهتا تتؤثر بشتكل بتالغ علتت

ونشير كذلك الى أنه في أي من هذه التشكيالت، لم تتم محاولتة جديتة . في هذه البلدان المهيمنة

، فقتد ظلتت عالقتات االنتتاج (عتدد محتدود باستتثناء) الرأسماليةإلعادة تشكيل عالقات االنتاج 

 "المراكتتز" ال يمكتتن مقارنتهتتا بتلتتك التتتي فتتي  " نمتتط جديتتد" الية متتن المهيمنتتة عالقتتات رأستتم

 شتبه" إن عالقات االنتاج هذه وشكل الرأستمالية الناجمتة عنهتا ليستت متخلفتة وال . الرأسمالية

 المحتدد للرأستمالية فتي هتذه البلتدان اللون الخصوصيصح، بل هي، على األ" رأسمالية 
241
 .

ن النظتتام االقتصتتادي الرأستتمالي العتتالمي متستتمة بضتتعف إنهتتا، علتتى وجتته التحديتتد، مرحلتتة متت

وهذا الضعف البنيوي هو، على وجه التحديد، الذي كتان أصتال أو . الطبقات االجتماعية بنيويا

أي ستمة قصتور الديمقراطيتة : ستية فتي هتذه التشتكيالت االجتماعيتةجذرا لتشكل السلطة السيا

والعااراق لاايس  .تمتتع المتتدني وضتتمورهالسياستتية وغيتتاب الستتوق الثقتتافي القتتوي وشتتلل المج

  .استثناء من ذلك

  عتن " الوراثة التقليدية " ، ال تمت بصلة الى غياب الديمقراطية في بلداننا هي سمة دائمةإن

..... العهود السابقة، كما يروج لهتا فتي بعتض الخطابتات بمفتاهيم متن قبيتل االستتبداد الشترقي 

إن . ات التوسع الرأسمالي، كما هتو قتائم بالفعتللمقتضي ناتج ضروريإن هذا الوضع هو . الخ

يخلتق بتدوره  الرأستماليالناشئ على الصعيد العالمي، المرتبط بمقتضيات التوسع  االستقطاب

فتتي توزيتتع التتدخول  التفاااوتيتجلتتى فتتي ظتتواهر عديتتدة أهمهتتا  اسااتقطابا اجتماعيااا داخليااا

والتهميش المتعاظم لفئات اجتماعية واسعة 
242
 . 

  ومتتا التتى ذلتتك متتن المصتتطلحات السياستتية، والديمقراطيااة والتحااديثوالتنميااة إن الوطنيااة ،

أن تدرج ضامن اشاكالية التشاكل التااريخي لهاذه  –حتى يمكن فهمها في كل ابعادها  – ينبغي

ومنهااا  العاالم الثالاث" فااي كال مان التشااكيالت االجتماعياة فاي بلاادان " الطبقاات الساائدة " 

عان المساار التااريخي لتشاكل البرجوازياة االوربياة الغربياة، ، وما يميز هذا التطاور العراق

وعاادم  عاادم تماثاال الثااورة الصااناعيةيكمتتن اليتتوم فتتي  الفااارقإن . منااذ القاارن الثااامن عشاار

إن الرأستمالية الغربيتة، باعتبارهتا مستارا . مع الثورة الديمقراطية articulationتمفصلها 

كبرنااامج  ،التتتي كانتتت فتتي حاجتتة اليهتتا لتتطتتورالثتتورة الديمقراطيتتة  ولّاادتتاريخيتتا، هتتي التتتي 

عتتن حاجتهتتا الملحتتة  وكتعبياار ثااورىمتتن رمتتاد االقطتتاع،  أيااديولوجى للبرجوازيااة الصاااعدة

اقتصاديا وسياسيا لتحطيم كافة الحواجز القائمة على طريقها فى طبيعة وقوانين وميكانيزمات 

عاد يناساب ، آناذاك ، مقتضايات والذى لم يالنظام االقطاعى المدعوم من اإلكليروس الكنسى، 

تكبيلااه لحريااة اختيااار ، إلتتى جانتتب  الساارعة واليساارمتتن حيتتث  حركااة رأس المااال والساالعة

، حيث كانت القتوانين الستائدة المهن وانتقال األيدى العاملة المطلوبة بإلحاح لتطور الصناعة

فتي حتين كتان . بيتدكأنصتاف ع( أسيادهم)تجبر الفالحين األقنان وأبنائهم على البقاء فى خدمة 

لتتيس غيتتر مولتتد " التشتتكيالت العالمثالثيتتة "التشتتكل التتتاريخي للطبقتتات الستتائدة فتتي  مسااار

تحطايم لميكانيزمات تحكم ديمقراطي فحسب، بل أن نشتأته غيتر ممكنتة ايضتا اال علتى أستاس 

                                                           
241

 Comp: Hanieh, Adam. (2011). Capitalism and Class in the Gulf Arab States, Palgrave Macmillan. 
242
الفكر ، "قضية الديمقراطية في العالم الثالث " سمير أمين، : لمزيد من التفاصيل حول هذه االشكاليات قارن  

الفئات " بعض االشكاليات المرتبطة بمفهوم " صالح ياسر حسن، .كذلك د والحقا ، 06، ص 00/0881، العدد الديمقراطي

 .18، مصدر سابق، ص "في البلدان النامية " الهامشية 
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يحتدث ذلتك وكتأن . فتي صتلب هتذه التشتكيالت تحطيمتا كتامال وشتامالالممكناات الديمقراطياة 

متع الثتورة الديمقراطيتة، أي  تنافال يمكن أن تتجسم إال في  والحداثةالصناعية والنمو  الثورة

هتذه المالحظتة والتفكيتر فتي كتل تبعاتهتا  تحليالوينبغتي . أساس حكم سياسي معاد للديمقراطية

مثتل ) إن أردنا أن ندحض نهائيا التحاليل التبريرية التي تبثها القوى المسيطرة في هذه البلدان 

الشتتعب غيتتر ناضتتج : لنتتنم االقتصتتاد وستتوف يتتأتي دور الديمقراطيتتة فيمتتا بعتتد، أو : لتتة مقو

 .!(للديمقراطية، ونخبته يجب أن تقوده على درب التقدم 

 وجااود تناااقض بنيااوي بااين الساايرورة االجتماعيااة فااي هااذه التشااكيالت ب ال بااد ماان الااوعي

، مااان ناحياااة، "اكماااة الطبقاااة الح" االجتماعياااة أي صاااعود الفئاااات الوساااطى الاااى مرتباااة 

. والممارسات االقتصادية التي تبرز من خاللهاا هاذه المسايرة مان ناحياة ثانياة وااليدولوجيا

هتتذه . هتتذه الفئتتات باعتبارهتتا قتتوى مستتتقلة داختتل التشتتكيالت االجتماعيتتة المعنيتتة باارزتلقتتد 

المستيطرة،  االيديولوجيات التي ترفعهتا القتوى مدلوللنا أن نفهم  تتيحاالطروحة مهمة، ألنها 

الدولتة  شاكلإن . الفئات الوستطى بعض من خاللها مسار هيمنة يبرزوكذلك نظم الدولة، التي 

ومتن هنتا . طريقتة جديتدة مؤقلمتة متع ظتروف العصتر يجسدان تهاالبارز المناط بسلط والدور

إنتته لتتيس مظهتترا متتن مظتتاهر فتترض إكتتراه . فهتتم دور الجتتيش وتحليلتته فتتي كتتل عمقتته ينبغااي

 صتح،األبل وعلى ( نموذج الدكتاتورية العسكرية التقليدية)على بقية السكان  كمةالحاالطبقات 

طبقتات " نشتأة الفئتات الوستطى بوصتفها  سيرورةفي " الشرعي "  العنفمن تشكل  جزءأنه 

 . حاكمة" 

  ، ينبغاي تعلياال أشاامل لداللااة المؤسسااات وكمتتا اشتترنا فتتي مكتان اختتر متتن هتتذه الدراستتة أخيترا

أن شكل الدولة هتذا  ندركعلى هذا النحو . االستبدادية الريعية بهذه الدولةالسياسية الخاصة 

القتوى االجتماعيتة غيتر  ابعاادالشامل للممارسة السياسية الجماعية، وعبتر  التحطيمعبر  ينشأ

وثيقة الصتلة بالدولتة والحتزب الحتاكم متن االهتمتام بالسياستة، وعبتر نظتام الفتروض الملزمتة 

قطاع ختصار عبر اب. الذي تفرضه السلطة على التشكيلة االجتماعية (يةأنواع التعبئة العسكر)

على المستوى السياسي، والتتي كانتت ينبغتي أن /أمام مسار الثروة الديمقراطية الطريق جذريا

كل ثورة اقتصادية، خاصة في ظل المصاعب التي تتخبط بهتا البلتدان الناميتة الستاعية  تواكب

االستبدادية الجديتدة التتي ستادت  والريعية أ إن الدولة .لعالميلتعزيز موقعها ضمن االقتصاد ا

التنموية التي روجت لها لفترة طويلتة، وبقطتع النظتر  االيدولوجياعقود، بقطع النظر عن  لعدة

تعطيتل  عن مناهضتها الظاهرية للنظام الرأسمالي العتالمي، كتان أثرهتا االساستي علتى التدوام

التستتلطي للصتتراعات االجتماعيتتة والطبقيتتة متتن أجتتل تتتأمين  الجدليتتة االجتماعيتتة، أي االلغتتاء

حتى تتحتول " انقالب القصر " الظروف االكثر مالئمة للفئات التي صعدت الى السلطة بفعل 

 . الى فئات سائدة

  التحتترك نحتتو الديمقراطيتتة فتتي البلتتدان التتتي  تثباايطتمثتتل عتتامال قويتتا فتتي  الطبيعااة الريعيااةان

قتدم احتد هتذه البلتدان علتى تبنتي وسيكون االمر مثيرا للشك لو أير، تحصل على ريع نفطي كب

 ةآليتت المتعتتارف عليهتتا ولتتيس فقتتط اختتذ جانتتب واحتتد منهتتا وهتتو وآلياتهتتابمعناهتتا  الديمقراطيتتة

ومتى كانت الدولة قادرة على شراء االجماع عن طريق توزيتع الستلع والختدمات . االنتخابات

. شترعية ديمقراطيتةليستت بحاجتة التى  فإنهتا شيءال اء والدخل بين مواطنيها لقاء القليل او لق

ريتتع متتن الختتارج، قتتد تشتتهد صتتراعات علتتى الستتلطة  يأتيهتتان الدولتتة التتتي وبينتتت التجربتتة أ

. ان تشتهد مطالبتة شتعبية بالديمقراطيتة الصتعبمتن وباستثناءات قليلة وانقسامات قوية، ولكن 
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بتتد باعتمادهتتا علتتى لشتترعية التتى األاغيتتر انتته متتن المستتتحيل منطقيتتا ان تستتتمر الحكومتتة غيتتر 

القمع فقط 
243
 .والمثال العراقي خير شاهد على ذلك .

  اظهتترت التجربتتة االهميتتة االستتتراتيجية للريتتع النفطتتي فتتي تشتتكيل االقتصتتاد السياستتي بدرجتتة

. االجتماعيتتة فتتي بالدنتتا –االقتصتتادية االعتياديتتة فتتي البنيتتة الطبقيتتة  التتتأثيراتتفتتوق انمتتاط 

بدرجتة كبيترة علتى  نكبير للدولة على الريتع النفطتي متن جهتة، واعتمتاد المتواطنيفاالعتماد ال

 –تتتدخل الدولتتة االقتصتتادي فتتي توليتتد دختتولهم متتن جهتتة ثانيتتة، انهتتى التطتتور االقتصتتادي 

ويشتتير بعتتض  .االجتمتتاعي المتتتوازن وقطتتع الطريتتق علتتى بنتتاء دولتتة ديمقراطيتتة عصتترية

معتبترين اياهتا  وع البتروليتة والميتل نحتو الدكتاتوريتةوجود عالقة بين تدفق الريالباحثين الى 

، وان بلتدانا متن هتذا النتوع تتقلتب "الوليد غير الشرعي للدولة الريعيتة "  –أي الدكتاتورية  –

بين الديمقراطيتة والدكتاتوريتة تبعتا لزيتادة او نقصتان حصتة التنفط فتي صتادرات تلتك البلتدان 
244
. 

 

مجموعتتات  تفتيااتزن الدولتتة فتتي التشتتكيلة االجتماعيتتة، والتتى و تاارجيحلقتتد أدى هتتذا الوضتتع التتى     

وبعبتارة . لعملية تحطيم العالقات االجتماعيتة االنتاج الموسع اعادةكاملة من القوى االجتماعية والى 

، ومنهااا دانلاافشاال الدولااة الريعيااة فااي هااذه البقوامتته أن  باسااتنتاجاختترى يستتتطيع المتترء أن يغتتامر 

 ! اساات االقتصاادية المتبعاة أساساا وال فاي النواياا الواعياة أو الالواعياةال يكمان فاي السي العراق،

فااي شااكل الدولااة نفسااه وفااي محتااواه  وأيضااا لاادى الماسااكين بمقاليااد الساالطة السياسااية فقااط باال

  .وفي وظائفيته الموضوعية وفي عالقته بالمسار التاريخي لتشكل الطبقات الحاكمة االجتماعي

 شاكل ومضامونالتحتوالت التتي حصتلت فتي  ودراساة اكتشاافعلى ضرورة  ولهذا يتعين التأكيد    

العميقتتة لتمفصتتل االقتصتتاد  التحااوالتالدولتة فتتي هتتذه البلتتدان، لتتيس عبتتر أثارهتتا البستيطة، ولكتتن فتتي 

أو انعتدام )  وضعفالمجتمع المدني  لضمورالحقيقية  االسبابوالمجتمع السياسي، لكي يمكن أن نفهم 

 األستتبابلهتتذه . الدولتتة ومؤسستتاتها المتنوعتتة متتن جهتتة أختترى وسااطوةهتتة، متتن ج( احيانتتا فاعليتتته

، ا بل هي ضترورة تمتتع براهنيتة ملحتةوغيرها، تصبح المطالبة بالديمقراطية ليست ترفا فكريا عابر

ألنها ستسمح بفك االشتباك بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، بما يسمح بخلتق الشتروط لتطتور 

 .الوقت ذاتهطوة الدولة وعسفها وقمعها في االول وتحرره من س

     

، تطورة لتيس منفصتال عتن تطتور الدولتةالم الرأسماليةتطور المجتمع المدني في البلدان كان  وإذا    

، فتتإن غيتتاب الدولتتة الديمقراطيتتة فتتي العتتالم النتتامي، الطبقتتي المعتتروف بغتتض النظتتر عتتن مضتتمونها

خص، ليس منفصتال أيضتا عتن غيتاب المجتمتع أراق بشكل بشكل خاص وفي بلدنا العوالعالم العربي 

فتتي  محتتددةالمتتدني أو تحييتتده ومتتا يضتتمه متتن مؤسستتات اجتماعيتتة مستتتقلة فاعلتتة تقتتوم بتأديتتة مهتتام 

 .المجتمع وتكتسب نتيجة ذلك مواقع وصدقية وشرعية حقيقية

                                                           
243
 – 112، العدد الثقافة الجديدة، "االسس االقتصادية للديمقراطية " جياكومو لوتشياني، : لمزيد من التفاصيل قارن 

 .029-021، ص 2112/آب  –تموز /119

 :متاح على الرابط التالي. الدولة الريعية والدكتاتوريةعدنان الجنابي، : لمزيد من التفاصيل حول هذه المقاربة قارن  244

http://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=121067#axzz2LRG8m4Pb 
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ضتتى وااللتباستتات تمتتر بمرحلتتة متتن التتتوتر والتشتتتت والفو بالدنتتاواليتتوم، والحيتتاة السياستتية فتتي     

الوطنيتتتة  المنطلقااااتعلتتتى  التأكيااادالفكريتتتة والسياستتتية وحتتتاالت استعصتتتاء مزمنتتتة، بتتتات لزامتتتا 

اء  وإعااادة، الديمقراطيتتة النظتتر فتتي بعتتض المفتتاهيم التتتي شتتابها شتتيء متتن الغمتتوض أو اللتتبس، جتتر 

ا هتتذه بعتض التوافقتتات التتتي تستتتدعيه صااياغة وإعااادة، ف التتتي استتتجدت بعتتد احتتالل العتتراقالظترو

متن دائترة التجتاذب  دمقرطاة المجتماعإخاراج مشاروع وفي مقدمة هذه التوافقتات . الظروف الصعبة

 القتتوىجميتتع  تااوقاستتتقالله وانبثاقتته متتن حاجتتات المجتمتتع ومتتن  وتوكيااداالطتتراف المتصتتارعة بتتين 

التروابط  دتوكيويقتضي ذلك  .إلى الحرية والحياة الكريمة الراغبة في التغيير الديمقراطي االجتماعية

 .    وأن إلغاء أي منهما هو إلغاء لألخرى الوطنية والديمقراطيةالضرورية، المنطقية والتاريخية، بين 

بتتين  فااك االشااتباكالوطنيتتة بالديمقراطيتتة هتتي عالقتتة جدليتتة بامتيتتاز، ومتتن المؤكتتد ان  عالقااةإن     

فتتي وضتتع  سيساااهمدولتتة ال هيمنااةهتتذا االخيتتر متتن  وتحرياارالمجتمتتع السياستتي والمجتمتتع المتتدني، 

فيته  تلعاب، في بنتاء عتراق ديمقراطتي المساهمةمشروع دمقرطة المجتمع موضع التطبيق، وبالتالي 

 . مؤسسات المجتمع المدني، على تنوعها، دورا مهما وبناء  

التتي  ن الحديث كان في االصتل حتول اشتكاليات بنتاء الديمقراطيتة فتي ظتروف الدولتة الريعيتةوأل    

علتى تجتاوز االستتخدام  للتأكيتدفان الحاجة ملحة هنا  اس على الريوع المتأتية من الخارجتعتمد باألس

السيئ للريع النفطتي، متن ختالل إعتادة هيكلتة القطتاع النفطتي ليكتون أحتد وستائل التنميتة االقتصتادية 

توظيتتف الريتتع النفطتتي ألغتتراض االستتتثمار والتنميتتة بالدرجتتة "هتتذا  ويستتتدعي .ولتتيس عبئتتا عليهتتا

ساسية وتأمين األشراف عليه من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب مع مراعتاة الظتروف االستتثنائية األ

التتتي يمتتر بهتتا االقتصتتاد العراقتتي حاليتتا  التتتي تجعتتل متتن المتتوارد النفطيتتة المصتتدر األرأس لتمويتتل 

"الميزانية الحكومية وإنفاقها بشقيه االعتيادي واالستثماري
245
 . 

متتا يستتتدعيه تطبيتتق بعتتض متتواد الدستتتور العراقتتي وخصوصتتا المتتادة  ويستتتدعي هتتذا متتن ضتتمن    

علتى تأستيس هيئتة مستتقلة الدارة جميتع ( 016)فكما معروف تنص المتادة (. 002)، و المادة (016)

قبتل ان يستتلم  وةالموارد المالية واالشراف على توزيعها حسب نسبة السكان حيث يتم تخصيص الثر

فتنص على جعل ادارة قطاع النفط مشتركة بتين الحكومتة االتحاديتة ( 002)اما المادة . الحاكم حصته

واالقاليم والمحافظات، مما يقلل متن تفترد الستلطة المركزيتة بتاداة هتذا القطتاع التذي يعتبتر االهتم فتي 

ومن المؤكد ان التطبيق الواعي لهذين المادتين قتد يتنجح فتي تجنيتب بالدنتا بعتض . االقتصاد العراقي

الدكتاتورية /متالزمة الدولة الريعية :عدنان الجنابي الخبير النفطي المعروفسماه تداعيات ما ا
246
 . 

" ال بد متن االشتارة هنتا التى بعتض التجتارب التاريخيتة ومتن بينهتا مع اختالف الظروف إال انه و    

 "النموذج النرويجي
247
اء حيث قامت هذه الدولة بالفصل بين ريع النفط وموازنة الدولة من ختالل بنت 

ولعبتت سياستتها التدرجيتة فتي االنتتاج والتصتدير . مؤسسات مستقلة للسيطرة على االيرادات النفطيتة

متتن جهتتة والفصتتل بتتين موازنتتة الدولتتة والريتتع النفطتتي، وقتتوة المؤسستتات الراستتخة فتتي التجربتتة 

 .الديمقراطية من جهة ثانية، في تجنيب الترويج ماسي الدولة الريعية

                                                           
: بغداد) الحديث العراق في االقتصادية التجربة السعدي، زاير صبري .د: قارن النقطة هذه حول التفاصيل من لمزيد 245

 .سابق مصدر األولى، الطبعة ،(2009 والنشر، للثقافة المدى دار
 .ذكره سبق مصدر ،...والدكتاتورية الريعية الدولة الجنابي، عدنان: قارن 246
247

لسلة س، ادارة المصادر البترولية –النموذج النرويجي فاروق القاسم، : لمزيد من التفاصيل حول هذا النموذج راجع  

 (.2010مارس : الكويت) سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون -(373)عالم المعرفة 



181 
 

طرحتت وفتي اكثتر متن مناستبة مستألة  فقتد. قضتية اخترى تستتحق التوقتف هنتاك ومن جهة اخرى    

 والمحافظاات تقسايم العائادات النفطياة علاى األقااليمعلتى أستاس وفتق آليتة تقتوم  العدالة في التوزياع

تبتتدو هتتذه الصتتياغة مغريتتة متتن الناحيتتة الظاهريتتة ومستتكونة التتى حتتد بعيتتد . السااكانية وفااق النسااب

حيتث لتوحظ تفتاوت  صدام حستينلنظام "  التجربة التنموية" في مقدمتها بسلبيات التجارب السابقة و

األكثتتر تخلفتتا  أوالمنتتاطق أو المحافظتتات األقتتاليم تعااويضكبيتتر علتتى المستتتوى اإلقليمتتي ممتتا يتطلتتب 

ولتم يكتن لتذلك عالقتة بالنستب الستكانية لوحتدها بتل " ثمتار التنميتة " والتي عانت حرمانتا كبيترا متن 

ولكن القبول بفكرة العدالة المشتار إليهتا فتي الفقترة أعتاله،  .اقتصادية لذلك النظام –بخيارات سياسية 

أن طترح  إذالتنفط والتنميتة االقتصتادية الوطنيتة، وفي الظروف الراهنة، سيساهم في فك العالقة بتين 

لتن يستاعد فتي واقتع هتو مفهتوم كما جاء أعتاله رغتم إغتراءه النظتري   " في التوزيع العدالة"  مسألة

وكما يشير العديد من خبراء التنمية فان الرهتان علتى . استغالل الثروة النفطية من أجل التنميةباألمر 

 يقتوم ال يمكتن أن، (أي لتيس وفتق نستب الستكان)االستثمار باعتباره نشتاطا تنمويتا ذا طبيعتة وطنيتة 

. تنمويتتة متوازنتتةاستتتراتيجية  ضتمن التنستتيق  يستتتلزم علتى أستتاس اإلقلتتيم أو المحافظتتة الواحتدة، بتتل 

توزيتع االستتثمار بالتستاوي  علتى  لتيسولهذا ال بد من طرح القضية بشكل صحيح من خالل الرهان 

بشتتكل عتتادل علتتى جميتتع المحافظتتات واألقتتاليم بمتتا يحقتتق تنميتتة  توزيااع فوائااد االسااتثمارعلتتى بتتل 

 .مستدامة

 

الفكترة رغتم أن هتذه و. ات النفطيةالتوزيع النقدي لجزء من العائد بالمقابل يجري الترويج لفكرة     

(واليتة األستكا األمريكيتةتجربتة وتحديتدا )تجتارب أخترى مستتقاة متن ليست أصيلة بتل هتي 
248
التتي  

وعلى عكس ما هو سائد علتى المستتوى الظتاهري،  .تختلف طبعا عن ظروف العراق الملموسة اليوم

، العدالتة وال إلتى التنميتة المطتاف التىبما تحمله هذه الفكرة من إغراء مالي، فإنها لن تقتود فتي نهايتة 

 :من بينها األسبابلجملة من 

إنها تخلق قيما ونزعات استهالكية فاي المجتماع وال تسااهم فاي التغلاب علاى السامة الغالباة  -

واألحادياة الجاناب والمعتمادة أساساا  والريعياة على االقتصاد العراقي وهاي البنياة المتخلفاة

 إن ما يحتاجه االقتصاد العراقي اليوم هتو التوجته .عوائد على القطاع النفطي وما يضخه من

ويساهم في بناء اقتصاد متعتدد القطاعتات نحو االستثمار بما يحفز الطاقات اإلنتاجية العاطلة، 

وإذا تتتم اللجتتوء لفكتترة التوزيتتع النقتتدي لجتتزء متتن العوائتتد بتتدون توستتيع الطاقتتات . ومتنتتوع

لنوع جديتد متن الشتمولية والفستاد االقتصتادي " فايروس "اإلنتاجية المحلية غير النفطية، فإن 

 ". يولد"سوف 

ساايخلق التوزيااع النقاادي لجاازء ماان العوائااد النفطيااة ضااغوطا تضااخمية إضااافية تاانعكس فااي  -

قتدرة قطاعتات واستعة متن الفئتات متدى مما يلقي بثقله السلبي على  ارتفاع مستويات األسعار

متتا تحتاجتته متتن ستتلع  فير الحتتد األدنتتى متتنتتتواالجتماعيتتة، وخصوصتتا الفقيتترة منهتتا، علتتى 

 . وخدمات

والتذي بلتغ قتد يمتنح فرصتة إضتافية للفستاد  -أي التوزيتع النقتدي  -التغييتر كما أن إجتراء هتذا -

 .الدول تعاني من هذه الظاهرة المدمرة" قمة " العراق الى " رفعت"مستويات 

ياة جدياد تخلصاه مان يمكن تحقياق هادف إعاادة بنااء االقتصااد الاوطني علاى أسااس ديناميك -

ركااوده وبنيتااه المشااوهة واألحاديااة الجانااب، وإعااادة صااياغة دور القطاااع النفطااي فااي هااذا 
                                                           

248
 .والحقا 281، مصدر سابق، ص ....الريعية للدولة السياسي االقتصاد. واالستبداد النفط :انظر( االسكا)لمزيد من التفاصيل حول هذه التجربة  
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 –االقتصاااد، ماان خااالل التطبيااق الفعااال لسياسااات متسااقة توجههااا اسااتراتيجية اقتصااادية 

، متن ختالل ربطهتا التراهن بالمستتقبل وبمتا يمكتن متن اجتماعية تعرف ما تريد الوصول إلياه

 .آلمال الحقيقية وليس إنتاج أوهامإعادة ا

يجب تجنب وقوع االقتصاد العراقي في فخ النفط، ووضع الضوابط الكفيلة بتحييد قوة ولهذا  -

 . النفط السياسية في االستراتيجيات الكبرى للبالد

) بتحويل القطاع النفطي  تتكفلإستراتيجية للتنمية  اعتمادويتطلب هذا، طبعا، ضرورة  -

أي كمصدر للتكاثر المالي وليس )للعوائد المالية فقط  رمهيمن وكمصدَ  من قطاع( الخام

الى قطاع منتج للثروات ويكون قطبا لقيام صناعات أمامية وخلفية تؤمن ذلك ( للتراكم

، أي االقتصادتنويع ويستلزم هذا . التشابك القطاعي المطلوب لتحقيق إقالع تنموي حقيقي

وإيجاد مصادر بديلة لتمويل الميزانية العامة يظالن هدفا  ب،التغلب على البنية االحادية الجان

 . المستدانةمركزيا كشرط للتنمية 

البد من إطار استراتيجي لشروط التغيير في التخصص اإلنتاجي والسلعي بحيث يتفق هذا التغيير وهنا  -

نولوجية والقدرة الوطنية وتتفق خياراته مع أهداف التنمية الصناعية وتساعد بالتالي على تعزيز البنية التك
طها مع بقية على استثمار التكنولوجيا مع تجديدها وعلى تعزيز البنية الصناعية وتكاملها الرأسي وتراب

متكاملة  ةالحاجة الملحة إلى رؤي( للتأكيد إن كانت هناك حاجة)إن هذا  يؤكد . القطاعات االقتصادية
ا التغيير وهذا التطوير قي القطاع الصناعي إجماال ومتجانسة للتغيير والتطوير الصناعي وتنسيق لهذ

وسياسة استراتيجية  ةرؤيوفق وفي كل من فروعه الرئيسية على أساس النظر إلى هذا القطاع بمجمله 
 .القطاعات االقتصاديةتكنولوجية يتحدد فيها دور كل  -صناعية وطنية 

تستتند باالستاس علتى الشتفافية  حة الفساادثمة حاجة ملحة لبناء استرايجية جديدة لمكافوبالمقابل     

 .الجهات المعنية بمختلف مستوياتهاوالعلنية في ادارة الموارد االقتصادية من طرف 

الفساااد المااالي التتى ان  هنتتا االشتتارة ال بتتد متتن ،وحتتتى تكتتون المقاربتتة الشتتكالية الفستتاد واضتتحة    

  :عناصر بأربعةواالداري والسياسي ايضا الذي يعيشه العراق مرتبط 

السياسااات واالسااتراتيجيات التااي طبقهااا النظااام السااابق لرشااوة قطاعااات ماان المجتمااع واجهاازة  -

 .قاعدة التي استند عليها في حكمه طيلة العقود الثالثة والنصف التي هيمن فيهاالالدولة لبناء 

 . ةالمختلف انهيار مؤسسات الدولةلتي عصفت بالعراق بعد االحتالل والفوضى العارمة ا -

التذي ستعى التى تطبيقته الحتاكم المتدني لالحتتالل ال يمكن فصل هذا الفساد عن نتائج المشتروع  كما -

دور الفئتتات المرتبطتتة بالتهريتتب وبتترأس المتتال التجتتاري والمضتتارب ذي  تناااميفقتتد . (بتتول بريمتتر)

 استشاراء ذلتك التى ياؤديالطابع الطفيلي المترتبط بوشتائج مختلفتة بترأس المتال األجنبتي، وال بتد ان 

 .الفساد

إستتراتيجية تنمويتة  انعادامفتي ظتل ف .2111السياسات التي انتهجتها الحكومتات المتعاقبتة بعتد عتام  -

إزالة الضوابط وحجب الصالحيات عن مؤسسات الدولة وفتح االقتصاد العراقي على  ، تمتواضحة

وخلتق الشتروط التستاع  بتدون أيتة ضتوابط ممتا فتتح المجتال العادة هيكلتهمصراعيه وتهيئة األجواء 

 .ظاهرة الفساد

    

 امتادفرديتة أو محتدودة بتل  نشااطاتمجترد  فتي الواقتع لهذه األسباب، وغيرها، فتان الفستاد لتم يعتد   

ظاااااهرة انتتتته . اصاااابح مؤسسااااةأي انتتتته  ،ليشتتتتمل كافتتتتة قطاعتتتتات المجتمتتتتع واالقتصتتتتاد والدولتتتتة

متن ختالل لتن تكتون مثمترة وناجحتة إال ن معالجة الفستاد فإلهذا . مركبة سياسية/اجتماعية/اقتصادية

 :ن بينهام اجتماعية/اقتصادية/معالجات سياسية اعتماد
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 .ضرورة ربط عملية اإلعالن عن قضايا الفساد بإجراءات سريعة ورادعة -

حاال اتهاامهم  معان محاازبيه او جهة ضرورة تحييد قضايا الفساد، أي أن ال يدافع أي حزب -

 .بالفساد

الفاصلة، بعيدا عان االتهاماات الكيدياة، وان يجاري التمساك الحاازم أن يكون للقضاء الكلمة  -

 .المتهم بريء حتى تثبت إدانته: بالقاعدة القانونية المعروفة

 .الضيقة وكل هذا يجب أن يرتبط بإبعاد القضية عن الصراعات الحزبية -

 وأن ال تقااف العمليااة عنااد حكومااة معينااة، وان يااتم ضاامان نزاهتهااا ووصااولها الااى غايتهااا -

 .المرجوة

 .إطالق حملة تربوية ثقافية ضد الفساد -

 

 التنمط هتذا أن مجتددا يؤكتد التذي األمر ،المرحلة السابقة خالل والثروة الدخل استقطاب تعاظملقد     

 جهتتة متتن والفقتتر جهتتة متتن الثتتروة ويفتتاقم االجتمتتاعي االستتتقطاب إنتتتاج يعيتتد"  التترث التطتتور"  متتن

" االجتماعيتتة القاعتتدة تآكتتل" عتتن الحتتال واقتتع فتتي أستتفر حتتدودالم" االنفتتراج" أن ثبتتت وقتتد. أختترى

 .والتهميش واإلفقار الحرمان من لمزيد الفقيرة الشعبية الجماهير وتعرض

 حتدث" المحتدود السياستي االنفتتاح"و الشتكلي" االقتصتادي التحترر" مرحلتة وبعتد انه والخالصة    

 : التالي

 بحيتث عليته، كانتت عمتا تستلطا أكثتر الريعيتة منهتا،، وخصوصتا في البلدان العربية الدولة خرجت -

 . المجتمع على تغولت

 الخصخصتتة آليتتات ظتتل فتتي الطفيليتتة - الكمبرادوريتتة – البيروقراطيتتة الفئتتات مصتتالح ترعرعتتت -

  االقتصادي؛ واالنفتاح

  والكومبرادوري؛ والمضارب الطفيلي المال رأس لسيطرة مصراعيه على الباب انفتح -

  المشروع؛ غير المفاجئ الثراء رةظاه استشرت -

 بحيتث االجتماعية، والعالقات واإلدارة واالقتصاد السياسية في أنواعه بكل الفساد ظاهرة تضخمت -

 .الفساد مؤسسة اسمها مؤسسة عن بل محدودة حاالت عن يدور ال الحديث اصبح

 

 هتامش أن 2100اوائتل عتام  حتى لحظتة انتدالع االنتفاضتات الشتعبية أثبتت التطورات الفعلية لقد    

 ولتم ،"السياستي المجتمتع لتناقضتات إدارة" ستوى يكتن لتم العربية، الدول بعض في السياسي االنفتاح

 . السلطة هذه ممارسة وأساليب قواعد إال تتغير ولم السلطة، على سيطرتها حاكمة نخبة أي تفقد

، تزويرهتا بعتد االنتخابيتة صتواتاأل فترز مشتهد عنتد الديمقراطيتة حتدود وقفتت اإلطتار، هذا وفي    

 يستميها كمتا أو ،" بته المستاس وعتدم االستتبداد إلبقتاء تقنية مجرد"  إلى لتتحول بهذه الدرجة أو تلك،

 القهتر إلتى واحدة دفعة السلطوي القهر من واالنتقال االستبدادي، الفن آليات في التغيير مجرد البعض

  .مباشرة غير مراحل أو دفعات على

، لتن يكتون كافيتا"  دولتة ديمقراطيتة" النظم السياسية بتشتكيل  شكلتغيير هنا التأكيد على ان ومن     

تجتتاوز الطتتابع  دون ديمقراطيتتةالحتتل الحقيقتتي يشتتير إلتتى أنّتته لتتيس متتن إمكتتان لبنتتاء دولتتة مدنيتتة  ألن

دمتها وفتي مقت يعتمتد علتى قطاعتات االنتتاج المتادي بناء اقتصتاد منتتج الخدماتي الراهن، و –الريعي 

 هتوف ،الكومبرادوريتة  -الطفيليتة وليس المنتجة الطبقات قاعدته ، وتكونالزراعة والصناعة التحويلية

 االستتتقطاب متترارات متتن عانتتت التتتي القتتوى االجتماعيتتة مشتتكالتل حقيقيتتا حتتال يضتتمن التتذي وحتتده

فتتوارق  حيتث يالحتتظ وجتتود. الريعيتتة التتنظم فتي واالستتتهالك االنتتتاج حقلتي متتن واالقصتتاء والتهمتيش
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كبيرة في مستويات الدخل لصتالح الفئتات التتي راكمتت الثتروة وحصتلت علتى المتداخيل العاليتة عبتر 

أنشطة ريعية ال صتلة لهتا باإلنتتاج، فضتال  عتن اإليترادات غيتر المشتروعة المرتبطتة بالفستاد المتالي 

  .واإلداري

، طائفاة مان الشاروط علتىيرتكتز  اصاالحا اقتصااديا ،مرحليتا ،ويتطلب هذا من ضمن ما يتطلبته     

 :من بينها

لمجتمعنتتا فتتي لحظتتة تطتتوره الراهنتتة والتتتي  إن ينطلااق ماان االحتياجااات الفعليااة الموضااوعية -

التنمية المستدامة والديمقراطية والعدالة االجتماعية باالستتناد إلتى اإلمكانتات  تحقيقتكمن في 

افئتة متع االقتصتاد العتالمي متفاعلتة ومتوازنتة ومتك عالقااتالذاتية متن جهتة متع الستعي لبنتاء 

بتتين مضتتمونها وطابعهتتا  الخلااط وتجناابمتتن الجوانتتب االيجابيتتة لعمليتتة العولمتتة،  واالسااتفادة

 .من جهة أخرى الموضوعي من جهة وتجلياتها الراهنة

علتتى  التغلاابمتتن ختتالل  والخاااص الحكااوميالجاادل حااول دور كاال ماان القطاااعين  تجاااوز -

قطتاع العتام يعنتي الخستارة وأن القطتاع الختاص يعنتي الشائعة عند البعض بأن ال" المسلمات"

التتربح وبالتتتالي يجتتب المباشتترة بخصخصتتة فوريتتة، إذ أن الواقتتع يشتتير التتى وجتتود أمتتراض 

حتترب "اقتصتتادية تنتتتاب كتتال القطتتاعين، ويتعتتين العمتتل علتتى تجاوزهتتا بتتدل االنشتتغال فتتي 

 . بشأن من يتحمل المسؤولية" المتاريس

أداء  تحساينإن المطلتوب اليتوم هتو . في هذه المرحلتة ة االقتصاديةالتعددي تفعيلإلى  الحاجة -

، (التتتخ.. الحكتتتومي والختتتاص والمختتتتلط والتعتتتاوني) االقتصتتتاد التتتوطني، بقطاعاتتتته المختلفتتتة

متن  تعنايمن حقيقة أن لكل قطاع دوره المرسوم، فالتنمية المطلوبة فتي هتذه المرحلتة  انطالقا

 . كافة القطاعاتالصحيحة من  االستفادةبين ما تعنيه 

الحلتول المقطوعتة الجتذور عتن واقتع اقتصتادنا والمهمتات  التاي تعتمادالصيغ الجتاهزة  تجنب -

 .الملموسة التي تواجهه

تااوفير إجماااع مجتمعااي حااول اإلصااالح المطلااوب، ولاان يتحقااق ذلااك إال ماان خااالل العلنيااة  -

ن نقاش عام متن عبر تدشي والمشاركة الفاعلة من مختلف أوساط المجتمع ومفكريه وخبرائه

 . الموقف بشأن القضايا الكبرى أو المفاصل األساسية لإلصالح المطلوب بلورةاجل 

ضرورة توفر إرادة سياساية حازماة وقاوى اجتماعياة قاادرة علاى وضاع مشاروع اإلصاالح  -

كتل تتردد  تجااوزوبمقابتل ذلتك البتد متن . موضع التطبيق وتحويل مفرداته الى واقع ملموس

 .أو االكتفاء بخطوات ترقيعيةأو تأجيل لإلصالح 

، وهتتذا يتطلتتب أن أن يحظااى اإلصااالح بالمصااداقية المطلوبااة ماان مختلااف قطاعااات المجتمااع -

إنتاجته  ليتاتآويرافق اإلصالح االقتصادي جهود مركزة وحثيثة وصادقة للقضاء على الفساد 

الشعبي متا  ويعني ذلك ان برنامج اإلصالح والتطوير لن يحض بالدعم والتشجيع ."ثقافته" و 

لتتم يترافتتق بخطتتوات جتتادة للمحاستتبة، تستتتهدف خلتتق منتتاخ نظيتتف ونزيتته فتتي معتترض أداء 

الخدمة العامة، ويرتبط وجتود هتذا المنتاخ بمحاستبة وإبعتاد رمتوز الفستاد والحتد متن النزيتف، 

 .وبخطوات جدية الستعادة األموال العامة المنهوبة

بمتا  ح النظاام اإلداري والماالي والنقاديبتحقياق إصاالاإلصالح االقتصادي أيضا  يترافقأن  -

 . ذلك النظام الضريبي، بهدف تحقيق العدالة الضريبة المطلوبةفي 

 لهتتا الشتتروط الضتترورية لتجتتاوز التهمتتيش تتااوفر، وينبغتتي أن ةمطلوبتت مظلااة اجتماعيااةإن  -

أو وبالتالي االنختراط فتي الديناميكيتة االجتماعيتة عبتر تتأمين العمتل  واالستقطاب االجتماعي،

 .ضمان حد أدنى معقول من الدخل وبما يضمن االرتقاء بنوعية الحياة في البالد
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، وهتذا أمتر طبيعتي فتي شهود مشاريع وخياارات عديادة، متصاادمة ومتضااربة، نحن والخالصة    

 الحاجاة ملحاةولهتذا فتإن . المقاربات والحلول المقترحتة تتنوعظروف مرحلة انتقالية مفتوحة، حيث 

اإلطتتار المطلتتوب  تحدياادمتتن أي وقتتت مضتتى لتدشتتين حتتوار وطنتتي شتتامل يستتاعد علتتى اليتتوم أكثتتر 

متتع  التكيياافعلتتى  قااادرةاقتصتتاد وطنتتي ذي بنيتتة ديناميكيتتة  وبناااءلالقتصتتاد التتذي تريتتده بالدنتتا، 

التحتوالت االقتصتادية والسياستية  متطلبااتالمتغيرات الناشئة على ارض الواقع العراقتي وكتذلك متع 

بتأن المرحلتة القادمتة  ضارورة الاوعيهنا على  التأكيدوالبد من . حه من استحقاقاتالعالمية وما تطر

فحسب برغم أهمية ذلتك، بتل والتى  وتحريك عجلة االقتصاد الوطني ليست بحاجة الى إعادة االعمار

عاراق ولن يتحقق ذلك إال فتي ظتل . والى الديمقراطية والعدالة االجتماعية التجديد والتحديث التقني

 تغولتت علتى المجتمتعمان خاالل دولاة ريعياة عسف أو دكتاتورية من أي  متحرر اتحادياطي ديمقر

  .لفترات طويلة المدني وهيمنت عليه
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2112 ). 

 

 . 0825دار إبن خلدون، : بيروت) الماركسية والطبقات االجتماعية .بوالنتزاس، نيكوس

 

 .(0828بيروت، )  نموذج الدولة الفاشية. االيديولوجية والسلطة .بوالنتزاس، نيكوس

 

 (.0890دار ابن خلدون، : بيروت) أزمة الديكتاتوريات .بوالنتزاس، نيكوس

http://www.uomisan.edu.iq/massagetr/7.pdf
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 ت
 

 .2111، 0؟، دراسات الفلسفية، ترجمة عبود كاسوحة، وزارة الثقافة، دمشق، طما الديمقراطية .النآتورين، 

 

 ث
 

 (0895: بيروت)  خالد ، ترجمة عبد هللاحول ديالكتيك الحكم الطبقي. سلطة الدولة .ثربورن، يوران

 

 ج
 2118/بغداد، كانون االول ،1622 – 1626خطة التنمية الوطنية للسنوات جمهورية العراق، وزارة التخطيط، 

 

وزارة الثقافة، : دمشق) ، ترجمة شوكت يوسف ديناميات السيرورة الديموقراطية والمجتمع المدني  .جيل، غرايم

2115). 

 

 ح
 

 . 2112 -0/2، العدد االداب، "واقتصاد الريع والفساد  الفئوية" . حافظ، زياد

 

 :متاح على الربط التالي. االقتصاد العربي إلى أين؟ من الريع إلى اإلنتاج. حافظ، زياد

http://www.arabnc.org/details.php?id=408&cid=138&tohide=0 

 

مؤسستتة مصتتر مرتضتتى للكتتتاب : بغتتداد) الواقااع والاارؤى –فااي ظاال اقتصاااد معااولم ... العااراق .حبتي، احمتتد كتتاظم

 .(2118القانوني، 

 

 .(2119مؤسسة حمدي للطباعة والنشر، : السليمانية) الفاشية التابعة في العراق. حبيب، كاظم

 

 .0880/الطبعة األولى آب ،جدل، "حول بعض الخصائص المميزة للبرجوازية العربية " . حبيب، كاظم

 

 .(0881/0880جامعة دمشق، ) االقتصاد السياسي. بيب، مطانيوسح

 

موضتتوعات حتتول االتجاهتتات واآلليتتات الجديتتدة فتتي القستتمة الدوليتتة الرأستتمالية " ، (التتدكتور)حستتن، صتتالح ياستتر 

 .8/0895العدد "  دراسات عربية" ، "للعمل 

 

ءة قرا. ضمن تطور المنظومة الرأسمالية العالمية" األطراف"خصوصيات تمايز رأسمالية " . حسن، صالح ياسر 

، آب، 0كتتتاب العلتتوم االجتماعيتتة، العتتدد  - جاادل". مصتتائر الرأستتمالية فتتي الشتترق : ستتيمونيا.فتتي كتتتاب نتتوداري أ

0880. 

 

نحو معالجة منهجية . في البلدان النامية" الفئات الهامشية"بعض االشكاليات المرتبطة بمفهوم " .حسن، صالح ياسر

 .8/0881د العد. كتاب العلوم االجتماعية – جدل. " منتظمة
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دار التترواد : بغتتداد) بعااض اشااكاليات المجتمااع الماادني والمجتمااع السياسااي والديمقراطيااة. حستتن، صتتالح ياستتر

 .(2115للطباعة والنشر، 

 

دار : بغتتداد) االكساايولوجيا –االنطولوجيااا  –االبسااتيمولوجيا . العالقااات االقتصااادية الدوليااة. حستتن، صتتالح ياستتر

 .(2116الرواد للطباعة المزدهرة، 

 

محاولااة فاي فهاام  -االقتصااد السياساي لالزمااات االقتصاادية فاي النسااق الرأسامالي العاالمي . حستن، صتالح ياستتر

 .(2100دار الرواد المزدهرة : بغداد) الجذور

 

 5نشترت علتى  متادةأسئلة تبحاث عان إجاباات واضاحة، .. 1621االقتصاد السياسي لموازنة . حسن، صالح ياسر

 .على االنترنيت" موقع الطريق " وعلى  (الشعب طريق) حلقات في جريدة

              .html-5-1-2012--01/12489-06-18-21-11-http://www.iraqicp.com/2010

                                        

 خ
متتاح علتى االنترنيتت . 1616مليون فارد عاام  86في الوطن العربي تتجاوز " جيوش العاطلين "  .خريف، حذام

 http://www.markets.sd/news/?article=6283 :على الرابط التالي

 

 د
دار الطليعتتة : بيتروت) بحاث فااي االقتصااد السياساي للتخلااف والتقادم والنظاام االقتصااادي العاالمي. دليلتة، عتارف

0892). 

 

العتدد  –كتتاب العلتوم االجتماعيتة  – جدلصالح ياسر حسن، .ترجمة د. التخلف والتبعية .سانتوس، ثيوتونيو دوس

1/0882. 

 

 .(0822منشورات عويدات، : بيروت)هشام متولي .، ترجمة دفي الدكتاتورية .دوفرجيه، موريس

 

 .(0881االسكندرية )، الجزء االول مبادئ االقتصاد السياسي. دويدار، دمحم

 

 

 ذ
 

            .0868، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، البترول العربي الخام في السوق العالمية .ذهب، صاحب

 

 ر
 

المواريااث التاريخيااة واألسااس الثقافيااة والمحااددات  -التحااول الااديمقراطي فااي العااراق .رشتيد، عبتتد الوهتتاب حميتتد

 .(2116عربية، مركز دراسات الوحدة ال: بيروت) الخارجية

 ز
 

http://www.iraqicp.com/2010-11-21-18-06-01/12489--2012-1-5-.html
http://www.iraqicp.com/2010-11-21-18-06-01/12489--2012-1-5-.html
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دراسة في اثر نظام النقاد الادولي علاى التكاوين التااريخي للتخلاف بادول  –التاريخ النقدي للتخلف  .زكي، رمزي

: الكويتت)سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون  -( 009)، عالم المعرفة العالم الثالث

 . (0892تشرين االول، /اكتوبر

 

سلستلة عتالم المعرفتة  ،تحليال ألخطار مشاكالت الرأسامالية المعاصارة –االقتصاد السياسي للبطالاة  .مزيزكي، ر

 (.0889اكتوبر : الكويت) سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون -(226)

 

سلسلة كتب ثقافيتة شتهرية  –( 150)، عالم المعرفة هوس المال وأمراض الثروة. سيكولوجية المال. زيدان، اكرم

 (. 2119مايو  :الكويت) يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون 

 

دار المتالك للفنتون واآلداب : بغتداد) الماضاي والحاضار وخياارات المساتقبل –االقتصاد العراقاي . زيني، دمحم علي

 .(2118والنشر، الطبعة الثانية ، 

 

 

 س
: ، مقتتال علتتى االنترنيتتت متتتاح علتتى التترابط التتتاليتراجااع فااي الثااورات العربيااةديناميكيّااات التقاادم وال .ستتالم، بتتول

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/245221 

 

 02، العتدد 1، الستنة المساتقبل العرباي، "لتنميتة االقتصتادية العربيتة حول مقولتة التبعيتة وا" . إبراهيم ،سعد الدين

 (.0891يوليو /تموز)

 

 .(0828دار الطليعة، : بيروت)ست دراسات في النمط االسيوي لإلنتاج  .سعد، أحمد صادق

 

 (.0881دار الحداثة، : بيروت) في ضوء النمط االسيوي لالنتاج .سعد، أحمد صادق

 

، مركتتز اإلمتتارات مجلااة آفاااق المسااتقبل، "الدولتتة شتتر ال بتتدّ منتته : رؤيتتة متتا بعتتد نيوليبراليتتةنحتتو "  .ستتعيد، حيتتدر

 .2101فبراير / يناير ـ شباط/ ، كانون الثاني(1)للبحوث والدراسات االستراتيجية، أبو ظبي، العدد 

 

 .(0892وزارة الثقافة،  منشورات: دمشق)، ترجمة ميشيل كيلو االمبريالية وإعادة اإلنتاج التابع .سنجهاز، ديتر

       

 :، متتتتتتاح علتتتتتى التتتتترابط التتتتتتاليقاااااراءات ورؤى حاااااول مشاااااروع سااااامير أماااااين .ستتتتتيد فتتتتترج، فتحتتتتتي

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=4&aid=75782 

 

 (.بالبولندية()0891وارشو، )  ية لكارل ماركسالنظرية االقتصاد .سيمكوف، ي

 

 ص
مركتز دراستات : بيروت) من التبعية الى االعتماد على النفس في الوطن العربي -التنمية العصيّة. صايغ، يوسف

 .(0882الوحدة العربية، 

 

 .1622التقرير االقتصادي العربي الموحد  .صندوق النقد العربي

 ط

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/245221
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=4&aid=75782
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: متتتتتاح علتتتتى االنترنيتتتتت علتتتتى التتتترابط التتتتتالي. الثنائيااااة المسااااتحيلة... راطيااااةالاااانفط والديمق .طيبتتتتاوي، احمتتتتد

http://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-299403.html 

 

 ع
 

: بيتروت)القستم االول . بحث في اسباب الحرب االهلياة فاي لبناان. النظرية في الممارسة السياسية .مهدي عامل،

 .(0828دار الفارابي، 

 

 (.0882دار الطليعة، : بيروت) العرب والحداثة السياسية .لطيف، كمالبد الع

 

الستتنة الرابعتتة /العتتدد األول الطريااق،، "أزمتتة الرؤيتتة اليستتارية إلشتتكاليات الواقتتع الجديتتد " . بتتد الفضتتيل، محمتتودع

 .0885شباط  -والخمسون، كانون الثاني

 

تحرير دمحم جمال "]اد والحكم الصالح في البلدان العربيةالفس: " ، فيمفهوم الفساد ومعاييره. عبد الفضيل، محمود

 .(2116، 2مركز دراسات الوحدة العربية، ط: بيروت)، [باروت

 

، الهيئتة المصترية العامتة للكتتاب ـ دراساة فاي االقتصااد اإلجتمااعي -رأسامالية المحاسايب . عبد الفضيل، محمتود

 .2102القاهرة، 

 

المسااتقبل ، "داء االقتصتتادي للتتدول النفطيتتة الريعيتتة فتتي المنطقتتة العربيتتة الستتلوك واأل" . عبتتد الفضتتيل، محمتتود

 .(0892سبتمبر /ايلول) 011، العدد العربي

 

".  دراستة فتي إعتادة إنتتاج التمتايزات االجتماعيتة . الدولتة والقريتة المصترية"  .عبد المعطي، عبد الباسط وآخرون

 .0895يوليو /، الكتاب األولقضايا فكرية

 

، مقتال علتى االنترنيتت متتاح علتى الترابط آلياات االساتبداد وإعاادة إنتاجاه فاي الواقاع العرباي .، ثنتاء فتؤادعبتد هللا

 :التالي
http://aljazeera.net/NR/exeres/4D4687A4-DA2C-4F5E-ABB4-A4A99C5DAA38.htm?wbc_purpose=%2F 

 

مركتز القتاهرة لدراستات : القتاهرة) ونسالتحول الديمقراطي المتعثر فاي مصار وتا .(وآخرون)عبد الجواد، جمال 

 .(0889حقوق اإلنسان، 

 

، 0885/، كتانون االولالثقافاة الجديادة". االسترة /من دولتة الحتزب الواحتد التى دولتة الحتزب"  .عبد الجبار، فالح

 .0886/كانون الثاني – 0885/كانون االول

 

 (.0889 – 0ط  -دار المدى : بيروت) ةالديمقراطية المستحيلة والديمقراطية الممكن .عبد الجبار، فالح

 

 . 102/2116، العدد الثقافة الجديدة، "عن الديمقراطية االنتخابية وشروطها األخرى "  .عبد الجبار، فالح

 

معهتد الدراستات اإلستتراتيجية : بيتروت –بغتداد ) الديمقراطياة مقارباة سوسايولوجية تاريخياة .عبد الجبتار، فتالح

 ( 2116الطبعة االولى،  الفرات للنشر والتوزيع،
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مقتال متتتاح علتتى االنترنيتتت علتتى . بااين تااونس ومصار اضااواء كاشاافة وظااواهر اساسااية. عيستى، دمحم عبتتد الشتتفيع

 :التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترابط التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالي

http://socialisthorizon.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1486:201

1-02-27-21-44-15&catid=38:2009-06-15-08-50-27&Itemid=64 

 

 .(0880 مركز دراسات الوحدة العربية،: بيروت) تأمالت في التاريخ العربي .عيساوي، شارل

 

مكثبة : بغداد)حسن احمد السلمان : اقتصاديات نفط الشرق األوسط، ترجمة .عيساوي، شارل وبغانه دمحم

(.0866المثنى،   

 غ
 

 (.0881موفم للنشر، : الجزائر)، اغتيال العقل .برهان ،غليون

 

محاضترة ألقيتت . من المفهوم المجارد إلاى المنظوماة االجتماعياة والدولياةنشأة مفهوم المجتمع  .برهان غليون،

 .2110 مايو 02-08في ندوة المجتمع المدني والديمقراطية، جامعة قطر، 

 

الطبقياة فاي مصار دراساة فاي التغييارات االقتصاادية و. النموذج المصري لرأسامالية الدولاة التابعاة .غنيم، عادل

 .(0896دار المستقبل العربي، الطبعة االولى، :  القاهرة) 2181 – 2122

 

دراساة فاي التغييارات االقتصاادية والطبقياة فاي مصار . النموذج المصري لرأسامالية الدولاة التابعاة .عادلغنيم، 

 .(0896دار المستقبل العربي، الطبعة االولى، : القاهرة) 2181 – 2122

 

 ف
 .، العدد األولقضايا فكرية، "دراسة في الدور اإليديولوجي للدولة . الدولة وتشكيل الوعي االجتماعي"  .فرج، دمحم

معهتد الدراستات اإلستتراتيجية الطبعتة : بيتروت( )تقيايم اساتراتيجي)ديناميكيات النازاع فاي العاراق  .فريق ابحاث

  .(2112االولى، 

 .106/2115، العدد الثقافة الجديدة، "مالحظات أولية: راقاستخدام الريع النفطي في الع. "فهمي، رائد

 ق
 

. 88ص الرابعة، السنة ،18 العدد ،القبس ،"الريعي  االقتصاد من العربية الدول إخراج" . قرم، جورج

 :التالي الرابط على متوفر 2101. أفريل بتاريخ

 www.georgescorm.com/personal/download.php?file=al_kabass.pdf 

 

مقتال علتى االنترنيتت متتاح علتى . حادود النيوليبرالياة فاي العاالم العرباي: االضاطرابات االجتماعياة. قرم، جتورج

 http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/F6662CE2-B239-4A36-9F54-805CDDC838F7.htm:الرابط التالي

 

النشرة العربية،  ديبلوماتيكلوموند  " الريعي؟  االقتصاد من العربية البلدان إخراج"  . جورج قرم،

 :التالي الرابط على االنترنيت على متاح. 2101 ابريل/نيسان
http://www.mondiploar.com/article2999.html?PHPSESSID=ae8c959652beeb4349dc3d12730e9f9e 
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، العتدد بل العربايالمساتق، ''تتراكم االنكشتاف االستتراتيجي العربتي، وأهميتة البعتد الثقتافي المهمتل'' .قرني، بهجتت

 (.2112آذار ) 28، السنة 281

 

 ك
   .01/8/0895، السفير اللبنانية عدد الدولة التونسية بين الوصاية والتحرر .كامو، ميشال

 

: متتتاح علتتى االنترنيتتت علتتى التترابط التتتالي. االقتصااادي والسياسااي فااي تحلياال االنتفاضااات العربيااة .مكيلتتة، ستتال

http://www.al-akhbar.com/node/28940 

 

متتتتاح علتتتى التتترابط . دخاااول فاااي النقااااش السااااخن -حاااول العالقاااة باااين الليبرالياااة و الديمقراطياااة  .كيلتتتة، ستتتالم

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=44125:التالي

 

 (.0880موفم للنشر : الجزائر)ترجمة نهاد رضا . النظرية العامة في االقتصاد .كينز، جون مينر

 

 ل
 

تنستيق وتحريتر  ماذا انتقل االخرون الى الديمقراطية وتأخر العرب؟ دراسة مقارنة لادول عربياة ماع دول أخارىل

مركتتز : بيتتروت)علتتي خليفتتة الكتتواري وعبتتد الفتتتاح ماضتتي، مشتتروع دراستتات الديمقراطيتتة فتتي البلتتدان العربيتتة 

 (.2118دراسات الوحدة العربية، 

 

 011، العتدد المستقبل العرباي، "ات مقابل دول االنتاج، اطار نظري دول رصد التخصيص"  .لوشياني، جياكومو

 .(0892سبتمبر /ايلول)

 

آب  –تمتتتوز ) 119 – 112، العتتتدد الثقافاااة الجديااادة، "االستتتس االقتصتتتادية للديمقراطيتتتة "  .لوشتتتياني، جيتتتاكومو

/2112). 

 

 م
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