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 :الممخص

 والدستوريةوالمؤسسات السياسية  الديمقراطيةرساء الشروع بإعممية  فإ
وزيادة  ،فمع زيادة النمو االقتصادي ،واالقتصاديةيستوجب االىتماـ بالجوانب التنموية 

ف يزداد ب عمى الديمقراطية يمكف أف الطم، فإوتحسف زيادة دخل الفرد ،الدخل القومي
 ،قتصاد احأحادي الجانبأف الدوؿ الريعية ذات االتشير إلى ف التجربة العراقية إال إ

تحوؿ ديمقراطي إلى دي فييا النمو االقتصا ا الدوؿ النفطية منيا لـ يؤدِ وخصوص  
يعي عمى عمينا طرح تساؤؿ حوؿ مدى تأثير االقتصاد الر  اوبالتالي أصبح لزام   ،فعمي

 عممية التحوؿ الديمقراطي؟

وافعيا كانت ف ديمقراطي في العراؽ عمى الرغـ مف أفعممية التحوؿ الد
يا تأثير مباشر في عممية ال اف الفواعل الداخمية سوؼ يكوف لخارجية بصورة رئيسة إ

صبح الريع النفطي ذات أفضمية لقد أ ،إنجاح أو عرقمة عممية التحوؿ الديمقراطي
ا بامتياز مف قعيمو  لترسيخ ٖٕٓٓسياسية  لمحكومات العراقية المتعاقبة بعد عاـ 

و أ ،فعممية انعداـ وجود أي رؤية ،ا لصنع الوالءاتوتوزيعيا وفق   ،خالؿ تحريؾ الموارد
تفاقـ البطالة و  ،إلى تقمص فرص العمليؤدي نتاجي متنوع و نحو بمورة اقتصاد إتوج
تنامي التدفق السريع فإف  ،عف ذلؾ فضال   ،عاقة عممية التحوؿ الديمقراطيإ بالتالي و ،

وثقافة انتياز  ،ظاىرة احأثر االستعراضي بروزإلى  دىألمريوع النفطية عمى العراؽ 
جتماعي ليذا النوع مف العامل اال وىنا يبرز ،والبحث عف الربح السريع ،الفرص

يديولوجيتيا ومصمحتيا عف االجتماعية المعبرة عف رؤيتيا وأ ي القوى االقتصاد أ
ذىنية إلى قرب ماتكوف وأ اإلنتاجة العمل و بعد ما تكوف عف ذىنيتصاد الريعي أاالق

والمباشرة  ،تكاؿ المفرط عمى الريع النفطيالتحرر مف اال فعممية ،اقتصاد السوؽ الحر
الدخل مف خالؿ تطور القطاعات  وتوسيع موارد ،في عممية تنويع االقتصاد الوطني

 .الديمقراطينجاح عممية التحوؿ إبالمساىمة في  ية المختمفة كفيمةاإلنتاج
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Abstract: 

In fact the process of laying down democracy and constitutional 

and political institutions requires concentrating on economical and 

development aspects. With the increasing of economic growth، increasing 

national income and improving the per capita income، the demand for 

democracy will increase، but the Iraqi experience indicated that the 

revenue countries with unilateral economy especially oil countries the 

economic growth did not lead to real democracy conversion. Eventually it 

was necessary to ask a question about the degree of renting economy 

impact on the process of democracy conversion? 

Though the process of democracy conversion in Iraq was 

mainly with foreign motives، but the internal actors have direct impact 

in succeeding this process or hinder the process of democracy 

conversion. Oil revenue becomes with political priority for successive 

Iraqi governments after 2003 in order to establish its position 

excellently through moving the resources and distributing these 

resources according to the making of loyalties. 

Non-existence of any vision or trend towards developing a 

diversified productive economy leading to reducing of work 

opportunities ، worsening unemployment and eventually hindering 

democracy conversion ،besides quick flow of oil revenues on Iraq 

resulted in emerging the phenomenon of the viewing effect and the 

culture of opportunism and looking for quick profit. 

Here appears social factor of this kind of economy، e. i.  Social 

powers expressing their ideology and interest on revenue economy 

beyond that of work and production، and nearest to free market economy 

. The most important failure of the revenue state in Iraq formed by its 

authoritarian behavior related to its closed non-rational personal will 

which was obvious in bad professional failure of oil resources within 

various investing uses not achieving justice in income distribution. The 

process of freeing from excessive dependence on oil revenue، starting 

national economy diversification and expanding income resources by 

developing various production sectors are enough for the success of the 

process of democracy conversion. 



 صالح نوري عبدالحسن    .م.م                                الريعي قتصادفي العـراق واال الديمقراطي ولحـين التب الجدلية العالقة 

- 012 - 
 

 :قدمةالم

في تأسيس نظاـ سياسي ليبرالي قائـ  ٖٕٓٓف نجاح الدولة العراقية بعد عاـ إ
وتنويع  االقتصاد الوطنيفي بناء  ة كبيرة عمى قدرتيابدرج يرتبطعمى أسس ديمقراطية 

 ،العاـ القطاعاتذ يؤدي إ ؛اإلنتاجحادية في وعدـ االعتماد عمى احأ العراقي االقتصاد
ؾ ػػف ذلػػػػػع ػػال  ػػػفض ريةػػوالبش يةػبيعػػوارد الطػػػستغالؿ الماوالخاص أدوار متكاممة في 

 إجراؤىاوالتي يتحتـ واالقتصادية  ،واالجتماعية ،اع السياسيةػػوضحأاقاء بػػػتطمب اإلرتػػػي
لمنظاـ السياسي العراقي بشقييا  اوأسموب   اعتماد الديمقراطية بوصفيا منيج  ا عبر 

المواطف وزرع ثقة  ،ويجري ذلؾ مف خالؿ بناء ثقافي ،سيوالسيا االقتصادي
 ،ضمائر المواطنيففي والعمل عمى ممارستيا بوصفيا قيمة مستقرة  ،بالديمقراطية
 -: تيةوع البحث البد مف بياف النقاط اآلوقبل التطرؽ لموض ،وتصرفاتيـ

  :أهمية البحث - واًل أ

العالقة بيف التحوؿ الديمقراطي إلى ىمية البحث مف كونو يتطرؽ أ تي أت
عمى سياسات النظاـ السياسي  القت بظالليأقتصاد الريعي فمتالزمة العالقة واال

وسياسات النظاـ  سموؾ وبالتالي أثرت بشكل واضح عمى ،ٖٕٓٓالعراقي بعد عاـ 
 .واالجتماعية ،واالقتصادية ،في الجوانب السياسية السياسي العراقي

  :شكالية البحثإ -اثانيً 

ثير االقتصاد الريعي عمى عممية التحوؿ أشكالية البحث حوؿ مدى تإتدور  
 -تية:سئمة اآلجابة عمى احأؾ يحاوؿ البحث اإللذل  اووفق   ،الديمقراطي في العراؽ

 ؟في العراؽ دوافع التحوؿ الديمقراطيىـ أ  ماىي .ٔ

 ؟في العراؽ ثير االقتصاد الريعي عمى عممية التحوؿ الديمقراطيأ.  ما مدى تٕ
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 :فرضية البحث -اثالثً 

 جراءات المقاربةواإل ف وجود السياساتأيبنى البحث عمى فرضية قواميا 
واستجابات أكبر  ،االقتصاد الريعي ال يولد محفزات االعتماد عمى ستمرار فيلال
 ىتماـ بعممية التحوؿ الديمقراطي في العراؽ.لال
 :مناهج البحث -ارابعً 

ثبات إل وكذلؾ المنيج النظمي،جرى استعماؿ منيج التحميل الوصفي 
 و نفييا.أالفرضية 

 :هيكمية البحث -اخامسً 

 -:تيكاآل عف مقدمة وخاتمة فضال   ثالث مطالبتقسيـ البحث عمى  تـ 

 .وؿ: ماىية التحوؿ الديمقراطي واالقتصاد الريعيالمطمب احأ

 .ٖٕٓٓالتحوؿ الديمقراطي في العراؽ بعد عاـ  دوافع: ثانيالمطمب ال

 .في العراؽ الريعي والتحوؿ الديمقراطياالقتصاد : لثالمطمب الثا
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 ولالمطمب األ 

 ماهية التحول الديمقراطي واالقتصاد الريعي

 :ماهية التحول الديمقراطي -واًل أ

التعريف بمعنى التحوؿ الديمقراطي وما ينطوي إلى سنكوف مدعوييف ابتداء  
دبيات يعد مف احأطمح التحوؿ الديمقراطي فمص نماطأو  عماالتو مف دالالتعمى است

اـ جماع عإنو ليس ىناؾ إال إكاديمية وساط السياسية واحأي احأالتي شاع توظيفيا ف
شكاليات فالصعوبة تكمف في وجود عدد مف اإل ،حوؿ تعريف التحوؿ الديمقراطي

نيا عممية مستمرة أذ يفترض ؛ إىميا المدة الزمنية لمتحوؿأ و المحيطة بالمفيوـ نفسو 
و أيقاع ىذا التغيير إلما يجب أْف يكوف عميو  واضحدوف تحديد  جل التغيير مفأمف 

نظاـ حكـ إلى ف تؤدي في النياية أوالتي مف المفترض  ،مدى العممية
 ،خرآنظاـ إلى )التحوؿ مف نظاـ بأنو   Charles Andrianويعرفو ،(ٔ)ديمقراطي

ساسية بعاد احأالتحوؿ يعني تغييرات عميقة في احأف ،"التغير بيف النظـ" ويطمق عميو
اتجة عف وىذه التغيرات ن ،الثالثة في النظاـ وىي: البعد الييكمي والسياسي والثقافي

اـ القائـ التعامل معيا في عجز النظإلى  بعاد مما يؤدي وجود تناقضات بيف ىذه احأ
يمقراطي ىو )عممية ويرى ىيرميت أفَّ التحوؿ الد،(ٕ) سموب القديـ(طار واحأظل اإل

فالعممية تمثل المدة المتغيرة مف  ،كثر مف تعمقيا بما يدؿ عميو الفعل(أتتعمق بالوقت 
فيو النظاـ الذي يحل محل  بحيص الوقت التي تنقضي بيف سقوط النظاـ والمحظة التي

ويعرفو جوزيف ،(ٖ)وىو النظاـ الديمقراطي ،عمى السمطة اتمام   االنظاـ السابق مسيطر  
بأنو)عممية تطبيق القواعد الديمقراطية سواء في  Joseph Schumpeterيتر شمب

و موضوعات لـ أ افراد  أو امتداد ىذه القواعد لتشمل أ ،مؤسسات لـ تطبق مف قبل
جراءات يتـ اتخاذىا لمتحوؿ مف نظاـ غير ا  ذف ىي عمميات و إ ،قبلتشمميـ مف 
 .(ٗ) نظاـ ديمقراطي مستقر(إلى ديمقراطي 
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ف عممية أ G.Odonnell and schmitterودنيل أويرى كل مف شميتر و 
ركاف النظاـ الشمولي التسمطي وظيور مرحمة أوؿ الديمقراطي تنطوي عمى انييار التح

فعممية التحوؿ الديمقراطي قد  ،(٘)قامة نظاـ بديل آخرإانتقالية يتـ العمل فييا مف أجل 
وبالتالي فإّف العمل بنظاـ التعددية السياسية ال  ،إلى تأسيس نظاـ ديمقراطيتفضي 

يعني بالضرورة تطبيق الديمقراطية وىذا يقترب مف الطروحات الخاصة بمفيـو   
 إلى  ( الذي يشير Transformation from  Authortanalizmالتحوؿ عف التسمطية )

ف أدوف  ما فتبعده عف طابع التسمطيةمجموعة التطورات التي يشيدىا نظاـ سياسي 
 .(ٙ)اديمقراطي   اتجعمو ىذه التطورات نظام  

حأربعة أنماط ىي  اف االنتقاؿ الديمقراطي يتـ وفق  لبعض الباحثيف فإ اوفق  و 
 .(ٚ) -تي:اآل
 إلى   السياسية والثقافية : ويتـ ذلؾ عندما تبادر النخب.التحوؿ عبر مبادرة النظاـٔ

 .جراء التحوؿ الديمقراطيإ
حيث  ،: عند ضعف النظاـ يحصل ىذا النوع مف التحوؿوسط.التحوؿ عبر حل ٕ

أضعف مف  نيـ يصبحوف في حالة؛ حأيسعى القائموف عميو لمتخمي عف السمطة
 .الحالة السابقة

فإفًّ ىذا  ،وبحسب ىنتغتوف  ،حالؿا باإليض  حوؿ عبر استبداؿ النظاـ : ويسمى أ. التٖ
أْف  ضة حممة التغيير بعدالنمط مف التغيير يحصل عندما تقود جماعات المعار 

 .و ُيّسقطَيسقط النظاـ أ
ريق قوة . التحوؿ بفعل التدخل الخارجي: وىنا يكوف التحوؿ نحو الديمقراطية عف طٗ

حالؿ نظاـ  ،سقاط نظاـ الحكـ الديكتاتوري عسكرية خارجية تعمل عمى إ وا 
 ،خر محمو مثاؿ ذلؾ انتصار الحمفاء في الحرب العالمية الثانيةديمقراطي آ

حالؿ أنظمة  ،ةاحأمريكية لمانيا مف قبل الواليات المتحدواحتالؿ الياباف وأ وا 
  .ٖٕٓٓنيساف  ٜنموذج العراقي بعد واحأ،(ٛ)نظمة السابقةديمقراطية بدؿ احأ
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 :مفهوم االقتصاد الريعي -اثانيً 

نو) الدخل المتأتي ، فإف االقتصاد الريعي يعرؼ بأبحسب النظرية االقتصادية
نو) كل دخل بأكما يعرؼ ،بسبب الخصائص الفنية ليذا العامل(  ؛طبيعيعف عامل 

فالريع  ،و الدفعات المنتظمة المتأتية عف الممكية العقاريةأ ،دوري غير ناتج عف العمل
عمى جوىره مع تعدد  انو يبقى محافظ  وتطور عبر الزمف إال إ ،النفطي متعدد الجوانب

نو) نمط ، يعرؼ كارؿ ماركس الريع بأالماركسيوفي التحميل  ،(ٜ) أنماط ظيوره(
وذكر  ،(ٓٔ) نتاج مرحمة ما قبل الرأسمالية الزراعية(اإلنتاج في ظروؼ إالنتزاع فائض 

نو في المجتمعات التي يسيطر بيا االقتصاد الريعي تقوى في كتابو )رأس الماؿ( أ
 ،(ٔٔ)اإلنتاجعالقات فتسيطر  ،سماليةأما في التشكيالت الرأ،عالقات القرابة والعصبية

وباحثيف بالشأف االقتصادي مفيـو  ،وتناوؿ االقتصاديوف المعاصروف مف عمماء
ذ ذىبت الدكتورة )سوزي ؛ إخرريعي، فمنيـ مف ركز عمى جانب دوف آاالقتصاد ال

 و المقابل الذي يحصل عميوأ ،إلى تعريف االقتصاد الريعي بأنو)الثمفعدلي ناشد( 
 رض في مقابل الخدمات التي تقدميا ىذه الموارد(ة وخاصة احأمالؾ الموارد الطبيعي

 ،لجوانب متعددة لمصادر الريع شامال   افقد قدـ مفيوم   ،براىيـ مشورب()إ ماأ،(ٕٔ)
واحأمالؾ وغير مرتبط  ،رضواحأ ،) الدخل الذي يتأتى عف الرأسماؿنووأنواعو فعرفو بأ
 ،التي يتمقاىا أصحاب الرساميل ائدويطمق عمى الدخل الناجـ عف الفو  ،بعمل صاحبو

يمكف تحديد ثالث نتائج أساسية لمفيـو  ،وبصورة عامة،(ٖٔ) سندات الخزينة( وحاممو
  (ٗٔ) -تي:يف وىي كاآلياالقتصاد الريعي عند المفكريف االقتصاد

بل يمتزج أو يختمط في  ،مف الجيد او خالص  أ ،اما يكوف صافي   اف الدخل نادر  . إٔ
ذ ليس ىناؾ مف إ ،خر ىو الريع المقصودأي بدخل آ ،أغمب احأحياف بالالجيد

 او مقدار ميما كاف بسيط  بل ىناؾ جزء أ ،دخل غير ناجـ عف تضحية بالمطمق
 و ذاؾ.أو الجيد يدخل في ىذا الدخل أ ،مف التضحية
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يتضمف  ،سعر البيعو  ،تضحيةالجيد وال ،بيف التكمفة اكبير   ا. كل دخل يشكل فارق  ٕ
 مف الريع. ابالضرورة جزء  

؛ افيو يثير الشبية في كونو ال أخالقي   ،والتضحية ،ف الريع بوصفو اليقابل الجيدإ .ٖ
 والتضحية. ،عف العمل ف ينجـإذ المبدأ احأخالقي لمدخل يتمثل في ضرورة أ

 0222: دوافع التحول الديمقراطي في العراق بعد عام لثانيالمطمب ا

ي مجتمع ىو نتيجة أا مف أفَّ التحوؿ الديمقراطي في شارة ىنالبد لنا مف اإل
لذلؾ  اووفق   ،مف البيئتيف الداخمية والخارجية لتداخل مجموعة مف العوامل النابعة

يمقراطي والخارجية لعممية التحوؿ الد ،الداخمية دوافعنتناوؿ في ىذا المطمب ال ،وؼس
 .ٖٕٓٓفي العراؽ بعد عاـ 

 :0222الدوافع الداخمية لعممية التحول الديمقراطي في العراق بعد عام  -واًل أ

: منذ ظيور الدولة العراقية الحديثة في مطمع عشرينيات القرف  الدوافع السياسية. 1
نطقة الماضي وسط جممة مف التناقضات الخاصة بطبيعة المصالح الدولية في الم

( تميزت ٜٛ٘ٔ-ٕٜٔٔنظاـ الحكـ الممكي )ربعة مف العربية وعمى مدى العقود احأ
ما عقب أ ،(٘ٔ)واالنتخابات البرلمانية ،ياسية في ظل ذلؾ النظاـ بالدستورالعممية الس
واالجتماعية  ،وضاع العراؽ السياسيةأفقد تغيرت ، ٜٛ٘ٔتموز عاـ ٗٔانقالب 

قانوف وتشريع  ،ٜٛ٘ٔلعاـ  وعمى الرغـ مف صدور الدستور المؤقت ،اجذريًّ  اتغير  
حيث جرى تركيز  ،برزمظاىر الديمقراطية كاف السمة احأ ف غيابإال إ ،حزاباحأ

وعدـ  ،جواء مف العنف السياسيأعف سيادة  السمطات بيد رئيس الجميورية فضال  
 ،ٖٜٙٔنقالب عاـ اوبعد  ،االستقرار السياسي الداخمي ومحفزات البيئة الخارجية

فتحت صفحة جديدة تمظيرت بمظاىر العنف السياسي وعدـ االستقرار وتمثمت 
 .(ٙٔ)عمى التوالي ٜ٘ٙٔو  ٜٗٙٔبصدور دستوريف مؤقتيف لعاـ 
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في مرحمة الحزب الواحد مف الناحية  ٜٛٙٔودخل العراؽ بعد انقالب عاـ   
مشروع الحكـ مثل كثيرة   احداث  أف ىذه المرحمة شيدت أوعمى الرغـ مف  ،الواقعية

الجبية  ،ميـ النفطأت ،قانوف العمل ،صالح الزراعيوقانوف اإل ،ٜٓٚٔالذاتي عاـ 
نساف والتعددية نيا غيبت حقوؽ اإلإال إ، وبروز بعض مظاىر التنمية ،لوطنيةا

ف إ الحياة المؤسساتية؛ لمشاركة والحرية والمساواة وضعفالسياسية وبرزت أزمات ا
اجتمعت فيو وبشكل  ٜٛٙٔطبيعة النظاـ السياسي العراقي ونمطو الذي ساد بعد عاـ 

وبالتالي ىناؾ صعوبة في وصفو بحالة معينة  ،وصفات االستبدادعاـ كل عناصر 
لـ يكف يندرج تحت النظـ التنافسية  ٖٕٓٓفالنظاـ السياسي العراقي قبل عاـ 

 .(ٚٔ)و بالتعددية الحزبيةأاسية والفكرية مح بالتعددية السيفمـ يكف يس ،الديمقراطية

دائـ العراقي اللدستور افكل ما حفمت بو مدة ذلؾ النظاـ ىو الحديث عف مشروع 
 ،وبالتالي ،(ٛٔ)خصصت مواده لمحديث عف صالحيات و مواصفات رئيس الجميوريةذ ؛إ
القرارات تخاذ اف مظاىر غير ديمقراطية وانفراد بدامة لما سبق مإف ىذا الدستور كاف إف

خفق في احتواء القوى أ السابق ف النظاـ السياسيإف ،عف ذلؾ فضال  المصيرية والميمة 
نشائو إوعدـ  ،االجتماعية والسياسية المؤثرة في المجتمع مف غير المنتميف لحزب البعث

التي ليا اتصاؿ  وصنع السياسات ،ـ في اتخاذ القرارشراكيإلمؤسسات سياسية قادرة عمى 
سعة مف المجتمع في مما سبب فقداف ثقة قطاعات وا ؛بحياة المواطنيف ومستقبميـ مباشر

 .(ٜٔ)طار مؤسسات النظاـإي نشاط سياسي في أمنفعة ممارسة 

سية وتقميص ي تطور سياسي ممموس لتوسيع نطاؽ المشاركة السياأفمـ يحدث 
قرار دستور جديد لتنظيـ الحياة السياسية عمى أساس إو أسمطات الرئيس والحزب 

و مشروع لدستور دائـ في عداده ىإ واالنتخابات الدورية وكل ما جرى التعددية الحزبية 
ومف  ،ولكف لـ يتـ تطبيقو ،ٜٜٔٔحزاب السياسية عاـ ومشروع لقانوف احأ ،ٜٜٓٔعاـ 

 .(ٕٓ)لغربية في بالدهانذاؾ بأنو ال مكاف لمديمقراطية آثـ صرح رئيس الجميورية 
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تعد العوامل االقتصادية مف أىـ العوامل فاعمية في حدوث . الدوافع االقتصادية : ٕ
فالعراؽ  ،جتماعيةاا يحممو ذلؾ العامل مف متناقضات التحوؿ الديمقراطي بم

والتنمية  ،( حقق مستويات عالية مف النموٜٓٛٔ-ٜٓٚٔوخالؿ المدة )
كثر أبنى العراؽ  ،ٜٓٛٔطية وبحموؿ عاـ الموارد النفاالقتصادية بعد أْف تزايدت 
بتوسيع  نظاـ التعميـ بشكل  وقاـ ،وسطفي الشرؽ احأ انظـ الرعاية الصحية تقدم  

والرخاء مف  ومع ذلؾ كانت ىناؾ عالقة عكسية بيف النمو االقتصادي ،كبير
تحقيق عتمد العراؽ في ا فقد  ،(ٕٔ)خرى أوالتغيير الديمقراطي مف ناحية  ناحية 

 إلى  نذاؾ عمى الثروة النفطية بصورة كبيرة وىو مايشير آالتنمية والنمو االقتصادي 
اطيا رتباإلى مفيوـ الدولة الريعية و وىذا يقودنا  ،حادي لالقتصاد العراقيالطابع احأ
فقدرة الدولة عمى انتزاع الريوع مف بيع السمع ذات الطمب  ،وتوقراطيبالحكـ احأ

 ،يرادتلإل ابوصفيا مصدر   اااللتفات عمى الجماىير عموم  العالي يسمح ليا ب
شيد و  ،(ٕٕ)صالح والتغييرتتجاىل الدولة الضغوط اليادفة لإلوبالتالي سوؼ 

لقت بظالليا عمى مجمل أت خطيرة امطمع تسعينيات القرف الماضي تطور 
مؾ المرحمة فرض الحصار حيث شيدت ت ،وضاع االقتصادية في العراؽاحأ

وقد ترتبت عمى الحصار  ،عقبيا حرب الخميج الثانيةأ ومف ثـ  ،االقتصادي
نفاؽ العاـ غوط متزايدة عمى اإلوض ،االقتصادي تغيرات في حركة قوى العمل

وبالتالي ترتب عمى ىذه البيئة  ،جنبيرتفاع في المتطمبات مف النقد احأاو 
حجـ الناتج عميو تدني  االقتصادية انحرافات متزايدة في توزيع الموارد مما ترتب

 .(ٖٕ)مكاناتو المحتممةإمف مصادره المختمفة مقارنة ب اإلجماليالمحمي 

مميار دينار عراقي عاـ  (5ٜ٘ٔ)مف اإلجماليذ تراجع الناتج المحمي إ    
وبذلؾ بمغت نسبة التدىور نحو  ،ٜٜٗٔ( مميار دينار عراقي عاـ 5ٖ٘) إلى ٜٛٛٔ

ثر غياب الموارد أوعمى  ،(ٕٗ)بما بعدىا%( ما قبل حرب الخميج الثانية مقارنة 5ٜٚٚ)
مكانية االقتراض مف الجميور إفرض الحصار االقتصادي ومحدودية  بسبب ؛النفطية
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ز في الموازنة العامة عف تمويل العجإلى عف طريق سندات الخزينة لجأت الدولة 
 سعار بمغتارتفاع حاد في المستوى العاـ لألإلى صدار النقدي وىو ما ادى طريق اإل

مرة عف ما كانت عميو في عاـ  ٓٓٚسعار حيث ارتفعت احأ، ٜٜ٘ٔتو نياية عاـ ذرو 
حيث تجاوز  ،ٜٜ٘ٔوبمغت ذروة تفاقـ الوضع االقتصادي في نياية عاـ  ،(ٕ٘)ٜٛٛٔ

دينار عراقي  ٖٓٓٓمقابل الدينار العراقي حاجز  احأمريكيوالر سعر الصرؼ لمد
بموجب سعر الصرؼ  السمع في السوؽ تقاسوبما أفَّ معظـ أسعار  ،لمدوالر الواحد
دينار يعادؿ  ٖٓٓٓصبح متوسط راتب الموظف الذي كاف بحدود أمقابل الدوالر 

 .(ٕٙ)بقوتو الشرائية اواحد   اميركي  أ ادوالر  

خفاقات التي واجييا االقتصاد العراقي قد وعمى الرغـ مف أفَّ معظـ اإل
منيا قد جاء مف جراء فشل  اجزء  ف إال إ بسبب ظروؼ الحصار االقتصادي ؛جاءت

برامج التنمية االقتصادية عف تحقيق المعدالت المستيدفة مف النمو وتنوع الييكل 
ذلؾ بسبب جنوح التوزيع النسبي و ؛ نيات والتسعينياتنيالتصديري خالؿ عقدي الثما

يات مما ننحو احتياجات الحرب في عقد الثماني اإلجمالينفاؽ عمى الناتج المحمي لإل
نذاؾ بحساسية عالية تجاة الصدمات آف يتسـ االقتصاد العراقي أترتب عمى ذلؾ 

في السوؽ الخارجية االقتصادية والسيما تمؾ المتأتية مف التغيرات السعرية لمسمع 
 .(ٕٚ)اتنيسعار النفط خالؿ عقد الثمانيأوالتقمبات في 

 :0222العراق بعد عام لعممية التحول الديمقراطي في  الدوافع الخارجية -اثانيً 

كاف مف أىـ  تمؾ  ٜٜٓٔشيد العالـ متغيرات عدة في النظاـ الدولي بعد عاـ 
ة في يتي وانفراد الواليات المتحدة احأمريكيالمتغيرات وأبرزىا ىي تفكؾ االتحاد السوف

متاز بتزايد االذي  حادي القطبيةـ الدولي الجديد احأوبروز النظا ،القيادة والييمنة
يا الديمقراطية ة بقضااحأمريكيسيما مف طرؼ الواليات المتحدة وال ،االىتماـ الغربي
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نصار ىذا أرأسمالية التي مثمت مف وجية نظر فكار الوىيمنة احأ ،نسافوحقوؽ اإل
  .(ٕٛ)فكار والفمسفة الغربيةلأل االمحور انتصار  

نتوني ليؾ( أأعمف ) ،ردةوبعد انتياء الحرب البا ،حداثوفي خضـ تمؾ احأ
)إفَّ الديمقراطية ىي خير  ٖٜٜٔسبق في عاـ احأمريكي احأمف القومي مستشار احأ

ّف االستراتيجية  ،نظاـ ة بعد أْف نجحت في ىـز االتحاد السوفيتي يجب أْف احأمريكيوا 
تعمل عمى تقوية جماعة الدوؿ الديمقراطية السياسية وتشجيع ديمقراطيات واقتصاديات 

ىمية بالنسبة لمواليات المتحدة في الدوؿ ذات احأ اوتعزيزىا خصوص  سوؽ جديدة 
ف إف ،وبحسب )برجنسكي( ،(ٜٕ) وعدـ مساندة الدوؿ المعادية لمديمقراطية( ،ةاحأمريكي
نسانية ولو تطمب نساف والدفاع عف القيـ اإلنشر الديمقراطية وحقوؽ اإلإلى الدعوة 
ساس ف التحدي احأا  و  ،ةاحأمريكيالقومية  بالنسبة لممصمحة ميـمر أؿ القوة استعما

ي ونشر قيميا ال عف جماع أخالقإإلى ة ىو تحويل قوتيا احأمريكيلمواليات المتحدة 
 .(ٖٓ)نما بجعميا مقبولةا  و  ،طريق فرضيا

وف نضجيا ال والتي مف د ،إفَّ الدوافع الخارجية ميمة ومكممة لمبيئة الداخمية
فالبيئة الخارجية قد تغيرت بشكل جذري عما كانت  ،ي تأثيرأيكوف لمبعد الخارجي 

داخمية في التحوالت السياسية ال اكثر تأثر  أوأصبحت  ،عميو في النظاـ الثنائي القطبية
حة قوى المعارضة عمى حساب تجاه يعمل لمصماوبشكل يصعب التحكـ فيو وب

سة الضغوط في مجرد ممار  القد كاف دور البيئة الخارجية في السابق محصور   ،السمطة
في إطار المعبة السياسية التقميدية مف خالؿ توظيف القضايا الداخمية بوصفيا أداة 

حتوائو مف خالؿ المتعامل معو و  اوكانت الحكومات في وضع أفضل نسبيًّ  ،بتزازلال
طار السياسة الخارجية إكة مع الدوؿ الممارسة لمضغوط في الدخوؿ في ترتيبات مشتر 

وبالوقت  ،جراء تعديالت داخمية تتعمق بترتيبات السمطةإ إلىي حاجة أمف دوف 
حيث نشأت مكونات جديدة في البيئة  ،نو تبدؿإبل  ،امر قائم  الحاضر لـ يعد ىذا احأ
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كما إفَّ مجاؿ اىتماميا  ،ليات المعبة السياسية التقميديةآل االخارجية ال تتحرؾ وفق  
 .(ٖٔ)خميةترتيباتيا الداإلى يتجاوز السموؾ الخارجي لمدولة 

احأمريكية منحت الواليات المتحدة  ٕٔٓٓيموؿ مف عاـ أ ٔٔحداث أف إ
فأخذت بتوسيع مساحة الضغط والتأثير  ،عادة النظر في سياستيا الخارجيةالفرصة إل

لتتجاوز بذلؾ الحدود التقميدية المتمثمة في مجرد استحقاقات عمى السموؾ الخارجي 
 .(ٕٖ)مدوؿ مف دوف حساب لشأنيا الداخميل

وضاع نتيجة مؤداىا إفَّ احأإلى ة قد توصمت احأمريكيويبدو إفَّ الواليات المتحدة 
نتاج إي ىي المسؤولة عف السياسية واالقتصادية والثقافية السائدة في العالـ العرب

 صوغ مقاربة جديدةإلى ة احأمريكيف ىذه االستنتاجات قادت الواليات المتحدة . إرىاباإل
 إلى ثير القوية فوصمت أالتسمطة إلى ثير المرنة أحاولت مف خالليا تجاوز سمطة الت

 .(ٖٖ)مكف ذلؾ لفرض الديمقراطيةأف إاؿ القوة استعم إلىطراؼ حد دعوة بعض احأ

فالعراؽ كاف قد دخل دائرة االىتماـ  ،ذلؾإلى قرب فكاف النموذج العراقي ىو احأ
زمة الخميج  أحداث أوازداد ذلؾ االىتماـ عقب  ،الماضيفي خمسينيات القرف  احأمريكي
لرئيس وجو ا ،فبعد انتياء عمميات )عاصفة الصحراء(، ٜٜٓٔب مف عاـ آفي شير 

طيط لمقياـ بعممية بالتخ احأمريكيةب وكالة المخابرات نذاؾ)جورج بوش( احأآميركي احأ
قبل رساؿ رسالة مف إعقب ذلؾ أ ومف ثـ  ،(ٖٗ)نظاـ العراقيالسقاط عسكرية سرية إل
كانوف الثاني  ٕٙسبق )بل كمنتوف( في الرئيس احأإلى ميركيف المتنفذيف مجموعة مف احأ

ف ىذه الرسالة عمى إال إ ،النظاـ العراقي الحاكـ عف السمطةزاحة إإلى دعوا فييا  ٜٜٛٔ
نيا لـ إال إتحت مسمى )قانوف تحرير العراؽ(  احأمريكيقرارىا في الكونغرس إالرغـ مف 

بعثت رسالة  ،ٕٔٓٓيموؿ مف عاـ أحداث أوعقب  ،(ٖ٘)دارة بيل كمنتوف إتنفذ في ظل 
 ٕٔٓٓيموؿ أ ٕٓق )جورج بوش( االبف في سبالرئيس احأإلى مف قبل المحافظيف الجدد 

ط سقالي الالزميف لممعارضة العراقية إلتحثو عمى ضرورة توفير الدعـ العسكري والما
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دلة مباشرة بيف العراؽ حتى لو لـ تربط احأ ،رىابعمى اإلالنظاـ العراقي ولمقضاء 
جورج بوش  احأمريكيلدى الرئيس  وقد القت ىذه الرسالة قبوال   ،يموؿأٔٔوىجـو 

لـ تكف تشير  ٕٔٓٓيموؿ أ ٔٔالمعمومات االستخباراتية قبل وعمى الرغـ مف  ،(ٖٙ)االبف
عمى رأس  االعراؽ كاف موجود  ال إفَّ إرابط بيف العراؽ وتنظيـ القاعدة وجود أي إلى 

 .(ٖٚ)ة في أباف حكـ بوش االبفاحأمريكيدارة ولويات لإلقائمة احأ

 ،العراؽة لتبرير الحرب عمى احأمريكيدارة ومف بيف كل الحجج التي ساقتيا اإل
عمى  امباشر   اوالتي تشكل تيديد   ،سمحة الدمار الشاملكانت حجة امتالؾ العراؽ حأ

إفَّ عممية التحوؿ  ،مما الشؾ فيو ،(ٖٛ)ةاحأمريكيالمجتمع الدولي بحسب الرؤية 
صالح سياسي تبقى مسألة داخمية بالدرجة ا  لديمقراطي بما تتضمنو مف تغيير و ا

فسياسات النظاـ  ، امؤثر   ادت دور  أوفي الحالة العراقية  ،ال إفَّ البيئة الخارجيةإساس احأ
دارة الموارد االقتصادية لمشعب إوتحكمت في  ،والتي احتكرت السمطة ،السابق الخاطئة

العراقي خالؿ العقود المنصرمة ساىمت مع الضغوط الدولية والعقوبات االقتصادية 
ف وجدت الواليات أوبعد  ،زمة البنوية لمنظاـ السياسيتعميق احأفي زيادة االختالؿ و 

سقاط النظاـ مف الداخل تبنت إادية في دـ جدوى العقوبات االقتصمريكية عحأاالمتحدة 
وصادؽ عميو  ٜٜٛٔقانوف تحرير العراؽ الذي اتخذتو في كانوف الثاني مف عاـ 

مف  ٖٕٓٓمف عاـ  نيساف ٜومف ثـ طبق بشكل فعمي في  ،احأمريكيالكونغرس 
 .(ٜٖ)سقاط النظاـ العراقيإخالؿ 

 لثالمطمب الثا

 في العراق االقتصاد الريعي والتحول الديمقراطي

نيمار الريوع النفطية او  ،رتفاع أسعار النفطاوبعد  ،في أوائل القرف العشريف 
حسيف )بل مف ق مقاربة منيجيةبشكل ممفت عمى الدوؿ المصدرة لتمؾ المادة طرحت 

 ايوم  ومف خالؿ تمؾ المقاربة طرح مف ،ىذا الدخل الريعي وظيفةو  ،لفيـ دور (ميداوي 
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ف الدوؿ الريعية ال تحصل عمى مواردىا مف الضرائب إب وؿ:يرتكز عمى أساسيف احأ
فتصبح  ،محاسبة المواطنيفإلى وبالتالي فيي ال تخضع  ،التي تفرضيا عمى مواطنييا

ف الدوؿ إخرى فيي ضريبي؛ أما الركيزة احأستقالليا الامف  انطالق  ا امستقمة سياسيًّ 
 إلى مر والتي تؤدي في نياية احأ ،يةاإلنتاجمف  الريعية تعتمد سياسات توزيعية بدال  

 .(ٓٗ)وبالتالي مف نطاؽ المطالبة بالديمقراطية ،خراج المواطنيف مف الحيز السياسيإ

وليست  ،والديمقراطية ىي تناقضات بنيوية ،فالتناقضات بيف االقتصاد الريعي
الميكانيزمات لبناء والتي ال تولد  ،وطبيعتيا ،نيا تتعمق ببنية الدولة الريعيةإذ إ ،عابرة

فالدولة الريعية تعزز السمات التسمطية في النظـ السياسية طالما كانت  ،الديمقراطية
 .(ٔٗ)الدولة ىي مف تتحكـ بيذه الثروة

مختمف أشكاؿ ف المواطنيف ال يساىموف في المالية العامة "في أفطالما 
 تكوف غير موجودةل دافعي الضرائب ف الضغوط عمى الحكومات مف قبإ" ف،الضرائب

 ،و الفئات االجتماعيةأوليست الطبقات  ليذا تقـو السمطة الحاكمة ؛معدومة أصال   وأ
 ،واالجتماعية ،السياسية مياتعائيس في عممية التأثير بالفو أرباب العمل بالدور الر أ

وحينما تحل الريوع محل  ،(ٕٗ)ىكذا يرى صبري زاير السعدي ،واالقتصادية في الدولة
الببالوي سوؼ تتحرر مف  لحاـز اوفق   ف الحكومةإف ،ئب في مالية الحكومةالضرا

فتعويل  ،(ٖٗ)ف تصبح منفصمة عف المجتمعأدرجة تمكنيا  إلى لة ءوالمسا ،المحاسبة
 ،كونيا مسألة البد منياالدولة بشكل جوىري عمى الضرائب يدفع باتجاه الديمقراطية 

لمتالحـ  استدراج احأفراد طبيعي  اويأتي ذلؾ نتيجة  ،ويخمق تيار قوي في صالح تحقيقيا
وبالتالي يأخذ احأفراد بالمطالبة إلجراء تغييرات مناسبة في  ،في مواقفيـ وفق مصالحيـ
ف ىذه الفكرة قد تكوف إال إ ،(ٗٗ)لمنيج الديمقراطية التشاركية االمؤسسات الحكومية وفق  

تمؾ العائدات التي  إلى يعية ليست بحاجة فالدولة الر  ،في الدولة الريعية امختمفة تمام  
ومف  ،ف يؤمف أسباب ديمومتياأائب مِاَبَقي قطاع النفط يستطيع تأتي عف طريق الضر 
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تجاه ارائب مما يضعف القابمية لمتحوؿ بقناع الناس بدفع الضإإلى ثـ ليست بحاجة 
ف تكوف حجر أنو ال يتوجب عمى الطبقة الحاكمة إف ،وبالتالي ،منحنى الديمقراطية

وال  ،عف طريق فرض الضرائب عمى أرباحياعثرة لمطبقات االجتماعية المالكة 
ف إف ،ىذا احأساس عمىو  ،نتزاع جزء مف فائض عمميااالؿ لمطبقات العاممة مف خ

ستقاللية الذاتية تزود الطبقة الحاكمة بقدر مف الحرية في اختيار مف االالدرجة العالية 
دى التحوؿ أوفي العراؽ  ،(٘ٗ)عديل تحالفاتيا بصورة أوسعوت ،وفي تمويل ،يائحمفا
شاعة المشاركة ا  و  ،قتصاد السوؽ اظيور نمط إلى  ٖٕٓٓفي عاـ  ديمقراطيال

 ،ستقرار المجتمعايمة ميمة مف أجل وبوصفيا وس ،كنموذج يحتذى بو ،الديمقراطية
 جتماعيةاالتجاىات التنمية احداث تأثير بالغ في إإلى ستمرار تطوره بما يؤدي او 
 .(ٙٗ) قتصاديةاالو 

وفي  ،إمدادات الدولة الريعية المركزيةف ديمقراطية السوؽ مازالت متأثرة بإ
 ،احأمتداد الديمقراطيعمى التوسع الضريبي بما يتناسب و ميزة قدرة البالد  أضعاؼ

 ستمرار التمتع بالسمع العامة دوف ا :احأوؿ متيازاف:ابيذا فأنو تحقق لممواطف العراقي و 
توفير المشاركة السياسية مف دوف المساىمة في تكويف  :خرواآل ،مساىمة ضريبية

 .(ٚٗ)موارد الموازنة العامة خارج الريع النفطي

عمى  اسمب   قد يؤثر طغياف النزعة الريعية النفطية عمى واقع الدولة العراقية ف
النفط في ذ بمغت مساىمة قطاع إ ؛عاطي مع عممية التحوؿ الديمقراطيمحددات الت

% ٓٙو ،العامة لمدولة % في توفير اإليراداتٜٓالماضي أكثر مف  متوسط السنوات
 ٕٛٔٓالعامة لمدولة لعاـ وبموجب الميزانية  ،اإلجماليجمالي الناتج القومي إمف 

غير  اإليراداتوبمغت  ،دينار ترليوف  ٓٗٙ.ٕٜٖ.ٓٙٔ.ٚٚيرادت النفطية بمغت اإل
ليس ىناؾ  ونأومف ىذه االرقاـ نرى  ،(ٛٗ)دينار ترليوف  ٜٙ٘.ٕٗٚ.ٖٛٗ.ٗٔالنفطية 
تجاىات الفمسفة اف ،قتصاد العراقيمحاولة تغيير البنية الريعية لالإلى مايشير 

وطريقة التصرؼ  ،نفاؽ في الموازنات العامة لمبالدوسموكيات اإل ،السائدة قتصاديةاال
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فالطابع الريعي  ،لمدوؿ الريعية المركزية اتمثل أنموذج   ال تزاؿبالموارد النفطية 
قد وبالتالي  ،تنامي النزعات الدكتاتوريةإلى يفضي  قد قتصاد مف منظور سياسيلال

 إلى وتطور مؤسسات ديمقراطية حقيقية تستند  ،قطع الطريق أماـ بناءإلى يؤدي ذلؾ 
 .(ٜٗ)العراؽالمواطنة كبديل حقيقي لنظاـ المحاصصة الطائفية واحأثنية السائدة في 

عداد إ عممية يعية سوؼ يستمر لسنوات قادمة ىو ف تسيد النزعة الر أومما  يؤكد 
عتمدت تمؾ الخطة عمى ا ذ إ ؛ٕٚٔٓ-ٖٕٔٓخطة التنمية الوطنية الخمسية في العراؽ 

ؽ مور الميمة في تحديد الموارد المالية المتاحة في العراوعدتيا مف احأ ،الريع النفطي
ومواكبة  ،نتاجية النفط مف أجل دعـ الموازنة العامةإلزيادة  التخطيطمف خالؿ عممية 

 ،ٜٕٓٓزمة المالية العالمية  لعاـ ومواجية تأثيرات احأ ،التطورات االقتصادية
ومجموع  ،أسعار النفط وبالذات مجمل احأوضاع االقتصاديةنعكاساتيا عمى او 

بالقطاع العاـ الضخـ الذي يبتمع القطاع  تتمثل فالدولة الريعية في العراؽ ،(ٓ٘)صادراتو
وىما حجر  ،ويخنق الطبقة الوسطى ،امشوى   اويجعل منو قطاع   ،ويضعفو ،الخاص

مبادرة يضعف زماـ القد ف ذلؾ إف ،وبالتالي ، (ٔ٘)وؿ الديمقراطياحأساس في عممية التح
 .(ٕ٘)الديمقراطيقتصادي المنسجـ مع تحقيق عممية التحوؿ في تحقيق عممية التحوؿ اال

والذي يمثل  ،ستراتيجية السوؽ الحرإتتمحور حوؿ فعممية التحوؿ االقتصادي 
والمتوسطة  مواؿ مما يعني تصفية المشروعػػػػػػػػات الصػػػػغيرةفي تمركز روؤس احأ امعمم  

ف ذلؾ يعني إف ،وبالتالي ،ات المتزايدةور ريع االقتصادية الكبيرة ذات الوفلتظير المشا
فق والذي اليت ،والتي يظيرىا النمط السوقي الجديد ،سواؽالتركيبة السمعية في احأزيادة 

وتحقيق أفراد المجتمع لمرفاىية  ،االجتماعية مع الرغبة في تمبية المتطمبات
أما عندما تكوف الدولة ىي الفاعمة  والمتمثمة بإشباع الحاجات احأساسية؛ ،االقتصادية

ف التفرد في ىذا النشاط أثبت عدـ إف ،الريوع وزيعفي النشاط االقتصادي مف خالؿ ت
فالتحكـ المركزي بواسطة سياسات  ،ي تحقيق النمو االقتصادي المنشودفاعميتو ف
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ستخداـ اتشوه القيـ الحدية في إلى االقتصاد الكمي مف خالؿ الريع النفطي قد يؤدي 
ف ذلؾ قد فإ ،.وبالتالي(ٖ٘)داري واإل ،فتح المجاؿ لزيادة الفساد الماليوىو ما ي ،الموارد
 .عممية التحوؿ الديمقراطي يعيق

واالقتصادي في العراؽ البد ليا مف مواجية حالة  ف عممية التحوؿ السياسيإ
وتمؾ  ،مف الصراع ما بيف المعايير الثقافية التي كانت سائدة في ظل النظاـ المركزي 

في  صالحاإلف مستقبل عممية إف ،ساسومف ىذا احأ ،المصاحبة لمتحوالت الميبرالية
دارة ذلؾ إى الكيفية التي مف خالليا سيجري ىـ عمالعراؽ سوؼ تتوقف بالدرجة احأ

وتحقيق  ،والتي تتطمب تفعيل المشاركة الحقيقية لشرائح المجتمع بصورة عامة ،الصراع
 ،مبدأ تكافؤ الفرص في الجوانب كافة سواء أكانت سياسية أـ أقتصادية أـ اجتماعية

 .(ٗ٘)رساء أسس عممية لمديمقراطيةإلتي تتطمب وا

ارب في وعمى مدى العقود الماضية تعد مف أوضح التج ،فالتجربة العراقية
وتتصرؼ  ،ذ تمتمؾ الدولة؛ إوالمجتمع ،ف تقوـ بيف الدولةأتفسير العالقة التي يمكف 

ال وىو االقتصاد الريعي أادتيا ير إل ومف ضمنيا أكبر مصدر ،بجميع مصادر الثروة
ف أظيار المدى المخيف الذي يمكف إؾ أوضح مف تجربة العراؽ في وليس ىنا ،نفطلم

فممتجربة العراقية الكثير مف  ،وتبديدىا ،ستعماؿ تمؾ الثروةاليو الدولة في سوء إتذىب 
مر بعالقة في غاية التطرؼ بقدر ما يتعمق احأ االخصوصية التي جعمت منيا أنموذج  

 اميم   اوىي بذلؾ قدمت أنموذج   ،حتكار الدولة لمثروة االجتماعيةاالدولة بالمجتمع أي 
عامل رئيس في إلى لما عرؼ ب)لعنة الموارد( أي عندما تتحوؿ الثروة الطبيعية 

 .(٘٘)ونمو االستبداد ،تشويو االقتصاد العراقي

 إلى  ٖٕٓٓف يؤدي نمو الدخل لمفرد العراقي بعد عاـ أفقد كاف مف المتوقع 
ف الالفت لالنتباه إال إ ،ونمو المجتمع المدني ،الديمقراطي تسريع وتيرة عممية التحوؿ

والصراعات الداخمية عممية  ،فمقد أعاؽ الريع النفطي ،مر قد كاف عكس المتوقعف احأأ
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عممية التنويع االقتصادي في تمويل ذ حمت الريوع النفطية محل ؛ إالتحوؿ الديمقراطي
 ،حكومة مف المحاسبةف تتحرر الأإلى وبالتالي أدى ذلؾ  ،الموازنات العامة لمدولة

 .ف تصبح مستقمة عف المجتمعأتيا درجة مكن إلى  انسبيًّ لة ءوالمسا

 ،والمجتمع والسوؽ  البد مف تفعيل التعاوف مابيف الدولة ،ومف ىذا المرتكز
واالجتماعي لتحقيق عدالة أكبر في  االقتصادي :حقيقي بيف البعديفوتحقيق تكامل 

صالح السياسي ال عبر برنامج شامل لإلإ يتحقق وىذا ال ،حقوؽ التوزيع لعمـو المجتمع
وال سيما الطبقات  ،سمح بمشاركة شرائح المجتمع كافةواالجتماعي بما ي واالقتصادي
شاركة في العممية االنتخابية مف والم ،أنفسيـوتعبئة  ،وتمكينيـ عبر تنظيـ ،الفقيرة منيـ

ف المحصمة النيائية أطالما ف ،في عممية صنع القرارات ف يكوف ليـ دور فاعلأجل أ
نماط ثار السمبية لألمف اآلوفرص العيش سوؼ تعمق  ،والموارد ،لمحرماف مف السمطة

ماـ الدوؿ أ اكبير   اغير المتوازنة لتوزيع الثروة والدخل في المجتمع مما يشكل تحدي  
 .(ٙ٘)زمة حقيقيةأوتضع الديمقراطية في  ،قتصاديتيااصالح إالراغبة في 

صالح اليياكل إقتصادي في العراؽ ال تقتصر عمى صالح االفمتطمبات اإل
بل تتعدى ذلؾ في العمل عمى  ،سواؽ فحسبوتوفير شروط المنافسة في احأ ،السعرية

يجاد النظاـ إوالتي تكمف في  ،صالحلعممية اإلقومات النجاح المطموبة م رساءإ
التي الزمتو  حاديةوالتخمص مف اآل ،المؤسسي القادر عمى تنويع االقتصاد العراقي

وتنويع  ،ٖٕٓٓعف الطبيعة الريعية بعد عاـ فعممية الحديث  ،طواؿ الحقب الماضية
وحقيقية مما أدى  ،جراءات واقعيةإإلى االقتصاد العراقي كانت مجرد خطابات التستند 

خمق حالة مف الترسيخ لمؤسسات الدولة الريعية عبر سياسية الموازنات المالية إلى 
 اعتماد  ا ومجتمع يعتمد  ،نتاج قطاع خاص ريعيإي تستمر بدورىا في والت ،السنوية
 .(ٚ٘)عمى الريع النفطي امطمق  
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نفاقية إىي موازنات  ٖٕٓٓالعراؽ بعد عاـ نفاؽ العاـ في موازنات فغالبية اإل
بمغت  ٕٛٔٓفي موازنة عاـ ف ،ستثماريةكية تشغيمية عمى حساب الجوانب االستيالا

جمالي إدينار في حيف بمغت  ترليوف  ٜٙ٘.ٔٚٓ.ٛٓ٘.ٜٚغيمية حوالي النفقات التش
ستمرارية اوىذا يؤكد  ،(ٛ٘)دينار ترليوف  ٖٛٔ.ٕٔٔ.ٓ٘ٙ.ٕٗاالستثمارية النفقات 
 نفاؽ االستيالكي عمى حساب الجوانب االستثمارية.سياسة اإل

قد و  ،في عممية التحوؿ الديمقراطي بيسم ثيرأتقد يكوف ليا فالدخوؿ الريعية 
عتماد اف ،صالحات المطموبةجراء اإلإسير عزوؼ السمطات الحاكمة عف في تف اىـتس

عمى عممية التنويع المالية العامة لمدولة عمى ىذه الدخوؿ أكثر مف اعتمادىا 
وبالتالي ليس مف  ،التمثيل السياسي لممواطنيف سيعمل عمى تقويضاالقتصادي 
ي أوتونوميا الدولة( أ) ف تشكل أساسا  و  ،ف تالـز النزعة الريعية التسمطيةأالمستغرب 

 .(ٜ٘)نفصاليا عف المجتمعا

يطمب مف الدولة مف دوف  ال يزاؿف المواطف العراقي إف ،عف ذلؾ فضال  
وضعف قدرتيا عمى التوسع  ،شكالية في السمطة الماليةإوىذا أمر يؤشر  ،مقابل يدفعو

صالح برامج الدعـ في إعف صعوبة  فضال   اريخيًّ ااىرة موروثة تالضريبي بوصفيا ظ
نغماس النفقات العامة في التوسع المستمر لتغطية نشاطات االميزانية العامة مما يعني 

  الديمقراطي وفر فالنمط المركزي الريعي  ،المجتمع االستيالكية مف موارد النفط الريعية
ي أصبح اليـو والذ ،يةاإلنتاجفي العدالة عمى حساب الكفاية  امشوى   امجتمعي   افراط  إ

 ذ وفرت الدخوؿ الريعية دخال  إ؛ ة في االقتصاد السياسي العراقييطيمثل كمفة الديمقرا
 ،والمتقاعديف ،ومتمقي معونات الرعاية االجتماعية ،لقرابة خمسة مالييف بيف موظفيف

 ٕ٘جور جميعيا مصدر رزؽ لحوالي واحأ ،والرواتب ،حيث تمثل النفقات التحويمية
تكرست دالة مف دواؿ الرفاىية  ،ساسلذلؾ احأ اوفق  و  وبالتالي ،مميوف مواطف عراقي

لممجتمع الريعي مف حيث بمورتيا  ااالجتماعية في العراؽ تمثل في جوىرىا تكريس  
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والمضاربة عمى قيـ  ،في الحوافز الفردية تفوؽ فيو قيـ االستيالؾ مختال   انظام  
 .(ٓٙ)والوالء لمعمل المنتج ،واالستثمار ،اإلنتاج

وتعيل نفسيا بمعزؿ  ،الدولة الريعية تنتج الثروةف أف ذلؾ يعني إف ،وبالتالي
وقدرة ىائمة عمى  ستقالليةالمدني مف ثروات مما يمنح الدولة عما ينتجو المجتمع ا

مكانات كبيرة ال ،النمو مجاؿ إلى ف ينتمي أحتالؿ مساحات أكبر مما يفترض وا 
تشكيل عادة إ و أومنع  ،بل ساىمت الدولة الريعية في صياغة ،المجتمع المدني

والمتمثل بالمجتمع  ،عرقمت تشكيل الرأسماؿ االجتماعي والتي ،الشرائح االجتماعية
 .(ٔٙ)المدني الذي يعزز الطابع الديمقراطي لمحكـ

 ال تزاؿف السمة الريعية النفطية لمدولة العراقية أعمى ما سبق يبدو  اتأسيس  
 ،والتنمية االجتماعية ،مستوى عممية التحوؿ الديمقراطي ىـ عمىمثل التحدي احأت

عمى الثروة  اسواء فالعمود الفقري لالقتصاد العراقي سيظل مرتكز   واالقتصادية عمى حدّ  
ستغالؿ اخالليا  ى ف الطريقة التي سيجر إف ،وبالتالي ،النفطية عمى مدى عقود قادمة

وبالتالي مستقبل  ،وتوزيعيا ستحدد مستقبل النظاـ السياسي واالجتماعي ،الثروات
 ية التحوؿ الديمقراطي.عمم
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 :الخاتمة

 ،العراؽ يتمتع باالستقرار السياسيبناء نظاـ ديمقراطي في ف عممية إ
ـ خارجية يتوقف بدرجة كبيرة أكانت داخمية أويتدارؾ مجمل التحديات سواء  ،اديواالقتص

القدرة عمى ومف ثـ  بنجاح التحوؿ الديمقراطي تماـ عمميةإلعراقية في اعمى نجاح الدولة 
خر آي بمد أفي  وأ القتصاد الريعي سواء في العراؽفا ،االقتصاد الريعيالموائمة مع 

فعممية  ،لحقائق يمكف استباطيا مف مكنونات ايعمل عمى تقميص االمتداد الديمقراطي وفق  
تقوض مف  االستقاللية التي تمتع بيا الحكومة في الدولة الريعية عف المجتمع سوؼ

 -تي:عدة استنتاجات مف أبرزىا اآلإلى قد توصل البحث و  ،الديمقراطية التشاركيةظيور 
 ،في العراؽ عمى عممية التحوؿ الديمقراطي ااالقتصاد الريعي يؤثر سمب  ف إ .ٔ  

عتماد اف ،صالحات المطموبةراء اإلجإمف عزوؼ السمطات الحاكمة عف  ويعزز
يسيـ   عمى عممية التنويع االقتصاديالدولة عمى ىذا االقتصاد أكثر مف اعتمادىا 

 التمثيل السياسي لممواطنيف. في ىدـ
رادت الحكومة العراقية مف تحقيق عممية تحوؿ ديمقراطي سمسة يجب أذا ما إ. ٕ   

والعمل في الوقت ذاتو  ،ا عمى االقتصاد الريعيعمييا االبتعاد عف االعتماد كميًّ 
مف مقومات االستثمار التي ف العراؽ يمتمؾ حأ ؛عمى تحسيف البيئة االستثمارية

 إلى النفاذ  ،سواؽسعة احأ ،الفعاؿ مثل القوى العاممة اإلنتاجف تشجع عمى أيمكف 
 امتالكو لمصادر الطاقة.عف  فضال   سواؽاحأ

حادية حأالحد مف الظاىرة افي سيـ تسوؼ  اإلنتاجعممية تنويع مصادر  فإ. ٖ  
ف زيادة إف ،وبشكل عاـ ،والدخوؿ اإلنتاجادة وبالتالي زي ،الجانب لالقتصاد العراقي

وتشجيع تطوير المجتمع  ،طيةالدخوؿ الفردية سوؼ تحفز الطمب عمى الديمقرا
عف  اوبالتالي االبتعاد ولو جزئيًّ  ،عف االعتماد عمى الريع النفطي ابعيد   المدني

 .حادية االقتصاديالعتماد احأ افق  عوامل تفسير النقص في الحكـ الديمقراطي و 
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،جميورية العراؽ، وزارة التخطيط، بغداد، ٕٚٔٓ -ٖٕٔٓ: خطة التنمية الوطنية ينظر (ٓ٘)

 .ٔ، صٖٕٔٓالعراؽ، 
 .ٕٜٔطالب حسيف حافظ،مصدر سبق ذكره، ص (ٔ٘)
 .٘ٙعبد الجبار احمد عبد هللا، كاظـ عمي ميدي ،مصدر سبق ذكره، ص (ٕ٘)
سالـ توفيق النجفي،مستقبل التنمية العراقية،مجمة المستقبل العربي،مركز دراسات الوحدة  (ٖ٘)

 .ٜٗص ٖٜ، صٕٗٓٓ، ٖ٘ٓالعربية،بيروت، لبناف، العدد 
عمار عمي حسف، التكافؤ االقتصادي والديمقراطية،مجمة السياسة الدولية،مركز االىراـ  (ٗ٘)

 .ٕ، صٕٗٓٓ، شباط، ٖ٘ٔات استراتيجية،العدد لمدراسات السياسية واالستراتيجية،ممحق دراس
 .ٕٓٓطالب حسيف حافظ، مصدر سبق ذكره، ص (٘٘)
طار القانوني لإلصالح االقتصادي في مصر، المركز المصري لمدراسات براىيـ شحاتو،اإلإ (ٙ٘)

 .ٕ، صٜٜٙٔوؿ ، تشريف احأٔط مصر، االقتصادية، القاىرة،
 .ٖ٘، صٕٗٔٓ،جميورية العراؽ، وزارة التخطيط،  ٕٗٔٓلعاـ التقرير الوطني لمتنمية البشرية  (ٚ٘)
 .ٙمصدر سبق ذكره، ص ،٘ٛٗٗالعدد  جريد الوقائع العراقية، (ٛ٘)
مؤسسة  النظاـ الريعي وبناء الديمقراطية: الثنائية المستحيمة:حالة العراؽ، ينظر: صالح ياسر، (ٜ٘)

 .ٛٔ، صٖٕٔٓتشريف الثاني العراؽ،  ردف والعراؽ، بغداد،مكتب احأ فريدريش إيبرت،
 .ٕٔينظر: مظير دمحم صالح قاسـ ،مصدر سبق ذكره، ص (ٓٙ)
 .ٜٙمصدر سبق ذكره، ص حمد عبد هللا، كاظـ عمي ميدي،أينظر: عبد الجبار  (ٔٙ)
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 والمراجع المصادر
 :الكتب -أوالً 
لمدراسات ، المركز المصري طار القانوني لإلصالح االقتصادي في مصر،اإلبراىيـ شحاتو. إٔ

 .ٜٜٙٔوؿ ، تشريف احأٔط، مصر، القاىرة ،قتصاديةاال
 .ٕٕٓٓ، ٔإبراىـي مشورب، االقتصاد السياسي: مبادئ، أنظمة، مدارس، دار المنيل ،بيروت، لبناف، ط. ٕ
أحمد إبراىيـ الورتي، مشاريع اإلصالح في الشرؽ احأوسط بيف طموحات الشعوب ومصالح الدوؿ . ٖ

 .ٕٓٔٓ، ٔمقارنة، دار الزماف لمطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،سوريا، ط الكبرى: دراسة تحميمة
التحوؿ الديمقراطي في مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربي:دراسة لحاالت البحريف  حمد منيسي،أ. ٗ

 ٜٕٓٓ، ٔبو ظبي، طأ مارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية،مركز اإل وقطر، وسمطنة عماف،
مركز ، صالح بعد نصف قرف:وجية نظر عربيةمـ المتحدة وضرورات اإل،احأحمد الرشيدي. أ٘

 .ٜٜٙٔ ،ٔط، بيروت، دراسات الوحدة العربية
مف منظور وتوقراطي في العراؽ:النفط والصراعات ، تفسير الحكـ احأارؾ ديفيز،. بساـ يوسفٙ

، ف العربيتفسير العجز الديمقراطي في الوط ،في مجموعة باحثيفتأريخي واجتماعي وسياسي، 
 .ٕٔٔٓوؿ ، كانوف احأٔط، لبناف، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية

، ركز دراسات الوحدة العربيةم ،آليات التغيير الديمقراطي في الوطف العربي ،ثناء فؤاد عبد هللا. ٚ
 .ٕٗٓٓ ،ٕط، لبناف، بيروت

  .ٕ٘ٓٓ، ٔالساقي، بيروت، لبناف، طدار  جياد الخازف، المحافظوف الجدد والمسيحيوف الصييونيوف، .ٛ
. جوف دايار، الفوضى التي نظموىا:الشرؽ احأوسط بعد العراؽ، ترجمة بساـ شيحا، الدار العربية ٜ

 .ٕٛٓٓ، ٔلمعمـو ناشروف، بيروت، لبناف، ط
المجمة الدولية لمعمـو  ،ترجمة سعاد الطويل،ىل ىو عصر الديمقراطية ،جي ىيرمت. ٓٔ

 .ٜٜٔٔيار أ، ٕٛٔالعدد  ،القاىرة ،مطبوعات اليونسكومركز  ،االجتماعية
جياكومو لوشياني، دوؿ رصد التخصصات مقابل دوؿ اإلنتاج: إطار نظري، ندوة احأمة والدولة  .ٔٔ

 .ٜٜٛٔ، ٔواالندماج في الوطف العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبناف، ط
 .ٕ٘ٓٓ ،ٔط، ترجمة حساـ الديف خضور، خالقيةا احأأمريكزمة ، قيمنا الميددة: أ. جيمي كارترٕٔ
، مركز العراؽ لمدراسات، ثالثية النفط والتنمية والديمقراطية في العراؽ، . حسف لطيف الزبيدئٖ

 .ٖٕٔٓ ،ٔط ،لبناف ،بيروت ،مطبعة الساقي
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منشورات ، التحوؿ الديمقراطي في العالـ العربي خالؿ التسعينات ،خروف آحمدي عبد الرحمف و . ٗٔ 
 .ٕٓٓٓ ،ٔط ،ردفاحأ ،عماف ،آؿ البيت

 .ٕٗٓٓ ،ٔط ،العراؽ ،بغداد ،بيت الحكمة، . رعد ناجي الجدة التطورات الدستورية في العراؽ٘ٔ
. سمير آميف، قانوف القيمة المعولمة، ترجمة سعاد الطويل، دار العيف لمنشر، اإلسكندرية، ٙٔ

 .ٕٕٔٓ، ٔمصر، ط
مف الحرب احأىمية الى مابعد  ثالثية الثروة والديف والقوة: مريكية:احأ مبراطورية، اإل. سميرمرقس ٚٔ

 ب.ت. ،ط، ب، مصر، القاىرة، يموؿأ ٔٔ
. سوزي عدلي ناشد، االقتصاد السياسي: النظريات االقتصادية، منشورات الحمبي الحقوقية، ٛٔ

 .ٜٕٓٓ، ٔبيروت، لبناف، ط
الدار  ،ٔط،ترجمة مركز التعريب والترجمة،املاسمحة الخداع الش،جوف ستوبر،. شيمدوف المبتوف ٜٔ

 .ٕٗٓٓ ،العربية لمعمـو ناشروف 
عبد الوىاب  ترجمة، القرف العشريف، أواخرالتحوؿ الديمقراطي في  الموجة الثالثة: صموئيل ىنتغتوف،. ٕٓ 

 .ٖٜٜٔ، ٔط الصفا، دار سعاد الصباح، الكويت، عموب، مركز بف خمدوف لمدراسات االنمائية،
دار  ،شوكت يوسف ترجمة، ،الديمقراطية والمجتمع المدني ديناميات السيرورة: ،غرايـ جل. ٕٔ 

 .ٜٕٓٓ ،ٔط ،سوريا ،دمشق ،والنشر التكويف لمتأليف والترجمة
المركزية والشكوؾ حوؿ  وكار الشر:دراسة حوؿ اؿ بوش ووكالة المخابرات، أ. كينيوف غيبسيوف ٕٕ

 .ٕٗٓٓ،العربية لمعمـو ناشروف دار ، بيروت ،ٔط، يموؿأ ٔٔىجمات 
، معيد العراؽ مؤتمر العرؽ نحو تعددية سياسية  عراؽ المصالحة الوطنية:، . نجدت عقراوي ٖٕ

 العراؽ.،ربيل، إٔٓٓٓيموؿ ، أصالحات والثقافة الديمقراطيةلإل
الريعية مف المركزية مدخل في االقتصاد السياسي لمعراؽ: الدولة ، مظير دمحم صالح قاسـ. ٕٗ

 .ٕٓٔٓ ،ٔط، العرؽ ، بغداد، بيت الحكمة، لى ديمقراطية السوؽ القتصادية إا
 :الدوريات -ثانًيا
 .ٕٗٔٓ ،وزارة التخطيط ،جميورية العراؽ، ٕٗٔٓ. التقرير الوطني لمتنمية البشرية لعاـ  ٔ
مجمة ، السياسات االقتصادية في العراؽ: الواقع الراىف مع نظرة مستقبمية ،. باسل جودت الحسينيٕ

 .ٖٕٓٓ ،ٜٕ٘العدد  ،لبناف، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ،المستقبل العربي
مجمة ، رؤية عربية قميمي العربي:ة وآثارىا السياسية في النظاـ اإلالعولم، . حمدي عبد الرحمفٖ

 .ٕٓٓٓب ،إٓٛ٘العدد ، لبناف، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، المستقبل العربي
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 .ٖٕٔٓ ،العراؽ ،بغداد ،وزارة التخطيط ،جميورية العراؽ،ٕٚٔٓ -ٖٕٔٓالتنمية الوطنية . خطة ٗ
مجمة دراسات ،ٖٕٓٓفمسفة الحكـ:بناء المجتمع السياسي لعراؽ مابعد العاـ ،. خميس حزاـ والي٘

 .ٕٚٔٓ ،ٛٙالعدد ،جامعة بغداد،مركز الدراسات الدولية،دولية
، مركز دراسات الوحدة العربية، مجمة المستقبل العربي، ةمستقبل التنمي، . سالـ توفيق النجفيٙ

 .ٕٗٓٓ،تموز ، ٖ٘ٓالعدد ، لبناف، بيروت
المجمة العربية ، صالح السياسي في الوطف العربي، السياؽ الدولي لإل. صالح بف دمحم الخثالفٚ

 .ٕٛٓٓصيف  ،ٜٔالعدد  ،لبناف، بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية، لمعمـو السياسية
مؤسسة فريدريش ، النظاـ الريعي وبناء الديمقراطية: الثنائية المستحيمة:حالة العراؽ، . صالح ياسرٛ

 .ٖٕٔٓتشريف الثاني  ،العراؽ، بغداد ،ردف والعراؽ، مكتب احأإيبرت
، مكانات تنمية القطاع الصناعي في العراؽ خالؿ مرحمة الحصار، واقع وا  . صالح عبد الحسفٜ

 .ٕٓٓٓ ،ٔالعدد ،العراؽ، بغداد، بيت الحكمة، يةمجمة دراسات اقتصاد
مجمة ،االقتصاد السياسي لتنامي قوة النفط في العراؽ:مرحمة حاسمة ،. صبري زاير السعديٓٔ

 .ٕٓٔٓ ،ٖٛٚالعدد  ،لبناف،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية،المستقبل العربي
مجمة دراسات ،الديمقراطية:العراؽ أنموذجا  دولة الريع النفطي وبناء ،طالب حسيف حافظ. ٔٔ 

 .ٕ٘ٔٓ ،ٖٙالعدد  ،جامعة بغداد،مركز الدراسات الدولية،دولية
مجمة العمـو ، االنتخابات والتحوؿ الديمقراطي في العراؽ، . عبد الجبار احمد عبد هللإٔ  

 .ٕٙٓٓ ،ٕٖالعدد، كمية العمـو السياسية، جامعة بغداد، السياسية
أحمد عبد هللا، كاظـ عمي ميدي، أثر الدولة الريعية عمى الخيار الديمقراطي في العراؽ  . عبد الجبارٖٔ

 .ٕ٘ٔٓ، ٓ٘، مجمة العمـو السياسية، كمية العمـو السياسية، جامعة بغداد، العدد ٖٕٓٓبعد عاـ 
ىراـ ركز احأم،مجمة السياسة الدولية، والديمقراطية، التكافؤ االقتصادي . عمار عمي حسفٗٔ

 .ٕٗٓٓ ،شباط ،ٖ٘ٔالعدد ، ممحق دراسات استراتيجية، لمدراسات السياسية واالستراتيجية
مجمة ،الترويج الدولي لمديمقراطية في المجاؿ العربي: حدوده وتناقضاتو،. كماؿ مجاىدي٘ٔ

 .ٕٔٔٓ ،اب ،ٖٜالعدد  ،لبناف،مركز دراسات الوحدة العربية بيروت،المستقبل العربي
مركز ،مجمة المستقبل العربي،مابعد الحرب وماقبل السالـ: العراؽ الى ايف،ؾ. ىانز فوف سبوبنٙٔ

   .ٕ٘ٓٓتموز  ،ٖٚٔالعدد ،لبناف،بيروت،دراسات الوحدة العربية
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