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 مقدمة

اف انقضاض فئات مف سكاف االكواخ ، المتجمعة في ىوامش المدف وخارج 
قد جاء بمثابة ثأر  0223نيساف  5الحواضر المختمفػػة ، عمى الممتمكات العامة في 

مف السمطة المركزية الميزومة بغية استعادة جزء مف الريع المستمب منيا في الحقب 
السابقة واسترجاع ضريبة التضخـ نفسيا عبر صورة قاتمة عاشتيا البالد مف االحتالؿ 
والفوضى . وعد ىذا التطور الالمنضبط نتاج تاريخي لتيميش المدف وتعاظـ البؤس 

بطالة والجريمة فييا عبر عقود مف الحروب والصراعات والحصار والعزلة والفقر وال
االقتصادية . ولكف مف المؤسؼ اف ىذا االنقضاض الذي جاء مف ىوامش وحافات 
المدف او مف داخؿ المدف نفسيا قػد تحوؿ مف حالة نيب وتدمير لمممتمكات العامة 

Social Property Rights مكات الخاصة الى حالة نيب وتدمير لمممتPrivate 

Property Rights  والتطاوؿ عمى حقوؽ المواطنيف الفردية والسيما العقارية منيا
لتعميؽ  حالة الثأر وتحويمو مف انتقاـ مف منظومة االستبداد الشرقية المركزية نفسيا 
الى انتقاـ وثأر مف المالكيف العقارييف ميما صغرت ممكياتيـ، لتقاسـ اي شيء مف 

لتاريخي المتراكـ اباف الحقب الماضية باغطية ايديولوجية باتت مالزمة ىذه المرة الريع ا
لحالة التحوؿ مف استبداد الفرد والمنظومة المركزية الى استبداد المجتمع الميمش تحت 
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مسمى )الديف( لتسويغ الترويع والمصوصية واالنتقاـ مف اشكاؿ التممؾ الفردي  في ظؿ 
تيجير القسري الالمشروع والالانساني الذي تعرض اليو صور مفزعة ومحزنة مف ال

 كثير مف االسر في حواضر البالد المختمفة .
اف ىذه االحداث الدامية التي سادت مياديف الحياة العراقية تدفعنا الى التحري عف 
الجذور االجتماعية التي افرزىا االقتصاد السياسي في العراؽ المعاصروارتباط ذلؾ 

االستبداد الشرقي المركزي وبزوغ ظاىرة استبداد المجتمع في عيود بتجدد اشكاؿ 
 مختمفة مف الحقبة النفطية والصراع عمى الريع النفطي.
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تػػرتبط ىػػػذه الورقػػة ارتباطػػػاع وثيقػػػاع بعمػػـ اجتماعيػػػات االقتصػػػاد السياسػػي لمػػػنفط فػػػي 
معقدة متعددة الجوانػب احػيط بيػا العديػد مػف الضػالؿ والسػمبيات منػذ  العراؽ وىي عالقة

بعػػد اف وقػػع  7503اف ارتػػبط الريػػع النفطػػي باالقتصػػاد العراقػػي عنػػد اكتشػػافو فػػي العػػاـ 
مػػف اتفاقيػػػة عػػػاـ  تفاقياتػػػو االمتيازيػػة مػػػع شػػركات الػػػنفط الغربيػػػة الكبػػر  ، بػػػدءاع االعػػراؽ 
فط التركية )شركة نفػط العػراؽ ( وانتيػاءع باتفاقيػة بيف الحكومة العراقية وشركة الن 7501
  التي تأسست بموجبيا شركة نفط البصرة . 7534عاـ 

وفػػػي اطػػػػار الرؤيػػػة المتحفظػػػة التػػػي يػػػر  فييػػػا )اوسػػػكار النكػػػو( ، اف االقتصػػػػػػاد 
السياسي لمنظـ االجتماعية ما قبؿ الرأسمالية لـ تخرج بعد الى حيز الوجود بوصفيا فرع 

فروع االقتصاد السياسي وتأكيده باف االسس النظرية والسمات الجوىرية لػنمط منظـ مف 
االنتاج االسيوي ىػي مازالػت فػي طػور التكػويف ، فػاف حػػػذراع شػديداع البػد مػف ادراكػو عنػد 
ربػػط موضػػوع ىػػذه الورقػػة ربطػػػػاع وثيقػػاع باجتماعيػػات االقتصػػاد السياسػػي لمػػنفط فػػي العػػراؽ 

ج . والسػػيما عػػػػػدـ الخمػػط بيػػػػف مفيػػػـو الػػنظـ السياسػػية الحقيقيػػة وعػػػده نمطػػاع أسػػيويا ل نتػػا
 . )كبنية فوقية(   Oriental Despotismوفكػػػرة االستبداد الشرقػػػػي 

بانػػػػػو مكبػػؿ ومقيػػد   Political Systemفعنػػدما ينظػػر الػػى النظػػاـ السياسػػي 
) حيػػػػث يػػػػػػػر  ) Civil Societyتمامػػػػاع بالييكػػػػؿ االجتمػػػػاعي او بػػػػالمجتمع المػػػػدني 

Adam Ferguson  عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ بػػاف جميػػع اشػػكاؿ الدولػػة لػػدييا محػػدداتيا
ومشػػروطيتيا المتمثمػػة بالييكػػؿ االجتمػػاعي (( فانػػو ال يمكػػف اف تكػػوف تمػػؾ المجتمعػػات 
مػػػػف دوف تعدديػػػػة سياسػػػػية ومػػػػف ثػػػػػـ يصػػػػبو وجػػػػود الػػػػنظـ االسػػػػتبدادية والشػػػػمولية حالػػػػة 

 ( 7)مستحيمة . 

 

 

 

 اف ندرؾ مف زاوية التحميؿ العممي مسألتيف : لذا ينبغي 
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اف االسػػتبداد الشػػرقي ىػػو فػػي النيايػػة مفيػػـو خػػالص وظيفتػػو محاولػػة جعػػؿ  االولى :
جميػػع اشػػكاؿ الحكػػـ الدسػػتوري والحكػػـ فػػي نطػػاؽ القػػانوف مغيػػب بقػػدر مػػف 
المعقولية  والضرورة ، لكونو اليحضى بييكػؿ اجتمػاعي او اسػناد مؤسسػي 

الشػػمولية التػػي تسػػتمد قناعتيػػا ووظيفتيػػا مػػف خصائصػػيا  وىػػو مماثػػؿ لمػػنظـ
 بكونيا رافضة لمحرية بشكؿ تاـ . 

التحميػػؿ العممػػي الػػذي اعتمدتػػو النظريػػة الماركسػػية لمػػنمط االسػػيوي لالنتػػاج،  واالخر  :
قػػد اوجػػد رابطػػة جدليػػة بػػيف الدولػػة المالكػػة ومشػػاعية االنتػػاج ، فػػي حػػيف اف 

فػػػػي اطروحتػػػػو المفسػػػػرة    Wittfogelالتحميػػػػؿ السياسػػػػي الػػػػذي سػػػػاقو 
 ةلالستبداد الشرقي قد ربطت بيف الييمنة البيروقراطية والزراعػة الييدروليكيػ

. ممػػػا جعػػػؿ مسػػػألة عمميػػػة االضػػػطياد الشػػػرقي اقػػػرب الػػػى نظريػػػة  الػػػنظـ 
السياسػػػية وبعيػػػدة عػػػف التحميػػػؿ العممػػػي لالقتصػػػاد السياسػػػي لمػػػنظـ مػػػا قبػػػؿ 

 (2)الرأسمالية . 

ة التػي يقػـو عمييػا البحػث فػي ىػذه الورقػة ، ىػي اف الريػع النفطػي لذا فاف الفرضػي 
فػي العػراؽ قػد شػكؿ مصػدراع اساسػياع الحيػػاء نمػط االنتػاج االسػيوي  باعتبػار العػراؽ كػػاف 
ميػداع تاريخيػاع لقيػاـ مثػؿ ىػذا الػنمط الييػدروليكي فػي مرحمػة الػرواج النفطػي ، واف فقدانػو 

حػػػػادة ) بعػػػػد اف تعػػػػرض الريػػػػع النفطػػػػي الػػػػى لػػػذلؾ الريػػػػع قػػػػد ولػػػػد تناقضػػػػات اجتماعيػػػػة 
االنقطػػػاع او وقػػػع تحػػػت سػػػيطرة االدارة الدوليػػػة فػػػي النصػػػؼ الثػػػاني مػػػف حقبػػػة الحصػػػار 

( . واف تمػػػػػػؾ  0223اـ ؿ تسػػػػػػعينيات القػػػػػػرف الماضػػػػػػي وحتػػػػػػى العػػػػػػاالقتصػػػػػػادي طػػػػػػوا
التناقضػػػات الريعيػػػة ، اوجػػػدت ىػػػيكالع اجتماعيػػػاع بػػػات بنفسػػػو قيػػػداع عمػػػى تطػػػور االسػػػتبداد 

 قي بسبب تبدؿ انماط الريع وىويتو بيف الريؼ والمدف   . الشر 
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لقػػػػد شػػممت االمتيػػازات النفطيػػة فػػػػي العػػراؽ ، المتشػػابية بعناصػػرىا وشػػروطيا ،   
مساحات شاسعة تكػاد تغطػي معظػـ منػاطؽ الػبالد وبطجػاؿ طويمػة بمغػت سػبعيف عامػاع ، 

الشػػػػركات النفطيػػػػة بػػػػدفع مبمػػػػغ مقطػػػػوع الػػػػى الدولػػػػة عػػػػف كػػػػؿ برميػػػػؿ يجػػػػري  لقػػػػاء تعيػػػػد
 استخراجو وتصديره . 

ومػػػػف قبمػػػو صػػػػدور  7533و 7530حتػػػى تػػػػأميـ الػػػنفط فػػػػي العػػػراؽ بػػػػيف عػػػامي  
% مػػػف اراضػػػي االمتيػػػازات 55ر1الػػػذي اسػػػترجع قرابػػػة  7527لسػػػنة  42القػػػانوف رقػػػـ 

الدولػة يمثػؿ المفتػرؽ االسػاس فػي الفمسػفة  النفطية ، بات الريع النفطي عائداع مباشراع الى
االقتصػػػػادية السياسػػػػية ، وىػػػػو امػػػػا السػػػػير فػػػػي طريػػػػؽ التنميػػػػة والحداثػػػػة والتحػػػػوؿ مػػػػف 
المجتمعػػات مػػا قبػػؿ الرأسػػمالية الػػى حالػػة اجتماعيػػة اقتصػػادية متقدمػػة تتمثػػؿ بطفػػاؽ دولػػة 

و الغػاء اليياكػؿ المؤسسات االجتماعية واالقتصادية ونشػوء الدولػة الديمقراطيػة الحديثػة ا
المؤسسػػية بمػػا فييػػا السػػوؽ والتمحػػور حػػوؿ نمػػط انتػػاج اسػػيوي ) بقالػػب محػػػػػدث ( يعتمػػد 
الريع النفطي اداة صوب احياء االستبداد الشػرقي ، يسػاعده فػي ذلػؾ اف اراضػي العػراؽ 
الزراعيػػػػة حتػػػػى االرض المػػػػوات تعػػػػود رقبتيػػػػا الػػػػى الدولػػػػة ، باسػػػػتثناء بعػػػػض الممكيػػػػات 

 Possessionالمػؤثرة ، وىػو مػػوروث زراعػي قػديـ غمبػت فيػػػػػػو الحيػػازة الزراعيػة غيػر 
 في تاريخ العراؽ .   Ownershipلالراضي الزراعية عمى الممكية الزراعيػػة 

عمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف انعػػػػزاؿ قطػػػػاع الػػػػنفط والنشػػػػاط االسػػػػتخراجي ، بسػػػػبب الطبيعػػػػة  
مػػوارده عمػػى تأسػػيس التصػػديرية لػػو ، عػػف النشػػاط االقتصػػادي المحمػػي اال انػػو سػػاعدت 

مثمػػت تكريسػاع لػػنمط االنتػػاج االسػػيوي   Stasis–ظػاىرة اجتماعيػػة ولكػػف بيياكػؿ راكػػدة 
 ونشوء ظواىر االستبداد الشرقي وعمى النحو الذي سنراه . 
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 عمػػػى انػػػو نمػػػط النتػػػزاع فػػػائض االنتػػػاج فػػػي Rentعػػػرؼ )كػػػارؿ مػػػاركس( الريػػػع  
 ظروؼ انتاج لمرحمة ما قبؿ الرأسمالية الزراعية ) باستثناء االنتاج العبودي ( . 

وجد ماركس باف المفتاح الحقيقي لمشرؽ  بما في ذلؾ )سماء الشػرؽ / اي الديػػػػف  
( ىػػو عػػدـ الممكيػػة الخاصػػة لػػالرض . وبيػػذا فػػاف عػػدـ وجػػود ممكيػػة االرض ىػػو حقيقػػة 

ىنػػػا ، لمػػػاذا لػػػـ يصػػػؿ الشػػػرؽ الػػػى مرحمػػػة ممكيػػػة مفتػػػاح كػػػؿ اوضػػػاع الشػػػرؽ . والسػػػؤاؿ 
االرض ، حتى في شكميا االقطاعي ؟ تر  الماركسػية اف ذلػؾ مػرده بصػورة رئيسػة الػى 
المناخ مػأخوذاع فػي صػمتو مػع طبيعػة التربػة وبخاصػة مػع المسػاحات الصػحراوية الكبػر  

آسيا العميا . التي تمتد مف الصحراء االفريقية عبر جزيرة العرب وفارس واليند وىضاب 
لػػذا فػػاف الػػري الصػػناعي ) الييػػدروليكي( بػػات الشػػرط االوؿ لمزراعػػة ، وىػػذا مػػف عمػػؿ 

 الحكومة المركزية عموماع . 

 –كمػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػـ يتػػػػػػػػػرؾ الفيمسػػػػػػػػػوؼ والمفكػػػػػػػػػر السياسػػػػػػػػػي الفرنسػػػػػػػػػي ) مونتيسػػػػػػػػػكيو  
Montesquieu  عنػػد تاممػػو لحضػػارة الشػػرؽ والبحػػث فػػي مسػػألة االسػػتبداد الشػػرقي )

فػي كتابػو عمػـ  Althusserكتابػو روح القػوانيف )التػي اكثػر مػف تفصػيميا كما جػاء فػي 
( مػف دوف اف يػدرؾ ، اف الحضػارة الشػرقية  7530السياسة والتاريخ الصادر في العػاـ 

وجوىر وجودىا قػد قػاـ عمػى وجػود االقتصػاد الييػدروليكي ، أي االعتمػاد المباشػر عمػى 
واف تكػػػويف مجتمػػػع يعتمػػػد عمػػػى اقتصػػػاد الػػػري باانيػػػار ولػػػيس الػػػري بميػػػاه االمطػػػار . 

ىيدروليكي ، البد مف اف يرتب مظاىر سياسية واقتصادية وفكرية واجتماعيػة ذات نمػط 
انتاج ) أي عالقات انتاج وقو  انتاج( مميزة ، اطمؽ عمييػػػػا ) كارؿ ماركس( فػي كتابػو 

  (3) رأس الماؿ بالنمط االسيوي لالنتاج .
 Orientalب كتػػػػاب االضػػػػطياد الشرقػػػػػػػي صػػػػاح  Wittfogelلقػػػػػد قػػػػػاـ  

Despotism  طبعػػة عػػاـ(جامعػػة  – 7523Yale  بتقػػدير االراضػػي الجافػػة وشػػبو )
الجافة ووجد انيا تغطي ثالثة اخماس سطو اليابسة . كما وجد انو فػي حػاالت الجفػاؼ 
التػػاـ وتػػوافر نظػػاـ لالنتػػاج الزراعػػي يعػػاني مػػف عجػػز فػػي تػػوفير فػػوائض زراعيػػة كافػػة ، 
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ف البػػد مػػف اف يعتمػػد ىػػذا النظػػاـ الزراعػػي عمػػى نشػػاطات تنظيميػػة وتنسػػيقية التػػي ال فػػا
المعتمػدة عمػى نظػاـ حكػـ بيروقراطػي معقػد .  الدولة المالكة لالرضيمكف اف توفرىا اال 

، وبػػذلؾ  وادارتيػػا خمػػؽ حيػػازات زراعيػػةاذ سػػتقود الدولػػة مؤسسػػة ىيدروليكيػػة تنسػػجـ مػػع 
ة بالمشػػروع الحكػػومي الييػػدروليكي . ففػػي نظػػاـ االراضػػي تكػػوف الحيػػاة الزراعيػػة مرتبطػػ

الزراعيػة الشاسػعة ذات الجفػاؼ الػػدائـ ، ال يمكػف اف تصػبو الزراعػة حالػػة ممكنػة مػا لػػـ 
يتـ فييا  تنسيؽ الجيد البشري الذي يستطيع تحويؿ المياه الوفيرة والفائضة مف مكاناتيا 

اليػػة او الخصػػبة المولػػدة لمتجمعػػات االصػػمية  الػػى االراضػػي الزراعيػػة ذات الخصػػوبة الع
 االجتماعية الييدروليكية . 

بيروقراطيػػػػة اداريػػػػة ، اذ  Presupposeوتشػػػػترط الػػػػنظـ الزراعيػػػػة ىنػػػػا مسػػػػبقاع  
يتطمب وجود ىكذا مشروعات ىيدروليكية واسعة النطاؽ ، سػيطرة مركزيػة ، تعمػؿ عمػى 

المسبؽ ىما ضػرورياف قبػؿ تنظيـ الري وتعبئة العمؿ وتوجييو ، واف التخطيط والتنسيؽ 
اف يبػػدأ االنتػػاج الزراعػػي ، وال يمكػػف اداء مثػػؿ ىػػذه النشػػاطات اال مػػف فريػػؽ مػػف االدارة 
المركزية لمدولة . واف قوة السمطة الييدروليكية العميا ىػي اداريػة بيروقراطيػة فػي جوىرىػا 

طرة حتػػى قبػػؿ اف تكػػوف قػػوة عسػػكرية او حتػػى قػػوة مالكػػة . ذلػػؾ النيػػا تقػػـو عمػػى السػػي
Control  وىو االمػر الػذي ال غنػى عنػو ، فضػالع عػف دورىػا فػي تنسػيؽ انظمػة العمػؿ

وعالقػات االنتػاج وعػيش الجمػاىير المنتجػة . كمػا اف وجػود سػيطرة مركزيػة لمدولػة عمػػى 
االراضػػي الزراعيػػة ال يتػػأتى اال بتممػػؾ الدولػػة لتمػػؾ االراضػػي ، اذ يقتضػػي تحقيػػؽ ذلػػؾ 

ف ، كما اشػرنا الػى ذلػؾ آنفػاع ، لتعبئػتيـ لمقيػاـ باالعمػاؿ وجود سيطرة مركزية عمى السكا
بغية االسػتحواذ عمػى الفػائض االقتصػادي بصػورة  Corveeالزراعية واعماؿ  السخرة  

عبر عممية زراعيػة شػبو مشػاعية او مشػتركة ، تتسػـ بقػدر عػاؿ مػف الركػود  Rentريع 
 . (4)ولكػػػف تجدد دورة انتاجيا
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والعناصػر  AMPلمشػترؾ المحػدد لػنمط االنتػاج االسػيوي لمػا تقػدـ ، فقػد اصػبو ا 
 االساسية التي تتكرر في جميع النقاشات المتعمقة بو ىي كاالتي : 

ىنالػػػؾ  دولػػػة تنتػػػزع المنػػػتال الفػػػائض ، وال توجػػػد طبقػػػة مسػػػتغمة مػػػف خػػػارج  اوالع :
الحكومة ، واف عالقػة الفػالح )المنػتال المباشػر( بالمالػؾ )وىػي الدولػة( ىػي 

ادامػة حيػاة الفػالح واسػرتو  مػىقيدة غير حرة تماماع . واف ما يزيػد ععالقة م
مػػػػف العمػػػػؿ الضػػػػروري ، فانػػػػو يكػػػػوف مػػػػف حصػػػػة الدولػػػػة ويمثػػػػػػػؿ ) فائضػػػػاع 

 اقتصادياع ( يأخذ صورة ريع / ضريبة . 
 غياب الممكية الفردية او الخاصة لالرض واف االرض ىي ممؾ الدولة .  الثاني :
ىػػو الغالػػب  Non- Commodityزراعػػي غيػػر البضػػاعي اف االنتػػاج ال الثالث :

عمػػػى اشػػػكاؿ االنتػػػاج ) أي اقتصػػػاد فػػػي مسػػػتو  الكفػػػاؼ فػػػوؽ او اقػػػؿ منػػػو 
  (5). بقميؿ ( 

-4- 
ينسػػػػػػػػػػب قضػػػػػػػػػػية االضػػػػػػػػػػطياد الشػػػػػػػػػػرقي   Wittfogelعمػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػرغـ مػػػػػػػػػػف اف   

Despotism  الػػػى مسػػػألة السػػػيطرة عمػػػى المػػػوارد المائيػػػة منطمقػػػاع مػػػف اطروحػػػة )كػػػارؿ
بيػػذا الشػػأف ، اال اف اطروحتػػو ىػػي اطروحػػة ايديولوجيػػة  سياسػػية ربطػػت بػػيف  مػػاركس(

الييمنػػػة البيروقراطيػػػة لمدولػػػة والزراعػػػة الييدروليكيػػػة وقػػػد كانػػػت منطمقػػػاع لمياجمػػػة الحقبػػػة 
االستالينية في االتحاد السوفيتي السابؽ وعد ممكية الدولة لوسائؿ االنتاج موروث روسيا 

كانػػػت تعػػػيش عمػػػى نمػػػط انتػػػاج مػػػا قبػػػؿ الرأسػػػمالية يتسػػػـ  مػػػف المرحمػػػة القيصػػػرية التػػػي
باالضػػطياد الشػػرقي فػػي حػػيف ربطػػت الرؤيػػة التحميميػػة لمنظريػػة الماركسػػية وجػػود الدولػػة 
المالكػػػة بالحالػػػة المشػػػاعية لمزراعػػػة ذلػػػؾ بػػػالتركيز عمػػػى نمػػػط االنتػػػاج ) عالقػػػات وقػػػو  

يػة العمميػة . فػالفالح كػاف النظر االنتاج( بغية تقييـ مسألة االضػطياد الشػرقي عمػى وفػؽ 
بحاجة الى دولة ذات ىيمنػة مركزيػة كػي تقػـو بالخػدمات التػي يعجػز الفػرد عػف تحقيقيػا 
وال يمكػػف االسػػتغناء عنيػػا النيػػا جػػزء اساسػػي فػػي العمميػػة االنتاجيػػة التػػي يمارسػػيا ذات 
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الطػػػابع الشػػػبو االجتمػػػاعي مثػػػؿ السػػػيطرة عمػػػى الفيضػػػانات واقامػػػة السػػػدود وخػػػزف الميػػػاه 
 نظيـ الري . وت
وتػػر  الماركسػػية ، اف الدولػػة فػػي الػػنمط االسػػيوي لالنتػػاج ىػػي ايضػػاع بحاجػػة الػػى   

عمػػػؿ الفالحػػػيف ليتركػػػوا ليػػػا فػػػائض عمميػػػـ كريػػػع تحصػػػؿ عميػػػو . ومػػػف ىنػػػا ، تتضػػػو 
االزدواجيػة بػيف فكػرة االسػتغالؿ وبػيف االتجػاه الجمػاعي فػي النشػاط االنتػاجي الػذي ربػط 

ًع . الجماعة المنتجة ربطاع ا  جتماعياع جماعيَا
اذ تتبػػػػيف االزدواجيػػػػة بػػػػيف النشػػػػاط الجمػػػػاعي لمريػػػػؼ وتػػػػدخؿ الدولػػػػة فػػػػي التنظػػػػيـ 
االقتصادي ، حيث اف االنتػاج الزراعػي ىػو لػيس لمػربو او لمسػوؽ وانمػا لتسػيير السػمطة 
المركزية. وبيذا بات الريؼ في ركود سياسي اد  الى تفككو كقوة معارضة وتغيير، مما 

 معارضة السياسية وتفككيا . يعني موت ال
، اف الزراعػػة الييدروليكيػػة تخمػػؽ نمػػط متميػػز مػػف نظػػاـ القػػوة  Wittfogelويػػر  

التػػػػي ىػػػػي اقػػػػو  مػػػػف ايػػػػة  Totalitarianismاالضػػػػطيادية ، انيػػػػا الدولػػػػة الشػػػػمولية 
 تراكيب اخر  مف القوة داخؿ المجتمع . 

ليكػػػػوف  Pulverizationفالدولػػػة ، ىػػػػي فػػػوؽ المجتمػػػػع وانيػػػا تسػػػػحؽ المجتمػػػع 
 ضمف رغباتيا وتحطـ كؿ قو  التغيير المنطوية تحت رايات اخر  . 

عمػػى الػػرغـ مػػف اف النظريػػة الماركسػػية ، تػػر  فػػي الحكومػػة الشػػرقية بانيػػا تشػػمؿ 
 دائماع ثالثة فروع فقط ىي 

 المالية ) النيب في الداخؿ( . -
 الحرب ) النيب في الداخؿ والخارج ( . -

 االنتاج( . االشغاؿ العامة ) تأميف  -

واداريػػػػػػػػػاع  Totalitarianاف مثػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػذا النظػػػػػػػػػاـ االجتمػػػػػػػػػاعي يعػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػمولياع 
Managerial   حسػػبما يػػراهWittfogel  وانػػو شػػديد المركزيػػة ويمثػػؿ شػػكالع اعتباطيػػاع

لمحكومػػة وىنالػػؾ غيػػاب لمجماعػػات االجتماعيػػة الفاعمػػة والجمعيػػات الثانويػػة المسػػتقمة . 
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دولوجياع في اطار النظـ السياسية وليس تحميالع النماط مذىباع اي Wittfogelولكف يتبنى 
االنتػاج ويقتصػر عمػػى اشػكالية البنيػة الفوقيػػة لػنمط االنتػاج االسػػيوي . اذ تػر  النظريػػات 
الميبراليػػػة السياسػػػية االجتماعيػػػة فػػػي تعريفيػػػا لممػػػذىب الشػػػمولي بانػػػو نػػػاجـ عػػػف غيػػػاب 

    (4). التعددية السياسية واالجتماعية فحسب 
 

                                        -5-  
عاش العراؽ في حقبة السبعينيات مػف القػرف الماضػي ، عمػى ركيػزة االضػطرابات 
فػي االسػواؽ النفطيػة ، حيػث تضػػاعفت اسػعار الػنفط الػى اكثػػر مػف عشػرة اضػعاؼ بػػيف 

حقػػػػؽ العػػػػراؽ فػػػػوائض نفطيػػػػة بصػػػػورة احتياطيػػػػات مػػػػف النقػػػػد  7535 – 7533المػػػػدة 
مميػػػار دوالر ، واسػػػتطاع فييػػػا مػػػف بنػػػاء بنيػػػة تحتيػػػة بقيمػػػة مماثمػػػة  02قاربػػػت االجنبػػػي 

 3022لمبالغ االحتياطيات في اعاله  . في حيف بمػغ متوسػط دخػؿ الفػرد السػنوي قرابػة 
، وبقػػي القطػػاع الزراعػػي  0223دوالر باسػػعار العػػاـ  4222دوالر امريكػػي وىػػو يماثػػؿ 

محمي االجمالي في حيف ازدادت حصػة % مف مكونات الناتال ال32 -01يشكؿ حوالي 
 % . 22 – 11النفط في ذلؾ المكوف لتبمغ ما بيف 

عمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف انعػػػػزاؿ قطػػػػاع الػػػػنفط والنشػػػػاط أالسػػػػتخراجي ، بسػػػػبب الطبيعػػػػة 
التصديرية لو ، عػف النشػاط االقتصػادي المحمػي ، اال انػو سػاعدت مػوارده عمػى تأسػيس 

مثمػػػت تكريسػػػاع لػػػنمط االنتػػػاج االسػػػيوي  Stasisظػػػاىرة اجتماعيػػػة ولكػػػف بيياكػػػؿ راكػػػدة 
ونشوء ظواىر االستبداد الشرقي كما اسمفنا في مقدمػة ىػذا البحػث  . فقػد شػكمت سػيطرة 
الدولػػة عمػػى الريػػع النفطػػي والحفػػاظ عمػػى نمػػط انتػػاجي مػػف الالممكيػػة الزراعيػػة لػػالرض ، 

ما السير في المفترؽ االساس في فمسفة االقتصاد السياسي لمدولة وعمى وفؽ خياريف : ا
عصػػػر التنميػػػة والحداثػػػة او المجػػػوء الػػػى الفرصػػػة التأريخيػػػة لمعػػػودة الػػػى اصػػػوؿ الػػػنمط 
االسػػيوي لالنتػػاج ولكػػف باعتمػػاد بػػدائؿ ريعيػػة قويػػة وبديمػػة لمريػػع الزراعػػي، قػػادرة فػػي ىػػذه 
المرة عمى اخماد اليياكؿ االجتماعية لمبالد وتقوية استبداد الدولة الريعيػة وبشػكؿ متفػوؽ 
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Superior  مػػػف خػػػالؿ اشػػػعاؿ الحػػػرب عمػػػى كيػػػانيف ريعيػػػيف نفطيػػػيف ىمػػػا الجميوريػػػة
االسػػالمية االيرانيػػة ودولػػة الكويػػت . وبيػػذا كانػػت تمػػؾ الحػػروب بالقػػدر الػػذي ترمػػى الػػى 
االسػػتحواذ عمػػى فػػائض القيمػػة الريعيػػة لالخػػريف اال انيػػا شػػكمت اسػػتنفاداع لمقيمػػة الداخميػػة 

ود التنمية في حروب خاسػػػرة . اممتيػا الطبيعػة وفائضيا بعد ضياع عقديف ونيؼ مف عق
المركزيػػػة لمػػػنمط الشػػػرقي لالسػػػتبداد وحولػػػت الػػػبالد الػػػى ركػػػود اقتصػػػادي واجتمػػػاعي لػػػـ 

 يستطع التخمص منو حتى الوقت الحاضر . 
 

                                         -6- 
لنفطيػػة ، القػػائـ عمػػى اف آليػػات العػػودة الػػى الػػنمط االسػػيوي لالنتػػاج خػػالؿ الحقبػػة ا

استنفاد الريع النفطػي ) الممػؾ المطمػؽ لمدولػة ( قػد تطمػب مسػاريف مختمفػيف فػي السػيطرة 
عمػػى الييكػػػؿ االجتمػػػاعي لمػػػبالد اختمفػػػت فيػػػو االريػػاؼ عػػػف المػػػدف بشػػػكؿ كبيػػػر وتبػػػدلت 
االدوار بشكؿ اكبر في مرحمة ركود السوؽ النفطية وانقطاع الريع النفطي ووضعو تحػت 

 الدولية اباف التسعينيات مف الحصار االقتصادي .  الوصاية
% 41لقػػد سػػاعدت حصػػة الدولػػة فػػي النػػاتال المحمػػي االجمػػالي التػػي زادت عمػػى 

لمقيػػػػاـ بعػػػػدد مػػػػف الوظػػػػائؼ سػػػػواء االساسػػػػية منيػػػػا كالػػػػدفاع والنظػػػػاـ العػػػػاـ اـ الوظػػػػائؼ 
يػػػة البنػػػى الوسػػػيطة كػػػالتعميـ االسػػػاس وغيرىػػػا مػػػف خػػػالؿ تنفيػػػذ االسػػػتثمارات العامػػػة وتقو 

االساسية كالكيرباء والطاقة وخزف المياه وانظمة الري والبزؿ وغيرىا ، وىي بػذلؾ ولػدت 
جيػػػازاع واسػػػعاع مػػػف القطػػػاع العػػػاـ ، اصػػػبو العػػػامموف فيػػػو جػػػزءاع ال يتجػػػزء مػػػف المنظومػػػة 
المركزيػػة لمدولػػة والسػػيما فػػي قطػػاع المػػدف وعػػدىـ طبقػػة اجتماعيػػة ىػػي طبقػػة المػػوظفيف 

Officialdom  . 
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لقػػػد مػػػارس النظػػػاـ االقتصػػػادي السياسػػػي ليػػػذا الػػػنمط االنتػػػاجي الػػػذي بػػػات الريػػػع 
النفطػػػي مركػػػز ثػػػروة الدولػػػة اتجػػػاىيف فػػػي تحقيػػػؽ القػػػوة المركزيػػػة لػػػو وتعظػػػيـ االسػػػتبداد 

 الشرقي وعمى النحو االتي : 
 

مػف خػالؿ وظائفيػا  Public Goodsقياـ الدولة بتقػديـ السػمع العامػة  االتجاه االوؿ :
اسػػية والوسػػيطة لمسػػكاف عمومػػاع ولسػػكاف المػػدف بصػػورة خاصػػة وىػػـ االس

حيػث تمثػؿ السػمعة العامػة  Core Societiesالمجتمعػات االساسػية 
ىنا مجموعة السمع والخػدمات التػي تػزود مجانػاع لالفػراد ، فػاف اسػتيالؾ 
الفػػرد منيػػا ال يمنػػع مػػف اسػػتيالؾ الفػػرد االخػػر ليػػا وعمػػى وفػػؽ خاصػػية 

Non – excludetity and Non – rivalry   . 
ويمحظ اف قياـ الدولة المركزية بتقديػػػػـ السمع العامػة بمواصػفاتيا المختمفػػػػة  يػاتي  

مقابػػؿ اف تفقػػد المػػدف عمػػى وجػػو الخصػػوص صػػوتيا الػػديمقراطي بوصػػفيا اف موظفييػػا 
عػد وقاطنييا ىػػـ جزءع ال يتجزء مف المنظومػة المركزيػة لالسػتبداد الشػرقي واف وجودىػا  ي

مقايضةةةة ىػػػيكالع اجتماعيػػػاع سػػػاكناع ضػػػمف المؤسسػػػة المركزيػػػة البيروقراطيػػػة ، وبيػػػذا تػػػتـ 
 .   Vote – Public Good Trade offالصوت االنتخابي بالسمعةةة العامةةة 

وعميو يحصؿ سكاف المدف العامؿ اغمبيـ في وظائؼ الدولة المركزية عمػى اجػور 
يشػػػكؿ الػػػنفط حصػػػة فػػػي تمويػػػؿ النفقػػػات  ومرتبػػػات ، مصػػػدرىا الريػػػع النفطػػػي ، اذ كػػػاف

 % مف اجمالي ايرادات الموازنة السنوية . 41العامة ال تقؿ عف 
لقاء   يدفعه سكان المدن Rentالصوت االنتخابي بمثابة ريع وبيذا الشكؿ ُعد 

الركةو  الحةر حصوليـ عمى السمع العامة في اطار المنظومػة المركزيػة ، ليمارسػوا دور 
وىػػي المشػكمة الناجمػة عػػف السػمعة العامػػة ، اذ  Free Ridingي او الركةو  المجةةان

ُيعػػػد اولئػػػؾ غيػػػر المسػػػاىميف فػػػي تغطيػػػة كمفػػػة السػػػمعة العامػػػة ومػػػف خػػػالؿ عػػػدـ دفعيػػػـ  
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الضػػػرائب مػػػف فػػػائض القيمػػػة او الريػػػع الفعمػػػي ( ىػػػـ مجتمػػػع واسػػػع ال يمكػػػف اسػػػتبعاده 
excluded them   . مف االنتفاع مف تمؾ السمع العامة 

 
وفػػػػرض الطاعػػػػة واالنضػػػػباط  militarismويتمثػػػػؿ بعسػػػػكرة الريػػػػؼ  االتجاه الثاني :            

ذ تمػػػت مقايضػػػة الضػػػريبة الزراعيػػػة التػػػي تمثػػػؿ الريػػػع العػػػالي عميػػػو ، ا
مػػف فػػائض اعػػادة االنتػػاج الزراعػي واحالليػػا بريػػع اخػػر وىػػو  –المقتطػع 

لػػو القػػدرة العسػػكرة او التجنيػػد لسػػكاف الريػػؼ ، طالمػػا اف الريػػع النفطػػي 
عمػػى تعػػويض اشػػكاؿ الريػػع االخػػر  الناجمػػة عػػف اعػػادة االنتػػاج سػػواء 

 الزراعي او الحرفي او الخدمي . 
عمى الرغـ مف اف القرية ىي كياف معتمد عمػى الػذات فػي االنتػاج واعػادة االنتػاج 
الػػى حػػد كبيػػر ، ويمكػػف ليػػا اف  تعػػيش حتػػى فػػي غيػػاب الدولػػة ، اال اف ىػػذا الػػنمط مػػف 

ُيعد نمطػأع غيػر مسػتقر سياسػياع عمػى الػرغـ مػف كونػو مسػتقر ىيكميػاع ، وعػادة  المجتمعات
ًع لتطػػػػوره  فػػػػي المجػػػػاالت التجاريػػػػة  مػػػػا تكػػػػوف الدولػػػػة المالكػػػػة لػػػػالرض مصػػػػدراع معوقػػػػَا
والصػػناعية والسػػيما ذات العالقػػة بتطػػور حقػػوؽ الممكيػػة ونموىػػا ، وتقيػػده بمػػا   ال يجعمػػو 

وة الدولػػػة وذلػػػؾ خشػػػية مػػػف اف تػػػؤدي الممكيػػػة فػػػي وضػػػع المنػػػافس ايػػػرادات الدولػػػة وقػػػ
وىػو امػر يتنػافى  small stateالخاصة الػى انحػدار الدولػة نحػو مبػدأ الدولػة الصػغيرة 

والظاىرة المركزية القوية لالستبداد الشرقي التي تقتضي نمطاع انتاجياع راكػداع فاقػداع لمممكيػة 
نتػػاج والػػدخوؿ فػػي مراحػػؿ بمػػا يحػػـر النشػػاط الزراعػػي  مػػف ايػػة اسػػس لتطػػور عالقػػات اال

التطور المادي لمتاريخ . اذ ياتي جانػب تعظػيـ عسػكرة الريػؼ ، كاسػاس تعويضػي بػديؿ 
عػػف  تحصػػيؿ اشػػكاؿ الريػػع الزراعػػي االخػػر  . لػػذا فػػاف ىػػذا االتجػػاه فػػي تحويػػؿ نمػػػط 
تحصػػيؿ الريػػع مػػف الجانػػب الفعمػػي الػػى جانػػب العسػػكرة يعػػد آصػػرة قويػػة لالسػػتمرار فػػي 

يػػؼ السياسػػية عنػػدما يتحػػوؿ كيانػػو االجتمػػاعي الػػى قػػوة فاعمػػة فػػي اطػػار اخمػػاد قػػو  الر 
 عالقات االنتاج الكامنة والمحتممة التغيير . 
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يػػاتي منظػػور العسػػكرة والعسػػكرة المسػػتمرة لمريػػؼ مماثػػؿ الػػى حػػد بعيػػد لممنظػػور  
الذي اعتمػده آدـ سػمث فػي كتابػو ثػروة االمػـ ، عنػدما تحػدث عػف نفقػات الػدفاع ، عمػى 

نظور اجتماعي تاريخي في تشكيؿ قوة الحرب وتحويؿ سكاف االرياؼ عمى سػبيؿ وفؽ م
المثػػػاؿ الػػػى قػػػوة عسػػػكرية مػػػف معتقػػػد مفػػػاده )) بػػػاف الواجػػػب االوؿ لمسػػػيادة ىػػػو حمايػػػة 
المجتمع مف العنؼ والغزو الخارجي مػف مجتمعػات مسػتقمة اخػػػر  . واف ىػذا الشػيء ال 

ة ....  واف كمفػػة تييئػػة وتحضػػير ىػػذه القػػوة  يمكػػف انجػػازه  اال مػػف خػػالؿ القػػوة العسػػكري
في وقت السمـ واستخداميا في وقػت الحػػرب تختمػؼ مػف حالػة مجتمػع الػى حالػة مجتمػع 
آخػػر . ففػػي االمػػـ التػػي يغمػػب عمييػػا طػػابع الصيػػػػد ،  وىػػي مجتمعػػات شػػديدة التخمػػؼ ، 

ذىب الػػى الحػػرب فػاف الرجػػؿ الواحػػد فييػػا ، يعػػد نفسػػو مقػػاتالع وصػػياداع  مػػاىراع . وعنػػدما يػػ
فانو يذىب بدافعيف اما اف يدافع عف مجتمعو واما اف يثأر لجروحو السابقة التي تسببت 
فييػػا المجتمعػػات االخػػر  . لػػذا فػػاف المجنػػد فػػي ىكػػذا مجتمعػػات يتصػػرؼ وكأنمػػا يعػػيش 

 .(  2)في بيتو (( 
لػػػذا نجػػػد فػػػي ىػػػذا الػػػنص اف مػػػا يقدمػػػو الُجنػػػد فػػػي الريػػػؼ مػػػف ريػػػع لقػػػاء الخدمػػػة 

عمػى  negative taxكرية يعػد ريعػاع مجانيػاع واشػبو مػا بالضػريبة او الريػع السػالب العس
وفؽ منظور آدـ سمث الذي ينظػر الػى ىػذه المجتمعػات بتمػؾ النظػرة المتخمفػة . فالرجػؿ 

لمصػمحة  Corveeالمحارب في المنظومة المركزية ، ٌيعد مزارعػاع ولكػف يعمػؿ بالسػخرة 
وىػي خدمػة الػدفاع والحػػػػرب . عمػى الػرغـ مػف  Public Goodsانجػاز السػمع العامػة 

  free riderذلػؾ فػاف المػزارع المجنػد يعتقػد بنفسػو انػو راكػب مجػاني مػف الطػراز االوؿ
first class  الرمػؽ بػدال مػف بػديؿ لسػد طالمػا انػو يحصػؿ عمػى عػيش بػديؿ لمصػيد او

داد الشػػػرقية اعػػػادة االنتػػػاج الزراعػػػي ويثػػػأر فػػػي القػػػوت نفسػػػو مػػػف اعػػػداء منظومػػػة االسػػػتب
 المركزية .

لػػػػذا فقد قايضت االرياؼ الريػػع / الضريبة الزراعيػة بالخدمػة العسػكرية التػي تمبػي 
طموحاتيػػػا ومعتقػػػداتيا وطقوسػػػيا ، وىػػػي تشػػػعر بػػػالركوب المجػػػاني بصػػػورة مضػػػاعفة  ، 
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رب طالمػػا اف اداء الخدمػػػػػة العسػػكرية كسػػمعة عامػػة تحقػػػػػػؽ ليػػػػػػا رغبػػػػػات ) العػػيش والحػػ
 والثأر( في آف واحد .  
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تعرض نمط االنتاج االسيوي ذو الريع النفطي ، الى مواجية خطيرة كانت االولى 
فػػي عقػػد الثمانينػػات عنػػدما اسػػتنفدت الحػػرب الريعيػػة مػػع ايػػراف عوائػػد الػػنفط دونمػػا تػػوافر 

ة عمى تمويؿ الحرب في وقت عاشػت اسػواؽ الػنفط فتػرة ركػود طويػؿ عبػر تمػؾ قدرة كافي
الحقبػة وانغمػػاس الػػبالد بػاالقتراض واالسػػتدانة مػػف دوؿ الجػوار الريعيػػة النفطيػػة لتعػػويض 
تكاليؼ الحرب التي مثمت عبئاع  ال يسػتياف بػو مػف مطالبػات المديونيػة الخارجيػة لمعػراؽ 

التػػي كانػػت مفتاحػػاع لحػػػػػرب ريعيػػػػػة ثانيػػة مػػع دوؿ % منيػػا ، 01، التػػي قػػدرت  بحػػوالي 
الخميػػػال النفطية تمثمت باحتالؿ الكويت فػي مطمػع تسػعينيات القػرف الماضػي ، ادت الػى 
تخريب مذىؿ لمنظومة االنتاج النفطي في كال البمديف وعمى نحو لـ يسبؽ لػػو مثيؿ فػي 

لتػي كمفػت خسػائرىا العػراؽ عمػى تاريخ الحروب مف ىذا النمط ، انيا حقاع حروب النفط ا
مػػد  اكثػػر مػػف عقػػديف  قرابػػة ترليػػوف دوالر سػػػػػػواء بالتػػدمير المباشػػر ليياكػػؿ االقتصػػاد 
وبناه التحتية او ضياع فرص النمو والتنميػة بمػا فػي ذلػؾ تعويػؽ تطػػػػور القطػاع النفطػي 

بشكؿ رئػيس ، نفسػػػػو وبيذا تعرض العراؽ الى قرارات دولية قيدت مصادر ريعو النفطية 
% مػػف مصػػادر تمويميػػا التقميديػػة التػػي كانػػت تػػدرىا 41اذ حرمػػت الموازنػػة العامػػة مػػف 

عوائػػد الػػنفط  ، فػػي وقػػت بػػات فيػػو مػػػػف الصػػعب فػػرض أي نػػوع مػػف الضػػرائب الريعيػػة 
بسػػبب تػػدىور   Tax/Rent Coupleالتقميديػػة عمػػى القطاعػػات المنتجػػػػػػة االخػػر   

ناء النشػػاط الزراعػػي الػػذي كػػاف يعامػػؿ مجتمعػػو ككيػػاف  النشػػاط االقتصػػادي الكمػػي باسػػتث
ىامشي خارج المجتمع الرئيس ويدفع ريعا ارتبط ارتباطاع قوياع بعسكرتو عمى نحو مستمر 

 . 
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لقد اسػس الحصػار االقتصػادي نظامػاع ريعيػاع مركزيػاع لػـ يعػد فيػو الريػع النفطػي فػي 
لشػرقي او الػنمط االسػيوي . اذ حمػت ىذه المرة اساساع ألحياء األنماط القديمة لالسػتبداد ا

محػػؿ  Rent  Inflationary Tax / -الضػريبة التضػخمية او الريػػع التضػخمي   
% مػػف 41الريػػع النفطػػي المفقػػود فػػي تمويػػؿ نفقػػات الموازنػػة العامػػة وبنسػػبة زادت عمػػى 

 االيرادات التي كانت تغطييا التدفقات الريعية الحقيقية الناجمة عف صادرات النفط سابقاع 
 . 

قػػد قػػاـ  ىػػذا الػػنمط مػػف التمويػػؿ عمػػى ظػػاىرة االصػػدار النقػػدي عػػف طريػػؽ تعظػػيـ 
التػػدفقات النقديػػة االسػػمية لمموازنػػة العامػػة مقابػػؿ نمػػو ىػػابط فػػي تطػػور قطاعػػات االنتػػاج 
السمعية والخدمية وعمى نحو ال يتناسب مع التدفؽ المستمر والعػالي فػي االنفػاؽ الممػوؿ 

اي عائػد االصػدار النقػدي  seigniorageيػو بالسػنيوريال بالتضخـ . وىو ما يطمػؽ عم
والنػػاجـ عػػف اسػػتغالؿ الحكومػػة لقػػوة البنػػؾ المركػػزي االحتكاريػػة فػػي خمػػؽ النقػػود االسػػاس 

ارتفػػػاع بغيػػة تعظػػػيـ مػػػوارده الحقيقيػػػة وعػػػدىا وسػػػيمة لمحصػػػوؿ عمييػػػا .  ممػػػا تسػػػبب فػػػي 
فػػي فضػػاء التضػػخـ  %  ودخػػوؿ ألػػبالد12معػػدالت التضػػخـ السػػنوية الػػى مػػا يزيػػد عمػػى 

الجػػػامو وضػػػياع فػػػرص االسػػػتقرار والنمػػػو ، وبيػػػذا فقػػػد تضػػػاعؼ الػػػديف العػػػاـ الػػػداخمي 
 2ليبمػغ حػوالي  7552مميػار دينػار عراقػي فػي العػاـ  01المموؿ باالصدار النقدي مػف 

وىو رقػـ مماثػؿ لتطػور مقػدار الكتمػة النقديػة  0223ترليوف دينار عراقي في نياية العاـ 
 ا . وبالقيمة نفسي

فػػي مقالتػػو المنشػػورة  Baily( 1956وبيػػذا االطػػار يعمػػؽ االقتصػػادي المعػػروؼ )
فػػي مجمػػة االقتصػػاد السياسػػي التػػي تصػػدر عػػف جامعػػة شػػيكاغو ، بػػاف خمػػؽ النقػػود يعػػد 

التػي تفػرض عمػى حاممييػا . واف إصػداراع  نقػديا  Taxationشكالع مف اشكاؿ الضػريبة 
ظػػـ االنفػػاؽ الكمػػي ويسػػاىـ فػػي رفػػع االسػػعار فػػي كثيفػػاع لتمويػػؿ الموازنػػة العامػػة سػػوؼ يع

  ظؿ جياز انتاجي راكد يعمؿ دوف طاقاتو المتاحة ويتسـ بدرجة عالية مف التصمب . 
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 / Taxوبيذا يصبو االنخفاض في القػوة الشػرائية لمعممػة بمثابػة ضػريبة او ريػػػع 

Rent    يفػػػرض عمػػػى االرصػػػدة النقديػػػة لحاممييػػػا . كمػػػا وجػػػدBaily ة اف الكمفػػػ
االجتماعيػػة ليػػذه الضػػريبة التضػػخمية ىػػي اكبػػر مػػف اشػػكاؿ الضػػرائب االخػػر  كافػػة فػػي 

  (7)تأثيرىا عمى مستو  رفاىية االفراد . 
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اف تبػػدالع اجتماعيػػاع كبيػػراع قػػد غيػػر مػػف شػػكؿ عالقػػة الدولػػة المركزيػػة بالمجتمعػػات 
االريػاؼ( جػراء تبػدؿ الػنمط السػريع فػي مػوارد االساسية )المدف( والمجتمعػات اليامشػية )

الدولػػة المركزيػػة  وتبػػدؿ مركػػز ثروتيػػا مػػف مػػوارد حقيقيػػة فعالػػة الػػى اسػػمية ىامشػػية اي 
التحوؿ مف تحصيؿ الريع النفطي الى تحصػيؿ الضػريبة التضػخمية او الريػع التضػخمي 

 : . وبيذا فقد عدت مصادر الريع في ىذه المرحمة  مقتصرة عمى شكميف ىما 
. وىػو الشػكؿ  Inflationary Tax / Rentضػريبة التضػخـ / الريػع التضػخمي  -أ

الػػػذي بػػػات يسػػػتنزؼ المػػػوارد والثػػػروات الفرديػػػة وبشػػػكؿ خػػػاص مػػػف السػػػكاف محػػػدودي 
الػػػدخؿ مػػػف  العػػػامميف فػػػي المنظومػػػة المركزيػػػة لمدولػػػة فػػػي مراكػػػز المػػػدف . اذ ىبطػػػت 

ا كػػاف يحصػػؿ عميػػو ىػػؤالء % عمػػ72مػػدخوالتيـ السػػنوية عمػػى نحػػو ال يػػوازي حتػػى 
العػػامموف فػػي الحقػػب السػػابقة كمػػا حصػػؿ مػػف تػػدىور خطيػػر فػػي مسػػتويات المعيشػػة 
والػػػػػدخؿ فػػػػػي حقبػػػػػة التسػػػػػعينيات الماضػػػػػية ، وبيػػػػػذا فقػػػػػد تحولػػػػػت طبقػػػػػة المػػػػػوظفيف 

Officialdom  مػػف ُأجػػراء الػػى اعمػػاؿ سػػخرةCorvee  بسػػبب انسػػحاؽ أجػػورىـ ،
الحصػة التموينيػة لسػد رمػؽ العػيش . بعػد ومدخوالتيـ الشيرية وتعويضػيا بشػيء مػف 
 ( 4اف تدنت القو  الشرائية لمدخوالتيـ النقدية .)

 
وبيذا باتت ضريبة التضخـ المصدر االساسػي السػتالب الثػروات وتػراكـ الفػائض 
باالقتصػػاد عمػػى المسػػتو  الفػػردي الػػذي تحقػػؽ إبػػاف الحقبػػة النفطيػػة . وكأنمػػا االمػػر ىػػو 
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اف مػػػؤجالع  فػػػي مرحمػػػة الػػػرواج النفطػػػي واصػػػبو مسػػػتحؽ اسػػػترداد لريػػػع مركػػػزي سػػػابؽ كػػػ
 التسديد في مرحمة غياب الريع النفطي عمى وفؽ آلية التمويؿ بالتضخـ . 

عند الرجوع الى تركيب مػوارد الموازنػة العامػة لمدولػة التػي باتػت تتغػذ  بنسػبة تزيػد  - ب
 % مػف تمػؾ12% مف الريع او الضريبة التضخمية ، نجد مقابؿ ذلؾ اف 41عمى 

المصػػروفات قػػد ذىبػػت لػػدعـ اسػػعار السػػمع االسػػتيالكية االساسيػػػػػة ، ممػػا يعنػػي اف 
الريػػؼ المنػػتال لممػػواد الغذائيػػة قػػد بػػات متمػػؽ صػػاؼ ليػػذه الضػػريبة الريعيػػة السػػالبة 

Negative Tax / Rent  التػي اخػذت  تتعػاظـ مػع تعػاظـ مسػتويات االسػعار
صػؼ مبػالغ الػدعـ كانػت تػذىب والتمويؿ بالتضخـ . واف نسبة عاليػة ال تقػؿ عػف ن

 بغية اسناد نظاـ الحصص التموينية Subsidiesبصورة دعـ زراعي 

لقػد رتػػب ىػػذا التحػػوؿ فػػي الريػػع الزراعػي مػػف مرحمػػة االعفػػاء الفعمػػي فػػي زمػػف   
الػػرواج النفطػػي الػػى مرحمػػة اعػػادة تسػػديده الػػى الريػػؼ ثانيػػة بصػػورة ضػػريبة او ريػػع فعمػػي 

افػػػػات مسػػػػتو  االنقػػػػالب فػػػػي ىيكمػػػػو االجتمػػػػاعي سػػػػالب ، بػػػػاف يجعػػػػؿ الريػػػػؼ عمػػػػى ح
 والسياسي . 

ولممرة االولػى نجػد اف  توزيػع الػدخؿ االسػري قػد اختػؿ إبػاف الحصػار االقتصػادي 
لمريػؼ وىػو تحػوؿ يعػد  0.36في عقد التسعينيات ليكوف لمصمحة االسر الريفية وبواقػع 

انينػػػات لتصػػػبو فػػػي منتصػػػؼ الثم 0.32اكثػػػر عدالػػػة مقارنػػػة بالمػػػدف التػػػي انتقمػػػت مػػػف 
فػػي حسػػاب الالمسػػاواة فػػي  Gini Coefficient) عمػػى وفقػػى معامػػؿ جينػػي  0.38

التسػػعينيات ممػػا يعنػػي اف تػػدىوراع بػػات واضػػحاع بالحيػػاة المدنيػػة ، فتػػرة فػػي توزيػػع الػػدخؿ( 
فػػي حػػيف اف الػػنمط االسػػتبدادي لمدولػػة المركزيػػة الشػػرقية قػػد حولػػت الريػػؼ الػػى مجتمػػع 

وبالمقابػػػػػؿ فقػػػػػد تحولػػػػػت المػػػػػدف الػػػػػى مجتمػػػػػع ىامشػػػػػي ،  core societyاساسػػػػػي 
marginal society ىػػا وقواىػػا المينيػػة وغيرىػػا فػػي ظػػاىرة لػػـ و بعػػد اف ىجرىػػا مثقف

 يسبؽ ليا مثيؿ في تاريخ المدنية العراقيػػة . 
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وخالصة القوؿ اف ىنػاؾ تػالـز بػيف تبػدؿ اشػكاؿ الريػع وتبػدؿ الييكػؿ االجتمػاعي 
 -تو بما يأتي :السياسي  لمبالد يمكف مالحظ

ىنالؾ ريع فعمي موجب تولده االرياؼ ترتفػع قيمتػو مػع ارتفػاع مسػتويات التضػخـ  -7
وتطور ضريبة التضخـ نفسيا ، استمر مستثنى مف التحصيؿ طالمػا اف الضػريبة 
التضػػػخمية قػػػد حمػػػت محػػػؿ تحصػػػيؿ الريػػػع الزراعػػػي  واحتفػػػاظ الريػػػؼ بمقومػػػات 

 عسكرتو . 
تحصػػؿ المؤسسػػة االجتماعيػػة الريفيػػة عمػػى لقػػد اضػػفى ىػػذا االمػػر الػػى اف 

قػػػدر عػػػاؿ مػػػف االسػػػتقالؿ والديناميكيػػػة فػػػي صػػػنع القػػػرار المركػػػزي لتػػػوافر عػػػامميف 
واتسػاعيا فػي فتػرة الحصػار ممكية االراضي الزراعية وحيازتيػا اساسيف ىما تطور 

االقتصادي بسبب الحاجة الى االنتاج الزراعي واالخر ىو التمتع بإرث قػديـ كػاف 
 .   Militarism العسكرة مطاع مف انماط الريع التعويضي وىويعد ن

بػػدالع مػػف اف تكػػوف المدينػػة بمثابػػة المكػػوف الػػرئيس فػػي المنظومػػة المركزيػػة لمدولػػة  -0
ىػػو الجػػزء المركػػزي فػػي تمػػؾ المنظومػػة مػػدعوماع بايدولوجيػػة غمػػػب  الريػػؼاصػػبو 

راع جاذبػػاع وقويػػاع فػػي عمييػػا الطػػابع الػػديني دوف الطػػابع العممػػاني ، وعػػد الػػديف تػػأطي
التي فقدت تماسػكيا ضػمف  المدفتماسؾ المنظومة الريفية المركزية الجديدة ، اما 

المنظومة المركزية التي استحدثيا االسػتبداد الشػرقي فػي الريػؼ فقػد اصػبو عمميػا 
. وبيػػذا كانػػت ىنػػاؾ دعػػوة رسػػمية فػػي التسػػعينيات تطمػػب   Marginalىامشػػياع 

فػػػي السػػػوؽ غيػػػر المنظمػػػة والسػػػماح ليػػػـ لمبحػػػث عػػػف مػػػف مػػػوظفي الدولػػػة لمعمػػػؿ 
اشػػػغاؿ واف كانػػػت ال تناسػػػب مػػػع ميػػػاراتيـ واختصاصػػػاتيـ والتحػػػوؿ الػػػى ُأجػػػراء 
)عمػػػاؿ طػػػيف( .  وبػػػذلؾ  فقػػػد اصػػػبو عمػػػؿ الطبقػػػة الوظيفيػػػة فػػػي جيػػػاز الدولػػػة 

لخدمػػػة االنتػػػاج الريفػػػي وتقويػػػة  Public Goodالمركػػػزي بمثابػػػة سػػػمعة عامػػػة 
دولة المركزية قد غدت عمى مستو  المدينة في ىذه المرة بمثابة عسكرتػػو ، واف ال
وىػػو نمػػط اجتمػػاعي وسياسػػي غريػػب ومصػػاب  Free riderالراكػػب المجانػػػػػػي 
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بحجػـ ىائػؿ مػف االخػتالؿ فػي ىيكميتػو وبنيتػو االقتصػادية والسياسػية وبػات يحمػؿ 
 توسعة . بذور فنائو عبر تطور النمط الجديد لمممكية والحيازة الزراعية الم

لقػػد وضػػعت ظػػروؼ الحصػػار االقتصػػادي قيػػداع عمػػى السػػمطة المركزيػػة فػػي 
تبديد شيء مػف الػنمط االسػيوي لالنتػاج وىػو التسػاىؿ فػي توليػد ممكيػات وحيػازات 
زراعية خاصة ومؤثرة واف ظيور اشكاؿ التممؾ الريفي قد باتت فاعمػة . ممػا حػتـ 

ديػػدة فػػي الريػػؼ ممػػا يعػػد تنػػازالع عمػػى الدولػػة المركزيػػة التكيػػؼ ألوضػػاع التممػػؾ الج
عف مكوناتيا المركزية التي يحتميا النمط الشرقي لالسػتبداد وبيػذا غػدت االريػاؼ 
جػػػزءاع ميمػػػاع ومػػػؤثراع فػػػي حركػػػة النيػػػوض المركزيػػػة لمدولػػػة  . وىػػػو تنػػػازؿ قػػػد ولػػػد 
تناقضػػػػات شػػػػديدة فػػػػي نمػػػػط االنتػػػػاج مػػػػا قبػػػػؿ الرأسػػػػمالي واضػػػػعؼ مػػػػف فمسػػػػفتو 

قو  جديدة مف انماط االستبداد الشرقي تمتمؾ مقدمات وبنى االستبدادية لمصمحة 
فوقية سياسية وايدولوجية باتػت قيػداع عمػى تطػور الدولػة المركزيػة نفسػيا خالفػاع لمػا 
كػػاف عميػػو الحػػاؿ فػػي زمػػف رواج الحقبػػة النفطيػػة ، وربمػػا سػػوغت الدولػػة المركزيػػة 

زيتيػا لكػي يسػتقيـ قبوؿ الييكؿ االجتماعي السياسي الجديد في الريؼ  ضمف مرك
الػػنمط الشػػرقي لالسػػتبداد ولكػػف ىػػذه المػػرة بتناقضػػات جوىريػػة حػػادة ، نجمػػت عػػف 
تغيػػػػر عالقػػػػات االنتػػػػاج او الممكيػػػػػػػة )جػػػػراء  تنػػػػازؿ الدولػػػػة عػػػػف بعػػػػض  ممكيتيػػػػا 
وسمطانيا الى االرياؼ الجديػػػػدة ( مما عجمت في انييار الدولػة المركزيػة الرسػمية 

خارجية خاطفة مع القوات االجنبية التي احتمت العراؽ  بمجرد دخوؿ البالد بحرب
وانتيػػت عمػػى اثرىػػا مؤسسػػة النظػػاـ المركػػزي بسػػرعة الفتػػة لمنظػػر بمسػػتو  انعػػزاؿ 

 االرياؼ وىشاشة المدف .
                                        -9- 

نسػػػػػػتنتال اف ىػػػػػػذه الورقػػػػػػة قػػػػػػد برىنػػػػػػت اف الريػػػػػػع النفطػػػػػػي كػػػػػػاف عػػػػػػامالع خارجيػػػػػػاع 
Exogenous  سالباع( في تفكيؾ منظومة االستبداد المركزية الشرقية وتالشييا السريع(

 orientalواف النفط لـ يكف عامؿ قوة في النمط االسيوي لالنتاج بؿ عد مرضاع شرقياع 
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disease  يختمػػػؼ فػػػي مفيومػػػو عػػػف المػػػرض اليولنػػػػػػػػدي .dutch disease  مػػػف
افسػية لالقتصػاد ولكػف المػرض الشػرقي بتناقضػاتو حيث تأثير عوائػد الػنفط فػي القػدرة التن

الجوىريػػة المنػػوه عنيػػا سػػابقاع كػػاف اسػػاس النقػػالب اقتصػػادي واجتمػػاعي وسياسػػي وتغييػػر 
قػػػو  التػػػاريخ الماديػػػة والتحػػػوؿ بيػػػا الػػػى اسػػػاليب انتػػػاج جديػػػدة ربمػػػا سػػػتكوف اقػػػرب الػػػى 

 االنماط الرأسمالية . 
لمػػا  االنمػػاط االقتصػػادية يمتقيػػاف فػػي ال يمكػػف اف  الةةنفط والديمقراطيةةةوعميػػو فػػاف 

قبػػػؿ الرأسػػػمالية واف مظػػػاىر العنػػػؼ المسػػػمو باشػػػكالو بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ االشػػػكاؿ المختمفػػػة 
بوحشػػيتيا صػػوب المدينػػػة العراقيػػة يفسػػر ظػػػاىرة واحػػدة الغيرىػػا اف اريػػػاؼ العػػراؽ التػػػي 

بطالة مالييف مف سكاف البالد ) التي تعاني مف تفشي ال 72 -4تحتضف بيأتيا ما بيف 
% مػػػف قػػػوة العمػػػؿ الريفيػػػة وىػػػو امػػػر لػػػـ يسػػػبؽ لػػػو مثيػػػؿ منػػػذ تػػػاريخ 12بمػػػا يزيػػػد عمػػػى 

% 2ر1عسكرتو ، فضال عف ىبوط مساىمة االرياؼ في النػاتال المحمػي االجمػالي الػى 
% مػػػػف احتياجػػػػات  الػػػػبالد الغذائيػػػػة ( ىػػػػي فػػػػي 72واف انتاجيػػػا الزراعػػػػي اليسػػػػد سػػػػو  

نػػة التػػي حصػػمت عمييػػا فػػي زمػػف غيػػاب الريػػع مخػػاض السػػتعادة سػػمطتيا المركزيػػة الكام
النفطػػي وكأنمػػا تريػػد اف تجػػد ليػػا مخرجػػاع فػػي تأسػػيس دولػػة مركزيػػة ذات اسػػتبداد شػػرقي 
عػػاؿ مػػع ريػػوع نفطيػػة وافػػرة والعػػودة الػػى انمػػاط انتػػاج مػػا قبػػؿ الرأسػػمالية ولكػػف بترييػػؼ 

 المدينة اوالع  . 

  
 

 والمراجع الهةوامش

 راجع :( 7)
      “ An Essay on the History of Civil        Ferguson, Adam ,

reprinted 1966 by Edinburgh University  –(1767)  Society “
press  
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 و الكاتب في اعاله سمات االستبداد الشرقي )عبر بنيتو الفوقيػػػة( بما يأتي :حيث يوض
سػػيطرة الدولػػػة عمػػى النػػػواحي االساسػػية فػػػي نظػػاـ االنتػػػاج ، مثػػؿ الػػػري واالعمػػػاؿ  -

المسػػػاعدة ، لػػػذلؾ تمتػػػع السػػػمطة بقػػػوة قانونيػػػة رادعػػػة ، ضػػػد أي فػػػرد او مجموعػػػة 
 ستحيالع مف دوف تدخؿ الدولة .ضمف السكاف الزراعييف ، واف االنتاج يكوف م
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وجػود شػػبكة واسػعة وشػػاممة مػف االسػػتخبارات السياسػية والمخبػػريف لمراقبػة الشػػعب  -
مػػع تػػوافر نظػػاـ اتصػػاالت حكوميػػة ، كػػؼء مثػػؿ نظػػاـ البريػػد والطػػرؽ اضػػافة الػػى 

 النقؿ المائي عبر ادامة االنيار وشؽ الترع .
لسػػيطرة المركزيػػة ، فضػػالع عػػف وجػػود جػػيش كبيػػر ، عمػػى اىبػػة االسػػتعداد وتحػػت ا -

 غياب المراكز االخر  لمقوة العسكرية ، أي بمعنى تجريد السكاف مف السالح. 
لخدمػػة الدولػػة والقيػػاـ باعمػػاؿ الػػري وحتػػى  Corveeوجػػود نظػػاـ السػػخرة لمعمػػاؿ  -

 Taxصػنع التماثيػؿ واستصػالح االراضػي الزراعيػة ، مػع تػوافر نظػاـ ضػرائب  

System ء ضػػػريبي كبيػػػر ، اذ تسػػتوفى  الضػػػرائب بصػػػورة شػػامؿ مقػػػروف بعػػب
اعتباطيػػػة وتحػػػت ارادة السػػػمطة . كمػػػا يقػػػوي النظػػػاـ الضػػػريبي حػػػاالت المصػػػادرة 
واالسػتمالؾ بصػورة دوريػػػة ، عنػد تحقػػؽ اي شػيء  مػف التػراكـ البػدائي الرأسػػمالي 

 لمصمحة االفراد . 
ة عػػف الحكومػػة ضػػعؼ الممكيػػة الشخصػػية ، وغيػػاب المركزيػػة االقتصػػادية المسػػتقم -

)أي بمعنػػػى التجػػػارة الحػػػرة ، او التصػػػنيع ( فالتجػػػار واصػػػحاب الممكيػػػات االخػػػر  
غيػػر الزراعيػػة اف وجػػدوا  فيػػـ تحػػت رحمػػة التغيػػرات االعتباطيػػة لمدولػػة . فالتيديػػد 
بالمحاكمػة والمصػػادرة قػد  قيػػد انطػالؽ المبػػادرة نحػو االسػػتثمارات المنتجػة ، لػػذلؾ 

االكتنػاز بصػورة خفيػة لثػرواتيـ المتركمػة وبيػذا التوجػد  غالباع ما يفضؿ المنتجوف 
طبقػػة ثريػػة مالكػػة بمقػػدورىا مواجيػػة رجحػػاف كفػػة الحكومػػة وامكاناتيػػا عمػػى تطػػوير 
عالقػػات انتػػاج غيػػر الييدروليكيػػػػػة ) عمػػى غػػرار الرأسػػمالية الحقيقيػػة( ، لػػذا فانيػػا 

 اد . البد مف اف تسحؽ تحت طائمة االشراؼ السياسي الحكومي لالقتص
الدولة ىي ذات طبيعة مركزية في اسػتبدادىا ، حيػث اجػازت لنفسػيا الشػرعية مػف  -

خػػػالؿ التكػػػويف االديولػػػوجي الثيػػػوقراطي ، اذ تػػػر  فػػػي نفسػػػيا ا مػػػر ا ليػػػي ممػػػا 
وكانيػا نتػاج الرادتيػا وىػي مصػدر  تبػدوجعمت  الحياة االقتصادية واالجتماعية ، 

 .  Benevolence aloneالخير الوحيد 
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الديف ىو نشاط حكومي مسػيطر عميػو والطوائػؼ والتطبيقػات الدينيػة الشػعبية ىػي  -
خاضعة لسيطرة الدولة وىي عرضة لمقمع اذا ما باتت تيدد الدولة نفسيا او تيػدد 

 الديف الذي تعتنقو الدولة نفسيا . 
طالمػػا تػػر  الدولػػة نفسػػيا بانيػػا الضػػرورة لمحيػػاة مػػف خػػالؿ الزراعػػة ، فانيػػا وحػػدىا  -

تي تعطػي القميػؿ لمنػاس وانيػا تنتػزع فػائض العمػؿ وفػائض االنتػاج مػف مزارعييػا  ال
لػػػذلؾ تػػػر  فػػػي االعمػػػاؿ التطويعيػػػة او الخيريػػػة فػػػي نظػػػر االسػػػتبداد الشػػػرقي ىػػػي 

بكونيػػا التقػػارف باالعمػػاؿ العظيمػػة لمدولػػة  ، واف االعمػػاؿ   Spuriousمزيفػػة 
ثر فػػاذا مػػا كانػػت تمػػؾ الخيريػػة ىػػي ذات تمجيػػد مظيػػري لمدولػػة مػػف دوف نفػػع مػػؤ 

االعمػػاؿ الخيريػػػة فائضػػػة عػػػف تصػػرؼ الدولػػػة فػػػال بػػػد مػػف اف يكػػػوف عائػػػدىا الػػػى 
 الدولة يتػػـ تحصيمو في االحواؿ كافة .

تقتصػػر الحريػػات العامػػة ، عمػػى القضػػايا غيػػر الميمػػة واليامشػػية التػػي ال تشػػػكؿ  -
مصػػػدر تيديػػػد لمدولػػػة ، فػػػي حػػػيف يحػػػؿ نظػػػاـ مػػػف الرعػػػب والخػػػوؼ واالخضػػػاع 
المسػػػتمر لالفػػػراد عبػػػر نظػػػاـ التجسػػػس واالبػػػالغ بمػػػا يمنػػػع االسػػػتقالؿ الفكػػػري او 
التبشير فيو ، فضالع عف ارىاب الشخصيات االصمية البارزة عبر اضػعاؼ امػنيـ 
الشخصػػي والحصػػانات المحيطػػة بمراكػػزىـ وبممتمكػػاتيـ لقػػاء تػػوافر ارادة اعتباطيػػة 

 لممضطِيد )بكسر الياء( .   
 
                                                                              كذلؾ : (3(

London : New   “ Politics and History “Althusser , L ( 1972) 
Left Books . 
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III “ Section VI , Moscow Progress “ Capital Marx Karl 

Publisher . 1966 . 
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عند العودة الى ىيكؿ االجور وتركيبيا  في العراؽ ومشكالت استنفاد القيمػة التػي  ( 8)
كيػػب ولػػدتيا حالػػة البطالػػة الفعميػػة واالسػػتخداـ النػػاقص  لمعمػػؿ فػػي ضػػوء اعػػادة تر 

سػػوؽ العمػػؿ وتحوليػػا لمصػػمحة انبثػػاؽ واسػػع لسػػوؽ عمػػؿ غيػػر منظمػػة ، نجػػد اف 
تػػػدىور القػػػوة الشػػػرائية لحصػػػة الفػػػرد العامػػػؿ مػػػف االجػػػر ، عػػػدت حتػػػى اعمػػػى مػػػف 
التدىور االجمالي الحاصؿ في النشاط االقتصادي طواؿ العقد التسعيني الماضػي 

متوسػػط االجػػر السػػنوي . اذ انخفضػػت القػػوة الشػػرائية لنصػػيب الفػػرد  العامػػؿ مػػف 
( دينػار 322( ديناراع لتصػبو بحػدود )0022والبالغ ) 7544مقاساع باسعار العاـ 

واف مثػػػػؿ ىػػػػذا الػػػػرقـ ُعػػػػد حتػػػػى اقػػػػؿ مػػػػف الحصػػػػة السػػػػنوية  7552بحمػػػػوؿ العػػػػاـ 
( 300البالغػػة ) 7544المخصصػػة لمصػػرؼ عمػػى فقػػرة المػػواد الغذائيػػة فػػي العػػاـ 

ف يحصػؿ عميػو الفػػرد العامػؿ مػف اجػر نقػػدي دينػاراع . وىػذا يؤشػر اف مقػدار مػػا كػا
كاف ضمف مستويات الفقر المدقع والسباب شػتى كػاف فػي مقػدمتيا تػدىور التنميػة 
وىبػػػوط معػػػدالت النمػػػو السػػػنوية فػػػي النػػػاتال المحمػػػي االجمػػػالي حتػػػى الػػػى مػػػا دوف 
معػػدالت نمػػو السػػكاف فضػػال عػػف تفشػػي مسػػتويات البطالػػة وتشػػتت سػػوؽ العمػػؿ 

ة ظػػاىرة اسػػتخداـ النػػاقص وتػػدني االجػػور الحقيقيػػة التػػي باتػػت النظاميػػة ازاء سػػياد
ىػػي االخػػر  مالزمػػػة فػػي تػػػدىورىا لدرجػػة المرونػػػة العاليػػة التػػػي شػػيدىا المسػػػتو  
العػػاـ السػػعار وباتجػػاه الصػػعود والتضػػخـ الجػػامو . واذا مػػا اخػػذنا مسػػتو  تػػدىور 

التشػػييد عمػػى االجػػر الحقيقػػي لمعػػامميف فػػي نشػػاطات كالصػػناعة التحويميػػة والبنػػاء و 
سػػػبيؿ المثػػػاؿ والتػػػي تعتمػػػد ىػػػي فػػػي جانػػػب ميػػػـ مػػػف نشػػػاطاتيا عمػػػى مسػػػتمزمات 

%( مف مجموع المستمزمات السػمعية 11االنتاج المستوردة والتي تزيد عمى نسبة )
الداخمػػػة فػػػي مكونػػػات انتاجيػػػا ، نجػػػد وبشػػػكؿ صػػػريو اف متوسػػػط االجػػػر السػػػنوي 

( 7313تميػػػز باالنخفػػػاض مػػػف )الحقيقػػػي فػػػي كػػػال القطػػػاعيف المػػػذكوريف آنفػػػاع قػػػد 
وبيػػػػذا انخفػػػػض  7552( دينػػػػاراع فػػػػي عػػػػاـ 40ليصػػػػبو ) 7544دينػػػػار فػػػػي عػػػػاـ 

نصػػػػيب فقػػػػرة تعويضػػػػات المشػػػػتغميف فػػػػي تكػػػػويف القيمػػػػة المضػػػػافة  فػػػػي القطػػػػاع 
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% خػالؿ العقػد التسػعيني 73الى اقؿ مف  7544% في العاـ 03الصناعي مف 
المسػػػتورد فػػػي تكػػػويف القيمػػػة الماضػػػي ، ممػػػا يعنػػػي صػػػراحة " اف الجػػػزء االجنبػػػي 

المضػػافة قػػد مثػػؿ دور المعػػادؿ العػػاـ المطمػػؽ لمقيمػػة ومركػػز الكمفػػة فػػي تمػػؾ القػػيـ 
االنتاجية ومف ثـ اصبحت المكونات االجنبية تضفي تأثيراتيا تبعاع " لتطػور سػوؽ 
الصرؼ الموازية في العراؽ ، وباتت اداة لتحويؿ الفائض االقتصادي الػذي يمكػف 

وة االجريػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ تػػػػدني  االجػػػػور الحقيقيػػػػة ولمصػػػػمحة القطػػػػاع اف تولػػػده القػػػػ
 الخارجي  في االقتصاد . 

وبيذا  جر  تقييد تنمية الحواضر وتداعي اقتصاداتيا مع سػيادة المضػاربة 
في حياة المدينة االقتصادية ، اذ اليمكف لمتنمية في مثؿ ىذه الحالػة اف تأخػذ اي 

حقيقيػة مػا لػـ ينسػحب االقتصػاد نحػو حافػات مد  ممكػف ليػا او تسػتعيد قػدراتيا ال
االسػػػتقرار والتحػػػوؿ جػػػذرياع مػػػف اقتصػػػاد المضػػػاربة وتكثيػػػر االمػػػواؿ الػػػى اقتصػػػاد 
االستخداـ الواسع لقوة العمؿ لمنيوض باالنتاج وتحريؾ مجاالت النمو االقتصادي 
بعيػػػداع عػػػف آليػػػات االرتبػػػاط العشػػػوائي بالقطػػػاع الخػػػارجي وفػػػؽ ظػػػروؼ الحصػػػار 

ي . بيػػػد اف ىػػػذا االمػػػر قػػػد غػػػد  مسػػػتحيالع فػػػي اطػػػار انغػػػالؽ النظػػػاـ االقتصػػػاد
االقتصػػادي عمػػى نفسػػو عبػػر رافعػػة سػػالبة جوىرىػػا التضػػحية بقػػوة العمػػؿ المدنيػػة 
المنظمة وتدميرىا مادياع وفنياع واستحالتيا الى قوة ىامشية التقو  عمػى تػوفير سػبؿ 

ائضػة او معطمػة حتػى العيش . كما غد  العمؿ الصناعي ىو االخػر قػوة انتػاج ف
اخػػػذت اجياليػػػا التكنولوجيػػػة باالضػػػمحالؿ مػػػع تػػػدىور القػػػوة االقتصػػػادية لممدينػػػة  
وىمشػػت كقػػوة انتػػاج مركزيػػة لمصػػمحة نمػػط انتػػاج زراعػػي زاد انغالقػػو مػػع تػػدىور 

 القوة االقتصادية واالجتماعية لممدينة  . 
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ر اسػعار الصػرؼ : مظير محمػد صػالو/ التضػخـ المسػتيدؼ واسػتقرا راجع بهذا الشأن
المةةةة تمر االول دراسػػػػة فػػػػي استشػػػػراؼ سياسػػػػات االسػػػػتقرار فػػػػي االقتصػػػػاد العراقػػػػي /  –

 . 0222 جامعة الكوفة -لكميات االدارم واالقتصاد في الجامعات العراقية
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 


