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 :ملخص

في  سواءبالغة  أهميةستراتيجي و إلقد مثل النفط منذ الحرب العالمية الثانية رهان   
و  جله تشن الحروبأمن  1945و حتى السياسي، فمنذ  ،العسكري ،المجال اإلقتصادي 

بنى و تحالفات تقام لسيطرة عليه، و دول ت تقوم صراعات و أزمات باعتباره رهان الصناعة،
 السوق  أسعار إلىالذي يجعلها تابعة اقتصاديا و سياسيا  أمردخل النفطي،  أسسعلى  إال

 بشراء أنظمةالنفطي، حيث نسبة المداخل المالية المنتجة من الريع النفطي، تسمح لبعض 
   اسيسلم اجتماعي و تحديد حرية المشاركة السياسية وبالتالي تجسيد اإلستبدادية و عنف سي

موضوع دراستنا  خاللي تال، 2003بعد العراق  ة هيالظاهر  لهذه انموذج مجسد أحسن و
عد من تحيث و ذلك عبر متغير النفط،  2014إلى   2003من  هاتحليل وضع حاولنا
 . عنفا أكثرها البلدان من حيث االحتياطات النفطية و أهمضمن 

abstract 

Since  the  Second  World War ,the oil become  one of the 

most Strategic Element of Military, Economic, and even Political side. 

Since 1945,this Product  has been so importante that Wars were 

declared for it, coalisions groups were formed to maintain its  

controle on it, and states were erecting thanks to the oil manna, and 

this Stats becomes too  depented economically or politically to the oil 

income,but this income, assurs  financial resource for some political 

systems to buy a Social Peace and to stop all participative liberties 
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witch strengthened despotism and political violence, Irak is the 

perfect  personification of this phenomena since 2003. We try to  

analyze its situation, between 2003 and 2014 by the Oil vision, 

where it represente one of the greatest oil reserves in the world and 

at the same time one of the most violent. 

Résumé 

Le pétrole a, depuis la seconde guerre mondiale constitué une 
des plus stratégiques matières pour les Etats, aussi bien sur le plan 
énergétique qu’économique ,militaire ou même politique . 

Depuis 1945, cette matière a pris une telle importance que des 
guerres se déclarent et se font, en son nom des coalitions se créent  
pour maintenir son contrôle et des Etats se bâtisses uniquement en 
se reposant sur la manne pétrolière, de tel sorte que ces Etats 
deviennent dépendants aussi bien économiquement que 
politiquement a la rente pétrolière, cette même rente fournis une tel 
manne financière que cela permet a certains systèmes politiques 
d’acheter une paix social et de limiter les libertés participatives qui 
au fur du temps se consolide en despotisme et en violence politique, 
l’Irak et la parfaite personnification de ce phénomène qui au cours 



 مقدمة
 

3 
 

de notre recherche nous tenterons d’analyser sa situation d’autant 
plus qu’elle représente l’un des plus gros réservoir pétrolier 
mondiale et en même temps ,est l’un des plus violent. 

 

    مقدمة    

ديا و قتصاإ أو اجتماعيإ سواء ،اإلنسانيستخدمها  التيالموارد  أهمحد أيشكل البترول 
لهذا فهو موضوع جد و  ،الحروب و الصراعات الدولية فقد تلعب دور مهم في حتى عسكاريا،

وسعية لدى الدول ت حتياطات النفطية أطماعاابع و اإلالمن تشكلهما  خاصة من حيث  هام
قتصادي إو تطور   تقدم عامل متالك النفطإمنطقيا حيث يعد  غناء لدول المنتجة و ،الكبرى 

  ذالك لم يتجسد في الواقع. أنغير ، في آن واحد

و   ستبداد الذي تشكله العائدات النفطيةالعنف و اإل هتمام هذه الدراسة علىإ ينصب    
برز بشكل واضح خاصة لدى الدول الشرق  حيث ،الريع إلىتتحول في كثير من الدول  التي

و تتجه نحو   ستقرار السياسيكذا اإل و  ملية التحول الديمقراطيع  تعيق التيو  أوسطية
وي على عدة تالذي يح األوسطرق ن البترول في منطقة الشإو بهذا ف ،الفساد السياسي
 الصراع من المنظور الجيوبوليتيكي و دور رئيسي رهانتعد منبع  نفطية، مضايق و قنوات

 في صناعة.

 أساسيامحورا  أصبحن النفط إف ،و النمو الديموغرافي التكنولوجي  في ظل التقدم         
النفطية تشكل تشخيص كل فبتالي تعد الدول ، ى لكبر استراتيجيات دولية للقوى إلبناء 

نسبة  دول الكبرى ال طماعأو من هنا فان العراق تعد محل  األهداف اإلستراتيجية الطاقوية
ن إالسياسية ف األنظمةما تم الحديث عن  إذاو  ،هائلةالنفطية ال رو أبو  لموقعها الجغرافي

يلعب  فقد خالل ما يمثله من رهانات للبيئة الخارجية والداخلية أوخالل تسييره  النفط تأثير
 .النظام ستقرارإو  طبيعةو سلوك و  مهمة في توجيه أدوارا



 مقدمة
 

4 
 

 اإلطار المنهجي لدراسة:

 :هي ثالثة مجاالت في الموضوع هذا يعالج الدراسة مجاالت -1

 :المكاني المجال - أ
 ية وعلى الدول العرب بتركيز  األوسطبدراسة دول الريعية في الشرق  البحث هذا يهتم

 حضاريا خاصة إستراتيجية، منطقة الزمن مرور على تعتبر التي على نموذج العراق 
 واقتصاديا.

 

 :الزماني المجال - ب
ن هي الفترة التي عرفت فيها أل 2014-2003في هذه الدراسة تما التركيز على فترة 
ي فلعب دورا هاما في السلوك السياسي لنظام و العراق تحوالت سياسية هامة و أين النفط 

 قتصادية و الحالة األمنية  للعراق.جتماعية و اإلالبنية اإل
 المجال الموضوعي:-ج

دراسة حول موضوع النفط و "الريع النفطي" في البلدان الشرق أوسطية التنصب 
اجمة ر النحول اآلثا و العربية تحديدا العراق والمنافسة الخارجية لها حول هذه الثروة النفطية

ستبداد، والذي كان منذ القدم والزال ليومنا هذا وسيظل هكذا في  عن ذلك من عنف وا 
 تدةالمم المستقبل طالما يوجد أنظمة استبدادية، وبهذا فإن الدراسة تركز حول الفترة الزمنية

 

 اشكالية الّدراسة:-2

تعتمد عليها دولة فقد توفر مداخل معتبرة و  أنالتي يمكن رد امو اليشكل النفط أهم        
 أنناالذي قد يحقق تقدمها و نموها غير  أمر ،قتصادهاتعتبر محرك للمجال الصناعي إل

فهذه االخيرة   ،خاصة العربية ،حتياطات النفطية لدول شرق أوسطيةنالحظ على الرغم من اإل
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النفط خالل  أنفنالحظ بدال أن يشكلعامال لبناء الدولة أو قوة إقليمية،  النفط كون يغالبا ما 
الخارجي فقد يكون عامال  آوتسييره و ما يولد من مطامع سواء على المستوى الداخلي 

 األمثلالمنطقة و العراق قد تكن الخيار  أنظمةتسلط  استقرارأساسيا في العنف القائم و عدم 
 معرقال لديمقراطية ويكون  أن لنفطكيف يمكن  اإلشكالية هي تالياللتجسيد هذا الطرح فب

 ؟العربية في األنظمة الشرق أوسطية محفزا للعنف يشكل أن

   :العلمية الفروض-3

 ا بين وفرة الثروة النفطية و العنف السياسي الذي تعرفه األنظمة الريعيةهناك عالقة م-1
 العربية

  األوسطياسات و استراتجيات القوى الكبرى تعزز العنف في الدول الشرق س-2

ستقرار الذي يتخبط إعدم ناك عالقة سببية ما بين الرهان الذي يمثله النفط و وضعية ه-3
 .2003فيه النظام العراقي منذ 

 أهداف الدراسة:-4

 العربية.التعرف على الواقع النفطي الشرق أوسطي في البلدان        -

ستراتيجيات الّدول و       - امه ستخدإ البحث في دور ومكانة النفط في رسم الحدود، والسياسات وا 
 هدف في السياسة الخارجية الطاقوية. كأداة و

البحث في أسباب تحول النفط من حاجة إنسانية إلى قضية حساسة في عملية التنافس -
على امتالكها بين الدول الكبرى، خاصة التعرف على مشكل الريع في العراق وأسبابها 

 فساد.و  ستبدادإ وواآلثار الناجمة عنه من عنف 
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 أهمية الدراسة:-5

  األوسط التي تشكل قطب هام فييتركز معظم البترول العالمي في منطقة الشرق 
بية ستة دول رئيسية و هي العر  لثروة النفطية بيناوتنقسم هذه  ،في العالم  اإلنتاج البترولي

و المشكل المطروح هو  يرانإ و الكويت، العراق ،قطر، اإلمارات العربية المتحدة،السعودية 
لة الحاجة أزيادة عن مس، فلكةالنسبة للدول المستهب  لوصول لهذه المنابع النفطيةا  كيفية

بالنسبة للدول المتقدمة حيث تنصب  مثل رهان جيوبوليتيكيي  أسعارهرتفاع إ، الطاقوية
 ها منفمنها من تحاول الهيمنة كالواليات المتحدة األمريكية ومن ،أطماعهم في هذه المنطقة

ل مكانتها وتشكي تجسيداع مكانتها ومناطق نفوذها مثل أوربا ومنها من تريد تريد استرج
وتحقيق االكتفاء   منها من تحاول اللحاق بركب الدول المتقدمة الصينتعددية قطبية كحال 

 .احدو في آن   الذاتي في المجال الطاقوي 

 مبررات اختيار الموضوع : -6

 ختياره هذا الموضوع.إل أدتوضوعية م و  عتبارات و مبررات ذاتيةإ عدة   لنالقد كان 

 الذاتية: المبررات    -أ

 قتصاد السياسي.بالمواضيع المتعلق بالواقع المعاش وباإل ناهتمامإ -

و   ر سياساتهافي النخب السياسية العربية و تغيي بالتأثيرالمساهمة  في تنارغب-        
 طرق تفكيرها.

 

 المبررات الموضوعية :-ب

 صادي.عنه في التقدم التكنولوجي وال في التطور االقت ستغناءاإلكون النفط مادة ال يمكن -
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ما يمثله من ب  ،محدد للسياسة الخارجية الدولية أهمحد أالعربي  أوسطيكون النفط الشرق -
 الموارد المؤدية بنشوب الحروب. أكثرحد أو  توسعية أطماع

  .بيةالدول العر  قتصادي و السياسيالفساد اإل خلق العائدات البترولية فيدور -

 الدراسةصعوبات -7

تجعل الدراسة صعبة للوصول منيا أسياسيا و  الشرق أوسطية ستقرار المنطقةإعدم   
 .ستنتاجات وفية للواقعإ إلى

 :لدراسةاو اقترابات   مناهج -8

علمية   منهجية أدواتيقتضي على الباحث استخدام  األكاديميالبحث العلمي  إن  
 .اهج لتحليل موضوعهعدة من استخدمفان الباحث   إحداثهحتى يستطيع التعمق في 

من تاريخ النفط و صناعته   التاريخية حداثاألفي سرد  عليه  ناعتمدإ لقد   :المنهج التاريخي-أ
هم فتساعد على  التي األوسطواقع الشرق  و تاريخ العراق ،بأسرهن في العالم على مر السني
 تحليله. إلىالسعي  الموضوع و

 العربية الدول وسمات لخصائص الموضوعي، الوصف خالل من :الوصفيالمنهج  -ب 

 ..األصعدة كل على والديمقراطية السياسية التنمية ظاهرتي وأبعاد

 تأكيدية تطبيق فرضياتنا عليها و الك بغذ  كانت دراسة حالة العراق  :منهج دراسة الحالة -ج
 ستنتاجات.إنفيها و ذلك من خالل  أوصحتها 

 

تعلقة بالمنطقة العربية من أكثر المواضع تركيبا متعتبر المواضع ال االقتراباتمن ناحية 
جتماعية وثقافية،  وتعقيدا وتشابكا، بسبب تداخل العوامل الداخلية سياسية و إقتصادية، وا 
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وكذا العوامل الرسمية وغير الرسمية، وكذا تشابك هذه العوامل الداخلية مع العوامل الخارجية 
 السياسات في دول المنطقة. في صنع مختلف

وعلى هذا األساس فهي تتطلب منهجية تكاملية تعتمد علوما متساندة تراعي مستويات    
ت تغيراالظاهرة و متغيراتها، وينعكس هذا من خالل إعتماد الدراسة مركبا تحليليا متعدد الم

:  يةوالمستويات كون أن تناول الدراسة للموضوع جاء على أساس المستويات التحليلية التال
صادي يشمله من بناء سياسي و إقت تاريخي، النظام السياسي، السياق الداخلي وماالمستوى ال

 ، وكذا السياق اإلقليمي والدولي الذي تفاعلت فيه مختلف القوى السياسية إجتماعي و
ين مة ما بلدراسة التفاعالت القائ قتراب النسقياإلفعلى هذا األساس إعتمدنا على والمجتمعية.

ا بيئتها و سلوكه للمطالب و ضغوطات المجتمع. ومن جهة أخرى إعتمدناألنظمة العربية و 
والحكومة  عالقة التبادلية الوثيقة بين االقتصادلل نظرا قتصاد السياسياإلإقتراب أيضا على 

ع خاصة في شان دراستنا للدول العربية الريعية حيث يشمل هذا االقتراب عدد من المواضي
 .والرفاه االجتماعي وغيرهاالمهمة مثل سياسة الضرائب 

 : السابقة األدبيات-9

 مقاالت تناولت و مجالت كتب، من أنواعها ختالفإالدراسات ب من العديد هناك

قتصاد الريعي من اإل الموضوع يشمله ما وكذا عامة العربية البلدان في تأثير النفط موضوع

 ذكر على الدراسة وستقتصرو عدم توجه األنظمة النفطية العربية نحو الديمقراطية.... 

 النفطية الثروة تؤثر كيف النفط، نقمة روس مايكلكتاب  :ومنها الذكر سبيل على بعضها

 نأ عتبرإ  حيث السياسية األنظمة  طبيعة في النفط تأثير مدى تناول أين األمم نمو على
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 :1مارتناز لويس كتاب أيضا هناك ،الدول بعض ستبداديةإ و النفط وفرة بين ما عالقة هناك

Violence de la rente pétrolière : Algérie - Libye – Irak  نب اأين تناول الج

، القمعي لألنظمة بسبب متغير النفطالعنيف لريع و رغم دراسة تحليلية عميقة عن النمط 

الدول  إلىتحددت الدراسة إلى األنظمة العراقية الجزائرية و الليبية دون التطرق  أنغير 

  2كتاب تيموتي ميتشل أيضاو هناك ،الرعية األخرى 

Carbon Democracy Political power in the age of oil 

اضي يتحدث الكتاب ، عن فكرة تتمثل في أن أساس الديمقراطية الحديثة على مدار القرن الم

ى ويذهب المؤلف إل ،تربط دول الشرق األوسط المنتجة للنفط بديمقراطيات الغرب الصناعي

أن ديمقراطية الكربون في الغرب قد قامت على فرضية أن النفط غير المحدود سوف ينتج 

لوقود اقتصاديا ال نهاية له، وهو يخلص إلى أن هذا النموذج ال يمكنه أن يصمد لنفاد إنموا 

 .ير المناخي الذي يرتبط بوجودهأوالا ثم للتغ

فالبلدان التي تعتمد على موارد بترولية للحصول على جانب كبير من إيراداتها، تميل 

إلى أن تكون أقل ديمقراطية، والدليل على ذلك موجة االنتفاضات التي انتشرت في العالم 

                                                           
1 Luis Martinez نLa Violence de la rente petroliere ;Algerie-Libye-Irak , )1er édition Presses 

de Sciences Po,France  2010). 
2 Timothy Mitchell نCarbon Democracy Political power in the age of oil،(United Kingdom 
،1st edition  Relié،2011) 

 

 

http://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=Sc.%20Po
http://www.amazon.fr/Carbon-Democracy-Political-Power-Age/dp/1844677451/ref=reader_auth_dp
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وبة المطالبة قد أكدت هذه الصلة بين اإليرادات الكبيرة من النفط وصع 2011العربي في 

أنه كلما كان إنتاج النفط  هيبحياة أكثر ديمقراطية ومساواة، فالحقيقة التي يوردها الكتاب 

أقل وأسرع في الهبوط، نمت النضاالت من أجل الديمقراطية نمواا أسرع، فتونس ومصر، 

حيث بدأت االنتفاضات، واليمن "حيث انتشرت االنتفاضات بسرعة" تعد كل هذه الدول من 

 .أصغر منتجي النفط في المنطقة

 يأخذ شامال منظارا به. تبنيهاجاءت  الذي والجديد بدراستنا هذه يتعلق فيما أما

ي االعتبار العوامل الخارجية التي تتمثل في القوى العالمية الكبرى و دورها ف عين في

ن ستقرار أو سقط أنظمة سياسية من متغير النفط و أيضا تناولت الدراسة العالقة ما بيإ

 وروب األهلية النفط و العنف السياسي ليس فقط من ناحية االستبداد بل أيضا من ناحية ح

 حرب العصابات.و أخيرا تناولنا الرهان الذي يشكله النفط لمنظمة داعش و تأثيرها على

 النظام العراقي.

 الجانب النظري 

 األساسية المفاهيم-1

 : لعنف السياسي ا-أ

ن العالقة بين العنف المرتبط بالحصول على السلطة أو اإل العنفأي  حتفاظ بها , وا 

عتباره وسيلة للتعبير عن الرأي إالمجتمع اإلنساني. والعنف السياسي ب والسياسة قديمة قدم
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هو  و نتصار السياسي على الخصمالسياسي والحصول على الشرعية أو كونه وسيلة لإل

أو يقوم به  ،بتداءا لتحقيق هدف سياسي أو للتعبير عن موقف سياسيإالذي يقوم به فاعله 

على موقف أو حالة أو عنف  تفاق بين اغلب إثمة شبة  سياسي مسلح . وفاعله ردا ا

الدارسين لظاهرة العنف السياسي على عن العنف يصبح سياسيا عندما تكون أهدافه أو 

دوافعه سياسية رغم االختالف بينهم في تحديد طبيعة هذه األهداف ونوعيتها وطبيعة القوى 

ستخدامها إالقوة أو التهديد بستخدام إُعرَف العنف السياسي بأنه ، هنا ومن ،المرتبطة بها

1إللحاق األذى والضرر باآلخرين لتحقيق أهداف سياسية
قد تمارس السلطة  ،ومن هنا1

وضرب القوى التي تمثل تحديا ا لها . وقد تلجأ  ،السياسية العنف لغاية إخضاع خصومها

 و . السلطة إلىالعنف السياسي وذلك لتحقيق غاياتها في الوصول  إلىالقوى المعارضة 

ستبداد، ومن الصواب أن يتم أساس العنف السياسي يرجع إلى قضايا الفساد والظلم واإل

ستبداد السياسي، فهما وجهان لعملة واحدة حال كون قتران جرائم العنف السياسي بجرائم اإلإ

المستبد بالحكم والسلطة البد أن تتولد لديه مشاعر العنف السياسي التي تبدأ بنفي 

اسات االستبداد والفساد والظلم االجتماعي وتنتهي بسياسات القتل، وما بين المعارضين لسي

النفي والقتل ترتكب جملة من الجرائم من تلفيق القضايا وتأليب أجهزة الدولة بداية من 

التراخيص والمرور والضرائب وأقسام الشرطة ومراكز البوليس واألجهزة السيادية،وتتصل 

الحبس أو االعتقال والضرب والجرح والتعذيب، وهذه الجرائم  الدوائر اإلجرامية لتصل لحد

                                                           
ة العربية بيروت , مركز دراسات الوحد ),  ظاهرة العنف السياسي في النظم العربيةد. حسنين توفيق إبراهيم ,  - 1

 48 , ص (1999
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تبدأ بالتجسس وأساليب المراقبة والمتابعة في انتهاكات مجرمة لحرمة الحياة الخاصة والسفر 

 11.والتنقل

 )Civil War( الحرب االهلية-2

األفراد يقصد بالحرب األهلية تلك الصراعات المسلحة التي تقع داخل الدولة الواحدة، بين 

والدولة أو بين مجموعة من األفراد وأخرى أو بين قوات الدولة عندما يحصل تمرد أو 

كثيرا ما تشكل الحروب األهلية فرصة لتدخل الدول الكبرى أو المجاورة في .2  2عصيان مسلح

مجريات األمور الداخلية للدولة المعرضة لمثل تلك الحروب. ذلك أن وقوع مثل تلك الحروب 

كثيرا من سيادة الدولة ويزيل التماسك الداخلي في وجه التدخل الخارجي، كما أن يضعف 

يجابا فترى  احتماالت التغير في موازين القوى داخليا قد يؤثر على الدول المجاورة سلبا وا 

بعض الدول في انتصار فريق على فريق تهديدا ألمنها، أو للتوازن في تلك المنطقة من 

3وسع.العالم أو على صعيد أ
13 

فالحرب االهلية هي حرب بين المجموعات التي تنظم داخل الدولة القومية نفسها، والهدف  

، من أجل تحقيق االستقالل للمنطقة من جانب واحد قد يكون للسيطرة على البلد أو المنطقة،

                                                           
 http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=47227محمود الزهري .العنف السياسي  1

15/11/2015 
2Jules Basdevant . Dictionnaire de la terminologie du droit 

international,(Paris,éd. Sirey, 1960) p. 308 

 

، الجزء 1990المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثالثة، ،بيروت )، موسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالي.  3
 .181ص  (الثاني

 

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=47227
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أو لتغيير السياسات الحكومية ة و ذالك السباب سياسية أو طبقية أو دينية أو عرقية أو 

 إقليمية أو العزل من توزيع خيرات البالد مزيج من هذه العوامل. 

على القوات المسلحة النظامية ، وهذا هو  ومن شدة الصراع عالية ، وكثيرا ما تنطوي   

 مستمر ومنظم وعلى نطاق واسع.

 21 .1قد تسفر عن أعداد كبيرة من الضحايا واستهالك موارد كبيرة وب األهليةالحر  

سياسي يطلق على منطقة جغرافية ذات تاريخ ولغة و  هو مصطلح جغرافي العالم العربي-3

والخليج  العرببحر  غرباا إلى المحيط األطلسي وثقافة مشتركة. يمتد الوطن العربي من

وشمال  غرب آسيا في جامعة الدول العربية شرقاا، شامالا الدول التي تنضوي في العربي

وشرقها. جغرافياا، يضم الوطن العربي أراٍض احتلت أو أصبحت ضمن بلدان مجاورة  إفريقيا

التي  واألقاليم السورية الشمالية ولواء اسكندرون  ،الجوالن وهضبة فلسطين مثل

)تحت االستعمار  وصخرة الحسيمة ومليلية وسبتة جزر الكناري  و تركيا إلى فرنسا سلمتها

 (وأبو موسى وطنب الصغرى  طنب الكبرى ) اإلماراتية )األهواز( والجزر وعربستان اإلسباني(

ران. جغرافيا الوطن العربي اليوم تشبه إلى حد ما األراضي التي كانت تحت المحتلة من إي

يران األندلس )باستثناء الدولة األموية سيطرة  .122(جنوب شرق األناضول ومناطق وأفغانستان وا 

                                                           
 ... وكيفية الخروج منها األهليةتاريخ الحرب  ،صوماليا تودي نيوز-1

21.html-12-16-22-01-2011-29/1793-49-18-04-01-http://www.somaliatodaynews.com/port/2010  15/11/2015 
 21ص2011المصرية اللبنانية.الدار  .ة.القاهرجغرافيا العالم العربي .حسام جاد الرب 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
http://www.somaliatodaynews.com/port/2010-01-04-18-49-29/1793-2011-01-22-16-12-21.html
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يزخر الوطن العربي بثروات طبيعية ومعدنية كبيرة فمن ناحية الموارد الطبيعية و المعادن 

أهمها النفط والغاز اللذان يشكالن المورد األساسي للعملة الصعبة لدى أقطار الخليج والعراق 

 والحديد الذهب والجزائر وليبيا والسودان واليمن. توجد في الوطن العربي خامات من

 .والفضة والزنك والنحاس واأللومنيوم

 اإلستراتيجية-  4  

االستراتيجية هي كلمة استخدمت أصال في الحياة العسكرية وتطورت دالالتها حتى أصبحت 

تعني فن القيادة العسكرية في مواجهة الظروف الصعبة وحساب االحتماالت المختلفة فيها 

 .واختيار الوسائل الرئيسة المناسبة لها

عبارة عن مجموعة من الخطط قصيرة األجل المتتابعة التي تعتبر إستراتيجية عند والتكتيك 

 .تجميعها معا وفن تطبيق االستراتيجيات هو التكتيك الذي يعد بمثابة الطريقة المثلي للتنفيذ

 .1 : 1ياليكن تلخيص وظائف اإلستراتجية فيمافيم

اإليجابية والسلبية والعالقات المباشرة تشخيص الوضع الراهن وتحديد عناصره وعوامله -1

 .وغير المباشرة بين هذه العوامل إيجابا وسلبا

 .تحديد القوى والوسائل المتاحة واختيار األكثر مالءمة من بينها-2
                                                           

 (أسس بنائها -أنواعها  -وظائفها  -االستراتيجية )تعريفها  .د. محمد نصحى ابراهيم -1
http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/269419 10/11/2015 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A9
http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/269419
http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/269419
http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/269419
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 .تعبئة وحشد القوى والموارد الالزمة-3

تاحة الظروف المناسبة لنموها-4  .استغالل العوامل اإليجابية وا 

 .السلبية ووضع الخطط والظروف المالئمة لحصرها تحديد العوامل-5

 .توفير الشروط والظروف والتنظيمات المناسبة-6

تنسيق استخدام العوامل والوسائل والظروف والقوى ووضعها فى منظومة واحدة -7

 .مترابطة تحقق التكامل والتفاعل

المتجددة والقدرة على مراعاة المواءمة مع المواقف المتغيرة والمرونة وفق الظروف  - 8

 .الحركة الواسعة بسرعة كافية

  الشرق األوسط-6

مصطلح جغرافي وسياسي شاع استخدامه في مختلف أنحاء العالم، حيث كان يقصد 

به تقسيم الشرق إلى أقسام حسب التباعد والتقارب الجغرافيين من أوروبا. في حين أن اإلقليم 

وتحديد إقليم  .بصفة عامة، والعالم القديم بصفة خاصةهو إقليم أوسط بالنسبة لخريطة العالم 

الشرق األوسط بالتدقيق أمر صعب، ويرجع ذلك إلى هالمية اإلقليم. فهو يتسع أو يضيق 

 حسب التصنيف أو الهدف الذي يسعى إليه أي باحث أو أي هيئة أو منظمة خاصة أو 
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 وسطاألالشرق  أنوم اتفاق على فهناك الي1دولية، أو وزارة من وزارات الخارجية في العالم.

1أفغانستان شرق  إلىتتسع من الصحراء الغربية غربا 
 .ا2

 النظري للدراسة  اإلطار-2

حاولت  التيالفلسفة المثالية و  أنقاضهذه النظرية التي جاءت على  : النظرية الواقعية-أ

و   و المصلحة الوطنية  القوة مبدأ  و تقوم على  بعد الحرب العالمية الثانية  صنع السالم

صاحب كتاب السياسة   Hans Mourganthou  هانس مورقانثو  برز روادهاأكان من 

في المجتمع   مصدر قوة  و الذي يضع الدولة من Politics among nations األممبين 

   األمة مراتب أعلىتعد  التييق مصالحها لتحق  و يقول بان الدولة تستخدم القوة الدولي 

  في العالقات الدولية أساسيةهي مفاهيم   القوة و المصلحة الوطنية  ومن هذا المنطلق فان

وتوصي   الحصول على الموارد وتعظيم القوة هو سبب تواصل وجود الدولة أنالتي تعتبر 

 . ما لم توظف ستبقى قوة كامنة إذا نهاألبتوظيف هذه الموارد ال امتالكها و حسب 

مهداوي الذي  حسين و دراسة المفكر  السبعينياتبرزت في  :  الريعيةنظرية الدولة -ب
 في كتاب في النظام اإليرانيالنفط و الريع  اثأردرس 

 of Economic Development in Rentier The Pattern and Problems "
States العربية   األنظمةعن  ركزواالذين لوشياني و بلباوي المفكرينThe rentier state 

                                                           

  120، ص(2002ولى، لبنان، دار النهضة العربية، الطبعة األ)، الشرق األوسط و صراع العولمةيحيى أحمد الكعكي، -1
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نظرية الدولة الريعية واحدة من عدة نظريات متقدمة تشرح هيمنة األنظمة االستبدادية في ف
طالما أن الدول فق نظرية الدولة الريعية، ، الشرق األوسط وأسباب فشل التحول الديمقراطي

تحصل على مبالغ كافية من مثل هذا المدخول، فقد ال يكون لديها دوافع قوية للدمقرطة أو 
 .1أو التطّور اإلصالح

 : تفصيل الدراسة-3

 إطار :بعنوان ولاألفصل  فينا عتمدقسمنا الدراسة إلى ثالث فصول إضافة إلى مقدمة و إ 
فيه ثالث مباحث المبحث  نانظري تناول إطارو هو عبارة عن  نظري و تأصيل مفاهيمي

في المبحث الثاني فقد  أما،  أهميتهفيه النفط و تاريخه و  ناالنفط: وتناول فهومبعنوان م األول
اما عربية النظم السياسية ال أنواعالنظام السياسي بغية التعرف على طبيعة و  مفهومتناول فيه 

 التأثرو  التأثيرمعرفة عملية  الىهدفيالمبحث الثالث: عالقة النفط بالنظام السياسي العربي 
العنف  دور الريع فيالفصل الثاني فقد كان بعنوان  و فيبين النظام السياسي و النفط 

فيه مبحثين المبحث األول تحت عنوان  نادرس الشرق أوسطية العربية ةفي األنظمالسياسي 
فيه تأثير الثروات  ناو درس الشرق أوسطية العربية ةفي األنظمالعنف السياسي  دور الريع في

فيه  ناعلى النظام السياسي ،أما المبحث الثاني فقد تناول ريع النفطيالطبيعية و تحديدا ال
 العربية من خالل و أوسطيةلقوى الكبرى في األنظمة السياسية الشرق ل الطاقوية إستراتيجيات

هذا بغية تبيان أهمية النفط الشرق أوسطي العربي وترسيم الحدود السياسية من طرف صناع 
فهو عبارة  2014-2003ن بعنوان العراق في فترة في الفصل الثالث الذي كا أما .القرار

: لمحة تاريخية عن  األولثالث مباحث المبحث  إلىعن دراسة حالة و تم التطرق فيه 
 أماتاريخ العراق و موقعه الجغرافي واهم احتياطاته.  إلىالعراق فقد تم التطرق من خالله 

ارتفاع مستوى الفساد لغياب  إلى المبحث الثاني العنف السياسي في العراق.وتم التطرق فيه
الديمقراطية ، الحكم الصالح و الرشيد و العقالنية. المبحث الثالث: بعنوان رهان النفط 

تبيان تدخل الواليات المتحدة  إلىضد الدولة اإلسالمية في العراق. يهدف  األمريكيوالتدخل 
                                                           
1 RIAD AL KHOURI ,Rentierism Revisited http://carnegieendowment.org/sada/?fa=21948  
12/10/2015 
 

http://carnegieendowment.org/sada/?fa=experts&id=389&lang=en
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متسترة  إليهق للتوصل كل الطر  أستخدمهاوكان سببه الرئيسي النفط  2003في العراق عام
شيء كان  أخرو خلق قالئل و طوائف و  اإلعالميةتحت رايات مزيفة مدعمة بالوسائل 

 .اإلرهابيةداعش تلك المنظمة 

  

 



   

 األولالفصل    

نظري اإلطار     

و           

  تأصيل مفاهيمي  
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  نظري و تأصيل مفاهيمي إطار:  األولالفصل 

 لديناميكية فنظرا ، علمية دراسة في أهمية األكثر المراحل من المفاهيم تحديد تعد
 بين تباين هناك نأ و خاصة ما نوعا معقدة المهمة هذه تظهر والسياسية جتماعيةاإل العلوم

 النفط فمصطلح تعاريف، عدة يشكل قد المصطلح فنفس العربية، و الغربية المصطلحات
 أن و التسلطية،خاصة و الشمولية لمصطلح األمر ،نفس الريع مصطلح مع يتدخل قد  مثال
 تظهر دراستنا،حيث موضوع تشكل قد المصطلحات،التي هذه مفهوم في مهم تباين هناك

 اإلقتصاد في لنفط الهامة للمكانة العرابية،نظرا السياسة األنظمة في المفاهيم هذه بين العالقة
  .المنطقة لدول السياسة في بالتالي و األوسطي الشرق  العربي

 النفط مفهوم : األولالمبحث 

 و اهميته و تعريفه فتحديد العالم، دول لمعظم اهمية االكثر الطاقوية الموارد احد النفط يشكل
 يمثله الذي العالمي الرهان لفهم لنا يسمح قد.تاريخه

المتداخلة  المصطلحاتو  النفط : أوال 

        :مصطلح التيني مشتق من الكلمة اليونانية البترولPetro   وتعني الصخر، و الكلمة
و تعني الزيت .أما الكلمة العربية للبترول فتعني النفط، و هو اسم أطلقه  Oleum الرومانية

 1عليه البابليون اآلشوريون.

   :و   األرضيةيوجد في الطبقة العليا من القشرة   عن سائل كثيف قابل لإلشتعال عبارة النفط
في   خاصة في سلسلة األلكانات الثمينة كميائيا و لكنه يختلف  يتكون من هيدروكربونات

 مظهره و تركيبته و تفاوته بحسب مكان استخراجه و يطلق عليه تسمية 
                                                           

 ،59،عرسالة النجاحم )، الزلزالعلوم االرض و الهندسة و   مركز، "البترول أصله و تكوينه"رضوان كيالني، -1 

 2 .،ص( 1998
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 1"الذهب األسود .

  :في قاع األرض، ال تحتاج إلى عمليات و   ثروة ناضبة موجودة بحكم الطبيعة الريع
عادة إ نتاجية إلستخراجها، و من ثم إتتطلب عمليات  إنمااقتصادية لصناعتها   أنشطة

 2قتصاديا في األنشطة الحياتية و الصناعية المختلفة .إ ستغاللهاإتصنيعها بقصد 

  الريع حسب االقتصاديين الكالسيك: 

   حسب :دافيد ريكاردو   "icardoRDavid " 

 3."األخيرةستغالله لهذه إ  مقابل األرض"عائد يقدمه الفالح لمالك 

ة الذي يعتمد في إدامة أنشطته على اإليرادات الناجم قتصاداإل  :هو ذلك اإلقتصاد الريعي
و تكون تلك األنشطة مشوهة وال تعطي تصورا واضحا عن  ،عمليات بيع الثروة الريعية  عن

 4السائد في البلد . االقتصاديالنشاط 

الريعي في توفير عائدات بقصد توفير  قتصاداإلهي التي تعتمد على  : الدولة الريعية
بشرعية  تحضيو  األرضموجودة على  بمقتضاها تكون  التيالخدمات و األمن و اإلدارة 

                                                           

 ،"في:انواع االحتياطى النفطى، "عبدالهادى ابوشكيوة1 

http://www.scoutsarena.com/muntada/showthread.php (:،20/10/2015.) 
 

 في:"،الريعية و صياغة النظم االقليمية ، دول الخليج نموذجاالدولة سالم جبار شهاب،"2 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aid=50938، (01/10/2015.) 

 

 csr.org-http://arab  02/10/2015/الدراسات االنسانيةظاهرة الريع العربي، المركزالعلمي العربي لألبحاث 3 
 

 (،1997، دار المكر اللبنانيلبنان: ) ،انجليزي -فرنسي -عربي،معجم المصطلحات اإلقتصادية   ،خليل أحمد خليل -4 
 108.ص

http://www.scoutsarena.com/muntada/showthread.php
http://www.scoutsarena.com/muntada/showthread.php
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aid=50938
http://arab-csr.org/
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السلطة والقطاع الخاص يتم تحريكه  العام مسيطر عليه من قبل فالقطاع. من قبل الشعب
 الحاكمة. األسرةمن خالل 

1تصدير الموارد األولية إلى ستنادباإلتؤمن ميزانيتها  التي: هي الدولة الريعية. 

:نفطتاريخ ال ثانيا 

 المرحلة األولى:

والتنظيف وفي الطب،  في القديم كان يستعمل البترول في بناء الطرق وفي اإلضاءة
( ومن 1273/1271)"،Marko Poloوكانت الحقول البترولية ترجع إلى عهد "ماركو بولو

في  1859هذا الصدد فإن نقطة إنطالق الصناعة البترولية كان عند حفر أّول بئر في 
 2. ولم يكن يستعمل إال لإلضاءة.1885لغاية  *Edwin Drake بنسلفانيا من طرف

نه بالتأكيد محور دوران ولقد كان  األساس الحقيقي الذي ساعد على تطوير الحياة البشرية وا 
التقدم البشري في الماضي والحاضر ولسنين طويلة ولكنه أيضا كان أداة للسيطرة والتمييز 

 3 والحروب ومازال المحرك آلليات السياسة واالقتصاد.

 

 

                                                           
 .سابقمرجع ، شهابسالم جبار  -1

في والية بانسلفانيا في الواليات المتحدة األمريكية، وكان معدل  1853تجاري للنفط في عام بدأ أول حفر وإنتاج •   
 برميال وقد اعتبر ذلك التاريخ بداية عهد صناعة وإنتاج النفط في العالم بصورة علمية وتجارية. 20اإلنتاج اليومي حوالي 

 ،والنشر للدراسات العربية المؤسسة)بيروت: ،الجديد األمريكي والقرن الصليبية البترول حروب زلوم، يحي الحي عبد -2

 ..07 .ص ،(2005
3 Xavier Boy de la Tour et André Giraud, Géopolitique du pétrole et du gaz, (Paris : Éd. 
Technip, 1987), p183. 
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 (:1900-1885) الثانية المرحلة

إلى  1860طن في  67.000نسبة اإلنتاج النفطي انتقلت من في هذه الفترة  
 مليون طن 10.000.000

 مليون طن. 10.000.000 ← 1890وفي: 

 مليون طن. 20.000.000 ← 1900      

 مليون طن. 44.000.000 ← 1910      

 مليون طن. 51.000.000 ← 1913       

 بترولية جديدة حيث جاءت نتيجة ولستخدام حقإهذه الزيادة السريعة لم تكن إاّل بعد 
كانت الواليات المتحدة  جديدة في هدا المجال ولغاية الحرب العالمية األولى  كتشافاتإ

 Johnروك فيلر 1870وفي  األمريكية والروس الوحيدين من حيث اإلنتاج العالمي للبترول
Rockefeller  ستاندارد اويل" أسس شركة نفطية تحمل تسمية" « Standard 

oil Company  تصبح ذات  1882والتي تمتص بسرعة عدد كبيرة من اآلبار. وفي عام
 1من اإلنتاج األمريكي. %90قوة بترولية تستطيع مراقبة 

بكثير عن اإلنتاج األمريكي لكن تغيرت اللعبة  تفوق اإلنتاج الروسي  20في بداية القرن        
مليون برميل مقارنة بالمنتوج الروسي  248وصل اإلنتاج األمريكي إلى 1913ففي عام 

                                                           
1 - Michel Mourre, Dictionnaire D’Histoire universelle, (Paris : éditions Universitaires, 1968), p. 

1638. 
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مليون برميل. وفي الوقت الذي كان األمريكيين والروس يتقاسمون أهم  62الذي يقدر بـ 
 1منتوجات العالم مرافق معه أطماعهم وأنظارهم ناحية الشرق األدنى.

  المساومين المقاولين األنجليز اإلخوة صامويل، حصلوا على حق 1892في عام 
ماركوس شال  1897ولي من القناة بعد شراء ملكيات في بيرنو وبعد ذلك في عام تمرير بتر 

 شال للنقل والتجارة. Shell transport and trading.co أسس

أسس في الهاي شركة  August Kesslerكاسلر أوغوست 1890في عام 
 والتي تقع تحت إدارة Royal Deutch تحت اسم روايال دويتش Prospection للتنقيب

 هندري ديقر دينغ.

 Royal %60وتقاسم األرباح يأتي كالتالي  Shellو R.D ستتحد 1907في عام 
Deuitch 40%و  Shell" حيث ان شركة.Royal Deutchبعملياتها في   " ال تكتفي

فهي تمتع بالحصة  1914مصالحها في كاليفورنيا لذا منذ عام  زادت  أندونيسيا بل 
 2      2الكبرى.

 الحرب العالمية األولى:قبل -1

كان قد بدأ اإلستثمار في البترول الروماني تحت السيطرة األلمانية لكن اإلنتاج كان    
. وكما كانت المنابع 1913مائة ألف طن في  ن طن مليون وثمانو  1.800.000بنسبة 

 1901النفطية في الشرق األدنى غير مستغلة أو بأقلية ولقد فاز منذ 
سنة  60على الملكية من طرف الحكومة طهران على  Knox William d’Arcy اإلنجليزي 

                                                           
1  Samuel Furfari, Survol de l’histoire pétrolière, 
www.geopolintel.fr//IMG/pdf/petrole_Histoire.Pdf  vu le(06/10/2015) 
2 Michel Mourre, op.cit  .p1639. 
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بعد إكتشاف النفط في الجنوب الغربي، حيث كانت العراق تحت السيطرة العثمانية بدأت 
 Turkish Petroleum.1 من طرف الشركة البترولية 1912أعمال الحفر بعد 

لالستعماالت التالية للسيارات سواء ا تزايد الطلب على البترول لتزايد إحتياجاته       
والطائرات أو للسفن البحرية والغواصاتو في هذا الحين حصلت ألمانيا على البترول من 

ستعمل النفط لسد  روسيا خاصة فيما يخص الصناعة السياراتية وكانت1916رومانيا عام 
 إلنتاج.األولى من حيث ا اإلحتياجات الداخلية أما الواليات المتحدة األمريكية تبقى

ولقد ظهر منتخبين جدد أمثال: فينزويال التي تحتل المرتبة الثانية بعد الواليات  ومن 
مليون طن  167و  1820طن في  67.000بناتج يقدر بـ  1925المتحدة األمريكية عام 

 .1966في 

 L’Irak في كركوك وأسست 1927في العراق إحتياطات مكتشفة في عام 
Petroluom  الشركة اإلنجليزية األمريكية والفرنسية.بالتعاون مع 

لى  1935-1931وفي عام         بنيت خطوط أنابيب توصل بين تريبولي وكركوك وا 
وأما  1932حيفاء وذلك إليصال النفط العراقي مباشرة واكتشف النفط في البحرين عام 

إكتشف النفط  في العربية السعودية  .1934 اكتشافهفبدأت بعد عامين من  االستخدامعملية 
 1939.2بدأت مع بدايات الحرب العالمية الثانية  االستخداموعملية  1935في عام 

 

 

                                                           
1  Xavier Boy de la Tour et André Giraud,op.cit p.187 
2 Ibid p 187 
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 الحرب العالمية الثانية:بعد -2

يران الدول األساسية من ناحية تصدير  1945منذ          أصبحت دول الشرق األدنى وا 
مليون طن في عام  118البترول، حيث أنه في العربية السعودية نسبة التصدير تفوق 

مليون في  106إلى  1945مليون في  17في إيران لقد انتقلت النسبة من  و  1966
مليون طن عام  114إلى  1947مليون طن عام  2في الكويت انتقلت من    و   1966
1966. 

. لكن بعد Anglo-Iranian صراع حيث أراد تأميمحكومة مصدق  قتخل 1951في 
من  %50بعد أن تم إمضاء عن ملكية إيران لـ  1954بعام سقوطه حل المشكل تجديدا 

وعام  1943الصناعة البترولية، وهذه النسبة قوبلت باإليجاب في كل من فينزويال عام 
، البحرين، 1952في العراق عام  1951في العربية السعودية وفي الكويت عام  1950
 قطر...

الغربية حيث أنه في جوان ولكن البلدان العربية عملت حظر للنفط على القوى 
كانت على خالف مع إسرائيل أوقفت تصدير البترول لهذه البلدان )الواليات المتحدة  1967

 1 األمريكية، وبريطانيا( من طرف كل من العراق، العربية السعودية والكويت.

عد عّدة ومن هنا بدأت المصالح تتشابك بين البلدان العربية المالكية وغير المالكة، وب       
 أشهر عادت األمور )مجاريها اي عاد تصدير النفط للغرب...(

كانت الدول التي تحتكر اإلنتاج النفطي هي بلدان الشرق األدنى  1965في عام        
ماليين  3والواليات المتحدة األمريكية التي تمثل أيضا نسبة  برميل  3.200.000بنسبة  

                                                           
1Furfari,op cit p 88 
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برميل، وفينيزويال تمثل  2.100.000ثل برميل. روسيا ودول القطب الشيوعي تم
 1برميل. 1.100.000

.ثالثا: أهمية النفط 

النفط مورد أساسي وحيوي ويمثل وجهين لعملة واحدة حيث أنه من جهة يحافظ على        
زدادت أهميته بداية منذ  األمن القومي ومن جهة أخرى عدم إمتالكه يؤدي إلى اللجوء للقوة وا 

 .20قالقرن العشرين 

إن النفط يمثل سالحا وقوة سواءا في يد مالكية أي منتجية أو في يد القوى العالمية     
 المسيطرة باحتكار فرض اإلشعار، أي إثبات مقولة "من يملك النفط يملك القوة".

يعد النفط كقوة إستراتيجية يغذي الصراع من أجل إمتالكه والسيطرة   إستراتيجًيا:-1
عليه. وبالتالي قوة جوهرية في صنع القرارات العسكرية التي ال غنا عنها.تعتبر المحرك 

 2واألساس في صنع القدرات السياسية والعسكرية واإلقتصادية.

في الدول الريعية  يمثل ثروة أكيدة وسريعة وبدون أي جهود خاصة  :إقتصادًيا-2 
النفط يعد مصدر الرخاء كما هو الحال في كل من السعودية والدول اإلماراتية 

النفط، يسبب  مصدر الدخل الوطني بنسب عالية ويعد أيضا مركز إستثمار خارجي،الخليجية
الركود وذلك تبعا لألسعار. النفط يخلق التبعية و يعتبر السالح الرئيسي للحرب االقتصادية 

 ائمة بين بلدان العالم.الق

                                                           

شركة  بيروت،(،استراتيجيا وأمنياو و عسكريا و تنمويا و مصدر الثروة و و الطاقة واالزمات  النفطهاني حبيب، 1 
 ،82.ص )2006المطبوعات للتوزيع و النشر،الطبعة االولى

التنافس الدولي وضمان امن النفط  ،سعد حقي توفيق2 
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=25560  12/10/2015تاريخ الطالع 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=25560
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=25560
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النفط يعد سببا في كثير من النزاعات بين الحكومات أو الدول، أو بين :  أمنًيا-3   
 2003أدى للتدخالت العسكرية أمثال: العراق   الشركات والدول أو بين الشركات فيما بينها.

 .1وكان سببا في رس قواعد عسكرية في كل من العراق، الكويت، إيران

عامال في بناء شركات دولية، كما يعتبر أحيانا عرضة للتهديد حيث أن كل يعد 
مثال: بناء عالقات: ضمان أمن السعودية من  األطماع الدولية تنصب في المنطقة

في عهد ترومان والملك عبد العزيز آل سعود في أكتوبر  الواليات المتحدة االمريكية طرف
قوة نفطية  2003النفط سبب للتدخل في كثير من الدول فخوفا من أن تصبح العراق .1950

في كّل من حرب الخليج  األمريكيةفي المنطقة الشرق أوسطية تدخلت الواليات المتحدة 
 ب الخليج الثالثة.وحر  الثانية

 السياسي األنظمة مفهوم :الثاني بحثمال
 االنجلو النظرة ختالفإل نظرا ذالك و تفسيرا، المصطلحات عقدأ  من النظام مفهوم يعد   

 ماأالشمولية، و التسلطية مثل بينها فيما األنظمة أنواع لتداخل ونظرا العربية، و ساكسونية
 وظائفها من تعد مصالحها ،تحقيقأن غير متميزة و عدة فهي ةاألنظم  وظائف حيث من

 .األساسية

تعريف النظام السياسي  :أوال 

 يعد مصطلح النظام من أكثر المصطلحات شيوعا في الدراسات السياسية والعالقات      
 .الدولية في الكتابات العربية أو األجنبية على حد سواء

 

 

                                                           

 20/10/2015تاريخ الطالع  www.biskra.dz/rem/n4/9.pdf//   رحمان امال ،النفط و التنمية المستدامة 1 
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لنظامل اللغوي  تعريفال:

 و)نظمه السلك في جمعه اللؤلؤ نظم م( ظ )ن النظام تعريف في الصحاح مختار في ذكر
 .اللؤلؤ به ينظم الذي الخيط النظام و .نظمه و الشعر نظم منه و ...ضرب بابه و تنظيما(

 .1تساق*اإل ( ظامت)االن و .مصدر  األصل في هو و لؤلؤ من )نظم( و

 

السياسي  لنظامل االصطالحي التعريف: 

 وهم على التوالي: العربي العالم في الكتاب من كبير عدد تناوله قدل

مجموعة من األنماط المتداخلة و المتشابكة المتعلقة بعمليات   :إبراهيم درويش تعريف
صنع القرارات ، و التي تترجم أهداف المجتمع و خالفاته الناتجة من خالل الجسم العقائدي 

الذي أضفى صفة الشرعية على القوة السياسية فحولها إلى سلطات مقبولة من الجماعة 
 2السياسية تمثلت في المؤسسات السياسية

  يعرف النظام الـسياسي بأنـه  مجموعـة مـن القواعـد واألجهـزة المتناسـقة  : عادل ثابتتعريف
وطبيعتهـا، المترابطـة فيمـا بينهـا، التـى تبين نظام الحكم، ووسـائل ممارسـة الـسلطة، وأهـدافها، 

المختلفة التي تسيطر علي  ةومركـز الفـرد منـه، وضـماناته قبلهـا، كمـا تحدد عناصر القوي
 .3المجتمع وكيفية تفاعلها مـع بعـضها الـبعض، والـدور الـذي تقوم به كل منها

 من ناحية المفكرين الغربيين  أما

                                                           

 278ص 1986) مكتبة لبنان ،لبنان(مختار الصحاح، :محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، -1 
 5ص  )1991بغداد، دار الحكمة ( األنظمة السياسيةصالح جواد الكاظم و علي غالب العاني ،-2 
 ،2011 -2010الفلسطنية تاثيير التغيرات العربيية و االقليمية على السياسة الداخلية  ،سلمان بشير يوسف عمر3 
 19ص  )2013 ،كلية االقتصاد و علوم ادارية ،جامعة االزهر ،غير منشورة،رسالة الماجيستر (
 

http://bu.univ-chlef.dz/index.php?lvl=author_see&id=194107
http://bu.univ-chlef.dz/index.php?lvl=author_see&id=194107
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الموند غابريل تعريف-Gabriel Almond : 

 الكيانات جميع في الحاصلة السياسية التفاعالت  نظام عن عبارة هو نظام السياسيال
 و التوحيد كوظائف المجتمع، تجاه يؤديها عديدة حيوية بوظائف يتميز و المستقلة، السياسية
 و السياسية، التنشئة و التجنيد وظائف و الخارجية، البيئة و الداخلية البيئة مع التكيف
 األحزاب و الضاغطة الجماعات وظائف هي تجميعها)و و المصالح عن التعبير وظيفتي

 بوظائف يقوم كما .حولها التقاضي و تنفيذها و العامة السياسة صنع وظيفة و السياسية(
 .1.مجتمع في الناس لحياة ضرورية استخراجية و تنظيمية

ستون إ افيدد تعريف-David Easton  الظواهر مجموعة عن عبارة هو السياسي النظام 
 النظام حدود أن يرى  ككل،حيث األساسي االجتماعي نظاملل فرعيا نظاما تشكل التي

 مباشرة غير أو مباشرة تتعلق التي السياسية التصرفات و سلوكيات في السياسي تنحصر
 هذا في يدخل ال نشاط أو تصرف فكل عليه و للمجتمع، اإللزامية السياسية القرارات بصنع
 ..2السياسي النظام مجال عن خارجا يعتبر اإلطار

 ادوارا منها كل تؤدي بنائية وحدات هيئة في يتجسد السياسي النظام ان البعض يرى  
  .البعض بعضها عن بمعزل توجد ال و وظيفيا ترتبط الوحدات هذه ان متمايزة،و أنشطة و

أنواع األنظمة السياسية :ثانيا 

  أنواع أساسية 3في هذا الجزء الى  توجد عدة أنواع من أنظمة الحكم السياسية و سنتطرق 
 
 

                                                           
1Gabriel Abraham Almond, G. Bingham Powell ,Comparative Politics: A Theoretical 
Framework(,United Stats, HarperCollins College Publishers, 1996 )pp24-36 

2 David Easton, An Approach to the Analysis of Political Systems,(United Stats, in World 

Politics 9 john Hopkins university press 1957), P385 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gabriel+Abraham+Almond%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22G.+Bingham+Powell%22
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  Démocratie الديمقراطينظام ال-1

 

ُيعدُّ مفهوم الديمقراطية من المفاهيم الشائعة االستعمال في العالم اليوم، خصوصًا أن كافة 
األنظمة السياسية المعاصرة دكتاتورية، وتوتاليتارية، وثيوقراطية، تحاول أن تضفي على 

ساءة فهم المفهوم نفسها صفات  الديمقراطية، وتدعي تمثيل الشعب، مما أدى إلى اللبس وا 
واستعماله، وأحيانًا تعريفه بدقة، إال أن الفرق واضح بين الشعارات واإلدعاء بتأييد وتمثيل 

1الشعب، وبالتالي إضفاء الشرعية على نظام الحكم، والواقع والتطبيق العملي.

1 
أو  Δήμοςمركبة ِمن كلمتين: األولى مشتقة من الكلمة اليونانية  ، الديمقراطّية كلمة  لغوّياً 

Demos  وتعني عامة الناس، والثانيةΚρατία  أوkratia  وتعني حكم. وبهذا تكون
  2.َتعني لغًة 'حكم الشعب' أو 'حكم الشعب ِلنفسهِ  Demoacratiaالديمقراطية 

:اصطالحًا 

هي نظام سياسي من أنظمة الحكم الذي يكون فيه الشعب هو صاحب الحكم أو      
السلطة، أي سلطة إصدار القوانين وسن التشريعات. وتطلق الديمقراطية على النظام 

السياسي الذي يكون فيه الشعب رقيبًا على أعمال الحكومة بواسطة المجالس النيابية، ويكون 
  .3وانين وسن التشريعاتلنواب األمة سلطة إصدار الق

 
 
 
 
 
 

                                                           

علي الكواري، مفهوم الديمقراطية المعاصرة.  -1
http://www.darussalam.ae/print.asp?contentId=1677.22/10/2015 

رسالة الدكتورة، غير  (،دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و التشريع الفرنسيالحمالت االنتخابية  ،محمد بوترفاس -2
 48، ص )منشورة،  جامعة منتوري كلية الحقوق و العلوم السياسية

 .178. ص )1983 ,دار الشروق  ، القاهرة،1ط (, مذاهب فكرية معاصرة ,محمد قطب-3 
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:خصائص النظام الديمقراطي 

، بحيث ال يكون النظام السياسي نظامًا ديمقراطيا  سسأ ثالثة تقوم الديمقراطية على 
 1، وهي:األسسإال إذا وجدت هذه 

 : مبدأ سيادة األمة:1

   صدار  :السيادةف تعري تلك السلطة العليا التي تملك حق سن التشريع وا 
القوانين، والتي ال تعرف بجانبها أو فوقها سلطة عليا أخرى، فهي سلطة تسمو 

فوق الجميع، وتفرض نفسها على الجميع بما تملك من سلطة األمر والنهي 
 العليا.

لسلطات، أو ولتوضيح مبدأ سيادة األمة أو سيادة الشعب قيل: الشعب مصدر جميع ا
 األمة مصدر جميع السلطات، والمراد بالسلطات:

لغاؤها، ومراقبة تنفيذها، : السلطة التشريعية  -أ  تشريع األحكام وسن القوانين وتعديلها وا 
 ويقوم بذلك المجلس النيابي الذي اختاره الشعب ليمارس السلطة بالنيابة عنه.

واألحكام التي صدرت عن السلطة التشريعية.  القيام بتنفيذ القوانينالسلطة التنفيذية:  -ب 
وهذه السلطة تعين من قبل رئيس الدولة الذي يختارهم من أعضاء البرلمان أو خارجه أو 

 من أعضاء البرلمان أنفسهم ومن خارجه معًا.

القضاء في كل ما يعرض عليها وفق األحكام والقوانين الصادرة السلطة القضائية:  -ج 
فالشعب إذًا هو  -الدستور-يعية، ووفق القانون األساسي للدولة عـن السـلطة التشر 

مصدر السلطات الثالث، بمعنى أن الحكم بمدلولــه الشامـل للتشـريع والتنفيـذ والقضـاء 

                                                           
 http://saaid.net/Doat/alsharef/k5.pdf 25/10/2015محمد شاكر الشريف حقيقة الديمقراطية 1 
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 تعني للشعب أو السيادة للشعبإنمـا هـو للشعب أو األمـة، ومعنى ذلك أن كلمة السلطة 
 .1طة الشعبأن الحكم للشعب، أو حكم الشعب، أو سل

 :: مبدأ المشروعية2

أي خضوع الحاكم والمحكوم للقانون على السواء. وقد ظهر  :: سيادة القانون معناه 
هذا المبدأ مع حاجة المجتمعات األوربية إلى الحماية في مواجهة افتئات واستبداد السلطة 

كانوا ممن ال وتجاوزاتها، ذلك أن السلطة تغري أصحابها بإساءة استعمالها، وخاصة إذا 
يدينون بالدين الحق وال يخافون هللا تعالى كواقع أغلب أصحاب السلطة في المجتمعات 

 .(2)المعاصرة

 :: الحقوق والحريات لألفراد3 
تقوم الديمقراطية على مبدأ تقرير الحقوق والحريات لألفراد، ووجوب ضمانها  

وتتلخص حقوق اإلنسان الطبيعية في المساواة والحرية، وهما بدورهما  وصيانتها وحمايتها،
المساواة أمام القانون، والمساواة أمام  رععة:األ وأقسامها  المساواة -ا.قسمانيتفرعان إلى 

 القضاء، والمساواة أمام الوظائف، والمساواة أمام الضرائب

ة، والحرية السياسية، ويندرج الحرية الشخصية، والحرية االقتصادي الحرية: وتشمل: -ب.
   1تحت كل قسم أنواع.

 
 
 

                                                           

 مكان نفسه1 
  



                                                                                              األولالفصل 

 إطار نظري و تأصيل مفاهيمي
 

34 
 

  Totalitarisme :الشمولياالنظام -2

 
، أي الكل  وهي  Toallitasمشتق من الفعل الالتيني  Totalitarismeالشمولية 

  tyrannieنظام المجتمع المغلق و شكل من أشكال الحكم الشمولي السياسي للطغيان 
، فالشمولية و تكون السلطةّ على يد رجل واحد القانون و النظام،حيث ينعدم على مستواه 

، وهيُ  ن مقابلة للديمقراطيةهي إحدى طرق الحكم وفي أغلب الكتابات السياسية تكو 
 على الحياة السياسية في الدولة ،باختصار تعين نظام سياسي يسيطر فيه حزب واحد فقط

ة، فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بوجود نظام وال يسمح بوجود معارضة أًو تداول سلمي للسلط
بوليسي قوي يعتمد على القمع و اإلرهاب ، ويتدخل في الشؤون الخاصة لألفراد كما يمنع و 

يضع حد لحرية التعبير عن الرأي ، ويسيطر على وسائل اإلعالم وكافة النشاطات 
 . 1السياسية
 :2صفات أساسية تميز النظام الشمولي  5هناك «  فريديريخ كارل »حسب 

 .حزب وحيد يراقب جهاز الدولة, يديره رئيس ذو كاريزما خاصة .1
 .إيديولوجية دولة تحتوي على أبعاد خارج حدودية وأممية  .2
 .جهاز بوليسي يعمد لإلرهاب  .3
 .إدارة مركزية لالقتصاد  .4
 . احتكار وسائل االتصال الجماهيرية  .5
 
 1 :نقاط خمسةخصائص النظام الشمولي في  "Raymond Aron" "رايموند ارون "حدد لقد  

                                                           

االكادمية للدراسات ااالجتماعية واالنسانية ب/ قسم الجزائر،( الشمولية وتدمريها لبنى المجتمع، ،مساهل فاطمة .-1 
 11 – 3. ص ص  )2015جوان  - 14االدب والفلسفة العدد 

 " في: على الشموليةمحمد بن سالم الفيفي، " إطاللة   -2 
 2300.htm-id-show-action-http://www.faifaonline.net/faifa/articles  ،15/10/2015. 

http://www.faifaonline.net/faifa/articles-action-show-id-2300.htm
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 هذه الظاهرة تحدث في النظام الشمولي الذي يمنح لطرف واحد احتكار النشاط السياسي.-1

 

يقوم الحزب المحتكر على إيديولوجية يتسلح بها, وتقود فعالياته. ويمنحها سلطة مطلقة.  -2
 وتصبح بالتالي الحقيقة الرسمية للدولة. 

 

القوة ووسائل اإلقناع. جميع وسائل اإلعالم  لنشر هذه الحقيقة الرسمية، الدولة تحتكر -3
 واإلذاعة والتلفزيون والصحافة، 

 

القتصادية والمهنية تخضع للدولة وتصبح، بمعنى من المعاني، جزء معظم األنشطة ا -4
من الدولة نفسها.وبما أن الدولة غير قابلة للفصل عن إيديولوجيتها, فان غالبية النشاطات 

 االقتصادية والمهنية تطبع بالطابع الرسمي.

 

لوجية وعندها تصبح الدولة منظمة األنشطة وخالقها. ويصبح كل نشاط خاضع لإليديو -5
  . ييديولوجإ أخطقتصادي, يعتبر إالرسمية. وكل خطيئة ترتكب في نشاط 

 

 

 
3 

 

                                                                                                                                                                                     

1- Jean-Yves Dormagen, Daniel Mouchard, Introduction a la sociologie politique  

(France :Broché,  2010), p. 36. 

 

 

http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jean-Yves+Dormagen&search-alias=books-fr&field-author=Jean-Yves+Dormagen&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Daniel+Mouchard&search-alias=books-fr&field-author=Daniel+Mouchard&sort=relevancerank
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 النظام التسلطي -3

عادة لوصف تستعمل  جموعة واسعة من األنظمة السياسيةمفهوم يشير إلى م هو
تقترن بها أوصاف أخرى مثل الدكتاتورية،  و الثالث، وأنظمة تاريخية أخرى،أنظمة العالم 

 .السلطانية، االستبداد، الحكم المطلق،..الخ ، الندراج أشكال مختلفة من الحكم تحتها

 يعرفها خوان لينز بأنها أنظمة سياسية تعتمد على  :تعريف األنظمة التسلطية
تشجيع المواطنين  اإلكراه والعنف، مع غياب إيديولوجية واضحة باسم فرد أو مجموعة، وعدم

 .1على المشاركة السياسية. ويسميها كذلك بأنظمة التعددية المحدودة

 الخصائص التي تجمع بين مجوعات واسعة  أهمإن  :خصاص األنظمة التسلطية
  :2ما يليمن هذه األنظمة تتمثل في

 هناك قيود وحدود أمام التنافس السياسي-1         

ومنسجمة، وعادة ما تلجأ بعض هذه النظم إلى  غياب ألي إيديولوجية صارمة -2
 إيديولوجيات غير شمولية ذات طابع وطني أو قومي

  .هناك استعمال للعنف واإلكراه لفرض الوالء السياسي-3

هناك ضعف في تدعيم الحريات العامة والفردية، وحريات االعالم والصحافة فهي -4
 - .خاضعة لرقابة الدولة

                                                           

1-.Juan Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes,) United Stats , Rienner, 2000(, 
p.63. 

 سعيدة -د موالي الطاهر -جامعة سعيدة  .النظم السياسية المقارنة: محاضرة بعنوان ،عبد العالي عبد القادر - 2

 2008 الجزائر،
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 أمام إمكانية استقاللية السلطة القضائية.هناك حدود وقيود -5 

السلطة السياسية ذات مؤسسات غير مستقرة وضعيفة، تحكمها نخب تقليدية أو -6 
  .نخب حديثة ذات انتماء عسكري في الغالب

إن صعوبة تعريف األنظمة التسلطية يرجع إلى  :الفرعية لألنظمة التسلطية انواع
أن هذا الوصف يشمل مجموعة واسعة من األنظمة التي تنتمي معظمها إلى العالم الثالث، 

، باإلضافة إلى يوغوسالفيا، اليونان في روبا بأنظمة تسلطية أيضا مثلأغير ان تميزت 
 .نابوليون  سا في عهد روبية بهذه الصفة في القرن التاسع مثل فرناتسام األنظمة األ

وفي الحديث عن األنظمة التسلطية المعاصرة فهي تتفاوت بين أنظمة ذات توجه اشتراكي 
إلى أنظمة يمينية، ومن ناحية النخب الحاكمة فهناك أنظمة تحكمها نخب تقليدية 

هناك فأو نخب ذات توجهات تحديثية )اوليغارشيات تحديثية(. لذالك  )أوليغارشيات تقليدية(
  :1تصنيفات فرعية لها أهمها

وهي أنظمة حكم ملكية في الغالب، تتميز بضعف  :األنظمة االستبدادية المحافظة-1 
مؤسسي، ومشاركة سياسية محدودة، تسمح للنخب الحاكمة بالتمتع بامتيازات كبيرة دون 

ها خضوعها ألي رقيب، تمارس فيها السلطة عبر الوراثة مع وجود انتخابات محدودة، ويسمي
 صموئيل ازنستاتد باألنظمة االراثية الجديدة.

نظم سياسية ذات واجهات هي  :النظم االوليغارشية التابعة، أو النظم الوصائية -2
ديمقراطية من حيث وجود برلمانات، تعددية سياسية ظاهرية، ولكن السلطة السياسية محتكرة 

 اضي.في يد نخب مشكلة من آبار رجال األعمال وآبار مالكي األر 
نسبة لبونابارت  "البونابارتية"وتسمى أيضا بالنظم   :النظم الديكتاتورية الشعبوية -3

امبراطور فرنسا، حيث يكون سند بقاء النظام السياسي هو كارزمية الزعيم، الذي ينتمي الى 

                                                           

 مكان نفسه -1 
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إلى النخبة العسكرية، مع سياسات تنزع إلى القومية والشعبوية، وباالستناد إلى اصالحات 
دية واجتماعية تصب في معظمها في صالح الطبقات العليا والمتوسطة، ويكون الجيش اقتصا

هو العمود الفقري للحكم وكأداة في االرتقاء والحراك االجتماعي ) مصر في عهد جمال عبد 
 الناصر، خوان بيرون في االرجنتين، آمال أتاتورك في تركيا(.

ر األنظمة آخالنوع من األنظمة التسلطية هو وهذا  :النظم البروقراطية التسلطية - 4
 1التسلطية تطورا وحداثة من جانب المؤسسات السياسية واال جتماعية ومن جانب التطور

االقتصادي ويسميها هوارد فياردا بالنظم الكوربوراتية حيث تحكم البيروقراطية الحكومية و 
رسون أن بعض األنظمة تسيطر على مظاهر المجتمع واالقتصاد بصفة قسرية، ويرى دا

الشمولية ذات الحزب الواحد واإليديولوجية الشمولية تتحول إلى جهاز بيروقراطي وطبقة 
حدث مع نظام االتحاد  ما آما ،بيروقراطية حاكمة بعد ضعف الطابع اإليديولوجي لها

، أي "تيتو"و "ستالين"السوفياتي وأنظمة الكتلة الشرقية بعد وفاة الزعماء الكارزميين مثل 
 رد نخب بيروقراطية سياسية متنفذةتتخلى هذه األنظمة عن تطلعاتها الثورية وتتحول إلى مج

مع السماح التدريجي لفتح المجال أمام التعددية االجتماعية بالسماح لقوى اجتماعية مستقلة 
 .(بممارسة نشاطها ) الكنائس، المجموعات القومية واالثنية، المفكرون...الخ

نظام الألنظمة الديمقراطية و ال لألنظمة الشمولية فل تنتمي  ال السلطويةاألنظمة 
 الدعاية خالل وسائل يتجسد من السلطوي هو النظام السياسي الذي من السياسي 

تسعى إلى تحقيق الطاعة و تكريس سلطته على و  مختلفة ، تأطير السكان والقمع ال
ة الدولة والغياب الغالب لإلجراءات المجتمع. فهي حكومة تتميز بدرجة عالية من قو 

المتعلقة بالموافقة الشعبية أو حماية حقوق األفراد. وهذا مصطلح حديث تم وضعه خالل 
الحرب الباردة من قبل بعض المنّظرين السياسيين وخبراء الشؤون الدولية الغربيين الذين 

 أرادوا التمييز بين السلطوية والشمولية .

                                                           

 ، نفسه المكان -1
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السلطوية أقل قسوة، وتدخال، ودواما من الدول الشمولية، مثل ألمانيا هتلر رأوا أن الدول  و 
  1واالتحاد السوفييتي أيام ستالين

هناك فروق دقيقة بين هذين النوعين اال انه  مع النظام الشمولي ، هتشابهالرغم من أوجه  فم
ألخير ال يوجد من األنظمة فالفرق الرئيسي بين األنظمة الشمولية والسلطوية هو أن هذه ا

 .أثر لإلرادة الحكومات إلجبار الناس على التمسك أيديولوجية معينة
فالنظام الشمولي يسعى إلى تجسيد سلطته على كافة السكان أما النظام السلطوي االستبدادي 

 .يريد  توحيد الزعيم والدولة والشعب، في إطار تقدير رئيس الدولة، وفقا لمطالبه الخاصة

 

وظائف النظام السياسي :ثالثا  
تعد وظائف النظام متنوعة و هامة غير أنها تسعى إلى تحقيق االستقرار والمساوات 

علي هادي د."يحدد ضد أي عدوان ف و العدالة و وحدة الدولة و الدفاع عن مصالحها 
عراق أن النظام السياسي المحاضرة بكلية القانون لجامعة بابل في في  "حميدي الشكراوي 

 : 2الوظائف اآلتيةيؤدي 
 تحديد أهداف المجتمع والدولة التي تتركز في تحقيق وظائف الرفاهية واألمن .-1

 تعبئة طاقات المجتمع وضمان مشاركة أبنائه في تحقيق وظائف الرفاهية واألمن.-2

اصر قوة الدولة ومن دمج العناصر التي يتألف منها المجتمع ، أو توحيدها ، لتعزيز عن-3
 ثم ضمان مصالحها وتحقيق أهدافها .

 عد القانونية والسياسية الرسمية المطابقة بين الحياة السياسية ، كما هي ممارسة ، مع القوا -4
 أي إضفاء المشروعية على العملية السياسية ومن ثم النظام السياسي نفسه .

                                                           

فريق، الصحيفة المركزيية للكردستان. "ما هي السلطوية والشخصية السلطوية؟،"في: -1
7.php?name=News&file=article&sid=4273paperhttp://www.alitthad.com/ 51/10/2015 

تعريف النظام السياسي وخصائصه   ـي،علي هادي حميدي الشكراوي -2
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=24287 12/10/2015 

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=42737%20،تاريخ
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=24287
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=24287
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 المواطنين.تحقيق العدالة والمساواة بين -5

 والتنفيذيةوالنظام السياسي يعمل من خالل مجموعة من المؤسسات الرسمية، التشريعية 
قوم بها النظام السياسي والقضائية، حيث تعكس العالقة بين تلك المؤسسات الكيفية التي ي

  :1وظائفه وصنع سياساته العامة، ولعل من أهم تلك الوظائف هي في أداء
ير إلى أداء النظام السياسي وكيفيه تعبئه الموارد المادية : وهي تش الوظائف االستخراجية-أ

ومن أكثر السياسات  ..والبشرية سواء كان مصدرها البيئة الداخلية أو البيئة الخارجية
 . االستخراجية شيوعا هي الضرائب واإلعانات والخدمة العسكرية

نواعها لألموال : ويقصد به تخصيص الوكاالت الحكومية بمختلف أالوظائف التوزيعية-ب
والسلع والخدمات والجوائز والفرص وتوزيعها على األفراد والجماعات، ويمكن قياسها 

ومقارنتها حسب كمية ما وزع، والشرائح االجتماعية التي طالتها تلك المنافع، وشرائح السكان 
مية إلى التي تلقت تلك المنافع والعالقة بين االحتياجات البشرية و التوزيعات الحكومة الرا

 . تلبيه تلك الحاجات

: وهو ممارسه النظام السياسي الرقابة على سلوك األفراد والجماعات التنظيمية الوظائف-ج
في المجتمع، وهنا يتم ربط التنظيم عادة بالجبرية القانونية أو التهديد بها  وقد اتسع النشاط 

عمليتي التحديث والتنمية،  التنظيمي للدولة في العصر الحديث بفعل المشاكل التي أفرزتها
 . كالمرور، الصحة، األمن الصناعي، التلوث، استغالل العمال، اإلسكان الخ

ويقصد بذلك خلق واستخدام الرموز السياسية التي تدعم الشعور  : الرمزية الوظائف -د
بالمواطنة المسؤولة وتغذي اإلحساس بالوالء الوطني، وتدفع المواطنين إلى تقبل التضحيات 

 والمصاعب وبذل كل ما هو نفيس في سبيل رفعة الوطن.
وتتضح نتائج األداء السياسي في االستخراج والتوزيع والتنظيم والترميز ونجاح السياسات 
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العامة من خالل طبيعة العالقات القائمة بين مؤسسات النظام السياسي الرسمية وغير 
   نباعتباره كل يضم مجموعة مالرسمية وكيفيه أداء كل مؤسسه داخل النظام السياسي 

1األجزاء
1.  

 أوسطيةعالقة النفط باألنظمة السياسية الشرق :الثالث  المبحث

 أن على ريعية،يدل بأنها العربية الدول معظم السياسة،فتميز و االقتصاد بين ما تداخل هناك
 .األنظمة هذه في مهم دور يلعب النفط

طبيعة األنظمة السياسية العرعية :أوال  

ممالك فمعظم األنظمة الجمهورية تكون تنقسم الدول الشرق أوسطية إلى جمهوريات و 
تحديث الحاكمة من قبل النخب معظمهم من العسكريين، الذين سعوا إلى إضفاء الشرعية ب

أما األنظمة المالكية ليست أقل السلطوية حيث يدعون باإلسالم لضمان والء  السلطوي.
ه التشابه بين الجمهوريات والممالك، ولكن ما يميزها هو الشعب. هناك العديد من أوج

الخطاب السياسي الخمسينيات و الستينيات التي أشارت إلى االشتراكية في بلدان مثل مصر 
 وسوريا والعراق و الجزائر .

 من النظم لها تركيبتها الثقافية تمثل النظم السياسية الشرق أوسطية مجموعة متمايزة
وعلى مستوى النظام العربي تعبر الدول العربية عن  ،التاريخي الخاصالدينية وتطورها 

 نفسها بصورة أساسية في جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة.

في هذا اإلطار يمكن التمييز بين دول التي كانت لها كياناتها السياسية السابقة على 
ضحية للسياسات والخطط االستعمار )مصر وتونس والجزائر والمغرب( ودول كانت 

األردن ...(، ودول نشأت من توحيد عدة كيانات  –فلسطين  -لبنان –االستعمارية )سوريا 
السودان(، ودول تدخل االستعمار في ترسيم حدودها )دول الخليج(. وبالرغم من هذه  –)ليبيا 
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سلطي وضعف التباينات إال أن النظم السياسية العربية بشكل عام تتسم بسيادة الطابع الت
1البناء المؤسسي

2  .  

لثالث القائمة في معظم االسلطات  يرى الدكتور محمود المجذوبفي هذا اإلطار 
ال  توجد حياة حزبية  هتالي نجد انالو ب الشرق الوسط تعد السلطة التنفيذية أقوى السلطات،

حزاب، حتى و إن لم يكن له نصيب الذي تسانده السلطة هو أقوى األ االنظمة ذات تأثير في
 التأثير الجماهيري أو الفاعلية على الساحة السياسية، و هذا بغض النظر عن النصوص في

2الدستورية
3. 

و فقد تعاني من عدة مشاكل للنظم السياسية العربية، فهناك عدة مميزات أخرى 
جمعها الدكتور  يالتمجموعة من األزمات سواء كانت سياسية اجتماعية او اقتصادية عراقل 

 نموهاعمر هاشم ربيع و لخصها في ستة أزمات أثرت على بناء هذه النظم و تطورها و 
4هي

3: 

و هي ترتبط بتعريف المواطن لهويته، و هي تعني التشرذم الثقافي و  هوية:الأزمة  -1 
 العجز عن التكامل في إطار واحد.

تتعلق بعدم مطابقة الحدود الجغرافية للدولة : و هي مرتبطة باألولى و أزمة بناء األمة -2 
 بالحدود الجغرافية لألمة.

ئم، و : و هي تتعلق بعدم تقبل غالبية أفراد المجتمع للنظام السياسي القاشرعيةالأزمة  -3 
نوع من  وال يحقق أهدافهم و توقعاتهم، فه العتقادهم أنه امن ثم عدم خضوعهم له طواعي

                                                           

 related:www.fepslutc.org/datafeps/432.doc العربيالنظم السياسية في الوطن  د،نيفين مسع -1
 03/10/2015ا

، (1993بيروت: المؤسسة العربية للدراسات و النشر، )،الديمقراطية في الدساتير العربية الراهنةمحمود مجذوب ،2

 .8.ص
 

 

 .19.ص(،2000،مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت )، حقوق اإلنسان العربيعمر هاشم ربيع،  -3
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القائمة للسلطة السياسية على المحكومين. و من أمثلتها يري" في ممارسة القيادة "الفراغ التبر 
و مظاهرها لجوء العديد من النظم السياسية إلى الشرعية الثورية لتبرير هيمنتها و بقائها في 

 الحكم، عوضا عن الشرعية القانونية أو الدستورية.

أزمة شرعية و تتعلق بعدم وجود و هي النتيجة الطبيعية لوجود  مشاركة:الأزمة  -4 
 ميكانزمات محددة في المجتمع لتداول السلطة على كافة المستويات القيادية.

و تتعلق بوجود جماعات عرقية، ترى أن االنتماءات المنطقية و الجهوية تكامل: الأزمة  -5 
 و الطائفية تسمو على االنتماء للدولة القائمة.

عدالة في توزيع الموارد اإلجمالية، حيث االو تتعلق بعدم مساواة و  توزيع:الأزمة  -6 
تظهر القلة بالنصيب األكبر من تلك الموارد بينما تنال األغلبية الجزء األصغر و األقل 

.1منها
1 12 

شهدت تنمية  الديمقراطية، و  كانت شرق اوسطية ، ال دولة عربية2015حتى عام 
ن كان في  اقتصادية ملحوظة. اجتماعيا، ساهمت التركيبة السكانية إلى إفقار السكان، وا 

 .بعض القطاعات مثل التعليم والصحة، فإن الوضع قد تحسن مقارنة بالفترة االستعمارية

 

 الشرق اوسطيةفي االقتصاديات  النفطمكانة :ثانيا 

تضع النفط احد ركائز السياسة االقتصادية لها سواءا  أوسطيةمعظم الدول الشرق 
 كانت دولة نفطية ام ال .
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يعد إنتاج وتصدير النفط والمواد الخام ال تزال إلى حد كبير المصدر األساسي للثروة 
في الشرق األوسط، وال سيما في بلدان شبه الجزيرة العربية والعراق والكويت والجزائر أو ليبيا 

أخرى مثل مصر، لبنان واألردن وتونس  بعض اإلمارات حولت اقتصادها  حينما هناك دول
 .حال دوباي إلى أنشطة أخرى مثل السياحة والتجارة والزراعة 

ستراتيجية في معادلة البترول العالمي، وما يجسد  تحتل الدول العربية مكانة هامة وا 
ية العالمية المؤكدة وما هذه المكانة استحواذها على الفصل األكبر من االحتياطات النفط

ستثمار تقوم بإنتاجه وتصديره إلى األسواق العالمية، و باعتبار النفط العربي مصدرا هاما لإل
متطلبات العالم من الطاقة في األفاق المستقبلية، و يعتبر ذلك من الميزات  تلبيةمن أجل 

أن تقوم به الدول العربية النسبية التي من شأنها أن تعزز الدور الفاعل والمحوري الذي يؤمل 
في مستقبل السوق النفطية، وأن هذا الطريق الذي ستسلكه الدول العربية ألداء دورها بالشكل 

 . 1المطلوب سيكون محفوف بعدد من التحديات التي يجب أن تأخذها بعين االعتبار

تهجتها نالتي أ السياساتستطاعت الدول العربية بفضل إ: حتياطات النفط العرعيةإ
واالستثمارات الضخمة التي قامت بها خالل العقود األربعة الماضية من أن تضاعف من 

 إلى 1980مليار برميل في نهاية  353.4حتياطاتها النفطية وتنتقل بها من مستوى إحجم 
حتياطات النفطية ، أي أن اإلضافة الكلية  على اإل 2010مليار برميل يف عام  683.66

مليار 330.26لبلدان العربية خالل العقود الثالثة الماضية قد بلغت التي تحققت في ا
تطورا  2002-2010حتياطات الدول العربية المؤكدة خلل  الفترة إلقد شهدت  و2برميل.

مليار برميل  652.42لم تكن الدول العربية تحتوي على سوى  2002ملحوظا، ففي عام 
 1113.48المي الذي قد بلغ مستوى من االحتياطي الع % 58.59أي ما يشكل حوالي 
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أن  رتفاع إلىالمؤكدة للدول العربية في اإل حتياطاتمليار برميل آن ذاك، وأخذ حجم اإل
رغم انخفاض حصتها عالميا إلى  2010مليار برميل عام  683.66مستوى  وصل إلى
توى نظرا لالرتفاع الملحوظ في مجالي االحتياطي العالمي الذي بلغ مس % 57.51مستوى 

 .مليار برميل1188.73

 لمنتجات البترولية فقد ازدادت في الدوللستهالك الدول العربية  إيما يخص ف

حيث وصلت إلى  2010-2002سنويا في المتوسط خالل الفترة  % 5.9العربية بنسبة 
مليون برميل نفط مكافئ/ي عام  3.88مقابل  2010مليون نفط مكافئ/ي عام  5.7

مليون مكافئ  7أن يصل حجم استهالك النفط في البلدان العربية إلىالمنتظر  . ومن2002
رتفاع وعلى الرغم من هذا اإل 2030مليون من/ي عام  9.4ثم الى  2020نفط/يوم في عام 

العربية في الفترة  نسبة المنتجات النفطية في إجمالي استهالك الطاقة في الدول فقد تراجع
، 2002سنة  % 54.24مقابل  2010نة س % 52.89إذ بلغت حصتها  2010-2002
من  % 86.6ستهلكت الدول األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة للنفط إو قد 

في  % 13.4مقابل  2010في عام  إجمالي استهالك المنتجات البترولية في الدول العربية
تراجع واضح في الدول العربية األخرى، كما أدت األزمة االقتصادية العالمية األخيرة إلى 

في استهالك المنتجات  االقتصاديات العربية وضع الذي أدى إلى تعطيل معدالت النمو
عام  % 7.3إذ تراجع نو معدل استهالك من  2009النفطية في الدول األعضاء بدأ من عام

 .1 2010في عام % 3ثم الى  2009في عام  % 3.4إلى 2008

حيد في التنمية إال انه الزال يشكل أهم رغم االعتراف بأن النفط ليس العامل الو 
 الشرق االوسط خاصة الموارد والقوى االقتصادية التي تتحكم في عملية التنمية في الدول

العربية المنتجة للنفط وبدرجة أقل في الدول العربية األخرى . وقد أظهرت تجارب التنمية في 
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العقدين الماضيين أن النفط العربي قد مارس، والزال يمارس، آثارًا مباشرة وغير .  مباشرة 
على العوامل التي تؤثر على التنمية في األقطار العربية وعلى التكامل االقتصادي وحوافزه 
بينهما ومن هنا فمعرفة تلك اآلثار في الدول العربية النفطية والغير النفطية يعتبر ضرورة 

 .حتماالتها  ملحة وذو أهمية كبيرة خاصة إذا ما أردنا الوضع في االعتبار آفاق المستقبل و 
 يقتصاداإللنمو واًل مساهمته الفعالة في اتأتي أهمية النفط بالنسبة للدول النفطية من خالل أ

عن طريق ما توفره العوائد البترولية من عمالت صعبة ضرورية لتمويــل السلع الرأسمالية 
ستغاللها في بناء قاعدة صناعية إواالستهالكية والخدمات، وثانيًا من كونه مادة يمكن 

خاصة صناعة التكرير والبتروكيماويات باإلضافة إلى كونه أحد عناصر اإلنتاج الضرورية 
رى . وتأتي أهميته بالنسبة لألقطار العربية المستوردة للنفط أواًل من خالل ألية صناعات أخ

كونه أحد عناصر اإلنتاج وسلعة الزمة إلشباع حاجات أساسية، وثانيًا فإنها من خالل وجود 
فرص عمل لمواطنيها في األقطار المصدرة للنفط، مما يترتب عليه تحويالت مالية بالعمالت 

المساعدات والقروض الميسرة  التي يمكن أن تقدمها الدول العربية  الصعبة باإلضافة إلى
 1.1المصدرة للنفط لها

الشرق اوسطيةمكانة النفط في السياسة  :ثالثا 
ال تبتعد السياسة النفطية بمحوريها األسعار واإلنتاج كثير عن السياسة الدوليـة وبمـا 
يجري في الساحة العالمية من عالقات سياسية دولية وبالتحديد تعتبـر الـسوق العالميـة أهـم 
الموضوعات الجوهرية في تشكيل العالقات الدولية . ولقد أدت الشركات النفطية العالمية 

كتشاف النفط العربي دورا هاما في تحديد السياسة النفطية وحاولت كثيرا وجادة إن إومنـذ 

                                                           

المعهد العربي  لكويتا)، مة في األقطار العربية الفرص والتحدياتاالنفط والتنمية المستد ،جميل طاهر -1
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تربط النفط بمصالح دولها وهي أدت دورا في جعل النفط عامال متغيرا يتأثر بالسياسة الدولية 
 أو بالعالقـات الدولية بمعنى أدق.

الشعوب العربية من قبل إن الظلم الذي عانت منه شعوب الدول المنتجة للنفط و ما فيها من 
الشركات النفطيـة العالمية قد جعلها حكوماتها تفكر حاليا كيف يمكن لها أن تأخذ حتى ولو 

وبموجب قرار المؤتمر  1960جزء من حقها في نفطها فكان إنشاء منظمة أوبك عام 
هو كرد فعل لسياسات الشركات 14/09/1960التأسيسي األول الذي عقد في بغداد في 

مية للبترول والتي كانت تجحف الـدول لقد كانت سياسات االستقطاعات السعرية التي العال
احد األسباب المباشرة لتأسيس منظمة أوبك  نفطيـة المصدرة للنفط كانتاعتمدتها الـشركات ال

 .1. فلم تنفك الشركات النفطية تلك مـن التخفيض المستمر للسعر المعلن للنفط
تجسدت التاثير العامل النفطي على المجال السياسي منذ السبعينيات .أين تمكنت األنظمة 

النفط العربي في خدمة القضايا السياسية العربية باستخدام النفط بمثابة سالح سياسي 
القومية، وفيه يستعرض المؤلف تاريخ اإلجراءات النفطية التي تم اللجوء إليها في بعض 

ول: إن الحديث عن استخدام سالح النفط العربي ضد الصهيونية قد أثير المناسبات، إذ يق
، إال أن أول استخدام مؤثر وواضح لسالح النفط كان مع 1956، ومن ثم عام 1947عام 

 .1973حرب عام 

في هذا التاريخ قّررت البلدان العربية المنتجة للنفط في الكويت تخفيض إنتاج النفط 
، وفرض حظر على تصدير النفط العربي إلى %25و %10ين وصادراته بنسبة تتراوح ب

 الواليات المتحدة لوقوفها إلى جانب إسرائيل.

                                                           
مجلة العلوم " ،والمتغيرات الدوليةالشرع ،سوق النفط العالمي بين العرض والطلب  عباس جبار 1

 .2(،ص 2008(،)20،ع)االقتصادية
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ومع أن هذا اإلجراء في رأي المؤلف لم يحقق الهدف الرئيس الذي أعلنه وزراء النفط في 
الكويت المتمثل في خفض اإلنتاج حتى انسحاب إسرائيل من األراضي المحتلة، فإنه حقق 

لفت أنظار العالم إلى القضية العربية، وأن هذه اإلجراءات  ا أخرى ذات أهمية كبيرةأهدافً 
أفهمت البلدان المستهلكة للنفط أن تتعامل مباشرة مع الدول المنتجة للنفط، أيًضا أدت إلى 
زيادة أسعار النفط، وازدياد المردود المالي، والضغط على دول أوروبا الغربية واليابان 

هم الدول المستهلكة للنفط للضغط على حليفتها الواليات المتحدة لممارسة باعتبارها أ 
الضغوط على إسرائيل، أيًضا اإلجراء كان له مدلول سياسي كبير، إذ بّين التضامن العربي 

 1.الكامل

 

                                                           
، الدور السياسي واالقتصادي للنفط العربي :الثروة النفطية ودورها العربي ،محمد بركة 1

http://www.hadaik.com/vb/showthread.php?t=28 13/10/2015 

http://www.hadaik.com/vb/showthread.php?t=28
http://www.hadaik.com/vb/showthread.php?t=28
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 األول حوصلة الفصل

سواء على مستوى  السياسية و قتصاديةاإل الساحة في المؤثرة الثروات أهم من النفط يعد
 إن غير السياسية، األنظمة طبيعة في تؤثر قد عوامل عدة فهناك الدولي، أوالمحلي اإلقليمي 

 نمطا تتهج أن إلى األنظمة تتوجه أن يمكن خالله ،فمن األسباب هذه احد تشكل قد الريع
 األنظمة في نجدها قد الميزة هذه و ، لدولة اإلنتاجية العملية تعطيل تاليالب أو ريعي قتصادياإ

 و حروب، تندلع اجله من ،التي الكبرى  لدول أساسية رهينة يشكل حين في الريعية، العربية
 .الغرب لدول الخارجية السياسات و اإلستراتيجية السياسات محاور احد تصبح

 



  

 الفصل الثاني         

 

 لنفط ا       

 و          

                       السياسي  العنف 
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 الشرق أوسطية العربية ةفي األنظم النفط و العنف السياسي الفصل الثاني :    

 األنظمة من  بعضها تظهر بل مؤسساته، بديمقراطية تتميز عربية دولة ال 2014 في 
 تماداالع أن غير هائلة، ريعية مداخل على تعتمد الوقت نفس في و العالم، في اتسلط األكثر
 يةالنفط الصناعة تطور أي "الهولندي المرض" إلى بها أدى قد لريع العربية الدول المفرط
 يجعل فهذا قتصادي،اإل التنويع عدم عن ينتج مما األخرى  الصناعات نمو  حساب على
 يرغ. مجتمعها نحو التزام أي من مستقلة يجعلها الذي أمر وحدها، السلطة في مركزة النفط
 النفراد تقبلهم لعدم عصابات حرب و عنف أعمال إلى تؤدي قد التي احتجاجات هناك أن

 عبر السياسي العنف إلى تتعرض العربية الدول كان فإذا الريع، مداخل و بخيرات السلطة
 استراتيجيات إلى تسعى التي الكبرى  الدول مطامع إلى أيضا تتعرض الداخلية،فقد بيئتها
 في العنف بزرع لو و ذلك و العربي، النفط إلى للوصول  خارجية سياسات و طاقوية
 المنطقة

 

 الشرق أوسطية العربية ةفي األنظمالعنف السياسي  دور الريع في : األولمطلب  

 لتيا للمكانة فنظرا بالريع، مرتبطة العربية النفطية الدول في السلطة نحو الصراع يعد   
 سعىت، الدول هذه في األقاليم بعض يجعل رهان هناك يوفرها، التي المزايا و الريع يحتلها
 .الريع توزيع عملية في تغيير عبر أكثر متيازاتإ على الحصول إلى

 األنظمة العربية فياالستبداد الريع و  : أوال 
 المسار يكون  فقد، لدولة السياسي النظام طبيعة توجيه في تأثر قد عوامل عدة هناك

 أقيمت دراسات  عدة هناك أن غير، العوامل هذه إحدى جتماعيةاإل البنية أو هال التاريخي
 خاصة بصفة النفط و عامة الطبيعية الثروات تأثير على الثانية العالمية الحرب نهاية منذ
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 و ألمتهج قتصاداإل نوع يربطون  المفكرين معظم كان فإذا ،السياسي النظام طبيعة على
 و العربية الدول النماذج بين ما دائما بتمييز) السياسي نظامال طبيعة مع الريعية صبغته
  . ستبداديةاإل األنظمة يجسد  عامل ريعال أنأيضا  يعتبر من فهناك (الغربية الدول

 و البحوث العلمية ، والمستعمل في الدراسات ةمفهوم الديمقراطي إلىعند الرجوع 
األنظمة ضمن لعربية ا تصنيف الدولوبناء على معايير الديمقراطية، ال يمكن  ،السياسية

 ،التعبير عن الحريات المدنيةك ،تملك حد أدنى من القيم أن األنظمةى علف 2.1ديمقراطيةال
و نزيهة، مشاركة عامة فعالة مجتمعية، والحصول على  ةنتخابات حر إالمنافسة السياسية، 

المعلومات وحرية التعبير وتكوين الجمعيات. وبعبارة أخرى، ضمن النظام السياسي 
حترام إ إلى السلطة يستند على المنافسة و مشاركة المواطنين، ونضمام  الديمقراطي اإل

ستمر هذا التعريف لمفهوم الديمقراطية إلى توافق إو قد  ،الحقوق والحريات وسيادة القانون 
  بين العديد من الباحثين.

دفعة واحدة ناضجة  representative democracy لم تظهر الديمقراطية التمثيلية
 سختر  أينالغربية التي نشاهدها اليوم في الدول و قيمها و معاييرها بتجلياتها وشموليتها 

  الديمقراطية المثالية غير سهلة المنال حتى اليوم. أن، كما فيها الديمقراطية
 ، منأألقليات أو، مثل النساء من مجتمعهافال تزال بعض الديمقراطيات تحرم فئات 

يات ، وحتى في ظروف الدكتاتور غير أنمتيازات في مشاركة بإدارة الدولة. الحقوق واإلبعض 
ن ، كان هناك نوع ماإلسالميةالعربية  ةاإلمبراطوريفي القرون الوسطى، وفي  اإلقطاعية

 ضريبة،ال أوقبول المحكوم بدفع اإلتاوة،  إلىالتعايش بين الحاكم والمحكوم. فالحاكم يحتاج 
 الدولة وجيوشها وخدماتها. إدارةكي يستطيع الصرف على 

                                                
بيروت، مركز دراسات  )، النظم السياسية العربية قضايا االستمرار و التغيير،علي دين حالل ،نيفين مسعد 1

 15، ص ،(2007العربية الوحدة



                                                                              الفصل الثاني                                                                                                                 
 النفط و العنف السياسي في األنظمة الشرق أوسطية العربية

 

53 
 

   كرومويلل ةالبريطاني ىاألولمنذ ثورة التشاركية قد كانت بداية الديمقراطية 
Cromwell  مقولة "ال ضريبة دون تمثيل"  التي تجسدت في، القرن السابع عشرفي

taxation without representation no،  ثم جاءت الدولة الريعية في العالم الثالث
، لتقلب إفريقيا، وبعض دول المناجم في األوسطمتمثلة في الدول النفطية في الشرق ال

تماد عاإل إلىالمعادلة. فأصبح الحاكم يستلم ريعًا من الخارج يمكنه من الحكم دون الحاجة 
 ليشغله الحاكم إلى يحتاج الذي هو المحكوم وصار المحكومعلى الضرائب المفروضة على 

اكم مما يسمح للح ،شعبهل يقدمها التي الخدمية الدولة متيازاتإ و بالخدمات عليه ويتكرم
  .نفراد عن الشرعية السياسية التي تنتج من المجتمعلإل
وبالذات في  ،من العالم الثالث األصلوهنا نتحدث عن ظاهرة تتمثل في دول هي فقيرة في  

 ستقالل السياسي بعد الحرب العالميةستعمار واإلمرحلة ما يسمى بمرحلة التحرر من اإل
 1 الثانية.

هوم التحديد السابق لمف طارإالدولة الريعية وتأسيسًا على ما تقدم في  فتعريبناءا على 
 يه كلفالدولة الريعية يمكن القـول أن الدول العربية النفطية بمجملها تمثل نموذجا تتجسد 

 ، يإلجمالاالناتج المحلي  فيإذ تساهم العوائد النفطية بنسبة كبيرة  ،مدلوالت الدولة الريعية
في بعض الدول المتقدمة مثل  المنجمية وال ينطبق هذا الكالم على الثروات الريعية النفطية و

فمنها من تمنح دساتيرها  ،الواليات المتحدة األمريكية وكندا وبريطانيا والنرويج واستراليا
الملكية لما في باطن األرض إلى مالك األرض كما في الواليات المتحدة أو الحكومات 

لدستورية والمجتمعية قتصادية والمؤسسات اومنها ما لديه من التعددية اإل ،المحلية مثل كندا

                                                

  الدولة الريعية والدكتاتورية،عدنان الجنابي -1
-Janabi-http://iraqieconomists.net/ar/htmlcontent/uploads/sites/2/2012/11/A.Al 
 pdf -version-edited-state-Rentier 02/11/2015 

http://iraqieconomists.net/ar/htmlcontent/uploads/sites/2/2012/11/A.Al-Janabi-
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ال تملك الدولة المركزية في هذه الحاالت سوى فرض  و ،ما يحميه من طغيان الدولة الريعية
  1 .ضريبة على المالك أو على الشركات المستثمرة للثروة

لألنظمة هي مدى تأثير الريع في سلوك السياسي  ،نتباه المفكرينإوالظاهرة التي تسترعي 
اإلسهام األساسي لقطاع النفط يكمن في تمكين حكومات البلدان المصّدرة للنفط من  العربية،

اإلقدام على برامج إنفاق عام كبير دون الحاجة لفرض الضرائب ودون الوقوع في عجز 
2وهو ما تعاني منه الدول النامية األخرى. ،ميزان المدفوعات أو مصاعب تضخمية

1 
       ،اجتماعيةة أو سياسيسواء كانت مجاالت الدولة و بتالي تصبح السلطة مركز جميع 

يتم  فمداخل النفطية ،2داالقتصا مجال حاسمًا في تصبح الحكومة عاماًل مهمًا بل و و خاصة
توظيفها في شراء الشرعية من خالل اإلنفاق العام باإلضافة إلى األعطيات الممنوحة 

دعم أسعار الكهرباء ك ،على مثل هذه األنشطة مثلةأ فهناك عدة ،ألغراض كسب الوالء
  3والماء والسكن

تسمح لدول التغلب على تبعيتها إليرادات  ،فعائدات النفط فريدة في نطاقها، تقلباتها وسريتها
 ستنزاف القطاعاتإجعلها عرضة لل"المرض الهولندي"، وبعبارة أخرى إلى تالضريبية ولكن 

في و هذه الخاصية  النفط يولد تعطيل العملية اإلنتاجية أناإلنتاجية غير النفطية، خصوصا 
خالل السنوات الثالثين الماضية للوصول و / أو لحكومات اإلستبدادية ا نفرادإقد سمحت 

على إخفاء جزء كبير من عائدات النفط و في نفس الوقت شراء  تهمالبقاء في السلطة لقدر 

                                                

 مكان نفسه -1

2- Hussein Mahdavi, Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of 
Iran,( London,Cook, M,1970),p432 
3- Michael L. Ross, The Oil Curse. How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations, 
Princeton,(United Stats, Princeton University Press 2013), p., 31 
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 برامجحكومية كبيرة  مساعداتطريق سياسات ضريبية تفضيلية و  جتماعي عنالسلم اإل
 1 .جتماعيةإ

 يتمتع بها مواطنوها التيهناك عالقة بين تمتع الدول بالوفرة النفطية و قلة الحريات 
دول في منطقة  السياسي الواقعف ، يتعرض إليه المجتمع من قمع و تحريمو العنف الذي 
ختالف إستبدادية، مع إعبارة عن فسيفساء من نظم  إال ،لم تكن  ،العربية الشرق األوسط
الدول الغير الريعية و محدودة الموارد  حيثستبدادي من دولة ألخرى ، شكل النظام اإل

تمتع بها  التينوعا ما من تلك  النفطية، كمصر وتونس، تمتع مواطنوها بحريات أكبر
لكة العربية السعودية، والكويت، الدول السلطوية ذات الوفرة النفطية، مثل المم ن مواطنو 
 .2وليبيا

ن اظ عحتففقد تتميز الدولة النفطية العربية بآليات وسياسات متجهة لتحكم في المجتمع و اإل
 جينتهي المشغل الرئيسي للناس، مما ا، فعلى الدولة الريعية أن تكون حتكارهإالسلطة و 

وفي مثل هذه الظروف يصعب ظهور مجتمع مدني  ،بيروقراطية متضخمة وغير كفوءة
 .نشيط، وبالتالي ال يكون هناك دافع للتطور نحو الديمقراطية

في  ،عائداتها المتنامية من النفطبالدول الريعية النفطية  مهاستخدت اليات هناكف
تحاد نهيار اإلإكتسحت دول العالم، مع بدايات إ التيمواجهة  الحمالت الديمقراطية الثالثة 

الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن  أواخرالسوفيتي و بروز نظام دولي جديد في 
في  ديمقراطيةموجة  أيضد  االستبدادية التسلطية األنظمةالماضي. وقد حصر صمود 

 : 3توجهين مركزيين، هما

                                                
1- R. Owen and A Sevket Pamuk, History of the Middle East Economies in the 20th 
Century,(London, I.B. Tauris 1999) pp,234-235. 
2- Luis martinez , Violence de la rente pétrolière Algérie Libye Irak ,(Paris,Presses de 
Sciences Po ,2010), p4. 

  ،مرجع سابقعدنان الجنابي-3
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لنفطي اتوظيف الريع  وحققتها الدول النفطية على "شراء مواطنيها" التي:ساعدت الثروة أوال
لغاء الضرائب الوالءالطاعة و لشراء  ى ستجابة إلواإل، من خالل تقديمها لبعض المنافع وا 

اء، شيوخ توسيع الهبات تقاعد، شهداء، فقر  الرواتب وو التذمر الشعبي بزيادة األجور 
 .عشائر، مفصولون سياسيون 

:وة فيساعدت الثر  ، حيثجيوشها وقياداته "إخالص"قيام الدول الغنية بالنفط بشراء   ثانيا 
قنـوات في  التحكمتخاذ القرار و إالسلطة األمني والعسكري وعززت مركزية  تعزيـز جهاز

وقمع  تشغيل الناس من جهةب يسمح التوسع في األجهزة األمنية والعسكرية القمعيةف ،اإلعالم
  المعارضة من جهة أخرى.

و  ديمقراطيستمرار في نظام غير إل اآللياتالنفط يوفر لنظام كل  أن نالحظفهنا 
 ستخدامإ أوجتماعي السلم اإلشراء ل الريع ، فقد تستخدم األوضاعذلك عبر التكييف لكل 

هذا ما يشكل  ،مداخل النفط سمحت الوالء أينالعنف و القمع عبر المؤسسات العسكرية 
 .طاعة المجتمع و تسلط النظام

تعليل أشمل لداللة المؤسسات السياسية الخاصة بهذه الدولة الريعية  ينبغي  
على هذا النحو ندرك أن شكل الدولة هذا ينشأ عبر التحطيم الشامل للممارسة  ،ستبداديةاإل

المعارضة غير وثيقة الصلة بالدولة و الجتماعية القوى اإل إبعادالسياسية الجماعية، وعبر 
، عبر نظام الفروض الملزمة )أنواع في القرارات السياسيةالمشاركة من  ،لحزب الحاكمل

ف 1،جتماعيةالتعبئة العسكرية( الذي تفرضه السلطة على التشكيلة اإل

عبر قطع ختصار إفب 1
على المستوى السياسي، والتي كانت ينبغي أن تواكب  الديمقراطية الطريق جذريا أمام مسار

                                                
 مكان نفسه -1
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التي تتخبط بها البلدان العربية لتعزيز موقعها قتصادية، خاصة في ظل المصاعب إكل ثورة 
 .1قتصاد العالميضمن اإل

ستبدادية الجديدة التي سادت لعدة عقود، بقطع النظر عن إن الدولة الريعية اإل  
التنموية التي روجت لها لفترة طويلة، وبقطع النظر عن مناهضتها الظاهرية  ةيدولوجياإل

على الدوام يتجسد في تعطيل الجدلية  األساسيللنظام الرأسمالي العالمي، كان أثرها 
جتماعية والطبقية من أجل تأمين الظروف التسلطي للصراعات اإل اإللغاءجتماعية، أي اإل

 .2السلطة إلىدت مالئمة للفئات التي صع األكثر
تمثل عامال قويا في تثبيط التحرك نحو الديمقراطية في البلدان  لدولة الطبيعة الريعية  

حد هذه البلدان على أمثيرا للشك لو أقدم  األمريكون  التي تحصل على ريع نفطي كبير، و
آلية ك خذ جانب واحد منهاأتبني الديمقراطية بمعناها وآلياتها المتعارف عليها وليس فقط 

عن طريق توزيع السلع والخدمات  اإلجماعومتى كانت الدولة قادرة على شراء  ،نتخاباتاإل
وبينت التجربة أن الدولة  شرعية ديمقراطية. إلىوالدخل بين مواطنيها فإنها ليست بحاجة 

، ولكن وباستثناءات قليلة )كما خارج، قد تشهد صراعات على السلطةالتي يأتيها ريع من ال
نه من أتشهد مطالبة شعبية بالديمقراطية. غير  أنجرى في "الربيع العربي"( من الصعب 

عتمادها على القمع فقط. إاألبد ب إلىن تستمر الحكومة غير الشرعية أالمستحيل منطقيا 
 . 3خير شاهد على ذلك يالليبوالمثل 

                                                
                     ي والمجتمع السياسي والديمقراطيةعض اشكاليات المجتمع المدنب ،صالح ياسر 1

http:/arabsi.org/attachments/article/2457/ A9.pdf 20/10/2015 
2 Luis Martinez, op cit p 33 

 جذور االستعصاء الديمقراطي في الدولة الريعيةصالح ياسر 3
38-55-19-09-06-2014-http://www.iraqicp.com/index.php/sections/objekt/15612 
22/10/2015 

 

http://www.iraqicp.com/index.php/sections/objekt/15612-2014-06-09-19-55-38
http://www.iraqicp.com/index.php/sections/objekt/15612-2014-06-09-19-55-38
http://www.iraqicp.com/index.php/sections/objekt/15612-2014-06-09-19-55-38


                                                                              الفصل الثاني                                                                                                                 
 النفط و العنف السياسي في األنظمة الشرق أوسطية العربية

 

58 
 

ال ســيما  المــوارد واإليــرادات شــكل مهمــا مــن أشــكال الفســاد ويمكــن أن يمثــل تحويــل 
حيث الدولة تتلقى معظم عائداتها مـن  ،قتصاد النفط العربيإفــي االقتصــاد الريعي، مثل 

قتصـاد كهـذا، وفــي غيــاب آليـات الرقابــة واإلشــراف الكافيــة، ثبـت فــي إفـي ف ،مصـدر واحـد
تحوّل مليـارات الـدوالرات مـن العائـدات قبـل  أنعـدة، أن فــي إمكــان النخبــة الحاكمـة  حــاالت

وبما أن  أكثرية العائدات في هذه البلدان ال تأتي ، تسـجيلها ضـمن ميزانيـة الدولـة أو خزينتهـا
ب على فمـن السـهل إخفاء هذه العائدات ومن األصع ،مـن الضـرائب المفروضـة علـى الناس

تحويـل هـذه  عملية ،وجهتهـا. وبـالطبع وتحويلالشعوب معرفة المبـالغ التـي يجـري تحويلهـا 
مــن جانــب شــركات الــنفط  (إيجابــا أوسـلبا ) دون غـض الطـرف ةممكنالعائـدات غيـر 

المحليــة أو الدوليــة أو غيرهـــا، ومــن دون تعــاون مـــن جانــب المصارف المحلية والدولية في 
دارتهاإخفاء هذه التحويالت   .1.وا 

كز نعدام الكفاءة وتمر إتأثير الثروة النفطية على الحكومة والجهاز الحكومي تغذي 
بدون  الحكومي اإلنفاقوزيادة  واألقارب اإلتباعرأسمالية  إنشاء قليلة وتشجع بأيديالسلطة 

 ا بتقديمالدول المصدرة للنفط تقوم برشوة شعوبهف ،القمع أدواتتغذي تمويل  أنهامراقبة. كما 
ولد يجتماعية رخيصة لكن التفاوت بين الثروات الهائلة والفرص المتاحة للمواطنين إخدمات 
تفاوت وبسبب هذا ال ،اإلرهابيةلدى الشباب وهم المجندون الرئيسيون للقوى  واإلحباط اليأس

 همأ الهجرة مما يحرم البالد من  إلىيضطر الكثير من الموهوبين والمبدعين من المواطنين 
 .الرأسمال البشري الذي هو  مورد من مواردها وأثمن

 أنيمقراطية يمكن حكومة د أيةبل  ،الثروة النفطية ال تفسد الحكومات فحسب نإ  
تمويل سياساته  فيأساسيا و تستخدمه دما تمتلك النفط حكومة فاسدة عن إلىتتحول 

                                                

 4، ص (2013افريل )، مؤسسة فريدريخ ايبرت ,بغداد مسائلة الفساد في العراق ,ايمن أحمد محمد 1-
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الضرائب وبالتالي  إلىجتماعية، من شرطة وجيش فهو ال يعود بحاجة قتصادية واإلاإل
 1 .المواطنين دافعي الضرائب أراء إلىستماع اإل
لم تظهر بوادره الفعلية إال مع الصدمة النفطية  ستبدادو اإل أمر الذي جسد دينامكية العنف 

أين  تضاعفت نسبة الدخل النفطي للحكام حيث أصبح السعر للبرميل  1973األولى في 
 دوالر.  3بتقدير  1972دوالر حينما كان في  12و  10يتراوح ما بين 

حتى اآلن، والتي بهذه المعادلة الجديدة أصبحت لألنظمة تملك الموارد المالية التي خذلتهم  
م عد عابإال أنه  ،إعادة النظر لطموحاتهم اإلقليمية ودورهم في الساحة العالمية إلى دت بهمأ

ن هيمنة المحلية من قبل المنظمات الثورية و أي سادتديناميكية جديدة أين  لوحظت 1973
هذه  ، مسارالسلطة. وبالتالي علىستحواذ المفرط تجسدت األنظمة االستبدادية الحالية و اإل

 خي بينالموارد الطبيعية، ولكن من اللقاء التاري قتصاد الريعي أوالدول لم يكون نتيجة اإل
يز وسيطرة الدولة من قبل المنظمات السياسية التي تتم 1973رتفاع في أسعار النفط بعد إ

 باأليديولوجية الثورية و ممارسات عنيفة من الهيمنة السياسية. 
ة المنتجة من الصدمة النفطية األولى أعطت لهذه األنظمة وفرة الموارد المالي

اإلمكانيات الالزمة لفرض هيمنتها على الساحة السياسية، و تحويل مجتمعهم وتوسيع نفوذ 
 .2بالدهم على المستوى اإلقليمي

أزمة النفط األولى أدت إلى تركيز السلطة في دوائر محظورة، والتي تقطعت على   
 .نظرا لثروات الهائلة و المفاجئة التي ميزت صناديق الدولة القواعد االجتماعية

                                                

 لعنة النفط االقتصاد السياسي لالستبداد-حسان الجرجفجي-1

 http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=20085.htm 

2015/11/02 

 
2 Luis Martinez, op cit ,p 9 

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=20085.htm
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العراق، بعيدا من أن  أو الثورة البعثية فيالجزائر وليبيا  شتراكية فيالثورات اإل ،فمثال
ستبدادية تجعل إقادتهم إلى األنظمة  ،"الفرد من السالسل الماضي تحقق أهدافها في "تحرير

رتفاع عائدات النفط إف ،نظامالستعماال من إ كثراأل وسائلستخدام المتكرر للعنف إحدى الاإل
ضاعفت طموحات الجماهيرية الليبية و أعطت  ديولوجية القومية الجزائرية،اإلزادت تفاقم 

من بدون عائدات النفط، كما اشرنا إليه ،فف ،للبعث العراقي في السلطة صورة مبالغة لقوته
ستبداد امثل المغرب وتونس ومصر أو سوريا، أي  تصرفقد تهذه الدول المحتمل جدا أن 

عنة، ولكن لالذي هو البذاته النفط  ليس أنمحدود نظرا لمحدودية الموارد وبالتالي، فيظهر لنا 
ستبداد حتمية في الدول الريعية بان يكون العنف و اإلهناك  أنيمكن القول  ال .استخدامه

ة إذا كان النظام االستبدادي القائم هو نتاج فيها تلقائي ولكن هناك تهديد و خطر على األم
يديولوجية القومية لتأطير إتفاقم  و مزيج من التاريخ االستعماري الغير متغلب عليه

 .1المجتمع
ل لعنف ورفض أي شكل من أشكالفبهذه لعوامل قد تؤدي عائدات النفط إلى استخدام العادي 

سياسية   القدرة( رغبة )او في غياب الحاكمة وثروات بين أيدي الطبقة فتركيز ال ،النقد الذاتي
 نقطة محورية في الجدل يصبح ذالك، ،في مسألة تقاسم عائدات النفط بصفة عادلة حقيقية

 .السياسي )أو الصراع على السلطة( في بعض البلدان
من خالل األنظمة االستبدادية التي ظهرت و الفساد المنتج من السلطات الحاكمة هناك 

في  التي  برزت األهليةظاهرة أخرى اخطر والتي هي الحركات االنفصالية و الحروب 
و  العديد من الدول العربية أين النفط لعب دور هاما أمر الذي قد يهدد النظام السياسي

 استقرار الدولة.
 
 

                                                
1 - ibid pp 10-11 
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النفط و الحروب األهلية في الدول الريعية العربية  : ثانيا 
قتصاد ستبداد الدول العربية إلى اإلهناك العديد من الدراسات تضفي مسؤولية اإل

 ة.من يربط نفس العوامل إلى العنف القائم في األنظمة السياسية العربي هناكو الريعي، 
وزيعه األهلية إال في عالقتهما مع الريع و تختزال أسباب العنف السياسي و الحروب إفبطبع 

 قد يكون خاطا نظرا إلى المتغيرات العديدة المتداخلة في بروز العنف وتعقيد إشكالية
نفصالية و حروب العصابات ، غير أن ال يمكن نفي  أن هناك تأثير لريع، الحركات اإل

 .مباشر أو غير مباشر كان
 كبيرة، جاذبية تثير، ممارسة السلطة قتصادهاإفي الدولة الريعية و نظرا لمميزات 

التي تتفاوض مع شركات النفط هي الدولة ف ،عتبار أنها السبيل الوحيد للوصول إلى الثروةإب
السيطرة على جهاز الدولة أو على األقل ف .1ستغالل موارد النفط في أراضيهاإعلى حقوق 

للوصول إلى الثروة الناتجة عن دمج الشبكات التي تدور حول فلك السلطة شرط ضروري 
عامل جمود سياسي للنظام )كما صبح ضخمة، قد تالنفط وجود عائدات  ، وعائدات النفط

رتكاز للفساد  إسقوط القذافي( وحتى نقطة  قبل، ليبيا 2003هو الحال في العراق حتى عام 
  .ستقرار والعنف، مثل الوضع في نيجيرياحافزا سياسيا لعدم اإلو 

أكثر  أويرتفع خطر نشوب حروب أهلية عند بلدان ذو صادرات المواد الخام تساوي 
٪، في 22٪ من الناتج المحلي اإلجمالي، حيث تصبح نسبة خطر الحرب األهلية هي 33

 .2٪1حين بالنسبة لبلد ال تصدر المواد الخام،فقدر بنسبة 
جميع المواطنين في البلد أن و ، تتميز بثراء نفطي في إحدى الدول هناك منطقةفإذ 

ة يجعل المواطنون في المناطق البعيد هذا، توفره لهم الدولة األم متساويين في الحقوق وما

                                                
1- Copinschi Philippe, Le pétrole, facteur de violence politique ?. La nécessaire 
construction des institutions étatiques, Ecologie & politique ,N°34, (1/2007), p41 
2 -Paul Collier, Anke Hoeffler ,On economic causes of civil war, (University Press 
Oxford  Press ,England 1998), p568 
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لسكان المناطق الغنية ، إال أنه ال يكون غالبًا نفس التوجه عن إنتاج النفط يدعمون الحكومة
الحكومات في هذه  ال يكون أمام ، ويطالبون بزيادة حصتهم في األرباح، والذين بالنفط

بعيدين ، األمر الذي يثير حساسية لدى السكان النصياع لطلبات السكانالظروف سوى اإل
، إن لم األمر في إشعال توتر بين الطرفين، وبالتالي يساهم هذا عن المناطق الغنية بالنفط

، ين بعيده عن مناطق اإلنتاج النفطتعمل الحكومة على الدفع للسكان الذين يقطنون أماك
ين عن ، سواء كان السبب فيها رغبة السكان البعيدن بوادر حرب أهليه تظهر في األفقفإ

 يكون وهنا  ،، أو رغبة سكان المناطق الغنية بالنفط االنفصالمناطق اإلنتاج في المساواة
نفصالية التي تستمد وقودها من الموارد ، وهو أشد وطأة جدير بالذكر و هو خطر النزعة اإل

 البلدان الفقيرة منه على البلدان الغنية.على 
فالصراعات الستة عشر  ،نفصالياإصراعًا  16اندلع  2010-1960في الفترة 

ر ندلع أحد عشإ، فيما دوالر 2100خل الفرد فيها أقل من دذو الندلعت في بلدان إجميعها 
لفرد االبلدان التي يزيد فيها دخل  و دوالر 1000خل الفرد فيها أقل من صراعًا في بلدان د

 نفصال.دوالر كانت أقل تعرضًا لخطر الحروب اإل 2100على 
ندلعت في مناطق إن خمسة عشر صراعًا من الصراعات الستة عشر التي درست إ 

تقطنها تقليديًا أقليات أثنية ودينية ، يشير هذا ضمنًا إلى أن ثروة الموارد منفردة غير كافية 
  .1نفصاليإلبدء صراع 

ال ينضب من الجدل والصراعات السياسية  مصدرالثروة النفطية  توزيع الدخل مسألة
الجماعات المحلية في المناطق المنتجة تعتبر بأن عائدات النفط محتكرة من قبل ف ،الجهوية

أدى الصراع الدائم من أجل  أن تستفيد منها عبر توزيع عادل و الحكومة المركزية دون 
نفط حول تقاسم عائدات بين السلطة المركزية والسكان المحليين في مناطق الستقالل اإل

لتقوية  منها ستفادةبعض األقليات العرقية اإل تسعىدينامكية تجزئة الدول، حيث  إلىالنفط 
                                                
1 Michael L. Ross, op cit pp, 165-167 
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عطي مشكلة جديدة للسلطات الحاكمة. تقد قليمي. ولكن تطور عالقات القوة ستقالليتها اإلإ
)التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط( و "محيط" من  السلطةفالعالقات بين "مركز" 

حتجاجات و مواجهات بين الجماعة إ إلىتتغير قد األقاليم األخرى )أين توجد احتياطيات( 
ثنية في المنطقة، مثل الكردستان في العراق ، وتنتقل الحكومة اإل أوالدينية  أوالعرقية 

تجسد في حرب أن تومما ال شك  ،حلقة أكثر عنفاالمركزية إلى مرحلة أخرى تتمثل في 
حركة  المركزيةتمثلت هذه المرحلة في صراع بين الحكومة  أين مثل في السودان، ةمباشر 
الذين تنحدر أصولهم على األغلب من القبائل غير  وحركة العدل والمساواة السودان تحرير

انفجار الفضاء  و السودان، فتحت هذه الضغوط نتجت عملية تقسيم دارفور العربية في
 .20111دولتين في  إلى السودانيالسياسي 

يستجيب للتآكل رتفاع من مطالب الحكم الذاتي للمناطق المنتجة للنفط هذا اإل
النفط من قبل الحكومة المركزية إلى السلطات  عائدات المستمر لحصة من قيمة التوزيع

يسمح لقادة األقليات العرقية بتأسيس  ،لمتزايد من الدويالت أو الوالياتالعدد اف ،اإلقليمية
غير .إعادة توزيع الثروةب طلبتضغط على الحكومة و تمحاور التي تواجه الدولة المركزية، 

لتغيير ميزان  أوهذه اإلستراتيجية، لم تظهر فعالة لتهدئة التوترات العرقية في الميدان  أن
 2تقاسم عائدات النفط

عتبار أن العالقة القائمة ما بين النظام و المجتمع  ككل مكوناته ، قد إ من هنا يمكن 
النظام المركزي له عالقة تجاه إالوالء  درجةف، يحدد طبيعة التعامل األقاليم التي تملك النفط

النفط قد يكون  نأعتبرنا إ ، فمن هذا المنطلق إذا ة مع كيفية تعامل السلطة بالمحورمباشر 
السياسي و  سلوكال أنغير  ،الحركات االنفصالية نشوب الحروب األهلية وحد عوامل أ

                                                
1  Philippe Copinschi,  op cit, p 36 
2 Michael L. Ross, op cit, p 172 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1
http://www.cairn.info/publications-de-Copinschi-Philippe--8649.htm
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ت التي قد مركزية توزيع الثروة قد يساهم بصفة كبيرة في تعقيد و تأزم و تطرف هذه الحركا
 .تنتج عن حروب أهلية و عمليات عنف

لشرق سية االكبرى على األنظمة السياتأثير استراتيجيات الطاقوية للقوى  :المبحث الثاني
  أوسطية

 فنظرا .العالم مناطق كل في الكبرى  الدول تنافس أسباب احد النفطي الرهان يشكل     
 ستراتيجياتاإل لتصادم مسرح األخيرة هذه أصبحت الوسط، الشرق  في النفطية حتياطاتإل

 .المجال هذا في نشاط أكثر تظهر آلتان المتحدة، الواليات و الصين خاصة الكبرى  الدول

 

المتحدة األمريكية. إستراتيجية الطاقوية للواليات: أوال 

حيث تعد حساسة جّدا خاصة  ،قتصاديات الدولإتلعب الطاقة دورا هاما في كثير من 
أّما في   تلخص مستوى التنمية في بلد ما ونمط معيشته. نهافإ ،على المستوى الداخلي

ئض التصادم بين البلدان التي تملك فاتشكل الساحة الدولية فتعد مسألة إستراتيجية حيث 
 .بالعجز تتميزوالبلدان التي 

نما مشكل اإلنسان مع بيئته  ،مشكلة تصادم المصالح إالنجد أن الطاقة ال تمثل  وا 
أو  المتخلفةكان في بلدان  سواءفمع تزايد النمو السكاني سيزداد الطلبة  ،من حيث القلة
 1، ومن هذه البلدان نجد الواليات المتحدة األمريكية.القوى الكبرى 

                                                
1 Richard Heinberg Pétrole et décroissance démographique 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2010/12/31/petrole-et-decroissance-

demographique/html   :20/10/2015  
 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2010/12/31/petrole-et-decroissance-demographique/html%20%20vu%20le :20/10/2015
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2010/12/31/petrole-et-decroissance-demographique/html%20%20vu%20le :20/10/2015
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النفط، المشكل هنا مطروح عالميا فيما شراهة الواليات المتحدة والدور الذي تلعبه في 
من بترولها  %40بعض شركاتها تعطي بها طابًعا خاًصا حيث أنه إذا بقيت أمريكا تستورد ف

كندا والمكسيك وفنيزويال، وتستورد أيضا من إفريقيا )نيجيريا، الغابون، أنغوال والجزائر(، في 
ومن الشرق األوسط )العربية السعودية، العراق، الكويت( ومن أوربا الغربية )بريطانيا 

تنويع مصادرها النفطية  إلىتهدف حيث  ،سيعاني من أزمة والنرويج( ومن روسيا، فإن العالم
حيث أن الواليات المتحدة  .تبعية طاقوية إتجاه دولة مالتفادي وقوعها في حالة  ،درجة ألبعد

األمريكية تتواجد في مرحلة تنافس مع قوى عّدة في مراقبة اإلحتياطات النفطية العالمية، 
، وتعد مسألة مي أصبحت ثاني مستهلك نفطي في العالتال وخاصة مع الصين و

امل الذي يؤدي بالواليات المتحدة األمريكية إلى إنتهاج سياسة النفط هي الع يةجيوبوليتيك
 :1خاصة بعد ظهور ،طاقوية

طرف  أحدث مرحلة جديدة لصعود قوى من :1960عام   OPEPتأسيس منظمة األوبيب   .1
 دول منتجة للبترول.

تشكل تحّد من  Opepومنذ هاذان الحدثان أصبحت األوبيب ـ :*792-73*أزمة البترول    .2
 ناحية التصدير حيث تستطيع فرض أسعارها.

                                                
1-Bernard Bret et autres, Géopolitique, des Amériques,( Paris Sedes,2009 ),P156 

عندما قام أعضاء منظمة األوبيك بإعالن حظر نفطي لدفع الدول الغربية بإجبار إسرائيل  1973أكتوبر  15هو ما يعرف بصدمة النفط األولي بدأت في  :1973أزمة النفط عام  **
. وأعلنت أنها ستوقف إمداداتها النفطية للدول المساندة إلسرائيل واستخدام نفوذهم لضبط اسعار النفط في من أجل رفع 1967حرب على اإلنسحاب من األراضي العربية المحتلة في 

تياجات ضخمة، ففر شاه إيران أزمة النفط الثابتة وقعت في أعقاب الثورة اإليرانية وسط اح :1979أزمة النفط عام  .سعر النفط وخفض اإلنتاج فنتيجة لهذا ارتفع سعر النفط بشكل كبير
ت النفط وبهذا سمح آلية هللا الخميني بالسيطرة على إيران واإلحتجاجات أدت إلى تحطم قطاع النفط اإليراني في حين استئنف النظام الجديد صادرا 1979" من البالد في أوائل عام 

العربية السعودية ودول أخرى من أوبك قاموا بزيادة اإلنتاج لتعويض اإلنخفاض. الدول  لكنها كانت بحجم أقل، مما دفع األسعار للزيادة وزيادة اإلنتاج من طرف
نتاج النفط للعراق أخفض بشدة أيضا بعد عام  1980وفي عام  واتجهت  1980في أعقاب الغزو إليران كوقف إنتاج النفط في إيران تقريبا، وا 

 .األسعار لمدة ست سنوات إلى التراجع

. 
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هكذا أصبح البترول سالح في يد الدول المنتجة والمصدرة واألزمة األولى والثانية    
 عملت على تغيير العالقة بين القوى العالمية.

 لم يكون  هام، قد قتصادياال فإذ كان البعدرهان متعدد األشكال،  لهامسألة الطاقة 
الجيوبوليتيكي، حيث خلق تبعية متبادلة بين كل من المنتجين له  السياسي بالكم

 بل صفريية،تكون المعادلة  أنال  و لواليات المتحدة ال تريد تبعيةا غير أنوالمستهلكين، 
1حققت أكثر المنافعً معادلة تكون  تسعى الى تحقيق

1. 

  السيطرة المهيمنة في للبقاء في مكانتها  ،الواليات المتحدة األمريكية تحاول جاهدة    
سط الشرق األو  و، حدودها ا اإلعتماد على منابع نفطية خارجيجب عليه ،ذالكلضمان ، العالمية

 ، ومن هذا الصددلنفطحيث تعد األولى عالميا من حيث ا ،مكان األنسب واألفضل لذلكاليعد 
 ضمان التدفقل ،نببوش اإل إدارةخاصة تحت  ،ستراتيجية طاقوية و شن حروبإتفاقات إعقد تم 

 .من هذه المنطقة  النفطي المستدام

حيث  ،تستخدم الواليات المتحدة عدة آليات لتحقيق إستراتيجيتها الطاقوية في المنطقة
من ضمن ف، لياتاآل أثرت في أهداف و طبيعة هذه األزمتين الطاقويتينيجب اإلشارة إلى أن 

 : 2المنتهجة نجد ما يلي اآلليات

 وتعزيز مصادر إمدادات الطاقة على النطاق العالمي.تشجيع        -

 إنشاء مخزون للنفط حيث نجد أنها تستورد ضعف ما تستهلكه بهدف التخزين.       -

                                                                                                                                                   
 

1 Bernard Bret et autres, op cit, pp 264-266 
 

2 Pierre Noël, La stratégie américaine de sécurité et le pétrole du Moyen-Orient,  

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/pnwp1003.pdf:15/10/2015   

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/pnwp1003.pdf
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 العمل مع البلدان األخرى لتقليص اإلعتماد على النفط، وتطوير مصادر بديلة       -

ّو هيئة جالبلدان ذات األنظمة الشمولية لتنشر الديمقراطية والشفافية في إدارة الموارد في        -
 مناسب لعمل الشركات النفطية، وفقا لما يخدم مصالحها.

 عقد مؤتمرات وتوقيع معاهدات في مجال امن الطاقة       -

اء التاريخي الذي جمع الملك أسس اللقتفاق كوينسي إ فمن خالل اآللية األخيرة يعتبر
 روزفلت على ظهر الطرادة األمريكية  األمريكيالرحمن ال سعود بالرئيس  العزيز بن عبد عبد

م عند مرورها بقناة السويس حيث تمكن الحاكمان في هذا 1945يو. اس. كوينسي في العام 
الذي  تفاقإفتما عقد  ،البلديناللقاء من إنشاء روابط قوية حددت مسيرة العالقات الوثيقة بين 

 المملكة العربية السعودية تنتمي إلى المصالح الحيوية األمريكية و بتالي أنعلى  نصي كان
سعي الواليات ، داخلي وأتضمن حماية العائلة المالكية ضد أي تهديد خارجيي  هذه األخيرة

متيازات إ إلى ةباإلضافحتفاظ على الريادة العربية دعم عسكري للمملكة إل إلىالمتحدة 
لسياسة ا التي تفتخر بها و األخالقية يةرغم الصبغة القيم آنقتصادية أخرى .فهنا نالحظ إ

نظمة التسلطية في األعسكري ألبشع  دبلوماسي و و األمريكية غير أنها تقوم بتأييد سياسي
في عهد رئيس  2005سنة تما تجديده في  60تفاق الذي كان قائم لمدة اإلهذا  حيثالعالم 

 1سنة آخرين . 06جورج بوش ل 

الطاقوية  ةأين اإلستراتيجيهناك عامل أخر يزيد عن نسبة العنف في المنطقة و 
و هي التدخالت العسكرية  ، وتلعب دورا هاما في ذالكقتصادية اال هالتحقيق أهدافاألمريكية 

                                                
1 André Larané ,Le  pacte du Quincy , une alliance contre nature 
http://www.herodote.net/14_fevrier_1945-evenement-19450213.php: 20/10/2015  
 

http://www.herodote.net/14_fevrier_1945-evenement-19450213.php
http://www.herodote.net/14_fevrier_1945-evenement-19450213.php
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 ،الحروب التي تقوم بها في المنطقة ل "رسميا" حماية حقوق اإلنسان أو نشر الديمقراطية
 ، وجسد ذالكقد العراق  فيالتدخل يكون نفطي، فقد حروب على أساس غير أنها كانت  

سبتمبر و القضاء على  11كانت إحداث  إذ ،التدخل على أفغانستان كان في نفس المنطق
أنابيب و طرق النفطية التي  أنال يمكن نفي  لكنبن الدن و القاعدة مبررات هذا التدخل 

 1.ةت من الرهانات األساسية لسلطات األمريكيتعبر من أفغانستان كان

يخدم نفس  تبرير حماية شعب الليبيتحت جاء التدخل العسكري في ليبيا  2011في 
. كان الهدف الغير 2003حتالل العراق في إ التي تسببت في غزو و قتصاديةاإلالمصالح 

نفط ثم ستقرار المؤسسة الوطنية للإحتياطات النفط الليبية، زعزعة إستيالء على معلن هو اإل
 .ةية الليبية إلى أيدي أجنبيالبترولوملكية الثروة  إدارةخصخصة صناعة النفط، أي نقل 

رغبة الواليات المتحدة األمريكية ومن وراءها حلف الناتو التدخل عسكريا في  كانت
تبنت الواليات  .هي في الواقع طمع في البترول الليبي ،األزمة الليبية ألسباب تعتبرها إنسانية

العسكري في كامل  المشروعالمتحدة األمريكية مخططا يستهدف ليبيا و يأتي في إطار 
 حتياطياإلفي المائة من  60 الذي قد يمثل البترولجل السيطرة على أمن  األوسطالشرق 

  .والغاز البترولأنابيب  إلى باإلضافةوالغاز الطبيعي  البترولالعالمي من 
مارات العربية المتحدة وقطر اإل بما فيها السعودية والعراق والكويت و العربيةالدول  نإ     

حتياطي المائة من اإلب 70و 66.2واليمن وليبيا ومصر والجزائر تحتوي على ما بين 
 .البترولالعالمي من 

في المائة من  3.5تحتوي على قرابة  إذية البترول المحزونات أهمتعتبر ليبيا من      

                                                

1 Pascal Riche, Sous Le Conflit Afghan des Piplines ?Liberation, (5 janvier 2002), vu sur  
http://www.liberation.fr/planete/2002/01/05/sous-le-conflit-afghan-des-
pipelines_389449  :15/10/2015  

http://www.liberation.fr/planete/2002/01/05/sous-le-conflit-afghan-des-pipelines_389449%20%20vu%20le%20:15/10/2015
http://www.liberation.fr/planete/2002/01/05/sous-le-conflit-afghan-des-pipelines_389449%20%20vu%20le%20:15/10/2015


                                                                              الفصل الثاني                                                                                                                 
 النفط و العنف السياسي في األنظمة الشرق أوسطية العربية

 

69 
 

 46, وتملك ليبيا ما بين  األمريكيمن ضعف المخزون  أكثراالحتياطي العالمي للنفط أي 
 اإلفريقيةقتصاد نفط في القارة إوهي بذلك أكبر  ،يالبترولحتياطي بليون برميل من اإل 60و

حتياطي من المخزون وبالتحديد اإل 2003حتالله في ا  العراق و  ،وتتبعها نيجيريا والجزائر
بالتالي خصخصة البترول الليبي  ي لليبيا والقضاء على الشركة الوطنية للبترول والبترول

ضد ليبيا هو  أقيمن المخطط الذي إلذلك ف ،العالمية البترولووضعه تحت تصرف شركات 
مالقة الع اتولعل الشرك مشروع يهدف السيطرة على البترول الشرق اوسطيجزء من 

 .مريكية هي من أكبر المستفيدين من أي عمل عسكري ضد ليبيااأل
وتعمل عديد الشركات البترولية في ليبيا من مختلف الجنسيات بما فيها الفرنسية وااليطالية 

ية حيث تشغل شركة البتروللكن الصين تلعب دورا محوريا في الصناعة  ...،والصينية
عامال  40عامل في حين تشغل الشركة البريطانية قرابة  30.000"الوطنية الصينية للبترول"

 .1فقط
الصين ولذلك تعتبر الواليات المتحدة  إلىي يصدر البترولفي مائة من اإلنتاج  11 أن     

يهدد مصالحها الحيوية لذا فإن أي تدخل  اإلفريقيةاألمريكية التواجد الصيني في القارة 
 .عسكري في ليبيا قد يضع من بين أهدافه التقليص من النفوذ الصيني في المنطقة

أهداف الواليات المتحدة األمريكية والحلف األطلسي من أي تدخل عسكري في ليبيا تتمثل ف
الذي يخضع  ،ريقياية وبسط النفوذ األمريكي على شمال إفالبترولفي السيطرة على الثروة 

. وفي ما درجة ثانيةسباني في يطالي واإلتاريخيا للنفوذ الفرنسي بدرجة أولى ثم النفوذ اإل
الرابط السياسي بين هذه  إضعاف إلىيتعلق بتونس والمغرب والجزائر فإن واشنطن تسعى 

نظام حكم تربطه عالقة وثيقة  إرساءوبالتالي محاولة  ،الدول والحليف التاريخي الفرنسي

                                                

1  Michel Chossudovsky ,L’Opération Libye et la bataille du pétrole : Redessiner la carte de 
l’Afrique http://www.mondialisation.ca/l-op-ration-libye-et-la-bataille-du-p-trole-
redessiner-la-carte-de-l-afrique/23869: 25/10/2015 

http://www.mondialisation.ca/author/michel-chossudovsky
http://www.mondialisation.ca/l-op-ration-libye-et-la-bataille-du-p-trole-redessiner-la-carte-de-l-afrique/23869
http://www.mondialisation.ca/l-op-ration-libye-et-la-bataille-du-p-trole-redessiner-la-carte-de-l-afrique/23869
http://www.mondialisation.ca/l-op-ration-libye-et-la-bataille-du-p-trole-redessiner-la-carte-de-l-afrique/23869
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الحد من النفوذ الصيني في المنطقة ومحاولة  أخرى , ومن جهة األمريكيةبالواليات المتحدة 
 1. الشركة الصينية للبترول وتعويضها بالشركات أمريكية إقصاء

 

الصينيةالطاقوية اإلستراتيجية  :ثانيا 

ي ظل التطورات التي عرفها النظام الدولي في العقدين اآلخرين، إما على مستوى ف       
اإلنفتاح  عدد من دول العالم لخياري العولمة و تبنيب أو تحاد السوفياتينهيار اإلإ

ستطاعت فرض نفسها على أنها قوة دولية إ ستوعبت الدرس وإاإلقتصادي، فإن الصين قد 
 الخارجية. وذلك عن طريق سياستها

نتقلت من دولة متكيفة بقدراتها إتعد الصين من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم حيث        
فإن  قتصاديةاإل. وحسب المؤشرات 1993اإلنتاجية لمصادر الطاقة إلى دولة مستورد عام 

فإنها من حاجاتها الطاقوية وحسب الوكالة الدولية للطاقة  %50الصين تستورد حاليا حوالي 
تعد منطقة  ستيرادهاإومن ضمن بلدان  ،2025ستحتل المرتبة األولى عالميا بحلول عام 

 2.%46منه إلى  استيرادهاالشرق األوسط والذي يصل نسبة 

ستهالك اإلومن هنا تكمن أهمية نفط "منطقة الشرق األوسط" للصين، فزيادة عن        
المتحدة  سيطرة الواليات أن فإنها ترى  . غرافيو الديم هانسبة إلرتفاع نمو البترولي الكبير 
    للهيمنة. آلية لها و قتصادياإلالشرق األوسطي يمثل الشريان  البترولاألمريكية على 

                                                

1 ibid 

2 Alain Sepulchr ,Globalisation et enjeux énergétiques en Chine : le cas du pétrole et 

du gaz Perspectives Chinoises, NUMERO 83 , (Mai-juin 2004), p7 

 

http://perspectiveschinoises.revues.org/1382
http://perspectiveschinoises.revues.org/1382
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وطرق نقله،  البترولالواليات المتحدة األمريكية على منابع  ةولهذا تدرك الصين أن سيطر 
تتزايد الحاجة الصينية له يوما بعد لهام الذي إتعني قدرتها على التحكم في هذا المصدر 

وهو ما ستستثمره الواليات المتحدة في حالة وقوع أزمة أو مواجهة أمريكية صينية.  ،يوم
 والذي يعد منافسا لها، ومن أجل ،قتصادي الصينيستمرار النهوض اإلإوذلك بغية تعطيل 

هاتين الدولتين يعني هذا ترى الصين ضرورة عدم فقدان كل من إيران وسوريا ألن سقوط 
من واردات الصين  %80ضياع الصين للمجال الحيوي الذي تمثالنه زيادة عن تعرض 

1ية التي تمر من الشرق األوسط للتهديد.البترول
 

ترى الحكومة الصينية أن الواليات المتحدة تستعمل عّدة طرق للتغلغل في المنطقة        
هذا كله  و" نشر الديمقراطية" هذه الطرق  ة األسد فيها. ومن بينولكي تحصل على حص

وهذا أيضا يعد خطر في وجه الصين بحيث أن أي تغير في  البترولبغية الحصول على 
البنية السياسية للنظم العربية قيد يغير من فرص الصين التجارية، ويفقدها امتيازات من 

2الناحية السياسية وقدرا من زبائن السالح.
 

 

 
                                                
1 Mohamed TROUDI, La stratégie arabe de la Chine 
http://www.politiqueactu.com/dossier/strategie-arabe-chine-mohamed-troudi-
chercheur/364302/html vu le;10/10/2015  
2 François Lafargue, États-Unis, Chine et Inde : la (nouvelle) guerre mondiale du pétrole a 
déjà commencé 
 http://www.atlantico.fr/decryptage/petrole-guerre-mondiale-libye-etats-unis-chine-
inde-francois-lafargue-209623.html  vu le :09/10/2015 

 

 

http://www.politiqueactu.com/dossier/strategie-arabe-chine-mohamed-troudi-chercheur/364302/html
http://www.politiqueactu.com/dossier/strategie-arabe-chine-mohamed-troudi-chercheur/364302/html
http://www.atlantico.fr/decryptage/petrole-guerre-mondiale-libye-etats-unis-chine-inde-francois-lafargue-209623.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/petrole-guerre-mondiale-libye-etats-unis-chine-inde-francois-lafargue-209623.html
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 من قبل الصين في منطقة الشرق األوسط:اآلليات المنتهجة 

 اقويالطا راديستاإل زديادإمما يعرض  الصين اليوم ضمن أكثر الدول استهالكا للطاقة.تعتبر 
 الميةاألسواق العالمية. وهكذا ستترك السياسة الصينية بصماتها على األسواق الع تلمتطلبا

 الطاقوية.

الحجري المتوافر بكثرة في أراضيها ولكن طويلة على الفحم   عتمدت الصين ولفترةإ 
وهذا  ،يعد أكثر فائدة وأقل تكلفة  الذي البترولإلى  نتقالاإلقررت  ،نقله ءبسبب غالءه وغال

1العربية.-الصينية هاما يتيح لها فرصة لتطوير عالقات
 

تسعى ف ،قتصاديةمن الناحية اإل "The soft Powerموقف مرن " اتخذت الصين
وسيلة هامة للوصول إلى مصادر نفطية مستقرة رخيصة،  الذي يمثلبناء سوق منفتح     إلى

الخروج إلى الخارج والعمل على    ويتم تأسيس سوق منفتحة خارجيا فال بد أن تنفتح   ولكي
ية وحسب اإلحصائيات فإن البترولالخارجي لتحقيق تنوع مصادر اإلمدادات  النفط ستخراجإ

ردتها، ومن أجل تلبية الطلب المتزايد على إ فيما تزايد حجم ونخفض إنتاجها إالصين 
البترول ينبغي على الصين ومؤسساتها العمل على توسيع نطاق اإلمدادات الخارجية اآلمنة. 
أي قنوات مستقرة وتحقيق إستراتيجية الخروج للخارج لكي يستقر إنتاجها وتخفف من حّدة 

 ية فيالبترولطي لكي يضمن لها تدفق اإلمدادات نف احتياطاألزمات وأن تتحكم في تكوين 

                                                
1 Albert Legault,André Laliberté,Frédéric Bastien ,Le triangle Russie/Etats-unis/Chine: un 
seul lit pour trois,France, Broché, 2004, pp 49-50 
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واألزمات والمكسب األخير من هذا القرار أو اآللية هو تحقيق األمن  أيام الحروب
 .1للدولة االقتصادي

تتيح متغيرات سوق الطاقة في الصين فرصة لتطوير العالقات الصينية العربية فإن 
يدفعها لإلستراد من الخارج عبر كل أرجاء العالم.  البترولزيادة الطلب الصيني على 

وقعت على عقد مع  و ،يةالبترولوتستثمر كل الشركات الصينية في معظم الدول العربية 
 ستثماراإلفي اإلمارات وكان من الممكن لها  البترول كتشافإلشركة أدنوك في أبو ظبي 

 ستثماراإلعبر الشركات الغربية إال أنها قررت في السنوات األخيرة  البترول ستيرادإفي 
 2مباشرة في الشرق األوسط.

يشكل احد  البترول أين ،نفطيةالدبلوماسية العلى هذا األساس تعتمد الصين على 
الدبلوماسي الصيني  فدعم ،ستبدادية العربيةدوافع تأييد السياسي لألنظمة التسلطية اإل

لألنظمة العربية المستبدة يمنحها شرعية دولية ونفوذًا في األمم المتحدة وغيرها من المحافل 
الدولية التي تساعد في الحد من أثر الضغوط التي تمارسها الديمقراطيات الغربية حول 

 ،قوم بكينقتصادي، والحريات السياسية. وفي الوقت نفسه، تنفتاح اإلحقوق اإلنسان، واإل
نقالبيين والمتمردين غير بدعم القادة اإل ،يخدم المصالح الصينيةإذا ما رأت أن ذلك 

 قتصاديةالديمقراطيين الذين يريدون الوصول إلى السلطة ويلحقون الضرر باإلصالحات اإل

                                                
http://almowatennews.com/wordpress- نفط المنطقة واستهالك الصين ,وليد خدوري  1

mowaten/?p=8585 07/10/2015  
2 Xinhua  Chine/E.A.U : Signature d'un projet de développement d'un gisement pétrolier 
d'une valeur de 330 millions de dollars 
http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n/2015/0518/c31355-
8893776.html:25/10/2015 
 

http://almowatennews.com/wordpress-mowaten/?p=8585
http://almowatennews.com/wordpress-mowaten/?p=8585
http://almowatennews.com/wordpress-mowaten/?p=8585
http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n/2015/0518/c31355-8893776.html
http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n/2015/0518/c31355-8893776.html
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التي شرعت فيها الديمقراطيات الفتية التي لم تنضج بعد. ويبدو أن هؤالء الثوار  النفطية
يعتقدون أنهم إذا رغبوا في اإلطاحة بحكومة شرعية، سوف تقوم الصين بدعم شرعيتهم 

 1الدولية في األمم المتحدة، والمحافل الدولية األخرى.
حدي الواليات المتحدة، مع تنامي قوة الصين ونفوذها، أصبحت بكين مهيأة أكثر لت

في النفطية والدول األوروبية وغيرها في الساحة الدولية، وذلك من أجل حماية مصالحها 
. ومع مرور الوقت، سوف تزداد حدة الخالفات بين الصين والدول العربية دولال

الديمقراطية حول حقوق اإلنسان، والحقوق السياسية، والمدنية األساسية. فعلى سبيل 
الذي أدان  1564القرار رقم  2004، أصدر مجلس األمن الدولي في شهر سبتمبر المثال

عمليات القتل الجماعي للمدنيين في إقليم دارفور، ولكنه لم يتمكن من فرض عقوبات 
متنعت الصين إ و ،نفطية في حال لم تتخذ الخرطوم اإلجراءات الكفيلة بوقف أعمال القتل

شتمل القرار على فرض إستخدام حق الفيتو إذا إت بعن التصويت على ذلك القرار وهدد
 2العقوبات.

تعتبر الدكتاتوريات العربية من الزبائن الدائمين الذين يواظبون على شراء األسلحة ف 
والمعدات العسكرية الصينية التي كثيرًا ما تستخدمها لقمع األقليات السكانية، وسحق 

                                                

 تهديد كبير لمصالح واشنطن،النفوذ الصيني في إفريقيا ،وجي هاي شين ،بيتر بروكس 1 

 org/alabwab/derasat(01)/349.htmhttp://www.siironline. :/07/10/2015 

  األوسطفي الشرق  أهدافهاالشعبية و مصالح جمهورية الصين 2   
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/MsalhChina/index.htm  ; 

27/10/2015 

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/349.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/MsalhChina/index.htm
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مثلما كان  للديمقراطيةأي مسار  و عرقلةالمعارضة السياسية والتحرش بالدول المجاورة، 
 1الحال في السودان .

حد أطراف األزمات أهكذا يظهر لنا أن مصالح الصين النفطية قد تؤدي بها إلى كونها 
 العربي. عالمستبدادية و القمعية في الحد داعمي األنظمة اإلأو  ،الداخلية العربية

 

 

 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 

                                                

التقييم األساسي لألمن اإلنساني األسلحة والنفط ودارفور السالح  ،تقرير السودان 1 
-07-IB-briefs/HSBA-http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/issue
;arabic.pdf-Arms27/10/2015 

http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/issue-briefs/HSBA-IB-07-Arms-arabic.pdf
http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/issue-briefs/HSBA-IB-07-Arms-arabic.pdf
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 الثاني حوصلة الفصل                                   
 ءشراب آما السلطة عن ذستحوااإل خالل من ،السياسي العنف أوجه احد ستبداداإل يعد

ي ف الخوف و زرع بالعنف أو يةالريع مداخلال طريق عن ذالك و جتماعياإل سلم الو  الوالء
 يأ بقمع تقوم التي العسكرية و األمنية األجهزة خالل األنظمةتستخدمها  التي مجتمعها 
 حالة في خاصة و عديدة، حاالت في يؤدي قد األمر هذا المجتمع، من حتجاجإ محاولة
 بين ما نفصاليةإ حركات و أهلية حروب نشوب إلى العادل الريعي التوزيع تكافوء عدم

 حالة و السياسي العنف يجسد قد ذالك و بالنفط، الغنية األقاليم و المركزية)النظام( السلطة
  .الدول هذه في منأ الال

 و الخارجية السياسات أن الداخلية،غير ةبالبيئ مرتبطة العوامل هذه كانت فإذا
 حسب التي ،تلعب دورا حاسما في تعزيز العنف الكبرى  لدول الطاقويةستراتيجيات اإل

 تقوم و حروب تشن ذالك عن زيادة و قمعية، ستبداديةإ تسلطية أنظمة تدعم قد مصالحها
 .النفط يكون  قد الخفي هدفها أن غير اإلصالح أو الديمقراطية نشر سمإب عسكرية بتدخالت
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 2014 -2003استقرار العراق  فترة  علىالنفط  الفصل الثالث :تأثير

ومـؤثرا فـي العالم كونه يمثـل ملتقـى طـرق المواصالت  إستراتيجيايعـد موقع العراق 
طـرق المواصالت البحريـة  إلىالمـؤدي  األرضي التي تـربط قـارات العـالم وكونه الجسر

 .التجاريـة مـن الناحيتين الدولية و أهميةوللعـراق 

مناطق رئيسية هي المنطقة  أربعة إلىتنقسم الخصائص الجغرافية في العراق   
الغربية والجنوبية والمرتفعات الجبلية والسهل الرسوبي على نهري دجلة والفرات و تقدر 

مليون  35كم مربع ، ويقدر عدد سكان العراق بحوالي 43500مساحة جمهورية العراق 
وفـي العـراق نهـران رئيسـيان همـا دجلـة والفـرات ينبـع  .نسمة معظمهم يعيشون في المدن

ويبلـغ طولـه  أيضاكـم، كمـا ينبـع الثـاني مـن تركيـا 1850مـن تركيـا ويبلـغ طولـه  األول
لعـرب الـذي كـم ويلتقـي النهـران فـي مدينـة القرنـة فـي محافظـة البصـرة ليشـكال شـط ا 2350

يحـد العـراق مـن الشـمال تركيـا  .كـم أخـرى حتـى يصـل الخلـيج العربي 1855يجـري لمسـافة 
ومـن الجنـوب المملكـة العربيـة السـعودية والكويـت والخلـيج ومـن الشرق جمهورية إيران 

.الهاشمية األردنيةومن الغرب سوريا و المملكة  اإلسالمية
1  

 لمحة تاريخية عن العراق : األولالمبحث 

 الحالي مصيرها في اثر قد التي تطورات عدة العراقي التاريخ عرف

 

                                                           

 جغرافية العراق  سماح ابراهيم شمخي الحالوي 1 

 http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&lcid=33338
22/10/2015 

 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&lcid=33338
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 إلى قيام الجمهورية الحكم العثماني العراق من :أوال  

في هذه الفترة شهد العراق عدة إصالحات كما شهد أول ثورة ضّد الوالي العثماني في 
أعمال العنف واإلساءة للناس ولكن دون  م وكان السبب هو مطالبة بوقف1832بغداد عام 
 م.1918ستمر الحال لغاية سقوط العراق على يد اإلنجليز عام إ جدوى و

 :(.1921-1918البريطاني المباشر ) االحتاللالتاريخ الحديث 

م، 1914م والعمارة 1915لكثير من المدن العراقية مثل الناصرية لبريطانيا  حتاللإ      
 م دخل اإلنجليز بكامل العراق.1918م، وتحديدا في عام 1917وسقوط الموصل 

ندلعت ثورة العشرين في العراق على الوجود البريطاني مما دفعها إ 1920وفي عام        
 لتشكيل حكومة ملكية مؤقتة تحت إدارة مجلس من الوزراء العراقيين.

1نتخب "فيصل األول الهاشمي" ملكا على العراق.إم 1921وفي عام 
 

 م (1932م إلى 1921: من )واالستقاللالملكية 

ستمر وجود اإلنجليز في العراق بحجة التحديد الذي يمثله األكراد بدعم من تركيا غير إ      
أن الثورة ضد الوجود البريطاني استمرت مما دفع الملك فيصل إلى مطالبة بريطانيا بإلغاء 

نيا وتم التوقيع على معاهدة التحالف عام اإلنتداب وعقد تحالف مع العراق، ووافقت بريطا
م اكتشف 1932م وفي عام 1925م وأقيمت أول انتخابات برلمانية عراقية عام 1922

دولية مع كّل من الواليات المتحدة األمريكية، ألمانيا،  اتفاقياتالبترول في العراق، كما وقع 

                                                           

-1 Charles Tripp, A History of Iraq,(3rd edition, United Kingdom,Cambridge University 
Press. 2010) pp 13-24  
 

http://www.amazon.com/Charles-Tripp/e/B001IU0PJW/ref=dp_byline_cont_book_1
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انضم العراق إلى عصبة األمم بعد موافقة بريطانيا. توفي الملك  1932فرنسا، وفي أكتوبر 
م وخلفه إبنه الملك غازي الذي ألغى األحزاب وحكم بقوة السالح وثارت 1933فيصل سنة 

1م.1939مر الحال لغاية وفاته عام القبائل الكردية وهذا ما عزز قوة الجيش واست
 

 م(:1945م إلى 1939فترة الحرب الباردة )من 

تولى "ابن غازي فيصل الثاني" الحكم لكن تحت الوصاية وكان نوري السعيد هو الذي     
يدير الدولة بمباركة من الحكومة البريطانية وفي نفس السنة أعلنت العراق مقاطعته أللمانيا 

د أقيمت الثورة ضد اإلنجليز على يد "رشيد عالي الكيالني" وتم تشكيل م، وق1949في ماي 
حكومة جديدة بعد هروب "نوري السعيد" خارج العراق ولم تستطع الثورة اإلستمرار في 
المقاومة فاستسلمت بعد شهر من الحرب وتم التوقيع على هدنة مكنت بريطانيا من إستعادة 

 ة موالية لبريطانيا برئاسة جميل المدفعي الذي استقال.السيطرة على الحكم، وتم تشكيل حكوم

 م(:1958م إلى 1945الثورات الداخلية )من 

م، وقيل أنها مدعمة من طرف 1946-م1945قادت القبائل الكردية ثورة ما بين سنتي    
روسيا، وأرسلت بريطانيا قوات إلى العراق لضمان أمن البترول وبعد إنتهاء ثورة األكراد سنة 

م، بدأ "نوري سعيد" التفاوض مع ملك األردن إلنشاء إتحاد بين كّل من العراق 1947
المعاهدة على  ونصتوقيع في نفس السنة على معاهدة إيخاء بين البلدين واألردن وقد تم الت

 2إلى اإلشتراك بالجيش مع األردن ضد إسرائيل. 48التعاون العسكري مما قاد سنة 

 

                                                           

1-Ibid, pp 40-58 

1-ibid, pp.79-83 
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 م(:1966م إلى 1958سقوط الملكية وقيام الجمهورية )من 

م 1958جويلية  14في  قاد الجيش العراقي بقيادة عبد الكريم قاسم إنقالب ضد الملك       
وقتل الملك "فيصل الثاني" وخاله رئيس الوزراء "نوري سعيد" وأعلنت الجمهورية برئاسة 

حتفظ عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء آنذاك بصالحيات واسعة في إ "محمد نجيب الربيعي" و
وفي سنة  م1959إدارة البالد، كما انسحب العراق من معاهدة بغداد واإلتحاد مع األردن عام 

م أعلن العراق بعد إنسحاب بريطانيا من الكويت عن تبعية األخيرة له، وقاد حزب 1960
م، وأصبح "عبد السالم عارف" رئيسا للعراق وتولى أخوه 1963البعث انقالبا على "قاسم" في 

1م.1966"عبد الرحمان عارف" الرئيس السابق الرئاسة بعد موت "عبد السالم" 
 

    2003-1979نظام صدام حسين  نيا:ثا 

في قرية العوجة التي تقع شمال بغداد  1937أفريل  28ولد "صدام حسين" في 
إلى حزب البعث وشارك بعدها  1957نتسب عام إنتقل إلى خاله في بغداد ليكمل دراسته، ا  و 

 1958.2رئيس الوزراء العراقي "عبد الكريم قاسم" الذي أطاح بالملكية العام  قتلفي محاولة 

وصل عبد السالم عارف إلى  1963منه، وفي عام  هربّ عاد إلى العراق بعد أن 
مع البعثيين في البداية غير أن ذلك لم يدم طويال وبدأ الخالف بينهم  حليفاالحكم حيث كان 

هم صدام حسين ولكنه تمكن من الهروب من السجن وسجن معظم البعثيين وكان من بين
، وترأس الضابط إلى الحكموذلك أدى إلى وصول البعثيين  بانقالب 1968وشارك عام 

                                                           

1-ibid,pp 84-88 
2- « Les grandes dates de la vie de Saddam Hussein » ,sans auteur, publié le :  31-12-
2006, vu sur :  http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20061230.OBS4949/les-
grandes-dates-de-la-vie-de-saddam-hussein.html,: 10/09/2015. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/index/2006/12/31/
http://tempsreel.nouvelobs.com/index/2006/12/31/
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20061230.OBS4949/les-grandes-dates-de-la-vie-de-saddam-hussein.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20061230.OBS4949/les-grandes-dates-de-la-vie-de-saddam-hussein.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20061230.OBS4949/les-grandes-dates-de-la-vie-de-saddam-hussein.html
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أحمد حسن بكر النظام الجديد وأصبح بعد ذلك صدام حسين نائبا  االنقالبالعراقي وقائد 
 للرئيس.

بكر وأصبح رئيس الدولة تولى القيادة خلفا للبكر أحمد حسن ال 1979وفي جويلية 
ورئيس الوزراء واألمين العام القطري لحزب البعث ورئيس مجلس قيادة الثورة والقائد األعلى 

 .1للقوات المسلحة

الصدمة النفطية ، يجابيإقتصادي جد إستفد نظام صدام من واقع إفي السبعينيات 
في منطق سياسة ريعية  رتفاع أسعار النفط سمحت للعراق بمداخل نفطية هائلة وإو  األولى

تما توزيع هذه المداخل على المجتمع و شراء والءهم و ذلك عن طريق مناحات حكومية و 
سياسة ضريبية محدودة.ففي هذه الفترة عرف المجتمع العراقي مجانية التعليم من الروضة 

الف من توزيع مئات اآل ،مجانية العالج في المستشفيات العراقية كافة ،إلى شهادة الدكتوراه
بتدائية ومتوسطة وثانوية في إمدرسة  5500بناء  ،القطع األراضي للموظفين بأجور رمزية

توزيع ، توزيع األدوات والمستلزمات الزراعية للمزارعين بأجور رمزية ،جميع أنحاء العراق
 .2ستغاللها في مشاريع زراعيةاألراضي الزراعية لخرجي كلية الزراعة مجانا إل

جتماعية التي يستفد منها المجتمع العراقي قد جسدت متيازات اإلغير أن هذه اإل
تسلط النظام حيث تما التحكم عن الصحافة و اإلعالم و التي كانت قائمتا على الدعاية 

عتماد على مؤسسة أمنية و عسكرية متطورة بفضل مداخل الريع لتحكم على السياسية و اإل

                                                           
1 - Les grandes dates de la vie de Saddam Hussein,op.cit  
2 - Martinez ,op. cit, p. 32. 
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 األنفالحتجاجية بصفة عنيفة مثل في حملة إالشعب العراقي و ذلك بقمع كل و أي حركة 
 1ضد الشيعيين. أو

 آما فيما يخص السياسة الخارجية لنظام تميزت هذه الفترة بحروب الخليجية األولى و الثانية.

 ات خالفعلى أساس  1980نشبت الحرب ضد إيران في الحرب الخليجية االولى
يران راجع حدودية  حول نهر شط العرب و جزر في  لعدة قرون من الزمن بين العراق وا 

قيام الثورة  و تصديرالمطامح اإليرانية في إسقاط األنظمة العربية  أنغير ،مضيق الهرموز
حيث تبادل  ،إيران تأزمت العالقات السياسية بين العراق و 1979اإلسالمية اإليرانية عام 
  4في وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي 1980 مارس البلدان سحب السفراء في

عتبر العراق إ  تهمت العراق اإليرانيين بقصف البلدات الحدودية العراقية وإ 1980 سبتمبر
مع  1975عام الجزائر  تفاقيةإ بإلغاءذلك بداية للحرب فقام الرئيس العراقي صدام حسين 

 .كاملة جزءًا من المياه اإلقليمية العراقية شط العرب عتبار مياهإ  و سبتمبر  في إيران

حدث الجيوش المنطقة بعد أكبر و أكون من جهة القوات العسكرية العراقية من 
الدفاع بفضل مداخل النفط و من جهة أخرى ضعف و ستثمارات التي عرفها مجال اإل

دافعت صدام حسين إلى شن  اإليرانية قتصادية و السياسيةهشاشة المؤسسات العسكرية اإل
 2مداخل النفط. عبرتكون موجزة و تكاليفها قد تتم تغطيتها  أن معتقداهذه الحرب 

،وأدت إلى مقتل حوالي مليون شخص  1988 وتإلى أ 1980سبتمبر دامت الحرب من 
دوالر أمريكي وتعتبر هذه الحرب من أطول الحروب  مليار 1.19وخسائر مالية حوالي 

                                                           
1- Alia Al Jiboury, « Saddam Hussein : une Dictature à l’irakienne »,: 
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-490_fr.html ,: 10/09/2015. 
 

     :  http://www.almrsal.com/post/213044في: ،الحرب العراقية االيرانيةالخليج االولى  زهير القاسم-2
06 /09/2015.   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://www.irenees.net/bdf_fiche-auteur-20_fr.html
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-490_fr.html
http://www.almrsal.com/post/213044%20:%20%20%20%20%20%2006
http://www.almrsal.com/post/213044%20:%20%20%20%20%20%2006
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الشرق  التقليدية في القرن العشرين وقد غيرت هذه الحرب المعادالت السياسية لمنطقة
 . األوسط

النفط وهذا نتيجة  ستخراجإلغالبية البنية التحتية في العراق  تدمير إلىأدت هذه الحرب      
قتصادية خناقة للعراق و أزمة إ.هذا األمر نتجت عن وضعية  للقصف الجوي المتبادل

 1990.1الديون أدت بنظام إلى شن حرب أخرى على الكويت في 

حرب الخليجية المنتجة من و الديون الهائلة  لتعويض الخسائر حرب الخليج الثانية
وصلت حجم المساعدات الكويتية حيث  ماليا،العراق  تادعم  والسعودية الكويتأين  األولى

دوالر، كانت العراق تأمل بدفع  مليار 14يقارب إلى ما  اإليرانية الحرب العراقية للعراق أثناء
غير للنفط.  أوبك بواسطة تقليل نسبة إنتاج منظمة النفط هذه الديون عن طريق رفع أسعار

النفط بدال  برفع نسبة إنتاجهما من واإلمارات العربية المتحدة تهم العراق كل من الكويتإأن 
مما أدى إلى  ،من خفضه وذلك للتعويض عن الخسائر الناتجة من انخفاض أسعار النفط

باإلضافة إلى .2للبرميل $18بداًل من  $ 12و  10نخفاض النفط إلى مستوى يتراوح بين إ
مما  الخليج العربي نتائج الحرب العراقية اإليرانية كان تدمير موانئ العراق على حدىذالك إ
حركة التصدير العراقي للنفط من هذه الموانئ، وكانت القيادة العراقية تأخذ في حساباتها  جمد

ولكنها كانت تحتاج إلى مساحة أكبر  مرة أخرى، إيران حتمالية نشوب الصراع معإالمستقبلية 
أحسن فرصة لتحقيق هذا التفوق  الكويت فكانت ،الخليج العربي من السواحل المطلة على

                                                           

1-Philippe RONDOT, « IRAK-IRAN  GUERRE  », Encyclopædia Universalis ,vu 
sur : http://www.universalis.fr/encyclopedie/irak-iran-guerre , : 20/09/2015  . 
 
 

 :في، "حرب الخليج الثانية،"قسم البحوث و الدراسات-2
  -9379-476c-e90d-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/d1d861d6  

db6812e7e41e#0 20/09/2015. 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://www.universalis.fr/encyclopedie/irak-iran-guerre%20,%20vu%20le%20:%20(
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حتياطات النفطية هي اإل هجوم الكويتفي غير أن بات الهدف األساسي .اإلستراتيجي
متالكها قد تسمح للعراق بتأثير في تحديد أسعار البترول بكونها اكبر دولة إب الكويتية التي 

 1.يت التي كانت جزء و تابعة للعراقستقالل الكو إ، خاصة أن العراق لم تتقبل نفطية

 بمبررالكويت، شن الجيش العراقي هجوما على دولة  1990عام  أوتفي الثاني من 
ستيالء القوات العراقية على إنتهى بإ ستغرق الهجوم يومين وإسرقة الكويت للنفط العراقي، 
بعد  .برئاسة العقيد عالء حسين تابعةثم شكلت حكومة  أوت 4كامل األراضي الكويتية في 

جتماع لمجلس األمن وتم تمرير إالواليات المتحدة عقد  طالبت الكويت و ،العراقي التدخل
نسحاب العراق من إطالبت ب جتياح واإل على ركزوالتي  660قرار مجلس األمن الدولي رقم 

الواليات المتحدة  رأسهادولة عربية و غربية على  28فتشكل تحالفا ما بين  .الكويت
لهدم  جًويا قًصفا التحالف قوات بدأت ،1991 بداية في و المتحدة أممطار إتحت  األمريكية

 أسابيع خمسة طوال ٬الكويت في والًحقا ٬العراق في عسكريةال و صناعيةال المؤسسات
 .العراق لدى الهجومية القوة تدمير إلى األولى المرحلة في ترمي العملية هذه كانت .متواصلة

 النظام لدى والنووي  والكيميائي البيولوجي السالح ترسانات تدمير ٬أيًضا أهدافها من وكان
 على الحصول في العراقي النظام قدرات وتعطيل العراقي ي الجو  سالح وتحطيم ،العراقي

 ٬ لياًل  تعمل جهزةأل ستخدامهاإب أهدافها معظم تحقيق من التحالف دول تمكنت ،معلومات
 والبحر العرب بحر و الخليج مياه في راسية سفن من إطالقه تم أين دقيقة و متطورة وأخرى 
 التصدي أو التحالف لقوات التدميرية القوة مواجهة العراقية القوات إمكان في يكن لم.األحمر

 .العراق جنوبي الكويت في العراقي للجيش له

                                                           
1-Anne Lucie, Chaigne Oudin, REVENDICATIONS IRAKIENNES SUR LE KOWEÏT ET 
GUERRE DU GOLFE DE1991, 
HTTP://WWW.LESCLESDUMOYENORIENT.COM/REVENDICATIONS-IRAKIENNES-
SUR-LE.HTML ,: 22/10/2015. 

http://www.lesclesdumoyenorient.com/Revendications-irakiennes-sur-le.html
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Revendications-irakiennes-sur-le.html
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Revendications-irakiennes-sur-le.html
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 بًريا هجًوما التحالف قوات شنت حين ٬ للحرب الثانية المرحلة بدأت 1991 فبراير 24 في
 القوات مقاومة ولكن .العراق وجنوبي الكويت نحو متقدمة واحد وقت في عدة جبهات على

 يومين وبعد .فاستسلمت ٬ اإلمدادات خطوط عنها وانقطعت ٬ هشة كانت الكويت في العراقية
 وقف م 1991 فبراير 28 في التحالف دول فأعلنت ٬ باالنسحاب قواته حسين صدام أمر

 .العراق ضد العسكرية عملياتها جميع
  6في العراق وافق أن بعد الحرب نتهاءإ رسًميا األمن مجلس أعلن م  1991ريلفأ  11في
 أضرار عن الكويت بتعويض ضمنًيا فيه تعهد بقرار النار إطالق وقف على1991ريلفأ

 الحربية إنتاجه مصانع وكذلك ٬والنووية البيولوجية أسلحته منشآت جميع وتدمير ٬ الحرب
 العراق إلى فًرقا المتحدة األمم نتدبتإ ٬الحق وقت وفي .العسكري  بالتصنيع يتعلق ما وكل

 ما كل لتنفيذه ضماًنا عليه الحظر عقوبات فرض في واستمرت المنشآت تلك تدمير لمراقبة
 1.به تعهد
قتصادي دولي الذي أدى إلى أزمة إنسانية نتجت عن إعن حصار  ،هذه الحرب نتجت

حيث قمت األمم المتحدة بإنشاء  UNICEFضحايا سنويا حسب أرقام اليونسف 200000
قتصادية لتخفيف العقوبات اإل 2003و ذلك إلى غاية  1996 في "برنامج "نفط مقابل غذاء
 2على المجتمع العراقي.

فخالل فترة حكم صدام حسين سمحت المدخوالت الريعية بتطورات و سياسة اجتماعية و 
شراء والء الشعب رغم النظام التسلطي القائم أدت بالعراق إلى ارفه دول العرابية غير أن 

                                                           

 "،في:1991 الصحراءعاصفة : حرب الخليج الثانية" ,حنان الذهب1  

HHISTORY/VLPBL9IVFIU.ELD.AE/HOME/DETAILS/HTTP://WWW.NATIONSHI

TM، :22/03/2015. 

2 L'Equipe de Perspective Monde, Invasion du Koweït par l'Irak »,vu sur : 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=166,:  10/10/2015.  
 

http://www.nationshield.ae/home/details/history/VlpbL9IvfIU.html
http://www.nationshield.ae/home/details/history/VlpbL9IvfIU.html
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=166/
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=166/


الفصل الثالث                                                                                                 

2014-2003رهان النفط و استقرار النظام العراقي في فترة        
 

87 
 

عن تدهور اقتصادي و أزمة إنسانية خانقة  أسفرتالحروب الخليجية و الحصار الدولي  
 لنظام العراقي. 

 2003الرهان النفطي و حرب العراقية في  :ث الثانيالمبح

 قد واقع عن نتج قد فهذا ،العراقي لتاريخا أحداث أهم من 2003 في األمريكي التدخل عدي   
 لعدة سنين. المنطقة كل و للعراق السياسي مسار في يؤثر

 2003الثروة النفطية العراقية قبل التدخل األمريكي في  :أوال 

حتياط نفطي عالمي إمتلك ثالث تالعراق  نأستكشافية الدراسات اإلأكدت معظم 
ثروته ل نظرامغريا للسيطرة  ت، وأصبحالعراق محل أنظار الدول الغربية جعليمما  ،مؤكد

الهيمنة على النفط العراقي لم يكن وليد  إن النفطية في ظل تزايد الطلب على النفط عالميا. و
نما يعود إلى بدايات اكتشاف النفط بالعراق فـي عـشرينيات القـرن  الظروف الحالية وا 

 الماضي.

، مما جعلها مليار برميل نفط 115ة ال تقل عن يمتلك العراق احتياطيات نفطية مؤكد
ويكمن المقدار  .عودية العربيةة الستحتل المرتبة الثالثة عالميا و الثانية عربيا بعد المملك

غيـر الحتياطات اإل نسبةي ف. تختلف تقديرات الخبراء بر من هـذا النفط في جنوب البالداألك
و هذا راجع إلى اإلمكانيات التكنولوجية و التقنية الغير متطورة لسلطات العراقية و  ،المؤكـدة

ستكـشافات النفطية ن اإلأل لى و الثانية والحقول النفطية المتهدمة بعد الحروب الخليجية األو 
. حيث يرى بعض الخبراء أن المكامن النفطية من األراضي العراقية %10شمل سوى لم ت

   العميقـة الواقع معظمها في منطقة الصحراء الغربية يمكن أن تكون مصادر نفطية إضافية
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 45مليـار برميل أخرى أو أكثر حسب بعض اآلراء المتفائلة ونحو  100) قد تصل الى 
  1ستكشافها بعد.إ، لكن هذه المناطق لم يجر مليار برميل حسب دراسات أخرى(

عمالق ، حقل الرميلة الشماليكالجنوب العراقي  من أهم حقول النفطية نجد حقول 
حقل غرب  ،الكويتجنوب دولة الى  وصوالالحقول العراقية ويمتد من غرب مدينة البصرة 

متداد الشمالي من أكبر حقول النفط العراقية، وهو بمحافظة البصرة، يمثل اإل و هو القرنة
النفطي  حتياطالجزء األعظم من اإل يركز حقل مجنون النفطي لشمالي،لحقل الرميلة ا

حقال منها عشرة حقول منتجة وخمسة ما  15محافظة البصرة حيث يوجد  ايضا فيالعراقي 
مليار  65حتياطيا نفطيا يقدر بأكثر من إزالت تنتظر التطوير واإلنتاج. وتحتوي هذه الحقول 

 .حتياطي النفطي العراقيتقريبا من إجمالي اإل %59برميل، أي نسبة 

وهو خامس أكبر : كركوك حقل هناك والشمالية الوسطى النفط حقول فيما يخص 
حقل في العالم من حيث السعة وهو عبارة عن هضبة يقطعها نهر الزاب الصغير ويبلغ 

كم في عرض يبلغ حوالي أربعة كم حيث يقدر االحتياطي النفطي  96.5طولها حوالي 
من إجمالي  %12مليار برميل، أي أنه يشكل حوالي  13الموجود في كركوك بحوالي 

 2العراقي من النفطاالحتياطي 

في عهد حكومة الرئيس السابق صدام حسين وقبل سنة  ،من ناحية اإلنتاج أما
جتياح العراق إنخفض اإلنتاج بعد إوقد  .ماليين برميل يوميا 3.5وصل اإلنتاج إلى  1990

قرار برنامج النفط مقابل  1995للكويت، وظل يتراجع إلى أن أقرت األمم المتحدة في أبريل 

                                                           

،" التراخيص النفطية ودورها في مستقبل الصناعة النفطية بالعراق", أحمد عمر الراوي -1 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=3330 (:25/10/2015،تاريخ اإلطالع.) 

،" في: حتياطي واإلنتاجلإلالنفط العراقي ا" ,سالم أحمد ولد أحمد سيدي-2 

-beed-4fca-631d-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/71684a9a  

2871c93d3d77، (:25/10/2015تاريخ اإلطالع.) 

 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%82%D9%84_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%82%D9%84_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%82%D9%84_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%82%D9%84_%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%82%D9%84_%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=3330
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=3330
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/71684a9a-631d-4fca-beed-2871c93d3d77#*
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/71684a9a-631d-4fca-beed-2871c93d3d77#*
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/71684a9a-631d-4fca-beed-%20%202871c93d3d77
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/71684a9a-631d-4fca-beed-%20%202871c93d3d77
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 اينظلت وطيرته في صعود  ألف برميل يوميا 740إلى  1996سنة  رتفع اإلنتاجإالغذاء، ف
 .1 2000 سنة وصلت إلى نحو ثالثة ماليين برميل يوميا

2003الدوافع النفطية لتدخل األمريكي في العراق في  :ثانيا 

تسعى الواليات المتحدة األمريكية  ،السوفيتيتحاد نهيار اإلإمنذ نهاية الحرب الباردة و 
ألن تحافظ على ريادتها على رأس النظام العالمي األحادي القطبي الجديد عن طريق وضع 

ستراتيجيات الواليات المتحدة إتعتمد جميع  إذ ،ستراتيجيات خاصة لكل منطقة في العالمإ
ستغالل له اإلستغالإ ستخدام نقاط القوة والضعف لكل منطقة وإهو  و ،على نهج محدد

األمثل بما يتماشى مع أهدافها وغايتها. وال شك فأن منطقة الشرق األوسط هي على رأس 
 قائمة تلك المناطق لما لها من أهمية كبرى في اإلستراتيجية األمريكية.

بعامال جديدا في معادلة األمن الدولي أين ظهر  2001سبتمبر  11جاءت أحداث 
، وهو ما كانت تحتاجه إدارة لعالمي ما بين "الخير و الشر"ااإلرهاب كأحد أطراف الصراع 

، ة السياسة الخارجية بواسطة الحربستراتيجي القائم على تنفيذ أجندبوش لتطلق مشروعها اإل
نجد أن العزم ف .هذا التوجهالمحافظين الجدد في الذي لعبه  دورحيث يجب اإلشارة إلى 

إعترف الرئيس جورج بوش  ، فقدكان واضحا العراقإلسقاط نظام صدام حسين في  األمريكي
سيتم محاربة األنظمة والقوى المعادية إلى أخرهم، حتى ال تهاجم أن  2001منذ  ابن بأنه

عميق الفكري الإطار تحول و هذا في مرة أخرى  و مصالحها الواليات المتحدة األمريكية
 . 2ستراتيجية االمريكيةلإل

عتبار أن من كل المبررات التي قدمتها اإلدارة األمريكية معظمها ظهرت كاذبة إ يمكن  
مثابة مجموعة من تبريرات إلقناع الرأي العام األمريكي والعالمي بشرعية الحرب  إالفكانت 

                                                           

 نفس مرجع السابق, سالم أحمد ولد أحمد سيدي1 

دفاتير السياسة و  ، جـدلية النفـط والــقوة  :الباردةالسياسة األمريكية في الخليج بعد الحرب عبد الكريم باسماعيل ، -2 

 .294(. ص. 2012( )جانفي 6القانون ورقلة  ع )

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/71684a9a-631d-4fca-beed-2871c93d3d77#*
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/71684a9a-631d-4fca-beed-2871c93d3d77#*
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ستمرار حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين إفمن هذه التبريرات هناك  ،الخليج الثالثة
قرارات األمم المتحدة المتعلقة بالسماح للجان التفتيش عن األسلحة بمزاولة في عدم تطبيقه ل

أعمالها في العراق في حين أن الواليات المتحدة األمريكية وضعت موعدًا نهائيًا لبدأ العمليات 
 ةستمرار حكومة الرئيس العراقيإ ،العسكرية بينما كانت فرق التفتيش تقوم بأعمالها في العراق

قرارًا لألمم  19متالك "أسلحة دمار شامل" وعدم تعاون القيادة العراقية في تطبيق إ بتصنيع و
من الجدير  ،المتحدة بشأن إعطاء بيانات كاملة عن ترسانتها من "أسلحة الدمار الشامل"

بالذكر أنه لم يتم حتى هذا اليوم العثور على أية "أسلحة دمار شامل" في العراق بل أن نتائج 
متالك حكومة إ أو، متالك العراق ألسلحة الدمار الشامل نهائياً إحة أكدت عدم مفتشي األسل

الرئيس السابق صدام حسين لعالقات مع تنظيم القاعدة ومنظمات "إرهابية" أخرى تشكل 
فكرية  عواملستحالة وجود دليل إل بأيخطرًا على أمن واستقرار العالم وهو إدعاء لم يثبت 

 1.عدة بنظام الحكم العراقي العلمانيوعقائدية تجمع تنظيم القا

فهنا تظهر لنا أن أسباب الحرب اقتصادية و طاقوية قبل أن تكون قيمية أخالقية فهذا 
الطرح يجد أكثر توافقا  نظرا ألهمية النفط في النظرة اإلستراتيجية األمريكية, فالعراق بموقعه 

 ولعل   حتياطي العالمي للنفط الذيستراتيجي يجعل من يسيطر عليه، يسيطر على ثلثي اإلاإل
ذلك يضمن للواليات المتحدة تحقيق أكثر من هدف جزئي في سياق أهدفها األساسية التي 

 2تتركز في :

                                                           
1-Michel Collon,"10guerres,10médiamensonges"VUE 

SUR :http://www.michelcollon.info/10-guerres-10-mediamensonges.html,: 04/11/2015. 
 

2-Lisa Romeo,   « ENJEUX DU PÉTROLE  IRAKIEN 2011  1990/ »,   SUR 

LE :HTTP://WWW.LESCLESDUMOYENORIENT.COM/ENJEUX-DU-PETROLE-

IRAKIEN-1990.HTML, . 12/11/2015 

 

10guerres,10médiamensonges
10guerres,10médiamensonges
http://www.michelcollon.info/10-guerres-10-mediamensonges.html
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Enjeux-du-petrole-irakien-1990.html
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Enjeux-du-petrole-irakien-1990.html
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. السيطرة على نفط العراق تقلل من اعتماد الواليات المتحدة األمريكية على النفط الخليجي 1
كون اغلب اإلرهابيين من جنسية  سبتمبر و11خاصة المملكة السعودية خاصة بعد أحداث 

 سعودية .

. السيطرة على ثروة نفطية بهذا الكم تساعد على التحّكم في أسعار النفط والتصدير 2
 واإلنتاج.

. التأثير بقوة في المصالح االقتصادية للقوى الطامحة في لعب دور في النظام الدولي 3
أوسطي. فالسيطرة على العراق تمثل كصين ، عبر التحّكم في إمداداتها من النفط الشرق 

الحلقة األخطر في مخطط الهيمنة على مصادر الطاقة العالمية، عبر التأثير في االقتصاد 
 العالمي لعقود عديدة قادمة.

على هذا األساس فاإلستراتيجية األمريكية ربطت النفط بالمجال األمني عبر تقوية   
م أن التنوع مهم 2002علن جورج بوش االبن في إذ أ  ،قتصاد والتأكيد على تنوع مصادرهاإل

على مصادر واحدة  الواليات المتحدةعتماد إف ،ليس ألمن الطاقة فحسب بل لألمن القومي
للطاقة يجعلها تتعرض إلى انتكاسات ومخاطر. حيث رأى مستشار األمن القومي ووزير 

ي يعد تحديا لألمن أن  خفض اإلنتاج النفط ،الخارجية األسبق األمريكي هنري كيسنجر
, وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة األمريكية إلى أن  كل مليون برميل 1القومي األمريكي

نخفاض في النتاج المحلي اإلجمالي إمن النفط ينقطع عن السوق في اليوم, يؤدي ذلك إلى 
 .2(%0,5-%0,3للواليات المتحدة األمريكية بنسبة تتراوح بين )

                                                           
أبحاث عراقية, العدد , مجلة تطور األستراتيجية االمريكية تجاه النفط والدول المنتجةفيان هادي عبد كاظم, -1
 39, ص(م 2007) (,2)
 

2 - Anthony Cordesman,Geopolitics and energy in the Middle East, (Washington: 
Washington, dc-center fo strategic and international studies 1999), p.75. 
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 ويتضح مما تقدم أن  الرهان النفطي يجعل البترول أداة من أدوات ممارسة النفوذ السياسي، 

العراق من أجل تجسيد مصالحها في  حدة قد خاضت حربكثيرون أن  الواليات المتاليرى  و
ستغالل شركاتها النفطية لمناطق إو النفطية المنطقة بتحكم في مسارات خطوط األنابيب 

في العراق الذي يمتلك وحده أربعة أضعاف االحتياطيات األمريكية بما فيها  لبترولباالغنية 
و  للواليات المتحدةخالل القصف الجوي و الهجومات البرية العسكرية  أنأالسكا، خاصة و 

التي تملك  500فما بين  ،سعت السلطات الحليفة إلى عدم قصف آبار النفطية ،حلفائها
في إعادة تشغيل المحرك  الواليات المتحدةضافة سارعت إلاو ب، هاتما تدمير  9العراق إال 

 1. 2003تما ذالك منذ جوان  ،اإلنتاجي النفطي للعراق

النفط هو المحدد المهم وراء الحرب األمريكية على العراق فإنه ليس بهدف إشباع 
الحاجة األمريكية اآلنية له، بقدر ما هو أداة للسيطرة العالمية وبسط الهيمنة على واحد من 

أهم مصادر الطاقة في العالم، كي تكتمل مقومات اإلمبراطورية األمريكية المزمع بناؤها وفقًا 
االمركية و مطامحها لمواصلة في هيمنة العالم والذي يرى دعاته، وعلى رأسهم للمشاريع 

نتصار في العراق َمكن إن اإلفمحافظين الجدد أنه لن يتحقق دون السيطرة على النفط. 
اإلدارة األمريكية من تحقيق مكتسبات على المستوى العالمي، إضافة إلى الهيمنة المباشرة 

 العراق. على

2003في نتائج التدخل االمركي في العراق  :ثالثا 

شهدت العراق بعد التدخل األمريكي حالة فوضى سياسية وأمنية تمثلت باألعمال 
ندالع النزاعات الطائفية بين شيعة وسـنة ، أسـفـرت عـن ظـاهـرة إ اإلرهابية ضد المدنيين، و

 فـي بعض المناطق الـعـراقـيـة.« الميليشيات العسكرية»

                                                           
1 - Romeo , op. cit,  
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مزيد من اإلسالميين المتطرفين إلى ال 2003دفعت الحرب على العراق في عام   
العراق لخـوض المعركة ضد الواليات المتحدة على أرض العراق وبعيدًا عن حدود الواليات 

 الصليبيةحتالل األمريكي و الصبغة الدينية ، فشكلت النظرة االمبريالية لإليةأوروب المتحدة و
جاذبًا جديدًا بالنسـبة إلـى التنظيمـات اإلسالمية الجهادية، سواء لجهة لحرب العراق قطبًا 

تحالف )يهودي  تقول ان هناكنتشار اإليديولوجية التـي إ المقاومة المسلحة أو لجهة توسع و
نصراني( يسعى إلى إخضاع المسلمين في مختلف أنحاء العـالم، للحليف اإلسرائيلي وما  –

ذالل بحق   .1سواء  الفلسطينيين والعراقيين على حد يمارس من قمع وا 

السني ( على  -على تفعيل الصراع العربي ) الشيعي  حرص التدخل االمريكي
تحادية مستوى األحزاب الحاكمة والمليشيات التابعة لها من جهة، والصراع بين الحكومة اإل

تفاقات من جهة ثانية، وممارسة السياسات الطائفية من وحكومة اإلقليم بسبب عـدم تنفيذ اإل
قبل الحكومات التي تعاقبت على حكـم العراق والمستبدة بأمرها من جهة ثالثة، قادت كل هذه 

خـتالط األوراق بـين المطالب العادلة لفئات واسعة من الشعب إالتناقضات متداخلة إلى 
رهابية التـي سعت إلى تبني تلك المطالب، مما والمحافظات الغربية من العراق وبين القوى اإل

أشعر البعض من أبناء الشعب من أتباع المذهب السني العرب خطًأ بأن هذه القوى 
اإلرهابية يمكنها أن تدافع عن مصالحهم وحقوقهم العادلة بعد أن يأسـوا مـن تجـذر السلطة 

ة أمنية ال سبيقة لها في الدولة فرغم فهذا أدى بالعراق إلى أزم .المذهبية والعشائرية والطائفية
غير أن  2004و تولي إدارة الدولة إلى غاية  2011نسحاب القوات األمريكية إال بعد إعدم 

قتصادية أو العسكرية التي دمرت خالل الحرب أو انحلت هشاشة المؤسسات السياسية اإل
 فساد و طائفية. ،بطالة ،جتماعية صعبة مميزة بالعنفإبعدها نتجت عن وضعية 

 
                                                           

ودواعي  العراقية في مواجهة التنظيمات اإلرهابية: عوامل االنجازالمؤسسة العسكرية  ,حسن تركي عمير- 1 
 .133،ص. )2015جانفي (دفاتيير السياسة و القانون .,اإلخفاق
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في دولة  ،الطائفية االنقسامات بإثارةيتهمون الغزو األمريكي مباشرة  فهناك كثيرون 
أّي بوادر المعارضة من جانب األغلبية  (الذي ينتمي لألقلية السنية)سحق فيها صدام أين 

ات فالوالي الشيعية لكنه نجح في تقليص مظاهر االنقسامات الطائفية في الحياة اليومية 
نقسامات طائفية وعرقية ومازالت تسعى جاهدة إالمتحدة تترك وراءها دولة تعاني من 

شفا حرب أهلية  إلىرتباك سياسي بعد الصراع الطائفي الذي دفع البالد إ حتواء تمرد وإل
  2007.1و 2006عامي 

ستقرار نعدام اإلإ بالقلق بسبب البطالة و أصبح الشعور العراقي يتميز 2003فبعد 
ال يتمتعون بالتيار الكهربائي  المياه و مناألمني وفي ظل كل هذا يعانون من نقص حاد 

 يملكون مولدات خاصة بهم. حيث السوى لبضع ساعات في اليوم 

أدت العراق إلى أن تكون آلة الدول  ،ضعف المؤسسات السياسية لسلطة المركزية
آلتان عبر الطوائف الكائنة قد تؤثر في  ،اإلقليمية الكبرى كإيران و المملكة السعودية

من تدخل يخشون  أن إلىبالعراقيين  أدىفهذا األمر  .مجرى الحياة السياسية اليومية
 نسحاب الواليات المتحدة. ويخشى السنة منإفي شؤون بالدهم بعد و جيرانهم بالمنطقة 

                                                           

1 Corentin Denis,  «  LES SUNNITES D’IRAK, AU CŒUR DES CRISES DEPUIS 2003  : 
L’ANALYSE PAR LES CARTES »,SUR LE :   
HTTP://WWW.LESCLESDUMOYENORIENT.COM/LES-SUNNITES-D-IRAK-AU-
COEUR-DES.HTML, 23/10/2015.  

 

http://www.lesclesdumoyenorient.com/Les-sunnites-d-Irak-au-coeur-des.html,
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Les-sunnites-d-Irak-au-coeur-des.html,
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يقول الشيعة أنهم يخشون  المتزايد إليران التي تزداد تقاربا مع الحكومة في بغداد و ذالنفو 
 1نقالب سني تحركه السعودية التي لم تتقبل الحكم الشيعي في العراق.إمن 

فإذا كان الهدف المعلن للواليات المتحدة في غزو العراق هو نشر الديمقراطية و 
ستحواذ عن النفط العراقي فلم أن ما عاد اإل ةفلحقيق ،القضاء على أسلحة الدمار الشامل

بل تركت فوضى كبرى في كل مجاالت النظام السياسي العراقي الجديد  ،أهدافهاتحقق أي 
 و الهاش.

 العنف السياسي في العراق :المطلب الثالث

 او األمنية الناحية من سواء الحالي العراقي واقع في تأثير األكثر العوامل أحد النفط يشكل
 االجتماعية

 الريعالنظام السياسي العراقي و تسيير  :أوال 

 رتفاعإف ،هشاشته أوستقرار النظام إالتسيير لمداخل الريع قد يؤثر في  أن شك ال  
 عدد عليه ينطوي  بما فيه، الصالح الحكم لغياب نعكاسإ هو مجتمع أي في الفساد مستوى 

 ومن، محدودة ممارسة الفساد من تجعل سياسي نظام أي في توفرت لو التي المقومات من
 وتوافر خاص، بشكل األعلى مستوياته القرارات وعلى تخاذإ في العقالنية :المقومات هذه

 .المحاسبة و والمسائلة الشفافية

 منذ العراقية الدولة إدارة في خلل على الدالة المؤشرات من مؤشر السياسي الفساد
   ،صعبة الملكي العهد في طياالديموقر  البناء مهمة جعلت خطيرة آثار منه نتجت نشأتها،

                                                           
1 -Luis Imbert,  «  Irak : dix ans après la guerre, histoire d'un gâchis »,  Le Monde, 
(20/03/2013).vue le :http://www.lemonde.fr/proche-orient/visuel/2013/03/20/irak-dix-
ans-apres-la-guerre-histoire-d-un-
gachis_1850713_3218.html#vLHs8JLAkpXv0pDI.99, 17/10/2015  

http://www.lemonde.fr/proche-orient/visuel/2013/03/20/irak-dix-ans-apres-la-guerre-histoire-d-un-gachis_1850713_3218.html#vLHs8JLAkpXv0pDI.99
http://www.lemonde.fr/proche-orient/visuel/2013/03/20/irak-dix-ans-apres-la-guerre-histoire-d-un-gachis_1850713_3218.html#vLHs8JLAkpXv0pDI.99
http://www.lemonde.fr/proche-orient/visuel/2013/03/20/irak-dix-ans-apres-la-guerre-histoire-d-un-gachis_1850713_3218.html#vLHs8JLAkpXv0pDI.99
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 متصلة حلقات هناك تكن فلم ،اإلستبداديةب تسمإ الذي الجمهوري  النظام بداية مع نتهتإ و
 النخبة نوعية إدارة في تكمن األسباب أهم ولعل المعاصر، بالمفهوم الدولة بناء ستكمالإل

 .لمداخل الريع الحاكمة

وال بد هنا من اإلشارة إلى أن طفرة أسعار النفط في السنوات األخيرة وعودة أسعاره 
بسبب األزمة االقتصادية العالمية والتراجع  إلنخفاضإلى مستويات عالية )بعد أن تعرضت 

و  لخدماتيافي الطلب( رفعت من حجم الريع النفطية بحيث تنامت سمات الطابع الريعي و 
العراقي التي وّظفتها "النخبة السياسية" لتوسيع شبكة العالقات "الزبائنية" قتصاد لإل لتوزيعيا

 جتماعية و السياسية ولتطوير آليات االستيعاب والسيطرة. قتصادية اإلاإل
قتصاد العراقي ستفادت من الطبيعة الريعية الخدماتية لإلإجتماعية إفإن هناك طبقات وشرائح 

في الشرائح  ضعةمتمو في إطار ذلك فئة بيروقراطية رأسمالية  تطوربدرجات متفاوتة. وقد 
بيروقراطية الحكومية والسياسية والعسكرية واألمنية العليا التي تنحدر في األساس من الفئات 

  1 الوسطى والفقيرة.
تشكيل هذه الفئة المشار إليها جاءت جراء حيازتها على  هنا ال بد من التوضيح بأن

أنها "تملك" الدولة من خالل "سيطرتها" على مفاصل الدولة وأجهزتها. "جهاز الدولة" أي 
وبسبب عملية "نهب" المال العام الممنهجة فقد حصلت هذه الفئة على حصة كبيرة من 
  مداخل "النمو االقتصادي المرتفع جدًا" الناجم باألساس عن ارتفاع أسعار الريع النفطية.

ا يعني أن هذه الطبقة قد امتلكت مصدًر ا اقتصاديًا و بلغة العلوم االجتماعية، فإن هذ 
جديدًا و"خاصًا" لقوتها يعّزز قدرتها على تطوير الشبكات "الزبائنية". الالفت أن تنامي دور 
البرجوازية التي باتت تضم شرائح "رجال األعمال الجدد" الذين عملوا كمقاولين ثانويين مع 

ر العراق التي أنشأها االحتالل، أو اللذين عملوا القطاع الحكومي وقبلها مع مؤسسات إعما
                                                           

 ،إيبرت مؤسسة فريدريش: بغداد)، النظام الريعي وبناء الديمقراطية. الثنائية المستحيلة حالة العراق ،صالح ياسر -1 
 .3-2ص ص. ، 2013(
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في مجال الوساطة في عقود التجارة الخارجية التي كانت "العمولة" تشكل نسبة كبيرة من 
قيمتها اإلجمالية. إلعطاء فكرة عن ريعية الفساد األسود، فقد ُقّدرت ريعية الفساد نتيجة 

و  20بلدان العالم الثالث بما يتراوح بين  األوروبية في بعض العموالت التي تدفعها الشركات
من تكاليف التكوين الرأسمالي )المباني والمعّدات( فوق التكلفة األصلية. وخالل هذه  % 50

غير الخفي بين "النخبة" البيروقراطية وبين الفئة البرجوازية في إطار  الفترة نشأ التحالف
  1 1.2دينامكيات العالقة الزبائنية بينهما

. 

 

كما أشرنا في أكثر من موقع في هذه الدراسة، فقد شكلت الريع المتأتية من صادرات  
كذلك الموازنات المالية السنوية، وتساهم هذه  قتصاد العراقي والنفط الطبيعة الريعية لإل

 المعطيات في تفسير عزوف السلطات الحاكمة عن إجراء اإلصالحات المطلوبة. 
عتماد إالريعية تؤثر سلبًا في عملية التحول إلى الديموقراطية، ف لمداخلا أنويمكن القول 

عتمادها على الضرائب إ على الدخل الريعي أكثر من  و خزينتها العام للدولة االقتصاد
المفروضة على المواطنين المكلفين يقوي من أثر مقولة "ال الضرائب من دون تمثيل نيابي 

 عن المجتمع. الدولة ستقاللإكل أساس تش ي مفاجأةومن هنا ليس  ،للمواطنين"

 

ندالع حركات إقتصادّية الظروف التي أدت إلى لقد شكلت هذه الخلفّية االجتماعّية اإل

. وجاءت اإلجراءات القمعية التي لجأت  2011خالل عام العراق ها تحتجاجية التي شاهداإل

إليها الحكومة العراقية لتعكس هشاشة الدولة، ال قّوتها. فاللجوء إلى القّوة المباشرة من خالل 

البنيوية للدولة وتعكس تلك اإلجراءات  ضعفاألجهزة "الصلبة" يأتي كتعبير عن تعويض 
                                                           

،" قي: العقد األخير في تاريخ سورية جدلية الجمود واإلصالح ",محمد جمال باروت-1
,http://www.arab48.com.html:20/09/2015 . 

 
  ، 
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متيازات الطائفية و القومية بات غير قابل ى نظام اإلأيضًا حقيقة أن ائتالف الحاكم القائم عل

بعد أن ضعفت استراتيجّياته في الهيمنة وتقّوضت قواعد  ،السابقة األوضاعوفق  وستمرار لإل

جتماعي حيث لم يعد قادًرا على الحكم بالوسائل القديمة من دون أن يتحّول إلى قّوة عقده اإل

نصياع من دون ستمرا ر في اإلفي وضع يسمح إلقمع عارية في وقت لم يعد المجتمع فيه 

 .1تغيير جوهري يحدث في بنيته

 

 تخذها نور المالكيإستبدادية لنظام العراقي في القرارات التي تجسدت التوجهات اإل
في حين كانت مجرد سحب القوات األميركية األخيرة، وأطلق رئيس  التقرير.20112في أواخر عام 

بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الوحشي، وهو الرجل  الوزراء أمر بإلقاء القبض
عالوي، عين منافس المالكي منذ  أيادنتماء إلى التحالف السياسي المزدوج ل الذي باإل

. بعد هذا اإلعالن،  صرحت صفوف المعارضة العراقية بقمعية 2010نتخابات عام إ
دام حسين". إذا كانت المقارنة قد النظام، معتبرا سلوك المالكي ب"ديكتاتوري أسوأ من ص

نسحاب القوات األمريكية، إالحكومة العراقية بال شك، في األشهر بعد  تميزتتبدو جريئة، 
لبعثي السابق. و ذلك أساسا، من خالل االعودة إلى الممارسات التي كانت تلك في النظام 

ستثمارا إالنفط  سعارأرتفاع إثر إي عرفتا الت سيطرتها على الجيش و المؤسسات العسكرية
من قبل الحكومة المركزية،و دمجها  ئيةالقضا السيطرة على السلطة. كما تم معتبرا لتطويرها 

فتتح في ماي إإلى السلطة التنفيذية و يتضح ذالك من المحاكمة غيابيا للهاشمي، الذي 
الوزير األول الملكي يخدم  أصبحإلى ذالك، قرارات تركيز السلطة،حيث  ةباإلضاف. 2011

                                                           

 .18 . ، صذكره مرجع سابق،صالح ياسر  -1 
1-Mario Tama .  « L'Irak retombe dans l'autoritarisme ». L’EXPRESS 22/01/2012,   

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/l-irak-retombe-

dans-l-autoritarisme_1073915.html , 04/11/2015. 
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رئيس القوات المسلحة  وزير الداخلية و كال منصب رئيس الوزراء، وزير الدفاع و
متدادات األسلحة إلى بغداد، تحت تبرير إوالمخابرات، ودعا الواليات المتحدة إلى تكثيف 

 1.1"أمن الحدود والسيادة الوطنية" من العراق
و ال لمواجهة التهديدات اإلقليمية، إتضحت بشأن هذه األسلحة ليس إفتسلطية النظام 

ستعملت بشكل خاص لتأجيج المزيد إ غير أنالنزاع السوري تجاوز في حدود البالد،  أنلو 
عندما المالكي أرسل الجيش  2011في  مجسدمن القمع على المستوى المحلي، كما هو 

فرض  فهذا يشير الى التوجه لنظام الى حتجاجات المناهضة للحكومةلقمع سلسلة من اإل
يجري حاليا النظر  حيثستبداد، قيود على نطاق الحريات وتقدم شكال جديدا من أشكال اإلال

في مشروع قانون ينص على عقوبة السجن مدى الحياة لمستخدمي اإلنترنت و "سايبر 
أكثر 'المصالح  نشطاء" تجرأ على مهاجمة "الوحدة واالستقالل واألمن في العراق" و حتى

 . 2العسكرية

على الرغم من أن الحكومة األمريكية تزعم أنها ساعدت على تأسيس دولة ديمقراطية 
 مستقرة، فإن الواقع هو أن النفط و تسييره العشوائي لم يساعد في ذلك  فتركت وراءها دولة

 .استبدادية في صنع
ةتاثير الريع في الحركات االنفصالي :ثانيا  

ستقرار سياسي، ال يزال العراق في قبضة العنف إبعد عشر سنوات من حرب و عدم 
وصلت موجات العنف من هجمات و  آنإلى  نعدام األمن في جميع أنحاء الدولة،إ و
ال  أنالمستويات أدى بالبعض على الكالم بشبح حرب أهلية جديدة، غير  غتياالت إلىإ 

 .  ةالطائفي الوحيد و الهويةختزال العنف القائم إال في حجم إيمكن 
                                                           
 

 

1-Myriam Benraad « Irak , le retour tranquille de la dictature »,vu sur :http://www.telos-
eu.com/fr/globalisation/irak-le-retour-tranquille-de-la-dictature.html,   04/11/2015. 
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قتصادي  من العوامل الحاسمة اإل -جتماعيالبعد اإليعد ، يالعراقالداخيلي  في صراع
. فالرهانات هذا الصراع تتمحور حول قضية أساسية و التي هي توزيع القائمة لفهم المعادلة
 الريع النفطي.

أعلنت بغداد عن إطالق "إستراتيجية وطنية للطاقة" جديدة لتمكين البالد على أن تتخذ،  
تغطية الطلب المحلي  مليار دوالر من الصادرات في مجال النفط و6 ، 2030بحلول عام 

 1في نهاية المطاف .
فضل للعائدات صادرات النفط والغاز لتنويع األستخدام اإلكانت األولوية هي 

.غير ان، تم تكليف الثروة النفطية الهائلة المتاحة الدولة و مؤسستها إعادة البناء و قتصادهاإ
قد  ،للعراق لميزانية الدفاع وا عادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت من الحرب والعقوبات

ال  ، التيحصة صغيرة جدا من الدخل لتحسين ظروف معيشة السكانإال  امستخدإنتجت 
الشباب، الذين  بطالةالمرتفع،جتماعي إحتجاج إو صعبة،  فهذا نتج عن زال غير مستقر ت

بما في ذلك  لمسلحةتشكل لجماعات و العراقيين  مليون 31من  ٪57يشكلون أكثر من 
 2.التي تستغل هذا الوضع لجلب مرشحين محتملين الدولة اإلسالمية في العراق والقاعدة
إعادة بناء السريع للعراق، باإلضافة  تمكنالنفط  ان وفرةنظريا، كان من المفترض 

إعادة هيكلة  إلى توجيه تحولها إلى الديمقراطية. في الواقع، لقد أدى تحرير قطاع النفط و
رتفاع معمم إختالالت المؤسسية الهامة، قوات التحالف األجنبية وحلفائها العراقيين إلى اإل

                                                           

1- Myriam Benraad , Irak : la rente pétrolière au cœur de la crise, le monde 

23/06/2013,: http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/06/23/irak-la-rente-au-

coeur-de-la-crise_3435100_3232.html: 25/10/2015.  
2- MARTIN LAFON,  «  IRAK ,La  guerre du pétrole  au Moyen-Orient deuxième 

partie : Irak et le Kurdistan  Après la guerre, la banqueroute ? LE COURRIER 

DU MAGHREB 

17/02/2014 :HTTP://LECOURRIERDUMAGHREBETDELORIENT.INFO/HEAD

LINE/IRAK-LA-GUERRE-DU-PETROLE-AU-MOYEN-ORIENT-DEUXIEME-

PARTIE-IRAK-ET-LE-KURDISTAN-APRES-LA-GUERRE-LA-

BANQUEROUTE/HTML ,: 03/11/2015. 

 

http://lecourrierdumaghrebetdelorient.info/author/lafon-martin/
http://lecourrierdumaghrebetdelorient.info/headline/irak-la-guerre-du-petrole-au-moyen-orient-deuxieme-partie-irak-et-le-kurdistan-apres-la-guerre-la-banqueroute/html
http://lecourrierdumaghrebetdelorient.info/headline/irak-la-guerre-du-petrole-au-moyen-orient-deuxieme-partie-irak-et-le-kurdistan-apres-la-guerre-la-banqueroute/html
http://lecourrierdumaghrebetdelorient.info/headline/irak-la-guerre-du-petrole-au-moyen-orient-deuxieme-partie-irak-et-le-kurdistan-apres-la-guerre-la-banqueroute/html
http://lecourrierdumaghrebetdelorient.info/headline/irak-la-guerre-du-petrole-au-moyen-orient-deuxieme-partie-irak-et-le-kurdistan-apres-la-guerre-la-banqueroute/html
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تمويل معظم  يتم أين ال يزال لفساد والعنف لم يسبق له مثيل،التمرد السني والشيعي،ل
 ،حتالل األمريكيحيث عرف هذا األداء تفاقما في ظل اإل عملياتهما من خالل تهريب النفط،

، نظرا لعدم وجود الخدمات زديادإة بين السلطة والمجتمع في وفي الوقت نفسه، هناك قطيع
هذا ما أدى إلى العديد رتفاع أسعار النفط إستقرار إرغم عائدات النفط الهائلة و  األساسية،

 2011.11من المظاهرات المناهضة للحكومة في أعقاب الثورات العربية من عام 

الدستور العراقي  فكانفي ظروف صعبة،  2005صدر الدستور في أواخر عام 
الجديد أكد على إعادة تنظيم البالد على أسس فدرالية، دون تحديد مسألة تقسيم السلطات 

ت االتحادية )منطقة الحكم الذاتي الكردية والمحافظات العربية( في مجال بين بغداد والكيانا
بعبارات غامضة جدا "النفط والغاز هما ملك كل  نصت 112و  111الطاقة. المواد 

تحادية بإدارة النفط والغاز العراقيين في جميع المناطق والمحافظات"، وأن "الحكومة اإل
ن مع حكومات االقاليم والمحافظات المنتجة على شرط المستخرج من الحقول القائمة بالتعاو 

 2أن يتم توزيع العائدات بشكل عادل وبما يتفق مع التوزيع السكاني في البالد ".
، بدعم من األكراد قدمت المسودة األولى للقانون الوطني بشأن 2006في نهاية عام 

 3هذا القانون سيرفع الغموض الدستورية وتخدم أنو دفع األكراد على  ،النفط إلى البرلمان
نوري المالكي لم يكن مستعد لتنازل عن  األولالالمركزية الفدرالية. ومع ذلك، الوزير 4

                                                           

 .9.صسابق ،  مرجع ،أيمن -1
2- Ilham Younes , « TENSIONS ENTRE L’IRAK ET LE KURDISTAN IRAKIEN AUTOUR 
DES HYDROCARBURES : QUELS ENJEUX ?LES CLES DU MOYEN ORIENT »,VU SUR 
HTTP://WWW.LESCLESDUMOYENORIENT.COM/TENSIONS-ENTRE-L-IRAK-ET-
LE.HTML , CONSULTE LE 01/11/2015. 
-3Matthieu Auzanneau,  «  Exxon défie Bagdad au Kurdistan, Le Monde, » 29/11/2011, vu 
sur :http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/11/29/exxon-defi-bagdad-au-kurdistan/html 
vu le : 02/11/2015. 

 

 

http://www.lesclesdumoyenorient.com/Tensions-entre-l-Irak-et-le.html
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Tensions-entre-l-Irak-et-le.html
http://petrole.blog.lemonde.fr/author/petrole/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/11/29/exxon-defi-bagdad-au-kurdistan/html
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، إلى 2007في األكراد اجر الذي أدى  ،ومنذ ذلك الحين المفاوضات بطيئة ،متيازاتهإ
التفاوض دون ب الذي يسمحعتماد عن "قانون النفط والغاز في إقليم كردستان" خاص، اإل

إكسون  مثلما فعلت مع موافقة السلطة المركزية على سلسلة من العقود مع عدة شركات
جازبروم نفت وتوتال، على أساس تقاسم اإلنتاج والدخل بين السلطات  ،شيفرون  ،موبيل

لتي تفاقيات هي أكثر ربحا بكثير من تلك الخدمات اين األجانب، وهذه اإلاإلقليمية والمشغل
 .1تقدمها بغداد على شركات النفط التي كانت محدود

-1990األكراد، الذين يتمتعون بحكم ذاتي واسع منذ نهاية حرب الخليج األولى )
فوافقت كردستان استغالل   ،جعلوا النفط نقطة إستراتيجية إلحباط طموحات بغداد (،1991

التي تتصارع عليها  المدينة النفطية الثانية في العراق، -حقول نفطية جديدة قرب كركوك 
تعتبر بغداد سياسة أربيل "غير في حين  بالهدف خلق وضع لصالحها -العرب واألكراد 

هذه  قانونية". ولم يفت نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، للتنديد
وفي مناسبات عديدة يطلق على األكراد لمراجعة جميع العقود التي تم التفاوض  ،القرارات

 استبعاد أي شركة الموقعة، على الحقول النفطية العراقية     عليها وهدد بفرض عقوبات و

  .21.في المحافظات الجنوبية الشيعية
ح أحد أن يجمع ثالث الريع المسؤول عن تصميم مشروعين إقليميين رئيسيين: يقتر 

محافظات البصرة وذي قار وميسان في كيان واحد، و "المنطقة الجنوبية". المشروع الثاني، 
بقيادة المجلس األعلى اإلسالمي في العراق)حزب المحافظين( يدعو إلى اتحاد أوسع بين 

                                                                                                                                                                                     
 

 

 
1-Julia Dumont,  «  Le Kurdistan proche de l’indépendance ? »,vu sur : 
http://geopolis.francetvinfo.fr/le-kurdistan-proche-de-lindependance-38403/html ,  

02/11/2015. 
 

http://geopolis.francetvinfo.fr/le-kurdistan-proche-de-lindependance-38403/html%20,%20consulté
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كلتا المحافظات الجنوبية التسع، وعاصمتها البصرة، و "المنطقة الوسطى والجنوبية." في 
الحالتين، وتوضح هذه المشاريع حدود المدى العرقي والديني، لتحليل الوضع في العراق و 

 فهمه
تبعادها من الريع و إعادة في خضم هذه الصراعات،  الطائفة السنية  خائفة من اس 
غير أن دون بديل، فهي ملتزمة به.  ،، و لو أنها رفضت في البداية فكرة الفيدراليةتوزيعه

، داعت عدد من المحافظات )االنبار وصالح الدين وديالى ونينوى(إلجراء 2011ففي عام 
كن إدماجهم نفصال اإلقليمي إذا لم تستفتاء حول الحكم الذاتي، مما يزيد من احتمال اإلإ

ع هذه الطلبات،ففي احد دواف ولكن هذا التغيير بات عامل الطاقة ،بشكل صحيح في السياسة
نفس الوقت ، أعلن مجلس محافظة األنبار اكتشاف موارد جديدة للغاز في أقصى غرب 

نتفاضة هذه إ و 2012المقاطعة يمكن ضمان حصول السكان دخال كبيرا. منذ نهاية عام 
 1ستبداد، دعت السنة مرارا وتكرارا لالنفصال.تهم النظام باإلإ المناطق ضد السلطة، و

 كانوا إذ أن نالحظ الطائفية المجموعات نتشارإ و العراق أقاليم تقسيم خالل فمن
 الشمال في الكرد و الجنوب في كبيرة نفطية احتياطات يملكون  السلطة في القائمين الشيعيون 
 منعزلة و األقاليم أفقر من أصبحت صدام عهد في الحاكمة كانت التي السنية فالطائفة
 الحصول من تمكنهم قد غازية أبار السني اإلقليم شرق  في اكتشاف منذ ان غير سياسيا
 مما الفدرالي  الحكم عن االنفصال في أكثر و أكبر مطالب فهناك ، معتبرة عائدات على
 .نفجارباإل العراقي النظام يهدد

 

                                                           

1-CORANTAIN DENIS,  « LES SUNNITES D’IRAK, AU CŒUR DES CRISES DEPUIS 2003 : L’ANALYSE 
PAR LES CARTES » ,HTTP://WWW.LESCLESDUMOYENORIENT.COM/LES-SUNNITES-D-IRAK-AU-
COEUR-DES.HTML  02/11/2015 

 

 

http://www.lesclesdumoyenorient.com/Les-sunnites-d-Irak-au-coeur-des.html
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Les-sunnites-d-Irak-au-coeur-des.html
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في العراق سالميةاإلالدولة منظمة ضد   األمريكيرهان النفط والتدخل  :ثالثا 

 عدم و اإلنسان حقوق  دفاع راية تحت  2003 في  المتحدة الواليات تدخل منذ   
 أن النظرة تجسدت، دعاية و كذب من ذالك بعد أضفى ما و الشامل الدمار األسلحة نتشارإ

 و العربية، األنظمة شؤون  في التدخالت دوافع احد النفط يشكل سوف والعشرين الواحد القرن 
 نوعا يمثل بل ،الغربي االمبريالية راغبات إلى فقط يتسع ال البترولي الراهن ذالك إلى إلضافة

 سالح بكونه زيادة ضد األنظمة القائمة، مقاومة من نوعا أو المفقودة السيادة سترجاعإ من
 .مضادة لهذه ألنظمة عسكرية سياسية منظمة أو حركة لكل سياسي و قتصاديإ

إلى  2006قاد في الظروف األمنية و السياسية الغير مستقرة بعد التدخل األجنبي 
ظهور حركات و منظمات إرهابية خاصة سنية مثل مجلس شورى المجاهدين في العراق و 

الدولة اإلسالمية في  2013تصبح الدولة اإلسالمية في العراق و في  2007التي في 
 1العراق و الشام "داعش".

 أي بترولية حقول 13 في تتمثل قد التي العراقية النفطية احتياطات من٪ 10 داعش تملك 
 غير بات   2004منذ  الذي العراقي النظام يهدد الذي أمر  العراقي القومي الناتج من 15٪

 الذي أمر عنف عديدة، عمليات وحرب عصابات دموية و أهلية حروب شاهد أين ،مستقر

                                                           
1 -Romain Caillet, « De la désaffiliation de l'État islamique à al-Qaïda » , Al Huffington Post 
Maghreb, 8 octobre 2013, vu sur : http://www.huffpostmaghreb.com/romain-caillet/de-la-
desaffiliation-de-l_b_4062384.html 12/10/2015. 

http://www.huffpostmaghreb.com/romain-caillet/de-la-desaffiliation-de-l_b_4062384.html
http://www.huffpostmaghreb.com/romain-caillet/de-la-desaffiliation-de-l_b_4062384.html
http://www.huffpostmaghreb.com/romain-caillet/de-la-desaffiliation-de-l_b_4062384.html
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 الكبرى  الدول رهائن احد البترولية احتياطاتها خالل تشكل العراق مازالت ذالك إلى بالضافة
 .1األمريكية المتحدة الواليات ،خاصة

 النفطية الطرق  حماية و  األمريكية المتحدة للواليات مستمرة بصفة النفط تدفق تأمين
توسعها في  اإلسالمية و الدولة فببروز سياستها الطاقوية، محاور احديشكل  اإلستراتيجية،

 باسم التدخل أن صحيح المنطقة، في مصالحها تهدد قد ,العراق و على المناطق النفطية
 العربي و العالمي العام الرأي إلقناع كافيا مبررا يكون  قد "األقليات حماية"او"اإلنسان حقوق "

 العنف أمام أن غير.الغربية الدعاية تنشرها التي االانسانية التصرفات و الدموية الصور أمام
 عوامل هناك ان على نتساءل يجعلنا أمريكي تدخل دون  أسيا أو الوسطى إفريقيا في القائم
 على جوية بهجمات القيام إلى المتحدة الواليات ،دفعت نفطية تكون  ان جدا محتمل أخرى 
 .اإلسالمية الدولة

 على تحتوي  لم ان اهتمام أي تثير لم األوسط الشرق  أن صول سامير األستاذ يعتبر
 الصين الن ثانيا و مطالبها لتلبية أوال المتحدة للواليات أساسي جد العراقي فالبترول النفط،

 يرى  حيث النفط مجال في خاصة العراقي النظام الشركاء احد لها،أصبح األساسي ،المنافس

                                                           

2-Antoine Izambard,  «  Pourquoi  l'Etat  islamique est assis sur une "montagne d'or" INTERVIEW 

avec Jean-Charles Brisard, Challenges , 09/02/2015, vu 

sur :http://www.challenges.fr/economie/20150209.CHA2906/pourquoi-l-etat-islamique-

est-assis-sur-une-montagne-d-or.html ,vu  le: 05-11-2015. 

 

http://www.challenges.fr/journaliste/109821/antoine-izambard.html
http://www.challenges.fr/economie/20150209.CHA2906/pourquoi-l-etat-islamique-est-assis-sur-une-montagne-d-or.html
http://www.challenges.fr/economie/20150209.CHA2906/pourquoi-l-etat-islamique-est-assis-sur-une-montagne-d-or.html
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، المتحدة الواليات فعند بيكين، و بغداد بين يتشكل تجاري  محور هناك ان على البعض
 .11لصين االقتصادية نوايا في تتحكم قد العراقي نفط في التحكم

 داعش وصل حين العراق في اإلسالمية الدولة ببروز تهتم ان المتحدة الواليات بدأت
 كانت أين اسرائيل فيها ما و لها الحليفة الدول يغذي اإلقليم هذا نفط حيث الكردستان، الى

 غير ان يجب الذكر بان كان هدف االمريكيين النفطية، احتياجاتها من ثلث توفر الكردستان
 في و العراقي النظام مثل لها تابعة و موالية عربية نظم بإقامة وذالك المنطقة تأطير هو
 إلى سعت بالتالي و حلفائها و أمريكة مصالح تهدد التي الحركات في التحكم الوقت نفس

 مخاطر تملك السياسة فهذه لهيمنتها، المعرقلة الدول لتضعيف الخالقة الفوضى بسياسة قاما
لتاثير على  المتحدة الواليات كانت تستعملها التي و إرهابية، عسكرية منظمات بروز مثل

 القوات كانت العراق إلى داعش اتساع فقبل في سوريابعض أنظمة عربية مثل نظام االسد 
1المتحدة الواليات مكان في المهمة بهذه تقوم التي هي اإلسالمي الجهاد

22. 

 أين بكونها، تهدد قد سياسية و أمنية أزمة إلى بالدولة أدى العراقي النفط فهكذا،
 بخليفة اإلقامة و اإلسالمية لدولة التوسعية طموحات مسرح العراق من جهة أصبحت

                                                           

1- Daniel Beauregard, « Les enjeux de la lutte contre l'État islamique: entrevue avec 

Samir Saul », Huffingtonpost, 29/11/2014 

, :http://quebec.huffingtonpost.ca/monde68/etat-islamique-lutte-samir-

paul_b_5998890.html  : 05/11/2015 

 

1- Comité Valmy, « La prochaine guerre mondiale est déjà engagée le devoir , » ,22 
décembre 2014 vu sur :http://www.comite-valmy.org/spip.php?article5399/html: 
05/11/2015. 
 
 

http://www.comite-valmy.org/spip.php?auteur3
http://www.comite-valmy.org/spip.php?article5399/html
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 رغبة أخرى  جهة من و ،الغربي للعدو خادم و تابع العراقي النظام أن أساس على إسالمية
 سقوط بعد طرق  و نفط من مكاسبهم على باالحتفاظ حالفائها و األمريكية المتحدة الواليات

 له، المتاحة بالمكانية داعش مكافحة يستطيع ال العراقي النظام أن أساس على صدام نظام
 من يعاني أين وقت في خاصة يريده لم صراع في العراقي النظام يجعل األمر هذا

 و السنيين. ألكرادل االنفصالية الطموحات

 

 

 

 

 

 

 الثالثحوصلة الفصل                                

ملك هذا الحجم البترولي اثأر  ،تعد العراق ثالث دولة عالميا فيما يخص احتياطات النفطية
غير ان بعد  ،رغبات استغاللية للواليات المتحدة التي شنت حرب على العراق في هذا الشأن

و التدخل األمريكي ألقت صعوبات بالحتفاض على نفس القدرة اإلنتاجية التي كانت  2003
 قوط صدام.قبل س

كون العراق دولة غنية نفطيا منطقيا ال سمحت لها بإعادة بناء مؤسساتها السياسية و 
غير أن الرهان الذي تشكله الريع و النفط دافع بالنظام إلى الفساد  ،االقتصادية بأكثر سهولة

بروز حركات إرهابية اين  و أهليةو االستبداد و بروز حركات انفصالية و نشوب حرب 
العراق مسرح معركة بين القوى الكبرى الدولة السالمية التي شكلت دولة داخل دولة و تشكل 

ازامات امنية  إلىبنظام  أدىالتي تستغل و تسيطر على حقول نفطية عراقية  فهذا األمر 
 اجتماعية و سياسية و عدم استقرار يهدد بقاء الدولة العراقية. 
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 خاتمة:ال

 إنكارال يمكن  أنغير  ،العوامل المحددة لطبيعة النظام السياسي عديدة و مختلفة 
الريعية النفطية  فاالقتصاديات ،العالقة القائمة بين طبيعة اقتصاد النظام و طبيعته السياسية

عامال  أيديهبين الطرف الوحيد في المجال االقتصادي لدولة، و يملك النظام  يشكل أين
منع و يسمح بتهميش المجتمع من فلك صنع القرار و شراء والءه عبر سياسات اجتماعية 

نفس  و في ،الوقوع في عجز ميزان المدفوعات أو مصاعب تضخمية و ذلك دون الضرائب 
 أينظام بوليسي يقوم بقمع خناقة و  أمنية مؤسسةطير الشعب عبر أالوقت يسمح لنظام بت

 الديمقراطيذالك قد يعرقل المسار  ،مشاركتية في السياسةلمحة  بروزأو حتجاجية إحركة 
قد يدفع المناطق دون توزيعها بصفة عادلة حتكار النظام لريع و مداخله إ أنغير  ،لدولة

لدولة  األساسيفي حين مناطقهم تمثل الممول  ،أكثر متطلبات إلىالنفطية لدول الريعية 
 أمنيةيملك مؤسسة  متيازاته،إلطي يرفض التنازل على سستبدادي تإفالمواجهة ما بين حكم 

عنف  أزمةقد تنتج عن  مداخل الريعمطالبة في توزيع عادل ل الشعبية حتجاجاتإقمعية مع 
فهذا ما يجسد صحة الفرضية األولى  ،و حتى تفكيك الدولة  أهليةحروب  إلىتؤدي قد 

النفطية و العنف السياسي الذي تعرفه عالقة ما بين وفرة الثروة  هناك أنلدراسة التي تعتبر 
 .األنظمة الريعية العربية

و  اإلستراتيجية األمنية، ألهميتهنظرا  كبير، رهان طاقوي كتشافه إالنفط منذ  يشكل  
هتمام للمناطق النفطية، إ لدى القوى الكبرى  أثرت األهميةقتصادي، فهذه دورها في النمو اإل

 تنافس محورالمنطقة  أصبحت األوسط،لدى دول الشرق  ةحطيات النفط الهائلفنظرا لإل
 أنظمةو حماية مصالحها تدعم  أهدافهاو التي لتحقيقي لدول الكبرى  ستراتيجيات الطاقويةإ

ستبدادي السوداني و ذلك نظام اإل أونفطية قمعية و عنيفة مثل نظام المملكة السعودية 
المستخدمة لم تتحدد في  اآلليات أن بترولية في تلك الدول، غيرمتيازات إللحصول على 

شن حروب من اجل النفط  إلىالنظم القمعية بل تتسع و خاصة بنسبة للواليات المتحدة  تأييد
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 اإلنسانسواء كان لحماية حقوق  األخالقيو  اإلنساني بغتهتدخل بص أيو ذلك بعد تبرير 
قليات مثل في العراق في و حماية اال الديمقراطيةنشر  أو أفغانستانمثل في  المرأةو ا

نتائج  أننالحظ  أنغير ، 2011في ليبيا في مثل للحد من العنف  أو 2014و  2003
فهذا ما يجسد صحة الفرضية ستقرار المزيد من العنف و عدم اإل إال تولدستراتيجيات هذه اإل

الشرق تعزز العنف في الدول قد ستراتجيات القوى الكبرى إسياسات و الثانية القائلة بان 
 . األوسط

قتصادية ضمن إ أهدافتدخلت الواليات المتحدة على العراق لتحقيق  ،إليهشرنا أكما ف
لمكانها المهيمن في النظام  حتفاظهاإ إلى هدفالذي كان ي ،مشروعها للقرن لواحد و العشرين

فظهرت العراق  ،ستمرارية تدفقهإحتياط نفطي هائل و إ إلىيستند لتحقيقه  األمرفهذا  ،الدولي
حرب ضد القوى  إلى األخيرةهذه ب أدىالعراقي  فنفطلتجسيد هذا المشروع  األمثلدولة الك
غير  ،لدولة األمنيةقتصادية و اإلجتماعية اإلحل مؤسسات  أونهيار إما نتج برى العالمية كال
 إدارة التسيير و الال عقالنية في فسوء ،نتيجة هذا التدخل إالسات العراق لم تكون أم أن

 أن ال سيما ،نتشار الفساد و الرشوة و البطالةإعرف ي أن إلىبنظام  أدىالمداخل الريعية 
و التسلط في الحكم الذي  الريعي وحدة الدولة هو سوء التوزيعستقرار و إالذي قد يهدد  األمر
في حين الفوضى  ،السلطة المركزيةنفصال عن اإل إلىكالكردستان الغنية بنفط  باألقاليميدفع 
دولة ال كمنظمة إرهابيةبروز حركات في ساعدت  2003في  األمريكيالتدخل  أنتجهاالتي 

النفط العراقي و الذي يشكل الممول من  10 %على 2014التي تستحوذ في اإلسالمية
لدولة مة المنظ أوحتياطات النفطية للواليات المتحدة إللمنظمة فرهان الذي تمثله  األساسي
و هذا الدولة  ستقرارإالذي ال يساعد في  أمر ،العراق جديدا في تدخالقد نتج عن  اإلسالمية

هناك عالقة سببية ما بين الرهان الذي يمثله ما يجسد صحة الفرضية الثالثة التي تعتبر ان  
و لو ان العمل  2003النفط و وضعية ألالستقرار الذي يتخبط فيه النظام العراقي منذ 

 اإلنساني عبر تسييره و إدارته لنفط قد يلعب دورا هاما في واقع الحالي للعراق.
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