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ز٢ٚظ ٓ٘  اهعامل املعاصس ٗخاصٞ ًِر ًِتصف اهقسْ اهعػسّٙ ًفَٔ٘ ٙط٘د يف

 : ضٚااات لثالٞ، ٗٙأتٛ ذهم يفاهتداخى بني اهعوَ٘ ٗاهتفاعى بِٚٔا

 

ضٚاق اضتعازٝ املصطورات ٗاملفآٍٚ يف عوٍ ًّ اهعوَ٘ ٗتطبٚقٔا يف دلاي : األٗي

يف   Game Theoryذهم االضتفادٝ ًّ ُظسٙٞ اهوعب ًّٗ.  اهعوَ٘ األخس٠

 .  اجل٘اُب اهعطلسٙٞ ٗاهطٚاضٚٞ ٗاإلضرتاجتٚٞ ٗاالاتصادٙٞ

 

ح يف دلاي ًعني، ٗٙطتفاد بٔا يف ضٚاق اضتعازٝ املِآخ اهعوٌٚٞ اهيت تِح: اهثاُٛ

ٗاد بسع اهعوٌا١ األًسٙلْٚ٘ يف املِآخ اهتحسٙبٚٞ .  اجملاالت األخس٠
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Experimental  ُٞٚٗاهدزاضات املٚداField Studies  ُٗقو٘ٓا إىل غتٟ اجملاالت

كٌا بسع٘ا يف اهدزاضات اهِفطٚٞ ُٗقو٘ٓا إىل دلاي   .ٗخاصٞ االاتصاد ٗاهطٚاضٞ

 .اهطٚاضٞ االاتصاد ٗدلاي

 

 

أصبرت ًٚداًُا خصبًا ًٗتط٘زًا ًِر  ٗاضتطثاعات اهسأٜدلاالت اإلعثاَ : اهثاهث 

 Cyberspaceأٗاخس اهقسْ اهعػسّٙ ذٚث تداخوت فٕٚ عوَ٘ اهفضا١ 

ٗأدت اهث٘زٝ االتصاهٚٞ ٓرٖ إىل تػري كثري ًّ املفآٍٚ .  ITٗتلِ٘ه٘جٚا املعوً٘ات 

 .ٗاهطو٘كٚات هألفساد ٗاجملتٌعات

 

ِا بسش دلاي اإلعثاَ االاتصادٜ مبعِٟ اإلعثاَ اخلاص باهقضاٙا االاتصادٙٞ، ٗٓ

 :ٗاعتٌد ٓرا اهتط٘ز عوٟ ع٘اًى يف ًقدًتٔا

 

 .ٗل٘زتٔا يف اجملاالت املختوفٞ االتصاالتتط٘ز تلِ٘ه٘جٚا  -1

 .حبٚاٝ اإلُطاْ اهفسد ٗباضتقساز اجملتٌعات اضاٙا االاتصادازتباط  -2
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ت اهعوٌٚٞ ذ٘ي اآسٝ زلا  بازان أٗباًا يف اهف٘ش ٗهعوٕ مما ٙركس أْ اهتروٚثا

كاُت ذلصوٞ  2002ُ٘فٌرب  4مبِصب ز٢ٚظ اه٘الٙات املتردٝ  يف اُتخابات 

 :هعاًوني ز٢ٚطٚني

 

األشًٞ املاهٚٞ اهعاملٚٞ اهين أصابت املؤضطات االاتصادٙٞ األًسٙلٚٞ اهلرب٠ مما  :األٗي

 .ٕ ًٗصريٖجعوت كى ً٘اطّ ٙتابع ألس األشًٞ عوٟ ًطتقبو

 

ى ٗتطخري ضوطٞ اإلعثاَ ًّ ب االضتفادٝٗباًا يف بساعٞ احلٌوٞ االُتخابٚٞ أل :اهثاُٛ

اإلعثاًٚٞ ذات اجلٌآري اهعسٙضٞ فضثًا عّ املؤضطات املاهٚٞ  ٗاهػخصٚات

ا أد٠ إىل خخاًٞ ذحٍ اهتربعات حلٌوتٕ ممهورتٗٙخ هٕ  عًاٗاالاتصادٙٞ اهصػريٝ ً

ٗٓرا كوٕ ٙظٔس أٌٓٚٞ . األخس٠ هوٌسغرني املِافطنيًقازُٞ باهتربعات هورٌثات 

اإلعثاَ بػلى عاَ ٗخاصٞ اإلعثاَ االاتصادٜ ٗاهدٗز اهس٢ٚطٛ اهرٜ ٙوعبٕ يف 

 .اجملتٌع املعاصس
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 :أٗد أْ أبسش اهِقاط اهتاهِٚٞٗٓا 

 

إْ االاتصاد بصفتٕ عصب احلٚاٝ دا٢ًٌا ٗاملعاصسٝ بص٘زٝ خاصٞ أصبح ميثى : األٗىل

 .ٙدٝأٌٓٚٞ ًتصا

تداخى بني  ذدثإْ االاتصاد مل ٙعد عوًٌا ًِفصثًا عّ بااٛ اهعوَ٘ ٗإمنا : اهثاُٚٞ

اهعوَ٘ املختوفٞ ًع االاتصاد، فأصبرِا زلد ًا ٙطٌٟ باإلعثاَ االاتصادٜ، 

 .ٗاالاتصاد اهب٣ٚٛ، ٗااتصاد املعسفٞ، ٗغري ذهم

فإُٔ ميلّ  لٍ ًّإْ املعسفٞ االاتصادٙٞ أصبرت ً٘خع آتٌاَ امل٘اطِني ٗ: اهثاهثٞ

 :يف أطس لثاثاهِظس هلرٖ املعسفٞ 

  

ٗٓرا هٕ املختصْ٘ بٕ ٗهٕ ًصطوراتٕ . اإلطاز اهفين اهتخصصٛ اهبرث :أٗهلا 

 .اهيت ال ٙفٌٔٔا إال أصرابٔا اهداٚقٞ

زلد اإلعثاَ بٕ خسٗزٜ هوقادٝ  ِٓااإلطاز اهفين اهعاَ أٗ االاتصاد اهلوٛ ٗ: لاُٚٔا 

 . يف دلاالت اهطٚاضٞ ٗاإلدازٝٗأصراب اهقساز ٗاهعاًوني

املعسفٞ اهعاًٞ املبططٞ هثااتصاد ٗٓرٖ متثى خسٗزٝ هلى ً٘اطّ : لاهثٔا 

 .ٗخاصٞ ًّ ٙٔتٍ مبتابعٞ اهقضاٙا االاتصادٙٞ
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إْ اإلعثاَ االاتصادٜ أصبح ٙتط٘ز اهَٚ٘ هلٛ ِٙقى املعسفٞ اهعوٌٚٞ ًّ ًطت٠٘  

طّ اهعادٜ ألْ ٓرا امل٘اطّ أصبح صاذب اهػسف املػوق ٗزمبا األبساد اهعاجٚٞ إىل امل٘ا

متظ إجسا١ات ٗاسازات ااتصادٙٞ اهقساز يف اختٚاز املط٣٘هني اهرّٙ عوٍٚٔ اختاذ 

ٗالغم أْ األشًٞ املاهٚٞ اهعاملٚٞ ًٗا أذدلتٕ ًّ آلاز مشوت أزجا١ املعٌ٘زٝ .  ًصاحلٍٔ

هلٍ كافٞ، كٌا تعسض هلا األفساد ًّ رلتوف اهدٗي بػض اهِظس عّ ًطت٠٘ دخ٘

جعوت اضٚٞ اإلعثاَ االاتصادٜ ًطسٗذٞ بق٘ٝ عوٟ اهطاذٞ اهدٗهٚٞ ٗعوٟ ًطت٠٘ 

 .كى دٗهٞ ًٗؤضطاتٔا املختوفٞ

 

ٗيف خوو١٘ ًووا تقوودَ، فووتْ ًِظٌووات أصووراب األعٌوواي ِٙبػووٛ أْ تِظووس إىل اإلعووثاَ          

 االاتصادٜ خٌّ ٓرٖ اهسؤٙٞ اه٘اضعٞ اهيت تتحاٗش االٓتٌواَ باهقضواٙا اهضوٚقٞ ملصوا     

بوى   أٗ ًا ُطوق عوٕٚ اهقطواع اخلواص إىل االٓتٌواَ باهقضواٙا اهعاًوٞ هوٌحتٌوع       أعضا٢ٔا

ٗٙتطووب ققٚوق   .  ِٗٙبػٛ أْ تتحاٗش اجملتٌع احملوٛ إىل اه٘ااع اإلاوٌٚٛ ٗذتٟ اهدٗهٛ

ٟ   أحباثزتباط مبساكص االذهم  باالضتػوازات اهثاشًوٞ    تصٗٙودٓا  ًتخصصٞ اوادزٝ عوو

ت املوؤلسٝ ًوع رلتووف ًساكوص صوِع اهقوساز       املتخصصٞ باإلخافٞ إىل غبلٞ ًّ اهعثااا

 .ض٘ا١ اهتِفٚرٙٞ، اهتػسٙعٚٞ أٗ األٓوٚٞ
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إخافٞ إىل ذهم، فتْ اإلضورتاجتٚٞ املطوو٘ب تبِٚٔوا ِٙبػوٛ أْ ال تلوْ٘ زد فعوى هظو٘آس        

ضٚاضات ااتصادٙٞ أٗ ضٚاضٚٞ ًعِٚٞ ٗإمنا ٓٛ فعى ًؤلس ٙطوتطٚع أْ ٙبوو٘ز ٗٙ٘جوٕ    

طسٗذووٞ عوووٟ املطووت٠٘ احملوووٛ بووى ٗزمبووا عوووٟ    اهطٚاضووات االاتصووادٙٞ ٗاهطٚاضووٚٞ امل 

 .املطت٠٘ اإلاوٌٚٛ

 

ُٗظسٝ ضسٙعٞ عوٟ آتٌاًات بعوض ًِظٌوات أصوراب األعٌواي اهدٗهٚوٞ ًثوى غسفوٞ        

اهتحووازٝ األًسٙلٚووٞ ًووّ خووثاي امل٘اووع االهلرتُٗووٛ اخلوواص بٔووا ميلووّ أْ جتوود اجملوواالت   

ٞ اهِظٚفووٞ، ٗقوودٙث اهطااووٗتووأًني  اه٘اضووعٞ الٓتٌأًووا ًووّ تعوووٍٚ ٗمتلووني اهعٌاهووٞ، 

اهبِٚٞ اهترتٚٞ، ٗت٘فري اهصرٞ اهعاًوٞ ٗاهضوٌاْ االجتٌواعٛ، ٗةاٙوٞ املولٚوٞ اهفلسٙوٞ       

 .إىل تعصٙص أض٘اق املاي ٗختفٚض اهضسا٢ب

ٗع٘دٝ إىل ٗااعِا احملوٛ، فتْ ًِظٌات أصراب األعٌاي ٗبػلى ذلدد اهقطواع اخلواص   

اهقضواٙا االاتصوادٙٞ املوروٞ    ِٙبػٛ أْ ٙ٘جد إعثاَ ااتصادٜ ٙطوتطٚع أْ ٙتعاًوى ًوع    

ٗإجيوواد اهسؤٙووٞ اهعوٌٚووٞ اخلاصووٞ بووٕ اهقووادزٝ عوووٟ متثٚووى أعضووا٢ٕ ٗتعصٙووص ًلاُتووٕ يف  

  .عوٟ ًؤضطات صِع اهقساز جتاٖ تبِٚٔا ٗاألخر بٔا اهتألري االاتصاد احملوٛ ٗاهعٌى عوٟ

 

َ أْ ق٘ٙى اهقطاع اخلاص إىل ذلسن هوٌِو٘ االاتصوادٜ ٗغوسٙم هودٗهوٞ ٙطوتوص       :أٗاًل

" Rentier Economy"باهضوسٗزٝ اهتخوووٛ عووّ منو٘ذد ااتصوواد اهدٗهووٞ اهسٙعٚوٞ    
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اهووورٜ  لوووٍ آهٚوووٞ عٌوووى ااتصوووادُا اهووو٘طين إىل منووو٘ذد ااتصووواد اهدٗهوووٞ اهتٌِ٘ٙوووٞ   

"Developmental State." 

فاملفَٔ٘ األٗي ٙعتٌد يف زؤٙتٕ هثااتصاد اه٘طين عوٟ أضواع ًعادهوٞ بطوٚطٞ ٗٓوٛ أْ     

تفع أضعاز اهِفط، ٗٙدخى يف ًسذوٞ زك٘د عِدًا توِخفض  االاتصاد ٌِٙ٘ عِدًا تس

بٌِٚا ٙػري املفَٔ٘ اهثاُٛ إىل أْ منو٘ االاتصواد ٙعتٌود عووٟ منو٘ ع٘اًوى       .  توم األضعاز

اإلُتاد ًّ زأع ًاي ٗعٌى باإلخافٞ إىل من٘ اإلُتاجٚٞ اهلوٚٞ ًٗاٙستبط بٔا ًوّ منو٘   

.  اخلاص ٙلْ٘ تابعًا هوقطاع اهعاَ فاهٌِ٘ذد األٗي ٙفرتض أْ اهقطاع.  زأع املاي اهبػسٜ

ٗهووٞ اهتٌِ٘ٙووٞ غووساكٞ فعوٚووٞ ٗدا٢ٌووٞ بووني  ٌِووا ٙطووتوصَ زلووا  منوو٘ذد ااتصوواد اهد بٚ

أًوا آهٚوٞ عٌوى ٓورٖ اهػوساكٞ فتروددٓا اضورتاتٚحٚٞ        .  طسفني ًتلواف٣ني ًٗطوتقوني  

ٞ    اهتٌِٚووٞ اهوويت ِٙبػووٛ أْ تلوو     يف اإلضوورتاجتٚٞ   ْ٘ ٗاخوورٞ ذلووددٝ األٓووداف ٗاملتٌثووو

ٞ  االاتصووادٙٞ ٗخووٌّ ٓوورا اهطووٚاق ال بوود ًووّ اإلغووازٝ إىل أٌٓٚووٞ ٗجوو٘د         .  اه٘طِٚوو

   ٞ فٌؤغووس .  اإلذصوا٢ٚات اه٘اخوورٞ اهقووادزٝ عووٟ توبٚووٞ اذتٚاجووات اضورتاتٚحٚٞ اهتٌِٚوو

ًعدي من٘ اهِاتخ احملوٛ اإلمجاهٛ عوٟ أٌٓٚتٕ كٌعرب عّ ذحوٍ اهِػواط االاتصوادٜ    

ٞ يف ااتصاد ًعني ال ٙلفوٛ خوٌّ خص٘صوٚٞ االاتصوادٙات اهِفط     ٗهلوّ ًوّ املٔوٍ    .  ٚو

ٗأُوين اشعوٍ بوأْ أشعوٍ بوأْ ًؤغوس االضوتثٌاز        .  اهدخ٘ي يف اهعِاصس امللُ٘ٞ هلرا املؤغوس 

فٌعدي االضوتثٌاز  .  ٙعترب ًّ املتػريات اهلاًٞ يف ًسذوٞ االُطثااٞ االاتصادٙٞ اهقادًٞ

ًٗود٠ ًطوآٌٞ اهقطوواع اخلواص فٚوٕ ٗكوورهم ًعودي منوٖ٘ ًٗقووداز إُتاجٚتوٕ أٗ ًووا        
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ٓو٘ اهورٜ ضوٚعطٛ اهدالهوٞ عووٟ ًعودي       " ICOR"٘ب ًعاًى زأع املواي أٗ  ٙعسف مبقو

اهٌِوو٘ املطووتقبوٛ ٗضووٚقدَ هِووا االط٣ٌِوواْ عوووٟ ًطووتقبى اهتٌِٚووٞ املطووتداًٞ، ٗذحووٍ   

 .  فسص اهعٌى ُٗ٘عٚتٔا املقدًٞ ألبِا٢ِا يف املطتقبى

 

ٞ   :لاًُٚا اهتٌٚٚوص   املطأهٞ األخس٠ اهلاًٞ خٌّ من٘ذد ااتصاد اهدٗهٞ اهتٌِ٘ٙٞ ٓ٘ أٌٓٚو

ٛ )بني اهطعٛ هترقٚق اهسبح عوٟ ًطت٠٘ املؤضطٞ  ٗاهطوعٛ هترقٚوق   ( االاتصاد اجلص٢و

ًٗاٙستبط برهم ًّ اهتٌٚٚوص بوني   ( االاتصاد اهلوٛ)من٘ اهِاتخ عوٟ املطت٠٘ اإلمجاهٛ 

اهػسكٞ ٗاالاتصاد اه٘طين ٗباهتاهٛ اهتٌٚٚوص بوني احملاضوبٞ املاهٚوٞ ٗاهطٚاضوٞ املواكسٗ       

فووتْ ققٚووق األٓووداف عوووٟ ًطووت٠٘ املؤضطووات اخلاصووٞ ال ٙووؤدٜ  ٗعوٚووٕ،.  ااتصووادٙٞ

ٗتٔودف اهػوساكٞ يف ٓورا    .  ذتًٌا إىل ققٚق األٓداف عووٟ ًطوت٠٘ االاتصواد كلوى    

اجملاي إىل تِطٚق اهطٚاضات بوني املؤضطوٞ اخلاصوٞ ٗاهدٗهوٞ أٜ بوني اهقطواعني اخلواص        

ودٗهووٞ ٗتعوودٙى ٗاهعواَ هت٘اٚووف األٓووداف اخلاصووٞ هوٌؤضطوٞ خلدًووٞ األٓووداف اهعاًٞه  

ٗعوٕٚ، فتْ زلوا  اهػوساكٞ ٓو٘ زلوا  كوى      .  ضٚاضٞ اهدٗهٞ ٗأٓدافٔا خلدًٞ املؤضطٞ

 .طسف يف ٓرٖ اهػساكٞ يف اهقٚاَ باختصاصاتٕ
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اهقادًوٞ ب٣ٚوٞ    –ٙػٔد اخطثاع اهقطاع اخلاص بدٗز زٙوادٜ يف املسذووٞ اهسآِوٞ      :لاهثًا

تسابط ااتصادٙات دٗي اهعوامل ًوع   فعوٟ اهصعٚد اهدٗهٛ اشداد .  إاوٌٚٚٞ ٗدٗهٚٞ ًتػريٝ

تطازع ٗتريٝ اهع٘ملٞ ًٗا ٙتصى بٔا ًّ تعااٍ أٌٓٚٞ اطاع االتصواالت ٗامل٘اصوثات ًوّ    

ُاذٚٞ، ٗأ٘ز ًِظٌٞ اهتحازٝ اهعاملٚٞ ٗاُضٌاَ ًعظٍ دٗي اهعوامل إهٚٔوا ًٗوا ضوٚرتتب     

عووووٟ ذهوووم ًوووّ تساجوووع احلووو٘اجص اجلٌسكٚوووٞ ٗغوووري اجلٌسكٚوووٞ ٗاُفتوووا  أضووو٘اق   

 .اهعامل بعضٔا عوٟ اهبعض اآلخس ااتصاداٙات

 

ٗخٌّ ٓرا اهطٚاق البد املثاذظٞ بأْ ذسكٞ ًا تطٌٟ باهع٘ملٞ االاتصوادٙٞ ًوا شاهوت    

  ٞ ٗعوٚووٕ، أصووبرت اهوودٗي االاتصووادٙٞ  .  ذتووٟ اآلْ تتطووٍ بطووابع اهتلووتثات اإلاوٌٚٚوو

املتػووابٔٞ يف ٓٚاكووى ااتصووادٙاتٔا توودخى يف زٗابووط ااتصووادٙٞ ًتِٚووٞ عوووٟ غووري ًووا    

ري إهٕٚ ُظسٙات ااتصادٙات اهتحازٝ اهتقوٚدٙٞ إىل أٌٓٚٞ اخوتثاف اهلٚاكوى   كاُت تػ

 .االاتصادٙٞ هترقٚق اهسٗابط االاتصادٙٞ ٗاهتحازٙٞ

ٗيف املقابى، ًوا شاي اهوتفلري اهقودٍٙ يف آهٚوٞ عٌوى اهتحوازٝ بوني اهودٗي ٗاملتٌثوى يف املٚوصٝ           

لوٍ عٌوِوا ٗهلورا اهطوبب     اهِطبٚٞ املستلصٝ عوٟ امل٘ازد ٗاهثسٗات اهطبٚعٚٞ ٓو٘ اهورٜ    

ٗاملطوو٘ب أْ ُ٘اوف   %.  2-7فتْ اهتحازٝ اهبِٚٚٞ بني دٗي دلووظ اهتعواْٗ ال تتحواٗش    

املعسفووٞ اجلدٙوودٝ يف اهفلووس االاتصووادٜ يف ممازضووتِا اهًٚ٘ٚووٞ ٗٓوورا بوواهطبع ٙتطوووب      



 10 

غوساكٞ أكوورب بوني اهقطوواع احللووً٘ٛ ٗاخلواص ٗكوورهم ًووع ًساكوص اهعوووٍ ضوو٘ا١ يف     

 .بر٘ث أٗ اجلٌعٚات املِٔٚٞاجلاًعات أٗ ًساكص اه

 

ٙػٔد االاتصاد احملوٛ ًثى بقٚٞ ااتصادٙات املِطقٞ ٗكرهم االاتصاد اهعواملٛ    :زابعًا

ٝ اهِفطٚوووٞ ٘د االاتصوووادٜ ٗذهوووم  بعووود ًسذووووٞ اهفووو٘ز ذاهوووٞ ًوووّ توووداعٚات اهسكووو

 .2007 – 2002االاتصادٙٞ اهيت ذدلت يف اهفرتٝ 

 

ٞ      ٗال بد أْ ًِظٌات أصراب األعٌاي ًٗؤضطاتٔا ٗيف . تعواُٛ ًوّ توداعٚات ٓورٖ األشًو

املقابى، فوتْ اإلعوثاَ االاتصوادٜ هلورٖ املِظٌوات ِٙبػوٛ أْ ميووم اهِظسٙوٞ اهعوٌٚوٞ يف          

ًع األطساف األخس٠ يف عٌوٚٞ اهتعاًى ًع فرتات اهسك٘د االاتصادٜ ٗأضو٘ب اهتعاًى 

ساد االاتصاد إخٗاهرتٗٙخ حلصًٞ األفلاز ٗاحل٘افص اهقادزٝ عوٟ . اإلُتاد ٗاجملتٌع كلى

ًّ ٓرا اهسك٘د ًٗا ٙتطوب ذهم اهتٌٚٚص بني املد٠ اهقصوري ٗاملود٠ اهبعٚود يف اهتعاًوى     

ًع عٌوٚٞ اهٌِ٘ االاتصادٜ ٗيف ٓرا اهطٚاق تأتٛ أٌٓٚٞ اهِدٗات االاتصادٙٞ ٗاهوقوا١ات  

 .ٗاضتطثاعات اهسأٜ املختوفٞ
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عٌاي ًٗوا متثووٕ ًوّ    أًاَ ًِظٌات أصراب األ قاهتردٜ احلقٚ ٗأخريًا ٙبقٟ اهق٘ي بأْ

زؤٙوٞ  اطاع ٓاَ ٗذل٘زٜ يف عٌوٚٞ ققٚق اهٌِ٘ االاتصادٜ ٓ٘ ًقودزتٔا عووٟ بوو٘زٝ    

تطتطٚع ًّ خثاهلا إجياد اهت٘افق ٗاهتعاْٗ ًوع األطوساف األخوس٠ يف اجملتٌوع      ٞإعثاًٚ

 .ًثى ًِظٌات اهعٌاي ٗاملطتٔولني ًّ ُاذٚٞ ًٗؤضطات اهدٗهٞ ًّ ُاذٚٞ أخس٠

 

توم األطساف بأْ اهتعواْٗ ٗاهت٘افوق بوني بعضؤا      إاِاعيف اه٘ااع  ٗٙتطوب ققٚق ذهم،

رهم اهووبعض ٓوو٘ األضووو٘ب األًثووى هترقٚووق املِفعووٞ املػوورتكٞ هألطووساف ُفطوؤا ٗكوو   

 .هوٌحتٌع كلى

ٗصوو٘اًل إىل املػووازكٞ يف صووِع  تباق احلوودث ٗاهت٣ٚٔووٞ هوتعاًووى ًعووٕإْ ذهووم ٙعووين اضوو

 .احلدث ُفطٕ

 

 


