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 املظاهر السياسية لالقتصاد الريعي
 ذياب فهد الطائي 

  

أي خمصبة ، وريعان كل شيء أوله ومنه ريعـان  ) بوزن مبيعة (الريع ،لغة تعين النماء والزيادة ، ويقال ارض مريعة 
 .الشباب ، وفرس رائع أي جواد 

ذكره الـرازي يف  ( بكل ريع آية تعبثون ،أتبنون :املرتفع من االرض وقيل اجلبل ، ومنه قوله تعاىل ) بالكسر ( والريع
 . ) ١٣٥ص/بدون تاريخ /مكة املكرمة/خمتار الصحاح ،املكتبة التجارية 

ولكن ) ثروة األمم (واول من استعمل هذا املصطلح باعتباره شكال من اشكال املردود املايل هو آدم مسيث يف كتابه 
يف االقتصـاد  : حني قال ) رأس املال (ه التحليلي الكبري اول من استعمله كنمط اقتصادي هو كارل ماركس يف كتاب

 .الريعي تقوى عالقات القرابة والعصبية ، أما يف التشكيالت االجتماعية الرأمسالية فتسيطر عالقات االنتاج

وان هذا النمط مـن  ،لقد الحظ ماركس ان االقتصاد الربيطاين يعتمد على الفحم احلجري الذي تنتجه املستعمرات 
 .قتصاد يؤدي حتما اىل ضعف الدولة ازاء التحوالت و التحديات اليت قد تواجهها اال

ان الريع أو اقتصاد الريع يعين اعتماد الدولة على مصدر مما تنتجه االرض من ثروات كالنفط مثال وهلذا فان اقتصـاد  
فيه قطاع االسـترياد وال يهـتم    تلك الدولة يكون عادة رخوا ويعتمد على املبادالت وينتج جمتمعا استهالكيا يسيطر

بالصناعات التحولية ورمبا جند يف اقتصاديات البلدان العربية عموما منوذجا هلذا النمط من االقتصاد الذي يتميز سياسيا 
 :مبا يلي

ـ   ان الطبقة السياسية احلاكمة من عائلة واحدة متتد افقيا وان العالقات االجتماعية -١ رض تعتمد على القرابة اليت تف
 . نفسها يف اختيار كبار موظفي الدولة ومساعديهم

ان الدولة بشكلها االداري هي دولة مركزية متيل اىل البريوقراطية وتتقاطع مع الدميقراطية بسبب من ان القـوى   -٢
ا شكال مائع) يف بعض الدول (وقد تعتمد    املسيطرة على القرار االقتصادي والسياسي هي قوى متخلفة  االجتماعية

من اشكال ما يسمى بالدميقراطية ذات املواصفات اخلاصة، وهذا ما تستلزمه التغريات يف املسار السياسـي العـاملي   
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وحماولة اجراء تعديالت يف ديكور احلكم وليس يف بنيته السياسة ،ومن اشكال التطبيقات السياسية هلذه الدميقراطيـة  
عـادة  (  واليت تستعيد اجراءات البيعة للحاكم يف العصور القدمية ،عمليات االستفتاء الشعيب املخطط لنتائجها جيدا

 . %)٩٠ماتكون النتائج فوق 

الدولة يف االقتصاد الريعي عادة ما تكون ثرية مبا متلكه من سيولة نقدية ولكن هذا الثراء الينعكس بشكل متوازن  -٣
يرتبط اقتصاد البلـدان ذات االقتصـاد    كما.ومي على شرائح اتمع املختلفة ،ويعود هذا اىل سوء توزيع الدخل الق

وهذا االرتباط يتمثـل  . الريعي باألزمات االقتصادية العاملية ارتباطا وثيقا ألعتماد مواردها املالية على العائدات الريعية
  : بشكل أساسي مبا يلي

مكانية تصديرها، وهذا يعـين ان  وأسعارها وإ) اخل.... النفط ، الغاز ، الذهب ، (الطلب على املادة الريعية  -١/٣
ــر   ــو مباش ــى حن ــة عل ــادة الريعي ــعار امل ــذب يف اس ــار التذب ــه آث ــنعكس علي ــي ت   . االقتصــاد الريع

سعر صرف الدوالر الذي يشكل عملة مبادلة عائدات املصدر الريعي ، مبعىن ان اخنفاض سعر صرف الدوالر  -٢/٣
سترليين سينعكس سلبا على حجم العائدات قياسا اىل اسـعار  أمام العمالت األخرى كالني واليورو واإل) املستمر (

  . االسترياد من دول تلك العمالت

،وهذ يعين ان التجارة اخلارجية اليت تعتمد على االسترياد ستتأثر يف النهاية بنتائج العـاملني    التجارة اخلارجية -٣/٣
 . املشار اليهما اعاله

الكمالية وانتشار ثقافة انتهاز الفرص والبحث عن الـربح السـريع   بسبب ارتفاع معدالت الصرف على السلع  -٤
والتفاخر االجتماعي فان االقتصاد يتجه حنو قطاعي العقارات واخلدمات،وازدراء الكسب املبين على العمـل املنـتج   

 .تشجع على انتشار الفساد بكل صوره يف بنية اتمع الريعي  ،ومثل هذه املواصفات 

والتوجه بدال من ذلك اىل االكتناز الذي يقود اىل استمرارسيطرة اصحاب  عدم توفر الفرص لتراكم رأس املال  -٥
 . االموال على التحكم بالثروة الوطنية واملال العام

مـن موازناـا   % ٠٢وعلى سبيل املثال فان الدول العربية تنفق   اخنفاض االنفاق على البحث العلمي والتقين -٦
وإذا ما قورنت نسبة اإلنفاق على البحث العلمي يف مصر على سبيل املثـال كأحـدى    نوية على هذا البحث ، الس

وهي نسبة تقل بكثري عن . تقريباً% ١الدول الرائدة يف الوطن العريب مع املتوسطات العاملية جند أا تصل إىل حوايل 
" هـارفرد "أن ميزانيـة جامعـة   ن املالحظات ذات املغزى وم. املتوسط العام لإلنفاق على البحث العلمي يف العامل

 .األمريكية للبحث العلمي تعادل ما تنفقه الدول العربية جمتمعة 
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ارتباط االقتصاد الريعي سياسيا بالدول الرأمسالية الكربى وحتويل الدولة الريعية اىل تابع يدور يف فلك تلك الدول  -٧
الدولة الريعية من استمرار العمل على متتني عالقات التبعيـة مـع الـدول     ،ومن الواضح ان اهلدف الذي تسعى اليه

ري نظام احلكم وتغيري التركيبـة  يالكربى يهدف اىل ضمان محاية خارجية لبقائها يف السلطة من اية توجهات عملية لتغ
 .االجتماعية 

تعميق النعرات العشائرية والطائفية، دف ان االقتصاد الريعي ، ينتج سلوكا سياسيا يف الدولة الريعية مبنيا على  -٨
تعميق اخلالفات داخل اتمع مما يسهل السيطرة على حتركاته ،كما اا، اي الدولة ،تعتمد على استخدام ميليشيات 
مسلحة تعمل حتت واجهات متنوعة ، كالطالئع و العناصر احلزبية املختارة ، و اجليش الشعيب ، و اللجـان الثوريـة   

 . اخل.... 

من كل ماتقدم تتوضح لنا صورة معقدة القتصاديات البلدان الريعيه ، واحلديث عن اصالحات يف هياكل االقتصـاد   
الوطين بالعمل على تنويع مصادر الدخل ،أمر بالغ الصعوبة ان مل يكن متعذرا يف بعض البلدان الريعية ،ألنه يسـتلزم  

نه يفترض بالضرورة تغيريا جذريا يف شكل احلكم وهذا ما التسمح اصالحا سياسيا شامال ليس من السهل القيام به أل
 .به القيادات السياسية املسيطرة واليت حتتكر االستيالء على الريع وتتحكم بتوزيعه وبالتايل تبين سلطتها السياسية 

طقم حكـم،  ال ينجم عن حمض وجود الريع، بل هو تفضيل سياسي أل( ويرى بعض االقتصاديني ان االقتصاد الريعي
لذلك حىت دول عربية ال . تستخدم الريع حليازة أو ترسيخ موقع امتيازي يف حتريك املوارد وتوزيعها وصنع الوالءات

تتمتع بريع استخراجي مهم حتولت دوال ريعية عن طريق تتجري موقعها يف االستقطابات الدولية أو تأجري سياسـاا  
ذلك أن دول الريع السياسي جتنح حنو تعميم الفساد يف جمتمعاـا، أي  . يةأو احلما/ومواقفها للقادرين على الدفع و

رعاية نظام ريع سياسي داخلي، تغدو فيه السلطة موضوعا للتتجري والتأجري، ما يقتضي حراسة هذا األصـل بعنـف   
 . )ال ينضب هائل كي

ى االجتماعية ملصلحة قيم جمتمع العمـل  إن السلطة السياسية يف بلدان االقتصاد الريعي ال تسمح بتغيري موازين القو
ومن هنا فان اتمعات يف الدول الريعية عادة ما تكون مأزومة . واإلنتاج والعلم على حساب جمتمع السلطة والعائلة

ويء الفرصة لكبار الضباط يف اجليش باالستيالء على احلكم ال من أجل اصالحه وتطويره مبا خيدم عصرنة الدولـة  
 .ل للسيطرة على املال العام واعادة توزيع الثروة على جمموعات جديدة ترتبط م قرابة ووالءواتمع ب

  


