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  " المقدمة" 

شهد النظام االقتصادي العالمي خالل  قدالدي الامانانالاا تالتنالعاناا لالر الدالنص المنصالنم لندةال.  د الد    

أتنمت بتحنك رؤتس األلوا  قةى نطالا  دتلالي تا ال  ي داالت اتتنالفت تالدأداا رأس المالا  ألماال. بال ال. 

الفةداص النالا. قةالى النالوا.   تبمالا قةى اقتفار أنها لصدراً لر لصادر تمو ل التنما. أي الدت  المتددل. ت

أص الفةالالداص العنباالال. تماالالل لمموقالال. لالالر الفةالالداص النالاالال.   تنتامالال.ً لمالالا توا هالالتر لالالر تحالالد اا تنمو الال. تنتالال ا 

تبشالال ل أ ا الالي أالالي شالالحت المالالوارد المحةاالال. اللملالال. لموا هالال. لتطةفالالاا التنماالال. االقتصالالاد . ي داالالت تعالالد 

 ل التنما. يإال أص لذا المورد ال   اد أالي ال الالأ أص  صالل إلالى المدخناا المحةا. ي المورد النئاس أي تمو

المنتوى اللمم لةمحاأظ. قةى لعد  دخل الفند النائد أي لعظم الفةالداص العنباال.  التالي  عالد ارتفالال لعالد  

الل لعالتر  مل نمو الن اص أاها لر أبنم خصائص لمتمعاتها   تأص االت ا. قةى نظن اا التنماال. المفاوةال. قالد دل

تنما. خفاا. دأ  باتماه تلمّذر العد د لالر المشال لا تنتامال. عفاعال. لالخالتلالا الداخةاال.  تال ار اال.   قاام 

بالالد.اً لالالر االخالالتل  بالالار العالالنل ال ةالالي تالطةالالأ ال ةالالي لالالنتراً ب الالل التشالالولاا األخالالنى تانتهالالا.اً بالالاختل  

نما. تلواتف. لا تمن بت االقتصالاداا الموامن. العال.   تنتام. لذلك تبنا.اً قةى الحا . المت ا د  لتمو ل الت

العنبا. لر تطوراا أي ل تةف لنادي الحاا   اقتمدا الفةالداص العنباال. قةالى التمو الل ال الار ي لةنهالول 

باقتصالالاداتها تلمتمعاتهالالا   تلالالي أالالي لالالل لالالذا النالالاا  قنأالالت أتاالالن لالالر لصالالدر تمالالو ةي خالالار ي تلالالنا 

تالل لصالدر تمالو ةي لالر أ مالالي تمو ةهالا ال الار ي   بمنادل ل تةف. لر دات األلما. الننفا. التي أدتةها 

أحدفت النفعانااا لر الدنص الماضي أتصفت بادتل  الدنتل الم ان. الننفا. األقةى لر لصادر التمو ل 

ال ار ي لهذه الفةداص   إذ اتمهت بإأناع نحو اال التدان. تشالمعها قةالى ذلالك الظالنتت االقتصالاد . الدتلاال. 

إذ تصالالاقد الالالدتر االقناضالالي لما نالالاا الصالالانأ. الدتلاالال. لالال  تو الال   لاالالاا التالالي  الالادا أالالي النالالفعاناا   

اإلقالالنال تاالقتالالنال التالالي أتادهالالا ت الالود األلالالوا  النفطاالال. التالالي تلفالالت أالالي لا نالالاا الصالالانأ. الدتلاالال. 

ال اص.  لانصأ لذا االتماه أي قدد الامانانالاا لالر الدالنص الماضالي أالي خةالس لالا  نالمى بشالنك المد وناال. 

ت أمل. المد ونا. المالا. الدتلا. أي بدا . الاماناناا   تتدةص قةى أةنلا دمم اإلقنال ال ار ا.   أاندلع

المصالالنأي الالالدتلي   تتنا عالالت ألماالال. لنالالاقداا التنماالال. الن الالما. أالالي لصالالادر التمو الالل لهالالذه الفةالالداص   لالال  

فةالداص العنباال. بنتم اتماه لتصاقد لنذر بدا . قدد التنعاناا لر الدنص الماضي  دقو إلى أتح اقتصاداا ال

ألالالام اال الالتاماراا األ نفاالال. لالالر داالالت تونهالالا لصالالدراً بالالد لً لالقالالنال المصالالنأي   تلالالم   الالر لالالر قفاالالل 

الالتر إلالالى م الالاد   المصالالادأ. أص  تالال الر لالالذا االتمالالاه لالال  أقالالاد  تشالال ال النظالالام العالالالمي المد الالد الالالذي تنالالتند أ رنر

تولت إر ا.لا الما ناا المالاال. الدتلاال.    التدت ل تالتداخل تالعالما. أي االقتصاد الدتلي بو اع.  لااا

صندت  الندد الالدتلي تالفنالك الالدتلي   تلنظمال. التمالار  العالماال. تالشالنتاا لتعد ال. المننالا. ي    تنالتطا  



ضفط لناراا إقتصاداا الفةالداص النالاال. تالعنباال. لنهالا   تبالذلك  صالفح لالر األلماال. بم الاص ترشالان الالدتر 

المالاالال. األ نفاالال. أالالي قمةاالال. التنماالال. االقتصالالاد . ي تأالالي تدالالدم تتطالالور الفةالالداص الالالذي  م الالر أص تةعفالالتر المالالوارد 

العنبا. اقتصاد ا تا تماقاا ت اا ااً   لذا لر الضنتري أص تنعى الفةداص العنبا.   النفطا. تغان النفطا. 

ال ار ي    ي تلر خل   اا اتها االقتصاد . إلى أص تفذ  المهود أي تافا. تحنار تفا.  ا ت دام التمو ل

ال  الالاما  خالالل  العدالالد األخاالالن لالالر الدالالنص العشالالن ر ي تإعللالال. األلفاالال. الاالاالال. قةالالى العالالالم   أالالي لالالل  الالفا  

لحــــموم بار دتلِت قةى إقاد  تداام  اا اتها الم تةف.  ل ي تدخل الدنص المد د تلي أتان لنع. تا تعدادا 

لالر قفالل الفةالالداص  .اص تتشال اص المهالود المفذتلال  لالذلك تحالات  لالذه الدرا ال. أص تضال  لفنال. لتواضالالع.   لفاال

العنبا. أي تو ات تتصحاح لناراا التمو ل ال ار ي تإأناماتِت النةفا.  ل نل النهول بعمةا. التنماال. 

 االقتصاد . 

 


