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. . .جتربة اإلصالح االقتصادي عند عمر بن عبد العزيز املستهلك

المستخلص
 و فزرل مرع أشرر،)027-186 ( عاش عمر نرع عنرل زيز فر لرر زيلر ع زي رانع زيمرفدل
، كاع زهتمامر نايشرو و و فا رت لرر ل زيم رايل وع ير يلمفرع زيرومي زي رايمفع،زيخلفاء زألموففع
، و لررع زيم ررايل عررع زيمرروزير وأهررق زي مررد وألهامررد زيزررلق ألهررق ررم هلل وعررع زي فررا لررر لويت ر
 فزتن زإلصدح زمهتصال مرع زيلارافا زيرامرد لرر ملةلرد زيشر.كاي فد زي فا فد وزمهتصالفد
 روزء، وم فما نزل ما شرله زيزايل مع لللد لوعفرد،  وخاصد لر ألهلفل كو ل تاع_زيز ز،زألو ة
 وفكمرع هرلا زين ري لرر ت لفرل وتوارفة تل نرد زإلصردح،نايل ند يللوز ر زي فا فد وزمهتصالفد
 نغفررد ألغلررراء مشررر و زإلصررردح زمهتصرررال لرررر ألهلرررفل، زمهتصررال علرررل عمررر نرررع عنرررل زيز فررر
 وتكمرررع مشررركلد زين ررري لرررر عرررلل ولرررول زيمز لرررد زيمةلونرررد يرررلو زينرررا فع.  زيزررر ز-كو ل ررتاع
 ممرررا فصرررزف زم رررتفالي ملررررا لرررر ألهلرررفل، يإلصرررد ا زمهتصرررالفد علرررل عمررر نرررع عنرررل زيز فررر
 أما ل افد زين ي لمفالها أع عملفد زإلصدح زمهتصال يرا أهمفد كنف ي لرر. كو ل تاع_زيز ز
 وفردل ألير مكال رد زيف رال زمهتصرال وزإللز لرر،زم تل ز زي فا ر وزمهتصال لر زإلهلرفل
.زإلهلفل
. حرية العمل، حرية التجارة، البرنامج االقتصادي، اإلصالح االقتصادي:الكلمات المفتاحية

Abstract
Omar Bin Abdul Aziz Lived in the seventh century (681-720), and is one of the most
famous Umayyad caliphs and was interested Shura and policy in response grievances and
sequestration of all the oppressine governors, and raise grievances about the pro and
dhimmis and the setting up of justice for the people of Samarkand and freedoms in his
country, such as political andeconomic freedom. The economic reform issues important in
the Middle East, and especially in the province of Kurdistan _ Iraq, and the world has seen
of a quantum leap, both for aspects of political, economic, and lies objective of this
research to identify and clarify the experience of economic reform with Omar Bin Abdul
Aziz, in order to enriching project of economic reform in the Kurdistan Region - Iraq. The
problem of the research lies in the lack of clarity economic reforms with Omar Bin Abdul
Aziz, making it difficult to take advantage of them in the province of Kurdistan _ Iraq. The
hypothesis of the search that the economic reform process is of great significance in the
political stability and economic region, and lead to anti-economic and administrative
corruption in the province.
Key words: economic reform, economic program, free trade, free labur

خدر وعبد العزيز []151

زلمقدمة
فلرروق زإلمررال أ مررل نررع لنررق أل ز أف ر زي لررق ف ررف عمر نررع عنررل زيز ف ر  ،وف ر ك
م ا ل و فلش ها لاعلل ألع مع و زء يك خف زً ألع شاء هللا ( زألهق.)3 ،6611 ،
عاش عم نع عنل زيز ف لر زيل ع زي انع زيمفدل ( ،)027-186و فزل مع أشرر
زيخلفرراء زألمرروففع وكرراع زهتمام ر نايشررو و و فا ررت لررر ل زيم ررايل وع ي ر يلمفررع زيررومي
زي ايمفع ،و لع زيم ايل عع زيموزير وأهق زي مد وألهامد زيزلق ألهق رم هلل وعرع زي فرا
فا رت لرر ألصرد ا و ت رف هرفل
لر لويت  ،كاي فد زي فا فد وزمهتصالفد ،وزلزك ر
زي وزيزلق و لع زي لل ،مع خدق ألعالي تو فع زيلخق وزي وي نشكق عالق وت لف زيتلمفرد
زمهتصررالفد وزي لرراه زملتمرراعر ،ومررلة زي فررد زمهتصررالفد نلفررول ،وألتنررا فا ررد زعفررد
للفررلي وهررللرا تررولف مشررا فع زينلفررد زيت تفررد ،وزتنررا فا ررد كفرروءي لررر زإللفررا زيزررال ،م ررق
زإللفرررا علررر زي عافرررد زملتماعفرررد وت شرررفل زإللفرررا لرررر مصررراية زيلويرررد ،كمرررا هرررال نلةرررع
زممتفا ز زيخاصد نايخلففد ونأم زء زألموففع ،وت شفل زإللفا زإللز وزي نر .
أهمية البحث
فزل زإلصدح زمهتصال  ،مع زيلاافا زيمرمد لر ملةلد زيش زألو ة ،وم رفما لرر
ألهلرفل كو ل رتاع _زيزر ز  ،كمرا ألع مرا شررله زيزرايل مرع لللرد لوعفرد ،روزء نايل رند يللروز ر
فا ررفد وزهتصررالفد م غونررد وغف ر
زي فا ررفد و زمهتصررالفد ،وألو نررلو ه ألي ر ألصررد ا
م غوند لر ك ف مع لوق زيملةلد ،ونلاء عل يك ت ر أهمفد ه ز زيمواو .
مشكلة البحث
تكمررع مشرركلد زين رري لررر عررلل ولررول زيمز لررد زيمةلونررد يررلو زينررا فع يإلصررد ا
زمهتصررررالفد علررررل عمرررر نررررع عنررررل زيز فرررر  ،ممررررا فصررررزف زم ررررتفالي ملرررررا لررررر ألهلررررفل
كو ل تاع_زيز ز .
هدف البحث
فكمع هلا زين ي لر ت لفل وتوافة تل ند زإلصدح زمهتصال علل عم نرع عنرل
زيز ف  ،نغفد زغلاء مش و زإلصدح زمهتصال لر ألهلفل كو ل تاع -زيز ز
فرضية البحث
ألع ل اررفد زين رري مفالهررا نررأع عملفررد زإلصرردح زمهتصررال يرررا أهمفررد كنفرر ي لررر
زم رررتل ز زي فا رررر وزمهتصرررال لرررر زإلهلرررفل ،وتررردل أليررر مكال رررد زيف رررال زمهتصرررال
وزإللز لررر زإلهلررفل ،ونايترراير ترردل ألي ر ت لف ر زيلمررو زمهتصررال وألعررالي تو فررع زيررلخق
يصاية أغلنفد كاع زإلهلفل.
منهجية البحث
زعتمرررل زين ررري زيمرررلرال زم رررتلناةر يلموارررو هفرررل زيل ز رررد ،و يرررك يلوصررروق أليررر
ز ررتلتالا زهتصررالفد مرمررد تخرر زإلصرردح زمهتصررال  ،وزغلائرر لررر ألهلررفل كو ل ررتاع-
زيز ز .
خطة البحث
ويغ ض زيوصوق ألي هلا زين ي وزيت ل مع زيف افد زيمواوعد للل ه ل زين ري
عل أ نزد منا ي :لاهش زيمن ي زألوق مفرول زإلصدح زمهتصال  ،وعايال زيمن ي زي رالر
شخصرررفد زيخلففرررد عمررر نرررع عنرررل زيز فررر  ،أمرررا زيمن ررري زي ايررري لتارررمع تل نرررد زإلصررردح
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زمهتصررال علررل عم ر نررع عنررل زيز ف ر  ،وآ ررا ه ،وخص ر زيمن رري زألخف ر مررلو ألمكالفررد
زم رررتفالي ملررررا لرررر ألهلرررفل كو ل رررتاع-زيزررر ز  ،وزلترررر زين ررري نلملرررد مرررع زم رررتلتالا
وزيتوصفا .
مفهوم اإلصالح االقتصادي و مراحله
أوالا -مفهوم اإلصالح االقتصادي
هلاك زيك ف مع زيمفاهفل زيتر تتلاةع أ فالا وتتةان مع زإلصدح زمهتصال وملررا:
زيتصرر فة زيرفكلررر وألعررالي زيرفكلررد وزيتكففررا زيرفكلررر وزيتلرروفل زيرفكلررر وزيتزررلفق زيرفكلررر
وزإلصررردح زيرفكلرررر ،نررر زمال زيت نفررر  ،ألعرررالي زيرفكلرررد ،زيتغففررر زيرفكلرررر ،نررر زمال زيتكففرررا
زمهتصال .
ألع زيمفرررول زيزررال ي فا ررد زإلصرردح زمهتصررال فزلررر أ أللر زءز تتخر ها زي كومررد
ت ررل لررر تشرركفق ررلوك زيلشرراة زمهتصررال عل ر أ ررا آيفررا زي ررو زي ر  ،وفمكررع أع
تت زوح ه ه زإلل زءز مع ت ف زأل زا لر هةا مزرفع وي رلزد مزفلرد ألير نفرع و رلز
زيلةررا زيزررال ألي ر زيلةررا زيخررا أو مررا فةل ر علفررد زيخصخصررد  .ألع عملفررد زإلصرردح
زمهتصال ت تو عل تغفف ز ل فد لر ملرال زيلويد زي فا ر وزمهتصال وزملتمراعر
ن في تشتمق هر ه زي فا رد علر لفمل زةفرد فا رفد و فرد زهتصرالفد تردل أليرر تغففر لرر
لوك زألل زل وو لز زإللتاج وزيخلما (عنل زيلزفل.)5 ،2762 ،
وعالي ما فشف مصةلة زإلصد ا زمهتصالفد ألير زيمزالر زآلتفد " :تزلفق مفر لز
زيل ر زمهتصررال لررر زتلرراه م غرروف  .زيتزررلفق لررر زمتلرراه زيم غرروف" عررع عمررق فتولررف
تزررلفق لررر زي فا ررا زيخاةئررد زيمتنزررد ألي ر فا ررا
زيلفررال ن ر أل زء مررا ف ررمر نايصررلما
ألاق (نو ف .) 8 ،2775 ،
ثانيا ا -أجيال اإلصالحات االقتصادية
وفشمق زأللفاق زآلتفد (نو ف :)8 ،2775 ،
أ  .برررامج الجيررل األول :تشررمق زإلصررد ا زمهتصررالفد مررع لررو زيلفررق زألوق ن لرراملفع
أ ا ررففع :ن لررامال أللز ي زيةلررف (ز ررتل ز  ،ه ر وض هصررف ي زأللررق ،فصررممرا وفتنزرررا
صررللو زيللررل زيررلوير) نر زمال أللز ي زيز ر ض ( تكففررا ،تزررلفق ،فصررممرا وفتنزرررا زينلررك
زيلوير) وتتصلو يمشاكق زيلمو ةوفق زأللق ،كما هلا ألير أل لزي تغفر ز هفكلفرد لرر
ملام علفلي (زإللتاج ،زيتلا ي زألل مد ،زيمد ا ).
ب .برررامج الجيررل الثرراني :ألع ألشرركايفد زيف ررال وغفرراف زي شررالي لررر زي كررل م فزتنرر ت ررلفا
ملفصررد فزررايال نة فلررد خاصررد ،نررق هررو لررلوق أعمرراق يإلصررد ا زمهتصررالفد فكمررق
وفز لرول زيلفق زألوق وم رفما لرر ملراق زم رت ما وزيتلرا ي ،وعلر ألر م فم رق
وم فامع فا رد زهتصرالفد م ايفرد ،ألم ألر فشركق مافرد مغلر علررا يتفرال ز رتم ز
زي فا ا زي لفئد ،وفامع أع زي فا ا زيلفلي زيمةلوند يت لفر زيلمرو ت ر نشر عفد
وتلفرر ن رر عد وألخررد  ،وترر تنة نرر زمال زإلصررد ا ز تناةررا كنفرر ز نلاررافا زي كررل
وزي فا ررا زيم تنةررد ن ر  ،مررع خرردق ألصرردح زألل مررد زيتللفلفررد عررع ة ف ر مررا ف ررم
زي كامررد أو زي كررل زي زشررل ،وهررل ز ررتخلل ه ر ز زيمفرررول لررر نلزفررد زي مالفل را مررع زيل ر ع
زيماار ،وهل شا لر ألنفا زإللز ي زيزامد وزي فا ا زيزامد وزي كوما  .وف مق هر ز
زيمفرول لر ةفات نزلفع ئف فع ،فزك زألوق لك زينلرك زيزرايمر زير فتنلر زيلوزلرف
زإللز فد وزمهتصالفد يلمفرول ،أما زينزل زي الر لفتزل نايلالف زي فا ر يلمفرول ،وفشرمق
لادً عع زإلصدح زيكفاءي وزيتمفف زإللز  ،و مع زأل ناف زيلزعفد ألير زيلفرق زي رالر
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ل ك م لولفد لتائال زيلفق زألوق ،زهتصا زيلفق علر ت فع زيلوزلرف زيلللفرد وزيمايفرد
وألغفاق زيلفق زألوق يلزوزئ زيل فد زيزمفلد يللمو ،لمرع هر ه زأل رناف رر زي الرد
ألي ر زيلفررق زي ررالر زيمتزل ر نمل ومررد أللز ي زي كررل وم ا نررد زيف ررال ،مما ررد زي ررلةد
وزيم اءيد ،زإلةا زيمد اتر وكفاءي زإللز ي.
ثالثا ا -مراحل برنامج اإلصالح االقتصادي
فتكوع زإلصدح زمهتصال مع مد مع فا ا يإلصدح زمهتصال زيترر تررلا
ألي ر أل ررلزي زيترروز ع زمهتصررال زيررلزخلر وزيترروز ع زيخررا لر يدهتصررال زيلررومر مررع خرردق
ن لامال ُمر نن لامال زإلصدح زمهتصال وزيتكفا زيرفكلر ،وهرو م صرلد يلتزراوع زيو فر
نفع صرللو زيللرل زيرلوير وزينلرك زيرلوير (عنرل زي مفرل .)16 ،2767 ،ألع ن لرامال زإلصردح
زمهتصال فم نم لتفع ئف تفع (عنل زي مفل :)16 ،2767 ،
المرحلررة األول رى :فررتل مررع خديرررا ترفئررد أ اررفد زيت رروق آليفررا زي ررو زيلفررول زإللز ف رد لررر
زي فا رد زيمايفررد وزيلللفررد ،وهرل زمتررل هر ه زيم لررد مرع ملتصررا زي ررنزفلا و تر
لرافد زيت زفلا مع زيل ع زيزش فع .
المرحلة الثانية :وفتل لر ه ه زيم لد زي زر نمزلم عايفرد ألير أل رلزي تغففر ز لوه فرد
لررر هفكررق زيملكفررد وتو فررع زأللوز نررفع زيلةررا زيزررال وزيخررا وتغففر لررر أ ررلوف
أللز ي زمهتصال وزيزمق عل تولف ش وة آيفا زي و  ،وزمترل هر ه زيم لرد ملر
نلزفد ت زفلا زيل ع زيماارر وهرر م رتم ي ألير فوملرا هر ز .أمرا مارموع ن لرامال
زإلصدح زمهتصال  :ل لز ا عل زيل و زآلتر:
 .1برامج التثبيت (:)Stabilization Programs
هررر ن ر زمال فصررممرا صررللو زيللررل زيررلوير وفتررانع تلفف ر ها ،وفررتل تلفف ر ها لررر زأللررق
زيلصف لد وز لي غاينا ً .وتتامع ن زمال زيت نف زي فا ا زآلتفد :زي فا د زيمايفد ،زي فا رد
زيلللفد ،فا د تخففض ز ص ا زيزملد (زي ص .)51 ،2770 ،
 .2برامج التكيف الهيكلي (:)Structural Adjustment Programs
هر ن زمال فصممرا وفتانع تلفف ها زينلرك زيرلوير يإللشراء وزيتزمفر  ،وهرر عنرا ي عرع
ملموعررد مررع زي فا ررا زيتص ر ف فد وزيتررر تمتررل ألي ر زيرفاكررق زإللتالفررد وزي ررز فد وألعررالي
تخصف زيموز ل نرلا لع زيكفاءي زإللتالفد لر زمهتصال زيلرومر ،وفرتل تلففر ها لرر ألةرا
ملرررر أك ررر مرررع ررردي رررلوز  ،وتتارررمع نررر زمال زيتكففرررا زيرفكلرررر زي فا رررا زآلتفرررد:
زيخصخصد ،ت ف زأل زا  ،ت ف زيتلا ي زيخا لفد ،تشلفع زيلةا زيخا (زي صر ،
.)12 ،2770
رابعا ا -بدايات اإلصالح االقتصادي في اإلسالم
مررع زألمررو زيتررر أاررزف زهتصررالز زيررلوق زإل رردمفد لررر ك فر مررع زألوهررا  ،عررلل
ولول فا ا زهتصالفد وزار د يرلو زي كرال مرع زيتو رع لرر زي فا را زيار فنفد يغر ض
ررل الررا أللفررا زيلويررد أو زي كررال ،ممررا ألو ألي ر ت زلررع لررر زيتخصررف زيكرراء يلمرروز ل
لترا ،ز تلع ألل زء ألصد ا ل فرد
زمهتصالفد زيمتا د .ويزق ه ه زي وا أل ز زل
لرر زي فا ررا زمهتصرالفد زيمتنزررد ،وهرر ألصررد ا أ فالررا أل ز ترل زهت ز رررا يرل فوزلر علفرررا
زيزلفل مرع زي كرال زيم رلمفع ،أو أل ز ترل تلففر ها يرل ف رتم وز لرر تةنفلررا .ومرع رل فرأتر عررل
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عم نع عنل زيز ف نزرل زل ر زا زيخدلرد زألموفرد لرر ملراق زيمايفرد زيزامرد ،ممرا أ ررل لرر
م ف ي زإلصدح زمهتصال (زيزم .)222-226 ،2773 ،
ألع زإلل اع هو أ ا زيف ال زمهتصال  ،وعلر هر ه زي لفلرد فلرلل زيمرلرال زإل ردمر
زيزدج إلصدح زيف ال زمهتصال  ،وفتم ق لر زألمو زآلتفد (ش ات :)2 ،2766 ،
 .6زيتلرروو وزإلفمرراع وزيم زهنررد وزيم ا ررند زي زتفررد ،وليفررق يررك مررع زيكترراف هرروق هللا تنررا ك
ض
وتز راي َ :
(ويَر أرو أَعأ أَهأ ر َق أزيلُ ر َ و آ َم ُلررو أز َوز أت َلررو أز يَ َف َت أ َلررا َعلَ رف ِّأرل َن َ َكررا و لمر َرع زي أ ر َماء َوزألَ أ ِّ
أ
َ
أ
أ
أ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُوع) ( و ي زألع زا ،زآلفد .)61
َويَكِّع َك أ نُوز لأخ لاهُل ِّن َما كالوز َفك ِّ ن َ
رروي صررل هللا علف ر و ررلل ،لرمررا أ ررا
 .2زي لررو ألي ر ش ر فزد هللا ع ر ولررق وهررل
َ
ض َعع أِّكر ِّ َلرنِّعأ
(و َمعأ أعأ َ َ
زإلصدح ،وليفق يك مع زيكتاف هوق هللا تنا ك وتزاي َ :
َ
ُ
اررل ًكا َو َل أ ُ
شر ُ هُ َف أرو َل أزي ِّل َفا َمر ِّد أَعأ َمر ِّ َهررا َق َ فل يِّر َل َ َشر أ َتلِّر أعأ َمر َو َهر أرل كلر ُ
يَر ُ َمزِّف َشر ًرد َ
رك آ َفا ُت َلرا َل َل ِّ رف َت َرا َو َكر َ ي َِّك أزي َفر أرو َل ُتل َ ر ) ( رو ي ةر  ،زآلفررد -621
ِّك أَ َت أتر َ
نَصِّ رف ً ز ِّ َهرا َق َكر َ ي َ
.)621
 .3تةنف ر زي ررلول زيرروز لي لررر ش ر هللا اررل م تكنررر زيل ر زئل زمهتصررالفد أ ألصرردح
زيلا ناإلفماع ،وألصدح زيلويد نايش فزد .
ررع زختفررا زيزرراملفع عل ر أ ررا زيلررفل زإلفمالفررد وزألخدهفررد ألع يررك مررع مولنررا
.1
زيوهافد مع زيف ال هنق وهوع .
زي عفرد،
 .5زيللوي لر تةنف أ كال ومنالئ زيش فزد زإل دمفد ،لن ز صلة زي زعر صل
وعل نفق زيم اق عم نع عنل زيز ف .
شخصية خليفة عمر بن عبد العزيز
*
عم نع عنل زيز ف ويرل عرال 186ل ( 16هرـ) لرر ملفلرد لروزع نمصر  .فري كراع
زي لفي زيلنرو
أنوه فلئ وزيفا علفرا ،ولشأ لشأي لفلفد خايصد ل ف زيل آع زيك فل ،ول
زيش فا ،ويما نلغ زيزش فع مع عم ه ت وج مع زنلد عم عنرل زيملرك نرع مر وزع .ولرر عرال
075ل عفع وزيفرا ً علر أل رلو نردل لرف نايشرال ،رل زلتلرق ألير زيملفلرد زيملرو ي وزيفرا ً علفررا،
و لي ل ز نفل ونفع زيويفل نع عنل زيملرك وهرو خلففرد فلئر  ،و تر ك ملصرن هر ز ،وتفر
يلتزنررل و زيل ز ررد ،و ررق ك ر يك ت ر عررال 068ل علررلما نُوفر َرع خلففررد يلم ررلمفع ،ومكرري لررر
زيخدلرد عرامفع ولصررا زيزرال ،وأ رر خديررا مرا عر ا نر مررع صردح (عاشررو ،6668 ،
 .)35تولر عم نع عنل زيز ف لر027ل (676هـ) ،وكال ولات نلف مزاع مرع أعمراق
م (زي لالر. )2 ،2766 ،
أنوه :عنرل زيز فر نرع مر وزع نرع كرل  ،ويرر عررل عنرل زيملرك نرع مر وزع .وأمر  :أل
عاصل ،يفل نل عاصل نرع عمر نرع زيخةراف .وأومله :كراع يزمر نرع عنرل زيز فر أ نزرد
عش ك ز ،ونلا دي (أوغلو .)1 ،2778 ،كما هو مواة لر زيمخةة زآلتر:

*

نزض زيكتاف وزينا فع فشف وع ألي أل ويل لر زيملفلد زيملو ي.
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زيمخةة  :6شل ي عم نع عنلزيز ف

المصدر:علر لاعو  ،ف ي عم نع عنل زيز ف  ،زيةنزد زألوي  ،لز زيرال  ،نف و .67 ،6666 ،
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أوالا -الصفات الشخصية
مررع أهررل زيصررفا زيتررر تل ررل لررر شخصررفد عم ر نررع عنررل زيز ف ر هررر (صرردنر،
:)3 ،2766
 .6شلي خول مع هللا تزاي  :كال مف ت زيكن و وزي مد زيتر زت ل نرا ولزلز ألي كرق يرك
هو ألفمال زيلو ناآلخ ي وخشفد هللا وزيشو ألي زيللد.
 .2هله :لرل عم نع عنل زيز ف مع خردق مزافشرت يللر آع زيكر فل ول ز رت يررل زيلنرر
زألمفع -صل هللا علف و لل -ومع تفك ه لر هر ه زي فراي نرأع زيرللفا لز زنرتدء وزختنرا ،
وألرا م عد يآلخ ي.
 .3توزارز :وه ه زيصررفد زي مفرلي كالر أل رلو زيصررفا زأل ا رفد زيتررر تمفأر نرررا عمر نررع
عنل زيز ف  ،للل أ ألو هل عم ألي توزار ِّز  ،ألع شر ة زي هرل زي لفلرر هرو زيتوزارع
هلل ،وهل كاع توزاع عم لر لمفع أمو فات ومزامدت .
 .1و ع  :مع صفا عم نع عنرل زيز فر زيرو  ،وزيرو هرو زإلم راك عمرا هرل فار ،
لتلخق زيم ما وزيشنرا أللرا هل تا  ،لنل مع زتل زيشنرا ز تن أ يز ا ولفل
ومع وهع لر زيشنرا وهع لر زي زل .
 .5لم وصف وعفروه :ومرع زيصرفا زيترر تل رل لرر شخصرفد عمر نرع عنرل زيز فر
زي لل وزيصفة وزيزفو.
 .1صرن ه :ومرع صررفات زيصرن وزيشرك  ،و ألر يمرا مرا عنررل زيملرك نرع عمر نرع عنررل
زيز ف ا علل هن ه للاق :م تزمل لنع ما عد مع زأل ض ألاق مما فق ملرا.
 .0زي ل :يلل زت ل عم نع عنل زيز ف نر ه زيصفد ،لر وه أك ما فكوع لف أمر زألمرد
وزيخدلد لر الد ألي زي ل ،ونخاصرد لفمرا فتزلر نرايومي وزألمر زء وزيزمراق ويللميرد
عل ت لّر عم نصفد زي ل وانة زألمو  ،وعلل زيترراوع لفمرا فر زه ار و ًّفا يخلمرد
زيصاية زيزال.
 .8زيزلق:ألع صفد زيزلق مع أن صفا عم نع عنل زيز فر زيلفالفرد علر زإلةرد  ،وهرل
ت ررلي عررع زيزررلق لررر لويتر و فا ررت لررر ل زيم ررايل لفمررا مار  ،ويلررل ألمررع زيزلمرراء
هاة ً
ند عل أل مع أئمد زيزلق ،وأ ل زيخلفاء زي زشلفع ،ويزق علق عمر مرع أهرل أ رنان
ف لع ألي ألفمال نأع زيزلق أ رل لروزمف هللا لرر كولر وفلفلر زيترال نرأع زيزرلق مر ي مرع
م ز زإلفماع.
ثانيا ا -فترة ما قبل خالفة عمر بن عبد العزيز
زت م لت ي ما هنق خدلد عم نع عنل زيز ف ناي ما زآلتفد (ملصو :)2،2766 ،
 .6ررر ل زيم رررلمفع ل صرررد فرررد زيتزنفررر  .وألمكالفرررد زإلصررردح لرررر مفرررالفع زي ررر وي
زمهتصالفد.
 .2زلتش زيم ايل زيتر أل ألي ك زهفد زي كل زألمو .
 .3رو زي و ز وزملتفااا ال زيخلفاء زألموففع.
 .1زلتشا زيف ال زي فا ر وزمهتصال وزإللز .
اه ي زيتن ف وزيت ا لر ندة نزض زي كال.
 .5شاع
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تجربة اإلصالح االقتصادي عند عمر بن عبد العزيز
مع خدق ه ز زيمن ي وا ل تز ض زآلتر:
أوالا -خطوات اإلصالح االقتصادي
مع أهل خةوزت :
 .6زيخةروي زألوي :ت رر أهمفررد زإلصردح زمهتصرال علررل عمر نرع عنررل زيز فر رفع نررلأ
نلف لل ألي مرا لرر فلفر مرع ز ض أو مترا و رلل ألير نفر زيمراق* .أللر تلرا ق عرع
لخل زيخا مع أمدك زيخاصد هنق زيخدلد وأنل ( )%6مع ه ز زيرلخق ،أللر زيل رند
زيمئوفد ( )177لفلا ألير ( )17777لفلرا  .ومرع هلرا يرل ف رتةفزوز أع فزا اروه رفع
صال أموزق نلر أمفد (شنلر.)35 ،6686 ،
 .2زيخةوي زي الفد :زتل ألي أنلاء زينف زألمو للمزرل وةلف أليفرل أع فخ لروز مرا نأفرلهل
مررع أمرروزق وألهةاعررا أخ ر وها نغف ر زي ر  .وشرررل زألفررال زألوي ر مررع خدلت ر تل فررلز
وز رع زيلةررا يك فر مررع أمروزق وأمرردك نلرر أمفررد .وهر ز فررلق علر فا ررت زمهتصررالفد
زي كفمد زيتر ترلا ألي زيزلزيد لر تو فع زيموز ل ،لاد عع ت لف زيزلزيرد زملتماعفرد
مع خدق تللفق زيتفاو زيةنلر.
علر أمفر أو لماعرد مرع
 .3زيخةوي زي اي د :أعلع ألنلاء زألمد زإل دمفد أع كق مع ي
نلر أمفد أو ي لت ملرل م لمد ،للفتللل ناينفلد يكر ف ل علف ل  .وتلرلل عرلل مرع زيلرا
نم ايمرل ونفلاترل ،و زح عم ف لها وز لي نزل زألخ و.
 .1زيخةوي زي زنزد :عللما وير عم نع عنل زيز ف زيخدلد عمل ألي لمفرع زيرومي وزي كرال
زيم رردويفع زي ررايمفع وزيمف ررلفع لز ر يرل عررع ملاصررنرل .أ ملررع لمررو وتو ررفع شررل ي
زيف ال.
 ،لر زل علرفرل أيرا
 .5زيخةوي زيخام د :زل عنل زيملك لر عرله زيل فرد علر أهرق هنر
لفلا (ن يك نلغ  8777لفلا ) ،لل و يك ألي عرل عم نع عنرل زيز فر ل ةررا عرلرل
(أخ ملرل  0777لفلا ) ،وهل وازرا علرل عمر نرع عنرل زيز فر ك فا رد عامرد زيتر ل
نرا لر أع ف لع زيم ايل عع أهرق زي مرد تر فرلعرل فلزمروع ن فراترل لرر رق زإل ردل.
ه ز مع لالف ،ومع لالف آخ ألع تخففض ل ند زيا فند أ ع مرع زيم رتوو زيمزفشرر
يألل زل و شلأ ع زملخا  ،ومع ل زم ت ما وزملتزاش زمهتصال .
ثانيا ا -أهداف اإلصالح االقتصادي
فرلا زإلصدح زمهتصال علل عم نع عنل زيز ف ألي (م مل:)38 ،6688 ،
 .6ألعرالي تو فرع زيرلخق وزي ر وي نشركق عرالق :للرل أل ك عمر نرع عنرل زيز فر أع زيتفراو
زملتمرراعر هررو لتفلررد ي رروء تو فررع زي ر وي ،ل ررل فا ررت زيللفررلي إللصرراا زيفل ر زء
وزيم لومفع وز تخلل عم يلوصوق ألي ه ز زيرلا عللزً مع زيو ائق زيزملفد ملرا :
أ .ملررع زألم ر زء مررع زم ررتئ ا ن ر وي زألمررد ،ومصررال ي زألمرردك زيمغصرروند ل ًمررا ،وزيتررر
ا أصر انرا أو ألير
ز رتوي علفررا زألمر زء ،وألعرالي هر ه زألمروزق ألير أصر انرا أل ز عُر ِّ َ
نف زيماق ،أل ز يل فز ا أص انرا ،أو كال مع زألموزق زيزامد.
* قال ابن كثير " وقد كان دخله في كل سنة قبل أن يلي الخالفة أربعين ألف دينار ،فترك ذلك كله حتى لم يبق له دخل
سوى أربعمائة دينار في كل سنة وكان حاصله في الخالفة ثالثمائة درهم"
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ف .فالي زإللفا عل زيفئا زيفلف ي وزيم ومرد و عافتررا وترأمفع م رتوو زيكفافرد يررا عرع
ة فر زي كرراي ومرروز ل نفر زيمرراق زألخر و ،وهررل هررال نتلففر هر ه زي فا ررد ،ويلررل كالر
فا د عم زيتو فزفد ترلا ألي ألفصاق زيلا ألي م توو مزفشر ملا ف.
 .2ت لفر زيتلمفررد زمهتصرالفد وزي لرراه زملتمرراعر :رز عمر نرع عنررل زيز فر عررع ة فر
زيزلفل مع زيو ائق يت لف ه ز زيرلا ،للل أولل زيملاخ زيملا ف يلتلمفد عع ة ف فر
زألمع وزيلااء عل زيفتع ،و ل زي لو ألص انرا ،ونر يك ناتر زي عفرد مةمئلرد علر
لوهرا ،آملد لر أوةالرا ك يك أم ننلاء زيم زلر زيزامرد ،وزيترر ت رم زيفرول نمشرا فع
زينلفرررد زيت تفرررد ،وم تلرررول زيتلمفرررد ألم نرررر ه زيم زلررر زياررر و فد مرررع ألررررا وتررر
وموزصررد وةرر  ،وهررل أكررل عم ر علرر منررلأ زي فررد زمهتصررالفد زيملفررلي نارروزنة
زيشررر فزد ،لالتشررر زيلرررا لرررر تلرررا ترل وت مفررر أمررروزيرل ،وزهرررتل كررر يك زهتمامرررا ً نايغرررا ً
ناي زعد ،في كاع زيلةا زي زعر مع أكنر زيلةاعرا علر زيم رتوو زيفر ل  ،وير
م لول كنف عل مف زلفد زيلويد ،وهل لل عم وزألمد كلرا مر ز هر ه زي فا رد ،للرل
ع أل زي خاء زيندل وزيزنال .يتوافة أك زل زيمخةة زآلتر:
زيمخةة 2
أهلزا زإلصدح زمهتصال علل عم

المصدر :زيمخةة مع عمق زينا فع

ثالثا ا -وسائل لتحقيق أهداف اإلصالح االقتصادي
ز عم نرع عنرل زيز فر يت لفر أهلزلر زمهتصرالفد نو رائق ملررا (م مرل،6688 ،
)17
 .6توفير المناخ المناسب للتنمية :يلل عمق عم عل تولف زيملراخ زيملا رف يلتلمفرد ،وهرال
ناآلتر:
أ .ل زي لو ألص انرا :لتول ألوزء زألمع وزيةمألفلد ،وت خ هفل زي ر وزيزلزيرد
و ّل زي لرررو زيمغتصرررند أليررر أنلررراء زألمرررد .أ ت لفررر زألمرررع زيلرررومر وزم رررتل ز
زمهتصال .
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ف .ملة زي فد زمهتصالفد نلفول :أل أكل عم عل مفرول زي
 .2إتبررا سياسررة زراعيررة جديرردة :فقددا بع ددو ت ددمب ع د

فد زمهتصالفد زيملفلي.

إلد زيد دة بإلنتد ا بلاعب د ل د

و نه :

 ملع نفع زأل ض زيخ زلفد.
 زيزلافد نايم ز عفع وتخففا زيا زئف علرل.
 زإلصد ا وزإلعما وأل فاء أ ض زيموز .
 أنراح زأل زارر يلم رلمفع لمفزرا ً ،م تخرت نررا ةائفرد علر أخر و .أ عرلل زيتمففر
زيلفلر.
 تولف مشا فع زينلفد زيت تفد.
رابعا ا -برامج اإلصالح االقتصادي عند عمر بن عبد العزيز
ألع ن زمال ألصدح زيم ا زمهتصال علل عم نع عنل زيز فر فمكرع أللمايررا نراآلتر
صدأنرل :)200-203 ،2766 ،
(م مل( )17 ،6688 ،زي أ
 .1فتح باب الهجرة
كتف عم نع عنل زيز ف يومت هائد زلت وز يلم لمفع ناف زيرل ي  .ون يك أصرنة
زيرل ي متا ا يما ف فل ،وزيلا فررال وع عرالي يت رفع أ روزيرل زمهتصرالفد وزيمزفشرفد
أو يةلف زيزلل ،كما ألع زيرل ي تدل ألي ت لفر ز رت ما زأل زارر زيللفرلي وألمكالفرد تزمفر
زيملع زي لف د .وتزلل ا للفلي ،لاد عع تنالق وزكت اف زيمرا ز وزيخن ز .
.2حرية التجارة
هاق عم نع عنل زيز ف ألع زين و زين هلل لمفزا خ هما يزنالي فنتغوع لفرمرا مرع
لارل لكفرا ل روق نرفع عنرال هللا ونرفع مزافشررترل لفرتة ة فر زين ر يلتلرا ي زي ر ي وملررع
خ يكل زين يتلر
زيا زئف زيمتصلد نرا .وكاع ف تشرل نلوق هللا ل أق وعد( :هللا زي
زيفلك لف نأم ه ويتنتغوز مع لال ) ( و ي زيلا فد ،زآلفد .)62
ولشررة هةررا زيتلررا ي لررر عرررله وترروزل مرروز ل للفررلي يللويررد وز ررتةا أع فو فرررا
يإللفا زيزال ،أما زإلل زءز زيتر زتخ ها يتلشرفة زي كرد زيتلا فرد لتم لر نراآلتر (زيشرامر،
: )3-2 ،2766
أ .أليغراء زيار زئف زإلارالفد زيترر كالر مف وارد علر زيلةرا زي زعرر :وهرل زلزكر هر ز
ألفلانا ً عل زيلةا زيتلا لر صو ي زلخفاض مل و لرر أ رزا زي رلع زي زعفرد ،لر زل
لر زيةلف علفرا ،وأ رلي وزلرا ً لرر تلا تررا .أل زل زيصرال ز زي زعفرد وعوزئرلها،
مما أ رل لر صوق لائض لر زيمف زع زيتلا .
ف .أليغرراء زيا ر زئف عل ر زيلةررا زيتلررا ( ،زيزشررو ):وكاع ير ر ز تررأ ف ألفلررانر عل ر هةررا
زيتلا ي ،وهل ألو ألي تشلفع م زويد زيتلرا ي ،و زل مرع أ نراح زيتلرا  ،لر زل مزررا لرل
زيمنالم زيتلا فد.
 .أليغاء أ لوف زيزلا لر ت صفق م ت لا زيلويد زيمايفد عل زيتلا وغف هل.
ي .عمررق ز ررت ز ا علر ة فر زيتلررا ي مررع نرردل زيشر  :ومةاينررد زيررومي علر زيررندل زيتررر
تولل نرا ه ه زم ت ز ا نأع فار ّففوز مرع مر أ نررل مرع زيم رلمفع زيم رال فع فومرا ً ويفلرد،
رراف زيلويررد ومارراعفد ه ر ه زيمررلي ي َمررع فشرركو مررلرل علررد،
وأع فتزاهررلوز لوزنرررل عل ر
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ونايل ند يمع مر أ نرر ه زم رت ز ا وكراع مللةزرا ً أو ُر ه تلا تر أو ُتلفر أل
لكاع فُزة مع زيماق ما فكفف يلوصوق ألي نلله.
هرررل زيو فررل لفرتمرروز نرررا أك ر
ج .ملررع زيزةرراء عررع زيتلررا  :ت ر تكرروع زيتلررا ي مصررل
وفلشررةوز لفررررا ،م رررفما وأع زيتلررا ي كالررر لرررر يرررك زيوهرر متزنررد مرررع فررري زي رررف ،
وزيت اق ،يزلل توزل و ائق زيموزصد زيم ف د زيتر لشاهلها زيفول.
ح .هااء لفوع كرق َمرع ألزع لرر غفر رف وم ر ا :وفرلخق ارملرل زيتلرا ألع يرل فكولروز
للرل ،وهل ألو ه ز زيل ز ألي ألهايد عش ز زيتلا زير فع ألل روز وم أكرلرل مرع زيزرولي ألير
م زويد لشاةرل ،وخاص ًد تلك زيفئد مرع زيتلرا زير فع نرلدوز تلرا ترل عرع ة فر زهتر زض
أ زيماق زيمةلوف.
عل ر اررنة ومزرراف ي وتو فررل زيمكاففررق وزيمرروز فع لررر كالررد أل رراء زيلويررد .أ
خ .زي ر
زيمتانزد و زي هاند.
ل .ملررع زيررومي وزألم ر زء مررع زمشررتغاق نايتلررا ي :ت ر م فكرروع لررر لخررويرل زي ررو ألل ررال
يلملال د زيش ففد نفع زيتلا  ،أو تأ ف عل زأل زا يصاي رل ،وهر م اويد مع عمر نرع
عنل زيز ف ناينزل ناأل وز عع أ مد ز غف ةنفزفد تد لر تللائفد ت لفل زي ز .
 .ملع زم تكا  :ومع يك ألعالت لكراكفع ن مر كالر لرر فرل ملموعرد مرع أهرق زي رو ،
وكاع زنع زيويفل نع عنل زيملك هل ز رتوي علفررا ،و ويررا ألير ملكفرد خاصرد ير  ،لل عررا
وأعالهررا أليرر أصرر انرا ،ونررر ز فزررل نررر ز زيموهررا زم تكررا وولررول هرر ه زإللرر زءز
صررفلد
زإلصررد فد هررل أ رررل لررر ز لهررا زي كررد زيتلا فررد لررر عرررله ،ونرر يك زل
ألف ر زلز زيزشررو وترروزل مرروز ل للفررلي يللويررد ز ررتةا عم ر أع فلفلرررا عل ر زيصرراية
زيزال .أ تو فع زيموز ل زمهتصالفد .ألع مما د زيزماق وزيومي يلتلا ي ،م تخلو مع أ ل
أمررر فع ،ألع يرررل تكرررع زم لرررفع مزررراً :لنمرررا أع فلشرررغق لرررر تلا تررر ومتانزترمرررا عرررع أمرررو
وز تفالا زيم لمفع ،وألما أع ت لي م اناي ي لر زيتلا ي يموهز  ،وفصفف أمو زً يف ر
ي مع زي لر شرء ،ونر ز زيل ز ل عم ملف زً خةفر زً هرل فردل ألير ل رال أللز هرق
ما تتوز و عوزهن .
.3حرية العمل
مررع ر زإلل رراع أع فتخف ر مررع زيزمررق مررا فشرراء ،وأع ف زوير كمررا فشرراء ،لررد فلررو
يللويد و م يغف ها أع ت خ زيزامق يلزمق أل ز كاع م ف فل ،و أل ز ألو زيزامق عمد منل مرع
أع فلاق عل زألل زيملا ف ،وهل زعتل عم نع عنل زيز ف هر ه زي فا رد وأير ل نررا عماير
لأ ق يرل زيتزلفمرا زآلتفرد :يرفكع يكرق عمرق ألر ه لارزوز زي رخ ي عرع زيلرا  .أ عرلل
تكلفا زيزماق نزمق م ف غنوع ن وم فأخ وع أل زً علف .
أو لفر عمر زيوهافررد مررع زيخفالررد أع و ررع علر زيزمرراق لررر
كرراع أوق أللر زء أللز
زيزةاء ،غرل تلتفر ه علر لف ر وأهلر وأ زل نر يك أع فغلرفرل عرع زيخفالرد ،للرل كراع فو رع
عل عماي لر زيلفلد ،فزةر زي لق ملرل لر زيشر مائرد لفلرا  ،ومرائتر لفلرا وكراع فترأوق
ألرل أل ز كالوز لر كفافد تف غوز ألشغاق زيم لمفع ،ونر ز زإلل زء أم وهو زيتو ع عل عماي
ف ل عم أم فع هامفع:
أ .ل ملف زيخفالد و هد أموزق زيم لمفع.
ف .اماع ل ز زيومي وزيزماق وزألم زء ألشغاق زيم لمفع و الاترل.
رنف،
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 .4المزار للجميع
وفلوق عم نع عنل زيز فر يومتر  :أللما لزلر زيمر ز إل ز زيم رلمفع كالرد. . .
ل لوها يما لزلر ير  .ونر يك ف ر زأل ض زي زعفرد مرع أفرد هفرول ت روق لوع زعتررا
وتمتررع زيلررا كالررد نلتالرررا كا تكررا زيلويررد يرررا أو ز ررتفدء ةائفررد مررع زيلررا عل ر لتالرررا
وتكوفع ةنلد مع زإلهةاعففع فت كموع لر غدئرا ،و رو زيتماف زيةنلر لر زيملتمع.
 .5عدم التدخل في األسعار
و ررلي أع ز تفز ر زأل ررزا لررر عرررل عم ر نررع عنررل زيز ف ر لةاين ر زيررنزض نت لفررل
زأل زا لأن تم كا ن فا د زي فد زمهتصالفد .لزرع عنرل زير مع نرع انر نرع ونراع عرع
أنف هاق :هل يزم نع عنرل زيز فر :فرا أمفر زيمردملفع مرا نراق زأل رزا غايفرد لرر مالرك و
كال لرر مراع مرع هنلرك خفصرد هراق عمر نرع عنرل زيز فر  :ألع زير فع كرالوز هنلرر كرالوز
فكلفوع أهق زي مد لو ةاهترل ،للرل فكولروز فلرلوع نرلز مرع أع فنفزروز وفك رل مرا لرر أفرلفرل
وألا م أكلا أ لزً ألم ةاهت  ،لنا زي لق كفرا شراء .أ أللر كراع فزتمرل علر آيفرد زأل رزا
لر زي و  .يتوافة أك زل زيمخةة زآلتر:
 .6االمتنا عن أخذ الهدايا والهبات
لض عم أخ زيرلزفا زيتر كاع زيومي زألموفروع فأخر ولرا ونخاصرد هرلزفا زيلفر و
وزيمر لاع ،كما أل ومت وعماي مع أع فتخ أ لزً ملرل تلنفد ةلنرا زيخلففرد أو أ رل أهلر
شرء م لل ن .
 .7النهي عن اإلسراف والتبذير
شلفل عل أموزق زيم لمفع لكاع أوق أللر زء ير نزرل
للل زتخ ه ز ز تلل عل
تويفر زيخدلررد هررو زلصر زل عررع م رراه زيخدلرد ،أل ه نر أليفر زيم زكررف ،للرراق مررا هر ه
للايوز :م زكف يل ت كف هة ،ف كنرا زيخلففد أوق ما فلر لت كرا وخ ج فلتم نغلتر  ،وهراق:
فا م ز ل ـ فزلر مومه ـ ال ه ه ألي نف ماق زيم لمفع ،ولصرن ير ر زلها و لر يرل
فلل لفرا أ ل هرة ،فللر لفررا زيخلففرد أوق مرا فلرر ،هراق فرا مر ز ل ارل هر ه ألير أمروزق
زيم ررلمفع ،ررل كررف نغلتر  ،وألصر ا ألير زيفر ش وزيوةرراء زير يررل فللر علفر أ ررل هررة،
فف ش يلخلفاء أوق ما فلوع ،للزق فللع يك ن للر  ،تر ففارر ألير زي صرف  ،رل هراق :فرا
م ز ل ال ه ه ألموزق زيم لمفع .وأخ ألل زء آخ يم ا ند زإل زا لرر زيلويرد .وهرل كراع
أخنا ومت وف زهنرل وف ا رنرل علر تلصرف هل للرل كترف ألير
عم نع عنل زيز ف فت
أ لهل فلوق( :يلل ك شاكوك وهق شاك وك ،لنما علي  ،وألما أعت ي وزي دل).
 .8فتح قنوات االتصال بين الوالي والرعية
كال زي اشفد وق زيخلفاء هنق عم نع عنل زيز ف هل لن زيلا عع زيوصق ألير
زيخلففررد وهررل نل ر زي اشررفد ررفالا ً مررع لفررل م فلف ر مل ر أليف ر ألم مررا فشررتروع ومررا ت ررمة ن ر
مصاي رل ،أما عم نع عنل زيز ف  ،للل أعلع نرايلوزئ وزيمكالرأي زيمايفرد يمرع فخنر ه ن لفلرد
زي اق ،أو فشف علف نشرء لف مصل د زيم لمفع ومصل د يلويترل.
خامسا ا -آثار اإلصالح التجاري التي اتبعها عمر بن عبد العزيز
مع أهل آ ا ه زإلفلانفد وهر (زي وز لد( )65-63 ،2771 ،عاشو :)36 ،6668 ،
أ .ت خ عوزمق زي لد لرر زإلصردح زمهتصرال علر م رتوو زيم ردويفد وزأللر زل ،هراق
عم نع أ فل :وهللا ما ما عم نع عنل زيز ف ت لزرق زي لرق فأتفلرا نايمراق زيز رفل

جتربة اإلصالح االقتصادي عند عمر بن عبد العزيز املستهلك. . .

[ ]164

لفلوق زلزلوز ه ز ت وع لما فن ح ،لف لع نماي كل لد فلل أفرع فارز  ،هرل أغلر عمر
زيلا .
ف .زيلااء عل لفوف زيفل وزي الرد تر هلرع زأللر زل ،كراع زيفر ل فخر ج كراي ماير  ،م
فلل أ ل فلنلرا.
 .مزايلررد مشرركلد زيزلر زيمرراير وزيملفولفررد زيتررر كالر تزررالر ملرررا زيلويررد ،لررر عرررل عنررل
زيملررك نررع مر وزع وكالر زيل فررد ترردلو ألير ملررك زير ول ،وهررل زاررة عنررل زيملررك ألير
مصل ت عل ماق فدلف أليف يشغل عع م ا نت يزل زيلويد عع زيموزلرد.
ي .ل ر زي لرراه زملتمرراعر يلملتمررع زإل رردمر ت ر لرراض زيمرراق عررع زي الررا زيخاصررد
وزيزامد.
ج .عررايال ملفولفررد زألل ر زل وزأل رروزق زملتماعفررد يلملتمررع مررع زيررول زيمرراير لررر زيموز لررد،
و تف لزئ ي خاصد يمتانزد ه ه زيلاافا عل زيم رتوو زيم لرر يكرق ومفرد كرلزئ ي انترد
يلمنايغد لر زم تل ز زملتماعر ،لكاع يزمر نرع عنرل زيز فر ملرال فلرال كرق فرول أفرع
زيغا موع أفع زيلاك وع أفع زيم اكفع أفع زيفتام .
ً
ح .للة لر تز ف زميت زل زيةوعر يلوزلفع زيلويد ،هاق مايك نلغلر أع عامد يزم نع عنرل
زيز ف كتف أليف ف ك أع لد ملع كاي ماي ،
خ .صوق صا ف زي عل ل مع لوع لرل أو م زوغ  ،و لع زيم ايل نألوزعرا.
ل .ز تفا م توو زيلخق يأللر زل ،ن فري أصرنة مرع فملرك نزرض زي لاهفرد ،هرل فكروع ممرع
ف ت زي كاي ،هاق أشرف ونلغلر عع عم نع عنل زيز ف هاق :لفمع ي زيلز وزيخرالل
أع فزةر مع زي كاي .
وزيف
 .ول ي زألموزق زيتر تصق ألي زيخ زلد ،لتفلد ت زفل زإللتاج و ز تل ز زألواا .
 .فالي لخوق زألل زل ،ت يلل كاع عماق زيصلها م فللوع مع فةلنرا.
 .م زعاي زيزلزيد لر زيتو فع ت كاع يغف زيم لل لصفف لر زيصلها .
 .منال ي زيمكلففع نايا زئف نرللزرا علر لفلتررا عرع ةفرف زيخراة ومرع لوع زيترر ف.
ومع هلا كاع علق زي اكل هو ل زأل ا لر ز تل ز كم  ،نق و لر زأل را لرر
كق زيتللل زمهتصال .
خطوات اإلصالح االقتصادي في إقليم كوردستان -العراق
ألع خةررروز زإلصررردح زمهتصرررال ناتررر أمررر ز اررر و فا يكرررق مرررع زيزررر ز وألهلرررفل
كو ل ررتاع وم ررفما نزررل زيتغف ر ز زي فا ررفد وزمهتصررالفد وزي ر وا زيصررزند لررر زيملةلررد،
وي ز ف تولف تمفد زإلصد ا زمهتصالفد و عل زيل و زآلتر:
 .6أع فنلأ زإلصدح زمهتصال مع همد زير ل زإللز ألي زيلاعلي ،أ أع فكروع زإلصردح
شامد يلمفع زيو ز ز وزيمد ا زإللز فد زي كومفد.
 .2أع فكرروع ملت ررنو يللررد زإلصرردح زمهتصررال أشخاصررا ً مرردهلفع و خنرر ي وكفرراءي،
ف مع زأل زف زي فا فد.
لادً عع كولرل م تللفع م فلتموع أل
 .3ألعالي زيل لر وزتف أعااء زي كومد وزيمللر زيروةلر ،نغفرد تللرف زيفلروي نفرلرل
ونفع زيمو ففع زآلخ فع.
 .1أل لا زألموزق زيزامد وزيخاصد زيتر تل لرنرا و لنرا مع هنرق أصر اف زيلفرو وأهرا نرل
وزيموزيفع يرل لر زيفت ز زي انلد.
 .5لررتة أنرروزف زيشرركاوو يلمفررع زيلررا يفنفلرروز م لمررترل ومزالرراترل .وتو ررفع زمتصرراق نررفع
زيمد ا زي كومفد وزألل زل.
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 .1ع ق زيم دويفع زيمف لفع مع ملاصنرل وأل ايترل ألير زيلاراء ن رنف مخرايفترل زإللز فرد
وزيلالولفد.
 .0ملع أعااء ملل زيو زء وأعااء زيملل زيروةلر مرع م زويرد أ لشراة زهتصرال
أ لاء تويف ملي ه ه زيملاصف وزيتف زيتال يمرامرل زإللز فد.
 .8تو ررفع شررنكد زياررماع زملتمرراعر يفشررمق لمفررع زيفئررا ز زيواررع زيمزفشررر زيمتللف رد
وزيلخوق زيمتللفد نرلا ت لف أك يلزلزيد زملتماعفرد ،وتللرف زيتفراو زيةنلرر نرفع
لئا زيملتمع.
زيمتكالئد يلمفع زألل زل يلمشا كد لر زيلشاة زمهتصال مع لوع تمففر ،
 .6ألعةاء زيف
وزمنتزال عع زمعتنا ز زي نفد وزيشخصفد وزيل زند وزيصلزهد وزيم ونفد وزي شوي.
 .67تو رررفع لالرررد زإلصررردح زمهتصرررال عرررع ة فررر و رررائق زإلعررردل و ألهامرررد زيرررلو ز
وزيمدتم ز عع ماهفد زإلصدح زمهتصال وتلفف ن زملرا.
 .66وارررع رررل ي ررراه ي زإل ررر زا وزيتنررر ف لرررر زيمد رررا زي كومفرررد مرررع هنرررق زيرررو زء
وزيمل زء.
 .62ألعررالي زيل ر لررر زيتخصفصررا زيمايفررد يلموز لررد زي ررلوفد ن فرري فتاررمع زيترروز ع لررر
صد و ز ي زيتخةرفة .7
زيل ف زيمايفد زيمخصصد يلو ز ز  .لزل نفق زيم اق كال
 %26و صد و ز ي زمعما وزإل ركاع  % 78 .6ارمع موز لرد  ،2766ألع هراتفع
زيو ز تفع تزلزع مرع زيرو ز ز زيمرمرد كروع زإلصردح زمهتصرال ف تراج ألير تخةرفة
زهتصررال ول ز ررا ون رروي ل رر زيملررام زمهتصررالفد زيمختلفررد ويمختلررا زيلةاعررا
يتشررخف للرراة زياررزا نغفررد زيتغلررف علفرررا وألفلررال مزايلررا ونررلزئق يرررا ،لاررد عررع
أهمفد و ز ي زمعما وزإل كاع زيتر فلرع علر عاتلررا ترأمفع زيو رلز زي ركلفد وزألنلفرد
يللةررراعفع زي كرررومر وزأللررر زل ونلررراء وألعرررالي زينلررراء يلك فررر مرررع زيمنرررالر وزيمد رررا
زي كومفد زيتر نلف مع لوع م زعاي زيمزافف زيص ف د لر نلائرا.
 .63فتمتع زمهتصال زيز زهر نزامد وزهتصال زإلهلفل نخاصد نمف ي ل نفد لرر أللتراج زيزلفرل مرع
زيم اصفق زي زعفد .ويكع زيوزهع فشرل عك يك ،أل فتل ز تف زل مز ل زيموزل زيغ زئفرد
وم فما زي زعفد (زيلناتفد وزي فوزلفد) .وألهماق زيلةا زي زعرر ،وهر ز مرا فررلل زألمرع
زيغ زئر ،ي يك منرل مرع تولفر زمهتمرال ل رو هر ز زيلةرا عرع ة فر لرع صرد هر ز
صرررت لرررر موز لرررد زإلهلرررفل للرررة % 18 .2
زيلةرررا مرررع زيموز لرررد زيمايفرررد ،أل كالررر
يللروض نر ز زيلةا منل مع فالي ه ه زيل ند إلعالي زيلمو لر ه ز زيلةا .
 .61ألتنا فا د زعفد لزايد وهاللد يللروض نر ز زيلةا ياماع زألمع زيغ زئر ،ومرع رل
ت لف زألمع زيلومر .ولعل زيم ز عفع مع في تولف شنكد زيخلما مع تنلفة زية
وألفصاق زيكر ناء.
ررراف زأل زارررر زي زعفرررد وألتنرررا زيتو رررع زيزم زلرررر
 .65ملرررع زيتو رررع زي اررر علررر
زيزمول  .و يك مع خدق ع هالوع خا لر يك.
 .61م ررراهمد زيشررر كا لرررر أ ررروز زيلةرررا زي زعرررر يتةررروف زيتلمفرررد زيمتوز لرررد يللةرررا
زي زعر (زي فوزلر وزيلناتر) وتولف نفئد يلملال د نفع تلرك زيشر كا  ،وتتم رق م راهمد
تلك زيش كا لر زم ت ما لر ه ز زيلةا  ،وترولف خرلما وتةروف زيكفراءز زيمرلفرد
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مررع خرردق لررع م ررتوو زألن رراي وزيل ز ررا وزمهتمامررا زيزلمفررد وزيتةنفلفررد واررمع
م ز ق متزللي.
 .60تشرركفق يلرراع تل ررفلفد متخصصررد يمتانزررد وم زهنررد زيمشررا فع عل ر ول ر لت ر ز ملفررد
م للي مع خدق فا ز مفلزلفد وتللفل زيتلا ف وق ل ند زمللا زيتلفف مع علم .
 .68تلشفة زيمشا فع وزيش كا زيصغ و يت فع و لوعفد زإللتاج زي زعر.
 .66تشلفع زإللتاج زيم لر مع خدق تةنف فا د أل دق زيوز لز وم فما لرر زيصرلاعا
زيغ زئفد .وزيتر فصا نرا لمو لرر زيتلرا ي زيخا لفرد مرع خردق تخفرفض لرل زم رتف زل
و صوق ت ع لر زيمف زع زيتلا  ،ومع ل لر مف زع زيمللوعا يإلهلفل وزيز ز .
االستنتاجات
مع خدق ه ه زيل ز د فمكع ز تخد زم تلتالا زآلتفد:
 .6يلل أكل عم نع عنل زيز ف عل منلأ زي فد زمهتصالفد وعرلل زيترلخق ألم لرر زي رام
زيتر ف مة نررا زمهتصرال زإل ردمر ،أل نرفع لرر فا رت نرأع هللا عر ولرق أولرل ل امرا
ةنفزفا تخاع ي زي وزه زمهتصالفد وهو ألاق مع كق زيل ل وزيلوزلفع زيوازفد.
 .2زمعتمال عل آيفد زي و لر ت لف زيتوز ع ،أل ألع زمهتصال زإل دمر ف كر علر منرلأ
أم ف لل زينائع وزيمشت  ،وزع تانة زيموز فع وزيمكاففرق ولنر زيغرش وزي نرا وزمكتلرا
وزم تكا مع زيمزامد زمهتصالفد.
 .3لر ايد ز تفا زأل زا فتا أص اف زيلخوق زيم رلولي ،ويكرع فمكرع فر لروهرل
عع ة ف ل ال زي كاي .
 .1ألع تل ند زإلصرد ا زمهتصرالفد يزمر نرع عنرل زيز فر موارع زهتمرال عرلل هلفرق مرع
زمهتصالففع و خاصد لر زيزص زي لفي.
 .5نلأ عم نع عنل زيز ف ألصد ات نلف  ،ومع ل زتل ألي أنلراء نلرر أمفرد ،و نزرل يرك
زتل ألي لمفع زيومي وزي كال زيم دويفع زي ايمفع وزيمف لفع لز يرل عع ملاصنرل.
 .1ألع ألصرردح زيم ررا زمهتصررال علررل عمرر نررع عنررل زيز فرر فكمررع لررر فررد زيرلرر ي
وزيتلا ي وزيزمق و فد ز تخلزل زأل زار زي زعفد ،لادً عع علل زيتلخق لر أ رزا
زي لع و زيخلما .
 .0ألع فا د زإلصدح علل عم نع عنل زيز ف فلرول علر منرلأ زي شرل زمهتصرال  ،لاردً
عرررع هةرررع زممتفرررا ز زيخاصرررد نايخلففرررد ونرررأم زء زألمررروففع وت شرررفل زإللفرررا زإللز
وزي نر.
 .8ملررع زيررومي وزيم رردويفع مررع مما ررد زأللشررةد زمهتصررالفد ،وم ررفما زيلشرراة زيتلررا ،
لاد عع لتة هلوز زمتصاق نفع زيوزير وزي عفد.
 .6أليلرراء زيلررنض علر زألمر زء زيفا ررلفع هنررق عرررله عررع أمرروزق نفر مرراق زيم ررلمفع ،وعلر
نفق زيم اق وزير خ ز اع ف فل نع زيمرلف.
 .67ألع علق زي اكل هو ل زأل ا لر ز تل ز وتللل كالد زيلةاعا زمهتصالفد.
التوصيات
لر اوء زم تلتالا زيتر تل زيوصوق أليفرا ،فمكع أع لوصر نايللاة زآلتفد:
 .6يلوء زإلهلفل ألي زيلفول ي مافرد نزرض زيمشر وعا زيصرلاعفد زيصرغف ي وزيلاشرئد وتلرلفل
زي وزل زيتشلفزفد وزيت رفد يلملتلفع زيم لففع.
 .2ألهامد و لز هانفد لزايد ز صد فا زيوز زد لر زيمد ا زي كومفد.
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 .3تشلفع فالي زيصال ز غف زيلفةفد ،م فما نايل ند يل لع زيتر فتمترع نررا زإلهلرفل نمفر ي
ل نفد لر أللتالرا.
 .1ألعالي زيل لر زيتز ففد زيكم كفد نما فخلل تشلفع زيصال ز .
 .5تفزفررق لرررا زي ررفة ي زيلوعفررد واررماع زيلررولي ،وزيتأكفررل عل ر أع زيملررتال زيم ررتو ل
مةان يموزصفا زيلولي زيزايمفد.
 .1ل ز ملفتاح ألهلفل كو ل تاع عل زيزايل زيخا لر ،منل مع زم تفالي مع هةرا زيتلرا ي
زيخا لفد إل لزي زيلمو لر زيلةاعا زمهتصالفد زألخ و وخاصد زيلةا زي زعر.
 .0ومع ألق توزصق زين ي زيزلمرر لرر ملراق زإلصرد ا زمهتصرالفد وخاصرد زإلصردح
زيتلا  ،للت ح ل ز د وزهع زإلصدح زمهتصال لر مع خلفاء زيزنا ففع.
 .8ألع ه زءي عمفلد لر زللا ز عم نع عنل زيز ف لر ملاق زإلصدح زمهتصال ترررء
وترررول يلرررا زيزلفرررل مرررع زيرررل و مففرررلي لرررر ملررراق زإلصرررد ا زمهتصرررالفد لرررر ألهلرررفل
كو ل تاع-زيز ز .
المصادر
زيمايفد لر عرل عم نع عنل زيز ف  ،زيموهع زيشف هالر رامر ،نترا ف (/2766

 .6زإلصد ا
/)36 /0
 .2لزمال ،نشا ش فا زوغلو ،عم نع عنل زيز ف لمو ج تللفرل زيفكر زم ردمر ،زيمردتم زيزرال
زيوز ل و زيزش وع يلملل زمعل يلشدوع زم دمفد.
 .3نو ف  ،راكمر ،زإلصرد ا وزيلمرو زمهتصرال لرر شرماق ألل فلفا،مللرد زهتصرالفا شرماق
ألل فلفا -زيزلل (.)0
 .1ش ات  ،فع ،زيف ال زمهتصال وزإلصدح زإل دمر ،زيموهرع ) ،)www Rohama.orgنترا ف
(.)8 /8 /2766
 .5ملصرررررررو  ،خايرررررررل ،خرررررررام زيخلفررررررراء زي زشرررررررلفع عمررررررر نرررررررع عنرررررررل زيز فررررررر  ،زيموهرررررررع
( ،)www,shbabnhda,com,comنتا ف (.)0 /0 /2766
 .1عنلزي مفل ،عنلزيمةلف ،ل ز ا زمهتصالفد ملا لد ،زيةنزد زألوير  ،زيشر كد زيز نفرد زيمت رلي
يلت وف وزيتو فلز  ،زيلاه ي.2767 ،
 .0زي لالر ،زغف ،عم نع عنرل زيز فر وزممرا ي ،زيموهرع (هصرد زم ردل) ،نترا ف (/1 /28
.)2766
 .8ل لد زمهتصال زم دمر لر عرل عم نع عنل زيز ف  ،زيموهع هلزد زيلر زع ،نترا ف (/0 /36
.)2766
 .6عاشررو  ،زي ررفل م مررل ،وزل زمهتصررال زيز ر ف ،زيةنزررد زألوي ر  ،لز زممررق يلتو فررع وزيلش ر ،
زيلاه ي.6668 ،
 .67زي صر  ،ةررا لررا و  ،زآل ررا زملتماعفررد ينر زمال زإلصرردح زمهتصررال  ،زيةنزررد زألوير ،
زيمكتند زيزص فد يللش وزيتو فع ،زيملصو ي. ،2770 ،
 .66فل زمهق ،عنل زيز ف  ،زيخلففد زي زهل عم نع عنل زيز فر  ،زيةنزرد زألوير  ،زيمللر زمعلر
يلشدوع زم دمفد ،زيلاه ي.6611 ،
 .62زيشررامر ،عنررل زيز فر مصررةف  ،مزررايل زيتللفررل وزإلصرردح علررل زيخلففررد زي زشررل عمر نررع عنررل
زيز ف  ،زيم ك زيز نر يلل ز ا وزمن اي ،نتا ف (.)2766 /0 /36
 .63زي وز ل  ،علر لمز  ،ملرال عم نع عنرل زيز فر لرر زإلصردح زمهتصرال  ،زيمللرد زم للفرد
لر زيل ز ا زم دمفد ،زيزلل (. ،2771 ،)2
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 .61صرردنر ،علررر ،عم ر نررع عنررل زيز ف ر زهررل صررفات ومزررايل تللفررله ،زيموهررع زخرروزع زوع مفررع،
نتا ف (.)65 /1 /2766
 .65علر لاعو  ،ف ي عم نع عنل زيز ف  ،زيةنزد زألوي  ،لز زيرال  ،نف و .6666 ،
صردأنرل  ،علررر م مررل م مررل ،زيخلففررد زي زشررل وزيمصررلة زيكنف عم ر نررع عنررل زيز ف ر  ،زيةنزررد
 .61زي أ
زألوي  ،مد د زه ز يللش وزيتو فع وزيت لمد ،زيلاه ي . ،2775
 .60زيزمر  ،لرردزل عنررلهللا ،مللمررد لررر تررا ف زمهتصررال زم رردمر وتةررو ه ،زيةنزررد زألوير  ،زيمزرررل
زم دمر يلن وي وزيتل فف.2773 ،
 .68م مل ،هةف زن زهفل ،زي فا د زيمايفرد يزمر نرع عنرل زيز فر  ،زيةنزرد زألوير  ،زيرفئرد زيمصر فد
زيزامد يلكتاف ،زيلاه ي.6688 ،
 .66شنلر ،م مول ،فاي عم نع عنل زيز ف  ،زيةنزد زي اي د ،لز زيلفق ،نف و .6686 ،
 .27عنلزيلزفل ،لالفد ،زيخصخصد وز ها عل زيتلمفد ،5 ،زيموهع (ل .م مرل لرا و اروزع)،
نتا ف (.)2762 /0 /6

