
695 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

 Roger Owen and Sevket Pamuk A History of Middle East
 Economics in the Twentieth Century

 Harvard University Press. 1999. 310 pages.

םיינללוכ םירפס ןיינממ רתוי ןורחאה רושעב ומסרפתה םא קפס ,יתעידי בטימל 

שי ךכיפל .םינושה םיילכלכה םהיטביה לע ןוכיתה חרזמה יקשמ תא םירקוסה תילגנאב 

יאקירמא רוספורפ דחי ורבח ותביתכבש ,ףסונ רפס לש דקתשא ומוסרפ תא הכרבב םדקל 

.לובנטסיאבש י'ציזגוב תטיסרבינואמ יקרוט רוספורפו דרוורה תטיסרבינואמ 

העטמ ,"םירשעה האמב ןוכיתה חרזמה יקשמ לש הירוטסיה" ,רפסה לש ותרתוכ ,םרב 

:םימעט ינשמ 

דע" הניא איה ךכיפלו 1990 תנשל רבעמ לא תגרוח הניא תויוחתפתהה תריקס .1 

םתוחה גוליפאב ארוקה שפחי אוושלו ,רפסה לש תירוחאה הפיטעב חטבומכ ,"ונימי 

םייטנוולר םייטסיטטס םינותנ ,1996 תנש דע תויוחתפתה רוקסל רומאשו ,רפסה תא 

.וז תפסונ הפוקתל 

םירצמ תא ,היסאב ברע תונידמ תא םיללוכ ,דרפנב דחא לכ רפסב םירקסנה ,םיקשמה .2 

.ןריא תא אל המ־םושמ ךא ,לארשיו היקרוט תא ןכו הקירפאב 

םידומע םיעבראו םייתאמכב סוחדל - רתויב השק המישמ םמצע לע ולטנ םירבחמה 

םיעבשכ לש הפוקת ינפ־לע םיקשמ רשע־העבראמ תוחפ אל לש תילכלכה הירוטסיהה תא 

,אופיא ,המת המ .1990-1946 םינשל םישדקומ <ב קלח) םידומע םיעבראו האמכ .הנש 

םישדקומ דבלב םידומע השיש :רתויב םייתיצמתכ םילגתמ תומיוסמ תונידמ לע םירקסש 

.ינדריה קשמל העבשו ,ירוסה קשמל 

דבלב םיטעמ םיקשמ לש םתחימצ יאוותש םינייצמ םירבחמה רפסל יללכה אובמב 

ןייפאמה םיבלשה תשולש םגד תא ןירשימב םימלוה - םירצמו לארשי ,היקרוט - רוזיאב 

לש םאוציי לדג ןושארה בלשב ,הז םגד יפל .םירשעה האמב יפוריא־אלה םלועה תא 

לש תוינידמ לע תתתשומה רתוי הרוגס תכרעמ תחתפתמ ינשה בלשב ,םיינושאר םירצומ 

לש רתוי הלודג תוחיתפל הרזח תרכינ ישילשה בלשבו ,אוביי ףילחמה ימוקמ שועית 

.ומצע תא הצימ אובייה־ףילחמ שועיתהש הארנ רשאכ תאזו ,קשמה 

רצומ ןכש ,ישילשה בלשל רבכ התוא דיעצה םירצמ לש התחימצ יאוות םא בר קפס 

אוציי ףילחה קוחרה רבעב הנתוכה אוציי תא :הלש אוצייב הפיכב טלוש ונדוע ינושאר 

אל התדימ ,בחרה םלועה יפלכ ירצמה קשמה תוחיתפל רשאבו .םינורחאה םירושעב טפנה 

יתשמ תחא לכב ,תימואלניבה עבטמה ןרק ינותנ יפל .1990־ל 1963 םינשה ןיב התנתשה 

היקרוטבש דועב ,ימלוגה ימוקמה רצותהמ 200/0־כ םירצמב ללוכה אוצייה היה וללה םינשה 

.370/0־ל 210/0־מ - לארשיבו ,23"/0־ל 60/0־מ לדג אוה 

םירבחמה ,1945-1918 םינשב תויוחתפתהה תא רקוסה ,ןושארה קלחל אובמב 

חרזמה יקשמ לע םג ומתוח תא עיבטה םישולשה תונשב ילכלכה רבשמה יכ םינייצמ 

תפוקתבש אלא ,וחנצ םיינושארה םירצומה לש אוצייה יריחמש דבלב וז אל .ןוכיתה 

םירשקהו ,וקמטצה הנממ תועקשהה םרזו הפוריא םע םהלש רחסה ,היינשה םלועה־תמחלמ 

יוביר םע בר ישוקב ודדומתה םיקשמהו הטאוה החימצה ,ןכ םא .ופפורתה המיע 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:47:19 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



םירפס תרוקיב ןוטיס המלש 696 

.םיעבראה תונש ףוסל 1913 תנש ןיב םירצמ לש הלרוג ,לשמל ,היה הז .ןיסולכואה 

,לארשי־ץרא לשו ,םישולשה תונשב טפנ אצייל הלחהש ,קריע לש ןלרוג רפש ,התמועל 

תונש לש הנושארה תיצחמב הינמרגמ היילעה תא הווילש ברה ןוהה אובייל תודוה 

םירצומ לש תולודגה תושיכרל תודוה ,המחלמה תפוקתב ,רתוי רחואמ בלשבו) םישולשה 

.<'ס 'ש - תירבה־תונב תוחוכ ידי־לע םיתורישו 

לכב תויוחתפתהה תא רקוס אובמה .רפסה לש ינשה קלחה תא םג םידקמ אובמ 

,הייסולכואה לש ריהמה לודיגב דקמתמו ,היינשה םלועה־תמחלמ רחאל רוזיאה יקשמ 

ץרפמה תונידמל םידבוע לש ךוראה חווטל וא תינמזה הריגהב ,ךשמנה רויעה ךילהתב 

ירוביצה רזגמה תובחרתהו קשמב הנידמה תוברעתה םג .יאלקחה רזגמה לש ותוצווכתהבו 

טלוב ןוצר־יא תופוכת התליג ,םינעוט םירבחמה ,תינידמה הגהנהה .בל־תמושתב תוכוז 

רסירת קר ,םרב .הל הנקמ ירוביצה רזגמהש םדאה־חוכבו םיבאשמב התטילש תא םצמצל 

יקשמ לכ לע תופיקעהו תורישיה ויתוכלשה לע ,טפנה אשונל תוסחייתמ הז אובמב תורוש 

םירושעב רוזיאה תוכפהיהו רוזיאב םימה עציה לש םיילרוגה םיאשונה וליאו ,רוזיאה 

.ללכ םירכזומ םניא םילודג םידממב ןוזמ לש וטנךאוביל םינורחאה 

םיביכרמה םיקשמה ןמ דחא לכב דרפנ ןוידל שדקומ ,ותרתוכל םאתהב ,רפסה רקיע 

־תויעבב לופיטה ,ךכיפל .קימעמ תויהל לוכי וניא םוקמה תולבגמ בקעש ןויד ,רוזיאה תא 

השיגה .רסחב הקול ,ולוכ רוזיאה תא ףא םיתיעלו ,רחא וא הז קשמ תונייפאמה דוסיה 

יקרפב םידקמתמה ,Waterburyo Richards לשו Wilson לש וז איה יניעב הפידעה 

רבדהש תמיא לכ רחא וא הז קשמל תיטנוולר תוסחייתה ךות ,רוזיאה לש תויעבב םהירפס 

,םיינבמ םייונישו החימצ :תולובג יצוח םיאשונב אופיא םינד דחי־םג םירפסה ינש .שרדנ 

רחס ,קשמב הלשממה דיקפת ,חותיפו טפנ ,העקשהו ןוכסיח ,הקוסעתהו הייסולכואה לודיג 

1.הלכלכה לע םלסיאה תרות לש היתוכלשהו רוזיאב םימה תויעב ,ירוזיא־ןיבו ימואלניב 

Owen לש םרפסב רסחב דואמ הקול ןהב ןוידהש דוסי־תויעב יתשל תעכ סחייתא 
 Pamuko: טפנו םימ.

תורהנה ימ לש םלוצינ ביבס םיכוסכסלו קבאמל תוסחייתה לכ רפסב ןיא :םימ 

חרזמ־טורדב יקנעה חותיפה לעפמ .ןדריהו לקדיחה ,תרפה ,סולינה :רוזיאב םיימואלניבה 

ןיינמב אלא הכוז וניא ,לקדיחהו תרפה לע םירכס דחאו םירשע ללוכה ,(GAP) הילוטנא 

םיכוז םניא ,קריעב ןהו הירוסב ןה ,ררועמ הז לעפמש תוששחה .היקרוט לע קרפב תורוש 

רכסל תוסחייתהה ,םירצמ לע קרפב .הלא םיקשמל םישדקומה םיקרפב תחא הלמב ולו 

!דבלב תורוש ששב תמכתסמ ,תוילילשהו תויבויחה ויתוכלשה לע ,ןאוסא לש הובגה 

תובקעב ימלוגה טפנה יריחמב ,דחי־םג תילאירהו תילנימונה ,הלולתה היילעה :טפנ 

עדי אל ותמגודש יללכ ךפהמ הללוח ,1979/80 לשו 1973/4 לש ,טפנה ירבשמ ינש 

הז אשונ הכז אל ןכ־יפ־לע־ףא .הינפל הברה ףאו ,רפסב תרקסנה הפוקתה ךלהמב רוזיאה 

רבשמב םיריחמה תיילעל הביסה ,םירבחמה יפ־לע ,לשמל .םייואר חותינבו תוסחייתהב 

יעראה ץוציקהו ברע-לארשי תמחלמ ידי־לע ורצונש םיינמזה םישובישב" הצוענ ןושארה 

התולתש הדבועה ןמ םימלעתמ םירבחמה .(204 'ע> "'םרחה' תובקעב יברעה טפנה אוצייב 

 Wilson, R. (1995). Economic Development in the Middle East. London: Routledge; 1

 Richards, A. and Waterbury, J. (1996). A Political Economy of the Middle East.

 .Westview Press
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שוקיבהו ,ןוכיתה חרזמה ןמ רתיה ןיב ,טפנ אובייב תירבה־תוצרא לש תרבוגו תכלוהה 

דוע ימלועה קושב ימלוגה טפנה יריחמב תרכינ היילעל ומרג וללכב ברעמב טפנל רבוגה 

תנש ןיב רתויו 60"/0־כב רימאה ימלוג טפנ תיבח לש הריחמ ,ןכאו .המחלמה ץורפ ינפל 

.1973 רבוטקוא תישארל 1970 

םיקויד־יא הגופס ןמיתו הירוס ,םירצמ לש רשקהב טפנל תוסחייתהה ,דועו תאז 
רבודמ ,תמא .non-oil countries^ 235 דומעב תורדגומ הלא תונידמ שולש .תוריתסו 

ךפהנ םגש ,טפנ תקפסהב תויאמצעל תרקסנה הפוקתב וכפהנ ןלוכ לבא ,תונטק תוקיפמב 

הריתסב תדמוע םירבחמה לש ל"נה םתעיבק ,וזמ הרתי .ןהלש ןושארה אוצייה רצומל 

השולשמ רתוי םינומשה תונש תישארב םירצמ הלביק ויפלש ,254 דומעב עיפומה ןותנל 

טפנה תקופתש םינייצמ םירבחמה ,הירוסל רשאב .טפנ אוציי תרומת הנשל רלוד דראילימ 

טפנה תקופתש דועב ,(154 'ע) הלדגו הכלה זאמו ,1968 תנשב רבכ הלחה וז הנידמב 

.(222 'ע> 1989 תנשב לחה הב אוצייהו 1987 תנשב הלחה ןמיתב 

1999 תנשב םסרופש רפסה ,רשפאה לככ םינכדועמ םייטסיטטס םינותנ לש ץבוקכ 

תוחולה בור ,ןכ לע רתי .רפסמב םישישכ ,םייטסיטטס תוחולב רישע ותויה תורמל בזכאמ 

ארוקה תא תצלאמ טסקטב רחא וא הז חולל תוסחייתההש ךכ ,םיחפסנל וקחדנ וללה 

האוושהל םינותנ רחבמ גיצמ חפסנב תוחולה דחא .האירקה ךלהמב חפסנב ורתאלו חורטל 

קשמה לש םינותנה םג .1990 תנשל םיסחייתמ הלא םינותנ לבא ,םינושה םיקשמה ןיב 

שי םירחאה םיקשמה לע םינותנל האוושהב ךא .וז הנשל רבעמ לא םיגרוח םניא יקרוטה 

,ירצמה קשמה ינותנב רתויב תרחואמה הנשה הניה 1986/7 ןכש ,גשיה םושמ וליפא ךכב 

טפנמ תוסנכהל טרפ)יקריעה קשמה לש הרקמב ןה רתויב תרחואמה הנשה הניה 1979־ו 

.(1983 תנשל דע ץוח־עויסל טרפ)ינדריה קשמה לש הזב ןהו (1988 תנשל דע תועיגמה 

ם"ואה לש םהימוסרפב םינימז רתוי םינכדועמ םינותנשכ ,תוחולה תכירעב וז ןיעמ החנזה 

,תוחול ןיא ,ליעל רכזנה ,Wilson לש ורפסב .תנבומ־יתלב הניה ,לשמל ,ימלועה קנבהו 

דע םינותנ סיסב לע םבור ,טסקטה ףוגב םיצבושמ םייניע־ידיאמ םימישרת םישולשכ לבא 

לש רפסב .ןכמ־רחאל םייתנש-הנש קר םסרופש רפסב תאזו ,1993 דעו זאמו 1944 

 1 Owen־Pamuk ויחפסנב אלו רפסב אל ,דחא םישרת ולו ןיא.

םירשעמ רתוי ינפ־לע תערתשמה הפנע תורוקמ תמישר םרפסל ופריצ םירבחמה 

תורוקמ תמישרב העיפומ רוזיאב תונידמ ןיינמכ לש םיימשר םימוסרפ לש המישר .םידומע 

םרדעהב םיטלוב לבא ,לארשי־ץראב טדנמה תלשממ לש םימוסרפ ינש תוברל ,תדרפנ 

.לארשי קנב לש יתנשה ח"ודהו יטסיטטסה ןותנשה ןוגכ לארשי לש םיימשר םימוסרפ 

הירוטסיהה לע עדימ רחא רתה ארוקה ,םיבר םהו ,ליעל ונייוצש םייוקילה ףא־לע 

תוריקסב קפתסמהו ,םינומשה תונשל דעו םלועה־תומחלמ יתש ןיב רוזיאה לש תילכלכה 

,םירצמו היקרוט לע תוריקסה .רפסב ןיינע אוצמל יושע ,םינושה םיקשמה לע תויתיצמת 

הרצקה הריקסה .רתויב תוטרופמה ןניה ,םידומע םישולשכ ינפ־לע תחא לכ תוערתשמה 

ןיינמכ לע הבורב תססבתמ איהו ,ידמל הריבס הניה ,םידומע העשתכ ,ילארשיה קשמה לע 

קנב תוח"וד לש םרדעה טלוב ,הומת חרואב .םיילארשי םינלכלכ לש תילגנאב םימוסרפ 

.םינותנ־ריתעו בחרנ ,ןמיהמ עדימל רוקמכ לארשי 

ןוטיס המלש 
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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