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  ؟ "المؤسسات"أو " الموارد"لعنة 
 تحليل وضعي 

   أحالم هواري  مين حواسأ
  

“Resources” or “Institutions” Curse ? 

A Positive Analysis 
حول مدا الدو املؤتمر ضمن قدمت التنم"خلة و قتصاديةاملؤسسات  : ية

املرحلة من معسكر"نتقاليةدروس أيام،جامعة زائر سم17-16ا د

2017.  
  :ملخص

ين على أن دامغة ضد نظرية لعنة املوارد و ختطي املأزق احلايل الذي ولدته الدراسات اإلحصائية املؤكد حجج،نقوم بتقدمي هذه الورقة يف    
بال من ذلك،تؤدي سوء املؤسسات إىل جتنيد قدرات الدولة لصاحل زيادة اكتشاف و تنمية .اكتشافات املوارد ال تؤدي إىل مؤسسات سيئة

حتدد فيما كانت -و ليس وفرة املوارد -و ترى هذه الورقة أن لعنة املوارد هي جزء من لعنة مؤسسات أوسع أين نوعية املؤسسات.املوارد
ا العديد من البلدان الغنية باملوارد التفسري األساسي للتخلف يف  .اء االقتصادي جيد أو سيء عرب البلداناألد هي طبيعة مؤسسا

ر االستغاللية السياسية و االقتصادية املختلة وظيفيا ذات جذور تعود إىل فرتة ما قبل اكتشاف النفط مما مينع البلدان يف الشروع يف مسا
   . تنموي مستدام
  .الغنية باملواردالبلدان ، االقتصادي،النمو  املؤسسات لعنة، املواردعنة ل:  كلمات مفتاحية

Abstract: 
 
    In this paper, we provide invulnerable arguments against standard Resource Curse 
theory and attempt to cut through the current impasse generated by the statistical 
studies by maintaining that resource discoveries don’t lead to bad institutions. 
Instead, institutional badness leads to mobilize state capacity for discovering and 
developing resources. It argues that the resource curse is part of a broader 
institutions curse where the quality of institutions–not resource abundance-
determines whether economic performance is good or bad across countries.We 
argue in this paper that the primary explanation of underdevelopment in some 
resources rich countries is their dysfunctional extractive political and economic 
institutions which predate resource discovery that preventing these countries from 
embarking on a sustainable development path. 
 
Keywords : Resources Curse, institutions Curse, Economic Growth, Resources Rich Countries. 
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  ةـمقدم. 1
هناك دائما متفائلون و متشائمون حول الدور احلقيقي الذي من املمكن أن تلعبه وفرة املوارد الطبيعية يف عملية التنمية   

أن طفرة املوارد الطبيعية لبلد ما تؤدي إىل إعاقة –الذين ميثلون األغلبية–االقتصادية لبلد ما؛إذ يف كثري من احلاالت،يرى املتشائمون
اخنفاضا يف ،1ففي املتوسط،تعاين معظم البلدان الغنية باملوارد من معدالت منو منخفضة.نمية االقتصادية و السياسيةجهود الت

مستويات التعليم و الصحة ، زيادة مستويات الفقر و الالمساواة ، مؤسسات ذات نوعية سيئة،عدم االستقرار السياسي ، الفساد 
ا م فاحلدس السليم و بعض املفاهيم االقتصادية البسيطة  !! هذه مفارقة.ن البلدان الفقرية باملواردو احلروب األهلية مقارنة بنظريا

ختربنا بأن وفرة املوارد الطبيعية اليت تشكل مصدرا للثروة قادرة على مساعدة البلدان للتغلب على قيود رأس املال،الصرف األجنيب و 
هذه النتيجة –يف الثروة املادية"فقرية"سف،وجد أن أغلب البلدان الغنية باملوارد لكن لأل.لزيادة النمو االقتصادي"دفعة قوية"خلق

 Plentyمفارقة الوفرة "أو"Resources Curseلعنة املوارد "غري البديهية هي ما شكلت أساس لغز ما أصبح يعرف بـ

Paradox")Sachs and Warner ,1995 ; Karl ,1997,Ross ,2012 ,2001(.2  
يشكل مصدر دخل خارجي و غري مكتسب و –خصوصا النفط–روحة لعنة املوارد أن صادرات املوارد الطبيعيةتفرتض أط     

لة و يسهل للحكومة االستيالء على الريع بسهولة،و خيلق رابطا جبائيا بني احلكام و احملكومني جيعل احلكام غري خاضعني للمساء
على مواطنيهم يتحررون أيضا من االضطرار إىل التماس فرض الضرائب مبجرد حترير احلكام لو .أقل مسؤولية أمام مواطنيهم

حصر هلا للبحث عن و بالتايل،تعزز عائدات املوارد الطبيعية قوة املسئولني و البريوقراطية و ختلق فرصا ال .موافقتهم و خدمتهم
و من .عن طريق الكسب غري املشروع الريع و الفساد،و يقوم أولئك الذين يديرون البلد بتخصيص الثروة ملصاحلهم الشخصية

و من .أجل البقاء يف مناصبهم ميكنهم توزيع مصدر دخل املوارد على بعض النخب الداعمة و جمموعات الضغط األخرى
ا قد حتفز أيضا نشوب حروب أهلية يف حماولة  املفرقات العجيبة أنه على الرغم من أن هذا الريع قد يطيل فرتة بقاء الطغاة إال أ

  . صول على هذه اجلائزة القيمةاحل
من فنزويال املعتمدة على النفط اليت ال تزال غارقة يف مستنقع الفقر :و حيتج أنصار هذه النظرية ببعض احلكايات و األدلة الداعمة 

ط اليت تعاين من و تعاين من اضطرابات سياسية و اجتماعية،إىل نيجرييا الغنية بالنفاملزمن الذي تفاقم بسبب األزمات االقتصادية 
و هناك .ةالتدهور البيئي،الفساد و العنف السياسي،إىل روسيا الغنية بالغاز الطبيعي اليت ختضع للدكتاتورية أن مل تكن االمربيالي

الغنية  أنغوال،املكسيك و السودان؛إىل مناجم األملاس يف سرياليون،ليبرييا و الكونغو؛باإلضافة إىل البلدانأمثلة كثرية من هذا القبيل 
ا تتميز بأداء اقتصادي ضعيف    .)Ross,2012(  بزراعة املخدرات مثل كولومبيا و أفغانستان و اليت من الواضح أ

                                                
على الرغم من جتاوز عائدات النفط قيمة  )% 30بنحو (  1965أدىن مما كان عليه يف عام  2000على سبيل املثال ، كان متوسط نصيب الفرد من الدخل يف نيجرييا عام  - 1

ا النفطية ، لكن  1990-1970سنويا خالل الفرتة  % 13.7يف حالة فنزويال ، منت التجارة بنسبة . خالل تلك الفرتة) 1995 بأسعار( مليار دوالر  350 بسبب صادرا
يادة أسعار النفط يف أدىن مما كان عليه قبل ز  1999كان نصيب الفرد من الدخل احلقيقي عام السعودية،يف اململكة العربية .سنويا % 1.4بنحو  اخنفضالناتج يف املقابل 

- 1965سنويا خالل الفرتة  % 1.3إخنفاضا يف نصيب الفرد من الدخل بنحو  OPEC، شهدت كل بلدان أعضاء  )Gylfason  )2001,p.848وفقا لـ . السبعينات
 .سنويا يف البلدان ذات الدخل املنخفض و املتوسط % 2.2، يف حني زاد الدخل بنحو  1998

بعد  2010دوالر يوميا يف عام  1.25من السكان الذين يعيشون على أقل من  % 62مستويات الفقر حبوايل  عارتفريع النفطي ماليري الدوالرات يف نيجرييا تزامنا مع بلوغ ال - 2
يا من السكان يف نيجرييا من الطبقة العل % 2كان الدخل الذي يستحوذ عليه ،2000و يف عام .)(World Bank ,2012 1970عام  % 26أن كانت النسبة متثل حوايل 

  .كمؤشر على زيادة عدم املساواة يف توزيع الدخل 1970يف عام  % 17من إمجايل السكان مقارنة بنسبة  % 55ما يعادل 
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ا تدرج كحقيقة بديهية من قبل العديد من هناك     إمجاع صريح بني بعض الباحثني و صناع القرار أن املوارد لعنة لدرجة أ
لكن مع ذلك،هناك بعض التعقيدات و التناقضات اليت تواجهها 3.يف وسائل اإلعالم االقتصاديني و املنظمات و الكتب و

و منت بسرعة و أدبيات لعنة املوارد يف أن بعض االقتصاديات الغنية باملوارد تتمتع حبكومات قوية و شفافة،و أداء اقتصادي عايل 
املتحدة، جيابية ألسرتاليا،كندا،الواليات االقتصادية اإلفالتنمية :أصبحت أكثر ازدهارا على الرغم من وفرة مواردها الطبيعية

هذه األدلة املؤيدة .نيوزيلندا،أيسلندا و البلدان اإلسكندنافية،بوتسوانا ،شيلي ،ماليزيا و اندونيسيا كانت حمفزة بوفرة املوارد الطبيعية
أو وجود عالقة سلبية "اللعنة"وة األدلة الداعمة حلدوث للتأثريات اإلجيابية لوفرة املوارد جعلت بعض املراقبني إىل حد التشكيك يف ق

    .Lederman and Maloney ,2003,2007 ;Stijns ,2002: أنظر على سبيل املثال–بني وفرة املوارد و متوسط النمو
ية لعنة املوارد على أنه نظر هذه التقدمي أدلة دامغة ضد ختطي املأزق احلايل الذي ولدته أدبيات لعنة املوارد و  هذه الورقةحتاول     

بدال من ذلك،ترى هذه الورقة أن اكتشاف املوارد ال تؤدي إىل مؤسسات .ليس هناك لعنة للموارد و النفط ليس بزاز الشيطان
على غرار –أي أن التفسري الرئيسي لتخلف بعض البلدان الغنية باملوارد:سيئة بل أن سوء املؤسسات يؤدي إىل اكتشاف املوارد

ا الطبيعية–العربيةالبلدان  ا السياسية و االقتصادية املختلة وظيفيا اليت أساءت إدارة االقتصاد الكلي و ثرو . هي يف طبيعة مؤسسا
ي تدع،)2016( Melandoو مؤخرا )Acemoglu and Robinson )2012طار العلمي الذي وضعه متاشيا مع اإلو 

أوسع تتجذر يف التنافس السياسي الذي يسبق عملية اكتشاف "مؤسساتلعنة " يف مقام األول جزء منهذه الورقة أن لعنة املوارد 
دد السياسة االقتصادية و تسبب انتكاسات تنموية مازالت مستدامة حلد اآلن يف معظم  املوارد للحصول على عائدات مفاجئة 

ستقبلي للبلدان الغنية ف املوارد املسار التنموي املنوعية املؤسسات اليت تسبق مرحلة اكتشاحتدد بعبارة أخرى،.البلدان الغنية باملوارد
حكمت معظم هذه البلدان من قبل خنب قليلة تبنت مؤسسات استغاللية .و ال دخل لثروة املوارد)االزدهار أو التخلف(باملوارد

ها و لصاحل مؤيديها وضعت هذه النخب احلاكمة قواعد اللعبة لصاحل،و ود إىل فرتة ما قبل اكتشاف النفطسياسية و اقتصادية تع
و على الرغم من .و تثبيط روح املبادرة و االبتكار احلد من الفرص، من خالل خلق حواجز أمام الدخول،توفري امتيازات خاصة

          .التحسن املتواضع يف تشكيل هذه القواعد،غري أن املؤسسات السياسية و االقتصادية ظلت استغاللية يف جوهرها
و األدلة اليت تدحض نظرية لعنة  التناقضاتأهم  إظهاربيعمل القسم الثاين :قدم هذه الورقة كاآليتت،ساسو على هذا األ    

نتائج التنمية و النوعية املؤسساتية،وفرة املوارد لعالقة بني اليت تظهر ا نظرية لعنة املؤسسات باستعراضليقوم القسم الثالث ،املوارد
   .لعنة املؤسسات يف البلدان الغنية باملوارد باألدلة و الرباهني أبعادالقسم الرابع الضوء على  و يسلط.يف البلدان الغنية باملوارد

  ؟لمواردلهل توجد حقا لعنة .2
 ,Brunnschweiler and Bulte:على سبيل املثال(ث عن منطق و أدلة لعنة املواردمؤخرا تساءلت جمموعة من األحبا   

2008 , 2009 ;Haber and Melando, 2011 ;Lederman and Maloney, 2007 ;Melando,2016 (
لمسار التنموي لريع املوارد  اعاقةالتحاليل االحصائية للعنة املوارد يف أفضل األحوال غري حامسة يف تأكيد فرضية مدعني أن 

ال ينبغي النظر  املوارد استخراج أناحلامسة اليت تقدمها هذه األحباث الرؤية أما .االقتصادي و السياسي يف البلدان الغنية باملوارد
ا متغري خارجي و حمدد يف التحليالت التجريبية إىل  بعض املتغرياتعشوائيا ألنه يف هذه احلالة ستؤدي عملية حذف  ةإليها أ

   .حتديد املوارد الطبيعية كمحدد لألمراض اليت ترافقها
اطبيعية أو لديها القدرة على القيام بذلك ملوارد الريع اكن وصف مجيع البلدان اليت تستخرج حاليا مي    واحدة من  تسلك بأ

لدان أما ب،لتحقيق الرخاء النسيب طريقا عبدا مثل بوتسوانا وشيلي ظوظنياحمليبدو أن ف:)1 أنظر الشكل(متعددة  مسارات إمنائية
                                                

 Thomasي االقتصاد  New York Timesكما فرض كاتب جملة ،نشر تقارير خاصة منتظمة عن لعنة املوارد Foreign Policyو  The Economistتواصل جملة - 3
Friedman"النفط و احلرية السياسية غري متوافقان متاما":القانون االول للسياسة النفطية.   
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ا على الفقر، وع الصرا  و من احلكم السيئ اعانت عقود الكونغو الدميقراطية أو النيجر مثل مجهورية أخرى دوامة تعيش ويبدو أ
يف  ةحماصر ج كميات هائلة من املوارد الطبيعية ستخر اليت تمثل نيجرييا ا بلدانكما أن .لعنة املواردلالفهم التقليدي  جيسدهبوطية 
   .استنزاف املوارد الطبيعيةضعيفا نتيجة  اإمنائي اأثر  تظهر و يأمثلدون  توازينمسار 

  .التنموية للبلدان الغنية بالمواردالمسارات .1الشكل 

  
  Source: Barma et al.(2012). 

باستعراض سلسلة من األلغاز اليت تتحدى "The Institutions Curseلعنة املؤسسات "يف كتابه)Melando )2016قام    
  .يسي وراء ختلف أو تقدم األممعددا قويا من األدلة أن املوارد الطبيعية خصوصا النفط ليست السبب الرئ موثقا لعنة املوارد

فقد ساعدت الثروة املعدنية على :هو الدور اإلجيايب الذي لعبته املوارد الطبيعية عرب تاريخ أوروبا و أمريكا الشماليةاللغز األول    
كما أن الثورات .لدول األوروبية وجذورها الغربيةتأمني ترابط اإلمرباطوريات و الدول القوية مع حدودها اإلقليمية يف كل من ا

، مت تغذيتها أساسا بالفحم-القمة اليت أخرجت املاليني من القاع حنو- القرنيني التاسع عشر و العشرينالصناعية اليت حدثت يف
  .املعادن الصخرية الصلبة و بعد ذلك النفط

فبعد فرض منتجي :دة لعنة املوارداليت توفر جتربة شبه طبيعية ترفض بشو  1973يف أول صدمة نفطية عام الثاين يتمثل  اللغز  
النفط العرب حظرا على احللفاء الغربيني للكيان الصهيوين خالل حرب أكتوبر،أدى ذلك إىل زيادة هائلة يف أسعار النفط و طفرة 

العبني  1973عالوة على ذلك،أصبحت البلدان ضعيفة التصدير للنفط بعد عام .هيكلية غري مسبوقة يف سوق النفط العاملية
م ال،)كالنرويج مثال(ساسيني بعد الصدمةأ ،مستوى الدميقراطية و التنمية نفطية قاموا بتحسني قدرات الدولةو على خلفية اكتشافا

  .  االقتصادية
مبا يف ذلك آثار املرض اهلولندي  تظهر أعراضا مرتبطة بلعنة املوارد  يشري أن بعض االقتصاديات اىل تفتقر للموارداللغز الثالث    
غنية بالنفط مثل السعودية و اجلزائر ال بلدان هناك ف:السلوك الباحث عن الريع،انظمة سياسية استبدادية و حىت حروب أهلية و

 .ختتلف جذريا عن البلدان الفقرية بالنفط مثل املغرب و األردن و لبنان
مية االقتصادية و السياسية و تضم بلدانا مثل  التناللغز الرابع يظهر أن بعض البلدان فقرية املوارد حققت جناحا ملحوظا يف   

اليابان،كوريا اجلنوبية و تايوان متكنت مجيعها من التصنيع و النمو املستمر خالل النصف الثاين من القرن العشرين على الرغم من 
ا السبب اجلوهري يف حتفيها ندرة املعروض من املوارد    .قيق التنميةمما يشري إىل أن وفرة املوارد ليس يف حد ذا
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أن تسلك كل تلك البلدان ،فإننا سنتوقع غنية باملواردمت الزعم بأن النفط هو السبب الرئيسي للتخلف يف البلدان ال لواقع إذايف ا   
هناك :)1كما يظهره الشكل (املوارد على التنمية االقتصادية و السياسية متباين عرب البلدانلكن على ما يبدو تأثري مسارا واحدا 

،فنزويال و السلبية اليت مست أنغوال،نيجرييااهلروب من التأثريات متكنت من كبوتسوانا،الشيلي و النرويج غنية باملوارد  لدان ب
احلقيقة التجريبية اليت ينبغي إعادة النظر يف بالتايل،و .من وفرة املوارد الطبيعية فيهاحققت آداءا اقتصاديا اجيابيا و عاليا على الرغم 

يف .وارد الطبيعية ترتبط سلبيا مع النمو االقتصادي و أن تتالءم مع حقيقة وجود نتائج متفاوتة بني البلدان الغنية باملواردترى أن امل
و مقرتحني تفسريا جديدا ملصري البلدان الغنية باملوارد "اأن لعنة املوارد ال مفر منه"قام جمموعة من الباحثني بنقد فكرةهذا الصدد،

  .الطبيعية
االعتماد على املوارد  ارتباط،و على الرغم ثروة املوارد لوحدها ال تؤثر فيما إذا كان البلد سيعاين أو ال يعاين من اللعنة نإذ   

ا جمرد عالقة ارتباط بالعديد من األ  األداء االقتصاديكيف نفسر .أي حال من األحوال عالقة السببيةيف و ال تعين مراض إال أ
بالنفط مثل النرويج و لعنت أخرى مثل ملاذا بوركت بعض البلدان الغنية  ة باملوارد مثل ماليزيا مقابل نيجرييا؟واملتباين للبلدان الغني

  فنزويال؟
أن هناك عنصرا مشرتكا بني كل البحث،و تتجاهل التحاليل االحصائية يف وجود عيب أساسي عن أنصار لعنة املوارد  يغفل   

ال دخل للموارد الطبيعية -ية للبلدان املعتمدة على املواردوهريا على مسار التنمية االقتصادجسببيا هذه التجارب ميارس تأثريا 
ثر تقدما و إعادة صياغة النظريات الختبار لعنة املوارد طرقا احصائيا أكأحدثت موجة جديدة من الدراسات يف هذا اإلطار،.فيها

ل تأثريات ثروة املوارد الطبيعية،على وجه حو  ادراجهات السببية اليت مت هذه املوجة يف صحة إدعاءاتشكك .و اهتماما ملبدأ السببية
   .اخلصوص النفط،و بذلك أنتجت نظرية و أدلة تشكك يف احلكمة املقبولة بأن املوارد هي دائما سيئة

لبية لالعتماد على للعنة املوارد،أو بعبارة أخرى أن اآلثار الس"Conditional Viewنظرة شرطية "قدم هذه املوجة اجلديدةت   
ل املنهجية اليت تشري إىل متكن هذا الرأي هو ردة فعل طبيعية على نتائج بعض األعما.ال تظهر إال يف ظروف نطاق معنياملوارد 

ا اإلستخراجيةالسل يد البلدان اهلروب من العواقبعد وجود استثناءات من لعنة املوارد ).مثل كندا و النرويج(بية لتطوير قطاعا
ي شروط تشمل العوامل و هاد على املوارد تأثرياته السلبية الباحثني لإلقرار بوجود شروط معينة يف ظلها ميارس االعتمجعل 

عة أحدث نسبيا من الدراسات هناك جممو .)Dunning ,2008 ; Ross,2012( الزمانية و كذا املتغريات املؤسساتيةاجلغرافية،
 Melando ,2016 ;Galal and( ن الشك على وجود لعنة املوارد أصالضد احلكمة السائدة و تلقي ضالال مجتادل 

Selim,2013 ;Selim and Zaki ,2016.(موعة الرأي القائل بأن املعادن و احملرقات تؤدي إىل نتائج  و تتحدى هذه ا
األهلية أي أن املوارد  روب،الركود االقتصادي و احلية،قلة السلع العامةالسلطو فيها مبا يف ذلك ضعف قدرة الدولة،غري مرغوب 

على نوعية حاالت اللعنة  توقفإىل نتيجة مفادها  الدراسات لتوصبدال من ذلك،.هي متغري خارجي يتم تعينه عشوائياالطبيعية 
 و يف ظل إطار مؤسسايت جيد ميكن للموارد الطبيعية غري املتجددة أن تعزز وفقا هلذه النظرة،و السياسية و االقتصاديةؤسسات امل

    .للبلد السياسيةو  االقتصاديةالتنمية 
العامل الرئيسي يؤثر على كتشري العديد من األحباث حول حتليل البلدان النامية املعتمدة على املوارد إىل نوعية املؤسسات احلالية    

 : مع مستويات التنمية االقتصادية يف احلقيقة،متيل النوعية املؤسساتية للتفاوت جنبا إىل جنب.النواتج االقتصادية لبلد غين باملوارد
تظهر البلدان الغنية باملوارد مرة أخرى اختالفا كبريا يف األداء االقتصادي،فالبلدان اليت املؤشرات السياسية و املؤسساتية  فبداللة

الفائزون بداللة  حيتل.اتية و السياسية و العكس بالعكسحققت أداء اقتصاديا قويا تسجل درجات عالية بداللة املؤشرات املؤسس
 النمو مثل النرويج،بوتسوانا،الشيلي،ماليزيا و تايالندا مراكز متقدمة عن اخلاسرين بداللة النمو مثل اجلزائر،اإلكوادور،املكسيك،

-اليتعالوة على ذلك،تشري احلقيقة التجريبية حول العالقة بني املؤسسات و وفرة املوارد إىل أن البلدان .نيجرييا،فنزويال و زامبيا
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و مع افرتاض ثبات مستوى .كون عليه مقارنة مبستويات الدخلمتتلك نوعية مؤسساتية جد سيئة مما ينبغي أن ي-تعتمد على املوارد
   4.مما يؤكد البعد املؤسسايت لللعنة–.)2 الشكل( الدخل فإن أداء البلدان املعتمدة على املوارد بداللة مؤشرات احلكم ضعيفة جدا

         .المؤسساتية مقابل مستويات الدخل للبلدان الغنية بالمواردالنوعية .2 الشكل

  
Source : Barma et al. (2012). 

تشري طريقة أخرى للطرح إىل أن مستويات الدخل املتأتية من املصادر غري الطبيعية ترتبط إجيابيا مع النوعية املؤسساتية عرب     
املرتبط باالعتماد على املوارد ال يقابله حتسني يف نوعية املؤسسات مقارنة بالنمو و  البلدان مما يعين أن النمو اإلضايف و الدخل

الدخل املرتبط باملصادر غري الطبيعية،طاملا أن تلك املكاسب اإلضافية للنمو ال يستفاد منها يف زيادة تفعيل الدميقراطية و حتسني 
 .   بل على العكس متاما نظام حقوق امللكية و زيادة كفاءة البريوقراطية اإلدارية

ا موارد حجة العالقة بني املؤسسات و اللعنة على الرأي القائل بأن املؤسسات تلعب دورا هاما يف الكتستند      يفية اليت تدار 
ا تعزز النشاط اإلنتاجي :الدولة على فاملؤسسات اجليدة هي اليت تعزز احلكم الرشيد و حتد من احلكم التنفيذي التعسفي كما أ

ميكن لتلك املؤسسات أن تضمن حسن استخدام املوارد مما يؤدي إىل التأثري اإلجيايب لثروة املوارد على .حساب النشاط االستغاليل
  .النمو االقتصادي،مما يعين أن تأثري وفرة املوارد على النمو االقتصادي سيكون غري مباشر أو تفاعلي عرب املؤسسات

ملوروثات املؤسساتية السيئة دفعت العديد من بلدان العامل النامي إىل تطوير النفط و املعادن  أن ا)Melando )2016يدعي     
ا العامل الرئيسي ملعاناة عديد و قد أدان املؤسسات السيئة  .نوعةكقطاع ضعيف بدال من تنمية االقتصاديات احلديثة و املت كو
هذا اإلدعاء كان أساس ظهور .هي علل تعزى بال مربر إىل املوارد و–البلدان من االستبداد،الركود االقتصادي و ضعف الدولة

  .اليت تتبناها هذه الدراسة"لعنة املؤسسات"نظرية 
  
  
  
  

                                                
أسوأ مما   نوعية مؤسساتية امتالكيتبني أن البلدان اليت تعتمد على املوارد متيل إىل و بالتايل .البلدانحتت خط الذي ميثل عينة كل )شكل مربع ( ان الغنية باملوارد تقع معظم البلد - 4

 .  2.5+و  2.5-ترتاوح قيمة مؤشر الصوت و املساءلة ما بني .كان متوقعا بداللة دخلها
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   "المؤسسات"لعنة إلى "الموارد"من لعنة.3
م وسيلة للبقاء يدعي أنصار لعنة املوارد أن وفرة املوارد لعب دورا هاما يف تبين إدارة غري كفء لالقتصاد الكلي و منحت احلكا   

لكن هذا االستنتاج .يف السلطة و عرقلة التحديث،و أن الغرب بدافع من املصلحة الذاتية حيبذ االستقرار على التحول الدميقراطي
  مثل هذه اآلثار السلبية يف بلدان مثل النرويج و بوتسوانا ؟)خصوصا النفط (ال يفسر ملاذا مل متارس املوارد 

لعنة "بغي أن نتحدث عن بدال من احلديث عن لعنة املوارد ينلك لذ".السياسية و االقتصاديةسات املؤس"اجلواب بسيط هو  
و .تناقضات التحليل االحصائي للعنة املواردتساعد على حل نظرية لعنة املؤسسات من أدبيات التنمية و اليت انبثقت ."املؤسسات

بإمكانية الوصول إىل الريع اليت  ونتمتعسلطتهم و يكبرية على قيودا  ال يواجهون احلكام أن بهذه النظرية لإلدعاء ذهب ت
لعنة يف حد ليست ثروة املوارد و بناءا على ذلك،.تستخدمها أساسا ملصلحتها اخلاصة بدال من استخدامها للصاحل العام

ا، ا هي لعنةذا   . هي السبب الرئيسي السياسية و االقتصادية االستغاللية تأعراض،املؤسسالعنة املوارد هي جمرد !إدار
الذين يعزون سبب  )2016( Melandoو ) Acemoglu and Robinson )2012مت تطوير هذه احلجة مؤخرا من قبل   

متيل هذه القواعد إىل خلق قواعد لصاحلها على حساب األغلبية و فشل األمم إىل تركز السلطة يف أيدي خنب قليلة جتعل ال
بعبارة أخرى،الدول اليت تتمتع .ت خاصة،احلد من الفرص و تثبيط روح املبادرة و االبتكارحواجز أمام الدخول،تقدم امتيازا

،يف حني تسيء الدول املوارد املكتشفة حديثا بشكل جيدمبؤسسات جيدة و مصادر موثوقة لإليرادات متيل للتعامل مع ثروة 
ا و تصبح معتمدة اعتمادا مفرطا عليها و ختصص ايرادا و قد أصبح .ا للنخب بدال من استثمارها يف السلع العامةالضعيفة إدار

أيضا السبيل لفهم ملاذا بلدان مثل كندا،النرويج و اسرتاليا مزدهرة يف حني بلدان مثل غينيا اجلديدة و الكونغو تعاين التفسري هذا 
   . من التخلف و الفقر

 استخراجوذجا نظريا لكيفية تأثري املؤسسات على معدل من)Robinson et al. )2006 م،يقدعلى البلدان النفطيةبالرتكيز   
 خلص الباحثون إىل ما.و كيف تؤثر وفرة اإليرادات على سلوك السياسينير طفرة النفط على مسار االستخراج تؤثكيف النفط،

  :يلي
دد املدى الذي تؤثر فيه احلوافز إن االجتاه العام حلاالت ازدهار املوارد على االقتصاد يعتمد بشكل حاسم على املؤسسات،حيث حت"    

و تستفيد البلدان ذات مؤسسات تعزز املساءلة و كفاءة الدولة من ازدهار املوارد طاملا أن هذه املؤسسات .السياسية على نتائج السياسات
  .")املوارد(ين من لعنة هذه املؤسسات قد تعاتعمل على حتسني احلوافز السياسية الضارة اليت ختلقها هذه الطفرة،غري أن بلدانا دون 

نتائج  أن هذه التوقعات من قبل العديد من الدراسات التجريبية و النتيجة الرئيسية أن لعنة النفط ليست مصريا ودعمت    
أن وجود نظام )2009( Collier and Hoefflerيظهر .)Mehlem et al.,2006( التنمية تعتمد على نوعية املؤسسات

أن االقتصاديات )Elbadawi and Soto )2012و يشري ،حيد من إساءة استخدام السلطة السياسيةو املوازين من الضوابط 
   .و ذات ضوابط و توازنات سياسية قوية حتول لعنة املوارد إىل نعمة)ةمقياس الدميقراطي(رد ذات درجة عالية من الشموليةالغنية باملوا

لكنها )Leite and Wiedman,1999 ;Salti,2008( قة الدميقراطيةوفرة النفط قادرة على إعاأن دلة على هناك بعض األ  
اليت متيل إىل البقاء مع مرور "األسس املؤسسايت األويل"تنفي وجهة النظر القائلة بأن تأثري النفط على التنمية مرهون بـال 

املة يف البلدان الشاسية و االقتصادية على النفط هو متغري داخلي للتنمية السي االعتمادبعبارة أخرى،يدعي هذا الرأي بأن .الوقت
للتنمية االقتصادية و السياسية هذا يعين أن املسار املتباين :سسات هي املسببات اجلذرية لللعنةمما يعين أن املؤ الغنية بالنفط 

ية اليت كانت قائمة وقت حتدد بنوعية املؤسسات السياسية و االقتصاد )النرويج مقابل فنزويال( املالحظ يف البلدان الغنية باملوارد
  .) Frankel,2010( اكتشاف النفط



 7

مشكلة التفاوض بني النخب و لعنة املؤسسات هي نظرية جديدة تركز أكثر على السياسة النخبوية و بشكل أقل على    
 بإظهار)Melando)2016يف احلقيقة،يقوم .ملسألة االعتماد على املوارد و رأمسالية احملاسيب اداخلي ام تفسري اجلماهري،و تقد

و تكاليف املعامالت يف تكييف اسرتاتيجيات Commitment Problems"5 االلتزاممشاكل "الدور احلاسم الذي تلعبه
،تكاليف املعامالت مارات احلاليةعلى الطاقة و احملافظة عليها،و تؤثر هذه االسرتاجتية تأثريا عميقا على االستث لالستيالءالنخب 

موثوقة باحرتام حقوق امللكية و خب غري قادرة على تقدمي التزامات عندما تكون الن.مستويات قدرة الدولة املالية املستقبلية و
اتيجيات تولد إىل اسرت  النخبتحول رتبطة بفرض الضرائب على االقتصاد تإنفاذها و عندما تكون تكاليف املعامالت العالية م

-خصوصا النفط–يف الواقع،استخراج املوارد الطبيعية.صيل االيرادات الضريبيةحتو سهولة شراء الوالء السياسي الريع بطرق متكنها 
ا مرحبة لكنها يف املقابل تعزز جتزئة حق وق امللكية على حساب األغلبية و تضعف هي جمرد اسرتاجتية حمتملة تتبعها النخب أل

  .لب التخلفقدرة الدولة و جت
ىل التخلف وجهة النظر القائلة بأن هناك عالقة سببية تنطلق من النفط إ Melando ى،يتحدبداللة نظرية لعنة املؤسسات  

يكشف جتريبيا،.على قطاع احملروقات يف املقام األولإظهار ما الذي حيدد مدى االعتماد و يسعى إىل السياسي و االقتصادي،
امن املرجح أن خت)قدرات دولة ضعيفة(أن الدول ذات مؤسسات ضعيفةلباحث ا عن حنو جهود التنقيب  صص كل قدرا

عالية على قطاع النفط و جذب مستويات عالية من رأس املال حنو احملروقات فرض ضرائب النفط إىل درجة أعلى، النفط،تصدير
 االقتصاديةمجاعات املصاحل بالنتائج النخب أو تم ال ،هذه املؤسساتيف ظل 6.نتيجة احلوافز النامجة عن اكتشاف املورد اجلديد

بالطريقة املوارد ثروة ية توزيع الفردية أو كيف االقتصاديةيف احلاضر أو املستقبل على حد سواء،كل ما يهمهم حتقيق احلوافز  احملققة
تمع م على حساب شرحية واسعة من ا أو (بالتوزيع املستقبلي االلتزامفلن يكون .اليت حتقق منافعهم الشخصية و تزيد ثرو

ن اخليارات املستقبلية حول توزيع املوارد ستقرر من قبل نفس اجلماعات أو األفراد الذين يتمتعون ممكنا أل)االقتصاديةاملؤسسات 
  .الضعيف للوعود املاضية لاللتزامبسلطة سياسية يف املستقبل مع إشارة 

ستبداد،الدميقراطية و لعنة املوارد دورا تكميليا هاما يف فهمنا لالقتصاد السياسي للتنمية فضال عن اال أدبيات بعد ذلك،تلعب  
لعنة املوارد هي جزء من لعنة مؤسسات أوسع تتجذر يف التنافس السياسي بني النخب الستخراج الريع بعبارة أخرى،.النزاع العنيف

حتول تدفقات الريع الكبرية حوافز عدد قليل من األعوان االقتصاديني و لتحقيق مكاسب شخصية،زيادة تركز الريع يف أيدي 
الريع يرتكز يف  و ألن تيار.يدا عن تعزيز النمو االقتصادي السريع حنو توزيع الريع إلثراء املصلحة اخلاصة بشكل فوريالنخبة بع

و النتيجة "البديل السياسي"خوفا من تأثري  يضاأيزعزع ذلك استقرار النظام االقتصادي و السياسي أيدي عدد قليل من النخب س
حدوث الصراع  حيان إىل تبين أنظمة سلطوية و أساليب القمع لضمان استقرار النظام،و رمبا أن هذه النخب تلجأ يف كثري من األ

  .أخريا،تقوم نظرية لعنة املؤسسات بتوسيع نطاق نظرية لعنة املوارد و بتحديد الروابط احلقيقية للسببية.العنيف و احلروب األهلية
  
  
  
  

                                                
لتحقيق مصاحلهم الشخصية،و لتغيري املوارد  استخدامهابعدم  االلتزامفال ميكن لألفراد الذين يتمتعون بسلطة سياسية :السلطة السياسية استخداممتأصلة يف " االلتزاممشاكل " - 5

التوزيعية ألي تشكيلة معينة خيلق التالزم املستمر بني الكفاءة و التوزيع بسبب أن التحويالت التعويضية املعقولة و املدفوعات اجلانبية ال ميكن أن تعوض النتائج  االلتزاممشكل  هذا
  .االقتصاديةللمؤسسات 

توقيع العالوات،حصص ،منح الرتاخيص و العقودحىت قبل سنوات من حفر أول بئر نفط و الذي قد يشمل  ميكن أن جيين البلد املتكشف حديثا آلبار النفط زيادة يف االيرادات - 6
  اخل...األسهم،رسوم املساحة 
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  لعنة المؤسسات أبعاد .4
كيف ميكن لنوعية املؤسسات السيئة أن تكون لعنة تؤدي :كلة من منظور أدبيات لعنة املؤسساتمن الضروري تشخيص املش    

ا –إىل نتائج تنموية خميبة لآلمال يف البلدان الغنية باملوارد؟تقدم هذه الدراسة إطارا مفاهيميا لألبعاد الثالثة للعنة املوارد مت إثبا
  .ة التخلف،لعنة االستبداد،و لعنة الصراع املسلحلعن:و هي–جتريبيا يف البلدان الغنية للموارد

لكن قبل ذلك،من الضروري االشارة إىل أن نظرية لعنة املؤسسات تفرتض أن املؤسسات السياسية الضعيفة يف البلدان العربية    
ا سبقت اكتشاف النفط،أي أن اهليكل املؤسسي كان ضعيفا منذ البداية و تأثريا ته زادت و استدامت مع الغنية باملوارد يبدو أ

 .مرور الزمن أو السببية تتجه من املؤسسات السيئة حنو اكتشاف املوارد و ليس العكس كما تدعيه أدبيات لعنة املوارد التقليدية
 اجلدول(احلظة اكتشاف املوارد أو البدء بإنتاجه لعدد من البلدان الغنية باملواردميكن اثبات ذلك وفقا ملؤشر النظام السياسي 

كتشاف النفط أو استخدامه ما يثري الدهشة أن مجيع البلدان اليت تعاين مشاكل تنموية حاليا سجلت قيما سلبية خالل فرتة ا ):.1
أما 7.اليت انطلقت بقيم موجبة بداللة هذا املؤشرو شيلي   و اسرتاليا التجاري على عكس النرويج،الواليات املتحدة،اململكة املتحدة

 مجيع القيم املسجلة ملؤشر النظام السياسي بالنسبة للبلدان العربية الغنية بالنفط سلبية خالل الفرتة الستيناتفيشري إىل  3الشكل 
و باستثناءات اجلزائر،مل 8.مقارنة بالنرويج و بوتسوانا اليت تسجل قيما موجبة بداللة هذا املؤشر على طول الفرتة 2016حىت عام 

 195من أصل  88،مت تصنيف 2016عالوة على ذلك،يف عام .ي ذو مغزى منذ التسعيناتتتبىن بقية البلدان أي حترير سياس
ا  أيسياسيا ال يوجد منها أي اقتصاد عريب غين بالنفط باستثناء الكويت اليت اعتربت دولة حرة جزئيا،"حرة"بلد دميقراطي على أ

  .)Freedom House,2017(  معظمها نظم قمعية ذات درجة عالية من االستبداد
تعين هذه النتائج ضمنيا أن حالة التخلف االقتصادي اليت تعاين منه البلدان الغنية باملوارد ال ميكن أن يلقى اللوم فيه على وفرة    

و مع مرور .اليت سبقت اكتشاف النفط اليت أساءت إدارته و استخدامه-ناجلناة احلقيقيو –املوارد بل على املؤسسات االستغاللية
 .تفاعل بني هذه العوامل متشابكا مما منع هذه البلدان من الشروع يف مسار التنمية املستدامةالوقت،أصبح ال

  .ألكبر المصدرة له النفطفترة اكتشاف خالل مؤشر النظام السياسي .1الجدول 
  مؤشر النظام السياسي  االستخدام التجاريتاريخ   اكتشاف النفطتاريخ   البلدان
  )10-( 10-  1940  1938  السعودية

  )10-( 10-  1870  1856  روسيا

  )4-( 4-  1929  1927  العراق

  )4(+ 4+  1854  1851  كندا

  -  1962  1958  االمارات

  )7-( -  1970  1956  نيجرييا

                                                
االستبداد ( 10-و ) الدميقراطية الكاملة( 10+ترتاوح درجات النظام بني ،حيث الستبداد من مقاييس الدميقراطيةسجل احلكم من خالل طرح قيمة مقاييس ايتم اشتقاق  - 7

ول املستقلة يف النظام العاملي كل الد إصداره األخريالرابع  Polityيغطي مشروع ،حيث ول يف العاملاخلصائص السلطوية للعديد من الد Polityيسجل مشروع يف الواقع،).الكامل
 Indexمؤشرا للدميقراطية "الرابع  Polityتوفر جمموعة بيانات . 2016- 1800خالل الفرتة )بلدا 164و اليت تشمل ألف نسمة أو أكثر، 500دول بتعداد سكاين يقدر بـ (

of Democracy." األول :متغري مكون لثالث خصائص مؤسساتيةمؤشر الدميقراطية هو .االستبدادللدميقراطية و )10- 0(هذا املؤشر جيمع بني مقياسني مكون من عشر نقاط
السلطة من  الثاين هو وجود قيود مؤسساتية على ممارسةل السياسات البديلة و القادة؛التفضيالت الفعالة حو  اطنني التعبري عنمن خالهلا للمو  هو وجود مؤسسات و إجراءات ميكن

م اليوميةقبل السلطة التنفيذية؛ " Index of Autocracy  االستبدادمؤشر "أما .و يف نشاطات املشاركة السياسية أما الثالث هو ضمان احلريات املدنية جلميع املواطنني يف حيا
 .و القيود املفروضة على الرئيس التنفيذي التنفيذيني املوظفنيو تنافسية  االنفتاحكل من تنافسية املشاركة السياسية،تنظيم املشاركة ،فهو مشتق من تشفري  

 ).االستبداد الكامل( 10-و ) الدميقراطية الكاملة( 10+جات النظام بني وترتاوح در . سجل احلكم من خالل طرح قيمة مقاييس االستبداد من مقاييس الدميقراطيةيتم اشتقاق  - 8
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  )2(+ 2+  1950  1945  شيلي

  -  1946  1938  الكويت

  )6-( 3-  1914  1908  فنزويال

  -  1914  1911  كازخستان

  -  1940  1935  قطر

  )10(+ 10+  1965  1963  النرويج

  )9-( 5-  1901  1869  املكسيك

  )10(+ 8+  1873  1859  الواليات املتحدة

  )8-( 8-  1958  1956  اجلزائر

  )0( 0  1913  1908  ايران

  )3(+ 3+  1851  1848  اململكة املتحدة

  )5-( 5-  1922  1918  كولومبيا

  )7-( 7-  1961  1959  ليبيا

  )10-( 6-  1967  1925  عمان

  )9-( 4-  1968  1930  الربازيل

  )1-( 1-  1967  1964  االكوادور

  -  1885  1884  اندونيسيا

  )7-( -  1979  1965  غينيا االستوائية

  )10(+ 10+  1886  1839  اسرتاليا

  )7-( 7-  1975  1959  جنوب السودان

  )7-( 7-  1970  1963  مجهورية الكونغو

  )10(+  1966  1910  ماليزيا

  )7-( -  1960  1931  الغابون

  )8-( 9-  1961  1959  فيتنام
  .تشري إىل قيم مؤشر النظام السياسي يف فرتة االستخدام التجاري للنفط() االرقام الواردة بني قوسني :مالحظة

Sources : Based on the Polity IV data series and World atlas of oil and gas basins. 
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  . 2016-1960،لمواردباالنظام السياسي في البلدان الغنية مؤشر سجل .3 الشكل

  
Source : Based on the Polity IV data series, Center for Systemic Peace. 

السيما  2016و  2006هذا النمط أصبح أسوأ بني عامي :نك الدويل حدود احلرية السياسيةتؤكد مؤشرات حوكمة الب و  
ر السياسي و الفساد و مجيع االجراءات املتعلقة باملشاركة الصوت و املساءلة،االستقرا:عندما يتعلق األمر مبقاييس احلوكمة

عن بوضوح تكشف هذه املؤشرات  ).4أنظر الشكل (السياسية اليت سجلت درجات سلبية كمجموعة على طول فرتة الدراسة 
ؤسسات السياسية تعاين معظم البلدان من ضعف امل و لعديد من البلدان الغنية بالنفطوجود عجز كبري يف احلوكمة العامة يف ا

ويكشف مؤشر الصوت واملساءلة أيضا أن حرية التعبري وتكوين اجلمعيات ووسائط اإلعالم مقيدة بشكل خاص يف ،واالقتصادية
 9.مجيع البلدان املختارة

  .2016 و 2006 الغنية بالموارد،في عاميالعربية مؤشرات الحوكمة في البلدان .4 الشكل

  
Source : Kaufmann et al. (2010), The Worldwide Governance Indicators:Methodology 
and Analytical Issues. Available at: www.govindicators.org 

                                                
املالحظ أنه حدثت بعض التحسينات فيما يتعلق مبقاييس فعالية احلكومة و اجلودة و ).احلكم الرشيد( 2.5+إىل ) سوء احلكم( 2.5- تتباين قيم مؤشرات احلوكمة الستة من  - 9

تم مبصاحل ) قطر،االمارات و البحرين(و إذا تعاملنا مع البلدان العربية بشكل فردي،نلحظ أن عدد من البلدان. القطاع اخلاص دون الشرحية الواسعة للسكانالتنظيمية لكنها جماالت 
 . تسجل قيما موجبا يف عدد من مقاييس احلوكمة باستثناء مقياس الصوت و املساءلة و مكافحة الفساد
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  لعنة التخلف 
فالبلدان الغنية و املعتمدة بشكل كبري على :يتمثل البعد األول للعنة املؤسسات يف التأثري النسيب على معدل النمو االقتصادي    

ا  ات الصناعة التحويلية اإلستخراجية متيل عموما إىل تسجيل تباطؤ يف معدالت منوها مقارنة بالبلدان املعتمدة على قطاعقطاعا
ثروة املوارد الطبيعية إىل )إيرادات(كما أن البلدان الغنية باملوارد تتمتع بسمعة سيئة لعدم متكنها من ترمجة مكاسب.و اخلدمات

  .خطط اقتصادية و تنموية ملموسة
مما ال شك :تقوم نظرية لعنة املؤسسات على افرتاض وجود بلد ذو قاعدة مؤسساتية سيئة حلظة اكتشاف مورد طبيعي جديد فيه   

فيه أن طفرة املوارد تلك متثل مكاسب غري متوقعة للدخل و بالتايل ستغري السلطة التنفيذية يف البلد إىل إتباع سياسات سيئة 
ا املادية و املالية و التنظيمية لتنمية قطاع املوارد،و ذلك كردة فعل طبيعية تشجع األنشطة الباحثة عن ا لريع عرب بتجنيد كل قدرا

تقلل ايرادات املوارد من احلاجة إىل االدخار و -نتيجة احلوافز النامجة عن طفرة املوارد على حساب األنشطة املنتجة يف االقتصاد
يعيش على دخل متأيت من مصادر غري "Rent Stateدولة ريعية "ستحول البلد إىلو -االستثمار يف القطاعات خارج املوارد

  10.منتجة
 Extractives Dependence( لمواد االستخراجية ل التبعيةنشاء مؤشر بإ)Hailu and Kipgen )2017قام مؤخرا    

Index ,EDI(املؤشر يف صياغة السياسات هذا عد يساحيث  لقياس مدى اعتماد بلد ما على موارده من النفط والغاز واملعادن
مسامهة -هو مؤشر مركب مكون من ثالثة مكونات مرجحة EDIمؤشر .الصحيحة للتنويع لتحقيق تنمية ناجحة قائمة على املوارد

هي أعلى  100 (100ويرتاوح بني صفر و -القطاع االستخراجي يف عائدات التصدير،واإليرادات املالية والناتج احمللي اإلمجايل
 ما ميكن مالحظته.2011مواردها الطبيعية لعام على  اعتمادها حسب درجةالبلدان  81تصنيف .5يظهر الشكل .)للتبعيةرجة د

تسجل قيم مرتفعة كالبلدان العربية ) بداللة مؤشرات احلوكمة(ذات نوعية مؤسساتية سيئةمن الشكل أن كل البلدان الغنية باملوارد 
ا مما)نقطة 60تفوق (EDI من مؤشر  شهدت بوتسوانا يف املقابل،.يعين تبعيتها الشبه املطلقة لقطاع االستخراجي يف اقتصاديا
وتطوير قطاعات جهود احلكومة لتعزيز لكن ،منها٪40عن املسئول قطاع التعدين كان ٪ 7.8توسط قدره مب اادياقتص امعدل منو 

البلد من التحول حنو تقليل  مكن إيرادات املوارد لنفقات عنوفصل ا ستغالل املاس والزراعة والسياحةمبا يف ذلك اغري املوارد،
  11.االعتماد على القطاع

                                                
ا تلك البلدان اليت يعترب املصدر الرئيسي فيها لإليرادات خارجيا عن الن"ولة الريعية الد" مصطلح  )Yates )1996يعرف  - 10 ميكن و بالتايل،.ظام االقتصادي احملليعلى أ

ا ريعية حسب اخلصائص األربعة التالية–خصوصا يف إفريقيا–كل معظم البلدان الغنية باملوارداعتبار هي يمن على االقتص)1:(على أ الريع خارجي عن  أصل)2(اد ؛حاالت الريع 
 .احلكومة هي املستفيدة الرئيسية من الريع اخلارجي يف االقتصاد)4(األغلبية يف التوزيع و االستهالك ؛و يف حني تشارك تشارك القلة يف خلق الريع،)3(االقتصاد احمللي؛

يف املتوسط من  % 85واملوارد األخرى ال تزال متثل  الذهب واملثال،املاس،النيكل،النحاس على سبيل  - زال تعتمد على القطاع االستخراجيعلى الرغم من أن بوتسوانا ال ت - 11
 .كما أن التنويع يف القطاعات غري املوارد ال يزال عمال جاريا،2000انه اخنفض اعتمادها ببطء منذ عام  إال–الصادرات إمجايل ايرادات
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  .2011 لعام EDI مؤشر.5 الشكل

  
   Source : Hailu and Kipgen (2017). 

 و الذي من شأنه أن يولد منطا إلعادة لألنشطة التصديرية"Crowding out Effectsتأثريات املزامحة "ظهور هذا إىلسيؤدي   
خصوصا رأس املال و –حيدث تنقل للمواردلذلك،كنتيجة .لصدمة األسعار املواتية استجابةالتوزيع القطاعي للموارد اإلنتاجية 

املرض اهلولندي " سيعاين البلد من أعراضإذن،.)Collier,2007( حنو قطاع املوارد الصناعةمن قطاعات الزراعة و –العمل
Dutch Disease"وارد الطبيعية تؤدي إىل خفض حجم اإلنتاج و التصدير يف قطاع الصناعة و رمبا تؤدي اليت تشري أن وفرة امل

و يرجع السبب يف .و تؤدي إىل إضعاف هيكل اإلنتاج و الصادرات األكثر تنوعا،إىل حالة الالتصنيع و خفض النمو االقتصادي
اخنفاض و و زيادة الطلب الكلي على السلع غري املتداولة  ذلك إىل توليد تصدير املواد األولية لتدفقا كبري يف رأس املال األجنيب

للقطاع الصناعي و القدرة التنافسية  تدهورو )سعر الصرف احلقيقي( هو ما يؤدي إىل ارتفاع قيمة العملة احملليةسعر الواردات 
املوارد،فإن طفرة املوارد اليت  و إذا كانت الصادرات الصناعية هي احملرك الرئيسي للنمو و ليس صادرات.التجاري خارج املوارد
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 ; Corden and Neary ,1984( همنو ستعيق الصناعة التحويلية -توجيه األنشطة االقتصادية إىل قطاعات غري منتجةب–تزاحم

Corden ,1984 ; Krugman ,1987 ; Sachs and Warner , 1995 .( 12  
، 2012سنة  ٪40،3إىل  2000سنة  ٪30.2من ) GDPنسبة من ( ستخراجيةالع حصة الصناعات اا ارتف.6يظهر الشكل   

 اعماددليال تشكل هذه النتائج .2012سنة  ٪8،8إىل  2000سنة  ٪10.6فيما اخنفضت حصة الصناعات التحويلية من 
 إلقليماالطبيعية يف و النفطية  واردملاالقائمة على  تقتصاديااليمنة السلوك الباحث عن الريع يف ارتبطة هيكلية م لوجود مشاكل

تدعم احلجة املتعلقة حبدوث  تقدم أدلة اخنفاض حصة الصناعات التحويلية يف الناتج احمللي اإلمجايل والقيمة املضافة نأكما .العريب
  .طاملعتمدة على النف ظاهرة املرض اهلولندي يف املنطقة العربية

 .2012-2000،الغنية بالموارد حصة الصناعات التحويلية من القيمة المضافة في البلدان العربية.6 الشكل

  
Source : WDI.(2015). 

عينة من البلدان على .7يظهر الشكل .و ينعكس هذا النمط يف االنتاج أيضا يف تبعية قطاع التصدير النفط أو صادرات الوقود  
درات السلعية على احملور مدى العقود األربعة املاضية،حيث يتم إدراج صادرات الوقود،اخلام و املعادن كنسبة من إمجايل الصا

يظهر الشكل ترافق معدالت منو مرتفعة مع اخنفاض حصة املوارد الطبيعية يف إمجايل .األفقي و النمو االقتصادي على احملور الرأسي
املة إذن العالقة الش.الصادرات كالصني،كوريا و بعض البلدان اآلسيوية األخرى و العكس صحيح بالنسبة للغابون،فنزويال و زامبيا

تشري هذه البيانات أيضا إىل عدم وجود عالقة إجيابية بني ثروة املوارد مع ذلك،.قويا جدا يف املتوسط هي سلبية لكنها ليست
  . االقتصاديالطبيعية و النمو 

  
  
    

                                                
العمال للتحول بعيدا عن القطاعات األخرى مما يؤدي إىل خفض القيمة املضافة لتلك )زيادة األجور فيه(ي قطاع طفرة املوارد عادة ما يغر   بلد يعاين من املرض اهلولندي و يف - 12

ة مع تنبؤات لتتفق نتائج الدراس 2004-1997بدراسة استقصائية حول املرض اهلولندي يف عدد من البلدان الغنية بني عامي  )Ismail )2010فعلى سبيل املثال،قام .القطاعات
لة و رأس املال حنو قطاع السلع غري املتداولة و النظرية اليت تؤكد أن تدفقات اإليرادات النفطية تؤدي إىل اخنفاض إنتاجية قطاع الصناعة التحويلية بسبب تدفق اإليرادات و حركة العما

مما  )Sachs and Warner )2001و مت الكشف عن نفس النتائج يف دراسة مشهورة لـ .بسبب ضعف القدرة املؤسساتية الضعيفة كعامل سليب حمدد إلدارة املرض اهلولندي
   .1990- 1970يدل على أن بعض البلدان الغنية باملوارد مل يشهد فيها قطاع الصناعة التحويلية منوا بني عامي 
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   .العالقة بين صادرات الموارد و النمو االقتصادي.07 الشكل

  
Source : Frankel.(2012). 

عالية تكاليف معامالت مرتفعة و فرض حواجز نظام حقوق ملكية هش،(يئة املؤسساتية السيئةهذه الب و يف ظل     
حنو )االستثمارات(وة املوارد على جذب رجال األعمالتعمل ثر )و الفسادلل يف البريوقراطية اخلضعف سيادة القانون ،للدخول،

خنراط يف األنشطة غري املنتجة و حتصيل األرباح خلق الريع و االحنراف بعيد عن اإلنتاج،أي جذب مصادر املقاولتني لال
رأس مال مكثف و عدم –بعبارة أخرى،بالنظر إىل الطبيعة احملصورة لقطاع املوارد.االقتصادية دون أن يساهم يف أي انتاج اقتصادي

ع القطاعات يولد دخال بشكل مستقل من دون االخنراط و املشاركة م-وجود روابط مع قطاعات االقتصاد احمللي األخرى
السياسيون (املصاحلو الذي ينص على أن مجاعات "Rent  Seekingالباحث عن الريع "هذا السلوك .االقتصادية احمللية األخرى

الريع االقتصادي عرب التالعب و على  يف البلدان الغنية باملوارد حياولون احلصول على العوائد عن طريق االستيالء)و رجال األعمال
بسبب أن العوائد الريعية -ة االقتصادية بدل كسب الدخل من خالل املعامالت االقتصادية و إنتاج الثروة التكميليةاستغالل البيئ

سيعطل السياسات -لألمثلية حول مستقبل اإليرادات من املوارد الطبيعية توفر أساسا لدى احلكومة لتطوير إحساس غري عقالين
و ميكن تفسري ضعف 13.و اخنفاضا يف نصيب الفرد من الدخل يعين منوا اقتصاديا سلبيا مما)خلق القيمة املضافة (املولدة للثروة 

  .األداء االقتصادي لكثري من البلدان الغنية باملوارد إىل تصاعد األنشطة غري املنتجة عرب البحث عن الريع
قد جيد مواطنو ثف و التقدم التكنولوجي،يف ظل نقص ختصيص املوارد حنو الصناعات اليت حتركها عملية التعلم باملمارسة املك   

و اليت تضعف احلافز لدى "صناعات ذات مهارات منخفضة قائمة على املوارد"لغنية باملوارد أنفسهم مقيدين يفا االقتصاديات

                                                
اليت )أو املناطق داخل البلد(فهو يرى أن البلدان.املنتج أم ال االستخدامحنو ل املؤسسات بتحديد طريقة توجيه و ختصيص مواهب ريادة األعما أن)Baumol  )1986يرى  - 13

 استغالليةلكن مع وجود مؤسسات ).أو مدمرين( تتمتع بنوعية ريادة أعمال أكثر إنتاجية و عدد أقل من رجال أعمال غري منتجني)مؤسسات شاملة(متتلك مؤسسات جيدة
ألولئك "اجلوائز"فعلى سبيل املثال،يف عامل أين يتم منح أكرب).باحثة عن الريع(ما باألعوان للتوجه حنو األنشطة غري املنتجة اقتصاد ،يؤدي هيكل احلوافز يف"صديقة للمختطف"أو

      .،فمن الطبيعي أن يكون مستوى ريادة األعمال املنتجة منخفضا)اخلالقة للريع(الذين يقومون بأنشطة غري منتجة
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ليم و قطاع السكان لتطوير قدرات املوارد البشرية و البحث العلمي من قبل البلدان الغنية باملوارد بداللة نقص متويل قطاع التع
   Gylfason,2001(.14( البحث العلمي

إىل ختفيف الدولة الغنية باملوارد من فرض العبء "Taxation Effectتأثريات الضرائب "هوأما التأثري الثاين خللق الريع    
لتشغيل ميزانيات "فيةالكا"الضرييب على مواطنيها أو إعفاءهم من دفع الضرائب للدولة بسبب العائدات الريعية من النفط و املعادن

(  و ألن الريع يتطلب جهدا تنظيميا أقل من قبل جهاز الدولة مقارنة بعملية حتصيل الضرائب من مصادر خمتلفة،الدولة
Moore,2004.( و بالتايل ،ميكن للريع أن يثبط املدى الذي جيب على الدولة أن تشارك فيه لتحفيز األنشطة املتولدة من قطاع
يف ).Dunning,2008( ل بساطة ميكن أن تقلل من احلاجة املالية للضرائب املتأتية من القطاعات غري املواردغري املوارد،و بك

هذا اإلطار،تشري األدلة التجريبية املقارنة إىل أن إيرادات املوارد تشرد األشكال األخرى للضرائب أو اإليرادات و تصبح ريع 
  ).;Dunning ,2008 ;Karl ,1997(" اللعبة الوحيدة يف املدينة"املوارد

و تعتمد السعودية وعمان .أن احملروقات هو املصدر الرئيسي لإليرادات اجلبائية يف مجيع البلدان باستثناء سوريا.8يبني الشكل    
اعتمادا كبريا على عائدات احملروقات حيث بلغت اإليرادات خارج احملروقات ما يقارب مخس إمجايل االيرادات فقط بني عامي 

يف البحرين و الكويت تشكل عائدات احملروقات ثالث أرباع إمجايل اإليرادات يف املتوسط،يف اجلزائر،قطر، .2012و  1992
يف املقابل،تستطيع بعض االقتصاديات الغنية باملوارد تطبيق معدالت ضريبية .اإلمارات و اليمن متثل حوايل ثلثي إمجايل اإليرادات

  .GDPمن  % 9حلال يف السعودية،اإلمارات و الكويت،أما اجلزائر فتشكل حوايل كما هو ا  GDPمن  % 1تصل إىل 
  .2012-1992،اإليرادات الجبائيةالنسبة إلى إجمالي .8 الشكل

  
 Source : Selim and Zaki.(2016). 

تمع املدين بالعملية الدميقراطية لكن يف ظل غياب هذه القاعد   ة الضريبية تصبح احلكومة تقليديا،دفع الضرائب هو ما يربط ا
تمع الذي حتكمه يف الدولة الريعية،إنشاء نظام ضرييب ينتج جزءا صغريا من العائدات اليت .)Ross ,1999(أقل مسؤولية أمام ا

ال متثيل دون "يتم احلصول عليها أساسا من ريع املوارد سيؤدي إىل خفض صوت الدميقراطية للمواطنني كما يقول املثل املأثور
ات اإلدارية و إذن،غياب املؤسسات التمثيلية مثل الضرائب جيعل احلكومة أقل مسؤولية و تؤدي إىل إضعاف بناء القدر ".ائبضر 

جمموع القدرات املادية للدولة للسيطرة ،استخراج و ختصيص املوارد فضال عن القدرة الرمزية أو السياسية خللق - املؤسساتية للدولة
تنخفض نوعية اخلدمات العامة و جودة اخلدمة املدنية يف ظل ضعف القدرات املؤسساتية،.اجلماعيةو تنفيذ و تطبيق القرارات 

                                                
 Cockx andويوفر  ا مع اإلنفاق على التعليم العام،أن العديد من مؤشرات ثروة املوارد الطبيعية ترتبط ارتباطا سلبي )2006( Stijnsو  )Gylfason )2001وجد  - 14

Francken )2014( دليال قويا على وجود عالقة عكسية بني ثروة املوارد الطبيعية واإلنفاق على الصحة العامة. 
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ثقة  خيفضمما بإدارة البالد قدرة احلكومة على صياغة و تنفيذ السياسات السليمة و اللوائح اليت تسمح و تتدهور اجتاه املواطنني،
تمع و على وجه ا التزامهماملتعاملني يف  ،نوعية العقود،تنفيذ حقوق امللكية،الشرطة و ظهور السوق غري الرمسية خلصوصبقواعد ا

يف العديد من البلدان يف ظل اجلمود املؤسسايت و ضعف قدرة الدولة 15.حدوث اجلرمية و العنف احتمالاحملاكم،فضال عن 
  .لعديد من الدول العربيةيف جمال القطاع غري الرمسي الذي ال يزال كبريا يف ا دفع العمال والشركاتنيالعربية،

تؤثر نوعية املؤسسات على سياسات إدارة املوارد الطبيعية يف كيفية حتديد أولويات استخدامها و توزيعها ،أو أين تنفق أو   
أنه ميكن تتبع مظاهر اللعنة اليت )Ross )2012يرى ." Spending Effectتأثري اإلنفاق "بـ أو ما يسمى تستثمر ثروة املوارد

فبالنظر إىل أن .احلجم،املصدر،االستقرار و السريةب البلد الغين باملوارد مباشرة بداللة طبيعة العائدات املالية من حيث تصي
التقلب السريع متقلبة للغاية بالنظر إىل –و ال يتم حتصيلها من الضرائب –املوارداإليرادات احلكومية املتأتية يف جزء كبري منها من 

ا بسهولة بعيداكن إخفا،و ميألسعار املوارد عن أنظار الرأي العام،و توجه حنو حتقيق املصاحل )غري متاحة للتدقيق(ؤها أو التالعب 
هذا سيخلق تفاوتا حادا يف :و االلتزام السياسي يف ظل غياب املساءلة و الشفافية اخلاصة على حساب شرحية واسعة من املواطنني

و يظهر سلوك الفساد كميل من قبل .)Arezki and Bruckner,2011( تمعتوزيع الثروة حلساب خنبة صغرية يف ا
السياسيني و املسئولني لتلبية مصاحلهم الفردية عن طريق االستخدام غري املشروع للسلطة لتوزيع ايرادات املوارد مع التضحية 

و مدفوعات عينية من قبل شركات باملصلحة العامة،و حيدث الفساد نتيجة وجود مؤسسات ضعيفة على شكل رشاوى أو نقدا أ
  .إىل املسئولني لتأمني الوصول إىل اإلحتياطات الوطنية) النفط(املوارد 

اللون األمحر (هي أرض خصبة للفساداملوارد ثروة البلدان الغنية بمعظم أن  2016مؤشر الشفافية الدويل لعام .1تظهر اخلريطة   
اليمن ،108اجلزائر يف املرتبة :ل القائمة مع التصنيفات التاليةاملصدرون الرئيسيون للنفط بالقرب من أسف ،حيث يتواجد)يف اخلريطة

يف املرتبة  بلدال(بلدا 176يف استطالع مشل ) 159(،مجهورية الكونغو 175،جنوب السودان 173يف املرتبة  و ليبيا و سوريا
  .اليت تعترب أكثر شفافية) 35(و بوتسوانا ) 6(ج ،النروي)24(على عكس الشيلي )األكثر فسادا وه 176

إىل تقلب إيرادات البلد الشديد السلع األساسية للموارد الطبيعية "Price Volatilityتقلب أسعار "من جانب آخر،يؤدي  
بسبب عدم -ريع املواردبالنظر للتبعية املالية ل–و الذي يرتجم إىل تقلبات دورية كبرية يف اإلنفاق العاماملصدر للنفط أو املعادن 

استقرار عائدات املوارد املتاحة للبلدان املصدرة للموارد،و قد يكون هلذا اإلنفاق املتقلب تأثريات سلبية على املشاريع 
 Lorde et al.,2009 ;Ramey and( العمومية،إعاقة برامج التخطيط التنموي و إضعاف األداء االقتصادي

Ramey,1995(.ذه التقلبات إىل تفاقم خماوف املستثمرين و صعوبة إتباع سياسات مالية حذرةمن جانب آخر،تؤدي ه )
Stevens ,2003(. مرتبطة باالستخدام األمثل لريع املوارد قد يكون له تأثريات غري  ،فإن عدم اتباع سياسة مالية مناسبةمن مثو

اليت تتأثر العام و عجز امليزانية و زيادة املديونية  مرغوب فيها على النمو االقتصادي مثل تقلب االقتصاد الكلي،تغري االنفاق
زايد االجتاه التصاعدي ألسعار السلع العاملية خالل القرن املاضي و ت.9يوضح الشكل .أسعار املوارد"ازدهار و تراجع"بدورات

  .التقلبات خالل العقد املاضي
  
  
  

                                                
ىل وجود وجود نظام محاية حقوق ملكية ضعيفة تؤدي إة يؤدي إىل فساد بريوقراطي ؛منخفضة من الشفافي وجود مستوياتثل يف احدى عواقب ضعف قدرة الدولة يتم - 15

 االبتزازرمية،سيادة القانون فيدعو إىل اجلأما ضعف .سيشجع على الغش و ممارسة الرشاوىغري العادل و املصادرة و وجود ضعف محاية حقوق املواطنني  االستيالءتعامالت مشبوهة ؛
 . على الثروة مباشرة لالستيالءو وجود دولة ضعيفة تشجع أصحاب السلطة و املافيا ؛
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  .2016،مؤشر إدراك الفساد.1 الخريطة

  
Source :Transparency International Organisation.(2017). 

 
الدوالر باألسعار الجارية و الثابتة لعام (2010-1960،األسعار الدولية للنفط و المعادن.9الشكل 
2000  .(  

 
Source : World Bank.(2011). 

مثل (اعية و البىن التحتيةاريع االجتمتقوم الدولة بتوسيع اإلنفاق العام يف املش Resource Boomيف فرتات ازدهار املوارد     
ولة مما جيعل قطاع السلع غري املتدا-التخصيص غري الكفء للموارد–بدال من االستثمار املنتج)الطاقة و االتصاالتالطرق،البناء،

،و اخنفاض القدرة التنافسية للقطاع التجاري و الصناعات بالنظر إىل االفتقار إىل االستثمار أكثر عرضة لتقلبات سعر الصرف
 اختيارعدم وجود مبادئ توجيهية مناسبة لالستثمار يؤدي يف كثري من األحيان إىل تقييم غري دقيق و لذلك،.الكايف و الدعم املايل
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الكاتدرائية يف الصحراء "أو"White Elephantsالفيلة البيضاء "سمى أحيانا بـسيء للمشاريع العامة غري املنتجة و اليت ت
Cathedrals in the desert"،إضافة .كل هذا يسبب اخنفاضا يف كفاءة و انتاجية السياسة املالية يف البلدان الغنية باملوارد

إىل ذلك،تضطر احلكومات نتيجة الضغط السياسي الذي متارسه مجاعات املصاحل لتبين سياسات جتارية تقييدية كإحالل الواردات 
ك الفساد حيث أن حتويل عائدات املوارد حنو الصناعات احملمية و اإلعانات،و سياسات مالية غري مالئمة تؤدي إىل تسريع سلو 

  . قد ال تكون شفافة بسبب النوعية املؤسساتية السيئة
نسب  تسجلو سوريا السودان،اليمن ف:االستثماراتإىل وجود عالقة سلبية تقريبا بني ريع املوارد و حجم .10يشري الشكل    

املوانئ و احلديدة، ايل تعاين من عجز يف البىن التحتية األساسية كالطرق،السككاستثمار أقل بكثري مما هو متوقع و بالت
اإلمارات و البحرين أين خاصة قطر، اخلليجمرتفعة جدا يف العديد من بلدان  االستثمارعلى نقيض ذلك،تعترب نسب .الكهرباء
التشييد يف حني توجهت السعودية حنو  يف اإلمارات و قطر تركزت االستثمارات يف قطاع البناء وGDP.16من  % 25تقارب 

األخرى،حيث ترتبط نسب ريعها الكبري مع  اخلليجعلى خالف ذلك،الكويت و عمان متخلفتان عن أداء بلدان .قطاع الطاقة
GDP  من  % 20( باخنفاض معدالت االستثمارGDP.(  

  .2011-1980،ت مقابل االستثمارات العموميةإيرادات المحروقا.10الشكل 

  
Source : Selim and Zaki.(2016). 

و بشكل عام،يؤدي رفع اإلنفاق العام إىل اختالالت يف ميزانية الدولة،كما أن تقلب عائدات املوارد جيعل موازنة امليزانية أحد   
أن امليزانيات تشهد )El Anshay and Bradley )2012يشري .التحديات الرئيسية اليت تواجهها البلدان املصدرة للموارد

و قد حيدث العجز يف امليزانية أيضا بسبب ،"Resource Bustsتراجع املوارد "املوارد يف فرتاتعجزا بعد اخنفاض عائدات 
من أجل تغطية و السقوط يف املديونية املوارد مما يؤدي إىل اضطرار احلكومة لالقرتاض  ازدهاراإلنفاق العام املفرط يف فرتات 

ا العامة على شكل وقف املشاريع العمومية املرتبطة بتنويع يف كثري من احلاالت،تعمو .العجز ل الدول على ختفيض حجم نفقا
األكيد أن .اهلياكل األساسية أو التنويع االقتصادي الذي يهدف إىل توسيع مصادر االيرادات ملواجهة التبعية حنو عائدات املوارد

و بالدرجة ية مبجرد اخنفاض أسعار املوارد لتجنب العجز يف امليزانالسبب يف كل هذا راجع إىل عدم وجود سياسة مالية مستدامة 
  . األوىل إىل سوء إدارة عائدات املوارد يف البلدان املنتجة له

  

                                                
 2008إىل  2002و من عام . يف تنفيذ برامج استثمارية مع إعطاء األولوية للبنية التحتية األساسية GCCيف سنوات اليت تلت ازدهار النفط يف السبعينات،شرعت حكومات  -  16

  .(Abdelal et al. 2008)مليار دوالر يف مشاريع البنية التحتية  720و ، خصصوا حن
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   لعنة االستبداد
م وجود باملوارد مع عد نالحظ أنه يف البلدان الغنيةاملايل على ريع املوارد الطبيعية،مع األخذ بعني االعتبار لتعريف االعتماد     

كما أن استخراج و مجع .مصادر أخرى لإليراد سيؤدي بالضرورة إىل تركيز احلكومة على السلوك الباحث عن الريع يف قطاع املوارد
السيطرة –و ألن الدولة هي املسئولة عن مجع و توزيع عائدات املوارد.ريع املوارد الطبيعية يف كثري من األحيان مركزي للغاية

ألنه يف ظل بيئة مؤسساتية ضعيفة ميكن للمنتصر أن حيصل "جائزة كربى"،يعترب الوصول إىل احلكم -وة املوارداالحتكارية على ثر 
  .لذلك،فإن اجلائزة املرتبطة بالسيطرة السياسية جد قيمة مما يعين وجود معركة مستمرة للبقاء يف السلطة.17على كل الغنائم

ن احلفاظ على مناصبهم يف ظل البيئة السياسية غري مستقرة للغاية إىل تبين و تعمل النخب السياسية يف السلطة الذين يردو   
تكرس جزءا كبريا من العائدات جزء كبري من االيرادات الناجتة عن مبيعات املوارد و اليت ت إلنفاق عام غري عقالنية بإنفاق سياسا

و ميكن أن .); Collier and Hoeffler,2004(للحفاظ على الوضع الراهن على حساب التنمية املستدامة و الدميقراطية
يتجسد اإلنفاق العام الكبري على شكل جتزئة ألسواق العمل اليت تعمل كآلية فعالة لتوزيع الريع على شكل وظائف جيدة األجر 

  . يف القطاع العام و غريها من برامج الرعاية االجتماعية السخية للمواطنني
ىل عليه من قبل الدولة،تصبح الوظائف العمومية أو الوصول إىل تلك الوظائف سلعا أكثر قيمة مع هذا الريع االستثنائي املستو    

يف االقتصاد السياسي لبلد معتمد على املوارد،كما أن ريع املوارد حيفز سلوك احملسوبية أو السعي للتأثري السياسي لتحقيق 
يدون احلفاظ على مناصبهم السياسية للعمالء من اإليرادات الذين ير  يدفعبعبارة أخرى،).Karl ,1997( املكاسب االقتصادية

و الذي يشكل حتديا خطريا لقوى التحول )شراء التوافق السياسي(عات املوارد من أجل مكاسب سياسيةالناجتة عن مبي
غراض احملسوبية أن ريع املوارد يتم استخدامه من قبل السياسيني أل)Robinson et al. )2006يف هذا اإلطار،يؤكد .الدميقراطي

على –على األقل غري الرمسية–سيادة الدولة،ال تقع السلطةو على الرغم من 18.من أجل خلق دعم احملسوبية و إعادة االنتخاب
السيطرة -األفراد و اجلماعات داخل و خارج احلكومة–تتقاسم النخب احلاكمةبل  عاتق املسئولني و املؤسسات احلكومية فقط

( بعالقة سرية مع الدولة"رجال األعمال املزيفني الباحثني عن الريع"على وجه اخلصوص،تتمتع فئة .ةاالحتكارية على الثرو 
Dauderstadt and Schildberg ,2006.( تتشابك هذه النخبة من رجال األعمال يف الدولة من أجل االستيالء على ريع

مع هذه الديناميكية الباحثة عن الريع بني النخب السياسية و  جنبا إىل جنب.املوارد و ترسخ العقبات ملواجهة أي إجراءات تغيريية
ا لقطاع املوارد الطبيعية–االقتصادية،يؤدي اقتحام الدولة جمال االقتصاد يؤدي إىل طمس التمييز بني القطاع العام –كنتيجة لسيطر

  .و اخلاص
العديد د السلطوية و احلفاظ على االستقرار االجتماعي يف يؤكد التحليل الوارد هنا أن ريع املوارد الكبرية قد استخدمت لتوطي     

لكن هناك أدلة على أن املوارد .)مثل بلدان اخلليج(  اليت تعترب غري دميقراطية لكنها أنظمة مستقرة و دائمة الغنية باملواردبلدان من ال
  .احملدودة ترتبط بالعنف و االضطرابات السياسية يف االقتصاديات املكتظة بالسكان

ستقرار من استخدام اإلنفاق املايل للحفاظ على الدعم السياسي و االاملعتمدة على املوارد  بلدانالو متكن اإليرادات الكبرية    
يف الواقع،بلدان مثل الكويت و .العالية للعمالة العمومية و نظام رعاية اجتماعي سخي موجه للمواطننياالجتماعي عرب املستويات 

يف السعودية،عمان و % 50لثي مواطنيها يف القطاع العمومي و تنخفض هذه النسبة قليال فقط بنحو قطر توظف حوايل ث
                                                

رسات املؤسسية السيئة و االفتقار إىل زيادة ريع املوارد املرتاكم يف ميزانية احلكومة سيخلق مزيدا من الفرص لقادة الدول الفاسدين للحصول على إيرادات املوارد بسبب املما - 17
( ب األهلية لتايل،فإن حماوالت الدول الريعية للحد من احلقوق السياسية من أجل تعزيز مصاحلها هي أحد األسباب وراء احتمال اندالع الصراع و احلرو و با.املساءلة و الشفافية

Ross ,2001.(  
الربملانية  االنتخاباتعام كان عامال مسامها يف نتائج ،و أن هذا التوسع يف اإلنفاق ال2009- 2007أن اإلنفاق العام زاد يف روسيا بني عامي  )Sturn et al. )2009يشري - 18

  .2007و الرئاسية يف عام 
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من  % 11و تضاعفت فاتورة أجور موظفي اخلدمة املدنية يف البحرين،الكويت و السعودية بنحو ).IMF,2013(البحرين 
GDP. ففي السعودية مثال .فية سخية كنظام تقاعد جيدبأجور عالية و ساعات عمل قصرية و مزايا إضاو تتميز هذه الوظائف

نتيجة لذلك،يولد هذا التقسيم 19.يبلغ متوسط أجر املوظف املدين حوايل ثالثة أضعاف متوسط أجر سعودي يف القطاع اخلاص
لقطاع يف حني يدير العام وظائف جيدة األجر للمواطنني،غري الكفء للعمل بني القطاعني العام و اخلاص حيث يولد القطاع ا

من إمجايل القوى  % 70تشكل األجانب املهاجرين نسبة (اخلاص سوق عمل تنافسي يعتمد أساسا على العمال املهاجرين
  ).العاملة

،بلغت  2012و  1997ففي الفرتة ما بني .من إعانات و حتويالت كبريةاخلليجية مثال بلدان البوجه عام،يستفيد مواطنو بعض   
كويت حيث حيق للمواطنني احلصول على حتويالت سنوية من ريع النفط ،باإلضافة إىل اإلعانات يف ال GDPمن  % 11نسبتها 

انية،التعليم،الض  ).الكهرباء،املاء و الوقود(مان االجتماعي و تدعيم املرافق و التحويالت حنو توفري الرعاية الصحية ا
ها أيضا ذات دوافع سياسية حيث تستخدم اإليرادات الكبرية ،لكنحويالت تزيد من رفاهية املواطننيمن الواضح أن هذه الت   

 2011عندما اندلعت االضطرابات السياسية عام .للموارد إلرضاء املواطنني السيما يف أوقات التهديدات اليت يتعرض هلا النظام
ل تقدمي منح نقدية و فقد استجابت الكويت و البحرين من خال:ريع املوارد السرتضاء املواطنني اخلليجاستخدمت حكومات 

  20.و رفعت إىل جانب السعودية أجور و فوائد للعمال،وفرت وظائف يف القطاع العام
بلدان ففي البلدان ذات الريع الكبري مثل .احلكومي االستهالكعالقة إجيابية بني حصة ريع املوارد الطبيعية و يف الواقع هناك    

أما اجلزائر .يف الكويت و السعودية GDPمن  % 25و تتجاوز نسبة  GDP من % 20يبلغ االستهالك العام حوايل  اخلليج
 .2011-1981خالل الفرتة  GDPمن  % 15فيبلغ فيها االستهالك احلكومي حوايل 

"  Repression Mechanismآلية القمع "يف حالة عدم كفاية ريع املوارد للحفاظ على استقرار النظام،تلجأ الدولة إىل تبين    
من أجل تثبيت جمموعة من النخب يف وظائفهم )املخابرات(مار الدولة الريعية تستثمر يف األمن و الدولة البوليسية أي استث

،و الذي سيقلل إىل حد كبري الصوت السياسي )قمع حركات املعارضة(السياسية على حساب منافسيهم على تلك املناصب
و تشجع األموال الطائلة من الريع قادة تلك .املظاهرات السياسية غري قانونية للمواطنني كما هو احلال بالنسبة للبلدان اليت تعترب
 ).شراء األسلحة(البلدان لإلنفاق بشكل ملحوظ للدفاع على النظام 

اللجوء إىل جهاز األمن الحتواء أي معارضة حقيقية كما تبني من االحتجاجات املؤيدة الغنية باملوارد متيل حكومات البلدان    
عمان و بدرجة أقل (و على نطاق واسع تنفق بعض االقتصاديات الغنية باملوارد.قراطية اليت جرت يف عمان و البحرينللدمي

  21.على القوات العسكرية و قوات الشرطة GDPمن  % 12إىل  7ما بني )الكويت و السعودية و البحرين

                                                
ا القطاع و اإلنتاجية توفري رواتب و مزايا عالية للمواطنني إىل بلوغ أجور عالية مما خيلق عائقا أمام املواطنني لالستثمار يف املهارات  اخلليجأدى اختيار حكومات  -  19 اليت يطالب 

و تعين هذه التناقضات يف سوق العمل أن الشباب يف كثري من .التجزئة لسوق العمل تزاحم القطاع اخلاص و تساهم يف ارتفاع البطالة الطوعية يف حالة السعودية مثال هذه.اخلاص
على  دة من الشباب العاطلني عن العملأن تستوعب جمموعة متزاية يف املنطقة العربيقطاع النفط وال الدولة  ال ميكن.األحيان ليسوا عاطلني عن العمل بل أيضا غري قادرين على العمل

 .اسيا يف اسرتاتيجيتها اإلمنائيةعنصرا أسفيها معظم البلدان اليت جنحت يف احلد من الفقر والبطالة تشكل الصناعات التحويلية كثيفة العمالة  عكس 
ألف سكن و حتديد  500و بناء لقطاع العام ألف وظيفة جديدة يف ا 120مليار دوالر لتمويل إنشاء  130 قامت السعودية بزيادة اإلنفاق مببلغ )Hertog )2012وفقا لـ  -  20

  .و يف نفس الوقت مكافأة املوظفني احلكوميني احلاليني و وضع خطة عامة ملساعدة البطالنيدوالر يف القطاع العام، 800إىل  احلد االدىن لألجور
فقد أنفقت املنطقة مرتني على الدفاع :اإلنفاق علی مناطق العامل األخرىخالل العقد املاضي قد جتاوز مثال سط اإلنفاق الدفاعي يف منطقة العربية تشري تقارير دولية إىل أن متو - 21

وهذا النمط ال .)GDPنسبة مئوية من (لدفاعالعربية املتحدة،من أعلى املنفقني على ا وخاصة عمان ،السعودية واإلماراتعد دول اخلليج املصدرة للنفط،تنوب آسيا؛أكثر مقارنة جب
فإن ومن حيث املقارنة،.)٪2.43(العاملي  تنفق الدولة النموذجية يف منطقة العربية على الدفاع أكثر من متوسط بلد متوسط على الصعيدتصر على دول اخلليج الغنية فحسب،يق

كما أن املنطقة . ،حىت بعد حساب النفقات الكبرية على األمن الداخلي)مثل املغرب واألردن وسوريا ولبنان(وارد اإلنفاق على الدفاع مرتفع حىت يف البلدان اليت تعاين من ندرة امل
 .العربية تعد واحدة من أكرب األسواق ملشرتيات األسلحة العاملية
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ا لعنة املؤسسات    وفقا لعمل ".Modernization Effectتأثريات التحديث "ة هيعلى الدميقراطيأما اآللية الثانية اليت تؤثر 
Inglehart and Welzel )2005(يف هذا .،يوجد ارتباط إجيايب بني التنمية االقتصادية،مستوى التعليم و الدميقراطية

ض أن الدميقراطية هي أفضل حالة للمجتمع و من املرجح أن تنشأ و تستمر يف ظل وجود بع)Ross )2012الصدد،يرى 
تأثرياته خمتلف جوانب احلياة حاملة معها ردود أفعال تتخلل "التحديث"هو يرى أنه عندما حيدثف.شروط االجتماعية و الثقافيةال

بدوره إىل تعزيز التخصص املهين،دفع التحضر،رفع املستويات و هو ما يؤدي .املؤسسات السياسية إجيابية و معززة للتحوالت يف
إضافة إىل ذلك،يؤدي .فضال عن زيادة معدل النمو االقتصاديغريها من مؤشرات التنمية البشرية،و التعليمية،العمر املتوقع 

اية املطاف من حتصني املؤسسات السياسية الدميقراطية لكن مع ذلك،وفقا .التحديث إىل زيادة املشاركة السياسية و اليت متكن يف 
نفاق بشكل أقل على التعليم مقارنة بنظرائها الفقرية للموارد مما حيد من متيل البلدان الغنية باملوارد لإل)Gylfason )2001لـ 

  .تثبيط التحول الدميقراطي الذي يهدد مصاحل النخب احلاكمةزيادة الوعي و تأثريات التحديث و 
 البلدانيف اإلنفاق على الصحة والتعليم  مل حيظىمجيع البلدان واملناطق العاملية،على عكس ،2010-2000خالل الفرتة    

حتتل املنطقة العربية املرتبة األوىل عامليا من حيث ،حيث باملقارنة مع اإلنفاق على اجليشمل حيظ باألولوية الغنية باملوارد العربية 
 فاقاإلنعامليا من حيث  األخريةتصنف املنطقة العربية يف القاع ويف املرتبة الثانية وعلى النقيض من ذلك،.اإلنفاق العام على اجليش

يشري اجتاه حصص اإلنفاق العام يف التعليم كنسبة مئوية من ،الغنية باملوارد يف املنطقة العربية.العام على الصحة والتعليم على التوايل
، 2012يف ٪ 3.5إىل  2008يف ٪ 4.3إىل  2004يف ٪ 4.7من  2012-2004تدهور يف الفرتة الالناتج احمللي اإلمجايل إىل 
  .) .11 أنظر الشكل(ن اليت رفعت من مستوى انفاقها احلكومي على التعليمعلى عكس معظم البلدا

  .االنفاق الحكومي على التعليم في البلدان العربية الغنية بالموارد مقارنة ببلدان مختارة.11 الشكل

  
Source :UNESCO-UIS (2015). 

التنمية االقتصادية و املؤسساتية خوفا  كيف ميكن للنخب السياسية أن متنع)Acemoglu and Robinson )2006حيدد   
و الذي يظهر من افرتاض النخب أن سلطتها ستدمر،أو أن الريع احملتمل االستحواذ عليه يف املستقبل "البديل السياسي"من تأثري

  . معرض للخطر إذا ما اتبعت بعض االصالحات االقتصادية املرغوبة علنا
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السياسي  استقرارهايف البلدان الغنية باملوارد حتافظ على  االستبداديةمة أن األنظ)Basedau and Lay )2009و يرى   
و يتفق هذا التحليل مع التحليل النظري .اإلنفاق العايل على األجهزة األمنية و احلماية من اخلارجالنطاق،باجلمع بني التوزيع واسع 

السياسي أنه من األمثلي  االقتصادن منظور الذي يظهر م)Elbadawi and Ali )2016لنظرية األلعاب املقدم من قبل 
يف البنية التحتية و توفري  استثماراتتقدمي )GCCمثل بلدان (اليت حتكم عددا قليال من السكان الغنية باملوارد االستبداديةلألنظمة 

ملوارد الطبيعية غري  على عكس ذلك،عندما تكون ا.و الثورة االستقراروظائف يف القطاع العام من أجل تثبيط احلافز على عدم 
تلجأ احلكومات إىل إنشاء جهاز أمين قمعي )مثل بلدان ذات كثافة العمالة(كافية لشراء السلم االجتماعي لعدد كبري من السكان

  .  و توظف نسبة قليلة من السكان
  العنف و الصراع المسلح لعنة 

السياسية يف البلدان النامية ، ميكن للعنة املوارد أن تتجسد يف باإلضافة إىل وجود آثار سلبية على النمو االقتصادي و العملية    
فيها املوارد فغين عن القول أن جغرافية الصراع تقع يف املناطق اليت يوجد . إمكانية حدوث صراعات عنيفة يف مجيع أحناء العامل

 التخطيط العسكري للواليات املتحدة و و تكتسب هذه املناطق كنتيجة لذلك أمهية إسرتاتيجية و اهتماما يفالطبيعية الثمينة 
يف غينيا  2004و  2003كما أن حدوث حماوالت االنقالب عامي .)Klare ,2001( األمم املتحدة على سبيل املثال

تويات تصدير النفط يف هذه االستوائية و احلرب األهلية يف كونغو برازافيل يف التسعينات ميكن إرجاعها إىل حد كبري إىل مس
بني حراس منطقة دلتا النيجر و  Warriو عانت العديد من البلدان الغنية بالنفط من العديد من الصراعات مثل صراع .الدول

باإلضافة إىل ذلك، ). Ijaw-Itsekiri  )Human Rights Watch,2005القوة الشعبية التطوعية للنيجر و صراعات 
ر األملاس شهرة و قيمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بعد اكتشاف أكثنشأت أكثر احلروب األهلية دمويا يف احلقبة األخرية يف 

ات التمرد و األموال الطبيعية مثل األملاس لتمويل حرك استخدامو مت ).غ 155.4( قرياط 203.04جنمة األلفية ذي –العامل
 – 1975هلية يف الكونغو خالل الفرتة يف احلرب األ"أملاس الدم" أو "أملاس الصراع"طلق عليها تسميةحىت أأنشطة أمراء احلرب 

من عائدات النفط و جمموعة التمرد اإلحتاد العام )MPLA( قامت احلكومة بتمويل احلركة الشعبية لتحرير أنغوالو باملثل،.2001
  22. مت متويلها من عائدات األملاس) UNITA( لالستقالل التام ألنغوال 

عن احتمال تعرض البلدان األخرى % 80بلدان النفطية للحروب األهلية يزيد بنسبة منذ بداية التسعينات كان احتمال تعرض ال  
و قد .طية للحروب األهلية مبعدل الضعفأما بني البلدان املنخفضة الدخل و متوسطة الدخل،فيزيد احتمال تعرض البلدان النف.هلا

ا توصلت دراسات إحصائية عديدة إىل أن إنتاج النفط يف بلد ما مرتبط خبطر  Collier and( وقوع احلرب األهلية 

Hoeffler, 2005 ; Ross,2012.( أبسط طريقة إلظهار هذا األمر يتمثل يف حساب املعدل السنوي للحروب األهلية اليت
فقد واجهت البلدان غري .).01أنظر اجلدول ( 2006-1960تعانيها البلدان النفطية و غري النفطية على حد سواء بني عامي 

ا كانت النسبة  % 3.9سنويا مقارنة بالبلدان املنتجة للنفط  % 2.6ة احتمال خطر اندالع صراع جديد بنسبة النفطي ،أي أ
لكن مع ذلك ، ليس مثة تأثري ملحوظ لوجود النفط على الصراع يف البلدان الغنية نسبيا ، إال أنه يعزز . تقريبا % 40فيها أعلى 

  .).   2اجلدول ( تقريبا  % 80ل املنخفض و ذات الدخل املتوسط بنسبة خطر نشوب صراع يف البلدان ذات الدخ
  
  
  

                                                
  .مليار دوالر أمريكي  3.72قدرت بنحو بتمويل احلرب ضد احلكومة من مبيعات األملاس اليت  UNITA، قامت  )Arnold )2000,p.131وفقا لـ  - 22
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  .2006-1960، األهلية الحروب.2 الجدول

  
Source : Ross.(2012,p.240). 

يتوفر دافع حلدوث انشقاق اجتماعي و سياسي جراء هذه األوضاع و من املمكن أن تتطور إىل ظل هذه األوضاع السيئة،يف    
أن األساس املنطقي للعالقة بني نوعية املؤسسات و الصراع املسلح يف البلدان الغنية باملوارد خصوصا و يبدو .ليةحدوث حروب أه

 "Greed Theoryنظرية اجلشع "نافستني مها هاتني الفرضيتني املت.يستند إىل فرضيتني أساسيتني توفران دافعا حلدوث حرب أهلية
أن وجود )Collier and Hoeffler )2005رى نظرية اجلشع املقرتحة من قبل و ت".Grievance Theoryنظرية التظلم "و

تشري لدافع لنشاط املتمردين املسلحني،حرب أهلية من خالل توفري الفرصة و ا اندالع احتمالثروة يف السلع األولية تصعد من 
 النخب السياسية،(أو مجاعات املصاحلملتمردين آلية املتمردين اجلشعني إىل أن طابع الغنيمة اليت متيز املوارد الطبيعية تشجع ا

مستعدين للتدخل "الغرباء اجلشعون"يكون ك،عالوة على ذل.لى محل السالح أو مواصلة القتالع)املعارضة،العسكر و البارونات
يطرة على وسيلة لكسب أو احلفاظ على الس باعتبارهاعسكريا سواءا بشكل مباشر أو من خالل دعم الفصائل املتضاربة داخليا 

   23.املوارد اإلنتاجية مثل تورط رواندا و أوغندا يف حرب كونغو الثانية و قوات التحالف يف حرب ليبيا
أو النتائج أن احلرمان يف املناطق املنتجة،حرمان الفئات االجتماعية،عدم املساواة يف توزيع الدخل يف املقابل،تقرتح فرضية التظلم   

وارد خيلق حالة من الشعور بالظلم و احلرمان،و الذي يؤدي إىل انتفاضات عنيفة و حركات انفصالية االقتصادية السلبية لثروة امل
يف مثل هذه احلاالت،تشجع ثروة املوارد على نشوب احلروب األهلية من خالل إعطاء األفراد الذين يعيشون يف املناطق .حادة

و من قبيل الصدفة،تعيش يف معظم املناطق الغنية باملوارد أقليات ذات .ةالغنية باملوارد حافزا اقتصاديا إلقامة رمبا دولة منفصل
ميكن إعطاء أمثلة واقعية . هويات عرقية،لغوية و دينية خمتلفة عن غريها من غالبية السكان يكونون أكثر حرمانا و اضطهادا

الغنية  Cabindaيف إندونيسيا،منطقة  Acehقة لألساس املنطقي وراء احلركات االنفصالية يف املناطق الغنية بالغاز الطبيعي كمنط
 .الغنية يف نيجرييا و جنوب السودان الغين بالغاز الطبيعي Biafiaبالنفط يف أنغوال،منطقة 

                                                
و تكتسب هذه املناطق كنتيجة لذلك أمهية إسرتاتيجية و اهتماما يف التخطيط العسكري مينة،غين عن القول أن جغرافية الصراع تقع يف املناطق اليت يوجد فيها املوارد الطبيعية الث - 23

 .و األمم املتحدة على سبيل املثالللواليات املتحدة 
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يبدو أن هذه  نمن خالل مزيج من القمع و إعادة التوزيع، لكان العربية على النظام االجتماعي حافظت البلدتارخييا    
قد أدت قوى اليت أطلقتها العوامل الدميغرافية و التكنولوجيا إىل جانب الفساد و عدم املساواة يف الفرص إىل ف:اإلسرتاتيجية مكلفة

مع انتشار وسائط التواصل االجتماعي اإللكرتوين،أصبحت أساليب القمع التقليدية أقل و .زيادة تكلفة القمع و إعادة التوزيع
ا -بغض النظر عما إذا كانت ملكية أو مجهورية–فعلى مدى عقود حكمت الدول العربية:فعالية عرب نشر الرعب بفضل أجهز

إال أن وسائل التواصل -سواءا كانت مدنية أو سياسية أو اقتصادية–األمنية،و قد أتقنت فن هدم أي إشاعات ميكن ختيلها
يف الوقت نفسه،ارتفعت .لةولدت مساحات جديدة للعمل اجلماعي و أصبحت برباعة ترهب الذراع الطويلة للدو االجتماعي 

      .تكلفة إعادة التوزيع بشكل كبري نتيجة انفجار الطاقة الشبابية محل نظم الرعاية االجتماعية فوق طاقته
يبدو أن احملرك الرئيسي للعنف فيها كان إحساس  ،وعربية أحداث من العنف يف تارخيهامعظم البلدان الالواقع،شهدت يف    

موعة الثانية و السياسية السيئة االقتصاديةم و احلرمان نتيجة األوضاع املواطنني فيها بالظل أحداث الربيع .خصوصا يف بلدان ا
اية صالحيتهالعريب تذكري مناسب بأن منوذج التنمية السائد  تعرضت للعنف -أول جتربة للربيع العريب–اجلزائر .قد وصل إىل تاريخ 

أنه يف خضم احلرب  )Bellin )2004،و يؤكد ات العنيفة بني اإلرهاب و الدولةيف معظم فرتات التسعينات بسبب املواجه
يف املقابل،عانت السودان من حرب أهلية .األهلية اليت دمرت اقتصاد البلد مكنت إيرادات املوارد الطبيعية دعما ماليا للجيش

  .2011ليبيا من صراعات مسلحة منذ عام  و أخريا،تعاين سوريا و اليمن و.1983وحشية اندلعت بني الشمال و اجلنوب عام 
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