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السؤال الذي يطرح هو فيما إذا كان  يناقش هذا املقال احلجج النظرية و األدلة التجريبية لصاحل ما تعرف بـ "فرضية اجلغرافيا". : ملخص
عرب  الترابط القوي بني اجلغرافيا و نصيب الفرد من الدخل يكشف مزايا أو عيوب اجلغرافيا يف تفسري الفروق الكبرية يف نصيب الفرد من الدخل

بيئة  املناخ ،إنتاجية األغذية، هذه القنوات هي: فما هي القنوات اليت تؤثر اجلغرافيا من خالهلا على النمو. و إن كان األمر كذلك، البلدان،
  الصحة ،القدرة على تعبئة موارد الطاقة ،التجارة و التموقع.

  . قرب،  مناخ، اقتصادي منو،  جغرافياالكلمات املفتاحية: 
 Z10ـ  JEL: Q1 ،R12 تصنيف

 

 
Abstract:This article discusses the theoretical arguments and empirical evidence presented in favor 
of the geography hypothesis. The question that arises is whether the strong correlation between 
geography and per capita income reveals the importance of geographical advantages or 
disadvantages in explaining the large income per capita differences among countries and if so what 
are the channels through which geography affects growth.These channels are : climate, food 
production, health environment, the capacity to mobilize energy resources, and trade and location.  
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I - متهيد :   

 GDPأغىن املناطق يف العامل (ذات  أن-وبشكل مدهش- على كل كيلومتر مربع GDPيظهر التوزيع العاملي لـلناتج املحلي اإلمجايل     
املمرات املالحية الطبيعية على  وبالقرب منالباردة) أي تقع يف أو بالقرب من املناطق املعتدلة أو (االستواء مرتفع) غالبا ما تقع بعيدا عن خط 

 GDPصحية بعيدا عن األمراض املعدية. هناك منط مميز لتوزيع  ويف بيئاتيسهل تدفق التجارة بشكل طبيعي،  واألار حيثالسواحل طول 
" Geographyمن الواضح أا عبارة عن خصائص متثل "اجلغرافيا -وبيئة املرضاملناخ، القرب من مصادر املياه -العاملي على أساس عوامل 

  الطبيعية. 
يف بعض املناطق اجلغرافية  االقتصادياإلقالع  وملاذا حدثهو حمض صدفة؟ - بداللة اخلصائص اجلغرافية- هل هذا النمط املميز لتقسيم الثروة   

    أخرى؟أماكن  وليس يفبالذات 
لتنمية االقتصادية عرب البلدان. تعود أقدم تلك ا والبيئية يفمت اقتراح العديد من النسخ الفكرية إلظهار أمهية االختالفات اجلغرافية، املناخية    

) اليت ترى أن للمناخ تأثري مباشر على الدخل من خالل تأثريه 1748( Montesquieuو) Machiavelli )1519النسخ إىل أعمال 
اخلية على أا مناطق حمرومة الد وبلدان آسياأمثلة حول إفريقيا غري الساحلية  Smith"ثروة األمم" قدم  كتابهويف على اجلهد البشري. 

 Toynbeeو) Marshall )1910كل من  وقد أكدجغرافيا حيث أدى نقص إمكانية الوصول الطبيعي لألسواق إىل بطء النمو. 
 واحلائز علىالرائد يف جمال اقتصاديات التنمية –) 1968( Myrdal. كما شدد واإلنتاجية) على أمهية املناخ يف الـتأثري على اجلهد 1934(

) McNeill )1963. مؤرخون مثل وصحة العمالعلى قوة التأثريات اجلغرافية على اإلنتاجية الزراعية -جائزة نوبل يف االقتصاد
يف جوهر تفسريهم ألسبقية أوروبا يف توليد منو اقتصادي  ومناخ أوروبا) أدرجوا جغرافيا 1986( Crosbyومؤخرا ) Braudel )1972و

يف كتابه "البنادق،  Jared Diamondاقتصادية مزدهرة مقارنة بباقي القارات األخرى. أما عامل األحياء التطوري  وحتقيق تنميةمستدام 
إحياء االهتمام بدور اجلغرافيا يف التنمية من خالل شرح اهليمنة األوروبية نتيجة ملزايا املحور ) فقد ساهم مؤخرا يف 1997("والصلباجلراثيم 

أكثر فعالية داخل  وعلى حنوالغريب ألوراسيا يف نشر التقنيات الزراعية، بالنظر إىل أن االنتشار التكنولوجي يعمل بشكل كبري –اجلغرايف الشرقي
اقتصادي  ومن بنييعرب املناطق البيئية.  وإفريقيا الذيحمور أمريكا  واجلنوب مثلاجتاه الشمال  وليس يفك، املناطق البيئية ذات خط عرض مشتر

 جلغرافيةوالعيوب ادور رئيسي يف هذا االنتعاش منذ أواخر التسعينات من خالل التأكيد على دور املزايا  Jeffrey Sachsالتنمية، كان لـ 
 ; Gallup et al.,1999(أنظر على سبيل املثال:  بني البلدان بداللة الدخل واالختالفات احلاليةاملدى الطويل يف تفسري أمناط النمو على 
Sachs, 2000,2001 .(  

من الدخل يكشف مزايا أو عيوب اجلغرافيا يف  ونصيب الفردالسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو فيما إذا كان الترابط القوي بني اجلغرافيا     
األمر كذلك، فما هي القنوات اليت تؤثر فيها اجلغرافيا من خالهلا على  وإن كان الفروق الكبرية يف نصيب الفرد من الدخل عرب البلدان. تفسري

" تؤكد على أن الفروق الكبرية يف نصيب الفرد من الدخل Geography Hypothesisالتنمية؟ ما أصبح يعرف اآلن بـ"فرضية اجلغرافيا 
يعزى حلد كبري إىل املزايا و العيوب اجلغرافية لتلك املناطق، و إىل وجود آثار مباشرة و  واملناطق املعتدلةن الواقعة يف املناطق االستوائية بني البلدا

  قوية من اجلغرافيا إىل التنمية بدال من وجود أسباب أخرى (كاملؤسسات مثال).
أو فيما إذا كانت اجلغرافيا حتكم تفسري الفجوات الكبرية  املقدمة لصاحل فرضية اجلغرافيا، واألدلة التجريبيةفيما يلي، نناقش احلجج النظرية    

ملراجعة اجلدل القائم حول ما إذا كانت اجلغرافيا أو املؤسسات حتكم تفسري الفجوات  مث ننتقل العامل.احلالية يف مستويات الدخل يف مجيع أحناء 
  يف مجيع أحناء العاملالكبرية احلالية يف مستويات الدخل 

I.1 -  احلجج النظرية  :  االقتصاديدور اجلغرافيا يف النمو  
أن هناك أربعة جماالت  "Tropical Underdevelopment) فيما يعرف بـ"التخلف االستوائي Sachs )2000تتمثل حجة    

الدخل مع املناطق املعتدلة: اإلنتاجية و اجلهد البشري،  حددت فيها العيوب اجلغرافية للمناطق االستوائية تلك الفجوات الكبرية املالحظة يف
فات إنتاجية األغذية، بيئة الصحة باإلضافة إىل القدرة على تعبئة موارد الطاقة. توسعت هذه الفجوة األولية اليت تولدت نتيجة هذه االختال

    )1( .والعسكريةوالسياسية والدميغرافية اجلغرافية عرب الوقت نتيجة لتأثري القوى االقتصادية 
  آليات تأثري املناخ 

ترى وجهة نظر املناخ أن سكان املناطق االستوائية غري قادرين على العمل جبد و اجتهاد نظرا الرتفاع درجة احلرارة اليت تضعف طاقام      
هو ما له تأثري مباشر و سليب على اإلنتاجية البشرية و اإلنتاجية كما أن توافر املواد الغذائية بكثرة جيعل األفراد االستوائيني يشعرون خبمول، و 

) أن "الناس أكثر نشاطا يف املناخات الباردة"، لكن Montesquieu )1748الحظ الفيلسوف الفرنسي بالتايل على النمو االقتصادي.
سوائل اليت يعتقد أا تؤثر على الصحة و اليت تتضمن العصائر العصبية، األلياف اجلسدية و الروائح (ال–هلذه الظاهرة Montesquieuتفسري 
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فقد مصداقيته العتقاده أن املناخ احلار جيعل شخصا ما أكثر حساسية لكل من املتعة و –املزاج)و غريها من اجلوانب الطبية يف القرن الثامن عشر
"، Human Physiologyضاء البشرية األمل. يف دراسة حديثة للعالقة بني درجة احلرارة و النشاط البشري على أساس علم "وظائف أع

 :فوفقا لنظريته تعتمد رغبة الفرد يف تعظيم املنفعة على التحفيز و االستتبابMontesquieu)حجة Parker )2000يدعم 
Homeostasis)2( و التعديالت العصبية، الذاتية و اهلرمونية اليت ختضع (هذه العوامل الفسيولوجية) ملنطقة "الوطاء 

Hypothalamus.")3( ا منطقة الوطاء تعتمد اعتمادا كبريا على الديناميكا احلرارية، أين تفرز الوطاء يف الظروف فاألنشطة اليت تقوم
  )4(املناخية احلارة هرمونات معينة تؤثر سلبا على الدافع و املبادرة، يف حني يعمل األفراد بشكل طبيعي يف املناخات الباردة.

فمن الواضح .عن تغري املناخ بداللة املوقع وتوفر املعلوماتدرجة حرارة اهلواء القريبة من سطح األرض .املتوسط السنوي ل01طة تظهر اخلري   
 50درجة مئوية/ 20تتميز بأشعة الشمس املباشرة وأعلى درجات احلرارة (أعلى من -بني مدار السرطان ومدار اجلدي-أن املناطق االستوائية 

 1ما فوق املناطق االستوائية، تسقط درجات احلرارة بسرعة أكرب عندما يسافر املرء حنو أقطاب األرض مبعدل حوايل  اأم .)درجة فهرايت
  .ميال) 50درجة فهرايت لكل  1كم ( 145درجة مئوية لكل 

تقرة للدخل يف املناخات الباردة هو أعلى تؤثر هذه االجتاهات على مستوى احلالة املستقرة للدخل يف هاتني املنطقتني: فمتوسط احلالة املس   
  .واملعتدلةاملناخ ثلثي االختالفات احلاصلة يف دخل الفرد يف املناطق االستوائية  وبالتايل يشرحبشكل طبيعي مقارنة باملناخات احلارة 

قبل  ومؤخرا من) Myrdal )1968قبل مت التأكيد على عيوب املناطق االستوائية أيضا من حيث مستويات اإلنتاجية الزراعية من     
Sachs)2000 (حيث خلصت املقارنات الدولية إىل أن اإلنتاجية الزراعية يف البلدان االستوائية بعد التحكم يف االختالفات يف  :وآخرون

 املناطق املعتدلة الرطبة.) مستواه يف 4/1ربع ( و) أ3/1متثل ما يقارب ثلث(–البشري للعمال ورأس املال مدخالت األمسدة اآلالت الزراعية،
هناك العديد من  يف اإلنتاجية الزراعية بني البلدان تأثريا عميقا على الدخل الفردي ألن الزراعة ال تزال أهم مهنة يف العامل. الفروق وتؤثر هذه

يتعلق األمر بنوعية  املستوى املنخفض لإلنتاجية: تفسر هذا واالقتصاديني اليت علماء األحياء العوامل البيئية املحتملة اليت حددها علماء الزراعة،
 على وجه اخلصوص، يف ظروف التبخر العالية. وتوافر املياهلدرجة احلرارة على النباتات  والتأثريات اخلارجيةوالطفيليات اآلفات  ،وتآكلهاالتربة 

فاألمطار تسقط مومسيا حبيث تتناوب الرياح املومسية مع مواسم  ة:يبدو أن منط هطول األمطار يف املناطق االستوائية ليس جيدا بالنسبة للزراع
احلرارة  فاع درجةوارتتسبب الرطوبة النسبية العالية  كذلك، إىل غمر املناطق اليت ميكن أن تؤدي إىل تآكل التربة. ومييل املطر اجلفاف الطويلة

إىل جانب أن هذا النقص يف منو النبات يف املناطق االستوائية هو ذات الصلة أيضا  اتالنبات وإبطاءا لنموليال يف املناطق االستوائية تنفسا عاليا 
ما تتميز بافتقارها  ة) عادAlfisols، Oxisols ،Utisols املثال،فالتربة االستوائية الرطبة (على سبيل  بنقص املغذيات يف التربة االستوائية:

  .وحتميض التربةكما أا تسبب تآكل  منو النبات من عملية واليت حتدوالعضوية إىل املواد املغذية 
فاجلوع املزمن يتركز بشكل كبري يف  .واجلوعإحدى االنعكاسات اخلطرية لإلنتاجية الزراعية املنخفضة هو ظهور مشاكل سوء التغذية     

يعانون من نقص –واجلنوبيةطقيت إفريقيا الوسطى خاصة من–حيث أن أكثر من ثلث سكان إفريقيا االستوائية آسيا، ويف جنوبإفريقيا االستوائية 
عندما يعاين األطفال الصغار  كنتيجة لذلك، املائة من السكان من نقص مزمن يف التغذية. يف 33و 20يعاين ما بني  آسيا، ويف جنوبالتغذية.

وميكن أن  .حية ضارة تستمر طوال حيامفإن منوهم البدين قد يتضرر بشكل ال ميكن إصالحه مما يؤدي إىل عواقب ص من نقص التغذية،
تشمل هذه العواقب ضعف منو املخ والضعف أمام خمتلف أنواع األمراض غري املعدية (مثل أمراض القلب واألوعية الدموية أو االضطرابات 

  .البالغني داأليضية) عن
حيث تتميز املناطق االستوائية بثروة من احلشرات اليت تتنافس  أيضا:غياب الصقيع يف املناطق االستوائية له تأثريات سلبية  باإلضافة إىل ذلك،    

يعمل الصقيع  على عكس البلدان املعتدلة أو الباردة اليت يقتل فيها الصقيع الكائنات احلية املكشوفة. مع البشر يف استهالك املحاصيل الغذائية،
كما أنه يساعد يف  خصوبة التربة، وحيافظ علىالتربة) لدقيقة املوجودة يف عن طريق قتل الكائنات احلية ا(العضوية على إبطاء تسوس املواد 

يعترب النمط املومسي ألشعة الشمس يف  عالوة على ذلك، السيطرة على أنواع األمراض احليوانية اليت تضع عبئا ثقيال على الزراعة االستوائية.
  .والذرةتاء) املناخ األمثل لزراعة احلبوب األساسية مثل القمح يف الش وأيام قصريةاملناطق املعتدلة (أيام طويلة يف الصيف 

فاملدى الذي تنتشر فيه األمراض أكرب بكثري يف املناطق االستوائية منه  هناك أيضا أدلة قوية على أن املناطق االستوائية تشكل بيئة صحية سيئة:   
ففي  إىل عدة عوامل: ويرجع ذلك لدخل من خالل تأثريه على رأس املال البشري.أخرى يؤثر ا املناخ على ا وهي طريقة يف املناطق املعتدلة،

احلشرات احلاملة لألمراض مقارنة  الطفيليات، وواسعة منتعيش جمموعة متنوعة  املناطق اليت ال تصل فيها درجة احلرارة إىل الربد القارس،
 الية النتقال األمراض املعدية إىل جانب التغذية السيئة الناجتة عن اخنفاض اإلنتاج الغذائي.كما تدعم البيئة املادية املستويات الع باملناطق املعتدلة.
معدالت انتشار األمراض على األداء  ويؤثر ارتفاع احلصول على الرعاية الطبية. ونقص فرصاألمية  متعددة بني سوء التغذية، وهناك تفاعالت



ة دور  اد _مقارات ن ا في ال االق ا غ ةال  ______________________________________________ )380- 653ص.ص، (وأدلة ت

 
 

- 368 - 

 والذهنية بسبباخنفاض القدرات البدنية  يؤدي إىل اخنفاض اإلنتاجية بسبب الغيابات أيام العمل،فهو  :وغري مباشربشكل مباشر  االقتصادي
    )5( السكاين. ومعدل النمواهليكل العمري للسكان  أما التأثريات الغري املباشرة فتعمل من خالل معدالت اخلصوبة، األمراض املزمنة احلادة.

  موارد الطاقة 
املوارد اليت جيب أن يكون هلا دور يف توليد فجوات يف الدخل بني البلدان  وهي تلك–هناك أيضا اختالفات جغرافية كبرية يف توافر الطاقة    

ن قبل مث يف وقت الحق م بتوافر الفحم،-الثورة الصناعية األوىل–بالنظر إىل أن عملية التصنيع مت حتفيزها يف البداية ،واملعتدلةاالستوائية 
  املحروقات.

 الطاقة هي جوهر (لب)كل نشاط اقتصادي سواءا الزراعة، الفحم. احتياطات تظهر اخلريطة هذا اجلانب املهم من جوانب اجلغرافيا الطبيعية:  
القدرات البشرية احلديث من خالل توسيع  االقتصاديفالتاريخ يشري كيف أن املحرك البخاري أطلق العنان للنمو  أو النقل. اخلدمات الصناعة،

أعطى زمخا حامسا ال غىن عنه للتنمية االقتصادية –الذي أعقبه النفط و الغاز-فالفحم بشكل كبري لتركيز الطاقة على األنشطة االقتصادية.
يت تفتقر إىل هذه األنواع أما البلدان ال ،االقتصاديفالبلدان اليت لديها موارد وفرية من الوقود األحفوري متكنت بسهولة من حتقيق النمو  العاملية:

أو رمبا عن طريق استغالل موارد  من الوقود األحفوري ميكنها حتقيق منو اقتصادي عن طريق تصدير السلع و اخلدمات لدفع مثن واردات الطاقة
اليت جيب عليها استرياد معظم و لكن بالتأكيد تصبح التنمية أصعب بكثري على البلدان  الطاقة املحلية األخرى مثل الطاقة املائية حيثما وجدت،

  احتياجاا الطاقوية األولية باملقارنة مع األماكن اليت لديها موارد الطاقة يف املقام األول.  
فبعض األجزاء من العامل بوركت باحتياطات  يتفاوت التوزيع اجليولوجي للوقود األحفوري بشكل كبري يف مجيع أحناء العامل: يف الواقع،   

خاصة لتشغيل املحرك  "ملكا" كان الفحم يف القرن التاسع عشر، يف حني ال متلك أماكن أخرى شيئا تقريبا. الوقود األحفوري،ضخمة من 
  البخاري. 

 يف حني ال متلك إفريقيا االستوائية شيئا لديها الكثري من الفحم، والواليات املتحدة وأوروبا الغربية.بوضوح أن إجنلترا 02تظهر اخلريطة    
أو الفحم الذي ميكن (بالفحم املواقع الغنية  وقد حظيت اإلمربيالية أو الثقافة...إا مسألة جيولوجية. ليس نتيجة للسياسة، اهذ )6( !تقريبا

   خاصة يف القرن التاسع عشر. مواتية إلحداث إقالع اقتصادي ف) بظرووالصناعيةاملناطق السكانية  ونقله إىلاستخراجه بتكلفة منخفضة 
بل  فهو ال يصور شكل كوكب األرض كما نعرفه، النفط. .هي األخرى املواقع الغنية بأحد أهم أنواع الوقود األحفوري:03تظهر اخلريطة   

تقع وسط –مع احتياطاا اهلائلة من النفط–شكل الكوكب إذا ما رسم حجم كل بلد تناسبا مع احتياطاته النفطية. فاململكة العربية السعودية
تظهر إفريقيا بالكاد على اخلريطة بالنظر إىل تواجد النفط يف عدد  .وفرتويال إيران الكويت، إىل جانب بلدان كبرية أخرى كالعراق،اخلريطة 

تصبح الفوارق يف حيازة النفط جد دراماتيكية عند قياس االحتياطات بالنسبة للسكان  على ذلك، ةعالو )7( القارة.قليل من األماكن يف 
مليون نسمة مقابل مليون  160مليون برميل يوميا لكن نيجريا بتعداد سكاين يتجاوز  3-2حوايل  والكويت تصدرمن نيجرييا  فكل املحليني:

  نسمة يعيشون يف الكويت.  
وجود مزيج ف عدم وجود الوقود األحفوري يف بعض البلدان ال يعين حتمية ختلف عملية التنمية االقتصادية فيها يف القرن احلادي و العشرين:  

"الشمسية  خصوصا مع اخنفاض تكلفة الطاقة من التكنولوجيا احلديثة و شدة أشعة الشمس متثل إمكانيات هامة ينبغي االستفادة منها،
.فيمكن للطاقة الكهروضوئية و غريها من أشكال الطاقة 1977عاملي منذ عام  100" مبقدار Solar Photovoltairالكهروضوئية 

و هي رسالة خاصة بسيطة للبلدان اليت تفتقر إىل  قة احلرارية الشمسية املركزة)أن متنح إلفريقيا تقدما كبريا يف جمال الطاقةالشمسية(مثل الطا
   الفحم و النفط و الغاز اليت أفادت أماكن أخرى يف العامل.   احتياطات

يف أنه على الرغم من أن موارد الطاقة كانت عموما للتنمية طويلة نود أن نشري إىل فكرة هامة تتمثل  قبل إاء املناقشة حول موارد الطاقة،   
بالنفط) اليت غالبا غنية (باملوارد البلدان الغنية  ضفبع»: Resources Curseإال أن هناك استثناء هام يعرف باسم "نقمة املوارد  األجل،

يف احلقيقة، ميكن أن حيدث هذا عندما  ا نقمة بدال من كوا نعمة.الثروة الطبيعية أصبح ينظر إليها على أ وأن هذه إدارة ثروة مواردها تأساء
تضاربة تؤدي التدفقات النقدية الكبرية املرتبطة بصادرات النفط إىل فساد واسع النطاق أو رمبا إىل عدم االستقرار السياسي كتنافس الفصائل امل

املشبوهة  واملمارسات املحاسبيةبية سجل طويل يف االخنراط يف الرشوة لدى الشركات األجن إىل جانب آخر، لالستيالء على عائدات النفط.
مع تفاقم التدهور البيئي  أن سوء استخدام عائدات النفط من قبل احلكومات النيجريية على مدى عقود، ومن املحتمل للتهرب من الضرائب.

  ية هو املثال األكثر شهرة يف العامل على قوة نقمة املوارد.      النفطية للشركات املنتجة دون وجود مساءلة قانون اإلنسكاباتالناجم عن 
  التأثريات غري املباشرة للجغرافيا 

: فاملوقع اجلغرايف يؤثر على االنفتاح على التجارة مع احتمال وجود والبيئةإن تأثري اجلغرافيا على التنمية ال يقتصر فقط على تأثري املناخ    
املحيط. فعلى سبيل املثال، تؤثر اجلغرافيا على قدرة بلد ما على  والقرب منالتكنولوجيا  وتسهيل نقلالتخصص  تأثريات مفيدة على كفاءة
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تؤثر على انفتاح بلد ما على التجارة حيث تزداد تكاليف النقل مع  االقتصادياالخنراط يف التجارة الدولية، كما أن املراكز الرئيسية للنشاط 
  رئيسية.املسافة من املراكز ال

، لكن أهم الشروط املسبقة لالستفادة من والرخاءالثروة  والتبادل تولدنظريا ليس هناك خالف(مؤثر)داخل املجتمع العلمي بأن التجارة    
ودية الوصول إىل الرأي، يشكل املوقع اجلغرايف غري املوايت الذي يتميز بعدم أو حمد ووفق هذاصول إىل األسواق الرئيسية. التجارة هو سهولة الو

ينطوي الوصول إىل املنافذ أو األسواق  وغالبا ما. والتبادلاملوانئ أو املمرات املائية القابلة للمالحة يف املحيطات عائقا رئيسيا أمام التجارة 
التجارة  ويؤدي غيابرة الدولية. التجا وحيد منالرئيسية على ضرورة العبور عرب احلدود الدولية، األمر الذي جيعل تكلفة النقل مرتفعة نسبيا 

. لفوإىل التخالدولية يف هذه االقتصاديات إىل حصر مجيع األنشطة التجارية يف األسواق الداخلية الصغرية مما يسبب تقسيما غري كفء للعمل 
متاما أن معظم بلدان هذه املناطق هي بلدان  فمن الواضح-أيضا واحدة من أفقر املناطق يف العامل واليت هي-نظرة حنو إفريقيا الداخلية ألقينافإذا 

  غري ساحلية. سيمنع هذا العائق اجلغرايف تلك البلدان من املشاركة الفعالة يف التجارة الدولية ألن تكاليف النقل جد مرتفعة.
ففي الوقت الذي توجد فيه مدن كثرية .تلميحا صرحيا على قوة اجلغرافيا: فهي تظهر خريطة أكرب املناطق احلضرية يف العامل. 04تقدم اخلريطة   

ية يف يف معظم أحناء العامل، هناك نسبة عالية من املدن الكبرية املوجودة على طول سواحل القارات. كما أن املدن الكبرية يف املناطق الداخل
) Yangtzeضفاف ر  على Chongqingومثل القاهرة على ضفاف النيل (الرئيسية القارات هي يف الغالب توجد على ضفاف األار 
 لديها إمكانية للتبادل التجاري عرب األار املالحية.

احلياة يبدو أن تواجد مدينة على الساحل أو بالقرب من املوانئ أو بالقرب من األار الرئيسية كانت منذ فترة طويلة مفتاح االقتصاد النابض ب   
من التجارة  القرب ويتيح هذا. والنمو االقتصاديعالية من التجارة العاملية  ويسمح بدرجةمع وجود تقسيم متطور للعمل يعزز اإلنتاجية العالية 

من القائمة على البحر إمكانية التصدير إىل األسواق العاملية بتكاليف تنافسية، كما ميكن االقتصاد من احلصول على مدخالت عوامل اإلنتاج 
  . واالستهالك املحلينيبقية العامل بتكلفة منخفضة بغية التجهيز أو اإلنتاج 

I.2 -  يةاألدلة التجريب :  النمودور اجلغرافيا يف   
) Sachs)2000يظهر ، Maddisonنلقي أوال نظرة حول األدلة املتعلقة بتأثريات املناخ على التنمية االقتصادية: باستخدام قاعدة بيانات    

دوالر أمريكي مقابل  794املناطق املعتدلة حوايل  ) يف1995بأسعار الدوالر األمريكي لعام (الدخل بلغ نصيب الفرد من  1820أنه يف عام 
نصيب الفرد من الدخل  ق، حق1992إىل  1820.يف الفترة املمتدة ما بني 1إىل  2دوالر أمريكي يف املناطق االستوائية أي أقل من رتبة  543

–، أدى هذا الفارق يف معدالت النمووبالتايليف املناطق غري املعتدلة. % 0.9مقارنة بـ  % 1.4يف املناطق املعتدلة منوا مبعدل سنوي يعادل 
من مستواه يف املناطق املعتدلة. أكثر  % 25ميثل  1992أن أصبح نصيب الفرد من الدخل يف املناطق غري املعتدلة حبلول عام –بسيطا وإن بدا

يف التباعد بني املنطقتني خالل السنوات القليلة املاضية. و بإجراء عملية احندار لنمو  ومستويات الدخلمن ذلك، استمرت فجوة معدالت النمو 
على نصيب الفرد من الدخل االبتدائي، التعليم و حصة السكان الذين يعيشون يف املناطق  1990-1965نصيب الفرد من الدخل ما بني 

أن هذا املتغري األخري كان له تأثري إجيايب على معدل النمو، أما قيمة معامل هذا املتغري فيعين ضمنيا أن اقتصاد ما يقع يف  Sachsاملعتدلة كشف 
نقطة مئوية سنويا أسرع من اقتصاد يقع يف منطقة غري معتدلة(استوائية أو منطقة مناخية قاحلة أو  1.6نطقة املعتدلة مييل إىل النمو مبعدل امل

إىل  2.7املرتفعات)على افتراض أا متماثلة يف مجيع النواحي األخرى: هذا يعين وجود فجوة طويل األجل لنصيب الفرد من الدخل من رتبة 
بلدا: وفقا لـ  178عينة تتكون من  باستخدام 2000عام  GDP.العالقة الطردية املوجودة بني املسافة و لوغاريتم 01يوضح الشكل )7(.1

Sachs )2003 املسافة هي مقياس للبعد من خط االستواء و اليت تستخدم كمقياس للمناخ. بعبارة أخرى، كلما كانت البلدان أبعد من،(
  )8( باردة.خط االستواء كلما كانت أكثر اعتداال أو تتميز مبناخات 

األداء االقتصادي يف املناطق االستوائية،  وبالتايل علىلبشرية فيما خيص األدلة التجريبية الداعمة لوجود أثر مباشر لبيئة املرض على اإلنتاجية ا   
للفرد الواحد سنويا أبطـأ من البلدان اليت ال  % 1.3البلدان ذات املالريا املكثفة تنمو مبعدل  ن) أGallup and Sachs )2001يشري 

يف  % 0.3ستؤدي إىل زيادة بنسبة % 10ملالريا بـ أن اخنفاض نسبة تفشي مرض ا ا، كم1990-1965تعاين من املالريا يف الفترة ما بني 
) أيضا أن ارتفاع معدل اإلصابة باملالريا يف إفريقيا جنوب Bloom and Sachs)1998من جانب آخر، يؤكد   منو دخل الفرد سنويا.

اخلمسينات إىل مضاعفة دخل بعبارة أخرى، أدت محلة مكافحة مرض املالريا بداية  % 1.3الصحراء يقلل من معدل النمو السنوي بنسبة 
جود تأثري سليب و )2003،(Carstensen and Gundlach )2006( Sachsو تسجل الدراسات التجريبية لـ)9(الفرد احلايل.

.العالقة العكسية بني خطر تعرض السكان 02يوضح الشكل )11((10)للمالريا على التقدم االقتصادي حىت بعد التحكم باملؤسسات و االنفتاح .
.و املالحظ أن خطر اإلصابة باملالريا يتزايد يف املناطق االستوائية 2000لعام  GDPض املالريا(كمقياس لعبء املرض)و نصيب الفرد من ملر

  و اليت هي يف الغالب مناطق فقرية خصوصا البلدان اإلفريقية. (على عكس املناطق املعتدلة) و شبه االستوائية
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لبلدان مثل  االقتصادياألداء املتميز للنمو  وما يفسرتفسري قصص النمو الناجح يف املناطق االستوائية؟  بالنظر إىل هذه احلقائق، كيف ميكن  
على هذه األسئلة هو أن هذه  Sachsاليت متكنت من سد الفجوة مع البلدان الغنية؟ جواب  سنغافورة، هونغ كونغ، ماليزيا، موريشيوس

متيزت بسمتني أساسيتني: أوال، أحرزت مجيعها تقدما كبريا يف جمال الصحة العامة قبل انطالقها –على وجه اخلصوص بلدان شرق آسيا–البلدان
إىل التنويع يف –خصوصا الزراعة االستوائية–. ثانيا، اعتمدت على سياسات ترمي إىل التحول بعيدا عن التخصص يف املواد األوليةاالقتصادي

أن هذه االقتصاديات متكنت من إنشاء أنشطة إنتاجية جديدة (املنسوجات، اآلالت  وكانت النتيجةالصناعات التحويلية املوجهة حنو التصدير. 
  مل تتأثر سلبا بالعوامل املناخية أو اإليكولوجية. ) اليتواملكونات اإللكترونيةاإللكترونية، أشباه املواصالت 

  التأثريات األخرى للموقع اجلغرايف على نصيب الفرد من الدخل 
.فاملالحظ أن البلدان اليت تسجل أعلى مستويات للدخل GDPمن  ونصيب الفردتدعم األدلة التجريبية وجود رابط بني القرب من املحيط     

يف البلدان ذات أدىن مستوى  % 35.1تزداد هذه النسبة إىل  ا، بينم% 2.5تبلغ النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون يف املناطق غري الساحلية 
من هذه القاعدة. يف هذا  إستثناءاالبلدين الوحيدين غري الساحليني اللذين ينتميان إىل املجموعة األوىل تعترب  وسويسرا مهاخل. فقط النمسا د

ميال من البحر ميثل متوسط نصيب الفرد من  60يف املناطق اليت تقع على بعد  GDP) أن نصيب الفرد من Weil )2013اإلطار، يظهر 
GDP عالقة موجبة قوية عرب مناطق العامل بني جزء سكان املنطقة الذين يعيشون  وهناك أيضاضعفي مستواه يف املناطق الداخلية البعيدة.  فيها
.وجود عالقة إجيابية 03يف املنطقة. يوضح الشكل  GDPنصيب الفرد من  ومتوسط مستوىميال من املحيط أو األار املالحية  60ضمن 

ارتفعت نسبة  ا: فكلمGDPمن  ونصيب الفردالسوق) كمقياس للقرب من (املحيط كلم من  100ضي لبلد ما على بعد بني مساحة األرا
أفضل إىل األسواق  والوصول بشكلكلم من املحيط، كلما زادت فرص اقتصاد بلد ما للمشاركة يف التجارة البحرية  100األراضي على بعد 

  )12( الرئيسية.
حيث يوجد يف أوروبا الغربية  الصحراء من ناحية أخرى: وإفريقيا جنوب من جهة وشرق آسيانة أوروبا الغربية ميكن توضيح ذلك مبقار   

أما إفريقيا جنوب  من سكاا ميكنهم الوصول إىل البحر. % 60 وأكثر من GDPمستويات مرتفعة من نصيب الفرد من  وشرق آسيا
هناك عدة عوامل  من السكان القادرين للوصول إىل البحر.% 21فهي ال متلك سوى  GDPالصحراء الكربى اليت يقل فيها نصيب الفرد من 

ية حيث تركز السكان يف املرتفعات الداخل غياب األار الصاحلة للمالحة، ندرة املوانئ الطبيعية، تفسر هذا النقص يف الوصول إىل البحر:
) 8/1على الرغم من أن مساحة أوروبا الغربية ال متثل سوى مثن((الساحل لليابسة املطلة على  ونسبة منخفضةاالستوائية تنخفض احلرارة 

ددا عامال آخر حم االقتصادياملسافة عن املراكز الرئيسية للنشاط  د). وتع% 50إال أن ساحلها أطول من نظريه يف إفريقيا بنحو  إفريقيا، ةمساح
كنسبة من –يبلغ متوسط تكلفة نقل الواردات يف الواقع، وثيقا بالفروق يف الدخل الفردي. ارتباطا والذي يرتبطحلجم التجارة الدولية لبلد ما 

 يف أمريكا الالتينية% 10.6آسيا، يف شرق  % 9.8الغربية، يف أوروبا  % 4.9املتحدة، يف الواليات  % 3.6حبوايل –إمجايل قيمة الواردات
 1000كل  ففي املتوسط، السبب هو ببساطة أن تكاليف النقل تزداد مع املسافة من املراكز الرئيسية: يف إفريقيا جنوب الصحراء. % 19.5و

واحد يزيد تكلفة النقل ب اليابان) أوروبا الغربية، الواليات املتحدة،(العامل املسافة عن واحدة من أكثر املناطق تقدما يف  نميل) م 600(كيلومتر 
 نقطة مئوية.

II - اجلغرافيا أم املؤسسات ؟   
يؤدي الدور املهيمن على التنمية  وباخلصوص منحاليا يوجد كم هائل من األدبيات حول مدى أمهية اجلغرافيا يف التنمية االقتصادية      

على –غري املباشر–الصلة تلك اليت تتعلق بتأثري اجلغرافيااألخرى ذات  ومن املناقشات. والسياسيةاالقتصادية –االقتصادية: اجلغرافيا أم املؤسسات
وزمالئه  Sachsتؤكد فرضية اجلغرافيا لـ  من خالل تأثريها على املؤسسات، أو ما إذا كانت تقوم بذلك عرب قنوات أخرى. االقتصاديالنمو 

، يف حني ترى النظرة املؤسساتية أن وتقنيات اإلنتاجبشري فضال عن هبة رأس املال ال وإنتاجية األرضالبيئة تؤثر بشكل مباشر على جودة  أن
 Hall and Jonesميثل حجة دراسة  هذا- طويلةالتأثري الرئيسي للبيئة على التنمية االقتصادية مير عرب املؤسسات القائمة منذ فترات 

مناخات مماثلة لتلك املوجودة يف  واستوطنوا يفلية، ترى أن األوروبيني الغربيني كانوا مرتبطني تارخييا مبؤسسات ذات جودة عا ) اليت1999(
  )13( ).أوروبا الغربية(م أوطا

 Gallup and Sachs ,1998 ; Mellinger، Gallup، and املثال:أنظر على سبيل وآخرون ( Sachsيثري       
Sachs ,2000 ; Sachs ,2000فسة حول االرتباط القوي بني مستوى األخرية من خالل تقدمي حجج ضد الفرضيات املنا ) املناقشات

مية املناطق املناخية واإليكولوجية، فضال عن جوانب أخرى للموقع اجلغرايف، فهم يرفضون التفسريات البديلة لالرتباط القوي بني مستوى التن
هذه األمناط: أوال، تارخييا استعمرت إفريقيا  يف املناطق االستوائية أو املعتدلة. أحد هذه احلجج أن االستيطان ال يفسر ومتوقع البلداالقتصادية 
بأدىن مستويات نصيب الفرد من الدخل يف فترة ما قبل االستعمار. ثانيا، ال  وكانت تتميز 1870فقط بعد عام  –أفقر مناطق العامل–االستوائية
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ثالثا، مل يتغري األداء  )14( استعمرت.لدان االستوائية اليت ختتلف البلدان االستوائية اليت مل تستعمر كثريا يف مستويات التنمية االقتصادية من الب
 Hall and Jonesتفسري دراسة  .Sachs et alيف بلدان إفريقيا االستوائية حىت بعد نيل استقالهلا. يف نفس اإلطار، ينتقد االقتصادي

شارة على أن تأثريات خط العرض يعمل عرب تأثريه من الدخل الذي يستدل به لإل ونصيب الفرد) حول العالقة القوية بني خط العرض 1999(
أن خط العرض يف الواقع مقياس ضعيف  Sachsعلى املستعمرين األوروبيني الغربيني الذين خلقوا مؤسسات شبيهة بالغرب، حيث يرى 

 واليابان لديها، الصني، كوريا لدرجة اختراق املؤسسات األوروبية، بسبب أن العديد من املناطق اليت تقع وسط خط العرض مثل آسيا الوسطى
  قوية مع أوروبا.    وذات روابطروابط ضعيفة مع أوروبا. يف نفس الوقت، العديد من املناطق االستوائية هي مستعمرات أوروبية سابقة 

 .Sachs et al) فرضية اجلغرافيا لـAcemoglu et al. )2001تتحدى نظرية األصول االستعمارية للتنمية املقارنة املقدمة من قبل    
، ال يؤدي إضافة االقتصاديبتقدمي أدلة ضد دور اجلغرافيا يف التنمية. فمن نتائجها التجريبية أنه مبجرد التحكم يف تأثري املؤسسات على األداء 

ائيا. مثة نتيجة أخرى تتمثل يف أنه عندما تضاف إحص وغري معنويةخط العرض كمتغري تفسريي إىل تغيري العالقة، كما أنه يسجل إشارة زائفة 
لعامل إفريقيا كمتغري ومهي، فإنه لن يكون له أمهية كبرية مبجرد أن نتحكم يف دور املؤسسات. يشري هذا إىل أن إفريقيا أفقر من بقية مناطق ا

  بسبب نوعية املؤسسات السيئة بدال من العوامل اجلغرافية أو الثقافية.
 The reversal ofانتقادهم لفرضية اجلغرافيا موثقني ما أمسوه "القدر املعكوس  .Acemoglu et alواصل  ،2002يف عام   

Fortune بني املستعمرات األوروبية سابقا: حقيقة أن من بني املستعمرات السابقة، أصبحت البلدان أو األقاليم اليت كانت غنية نسبيا حوايل "
غنية  1500،و العكس بالعكس، أصبحت البلدان أو األقاليم اليت كانت فقرية نسبيا حوايل عام 1995فقرية نسبيا حبلول عام  1500عام 

(مقاسة ببيانات مستوى التحضر و الكثافة  1500.بعبارة أخرى، هناك ارتباط سليب قوي بني مستوى املعيشة يف عام 1995نسبيا حبلول عام 
بيل املثال، كانت اهلند، املكسيك و البريو مستضيفة حلضارات غنية نسبيا(املغول يف اهلند، .فعلى س1995السكانية) و مستوى املعيشة يف عام 

يف حني كانت حضارات أمريكا  1500األزتيك و األنكا يف املكسيك و البريو) مقاسة مبستوى التحضر و الكثافة السكانية حوايل عام 
واملكسيك ة. حاليا، أصبحت الواليات املتحدة، أستراليا، نيوزيلندا أغىن بكثري من اهلند الشمالية، نيوزيلندا و أستراليا أقل تطورا يف تلك احلقب

  . يتناقض هذا االنقالب يف مستويات املعيشة النسيب مع النظرة املبسطة آلثار اجلغرافيا على التنمية.والبريو
مفهوم املصري املعكوس أو أن املستعمرات األوروبية اليت  5و  4)، يوثق الشكلني Acemoglu et al. )2002بتوسيع بيانات دراسة     

هي حاليا أقل ازدهارا نسبيا، و يظهر –مقاسة مبستوى التحضر و الكثافة السكانية–قبل االستعمار األورويب 1500كانت أكثر ازدهارا يف عام 
نسمة) و نصيب الفرد من  5000ن الذين يعيشون يف املدن اليت يزيد عدد سكاا عن ذلك بوجود عالقة سلبية قوية بني التحضر(نسبة السكا

GDP  كبديل آخر ممكن لالزدهار قبل االستعمار  1500من جهة، و أيضا وجود عالقة سلبية قوية بني الكثافة السكانية يف عام  2010عام
هو دليل قوي ضد فرضية اجلغرافيا ألن االزدهار النسيب هلذه البلدان تغري  هذا املصري املعكوس)15(األورويب و االزدهار حاليا من جهة أخرى.

 كثريا، يف حني أن املحددات اجلغرافية لالزدهار مل تتغري، و يتسق مع دور املؤسسات يف تشكيل االزدهار الذي يرجع االنعكاس يف التصنيف
إنشاء األوربيني املستعمرين ملؤسسات اقتصادية استغاللية أكثر يف إىل حد كبري إىل  1500النسيب للبلدان من حيث االزدهار منذ عام 

  املستعمرات ذات مستوى حضري مرتفع أو كثافة سكانية أكرب. 
على اختالف تأثري اجلغرافيا عرب الزمن.  واليت تؤكدتفسري هذا "القدر املعكوس" اتساقا مع النسخة املعدلة لفرضية اجلغرافيا،  Sachsحاول     

مناسبني لتطوير تقنيات زراعية عرب الزمن، لكن  والتربة فيهارى أن املناطق اليت كانت مزدهرة يف بداية القرن السادس عشر كان املناخ فهو ي
أخرى مرة  املزايا األولية للمناطق االستوائية فقدت مع التطورات الزراعية اليت كانت تفضل البلدان ذات املناخات املعتدلة. مت نقد هذا التفسري

هذا أن انعكاس األقدار النسيب للبلدان مل حيدث خالل فترة التقدم التكنولوجي يف  يف وادعائهم)، Acemoglu et al. )2001من قبل 
  بالتصنيع. وكان مرتبطاذلك بكثري خالل فترة الثورة الصناعية  ولكن بعدالزراعة (قبل اية القرن الثامن عشر) 

ى للجغرافيا اليت ميكن أن تفسر احلظ املعكوس؟ إحدى التفسريات ميكن أن تشري إىل أن بعض اخلصائص اجلغرافية قد ماذا عن التأثريات األخر  
، إذا اختلفت البلدان على وبالتايلالتجارة.  والتخصص يتطلب ل املثال، يتطلب التصنيع التخصصفعلى سبي-تسهل أو متكن القيام بالتصنيع
ن البلدان ذات تكاليف نقل منخفضة هي اليت متكنت من االنطالق اقتصاديا خالل عصر التصنيع. مرة أخرى، أساس تكاليف النقل فقد تكو

يوجد أدلة قليلة تشري أن القدر املعكوس للدخول النسيب يرتبط باخلصائص اجلغرافية.  ويرون أنههذه الفرضية  .Acemoglu et alيرفض 
يف التصنيع على الرغم من أا بلدان متتلك موانئ طبيعية كاجلزر يف منطقة الكارييب أو مثل تلك  فالعديد من املستعمرات الغنية سابقا فشلت

  . وإندونيسيااملوجودة يف أمريكا الوسطى أو يف اهلند 
) يتوافق مفهوم القدر املعكوس مع أمهية دور املؤسسات يف التنمية. ميكن تفسري ذلك بفضل Acemoglu et al. )2002وفق ـ   

البداية  لفرضية املبنية على املؤسسات: أي األنواع املختلفة للمؤسسات اليت شكلها املستعمرون األوروبيون. فاملناطق اليت كانت فقرية نسبيا يفا
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سكانية قليلة كانت جذابة للمستوطنني األوروبيني الذين استقروا فيها بكثافة، ووجدوا هناك حافز لتأسيس  وذات كثافة) 1500(حوايل 
على نطاق واسع. على عكس ذلك، كانت املستوطنات يف املناطق  وتوزيع السلطةمؤسسات "شاملة" توفر هلم محاية واسعة حلقوق امللكية 

أقل جذبا لألوروبيني الذين أنشئوا فيها بعد ذلك مؤسسات "استغاللية" على أساس عدم املساواة االقتصادية  زدمحة بالسكانواملاملزدهرة 
. بعبارة أخرى، يتمثل تفسري القدر املعكوس يف أن االستعمار األورويب أدى إىل تطوير "مؤسسات للملكية اخلاصة" يف املناطق اليت والسياسية

، يف حني أدخلت (أو حافظت) على املؤسسات االستغاللية يف املناطق اليت كانت سابقا مزدهرة وقليلة السكانكانت فقرية نسبيا سابقا 
  إىل العمل يف املناجم أو املزارع أو حىت استغالهلم من خالل األنظمة الضريبية القائمة.    والذين اضطروا ومزدمحة بالسكان

معدل وفيات  –) Acemoglu et al. )2001مثة مسألة أخرى قيد املناقشة هي فيما إذا كان املتغري األدايت املستخدم من قبل    
) فيما Acemoglu et al. )2001وختترب دراسةرى املرتبطة بتأثري اجلغرافيا أو الصحة على التنمية. يلتقط أو ال التأثريات األخ –املستوطنني

أن ليس هلا  واليت تبنيوالرطوبة األخرى مثل متغريات درجة احلرارة  واخلصائص اجلغرافيةإذا كانت معدالت وفيات املستوطنني مرتبطة باملناخ 
ا أن الدراسة تبحث أيضا فيما إذا كانت األدوات اليت تستخدمها ميكن أن تلتقط التأثريات العامة لألمراض أي تأثري يذكر على تقديرام. كم

على وجه اخلصوص، طاملا أن املالريا هي إحدى األسباب الرئيسية للوفيات بني املستعمرين، فإن األدلة املستخدمة ميكن أن  )16( التنمية.على 
األمراض يف تفسري الفقر يف إفريقيا). لكن  وغريها منعلى أمهية املالريا  Sachs(أكد  االقتصاديا على األداء تلتقط التأثري املباشر للمالري

Acemoglu et al.  .موجدوا أن التحكم يف انتشار املالريا ال حيدث فرقا كبريا يف تقديرا  
) أنه Przeworski )2004يظهر  Maddisonم بيانات مت التشكيك أيضا يف املدى الذي حيدث فيه "القدر املعكوس": فباستخدا   

على الرغم من أنه مل يكن معنويا –،فإن املعامل1500مقابل نصيب الفرد يف عام  2001بإجراء عملية احندار لنصيب الفرد من الدخل يف عام 
و أكثر  1700يصبح املعامل أيضا موجبا عندما ندرج نصيب الفرد من الدخل يف عام  )17(يظهر إشارة موجبة لكن بقيمة ضعيفة.–إحصائيا

(أنه وفقا هلذه املعطيات) مل يكن هناك  Przeworski.و هكذا خيلص 1820إجيابا و معنويا عندما ندرج نصيب الفرد من الدخل يف عام 
      انعكاس للثروة: أي أن املناطق االستوائية كانت فقرية على الدوام.

وزمالئه  Sachsمع مرور الوقت، ظهر هناك تقارب يف النقاش حول أحقية املؤسسات أم اجلغرافيا: فاملدافعون عن أطروحة اجلغرافيا مثل    
ن ، موبالنسبة للمؤسساتينيموقفهم باالعتراف أن االختالفات املؤسساتية هلا دور هام يف تفسري فجوات الدخل الفردي بني البلدان.  عدلوا

 Engerman andكمحدد املؤسسات. هذا واضح جدا يف حالة –عرب تأثريها غري املباشر–الواضح أن مسألة اجلغرافيا هامة جدا
Sokoloff )2002باملقارنة  ومنطقة الكارييبيف أمريكا الالتينية  االقتصاديربطوا املسارات املختلفة للنمو  االقتصادينياملؤرخني  ن): فهذي

الفروق يف عدم  وتعزى هذهاملتفاوتة لعدم املساواة االقتصادية، االجتماعية والسياسية يف هاتني املنطقتني.  وكندا بالدرجاتتحدة مع الواليات امل
وكلها  )واملوارد الطبيعية(مبا يف ذلك املناخ، التربة، كثافة السكان إىل جانب وفرة األراضي  املساواة بدورها إىل االختالفات يف هبة املوارد

وبشكل  )،2001( .Acemoglu et alكما أن دور اجلغرافيا يف تكييف املؤسسات موجود ضمنيا يف دراسة )18( جغرافية. خصائص
) لديها تأثري كبري على واملحاصيلاملناطق االستوائية، اجلراثيم (اجلغرافيا ) اليت ترى أن Easterly and Levine )2003يف دراسة  صريح

  )19( االقتصادي.النمو  وبدورها علىنوعية املؤسسات 
ا تقلص اجلدل اآلن إىل مناقشة مسألة فيما إذا كانت هناك آثار مباشرة للجغرافيا على دخل الفرد مع أخذ الفروق املؤسساتية باحلسبان. هن  

 .Acemoglu et alحني يرى  )، يفمن العبث قول عكس ذلك ويعتقدون أنه(موجودة أن تلك التأثريات املباشرة  .Sachs et alيرى 
) خيلصون أنه يف أحسن األحوال Rodrik et al. )2004أن تلك التأثريات املباشرة ال وجود هلا. أما  Easterly and Levineو

  متارس اجلغرافيا تأثريات مباشرة ضعيفة.
تكشف عن وجود آثار مباشرة عكسية  والتنمية ملختاما، سيكون من املدهش أن العالقة التجريبية القوية اليت ال جدال فيها بني اجلغرافيا      

حمدد –وأقدم–على نصيب الفرد من الدخل. نظن أنه من املغري اآلن أن نويل دورا أكرب للجغرافيا باعتبارها أعمق والعيوب اجلغرافيةللمزايا 
نصيب الفرد من الدخل بني اقتصاد يقع يف املنطقة  اخلاص حول فجوة Sachsللتنمية املقارنة لكن ال ينبغي املبالغة يف تقدير أمهيتها. فتقدير 

ال يعكس حقيقة الفجوات الكبرية ملستويات الدخل املالحظة يف  وهو مقدار 1إىل  2.7يف املنطقة االستوائية هو برتبة  واقتصاد يقعاملعتدلة 
القرب من خط االستواء يفسر بالضرورة األسباب وراء  االقتصاد العاملي الواجب تفسريه. عالوة على ذلك، هل ميكن أن نكون واثقني متاما أن

) كل قناة من القنوات تعترب وسيلة ميكن أن تؤثر اجلغرافيا فيها على الدخل، لكن مع Weil )2013ختلف البلدان الفقرية؟ أوال، كما أشار 
 ويف املناخاتري بالقرب من سواحل البحر جي االقتصاديإمكانية وجود استثناءات. فعلى سبيل املثال، على الرغم من أن معظم النشاط 

غري ساحلي يف إفريقيا جنوب الصحراء الكربى. كما أن املدينة  وهو بلد-املعتدلة، إال أن إحدى أسرع االقتصاديات منوا يف العامل هي بوتسوانا
نيا، إن إحدى األسباب اليت جتعل الزراعة االستوائية األسرع منوا يف الواليات املتحدة هي الس فيغاس اليت تقع يف الصحراء بعيدا يف الداخل. ثا
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هذا مثال أقل إنتاجية هو أن البحوث املتعلقة بالتكنولوجيات الزراعية تركز بشكل كبري على تطوير التكنولوجيات الزراعية يف املناطق املعتدلة. 
آخر يتعلق  وهناك مثالجية اليت ميكن أن تعزى خطأ إىل اجلغرافيا. على الكيفية اليت تؤثر ا مستويات التنمية املختلفة على املعوقات التكنولو

و أن بالبيئة الصحية العكسية يف املناطق املدارية: هل هذا حقا عامل خارجي؟ إحدى األسباب اليت جتعل املناطق االستوائية غري صحية للبشر ه
وائية (ببساطة ألن البلدان الغنية تقع يف املناخات املعتدلة). كل هذا يعين أن االست ودراسة األمراضهناك إنفاق أقل لألموال على الرعاية الصحية 

عن علم أو –هناك دائما إمكانية أن تفسرينا لفقر البلدان االستوائية قابلة للتسوية املنطقية. أخريا، رمبا حتيز بعض الدراسات لفكرة ما قد يدحض
: فإذا افترضنا، على سبيل املثال، أن البلدان اإلسكندنافية فقرية بدال من كوا أكثر ومنطقيتهاصحتها  وإن ثبتأي أفكار منافسة حىت -غري علم

يرجعون فقر تلك البلدان إىل الصعوبات النامجة عن الطقس البارد  وعلماء اجلغرافيا االقتصادينيالبلدان ازدهارا يف العامل، رمبا سترى العديد من 
  تاء الطويل.  اآلثار املدمرة للش والثلوج أو

IV - اخلالصة : 

فهذا قد  فإذا تعاملنا مع احلجج اجلغرافية فقط، ،االقتصادينؤكد على أن اجلغرافيا ليست العامل الوحيد الذي يؤثر يف النمو  البد أن      
يرى العديد من الباحثني أنه يوجد هناك حلول تكنولوجية ملشاكل املناطق  لذلك، (من منطلق احلتمية). وتقاعس السياساتيشجع على التشاؤم 

 Collin and Gunningيرى  .فعلى سبيل املثال،-خلق أصناف جديدة من املحاصيل يئة التربة، تكييف اهلواء، األدوية،–االستوائية
إىل احلجج اجلغرافية(مبا يف ذلك التقلبات اجلغرافية)،الحظ  يف إفريقيا أنه باإلضافة االقتصاديمن خالل دراستهم ملحددات األداء  )1999(

القيود  حمدودية تنفيذ العقود، الفساد، اخلدمات العامة، حمدودية البىن التحتية، العديد من بلدان القارة إىل الثقة بسبب القبلية، افتقارالباحثان 
منها مستويات  ومعدالت العائدتسجل القارة حجم استثمارات  كنتيجة لذلك، التجارية (باإلضافة إىل احلواجز الطبيعية)،و نظام مايل متخلف.

  .ذااالباحثان إىل أن هذه املشاكل هي أكثر أمهية من اجلغرافيا يف حد  وقد خلص منخفضة.
كن  املبدأ هو: على العقبات اجلغرافية. لكنها تشري إىل أنواع االستثمارات الالزمة للتغلب العربة من القصة أن اجلغرافيا العكسية ال متنع التنمية،  

ببدائل ذات مغزى عندما تكون الظروف اجلغرافية صعبة لسبب أو  وحاول اخلروج (اجلغرافيا ليست مصريا) ال تستسلم حذرا من بيئة اجلغرافيا،
  آلخر.

  :حقمال 

  .متوسط درجة حرارة األرض.01اخلريطة 

  
Source : NOAA Earth System Research Laboratory.(2016). 
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  .إحتياطات الفحم العاملي.02اخلريطة 

  
Source: U.S. Energy Information Administration. 

  
  النفطية. احتياطاته.حجم البلد بداللة 03اخلريطة 

  
Source: Environmental Action. 
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 ألف نسمة فما فوق. 500.املدن اليت يتجاوز عدد سكاا 04اخلريطة 

 
Source: CIESIN–Columbia University, International Food Policy Research Institute 
(IFPRI), the World Bank, and Centro Internacional de Agricultura Tropical–CIAT. (2011).  

  
  GDP..املسافة مقابل لوغاريتم نصيب الفرد من 01الشكل 

  
Source : Bhattacharyya. (2011). 
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 GDP.لوغاريتم نصيب الفرد من  .خطر املالريا مقابل02الشكل 

  
Source : Bhattacharyya. (2011).  

  GDP.كلم من المحیط مقابل لوغاریتم نصیب الفرد من  100.مساحة األراضي على بعد 03الشكل 

 
Source : Bhattacharyya. (2011). 
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  مقياس مستوى التحضر. باستخدام. املصري املعكوس 04الشكل 

  
2002).. (Data from PWT.8.0 (2012) and Acemoglu et al : Sources  

  
  مقياس الكثافة السكانية. باستخدام. املصري املعكوس 05الشكل 

  
2002).. (Data from PWT.8.0 (2012) and Acemoglu et al : Sources  
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