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  مستخلص: 

ن  ونقمة املواردش أدبيات النمو    ن ع حقيقة وجود فائز سبة للبلدان  وخاسر مجال النمو االقتصادي بال

عضملاذا  ذات وفرة النفط. ار   ود  بلدان أخرى  عمل املوارد الطبيعية ع تحف االزد   ؟البلدان و الر

ا الذي ولدتھ الدراسات  ذه الورقة، ة نقمة املوارد و تخطي املأزق ا نقوم بتقديم  دامغة ضد نظر

ئة. شافات املوارد ال تؤدي إ مؤسسات س تؤدي سوء املؤسسات إ  لك،بال من ذ اإلحصائية املؤكدين ع أن اك

شاف و تنمية املوارد. ادة اك ية الغنية باملوارد، تجنيد قدرات الدولة لصا ز التفس   حالة البلدان العر

تلة وظيفيا ذات جذور  ا االستغاللية السياسية و االقتصادية ا األسا للتخلف  املنطقة  طبيعة مؤسسا

شاف النفط مما يمنع البلدان  الشروع  مسار تنموي مستدام.   ة ما قبل اك   عود إ ف

لمات املفتاح:  ية الغنية البلدان ،االقتصادي النمو ،املؤسسات نقمة ،املواردنقمة ال   بالنفط. .العر
يف    ..JEL :O13, D72 ,O43 ,N55تص

Abstract: 

  The evidence from growth and resource curse literature shows that oil 
abundant countries constitute both growth losers and growth winner. Why 
do natural resources induce prosperity in some countries but stagnation in 
others? 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.We argue in this 
paper that the primary explanation of underdevelopment in the arab region 
is their dysfunctional extractive political and economic institutions which 
predate resource discovery that preventing these countries from embarking 
on a sustainable development path. 
Keywords: Resource Curse, institutions Curse, Economic Growth, Arab Oil 
Rich Countries. 

Jel Classification Codes: O13, D72, O43, N55. 
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  مقدمة

ا    ر اقتصاديا عض البلدان تطو اتملاذا استطاعت  شية مرتفعة  وتحقيق مستو ا مع وتحكم

ي الفقر  ،وديمقراطيةسياسية مستقرة  نظم عا ن ال تزال بلدان أخرى   ،والفساد املزمن ح

ة  ذا  :والعنفالسلطو حقيقة قدمت عديد الفرضيات لشرح اختالف  االختالف؟ما الذي يفسر 

ناك ،والسياسيةأنماط التنمية االقتصادية   أك  "نقمة للموارد" لكن األطروحة ال ترى أن 

ار بدائية    .واألك جدالاألف

ة  العلوم السياسية و االقتصادية اللوم ع املوارد     ع مدى عقود ألقت األدبيات املواز

عتقد أن استخراج، طبيعية لعدة أسباب:ال روقات و املعادن تفسد  حيث  نقل و تصدير ا

ع االقتصادي و تؤخر  عرقل التنو طر و بالتا ف  عرض حقوق امللكية ل سيادة القانون و 

ور   املقابل، النمو االقتصادي. ع غ املنتج و تؤدي إ ظ  تحفز السلوك الباحث عن الر

لية، الفساد روب األ ذا قد يؤدي إ إشعال ا ل  ية ... سو د  و ا بداد و يز ع ع االس

  . )Melando, 2016(  من عدم املساواة

ايات و األدلة الداعمة:     ة ببعض ا ذه النظر ال املعتمدة ع النفط  و يحتج أنصار  و من ف

نقع الفقر املزمن الذي  ي ال ال تزال غارقة  مس عا ب األزمات االقتصادية و  س تفاقم 

، اضطرابات سياسية و اجتماعية، ور البي ي التد عا يا الغنية بالنفط ال  الفساد و  إ نيج

، ة  إ روسيا الغنية بالغاز العنف السيا يالية.االطبي ال تخضع للدكتاتور  ن لم تكن االم

ذا القبيل  ة من  ناك أمثلة كث غوال،و  اليون، املكسيك و السودان؛ أ  إ مناجم األملاس  س

غو؛ و يا و ال ستان و ال  ليب ولومبيا و أفغا درات مثل  باإلضافة إ البلدان الغنية بزراعة ا

ا تتم بأداء اقتصادي ضعيف (    ). Ross,2012من الوا أ

عض التعقيدات و التناقضات ال لكن مع ذلك،    ا أدبيات ناك  املوارد  أن  نقمة تواج

ة و شفافة عض االقتصاديات الغنية بامل ومات قو و أداء اقتصادي عا و نمت وارد تتمتع بح

ا الطبيعية: ارا ع الرغم من وفرة موارد فالتنمية االقتصادية  سرعة و أصبحت أك ازد

اليا، ل الواليات املتحدة، كندا، اإليجابية ألس سلندا و البلدان اإلسكندنافية، ندا،نيوز سوانا  أ بو

انت محفزة بوفرة املوارد الطبيعية. سيا  يا و اندون ات  ،شي ،مال دة للتأث ذه األدلة املؤ

دوث  شكيك  قوة األدلة الداعمة  ن إ حد ال عض املراقب اإليجابية لوفرة املوارد جعلت 

ن  "النقمة"   وفرة املوارد و متوسط النمو.  أو وجود عالقة سلبية ب
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ية الغنية باملوارد،    ا لم   سياق البلدان العر ا إال أ عمة النفط ال حظيت  و ع الرغم من 

ب الفرد من الدخل  كث من  ترتقي إ مصاف البلدان املتقدمة ،و ع الرغم من ارتفاع نص

ليج  ا (دول مجلس ا انية )إال أن أداء نمو GCCبلدا ع خطر عدم ام ا متقلب للغاية مما 

اية املطاف. نضب   ا املفرط ع ثروة النفط ال س ذا املستوى بالنظر إ اعتماد  استدامة 

ال، يب لآلمال  املنطقة: بطبيعة ا ة نقمة املوارد لتفس نمط التنمية ا نجاد بنظر  تم االس

ية 1987( Beblawi and Luciani) و Ross )2001حيث يرى  )أن وفرة النفط  املنطقة العر

ارتفاع  ر التحديث  ع للقمع و احباط مظا د من الر عية و توف املز ور الدولة الر أدى إ ظ

ات الدخل، ب نجاح بلد غ  مرة أخرى، التعليم و التحضر. مستو ذه االدعاءات ال تفسر س

سوانا، ج و بو و ور أعراض مرتبطة بنقمة املواردو ال  باملوارد مثل ال آثار املرض –تفسر أيضا ظ

ولندي، ع ،تراكم الديون، ال ة و العنف السيا السلوك الباحث عن الر  -السلطو

املغرب، ية  ة باملوارد  املنطقة العر س و مصر. اقتصاديات فق   تو

ية الغنية     ا البلدان العر ل ثروة املوارد  أو ا؟ل حقا النفط نقمة ابتليت   عبارة أخرى 

ب الرئ ر  بالفعل الس عدام مظا دف)  تلك البلدان؟  الواقعالتنمية (الشاملةوراء ا  ، 

ا الذي ولدتھ أدبيات نقمة املوارد  ذه  وتقديم أدلةذه الورقة تخطي املأزق ا دامغة ضد 

ناك نقمة  س  ة ع أنھ ل شاف النفط ال  ذلك،بدال من  .للمواردالنظر ذه الورقة أن اك ترى 

ئة بل  شاف النفط" العكستؤدي إ مؤسسات س أي أن التفس  :"سوء املؤسسات يؤدي إ اك

عض البلدان الغنية باملوارد ية–الرئ لتخلف  ا –ع غرار البلدان العر   طبيعة مؤسسا

تلة وظيفيا ال أساءت ا الطبيعية. السياسية و االقتصادية ا و  إدارة االقتصاد الك و ثرو

و مؤخرا )Acemoglu and Robinson )2012تماشيا مع اإلطار العل الذي وضعھ 

Melando )2016( ي   مقام األول جزء من ذه الورقة أن نقمة النفط  العالم العر ،تد 

سبق عمل "نقمة مؤسسات" صول أوسع تتجذر  التنافس السيا الذي  شاف املوارد ل ية اك

د  ة مازالت مستدامة  اسات تنمو ب انت س دد السياسة االقتصادية و  ع عائدات مفاجئة 

ية الغنية باملوارد. سبق  عبارة أخرى، اآلن  معظم البلدان العر تحدد نوعية املؤسسات ال 

شاف النفط املسار التنموي املستقب للبلدان الغنية ار أو التخلف) باملوارد مرحلة اك وال  (االزد

وة املوارد. دخل   ل

ذا األساس،   ي: و ع  اآل ذه الورقة  ي  تقدم  م التناقضات و األدلة عمل القسم الثا ار أ بإظ

ة  ة نقمة املؤسسات ال ليقوم القسم الثالث  املوارد، نقمةال تدحض نظر باستعراض نظر
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ن النوعية  ر العالقة ب  وفرة املوارد و نتائج التنمية  البلدان الغنية باملوارد. املؤسساتية،تظ

سلط القسم ية الغنية بالنفط  و ر نقمة املؤسسات  البلدان العر الثالث الضوء ع مظا

ن.باألدلة  ا  )1( وال

  )السائدة األدبيات نقد( للموارد؟ نقمة حقا توجد ل .1

ساءلت مجموعة من األبحاث عن منطق و أدلة       يل  املوارد نقمةمؤخرا  (ع س

 Brunnschweiler and Bulte, 2008 , 2009 ;Haber and Melando, 2011املثال:
;Lederman and Maloney, 2007 ;Melando,2016 ن أن التحاليل االحصائية ) مدع

ع املوارد للمسار التنموي املوارد  أفضل األحوال غ حاسمة  نقمة ل تأكيد فرضية اعاقة ر

ذه األبحاث أن  االقتصادي و السيا  البلدان الغنية باملوارد. ا  اسمة ال تقدم ة ا أما الرؤ

ا  ب النظر إل الةكاستخراج املوارد ال ي ذه ا ستؤدي  متغ خار و محددة عشوائيا ألنھ  

ات  عض املتغ ية إ تحديد املوارد الطبيعية كمحدد لألمراض  عملية حذف  التحليالت التجر

ا.    ال ترافق

ع حاليا ستخرج ال البلدان جميع وصف يمكن    ا أو الطبيعية املوارد ر  القيام ع القدرة لد

ا بذلك ل أنظر( تعددةامل نمائيةاإل  ساراتامل احدى سلك بأ ن أن فيبدو):1 الش ظوظ  مثل ا

سوانا قا عبدا وشي بو ، الرخاء لتحقيق طر س ة مثل أخرى  بلدان أما ال ور غو جم و  ال

كم من عقودا عانت النيجر أو الديمقراطية بدو الفقر، و الصراع و الس ا ا و ش ع أ  ع

م يجسد بوطية دوامة يا مثل بلدانا أن كما .املوارد لنقمة التقليدي الف  ستخرج ال نيج

ي مسار  محاصرة الطبيعية املوارد من ائلة كميات ر أثرا أمث دون  تواز  ضعيفا إنمائيا وتظ

يجة اف ن   . الطبيعية املوارد است
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ل ة تاملسارا ).01رقم ( الش   .باملوارد الغنية للبلدان التنمو

  
  Source : Barma et al. (2012). 

 عددا موثقا املوارد لعنة تتحدى ال األلغاز من سلسلة باستعراض) Melando )2016 قام   

ا ست النفط خصوصا الطبيعية املوارد أن األدلة من قو ب ل  تقدم أو تخلف وراء الرئ الس

  :األمم

ي الدور  و األول  اللغز    خ ع الطبيعية املوارد لعبتھ الذي اإليجا ا تار ا و أورو  :الشمالية أمر

وة ساعدت فقد ن ع املعدنية ال ات ترابط تأم اطور ة الدول  و اإلم ا مع القو  اإلقليمية حدود

ية الدول  من ل  ا األورو ية وجذور غذية كما، الغر   حدثت ال الصناعية الثورات تم 

ن ن و عشر التاسع القرني ن أخرجت ال- العشر فضل ب أساسا -القمة نحو القاع من املالي

ة املعادن الفحم، ر   .النفط ذلك عد و الصلبة ال

ي اللغز   ة توفر ال و 1973 عام نفطية صدمة أول   يتمثل الثا  شدة ترفض طبيعية شبھ تجر

لفاء ع حظرا العرب النفط منت فرض فبعد :املوارد نقمة ن ا ي ي للكيان الغر يو  خالل الص

ر، حرب ادةل ذلك أدى أكتو لية طفرة و النفط أسعار  ائلة ز  النفط سوق   مسبوقة غ ي

ن 1973 عام عد للنفط التصدير ضعيفة البلدان أصبحت ذلك، ع عالوة .العاملية  العب

ن ج( الصدمة عد أساسي و م وع خلفية ،)مثال ال شافا ن قاموا النفطية اك  قدرات بتحس

  .  والتنمية االقتصادية الديمقراطية مستوى  الدولة،
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ر للموارد تفتقر اقتصاديات عض أن ش الثالث اللغز      بما املوارد ةنقمب مرتبطة أعراضا تظ

ولندي املرض آثار ذلك ع، عن الباحث السلوك و  ال بدادية سياسية نظمةأ الر  حروب ح و اس

لية ناك :أ زائر و السعودية مثل بالنفط غنية بلدان ف ا تختلف ال ا ة البلدان عن جذر  الفق

  .لبنان و األردن و املغرب مثل بالنفط

ع اللغز    ر الرا ة البلدان عض أن يظ وظا نجاحا حققت املوارد فق  و االقتصادية التنمية  م

ا اليابان، مثل بلدانا تضم و السياسية ية ور نو ا تمكنت تايوان و ا يع من جميع  النمو و التص

ي النصف خالل املستمر ن القرن  من الثا ا املوارد من املعروض ندرة من الرغم ع العشر  مما ف

س املوارد وفرة أن إ ش ا حد  ل ب ذا ري  الس و   .التنمية تحقيق  ا

ب و النفط بأن الزعم تم إذا الواقع      باملوارد، الغنية البلدان  للتخلف الرئ الس

توقعف  التنمية ع املوارد تأث يبدو ما ع لكن، واحدا مسارا البلدان تلك ل سلك أن س

ره كما(البلدان ع متباين السياسية و االقتصادية ل يظ  باملوارد غنية بلدان ناك ):1 الش

سوانا، ج و الشي كبو و روب من تمكنت ال ات من ال غوال، مست ال السلبية التأث يا، أ  نيج

ال و ا الطبيعية املوارد وفرة من الرغم ع عاليا و ايجابيا اقتصاديا آداءا حققت و ف ، .ف التا  و

ب قيقة  النظر إعادة ي ية ا  النمو مع سلبيا ترتبط الطبيعية املوارد أن ترى  ال التجر

ن متفاوتة نتائج وجود حقيقة مع تتالءم أن و االقتصادي  الصدد، ذا  .باملوارد الغنية البلدان ب

ن من مجموعة قام ا مفر ال املوارد نقمة أن" فكرة بنقد الباحث ن "م ح ا مق  ملص جديدا تفس

  .الطبيعية باملوارد الغنية البلدان

ا املوارد ثروة إذن    ي البلد ان إذا فيما تؤثر ال لوحد ي ال أو سيعا  الرغم ع و اللعنة، من عا

ا إال األمراض من بالعديد املوارد ع االعتماد ارتباط  حال أي  ع ال و ارتباط عالقة مجرد أ

ية عالقة األحوال من  مثل باملوارد الغنية للبلدان املتباين االقتصادي األداء نفسر كيف .السب

يا يا؟ مقابل مال ج مثل بالنفط الغنية البلدان عض وملاذا بوركت نيج و  مثل ولعنت أخرى  ال

ال؟ و   ف

ل و البحث،  أسا عيب وجود عن املوارد لعنة أنصار غفل     أن االحصائية التحاليل تتجا

ا عنصرا ناك ن مش ا يمارس التجارب ذه ل ب يا تأث ا سب ر  التنمية مسار ع جو

ا الطبيعية للموارد دخل ال-املوارد ع املعتمدة للبلدان االقتصادية  أحدثت اإلطار، ذا  .ف

 صياغة إعادة و تقدما أك احصائيا طرقا املوارد لعنة الختبار الدراسات من جديدة موجة

ات تماما و النظر ية ملبدأ ا ية ادعاءات ة  املوجة ذه شكك .السب ا تم ال السب  ادراج
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ات حول  صوص وجھ ع الطبيعية، املوارد ثروة تأث ة أنتجت بذلك و النفط، ا  أدلة و نظر

كمة  شكك ئة دائما  املوارد بأن املقبولة ا   . س

ديدة املوجة ذه تقدم      أخرى  عبارة أو املوارد، ةنقمل"Conditional View شرطية نظرة" ا

ر ال املوارد ع لالعتماد السلبية اآلثار أن ن نطاق ظروف  إال تظ  فعل ردةك جاء الرأي ذا .مع

ية األعمال عض نتائج ع طبيعية روب البلدان عديد تمكنل ش ال املن  العواقب من ال

ر السلبية ا لتطو ج و كندا مثل(االستخراجية قطاعا و ناءات وجود).ال  املوارد لعنة من است

ن جعل ا  معينة شروط بوجود لإلقرار الباحث اتھ املوارد ع االعتماد يمارس ظل  و السلبية تأث

غرافية، العوامل شمل شروط  ات كذا و الزمانية ا  ; Dunning ,2008(  املؤسساتية املتغ
Ross,2012.( يا أحدث مجموعة ناك كمة ضد تجادل الدراسات من س  تلقي و السائدة ا

 Melando ,2016 ;Galal and Selim,2013( أصال املوارد لعنة وجود ع الشك من ضالال
;Selim and Zaki ,2016.( موعة ذه تتحدى و رقات و املعادن بأن القائل الرأي ا  تؤدي ا

ا مرغوب غ نتائج إ ة، الدولة، قدرة ضعف ذلك  بما ف ود العامة، السلع قلة السلطو  الر

روب و االقتصادي لية ا  بدال .عشوائيا عينھ يتم خار متغ  الطبيعية املوارد أن أي األ

يجةل الدراسات توصل ذلك، من ا ن  السياسية املؤسسات نوعية ع اللعنة حاالت توقف مفاد

ذه ،واالقتصادية ي إطار و ظل النظرة ووفق   غ الطبيعية للموارد يمكن جيد مؤسسا

  .  والسياسية للبلد االقتصادية التنمية عزز  أن املتجددة

 املؤسسات نوعية إ املوارد ع املعتمدة النامية البلدان تحليل حول  األبحاث من العديد ش   

الية قيقة،  .باملوارد غ لبلد االقتصادية النواتج ع يؤثر الرئ العامل ا  تميل ا

ات مع جنب إ جنبا للتفاوت املؤسساتية النوعية  املؤشرات فبداللة: االقتصادية التنمية مستو

ر املؤسساتية و السياسية ا اختالفا أخرى  مرة باملوارد الغنية البلدان تظ  األداء  كب

ا اقتصاديا أداء حققت ال فالبلدان االقتصادي،  املؤشرات بداللة عالية درجات ل قو

ج، مثل النمو بداللة الفائزون يحتل .بالعكس العكس و السياسية و املؤسساتية و سوانا، ال  بو

، يا الشي ن عن متقدمة مراكز تايالندا و مال اسر زائر، مثل النمو بداللة ا وادور، ا  اإل

يا، املكسيك، ال نيج و قيقة ش ذلك، ع عالوة .زامبيا و ف ية ا ن العالقة حول  التجر  ب

ئة جد مؤسساتية نوعية تمتلك- املوارد ع عتمد-ال البلدان أن إ املوارد وفرة و املؤسسات  س

ب مما ون  أن ي ات مقارنة عليھ ي اض مع و .الدخل بمستو  أداء فإن الدخل مستوى  ثبات اف
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كم مؤشرات بداللة املوارد ع املعتمدة البلدان ل(جدا ضعيفة ا  البعد يؤكد مما–.)2 الش

ي   .  ةلنقمل املؤسسا

ل ات مقابل املؤسساتية النوعية).02 رقم( الش   .       باملوارد الغنية للبلدان الدخل مستو

 

  
Source : Barma et al. (2012). 

قة ش     ات أن إ للطرح أخرى  طر  ترتبط الطبيعية غ املصادر من املتأتية الدخل مستو

 باالعتماد املرتبط الدخل و اإلضا النمو أن ع مما البلدان ع املؤسساتية النوعية مع إيجابيا

ن يقابلھ ال املوارد ع  غ باملصادر املرتبط الدخل و بالنمو مقارنة املؤسسات نوعية  تحس

اسب تلك أن طاملا الطبيعية، ا ستفاد ال للنمو اإلضافية امل ادة  م  و الديمقراطية تفعيل ز

ن ادة و امللكية حقوق  نظام تحس وقراطية كفاءة ز ة الب   .   تماما العكس ع بل اإلدار

ند     ن العالقة ة س   اما دورا تلعب املؤسسات بأن القائل الرأي ع اللعنة و املؤسسات ب

يدة فاملؤسسات :الدولة موارد ا تدار ال الكيفية كم عزز  ال  ا  من تحد و الرشيد ا

كم ا كما التعسفي التنفيذي ا شاط عزز  أ شاط حساب ع اإلنتا ال  يمكن .االستغال ال

ي التأث إ يؤدي مما املوارد استخدام حسن تضمن أن املؤسسات لتلك وة اإليجا  ع املوارد ل

ون  االقتصادي النمو ع املوارد وفرة تأث أن ع مما االقتصادي، النمو  أو مباشر غ سي

  .املؤسسات ع تفاع
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ئة املؤسساتية املوروثات أن) Melando  )2016 يد      العالم بلدان من العديد دفعت الس

ر إ النامي ديثة االقتصاديات تنمية من بدال ضعيف كقطاع املعادن و النفط تطو  و ا

ئة املؤسسات وقد أدان .املتنوعة ا الس بداد، من البلدان عديد ملعاناة الرئ العامل و  االس

ود ر بال عزى  و علل–وضعف الدولة االقتصادي الر  أساس ان االدعاء ذا .املوارد إ م

ور  ة ظ ا ال "املؤسسات لعنة" نظر نا  .الدراسة ذه تت

و إ نقمة "املؤسسات"  "املوارد" من نقمة .2 ديد؟(ما   ) ا

اما  تب إدارة غ كفء لالقتصاد الك و      يد أنصار نقمة املوارد أن وفرة املوارد لعب دورا 

ام وسيلة للبقاء  السلطة و عرقلة التحديث، ة الذاتية  منحت ا و أن الغرب بدافع من املص

تاج ال يفسر ملاذا لم  ع التحول الديمقراطي. يحبذ االستقرار  ذا االست تمارس املوارد لكن 

ذه اآلثار السلبية  سوانا(خصوصا النفط )مثل  ج و بو و   ؟ بلدان مثل ال

و   سيط  واب  ديث عن نقمة املوارد  ".واالقتصادية"املؤسسات السياسية  ا لذلك بدال من ا

ب أن نتحدث عن "نقمة املؤسسات". ة نق ي ثقت نظر ال مة املؤسسات من أدبيات التنمية ان

ي لساعد ع  ة لالدعاء بأن  ة املوارد.نقمحل تناقضات التحليل االحصا ذه النظر ب  و تذ

اني م و يتمتعون بإم ة ع سلط ون قيودا كب ام ال يواج ستخدم ا ع ال  ة الوصول إ الر

ا للصا العام. مأساسا ملص اصة بدال من استخدام ناءا ع ا ست ثروة املوارد  ذلك، و ل

ا، ا  نقمة نقمة  حد ذا املؤسسات السياسية  نقمة املوارد  مجرد أعراض، !إدار

.  واالقتصادية االستغاللية ب الرئ    الس

ة مؤخرا من قبل     ذه ا ر   Melando) و Acemoglu and Robinson )2012تم تطو

ب فشل األمم إ تركز السلطة  أ2016( عزون س يدي نخب قليلة تجعل القواعد ) الذين 

ذه القواعد إ خلق حواجز أمام الدخول، ا ع حساب األغلبية و تميل  تقدم امتيازات  لصا

ار. خاصة، يط روح املبادرة و االبت د من الفرص و تث الدول ال تتمتع  عبارة أخرى، ا

ل بمؤسسات جيدة و مصادر موثوقة لإليرادات تميل للتعامل مع ثروة ا ش شفة حديثا  ملوارد املك

ا و تخصص  جيد، ا و تصبح معتمدة اعتمادا مفرطا عل ء الدول الضعيفة إدار ن   ح

ا  السلع العامة. ثمار ا للنخب بدال من اس م  وقد أصبح ايرادا يل لف ذا التفس أيضا الس

ج  ملاذا بلدان مثل كندا، و رةال اليا مزد ديدة  واس يا ا ن بلدان مثل غي ي ح عا غو  و  وال

  .  والفقرمن التخلف 
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   " ي األو ون بـ"األسس املؤسسا ال تميل  ترى نقمة املؤسسات بأن تأث النفط ع التنمية مر

و متغ داخ  عبارة أخرى، إ البقاء مع مرور الوقت. ذا الرأي بأن االعتماد ع النفط  يد 

ع أن املؤسسات  للتنم ية السياسية و االقتصادية الشاملة  البلدان الغنية بالنفط مما 

ة  ذر بات ا ع أن املسار املتباين للتنمية االقتصادية و السياسية املالحظ   :ةلنقملاملس ذا 

ال) تحدد بنوعية املؤسسات السياسية و اال و ج مقابل ف و قتصادية البلدان الغنية بالنفط (ال

شاف النفط(  انت قائمة وقت اك   ). Frankel,2010ال 

لة     ل أقل ع مش ش ة و  ة جديدة تركز أك ع السياسة النخبو نقمة املؤسسات  نظر

، ما ن النخب و ا ا داخليا ملسألة االعتماد ع املوارد و رأسمالية  التفاوض ب و تقدم تفس

ب. اس قيقة، ا اسم الذي تلعبھ )Melando )2016قوم  ي  ا ار الدور ا ل  بإظ "مشا

ام  اتيجيات النخب Commitment Problemsاالل اليف املعامالت  تكييف اس "و ت

ا، افظة عل يالء ع الطاقة و ا ذه  لالس اتيجيةو تؤثر  ثمارات  االس ا عميقا ع االس تأث

الية، اليف املعامالت  ا ات قدرة الدولة.ت ون النخب غ  املالية املستقبلية و مستو عندما ت

اليف  ون ت ا و عندما ت ام حقوق امللكية و إنفاذ امات موثوقة باح قادرة ع تقديم ال

اتيجيات تولد  املعامالت العالية مرتبطة بفرض الضرائب ع االقتصاد تتحول النخب إ اس

ا شراء الو  ع بطرق تمك ية.الر ولة تحصيل االيرادات الضر   الواقع، الء السيا و س

اتيجية مجرد - خصوصا النفط–استخراج املوارد الطبيعية ا  اس ا النخب أل بع محتملة ت

عزز تجزئة حقوق امللكية ع حساب األغلبية و تضعف قدرة الدولة و  ا  املقابل  حة لك مر

  تجلب التخلف.

ة نقم   ية  Melandoيتحدى  ة املؤسسات،بداللة نظر ناك عالقة سب ة النظر القائلة بأن  وج

س إ ،واالقتصاديتنطلق من النفط إ التخلف السيا  ار ما الذي يحدد مدى  و إظ

روقات  املقام األول. يا، االعتماد ع قطاع ا يكشف الباحث أن الدول ذات مؤسسات  تجر

ود التنقيب عن النفط،(قدرات دولة ضعيفة)  ضعيفة ا نحو ج ل قدرا  من املر أن تخصص 

، ات عالية من  تصدير النفط إ درجة أع فرض ضرائب عالية ع قطاع النفط و جذب مستو

ديد. شاف املورد ا وافز الناجمة عن اك يجة ا روقات ن ذه  رأس املال نحو ا  ظل 

تم النخب أو جماعات  املؤسسات، اضر أو ال  ققة  ا املصا بالنتائج االقتصادية ا

ع ثروة  املستقبل ع حد سواء، وافز االقتصادية الفردية أو كيفية توز م تحقيق ا م ل ما 

حة واسعة من  م ع حساب شر د ثرو صية و تز م ال قة ال تحقق منافع املوارد بالطر

تمع. ع  ا ام بالتوز ون االل يارات  ااالقتصادية) ممكنأو املؤسسات (ستقب املفلن ي ألن ا
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سلطة  ماعات أو األفراد الذين يتمتعون  ع املوارد ستقرر من قبل نفس ا املستقبلية حول توز

ام الضعيف للوعود املاضية.   سياسية  املستقبل مع إشارة لالل

ية .3 ر نقمة املؤسسات  البلدان العر    مظا

ية الغنية باملوارد،    املؤسسات  ن) أGalal and Selim )2013يرى   سياق البلدان العر

شاف النفط، ا سبقت اك ية الغنية باملوارد يبدو أ أي أن  السياسية الضعيفة  البلدان العر

ان ضعيفا منذ البداية  ل املؤس  ي اتھ زادتال مؤشر وفق  مرور الزمن. واستدامت مع وتأث

نات ح عام  ل  2016النظام السيا من الست ش.03(الش سبة  )،  لة بال جميع القيم امل

ا ة بأكمل ية الغنية بالنفط سلبية خالل الف شاف  للبلدان العر ة ما قبل اك (خصوصا خالل ف

ج  النفط) و سوانا المقارنة بال و ذا املؤشر ع طول  و ة. ل قيما موجبة بداللة   )2( الف

زائر ناءات ا است سعينات. ،و ر سيا ذو مغزى منذ ال ب بقية البلدان أي تحر عالوة  لم ت

يف  م، ت2013 عام  ع ذلك، ا 195من أصل  88تص سياسيا ال  "حرة" بلد ديمقراطي ع أ

ت دولة حرة  ت ال اعت و ناء ال ي غ بالنفط باست ا أي اقتصاد عر أي  جزئيا،يوجد م

بداد  ا نظم قمعية ذات درجة عالية من االس   ).Freedom House,2014(معظم

ل   .2016- 1960مؤشر النظام السيا  البلدان الغنية بالنفط،  ل: )03رقم ( الش

  

  

  

  

  

  

 

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

ة السياسية:    ر ن عامي  و تؤكد مؤشرات حوكمة البنك الدو حدود ا ذا النمط أصبح أسوأ ب

وكمة: 2016و  2006 س ا االستقرار  الصوت و املساءلة، السيما عندما يتعلق األمر بمقاي

لت درجات سلبية  السيا و الفساد و جميع االجراءات املتعلقة باملشاركة السياسية ال 
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ل كمج ة الدراسة (أنظر الش ذه املؤشرات بوضوح عن وجود 04موعة ع طول ف ).تكشف 

ي معظم البلدان من  عا وكمة العامة  العديد من البلدان الغنية بالنفط و  ز كب  ا

ة  ضعف املؤسسات السياسية واالقتصادية، كشف مؤشر الصوت واملساءلة أيضا أن حر و

معي ن ا و تارة.التعب وت ل خاص  جميع البلدان ا ش   )3(ات ووسائط اإلعالم مقيدة 

ل ية الغنية باملوارد،)04رقم ( الش وكمة  البلدان العر  2006 عامي  : مؤشرات ا

  .2016و

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Kaufmann et al. (2010), The Worldwide Governance Indicators: 
Methodology and Analytical Issues. 

ية الغنية باملوارد ال يمكن  خالصة القول،    ي منھ البلدان العر عا حالة التخلف االقتصادي ال 

قيقيون –أن يلقى اللوم فيھ ع وفرة املوارد بل ع املؤسسات االستغاللية ناة ا ال سبقت -ا

شاف النفط ال أساءت إدارتھ و استخدامھ. ذه  لوقت،و مع مرور ا اك ن  أصبح التفاعل ب

ذه البلدان من الشروع  مسار التنمية املستدامة.  ا مما منع  شاب   العوامل م

ا ع األداء االقتصادي للبلدان املعتمدة ع املوارد      ر ات املؤسساتية  جو ى الـتأث تتأ

ن: ( ن أساسي ع  )استخراج و فرض الضرائب ع ثروة املوارد أو1مجال  Generating"خلق الر
Rent)،"2 ثمار ثروة املوارد ع  أو)إنفاق أو اس ع الر  Distibuting Rent )"Dunning"توز

ع أن طبيعة تأث املؤسسات ع سياسات إدارة املوارد الطبيعية تتحدد  كيفية 2008, ).مما 

ا و  ات استخدام ا.جمع اإليرادات العمومية فضال عن تحديد أولو ع و، توز نار  و  أفضل س
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ية  عزز الرفا امات لتوجيھ ثروة البلد نحو تنمية منتجة و مستدامة  ومة تلك امل تتو ا

ماعية.   ا

ع. 1.3   خلق الر

شاف      ظة اك ئة  اض وجود بلد ذو قاعدة مؤسساتية س ة نقمة املؤسسات ع اف تقوم نظر

اسب غ متوقعة للدخل و بالتا مما ال شك فيھ أن طفر  نفط جديد فيھ: ة النفط تلك تمثل م

ع ع  شطة الباحثة عن الر ع األ ئة  ستغري السلطة التنفيذية  البلد إ إتباع سياسات س

ا املادية و املالية و التنظيمية لتنمية قطاع النفط، ل قدرا و ذلك كردة فعل طبيعية  بتجنيد 

وافز الناجمة عن طفرة يجة ا شطة املنتجة  االقتصاد ن تقلل ايرادات - املوارد ع حساب األ

ثمار  القطاعات خارج املوارد اجة إ االدخار و االس "دولة  و ستحول البلد إ-املوارد من ا

عية  ي من مصادر غ منتجة.State Rentر ش ع دخل متأ ع ")4(  

ل    ر الش إ  2000سنة  ٪30.2 ) منGDPسبة من (النفطية .ارتفاع حصة الصناعات 05يظ

لية من  ا، فيم2012سنة  ٪ 40.3  ٪8.8إ  2000سنة  ٪10.6انخفضت حصة الصناعات التحو

يمنة السلوك الباحث 2012سنة  لية مرتبطة  ي ل  ذه النتائج دليال داعما لوجود مشا ل  ش .

ع  االقتصاديات القائمة ع املوارد النفطية   ي.عن الر انخفاض حصة كما أن اإلقليم العر

ة املتعلقة  لية  الناتج ا اإلجما والقيمة املضافة تقدم أدلة تدعم ا الصناعات التحو

ية املعتمدة ع النفط. ولندي  املنطقة العر رة املرض ال   بحدوث ظا

ل لية من القيمة املضافة  البلدا)05رقم ( الش ية الغنية : حصة الصناعات التحو ن العر

  .2012-2000،باملوارد

  

  

  

  

  

  

Source : WDI.(2015). 
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ذا إ   ور  سيؤدي  ات املزاحمة  ظ ة و  "Crowding out Effects"تأث شطة التصدير لأل

ع القطا للموارد اإلنتاجية استجابة لصدمة األسعار  الذي من شأنھ أن يولد نمطا إلعادة التوز

يجة  املواتية. من قطاعات الزراعة –خصوصا رأس املال و العمل–يحدث تنقل للموارد لذلك،كن

ولندي  ).إذن،Collier,2007و الصناعة نحو قطاع املوارد (  ي البلد من أعراض "املرض ال سيعا

Dutch Disease م اإلنتاج و التصدير  قطاع ش أن النفط تؤدي إ خفض  "ال 

ما تؤدي إ حالة يع و خفض النمو االقتصادي، الصناعة و ر ل  الالتص ي و تؤدي إ إضعاف 

 اإلنتاج و الصادرات األك تنوعا. 

داللة مؤشر     دول  األداء االقتصادي، و ر ا ية الغنية 1يظ .أن معظم االقتصاديات العر

ن عامي  ب الفرد من الدخل ب رت  ا، كم2011و 1981بالنفط حققت نموا منخفضا لنص أظ

ا (املوارد ن ذات االعتماد الكب ع البلدا ع املوارد ف  ا) نمو GDPمن  % 40ال يتجاوز ر

رت دول  .ومتقلبااقتصاديا سلبيا  ذا السياق أظ  GCC  ونموا نمطا من التقلبات املرتفعة

ل. منخفضا موعة الثانية متوسط معدل نمو نحو   املقابل، ع املدى الطو  1حققت بلدان ا
ة  %   .2011-1981خالل الف

دول  ية الغنية )01رقم ( ا ل  البلدان العر ب الفرد من الدخل ع املدى الطو : نمو نص

  .2011-1981باملوارد،

موعة الثانية  GCCبلدان      بلدان ا

  1.04  0.02  املتوسط

Max 8.91  3.84  

Min  -7.02  -5.07  

  Volatility(  3.9  2.01التذبذب (

  34.61  34.6  النفط متوسط أسعار 

Source : WDI.(2016). 

و    ع  لق الر ي  ات الضرائب  أما التأث الثا "إ تخفيف الدولة Taxation Effect"تأث

م من دفع الضرائبالغنية باملوارد من فرض العبء الضر ع موا ا أو إعفاء للدولة  طن
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افية" عية من النفط "ال ب العائدات الر شغيل س انيات الدولة، ل دا  م ع يتطلب ج و ألن الر

عملية تحصيل الضرائب من مصادر مختلفة (  از الدولة مقارنة  تنظيميا أقل من قبل ج

Moore,2004 شارك فيھ بط املدى الذي يجب ع الدولة أن  ع أن ي ).و بالتا ،يمكن للر

شطة املتولدة من قطاع غ املوارد، ساطة  لتحف األ ل  اجة املالية و ب يمكن أن تقلل من ا

ذا اإلطار، للضرائب املتأتية من القطاعات غ املوارد. ية املقارنة إ أن    ش األدلة التجر

ال األخرى للضرائب أو اإليرادات  شرد األش عإيرادات املوارد  الوحيد املصدر  النفط وتصبح ر

  ).;Dunning ,2008 ;Karl ,1997(للدخل 

ل     ن الش ناء 06يب بائية  جميع البلدان باست و املصدر الرئ لإليرادات ا روقات  .أن ا

ا. عتمد السعودية سور روقات حيث بلغت اإليرادات خارج  و ا ع عائدات ا وعمان اعتمادا كب

ن عامي  روقات ما يقارب خمس إجما االيرادات فقط ب ن 2012و  1992ا ت . البحر و و ال

اع إجما اإليرادات  املتوسط، روقات ثالث أر ل عائدات ا زائر، ش اإلمارات و  قطر،  ا

عض االقتصاديات الغنية باملوارد   املقابل، اليمن تمثل حوا ثل إجما اإليرادات. ستطيع 

ية تصل إ  ال  السعودية، GDPمن  % 1تطبيق معدالت ضر و ا تاإلمارات  كما  و  ،وال

ل حوا  ش زائر ف   .GDPمن  % 9أما ا

ل رقم ( بائية،)06الش سبة إ إجما اإليرادات ا   .2012-1992: ال

  

  

  

  

  

  

Source : Selim and Zaki. (2016). 

ع .2.3 ع الر  توز

ا و     ات استخدام تؤثر نوعية املؤسسات ع سياسات إدارة النفط  كيفية تحديد أولو

ا، أو ع س بـ"تأث اإلنفاق  توز ثمر ثروة النفط أو ما  س يرى ". Spending Effectأين تنفق أو 
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Ross )2012 ب البلد الغ بالنفط مباشرة بداللة طبيعة ر النقمة ال تص بع مظا )أنھ يمكن ت

م، ة. املصدر، العائدات املالية من حيث ا يرادات فبالنظر إ أن اإل  االستقرار و السر

ا من النفط ومية املتأتية  جزء كب م ا من الضرائب –ا متقلبة للغاية –و ال يتم تحصيل

ع ألسعار النفط، عيدا(غ  بالنظر إ التقلب السر ولة  س ا  ا أو التالعب  و يمكن إخفاؤ

اصة ع حساب متاحة للتدقيق)عن أنظار الرأي العام، حة  و توجھ نحو تحقيق املصا ا شر

: ام السيا ن  ظل غياب املساءلة و الشفافية و االل ذا سيخلق تفاوتا  واسعة من املواطن

تمع(  ة  ا ساب نخبة صغ وة  ع ال ر Arezki and Bruckner,2011حادا  توز ).و يظ

ق  م الفردية عن طر ن لتلبية مصا ن و املسئول سلوك الفساد كميل من قبل السياسي

ة العامة،اال  ية باملص ع ايرادات النفط مع الت و يحدث  ستخدام غ املشروع للسلطة لتوز

ية من قبل  ل رشاوى أو نقدا أو مدفوعات عي يجة وجود مؤسسات ضعيفة ع ش الفساد ن

ن الوصول إ  ن لتأم ات املوارد (النفط) إ املسئول   الوطنية. االحتياطاتشر

طة    ر ر ا وة النفط  2016.مؤشر الشفافية الدو لعام 01تظ ية الغنية ب أن البلدان العر

طة(للفساد  أرض خصبة  ر سيون للنفط  ث)، حياللون األحمر  ا يتواجد املصدرون الرئ

يفات التالية: زائر  املرتبة  بالقرب من أسفل القائمة مع التص ا  ن، اليم108ا يا وسور  ولي

لدان  173املرتبة  ن  GCCو البلد  املرتبة (بلدا  176 استطالع شمل  75-70 املرتبة ما ب

  و األك فسادا). 176

طة     ر   .2016،مؤشر إدراك الفساد :)01رقم ( ا

  

  

  

  

  

 

 

Source : Transparency International Organisation. (2017). 
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"النفط الشديد إ تقلب إيرادات البلد Price Volatility"تقلب أسعار  يؤدي من جانب آخر،     

جماملصدر للنفط  ة  اإلنفاق العام والذي ي ة كب ع –إ تقلبات دور بالنظر للتبعية املالية لر

ب عدم استقرار عائدات النفط املتاحة للبلدان املصدرة للموارد،-النفط ون  س ذا  وقد ي ل

ات سلبية ع ع العمومية، اإلنفاق املتقلب تأث ضعاف إعاقة برامج التخطيط التنموي  املشار و

تؤدي  من جانب آخر، .)Lorde et al.,2009 ;Ramey and Ramey,1995(االقتصادي  األداء

ن و ثمر ة إتباع سياسات مالية حذرة ذه التقلبات إ تفاقم مخاوف املس  Stevens( صعو
ع النفط فإن عدم اتباع سياسة مالية  ).و من ثم،2003, مناسبة مرتبطة باالستخدام األمثل لر

، ا ع النمو االقتصادي مثل تقلب االقتصاد الك ات غ مرغوب ف ون لھ تأث غ  قد ي

ادة املديونية ال تتأثر بدورات انية و ز ز امل ار و تراجع" االنفاق العام و    أسعار املوارد. "ازد

ية،    ناء  عكس  االقتصاديات العر اإليرادات املالية للمحروقات تطورات أسعار النفط باست

اقطر  دوالر  13عندما بلغت أسعار النفط  1998عام  GDPمن  % 17فقد ارتفعت من  .وسور

ميل إ  ميل. 100عندما ارتفعت إ ما يقارب  GDPمن  % 30لل  وع وجھ دوالر لل

صوص، سبة  السعودية من  ا  GDPمن  % 50إ  1998عام  GDPمن  % 14ارتفعت ال

ل  2008عام    .).  07(الش

ل رقم ( ار  ت: إيرادا)07الش ات االزد روقات خالل ف اجعا سبة ( 2008و 1998،وال

  ).GDPمن 

  

  

  

  

  

  

  

Source : Selim and Zaki. (2016). 
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عكس تقلبات    ية، و بائية  االقتصاديات العر ن ا روقات أيضا تقلبا للمواز حيث  إيرادات ا

سبة  GCCتمكنت بلدان  ي ب ة تراجع النفط عام  GDPمن  % 7من تحقيق فائض جبا خالل ف

سبة  ، أما2008عام  وتضاعف  1998 زا ب ت  زائر فواج ثم  1998عام  GDPمن  % 4ا

د عن أك  GCCتبدو مجموعة  ،.ومع ذلك2008عام  GDPمن  % 12 تحولت إ فوائض تز

ز السعودية حوا  النفط،عرضا لتقلبات أسعار  يل املثال بلغ  مقابل  GDPمن  % 9فع س

  ).Selim and Zaki,2016(2008عام  GDPمن  % 30فائض يقارب 

ار النفط     ات ازد ع االجتماعية و  Oil Boom ف تقوم الدولة بتوسيع اإلنفاق العام  املشار

ثمار املنتج البناء، الب التحتية(مثل الطرق، التخصيص غ –الطاقة و االتصاالت)بدال من االس

و  مما يجعل قطاع السلع غ املتداولة أك عرضة لتقلبات سعر الصرف،-الكفء للموارد

ا انخفاض القدرة التنافسية  ثمار ال للقطاع التجاري و الصناعات بالنظر إ االفتقار إ االس

. ثمار يؤدي  كث من األحيان إ  لذلك، و الدعم املا ية مناسبة لالس عدم وجود مبادئ توج

س أحيانا بـ"الفيلة البيضاء  ع العامة غ املنتجة و ال  ء للمشار تقييم غ دقيق و اختيار 

White Elephants" راء  أو اتدرائية  ال ب  "،Cathedrals in the desert"ال س ذا  ل 

تضطر  إضافة إ ذلك، انخفاضا  كفاءة و انتاجية السياسة املالية  البلدان الغنية باملوارد.

ة  يجة الضغط السيا الذي تمارسھ جماعات املصا لتب سياسات تجار ومات ن ا

إحال ع سلوك الفساد  ل الواردات و اإلعانات،تقييدية  سر و سياسات مالية غ مالئمة تؤدي إ 

ب النوعية  س ون شفافة  مية قد ال ت ل عائدات املوارد نحو الصناعات ا حيث أن تحو

ئة.    املؤسساتية الس

ل عام،      ش انية الدولة، و  قلب عائدات كما أن ت يؤدي رفع اإلنفاق العام إ اختالالت  م

ا البلدان املصدرة للموارد. سية ال تواج انية أحد التحديات الرئ ش  املوارد يجعل موازنة امل

El Anshay and Bradley )2012  عد انخفاض عائدات النفط زا  د  ش انيات  )أن امل

ات ب Oil Busts"تراجع املوارد  ف س انية أيضا  ز  امل اإلنفاق العام "،و قد يحدث ال

اض و السقوط  املديونية  ومة لالق ار النفط مما يؤدي إ اضطرار ا ات ازد املفرط  ف

ز. غطية ال االت، من أجل  ا العامة ع  و  كث من ا م نفقا عمل الدول ع تخفيض 

ل األساسية أو التنو يا ع ال نو ع العمومية املرتبطة ب ل وقف املشار ع االقتصادي الذي ش

ة التبعية نحو عائدات النفط. ل  دف إ توسيع مصادر االيرادات ملواج ب   األكيد أن الس

انية بمجرد انخفاض أسعار  ز  امل ذا راجع إ عدم وجود سياسة مالية مستدامة لتجنب ال

  جة لھ. النفط و بالدرجة األو إ سوء إدارة عائدات النفط  البلدان املنت
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اض     ا  االق موعة الثانية من حيث انخراط أثرت تقلبات أسعار النفط ع اقتصاديات ا

ات تراجع أسعار النفط، ارجية  املفرط خالل ف ا ا من  % 100حيث تجاوزت أرصدة ديو

GDP  2008 عام  % 20مقارنة بـ  1998 عام .  

بدادي أو الدكتاتور. 3.3 كم االس   ةا

ع النفط،     ف االعتماد املا ع ر ن االعتبار لتعر ع نالحظ أنھ  البلدان الغنية  مع األخذ 

ومة ع السلوك  بالنفط مع عدم وجود مصادر أخرى لإليراد سيؤدي بالضرورة إ ترك ا

ع  قطاع النفط، ع النفط  كث من األحيان  الباحث عن الر مركزي كما أن استخراج و جمع ر

ع عائدات املسئولة عن جمع  وألن الدولة للغاية. ة ع ثروة –النفط وتوز ار السيطرة االحت

عت-النفط كم ،  ى" الوصول إ ا ئة مؤسساتية ضعيفة يمكن  "جائزة ك ألنھ  ظل ب

ل  ائزة املرتبطة بالسيطرة السياسية جد ،كلذل )5( الغنائم.للمنتصر أن يحصل ع   فإن ا

ع وجود معركة مستمرة للبقاء  السلطة.   قيمة مما 

ئة السياسية    م  ظل الب فاظ ع مناص عمل النخب السياسية  السلطة الذين يردون ا و 

غ مستقرة للغاية إ تب سياسات إلنفاق عام غ عقالنية بإنفاق جزء كب من االيرادات 

ن ع الناتجة عن مبيعات النفط و ال ت فاظ ع الوضع الرا ا من العائدات ل كرس جزءا كب

و يمكن أن  ).; Collier and Hoeffler, 2004( حساب التنمية املستدامة و الديمقراطية

ع  ع الر آلية فعالة لتوز عمل  ل تجزئة ألسواق العمل ال  يتجسد اإلنفاق العام الكب ع ش

ية  ا من برامج الرعاية االجتماعية ال ل وظائف جيدة األجر  القطاع العام و غ ع ش

ن.    للمواطن

ن الدولة و قطاع األعمال  االقتصاديات العر     ع رغم من اختالف –يةتأخذ العالقة ب

ا ي.–أنماط ع املؤسسا صيا بدال من الطا عا  ام من خالل  طا فرجال األعمال يرتبطون با

ات املتداخلة  م وال عادةالشب ذه .وقص األجلغ رس حصري  ما تجعل انخراط  و تتج 

ات االمتياز" سيطر عليھ "شب ية من خالل اقتصاد الظل الذي  سو ش  مصر و  أو ا ا

ا مثال. عض  سور ا  سيطر عل ة أك ديناميكية  ليج أين األعمال التجار  اقتصاديات ا

شكيل الدولة  العائالت املؤثرة: عمق مع عملية  شابكة  )م لي لية(ا فالطبقة الرأسمالية ا

ن الطبقي و ليج. وت ناءات القليلة،  ا عض االست اكم ثروات األ  مع  ى  املنطقة ت عمال الك

ب  اس شأ "رأسمالية ا ية و ت سو ية من خالل ا لتحرم  "Crony Capitalismالعر

ركة االقتصادية. افؤ الفرص و تقيد ا ن من ت تمل ن ا   املنافس
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فاظ ع       ة و ا ة قد استخدمت لتوطيد السلطو ع النفط الكب نا أن ر يؤكد التحليل الوارد 

ا أنظمة مستقرة و دائمة. GCCقرار االجتما  بلدان االست عت غ ديمقراطية لك لكن  ال 

دود ترتبط بالعنف و االضطرابات السياسية  االقتصاديات  ناك أدلة ع أن النفط ا

ان.   املكتظة بالس

ة بلدان  وتمكن اإليرادات    فاظ ع GCCالكب الدعم السيا  من استخدام اإلنفاق املا ل

ات العالية للعمالة العمومية  واالستقرار االجتما اجتما س موجھ  ونظام رعايةع املستو

ن. ت   الواقع، للمواطن و ا  القطاع العمومي  وقطر توظفبلدان مثل ال حوا ثل مواطن

سبة قليال فقط بنحو  ذهوتنخفض  ن عمان   السعودية، % 50ال  ).IMF,2013(والبحر

ن، وتضاعفت فاتورة دمة املدنية  البحر ت  أجور موظفي ا و من  % 11 والسعودية بنحوال

GDPذه ة  وساعات عملالوظائف بأجور عالية  .وتتم  ية كنظام  ومزايا إضافيةقص

ي حوا ثالثة أضعاف متوسط  تقاعد جيد. ففي السعودية مثال يبلغ متوسط أجر املوظف املد

اص.ر سعودي  القطاع أج يج )6( ا ن  لذلك، ةن ذا التقسيم غ الكفء للعمل ب يولد 

ن العام  اص حيثالقطاع ن، وا ن يدير  يولد القطاع العام وظائف جيدة األجر للمواطن  ح

ن اجر عتمد أساسا ع العمال امل اص سوق عمل تناف  ن  القطاع ا اجر ل األجانب امل ش )

  من إجما القوى العاملة). % 70سبة 

فاظ ع استقرار النظام،     ع النفط ل أ الدولة إ تب  حالة عدم كفاية ر "آلية القمع  ت

Repression Mechanism"  سية ثمر  األمن و الدولة البول س عية  ثمار الدولة الر أي اس

م  يت مجموعة من النخب  وظائف ابرات)من أجل تث م ع (ا السياسية ع حساب منافس

ن كما  ات املعارضة)،و الذي سيقلل إ حد كب الصوت السيا للمواطن تلك املناصب(قمع حر

رات السياسية غ قانونية. عت املظا سبة للبلدان ال  ال بال ع األموال الطائلة  و ا و 

وظ للدف ل م ش ع قادة تلك البلدان لإلنفاق  ة).من الر  اع ع النظام (شراء األس

ن من     از األمن الحتواء أي معارضة حقيقية كما تب وء إ ج ية ال ومات البلدان العر تميل ح

دة للديمقراطية ال جرت  عمان  ناالحتجاجات املؤ عض  .والبحر و ع نطاق واسع تنفق 

ت و ا و ن االقتصاديات الغنية بالنفط(عمان و بدرجة أقل ال ن) ما ب  12إ  7لسعودية و البحر

ة و قوات الشرطة. GDPمن  %   ع القوات العسكر

ا لعنة املؤسسات ع الديمقراطية     ات التحديث  أما اآللية الثانية ال تؤثر  "تأث

Modernization Effect."  وفقا لعملInglehart and Welzel )2005ي  د)، يوج ارتباط إيجا
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ن  ذا الصدد، .والديمقراطيةمستوى التعليم  التنمية االقتصادية،ب أن  )Ross )2012يرى   

عض الشروط  ستمر  ظل وجود  شأ و  الديمقراطية  أفضل حالة للمجتمع و من املر أن ت

و يرى أنھ عندما يحدث االجتماعية و الثقافية. اتھ مختلف جوانب  "التحديث" ف تتخلل تأث

ياة حا ا ردود أفعال إيجابية ا و ما يؤدي   املؤسسات السياسية. ومعززة للتحوالتملة مع و 

، ز التخصص امل عز ات التعليمية، دفع التحضر، بدوره إ  ا العمر املتوقع و  رفع املستو غ

ة  شر ادة معدل النمو االقتصادي.من مؤشرات التنمية ال يؤدي  إضافة إ ذلك، فضال عن ز

ن املؤسسات التحد اية املطاف من تحص ادة املشاركة السياسية و ال تمكن   يث إ ز

تميل البلدان الغنية بالنفط  )Gylfason )2001 وفق لكن مع ذلك، السياسية الديمقراطية.

ات التحديث  ة للموارد مما يحد من تأث ا الفق ل أقل ع التعليم مقارنة بنظرا ش لإلنفاق 

ادة  يط التحول  الووز اكمة. وتث دد مصا النخب ا   الديمقراطي الذي 

ج من القمع و إعادة      ية ع النظام االجتما من خالل مز خيا حافظت البلدان العر تار

ع، ذه  التوز اتيجيةلكن يبدو أن  لفة: االس ا العوامل الديمغرافية و  م فقد أدت قوى ال أطلق

ع.التكنولوجيا إ ج لفة القمع و إعادة التوز ادة ت و  انب الفساد و عدم املساواة  الفرص إ ز

ي، و شار وسائط التواصل االجتما اإللك  أصبحت أساليب القمع التقليدية أقل فعالية: مع ان

ية ة–فع مدى عقود حكمت الدول العر ور انت ملكية أو جم شر  ع-غض النظر عما إذا 

ا األمنية الرعب بفضل أ ز اج دم أي إشاعات يمكن تخيل انت مدنية –و قد أتقنت فن  سواءا 

إال أن وسائل التواصل االجتما ولدت مساحات جديدة للعمل - أو سياسية أو اقتصادية

لة للدولة. ب الذراع الطو اعة تر ما و أصبحت ب لفة إعادة   الوقت نفسھ، ا ارتفعت ت

يج ل كب ن ش ع    ة انفجار الطاقة الشبابية حمل نظم الرعاية االجتماعية فوق طاقتھ.    التوز

ة     اإلنفاق ع  لم يحظى عكس جميع البلدان واملناطق العاملية، ، ع2010-2000خالل الف

ة والتعليم   ية  البلدانال ة باملقارنة مع اإلنفاق ع الغنية باملوارد العر لم يحظ باألولو

ش ش.حيث  ،ا ية املرتبة األو عامليا من حيث اإلنفاق العام ع ا وع  تحتل املنطقة العر

ية  القاع و املرتبة الثانية  النقيض من ذلك، ةتصنف املنطقة العر عامليا من حيث  األخ

. اإلنفاق ة والتعليم ع التوا ية العام ع ال جاه ش ات ،الغنية باملوارد  املنطقة العر

ة من الناتج ا اإلجما إ  سبة مئو ة الحصص اإلنفاق العام  التعليم ك ور  الف تد

ع عكس معظم ، 2012  ٪3.5إ  2008  ٪4.3إ  2004  ٪4.7من  2004-2012

ومي ع  ا ا ل (التعليم البلدان ال رفعت من مستوى انفاق   ..) 08أنظر الش
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ل ية الغنية باملوارد مقارنة  قاالنفا ):08رقم ( الش كومي ع التعليم  البلدان العر ا

  ببلدان مختارة.

  
  Source :UNESCO-UIS (2015). 

ا،  الواقع،      خ ية أحداث من العنف  تار دت معظم البلدان العر بدو أن ش رك  و ا

ا بالظلم  ن ف ان إحساس املواطن ا  يجةالرئ للعنف ف رمان ن األوضاع االقتصادية  وا

ئة موعة الثانية. والسياسية الس ي تذك مناسب بأن  خصوصا  بلدان ا يع العر أحداث الر

اية صالحيتھ. خ  زائر  نموذج التنمية السائد قد وصل إ تار ي–ا يع العر ة للر -أول تجر

ات ب املواج س سعينات  ات ال اب و الدولة، عرضت للعنف  معظم ف ن اإلر و  العنيفة ب

لية ال دمرت اقتصاد البلد مكنت إيرادات املوارد Bellin )2004يؤكد  رب األ ) أنھ  خضم ا

ش. ن   املقابل، الطبيعية دعما ماليا ل لية وحشية اندلعت ب عانت السودان من حرب أ

نوب عامالشمال  ا.1983 وا ا  ،وأخ ي سور يا منواليمن ولعا ة منذ عام  ي صراعات مس

2011.  

  خاتمة:

ن  نقمةش أدبيات     ن املوارد ع حقيقة وجود فائز مجال النمو االقتصادي  وخاسر

سبة للبلدان ذات وفرة النفط. عض بال ار   عمل املوارد الطبيعية ع تحف االزد  ملاذا 

ود  بلدان أخرى  ذه الورقة، ؟البلدان و الر ة نقمة  قمنا   بتقديم  دامغة ضد نظر

شافات املوارد  ا الذي ولدتھ الدراسات اإلحصائية املؤكدين ع أن اك املوارد و تخطي املأزق ا

ئة. تؤدي سوء املؤسسات إ تجنيد قدرات الدولة لصا  بال من ذلك، ال تؤدي إ مؤسسات س
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شاف و تنمية املوارد. ادة اك ية الغنية باملوارد، حالة البلد ز التفس األسا للتخلف  ان العر

تلة وظيفيا ذات جذور  ا االستغاللية السياسية و االقتصادية ا  املنطقة  طبيعة مؤسسا

شاف النفط مما يمنع البلدان  الشروع  مسار تنموي مستدام. ة ما قبل اك   عود إ ف

 ، سية مؤخرا الذه الورقة حددت األخ و وفرة املوارد ٌتؤثر  ع نوعية املؤسساتية كقناة رئ

ذا األساس عبالتا  انية ذه لدى  النمو اإلقتصادي ، و ع  البلدان ذات وفرة املوارد إم

طة أن روب من لعنة املوارد شر   تمتلك مؤسسات جيدة. لل

وامش :  ال

س و تباين أنماط التنمية  -1 ية (االقتصادية بالنظر إ عدم تجا و عدد من االعتبارات االخرى) البلدان العر

ن: الغنية باملوارد، ا إ مجموعت ليج  فمن الواجب تقسيم موعة االو أعضاء مجلس دول ا ا

ت، (السعودية، و ن) قطر، اإلمارات، ال ، ال تتمعمان و البحر ي صغ ا ونية  عدد س يدروكر موارد 

موعة الثانية فتضم  موارد مائية منخفضة جدا و مستوردة للعمالة. تفع للفرد،عائد مر  ائلة، أما ا

زائر، ات منخفضة من إحتياطات النفط. السودان، ا ي كب و مستو ا ا و اليمن ذات عدد س  سور

اوح درجايتم اشتقاق  -2 س الديمقراطية. وت بداد من مقاي س االس كم من خالل طرح قيمة مقاي ت ل ا

ن + املة) و  10النظام ب امل). 10-(الديمقراطية ال بداد ال  (االس

وكمة الستة من  -3 باين قيم مؤشرات ا كم) إ + 2.5-ت كم الرشيد). 2.5(سوء ا املالحظ أنھ حدثت و (ا

تم بمصا  ا مجاالت  ودة التنظيمية لك ومة و ا س فعالية ا نات فيما يتعلق بمقاي عض التحس

ان. حة الواسعة للس اص دون الشر ل فردي، القطاع ا ش ية  عاملنا مع البلدان العر ظ أن  و إذا  ن

ناء  عدد من البلدان(قطر، وكمة باست س ا ل قيما موجبا  عدد من مقاي ن)  االمارات و البحر

افحة الفساد.  مقياس الصوت و املساءلة و م

ا ) مصط " الدولة Yates )1996عرف  -4 عت املصدر الرئ ف ا تلك البلدان ال  عية "ع أ الر

. ، لإليرادات خارجيا عن النظام االقتصادي ا ل معظم البلدان الغنية  و بالتا ي يمكن اعتبار 

قيا–باملوارد عة التالية:(–خصوصا  إفر صائص األر عية حسب ا ا ر يمن ع 1ع أ ع  )حاالت الر

؛(2؛( االقتصاد ع خار عن االقتصاد ا ع،3)أصل الر شارك القلة  خلق الر شارك  ) ن   ح

الك ؛و ( ع و االس ار  االقتصاد.4األغلبية  التوز ع ا سية من الر ومة  املستفيدة الرئ  )ا

دا من الفرص لقادة الد -5 ومة سيخلق مز انية ا اكم  م ع املوارد امل ادة ر صول ع ز ول الفاسدين ل

ئة و االفتقار إ املساءلة و الشفافية. ب املمارسات املؤسسية الس س ، إيرادات املوارد  فإن  و بالتا

ا  أحد األسباب وراء احتمال  ز مصا عز قوق السياسية من أجل  د من ا عية ل محاوالت الدول الر

لية (  روب األ  ).Ross ,2001اندالع الصراع و ا
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ومات  -6 ن إ بلوغ أجور عالية مما يخلق عائقا أمام  GCCأدى اختيار ح توف رواتب و مزايا عالية للمواطن

اص. ا القطاع ا ارات و اإلنتاجية ال يطالب  ثمار  امل ن لالس ذه التجزئة لسوق العمل تزاحم  املواطن

م  ارتفاع البطالة الطوعية  ح سا اص و  ذه التناقضات  سوق  الة السعودية مثال.القطاع ا ع  و 

ن ع العمل. ن عن العمل بل أيضا غ قادر سوا عاطل ال يمكن  العمل أن الشباب  كث من األحيان ل

ن  ايدة من الشباب العاطل ستوعب مجموعة م ية أن  عن العمل قطاع النفط وال الدولة  املنطقة العر

لية كثيفة العمالة  معظم البلدانع عكس  ل الصناعات التحو ش د من الفقر والبطالة  ت  ا ال ن

ا اإلنمائية. اتيجي ا عنصرا أساسيا  اس  ف

  املراجع :

  الكتب: .1

Acemoglu, D. and Robinson, J. (2012).Why Nations Fail: The Origins of Powers, 
Prosperity, and Poverty. New York: Crown Publishers. 

Atallah, S. (2011).The Gulf Region: beyond oil and wars- the role of history and 
geopolitics in explaining autocracy. In Elbadawi, I. and Makdisi, 
S.(Eds).Democracy in the Arab World: Explaining the Deficit, ,New York: 
Routledge and International Development Centre. 

Barma, N et al.(2012).Rents to Riches ?The Political Economy of Natural 
Resource-Led Development. Washington, DC: The World Bank. 

Beblawi, H. and Luciani, G. eds. (1987).The Rentier State: Nation, State and the 
Integration of the Arab World. London: Croom Helm. 

Collier, P. (2007).The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are failing and 
What can be Done about it, New York, NY: Oxford University Press. 

Dauderstädt, M., and Schildberg, A.(2006).Dead Ends of Transition: Rentier 
Economies and Protectorates . Frankfurt: Campus Verlag. 

Dunning, T. (2008). Crude Democracy: Natural Resource Wealth and Political 
Regimes. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

 Elbadawi, I. and Ali, O.(2016).The Political Economy of Public Sector 
Employment in Resource Dependent Countries. in Elbadawi, I. and Selim, 
H.(Eds).Understanding and Avoiding the Oil Curse in Resource-rich Arab 
Economies. Cambridge, UK: Cambridge University Press :103-148. 

Elbadawi, I. and R. Soto.(2016). Resource Rents, Political Institutions and 
Economic Growth.in Elbadawi, I. and Selim , H.(Eds).Understanding and Avoiding 
the Oil Curse in Resource-rich Arab Economies. Cambridge, UK: Cambridge 
University Press :187-224. 



د مجلة لد     /                      االقتصادية العلوم مع   )13/38الصفحات ( 2020: السنة01 العدد:   23ا

37 
 

Inglehart, R. and Welzel, C. (2005).Modernization Cultural Change and 
Democracy, New York: Cambridge University Press. 

Karl, T. (1997).The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States. Berkeley: 
University of California Press. 

Melando, V.(2016).The Institutions Curse : Natural Resources, Politics, and 
Development. Cambridge, UK: Cambridge University Press  

Ross, M.(2012).The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of 
Nations. Princeton, NJ: Princeton University Press. 

Selim, H. and Zaki, C.(2016).The Institutional Curse of Natural Resources in the 
Arab World. in Elbadawi, I. and Selim , H.(Eds).Understanding and Avoiding the 
Oil Curse in Resource-rich Arab Economies. Cambridge, UK: Cambridge 
University Press :322-371. 

Yates, D. (1996).The Rentier State in Africa: Oil Rent Dependency and 
Neocolonialism in the Republic of Gabon, Africa World Press, Trenton, New 
Jersey. 

الت .2  : ا

Arezki, R. and van der Ploeg, R. (2007).Can the natural resource curse be turned 
into a blessing? The role of trade policies and institutions. IMF Working Paper, No. 
07–55. Washington, DC: International Monetary Fund. 

Auty, R. (2001).The political economy of resource-driven growth. European 
Economic Review, 45(4–6) :839–846. 

Baseday, M. and Lay , J.(2009).Resource Curse or Rentier Peace? The 
Ambiguous Effects of Oil Wealth and Oil Dependence on Violent Conflict. 
Journal of Peace Research 46(6): 757–776. 

Bellin, E. (2004).The Robustness of Authoritarianism in the Middle East: 
Exceptionalism in Comparative Perspective. Comparative Politics 36(2): 139–159. 

Boschini,  D., Petterson, J, and Roine, J.(2007).Resource Curse or Not: A 
Question of Appropriability, Scandinavian Journal of Economics, 109(3) :593-617. 
  

Brunnschweiler, C. N. and Bulte, E. H. (2008).The resource curse revisited and 
revisited: A tale of paradoxes and red herrings. Journal of Environmental 
Economics and Management, 55 (3): 248–264. 

Bulte, E., Damania, R., and Deacon, R.(2005).Resource intensity, institutions, and 
development. World Development, 33 (7): 1029–1044. 

Collier, P. and Hoeffler, A. (2003).Aid, policy, and peace: Reducing the risks of 
civil conflict .Defense and Peace Economics , 13 (6): 435–450. 



ية الغنية بالنفط      /                                   ن حواس                 نقمة املؤسسات: أدلة من البلدان العر   أم

38 

Collier, P. and Hoeffler, A.(2004).Greed and Grievance in Civil War.Oxford 
Economic Papers, 56(4) :563–95. 

Frankel, J. (2010).The Natural Resource Curse: A Survey. NBER Working Paper 
15386. National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. 

Gylfason, T. (2001).Natural resources, education , and economic development. 
European Economic Review , 45 (4–6): 847–859.  

Galal, A. and Selim, H. (2013).The Elusive Quest for Economic Development in 
the Arab Countries. Middle East Development Journal ,5(1): 1–29. 

Haber, S. and Menaldo, V.(2011).Do Natural Resources Fuel Authoritarianism? 
A Reappraisal of the Resource Curse. American Political Science Review ,105(1): 
1–26. 

Krugman, P. (1987).The narrow moving band, the Dutch disease, and the 
competitive consequences of Mrs. Thatcher: notes on trade in the presence of 
dynamic scale economies. Journal of Development Economics 37: 41-55. 

Mehlum, H., Moene, K., and Torvik, R. (2006).Institutions and the resource 
curse. The Economic Journal , 116 (508): 1–20. 

Moore, M. (2001).Political underdevelopment: what causes “bad governance? 
Public Management Review , 3 (3): 385–418. 

Moore, M. (2004).Revenues, State Formation, and the Quality of Governance in 
Developing Countries. International Political Science Review 25 (3): 297–319. 

Robinson, J. A., Torvik, R., and Verdier, T. (2006).Political foundations of the 
resource curse. Journal of Development Economics , 79 (2): 447–468. 

Ross, M. (2001).Does Oil Hinder Democracy? World Politics , 53 (3): 325–361. 

Sachs, J. D. and Warner, A. M. (1995).Natural Resource Abundance and 
Economic Growth. NBER Working Paper, No. 5398. National Bureau of Economic 
Research. 

Sachs, J. D. and Warner, A. M. (2001).Natural Resources and Economic 
Development: The Curse of Natural Resources. European Economic Review, 45 
(4–6): 827–838. 

Stevens, P. (2003).Resource Impact: Curse or a Blessing? A Literature Survey . 
Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy, University of Dundee: 
Dundee. 

  

 


