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چکیده
این مقاله میکوشد قیامهای مردمی در کشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا را از منظر اقتصاد سیاسی نفت
بررسی کند .دراین راستا ،مقاله برپایه یک الگوی تحلیلی چندمتغیره ،هم علل بروز قیامها و هم علل سمت و سوی
متفاوت تحوالت در جریان قیامهای مردمی درکشورهای عرب منطقه را که از اواخر سال  2212آغازشد ،تجزیه
وتحلیل میکند .مقاله نشان میدهد که همه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در حوزه اقتصاد سیاسی خود
ویژگی مشترکی دارند که میتوان آن را بر پایه اتکا به رانتهای خارجی توضیح داد .نوع و حجم این رانتها و میزان
اتکای به آنها در سطح کشورهای منطقه با هم تفاوت دارد؛ اما حضور چشمگیر رانتهای خارجی ،در همه جا شایع
است و به شیوههای متفاوتی بر ثبات سیاسی اثر میگذارد .مهمترین پرسش مقاله این است که اقتصاد سیاسی نفت
خاورمیانه چگونه بر بروز قیام های مردمی و سیر تحول آنها در کشورهای عرب منطقه تأثیر گذاشته است؟ فرضیهای
که درپاسخ به این پرسش ارائه شده ،این است که اقتصاد سیاسی نفت در کشورهای عرب خاورمیانه به سبب تولید
ساختارهای متصلب رانتیری در بروز قیامهای مردمی نقش عمدهای داشته و در عین حال ،ترکیبهای متفاوت
درآمدهای رانتی با طیفی از متغیرهای سیاسی و اجتماعی واسط داخلی وخارجی ،سیر متفاوتی از تحوالت را در
جریان قیامهای مردمی در کشورهای منطقه رقم زده است .مقاله برای آزمون فرضیه از رویکرد نظری جدید در
مطالعات نفت و سیاست بهره میگیرد و بر پایه آن تحلیلی ارائه میکند که در آن آثار رانتهای خارجی همزمان در
سطوح داخلی ،منطقهای و فرامنطقهای بر ثبات داخلی کشورهای عرب مدّ نظر قرار میگیرد .این شیوه نگاه ،هم از
رویکرد تقلیلنگر در تحلیل علل بروز قیامهای مردمی در کشورهای عرب جلوگیری میکند و هم قادر است علل
تفاوت سرنوشت کشورها در خالل این رخدادها را تا اندازه زیادی توضیح دهد .مقاله طیفی از دادههای کمّی وکیفی
را به روش تحلیلی و توصیفی در راستای آزمون فرضیه تجزیه و تحلیل کرده است.
واژگان کلیدی :قیام های مردمی درخاورمیانه ،اقتصاد سیاسی نفت ،ساختارهای متصلب رانتیری ،انواع رانتهای
خارجی ،آثار ثباتبخش و بیثباتکننده رانتهای خارجی
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مقدمه

از اوایل دهه  1492میالدی با افزایش شدید بهای نفت ،درآمدهای نفتی ،به شکلی عمیق
جوامع خاورمیانه را تغییر داده است .با این حال ،بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که
هنوز تغییرات چندانی در عرصه سیاسی این جوامع رخ نداده تا بتواند آمال نسل جوان
تحصیلکرده در این جوامع را برآورده سازد  .در نتیجه ،جامعهای شکل گرفته که ستیزههای
اجتماعی و نابرابریهای اقتصادی و شکاف میان نسلها در آن به شکل فزایندهای درحال
افزایش است .این مقاله به بررسی ریشهها و عوامل بروز قیامهای مردمی در کشورهای
خاورمیانه ،با توجه به ساختارهای اقتصاد سیاسی نفت در داخل کشورهای نفتخیز و در
سطح منطقه میپردازد .این قیامها که در اواخر سال  2212در تونس آغاز شد ،تحوالتی
بی سابقه را در سطح کشورهای عرب خاورمیانه و شمال رقم زده و از جمله رژیم و
زمامداران حاکم در کشورهای تونس ،مصر ،لیبی و یمن را به زیر کشیده است و پیامدهای
آن همچنان ادامه دارد .مهمترین پرسش مقاله این است که اقتصاد سیاسی نفت خاورمیانه
چگونه در بروز قیام های مردمی و سیر تحول آنها در کشورهای عرب منطقه تأثیر گذاشته
است؟ فرضیهای که در پاسخ به این پرسش ارائه شده ،این است که اقتصاد سیاسی نفت
درکشورهای عرب خاورمیانه به سبب تولید ساختارهای متصلب رانتیری در بروز قیامهای
مردمی نقش عمدهای داشته و در عین حال ،ترکیبهای متفاوت درآمدهای رانتی با طیفی
از متغیرهای سیاسی و اجتماعی واسط داخلی و خارجی ،سیر متفاوتی از تحوالت را در
جریان قیامهای مردمی در کشورهای منطقه رقم زده است.
مقاله حاضر در راستای آزمون فرضیه ،با بهرهگیری از الگوی نظری برگزیده
پژوهش ،تأثیر رانتهای حاصل از صدور نفت وگاز ،رانتهای راهبردی ناشی از
حمایتهای خارجی و رانتهای حاصل از پولهای ارسالی کارگران را در شکلدادن به
ساختارهای اقتصادی و سیاسی رانتی در کشورهای عرب بررسی میکند .مقاله نشان
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میدهد که این ساختارهای اقتصادی و سیاسی رانتی ،چه ارتباطی با مبانی نظم و ثبات
سیاسی موجود در جوامع منطقه دارند و چگونه ممکن است با برانگیختن نارضایتی
عمومی ،زمینه بروز قیام علیه نظام سیاسی موجود را فراهم کنند .در این راستا ،مقاله الگویی
چندمتغیره درباره عوامل بیثباتکننده و ثباتبخش مبتنی بر ساختارهای اقتصادی و سیاسی
رانتی ارائه کرده و شیوه اثرگذاری هریک از متغیرها را در جریان قیامهای مردمی در منطقه
تجزیه و تحلیل میکند .این تحلیل ،ضمن توضیح ریشه بروز قیامهای مردمی در هر یک از
کشورها ،قادر است علل پویش متفاوت حرکتهای اعتراضی در کشورهای مختلف عربی
را نشان دهد.
رویکرد نظری مقاله

با آنکه کشورهای عرب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تفاوتهای فراوانی از نظر وسعت،
جمعیت ،منابع طبیعی ،پیشینه تاریخی ،جهتگیریهای سیاست خارجی و مساائل دیگاری
از این دست دارند ،نقطه اشتراك مهمی در این جوامع به چشم میخورد که میتواناد علال
نارضاتی گسترده منجر به پیدایش ماو حرکاتهاای اعتراضای در آنهاا را توضایح دهاد.
نخستین و برجستهترین نقطه اشتراك این جوامع در حوزه اقتصاد سیاسی ،اهمیت درآمد یاا
رانتهای خارجی است که به طاور مساتمر وارد حاوزه اقتصااد ایان کشاورها مایگاردد.
درآمدهای رانتی که در همه کشورهای منطقه شایع است ،ساختارهای ویاژهای را درحاوزه
اقتصاد و جامعه شکل داده که میتوان از آن با عنوان سااختارهای رانتیاری یااد کارد .ایان
ساختارها که بر بستر محایط داخلای جواماع منطقاه گساترانده شاده و پیونادهای بیرونای
مستحکمی نیز دارند ،در تأمین خواستها و نیازهای جامعه جوان و پویای موجود ناتوانناد.
با این حساب ،ریشه نارضایتیهای منجر به بروز حرکتهاای اعتراضای در جواماع عارب
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منطقه را با تشریح وضعیت این ساختارها و تأثیرشاان بار ثباات سیاسای جامعاه مایتاوان
توضیح داد.
در ادبیات اقتصادی رایج به لحاظ تاریخی ،رویکردی منفی نسبت به ساطوح بااالی
رانت در اقتصاد وجود داشته است (کاتوزیان 1934 ،؛ حاجی یوسفی1996،؛ کاارل1933 ،؛
 .(Mahdavi,1970;Beblawi,1987;Lucian,1987در همین رستا ،کارشناسان بر این باورند
که اتکای اقتصادهای عربی به «رانت خارجی» عامل بسایاری از مشاکالت توساعهای ایان
کشورها به حساب میآید.
بهطور کلی ،بحث آثار منفی رانت منابع طبیعی بر روند توسعه اقتصاادی کشاورهای
در حال توسعه چند دهه است که مطرح شده و در این ارتباط سازوکارهای مختلفی دربااره
شیوه اثرگذاری رانتهای حاصل از صدور منابع طبیعی بر روند توساعه اقتصاادی ،توساط
نظریه پردازان مختلف مورد بحث قرار گرفته اسات .در عاین حاال ،ایان ایاده نیاز توساط
منتقدان نظریه بالی منابع مطرح شده که سازوکارهای توضیح دهنده آثار منفای راناتهاای
خارجی در نهایت جنباه احتماالی دارناد؛ ناه جباری (میرترابای :1939،فصال چهاارم Di

; John,2003؛.(Basedau,2005
بهطور کلی ،این ایده امروز قابل پذیرش است که سطوح بااالی راناتهاا ،همچاون
دیگاار درآماادها ماایتوانااد توسااعه اقتصااادی را از راه افاازایش ناارخ ساارمایهگااذاری در
زیرساختها و افزایش امکان خرید تجهیزات سرمایهای از خار از کشور شتاب بخشد .باا
این همه ،سازوکارهای دیگری نیز وجود دارند که بر شیوه هزینه کردن این گوناه درآمادها
تأثیر گذاشته ،پیامدهای منفی به بار میآورند .بر پایه تجدیدنظرهایی که باه طاور عماده از
دهه  1442به بعد در مطالعات حوزه نفت و سیاست و تأثیر نفات بار چشاماناداز توساعه
کشورهای نفتخیز به وجود آمد ،دیدگاه عمدتاً منفی گذشته درباره آثاار درآمادهای نفتای
باار حااوزههااای سیاساای و اقتصااادی کشااورهای نفااتخیااز تعاادیل شااد و در نساال دوم
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نظریهپردازی درباره نفت و سیاست ،الگوهای نظری پیچیدهتری ارائه شد که در آنها بر هار
دو آثار مثبت و منفی رانتهای نفتی و نقش متغیرهاای واساط مارتبط باا پیشاینه تااریخی
کشورها ،وضعیت نهادها ،روابط دولت و نیروهای اجتماعی و ...در تعیاین سامت و ساوی
آثار درآمدهای نفت تأکید شد (نک.میرترابی.)1933،
مقاله حاضر نیز در تحلیل آثار رانتهای خارجی در بروز قیامهای مردمی در منطقاه
خاورمیانه و شمال آفریقا ،از رویکرد جدید و تجدیدنظر شده در مطالعات نفت و سیاسات
بهره گرفته است .در این رویکرد ،تأثیر رانت های خارجی بار ثباات سیاسای باا توجاه باه
متغیرهای واسط درون جامعه و متغیرهاای خاارجی مارتبط باا باازار نفات جهاان تحلیال
میشود .این رویکرد ،رانت های خارجی را به عنوان متغیر مستقل تأثیرگذار بر ثبات سیاسی
جوامع در نظر میگیرد .با این حال ،با توجه به طیف متنوع کشاورها از نظار ناوع و حجام
رانتها ،روابط میان انواع رانتهای خارجی با هم و شیوه پیوند این رانتهاا باا متغیرهاای
واسط داخلی و خارجی در مرکز تحلیل قرار گرفته است.
منابع مختلف درآمدهای رانتی درجوامع خاورمیانه

درآمدهای رانتی انواع بسایار مختلفای دارناد .راناتهاای مناابع طبیعای ،مزایاای ناشای از
دراختیارداشااتن منااابعی طبیعاای اساات کااه ارزش زیااادی باارای اقتصااادهای پردرآمااد در
کشورهای ثروتمند جهان دارد .منبع این گونه رانتهاا در طاول زماان تغییار کارده اسات.
هماکنون ،این نوع رانت ها شامل انواع موادمعدنی ،الماس و چوبهای جنگلی است .با این
حال ،نفت در این میان اهمیت ویژهای دارد .رانتهای نفتی ،باتوجه باه هزیناههاای تولیاد،
مازاد درآمد عمدهای به حساب میآیند و در ضمن ،اینگونه رانتها ،از مناابعی باه دسات
میآیند که حالتی متمرکز دارند؛ به این معنا که میدانهای نفتی عموما در یک یا چناد نقطاه
مشخص در کشور نفتخیز قرار گرفتهاند و از این رو ،امکان کنترل عملیاات نفتای فاراهم
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است.به همین علّت است که مازاد درآمد تولید نفت بهطور عماده در اختیاار شارکتهاای
بزرگ نفتی و دولتهای مرکزی قرار میگیرد (میرترابی.)13 : 1939،
دومین نوع رانت ،در اصطالح رانتهای راهبردی(استراتژیک) خوانده میشوند .این
رانتها ،شامل درآمدهایی هستند که نصیب حکومتها و یا دیگر سازمانهایی میشاود کاه
در یک قلمرو مشخص دارای قدرتند و یا صرفنظر از واقعیت موجاود قدرتشاان مشاروع
تلقی میشوند .به لحاظ تاریخی ،رانت های راهبردی ،عمدتاً به واسطه کنترل بر ( یا راهزنی
دریایی سازمان یافته در ) راههای مهم حمل و نقل دریاایی ( شاامل کاناالهاا) باه دسات
آمدهاند .همچنین ،ائتالفهای نظامی و دریافت کمک به سبب این ائتالفهاا ،منبعای بارای
رانتهای راهبردی بوده است .اکثر این منابع رانت ،امروزه برای کشاورهای فقیار همچناان
اهمیت زیادی دارند )  .( See: Herbst,2000امروزه بخش عمدهای از رانتهای راهباردی،
در قالب کمکهای توسعه به کشورهای فقیر ارائه میشود .در چند دهه اخیار ،کماکهاای
توسعه ،به شکلی فزاینده به کشورهای فقیر اختصاص یافته و همواره انگیزههاایی راهباردی
در ورای اعطای این کمکها وجود داشته است .این نوع کمکها به شایوهای ساخاوتمندانه
تر به کشورهای کوچک ارائه شده اسات .ایان کماکهاا بارای کشاورهای بسایار فقیار و
کوچااک ،ممکاان اساات ناایم یااا باایش از نیماای از منااابع مااالی حکوماات را تشااکیل
دهند(.)Moore,2004: 305
ریچارد آئوتی که از صاحبنظران برجسته اقتصاد سیاسی کشورهای متکی به صدور
منابع طبیعی است ،چهار نوع رانت را در حوزه اقتصاد سیاسی کشورهای حاوزه خاورمیاناه
و شمال آفریقا شناسایی کردهاست .این رانتها عبارتند از:
 -1رانت حاصل از صدور منابع معدنی؛
 -2رانت ناشی از کمکهای خارجی یا رانت راهبردی؛
 -9رانت حاصل از پولهای ارسالی کارگران مقیم خار از کشور؛
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 -4رانت ناشی از دستکاری دولت در قیمتها.
به نوشته آئوتی«،وجه ممیزه عمده اقتصاد سیاسی در کشورهای خاورمیاناه و شامال
آفریقا حجم باالی گردش رانت در عرصه اقتصاد است» ).(Auty, 2012:2
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ،ذخایر غنی نفت و گاز را در خاود جاای داده و در
بسیاری از کشاورهای عارب ،صاادرات نفات و گااز ،بایش از  32درصاد ارزش مجماوع
صادرات کاالها را تشکیل میدهد؛ حتی در کشورهایی همچون ساوریه و یمان کاه ذخاایر
نفت و گاز چندانی وجود ندارد ،صادرات سوخت ،بخش عمده صادرات کشور را تشاکیل
می دهد که علت آن حجم بسیار پایین دیگر اقالم صادراتی این کشورهاست .فرضاً بار پایاه
گزارش بانک جهانی ،مواد سوختی حدود 92درصد از مجموع صاادرات هار دو کشاور را
تشکیل میدهد )(World Bank, World Development Indicators, 2006
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جدول :1نسبت رانت حاصل از صدور نفت و گاز به  GDPدر کشورهای
خاورمیانه وشمال آفریقا به درصد()1492-2224
کشور

1492-94

1432-34

1442-44

2222-2224

2221-2224

کویت

64/1

43/4

24/2

46/1

94/6

لیبی

24/9

46/1

n.a

16

93

قطر

91/1

62/2

94/1

n.a.

n .a.

عربستان

12/9

14/9

94/4

44

96/4

امارات

n.a.

12/9

26

92/1

n.a.

عراق

92/2

99/1

n.a.

n.a.

62

الجزایر

14/2

91/2

22/9

99/3

21/3

بحری ن

n.a.

69/9

91/1

29/3

26/9

ایران

29/4

13/9

n.a.

92/6

29/3

عمان

43/3

14/9

96/3

12/9

99/6

مصر

1/9

29/6

12/9

9/1

19/2

اردن

2

2

2/2

2/2

2/2

مغرب

2/9

2/1

2

2

2

سوریه

9/3

19

22/3

21/4

19/4

تونس

2/1

4/9

9/2

26/1

24/6

یم ن

2

2

13/1

26/1

24/6

So ur ce: Wor ld B ank World Develop ment Indicators, 201 1.
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در عین حال ،در کشورهایی که منابع نفت و گاز کمتار باوده ،کماک
خارجی نقش رانت خارج ی را ایفا کرده است .از منظر روندهای مارتبط باا
اقتصاد سیاسی ،درآمدهای نفتای و رانات خاارجی تفااوت چنادانی باا هام
ندارند و هر دو شامل درآمدهایی می شوند که خار

از سا زوکارهای اقتصاد

داخلی به دست می آیند و هر دو به شکل گیری دولت و اقتصاد رانتی منجار
می شوند .به لحاظ ت اریخی ،مصر ،اردن و سوریه به سبب موقعیت راهباردی
خود در منطقه همواره کمک های خارجی گسترده ای دریافات کارده اناد .در
مصر حدود دوسوم درآمدهای ارزی دولات از مناابع رانات خاارجی شاامل
صادرات نفت و گاز ،کمک های خارجی و درآمدهای حاصل از کانال ساوئز
تأمین می شود .درآمادهای ت رانزیتای کاناال ساوئز در ساال  ، 2212باه 4 / 3
میلیارد دالر رسید ). (Malikand and Awadallah, 2011:5
کمک خارجی که در اصطالح رانت راهباردی نیاز خواناده مای شاود،
عنصر مهمی در اقتصاد سیاسی جوامع عرب خاورمیانه اسات .باا توجاه باه
معیار درآمد سرانه ،خاورمیانه و شمال آفریقاا ،در ساا ل  99 ، 2223دالر باه
ازای هر نفر از جمعیت خود کمک خارجی دریافت کردند؛ در حالی که این
رقم برای فقیرترین منطقه جهان؛ یعنای آفریقاای زیار صاحرا  44دالر باود
). (World Bank World Development Indicators, 2010
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جدول  : 2نسبت کمک های خارجی به  GDPدر سال های 1492 - 2224
د ر کشورهای خاورمیانه وشمال آفریقا(به درصد)
کشور

1492-94

1432-34

1442-44

2222-2224

2221-2224

مصر

1/4

6

4/1

1/4

2/3

اردن

11/1

22/1

19/9

6/3

9/6

مغرب

2/1

4/1

9/1

1/2

1/4

سوریه

4/6

4/1

9/4

2/6

2/9

تونس

1/4

2/6

2/2

1/4

1/1

یم ن

n.a.

n.a.

6/2

9/9

1/1

So ur ce: wo r ld Bank Wo rld Develop ment Indicators, 201 1 .

مطالعات نشان داده است یکی از اهاداف عماده کماک هاای خاارجی
امریکا ،اعطای پاداش به کشاورهای دوسات و کماک باه ثباات سیاسای در
مناطقی است که از نظر منافع ایاالت متحده مهم تلقی می شوند(اسکید ماور
و الرسون .) 266 - 69 : 1939 ،صا حب نظران بار ایان باورناد کاه کماک هاای
خارجی به منطقه خاورمیانه عموم ا ً تحت تاأثیر مالحظاات ژئوپلتیاک باوده
است ) . (See: Harrigan, 2011در عین حال ،پول های ارسالی کارگران مقیم
خار  ،نیز منبع مهم دیگری برای رانت های خاارجی اسات کاه باه اقتصااد
کشورهای منطقه؛ به ویژه کشورهای فقیرتار وارد مای شاود؛ با رای مثاال ،در
اردن ،این منبع 19 ،درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور را در سال 2212
به خود اختصااص داد (World Bank World Development Indicators,

). 2011
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جدول  : 9درصد رانت های حاصل از درآمدهای ورودی کارگران مقیم خار
از کشور در کشورهای خاورمی انه 1492 - 2224
کشور

1492 - 9 4

1432 - 3 4

1442 - 4 4

مصر
اردن

n.a.
4/1

11/9

11

9/4

22/9

11

21/9

19/9

مغرب

9/1

6/2

9/2

9/9

9/4

سوریه

n.a.
n.a.
91 / 4

9

9/6

1/4

2/9

4/11

9/3

4/3

4/4

21/2

29/1

12/9

6/2

تونس
یمن

2222 -2224

2221 - 2224
1/1

So ur ce: Wor ld B ank World Develo p ment Indicators, 201 1

جدول زیر نشان می دهد حتی در آن دسته از کشورهای کمتر نفت خیز
خاورمیانه که حجم صادرات نفت و گاز چندان باال نیست ،دیگر منابع رانت
عم ال ً جایگزین یا مکمل رانت های نفتی شده اند .در واقع ،حجم باالی رانت
حاصل از پول های ارسالی کارگران بدی ن معناست که ناوعی چرخاه توزیاع
درآماادهای نفاات در سااطح منطقااه وجااود دارد؛ باادین صااورت کااه اتباااع
کشورهای پرجمعیت کمتر نفت خیاز باا اشاتغال در کشاورهای کام جمعیات
نفت خیز ،و ارسال پول های خود به کشور مبدأ ،سبب توزیع درآمدهای نفت
در سطح کشورهای منطقه می شوند .مطابق تعریف باناک جهانی ،آساتانه 12
درصدی رانت های خاارجی نسابت باه تولیاد ناخاالص داخلای ،باه معناای
شکل گیری وضعیت رانتیریسم است(میرترابی ) 114 : 1934 ،و دو برابار شادن
حجم رانت ها نسبت به این آستانه را می توان به معنای رانتیریسم شدید در
نظر گرفت.
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جدول  : 4درصد درآمدهای رانتی در کشورهای کمتر نفت خیز
خاورمیانه نسبت به  GDPدر سال های 2221 - 2224
رانت حاصال
کشور

رانت

رانااااات

از پااول هااای

نفتی

راهبردی

ارسااااااااال ی
کارگران

د رصد مجموع
د رآمااااادهای

وضااااااااااااعیت
رانتیر یسم

رانت ی

مصر

19/2

2/3

1/1

14/1

رانتیریسم شدید

اردن

2/2

9/6

19/9

21/1

رانتیریسم شدید

مغرب

2

1/4

9/4

4/9

آستانه رانتیریسم

سوریه

19/4

2/9

2/9

22/4

رانتیریسم شدید

تونس

4/4

1/1

4/4

12/4

رانتیریسم

یمن

24/6

1/1

6/2

92/9

رانتیریسم شدید

منبع :برگرفته شده از آمار بانک جهانی در سال . 2211

کارشناسان بر این باورند که کمک های خارجی نیز ممکن است سابب
بروز عوارض منتسب ب ه بالی منابع در کشورهای گیرناده کماک شاوند .از
جمله بونه با بررسی داده های مرتبط با کمک های خارجی در سال هاای - 42
 1492دریافته است که این کمک ها ،سبب افازایش نارخ سارمایه گاذاری در
کشورهای دریافت کننده نشده و در عوض ،اکثر منابع دریافتی به هزینه های
مصرفی و گسترش دو لت منجر شده است .افزون بار ایان ،افازایش مصارف
ناشاای از کمااک هااای دریااافتی بااه نفااع طبقااات فقیاار جامعااه نبااوده اساات
) . (Bone, 1996راجان و سابرامانیان نیز خاطرنشان کرده اند که هزینه کاردن
کمک ها در بخش عمومی سبب بروز بیماری هلندی شده که به نوبه خود بر
بخش های تولیدی کاربر و اشتغال زا اثر منفی برجاا گذاشاته اسات .(Raj an

) and Subramanian, 2011در عین حال ،شمار دیگری از صاحب نظران بار
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این باورند که آثار رانت ناشی از کمک خاارجی بار کشاور دریافات کنناده
کمک در همه کشورها یکسان نیست و تا اندازه زیادی به میزان سخت گیری
و نظارت کشور پ رداخت کننده کمک در زمینه شیوه هزیناه کاردن کماک هاا
بستگی دارد ). (Auty, 2012:5
صاحب نظر دیگری به نام جیماز پتاراس (  ) James Petrasدرآمادهای
حاصل از صنعت گردشگری در کشاورهای عربای خاورمیاناه را نیاز ناوعی
درآمد رانتی نامیده است .به اعتقاد وی ،هم بخش صادرات نفت وگاز و هم
صنعت گردشگری بخاش هاایی محصاور و جزیاره ای در اقتصااد کشاورهای
عربی به حساب می آیند که با دیگر بخش های اقتصادی پیوند زیادی ندارند.
این بخش ها اشتغال زایی اندکی دارناد و در عاین حاال ،عماده مناابع ارزی
دولت ها را تأمین می کنند .از دیگر ویژگی های ممتاز این بخش ها  ،این است
که کنترل آنها در اختیار نخبگان سیاسی و اقتصادی جامعه است و این وضع
به توزیع نابرابر فرصت ها و درآمدها درکشورهای عربی به شادت دامان زده
است ) . (Petras,2011:2البته ،از آنجا که در ادبیات نظری رایاج درآمادهای
حاصل از گردشگری با آنکه به منابع طبیعی مرتبط است ،در آماد رانتای باه
حساب نمی آید ،در این مقاله این نوع درآمدها به عنوان درآمدهای رانتی در
نظر گرفته نشده است؛ هر چند که دیدگاه مطارح شاده توساط پتاراس ،بار
ماهیت انحصاری درآمدهای حاصل از گردشگری درکشورهای عرب منطقاه
تأکید می ورزد و شباهت جالاب تاوجهی را در عرصاه اقتصااد سی اسای ایان
کشورها به تصویر کشیده است.
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آثار رانت های خارجی بر ثبات سیاسی؛ الگوی نظری پژوهش

تا اینجا مشخص شد همه کشورهای منطقاه خاورمیاناه و شامال آفریقاا در
حوزه اقتصاد سیاسی خود ویژگی مشترکی دارند که می توان آن را بار پایاه
اتکا به رانت های خارجی توضیح داد .همان گونه که در صفحات قبل نشاان
داده شااد ،نااوع و حجاام ایاان راناات هااا و میاازان اتکااای بااه آنهااا در سااطح
کشورهای منطقه با هم تفاوت دارد؛ اما حضور چشمگیر رانت های خاارجی
در همه جا شایع است .در ادامه ،مطابق با الگوی نظری پژوهش  ،رابطه میان
اتکا به رانت های خارجی و بروز انقاالب ها ای مردمای درکشاورهای عارب
منطقه ،بررسی می شود .در این بررسی ،از رویکارد تجدیادنظر شاده نظریاه
دولت رانتیر استفاده شده است.
یکی از پرسش های مهمی که پیش از بررسی تأثیر رانت هاای خاارجی
بر ثبات سیاسی باید مطرح کرد  ،این است که میان انواع رانت هاای موجاود
در جوامع منطقه چه نوع رابطه ای وجود دارد؟ پاسخ دقیق باه ایان پرساش
می تواند به ما در ارائه الگویی کالن در تحلیل آثار رانات هاای خاارجی در
سطح کشورهای منطقه یاری رساند .در صورتی که از میان رانت های توضیح
داده شده توسط آئوتی ،سه نوع رانتی که بیشتر قابل سنجش هسات ند؛ یعنای
رانت های نفتی  ،رانت های راهبردی و رانت های ناشی از پاول هاای ارساالی
کارگران را در نظر بگیریم ،این ایده قابل طرح است که دو نوع رانت اخیار
در واقع تا اندازه زیادی به رانت اصلی؛ یعنی رانت حاصل از صادور نفات
وگاز وابسته اند؛ زیرا کمک های گسترده خارجی به کشورهایی همچون مصر
و اردن ،تا انادازه بسایاری محصاول اهمیات راهباردی نفات منطقاه بارای
قدرت های کمک دهنده است و هدف استمرار نظم مطلوب غرب در منطقه را
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دنبال می کند .پول های ارسالی کارگران شاغل درکشورهای ثروتمند نفت خیز
نیز پیوند بسیار نزدیکی با درآمدهای نفت دارد و طبیعی است که درصورت
عدم ورود درآمدهای هنگفت نفات ،تقاضاای کاار بارای کاارگران خاارجی
درکشورهای میزبان به وجود نمی آمد .بدین ترتیب ،اگر به سابب دسترسای
انحصاری دولت های نفتی به درآمدهای نفت وگااز ،نقطاه آغااز اثرگاذاری
رانت هاای نفتای را در حاوزه اقتصااد سیاسای داخلای بادانیم ،رانات هاای
راهبااردی و پااول هااای ارسااالی کااارگران مقاایم خااار

را بایااد جلااوه هااای

فرامنطقه ای و منطقه ای اثرگذاری رانت های نفتی به حساب آورد .این شیوه
نگاه ،امکان پیوناد زدن عوامال داخلای ،منطقاه ای وفرامنطقاه ای مارتبط باا
راناات هااای خااارجی را فااراهم ماای سااازد و بااه مااا اجااازه ماای دهااد تحلیاال
پیچیده تری د رباره شیوه اثرگذاری رانت هاای خاارجی بار ثباات درجواماع
منطقه ارائه کنیم .همچنین ،این رویکرد امکان درنظرگرفتن تمایزهای میاان
کشورهای منطقه از نظر میزان و ناوع رانات هاای غالاب در عرصاه اقتصااد
سیاسی را فراهم می کند .بررسی این تمایزها از این جهت اهمیات دارد کاه
می تواند در توضیح علل تفاوت سرنوشت کشورهای منطقه در خاالل باروز
قیام های مردمی به ما کمک کند.
پرسش بسیار مهم دیگری که پیش از تحلیل آثار رانت های خارجی در
بروز حرکت های اعتراضی در جوامع خاورمیانه باید به آن پاسخ گفت ،ایان
است که آیا حضور رانت های خارجی در عرصه اقتصاد سیاسی یاک کشاور
همواره آثار بی ثبات کننده در حوزه سیاست بر جا می گذارد ،یا این رانت ها،
به شیوه هایی متفاوت و حتی متضاد بر ثبات سیاسی در جوامع مختلاف اثار
می گذارند و بنابراین ،هم ممکن است در شرایطی به ثبات کمک کنند و هم
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امکان دارد در شرایطی دیگر ،خصلتی بی ثبا ت کننده داشته باشاند؟ رویکارد
برگزیده پژوهش بر پایه نسل دوم نظریه های نفت و سیاست ،هر دو خصلت
را برای رانت های خارجی در نظر می گیرد و نقا ش متغیرهاای واساط را در
تعیین سمت وسوی اثرگاذاری رانات هاای نفتای بار ثباات سیاسای برجساته
می سازد.الگوی نظری برگزیده تحقیق و روابط میان متغیرهای مورد نظر در
نمودار زیر نشان داده است متغیرهای واسط ماورد نظار همگای بار اسااس
نظریه هاای مطارح شاده (در نسال هاای مختلاف )دربااره شایوه اثرگاذاری
رانت های خاارجی بار ثباات سیاسای جواماع نفات خیاز انتخااب شاده اناد.
همان گونه که جدول نشان می دهد  ،رانت های خارجی بسته به شرایط در هر
کشور هم آثار ثبات دارند و هم آثار بی ثبات ی  .بر این پایه ،می توان دست کم
گمانه زنی ها وتحلیال هاایی مقادماتی دربااره علال باروز قیاام هاای مردمای
درکشورهای عربی و سرنوشت های متفاوت آنها ارائه کرد.
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نمودار  : 1رابطه میان متغیرها وسطوح تحلیل در الگوی برگزیده پژوهش
م طذا ب ذا

مستقل

سطح اثر گذاای

متغیرها

واسذ

یان ت هذا

یان ت ها (سط وح

ن ظ ریه ها

م طرح

خایج

تحلیل)

راناات هااای

سااااطح تحلیاااال

ضااعف پیوناادهای دولاات بااا

نفتی

داخلی

جامعه

راناات هااای

سااااطح تحلیاااال

نفتی

حاصااال از

منطقه ای

چرخااااه راناااات وت شااااد ید

متغیر وا سته
ث بذذذذا ا سیاسذذ ذ

و

اجت ما ع
تشد ید ب ی ثباتی

تحلیل رفت ن قرا رداد اجتما ع ی

پاااول هاااای

نابرابری

ارسااااااالی

ساااارخو ردگ ی ا زمااااداخالت

کارگران

خارجی

راناات هااای

سااااطح تحلیاااال

راهبردی

فرامنطقه ای

پیشینه شکا ف های اجتماع ی
نهاد پادشاه ی دودمان ی

کمک باه ثباات وآرام

پاسااخ انعطااا ف پااذ یر و اثاار

کردن او ضاع

هزینه ها
اثر سرکوب
میزان رف ا ه حاصل ا ز رانت ها

منبع  :نگارنده

نظریه های توضیح دهنده آثار رانت های خارجی بر ثبات سیاسی

درباره آثار اتکا به رانت خارجی بر ثبات سیاسی ،مطالعات مختلفی صورت
گرفته است؛ با این حال  ،اکثر مطالعات و نظریه هاای موجاود تنهاا باه آثاار
را نت های نفتی بر ثبات جوامع نفت خیز توجه نشاان داده اناد و آثاار رانات
راهبردی و رانت حاصل از پاول هاای ارساالی کاارگرا ن ،باه طاور گساترده
بررسی نشده است  .با این همه ،این ایده به طور کلی و با احتیاط قابل طرح
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است که شیوه ترکیب رانت های راهبردی و رانت هاای حاصال از پاول هاای
ارسالی با متغیرهای واسط و پیامد نهایی آن بر ثبات سیاسی ،در شماری از
موارد ،همچون :ضعف رابطه دولت با جامعه ،چرخه رانات ،نهااد پادشااهی
دودمانی  ،شکاف های اجتماعی ،اثار سارکوب و سارخوردگی از ماداخالت
خارجی می تواند با آثار رانت های نفتای مشاابه باشاد؛ هار چناد کاه ماورد
آخر(سرخوردگی از مداخالت خارجی) احتما ال ً پیوند بسیار نزدیک تاری باا
رانت راهبردی دارد .نکته مهم دیگر این است که ثباات و نظام سیاسای در
جوامع مختلف،پدیده بسیار پیچیده ای است و تحت تأثیر متغیرهای مختلف
قرار دارد .بنابراین ،نمی توان ادعا کرد رانت های خارجی و آثار آ نهاا حتای
پس از ترکیب با طیف متنوعی از متغیرهای واسط ،قادرند همه پویش مرتبط
باثبات یا بی ثباتی را توضیح دهند .پدیده پیچیده ای همچون قیام های مردمی
درسطح کشورهای عربی ،قطع ا ً از طیف بسایار گساترده ای از عوامال تاأثیر
پذیرفته است و بررسی این پدیده از منظر آثا ر رانت های خارجی به معناای
تقلیل نگری در تحلیل نیست؛ بلکه هدف نشان دادن نقش اتکا به رانت هاای
خارجی در بروز قیام های مردمی است .در ضمن ،بسیاری از سا ازوکارهایی
که در اینجا بررسی می شوند ،در حکم شروط الزم وناه کاافی ،بارای باروز
حرکت های اعتراضی اجتماعی هستند .واقعیت این است که این سازوکارها،
نشان می دهند که چگونه اتکا به انواع رانت های خارجی ممکن است در یک
جامعه به نارضایتی گسترده منجر شوند .در عین حال ،تبدیل نارضاایتی باه
حرکت اعتراضی گسترده و انقالبی مردمی ،پاویش پیچیاده ای اسات کاه در
نظریه های مرتبط با جنبش های اجتماعی و ا نقالب مورد بحث قرار می گیارد
و پرداختن به این مسائل از حوزه بحث فعلی خار

است.
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در ادامه ،به طیفی از نظریه های توضایح دهناده رابطاه میاان اتکاا باه
رانت های خارجی و ثبات سیاسی اشاره می شود .این نظریه هاا باه دو دساته
تقسیم شده اند :دسته اول شامل نظریاه هاای ناا ر بار آثاا ر بای ثباات کنناده
رانت های خارجی است و دسته دوم به تشریح آثار رانات هاای خاارجی در
کمک به ثبات و آرام کردن اوضاع درکشورهای متکی به رانت های خاارجی
اشاره دارد.
الف  -نظریه های مبتنی بر آثار منفی رانت های خارجی بر ثبات سیاسی

در این حوزه پنج نظریه بررسی می شاود کاه هار یاک ساازوکاری متفااوت
درباره شیوه اثرگذاری منفی رانت هاای خاارجی برثباات سیاسای درجواماع
متکی به رانت ارائه می دهند .عناصر محوری و قابال سانجش هار نظریاه در
مرحله آخ ر در چارچوب یک الگوی ترکیبای چناد متغیره بررسای و آزماون
شده اند تاا نقاش هار یاک در جریاان باروز بای ثبااتی و قیاام هاای مردمای
درکشورهای عربی به تفکیک هر کشور مشخص شود.
ا  .رانتیریسم و ضعف پیوندهای دولت با جامعه  :اگر رانتیریسام را باه معناای
درصد قابل توجهی از درآمدهای رانتی نسبت به کل درآمدهای دولت در نظر
بگیریم ) (Herb,2003:4این ایده قابل طرح اسات کاه هار چاه درصاد ایان
د رآمدها افزایش یابد ،نیاز دولت به درآمدهای مالیاتی کاهش خواهد یافات
که این وضع می تواند پیامدهای بی ثبات کننده به همراه داشته باشد .بر ایان
اساس ،چنین گفته شده که گرفتن مالیات تن ها منابع ماالی دولات را تاأمین
نمی کند؛ بلکه فراتر از مسأله جمع آوری منابع مالی ،اط العاتی که توسط یک
بوروکراسی مالیاتی نیرومند جمع آوری می شود ،تأثیر فراوانی بر پایداری و
بقای دولت بر جای می گذارد.یک دولت توزیع کننده ،یا رانتای از اطالعاات
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مهم مرتبط با تحوالت درون جامعه و خواست ها و عالیق گروه های مختلف،
محروم می شود و این مسأله سبب شاکنندگ ی نظام سیاسای موجاود خواهاد
شد( . ) Beblawi and Luciani,1987; Nj mabadi,1987
 . 2نوسان های بهای نفت و تحلیل رفتن قرارداد اجتماعی نفتی  :آن گوناه کاه
نخستین هواداران نظریه دولت رانتیر خاطرنشان کارده اناد ،باه سابب ورود
درآمدهای نفت و چرخاه توزیاع آن ،ناوعی « قارارد اد اجتمااعی ن فتای » در
جوامع نفت خیز شکل می گیرد که بر پایه آن استمرار نظم موجود به استمرار
توزیع رانت های نفتی وابسته می شود .در این حال ،کاهش شدید درآمدهای
نفتی می تواند پایه های این نظم را ویران سازد؛ زیرا درآمدهای دولت برای
خرید مشروعیت وضع موجود و توزیع حامی پرورانه رانت ها ،رو به کاهش
می گذارد ) . (Luciani,1987;Beblawi,1987از سوی دیگار ،افازایش شادید
درآمدهای نفت نیز می تواناد باه سابب باروز تاورم و ناابرابری و عاوارض
دیگری همچون بیماری هلندی ،پایه های نظام سیاسای موجاود را باه لارزه
درآورد ) . (Gelb et. al.1998; Smith,2006جدول  1نشان می دهد که چگونه
افزایش شدید بهای نفت در سال  ، 2223به باروز تاورم دو رقمای در اکثار
کشورهای عرب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا منجر شده اسات .در عاین
حال ،دولت های ثروتمنادتر منطقاه باا بهاره گیاری از تادابیر ویاژه ماالی و
یارانه های دولتی موفق شدند نرخ تورم را باه سارعت کن تارل کنناد؛ اماا در
کشورهای کمترثروتمند و پرجمعیت منطقه ،نرخ های تورم باال در بسیاری از
موارد به قوت خود باقی ماند.
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جدول  : 1افزایش نرخ تورم در اقتصادهای رانتی خاورمیانه
در پی افزایش شدید بهای نفت
نرخ تورم
2223

2224

2212

الجزایر

4/4

1/9

4/9

حرین

9/1

2/3

1/4

مصر

13 / 9

11 / 9

11 / 4

تونس

1

9/9

4/1

مغرب

9/4

1

1

کویت

12 / 6

4

4

لیب

12 / 4

2/4

2/1

عمان

12 / 4

9/1

9/9

قطر

11 / 2

-4/4

-2/4

4/4

1/1

1/4

سوییه

11 / 2

2/3

4/1

امایاا

12 / 9

-2/9

2/6

یمن

14 / 9

9/9

12

ایدن

19 / 4

-2/9

1

عر ستان

Source: Institute of International Finance,2011 and
IMF Economic Outlook,2011.

 . 3آثار چرخه رانت و تشدید نابرابری ها :ریچارد آئوتی که از صاحب نظاران
برجسته اقتصاد سیاسای مناابع طبیعای اسات ،الگاویی تحلیلای متناساب باا
وضعیت کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا درباره آثاار رانات هاای
خار جی ارائه کرده است .این الگوی تحلیلی بر پایه نظریه چرخه رانت قرار
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دارد  .به گفته آئوتی ،سطح بااالی رانات در اقتصااد سابب تحریاک انگیازه
نخبگان برای رقابت بر سر رانت ها می شاود .ایان وضاع نخبگاان را بار آن
ماای دارد تااا راناات هااا را در انحصااار خااود درآورنااد و آنهااا را از مجاااری
ح امی پرورانه میان هوادارانشان توزیع کنناد؛ زیارا ایان کاار در مقایساه باا
شرایط رقابتی ،مزایای فوری تر و اغلب شخصی تری برای نخبگان دارد .این
وضع سبب می شود نخبگان در امار توساعه  ،پیگیاری اهاداف سیاسای را در
مقایسه با اهداف اقتصادی در اولویت قرار دهند .در نتیجه ،اقتصااد کشاور
مسیری انحرافی را در پیش می گیرد که به سبب آن اتکا به انواع یارانه ها رو
به فزونی می گذارد .دوم اینکه به کارگیری رانت برای مقاصد حامی پروراناه،
هم سبب کاهش کارایی سرمایه گذاری مای شاو د و هام جاذب بایش از حا د ّ
سریع رانت ها در اقتصاد داخلی را در پی دارد که به نوبه خود سابب باروز
بیماری هلنادی مای شاو د .آثاار ناشای از بیمااری هلنادی صانایع کااربر و
اشتغال زا را در تنگنا قرار می دهد ،که نتیجه آن استمرار مازاد نیروی کار در
اقتصاد و افزایش نابرابری درآمدهاست ). (Auty,2012:5 - 7
آئااوتی درباااره وضااعیت نااابرابری درکشااورهای عاارب منطقااه ،آمااا ر
مشخصی ارائه نکرده است .در بسیاری از این کشورها ؛ ازجملاه کشاورهای
نفت خیز حاشیه خلیج فارس ،آمار مشخصی فرض ا ً درباره ضاریب جینای باه
عنوان شاخص مهم اندازه گیری نابرابری وجاود نادارد .باا ایان هماه ،نارخ
بیکاری ؛ به ویژه درمیان جمعیت جوان می تواند آثار چرخه رانات را نمایا ان
سازد.
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جدول  : 6نرخ بیکاری درکشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
نرخ بیکاری
نرخ کلی بیکاری

نرخ بیکاری

( ) 2212

جوانان
( ) 2212

الجزایر

4/9

21 / 1

حرین

9/3

n.a.

مصر

4/1

29 / 2

تونس

19 / 9

23 / 49

مغرب

4/1

24 / 4

کویت

n.a.

n.a.

لیب

n.a.

n.a.

عمان

n.a.

n.a.

قط ر

n.a.

n.a.

عر ستان

12 / 2

29 / 2

سوییه

11

29

امایاا

n.a.

n.a.

یمن

11 / 9

26 / 2

ایدن

12 / 1

26 / 3

Source,Institue of International Finance,2011 and IMF Economic Outlook,2011.

 . 4رانت راهبردی و زمامداران خودکامۀ وابسته  :درباره نقش قدرت های
فرامنطقه ای در کمک ب ه ثبات سیاسی در کشورهای نفت خیز خاورمیانه،
دیدگاه های مختلفی مطرح شده است .در عین حال ،در ادبیات تئوریک
رایج ،معمو ال ً به نقش عوامل خارجی کمتر توجه شده است .در همین راستا،
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باسدا و ل ِی خاطرنشان کرده اند که صادرات نفت شماری از کشورهای
خاورمیانه ،اهمیت فراوانی برای اقتصاد جهانی دارد و از این رو ،قدرت های
بزرگ و به ویژه ایاالت متحده برای حفظ ثبات سیاسی در این کشورها
حساسیت باالیی نشان می دهند ). (Basedau and Lay, 2009
اگر نظام اقتصادی – سیاسی رانتیاری درکشاورهای منطقاه ،در تاأمین
نیازها وخواست های جمعیت به سارعت در حاال رشاد نااتوان باوده و باه
عوامل ایجاد نارضایتی همچون :نابرابری ،بیکاری و فساد دامان زده اسات،
حمایت قدرت های فرامنطقه ای از زماماداران حااکم و ابازار حماایتی آنهاا؛
یعنی رانت های راهبردی ،می تواند زمینه سرخوردگی جدی عماوم ماردم از
سیاست قدرت های فرامنطقه ای؛ به ویژه امر یکا را به همراه داشته باشاد؛ باه
خصوص اگر به این موضوع توجه داشته باشیم که رانت های راهبردی ارائه
شده باه کشاورهایی  ،همچاون مصار در گارو همراهای زماماداران آنهاا باا
سیاست های امریکا در منطقه؛ به ویژه درقضیه فلسطین بوده است .داده هاای
نظرسنجی یک مرکز فکری امریکایی به فاصله چند ماه پس از آغاز قیام های
مردمی در منطقه نشاان مای دهاد کاه در نازد افکاار عماومی ماردم منطقاه،
مهم ترین موضوع حساس منطقاه ای ،مساأله فلساطین اسات و حمایات هاای
امریکا از رژیم صهیونیستی ،بیشترین رنجش را در میان مردم از سیاست های
این کشور در خاورمیاناه پدیاد آورده ا سات (Arab Public Opinion Poll

). ,University of Maryland,2011
نقش رانت راهبردی در تشادید سارخوردگی عماومی از نظاام حااکم
زمانی بیشتر روشن خواهد شد اگر به این نکته مهم توجه کنیم که در میاان
کشورهای عرب منطقه ،بیشترین میزان این گونه رانت ها درچند دهاه اخیار
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به مصر داده شده است .مصر تاپیش از امضای توافقنامه کمپ دیوید،رهبری
جهان عرب را در ایستادگی دربرابر سیاست های غرب در منطقه و مبارزه با
رژیم صهیونیستی بر عهده داشت؛ اما پس از آن باه اردوگااه غارب نزدیاک
شد .این نزدیک شدن ،همراهی فزاینده با سیاست های غارب و حتای رژیام
صهیونیستی درمنطقه را دربرداشته است .واقعیت این اسات کاه کشاورهای
ثروتمندتر نفت خیز ،باه ایان میازان همراهای باا سیاسات هاای غارب نیااز
نداشته اند(هینه بوش .) 1932 ،از اینجا می توان به نقش رانت هاای راهباردی
در احساس تحقیار ماردم از سیاسات هاای زماماداران؛ باه ویاژه درکشاوری
همچون مصر پی ب رد.
 . 5پیشینه شکاف های اجتماعی و روند شکل گیری دولت  :صاحب نظرانی
همچون جیل کریستال 1و پیتر مور 2که جزو نسل دوم مطالعات نفت و
سیاست به حساب می آیند ،کوشیده اند آثار درآمدهای نفت را در بستر
شکاف های تاریخی موجود میان گروه های عمده اجتماعی و دولت در
کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس بررسی کنند .البته ،این دو با
اهدافی متفاوت پژوهش های خود را به انجام رسانده و به نتایجی متفاوت
نیز دست یافته اند؛ اما نقطه اشتراك میان آنها ،تمرکز مطالعاتشان بر نقش
گروه ها و عالئق اجتماعی در رون دهای شکل گیری و دوام و بقای دولت در
کشورهای منطقه است .در این میان ،تأثیر ثروت نفت بر دولت و رژیم نیز
در این زمینه سیاسی و اجتماعی تحلیل شده است .کریستال نشان می دهد
که گروه تجار سنتی در کویت ،قطر و بحرین ،در مراحل پیش و پس از

1. Jill Crystal
2.Peter Moore
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کشف نفت ،چگونه در عرصه سیاست فعالیت می کردند و چه تأثیری بر
روندهای شکل گیری دولت و استمرار نظم سیاسی بر جا گذاشتند (نک :
کریستال.) 1993 ،
مور این شیوه تحلیل کریستال را با هدفی متفاوت درپیش گرفته است.
وی می کوشد با تحلیل پویش های روابط دولت با گروه های عمده اجتماعی
در سه کشور کویت ،بحرین و قطر ،به این پرسش پاسخ دهد که چرا دولت
در دو کشور نخست موفق شد دو دهه رکود و بحران مالی را بدون آنکه
بی ثبات شود ،پشت سر بگذارد؛ اما بحرین بی ثباتی را در دوران کاهش
درآمدهای نفتی تجربه کرد؟ دراین راستا ،مور به بررسی این مسأله می پردازد
که روابط دولت و بخش تجاری در طول تاریخ هر کشور ،چگونه شکل
گرفته است و نخبگان تجاری چگونه منافع مورد نیازشان را سازماندهی
کرده اند(  .) Moore,2002: 50 - 51یکی از نتایج تحلیل مور این است که اگر
سیاست های دولت در توزیع منابع و رانت ها ،همچون نمونه بحرین
تحت تأثیر ی ک شکاف عمده فرقه ای یا قومی در جامعه باشد ،امکان فعال
شدن شکاف مورد نظر و بروز بی ثباتی سیاسی درکشور افزایش پیدا می کند.
ب  -نظریه های مبتنی بر آثار ثبات بخش رانت های خارجی

در این بخش نیز چهار نظریه بررسی می شود که هر یک سازوکاری متفاوت
درباره شیوه کمک را نت های خارجی به ثبات سیاسای درجواماع متکای باه
رانت ارائه می دهند .عناصر محوری و قابل سنجش این نظریه ها نیاز در یاک
الگوی ترکیبی چندمتغیره در ارتباط با پاویش قیاام هاای مردمای در جهاان
عرب ،بررسی خواهند شد.
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 . 1نهاد پادشاهی دودمانی  :یکی از جالب توجاه تارین و نخساتین تحلیا ل هاا
درباره ریشه های اجتماعی ثبا ت و پایداری رژیام در کشاورهای نفات خیاز،
توسط مایکل ه ِرب ارائه شده است .وی نظام سیاسی در کشاورهای حاشایه
جنوبی خلیج فارس را نظام پادشااهی دودماانی مای خواناد .در ایان نظاام،
خانواده حاکم در عمل به یک « نهاد حاکم » 1تبدیل شده است .در این د ساته
از نظام ها ،خانواده حاکم ،عالی ترین مراکز قدرت دولت را در انحصار خود
دارد که از جمله می توان به س ِمت های نخست وزیری ،وزارت کشور ،خارجه
و دفاع اشاره کرد .اعضای خانواده حاکم ،همچنین در س ِمت هاای پاایین تار
حکومتی و به ویژه دیگر مناصب وزارتی حضور دارند .در ا ین نوع نظام هاا،
سازوکارهایی نیرومند برای توزیع قدرت؛ به ویژه در زمان جانشینی در میان
اعضای خانواده حاکم وجود دارد و همین امر سبب شده است کاه خاانواده
حاکم،کام ال ً بر دولت مس ل ّط شود(  . ) Herb,1999: 7 - 8هرب علل سخت جانی
و پایداری نظام های پادشاهی دودمانی را در همب ستگی اعضای خاندان حاکم
و وجود سازوکارهای جاافتاده توزیع قدرت در داخل خانواده می داناد .وی
معتقد است سازوکارهای چانه زنی ،رفع اختالفات و دستیابی به اجماع نظار
بر سر توزیع قادرت و مزایاای حاصال از آن ،پایش از دوره نفات در ایان
خاندان های حاکم پدید آمده و تثبیت شده ب ود .زمانی که پول نفت باه ایان
نوع نظام ها وارد شد ،امکان توساعه ساریع یاک بوروکراسای حکاومتی نیاز
فراهم شد .در همین راستا ،سمت های نوپدید در دساتگاه حکومات نیاز در
چانه زنی های داخل خانواده حاکم استفاده شد و اکثر این سمت ها به اعضای
خانواده سپرده شد و بدین ترتیب بود که در دوره دساتیابی باه درآمادهای
1. Ruling institution
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نفتی ،سلطه خانواده حاکم بر دولت و دستگاه های حکومتی حفاظ و تثبیات
شااد(  .) Ibid,8هاارب دولاات هااای اردن و مغاارب را نیااز دارای ویژگاای
شاابه دودمااانی در نظاار گرفتااه اساات .در کشااورهای دارای نظااام پادشاااهی
دودمانی ،ساختار و شبکه روابط سنتی مبتنی بر ان واع عالیق ووفاداری ها،تاا
اندازه زیادی حفاظ شاده اسات و ایان شابکه مای تواناد در زماان بحاران،
حمایت ها را به نفع نظام سیاسی موجود بسیج کند.
 . 2پاسخ انعطاف پذیر و پویایی سیاست هاای دولات :نسال اول نظریاه دولات
رانتیر ،آثار درآمدهای نفت بر حوزه اقتصاد سیاسی درکشورهای نفت خیز را
دارای ماهیت ساختاری می دانست .بر این اساس ،در تحلیل آثار رانت هاای
خارجی ،به راهبرد زمامداران در هزینه کردن درآمدهای نفتی توجه چنادانی
نمی شاد؛ در حاالی کاه بعاد ا ً مشاخص شاد زماماداران ممکان اسات لزوما ا ً
درچارچوب تنگناهای ساختاری ناشی از رانات هاای خاارجی عمال نکننا د.
یکی از نقاط ضعف نسل اول نظریه های نفت و سیاست  ،ایان اسات کاه باه
امکان تجربه آموزی زمامداران کشورهای نفت خیز درباره اصاالح روش هاای
هزینه کردن درآمدهای نفت توجه نداشت؛ در حالی که صاحب نظرانی همچون
گریگوری گاس  ،از آگاهی زماماداران در کشاورهای حاشایه جناوبی خلایج
فا رس از خطر دور افتادن بیش از حد از جامعه و بروز بی ثباتی ناشی از آن
سخن گفتند (  .) Gause,1994: 76در صورتی که ایده پاسخ انعطاف پاذیر را
درکشورهای خاورمیانه در ارتباط با حرکت های اعتراضی مردم م د ّ نظر قرار
دهیم ،می توان آن را شامل واکنش های غیرسرکوبگرانه زمامادار ان در برابار
اقدام های بالفعل وبالقوه مخالفان به حساب آورد .در این راستا ،زماماداران
می کوشند با اقدام های عملی یا طرح وعده ،رضایت عمومی را جلاب کنناد.
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این گونه اقدامات و وعده ها می تواند طیفی از سیاست های مالی و غیرماالی
را دربرگیرد .تا آنجا که به آثاار رانات هاا ی خاارجی مرباوط مای شاود،آثار
ثبات بخش احتمالی این رانت ها را بایاد در سیاسات هاا و وعاده هاای ماالی
زمامداران برای فرونشاندن تب اعتراضات مشاهده کرد.
مایکل راس نیز با طرح مفهوم « اثر هزینه ها »(  ) Spending effectایده
مشابهی را درباره امکان بهره گیری زمامداران از درآم دهای نفت برای جلب
رضایت مردم نسبت به نظم موجود یا خرید سکوت آنها مطرح کارده اسات
) . (Ross,2001بدین ترتیب ،می توان گفت در کشورهای نفت خیز ،زمامداران
به سبب دسترسی به درآمدهای آماده فراوان ممکن است در زماان مواجهاه
با بحران به سرعت تدابیری مالی را برای کاهش مخال فت در پایش بگیرناد.
البته ،پرواضح است که میزان وفور درآمدهای رانتی در کشورهای مختلف با
هم تفاوت دارد و این امر مای تواناد بار تواناایی زماماداران در توسال باه
واکنش های مناسب برای کاهش تب مخالفت ها ،تأثیر بگذارد .گازارش هاای
بانک جهانی درباره تدابیر مالی و هزینه های دولت درکشورهای خاورمیاناه
در سال  ، 2211این واقعیت را به خوبی نشان می دهد .در کشورهای ثروتمند
حاشیه جنوبی خلیج فاارس ،دولات هاای حااکم باه سارعت اناواع تادابیر و
هزینه ها شامل افزایش دستمزدها ،مقرری های بازنشستگی ،افزایش یارانه ها،
پرداخت های فوری به عنوان پاداش ،هز ینه هاای خادماتی ،همچاون سااخت
خانه و دیگر زیرساخت ها و ایجاد شغل در مراکز دولتی را اجرایی کردناد؛
در حالی که دیگر کشورهای نفت خیز پر جمعیت یا کمتر نفت خیز در منطقاه،
عموم ا ً به سبب کم بودن درآمد سرانه نفتی ،امکان اجرایی کردن ایان طیاف
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گسااترده از خاادمات و هزینااه هااا را در اختیااار نداشااتند (World Bank

). Report,2011
 . 3اثر سرکوب  :مایکل راس در مقاله معروف خاود باا عناوان « آیاا نفات از
دموکراسی ممانعت می کند؟ » خاطرنشان کرده است که درآمدهای نفتی ایان
امکان را برای رژیم های صاادرکننده نفات فاراهم مای کنناد کاه باه تجهیاز
دستگاه های سرکوب بپرد ازند .همین امر سبب می شود با وجود مخالفت های
اجتماعی ،رژیم در قدرت باقی بماند .تحلیال راس حااکی از آن اسات کاه
ثروت نفت همبستگی فراوانی با هزینه های نظامی دارد که به همین صورت
ثروت نفت ،با اقتدارگرایی همبستگی پیدا می کند(  . ) Ross,2001ایوا بلاین

1

نیز در تحلیل علل پابرجایی اقتدارگرایی در خاورمیانه ،باه عامال سارکوب
توجه نشان داده و بحثی ع ل ّت و معلولی را در این باره مطرح کرده است که
به ارزش راهبردی نفت برای ابرقدرت ها مربوط می شود .به گفته وی ،عالقه
مندی قدرت های بزرگ به دسترسای باه نفات ،سابب شاده رژیام در عماوم
کشورهای نفت خیز ،آسیب پذیری کمتری در برابر فشاارهای خاارجی بارای
آزاد کردن فضای سیاسی پیدا کند و یا دست کم در برابر تو س ّل به سرکوب،
فشار خارجی کمتری را متح م ّال شاود (  .) Bellin,2002یکای از پیامادهای
قابل آزمون این نظریه  ،این است که احتمال بقای رژیم در یک کشاور مهام
نفت خیز  -و البته ،هاوادار غارب  -در هنگاام رویاارویی باا مخالفات هاای
عمومی در خالل یک بحران بیشتر است.
میزان وفور درآمدهای نفتی  :صاحب نظرانی همچون باسدا و الشار بار ایان
باورند که ثبات یا بی ثباتی در کشورهای صادرکننده نفت تا اندازه زیادی به
1. Eva Bellin

تحلیل قیامهای مردمی در خاورمیانه از منظر اقتصاد سیاسی نفت 121 / ...

میزان وفور درآمد های نفتی متکی است .باه گفتاه آنهاا  ،در کشاورهایی کاه
درآمااد ساارانه نفتاای باااالیی دارنااد ،جمعیاات کشااور اغلااب اناادك اساات و
درآمدهای نفتی هم صرف یک تشکیالت گسترده امنیتی مای شاود و هام در
چارچوب سیاست توزیع گسترده به کار می رود که می توان بازتاب آن را در
سطوح باالی شاخص های توسعه انسانی مشاهده ک رد .به گفته باسدا و الشر
در این دسته از کشورها ،درآمدهای باالی نفتی باه فسااد و ضاعف کاارایی
نهادها در کشور دامن نمای زناد؛ بلکاه اثاری مثبات بار کاارایی و شافافیت
حکومت بر جای می گذارد .بر عکس ،کشورهایی که درآمد سرانه نفتی پایین
دارند ،اغلب پرجمعیت تر هستند و به همین ع ل ّت ،درآمادهای سارانه نفتای
کمتر ،سبب کاهش هزینه های نظامی و امنیتی می شود و همچنین ،در مقابال
اجرای س یاست توزیع گسترده مانع ایجاد می کند .در نتیجه ،ساطوح توساعه
انسانی در این کشورها نسبت به کشورهای دسته نخست ،پایین تر است .این
کشورها ،اغلب از فساد گساترده و کی فیات پاایین نهادهاای حکاومتی رناج
می برند که خود عوامل مهمی برای باروز نارضاایتی و بای ثبااتی باه شامار
می روند(  .) Basedau & Lacher,2006: 4 - 11باسدا و الشر نشان می دهند که
این شیوه دسته بندی کشورهای صادرکننده نفت و نتیجه گیری درباره ثبات یا
بی ثباتی در این کشورها تا ا ندازه زیادی با نمونه های واقعی همخوانی دارد؛
ضمن آنکه برخی موارد خالف قاعده نیز به چشم می خورد.
تحلیل اثر متغیرها در بروز قیام های مردمی در کشورهای مختلف  :همان گونه
که نشان داده شد ،الگوی برگزیده پاژوهش ،تحلیلای چنادمتغیره اسات کاه
مجموعه ای از سازوکارهای ثبات بخش وبی ثبات کننده رانت های خاارجی را
بر محیط اقتصادی و سیاسی کشورها مورد بحث قرار می دهد .بر این پایاه،
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می توان تحلیلی جداگانه درباره هریک از کشورهایی که قیام های مردمای را
تجربه کرده اند ،به این صورت ارائه کرد:
تونس  :انقالب های مردمی کشورهای عربی خاورمیاناه از تاونس آغااز
شد و سپس به دیگر کشورها سرایت کرد .بر اساس آمار موجود ،سطح اتکا
به رانت های خارجی در تونس در ح د ّ تعریف شده برای وضعیت رانتیریسام
(  12 / 4درصد از تولید ناخالص داخلی) است؛ اما اگر به دیدگاه مطرح شاده
توسط پتراس توجه کنیم ،ساختار انحصاری وجزیره ای بخ ش گردشگری در
این کشور را نیز می توان ساختاری رانتی به حساب آورد (هر چناد کاه ایان
ایده و معیارهای ک م ّی مورد نظر آن در این پژوهش م د ّنظر نبود ) .در عاین
حال ،نرخ باالی بیکاری (درسطح  23درصد برای جوانان) از عوارض چرخه
رانت در این کشور حکایات دارد کاه آئاوتی آن را ماورد توجاه قارار داده
است .تمرکز شدید قدرت در دست رئیس جمهور و وابستگی سیاسی آن به
غاارب را ماای تااوان نشااانه ای باارای ساارخوردگی ناشاای از راناات راهبااردی
درنظرگرفت .نظام سیاسی این کشور فاقد نظام پادشااهی دودماانی اسات و
عدم حمایت مؤثر نهادهای سنتی مذهبی و اعالم بی طرفای ارتاش در زماان
گسترش یافتن اعتراضات در چنین شارایطی امکاان پاذیر شاد و در تساریع
سقوط رژیم نقش مهمی داشت .رژیم در برخورد با اعتراضات باه سارکوب
گسااترده متوساال شااد و در عااین حااال ،بااه ساابب سااطح نااه چناادان باااالی
درآمدهای رانتی در اختیاار حکومت(باه سابب عادم دسترسای گساترده باه
درآمدهای نفت و گاز) ،امکان چندانی برای ارائه وعده های مالی گسترده و
فوری برای فرونشاندن تب اعتراضات وجود نداشت.
مصر :اوضاع اقتصادی مصر را می توان در وضاعیت رانتیریسام شادید
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جای داد؛ زیرا مجموع درآمدهای حاصل از رانت های خارجی در این کشور
در سال  2212نزدیک به  22درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده اسات.
تمرکز قدرت در دست رژیم خودکامه مبارك به مدت سی سال ،حجم باالی
رانت های راهبردی و هم پیمانی این رژیم با سیاست هاای غارب در منطقاه،
قطع ا ً در سرخوردگی شدید مردم از اوضاع سیاسی موجود نقش مهمی داشته
است؛ به ویژه اگار پیشاینه سیاسات منطقاه ا ی مصار را در دوره ناصار و تاا
اندازه ای سادات در اوایل دوران حکومت وی درنظر بگیریم  ،نارخ بیکا اری
 29درصاادی جوانااان در سااال  ، 2212از عااوارض چرخااه راناات درکشااور
حکایت دارد .نرخ نسبت ا ً باالی تورم از سال  2223به بعد را نیز می توان باا
عوارض نوسان بهای نفت و بیماری هلندی مر تبط دانست .شکاف اجتماعی
تاریخی در مصر وجود دارد؛ اما در بروز انقاالب نقاش نداشات و در عاین
حال ،دردوره انقالب جلوه هایی از آثار آن نمایان شد .کناره گیاری ارتاش و
نهادهای سنتی مذهبی(االزهر) در حمایت جدی از مبارك ،سقوط رژیم او را
تسریع کرد .سرکوب در مصر نسبتا گساتر ده باود و باه سابب وفاور پاایین
درآمدهای رانتی ،مشوق های مالی گسترده ای به معترضان ارائه نشد.
بحرین :اقتصاد بحرین دارای ویژگی رانتیریسم شدید است؛ هار چناد
که کوچک بودن جمعیت و درآمد سرانه نفتای بااال در تخفیاف آثاار منفای
چرخه رانت و نوسان بهای نفات ماؤثر باوده اسات .باا ا یان هماه  ،شاکاف
تاریخی بسیار فعالی در ایان کشاور میاان اکثریات  92درصادی شایعیان و
اقلیت سنی حاکم در دهه های اخیر وجود داشته است و ناآرامی هاا در ایان
کشور تازگی ندارد .در بحرین ح ضور شیعیان در وزارت دفااع و یاا ارتاش،
وزا رت کشااور و حتاای وزارت خارجااه ممنااوع اساات ؛ ضاامن اینکااه م نااابع
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اقتصادی کشور نیز به شکلی تبعیض آمیز به زیان شیعیان توزیع شده اسات.
پیوند نزدیک حکومت آل خلیفه با امریکا و میزبانی ناوگان دریاایی امریکاا
در منطقه و ارتباط نزدیک این حکومت با وهابی هاای عربساتان  ،درتشادید
سرخوردگی مردم نقش بسیار مهمی داشته است .به نظر می رسد شکاف فعال
اجتماعی در بحرین  ،کارکرد نهاد پادشااهی دودماانی در بسایج حمایات از
حکومت و تخفیف اعتراضات از طریق نهادهای دینای و سانتی را تضاعیف
کرده؛ هرچند که مانع فروپاشی دساتگاه سارکوب حکومات شاده اسات .در
ضمن ،بدون مداخله نظاامی عربساتان و اماارات در ایان کشاور و حمایات
تلو یحی امریکا ،به احتمال زیاد سرنوشت حکومت آل خلیفه به مبارك و بن
علی شباهت پیدا می کرد .وفور درآمدهای نفتی ،اعطای مشوق های گساترده
مالی حکومت را امکان پذیر کرده است.
لیبی :رانتیریسم در لیبی به سبب اتکاای شادید باه درآمادهای نفات
باالست.آمار بیکاری در لیبی مشخص نیس ت؛ اما به سبب ساختارهای رانتای
باید میزان آن را ؛ به ویاژه درمیاان جواناان بسایار بااال فارض کارد .شاکاف
تاریخی بار پایاه سااختارهای قبیلاه ای در لیبای فعاال اسات .ایان سااختار
اجتماعی در گسترش اعتراضات بی ت أ ثیر نبود ؛ زیرا شیوه حکومت چهل ساله
سرهنگ قذافی بر پایه متمرکز کردن قدرت در مرکز و بی اعتنایی باه دیگار
مناطق قرار داشت  .لیبی به سابب وفاور نسابی درآمادهای نفات ،باه رانات
راهبردی نیازی نداشت و تاأثیر ایان عامال در باروز نااآرامی هاا در کشاور
نامشخص است؛ هر چند که قذافی از چند سال قبل به غارب نزدیاک شاده
بود .ناآرامی های لیبی از فوریه  2211ب ا تظاهرات عمومی در بنغاازی آغااز
شد ؛ اما برخورد نامتعارف رهبر لیبی با معترضاان ،باه باروز درگیاری هاای
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مسلحانه و درنهایت ،مداخله نظامی ناتو در این کشور منجر شاد و ساقوط
قذافی را به همراه داشات .رژیام قاذافی از شابکه حماایتی نهااد پادشااهی
دودمانی بی بهره بود و دستگاه سرکو ب آن نیز به سابب شاکاف هاای عمیاق
اجتماااعی ،در هنگااام بحااران دچااار شااکاف شااد .رهباار قااذافی از پاسااخ
انعطاف پذیر مالی در زمان بحران استفاده نکرد؛ هر چند که منابع مالی الزم
را به سبب وفور درآمدهای نفت در اختیار داشات؛ گاو اینکاه وعاده قبلای
قذافی در خانه دارکردن عموم مردم اجر ا یی نشده بود.
یمن :این کشور با آنکه صادرات نفت چندانی ندارد؛ اماا رانات هاای
حاصل از صدور نفت حدود یک چهاارم تولیاد ناخاالص داخلای کشاور را
تشکیل می دهد .علت این امر ،این است که اقتصاد بسیار فقیر یمن در دیگر
بخش های غیر از نفت بسایار کوچاک و ضاعیف اسات و ایان وضاع سابب
ب رجسته شدن سهم نفت در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور شده است.
این امر همچنین به معنای رانتیریسم شدید است .نرخ بیکاری  26درصادی
جوانان درسال  2212و تورم نسبت ا ً باال از ساال  2223باه بعاد ،از عاوارض
چرخه رانت و نوسان بهای نفت(بیمااری هلنادی) در ایان کشاور حکایات
دارد  .فقر یمن سبب شده رانت راهبردی و رانت حاصل از پول های ارساالی
کارگران نیز در اقتصاد این کشور سهم باالیی داشته باشند و بر سر هم یک
سوم اقتصاد ،به رانت های خارجی متکی شود .حکومت طوالنی مدت صاالح
و نزدیکی وی به سیاست های عربساتان و غارب ،در سارخوردگی ماردم از
اوضاع سهم مهمی داشته است .استمرار ساختارهای قبیلاه ای و فعاال باودن
شکاف های تاریخی ،سبب شد اعتراضات در یمن به برخوردهاای مسالحانه
منجر شو د .رژیم حاکم بر یمن امکان بهره گیری از مزایاای حاصال از نهااد
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پادشاهی دودمانی و پاسخ انعطاف پذیر مالی بهره مند نبود و مداخله خارجی
به رهبری عربستان سبب شد پاس از چناد مااه اعتراضاات خاونین ،صاالح
قدرت را واگذار کند.
سوریه :با وجود حجم اندك صادرات نفت این کشور ،رانت های نفتی
حدود  13درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهناد و باه
همراه دیگر منابع رانت ،حجم رانت های خارجی به یک پنجم حج م اقتصاد
می رسد که بر این اساس باید وضعیت رانتیریسم شدید را برای آن در نظار
گرفت .بیکاری  29درصدی جوانان درسال  2212از عاوارض چرخاه رانات
درکشور حکایت دارد .نظام سوریه درجبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیساتی
در منطقه قرار داشته و نظام سیاسی آن از این اعتبار مشروعیت گرفته است؛
به ویژه با عنایت به این واقعیت که بلندی های جوالن کاه بخشای از خااك
این کشور است ،همچنان در اشغال رژیم صهیونیستی است .شکاف اجتماعی
در این کشور فعال اسات و در باروز اعتراضاات خاونین و مسالحانه نقاش
مهمی داشته است .درعین حال ،مداخالت خارجی به رهبری عربستان و قطر
در این کشور ،بدون تردید در تشدید درگیری ها نقاش عماده ای ایفاا کارده
است .نظام سیاسی کشور از مزایاای حاصال از نظاام پادشااهی دودماانی و
وفور درآمدهای رانتی بهره ای نادارد  .بخاش هاایی از نیروهاای مسالح باه
مخالفان پیوسته اند؛ اما در عین حال ،نشانه ای از بروز دو دس تگی جادی در
ارتش و دستگاه امنیتی کشور پدید نیامده اسات .دربااره شایوه برخاورد باا
بحران سوریه درسطح بین المللی شکاف وجود دارد و همین امر بر پیچیدگی
اوضاع در این کشور افزوده است.
الجزایر :مجموع درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز حدود یاک
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چهاارم تولیاد ناخااالص داخلای کشاور را تشااکیل مای دهاد کااه باه معنااای
رانتیریسم شدید است .بیکاری  21درصدی جوانان از عوارض چرخه رانات
حکایت دارد .شکاف اجتماعی در کشور حالت نیمه فعال دارد و نشانه ای از
سرخوردگی از رانت راهبردی به چشم نمی خورد .پیشینه حوادث خونین در
دهه  1442در الجزایر در محدود شدن دامنه حرکت هاای اعتراضای در ایان
کشور نقش مهمی داشته است .بر اساس آمار رسمی این حوادث 192 ،هزار
نفر را به کام مرگ فرستاد و به آوارگی حدود یک میلیون نفر دیگار منجار
شد  .وجود چهره هایی مانند عبادالعزیز بوتفلیقاه ،رئایس جمهاوری کناونی
الجزایر که از شخصیت های برجسته دوران مبارزه علیه اساتعمار فرانساه و
ارکان اساتقالل الجزایار با ه شامار مای رود ،تاا انادازه ای باه عناوان عامال
مشروعیت بخش نظام سیاسی عمل کرده است .الجزایر فاقاد نهااد پادشااهی
دودمانی است؛ اما با وجود پایین بودن درآمد سرانه نفتای ،زماماداران ایان
کشور مشوق های مالی بسیار گسترده ای را برای فرونشاندن تاب اعتراضاات
اعالم کردند که حجم تعهدات آن به یک چهارم تولید ناخالص داخلی کشور
می رسد.
عربستان :درآمدهای نفتی بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور
را تشکیل می دهند که نشانه وضاعیت رانتیریسام شادید اسات .بیکااری 29
درصدی جوانان در سال  2212نیز از عوارض چرخه رانت حکایت دارد .با
این همه ،سیاست های ویژه مالی دولت درکنترل تورم ناشی از نوسان بهاای
نفت مؤثر بوده است .رشد سریع جمعیت و کاهش درآمد سرانه نفتی نسبت
به گذشته ،تنگناهای پیش روی حکومت را افزایش داده است .این کشور به
دریافت کمک های مال ی غرب نیازی ندارد؛ اما نزدیکی فزاینده سیاست هاای
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ریاض با غرب ،می تواند منشاء سرخوردگی مردم باشد؛ هرچند که به سابب
فضای سیاسی بسته کشور ،بارآوردی در ایان زمیناه وجاود نادارد .شاکاف
تاریخی مرتبط با جمعیت شیعه نشین این کشور در مهم ترین منطقه نفت خیز
عربستان در حال فع ال شدن است و اعتراضات ض د ّحکومتی عموم ا ً باه ایان
مناطق در شرق عربستان محادود باوده اسات .نظاام پادشااهی دودماانی در
کشور امکان بسیج حمایت ها در نهادهای سنتی و دینی به نفاع حکومات را
فراهم کرده و دستگاه ارتش و نهادهای امنیتی را منسجم نگاه داشاته اسات.
همچنین  ،وفور درآمده ای نفت امکان ارائه طیف گسترده و بای ساابقه ای از
مشوق های مالی را فراهم نموده است .در عین حال ،احتمال سرایت حوادث
در بحرین و یمن به عربستان  ،نگرانی هایی جدی در میان زمامداران کشاور
به وجود آورده و به مداخله گسترده ریاض در تحوالت این دو کشور منجر
شده اسات .در عا ین حاال ،باه سابب شادت گارفتن تعارضاات در جامعاه
عربستان ،نهاد پادشاهی دودمانی درصورت فاوت ناگهاانی پادشااه و باروز
شکاف بر سر جانشین وی می تواند به عنوان پاشنه آشیل حکومت نیز عمال
کند.
اردن و مغرب  :با آنکه این دو کشور ،نفتی بارای صادور ندارناد؛ اماا
درآمدهای رانتی ،حجم باالیی از کل اقتصاد را تشاکیل مای دهاد و در اردن
این درآمدها از  22درصد فراتر می رود .بنابراین ،وضعیت رانتیریسام بارای
مغرب و رانتیریسم شدید برای اردن متصور است .هر دو کشاور نظاام هاای
سنتی متمایل به غرب دارند و سرخوردگی از رانات راهباردی؛ باه ویاژه در
اردن قابل طرح است .نرخ های بیکاری  26درصادی در اردن و  24درصادی
در مغرب در جمعیت جوان ،از عوارض چرخه رانت حکایت دارد .در عاین
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حال ،در هر دو کشور خواست هاای معترضاان از ابتادا سارنگونی حکومات
نبوده؛ بلکه اصالحات ،مبارزه باا فسااد ،اصاالح قاانون اساسای و افازایش
اختیارات پارلمان مطالبه شده است .هر دو کشور دارای نظام پادشاهی شبیه
به پادشاهی های دودمانی خلیج فاارس هساتند؛ هرچناد خاانواده حااکم باه
میزان کمتری در قادرت نقاش دارد .مشاوق هاای ماالی ارائاه شاده چنادان
گسااترده نبااوده؛ امااا پادشاااهان هاار دو کشااور در مساایر اجاارای اصااالحات
گام هایی برداشته اند.
کویت ،عم ان ،قطر و امارات :همه ایان کشاورها باه درآمادهای نفتای
به شدت وابسته اند و وضعیت رانتیریسم شدید برای آنها قابل تصاور اسات.
درعین حال ،درآمد نفتی سرانه باال و جمعیت کم ،از بروز جلوه های شادید
چرخه رانت و نوسان درآمدهای نفت در این کشورها جلوگیری کرده است.
همه این نظ ام ها ،به غرب گرایش دارند؛ اما میزان سارخوردگی ناشای از آن
مشخص نیست؛ ضمن اینکه این کشورها به دریافت کمک های مالی از غرب
نیازی ندارند .در عین حال ،کوچک بودن این کشورها و تهدیادهای امنیتای
پیش روی آنها ،احتما ال ً سیاست نزدیکی به غرب را تا اندازه ای توجیه کرده
اس ت .نظاام پادشااهی دودماانی و وفاور درآمادهای نفات ،امکاان تساکین
مخالفت های بالفعل و بالقوه را در این کشورها فراهم کرده است؛گو این کاه
تنها کو یت و عمان صحنه رویدادهای اعتراض آمیز بوده اناد و در دو کشاور
قطر و امارات چنین حوادثی رخ نداده است .در هر چهار کشور ،زمامدارا ن
در مواجهه با قیام های مردمی در کشورهای عربای ،باه اعطاای مشاوق هاای
مالی گسترده به مردم متوسل شدند .مجموعاه مباحاث بااال در جادول زیار
خالصه شده است.
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نتیجهگیری

این مقاله تأثیر اقتصاد سیاسی نفت در خاورمیانه در بروز قیامهای مردمی در اکثر کشورهای
عرب منطقه را بررسی کرد .به طور قطع ،رخداد پیچیدهای همچون بروز جنبشهای
اجتماعی و انقالب در سطح منطقه ،تحت تأثیر طیف مختلفی از عوامل است و ریشه بروز
این ناآرامی ها را نمی توان تنها به ساختارهای اقتصادی و سیاسی رانتی نسبت داد .با این
همه ،مقاله کوشید از این منظر ،علل بروز این رخداد بسیار مهم و تقریباً بیسابقه در منطقه
را بررسی کند .تقابل نظام اقتصادیِ رانتیِ در کنترل نخبگان با تقاضاهای یک بافت
اجتماعی پ ویا؛ اما محروم ،تصویری کالن از علل بروز نارضایتی عمیق اجتماعی و
درنهایت ،شورش علیه وضع موجود را به دست میدهد و میتواند در توضیح علل بروز
انقالب های عربی مفید واقع شود .با این همه ،این الگوی کلی قادر نیست خط سیرهای
متفاوت در حرکت های اعتراضی در جوامع عربی را توضیح دهد .واقعیت این است که
رانتهای خارجی در خأل عمل نمیکنند .توضیحات و سازوکارهای فراوانی را میتوان
درباره آثار منفی اتکا به این رانتها بر حوزههای مختلف مطرح کرد .با این همه ،این
سازوکارها در نهایت جنبهای احتمالی دارند و ممکن است آثارشان بر ثبات سیاسی توسط
دیگر عوامل دستکاری شود .مقاله نشان داد که اتفاقاً این عوامل فراوانند .شکافهای
تاریخی ،سرخوردگی ناشی از رانت راهبردی ،نهاد پادشاهی دودمانی ،میزان وفور
درآمدهای رانتی و شیوه پاسخ زمامداران به بحران ،همگی بر سرنوشت نهایی تقابل مورد
نظر تأثیرگذارند و نمیتوان الگویی مشابه برای همه کشورها ارائه کرد.
تا آنجا که به کشورهای عربی مربوط میشود ،فعال شدن شکافهای تاریخی و
وجود نهاد پادشاهی دودمانی را میتوان مهمترین متغیرهای مداخلهگر در تحلیل آثار اتکا
به رانتهای خارجی به حساب آورد .متغیر نخست اثر بیثبات کننده دارد و متغیر دوم اثر
ثبات بخش .بحرین نمونه جالبی از تقابل همزمان این دو اثر را به نمایش میگذارد .با این
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حساب ،احتمال بروز ناآرامی گسترده در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به واسطه
کارکرد ثبات بخش نهاد پادشاهی دودمانی پایین است؛ ضمن اینکه وفور درآمدهای نفتی نیز
زمینه بروز نارضایتی های گسترده را کاهش داده است .در این منطقه آسیبپذیرترین کشور
از این نظر عربستان است که فعالتر شدن شکاف تاریخی ،کثرت مدعیان پادشاهی ،کاهش
نسبی وفور درآمدها و رشد سریع جمعیت میتواند کارکرد متغیرهای ثبات بخش را
تضعیف کند .از این منظر ،میتوان گفت کارکردهای ثباتبخش پادشاهی دودمانی در یک
کشور نفت خیز کوچک در مقایسه با کشور بزرگ و دارای تنوعات قومی و جمعیتی
همچون عربستان مؤثرتر خواهد افتاد .نارضایتی و سرخوردگی شیعیان عربستان که اتفاقا در
مهمترین مناطق نفتخیز این کشور استقرار دارند ،چشماندازی از بیثباتی را در این کشور
پدید آورده است و رخدادهای بحرین و یمن نیز میتواند به عنوان عوامل شتابدهنده این
بی ثباتی عمل کند .رقابت بر سر قدرت در درون خانواده گسترده پادشاهی عربستان نیز
تهدیدی برای کارکردهای ثبات بخش پادشاهی دودمانی است .به موازات رشد سریع
جمعیت نیز درآمد سرانه نفتی در حال کاهش است و به موازات آن رانتهای در اختیار
زمامداران رو به کاهش خواهد گذاشت .در ضمن ،باید توجه داشت که سیاست منطقهای
قدرت های بزرگ در سمت و سو دادن به روند تحوالت و ناآرامیها دستکم در شماری
از کشورها ی منطقه؛ از جمله بحرین ،سوریه ،مصر و یمن ،نقش مهمی داشته است.
حساسیت فوقالعاده منطقه برای منافع قدرتهای بزرگ؛ به ویژه امریکا ،تردیدی در عزم
جدی این کشورها برای مدیریت بحران قیامهای مردمی باقی نمیگذارد .مقاله تأثیر
سیاست قدرتهای فرامنطقهای را از منظر سرخوردگی عمومی ناشی از رانت راهبردی
بررسی کرد .این بررسی نشان داد در کشورهای بزرگ منطقه ،همراهی نظام سیاسی حاکم
با سیاست های غرب در بروز اعتراضات گسترده و تقاضا برای سرنگون کردن نظام نقش
مهمی داشته است.
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