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نبذة عن جامعة جورجتاون في قطـر

تأسست جامعة جورجتاون في عام 1789 وهي إحدى المؤسسات األكاديمية والبحثية الرائدة في العالم التي تقدم تجربة تعليمية فريدة من نوعها، وتسهم في إعداد الجيل 

القادم من المواطنين العالميين القادرين على القيادة وإحداث تغيير إيجابي في العالم. 

وعملت جامعة جورجتاون في قطر )GU-Q( منذ انطالقتها عام 2005 من أجل تمكين الطالب ودعم القدرات البشرية التي تحتاجها منطقة الشرق األوسط في القرن الواحد 

وعشرين وتقديم تجربة تعليمية شاملة مبنية على أعلى المعايير األكاديمية. تقدم درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية دراسات متعددة التخصصات في سياق 

عالمي، وهي نفس المناهج والبرامج التي توفرها جامعة جورجتاون كلية إدموند أ. وولش للشؤون الدولية في واشنطن. ويتم تقديم درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون 

الدولية في أربع تخصصات: االقتصاد الدولي والسياسة الدولية والثقافة والسياسة والتاريخ الدولي. كما يمكن للطلبة أن يختاروا بين ثالثة برامج شهادات الستكمال مجال 

تخصصهم، وهي الدراسات العربیة واإلقلیمیة والدراسات األمریكیة واإلعالم والسیاسة.

توفر جامعة جورجتاون في قطر مجاالً متميزاً للتعليم والبحث والتفاعل مع المجتمع المحلي، إذ لديها أحدث القاعات والمرافق والفصول الدراسية، كما تضم الجامعة علماء 

مرموقين على الصعيد الدولي وأعضاء هيئة التدريس من المستوى الرفيع وإداريين متفانين، إضافة إلى أن الجامعة تحتوي على أفضل مكتبة تعنى بمجال العالقات الدولية 

في المنطقة.

كما تستضيف جامعة جورجتاون في قطر مركز الدراسات الدولية واإلقليمية )CIRS(، وهو معهد بحثي رائد يرعى العديد من الدراسات األكاديمية ذات األهمية األساسية 

إقليمياً ودولياً، بما في ذلك المبادرات البحثية ذات الصلة بالعالقات الدولية واالقتصاد السياسي والسياسات الداخلية لدول الخليج. لمعرفة المزيد عن الفعاليات والبرامج 

 http://qatar.sfs.georgetown.edu/ar :المتميزة التي تقدمها جامعة جورجتاون في قطر ولالستفادة من البحوث التي توفرها، يرجى زيارة موقعها اإللكتروني

نبذة عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية

يعد مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بجامعة جورجتاون في قطر، والذي تم إنشاؤه عام 2005، من أوائل المعاهد البحثية المتخصصة في الدراسات األكاديمية المتعلقة 

بالقضايا اإلقليمية والدولية، وذلك من خالل الحوار وتبادل األفكار، والبحث والمنح الدراسية، والعمل مع الدارسين وصناع الرأي والمهنيين والناشطين على الصعيدين  

المحلي والدولي.

استرشاداً بمبادئ التميز األكاديمي والمشاركة المجتمعية، وتبنياً لرؤية تقدمية، تدور الرسالة التي يتبناها المركز حول خمسة أهداف رئيسية:

•  توفير محفل للمنح الدراسية والبحث حول الشؤون الدولية واإلقليمية.

•  تشجيع البحث المتعمق وتبادل األفكار.

•  تعزيز إجراء حوار مستنير بين الطالب والدارسين والمهنيين في مجال الشؤون الدولية.

•  تسهيل تدفق األفكار والمعرفة دون قيود من خالل نشر اإلنتاج البحثي للمركز، وعقد المؤتمرات والندوات، وإقامة ورش عمل مخصصة لتحليل معضالت القرن الحادي والعشرين.

• المشاركة في أنشطة تواصلية مع مجموعة واسعة من الشركاء المحليين واإلقليميين والدوليين.

cirs.georgetown.edu للمزيد من المعلومات عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

نبذة عن مؤسسة قطر

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع منظمة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل 

إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.

تأسست مؤسسة قطر سنة 1995 بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة 

مجلس إدارتها. 

تلتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمتها االستراتيجية ذات الفروع الثالثية الشاملة للتعليم، والبحوث والعلوم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع للتعليم يجذب ويستقطب 

أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق 

استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضاً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية االحتياجات 

www.qf.org.qa المباشرة للمجتمع. للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

يتاح نشر هذا التقرير من خالل الدعم السخي الذي تقدمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

الغالف: “رسم بياني لخسارة أسعار النفط” ل كوستسوف 2015

تصميم الغالف: شذى عفيفي
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واحدة   ،2014 العام  ومنذ  وانخفاضها،  األسعار  ارتفاع  من  المتكررة  بدوراته  تاريخياً  المعروف  الهيدروكربونات،  قطاع  يشهد 

االقتصاديات  على  التراجع  هذا  تداعيات  وتكتسي  الماضي.  القرن  تسعينات  منذ  نشهدها  لم  التي  الهبوط  حاالت  أقسى  من 

األوضاع  حيث  من  فقط  ليس  تداعيات  التأثير  ولهذا  خاّصة.  بأهمّية  العربي  الخليج  دول  في  والغاز  النفط  على  المعتمدة 

االقتصادية المتغّيرة جّراء انخفاض اإليرادات وتقلص الميزانيات الوطنية، ولكن أيضاً من حيث احتمال أن يؤدي إلى اضطراب 

هو  الخليج  أنحاء  في  السلطوي  الحكم  واستمرار  الدائم  االستقرار  أن  طويلة  فترة  منذ  الباحثون  رأى  لقد  وسياسي.  اجتماعي 

إذا  الظروف  هذه  أّن  بيد  لمواطنيها.  والمالي  المادي  الرفاه  لضمان  المنطقة  دول  تبذلها  التي  للجهود  نتيجة  األرجح  على 

مزايا  وتوفير  العام،  للقطاع  ضخمة  رواتب  ودفع  واسعة،  اجتماعية  برامج  تقديم  من  الدول  تتمكن  ولم  جذرياً  تغيراً  شهدت 

امتثاالً. أقل  الخليج  دول  يصبح سكان  فقد  النطاق،  واسعة  وإعانات 

أنها أضاءت جميع  الريعّية، ومظاهرها، وعواقبها، ويفترض  أسباب  الخليج على  أدبّيات مكينة وضليعة عن دول  ركزت 

 2009 العام  في  واإلقليمية  الدولية  الدراسات  مركز  أطلق  وقد  تقريباً.  المنطقة  في  واالقتصادي  السياسي  السلوك  جوانب 

أطلق   ،2017-2016 األكاديمي  العام  من  وبدءاً  العمل،  ذلك  على  وبناًء  الموضوع.  هذا  حول  السنوات  متعدد  بحثياً  مشروعاً 

لدراسة  وتحديداً  الخليج،  منطقة  في  الموارد”  “لعنة  الستكشاف  جديدة  بحثية  مبادرة  واإلقليمية  الدولية  الدراسات  مركز 

الحالية. اإلقليمية  والظروف  والغاز  النفط  أسعار  خلفية  على  األدبيات،  في  الموارد  لعنة  حول  الدائر  النقاش 

السياسية  الترتيبات  والديمقراطية؛  الموارد  عائدات  بين  العالقات  دراسة  إلى  الجديد  البحثي  المشروع  هذا  يهدف 

والتعليم؛  والتحضر  المهني  التخصص  الخصخصة؛  جهود  السياسات؛  وضع  والبيروقراطية؛  للدول  الهيكلية  األسس  واالقتصادية؛ 

االجتماعية  التغيرات  والدولي؛  اإلقليمي  التعاون  العمل؛  لسوق  السكانية  التركيبة  االقتصادي؛  التنويع  القومي؛  األمن  هيكل 

وانعكاساتها  الموارد  لعنة  أطروحة  تأويل  على صحة  المبادرة  تركز هذه  الهوية.  الفني؛  اإلنتاج  الجندرية؛  العالقات  والثقافية؛ 

يعوق  “النفط  القائل:  الزعم  ودّقة  ما مدى صحة  المنطقة.  في  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  الدينامّيات  العديد من  على 

تغيير  في  الريع  يسهم  هل  الموارد؟  بإيرادات  يتعلق  فيما  السياسية  النخب  سلوك  على  الحكم  نوع  يؤثر  كيف  الديمقراطية؟” 

الدولة  ومؤسسات  الهيكلية  األسس  على  النفط  عائدات  تؤثر  كيف  يعززها؟  أنه  أم  القائمة،  واالقتصادية  السياسية  الترتيبات 

في دول الخليج؟ هل هناك عالقة بين عائدات الموارد النفطية وإنفاق الدولة العسكري؟ كيف تؤثر ترتيبات استغالل الموارد 

ولكن  االقتصادية،  الناحية  من  فقط  ليس  المجتمعات  على  الموارد  إيرادات  أثرت  كيف  الموارد؟  بلعنة  اإلصابة  احتمال  على 

التقليدية  األعمدة  بعض  قوضت  هل  عّززتها؟  أم  القبلية  العالقات  اإليرادات  هذه  أضعفت  هل  الثقافي؟  المستوى  على  أيضاً 

العالقات  على  الموارد  إيرادات  أّثرْت  وكيف  الخليج؟  مواطني  عولمة  في  الموارد  إيرادات  ساهمت  هل  الخليج؟  لهوية 

المنطقة؟ في  الجندرية 

تعيق  هل  الحالية.  الهابطة  األسعار  دورة  سياق  في  الموارد  لعنة  أطروحة  أيضاً  البحثية  المبادرة  تدرس 

الزراعية؟  و/أو  الصناعية  القطاعات  تطوير  زيادة  في  تساعدها  أم  بالموارد،  الغنية  البلدان  كفاءة  الموارد  إيرادات 

األصول  لخصخصة  الخليج  دول  تخطط  كيف  الخليجية؟  المجتمعات  على  األسعار  انخفاض  يؤثر  أن  يمكن  وكيف 

والغاز؟  النفط  في  السابقة  والكساد  االزدهار  دورات  من  الدول  هذه  في  السياسة  صناع  تعّلم  هل  للدولة؟  المملوكة 

المماثلة  األسئلة  من  وغيرها  األسئلة  هذه  معالجة  إن  والدولي؟  اإلقليمي  التعاون  على  الموارد  إيرادات  تؤثر  كيف 

أطروحة  صحة  حول  النقاش  وخاصًة  الخليج،  في  السياسي  االقتصاد  تتناول  التي  األدبيات  في  الثغرات  سد  في  ستسهم 

مجّلة من  خاص  عدد  في  الكاملة  البحثية  المقاالت  تظهر  خصوصاً.  بالمنطقة  يتعلق  وفيما  عام،  بشكل  الموارد  لعنة 
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النفط والركود المؤسسي في الخليج   .١
مهران كامروا  

المفاجئ  االستحواذ  فإّن  تحديداً،  أكثر  نكون  أن  وإذا شئنا  العربية.  الجزيرة  لدول شبه  المؤسسي  التطور  النفط جّدياً على  أّثر 

حقن  تم  عندما  للدولة،  الرسمية  وغير  الرسمية  المؤسسات  تجميد  إلى  أّدى  الضخمة  النفط  عائدات  على  المسبوق  وغير 

التغيير  سرعة  إلمالء  الدولة  ثروة  توزيع  على  قادرين  الدول  قادة  بات  الحين،  ذلك  ومنذ  الدولة.  خزائن  في  البترودوالرات 

التغيير  وتيرة  وتم ضبط  النظام،  أمن  تعزيز  المؤسسية صوب  التغييرات  كل  توجيه  الوقت، جرى  وبمرور  واتجاهه.  المؤسسي 

وفي  بالمجتمع(.  يتعلق  )فيما  الدولة  سلطة  تعظيم  بمنطق  سياسي  انفتاح  كل  إمالء  جرى  عمداً.  وبطيء  محسوب  بشكل 

الضخمة  ثروتها  توزيع  إلى  جزئياً،  قادتها  رؤية  خالل  ومن  جزئياً  الشعبية  شرعيتها  ضمان  بغية  الدولة،  بادرت  نفسه،  الوقت 

أخرى. جهة  من  مواطنيها  معيشة  مستويات  ولتعزيز  جهة،  من  السريعة  التحتية  والبنية  االقتصادية  التنمية  تعزيز  أجل  من 

الرغم  نقاشاً قديماً. وعلى  أم نعمة  نقمة  الموارد عموماً، واالّتكال عليها خصوصاً،  إذا كانت وفرة  ما  النقاش حول  يعّد 

من أّن الدراسات حول الريعية انتشرت في العقدين األخيرين، بيد أّن المفهوم المحدد “للعنة الموارد” نادراً ما يدرس منهجياً 

الظاهرة  لهذه  التاريخية  األسباب  بالتحديد في  الفجوة، وتبحث  الخاص هذه  العدد  تتناول مقاالت هذا  بالخليج.  يتعّلق  ما  في 

وبناء  والمحسوبية،  التحتية،  البنية  ونمو  البشرية،  التنمية  ذلك  في  بما  المجاالت،  من  متنوعة  مجموعة  في  وعواقبها  ونشأتها، 

لظاهرة  األوسع  الجوانب  بعض  المقالة  هذه  في  أعرض  الجندرية.  والعالقات  االجتماعي  والتطور  المؤسسي،  والتطور  الدولة 

الموارد  العواقب وضوحاً لوفرة  الخليج. وبشكل أكثر تحديداً، أزعم أن أحد أكثر  الموارد فيما يتعلق بتطور دول منطقة  لعنة 

السياسية—  السلطة  ُتماَرس من خاللها  التي  المؤسسات  تلك  الدولة—خاصة  المنطقة هو تجميد مؤسسات  واالعتماد عليها في 

الدولة. ِخزانات  إلى  تتدفق  النفط  عائدات  فيه  بدأت  الذي  الوقت  في 

جهاز  بناء  عملية  من  معين  منعطف  في  الدول  لدى  تتراكم  العربية  الجزيرة  شبه  أنحاء  جميع  في  النفط  ثروة  بدأت 

تتشكل  لم  الشيوخ راسخة نسبياً، في زمن  الرسمية، لحكم  األنماط غير  كبير  التقليدية، وإلى حّد  األنماط  الدولة، عندما كانت 

المجالين  هذين  في  الالحقة  التطورات  على  مباشر  تأثير  النفطية  للثروة  كان  للدولة.  الرسمية  المؤسسية  األجهزة  بعد  فيه 

الحالية  الحكم  أنماط  ترسيخ  من  السياسية  النخب  وتوزيعها  البترودوالرات  على  السيطرة  مّكنت  ناحية،  فمن  التكميليين. 

الريع  إيرادات  منحت  أخرى،  ناحية  ومن  جدد.  تابعين  زبائن  تشكيل  خالل  من  وأيضاً  الزبائنية،  ممارسات  تعميق  خالل  من 

ذات  الزبائنية  ممارسات  فرض  تم  السياسية.  سيطرتهم  عززت  بطرق  الدولة  مؤسسات  وتأسيس  إلنشاء  فرصة  الدول  قادة 

الزبائنية  إلى  باإلضافة  الريع،  إلى  السعي  أملى  وقد  ظاهرياً.  حديث  بيروقراطي  جهاز  خالل  من  وتعزيزها  القبلّية  األصول 

الالحق. المؤسسي  والتطور  التغيير  منطق  والمحسوبية، 

التغيير  القائمة، وإلى تباطؤ أو تشويه  المؤسسات  الريع والزبائنية إلى تجميد بعض  البحث عن  أدى مزيج من عالقات 

التغيير  بها  حدث  التي  والسرعة  االتجاه  صياغة  من  الدولة  قادة  تمكين  وإلى  به،  ستمر  األخرى  المؤسسات  كانت  ربما  الذي 

المؤسسية  والوظائف  التركيبة  ُتملي  زالت  وما  أملت  )نيوباتريمونيالية(،  جديدة  رعائية  هي  النتيجة  وكانت  المؤسسي. 

للدولة ونهجها األوسع تجاه المجتمع. إذا تبّنينا المصطلحات الشائعة لإلشارة إلى عواقب االعتماد على الموارد، فإن “اللعنة” 

التي حلت بدول شبه الجزيرة العربية كانت مؤسسية أكثر منها اقتصادية أو تنموية. قبل توضيح هذه النقاط، يجب ذكر بعض 

الموارد  وفرة  بين  المحددة  العالقة  على  المقالة  تركز  ثم  الموارد.  تبعات  وعواقب  أسباب  مجمل  حول  األولية  المالحظات 

الخليج. منطقة  في  الدولة  مؤسسات  وتطوير 

والتطور  الموارد  وفرة  بين  بالعالقة  المتعلقة  المستمرة  األسئلة  من  عدد  الستكشاف  البحث  من  مزيد  إلى  حاجة  ثّمة 

العاملة  القوى  توطين  تشجيع  خالل  من  االقتصادي  للكساد  دائماً  المنطقة  دول  استجابت  لقد  الخليج.  دول  في  المؤسسي 

على  عالمات  أي  على  للتضييق  إضافية  تدابير  الدول  بعض  اتخذت  ذلك،  ومع  الدولة.  مؤسسات  كفاءة  من  قلل  ما  لديها، 
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حين  المتحدة—في  العربية  واإلمارات  والبحرين  السعودية  العربية  المملكة  السياسي—وباألخص  أو  االقتصادي  االستياء 

الدول  هذه  استجابات  تشكل  التي  الظروف  مسألة  الفروق  هذه  تثير  نسبياً.  حميدة  دكتاتوريات  وعمان  والكويت  قطر  ظلت 

اهتماماً  الريادية  الطبقات  تستحق  بالذات،  الصدد  هذا  في  والسياسية.  االقتصادية  الظروف  في  النفط  عن  الناجمة  للتغيرات 

التجار  طبقة  تصبح  العقود،  طرح  خالل  من  التجار  طبقة  مع  قوية  زبائنية  عالقات  الدولة  فيها  تقيم  التي  البلدان  في  خاصاً. 

من  مختلفة  دورات  مع  والدولة  الريادية  الطبقات  هذه  تتفاعل  كيف  االنكماش.  أوقات  في  خاصًة  الدولة،  على  اعتماداً  أكثر 

معاً،  واالزدهار؟  األزمات  دورات  بين  االنتقالية  الفترة  في  المؤسسي  التطور  عن  هذا  يخبرنا  وماذا  وازدهاره؟  النفط  كساد 

العواقب  أال وهي  اآلن،  دراسة حتى  ينبغي من  بما  لم تحظ  ولكنها  لظاهرة مهمة  فهمنا  كثيراً  الموجودة هنا  المقاالت  تعمق 

الخليج. في  الموارد  للعنة  المتعددة 

بجامعة الدولية  الشؤون  بكلية  اإلقليمية  و  الدولية  الدراسات  مركز  مدير  و  أستاذ  منصب  حالياً  يشغل  كامروا  مهران 

ضمنها: من  آخرين،  أكاديميين  بمشاركة  أو  شخصية  بصورة  المؤلفات  من  العديد  وتحرير  بتأليف  قام  قطر.  في  جورجتاون 

Troubled Waters: Insecurity in the Persian Gulf (Cornell University Press 2018); Inside the Arab State (Oxford 
University Press 2018); and The Impossibility of Palestine: History, Geography, and the Road Ahead (Yale 
University Press 2016).
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األصول اإلمبريالية للعنة النفط  .2
ديشا جيرود ومير ر. والترز  

لكنها  النفط،  اكتشاف  عند  الوطنية ضعيفة  كانت مؤسساتها  التي  البلدان  في  التنمية  على  بلعنة  يأتي  النفط  أن  األدبيات  تؤكد 

الكويت  في  الريع  توزيع  نتتبع  اللعنة.  تجنب  على  القادة  تساعد  التي  المحددة  المؤسسات  بشأن  التوجيه  من  القليل  تقدم 

عند  الوطنية  مؤسساتهما  ضعف  من  الرغم  على  تطوراً  شهدتا  اللتان  الظاهرتان  المتطرفتان  القيمتان  وهما  عمان،  وسلطنة 

الحكام  أجبرت  قوية  رسمية  غير  مؤسسة  على  وعمان  الكويت  احتوت  األخرى،  النفط  لعنة  أمثلة  عكس  على  النفط.  اكتشاف 

قوى  موازين  لوجود  ونظراً  المحليين.  ومنافسيهم  القادة  بين  للقوى  توازن  البشرية:  التنمية  على  النفط  عائدات  إنفاق  على 

النفط، فإّن هذه المقالة تشير إلى أن وجود  التي توجد بها مؤسسات رسمية قوية وتتجنب لعنة  البلدان  غير رسمية أيضاً في 

أم نقمة. النفط نعمة  إذا ما كان  أو عدم وجود موازين قوى غير رسمية قد يساعد في تحديد ما 

واالقتصادية،  االجتماعية  التنمية  على  نعمة  أو  نقمة  يكون  أن  النفط  بمقدور  أنه  السياسي  االقتصاد  أدبيات  تؤكد 

المحّددة  المؤسسات  تلك  زالت هوّية  ما  النفط. ومع ذلك،  اكتشاف  القائمة وقت  الوطنية  المؤسسات  يتوقف على قوة  وهذا 

ضعف  أن  عموماً  ُيعتقد  غامضة.  النفط  اكتشاف  بعد  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  على  اإلنفاق  على  القادة  تحفز  التي 

تقاسم  أو  التوزيع،  إعادة  مؤسسات  ضعف  سيما  وال  رسمية”،  حكومية  “مؤسسات  غياب  على  ينطوي  الوطنية  المؤسسات 

يمارسون  كانوا  الذين  العربية،  الجزيرة  شبه  في  خاصة  القادة،  بعض  لكن  السلطات.  بين  والتوازنات  الضوابط  أو  السلطة، 

البشري  المال  رأس  النفط في  عائدات  استثمار  ذلك  قرروا مع  النفط،  إنتاج  بدؤوا  عندما  فعالة  غير  بمؤسسات رسمية  الحكم 

والمادي، ما أدى إلى استثمارات ملحوظة في الخدمات األساسية. على سبيل المثال، كان القادة في البحرين والكويت وعمان 

عليهم  وكان  النفط  اكتشاف  وقت  الوطنية  السلطة  إلى  يفتقرون  السعودية  العربية  والمملكة  المتحدة  العربية  واإلمارات 

التحتية  البنية  القادة في  التي تسيطر على األراضي داخل دولهم. ومع ذلك، استثمر هؤالء  القوية  القبلية  المجتمعات  مواجهة 

و2012.   197٣ عامي  بين  المتوسط  في  بالمئة   87 بنسبة  الرضع  وفيات  معدل  تخفيض  من  وتمّكنوا  واالقتصادية  االجتماعية 

المادية. التحتية  والبنية  والتعليم  الصحة  قد حسنت  البلدان  هذه  أن  إلى  الرضع  وفيات  معدل  في  الحاد  االنخفاض  يشير 

إلعادة  النفطية  الثروة  استخدام  من  النفط  اكتشاف  عند  الضعيفة  الرسمية  المؤسسات  ذات  الدول  تمكنت  كيف 

هنا  التركيز  ينصب  البشرية،  التنمية  على  النفط  لعنة  العربية  الجزيرة  شبه  تجنب  كيفية  لدراسة  واسع؟  نطاق  على  اإلعمار 

ومتخلفتين  فقيرتين  دولتين  وُعمان  الكويت  كانت  النفط،  لعنة  من  تعاني  التي  الدول  من  العديد  فمثل  وُعمان.  الكويت  على 

في  النفطي  بريعهم  الكبير  االستثمار  اختاروا  قادتهما  أن  غير  فعالة.  مركزية  حكومات  إلى  النفط  اكتشاف  عند  تفتقران 

الكويت  الوطنية في كل من  التنمية  أنها تدفع  يبدو   )1( التي  العوامل  يؤكد تحليلنا على  التحتية.  والبنية  االجتماعية  الخدمات 

النفط،  نعمة  شهدت  التي  األخرى  المناطق  في  معقول  بشكل  موجودة   )2( عام؛  بشكل  العربية  الجزيرة  شبه  وربما  وعمان، 

بين  مهمة  اختالفات  هناك  بالطبع،  األخرى.  البلدان  في  النفط  بلعنة  المرتبطة  الظروف  مع  تتباين  و)٣(  وكندا؛  النرويج  مثل 

سياسياً  كياناً  بالفعل  الكويت  وكانت  عمان،  من  عقود  قبل  الكويت  في  النفط  اكتشاف  تم  المثال،  سبيل  على  وعمان.  الكويت 

مثمرة. بينهما  المقارنة  تجعل  مماثلة  ودولية  محلية  قيوداً  وعمان  الكويت  واجهت  ذلك،  ومع  النفط.  اكتشاف  قبل  موحداً 

قادة  أجبر  حاسماً  عاماًل  هنالك  أن  بالحالتين،  المتعلقة  الثانوية  واألدبيات  األرشيفية  البحوث  على  باالعتماد  نحاجج، 

العشرين،  القرن  حلول  قبل  ومنافسيهم.  الحكام  بين  القوى  توازن  وهو  أال  العامة  البرامج  على  اإلنفاق  على  وعمان  الكويت 

اإلمبريالية  القوى  تركت  االستخراجية،  المؤسسات  استثمار  تستحق  وال  الطبيعية  بالموارد  فقيرة  المنطقة  أن  إلى  ونظراً 

عائدات  وعمان  الكويت  قادة  أنفق  فقد  وبالتالي  منها.  تدّخل  دون  من  نسبياً  سليمة  البالد  في  األصلية  القوى  موازين 

قبل  من  مفضاًل  التنمية  في  االستثمار  كان  ذلك،  إلى  باإلضافة  المحتملين.  المنافسين  السترضاء  الوطنية  التنمية  على  النفط 

عسكرياً. القادة  هؤالء  يدعمون  كانوا  والذين  البريطانيين، 
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على  الموارد  ثروة  تأثير  كيفية  على  كبير  أثر  لها  يكون  أن  يمكن  النخبة  بقوى  الخاّصة  الضوابط  أّن  توضيح  خالل  من 

الموارد  لعنة  القادة على تجنب  ُتجبر  الضوء على مؤسسة محّددة، وإن كانت غير رسمية،  الدراسة  العام، تسلط هذه  اإلنفاق 

النفط، حيث يكون بمقدور مجموعة نخب مهيمنة أن تخزن  النموذجية عن لعنة  القوى في األمثلة  التنمية. يغيب ميزان  على 

الرسمي  السلطة  تقاسم  يعمل  حيث  النفط،  نعمة  عن  النموذجية  األمثلة  في  قوى  توازن  يتوّفر  لكن  عقاب.  دون  من  الثروة 

البشرية. التنمية  أغراض  في  الريوع  استخدام  على  القادة  تحفيز  على  والتوازنات  الضوابط  جانب  إلى 

الحكومة  قسم  في  مشاركة  وأستاذة  النزاعات  حل  في  األعمال  إدارة  ماجستير  برنامج  مديرة  منصب  تشغل  جيرود  ديشا 

جورجتاون  كلية  في  الالتينية  أمريكا  دراسات  ومركز  األفريقية  الدراسات  برنامج  في  عضو  أيضاً  وهي  جورجتاون.  بجامعة 

مثل: محكمة  مجالت  في  المقارن  الدولي  السياسي  االقتصاد  حول  ودراسات  كتب  منشوراتها  تشمل  الدولية.  للشؤون 

 Explaining Post-Conflict Reconstruction (Oxford University Press, 2015); American Journal of Political Science;
 International Organization; Comparative Political Studies; Quarterly Journal of Political Science; Conflict
 Management and Peace Science; Journal of North African Studies; and Oxford Research Encyclopedia of Politics.

مير ر. والترز يشغل منصب مسؤول الشؤون الخارجية في مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان ومكتب شؤون الشرق األدنى التابع 

لوزارة الخارجية األمريكية، مع ملف يغطي إيران وشبه الجزيرة العربية. حاصل على دكتوراه في الحكومة من جامعة جورجتاون، 

حيث ركز بحثه على السياسة االستبدادية والرقابة والتعبئة الجماهيرية في الشرق األوسط. دّرس طلبة البكالوريوس والدراسات العليا 

مواد السياسة المقارنة بجامعة جورجتاون. ظهرت أعماله في مجموعة متنوعة من المجالت السياسية واألكاديمية المحّكمة، منها: 

Foreign Affairs, Middle East Policy, Perspectives on Politics, and Journal of North African Studies.
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أشقاء الريعية: عن الروابط بين الريوع، والنيوباتريمونيالية، ورأسمالية الدولة الريادية في الخليج  .3
ماثيو غراي  

تواجه  ال  والغاز،  النفط  إتاوات  مثل  مصادر  من  المتأّتي  الضخم  الخارجي  الدخل  ذات  الدول  أّن  الريعية  الدولة  نظرية  تقول 

التي  بالدول  قورنت  ما  إذا  المجتمع،  مع  التوزيع  وإعادة  بالديمقراطية  تتعّلق  صفقات  إبرام  في  المتمّثلة  ذاتها،  الحتمية 

يتوجب عليها أن تفرض ضرائب على مواطنيها. ولعل هذا هو أهم مساهمة نظرية قدمتها دراسات الشرق األوسط في مجال 

في  العربية  والممالك  لإلمارات  السياسية  االقتصادات  في  مختلفة  بأشكال  قائمًة  فرضّيًة  النظرية  هذه  تظّل  السياسية.  العلوم 

“التكهنات  فرضيات  نقض  أو  كبير،  بشكل  المفهوم  تحسين  إلى  تسعى  التي  المهمة  األدبيات  بعض  من  الرغم  على  الخليج، 

على  المجتمع  قدرة  فيها  تتضح  مجتمعّية  تعبيرات  عن  أدلة  على  للحصول  النظرية  تجاوز  أو  الدول،  هذه  لمثل  السلبية” 

حرة. بإرادة  القرارات  واتخاذ  مستقل  بشكل  التصرف 

شاماًل:  توضيحياً  إطاراً  بوصفها  غيرها  عن  بمعزل  تعمل  أن  تستطيع  ال  أنها  تعني  الريع  نظرية  نطاق  صياغة  إعادة  إّن 

وحتى— االقتصادية  والهياكل  النخبة  سياسات  ذلك  في  بما  معها،  وتترابط  أخرى  ديناميات  داخل  تتموضع  أن  يجب  أّنها  أي 

الرئيسية  الروابط  الورقة  هذه  تستكشف  المجتمعيين.  والنشاط  التعبير  المبكرة—دينامّيات  األدبيات  في  إنكاره  تم  ما  بقدر 

هذا  حدود  من  بكلٍّ  تعترف  أنها  كما  الريعي.  للمفهوم  المستمرة  الفائدة  لتوضيح  األخرى،  النظرية  والتفسيرات  الريعية  بين 

حتى  وصوت،  دور  لها  ليكون  الحكومية،  غير  الفاعلة  والقوى  الجهات  من  متنوعة  لمجموعة  يوفره  الذي  والنطاق  المفهوم 

بمعنى  النظام.  متانة  وتحقيق  الشعبي  القبول  نيل  إلى  الدولة  التي تسعى من خاللها  الرئيسية  اآللية  الريعية هي  تكون  عندما 

هنالك  أن  ُيقال  التحديد،  وجه  على  األخرى.  التفسيرات  وبعض  الريعية  بين  المتبادل  التفرد  إلى  حاجة  هناك  ليست  آخر، 

تدعم هذه  الخليج، حيث  لدى ملكيات  الفريدة  الجديدة  بحّلتها  الدولة  والنيوباتريمونية ورأسمالية  الريعية  بين  ثالثية  دينامّية 

أّن  إال  مستقل،  بشكل  الثالث  الدينامّيات  هذه  من  دينامّية  كل  فحص  يمكن  وفيما  وتعززها.  بعضاً  بعضها  الثالث  الديناميات 

المعاصرة. العربية  الخليج  دول  لحال  توضيحية  فاعلية  أكبر  ما،  حد  إلى  يوفر،  واحدة  ككتلة  إليها  النظر 

شاه  ُأطيح  كيف  الريعية.  تفسيرات  إلى  ُوّجهت  التي  واالنتقادات  األسئلة  من  العديد  معالجة  نحو  النهج  هذا  ينحو 

الهائلة؟ كيف  النفطية  الثروة  الكبيرة، وقبل كل شيء  القمعية  الضخم، والقدرة  الخارجي  الدعم  إيران، وتحت تصّرفه كّل هذا 

الريع،  توقعات  عكس  على  ولكن  المنطقة،  في  ريعياً  تدار  التي  السياسية  االقتصادات  أكثر  بين  من  الكويت  تكون  أن  يمكن 

الريع  تنبؤات  الرغم من  والغاز، على  النفط  ثروات  أكبر  لديها  التي  الدول  أغنى  لماذا حتى  نشاطاً؟  البرلمانات  أكثر  أيضاً  فيها 

لمواطنيها—حتى  الجديدة  العمل  فرص  وتوفير  االقتصادي،  والتنويع  التنمية،  استراتيجيات  على  بنشاط  تواظب  المبكرة، 

في  التسرع  إلى  حاجة  أي  تخفيف  يفترض  ما  أخرى،  عقود  لعدة  سيستمر  الهيدروكربونية  المواد  من  دخلها  يكون  عندما 

لنظرية  السابقة  اإلصدارات  ولكن  سياسية،  كدينامية  موجودة  غير  الريعية  أن  األسئلة  هذه  على  اإلجابات  توضح  ال  اإلصالح؟ 

النيوباتريمونيالية  مع  الريعية  ربط  خالل  من  الدقة.  من  كافية  بدرجة  متطور  توضيحي  إطار  بناء  في  فشلت  الريعية  الدولة 

النيوباتريمونيالية  أهمية  على  التركيز  مع  الريعية،  النظرية  تحسين  نحو  قدماً  المضي  هو  هنا  الهدف  فإن  الدولة،  ورأسمالية 

اآلن. حتى  البحثية  األدبيات  في  قلياًل  كان  عليها  التركيز  ألن  خاصًة  الخليجية،  السياسة  لفهم  )الجديدة(  الدولة  ورأسمالية 

وعلى  اتجاه.  كل  في  الثالث  والعالقات  للديناميات  جزئي  بتداخل  القول  إلى  هنا  الموضح  الثالثي  اإلطار  يذهب 

أو  الجديدة  الدولة  رأسمالية  تكون  قد  لكن  المعاصرة،  الخليجية  الملكية  األنظمة  في  دائماً  موجودة  الريعية  أن  من  الرغم 

واستقراره  النظام  لصيانة  أهمية  أكثر  ربما  أو  األخرى،  الدينامّية  من  األحيان  بعض  في  بروزاً  أو  قّوًة  أشّد  النيوباتريمونيالية، 

العالقة  طبيعة  أو  والمجتمع،  الدولة  بين  للعالقة  التاريخي  األساس  مثل  عوامل  ثّمة  فإن  ذلك،  ومع  الريعية.  الدينامّية  من 

طويل  ترتيباً  عادًة  ستخلق  الُنخب،  من  غيرها  أو  المحلية  أو  الدينية  أو  القبلية  النخب  قوة  أو  والحكومة،  األعمال  عالم  بين 

الدولة  رأسمالية  أهمية  تفاوت  مع  ولكن  ومشتركة،  واسعة  كانت  إن  جوهرية،  آلية  دائماً  الريعّية  ستكون  حيث  األجل، 

أخرى. إلى  دولة  من  والنيوباتريمونيالية 
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أخرى—  نظرية  تفسيرات  لها  كنظرية  أنها  هي  األولى،  للمصطلح.  المجازي  بالمعنى  “شقيقات”  للريعية  أن  يقال 

ترابطهّن  بحكم  شقيقات  إنهّن  وثيقاً.  ارتباطاً  بها  الجديدة—مرتبطة  الدولة  ورأسمالية  النيوباتريمونيالية  الحالة:  هذه  في 

مساومات  أن  حين  في  الدولة،  رأسمالية  مؤسسات  ودعم  إنشاء  في  الريعّية  األموال  تساعد  البعض:  بعضهّن  على  واعتمادهّن 

خاللها  من  مشترك،  زبائنية  وهيكل  للريوع،  توزيٍع  مسارات  معاً  تشّكل  النيوباتريمونيالية،  من  المستفيدين  وشبكات  النخبة 

دون  من  مفيد  بشكل  ُفحصت  رّبما  الديناميات  هذه  آليات  أن  من  الرغم  وعلى  الريادّية.  الدولة  رأسمالية  وتتغّذى  تترّتب 

ممالك  سياسات  تكون  ما  غالباً  ولماذا  كيف  لفهم  أكبر  مجاالً  يوفر  شمولية  األكثر  النهج  أن  إال  متعددة،  نظريات  إلى  الرجوع 

الخليجية. السياسات  في  مركزية  الريوع  تظل  شفافة—ولماذا  وغير  شخصية  الخليج 

كلية  في  أوسطية  الشرق  والدراسات  السياسية  الدراسات  تدريس  في  مشارك  أستاذ  منصب  يشغل  غراي  ماثيو 

في  مشاركاً  وأستاذاً  أوالً  محاضراً  كان  الكلية،  إلى  انضمامه  قبل  طوكيو.  في  واسيدا  بجامعة  الدولية  الليبرالية  الدراسات 

الريعية  الدولة  نظرية  على  الحالّية  أبحاثه  تركز  األسترالية.  الوطنية  الجامعة  في  واإلسالمية  العربية  الدراسات  مركز 

مثل: محكمة  مجالت  في  ومقاالت  كتب  منشوراته  أحدث  تشمل  العربية.  الخليج  دول  في  الدولة  رأسمالية  ونظريات 

Global Security Watch—Saudi Arabia (Praeger, 2014); Qatar: Politics and the Challenges of Development (Lynne 
Rienner, 2013); Conspiracy Theories in the Arab World: Sources and Politics (Routledge, 2010); Critique: Critical 
Middle East Studies; Arab Studies Quarterly; Global Change, Peace and Security.
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اإلصالحّيون والدولة الريعية: إعادة تقييم آلية االستيعاب في نظرية الدولة الريعية  .4
جيسي موريتز   

وأشعلت  األهلية،  الحرب  وعززت  األوتوقراطيين،  أطاحت  ثورية  اضطرابات  غمار  يخوض   2011 العام  في  العربي  العالم  كان 

محتارين  وتونس،  مصر  على  الباحثون  ركز  وفيما  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  أنحاء  معظم  في  النطاق  واسعة  احتجاجات 

الغنية  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  على  المشتغلين  الباحثين  فإّن  العاصف،  التغيير  هذا  مثل  توقع  في  فشلهم  سبب  حول 

الدول  الريعّية  الدولة  نظرية  تصور  الريعية.  الدولة  لنظرّية  إثباتاً  الدول  هذه  في  للثورة  النسبي  الغياب  في  رأوا  بالموارد 

ثروات  استمرت  طالما  الشعبية  والمساءلة  الديمقراطي  التحول  مقاومة  على  استثنائية  بقدرة  تتمتع  أنها  على  بالنفط  الغنية 

التدفق. في  الموارد 

الفرق  إلى  إشارة  في  االستثنائية،  “الريوع”  بسبب  أنه  هي  ريعية”،  “صفقة  عليها  يطلق  والتي  األساسية،  الفرضية 

االمتناع  للدولة  يمكن  النفط،  مثل  الطبيعية  الموارد  لبعض  بالنسبة  الدولية  السوق  في  والسعر  اإلنتاج  تكلفة  بين  الكبير 

المواطنين(.  إلى  األول  المقام  في  المجتمع  يشير  )حيث  المجتمع  على  ثروتها  من  جزء  توزيع  و  الضرائب،  فرض  عن 

في  بما  مادية،  مزايا  شكل  في  الريع”،  “توزيعات  على  للحصول  السعي  لصالح  الدولة  سلطة  في  الطعن  حوافز  ُتثّبط  وبذلك، 

الخاصة،  والقروض  األراضي  وحزم  المدعومة،  المرافق  وأسعار  المباشرة،  النقدية  والتحويالت  القروض،  من  اإلعفاء  ذلك 

الحكومة. لدى  والتوظيف 

العالقة  أن  ذلك،  من  واألهم  بشدة.  المجتمعات  تحركها  التي  اإلصالح  حركات  دراسة  تجاهل  تم  السياق،  هذا  في 

الريع  من  المستمدة  الثروة  توزيع  أن  إلى  تشير  الريعّية—والتي  الدولة  نظرّية  معظم  عليها  تقوم  التي  المركزية  السببية 

خالل  ومن  الوطني.  دون  المستوى  على  خاصة  شك،  موضع  كبير  حد  إلى  يزال  اجتماعي—ال  هدوء  إلى  بالضرورة  يؤدي 

طريقة  المقالة  تستخدم  هذه.  االستيعاب”  “آلية  حدود  المقالة  هذه  تكشف  الريعية،  الدولة  منطق  استثناءات  على  التركيز 

واآلليات  الفعلية  بالنتائج  الريعية  الدولة  لنظرية  السببية  واآلليات  المتوقعة  النتائج  تقارن  حيث  التحليل،  في  التطابق 

ُعمان.  وسلطنة  البحرين  ومملكة  قطر  دولة  حاسمة:  مقارنة  حالة  دراسات  ثالث  في  الحقيقي،  العالم  حاالت  في  السببية 

يقل  ال  ما  الريوع  تلك  شكلت  حيث  الريعية،  للدولة  الكالسيكي  التعريف  مع  تتوافق  الثالث  الدول  أن  من  الرغم  وعلى 

درجة  لتحقيق  أيضاً  تّم  قد  الحاالت  هذه  اختيار  فإن  العربي،  الربيع  بداية  في  الحكومية  اإليرادات  من  بالمئة  أربعين  عن 

المتغير  مع  متوقعة  اتجاهات  في  الريع(  من  المستمدة  )الثروة  المستقل  المتغّير  يختلف  حيث  المتزامنة،  التغّيرات  من 

تشير  )حيث  الريع  في  وفرة  األكثر  الدولة  تمثل  قطر  أن  أي  الوطني.  المستوى  على  األقل  على  المجتمعية(  )التهدئة  التابع 

من  عانت  متوسطة،  حالة  ُعمان  تمثل  مجتمعية؛  اضطرابات  أقل  وشهدت  الواحد(،  للفرد  بالنسبة  الريوع  إلى  الريع  وفرة 

2011 لكنها هدأت منذ ذلك الحين؛ وتمثل البحرين أقل الحاالت وفرة في الريوع وشهدت احتجاجات  االضطرابات في العام 

.2011 العام  منذ  ومستمرة  النطاق  واسعة 

في  بما   ،2011 العام  منذ  السياسي”  “العمل  في  النخراطهم شخصياً  المواطنين  مبررات  بشكل خاص  البحث  يستكشف 

خالل  ومن  شخصياً،  التقليدية،  اإلعالم  وسائل  خالل  من  العامة  المناقشات  في  ومساهمتهم  المظاهرات  في  مشاركتهم  ذلك 

الريعّية دقيقة  الدولة  إذا كانت نظرية  المحلّية.  اإللكترونية  اإلنترنت مثل تويتر وفيسبوك وواتساب، والمواقع  المنتديات عبر 

اإلحباط  المادية )مثل  بالعوامل  أكثر  كانوا مدفوعين  المتظاهرين  أن  إلى  أن يشير ذلك  أال يجب  الوطني،  المستوى دون  على 

من البطالة أو عدم الرضا عن المزايا االقتصادية ّما يشير إلى احتمال السعي للحصول على ريع( بدالً من الدوافع غير المادية 

لماذا  توضيح  نشطاء سياسيين  مقابالت مع  ذلك، طلبنا في  بناًء على  للدولة(؟  أكبر  بمساءلة  أو  السياسية  باللبرلة  الرغبة  )مثل 

السياسي. العمل  في  االنخراط  الشخصي،  المستوى  على  قرروا، 
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الرغبة  المحتجون في مقابلة أن تعبئتهم كانت بسبب  السياسية. قد يدعي  للتعبئة  السبب األساسي  يصعب جداً تحديد 

بالتزامن مع ذلك  لو لم يكونوا يواجهون  ليفعلوا ذلك  الواقع ما كانوا  بينما في  السياسية،  الحقوق  الحصول على مزيد من  في 

السياسي  للعمل  المادية  وغير  المادية  للدوافع  الدقيق  التقييم  عبر  طرق:  بعدة  المسألة  هذه  البحث  تناول  بطالة.  ضغوط 

المعبر عنه في المقابالت المتعمقة؛ وعبر تفّحص نوع اإلصالح المطلوب )على سبيل المثال، حصيلة توظيف أفضل، أو حقوق 

من  بدالً  أو،  الدولة،  من  ريعّية  توزيعات  تلّقي  بعد  السياسي  العمل  عن  توقفوا  قد  كانوا  إذا  ما  توثيق  وعبر  أكبر(؛  سياسية 

األكثر  التحدي  األخير  السياسي—ويشكل  باإلصالح  المطالبة  في  استمروا  ذلك  ومع  السياسي  نشاطهم  نتيجة  مادياً  عانوا  ذلك، 

جوهرية آللية االستيعاب. بهذا، فإّن هذه المقالة هي عبارة عن تحقيق في صفقة الريعية نفسها، ولكن ليس فقط من منظور 

والغياب  الدولة،  توزعها  التي  الريع  من  الممولة  المزايا  بين  العالقة  على  عموماً  يعتمد  والذي  شيوعاً،  األكثر  )النهج  الدولة 

أنفسهم. المواطنين  منظور  من  أيضاً  ولكن  الوطني(،  المستوى  على  المجتمعية  لالضطرابات  النسبي 

األسترالية  الوطنية  الجامعة  في  واإلسالمية  العربية  الدراسات  مركز  في  دكتوراه  باحثة  منصب  تشغل  موريتز  جيسي 

بين  العالقات  على  النفطية  الثروة  تأثير  على  الحالي  بحثها  يركز  الخليج.  في  السياسي  االقتصاد  في  تتخصص  حيث 

األكاديمية: منشوراتها  تشمل   .2011 العام  بعد  ما  فترة  خالل  الخليج  في  المعارضة  حركات  وعلى  والدولة،  المجتمع 

 The Contemporary Middle East: Revolution or Reform? (Melbourne University Press, 2014); “Rents,
 SMEs, and the Structural Obstacles to Entrepreneurialism in Oman, Bahrain, and Qatar,” in
 Employment and Career Motivation in the Arab Gulf States: The Rentier Mentality Revisited (Gerlach
 Press, 2015); and “The Easy Enemy: The Shia and Sectarianism in the Arab States of the Gulf
 and Yemen during the Arab Spring,” in Middle Eastern Minorities and the Arab Spring: Identity and
Community in the Twenty-First Century (Gorgias Press, 2017).
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تحصى  وال  تعد  ال  التي  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  المصائب  شرح  في  الوفرة”،  “مفارقة  أو  الموارد،  لعنة  اسُتخدمت 

نحو  والميل  االقتصادي،  التخلف  الحصر،  ال  المثال  على سبيل  ذلك،  في  بما  الكبيرة،  الهيدروكربونية  الثروات  ذات  البلدان  في 

االستبداد، واالضطراب. تِرُد ضمن أدبيات لعنة الموارد واحدة من الحجج األكثر إثارة لالهتمام التي أدخلت على مدى العقد 

العمل،  سوق  دخول  على  النساء  النفط  دخل  يشجع  ال  باختصار،  المجتمع.  في  المرأة  بوضع  النفطية  الثروة  تربط  الماضي، 

وسياسياً. اقتصادياً  تهميشهن  إلى  بدوره  يؤدي  ما  وهو 

بحجة  الهولندي”،  بـ“المرض  الجندرية  المساواة  عدم  ربط  الذي  روس  مايكل  هو  الصدد  هذا  في  شهرة  األكثر  ولعل 

سلبية  بنتائج  الموارد  على  القائمة  االقتصادات  تسّببت  حيث  االقتصاد،  لهيكلة  ثانوياً  نتاجاً  كانت  الجندرية  المساواة  عدم  أن 

النسائية بطريقتين.  العاملة  القوى  النفط يؤثر على مشاركة  ارتفاع دخل  إلى أن  بإشارته  النساء. غامر روس  بشكل خاص على 

أدخلت  والتي  والمالبس،  النسيج  صناعة  في  الموجودة  تلك  سيما  وال  للتصدير،  الموجهة  المصانع  في  النمو  قلة  إحداهما 

الحاجة إلى دخل ثان في األسرة،  النفطية، ما يقلل من  الريوع  العمل. واألخرى هي من خالل توزيع  النساء في سوق  تاريخياً 

يعمل  النفط  أن  بحجة  بالبطريركية،  النفط  وموسغريف  ليو  ربط  كما  المنزل.  خارج  النساء  عمل  إلى  الحاجة  يقلل  وبالتالي 

المكلفة  الشوفينية  السياسات  على  للحفاظ  الميزانية،  في  ومرونة  ريوع  من  يلزم  بما  النظام  تزويد  على  مباشر  غير  بشكل 

لدور  المعطاة  األهمية  من  الرغم  على  إسالمية.  تكون  ما  غالباً  الرئيسية—والتي  المحافظة  المصالح  مجموعات  ترضي  التي 

سياساٍت  على وجود  كثيرة  أدلة  يقدمون  ال  المؤلفين  فإن  العمل،  إلى سوق  ونفاذها  المرأة  لتقييد حركة  المصممة  السياسات 

العمل. قوة  في  المشاركة  من  النساء  منع  لدرجة  متشّددة 

األوسط  الشرق  في  غالباً،  السلبية  واالقتصادية،  االجتماعية  النتائج  لتسويغ  الموارد  لعنة  تفسيرات  استخدام  يشيع 

أّن  كما  الطبيعي.  والغاز  النفط  من  العالم  احتياطيات  من  متناسبة  غير  بحصة  المنطقة  تمّتع  بسبب  وذلك  أفريقيا،  وشمال 

من  كل  يركز  العاملة.  القوة  في  النساء  مشاركة  حيث  من  العالم  معدالت  أقل  من  واحدة  شيء،  كل  بعد  المنطقة،  لدى 

أّن  ويفترضون  االتجاه؛  لهذا  خاصاً  رمزاً  باعتبارها  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  بلدان  على  وموسغريف  وليو  روس 

وجه  على  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  الموجودة  الجندرية  المساواة  عدم  حالة  انتظام  في  تتجّسد  استنتاجاتهم  صحة 

للمرأة  واالقتصادية  االجتماعية  الفرص  عن  جداً  متمايزة  أفكاراً  التقليدية  األكاديمية  للحكمة  أّن  نرى  عام،  بشكل  الخصوص. 

ما  نادراً  ولكنها  النفطية،  الثروة  من  جزئياً  مولودة  أنها  على  األبوّية  إلى  تنظر  إذ  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 

للمرأة. المعيشية  الحقائق  في  تتعمق 

على النقيض من األعمال الحديثة، نجد أنه في ظل ظروف معينة—كما هو مبين بشكل مدهش في دول شرق أوسطية 

بحثنا  العمل. يكشف  قوة  اإلناث في  الجندرية: مشاركة  المساواة  أبعاد  أحد  إيجابي على  تأثير  للنفط  يكون  أن  معينة—يمكن 

دول  من  العديد  في  العاملة—وتحديداً  القوى  في  أكثر  يشاركن  النفطية  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  دول  في  النساء  أن 

التعاون  تتمتع جميع دول مجلس  الموجودة.  الموارد  لعنة  أدبّيات  األصلية في  التوّقعات  يفوق  الخليجي—بما  التعاون  مجلس 

الشرق  منطقة  في  اإلقليمي  المتوسط  من  بكثير  أعلى  مشاركة  بمعدالت  السعودية،  العربية  المملكة  باستثناء  تقريباً،  الخليجي 

الخليجي  التعاون  النسائية في دول مجلس  العاملة  القوى  الحاالت فإّن معدالت مشاركة  أفريقيا، بل في بعض  األوسط وشمال 

الغرب. مع  إيجاباً  ُتقارن 

جميعاً  تتأسس  لم  النفطية  الريعية  الدول  أن  إدراك  المهم  من  الموارد،  للعنة  المحتملة  الجندرية  التأثيرات  لفهم 

مختلفة  بطرق  يؤثر  أن  فيها  الريع  توزيع  وقدرات  اقتصاداتها  هياكل  لتمّيز  المرّجح  من  فإنه  الواقع،  وفي  المساواة؛  قدم  على 

العمل  توطين  سياسات  لتبني  كان  كيف  ونكشف  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  على  الورقة  هذه  في  نرّكز  فيها.  النساء  على 

مجلس دول  في  العمالة  توطين  وسياسات  الجندر،  الموارد،  لعنة  ملعونة؟  تعد  لم   .5
         التعاون    الخليجي

غيل بتورف، ونوراء اللواتي، وبوزينا سي. ويلبورن  
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أن  نزعم  الموارد.  للعنة  االجتماعي  التأثير  على  يلقي ضوءاً جديداً  ما  الدول،  لمواطني هذه  العاملة  القوى  على  جندرية  آثار 

الفريدة نسبياً، مسؤولة  النفطية والريعية  الخليجي  التعاون  تنبثق مباشرة من ثروة دول مجلس  التي  العمالة،  سياسات توطين 

الخليجي. التعاون  مجلس  دول  في  العاملة  القوى  في  النساء  مشاركة  زيادة  عن  األقل  على  جزئياً 

المرأة  حقوق  برنامج  في  مساهمة  وخبيرة  كانساس،  بجامعة  السياسية  للعلوم  مساعدة  أستاذة  منصب  تشغل  بتورف  غيل 

للشؤون  هوبي  كلية  في  زائرًة  مساعدًة  أستاذًة  كانت  رايس.  بجامعة  العامة  للسياسة  بيكر  بمعهد  األوسط  الشرق  في 

االستبدادية،  األنظمة  في  السياسية  واألحزاب  االنتخابات  على  عموماً  بحثها  يركز   .2017 العام  في  هيوستن  بجامعة  العامة 

منشوراتها: تشمل  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  في  إقليمي  تخصص  مع  المرأة،  وتمكين  الجندر  إلى  باإلضافة 

“Participation and Boycott in Authoritarian Elections,” Journal of Theoretical Politics (2017); “Kin-Based 
Values and Attitudes toward Gender Equality in Morocco and Egypt,” Empowering Women after the Arab 
Spring (2016); and “Coordination Failure and the Politics of Tribes: Jordanian Elections under SNTV,” 
Electoral Studies (2015).

مع  الماجستير  درجة  على  حاصلة  قابوس.  السلطان  بجامعة  السياسية  العلوم  قسم  في  محاضرة  منصب  تشغل  اللواتي  نوراء 

الجدوى  أطروحتها  تناولت  والسياسية.  االقتصادية  للعلوم  لندن  كلية  من  الدولي  السياسي  االقتصاد  في  االستحقاق  مرتبة 

الشرق  دراسات  والسياسة،  الجندر  البحثية  اهتماماتها  تشمل  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  في  العمالت  لتوحيد  السياسية 

الدولي. السياسي  واالقتصاد  األوسط، 

رؤوس  تأثير  الحالّية  بحوثها  تتناول  سميث.  بكلية  الحكومة  في  مساعدة  أستاذة  منصب  تشغل  ويلبورن  سي.  بوزينا 

وشمال  األوسط  الشرق  في  االجتماعي  والتغيير  المؤسسي  اإلصالح  على  العربي  الشتات  وشبكات  األجنبية  األموال 

معهد  في  األوسط  الشرق  في  اإلنسان  وحقوق  المرأة  برنامج  في  مساهمة  باحثة  وهي  الجندر.  على  التركيز  مع  أفريقيا، 

مثل: محكمة  مجالت  في  ومقاالت  كتب  األكاديمية  منشوراتها  تشمل  رايس.  بجامعة  العامة  للسياسة  الثالث  بيكر  جيمس 

The Business of Ballots: Financial Globalization and Women’s Political Agency in the Arab World; The Politics of 
the Headscarf in the United States (Cornell University Press, 2018); Social Sciences Quarterly; Political Research 
Quarterly; Journal of Women, Politics & Policy; and Journal of North African Studies. 
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عالمياً  العسكري  اإلنفاق  مستويات  بأعلى  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  في  أخرى  ودول  الخليجي  التعاون  مجلس  يتمتع 

اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  مئوية  العسكري—كنسبة  اإلنفاق  متوسط  فإن  الدولي،  للبنك  ووفقاً  اقتصاداتها.  من  مئوية  كنسبة 

الخليجية  غير  الدول  في  بالمئة  و5.٣  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  بالمئة   5.7 2015—كان  العام  إلى   2000 العام  من 

لإلنفاق  الدولة  باهظة من حيث خفض فرصة  تكاليف  العسكري  لإلنفاق  يكون  قد  أفريقيا.  األوسط وشمال  الشرق  منطقة  في 

لزيادة  يكون  قد  االقتصاد،  بقية قطاعات  العسكري مع  القطاع  لروابط  وتبعاً  والصحة.  التعليم  مثل  العامة،  المنافع  توفير  على 

في  الرئيسية  العوامل  دور  دراسة  المهم  من  لذلك،  الكلي.  االقتصادي  النمو  على  إيجابي  أو  سلبي  تأثير  الجيش  على  اإلنفاق 

البلدان. داخل  العسكري  اإلنفاق  تخصيص 

للريوع  المشترك  التأثير  أخذ  العسكري، من خالل  باإلنفاق  المتعّلقة  السياسي  االقتصاد  أدبيات  في  المقالة  تسهم هذه 

الخليجي. هناك دراسات  التعاون  العسكري القتصادات دول مجلس  اإلنفاق  االعتبار في شرح  بعين  السياسي  النفطية والفساد 

النفطية  للريوع  المشترك  التأثير  أّن  إال  العسكري.  واإلنفاق  الصراع  على  والفساد  النفط  لريوع  المستقلة  اآلثار  استقصت 

مهمل. مجال  هو  العسكري  اإلنفاق  على  والفساد 

المستوى  على  الفساد  إلى  يستند  العسكري  اإلنفاق  على  النفط  لريوع  النهائي  التأثير  أن  في  المقالة  فرضية  تتمّثل 

إلى  تشير  أن  و/أو  ضخامتها  من  تغّير  أن  يمكن  العسكري  اإلنفاق  على  النفطية  الريوع  آثار  فإّن  آخر،  بمعنى  الحكومي. 

الريوع  شهدتها  التي  السابقة  التطورات  أثر  المؤلفون  استخدم  الفرضية،  هذه  الختبار  السياسي.  الفساد  من  مختلفة  مستويات 

األثر  بتراجع  الخاصة  البيانات  باستخدام  وذلك  العسكرية،  النفقات  شهدتها  التي  الحالية  التطورات  على  والفساد  النفطية 

أيضاً  نراجع  وللمقارنة،   .2014 العام  إلى   1984 العام  من  بدءاً  خليجية،  دول  خمس  في  والسنة،  البلد  مستوى  على  الثابت 

بالدوافع  التحكم  خالل  من  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  خليجية  غير  دول  عشر  من  مكّونة  عينة  في  فرضيتنا 

الدول  عينتي  كال  في  العسكري  اإلنفاق  على  النفطية  للريوع  النهائية  اآلثار  أن  النتائج  وجدت  العسكري،  لإلنفاق  الرئيسية 

التحكم. متغيرات  من  مختلفة  لمجموعات  بالنسبة  قوية  النتيجة  وهذه  السياسي.  الفساد  مستوى  على  تعتمد 

اإلنفاق  بانخفاض  ارتبطت  األخيرة  السنوات  في  النفطية  الريوع  من  األعلى  المستويات  أن  إلى  تقديراتنا  تشير 

التي  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  أضعف  تبدو  السلبية  العالقة  هذه  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  داخل  العسكري 

وفارزانيجان،  بيورفاتان  أجراها  دراسة  مع  االستنتاج  هذا  يتماشى  الماضي.  في  السياسي  الفساد  من  أعلى  مستويات  شهدت 

)حياة  نسبياً  قوّي  قائم  حكم  فيها  يوجد  التي  البلدان  في  سياسي  استقرار  إلى  يؤدي  قد  الموارد  في  الريوع  ارتفاع  أن  تبين 

أقل  ضغط  هناك  سيكون  األنظمة،  هذه  مثل  في  السياسي  االستقرار  من  النفطية  الريوع  تزيد  عندما  ضعيفة(.  حزبية  سياسية 

لزيادة اإلنفاق على الجيش واألمن، ما لم يشجع الفساد الحكومي على المستويات األعلى على هذا اإلنفاق. تبدو معظم دول 

في  الخليجية  غير  العينة  بخصوص  أما  وفارزانيجان.  بيورفاتان  لدراسة  النظري  النموذج  من  قريبة  الخليجي  التعاون  مجلس 

والفساد  النفطية  للريوع  المتزايد  المشترك”  “التأثير  من حيث  مماثاًل  منواالً  تّتبع  فإّنها  أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق  منطقة 

وجود  في  يتمّثل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  تقديرات  عن  يمّيزها  فارق  ثّمة  الحالي.  العسكري  اإلنفاق  على  الماضي  في 

في  الفساد  ارتفاع  مع  تضخمت  ثم  من  والتي  العسكري،  واإلنفاق  النفط  ريوع  بين  ضئيلة،  كانت  وإن  إيجابية،  مباشرة  عالقة 

يؤدي  قد  النفطية  الريوع  ارتفاع  فإّن  وفارزانيجان،  بيورفاتان  أجراها  التي  النظرية  المناقشة  وباّتباع  الخليجية.  غير  العينة 

الحزبية  الحياة  إن  التفكك.  عالية من  بدرجة  المصحوب  الضعيف  القائم  الحكم  البلدان ذات  إلى اضطراب سياسي وصراع في 

النزاع،  خطر  النفط  ريوع  تؤجج  عندما  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الخليجية  غير  الدول  نموذج  إلى  أقرب 

المرتفع. السياسي  الفساد  يضّخمها  الضرورة  هذه  واألمن.  الجيش  على  لإلنفاق  أكبر  مطالب  هناك  ستكون 

هل الخليجي:  التعاون  مجلس  دول  في  العسكري  اإلنفاق  على  النفطية  الريوع  تأثير   .6
؟ مهم د  لفسا ا      

  محمد رضا فرزانيجان
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الدراسات،  هذه  نتائج  بحثنا  يجمع  االقتصاد.  عسكرة  يسّهل  الفساد  مستوى  ارتفاع  أن  كيف  الدراسات  بعض  تظهر 

الفساد عاماًل  العسكرية. ويعد مستوى  الميزانيات  إلى زيادة  بالضرورة  النفطية ال يؤدي  الريوع  ارتفاع مستويات  بأن  ويجادل 

العسكرية  الموازنات  لوضع  المختلفة  التجارب  على  الضوء  من  مزيد  وإلقاء  العالقة  هذه  على  التأثير  يمكنه  مهماً،  مؤسسياً 

بالنفط. الغنية  االقتصادات  داخل 

.
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في  الماجستير  برنامج  مدير  أيضاً  وهو  بألمانيا.  ماربورغ  في  فيليبس  بجامعة  األوسط  والشرق  األدنى  الشرق 

من  بتمويل  ماربورغ،  في  الطبيعية  للموارد  السياسي  االقتصاد  عن  مشروعاً  حالياً  يدير  األوسط.  الشرق  اقتصاديات 

والتحوالت  للنفط،  السياسي  باالقتصاد  البحثية  اهتماماته  تتعّلق  إيران.  مع   DAAD العلمي  للتبادل  األلمانية  الهيئة 
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“Corruption and Political Stability: Does the Youth Bulge Matter?” European Journal of Political Economy 
(2016); and “Political Institutions and Government Spending Behavior: Theory and Evidence from Iran,” 
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