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 چکیده  

درآمدها  یدشد  یوابستگ   دلیل به    یررانت   یهادولت جنبهیرانت   یبه  در    یها، 
س  یاقتصاد دچار    یاسیو  نشده  هاییآسیبخود  به  و    این  رسدمی  ظراند 
در وجه    رانتیر   هایدولت.  است   مذکور   هایدولت  الینفک خصلت    پذیری آسیب

اقتدارگرا و    ی خصلت  یخود از جامعه دارا  یمنابع درآمد   یک تفک  یل به دل  یاسیس
اقتصادیم  یکدموکراتیرغ در وجه   ها؛دولت  نوع  اینبارز    یژگیو   نیز  یباشند. 

بتورم  یاقتصاد  ی، محصولتک با  همراه  م  یو کسر  یکاری زا    ین ا.  باشدیبودجه 
مورد مطالعه  با  دولت  یت،کو   یپژوهش  به    یر رانت  ی بسان  آنست  درصدد 

س   یاقتصاد  یشناسیبآس در    یاسیو  بپردازد.    یبرا  یتکو  ی؛اقتصاد  وجهآن 
تک اقتصاد  در  تالش  ی محصولتنوع  اما    کرده  ییهاخود،  بخش    همچناناست 

توجه درآمد  یقابل  از  آن  اقتصاد    دولت    وِیژگی شود.  یم  یدعا  ینفت  هایاز 
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  بیکاریبودجه، تورم و    یکسر  بااقتصاد آن    بودن  توام  کویت،   ازجمله  رانتیری
  و  ی واردات  ی اقتصادبه سمت    تدریج   به  شد   سبب   خود   زعم به  ویژگی   این .  است

  یثباتیب  ی دهد عامل اصل ینشان م  یپژوهش  یهایافته.  کند   پیدا  گرایش   ، وابسته
  ی به درآمدها  ید شد   یو وابستگ   یکسونفت از    یمت ق   نوسانات  یت، در اقتصاد کو 
عدم    ،دولت  ین ا   ی اصل  یژگیهم و   یاسی س   وجهبوده است. در    یگر د   ینفت از سو

نما  یستانیاتمال عدم  دولت  یندگی و  سمت  به  را  آن  که  و    ی است  اقتدارگرا 
م  یکدموکراتیرغ ا  یرا ز  ؛دهدیسوق  حما  یندولتمردان  با   ی مال   یهایتکشور 
رسد با  یهستند. به نظر م   یانداختن دموکراس  یقو به تعو  یاسیس  یدصدد خر در

چن کو  یی،ها بحران  ینتداوم  چالش  یتدولت  اقتصاد  یاسیس   یهابا    یو 
 . شودخود روبرو  ینده درآ یمشهود

کو:  ی دیکلهای  هواژ نفت،  اقتدارگرایی،  اقتصاد  محصولی،  تک  یت، 
 دموکراتیک غیر
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 مقدمه 

  جمله نفت دسترسی دارند بهتر  طبیعی از رسد کشورهایی که به منابع  می  به نظر
های بتوانند به توسعه دست یایند اما آن چرا که واقعیت دارد اینست که دولت

فقر با  عظیمی،  منابع  چنین  دراختیارداشتن  وجود  با  وفالکت  رانتیر   بار 

وهای  بحران هستند  روبرو  نظر   از  اقتصادی  آسیب    این  عموماً  آنها  اقتصاد 
  اقتصادی که گاه همسنگ یکدیگر قلمدار  اقتدار  ابع طبیعی وغنای من.  پذیراست 

ژاپن بدون داشتن منابع طبیعی توانست خود را  .  شوند مناسبتی پیچیده دارند می
اشته باشد  به قدرت دوم اقتصادی جهان برساند بدون اینکه منابع طبیعی قوی د 

بهره مواهب در درحالیکه کشورهای  ازاین  مل  مند  به صورت  آن  ناکام  تبدیل  ی 
آن  .  ماندند تولیدشاهد  گرفتنیزگریبانگیرکشورهای  را  نفت  برخی  .  کننده 

اجتماعی ازآن به عنوان بالی   ادی وصوخیم اقت  اًبعض  ازصاحبنظران به دلیل آثار
یاد را  .  کنند می  نفت  ناموزن  واقتصادی  فاسد  نهادهای  توانست  نفتی  مکنت 

آورد درآمده.  بوجود  سدی  درواقع  توانست  نفتی  رشد    داری، بنگاه  برابر  در ای 
انسانی و قرار گیرد  سرمایه  دارندگان آن  اقتدارملی    . (95،  1392)نای:  توسعه 

از  از   رانتیرهای  دولت بخشی  رانت  و  دارند  دسترسی  نفت  به  که  لحاظ    این 
تغذیه را  دورمی  اقتصادشان  به  محصولی  تک  اقتصاد  به  که  شده  سبب    از  کند 

دراین  .  ندناقتصاد خود را با چالش مواجه ک   کنند وتنوع ساختاری گرایش پیدا  
اگرچه اقتصاد نفت توانست آنها را به سمت توسعه اقتصادی سوق دهد  ها  دولت

ساختاراقتصاد  همواره  کشورهای ا  اما  این  برای  و  تأثیرقرارداد  تحت  را  یشان 
اقتصادی و رویکردهای  این پژوهش با بررسی  .  مالی برجای گذاشت های  بحران
رانتیر، سیاس دولت  یک  عنوان  به  کویت  را    ی  دولت  این  که  آنست  درصدد 

شناسی باید  یب شناسی کند بدین معنا این آسیبازجنبه اقتصادی و سیاسی آس 
جنبه اقتصادی نفت چه تآثیری گذاشته   از  به ما کمک کند که دریابیم این کشور

تا چه حدی    لحاظ سیاسی هم عالوه برتأثیرگذاری تا چه حد باثبات و  از  است و
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برمبنای  .  باشدمی  بی ثبات  اقتصادی کویت قبل ازکشف نفت اقصادی  درجنبه 
تفکیک منابع    بعد ازکشف نفت و  داشت و  تجارت   ماهیگیری و ،  صید مروارید 

زیرساخت توانست  ازجامعه  خود  آنراهای  درآمدی  تأثیر    اقتصادی  تحت 
به  .  قراردهد وابسته  شدت  کشوربه  این  و اقتصاد  است  نفتی  بخش    درآمدهای 

برای تنوع    دهد هرچند این کشورمی  قابل توجهی ازدرآمدهای دولت را تشکیل
در اقداماتی  به  دست  خود  وهای  زمینه  اقتصادی  اما    تجاری  است  زده  صنعتی 

را ازاقتصاد آن  توجهی  قابل  نفت بخش  اقتصاد  به صورتی    میگیرد  دربر  هنوزم 
سرمایه کشورکه  این  در   ربیشت  گذاری  هم  آن  و   دولتی  بوده  نفت    بخش 

وسرمایه درآن ضعیف  بخش خصوصی  است  گذاری  سیاسی    در .  وابسته  زمینه 
نوع خود تا حدودی دموکراتیک    از  این کشورنسبت به دیگر کشورهای همجوار

خاندان    به سبب ساختار سیاسی پاتریمونیالیستی توسطتر است اما هنوزکویت  
اداره صباح  تممی  آل  که  گرفته  امشود  دردست  را  سیاسی  این  .  اندمناسبات 

نهادهای جامعه   انتخابات و دیگر،  امرسبب شده عمآل مشارکت سیاسی، احزاب 
جایی   اینکه  یا  نکند  رشد  کشورها  دراین  کلمه  واقعی  معنای  به  دموکراتیک 

تفکیک   با کشف نفت و اوالً  رانتیر های درکویت همانند دیگردولت. نداشته باشد
دولتمردان    ثانیاً  عدم پاسخگویی شد  دولت سبب عدم نمایندگی و  منابع درآمدی 

دولتمردان  در   این پاسخگویی مبرا دانستند و   خود را از    نهایت سیاستمداران و 
کردند نیازی  بی  احساس  آن  به  نفت،  درنهایت  .  نسبت  به  وابستگی  دلیل  به 

و  شد  تشکیل  گسترده  حجم  با  دولتی  سیاسی  اینکه    ازلحاظ  بتواند  برای 
سیاسی  های  خواسته مشارکت  اجتماعی،  عدالت  براجرای  مبنی  را  شهروندانش 
  سیاسی را سرکوب کند به سمت یک دولت بروکرات کشیده شد و های  وآزادی

سیاسی    اداری وهای  رفاه اجتماعی افرادی که دردستگاه  حتی به خرید سیاسی و
مذکور مطالبات  بتواند  تا  شد  داده  سوق  داشتند  بیندازد  را  نفوذ  تعویق  .  به 

شبکهمی  سانبدین وگسترش  متوسط  طبقه  رشد  با  گفت  اجتماعی  های  توان 
طبقه  دولت   این در این  و نفتی  سیاسی  مشارکت  در  خواهان  امورسیاسی    دخیل 
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این طبقه دولت مزبور  هستند و  بهنمی  با آگاه شدن  خرید    تداوم  تواند همچنان 
خواهانه مردم   دموکراتیکهای  هخواست  ، سرکوب  انتخابات فرمایشی و   سیاسی،

و  نظر  بپردازد  سیاستمی  به  چنین  تداوم  با  که  درسالرسد  با  هایی  آتی  های 
 .                          مالی و سیاسی مواجه گرددهای بحران

  چارچوب نظری

کارل   لین  تری  نظریه  برپایه  تحقیق  و  1این  نقاط ضعیف  پذیر  آسیب  درمورد 
  معمای فراوای،"کارل درکتاب  .  مورد تحلیل قرارگرفته است  رانتیرهای  دولت
دولتهای  رونق آسای    دهد، می  نشان  "نفتی های  نفتی،  سیل  ورود  با  چگونه 

نفتی کشورهای  اقتصاد  به  نفتی  و ،  درآمدهای  اختیارات  دولت    حوزۀ  تعهدات 
اقتدار و می  گسترش  اما درعین حال  .  شودمی  نهادهای قانونی آن تضعیف   یابد 

ادعا وی    کندمی  کارل  تفاوتمی  "نفتی های  دولت"آنچه  رغم  به  های نامد 
 موقعیت ژئواستراتژیک دارای ترتیبات نهادی و   فرهنگ و  نوع رژیم،   در  آشکار

وابستگی به نفت آنها را به  .  العاده مشابهی هستندعمومی فوق  الگوهای سیاست 
  نامنسجم هدایت  اداری آشفته ونظام    سمت تمرکزگرایی شدید قدرت سیاسی و

نفت  ونزوئال    کند که در می  کارل چنین استدالل .  (358،  1947: کارل)  کند می
ایجادج معاهدباعث  یک  ایجاد  که  شد  دنبال   هوی ساختاری  رابه  طلبانه  اصالح 

اصلی  ونزوئال(  )درآنجا  .  داشت موانع  نفت  فارس  خلیج  کشورهای  مانند  هم 
آرایش   گزینه  رادستیابی  پایه  از  با  نخبگاه  بردن  کارهای  بین  محافظه    سیاسی 

و راست  ازهای  رژیم  دست  چپی  کارگزاران    بنیادگرای  کنارگذاردن  طریق 
روی آوردن به طبقه متوسط    رای تمایالت سیاسی بودندو انفتی که د های  شرکت
.  میان برداشت  از  نبودند   انسجام خاصی برخوردار   عقاید خاص سیاسی و   که از 
های وجود دولتای وابسته به نفت بحران کارآمدی  کشورههای  ویژگی  یکی از 

 
1.  karel 
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این کشورها تحت    رانت ظرفیت دولت را در  وجود.  کفایت استبی  ناکارآمد و
.  سازدمی  منحرف   مسیراصلی خود  از   توسعه نهادی را  دهد زیرا می  قرار  تأثیرخود

نسبت به    تحول را منابع کمیاب    شدید جمعیت بر   درکشورهای غیررانتی فشار
و کاهش   ناکارآمدی  ومی  چپاولگری  نمی دهد  اقتصادی  یک    از تواند نظام 

در  ولی  کند  حمایت  ندارد های  دولت  بروکراسی  کمیابی وجود  مانع    در.  رانتی 
جدید را که منجربه  های  گسترش دولت به حوزه )نفت( رانت   مقابل وابستگی به
فرصت ظرفیتهای  تضعیف  تعریف می  مدیریتیهای  تعمیق    اثر.  کند می  شود 

نظردیکتاتوری    اینکه رژیم مورد  از  اثرمضری است صرف نظر  حاکمیت  رانت بر
دموکراسی  و دراین  .  ((Karel:2007,16  باشد می  یا  که  پژوهشی  و  مطالعه  با 

می نشان  را  فرضیه  این  گرفت  انجام  تزریق  تحقیق  با  کویت  دولت  که  دهد 
این  .  شومی منابع شد  هلندی و  بیماری  به اقتصادش سبب ظهور  ی نفتیدرآمدها

  گردید جامعه    جایگزین شدن اقتصاد نفت مستقل از   دولت پس ازکشف نفت و 
نهایتاً اینکه این  .  شد حساس  ا ها این استقالل اقتصادی و سیاسی  تمام زمینه  در  و

ب با  مدت  درکوتاه  شد  سبب  مالی، درآمدها  فساد،    حران  بودجه،  کسری 
و،  ماندگیبعق نیافتگی  در   توسعه  شود  اقتدارگرایی  مواجه  سیاسی  .  ساختار 

از  نفت  درآمدهای  به  دولت  این  شدید  بحران  وابستگی  این  علل    هامهمترین 
سیاسی  .  باشدمی و  اقتصادی  کشورساختارهای  نفتی    این  درآمدهای  با  چنان 

  ش های تمام فعالیت  این درآمدها عمل کند و  توانند مستقل از ه که نمیدرآمیخت
است  قرارگرفته  محورنفت  از .  حول  رفت  برون  راه  بحران  تنها  مدیریت  ها  این 

اگراین دولت بخواهند به پشتوانه  توان گفت  اً مینهایت باشد و درآمدهای نفتی می
و دهد  ادامه  اصالحات  وعدم  قدرت  تداوم  به  همچنان  نفتی  نخواهد    درآمدهای 

وهای  درسیاست خ  اقتصادی  بازنگری  سیاسی  نظرود  به  در    رسد می  نماید 
 .  گرددمی تری مواجهشدیداقتصادی  سیاسی وهای با بحرانآتی های سال



 145  ...ياسیو س یاقتصاد يشناس بیآس

 

       کویت

با   کویت  جزیره  18/178امیرنشین  شبه  شمال  در  مساحت  کیلومترمربع 
از که  است  قرارگرفته  فارس  خلیج  غربی  شمال  و  عراق،   عربستان  به  شمال 

به   ازازجنوب  و  محدود  عربستان  فارس  خلیج  به  کشور.  گرددمی  شرق   این 

است  ماسه پوشانده  بیابانی است که سطح آن را  و  درکویت  .  سرزمینی مسطح 
این  .  ( 1،  1375 )رودباری :  و رودها وجود نداردها  عوارض طبیعی چون کوه

ایرانانتهایی  کشور کشور  سه  بین  و  فارس  خلیج  غربی  شمال  نقطه  ،  ترین 
  باشدمی  اوپک  عراق واقع شده است و یکی از کشورهای مهم عضو  عربستان و

لیمائی:) ذخایر  و  (14،  1379یوسفی  در  بسیار   با  خلیج    عظیم  جنوبی  ساحل 
لحاظ جغرافیایی کوچک اما ثروتمند    باز و از  دارای یک اقتصاد نسبتا   فارس که 

درحدود   خام  ذخایرنفت  از  102با  بیش  که  بشکه  ازد   6  میلیارد  ر  ذخای   رصد 
می  را  جهان از.  دهد تشکیل  از   بیش  داخلی)  تولید   نیمی    GDP)  95ناخالص 

از از  درآمد  درصد  و    حاصل  از  95صادرات  ازعایدات    درصد  دولت  بودجه 
 . index: 2014,12) ) آید می نفت بدست  حاصل از فروش

   آسیب شناسی اقتصادی :تأثیر نفت بر اقتصاد کویت

 اقتصاد تک محصولی بودن 

ماهیگیر وصید مروارید بنا شده  ،  کشورکویت درگذشته برپایه دامپروری  اقتصاد
درسال  .  بود نفت  با  1339کشف  و  داده  تغییر  کشوررا  این  اقتصاد  تدریج  به 

درآمد  متوسط  میزان  به  کشورهای ،  توجه  ازثروتمندترین  یکی  به  راتبدیل  آن 
دی بانقش عمده انگلیس  میال1950اولین تشکیالت حکومتی دردهه  .  نمود  جهان

ایجاد شد نشین  شیخ  ثانی:).  این    درصد   60  (این کشور185،  1393  اصغری 
  صادراتی آن ازصادرات نفت بدست  درصد ازدرآمد94ناخالص داخلی و  ازتولید 

شدت وابسته به درآمد   درحالیکه اقتصاد کویت به  .(:2014Reuters)  آید می
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کشور حیاتی   ای توسعه اقتصادتولید نفت بر سطح نفت است حاصل از صادرات
  ,Economie report).  است و برای رشد اقتصادی به بخش نفت وابسته است

2014:15) . 

 کویت    اقتصاد  مختلفهای درآمد بخش . 1نمودار 

    
Sources: Country authorities; and IMF staff calculations  

.  دهد می  را نشان  2015تا    2008فوق درآمدهای دولت کویت درسال    نمودار
سال این  درطول  درآمد  تشکیل ها  بیشترین  نفت  درآمدهای  بقیه  می  را  و  دهد 

غیرنفتی  های  بخشدرها  جمله سرمایه گذاری  اقتصادی این کشور ازهای  بخش
که این به زعم خود وابستگی شدید    شودمی  شامل  کمترین سهم را در این کشور

نفتی را   های با این حال در طول سال.  نمودارمی سازداین کشوربه درآمدهای 
این عدم ثبات   ودرآمدهای نفتی ثابت نبوده وهمواره درنوسان بوده است  ،  فوق
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ثباتی اقتصادی  یکی ازمهمترین عواملی بوده است که منجربه بیقیمت نفت    در
 .  درکویت شده است

که سرزمین  اعالم شد  1938شهرکویت درسال  های با کشف نفت درنزدیکی  همراه 
برخوردار  بزرگی  نفتی  ازمنابع  به صورت شیخ  .  است   کویت  تاریخ  این  تا  کویت 

را  آن  از  بزرگی  بخش  که  بود  یافته  گسترش  شکلی  دایره  نیم  با   نشین  سرزمینی 
تشکیل  مسطح  ها .  داد می   صحرای  قرن  که  سرزمین  بی   این  قلمدار عماًل   صاحب 

  کران نفت اعالم شد بی  انبار   ن به عنوان بود ناگها   بهره موهبت الهی بی  هر   از  شد و می 
بخش نفت    نفت کشور کویت را ثروتمند کرد و   . ( 42-41  : 1389 ، زاده  )مجتهد 

پایه   جایی  تا  است  دربرگرفته  ای  گسترده  حجم  که  است  تولید  بخش  بزرگترین 
بخش اقتصاد نفتی و غیرنفتی را نیز تحت تأثیر قرار داده   اقتصادی این کشور چه در 

توسعه  با  .  است  قدم  پیش  کار  خود  طور  به  نتوانست  کویت  توانگری  وجود  این 
درکویت کشف  1938ابتدا نفت درسال  .  کشور شود   این   ر اقتصادی و اجتماعی د 

انگلیس منعقد شد کشف، استخراج و    قراردادی که میان دولت کویت و   بعد از . شد 
درآمدهای این  تولید و استخراج  ها  بعد از دهه .  شروع شد  1948تولید نفت درسال  

  در   میلیون دالر   567/ 5به    هزاردالر   760از    1946سال    افزایش یافت و در   کشور 
باد .  رسید 1965سال   ثروت  افزایش  در   با  نفت  نفت    1970سال    آورده  قیمت 

یافت و به  از .  رسید   1976  سال   میلیارد دالر در   8  افزایش    دو   این درآمدها بیش 
  El-katif, ، Segal  2011:12)   دهد می   سوم تولید ناخالص داخلی کویت را تشکیل 

bassam ).    به دلیل تکیه بر این درآمدها دولت کویت خود را مستقل از عالوه براین 

 .  مالیات دانسته و در اقتصاد این کشور سهم مالیات کمرنگ و ناچیز است   اخذ 
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 2015تا  2012های در سالها دولت یرآمدهاساخت د  .2 نمودار

 
    Source: IMF, World Economic Outlook, 2016   

نفتی  نفت   درآمدهای  به  متکی  محصولی  تک  اقتصاد  از    و  توجهی  قابل  بخش 
پذیری   آسیب  خود  زعم  به  که  است  داده  اختصاص  خود  به  را  کویت  اقتصاد 

کشور  این  نمایان  اقتصاد  ستانی  .  سازدمی  را  مالیات  دولت  این  نمودار  طبق 
سهم   راتشکیل  ازکمترین  دولت  بمی  درآمد  بارزهدهد  ویژگی  اکثر    عالوه 

ازهای  دولت نیز  کویت  دولت  که  است  ستانی  مالیات  عدم  قاعده    نفتی  این 
  مالیات سیتانی  مستثنی نبوده و به دلیل تکیه بر درآمدهای نفتی خود را مبرا از 

 .  داندمی
زچند دوره متفاوت  قتصاد کویت ازآغاز پیدایش دو قرن و نیم پیش تا به امروا

استقرار  با  نخست  دوره  طی  و  گذراند  جزیره   1"العیتی "مهاجرقبیله  را  شبه  از 
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ای داشت که نظام طبیعی  این دوره کویت اقتصادی قبیله  در.  عربستان آغازشد
دوره  . استواربود بازرگانی محدود و  پایه صید مروارید، ماهیگیری و بر شد وآن 

کوی اقتصاد  اقتصادی  تحول  صید  دوم  که  زمانی  هجدهم  قرن  دوم  درنیمه  ت 
بیشتری یافت و موقعیت مناسب بندرگاهی    مروارید و بازرگانی درکویت رونق 
حلب و سواحل غرب شبه قاره  ـ بین عراق  کویت را به یک بندر بازرگانی برای

کرد تبدیل  بر  19و18درقرن  .  هند  مبتنی  کویت  و    اقتصاد  بود  تجارت 
در بصره  با  در   شهرکویت  تجار   عراق  خاورمیانه  جذب  و  یکدیگرهندی  با    ای 

نیز .  کردند می  رقابت  صنع   از   ماهیگیری  به  زمان  درهمین  مهم   این کشور تی 

به اما  شد  درمبدل  سازی  کشتی  صنعت  توسعه  بروز  دنبال  نیز  و  رکود   ژاپن 
دوره سوم  .  رونق افتاد  این صنعت درکویت از   1920اقتصادی گسترده در دهه  

اقتص تواتحول  نفت  استخراج  و  کشف  با  کویت  بودادی  سال  در.  م 
ایران بود    مشغول توسعه میادین نفتی در  1انگلیس  کمپانی نفت ایران و1911

سوی دولت    این تقاضا از.  مقامات کویتی را مطرح کرد  که تقاضای مذاکره با
از  که  پیمان    انگلیس  انعقاد  در    1899زمان  را  کویت  خارجی  سیاست  سکان 
انگلیس    دو  و (41  :1389،  مجتهد زاده) رد شد  دست داشت  بعد دولت  سال 
 دولت انگلیس در  1913سال    در.  روانه کرد شناس به این کشورگروهی زمین

قرارداد جدیدی را با شیخ مبارک منعقد کرد که برطبق   1899راستای پیمان  
 ازآن هر شرکت خارجی که مایل به انجام مطالعه و فعالیت درکویت باشد پس 

کند  آغاز  را  خود  فعالیت  انگلیس  دولت  جنگ  .  موافقت  یافتن  پایان  دنبال  به 
سال   در  و  گرفت  فزونی  نفت  برای  تقاضا  اول  به   1953جهانی  کشور  این 

 مقامات .  (15:1384  ،)تیشه باربزرگترین صادرکننده در خلیج فارس مبدل شد  
 روز بشکه در  به چهارمیلیون تولید نفت را 2020کویتی متعهد شدند تا سال  

متعهد شده حدود  .  ارتقاء دهند بودجه  ناخالص داخلی   30مازاد  ازتولید  درصد 

 
1. Ango persian company (apco) 
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(GDP)  هزینه به  که  برای  باالترهای  است  دستمزد  افزایش  بخصوص  بودجه 
کارمندان بخش دولتی و افزایش سامان بخشی برای تنوع به اقتصاد    بسیاری از 

                                 .(Index:2014,12)  خود انجامیده است
ستگی بازاری بی ثبات را به  بدرکویت نفت شکوفایی شگرف و درعین حال وا

در که  تحوالتی  اما  داشت  بسیار  همراه  پیوست  بوقوع  نفت  وجود  عمیق    نتیجه 
بود  تراز با.  این  را  جدیدی  اقتصاد  بهر  نفت  که  آورد  همراه  به  مالکانه    هخود 

بود  پایداری صرف  .  شده  خام  ماده  یک  صدور  به  متکی  عمیقا   اقتصادی  چنین 
  یکی از.  است که برای تولید آن احتیاجی به ایجاد با سایرموارد اقتصادی نیست 

عاید اقتصاد  این  به  که  استمی  پیامدهایی  دولت  قدرت  افزایش    در .  شود 
ین کشورها  ا   المللی جدیدی را نیز ایجاد کرد وبینهای  درازمدت نفت وابستگی

کردند    کاال وابستگی بیشتری پیدا  و  نیروی کار،  به تدریج برای کسب سرمایه
پیامد این  مدت ها  که  نیست  درکوتاه  رؤیت  درآمدهای  های  پیامد.  قابل  آنی 

پای  نابودی  خانواد  هنفتی،  و  حکومت  پیوند  هاقتصادی  یکدیگر  به  را    بازرگان 
  ای بود که بازرگانان را بوجود آورده ت و تازهآرایی بی ثباصف  ظهور  داد ومی

پیامد دیگردرآمدهای  .  نشان داشت دوام نیافت  ای که از وفوربود و درجو تازه
را قبضه کرد وجه مشترک    نفتی این بود که به محض آنکه نفت اقتصاد کشور 

شد را  می  گرفت و سبب اتحادشان می  روند تولید سرچشمه  بازرگانان را که از 
  نفت صنعتی بدون مرزی است که تنها به تعدادی معدود کارگر .  ازمیان برداشت
و و  محتاج است  اجتماعی  را  پیوندهای  همین    و  ایجاد کرد   اقتصادی محدودی 

  اقتصادی کهن بازرگانان شدهای  خصوصیات نفت بود که باعث دگرگونی پایه
آورند  و بوجود  عوامل  آن  با  تجار  ه همراه  کرد طبقه  تغییر  دستخوش   را 

واقعیت این است که کویت توسط یک دولت رانتی   (19  : 1378  ،لکریستا)
به تومی  اداره  اقدام  اجتماعی یک سیستم اقتصادی و  هسع شود و این دولت  ای 

. Alzumai, 2014:12)  (  کندمی  رانت جویی راتشویق کرده است که رفتار
بخش  های  طریق اعمال نظارت بر شرکت از ولت و اقتصاد رسمی کشورزیرا د
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تسلط   هستند  دولت  خزانه  به  وابسته  مستقیما   که  هایی  دیگربخش  و  عمومی 
جایگاه   اصالحات دولت کویت نقش و  براین اساس مانع اصلی مطالبات.  دارد

توان در وابستگی دولت  می  تاثیر اقتصادی چنین وضعیتی را .  دولت رانتیراست
  درآمد آن  نبع اصلی عمدتا  حاصل از نفت مشاهده نمود که م های کویت به رانت

این امربه نوبه خود ظهور بورژوازی مستقل که بتواند  .  آید می  کشور به حساب
ا  ستد  و  داد  در  را  درگیر دولت  شنا  قتصادی  به  نسبت  و  حقوق نموده  ،  سایی 

استها  مسؤلیت ساخته  منتفی  نسبتاً  سازد  ملزوم  تعهدات  رانتیر.  و    دولت 
اقتصادی وابسته به درآمدهای  های  یتطریق ارائه خدمات و فعال کوشد تا ازمی

 .  (195 :138، )محقق نفتی مردم را راضی نگه دارد 

 کسری بودجه 

ارشناسان اقتصادی معتقدند به موازات افزایش قیمت نفت برخی ازکشورهای ک
هزینه نفت  کننده  دادهبودجههای  تولید  افزایش  را  خود  نیازمند  ای  بنابراین  اند 
باالی نفت جهت   تعادل در قیمت  قابل توجه  .  بودجه خود هستند  تراز   برقراری 

اپک به قیمت مناسب نفت برای برقراری تعادل   است که نیاز کشورهای عضو
بسیار   در این    بودجه  و  بوده  نظر   مسالهمتفاوت  تجدید  برای  را    در   اپک 

.  (4:1393، )نوروز  عرضه نفت با مشکل روبرو کرده است  تولید و های  سیاست
نف بهای  هزینه،  تکاهش  وهای  افزایش  دولت    عمومی  مستمر  بودجه  کسری 

اقتصاد ساختار  پی  در  تا  کرد  ناچار  را  تغییرکویت  و  اقتصاد    ی  نظام  الگوی 
کشف نفت درکویت این کشور به عنوان یک    واقع تا قبل از  در.  گرا برودواقع

صادرات    کشورتجاری مهم شناخته شده بود اما کشف نفت و درآمدهای ناشی از 
تحوالت    مهمی برای گسترش مدرنیته و بروز   آن در پنجاه سال اخیر نقطۀ آغاز

کویتی درزندگی  اقتصادی  و  استها  اجتماعی    ( 12:1384،  اری تیشه) بوده 
درآمدهای نفتی درکشورهای نفتی باید موجب تسهیل فرآیند پیشرفت اقتصادی  

نفتی کشورمشوق رشد    شد اما این درآمدها سبب تهی شدن منابعمی  و اجتماعی
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توزیع درآمد و ثروت   شهری کامال  وابسته به درآمدهای نفتی، تغییرهای فعالیت
های به نفع یک اقلیت کوچک و ایجاد تعادل تولیدی و مصرفی شد و نهایتا  نرخ

شد هم  بیکاری  سبب  و  گردید  موجب  را  تورم  تدریج  .  باالی  به  درآمدها  این 
نا را  روستایی  و  کشاورزی  نظمی  بخش  بی  و  اجتماعی  تعارضات  به  و  بود 

انجامید به  .  ( 134،  1377)همایون کاتوزیان:  اجتماعی  نفتی  کاهش درآمدهای 
  دولت که متکی به این درآمدهاست لطمه واردهای  کسری بودجه وکاهش هزینه

امرمی این  و  مشروعیت    کند  بنیان  و  پایه  زیرا  بود  نخواهد  معقوالنه  کاری 
زیر را  با    و  مهرآرا(Basedau, 2004:7).   بردیم   سؤال حکومت  اسکویی 

تکانه پویایی  قیمت  های  بررسی  تکانه  کویت  روی  بر  موردی  بررسی  با  نفتی 
  تکانه واردات نیز داند ومی نفت را مهمترین منبع نوسانات تولید ناخالص داخلی 

های با استفاده از داده نیز همکاران شکیبایی و. باشدمی مهمترین تغییرات آنها از
زمانی   دوره  از 2006تا    1995ماهانه  اپک  اعضای  کویت   کشورهای  جمله 
ارز باشد  های  نفت ممکن است منبع عمده نوسانات نرخهای  دریافتند که قیمت

همچنین وابستگی  .  و بین نرخ ارز و قیمت نفت رابطه ای بلند مدت وجود دارد 
اء اقتصادی این کشورها به دریافت منظم  اقتصادی به درآمدهای نفتی سبب اتک
چنین حالتی کاهش قیمت نفت موجب    در .  فرآیند درآمدهای نفتی گردیده است

از فراوانی  بودجه  مشکالت  کسری  داخلی،  جمله  پولی  ارزش  وکاهش    تورم 
 .  (25 :1387نیکبخت  افالطونی،  )شکیبایی، گرددمی
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 در کشورهای حوزه خلیج فارس RHC,GDP))بودجه مقیاس تعدیل مالی. 3 نمودار    

 

Source: IMF staff estimates.   

جدول فوق تعدیل مالی از جمله کسری بودجه در کشورهای حوزه خلیج فارس  
درسال  .  دهدمی  نشان  را  کویت  و    2016دولت  نفت  قیمت  کاهش  دلیل  به 

بودجه کسری  با  جهانی  تقاضای  است   5  کاهش  بوده  روبرو  کسری  .  درصدی 
با بحران این دولت  بیکاری روبرو    از   مالیهای  بودجه سبب شده  جمله تورم و 

بارز .  شود از های  دولت  ویژگی  با   رانتیری  آنها  بودجه  بودن  توام  جمله کویت 
اقتصاد    بودجه کسری از  توجهی  قابل  تورم است که همواره سهم  با  این  همراه 
در  کشور ب.  گیردمی  بر   را  نفتی  درآمدهای  این  تزریق  اقتصاد  اگرچه    دولته 

نصیب  هنگفتی  درآمدهای  کندتوانست  تأثیر    ش  تحت  را  اقتصادش  توانست  اما 
نظر.  قراردهد بحرانمی به  این  دولتهای  رسد  اغلب  دراقتصاد    دیده ها  مالی 

اما دولتمی وابستگی  ها  رانتیر سهم قابل توجهی در این بحرانهای  شود  دارند 
درآمدهای   به  بحران  و  ناپایدار شدید  که  است  ازعواملی  نفتی  پذیر  های تغییر 
 .  جمله کویت برجای گذاشت  رانتیری ازهای  مالی را برای دولت
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 بیکاری  تورم و

و با  خاورمیانه  پیشرفتدرکشورهای  درجود  که  خصوصی  هایی  سازی  مورد 
بیشتر گرفته  وهای  زمینه  صورت  متورم  نهادهای  سلطه  تحت  هنوز   اقتصادی 

دولتی بزرگ  با   در.  باشدمی  مؤسسات  بخش  مسالهبرخورد  بیکاری    افزایش 
به   باقی مانده و روز  نهایی  به عنوان استخدام کننده  به طور روزافزونی  عمومی 

این    درها  دولت.  یابد می  دولتی افزایش های  هزینه نیروی انسانی و پرداخت  روز
و دارند  بزرگی  نسبتا   حجم  )خاورمیانه(  بودجه   منطقه  کسری  با  نیز  همواره 

با این همه برخی ازکشورها اصالحات مالی را مانند اصالحات مالیاتی  .  اندمواجه
آغاز هزینه  کنترل  شفافیت  بهبود  پیشرفت  اند  کرده  و  مقداری  شاهد  ما  و 

در درخصوصی بویژه  ارتباطات  سازی  به   بخش  توجه  با  اما  هستیم  الکترونیکی 
نظر توسعه فضای اقتصادی و   از  شورهای منطقه هنوز المللی کاستانداردهای بین

نیافته است توسعه  فرمایی،  پذیرش کار  برای  مناسب    .(19،  1382)عبد:   مالی 
ساختار  بودن  نفت  رانتیر  درکشورهای  تأثیر دولت  این    خیز  اقتصاد  در  بسزایی 

  فروش نفت با ارز  واقعیت این است که پول حاصل از.  کشورها گذاشته است
مختلف به هزینه کردن  های  نیازبخش  حتی درصورت  شود و می  افتخارجی دری 

به  فراوانی درهای  پول درداخل، محدودیت مل  راه تبدیل  هزینه کردن    ی وپول 
در دارد   آن  وجود  از .  اقتصاد  حاکی  گذشته  که  تجربه  در  آنست  هزینه    شتاب 

به بروز به سرعت  بیماری هلندی    کردن درآمدها  نام  به  منجرشده و  عارضه ای 
اقتصاد داخل را به    غیر از نفت در های  بخش  تورم شدید و آسیب دیدن تولید در

کم  نفت دست  ه صادرکنندها  معضالت دولت  بنابراین یکی از .  همراه داشته است 
درهای  دورهر  د نفت  بهای  شدید  زیرساخت  بازار  افزایش  که  است  های  این 

زمینه   همین امر کند و را فراهم نمی  کردن تمام درآمدها اقتصاد آنها امکان هزینه
این    .(209  :1391، )میرترابی   کند می  فراهم  دالرهای نفتی را   هبکارگیری گسترد

نفتی   درآمدهای  شدید  خودافزایش  زعم  بروز می  به  واسطه  به  و تواند   تورم 
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و دیگر   نابرابری  هلندی  عوارض  بیماری  سیاسی همچون  تأثیرات  بر  عالوه  با   ، 
گردد مشکالت   مواجه  مالی  نشان  .(Smith, 2004 :15)  فراوان  زیر    جدول 

درمی نفت  بهای  شدید  افزای  چگونه  که  بروز   2014سال   دهد   و  تورم  به 
 .  است شده   منجر درکویت بیکاری

 اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارسهای شاخص . 5جدول 

کل سرمایه  
 گذاری 

 تورم
نرخ  

 بیکاری 
 بدهی دولت  درآمد دولت  جمعیت 

GDP% % 
کل نیروی  

 کار%
 %GDP% GDP هر نفر 

 کشورها  2014 2014 2014 2014 2014 2014
 کویت  00. 0 44. 69 89. 3 07. 2 905. 3 43. 16
 قطر  74. 26 66. 37 91. 1  75. 3 51. 29

29 .28 76 .3 n/a 29 .63 46 .60 63 .41  عربستان 

 امارات  -93. 65 34. 35 9. 03  1. 48 24. 85

Source: IMF, Economic Report 2015 

  رانتیر حوزه خلیج فارس را نشان های  اقتصادی دولتهای  جدول فوق شاخص
نشانهای  یافته.  دهدمی شاخصمی  جدول  نرخ های  دهد  ازجمله  اقتصادی 

و مقیاس بیکاری  سال  بحرانهای  تورم  طول  در  کرده   2014زایی  تجربه  را 
در.  است ترتیبهای  شاخص  این سال در کویت  به  را    905.  3،  07.  2مزبور 

مزبور را  های  سان متکی بودن شدید به درآمدهای نفتی بحرانبدین.  داشته است 
پنجه نرم    سبب گردید دولت کویت با این مشکالت دسته و  برجای گذاشت و

   . کند
حال رشد را    در  اتکاء به درآمد نفتی اقتصاد کشورهای نفت خیزتوسعه نیافته و

شدیدهای  سیکلدستخوش   بسیار  ورکودی  مشکالت می  تورمی  که  کند 
این  . آوردمی بوجود  اقتصادی عظیمی برای کشورهای مزبور و  اجتماعی، سیاسی
هایی مانند مسکن  بخش  قیمت در   سودآوری و  شود که در می  امرازآن جا ناشی 
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به سوی بخش   صنایع خارج شده و  بخش کشاورزی و مقایسه با به طورنسبی در 
شدیدتر .  شودمی  سرازیر   مسکن تورم  به  روند  و  در   این  مسکن  رکود    بخش 

بخش و های  نسبی  منجر   کشاورزی  داخلی    :1387)عیوضی،   شود می  صنایع 
نفت   .(77 مسائل  مدت  وکارشناسان  درباره سیاست  درآمدهای    تأثیر  هاست 

بر  از   نفت  دولت  عمل  استقالل  گفته  افزایش  کریستال .  اندجامعه سخن   1جبل 
دریافته است که کشف نفت درکویت سبب شد حکومت این کشورآزادی عمل 

  سنتی بدست آورد زیرا درآمدهای نفت، زمامداران را از  تجار برابر بیشتری در
  کرد که یک گروه نیرومند اجتماعی به حساب  نیاز بی  تجّار  مالیات دریافتی از

از.  آمدندمی حاکی  گذشته  ک  تجربه  درهزینه  شتاب  که  به آنست  درآمدها  ردن 
آسیب    تورم شدید و  ای به نام بیماری هلندی منجرشده وعارضه  سرعت به بروز 
.  به همراه داشته است  اقتصاد داخل را  نفت در  از   غیر های  بخش  دیدن تولید در

از  یکی  دولت  بنابراین  دست  صادرکننده های  معضالت  درنفت  های دوره  کم 
اقتصاد آنها امکان های  است که زیرساختاین    بازار  افزایش شدید بهای نفت در

را  درآمدها  تمام  کردن  نمی  هزینه  امرکن فراهم  همین  و  بکارگیری    د  زمینه 
را   گسترده نفتی  از.  کند می  فراهم  دالرهای  شده  های  گرایش  یکی  مشاهده 

در بویژه  نفت  صادرکننده  در  درکشورهای  نفت  افزایش   تمرکز  بازار،  زمان 
رسد  می به نظر. است  باالترین کشور جرایی حکومت ودستگاه ا  بیشتر قدرت در

انحصاری  به طور  که پول نفت را  کشورهای نفت خیز ساختار مالی دولت در
و هزینه  با دریافت  باال  درمی  اختیارات  و کند  مهم  نقش  گرایش  این    ایجاد 
کویت یکی از کشورهایی    .( 209؛  1391  ، )به نقل ازمیرترابی   ای دارد برجسته

می رود   انتظار. برندمی رنج ترمیزان تولید و قیمت نفت پایین از  ر است که بیشت
انقباض بخش نفتی کویت شود که بیش از   که گسترش معامله اوپک منجر به 

بخش هیدروکربن    کاهش در .  دهد می  را تشکیل  درصد کل صادرات کشور   55

 
1. cristal 
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 بیکاری و،  ارد به گونه ای که نرخ تورم گذمی کشور، به شدت براقتصاد تاثیر

د  اقتصا.  را تجربه نموده است  6.  10و  1.  2،  2.  3به ترتیب    2016بدهی درسال  
نفت پروژه بهای  دلیل کاهش  به  افتاده است های  کویت  تأخیر  به  آن  .  زیربنای 

سازی و سایر  صوصیاین امر سبب شد در دسترس بودن درآمدهای نفتی باال، خ
متنوع را  اقتصاد  که  را  ساختاری  اندامی  اصالحات  تأخیر  به  از  .  زد کند،  پس 

سال   در  نفت  قیمت  طی  2015فروپاشی  را  بودجه  کسری  کویت  سال    15، 
کرد چنین  می  سانبدین.  (Kuwait economie date:2017)  ضبط  توان 

  وابستگی شدید به،  تک محصولی  استنباط کرد که اقتصاد رانتی همواره به دلیل
به دور  و  نفتی  اقتصادی آسیب  از   درآمدهای  این کشور  .  شد  پذیر تنوع  اقتصاد 

بحران با  این  بودجه، های  همواره  کسری  جمله  از  مواجه   تورم،   مالی  بیکاری 
نست اقتصاد این دولت  دی تک محصولی و وابسته به نفت تواگردید چرا اقتصا

کویت و اعتیاد به این    ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد.  را با چالش مواجه سازد
آورده نفتی توانست زیر    درآمدهای باد  اگر چه .  درآمد با کشف نفت مقارن شد

اقتصادی را پشتیبانی کند و به تغذیه این اقتصاد وابسته بیفزاید اما  های  ساخت
همزمان دیده شد که نه تنها برای این کشور توسعه به معنای کلمه بوجود نیاورد  

بر   تکیه  مزبوربلکه  دولت  نفتی  بحران  درآمدهای  با  از  های  را  گوناگونی  مالی 
ادواری بودجه  بیکاری مواجه کرد،  جمله کسری  رسد  می  به نظر .  تورم شدید و 

آسیبآسیب این  اما  دارد  وجود  اقتصادها  تمام  در  اقتصادی  در پذیری    پذیری 
  در  را  درآمد نفت اگرچه خون زیادی.  است   تر حساس  اقتصادهای رانتی بیشتر و 

اماهای  رگ کرد  تزریق  منطقه  این  سیاسی  حاوی    ساختارهای  خون  این 
راویروس نظام  ذاتی  مصونیت  که  بود  به    در  هایی  کننده  تهدید  عوامل  مقابل 

نابرابری درتمام    ناموزون یعنی گسیختگی و   عالئم بالینی .  داد می  شدت کاهش 
  در   کرد ومی  اییشئون اجتماعی اقتصادی وسیاسی به طور روز افزونی خود نم

که دولتی  عین حال نفت باعث جذب شدید سرمایه به نفع دولت شد وبه جای آن 
به نفع طبقات مسلط شکل بگیرد    داری برقرارکند ونوع کالسیک سرمایه  را از 
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که بود  دولت  واین  داشت  معکوس  به  تومی  روند  نفت  برعایدات  باتکیه  انست 
نظرشکل به  بپردازد  طبقات  این    نفتیهای  دولت  رسدمی  دهی  بر  تکیه  دلیل  به 

مالی مزبور جزء الینفکی از این  های  از تنوع اقتصادی بحران درآمدها و به دور
از.  شودمی  اقتصاد را شامل به زعم خود سبب گردید  به علت   این  یک طرف 

و   جهانی  تقاضای  کاهش  دیگر  ازسوی  و  نفت  جهانی  قیمت  بودن  نوسانی 
انرژی وپهای  جایگزینی  برتجدید  اک  بیافزایدهای  بحران پذیر    نهایتأ.  فوق 

با  .  توان گفت اگر کویت درآینده نتواند به مدیریت درآمدهای نفتی بپردازدمی
   .                       گرددمالی شدیدتری در سالهای آتی روبرو میهای بحران

                                   آسیب شناسی سیاسی

 کویت ساختار سیاسی 

ال یک  اساساً  کویت  از یحکومت  مرکب  بازرگان  های  خانواده  گارشی  قدیمی 
و صباح  در  است  آل  خاندان  دست  در  قدرت  تمرکز  دارد   هرحال    قرار 
حکومت کویتا ر  در.  ( 103،  1392سنایی:،  فر)ایرجی قرار  ،  س  وزیر  نخست 

در که  نوب  دارد  به  از می  خود  هکابینه  یا    تواند  اعتماد  رأی  اعتماد  مجلس  عدم 
مدیران است    طرف معاون و   این نخست وزیربه شکلی منصوب شده از .  بگیرد

  اجتماعیهای  فصل مناقشات و درگیری  نفوذ خود درحل و به استفاده از که قادر 
کویت.  باشدمی اساسی  قانون  در،  براساسی  سیاسی  احزاب  ممنوع  فعالیت    آن 
مطلقمی بصورت  و  سیطره  باشد  برآن  دولت  دلیل  درک.  داردالعنان  به  ویت 

قبیله گروهساختار  وهای  گرایی،  قوم  قبیله  به  وابسته  اجتماعی  خانواده    سیاسی 
ازاین طریقمی  خود بتوانند  تا  یابند باشد  به طورکلی  .  به قدرت سیاسی دست 
قبیلهد ساختار  این  قومرکویت  و  سیاسی ای  ادغام  برای  و  ،  گرایی،  ملی  هویت 

کویت، اولین    .(Alsabah:1980)  بوجود آورده است توسعه ملی مانعی جدی  
کشورعربی خلیج فارس برای ایجاد یک مجلس انتخاباتی، یک سلطنت قانون  
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حکومت  الصباء  سلسله  توسط  که  است  از.  شودمی  اساسی  اینکه    پس 
در  در  اسالمگرایان  مجلس  فوریه    انتخابات  عمده  2012ماه  ای  دستاوردهای 

احمد   امیرصباح  کردند،  قوانین  کسب  و  کرد  لغو  را  نتایج  الصباح  الجابر 
داد  تغییر  را  که  .  انتخابات  شد  بعدی  انتخابات  تحریم  و  اعتراضات  باعث  این 

شد لغو  اساسی  قانون  دادگاه  توسط  آن  ژوئیه  .  نتایج  نامزدهای  2013درماه   ،
 Kuwait economie ) دولت اکثریت قابل توجهی کسب کردند  سنی طرفدار

date:2017)  . 

دهد روابط قدرت سیاسی درکویت چگونه ممکن است سبب  می  زیرنشانشکل  
درگیری برای  استفاده  مورد  شودهای  تغییرات  داخلی  این  .  قدرت  و فصل  حل 

به طورنمیها  درگیری بخشی در مجلس حل و فصل شود تواند  این  .  رضایت 
 .  ساختاردولت ممکن است به مشکالتی درمقیاس ملی منجر شود

  قدرت درکویت روابط. 6شکل 

 
: 2011, 5) bani Torki ( 

ه با توج.  دهند   توانند دولت خود را به یک دولت دموکراتیک تغییرنمیها  کویتی
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در  اساسی  قانون  کشور  به  که  دارای  امیر  این  است  موروثی  و  اجرایی    قدرت 
انحالل دومی به  و  اعالم  را  نظامی  اقدام کند  تواند حکومت    کویت   در.  مجلس 

در  برگزاری و  است  قانونی  درآن  دموکراسی    انتخابات  شبه  سیستم  یک  آن 
آن در  سیاسی  احزاب  فعالیت  اما  دارد   freedom)  باشد می  ممنوع  وجود 

house:2017,8)    خلیج  کویت حوزه  کشورهای  درمیان  است  کشوری  تنها 
قدرت داشتن  با  و  آزاد  انتخابات  با  آن  مجلس  که  تشکیل  فارس    قانونگذاری 

در.  شودمی کویت  سلطنتی  خاندان  درنهایت  این  ولی  سیاسی  کشور   سیستم 
به کرسی دوبار.  نشانند می  حرف خودرا  امیرکویت  مثال  عنوان  این    به  پارلمان 

قانون اساسی    تغییرات در درخواست ایجاد اصالحات و  را منحل کرده و  کشور
  حاکی ازکه    ( 5:  1386)شیرودی:    مسکوت باقی گذاشته است را این کشور
به نحوی که .  خاندان صباح برجریان اموراست حد و حساب امیر واستیالی بی

و نهادها  و دیگر  سمبلیک  واحد  دریک  جامعه  اقتدار  موسسات    جلوه   بدون 
بر.  کنندمی منطبق  کویت  سیاسی  نظام  رژیم    کارکرد  یک  کارکردهای 

   .  ( 716 ،1380)همدانی:  دیوانساالر است 1ی اقتدارگرا
در  به  کویت  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  در میان  و  خاص  جهان   طور  میان 

دموکراتیک و  دموکراسی  توسعه  درجهت  طورعام  به  کشورعرب  تالش    کردن 
  ار ز برگ  این کشور کرده است و این کشورنسبت به انتخابات ادواری و آزاد در

انعطاف.  شد سینظام سیاسی کویت  به روند  را  اپوزیسیون  به جای  اسی  پذیری 
است داده  در .  ترجیح  کویت  اقدام  دور   این  به  سیاسی  های روش  از  روند 

دارد عربی وجود  دردیگر کشورهای  که  است  غالب  و طرد  با وجود .  سرکوب 
همچنان ضروری    دموکراتیک دراین کشور، نقش امیر   تجربه  سیستم تکاملی و

در و  است  مانده  هنوز های  فعالیت  باقی  و  هم  اقتصادی  گسترده    اختیاراتی 
  در کویت  با این وجود .bani, 2011:5)  (Torkiکندمی ایفا دولت کلیدی در

 
1. Authoritarian  
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بندی  درجه  نظر   تر است و از مقایسه با کشورهای عرب همسایه خود دموکرات
درهای  شاخص پاسخگوی   دموکراسی  شرایط  این  اما  دارد  قرار  باالتری  رتبه 

ی و رشد سیاسی و علمی نسبت به  مطالبات مردمی نیست که از نظرسطح آگاه
باالتر خود  ازسال  .  هستند همسایگان  زنان  دارای 2005هرچند  بعد  حق    به 

و گرفتند  را  شدن  وکاندید  در   مشارکت  دیگرکشورهای   مطبوعات  با  مقایسه 
این کشورانتخابات و   رغم اینکه درعلی  وضعیت بهتری برخوردارند و  منطقه از

واژه غریب  پارلمان  دیگرهایی  مانند  آن  حکومتی  نظام  ساختار  اما    نیستند 
دیکتاتور و  اقتدارگرا  عرب  استکشورهای  در.  مآبانه  بخش    هنوز  کشور  این 

این    انحصارعده بسیارکمی از خاندان حاکم است و   قدرت و ثروت در  زیادی از
این    احزاب در   هنوز .  حاکمان به صورت انحصاری بر منابع دولتی کنترل دارند 

و پ  از  کشور محرومند  سیاسی  فعالیت  برای  قانونی  تنها  شتوانه  مدنی    جامعه 
زیرمی بپردازد  تواند  فعالیت  به  واجتماعی  مذهبی  مسائل  ، محمودی)   پوشش 

 . (8  :1393 ، نورایی 

 شاخص دموکراسی در برخی از کشورهای جهان . 7جدول 

 کشور  خانه آزادی پی آر شاخص  نمره

1 

1 

5 

6 

7 

1 

1 

5 

6 

7 

 آزاد 

 آزاد 

 تاحدودی آزاد 

 غیر آزاد 

 غیرآزاد 

 استرالیا

 ایتالیا 

 کویت 

 قطر

 عربستان سعودی 

(Source: www. freedom house. 2015) 

نشان را  کشورها  بودن  دموکراتیک  میزان  فوق  جدول    در.  دهد می  جدول  این 
  را درنظر گرفته شده است که درآن عدد   6تا  1میزان این درجه بندی بین عدد  

و 7 بودن  دموکراتیک  میزان  کمترین  دموکراتیک   1عدد    به  میزان  کمترین 
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غیر   7ترین و عدد  دموکراتیک  1عدد   به عبارت دیگر.  گیردمی  بودن را دربر
نشان  5 کشورکویت با عدد بنابراین استدالل. باشدمی ترین کشوردموکراتیک
نشان ازمحدود بودن یا به عبارتی تا حدودی دموکراتیک بودن این  داده شده که  

 دموکراتیک قرار غیر طیف کشورهای اقتدارگرا و شود و درمی را شامل کشور

 .  گیردمی

 سیاسی اقتصاد نفت های آسیب

  ثباتی سیاسیبی 

بین تمام کشورهای عربی کویت تنها کشوری است که به علت برخورداری   از
و وجود   از مسئول  هرشخص  به  دموکراتیک  این    هر   سازمانهای  خود  شهروند 

دا را  داردده  امکان  ابراز  نفتی  مسائل  درباره  را  خود  عقیده  که  کویت  .  است 
از نفتی  مسائل  درآن  که  است  عربی  کشورهای  از  یکی  قبل  ها  مدت  همچنین 

در  یعنی  است  پیداکرده  باشد  داشته  باید  که  را  سیاسی    موقعیتی  مسائل  مرکز 
اقتصاد و به طور کلی منافع  آن نیز این بوده است که برای    واقع گردید و آثار 

کشوره  آیند بین  این  قراردادهای  در  و  بوده  بوده  مفید  مؤثر  کشور  این  المللی 
قبل از پیدایش نفت و درآمدهای    دولت کویت تا . (48:1336، )سرکیس   است 

نفتی  دستگاه،  سرشار  ایجاد  بسیار  های  با  دولتی  ومختلف  شده  تمام  در فربه 
دولت    سان شهروندان عموماً ازبدین.  کردمی  به مثابه یک کارفرما عملها  حوزه
در .  شدندمی  منتفع که  بازرگانان  تا  شد  سبب  نفت  تاریخ    پیدایش  طی 

تحمیلهای  خواسته به حکمرانان  را  از صحنه سیاسی  می  خود  رفته  رفته  کردند 
تلویحی بین حکام و بازرگانان آنها ثروت را با قدرت  بروند و بنابر توافقی  کنار

مبادله کنند  ادعای خود در  در  نیز  تجار.  رسمی  در   مورد    سیاست   مورد دخالت 
از و  پوشیده  در   چشم  مشارکت  بر  مبنی  خود  تاریخی  حقوق    تمام 

مقابل حکام نیز تضمین کردند که    در .  پوشی کنند سیاسی چشمهای  گیریتصمیم
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توجهی   قابل  کنندسهم  واگذار  آنها  به  را  نفتی  درآمدهای  نخبگان  .  از  این 
حفظ منافع اقتصادی خویش قدم به عرصه سیاسی    منظور اقتصادی روزگاری به

  نفت دقیقاً به خاطر حفظ همان منافع تصمیم به ترک   ظهور  پس از .  نهاده بودند
تقویت    در  ای به نابودی دولت ندارند بلکهنتیجه آنها نه تنها عالقه  آن گرفتند در

نیز  دولت  نفت   1راس   .( 1389:202،  محقق )  کوشند می  نقش  که  است  معتقد 
برروند  برجای  آثارمخربی  ازمیرترابی.  گذارد می  دموکراتیک  نقل    : 1390، )به 

نیز  (142 رژیم  لوسیانی  غیردموکراتیک  ماهیت    رانتیرهای  درخصوص 
طبیعی از جمله نفت  دولتی که به درآمدهای حاصل از فروش منابع    نویسد: می

مبارزه  است  ممکن  است  و   متکی  را جناح  قدرت  باشد  بندی  کرده  ولی    تجربه 
،  )لوسیانی  دموکراسی پذیرا باشد  حمایت از   هایی در خواسته  و  بعید است تقاضا

مشارکت سیاسی    دست یک خاندان و   رهبری در   این کشور   در .  ( 249:1374
لت درآمدهای نفتی است آل صباح  ضعیف است و به دلیل اینکه تنها منابع دو

بر مطلق  طوربه و  العنان  اقصادی  دارند  منابع  تسلط  کویت  همین    بر.  سیاسی 
محدوی به    به اعطای امتیازات بسیار   اساس تداوم منافع و دوام حکومت حاضر

و هستند  خود  مولفه   ملت  با  تعارض  که  اقدامی  قرارگیرد    مزبورهای  هرگونه 
آغاز صادرات نفت  .  گیردمی  مورد سرکوب قرار   ازطرف حاکمان و سیاستمدان

دهه   در  کشور   1940کویت  این  در  مهمی  اقتصادی  اثرات  جای    بر   میالدی 
طریق    صباح به بازرگانان ازهای ناشی از نفت وابستگی مالی آلدرآمد.  گذاشت
حتی جهت معکوس به آن   بین برد و  گمرکی را کامالً ازهای  تعرفه  وها  مالیات

وامداربه.  داد بازرگانان  که  شدند  طوری  سیاست  از .  حاکم  دیگر  های سوی 
.  کویتی را منتفع ساخت مردم اعم از کویتی و غیر  های نفتی عامتوزیعی درآمده

اشتغال زایی دولت دیگرنیازی به دریافت    مالی وهای  مردم بواسطه کمک  اقشار
د و  نداشتند  بازرگانان  از  خود  وروزی  طورمستقیم    ر رزق  به  و  واقع  دولت  به 

 
1. ross 
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صادرات نفت و در گذشت شیخ احمد و به حکومت  .  صباح وابسته شده بودندآل
چهل و پنجاه  های  شرایطی را پدید آورد که طی دهه،  رسیدن شیخ عبداهلل سالم 
کمتر  گذشته  قرن  از  میالدی  مل  سخنی  مجلس  دوباره  آمد تشکیل  میان  به  .  ی 

و اقتصادی  مناسب  و  وضعیت  عمومی  اروپایی،   و کاال وفور  رفاه    خدمات 
از  مخصوصاً مانع  اعتراضی هر بروز انگلیس    شد می  گونه 
 .         (169:1380،)همدانی

 بیشترین(  .  5. 2،  کمترین -5.  2)   2016تا  2011عملکرد حکومت قطراز . 8جدول 

2016 2015 2014 2013 2012 2011  

 حکومت پاسخگویی  -56. 0 -64. 0 -66. 0 -66. 0 -66. 0 -69. 0
 ثبات سیاسی 31. 0 20. 0 17. 0 15. 0 -21. 0 -15. 0

 کارایی حکومت  02. 0 -07. 0 -07. 0 -15. 0 -03. 0 -18. 0

 کیفیت نظم بخشی  08. 0 -04. 0 -07. 0 -015. 0 -17. 0 -07. 0

 حکومت قانون  55. 0 37. 0 37. 0 02. 0 00. 0 03. 0

www. Govindicators. Org, the Worldwide Governance Indicators, 2017 

نشان از می  شکل فوق  را    دهد حکومت کویت  ثبات سیاسی  بی  لحاظ سیاسی، 
این طیف ازکشورها به دلیل آلوده بودن سیستم سیاسی آنها با .  تجربه کرده است

سیاسی از جمله  های  درتمام جنبه.  پاسخگوی جامعه نمی داند   عمالً خود را  رانت، 
سیاسی،   پاسخگویی، و   ثبات  حکومت  از  کارایی  نشان  قانون    وجود  حکومت 

و اقتدارگرا  دارد بی  حکومتی  و.  ثبات  دموکراسی  که  قانون   هرچند  حاکمیت 
بسترتاریخی شکل دریک  نیز  می  هرکشوری  نفت  ازکشف  قبل  کویت  و  گیرد 

و بود  اقتدارگرایی  و  بسته  سیاسی  سیستم  ورود    دارای  و  نفت  ازکشف  پس 
نفتی  سیاست  درآمدهای  درآمدها  این  به  وابستگی  دلیل  به  حاکمان  های  اوالً 

از.  درجهت منافع نخبگان حکومتی قرارگرفت به زعم خود  به    ثانیاً  پاسخگویی 
به تدریج زمینه یک دولت اقتدارگرای بی ثبات فراهم    جامعه امتناع ورزیدند و

دموکراتیک خود نظام سیاسی را به سمت  غیرهای  نهایت با این سیاست  در  شد و
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 .  دولتی بی ثبات سوق دادند 
ظهورها  یافته احتمال  که  ازآنست  درآمد    حاکی  افزایش  با  دموکراتیک  رژیم 

باشد  کم  باال  ازرژیممجموعه .  سرانه  اماهای  ای  ثروتمند  دیده  بسیار    اقتدارگرا 
بیشترمی که  هستند   شود  نفت  صادرکننده  دا.  درکشورهای   بطور 1یموند الری 

چنین  درمورد  نویسد:می  مشابه  عجیبی  و واقعیت  که   بیست  کشوری  سه 
نفت فروش  توسط  داردمی  اقتصادشان  وجود  دموکراتیک  چرخد  کدام    هیچ 

دولت.  نیستند برای  و  دارد  دموکراتیک  ضد  خاصیت  ازهای  نفت    صادرکننده 
این    در .  ند کنمی  بدست آورده از نفت، برای گسترش قدرت استفادههای  رانت

سرشا درآمد  هرچند  افزوده  است  رکشورها  ارزش  سرمایه  اما  انباشت  برای  ای 
های جهت خرید و انبارسازی تسلیحات، گسترش سازمان  شود و درذخیره نمی

و پلیسی  و  هزینه  اطالعاتی  مظاهرهای  صرف  و  اجتماعی  پیشرفت    رفاهی 
انجامد تا  می  جهت توسعهاقتصادی بدون ساختاربخشی به تحوالت اجتماعی در  

را و   مردم  دارد  غیرسیاسی  نگه  وابسته  دولت  پول  شفافیت، .  به  عدم   عدم 
شود که می  پذیری باعث بی اطالعی وحیف ومیل منابعیپاسخگویی و مسئولیت

درکشورهای صادرکننده  .  به جای تعلق به مردم دردست دولت قرارگرفته است 
بر سیاست  مش نفت  زیرا  است  مقدم  یا  اقتصاد  صنعت  نبود  کشورها  این  کل 

ائتالف ثروت ومنابع مردم این کشورها را به عدم  ،  منابع اقتصادی نیست بلکه 
دولت کویت به   (.242  : 1391، غنی فرد )موثقی،   دهد می  توسعه انسانی سوق 

عنوان نماینده کشور تمام منابع اقتصادی عمده کشور را درکنترل خود دارد و  
صنعت نفت یعنی مهمترین منبع درآمد کویت    درصد 100دولت    1975سال    از

تحت فشار پارلمان دولت صنعت نفت    1975درسال  .  اختیار داشته است   را در 
ازآن زمان ذخیره عظیم  .  ی اعالم کردبود مل  را که مرکب از چهار شرکت عمده 

نفوذ مستقیم سیاسی و بروکراتیک دولت، دستخوش سیاسی کاری   نفتی تحت 

 
1. Daimond 
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امرنتیجه   در.  است بازیگر بر این  افزوده شد که هیچ  تا حدی   قدرت دولت 

نداشتـ    اجتماعی  را  آن  با  مقابله  توان  دیگری  مشارکت  .  اقتصادی  ریشه 
دو قرن   بیش از سیاسی در کویت به زمان استقرار آن به عنوان یک جامعه در

داشتن حاکمی بود که    مهاجرهای  توافق اصلی میان خانواده.  گرددبرمی  گذشته  
ر مورد مسائل مهم با مردم مشورت کند و این درصورتی است که مردم از وی  د

پی اکتشاف نفت   این شیوه با امکان استقالل مالی حاکم در . حمایت مالی نمایند
ابر عال  و طرف  از  که  بسیاری  تضعیف  های  قدرتقه  شد  داده  نشان  خارجی 

نت داشتند صباح  این منطقه سکو  که بیش از دو قرن گذشته درها  کویتی.  گردید 
بنیانگذار  برگزیدند   اول  خود  فرمانروای  عنوان  به  را  فعلی  حاکم  آنها  .  خاندان 

مقابل ازوی حمایت مالی نماید و    روزانه را اداره کند و در  پذیرفتند که او امور
در  آنها  با  حاکم  مشورت  ایشان  مهم  شرط  سیاسی  .  بود  تصمیمات  فرمول  این 

رئ  بین  کامل  استقالل  ایجاد  حق سبب  به  شد  رئوس  و  به  می  یس  را  آن  توان 
نمود توصیف  مشترک  حکمرانی   از  (1202-1185  :1379، )انتظاری عنوان 

مشروعیت کارکردی برخوردار است   دیدگاه عبدلکریم الدخیل دولت کویت از
دهد  می  نفت خدمات پنهان و پیدایی را انجامهای  یعنی حکومت با اتکا به هزینه

تعویق   منجربه  دموکراتیککه  رونق    در  2011سال    در.  شودمی  مطالبات  پی 
تغییر بهان  کشورهای در موج  به  امیرکویت  خاورمیانه  سال    هعربی  پنجاهمین 

هدیه و یک    دالر  شهروند کویتی یک هزار  استقالل کویت اعالم کرد که به هر
ای از خدمات  عالوه بر این مجموعه.  دهدمی  سال غذای رایگان با کیفیت عالی

در تس آموزش، های  حوزه  هیالتی  و   درمان،  و   تجارت  وام  به  اعطای  بیمه 
است نفت  عایدات  ُیمن  به  همگی  که  است  شده  فراهم  کویتی  .  شهروندان 

موجود هواداران وضع  نصیب  آن  اعظم  بخش  که  با .  شودمی  عایداتی  حکومت 
را    مخالفان خود،  اجتماعی برای حامیانهای  و نیز با تهیه فرصتها  تزریق منابع

اجتماعی لحاظ  سالح  -به  خلع  محض .  کندمی  طبقاتی  به  دیگر  عبارت  به 
نیز قیام و هواداران  به جای آنکه   کنند ومی  اعتراض مخالفان حکومت حامیان 
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دو  آرایی کنند  دو  قشر   معترضین درقبال حکومت صف  از   یا    جامعه در   طیف 
قرار هم  عنصر.  گیرندمی  مقابل  حامی، آوری  پدید  در  مهمترین  رانت    طبقه 

  گیردمی قرار   اختیار دولت حساب درنفت است که بطور مستقیم و بی حاصل از
 .  (41:1390،شریفی)

 اقتدارگرایی

رانت  توزیع  کنترل  برای  نخبگان  انگیزهمی  تمایل  افزایش  به  برای  تواند  هایی 
این   به  دسترسی  تضمین  کار  ازاین  بتواند  که  بیانجامد  دولت  دائمی  کنترل 

باشددرآم داشته  را  اجاره  و  نخبگان دررژیم.  دها  ممکن  اقتدارگ های  همچنین  را 
هزین پرداخت  به  حاضر  به    هاست  بتوانند  تا  کنند  قدرت  علیه  سرکوب  باالی 

در رانت  منابع  یابند کنترل  دست  نشان.  آینده  آماری  شواهدی  ارائه  با   راس 
دموکراسی وجود دارد  دهد یک رابطه منفی و معنی داری میان رانت منابع و  می
دیگرمی  و و  نفت  که  استبداد  گوید  به  معدنی  نخبگان  می  مواد  و  گراید 

کنند  می  برای جلوگیری از رشد دموکراسی گرایش پیدا اقتدارگرای سرکوبگر
.  (Ross, 2001: 2,5) تواند مکانیسمی برای این اقدام باشدمی که ثروت منابع

باال طبقه بندی کرد   را با درآمد   ورکش بیست و چهار1989بانک جهانی درسال 
ردیف   با  سرانه  درآمد  با  تا    دالر  6010و  )سویس(    دالر  21330)اسپانیا( 

امارات   کویت و )عربستان سعودی،  میان این کشورها سه کشور از. قرارگرفت 
و  از  متحده( نفت  بیشتر   غیر   کشورهای صادرکننده  بودند و شمار    دموکراتیک 

شرایط اقتصادی مساعد برای دموکراسی شدن پیدا  1990کشورهایی که در دهۀ  
بهبود وضع اقتصادی و رفاه  .  کردند و از خاورمیانه و شمال آفریقا پدید آوردند

اقتصاد جوامع خاورمیانه . شد می این کشورها با صادرات نفت مربوط بسیاری از 
  اقتدارگرایانه مبتنی برحکمرانی  های  ای رسیده است که با توجه به نظامبه نقطه
بسیارهای  سنت حزبی  تک  و  نظامی  است  مختلف  شده  پیچیده  .  ثروتمند، 
 .  (342  :1373، نتیگتون )ها
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تا   2011های  شاخص اقتصادی و سیاسی کشورهای جهان بین سال.  10  جدول
2016 

 کشور 
و  شاخص سیاسی

 دموکراسی 
شاخص 

 دموکراسی 
درآمد  
 سرانه 

رشد درآمد  
 سرانه 

صادرات 
 ت )%(سوخ

 3/39 88/0 81/9 -007 -79/0 کویت 
 86/17 23/2 42/10 00/10 56/1 نروژ 
 06/50 71/3 62/9 -00/10 -63/0 قطر

www.orldbank.com 
گاز    صادرات منابع طبیعی بویژه نفت و   از آنجا که قدرت انحصاری و فروش و 

رانتیر   در کشورهای  نظرمی  اختیار  به  منطقی  گونهمی  باشد    ازای  رسد 
بروز  کشورها  دراین  صدایی  تک  و  گروهای    اقتدارگرایی  گوناگونی  که  کند 

بهتر را  موجود  وضع  تنها  نه  آماده فکری  با  بلکه  تبعیض  نکند  بسترهای  سازی 
از کارآمد  ازاستفاده  جلوگیری  نژادی،  و  ،  فکری،  انسانیهای  سرمایه  گروهی 

سیاستـ   سیاسی حوزه  در  نخبگان  نفوذ  و  سود های  اجتماعی  به  اقتصادی 
  کلیدی وهای  شغل  خویشاوندی ساالری در  های صاحب قدرت و همچنین گروه

در  محدود  ه بدن  حساس  شدت  رابه  نهادی  توسعۀ  نماید  و   دولتها    سرکوب 
دیگران و  آل  .(1393:16،  )پورجوان،  دردست  نفت  خاندان  انحصار  صباح 
از نیاز  بی  را  ته  حاکم  که  زمانی  تا  و  است  کرده  وجود  های  دیدمردم  خارجی 

ندارد ملت  به  سیاسی  مشارکت  اعطای  به  تمایلی  دولت  باشد  .  نداشته 
یا  (184  : 1380،)همدانی پدرساالرانه  پاتریمونیال( )  خودکامگی    اقتدارگرای 

ابتدا    دولت در.  شودمی  کوچک خلیج فارسهای  دولت  برخی از  شامل کویت و
گیرند اما در روند نوسازی،  می مذهبی طریق اقتدارسنتی و  مشروعیت خود را از

زندگی   سطح  داشتن  نگه  سراپا  برای  نفت  ثروت  بسیچ  به  متصل  محور  نفت 
برای مدتیمینچنین دولت هایی  .  شودمی  عمومی بمانند  طوالنی  توانند   پایدار 

2002:289)  Eifert,)  .میبدین دولتسان  گفت  خلیج  های  توان  حوزه  نفتی 



 169  ...ياسیو س یاقتصاد يشناس بیآس

 

ی به درآمد حاصل از صادرات انرژی دارند چرا که  زیاد  فارس وابستگی بسیار
دستان    ثروت ملی را در،  انحراف کرده  نهادهای سیاسی واقتصادی آنها را دچار

متمرکز  انعطافمی  دولت  اینکه  درنهایت  و  کشورکند  رهبران  در   پذیری    را 
دسترس  عالوه بر این با قراردادن منابع کافی در  .  نماید می  مقابل تغییرات کمتر

در زمانی  مدت  تا  را  ضروری  اقدامات  هرگونه  سرکوب  توانایی    اختیار  آنها 
کنندگان عمده انرژی در طول  ین این خطر جدی است که این تولیدبنابرا.  دارند 

)تی مکر،  .  بیست ساله ابتدای قرن بیست و یکم ممکن است دچار بحران شوند
حوزه خلیج فارس    یحاکم درکشورهاهای  شایان ذکراست خاندان(  38:1389

سنت مانند  سنتی  مشروعیت  مبانی  توجیه  های  برپایه  عرب،  جهان  ای  قبیله 
مذهبی مشروعیت و حقانیت حاکمان از سوی علمای مذهبی و نیز تکیه برنوعی 

بر  مبتنی  رفاهی  توانسته  دولت  رانتیر  و  رانتی  قرن  اقتصاد  دهه  نخستین  در  اند 
.  پیشامدرن را حفظ کنند های  متبارزترین اشکال حکو  بیست وی کم یکی از

  شودمی  آنجا که مشروعیت به عنوان حلقه واسطه تبدیل قدرت به اقتدار تلقی  از
مشروعیت کشورکویت بی ثباتی سیاسی یکی  های با تضعیف پایهتوان گفت می
توان گفت به طور نسبی کویت به  می  لذا.  مهمترین نتایج پیش روخواهد بود  از

  این پدیده در   این کشور،  حاکم بر های  تریمونیال هیأتدلیل ساخت سنتی و پا
  شودمی  تهدید نگریسته  ه ازآنکه فرصت انگاشته شود به دید  حوزه سیاسی بیشتر 

فر) این روند نمی  . (98  : 1392،   سنایی ،  ایرجی  به نظرمی رسد که  به  اما  تواند 
کند پیدا  تداوم  طوالنی  مشکالت  .  صورت  با  کویت  دولت  معنا  فراوانی  بدین 

روبروست سیاسی  پایه.  درحوزه  تقویت  برای  کشور  این  که  است  های درست 
اعطای پول نفت  ،  جمله اعطای یارانه  سیاسی خود به حمایت سیاستهایی مالی از
غیره را اجرا کرده است تا بتواند با این    به مردم، عدم اخذ مالیات از طبقات و

  یا به تعویق بیاندازد و  و   دموکراسی و مشارکت سیاسی را سرکوبها  سیاست
اقتصادی نفت به صورت طوالنی به سراپا نگه داشتن این حکومت  های  سیاست

سیاست این  اما  نمود  شایانی  و نمی  دیگرها  کمک  حامیان  های پایگاه  تواند 
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را  سیاسی  و  کند   اجتماعی  درمی.  حمایت  گفت  کاهش  های  سال  توان  با  آتی 
بطوریکه  .  شودمی  تری دامنگیر این دولت  مالی فراگیریهای  قیمت نفت بحران

سیاسی نفوذ کرده و  های  به تدریج به الیهها  مالی این بحرانهای  بحران  با ظهور
کویت سیاسی،  مشروعیت  کاهش  بیمی  با  به  درتواند  سیاسی   ثباتی  ساختار 

 .  مواجه گردد

  گیرینتیجه

تحت   شدت  به  کویت  اقتصاد  که  داد  نشان  مقاله  نفت یتأثدستاورد  اقتصاد  ر 
به درآمدهای حاصل ازنفت   به دلیل اتکای مفرط  اقتصاد  قرارگرفته است واین 

  جنبه اقتصادی  از .  اقتصادی وسیاسی گشته استجوانب  موجب آسیب پذیری در 
دیگرمی مانند  هم  کویت  گفت  به    رانتیر کشورهای    توان  شدیدی  وابستگی 

بیش و  دارد  نفتی  راعادرآمدهای  آن  درآمد  در ترین  نفت  .  گیردمی  بر  یدات 
دولت از یک سو ازطریق بازرگانان و روابطی که با ،  پیش ازکشف نفت کویت  

  پرداخت و ازسوی دیگرتجارت آن کشور می  آنها داشت به مالیات گیری ازآنها
  آناقتصادی  های  اما با کشف نفت تمام فرماسیون.  طریق صید مروارید بود  از

وابسته به این    دولتی  سبب شد که کویت  گرفت و  تحت تأثیراین درآمدها قرار 
کاهش بهای  . و به تدریج اقتصادش به این درآمدها اعتیاد پیدا کند  درآمدها شود

  ناچار   دولت کویت را   کسری بودجه مستمر   عمومی وهای  افزایش هزینه،  نفت
در تا  تغییر  کرد  و  اقتصادی  ساختار  ا  پی  نظام  واقعالگوی  برودقتصاد    گرا 
اقتصادی تحت تأثیر این  های  به دلیل اقتصاد تک محصولی تمام بخشهمچنین  

.  این حوزه است  جایی که بیشترین بخش این اقتصاد در  تا  درآمدها قرار گرفت
هزینه کردن درآمدها به سرعت به    آنست که شتاب در   تجربه گذشته حاکی از

هلندی  عارضه  بروز بیماری  نام  به  و ای  و   منجرشده  شدید  دیدن    تورم  آسیب 
در در  از   غیر های  بخش تولید  را   نفت  داخل  است  اقتصاد  داشته  همراه  .  به 

از  یکی  دولت  بنابراین  در   صادرکننده های  معضالت  کم  دست  های دوره  نفت 
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اقتصاد آنها امکان های  این است که زیرساخت  بازار  افزایش شدید بهای نفت در
تمام   کردن  راهزینه  نمی  درآمدها  وفراهم  امر  کند  بکارگیری    همین  زمینه 

را   گسترده  نفتی  از.  کند می  فراهم   دالرهای  شده  های  گرایش یکی  مشاهده 
بازار در  نفت  افزایش  زمان  در  بویژه  نفت  صادرکننده    تمرکز،  درکشورهای 

رسد  می  به نظر.  است   باالترین کشور  دستگاه اجرایی حکومت و   بیشتر قدرت در 
در  ساختار دولت  را   مالی  نفت  پول  خیزکه  نفت  طور   کشورهای  انحصاری   به 

و  هزینه   با  دریافت  باال  درمی  اختیارات  و  کند  مهم  نقش  گرایش  این    ایجاد 
داردبرجسته یک  .  ای  به  توانست  نفتی  درآمدهای  پشتوانه  به  کویت  دولت 

صنعت و  جمله    اقتصادی ازهای  عرصه  اقتصاد تک محصولی تبدیل شود و دیگر
شود ضعیف  و  وابسته  از.  کشاورزی  عاید  یکی  اقتصاد  این  به  که    پیامدهایی 

المللی  بینهای مدت نفت وابستگی دراز در.  شود افزایش قدرت دولت استمی
نیروی کار ،  به تدریج برای کسب سرمایه  جدیدی را نیز ایجاد کرد و این کشور

پیامد  و این  که  پیداکرد  بیشتری  وابستگی  رؤیت    در  هاکاال  قابل  مدت  کوتاه 
  ه اقتصادی حکومت و خانواد  هآنی درآمدهای نفتی، نابودی پای های  پیامد.  نیست

ای بود  تازه  داد و ظهور صف آرایی بی ثبات و می  بازرگان را به یکدیگر پیوند 
نشان داشت دوام    ای که از وفورجو تازه  در  بود و   که بازرگانان را بوجود آورده

  دیگردرآمدهای نفتی این بود که به محض آنکه نفت اقتصاد کشور  پیامد .  نیافت
  گرفت ومی  روند تولید سرچشمه  از  را قبضه کرد وجه مشترک بازرگانان را که  

اتحادشان  را می  سبب  برداشت از شد  دولت  می  نهایت   در .  میان  گفت  توان 
از  و   کویت  نفت  قیمت  بودن  نوسانی  دلیل  به  دیگر    از   یکسو  کاهش  با  سوی 

بدین معنا  .  بازارهای جهانی با مشکالت فراوانی روبروست   شدید قیمت نفت در 
کسری بودجه و تورم مواجه شده و    با کاهش جهانی قیمت نفت دولت مزبور با

 .  کندمی اقتصادهای  دولت وارد عرصه بحران

خود تا حدودی    کشورهای همجوار  به دیگر  نسبتکشور  جنبه سیاسی هم این   در
زمینه    در. سایت خانه آزادی گویای این ادعاست های است و داده ترکدموکراتی
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و  سیاسی  به    مشارکت  نسبت  سیاسی  وآگاهی  فارس  خلیج  حوزه    کشورهای 
اما با این حال این    تری داردت دموکراتیکرانتیر از نوع خود وضعی های  دولت
بدین    داردراه درازی را برای رسیدن به یک جامعه دموکراتیک در پیش    کشور
و    معنا دارند  کامل  تسلط  نهادها  دیگر  و  دولت  بر  آل صباح  خاندان  درکویت 

پابرجاست هنوز  منشانه  دیکتاتور  سیاسی  آل  .  فرهنگ  دولتمردان  حال  این  با 
و سمت هستند  قدرت خود  تثبیت  و  تداوم  دنبال  به  را  های  صباح  سیاسی  مهم 

.  در تداوم این مناسباتند   محافظه کارانه خود سعی های  قبضه کرده و با سیاست
بتوانند راه اصالحات سیاسی    در اینکه  برای  عرصه سیاسی سیاستمداران کویت 

درکشورهایی  .  اند ی وگسترش رفاه اجتماعی روی آوردهرا ببندد به خرید سیاس
  جهت منافع دولت رانت عمل  دیوان ساالری در  باشدمی  دولت رانتی  که ساختار

در می نه  هم   کند  منافع  پیدا.  گانجهت  نفوذ  مردم  درزندگی  دولت  سان    بدین 
ومی و  با کند  حاکمیت  را    ایجاد  خود  سیاسی  سلطه  توانایی  اقتصادی  سلطه 

.  دهدمی  افزایش   اند را که جذب بروکراسی درحال گسترش شدهبرگروه زیادی  
و  تکیه  با  مبرا    دولت کویت  ازجامعه  توانست خود را  نفتی  پشتوانه درآمدهای 

پاسخ و  نباشدبداند  جامعه  کشور .  گوی  نظام    دراین  زیرساخت  عنوان  به  نفت 
جهت یک اقتصاد   که نفت در  آنجا از . اقتصادی مطرح است سیاسی، اجتماعی و

خدمت توده مردم  نه تنها در  نیست  برپایۀ اراده مردمی استوار شکوفای ملّی و
نفتی نظم و به پشتوانه دالرهای  بلکه  نبوده  اجتماعی گذشته  ساختارهای    نیست 

قشری نه وابسته به جامعه بلکه وابسته    فاصله طبقاتی افزایش یافته و فروپاشیده،
دولت مردان دراین کشور با خرید سیاسی و رفاه اقتصادی  .  با الیت قدرت است 

تا با    افراد جامعه در صدد به تعویق انداختن مطالبات دموکراسی خواهانه هستند
همچنا بتوانند  اقدامات  در این  بمانند   ن  باقی  حکومت.  قدرت  طورکلی  های به 

از و عرب  با   درون  روبرو  بیرون  دموکراسی  آنهابوده  چالش  نحو  اند    به 
سطح حقوق، نحوه برخورد  ،  قبال مسائلی چون استاندارد زندگی   ای درالعادهفوق
فاصله  ها  حوزه  سایر   پاسخگویی به تغییرات سریع جهان و  زنان، پذیراشدن و  با
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راستای    خارجی در   فشارهای داخلی و  هنگام رویارویی با در  اما.  زیادی دارند
روش به  دموکراسی  تغییرمطالعه  سرکوب،  چون  و  هایی  به  تظاهر  شکل 

آزادی خواهان، ،  اصالحات و زندانی کردن  مخالفان  تقویت   نامشروع خواندن 
مل ایدئولوژی  روییاحیای  اقداماتی  .  آورندمی  گرایی  کویت  نسبتاً  اگرچه 

به رسمیت شناخته است اما این    انتخابات را  جمله حق رای به زنان و  ضعیف از
دموکراسیاق مطالبات  پاسخگویی  نیستدامات  مردم  در  هر.  خواهانه   چند 

دموکراسی   گامروندهای  برداشتههم  اما  هایی  جامعه   شد  مطلوب  مورد  چندان 
  ساختارهای سیاسی این دولت احساس  به اصالحات بنیادینی در  نیاز نیست و

 گیرد توزیع بخشی ازمی  پیش   در   راه کارهایی که دولت رانتیر  یکی از .  شودمی

 مدار  بتواند نخبگان خارج از  ثروت است که توسط دولت مهیا گردیده است تا

دولت کویت  .  به نفع رویکردهای دولتی بسیج کند  را ها  توده  تطمیع و قدرت را
تقا کاهش  دلیل  نفتبه  جهانی  و  از  ضای  انرژیجایگزین  یکسو  های شدن 

دیگر تجدید ازسوی  دولتمی  پذیر  سازد  تواند  مواجه  فراوانی  مشکالت  با  .  را 
بهدیگر نمی  آنتقاضای   نفت وجهانی  بدین معنا با کاهش قیمت   توزیع    توان 
ذی افراد  و  طبقات  به  بحرانرانت  و  بپردازد  خود  همچون های  نفوذ  اقتصادی 

ثباتی  بی  توان به  می  کسری بودجه و بیکاری سبب اعتراض طبقات شده و  تورم، 
بزند دامن  کشورمی  سانبدین.  سیاسی  این  گفت  نمی  توان  راه  دیگر  تواند 
ارتباطات و    عصر  سلب کند زیرا جوامع در  جامعه را های  اصالحات و خواسته

جامعه با افزایش سطح   دهد و نمی   هایی راشدن اجازه تداوم چنین سیاستجهانی
تحصیل متوسط  طبقه  ورشد  سیاسی  روبروست آگاهی  خواهان  .  کرده  طبقه  این 
تصمیم در  مشارکت  و  سیاسی  انسداد  می  سیاسی های  گیریاصالحات  و  باشد 

خواسته حکومتچنین  سوی  از  بیمی  هایی  به  بزندتواند  دامن  سیاسی  .  ثباتی 
درمی مردمی  انقالبات  گفت  عر  توان  پشتوانه  کشورهای  که  داد  نشان  بی 

راه کار و  نفتی دیگر کار ساز  برای    درآمدهای  اطمینانی  نخواهد  قابل  حاکمان 
 .  این پادشاهی زیر و رو خواهد شدهای تخت مردم،  با گسترش اعتراضات بود و
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