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 مقدمه
متأثر2191شیوعویروککرونادرچیندراواخرسال ا،همهدنیارا گرچهکردهاست.

تأثیروپیامدهایآنبرهمهمناطقاین بحرانممکناستیکبحرانجهانیباشد،اماقطعاً

دولت ترکیبیاز کشورهایاینمنطقه فقیرجهانیکساننخواهدبود. تولید،هایغنیو با

زیرساخت بیناخالصداخلیمتهاوتو ضعیفهستند. و هایثباتیهایبهداشتیگوناگون

 بحران مهاجرتهاخانمانبیاجتماعی، موج مرزهاو طریق از چالش،ها بابر مرتبط های

هاومنازعاتایکهاگرتنشبهگونه؛هایسالمتیدربرابرویروککروناافزودهاستمراقبت

وضعیتبهمراتبپیچیدهشودسیاسیمنطقهبهایناوضاعاضافه ترخواهدشدوهمکاری،

بردولت سایرمناطقجهانبسیارسختها شد.ترخواهدایمدیریتاینبحراندرمقایسهبا

درگیری ومنازعاتموجوددرعراق،سوریهویمنگویایاینوضعیتبغرنجهستند. بهها

 مثال، حوثیعنوان توسط دولتیمن سرنگونی با یمن ائتال در تهاجم آن پی در و ها

تاکنونرقمزدهشدهاست.2192رانخاورمیانهازسالسعودیبهاینکشور،بزرگترینبح

تحریمحمالتسعودی بارها، پیامدهایانسانیفاجعه اینکشوریهایتحمیلشده، در را

کمبوددرشرایطشیوعویروککرونا،خانمانیبیشازیکمیلیوننهربی؛فقیررقمزدهاست

رادراینکشورفروماندهایجادهکردهوضعیتوخیمیتجهیزاتپزشکی،شیوعبیماریوبا،

گونهبهاست؛ بحرانانسانییمنرا بدترینشکلآندرجهانخوانده»ایکهسازمانملل،

توجهبهداده«.است اینپرسشبا شیوعکوشودمیمطرحهایفوق، در91–یدوکهچرا

برعکاهشمنازعاتنشدهاستنهتنهاباعث،خاورمیانه وافزایشمنجربهکس،بلکهکامالً

شدهاست فرضیهموقتیارائهشدهمبتنیمنازعههایدرگیرازسویطر هاشدتدرگیری

تاازخالامنیتیبوده،درتالش91-یدوباشیوعکو،هایدرگیرمنازعهطر کهبرایناست

موازنهقدرتاستهادهکردهوبوده،91-یدوهاباکوکهناشیازدرگیریدولتبهوجودآمده

دهند تغییر نهعخود به را منطقه این؛در حجمتنشاینگروه،رواز تنها نه کاهشها را ها

هدادن شدت و تداو  بر برعکس بلکه ، نیز خود یافتهافزودهحمالت بااند. پژوهش های

کاربستنظریه واقعگرایی والتتدافعی میاستهن طر دهدنشان ادرا تهدید هایکه

شیوعکودرگی وجود با همچنانمبتنیبرتهدیداتنظامیبودهو91-یدوردرخاورمیانه، ،
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بنابراینبهنهعخودشانهستنددرصددایجادیکتوازنتهدیددرمنطقهیمنازعههاطر  . 

کاهش به منجر یمن و عراق سوریه، مانند منازعه مورد مناطق در کرونا ویروک شیوع

یدوهایناشیازمقابلهباکوندرگیریبادر اینکهمحدودیتمنازعاتنشدهاستوطرفی

هایضعیفراهرچهبیشتربه،فرصتیرابرایآنهاایجادکردهاستتاتوانمندیدولت91-

ثباتیوگسترشخشونتواعتراضاتداخلیبیهزایندوازاینطریقچالشبکشندوبربی

دهند تغییر خود نهع به قدرترا میموازنه نظر به بنابراین . ورسد ناامنی وضعیتبر این

ایکهاین.بهگونهخواهدکردهایدرگیردراینمنطقهکمکفروماندگیهرچهبیشتردولت

دولت کارکردهایتوسعهتوانمندیها ایتأمینامنیتو داخلسالمتیو مؤثردر کنترل و

هایدرگیرمنازعهازفرصتپیشگروهوتهنداش،برایمهارومقابلهمؤثرباکرونارامرزها

ورزندهابرایکسباهدا سیاسیامنیتیخوداصرارمیآمدهبهرهبردهوبرادامهدرگیری

 باعثافزایشدرگیریوضعیتاینکه مجددا شد.نیز خواهد منطقه منازعاتدر و لذاها

مثبتمی همبستگی یک یتوان کوید افزایش بین منطقه91-را تنشدر افزایش وو ها

.مشاهدهکردهاینظامیدرگیری



 یگرایی تدافع تئوری واقعری: چارچوب نظ

آنارشیبین خیماستیعنیالمللیمعموالخوشفرضواقعگراییتدافعیایناستکه

یابند،رفتاریهاییکهاینرادرمیامنیتچنداننایابنیستوفراواناست.درنتیجه،دولت

وجودداردتهاجمین درشرایطیکهاحساککنندتهدیدیعلیهآنها تنها خواهندداشتو

دهندواینواکنشنیزاغلبدرسطحایجادموازنهوبازداشتننسبتبهآنواکنشنشانمی

تریبههایسختتهدیدگراست.تنهادرشرایطیکهمعضلامنیتخیلیجدیشودواکنش

آنارشیبینبروزمنازعاترخخواهندنمود. آنها خوشبهعالوه، هابزیویا خیمالمللیرا

توانآنرابهسهولتفهمیدوایندولتمردانندکهبایددرهربینند،بلکهبرآنندکهنمینمی

9331:933وضعیتخاصیبهارزیابیدرجهتهدیدیاعد آنبپردازند)مشیرزاده، استهن(.

قدرتوالتزارائهدادهبندینوینیراازتئوریموازنهفرمول،تهدیدوالت،طراحتئوریموازنه

کندکهامنیتدربرابرچهچیزیبایدباشد اوبراست.والتکارشرابااینپرسشآغازمی
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مطرح تهدید برابر در قدرتمطرحشود، برابر در آنکه امنیتبیشاز استکه باور این

بهباوروالتمی هاقرارداردوبرهایامنیتیدولتقدرتدرقلبنگرانیتهدیدونه،شود.

ازقدرتمندتریندولتنمیایناساکدولت بلکهازدولتهاضرورتا ترسندهاییمیترسند،

دولت سایر از بیش کنکه جلوه تهدیدآمیز جغرافیایی،نها مجاورت از تابعی تهدید، د.

انهومجموعقدرتیکدولتاست.در هایتهاجمی،نیاتومقاصدتجاوزکارتوانمندی

ممکناستنیزهاهادشواراستبهعالوهنیاتومقاصددولتنیاتومقاصدواقعیدولت

 .(Walt, 1987: 28)تغییرکند

مجاورتجغرافیایی نقشتعیینکننده،نزدیکیو تهدیدزاییو «ادرا تهدید»ایدر

ایگانقدرتمندخودبیشازکشورهایقدرتمندیکشورهاازهمسکهبهطوری.کشورهادارد

اوکراینبیشتراز،کنند.برایمثالترسندواحساکتهدیدمیمی،کهدورازآنهاقراردارند

می،ایتالیا خطر احساکتهدیدو قدرتروسیه از آبادی، 9311کند)دهقانیفیروز :231.)

گیرند،روخودمیپیشرادراتژیکالنهاهنگا مواجهبایکتهدیدبرجستهدواستردولت

بر را قوا استراتژیموازنه یا استراتژیدنبالهمیآنها اتخاذ از ناگزیر اینکه یا و رویگزینند

موازنهبهمعنایاتحادوائتال بادیگرانعلیهتهدیداتاستو(Walt, 2008: 9)شوندمی .

بدنباله تهدیدآمیزتریندولتاست.رویبهمعنایپیوستندولتتهدیدشده همرجعخطریا

تعهداترسمییاغیررسمیجهتهمکاریامنیتیبین،هاگویداتحادهاوائتال والتمی

هایعضوایجاددویاچنددولتندکهبهمنظورافزایشقدرتونهوذودرنهایتامنیتدولت

زاستواراست،اماهمگیآنهاشود،گرچهاساکاینالگوهایهمکاریبرترتیباتیمتمایمی

دریکعنصرضروریمشتر یعنیتعهدبهحمایتمتقابلعلیهبرخیازدیگربازیگراندر

(. (Lobll, 2009: 15نداالمللیسهیمسیستمبین



 در برابر آن ها در خاورمیانه منازعات و شکنندگی دولتبر  91 -یدوتأثیر کو
اینمنطقهدرسالهایمنخاورمیانهازمهمترینکانون هایازعهوبحراندرجهاناست.

سال است.پایانیقرنبیستمو منازعاتبسیاریبوده یکمدرگیر هایآغازینقرنبیستو

بریرونبودهاست.بهگهتهشایدهیچمنطقهدیگریازجهانبهاندازهخاورمیانهبامنازعهروبه
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هایگذشتهدارد.یادآوریآنچهدرطیسال«ازخاورمیانهساختاریهموارهکشمکش»بوزان

 دهنده تکان بسیار است، جنگعراقباشدمیرویداده ایران: کویتتوسطعلیه اشغال ،

رشد عراق، شمال در ترکیه مکرر مداخالتنظامی عراق، به آمریکا نظامی حمله عراق،

جنگ فلسطین، در انتهاضه عملیات تشدید منطقه، در تروریستی یمن،عملیات در داخلی

هایاروپاجنگداخلیدرلبنان،برخوردهاینظامیبینکشورهایحوزهدریایسرخ،چالش

پایانهایبیهاییازدرگیرینمونهوامریکادرحوزهخلیجفارک،منازعاتترکیهوسوریه

سازنهزمی،هاومنازعاتوجوداینچالش.(9333:92)جعهریولدانی،باشددرخاورمیانهمی

دولت بهبروز اینوضعیت، است. شده برخیکشورهایخاورمیانه در خورده هایشکسته

هایمتعددیهمچونجنگ،گسترشتروریسم،انتقالقدرتخودیخودزمینهبروزبحران

ناتوانیدرکنترلمرزهای درمنطقهفراهمکردهاست. بهشیوهسختومداخلهخارجیرا

مشکال اشترا در و تنشملی مانند زمینه-هایقومیت، اختالفاتمرزی، و هایمذهبی

وثوقی، گیشینی، است)سلطانی کرده مهیا را منطقه کشورهای دیگر گسترشخشونتبه

(.9313:993ابراهیمی،

،2199هایفراگیرسالهایورشکستهدرخاورمیانهبهپیشازناآرامیاگرچهسابقهدولت

اعترابازمی اما درگردد، دولت نهاد برای را ضعف و فترت از موجی بحث مورد ضات

ها،ازدولتبرخیخاورمیانهبهدنبالداشتهاست.بهطوریکهموجبتشدیدورشکستگیدر

دولت تعداد کشورهاافزایش وضعیت تبدیل و منطقه در ورشکسته بههای ورشکسته از

توانبهیشکنندهدرخاورمیانهرامیها(.دولت9311:21)زیبایی،گردیدهاستهفروپاشید

دولت کرد: تقسیم دسته بحرانیهایبحراندو یا دولت9زده دولت2هایفروپاشیدهو های.

بهمرحله،هستندکهباوخیمشدنوضعیتوشرایطداخلییهایبحرانزدهیابحرانی،دولت

رارگرفتهونهادهایحاکمنیزهایشدیدداخلیقاندیااینکهتحتفشاروتنشبحرانیرسیده

شو  مدیریت و برخورد توان بالقوه طور به که بوده مواجه جدی اعتراضات وبا ها

نداشتهکشمکش )اختیاریهاوجوددارداند؛بنابراینخطرفروپاشیوسقوطایندولتهارا

(.9313:933امیری،

                                                                                                                                             
1. Crisis State 
2. Failed State 
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منظورازازاین ورشکستهدولترو، یا هاییهستنددولتراینتحقیق،دهایفروپاشیده

نبودهوهمچنینکنترلوبهداشتیودرمانیایکهقادربهتأمینامنیتوکارکردهایتوسعه

هاصرفاناشیازفروپاشیایندولتالبتهمؤثرینیزبرمرزهاوقلمروسرزمینیخودندارند.

نمی داخلی جنگعوامل تشدید طریق از خارجی مداخله باشد. ازهای حمایت با قومی

می معارضنیز موجببینیروهای دولتتواند این فروپاشی نهایتاً و ثباتی شیوعها گردد.

هاافزودهاست.اینپاندمیبهثباتیایندولت،بعنوانیکتهدیدجدید،بربی91–یدوکو

رامتوجهمدیریتواقداماتجدینیازداردتاپیامدهایاقتصادی،سیاسیواجتماعیکمتری

اینبیمارینیازاستایندولت یکیازمهمتریناقداماتیکهبرایمهارومقابلهبا هاسازد.

هایبهداشتی،کنترلرفتوآمدهاهابرایمراقبتدولتیاست.مسئولیتدولتهمکاریبین

ایهباتوجهبهضعیفوشکنندهبودندولتهایهمجواراینمنطقه،ضروریاست.دراستان

درخاورمیانه، منازعهوجنگدربحبوحهشیوعویروککرونا تداو  درگیردرخاورمیانه،

ویکدورباطلجنگوشودهایبهداشتیودرمانیدراینمنطقهباعثفروپاشیکاملنظا 

منازعهدرحالوقوعباشد.

امکانفاصلههاآوارهوبیوجودمیلیون ایاجتماعیراهگذاریخانماندراینمنطقه،

برایپذیرشتعداد آمادگیالز  تجهیزاتبهداشتیمنطقه، غیرممکنساختهاست. تقریبا

کثیریازبیمارانمبتالراندارد.اکثرکشورهایاینمنطقهیادرحالجنگهستند)سوریه،

ن(ویااند)لبنااند)عراق،اردنومصر(ویاورشکستهیمن(ویابراثرجنگازنهسافتاده

هایمنطقهخلیجفارک(قراردارند.هایشکننده)دیگردولتآشکارادرزمرهمدلدولت

دولت این بحثشکنندگی دردر که است این شود ذکر باید که مهمی یکنکته ها،

اکثریتاینموارد،فقدانشهافیتوعد اعتمادوصداقتمرد باکسانیاستکهبرآنها

ایحکومتمی مبارزهباگسترشویروکراسختکنند، بهگونهنحالت، ایکهترکرده؛

 به آنها اجبار برایکنترلجمعیت، خانه»اینوضعیتمشکالتیرا مانندندر وهمچنین«

 ,Paquet)جلباعتمادآنهابهاطالعاتارائهشدهازسویمقاماتدولتیایجادکردهاست

Mireille & Schertzer, 2020: 3.) مثال،ایرانبهعنوانیکیازکشورهایکهبیشترینبرای

مارک براساکآمارمقاماتدولتیتا درخاورمیانهدارد، 2121آمارمبتالیانرا ،98332
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 با فوتی تحریم298111نهر است. داشته مبتال نهر ایران،هزار علیه امریکا دهه چند های

افزایشتنشبینتواناییمقابلهمقاماتایرانیدرمقابلهباا ینبحرانراکاهشدادهاست.

،یکبازیحاصلجمعجبری91–ایاالتمتحدهوایراندرمنطقه،دراثنایشیوعکوید

صهررارقمزدهاست.گسترشاینبیماریبرایامریکابهعنوانفرصتیبرایافزایشفشار

هایایرانبرداشت.(Divsallar, Narbone, 2020: 1)بهدولتایراندرنظرگرفتهشدهاست

شیوعکو طولدوره در امریکا یادآورمحر 91–یدوو طولدوره، در هایاستکه

مشاهدهمی9191-9193آنهوالنزای زمانیکهچشم، اندازسیاستحاصلجمعصهرشد،

.(Walt, 2020)نمودناپذیرمیبهنظرپایان

 در ابتالرا اولینمورد نیز، اعال کردودولتاینکشوردر2121مارک22سوریه

رغمهاومبتالیانبهویروککروناخودداریکرد.علیارائهاطالعاتمربوطبهآمارفوتی

این طوالنیجنگدر سالیان بود. پخششده خا سوریه سراسر اینویروکدر اینکه

آن،مانعازمقابلهمؤثرهایاقتصادیالمللیوازبینرفتنزیرساختهایبینکشور،تحریم

مثبت با قبلنیست. مورد ازدو بهتر نیز اوضاعمصر است. اینبیماریشده دولتاسدبا

بیشاز کرد. اینبیماریدراینکشورشیوعپیدا 911شدنتستکرونایچندگردشگر،

بایستهایضعیف،مقاماتدولتیمصریمیمیلیونجمعیت،شهرهایشلوغوزیرساخت

 میبه ایپدمیآماده این با بستنسرعتبرایمقابله به اینمقاماتتنها حالیکه در شدند،

 ,Paquet,Mireille, Schertzer)ها،مدارکوسایرمراکزپرتجمعدیگراکتهاکردنددانشگاه

ک.(3 :2020 وویروک چالش91-وید دولت، فراروی را یکسانی و مشتر  هایهای

دا خواهد قرار گونهخاورمیانه به چالشد؛ این که ظرفیتای سیاسی،ها اجتماعی، های

بین نظا  در را دولت این جایگاه حتی و خواهداقتصادی آزمایش بوته در را المللی

ثیراتا،ت91-یدوتریدارند،کوهاییکهسیستماقتصادیوسالمتیضعیفگذاشت.دولت

دولتی–نگهتسطحاعتماداجتماعیتواشدیدتریرابرآنهاخواهدگذاشت.بنابراینمی

برنامه برابر در اجتماعی مقاومت سطح مقابلهو رفتارهای فرهنگ همچنین و دولت ای

هایجمعیونیزفرهنگاستراتژیکوتواناییبرایجویانه،ظرفیتاجرایپاسخهمکاری

ریبهبسیجمنابعبرایکسبمنهعتمشتر ویکخیرجمعیدرخاورمیانهبسیارضرو
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   .(Divsallar, Narbone, 2020: 2)نظرخواهندرسید

می بنابراین کووید گهت ظرفیت91–توان محاسبات، نیز و اجتماعی اقتصادی، های

هایضعیفمنطقهخاورمیانهرابشدتمتأثرخواهدکردومنازعهوبحراناستراتژیکیدولت

 نمود خواهد تشدید احتماال منطقه این در و(Walt, 2020)را تشریکمساعی عنصر دو .

زاکههرضروریاستکهبهنظردرمناطقکشمکش91–هماهنگیبرایمقابلهباکووید

 ,Burke) جوابیبایدباپشتوانهنیروهایمسلحدادهشوند،بهراحتیقابلحصولنخواهدبود

2020: 2.)



 خاومیانه  های دولت اجتماعیو  سیاسی ،اقتصادیبر اوضاع  91 -یدوتأثیر کو
درپیبحران پیامدهایبزرگیرا غیرقابلپیشهایبزرگ، بینیهستند.دارندکهعمدتاً

رشد به منجر جنگجهانیدو  و فاشیسم ناسیونالیسم، انزواگرایی، با بزرگهمراه رکود

عمدهدیگریراایاالتمتحدهبهعنوانابرقدرتجهانیشدوحمالتیازدهسپتامبرتغییرات

بینینیزاحتماالباتغییراتغیرقابلپیش91–یدوالمللیایجادکرد.شیوعکودرسیستمبین

عملکرددولت اینهمراهخواهدشد. استو اینبیماریبسیارمتهاوتبوده با مقابله در ها

ملکردبهتریهاعهانداشتهاست.بعضیازدموکراتهاوحکومتمسئلهارتباطیبانوعرژیم

است.اندوبرخیدیگرخیرواینوضعیتبرایرژیمداشته نیزیکسانبوده هایاقتدارگرا

فاکتورهاییمانندظرفیتدولت،اعتماداجتماعیورهبریبرایمدیریتاینشیوعبسیارمهم

.(Fuuyama, 2020)رسندبهنظرمی

 کووید قابل91–شیوع تأثیراتغیر جنگی، مناطق بالقوهپیشدر فاجعه و رابینی ای

زد. خواهد رقم  احتماال ضعف91–کووید ایجاد بر درعالوه اجتماعی و اقتصادی های

تبعیضدولت دولتهایمنطقه، است. کرده تشدید نیز مذهبیرا هایضعیفهایقومیو

قومیت به بهداشتی خدمات ارائه از میمنطقه خودداری مذهبی مسهای این و برکنند ئله

افزاید.برایمثالدرپاکستان،اقلیتشیعهمسلمانآنبههایشانمیهاازدولتنارضایتیملت

هامدعیهستندکهشیعیاناینویروکگیرند.سنیخاطرارتباطباایرانموردسرزنشقرارمی

هایجدیدیلتایازعالئمودالاند.اینگونهمسائل،ایجادکنندهرشتهراازایرانواردکرده
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هایبیشتریرابرایپاسخجامعوکندوچالشهایمشترکیراایجادمیاستکهبالقوهتنش

Burke, 2020: 2).)هایمنطقهایجادخواهدکردسازماندهیشدهازسویدولت

تواندازمدتیرابرخاورمیانهبگذارد،اینتأثیراتمیرتواندپیامدهایدمی91-یدوشیوعکو

اساکبرآوردبانکهایبازارنهتوکاهشنرخرشدتولیدداخلیباشد.برکیبیازآشهتگیتر

شاخص از آوریلجهانی تا آفریقا، شمال و اقتصاد2121هایاقتصادیکشورهایخاورمیانه ،

2191درصدنسبتبهسال381میلیارددالریعنیمعادلحدود993کشورهایاینمنطقهحدود

ایدیگرهمزمانبادوبحرانکاهشقیمتنهتواست.اینمنطقهبیشازهرمنطقهکوچکترشده

خاورمیانه درسراسر ویروککرونا مبتالبه افراد تعداد است. شده مواجه شیوعویروککرونا

هایبهداشتیاینمنطقهبرایمقابلهباهادربارهظرفیتمراقبتافزایشیافتهوباعثافزایشنگرانی

ترخواهدهایآتینمایانهایاحتمالیایندرهمریختگیدرسالشیوعشدهاست.چالشاین

آمیزنباشدکهگهتهشودتأثیراتوپیامدهایاقتصادیاینشیوعکمترازبحرانشد.شایداغراق

9121 برخاورمیانه،کاهشقیمتنهتواولینونباشد. مهمترینپیامداقتصادیویروککرونا

باکاهشتقاضاینهتازتقاض ایآنودرگیریبیناعضایاوپکوتولیدکنندگاننهتبود.

اولین نهت، عرضه برایکاهشتولیدو درخواستکشورهایتولیدکننده و سویخریداران

نعمدهنهتیعنیامریکا،روسیهوعربستاناهایبینتولیدکنندگانوخریدارهاودرگیریتنش

پیو وقوع جنگقیمتشدسعودیبه به منجر (Bhatiya, 2020)ستکه بهعشیو. منجر کرونا

درصدشدهاستواینبهمعنایفروپاشیاقتصادیبسیاریاز11کاهشقیمتنهتبهبیشاز

کشورهایضعیفخاورمیانهوشمالافریقااست.کاهشتقاضاینهتدربازارفروش،اقتصادو

اعضایاوپک،روسیه2121اوریل1رانمواجهساختهاست.درهارابابحثباتسیاسیایندولت

.آنهابابودسابقهبیتکردندکهدرتاریخاوپکقوسایرتولیدکنندگاننهتباکاهشتولیدمواف

یوژوئنموافقتکردند%تولیدجهانیازبازاربرایماهایم91ِمیلیونبشکهنهتیا91کاهش

(OECD, 2020.)
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 در خاورمیانه 11-ویدوقیمت نفت با شیوع ک .1نمودار 

 (OECD, 2020(منبع

هوانوردی، مانند، آن به وابسته صنایع رویسایر بر خودیخود کاهشقیمتنهتبه

اییبیشترینتأثیرراگذاشتهاستویصنایعشیموصنایغغذایی،تجارت،مسافرتوتوریسم

بینرفته از اینصنایعیا اینوضعیتبراندبسیاریاز تولیدشانبسیارکاهشیافتهاست. یا

ثباتیسیاسیووقوعاستومنجربهبیودهنوافزایشتور دراینکشورهاافزادامنهبیکار

اسآشوب شده اجتماعی در (Reserch and Markets, 2020)تهای نهت قیمت کاهش .

هایبسیاریازصنایعراحذ کنندها،یارانهعربستان،مصروسوریهباعثشدهتاایندولت

برتولیدکنندگاناینکشورهاآوردهاست.درعربستان کهخوداینمسئلهفشارمضاعهیرا

جملهطرحافقطرح است2131هایاقتصادیبسیاریاز تعلیقدرآمده به درحالحاضر ،

(Masoud, 2020)(تولیدناخالصداخلی.GDPایندولت)دافتنسبتدرص21هادرحدود

بهگونه2191و2193هایبهسال -2193میلیوندالردرسال28111ایکهازداشتهاست.

.درنمودارزیراین(IMF, 2020)کاهشیافتهاست2121میلیوندالردرسال28911به2191

میزانکاهشبیانشدهاست.
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 افزایش فقر های خاورمیانه و شمال افریقا و دولت GDP. کاهش 2نمودار 


.(IMF, 2020)منبع



شود،عمقفاجعهرادرهایانسانیهمزمانمی،زمانیکهباچالشGDPکاهشچشمگیر

ثباتیسیاسی،گذارد.شکنندگیومنازعاتدراینکشورها،فقر،بیاینمنطقهبهنمایشمی

درماندگیدررفعاضعفدولت ایجادکردهاست. وفقرساختاریرا هایبالقوهینتنشها

شوندوبهصورتمحرکیکههاسیاسیواجتماعیمیثباتیمنجربهافزایشوتلنبارشدنبی

اند.بویژهدرکشورهاییمانندکند،درآمدههایاقتصادیومنازعهراتقویتمیچرخهمشقت

یشتریرابههایبسوریه،عراق،یمنولیبیکهدرآنمنازعهوجنگدرجریاناست،چالش

ویروکهایعمدهبرایبخش.وجودآوردهاست با امکانمبارزه ایازجمعیتاینمنطقه،

 وجود بر عالوه اینکشورها در ندارد. بی9182وجود نهر داخلکشور،میلیون خانماندر

 در281میزبانی مرد  این از بسیاری است. کرده ایجاد را مشکالتی نیز پناهنده میلیون

گذاریکنندکهحتیدسترسیبهآبسالمندارندوعد رعایتفاصلهاییزندگیمیهکمپ

ازآنجاییکهدولت هایاجتماعیمنجربهافزایشسرعتشیوعویروککروناشدهاست.
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اند،فراهمکنندگانغذااینمنطقهبرایمهارویروک،مقرراتمنعرفتوآمدراوضعکرده

محدودیت تأثیر تحت نیزبیشتر غذایی ناامنی از باالیی سطح هستند، آمد و رفت های

هایسالمتیوفقررابیشترکردهاست.درنمودارزیروضعیتدسترسیکشورهایاینچالش

منطقهبهامکاناتدرمانیقابلمشاهدهاست.شایددربهترینوضعیتبتوانگهتکهدرمیان

درصدیمرد بهتجهیزات32هبادسترسیکشورهایبسیارضعیفخاورمیانه،شرایطسوری

ترباشد.بهداشتیوضعیتیمناسب
 

 . وضعیت دسترسی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به امکانات بهداشتی3نمودار 

 

 
 

رنجازدستدادن شیوعبیماریو امکاناتبهداشتی، دسترسیبه عد  کاهشدرآمد،

باعثافزایشاعت شرایط، این در دولتنزدیکان درراضاتعلیه سویمرد  از هایمنطقه

هایبرخیازکشورهامانندعراقولبنانشدهاست.بنابراین،عد بازگشاییبسیاریازصنف

آینده در استکه باعثافزایشنرخبیکاریشده اینمنطقه، چنداندورتجاریدر اینه



 991 ... بر منازعات خاورمیانه 11-یدوثیر کوأتبررسی 
 

 

بی به فعمنجر دستگیریهزاران مخالهیناجتماعیوثباتیاجتماعیخواهدشد. سیاسی، ال

هایاعتراضیضددولتیوتخریباموالدولتیوخصوصیهایمخالف،جنبشاعضایگروه

 .(Masoud, 2020)یابهعبارتیوندالیسمراافزایشخواهدداد

پیامدهای از دیگر یکی 91-یدوکوهمچنین بی، نظمایجاد در اخالل و سیاسی ثباتی

دولت میرهاستاهااجتماعی و مرگ تعداد افزایش اطالع،. کمبودعد  و مناسب رسانی

شاندرمنطقههایضعیفهابهدولتاعتمادیملتتواندباعثافزایشبیتجهیزاتپزشکیمی

احتمالافزایشخشونت همینامرمیخاورمیانهشود. تواندهایشهریبسیارزیادخواهدبود.

این-هایقومیشکا  در مناطقفعالمذهبیرا گروکردهتر افزایشتعداد به منجر هایهو

مانندداعشوالقاعدهگرددکهپیامداینامریهایگرایاافزایشتعداداعضایتروریستافراط

می ضعیفنیز به دولتتواند بیشتر چه هر شدن خشونتتر گسترش نیز و منطقه وهای ها

هابیشترژئوپلیتیکیاستوداعیهکهاهدا اینگروه.باتوجهبهاینباشدهادرمنطقهدرگیری

 .(Crisis Group, 2020: 6)ایجاددولتاسالمیرادراینمناطقبویژهسوریهوعراقدارند

هابرایافزایشقدرتونهوذشاندرمناطقهایتروریستدراینهنگامهافزایشفعالیت

وضعیتکمککرده پیچیدگی به منطقه، کشورهای گروهو و القاعده مثال برای است.

بسوصلحبرایمهاراینبیماریرافراخوانسازمانمللمبنیبرآتشبوکوحرا تروریستی

دیگر و سوریه و عراق و غربافریقا افغانستان، در شدتحمالتشان بر و گرفتند نادیده

افزودهدولت منطقه ضعیف سرزمینهای بر را جدیدی ادعاهای و اند مطرحهای دیگری

هایمختلفهایخودبهگروهاند.عالوهبراین،داعشازاینفرصتبرایارسالپیا کرده

شانبرایاعمالهشدارهایبهداشتیومعنویاستهادهکردهاست:هشداربهپیروانواعضای

ادهازشودودرعینحالتشویقآنهابهاستهبهآنچهکهآزمایشالهیعلیهکافرانخواندهمی

.Simons, Bianca, 2020: 10))لحظاتبرایشروعحملهبدونهیچرحمی

،2113خاورمیانه،همانندبحرانمالیوضعیتسیاسیاحتمالیاینویروکبراتثیراتاز

به)هایبزرگبرایکنترلمنطقهخواهدبود.تنشبینایاالتمتحدهافزایشتنشبینقدرت

بین مالی ثبات حافظ بیشتریننچی(،المللیعنوان حاضر حال در که کشوری عنوان به

وروسیهکهدرحال-آوردهایبهداشتیودرمانیرابرایکشورهایمنطقهفراهممیکمک



 (69)پیاپی  11 تابستان، 99شماره  ،نهم دورههای راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 933
 

 

 ,Egel)است،افزایشخواهدیافتباالییالمللیبینشخصیتمدیریتمنازعاتمنطقهبایک

Ries & Shatz, 2020).منطقه،یکفرصتبسیاربزرگیرابرایافزایشدرگیریروسیهدر

،تغییراتی91-یدوایکهممکناستدرنتایجوپیامدهایکوآنفراهمآوردهاست.بهگونه

همانگونهکهحضورآندرسوریهدربعدازشیوعویروکبیشترشدهاست. ایجادکند. را

براینقش نقشحساکچیننیزدرخاورمیانه است.آفرینیآیندهمشاهده قابلتوجه بسیار

هایاجتماعیواقتصادیدرمنطقهازطریقچیندرحالحاضربشدتدرایجادزیرساخت

طرحیککمربندیکجادهفعالاست.گرچهمنافعاقتصادیچینعمدتامحر استراتژی

تصورنهوذاینکشوردرحوزه اما واستراتژیکیآندرخاورمیانهبودهاست، هایسیاسی

اورمیانهکهدرحالحاضردرحالافزایشاست،سختنیست.برخیازتحلیلگرانبحرانخ

بینند،بحثبرسرتغییرنظمبخشرشدچینمیرابهصورتیکعنصرتحکیم91–کووید

اینفرصترا91–جهانی،دقیقابهمعنایظهورچینوافولایاالتمتحدهاستکهکووید

باب هایاشتباهامریکا،چیندرحالاثباتجایگاهخودبههرهبردنازگا ایجادکردهاست.

عنوانیکرهبرجهانیدراینپاندمیباارائهتجهیزاتپزشکیفراوانبهسایرمناطقهبرآمده

.Dassa Kaye, 2020))است

یرکوداقتصادیودرپیآنبیکاروفقیرشدنهزاراننهردرخاورمیانهبهطرزوحشتناک

هاهاوجنگبیندولتدرحالتشدیدشدناستواحتماالنتیجهاینوضعیت،افزایشتنش

هایضعیفوآسیببویژهدولت استهنوالتپذیرخواهدبود. هاییکهبدبینی»معتقداست:

بلندمدتکووید و پیامدهایکوتاه برداشت91-ناشیاز افزایشسوء به منجر واست، ها

اگردولتجنگومنازعات بویژه سرعتخوبیخواهدشد. با هایدرگیرتصورکنندکه

جانمرشایمربرندحتیاگریکپیروزیناچیزیسهمآنانباشد.همانگونهکهجنگرامی

هاباایننیتجنگرا،معتقداستدولت«بازدارندگیمتعار »همدرکتابکالسیکخود

منهعتسریعیمیشروعمی به متقاعدمیرسنکنندکه را خود اینگونه و جنگد کنندکه

نمونه بود. میطوالنینخواهد را حمالتنازیهایآن در وتوان ایران به صدا  حمله ها،

کویت،حملهامریکابهعراقوغیرهدید.بنابرایناینسوءبرداشترهبرانازشرایطموجود

قتصادیآنها.یکمحر مهمشودنهوضعیتاسهنا امنجربهافزایشجنگوتنشمی
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جنگ آغاز برای هم اقتصادیدیگر دستاوردهای نه است، آرزویکسبامنیتبیشتر ها،

دولت که زمانی بنابراین طر صر . یا درها است ممکن که کنند تصور درگیر های

دشمنی و یابد تغییر آنها علیه قدرت موازنه وبلندمدت کرد نخواهند تغییر موجود های

نگیبرایدفعیکخطرمشتر بهوجودنخواهدآمدومهمترازهمهزمانیکهاینهماه

توانندروندناخوشایندجاریرابهنهعخودشانتغییردهندوهامطمئنشوندکهآنهامیدولت

 ,Walt)«تریراکسبخواهندکرد؛بهسرعتواردمیداننبردخواهندشدیکجایگاهمطمئن

ترینتأثیراتاقتصادیرابجاگذارد،منجربه،بدترینوگسترده91-کووید.حتیاگر(2020

دولت بین درگیری و میجنگ تنها اقتصادی بد شرایط شد. نخواهد رویها بر تواند

مدتتأثیرگذارباشد.هایسیاسیودرتصمیماتیبرایجنگیاصلحبویژهدرکوتاهجنبش

مدیریتاینآشهتگبنابراین سویدولتیعد  از ویهاها سوریه عراق، ضعیهیچون

تحریم تحت که بینیمن میهای نظر به دشوار بسیار هستند، نیز عبارتیالمللی به رسد.

کو جبهه دو در مبا91-یدوجنگیدن افراطرو با ایندولتزه بهگرایانحداقلتوان را ها

ترابهتنهاییوبااتکابهتوانهردولتیدرتالشاستتااینوضعیوچالشکشیدهاست

کند. مدیریت خود نظا داخلی آنارشیک ساختار هستند معتقد واقعگرایان که همانطور

دهد،هارابهسویفهممشترکیازتهدیداتودرنتیجهرفتارمشابهسوقمیدولت،المللیبین

دولت تهدیدکرونا، شیوع با نیز خاورمیانه منطقه اینمنطدر علیهای تهدیدقه وجود رغم

هایدیگرمانندآنچهکهدرمورد،همچنانتهدیداتنظامیازسویدولت91-یدوجانیکو

می مشاهده یمن و گروهعربستان یا و افراطشود جبهههای و القاعده داعشو مانند گرا

می گرفته نظر در امنیتی تهدید مهمترین صورت به دولتنشوالنصره، این لذا د. تالشها

ایرابهسمتمنطقهقدرتکنندتاوضعیتموجودرابهنهعخودتغییردهندوکههتعادلمی

منطقه منازعهجاریدر تحلیلسه به برایبحثبیشتر ادامه در هدایتکنند. وسویخود

شود.خاورمیانهپرداختهمی


 خاورمیانهمنازعات نظامی در  و 91 –ید وکوگسترش 

 یمن ومنازعه عربستان 
هایمنطقهایندولتهمانندبسیاریازدولت،درعربستانسعودی91-یدوباشیوعکو
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برایجلوگیریازگسترشهرچهبیشترآندرقلمروخوداتخاذکردتدابیرپیشگیرانه .ایرا

شیوع شد. مکه به زوار ورود از مانع خود، مرزهای بستن بر دولتعالوه این مثال برای

افزایشتنشویروککرونا کاهشقیمتنهتو با همزمان عربستان درگیریدر و باها ها

 تا شد باعث نهت، تولید کاهش سر بر امریکا و کشورروسیه تنشاین بر وعالوه ها

هایدیپلماتیکبامتحدینخود،بافشارشدیداقتصادینیزمواجهشود.عالوهبرایندرگیری

مدتبهسویتغییرلتضعیفیمن،عربستانرادرکوتاهدرگیریوجنگفرسایشیآنبادو

رفتارسوقداد.ایندولتبادرخواستسازمانملل،سازماناتحادعربیوشرکایپادشاهی

دنبالراه به برایحلوفصلجنگوحلیمسالمتدرشورایهمکاریخلیجفارک، آمیز

بهطوریکجانبهاعال 2121آوریل3رودولتسعودی،درروزدرگیریبایمنبرآمد.ازاین

هااعال کردکهازفردایآنروزاجراییشدوقرارشدایراعلیهحوثیآتشبسدوههته

نا  به پادشاهیسعودیکه طبقبیانیه بر باشد. داشته تداو  صورتپیشرفتمذاکرات، در

ائتال برایبازیابیمشروعیتدریمن» این« هد از شیوعآتشمنتشرشد، با مقابله بس،

برسرراهوتالش91-یدوگیرکوبیماریهمه بودهحلیهمههایجدیدبرایمذاکره جانبه

علی اینآتشاست. یافتوبسکوتاهرغم ادامه مناطقدرگیریهمچنان جنگدر مدت،

.(Sharp, 2020)نشینیازمواضعخودنشدندطرفینحاضربهعقب

طلبیکهبندرعدندرجنوبیمنراتحتکنترلهایجداییشورشیها،جدایازحوثی

اینجدایی تر میدانجنگنشدند. به حاضر نیز داشتند، طلبانتوسطاماراتمتحدهخود

هاعربیوائتال عربستانسعودیآموزشدیدهوتجهیزشدهبودند.بنابراینحتیاگرسعودی

هابهسادگییمنراتر کنندوبودند،احتمالاینکهاینگروههممایلبهپایاندرگیریمی

ها،تر رسید.ازدیدگاهسعودیهایرقیببسپارند،بسیاربعیدبهنظرمیآنرابهدستگروه

ها،کنترلمناطقمرزیوها،نایبانقدرتمندایرانیشدکهحوثییمندرشرایطکنونیسببمی

کندوگیرند.عربستان،ایرانرارقیبیخطرنا ومصممفرضمیشایدسراسریمنرابهدست

نقشایراندرمنطقهمی انگیزهاصلیسعودیبرایورودبهجنگ،توانگهتکهمخالهتبا

نمایندهسازمانمللدر،گریهیثوقهههایبیرغمتالشبنابراینجنگیمنعلییمنبودهاست.

ازانازدرگیرینظامی،بهاشکالدیگرتداو پیداکرد.نشینینسبیعربستوحتیعقب،یمن
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تنش درگیریسوی، و اینههایگروها در شیوعویروککرونا همزمانبا هایداخلییمن،

پایتخت ازصنعا، را قلمرویخود نیروهایانصاراهللحوزه کشورضعیفنیزقابلتأملاست:

ن و گازی اصلی مراکز که شمالی نواحی به دولتیمن، استو گسترشداده هستند، هتی

هییمنکهتحتحمایتعربستانبودهوازنظرنظامینیزمتحملشکستیجدیدربرابرعمست

هایانصاراهللشدهبود،درداخلموردانتقادفراوانقرارگرفت.بنابراینباتوجهبهافزایشتنش

عربستاننشدهوهمچناندرگیریدباهاحاضربهتر میداننبرسیاسیداخلییمن،اینگروه

.Lilian Diab, 2020: 2)(تدراینمناطقهمانندگذشتهدرجریاناس

می را دالیل از یکی کرد: ذکر را عمده دلیل دو وضعیتبتوان این برای توانشاید

رویاروییعربستانباکرونادرداخلقلمرویحاکمیتیخودونیزکاهشقیمتنهتفرض

هایبعدیاینکشورتبدیلکردهاستودلیلکهموضوعیمنرادرنگاهاولبهاولویتکرد

بینمرد  در برایحهظمشروعیتخود انصاراهلل که ممکناستاینفرضباشد نیز دو 

کندتانشاندهدکهتوانمدیریتبحرانکرونارادارد.انصاراهللدرصدداستتاازتالشمی

اینگونهتوجیحکندکهابهرهوضعیتشیوعکرون برداریسیاسیکردهوشیوعویروکرا

رسیدنعلی روند در خارجی کشورهای مداخله کرونا، مهار برای دولت این تالش رغم

ایکهبنابهگهتهوزارتتجهیزاتدرمانیوبهداشتیمانعازمهارکروناشدهاست.بهگونه

 در المتوکل، طاها هواپیمایحاملآور3بهداشتیمن، فروند سعودیچهار عربستان یل،

هایالبیضاءوالحدیدهکشوررادراستانمسافررابهیمنفرستادهومراکزقرنطینهپزشکیاین

علی است. داده قرار هد  تدابیرمورد دولت این اینکه ورغم کرده اتخاذ را پیشگیرانه

.Sharp, 2020))ودروزقرنطینهخانگیکردهب91مسافرانخارجیرا


 داخلی یمن و اوضاع گان  هراآو ، بر وضعیت91 –ید وتأثیر کو

کرد.91-یدوکو  خواهد ایجاد یمن برای را بزرگتری بسیار خطرات احتماال ،

داد.زیرساخت اینویروککاهشخواهد با را آن ظرفیتمقابله هایضعیفایندولت،

هایمباعربستانمانعازاعمالدستورالعملجنگوکشمکشایندولت،همدرداخلوه

می بهداشتی کوشود. کمپ91-یدوبحران بر را منهی بسیاری تأثیرات است هایممکن
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اینمنطقههآوار بزرگتردیگریدر گانمنطقهخاورمیانهبگذاردویکتهدیدانسانیبسیار

شیوه یافتن کند. ویهایایجاد مهاجران به انسجا  و نظم ایجادبرای و پناهندگان

هایاجتماعیوفیزیکیشایدتنهاکلیدجلوگیریازبحرانیشدنهرچهبیشترگذاریفاصله

توجهبهاینکهدراینمنطقهدرحالاوضاعانسانیوهزینه با هایشدیداقتصادیآنباشد.

 حدود می21حاضر نظر به هستند، تغذیه سوء دچار نهر بایرسددولتمیلیون دحداکثرها

باشندتابتوانندباایجادامنیتداشتهتالشوهمکاریرابراییافتنیکپاسخمطمئنوسریع

کشورهای91-یدوپیامدهایانسانیکو،غذایی بسیاریاز اینکه به توجه با کمترکنند. را

وامکانارسال بوده خوددرگیربحرانکرونا بویژهکشورهایاروپایغربی، کمککننده

میمحموله است، شده کمتر پروازها لغو دلیل به غذایی پیشهای وضعیتتوان کرد بینی

.(OECD, 2020)جهانباشدترازسایرمناطقانسانیاینمنطقهبهمراتبوخیم

شناسانارک ازبینکشورهایمنطقه،یمندربدترینوضعیتانسانیوبهداشتیقراردارد.

تحدازشیوعبحرانکرونادریمنبسیارنگرانهستند.بیشازبهداشتعمومیسازمانمللم

درطولجنگازبینرفته اینکهغیرقابلدسترسینیمیازتجهیزاتبهداشتییمنیا اندیا

گونه به براییکجمعیتهستند. یمن کل در که فقط31ای نهری دستگاه111میلیون

باراسف91-یدووستانهحتیتاقبلازکوهایبشردرسانوجوددارد.وضعیتکمکاکسیژن

است؛بوده سال در امریکا مثال 2192برای حدود در تنها کمکامیلی281، دالر هایرد

بسیار ازقبلشدهاست.کمتربشردوستانهبراییمنارسالکردهکهاینرقمباشیوعکرونا

درجهانتوصیفبدتریننوعآنقبلازشراسازمانمللبحرانانسانیدریمن یوعکرونا

نزدیکبه بود. درطیدرصداززیرساخت31کرده فقیر سال2هایبهداشتیاینکشور

درصدباقیماندهآندرحالحاضر21جنگباعربستانسعودیازبینرفتهوتنهاکمتراز

نصنعا،عدنتنهادرسهبیمارستا،قابلاستهادهبودهکهاینتجهیزاتوپرسنلپزشکیاند 

والماکالمتمرکزهستندوسایرنقاطکشورازداشتنبیمارستانوتجهیزاتکادردرمانی

.(Burke, 2020)محرو هستند

 383بیشاز سال جنگدر آغاز از جمعیتیمن از نهر و2192میلیون آواره تاکنون

شدهبی کمپخانمان اینجمعیتدر یکسو  بیشاز که زندگیاند اینامرمیها کنند.



 935 ... بر منازعات خاورمیانه 11-یدوثیر کوأتبررسی 
 

 

گذاریاجتماعیوفیزیکیرادراینمنطقهتقریباغیرممکنساختهاست.عالوهامکانفاصله

تکنولوژی فقر و کمبود این، ارتباطدستهبر رسانههای و اعتمادجمعی عد  همچنین و ای

توجهیهایبهداشتیمقاماتدولتیبیاند بهنهادهایدولتیباعثشدهتامرد بهتوصیه

محدودیت نیزباعثکاهشدسترسیهرچنداند مرد بهکنند. هایسهریتحمیلشده

ترودرحالایجادیکفقرگسترده91-یدوخدماتبهداشتیشدهاست.بنابراینخطراتکو

است. شده یمن در بشر زندگی ادامه برایحهظو بهداشتی و غذایی منابع شدید کمبود

لفدراینکشوربرایکسباهدا سیاسیخودنیزمانعازدسترسیهایمختدرگیریگروه

وآسیب اقداماتبشردوستانه به اینکشور استهرچنداند مرد  شده پذیرترشدنآنها

(ACAPS, 2020). نهررا318111بیشاز2وماریب9جنگودرگیریبینفرماندارانالجو

بی2121ژانویه29از  خانمانکردهوتق، پیشازآغازاولینههتهشیوع118111ریباً نهررا

هایدولت،آوارهکردهبود.درصورتشکستیکیازگروه2121،درمارک91-کووید

ها،شورایانتقالیجنوبی،گروهالقاعده،توازنقدرتبهنهعجمهوری،گروهداعش،حوثی

وچالشعمیق دیگریبرهمخواهدخورد ایجاد تردیگریرا .(Sharp, 2020)خواهدکرد

مس را عربستان حوثی، انقالبی شورای جمهور ریس الحوثی، بهئومحمد کرونا ورود ل

کشورشاعال کردهوآنراساختهشدهتوسطامریکاقلمدادکردهاست.دولتیمننیازمند

ایهدرصدازنیازهایغذاییخودازخارجاستوبهدلیلجنگ،شبکه31وارداتبیشاز

توزیعکاالمختلشده و اینبهانتقال استو افزایشیافته آنکشور در قیمتاقال  و اند

معنایکاهشقدرتخریدمرد وعد وجودامنیتغذاییودرنتیجهگسترشهرچهبیشتر

کرونادراینکشوراست.



 گرا های افراط گروهو  سوریه منازعه دولت
برایآنهافراهمآورده،91-تسهیالتیکهشیوعکوویدهایتروریستیدرسوریهازگروه

اینگروه هستند. کردن استهاده حال در نهوذشان مسیربرایافزایشقدرتو از تنها نه ها

خشونتسیاسیواستهادهاززورعلیهمرد غیرنظامیدرصددرسیدنبهاهدا خودهستند،

                                                                                                                                             
1. Al jawf 
2. Marib 
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هایتسیاسیازطریقتدار کمکبلکهبیشترازطریقابزارهایکسباحساکمشروعی

شانتالشدارندتابهاهدا خودبرایمرد غیرنظامیدرمناطقتحتکنترل«دوستانهانسان»

عملیاتیوواقعیازهایهاونمایشها،مثاللوقولهاونقنائلشوند.عالوهبراینباداستان

اظلجیستیکیوهمروانشناسانههستند.ها،درحالنهعبردنازپاندمی،همازلحترورگروه

حشتباارائهاطالعاتنادرستبهمرد وها،ایجادترکویکیدیگرازترفندهایاینگروه

ایجادآشوبوبی اولینهد اینگروهو جامعهاست. سلبنظمیدر ایناقدامات، از ها

خو مشکلبرایمقاماتدولتیاست. ایجاد دولتو به مرد  تروریستاعتماد براید نیز ها

تحتکنترل مناطق سرایتویروکبه پیامبرجلوگیریاز احکا  از استهاده بر عالوه شان،

 :Simons, Bianca, 2020)کنند)ص(برایرعایتبهداشت،ازرفتوآمدهاجلوگیریمی

10.) 

شیوعکو مشک91-یدوگرچه ال، استاما بیشترکرده فابریکتداخلیایندولترا
طر تواندازیک،تحلیلگرمرکزمطالعاتخاورمیانهمعتقداستکهایناپیدمیمی9باالنچ

و اپیدمیبوده این کنترل به قادر که اثباتکند تا کند فراهم برایدولتاسد فرصتیرا

ایکهتمامیمخالهانداخلیاودستازمخالهتتوانددولتیکارآمدومؤثرباشدبهگونهمی

تواندباعثهودرزیرچترایندولتقراربگیرندوازسویدیگرشیوعاینبیماریمیبرداشت

ازسوریهگرددهرچندکهدرکوتاه مدتاینتسریعخروجنیروهایتحترهبریآمریکا

هایتکهیریوتواندمنجربهایجادیکخالءقدرتدراینمناطقشدهوگروهوضعیتمی

هارادرسوریهبیشترهاودرگیریازاینشرایطباشندودامنهخشونتداعشدرصدداستهاده

.(Bangkok Post, 2020)کنند

این مدیریت برای اسد دولت ناتوانی و سوریه داخل در کرونا گسترشروزافزون روند

بسدرمناطقموردمنازعهبامیانجیگریترکیهوروسیهدروضعیتحتیبااعال وضعیتآتش

،یکخالقدرتبهوجودآوردهبودکهدرپیاینخالقدرت،داعشیکیاز2121مارکماه

درروز بهگونه1مهمترینحمالتتروریستیخودرا ایکهبرطبقگزارشآوریلانجا داد.

شبه23تنازمقاماتدولتیسوریدراینحمالتکشتهشدندو32مرکزحقوقبشرسوریه،

عد ثباتسیاسیدرسوریهاینفرصترابرایهاکشتهشدند.یایندرگیرنظامیداعشنیزدر
                                                                                                                                             
1. Fabrice Balanche 
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هایجنگیهاوتاکتیکداعشبهشدتتقویتکردکهبتواندهمتجدیدقواکندوهماستراتژی

ایسوریهفرارکردند،نیروهایکافینیرویداعشکهاززندانه211خودراتغییردهد.نزدیکبه

دورهقبلازشیوعبرایانجا یکعم درسوریهفراهمآوردندکهدرمقایسهبا لیاتمخهیرا

عملیاتدر21،میانگینماهانهعملیاتانجا شدهتوسطداعشدرسوریهبامیانگین91-یدوکو

گرایانتکهیریدیگریکتروریستیداعشوسایرافراطگروهکندکهماهقبلازآن،ثابتمی

.(Lilian Diab, 2020 : 3)سوریههستنددرتهدیدروبهافزایش

ماه حمالتداعشدر حدود اخیر آوریل31های در است. کرده افزایشپیدا درصد

حملهدرعراقوسوریهانجا دادهاست.کامالواضحاستکهداعشدرحال2121،919

عمدهپوست استو اسالمی خلیهه استراتژی شکست از بعد اندازی این درترین حمالت

 بیشاز با است211کرکو عراق بوده روزانه( مرگبار حمالت )با دیاله در و درصد
.(Lister, 2020)


 در سوریه و عراق 2222. افزایش حمالت داعش در سال 1نمودار


(wilsoncenter.org)منبع



 داخلی سوریه  بر اوضاع 91-ید وشیوع کوتأثیر 
اعال شد.دولتسوریهدر2121مارک22سوریهدردر91-یدواولینموردازشیوعکو
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رهمانروزهایاولمرزهایشرابالبنانبستوتدابیربهداشتیبیشتریداقداماتیپیشگیرانه

رااتخاذکرد.اماازآنجاییکهبیشترمراکزدرمانیسوریهدرجریانحمالتشیمیاییداعش

گرفتندو هد قرار تروریستیمورد عناصر اقداماتو اینسیاستو بودند، تخریبشده

دراینکشورباسرعتبیشتری91-یدوآمیزنبود.بنابراینشیوعکودولتاسدخیلیموفقیت

درگیرجنگباداعشبودند،شیوعپیداکرد.وجودمدیریتچندجانبهیهایبویژهدراستان

مالشرقیوحکومتدولتاسددردمشق،حکومتخودمختارکردهادرش–درسوریه

ادلب تروریستدر به-رهبران ویروککرونا مدیریتتهدید برای را عظیمی مشکالتی

 بنابراین است. آورده خشونت1وجود جنگو شدنسال باعثکشته مداو ، هایشدید

هایبهداشتیودرمانیواقتصاداینزیرساخت؛هاسوریشدرهشدنمیلیوناهزاراننهروآو

زیابهصورتکاملازبینرفتهویابقایایماندهآنقابلاستهادهبرایدرمانبیمارانکشورنی

.(Lilian Diab, 2020: 2)نبودهاست

وجو با سوریه دولت نیزدبنابراین، و درمانی و بهداشتی تجهیزات شدید کمبود

مانندادلبکهتحتیهایالمللیخیلیقادربهمهاراینبیماریبویژهدراستانهایبینتحریم

کنترلتروریست باشدمیها است. نشده امورسوریهپترسون، سازمانمللمتحددر فرستاده

رگاناهایآوکردکهدرصورتشیوعایپدمیویروککرونادراردوگاه ایاعالطیبیانیه

رهدرداخلاومیلیونآ382هاحدودیکفاجعهانسانیرخخواهدداد.درایناردوگاه،سوری

 و می283سوریه زندگی خارج در پناهجو بهمیلیون دسترسی از آنها بیشتر که کنند

ترینامکاناتبهداشتیمحرو هستند.ابتدایی



 گرا های تکفیری افراط منازعه عراق و گروه
درشرایطکنونیکهعراقازیکسوبامسألهداخلیانتخابنخستوزیرومعرفیکابینه

هایویدیگربابحرانفراگیروجهانیکرونامواجهاست،خیزمجددداعشوگروهوازس

گرادراینکشوربسیارقابلتأملاست.اززمانشیوعکرونادرعراق،داعشقریببهافراط

یورشدرمناطقمختلفعراقانجا دادهاست.داعشازخالقدرتموجوددرعراقو921

بهضعفدولتمرکزیاینک است. کرده استهاده بیماریکرونا با مقابله بحبوحه در شور
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بهگونه تجدیدقوایمجدد، با استتا داده اینامکانرا اینگروه اینوضعیتبه ایکه

ریزیبرایاشغالشهرهاومناطقمختلفعراقبپردازدوباردیگرحوزهنهوذخودرابرنامه

عراققویتکند.لذاپسازشیوعویروککرونادرملتضعیفوشکنندهت–درایندولت

اینامر شدکه خا اینکشور حمالتشدیدتریدر انجا  به تروریستیقادر اینگروه

بهگونهسببافزایشاعتمادبهنهسایننیروهایافراط ایکهداعشوسایرگراشدهاست.

ایورعبوهایرسانهجادفضاسازیکوشندتاباانجا اقداماتنمایشیوایگرایانمیافراط

ناامنیوترک، ایجاد با و بهنحویجبرانکرده درعراقرا شکستگذشتهخود وحشت،

.(Burke, 2020)حضورونهوذپررنگخودرادرمنطقهمجددااعال کنند

حمالت شروعمجدد عراقایناستکه مورد موضوعاتقابلتأملدر از یکیدیگر

نباخروجنیروهاینظامیامریکاازمنطقه،بهدلیلشیوعویروککرونابودههمزما،داعش

گرادرعراقدرنظردارد،خالقدرتهایافراطاست.ایاالتمتحدهبافعالکردنتروریست

هایبسیارزیادیرابرایانتقالهایاخیرتالشبههمیندلیلدرماه؛بوجودآمدهراپرکند

زسوریهبهعراقوقاچاقآنهااززندانالحسکهآغازکردهاست.داعشبانیروهایداعشیا

،درصددتجدیدنظردراستراتژی91-یدوفرضفرصتبهوجودآمدهازشیوعبیماریکو

خالفت».یکیازاینتغییراتاستراتژیداعش،استراتژیاستحمالتتروریستیخودبوده

بدونسرزمین خالقد« داعشبا رتناشیازخروجنیروهایفرانسویوامریکاییازاست.

هاینظامیوعراقوهمچنینمتوقفکردنفعالیتآموزشیپرسنلخوددربرخیازپایگاه

است افزوده سرزمین این در خود حمالت بر متحده ایاالت حمایت سیاسی،با شکا  .

هایهایتروریستتوانمندیهثباتیوناامنیدرعراق،وضعیتیراایجادکردهاستتاگروبی

عملیاتیخودراتقویتکنند.داعشدرمناطقروستاییکهبیشترینمعترضینعلیهدولتدر

استان و بیبغداد ناامنی، هد ایجاد با دارد، درخود تضعیفهایجنوبیعراقرا ثباتیو

به پایگاهاینظامیایاالتمتحده تخلیه با عراق، دلیلیشیوعویروکبیشتردولتفرومانده

اند.کروناحمالتشدیدتریراآغازکرده

وآغازاعتراضات91-همانگونهکهدرنمودارزیرهمقابلمشاهدهاست،ازشروعکووید

 اکتبر ابتدای تا عراق 2121در ،113 و کشته شده918111عراقی زخمی شکا نهر اند.
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مناسبیرابرایتشدیدحمالتداعشدراینسیاسیبینمقاماتدولتیعراقهم،زمینهبسیار

کووید خاطر به عراق سراسر برقراریحکومتنظامیدر است. موجبشده ،91-کشور

نشینیایاالتالمللیتحترهبریامریکادرعراقوعقبهایائتال نظامیبینتعلیقفعالیت

هایرکاتوتوانمندیمتحدهازششپایگاهنظامیدرعراقمنجربهتقویتداعششدتاتح

بین همبستگی وجود عد  دهد. افزایش بیشتر تروریستی حمالت هدایت برای را خود

منطقه حکومت و مرکزی )حکومت عراق کردستان آنهاKRGای بین امنیتی شکا  و )

غیرنظامیومقامات911فضاییرابرایسازماندهیبیشترداعشفراهمآوردهاست.مجموع

چها اولامنیتیدر درحمالتتروریستیداعشکشتهشده2121رماه اینحمالتدر، اند.

.(Nue Duz, 2020)الدینوموصولبیشتربودهاستهایاالنبار،دیاله،کرکو ،صالحاستان


 11-. حمالت داعش در عراق با شیوع کووید 2نمودار




هایایازفعالیتخالصه،داعشدواینهوگرافیکرامنتشرکردکه2121درآوریلسال

هشتم الی دو  اینهوگرافیکروزهای بود. جهان مختلف مناطق در تروریستی گروه این
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 می2121آوریل نشان ، تعداد که است.31دهد صورتگرفته مدتکوتاه این در حمله

هایآندراگرچهبیشترینتلهاتاینحمالتمربوطبهغربآفریقابوده،امانیمیازفعالیت

 در است. شده انجا  سوریه اینهوگرافیکدیگریمنتشر2121آوریل93عراقو داعش، ،

خالصه که اینکرد بود. مقیاکجهانی داعشدر منسوببه تروریستی رویدادهای از ای

موردازآنهادرعراقبودهاست.بنابراین33اندکهحملهانجا داده11هادراینمدتگروه

ازحمالتداعشدرعراقدرماهآوریلهمزمانبامحدودیتآمدوشدبخشقابلتوجهی

بهدلیلویروککرونادرعراقبودهاست.اینوضعیتباتوجهبهتعدادشبهنظامیانداعش

دهدنهرمنعکسشدهاست،نشانمی3111هایاطالعاتیدرحدوددرعراقکهدرگزارش

.(Bangkok Post, 2020)ایصورتگرفتهاستکهاینقبیلحمالتچرادرچنیندوره



 بر اوضاع داخلی عراق 91-ید وتأثیر کو
تشدید و تداو  احتمال واسطه درمانیبه بهداشتیو نظر از هم وضعیتبحرانیعراق،

شیوعکروناوهمازجهتاقتصادیبهدلیلکاهششدیدبهاینهتخا دربازارهایجهانی

تواندبهیکبحرانبزرگاقتصادیدراینکشورشدیدکهمیوبهتبعآنکسریبودجه

-یدوترینشرایطمواجهباشد.کوترینوبغرنجنجامد،سببشدهتاعراقبایکیازپیچیدهابی

دتوریسمودرصدکاهشدهد.کاهشقیمتنهتوکاهشور2عراقراتاGDPاحتماال،91

میزبانیتریمذهبیبهاینکشوروضعیتبسیاروخیم رقمخواهدزد. میلیونپناهنده982را

خواهداینبحرانتصویریمشخصازاینکهدولتعراقچگونهمی،ثباتیسیاسیسوریوبی

کن مدیریت میرا نمایان د، تحریم(Burke, 2020)سازد فشار تحت عراق چه اگر های.

کمکبین ارسال نیستو درالمللی اینکشور به یمنهایبشردوستانه و سوریه با مقایسه

فقیرترینشکلخودقرارداردوایندولتدرتراست،امانظا سالمتوبهداشتآنمحتمل

آشوب با مقابله در بیرا و اجتماعی سیاسیثباتیهای و اقتصادی آسیب،های پذیربسیار

می منطقهمچنینسازد. در امریکا و رویاروییایران عرصه تبدیلبه خاورمیانهاینکشور ه

دولت است. آسیبشده از متأثر شدیدا که امریکا و ایران ویروککروناهای شیوع و ها

ماه در ودرگیریهایاخیرشدتتنشهستند، نهوذشانیعنیخا عراقها شاندرحوزه
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.افزایشپیداکردهاست



 گیری نتیجه
شودالمللسببمیا بینگوید،ساختارآنارشیکنظهمانگونهکهواقعگراییتدافعیمی

ایالمللیومنطقهکهبازیگرانادراکاتذهنیخاصیراازوضعیتجاریدرسیستمنظا بین

سایر با آنها رفتار و اساکرویکردها برداشتذهنی این که پرورشدهند خود ذهن در

یفقدانخواهدبود.حالدرفضادرشرایطبروزتهدیداتامنیتیشانهاوهمسایگاندولت

هایهمسایهبویژهخاورمیانه،آنچهکهموجباتهراکونگرانیدولتمنطقهاقتدارمرکزی

ها،ازتحرکاتهراسیاستکهایندولت،بیشترکردهاستهایضعیفوشکنندهرادولت

گروهنظامیطر  یا و هایدرگیر ویروککروناگراافراطیتروریستهای شیوع زمان در

ا شده دارندبیشتر دیگر.ست، عبارتی دولتبه این درگیری برنامهبا با اقداماتها و ها

پیشگیرانه کووید مهار و بخشعمده91-بهداشتیبرایکنترل ملیآنهاکه درآمد ایاز

بیشترازقبلشدوبهعبارتیاینبیماریتواناقتصادیایندولتصر اینمسئلهمی هارا

بهامنیتی،بهسرعتازخالبادر وفهماینموضوعایتروریستیه،گروهتحلیلبردهبود

روبا.ازایننداهخودبرآمدایمنطقهاهدا وتوسعهبهرهبردهودرصددکسب،وجودآمده

دولتافزایشدرگیری اینگروههاینظامیمجدد با نقضآتشها و هایموقتیکهبسها

ایجادشده مبنایبرایکنترلویروککرونا بر همانندگذشته تهدیداتامنیتیمنطقه، بود،

 بنابراین، گردید. در  و تهسیر نظامی گروهتهدیدات سیاسی مانندهای یمن مختلف

دولتمستهعییمنوسایرجناح انصاراهلل، عربستان، درهایدرگیرجنگبا شیوعکرونا با

بهره ازاینفضا وهرمناطقجنگی، بهکردهگروهیتالشبرداریسیاسیکرده تاخودرا

هایروتوافقنامهعنوانیکدولتموفقوکارآمددرمدیریتوضعموجودنشاندهد.ازاین

ههتهبسآتش دو شدهای ووضع عرب اتحادیه فارک، خلیج همکاری شورای سوی از

وخلیاهدا سیاسیوامنیتیداورانقضکردهوسعیدرتغییروضعموجودسازمانملل

بهگونهداشتهبهنهعخودالمللیبین هاییمانندانصاراهللعالوهبرتالشبرایایکهگروهاند.

کسبمشروعیتداخلی،بهدنبالمعرفیکردنعربستانسعودیبهعنوانعاملجنگوعامل
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ن،نخبگاناینیز.ازسویدیگردرجبههعربستانسعودیشیوعویروککرونادریمنبودند

دولتبااینتصورذهنیکهاگرآنهاجنگرامتوقفکنند،کههتعادلقدرتدرمنطقهبه

علی خورد؛ خواهد رقم ایرانیان بارغمنهع کشور این نهتاینکه وکاهشقیمتجهانی

روسیهبرسرکاهشعرضهنهت،قیمتآن وکاهشخریدآنازسویدرگیریوتنشبا

بهدلیلشیو ایاالتمتحده دولتعکرونا بهجنگبا ودرنتیجهکاهشتواناقتصادیآن،

دادند ادامه منوالیمن همین به وضع نیز سوریه و عراق وضعیت مورد در است.بوده.

عراقدولت امروهای ابتدای در کشورشان در ویروککرونا شیوع با نیز تدابیر،سوریه

آمدهایداخلیاتباعوبستنمرزهاباوعرفتبهداشتیرااتخاذنمودندکهاینتدابیرشاملمن

می دولتهمسایگانآنها اقتصاد وارداتازشد. یا فروشنهتو به وابسته هایضعیفکه

ترکرد.وخیمبهداشتیودرمانیودرنتیجهتواناقتصادیآنهاراسایرکشورهابود،وضعیت

زیرساخت درمانفقدان آمادگیکادر عد  برایپیشگیریوهایبهداشتیو اینکشورها

گذاریاجتماعیوفیزیکیراسوریه،ایجادفاصلهودرمانبیمارانوسیلآوارگاندرعراق

غیرممکنساخت برداشتذهنیداعشوهاستتقریباً اینوضعیتوخیمداخلی، همزمانبا .

توانندازاینآنهامیبهوجودآمده،چنینبودهکهامنیتیهایتروریستیازاینخالسایرگروه

ازاین بهنهعخوداستهادهکنندوبهاهدا سیاسیخودبرسند. تغییرهرواینگروفضا با ها

استراتژی میداننبردشده بهسرعتوارد برنامهخود، و حمایتوها با حمالتشدیدیرا

ایرایندراینمناطقمالیوبهداشتیازسویرهبرانخودبویژهایاالتمتحدهانجا دادند.بن

بهعبارتیآنچهکهبهوقوعپیوستهاست،تشدیدمنازعاتودرگیری هاینظامیبودهاست.

یهمسایههااعتمادیدولتمبتنیبرفقداناقتدارمرکزیوبیکهایدیگرالزا ساختارمنطقه

–یدوشیوعکوباند؛اشانبودهبهیکدیگروتالشبرایبرقراریتوازنتهدیددربرابردشمنان

هاقراردادهاست،امنیتیواجتماعیکهفرارویایندولت-وتهدیداتاقتصادی،سیاسی91

برداشتذهنیایندولت ترتیباتامنیتیهمچنان ایجاد و تهدیداتنظامیبوده مبتنیبر ها

هدراینروندنبایدمشتر کهالزمهمقابلهبااینبیماریبودهرادورازذهنساختهاست.البت

هایبزرگدرمنطقهوتالشبرایکسبجایگاهجدیدبرایخودشاندرنقشمداخلهقدرت

 منطقهرادورازذهنداشت.
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