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دریافت -1911/5/6 :پذیرش1911/7/21 :


چکیده
پرسشاصلیمطرحشدهایناستکهچراهمزمانباشیوعکوویدد–91درخاورمیانده،
منازعاتودرگیریهاینظدامیازتدداو وشددتبیشدتریبرخدوردارشددهاسدت فرضدیه
تحقیقایناستکهشیوعکوویدد91-ودرگیدریدولدتهدایمنطقدهبداویدروککرونداو
تالشبرایمهارومقابلهباآن،منجربهایجاداختاللدرعملکردشانویکخالامنیتدیشدده
گونهایکهگروههایدرگیر،مصدممشددندتداازایدنفرصدتاسدتهادهکدردهودر
است،به 
صددپرکردناینخالامنیتیبهنهعخودبرآیند.نتیجهپژوهشایناستکدهادرا تهدیدد
دولتهاازامنیتونوعتهدیداتدرخاورمیانه،همچنانمبتندیبدرتهدیدداتنظدامیبدودهو

گسترشویروککرونامنجربدهتغییدریدرایدنبرداشدتنشددهاسدت.ازایدنرو،برداشدت
دولتهاوطدر هدای
تهدیدمشترکیازکووید91-کهنیازمندهمکاریوتشریکمساعی 
درگیربرایمهارومقابلهباآناست؛درخاورمیانهوجودنددارد.شدیوهگدردآوریمطالدبو
دادههادراینتحقیقمبتنیبرشیوهکتابخانهایواسنادیونیدزروشتحقیدقبدرمبندایروش
تحقیقیتوصیهیتحلیلیاست .

واژگان کلیدی:کوید،91-منازعه،خاورمیانه،واقعگرایتدافعی،موازنهتهدید 
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مقدمه
شیوعویروککرونادرچیندراواخرسال،2191همهدنیارامتأثرکردهاست.اگرچه
این  بحرانممکناستیکبحرانجهانیباشد،اماقطعاًتأثیروپیامدهایآنبرهمهمناطق
جهانیکسان نخواهدبود .کشورهایاینمنطقه ترکیبی ازدولتهای غنی وفقیر ،باتولید
ناخالص داخلی متهاوت و زیرساختهای بهداشتی گوناگون و ضعیف هستند .بیثباتیهای
خانمانها و موج مهاجرتها از طریق مرزها ،بر چالشهای مرتبط با

اجتماعی ،بحران بی
ایکهاگرتنشهاومنازعات

مراقبتهایسالمتیدربرابرویروککروناافزودهاست؛بهگونه

،وضعیتبهمراتبپیچیدهترخواهدشدوهمکاری

سیاسیمنطقهبهایناوضاعاضافهشود
ایمدیریتاینبحراندرمقایسهباسایرمناطقجهانبسیارسختترخواهدشد.

دولتهابر

درگیریهاومنازعاتموجوددرعراق،سوریهویمنگویایاینوضعیتبغرنجهستند.به

عنوان مثال ،در یمن با سرنگونی دولت یمن توسط حوثیها و در پی آن تهاجم ائتال 
سعودیبهاینکشور،بزرگترینبحرانخاورمیانهازسال 2192تاکنونرقمزدهشدهاست.
ها،تحریمهای تحمیلشده،پیامدهای انسانیفاجعه باری رادراینکشور


حمالتسعودی
فقیررقمزدهاست؛بیخانمانیبیشازیکمیلیوننهردرشرایطشیوعویروککرونا،کمبود
تجهیزاتپزشکی،شیوعبیماریوبا ،وضعیتوخیمیرادراینکشورفروماندهایجادهکرده
گونهایکهسازمانملل،بحرانانسانییمنرا«بدترینشکلآندرجهانخوانده
به 
است؛  
باتوجهبهدادههایفوق،اینپرسشمطرحمیشود کهچراشیوعکووید–  91در

است» .
خاورمیانه ،نهتنهاباعثکاهشمنازعاتنشدهاستبلکهکامالًبرعکس ،منجربهافزایش و
شدتدرگیریها ازسویطر هایدرگیر منازعه شدهاست فرضیهموقتیارائهشدهمبتنی

برایناستکهطر هایدرگیرمنازعه،باشیوعکووید،91-درتالشبودهتاازخالامنیتی
کهناشیازدرگیریدولتهاباکووید91-بوده،استهادهکردهوموازنهقدرت

بهوجودآمده
در منطقه را به نهع خود تغییر دهند؛ از اینرو ،این گروهها نه تنها حجم تنشها را کاهش
افزودهاند .یافتههای پژوهش با

نداده ،بلکه برعکس بر تداو و شدت حمالت خود نیز 
کاربست نظریه واقعگرایی تدافعی استهن والت نشان میدهد که ادرا

تهدید طر های

درگیردرخاورمیانه،باوجودشیوعکووید،91-همچنانمبتنیبرتهدیداتنظامیبودهو
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طر هایمنازعهدرصددایجادیکتوازنتهدیددرمنطقهبهنهعخودشانهستند.بنابراین
شیوع ویروک کرونا در مناطق مورد منازعه مانند سوریه ،عراق و یمن منجر به کاهش
منازعاتنشدهاستوطرفیندرگیریبادر

اینکهمحدودیتهایناشیازمقابلهباکووید

،91فرصتیرابرایآنهاایجادکردهاستتاتوانمندیدولتهایضعیفراهرچهبیشتربهچالشبکشندوبربیثباتیوگسترشخشونتواعتراضاتداخلیبیهزایندوازاینطریق
موازنه قدرت را به نهع خود تغییر دهند .بنابراین به نظر میرسد این وضعیت بر ناامنی و
.بهگونهایکهاین

فروماندگیهرچهبیشتردولتهایدرگیردراینمنطقهکمکخواهدکرد

دولتها توانمندی تأمین امنیت و کارکردهای توسعهای و سالمتی در داخل و کنترل مؤثر

گروههایدرگیرمنازعهازفرصتپیش
مرزها،برایمهارومقابلهمؤثرباکرونارا نداشته و 
آمدهبهرهبردهوبرادامهدرگیریهابرایکسباهدا سیاسیامنیتیخوداصرارمیورزند

که این وضعیت نیز مجددا باعث افزایش درگیریها و منازعات در منطقه خواهد شد .لذا
میتوان یک همبستگی مثبتی را بین افزایش کوید  91-در منطقه و افزایش تنشها و

درگیریهاینظامیمشاهدهکرد .


چارچوب نظری :تئوری واقعگرایی تدافعی
فرض واقعگرایی تدافعی این است که آنارشی بینالمللی معموال خوشخیم است یعنی
هاییکهاینرادرمییابند،رفتاری

امنیتچنداننایابنیستوفراواناست.درنتیجه،دولت
تهاجمینخواهندداشتوتنهادرشرایطیکهاحساککنندتهدیدیعلیهآنهاوجوددارد
نسبتبهآنواکنشنشانمیدهندواینواکنشنیزاغلبدرسطحایجادموازنهوبازداشتن

تهدیدگراست.تنهادرشرایطیکهمعضلامنیتخیلیجدیشودواکنشهایسختتریبه

المللیراهابزیویاخوشخیم


بهعالوه،آنهاآنارشیبین
بروزمنازعاترخخواهندنمود .
نمیبینند،بلکهبرآنندکهنمی توانآنرابهسهولتفهمیدوایندولتمردانندکهبایددرهر

وضعیتخاصیبهارزیابیدرجهتهدیدیاعد آنبپردازند(مشیرزاده.)933:9331،استهن
فرمولبندینوینیراازتئوریموازنهقدرتوالتزارائهداده

والت،طراحتئوریموازنهتهدید،
است.والتکارشرابااینپرسشآغازمی کندکهامنیتدربرابرچهچیزیبایدباشد اوبر
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این باور است که امنیت بیش از آنکه در برابر قدرت مطرح شود ،در برابر تهدید مطرح
میشود.بهباوروالت ،تهدیدونه قدرتدرقلبنگرانیهایامنیتیدولتهاقرارداردوبر

ایناساکدولتهاضرورتاازقدرتمندتریندولتنمیترسند،بلکهازدولتهاییمیترسند
که بیش از سایر دولتها تهدیدآمیز جلوه کنند .تهدید ،تابعی از مجاورت جغرافیایی،
توانمندیهایتهاجمی،نیاتومقاصدتجاوزکارانهومجموعقدرتیکدولتاست.در 

هادشواراستبهعالوهنیاتومقاصددولتها نیز ممکناست

نیاتومقاصدواقعیدولت
تغییرکند) .(Walt, 1987: 28
نزدیکی و مجاورت جغرافیایی ،نقش تعیین کنندهای در تهدیدزایی و «ادرا

تهدید»

کشورهادارد.بهطوریکهکشورهاازهمسایگانقدرتمندخودبیشازکشورهایقدرتمندی
ترسندواحساکتهدیدمیکنند.برایمثال ،اوکراینبیشتراز

کهدورازآنهاقراردارند ،می
ایتالیا ،از قدرت روسیهاحساکتهدید و خطر میکند (دهقانیفیروز آبادی.)231 :9311،
روخودمیگیرند،

دولتهاهنگا مواجهبایکتهدیدبرجستهدواستراتژیکالن رادرپیش

میگزینند و یا اینکه ناگزیر از اتخاذ استراتژی دنبالهروی
آنها یا استراتژی موازنه قوا را بر  
میشوند ).(Walt, 2008: 9موازنهبهمعنایاتحادوائتال بادیگرانعلیهتهدیداتاستو

دنبالهرویبهمعنایپیوستندولتتهدیدشدهبهمرجعخطریاتهدیدآمیزتریندولتاست.

والتمیگویداتحادهاوائتال ها ،تعهداترسمییاغیررسمیجهتهمکاریامنیتیبین

دویاچنددولتندکهبهمنظورافزایشقدرتونهوذودرنهایتامنیتدولتهایعضوایجاد

میشود،گرچهاساکاینالگوهایهمکاریبرترتیباتیمتمایزاستواراست،اماهمگیآنها

دریکعنصرضروریمشتر

یعنیتعهدبهحمایتمتقابلعلیهبرخیازدیگربازیگراندر

المللیسهیماند ) .)Lobll, 2009: 15


سیستمبین

تأثیر کووید 91 -بر منازعات و شکنندگی دولتها در خاورمیانه در برابر آن
ازعهوبحراندرجهاناست.اینمنطقهدرسالهای

خاورمیانهازمهمترینکانونهایمن

پایانیقرن بیستم و سالهای آغازینقرنبیست ویکمدرگیر منازعات بسیاری بوده است.

شایدهیچمنطقهدیگریازجهانبهاندازهخاورمیانهبامنازعهروبهرونبودهاست.بهگهتهبری
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دارد.یادآوریآنچهدرطیسالهایگذشته

بوزان«خاورمیانهساختاریهموارهکشمکشزا»
میباشد :جنگ عراق علیه ایران ،اشغال کویت توسط
روی داده است ،بسیار تکان دهنده  
عراق ،حمله نظامی آمریکا به عراق ،مداخالت نظامی مکرر ترکیه در شمال عراق ،رشد
عملیات تروریستی در منطقه ،تشدید عملیات انتهاضه در فلسطین ،جنگ داخلی در یمن،
جنگداخلیدرلبنان،برخوردهاینظامیبینکشورهایحوزهدریایسرخ،چالشهایاروپا
هایبیپایان


هاییازدرگیری
وامریکادرحوزهخلیجفارک،منازعاتترکیهوسوریه نمونه
نهساز
درخاورمیانهمیباشد (جعهریولدانی.)92:9333،وجوداینچالشهاومنازعات ،زمی 

بروز دولتهای شکسته خورده در برخی کشورهای خاورمیانه شده است .این وضعیت ،به
خودیخودزمینهبروزبحرانهایمتعددیهمچونجنگ،گسترشتروریسم،انتقالقدرت
بهشیوهسختومداخلهخارجیرادرمنطقهفراهمکردهاست.ناتوانیدرکنترلمرزهای
ملی و اشترا

در مشکالت ،مانند تنشهای قومی -مذهبی و اختالفات مرزی ،زمینههای

گسترش خشونت به دیگر کشورهای منطقه را مهیا کرده است (سلطانی گیشینی ،وثوقی،
ابراهیمی .)993:9313،
هایورشکستهدرخاورمیانهبهپیشازناآرامیهایفراگیرسال،2199


اگرچهسابقهدولت
بازمیگردد ،اما اعتراضات مورد بحث موجی از فترت و ضعف را برای نهاد دولت در

ازدولتها،

خاورمیانهبهدنبالداشتهاست.بهطوریکهموجبتشدیدورشکستگیدربرخی
افزایش تعداد دولتهای ورشکسته در منطقه و تبدیل وضعیت کشورها از ورشکسته به
یشکنندهدرخاورمیانهرامیتوانبه

).دولتها

فروپاشیده گردیدهاست (زیبایی21:9311 ،
دو دسته تقسیم کرد :دولتهای بحرانزده یا بحرانی 9و دولتهای فروپاشیده .2دولتهای
بحرانزدهیابحرانی،دولتهاییهستندکهباوخیمشدنوضعیتوشرایطداخلی،بهمرحله
اندیااینکهتحتفشاروتنشهایشدیدداخلیقرارگرفتهونهادهایحاکمنیز


بحرانیرسیده
با اعتراضات جدی مواجه بوده که به طور بالقوه توان برخورد و مدیریت شو ها و
اند؛بنابراینخطرفروپاشیوسقوطایندولتهاوجوددارد (اختیاری


هارانداشته
کشمکش
امیری .)933:9313،
1. Crisis State
2. Failed State
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دولتهایفروپاشیدهیاورشکسته دراینتحقیق ،دولتهاییهستند

ازاینرو،منظوراز 
کهقادربهتأمینامنیتوکارکردهایتوسعهای وبهداشتیودرمانی نبودهوهمچنینکنترل

مؤثرینیزبرمرزهاوقلمروسرزمینیخودندارند .البته فروپاشیایندولتهاصرفاناشیاز
عوامل داخلی نمیباشد .مداخله خارجی از طریق تشدید جنگهای قومی با حمایت از
نیروهای معارض نیز میتواند موجب بیثباتی و نهایتاً فروپاشی این دولتها گردد .شیوع
،بعنوانیکتهدیدجدید،بربیثباتیایندولتهاافزودهاست.اینپاندمیبه

کووید– 91
مدیریتواقداماتجدینیازداردتاپیامدهایاقتصادی،سیاسیواجتماعیکمتریرامتوجه
ایندولت هاسازد.یکیازمهمتریناقداماتیکهبرایمهارومقابلهبااینبیمارینیازاست

هابرایمراقبتهایبهداشتی،کنترلرفتوآمدها


دولتیاست.مسئولیتدولت

همکاریبین
باتوجهبهضعیفوشکنندهبودندولتهای

دراستانهایهمجواراینمنطقه،ضروریاست.

درگیردرخاورمیانه،تداو منازعهوجنگدربحبوحهشیوعویروککرونادرخاورمیانه،
باعثفروپاشیکاملنظا هایبهداشتیودرمانیدراینمنطقهشودویکدورباطلجنگو
منازعهدرحالوقوعباشد .
وجودمیلیونهاآوارهوبی خانماندراینمنطقه،امکانفاصلهگذاریهایاجتماعیرا
تقریباغیرممکنساختهاست.تجهیزاتبهداشتیمنطقه،آمادگیالز برایپذیرشتعداد
کثیریازبیمارانمبتالراندارد.اکثرکشورهایاینمنطقهیادرحالجنگهستند(سوریه،
یمن)ویابراثرجنگازنهسافتاده اند(عراق،اردنومصر)ویاورشکستهاند(لبنان)ویا
آشکارادرزمرهمدلدولتهایشکننده(دیگردولت هایمنطقهخلیجفارک)قراردارند.
در بحث شکنندگی این دولت ها ،یک نکته مهمی که باید ذکر شود این است که در
اکثریتاینموارد،فقدانشهافیتوعد اعتمادوصداقتمرد باکسانیاستکهبرآنها
حکومتمیکنند،ای نحالت،مبارزهباگسترشویروکراسختترکرده؛بهگونهایکه
اینوضعیتمشکالتیرابرایکنترلجمعیت،اجبارآنهابه «مانندندرخانه» وهمچنین
جلباعتمادآنهابهاطالعاتارائهشدهازسویمقاماتدولتیایجادکردهاست

(Paquet,

 .)Mireille & Schertzer, 2020: 3برای  مثال،ایرانبهعنوانیکیازکشورهایکهبیشترین
آمارمبتالیانرادرخاورمیانهدارد،براساکآمارمقاماتدولتیتامارک98332،2121
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نهر فوتی با   298111هزار نهر مبتال داشته است .تحریم های چند دهه امریکا علیه ایران،
تواناییمقابلهمقاماتایرانیدرمقابلهباا ینبحرانراکاهشدادهاست.افزایشتنشبین
ایاالتمتحدهوایراندرمنطقه،دراثنایشیوعکوید–، 91یکبازیحاصلجمعجبری
صهررارقمزدهاست.گسترشاینبیماریبرایامریکابهعنوانفرصتیبرایافزایشفشار
بهدولتایراندرنظرگرفتهشدهاست).(Divsallar, Narbone, 2020: 1برداشتهایایران
و امریکا در طول دوره شیوعکووید– ،91یادآورمحر های است که در طول دوره
آنهوالنزای،9191 -9193مشاهدهمیشد،زمانیکهچشم اندازسیاستحاصلجمعصهر
بهنظرپایانناپذیرمینمود) .(Walt, 2020

 سوریهنیز،اولینموردابتالرادر 22مارک  2121اعال کردودولتاینکشوردر
ارائهاطالعاتمربوطبهآمارفوتی هاومبتالیانبهویروککروناخودداریکرد.علیرغم
اینکه این ویروک در سراسر خا

سوریه پخش شده بود .سالیان طوالنی جنگ در این

کشور،تحریمهایبین المللیوازبینرفتنزیرساختهایاقتصادی آن،مانعازمقابلهمؤثر
دولتاسدبااینبیماریشدهاست.اوضاعمصرنیزبهترازدوموردقبلنیست.بامثبت
شدنتستکرونایچندگردشگر،اینبیماریدراینکشورشیوعپیداکرد.بیشاز911
میلیونجمعیت،شهرهایشلوغوزیرساخت هایضعیف،مقاماتدولتیمصریمیبایست
به  سرعت برای مقابله با این ایپدمی آماده می شدند ،در حالیکه این مقامات تنها به بستن
دانشگاه ها،مدارکوسایرمراکزپرتجمعدیگراکتهاکردند
3

 .)2020:ویروک کووید  ،91-چالش های مشتر

(Paquet,Mireille, Schertzer,

و یکسانی را فراروی دولتهای

خاورمیانه قرار خواهد داد؛ به گونهای که این چالشها ظرفیتهای اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی و حتی جایگاه این دولت را در نظا بین المللی را در بوته آزمایش خواهد
گذاشت.دولت هاییکهسیستماقتصادیوسالمتیضعیفتریدارند،کووید،91-تاثیرات
شدیدتریرابرآنهاخواهدگذاشت.بنابراینمیتوا نگهتسطحاعتماداجتماعی–دولتی
و سطح مقاومت اجتماعی در برابر برنامههای مقابله ای دولت و همچنین فرهنگ رفتار
همکاری جویانه،ظرفیتاجرایپاسخ هایجمعیونیزفرهنگاستراتژیکوتواناییبرای
بسیجمنابعبرایکسبمنهعتمشتر

ویکخیرجمعیدرخاورمیانهبسیارضروریبه
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نظرخواهندرسید)  .(Divsallar, Narbone, 2020: 2
بنابراین میتوان گهت کووید –  ،91ظرفیتهای اقتصادی ،اجتماعی و نیز محاسبات
استراتژیکیدولت هایضعیفمنطقهخاورمیانهرابشدتمتأثرخواهدکردومنازعهوبحران
را در این منطقه احتماال تشدید خواهد نمود )2020

 .(Walt,دو عنصر تشریک مساعی و

هماهنگیبرایمقابلهباکووید–  91ضروریاستکهبهنظردرمناطقکشمکشزاکههر
جوابیبایدباپشتوانهنیروهایمسلحدادهشوند،بهراحتیقابلحصولنخواهدبود (Burke,

 .)2020: 2

تأثیر کووید 91 -بر اوضاع اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی دولتهای خاومیانه
هایبزرگ،پیامدهایبزرگیرادرپی دارندکهعمدتاًغیرقابلپیشبینیهستند.


بحران
رکود بزرگ همراه با انزواگرایی ،ناسیونالیسم ،فاشیسم و جنگ جهانی دو منجر به رشد
ایاالتمتحدهبهعنوانابرقدرتجهانیشدوحمالتیازدهسپتامبرتغییراتعمدهدیگریرا
نیزاحتماالباتغییراتغیرقابلپیشبینی

درسیستمبینالمللیایجادکرد.شیوعکووید–  91

همراهخواهدشد.عملکرددولتهادرمقابلهبااینبیماریبسیارمتهاوتبودهاستواین

مسئلهارتباطیبانوعرژیمهاوحکومتهانداشتهاست.بعضیازدموکراتهاعملکردبهتری

داشتهاندوبرخیدیگرخیرواینوضعیتبرایرژیمهایاقتدارگرانیزیکسانبوده است.

فاکتورهاییمانندظرفیتدولت،اعتماداجتماعیورهبریبرایمدیریتاینشیوعبسیارمهم
بهنظرمیرسند) .(Fuuyama, 2020

پیشبینی و فاجعه بالقوهای را
شیوع کووید –  91در مناطق جنگی ،تأثیرات غیر قابل  
احتماال رقم خواهد زد .کووید –  91عالوه بر ایجاد ضعفهای اقتصادی و اجتماعی در
دولتهای منطقه ،تبعیضهای قومی و مذهبی را نیز تشدید کرده است .دولتهای ضعیف

منطقه از ارائه خدمات بهداشتی به قومیتهای مذهبی خودداری میکنند و این مسئله بر
هایشانمیافزاید.برایمثالدرپاکستان،اقلیتشیعهمسلمانآنبه

نارضایتیملتهاازدولت

گیرند.سنیهامدعیهستندکهشیعیاناینویروک


خاطرارتباطباایرانموردسرزنشقرارمی
لتهایجدیدی
اند.اینگونهمسائل،ایجادکنندهرشتهایازعالئمودال 


راازایرانواردکرده
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هایمشترکیراایجادمیکندوچالشهایبیشتریرابرایپاسخجامعو


استکهبالقوهتنش
سازماندهیشدهازسویدولتهایمنطقهایجادخواهدکرد( .(Burke, 2020: 2

شیوعکووید91-میتواندپیامدهایدرازمدتیرابرخاورمیانهبگذارد،اینتأثیراتمیتواند
ترکیبیازآشهتگیهایبازارنهتوکاهشنرخرشدتولیدداخلیباشد.بر اساکبرآوردبانک
جهانی از شاخصهای اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ،تا آوریل  ،2121اقتصاد
کشورهایاینمنطقهحدود 993میلیارددالریعنیمعادلحدود 381درصدنسبتبهسال2191
است.اینمنطقهبیشازهرمنطقهایدیگرهمزمانبادوبحرانکاهشقیمتنهتو

کوچکترشده
شیوعویروککرونامواجه شدهاست .تعدادافرادمبتالبهویروککرونا درسراسر خاورمیانه
افزایشیافتهوباعثافزایشنگرانیهادربارهظرفیتمراقبتهایبهداشتیاینمنطقهبرایمقابلهبا
شیوعشدهاست.چالشهایاحتمالیایندرهمریختگیدرسالهایآتینمایانترخواهد

این 
شد.شایداغراقآمیزنباشدکهگهتهشودتأثیراتوپیامدهایاقتصادیاینشیوعکمترازبحران

 9121نباشد.اولینومهمترینپیامداقتصادیویروککرونابرخاورمیانه،کاهشقیمتنهتو
تقاضایآنودرگیریبیناعضایاوپکوتولیدکنندگاننهتبود.باکاهشتقاضاینهتاز
سوی خریداران و درخواست کشورهای تولید کننده برای کاهش تولید و عرضه نهت ،اولین
تنشهاودرگیریهایبینتولیدکنندگانوخریدارانعمدهنهتیعنیامریکا،روسیهوعربستان
سعودی به وقوع پیوست که منجر به جنگ قیمت شد ) .(Bhatiya, 2020شیوع کرونا منجر به
کاهشقیمتنهتبهبیشاز 11درصدشدهاستواینبهمعنایفروپاشیاقتصادیبسیاریاز
کشورهایضعیفخاورمیانهوشمالافریقااست.کاهشتقاضاینهتدربازارفروش،اقتصادو
ثباتسیاسیایندولتهارابابحرانمواجهساختهاست.در1اوریل2121اعضایاوپک،روسیه
وسایرتولیدکنندگاننهتباکاهشتولیدموافقتکردندکهدرتاریخاوپکبیسابقهبود.آنهابا
کاهش91میلیونبشکهنهتیا%91تولیدجهانیازبازاربرایماهایمِیوژوئنموافقتکردند
( .)OECD, 2020
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نمودار  .1قیمت نفت با شیوع کووید 11-در خاورمیانه

منبع))OECD, 2020

کاهش قیمت نهت به خودی خود بر روی سایر صنایع وابسته به آن مانند ،هوانوردی،
صنایغغذایی،تجارت،مسافرتوتوریسم و صنایعشیمیاییبیشترینتأثیرراگذاشتهاستو
بسیاریازاینصنایعیاازبینرفتهاندیاتولیدشانبسیارکاهشیافتهاست.اینوضعیتبر

استومنجربهبیثباتیسیاسیووقوع

دامنهبیکارانوافزایشتور دراینکشورهاافزوده 
آشوبهای اجتماعی شده است

)and Markets, 2020

 .(Reserchکاهش قیمت نهت در

عربستان،مصروسوریهباعثشدهتاایندولتها،یارانههایبسیاریازصنایعراحذ کنند

کهخوداینمسئلهفشارمضاعهیرابرتولیدکنندگاناینکشورهاآوردهاست.درعربستان
طرحهایاقتصادیبسیاریاز جملهطرحافق،2131درحالحاضر بهتعلیق درآمدهاست

)ایندولتهادرحدود 21درصدافتنسبت

).(Masoud, 2020تولیدناخالصداخلی(GDP
بهسالهای 2193و 2191داشتهاست.بهگونهایکهاز 28111میلیوندالردرسال-2193

2191به28911میلیوندالردرسال2121کاهشیافتهاست).(IMF, 2020درنمودارزیراین
میزانکاهشبیانشدهاست .


بررسی تأثیر کووید 11-بر منازعات خاورمیانه ...

997

نمودار  .2کاهش  GDPدولتهای خاورمیانه و شمال افریقا و افزایش فقر

منبع) .(IMF, 2020

هایانسانیهمزمانمیشود،عمقفاجعهرادر

کاهشچشمگیر،GDPزمانیکهباچالش
گذارد.شکنندگیومنازعاتدراینکشورها،فقر،بیثباتیسیاسی،


اینمنطقهبهنمایشمی
ینتنشهایبالقوه

ضعفدولتهاوفقرساختاریراایجادکردهاست.درماندگیدررفعا

هاسیاسیواجتماعیمیشوندوبهصورتمحرکیکه

منجربهافزایشوتلنبارشدنبی 
ثباتی
کند،درآمدهاند.بویژهدرکشورهاییمانند

چرخهمشقتهایاقتصادیومنازعهراتقویتمی

سوریه،عراق،یمنولیبیکهدرآنمنازعهوجنگدرجریاناست،چالشهایبیشتریرابه
هایعمدهایازجمعیتاینمنطقه،امکانمبارزهباویروک

وجودآوردهاست .برایبخش
وجود ندارد .در این کشورها عالوه بر وجود  9182میلیون نهر بیخانمان در داخل کشور،
میزبانی   281میلیون پناهنده نیز مشکالتی را ایجاد کرده است .بسیاری از این مرد در
کمپهاییزندگیمیکنندکهحتیدسترسیبهآبسالمندارندوعد رعایتفاصلهگذاری

اجتماعیمنجربهافزایشسرعتشیوعویروککروناشدهاست.ازآنجاییکهدولتهای
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اینمنطقهبرایمهارویروک،مقرراتمنعرفتوآمدراوضعکردهاند،فراهمکنندگانغذا

بیشتر تحت تأثیر محدودیتهای رفت و آمد هستند ،سطح باالیی از ناامنی غذایی نیز
چالشهایسالمتیوفقررابیشترکردهاست.درنمودارزیروضعیتدسترسیکشورهایاین
منطقهبهامکاناتدرمانیقابلمشاهدهاست.شایددربهترینوضعیتبتوانگهتکهدرمیان
کشورهایبسیارضعیفخاورمیانه،شرایطسوریهبادسترسی 32درصدیمرد بهتجهیزات
بهداشتیوضعیتیمناسبترباشد .
نمودار  .3وضعیت دسترسی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به امکانات بهداشتی

کاهش درآمد،عد دسترسیبهامکاناتبهداشتی ،شیوعبیماری و رنجاز دست دادن
نزدیکان در این شرایط ،باعث افزایش اعتراضات علیه دولتهای منطقه از سوی مرد در
برخیازکشورهامانندعراقولبنانشدهاست.بنابراین،عد بازگشاییبسیاریازصنفهای
تجاریدر اینمنطقه ،باعثافزایش نرخ بیکاریشدهاستکهدرآیندهای نهچنداندور
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منجر به بیثباتی اجتماعی خواهد شد .دستگیری هزاران فعال سیاسی ،مخالهین اجتماعی و
هایمخالف،جنبشهایاعتراضیضددولتیوتخریباموالدولتیوخصوصی


اعضایگروه
یابهعبارتیوندالیسمراافزایشخواهدداد).(Masoud, 2020
همچنین یکی دیگر از پیامدهای کووید ،91-ایجاد بیثباتی سیاسی و اخالل در نظم
اجتماعی دولتها است .افزایش تعداد مرگ و میرها ،عد اطالعرسانی مناسب و کمبود
هایضعیفشاندرمنطقه


هابهدولت

اعتمادیملت

تواندباعثافزایشبی
تجهیزاتپزشکیمی
خاورمیانهشود.احتمالافزایشخشونتهایشهریبسیارزیادخواهدبود.همینامرمیتواند

مناطقفعالترکرده ومنجر بهافزایش تعداد گروههای

شکا هایقومی -مذهبی را دراین
افراطگرایاافزایشتعداداعضایتروریستهاییمانندداعشوالقاعدهگرددکهپیامداینامر

نیز میتواند به ضعیفتر شدن هر چه بیشتر دولتهای منطقه و نیز گسترش خشونتها و
درگیریهادرمنطقهباشد.باتوجهبهاینکهاهدا اینگروههابیشترژئوپلیتیکیاستوداعیه

ایجاددولتاسالمیرادراینمناطقبویژهسوریهوعراقدارند).(Crisis Group, 2020: 6
هایتروریستهابرایافزایشقدرتونهوذشاندرمناطق

دراینهنگامهافزایشفعالیت
و کشورهای منطقه ،به پیچیدگی وضعیت کمک کرده است .برای مثال القاعده و گروه
فراخوانسازمانمللمبنیبرآتشبسوصلحبرایمهاراینبیماریرا

تروریستیبوکوحرا 
نادیده گرفتند و بر شدت حمالتشان در افغانستان ،غرب افریقا و عراق و سوریه و دیگر
دولتهای ضعیف منطقه افزودهاند و ادعاهای جدیدی را بر سرزمینهای دیگری مطرح

هایخودبهگروههایمختلف

کردهاند.عالوهبراین،داعشازاینفرصتبرایارسالپیا 

استهادهکردهاست:هشداربهپیروانواعضایشانبرایاعمالهشدارهایبهداشتیومعنوی

بهآنچهکهآزمایشالهیعلیهکافرانخواندهمیشودودرعینحالتشویقآنهابهاستهادهاز

لحظاتبرایشروعحملهبدونهیچرحمی( .(Simons, Bianca, 2020: 10
ازتاثیرات احتمالیاینویروکبروضعیتسیاسی خاورمیانه،همانندبحرانمالی،2113
افزایشتنشبینقدرتهایبزرگبرایکنترلمنطقهخواهدبود.تنشبینایاالتمتحده(به
عنوان حافظ ثبات مالی بینالمللی) ،چین به عنوان کشوری که در حال حاضر بیشترین
هایبهداشتیودرمانیرابرایکشورهایمنطقهفراهممیآورد-وروسیهکهدرحال


کمک
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بینالمللیباالییاست،افزایشخواهدیافت (Egel,
مدیریتمنازعاتمنطقهبایکشخصیت 

 .)Ries & Shatz, 2020افزایشدرگیریروسیهدر منطقه،یکفرصتبسیاربزرگیرابرای
آنفراهمآوردهاست.بهگونهایکهممکناستدرنتایجوپیامدهایکووید،91-تغییراتی

راایجادکند.همانگونهکهحضورآندرسوریهدربعدازشیوعویروکبیشترشدهاست.
مشاهدهنقشحساکچیننیزدرخاورمیانهبراینقشآفرینیآینده بسیارقابلتوجه است.

چیندرحالحاضربشدتدرایجادزیرساختهایاجتماعیواقتصادیدرمنطقهازطریق

طرحیککمربندیکجادهفعالاست.گرچهمنافعاقتصادیچینعمدتامحر

استراتژی

آندرخاورمیانهبودهاست،اماتصورنهوذاینکشوردرحوزههایسیاسیواستراتژیکی

خ اورمیانهکهدرحالحاضردرحالافزایشاست،سختنیست.برخیازتحلیلگرانبحران
بخشرشدچینمیبینند،بحثبرسرتغییرنظم


رابهصورتیکعنصرتحکیم
کووید–91
جهانی،دقیقابهمعنایظهورچینوافولایاالتمتحدهاستکهکووید– 91اینفرصترا
ایجادکردهاست.بابهرهبردنازگا هایاشتباهامریکا،چیندرحالاثباتجایگاهخودبه
عنوانیکرهبرجهانیدراینپاندمیباارائهتجهیزاتپزشکیفراوانبهسایرمناطقهبرآمده
است( .(Dassa Kaye, 2020
رکوداقتصادیودرپیآنبیکاروفقیرشدنهزاراننهردرخاورمیانهبهطرزوحشتناکی
هاوجنگبیندولتها


درحالتشدیدشدناستواحتماالنتیجهاینوضعیت،افزایشتنش
بدبینیهاییکه

هایضعیفوآسیبپذیرخواهدبود.استهنوالت معتقداست«:


بویژهدولت
ناشی از پیامدهای کوتاه و بلندمدت کووید 91 -است ،منجر به افزایش سوء برداشتها و
خواهدشد.بویژهاگردولتهایدرگیرتصورکنندکهباسرعتخوبی

جنگومنازعات
جنگرامی برندحتیاگریکپیروزیناچیزیسهمآنانباشد.همانگونهکهجانمرشایمر

،معتقداستدولتهاباایننیتجنگرا

همدرکتابکالسیکخود«بازدارندگیمتعار »
شروع میکنند که به منهعت سریعی میرسند و اینگونه خود را متقاعد میکنند که جنگ
طوالنی نخواهد بود .نمونههای آن را میتوان در حمالت نازیها ،حمله صدا به ایران و
کویت،حملهامریکابهعراقوغیرهدید.بنابرایناینسوءبرداشترهبرانازشرایطموجود
منجربهافزایشجنگوتنشمیشودنهوضعیتاسهنا


اقتصادیآنها.یکمحر

مهم
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دیگر هم برای آغاز جنگها ،آرزوی کسب امنیت بیشتر است ،نه دستاوردهای اقتصادی
صر  .بنابراین زمانی که دولتها یا طر های درگیر تصور کنند که ممکن است در
بلندمدت موازنه قدرت علیه آنها تغییر یابد و دشمنیهای موجود تغییر نخواهند کرد و
هماه نگیبرایدفعیکخطرمشتر

بهوجودنخواهدآمدومهمترازهمهزمانیکهاین

هامطمئنشوندکهآنهامیتوانندروندناخوشایندجاریرابهنهعخودشانتغییردهندو


دولت
یکجایگاهمطمئنتریراکسبخواهندکرد؛بهسرعتواردمیداننبردخواهندشد» (Walt,

،بدترینوگستردهترینتأثیراتاقتصادیرابجاگذارد،منجربه

.)2020حتیاگرکووید91-
جنگ و درگیری بین دولتها نخواهد شد .شرایط بد اقتصادی تنها میتواند بر روی
هایسیاسیودرتصمیماتیبرایجنگیاصلحبویژهدرکوتاهمدتتأثیرگذارباشد .

جنبش
بنابراین عد مدیریت این آشهتگیها از سوی دولتهای ضعیهی چون عراق ،سوریه و
یمن که تحت تحریمهای بینالمللی نیز هستند ،بسیار دشوار به نظر میرسد .به عبارتی
جنگیدن در دو جبهه کووید 91 -و مبارزه با افراطگرایان حداقل توان این دولتها را به
چالشکشیدهاست و هردولتیدرتالشاستتااینوضعیترابهتنهاییوبااتکابهتوان
داخلی خود مدیریت کند .همانطور که واقعگرایان معتقد هستند ساختار آنارشیک نظا 
هارابهسویفهممشترکیازتهدیداتودرنتیجهرفتارمشابهسوقمیدهد،

بینالمللی،دولت

در منطقه خاورمیانه نیز با شیوع تهدید کرونا ،دولتهای این منطقه علیرغم وجود تهدید
،همچنانتهدیداتنظامیازسویدولتهایدیگرمانندآنچهکهدرمورد

جانیکووید91-
عربستان و یمن مشاهده میشود و یا گروههای افراطگرا مانند داعش و القاعده و جبهه
النصره ،به صورت مهمترین تهدید امنیتی در نظر گرفته میشوند .لذا این دولتها تالش
منطقهایرابهسمت
میکنندتاوضعیتموجودرابهنهعخودتغییردهندوکههتعادلقدرت 

وسویخودهدایت کنند.در ادامه برای بحثبیشتر به تحلیلسهمنازعهجاریدرمنطقه
خاورمیانهپرداختهمیشود .



گسترش کووید –  91و منازعات نظامی در خاورمیانه
منازعه عربستان و یمن
باشیوعکووید 91-درعربستانسعودی ،ایندولتهمانندبسیاریازدولتهایمنطقه
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تدابیرپیشگیرانه ایرابرایجلوگیریازگسترشهرچهبیشترآندرقلمروخوداتخاذکرد.

برای مثال این دولت عالوه بر بستن مرزهای خود ،مانع از ورود زوار به مکه شد .شیوع
ویروک کرونا در عربستان همزمان با کاهش قیمت نهت و افزایش تنشها و درگیریها با
روسیه و امریکا بر سر کاهش تولید نهت ،باعث شد تا این کشور عالوه بر تنشها و
درگیری هایدیپلماتیکبامتحدینخود،بافشارشدیداقتصادینیزمواجهشود.عالوهبراین

لتضعیفیمن،عربستانرادرکوتاهمدتبهسویتغییر

درگیریوجنگفرسایشیآنبادو
رفتارسوقداد.ایندولتبادرخواستسازمانملل،سازماناتحادعربیوشرکایپادشاهی
حلیمسالمتآمیزبرایحلوفصلجنگو


درشورایهمکاریخلیجفارک،بهدنبالراه
درگیریبایمنبرآمد.ازاینرودولتسعودی،درروز3آوریل2121بهطوریکجانبهاعال 
ایراعلیهحوثیهااعال کردکهازفردایآنروزاجراییشدوقرارشد


آتشبسدوههته
در صورت پیشرفت مذاکرات ،تداو داشته باشد .بر طبق بیانیه پادشاهی سعودی که به نا 
آتشبس،مقابلهباشیوع
«ائتال برایبازیابیمشروعیتدریمن»منتشرشد،هد ازاین 
هایجدیدبرایمذاکرهبرسرراهحلیهمهجانبهبوده


وتالش
بیماریهمهگیرکووید 91-

است .علیرغم این آتشبس کوتاهمدت ،جنگ در مناطق درگیری همچنان ادامه یافت و
طرفینحاضربهعقبنشینیازمواضعخودنشدند) .(Sharp, 2020

هایجداییطلبیکهبندرعدندرجنوبیمنراتحتکنترل


شورشی
جدایازحوثیها،
خود داشتند ،نیز حاضر به تر

میدان جنگ نشدند .این جداییطلبان توسط امارات متحده

عربیوائتال عربستانسعودیآموزشدیدهوتجهیزشدهبودند.بنابراینحتیاگرسعودیها
بودند،احتمالاینکهاینگروههابهسادگییمنراتر


هممایلبهپایاندرگیریمی

کنندو

هایرقیببسپارند،بسیاربعیدبهنظرمیرسید.ازدیدگاهسعودیها،تر 

آنرابهدستگروه
شدکهحوثیها،نایبانقدرتمندایرانیها،کنترلمناطقمرزیو

یمندرشرایطکنونیسببمی
شایدسراسریمنرابهدستگیرند.عربستان،ایرانرارقیبیخطرنا ومصممفرضمیکندو
میتوانگهتکهمخالهتبانقشایراندرمنطقه ،انگیزهاصلیسعودیبرایورودبهجنگ

هایبیوقههگریهیث،نمایندهسازمانمللدر

بنابراینجنگیمنعلیرغمتالش

یمنبودهاست.
وحتیعقبنشینینسبیعربستانازدرگیرینظامی،بهاشکالدیگرتداو پیداکرد .از

یمن ،
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سوی،تنشها و درگیریهای گروههایداخلییمن ،همزمانباشیوعویروک کرونا در این
کشورضعیفنیزقابلتأملاست:نیروهایانصاراهللحوزهقلمرویخودراازصنعا،پایتخت
یمن ،به نواحی شمالی که مراکز اصلی گازی و نهتی هستند ،گسترش داده است و دولت
مستعهییمنکهتحتحمایتعربستانبودهوازنظرنظامینیزمتحملشکستیجدیدربرابر
انصاراهللشدهبود،درداخلموردانتقادفراوانقرارگرفت.بنابراینباتوجهبهافزایشتنشهای

سیاسیداخلییمن،اینگروههاحاضربهتر میداننبردباعربستاننشدهوهمچناندرگیری

دراینمناطقهمانندگذشتهدرجریاناست) .(Lilian Diab, 2020: 2
 شاید برای این وضعیت بتوان دو دلیل عمده را ذکر کرد :یکی از دالیل را میتوان
رویاروییعربستانباکرونادرداخلقلمرویحاکمیتیخودونیزکاهشقیمتنهتفرض
کهموضوعیمنرادرنگاهاولبهاولویتهایبعدیاینکشورتبدیلکردهاستودلیل

کرد
دو نیز ممکن است این فرض باشد که انصاراهلل برای حهظ مشروعیت خود در بین مرد 
تالشمی کندتانشاندهدکهتوانمدیریتبحرانکرونارادارد.انصاراهللدرصدداستتااز
ابهره برداریسیاسیکردهوشیوعویروکرااینگونهتوجیحکندکه

وضعیتشیوعکرون
علی رغم تالش این دولت برای مهار کرونا ،مداخله کشورهای خارجی در روند رسیدن

تجهیزاتدرمانیوبهداشتیمانعازمهارکروناشدهاست.بهگونهایکهبنابهگهتهوزارت

بهداشت یمن ،طاها المتوکل ،در  3آوریل ،عربستان سعودی چهار فروند هواپیمای حامل
مسافررابهیمنفرستادهومراکزقرنطینهپزشکیاینکشوررادراستانهایالبیضاءوالحدیده
مورد هد قرار داده است .علیرغم اینکه این دولت تدابیر پیشگیرانه را اتخاذ کرده و
مسافرانخارجیرا91روزقرنطینهخانگیکردهبود( .(Sharp, 2020

تأثیر کووید –  ،91بر وضعیت آوارهگان و اوضاع داخلی یمن

کووید ،91 -احتماال خطرات بسیار بزرگتری را برای یمن ایجاد خواهد کرد.
زیرساختهای ضعیف این دولت ،ظرفیت مقابله آن را با این ویروک کاهش خواهد داد.
جنگوکشمکشایندولت،همدرداخلوهمباعربستانمانعازاعمالدستورالعملهای
بهداشتی میشود .بحران کووید 91-ممکن است تأثیرات بسیاری منهی را بر کمپهای
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آواره گانمنطقهخاورمیانهبگذاردویکتهدیدانسانیبسیاربزرگتردیگریدراینمنطقه
ایجاد کند .یافتن شیوههایی برای نظم و انسجا به مهاجران و پناهندگان و ایجاد
گذاری هایاجتماعیوفیزیکیشایدتنهاکلیدجلوگیریازبحرانیشدنهرچهبیشتر


فاصله
اوضاعانسانیوهزینههایشدیداقتصادیآنباشد.باتوجهبهاینکهدراینمنطقهدرحال
حاضر حدود  21میلیون نهر دچار سوء تغذیه هستند ،به نظر میرسد دولتها باید حداکثر
تالشوهمکاریرابراییافتنیکپاسخمطمئنوسریعداشتهباشندتابتوانندباایجادامنیت
غذایی ،پیامدهای انسانیکووید 91 -راکمترکنند .باتوجه به اینکهبسیاریاز کشورهای
کمککنندهبویژهکشورهایاروپایغربی،خوددرگیربحرانکرونابودهوامکانارسال
محمولههای غذایی به دلیل لغو پروازها کمتر شده است ،میتوان پیشبینی کرد وضعیت

انسانیاینمنطقهبهمراتبوخیمترازسایرمناطقجهانباشد) .(OECD, 2020
ازبینکشورهایمنطقه،یمندربدترینوضعیتانسانیوبهداشتیقراردارد .کارشناسان
بهداشتعمومیسازمانمللمتحدازشیوعبحرانکرونادریمنبسیارنگرانهستند.بیشاز
نیمیازتجهیزاتبهداشتییمنیادرطولجنگازبینرفتهاندیااینکهغیرقابلدسترسی

هستند .به گونهای که در کل یمن برای یک جمعیت  31میلیون نهری فقط  111دستگاه
اسفبار
رسانوجوددارد.وضعیتکمکهایبشردوستانهحتیتاقبلازکووید 91-


اکسیژن
بوده است؛ برای مثال امریکا در سال  ،2192تنها در حدود  281میلیارد دالر کمکهای
بشردوستانهبراییمنارسالکردهکهاینرقمباشیوعکرونابسیارکمتر ازقبلشدهاست.
سازمانمللبحرانانسانیدریمن را بدتریننوعآنقبلازشیوعکرونادرجهانتوصیف
درصداززیرساختهایبهداشتیاینکشورفقیردرطی 2سال

کردهبود.نزدیکبه 31
جنگباعربستانسعودیازبینرفتهوتنهاکمتراز 21درصدباقیماندهآندرحالحاضر
قابلاستهادهبودهکهاینتجهیزاتوپرسنلپزشکیاند  ،تنهادرسهبیمارستانصنعا،عدن
والماکالمتمرکزهستندوسایرنقاطکشورازداشتنبیمارستانوتجهیزاتکادردرمانی
محرو هستند) .(Burke, 2020
بیش از  383میلیون نهر از جمعیت یمن از آغاز جنگ در سال  2192تاکنون آواره و
بیخانمان شدهاند که بیش از یک سو این جمعیت در کمپها زندگی میکنند .این امر
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امکانفاصله گذاریاجتماعیوفیزیکیرادراینمنطقهتقریباغیرممکنساختهاست.عالوه

بر این ،کمبود و فقر تکنولوژیهای ارتباط دستهجمعی و رسانهای و همچنین عد اعتماد
بهنهادهایدولتیباعثشدهتامرد بهتوصیههایبهداشتیمقاماتدولتیبیتوجهی

اند

کنند.محدودیتهایسهریتحمیلشدهنیزباعثکاهشدسترسیهرچنداند


مرد به

درحالایجادیکفقرگستردهترو

خدماتبهداشتیشدهاست.بنابراینخطراتکووید91-
کمبود شدید منابع غذایی و بهداشتی برای حهظ و ادامه زندگی بشر در یمن شده است.
درگیریگروههایمخت لفدراینکشوربرایکسباهدا سیاسیخودنیزمانعازدسترسی

هرچند اند

مرد اینکشور بهاقداماتبشردوستانه و آسیبپذیرترشدنآنهاشدهاست

).(ACAPS, 2020جنگودرگیریبینفرماندارانالجو 9وماریب2بیشاز318111نهررا
،بیخانمانکردهوتقریباً 118111نهرراپیشازآغازاولینههتهشیوع
از 29ژانویه 2121
،آوارهکردهبود.درصورتشکستیکیازگروههایدولت

کووید،91-درمارک2121
جمهوری،گروهداعش،حوثیها،شورایانتقالیجنوبی،گروهالقاعده،توازنقدرتبهنهع
دیگری برهمخواهدخورد وچالشعمیقتردیگریراایجادخواهدکرد ).(Sharp, 2020
محمد الحوثی ،ریس جمهور شورای انقالبی حوثی ،عربستان را مسئول ورود کرونا به
کشورشاعال کردهوآنراساختهشدهتوسطامریکاقلمدادکردهاست.دولتیمننیازمند
وارداتبیشاز 31درصدازنیازهایغذاییخودازخارجاستوبهدلیلجنگ،شبکههای
انتقال و توزیع کاال مختل شدهاند و قیمت اقال در آن کشور افزایش یافته است و این به
معنایکاهشقدرتخریدمرد وعد وجودامنیتغذاییودرنتیجهگسترشهرچهبیشتر
کرونادراینکشوراست .

منازعه دولت سوریه و گروههای افراطگرا
گروههایتروریستیدرسوریهازتسهیالتیکهشیوعکووید91-برایآنهافراهمآورده،

برای افزایش قدرت و نهوذشان در حال استهاده کردن هستند .این گروهها نه تنها از مسیر
خشونتسیاسیواستهادهاززورعلیهمرد غیرنظامیدرصددرسیدنبهاهدا خودهستند،
1. Al jawf
2. Marib
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بلکهبیشترازطریقابزارهایکسباحساکمشروعیتسیاسیازطریقتدار

کمکهای

انساندوستانه»برایمرد غیرنظامیدرمناطقتحتکنترلشانتالشدارندتابهاهدا خود
« 
هاونمایشهای عملیاتیوواقعیاز


ها،مثال

لوقول
نائلشوند.عالوهبراینباداستانهاونق

ترورگروهها،درحالنهعبردنازپاندمی،همازلحاظلجیستیکیوهمروانشناسانههستند.

یکیدیگرازترفندهایاینگروهها،ایجادترکووحشتباارائهاطالعاتنادرستبهمرد 

وایجادآشوبوبینظمیدرجامعهاست.اولینهد اینگروههاازایناقدامات،سلب

دتروریستها نیز برای

اعتمادمرد به دولت و ایجادمشکل برای مقامات دولتیاست.خو
جلوگیری از سرایت ویروک به مناطق تحت کنترلشان ،عالوه بر استهاده از احکا پیامبر
(ص)برایرعایتبهداشت،ازرفتوآمدهاجلوگیریمیکنند


(Simons, Bianca, 2020:

.)10

گرچه شیوع کووید،91 -مشکالت داخلیاین دولترا بیشترکردهاست امافابریک
9
،تحلیلگرمرکزمطالعاتخاورمیانهمعتقداستکهایناپیدمیمیتواندازیکطر 

باالنچ

فرصتی را برای دولت اسد فراهم کند تا اثبات کند که قادر به کنترل این اپیدمی بوده و
توانددولتیکارآمدومؤثرباشدبهگونهایکهتمامیمخالهانداخلیاودستازمخالهت


می
هودرزیرچترایندولتقراربگیرندوازسویدیگرشیوعاینبیماریمیتواندباعث

برداشت
تسریعخروجنیروهایتحترهبریآمریکاازسوریهگرددهرچندکهدرکوتاهمدتاین

تواندمنجربهایجادیکخالءقدرتدراینمناطقشدهوگروههایتکهیریو

وضعیتمی
هاودرگیریهارادرسوریهبیشتر

داعشدرصدداستهادهازاینشرایطباشندودامنهخشونت
کنند) .(Bangkok Post, 2020
روند گسترش روزافزون کرونا در داخل سوریه و ناتوانی دولت اسد برای مدیریت این
وضعیتحتیبااعال وضعیتآتشبسدرمناطقموردمنازعهبامیانجیگریترکیهوروسیهدر
ماهمارک،2121یکخالقدرتبهوجودآوردهبودکهدرپیاینخالقدرت،داعشیکیاز
مهمترینحمالتتروریستیخودرادرروز 1آوریلانجا داد.بهگونهایکهبرطبقگزارش
مرکزحقوقبشرسوریه 32،تنازمقاماتدولتیسوریدراینحمالتکشتهشدندو 23شبه
نظامیداعشنیزدرایندرگیریهاکشتهشدند .عد ثباتسیاسیدرسوریهاینفرصترابرای
1. Fabrice Balanche
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داعشبهشدتتقویتکردکهبتواندهمتجدیدقواکندوهماستراتژیهاوتاکتیکهایجنگی
خودراتغییردهد.نزدیکبه211نیرویداعشکهاززندانهایسوریهفرارکردند،نیروهایکافی
برایانجا یکعملیاتمخهیرادرسوریهفراهمآوردندکهدرمقایسهبادورهقبلازشیوع
کووید،91-میانگینماهانهعملیاتانجا شدهتوسطداعشدرسوریهبامیانگین21عملیاتدر
تروریستیداعشوسایرافراطگرایانتکهیریدیگریک

ماهقبلازآن،ثابتمیکندکهگروه 

تهدیدروبهافزایشدرسوریههستند) .(Lilian Diab, 2020 : 3
حمالت داعش در ماههای اخیر حدود  31درصد افزایش پیدا کرده است .در آوریل
 919،2121حملهدرعراقوسوریهانجا دادهاست.کامالواضحاستکهداعشدرحال
پوستاندازی بعد از شکست استراتژی خلیهه اسالمی است و عمدهترین این حمالت در

کرکو عراق با بیش از  211درصد و در دیاله (با حمالت مرگبار روزانه) بوده است
) .(Lister, 2020

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

منبع)(wilsoncenter.org






تأثیر شیوع کووید  91-بر اوضاع داخلی سوریه
اولینموردازشیوعکووید91-درسوریهدر22مارک2121اعال شد.دولتسوریهدر
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اقداماتیپیشگیرانهد رهمانروزهایاولمرزهایشرابالبنانبستوتدابیربهداشتیبیشتری
رااتخاذکرد.اماازآنجاییکهبیشترمراکزدرمانیسوریهدرجریانحمالتشیمیاییداعش
وعناصرتروریستیمورد هد قرار گرفتند و تخریبشده بودند ،اینسیاست واقدامات
دولتاسدخیلیموفقیتآمیزنبود.بنابراینشیوعکووید 91-دراینکشورباسرعتبیشتری

بویژهدراستانهایی  درگیرجنگباداعشبودند،شیوعپیداکرد.وجودمدیریتچندجانبه
درسوریه– دولتاسددردمشق،حکومتخودمختارکردهادرشمالشرقیوحکومت
رهبران تروریست در ادلب   -مشکالتی عظیمی را برای مدیریت تهدید ویروک کرونا به
وجود آورده است .بنابراین  1سال جنگ و خشونتهای شدید مداو  ،باعث کشته شدن
هزاراننهروآوارهشدنمیلیونهاسوریشد؛زیرساختهایبهداشتیودرمانیواقتصاداین
کشورنی زیابهصورتکاملازبینرفتهویابقایایماندهآنقابلاستهادهبرایدرمانبیماران
نبودهاست) .(Lilian Diab, 2020: 2
بنابراین ،دولت سوریه با وجود کمبود شدید تجهیزات بهداشتی و درمانی و نیز
المللیخیلیقادربهمهاراینبیماریبویژهدراستانهایی مانندادلبکهتحت


هایبین
تحریم
میباشد،نشدهاست.پترسون فرستادهسازمانمللمتحددرامورسوریه
کنترلتروریستها 

کردکهدرصورتشیوعایپدمیویروککرونادراردوگاههایآوارگان

طیبیانیهایاعال 

سوری،یکفاجعهانسانیرخخواهدداد.درایناردوگاههاحدود382میلیونآوارهدرداخل
سوریه و  283میلیون پناهجو در خارج زندگی میکنند که بیشتر آنها از دسترسی به
ابتداییترینامکاناتبهداشتیمحرو هستند .


منازعه عراق و گروههای تکفیری افراطگرا
درشرایطکنونیکهعراقازیکسوبامسألهداخلیانتخابنخستوزیرومعرفیکابینه
ویدیگربابحرانفراگیروجهانیکرونامواجهاست،خیزمجددداعشوگروههای

وازس
افراط گرادراینکشوربسیارقابلتأملاست.اززمانشیوعکرونادرعراق،داعشقریببه

 921یورشدرمناطقمختلفعراقانجا دادهاست.داعشازخالقدرتموجوددرعراقو
ضعف دولت مرکزی این کشور در بحبوحه مقابله با بیماری کرونا استهاده کرده است .به
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گونه ای که این وضعیت به این گروه این امکان را داده است تا با تجدید قوای مجدد ،به

برنامه ریزیبرایاشغالشهرهاومناطقمختلفعراقبپردازدوباردیگرحوزهنهوذخودرا

درایندولت–ملتضعیفوشکنندهتقویتکند.لذاپسازشیوعویروککرونادرعراق
این گروه تروریستی قادر به انجا حمالت شدیدتری در خا

این کشور شد که این امر

گراشدهاست.بهگونهایکهداعشوسایر


سببافزایشاعتمادبهنهسایننیروهایافراط
هایرسانهایورعبو


جادفضاسازی
گرایانمیکوشندتاباانجا اقداماتنمایشیوای


افراط
وحشت،شکستگذشتهخوددرعراقرابهنحویجبرانکردهوباایجادناامنیوترک،
حضورونهوذپررنگخودرادرمنطقهمجددااعال کنند) .(Burke, 2020
یکی دیگر از موضوعات قابل تأمل در مورد عراق این است که شروع مجدد حمالت
داعش ،همزما نباخروجنیروهاینظامیامریکاازمنطقه،بهدلیلشیوعویروککرونابوده
هایافراطگرادرعراقدرنظردارد،خالقدرت


است.ایاالتمتحدهبافعالکردنتروریست
بوجودآمدهراپرکند؛ بههمیندلیلدرماههایاخیرتالشهایبسیارزیادیرابرایانتقال
نیروهایداعشیا زسوریهبهعراقوقاچاقآنهااززندانالحسکهآغازکردهاست.داعشبا
فرضفرصتبهوجودآمدهازشیوعبیماریکووید،91-درصددتجدیدنظردراستراتژی
حمالتتروریستیخودبوده است.یکیازاینتغییراتاستراتژیداعش،استراتژی«خالفت
بدونسرزمین»است.داعشباخالقدرتناشیازخروجنیروهایفرانسویوامریکاییاز
عراقوهمچنینمتوقفکردنفعالیتآموزشیپرسنلخوددربرخیازپایگاههاینظامیو
با حمایت ایاالت متحده بر حمالت خود در این سرزمین افزوده است .شکا

سیاسی،

بیثباتیوناامنیدرعراق،وضعیتیراایجادکردهاستتاگروههایتروریستتوانمندیهای

عملیاتیخودراتقویتکنند.داعشدرمناطقروستاییکهبیشترینمعترضینعلیهدولتدر
بغداد واستانهایجنوبیعراقرادرخوددارد ،باهد ایجاد ناامنی،بیثباتی وتضعیف
بیشتردولتفروماندهعراق،باتخلیهپایگاهاینظامیایاالتمتحدهبه دلیلیشیوعویروک
کروناحمالتشدیدتریراآغازکردهاند .

همانگونهکهدرنمودارزیرهمقابلمشاهدهاست،ازشروعکووید91-وآغازاعتراضات
در عراق تا ابتدای اکتبر  113 ،2121عراقی کشته و  918111نهر زخمی شدهاند .شکا 
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سیاسیبینمقاماتدولتیعراقهم،زمینهبسیارمناسبیرابرایتشدیدحمالتداعشدراین
کشور موجب شده است .برقراری حکومت نظامی در سراسر عراق به خاطر کووید،91 -
المللیتحترهبریامریکادرعراقوعقبنشینیایاالت

تعلیقفعالیتهایائتال نظامیبین
رکاتوتوانمندیهای

متحدهازششپایگاهنظامیدرعراقمنجربهتقویتداعششدتاتح
خود را برای هدایت حمالت تروریستی بیشتر افزایش دهد .عد وجود همبستگی بین
حکومت مرکزی و حکومت منطقهای کردستان عراق ( )KRGو شکا

امنیتی بین آنها

فضاییرابرایسازماندهیبیشترداعشفراهمآوردهاست.مجموع 911غیرنظامیومقامات
،درحمالتتروریستیداعشکشتهشدهاند .این حمالتدر

امنیتیدر چهارماهاول2121
استانهایاالنبار،دیاله،کرکو ،صالحالدینوموصولبیشتربودهاست) .(Nue Duz, 2020


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





خالصهایازفعالیتهای

درآوریلسال،2121داعشدواینهوگرافیکرامنتشرکردکه
این گروه تروریستی در مناطق مختلف جهان بود .اینهوگرافیک روزهای دو الی هشتم
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آوریل  ،2121نشان میدهد که تعداد  31حمله در این مدت کوتاه صورت گرفته است.
اگرچهبیشترینتلهاتاینحمالتمربوطبهغربآفریقابوده،امانیمیازفعالیتهایآندر
عراق و سوریه انجا شده است .در  93آوریل  ،2121داعش ،اینهوگرافیک دیگری منتشر
کرد که خالصه ای از رویدادهای تروریستی منسوب به داعش در مقیاک جهانی بود .این
گروههادراینمدت 11حملهانجا دادهاندکه33موردازآنهادرعراقبودهاست.بنابراین

بخشقابلتوجهی ازحمالتداعشدرعراقدرماهآوریلهمزمانبامحدودیتآمدوشد
بهدلیلویروککرونادرعراقبودهاست.اینوضعیتباتوجهبهتعدادشبهنظامیانداعش
نهرمنعکسشدهاست،نشانمیدهد

درعراقکهدرگزارشهایاطالعاتیدرحدود 3111

کهاینقبیلحمالتچرادرچنیندورهایصورتگرفتهاست) .(Bangkok Post, 2020


تأثیر کووید  91-بر اوضاع داخلی عراق
وضعیت بحرانی عراق ،هم از نظر بهداشتی و درمانی به واسطه احتمال تداو و تشدید
شیوعکروناوهمازجهتاقتصادیبهدلیلکاهششدیدبهاینهتخا دربازارهایجهانی
وبهتبعآنکسریبودجهشدیدکهمیتواندبهیکبحرانبزرگاقتصادیدراینکشور
ترینوبغرنجترینشرایطمواجهباشد.کووید-


نجامد،سببشدهتاعراقبایکیازپیچیده
بیا
،91احتماالGDPعراقراتا2درصدکاهشدهد.کاهشقیمتنهتوکاهشورودتوریسم
مذهبیبهاینکشوروضعیتبسیاروخیمتریرارقمخواهدزد.میزبانی 982میلیونپناهنده
تصویریمشخصازاینکهدولتعراقچگونهمیخواهداینبحران

سوریوبیثباتیسیاسی،

را مدیریت کند ،نمایان میسازد )2020

 .(Burke,اگر چه عراق تحت فشار تحریمهای

بینالمللی نیست و ارسال کمکهای بشردوستانه به این کشور در مقایسه با سوریه و یمن

محتملتراست،امانظا سالمتوبهداشتآندرفقیرترینشکلخودقرارداردوایندولت

ثباتیهای اقتصادی و سیاسی ،بسیار آسیبپذیر
را در مقابله با آشوبهای اجتماعی و بی 
میسازد .همچنین این کشور تبدیل به عرصه رویارویی ایران و امریکا در منطقه خاورمیانه

شده است .دولتهای ایران و امریکا که شدیدا متأثر از آسیبها و شیوع ویروک کرونا
هستند،درماههایاخیرشدت تنشها ودرگیریشان درحوزه نهوذشانیعنیخا


عراق
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افزایشپیداکردهاست .

نتیجهگیری
المللسببمیشود

همانگونهکهواقعگراییتدافعیمیگوید،ساختارآنارشیکنظا بین

المللیومنطقهای

کهبازیگرانادراکاتذهنیخاصیراازوضعیتجاریدرسیستمنظا بین
در ذهن خود پرورش دهند که این برداشت ذهنی اساک رویکردها و رفتار آنها با سایر
هاوهمسایگانشان درشرایطبروزتهدیداتامنیتی خواهدبود.حالدرفضایفقدان


دولت
خاورمیانه،آنچهکهموجباتهراکونگرانیدولتهایهمسایهبویژه

اقتدارمرکزیمنطقه
دولتهایضعیفوشکنندهرابیشترکردهاست،هراسیاستکهایندولتها،ازتحرکات

افراطگرا در زمان شیوع ویروک کرونا
نظامی طر های درگیر و یا گروههای تروریستی  
بیشتر شده است ،دارند .به عبارتی دیگر با درگیری این دولتها با برنامهها و اقدامات
پیشگیرانه بهداشتی برای کنترل و مهار کووید  91-که بخش عمدهای از درآمد ملی آنها
شدوبهعبارتیاینبیماریتواناقتصادیایندولتهارابیشترازقبل

صر اینمسئلهمی
،گروههایتروریستی بادر

تحلیلبردهبود

وفهماینموضوع،بهسرعتازخالامنیتی به

.ازاینروبا

منطقهایخودبرآمدهاند
وجودآمده،بهرهبردهودرصددکسبوتوسعه اهدا  
افزایش درگیریهای نظامی مجدد دولتها با این گروهها و نقض آتشبسهای موقتی که
برایکنترلویروککرونا ایجادشده بود ،تهدیداتامنیتیمنطقه،همانند گذشته برمبنای
تهدیدات نظامی تهسیر و در

گروههای سیاسی مختلف یمن مانند
گردید .بنابراین  ،

انصاراهلل،دولتمستهعییمنوسایرجناحهایدرگیرجنگباعربستان،باشیوعکرونادر
مناطقجنگی،ازاینفضابهرهبرداریسیاسیکردهوهر گروهیتالشکرده تاخودرابه

عنوانیکدولتموفقوکارآمددرمدیریتوضعموجودنشاندهد.ازاینروتوافقنامههای
آتشبس دو ههتهای وضع شده از سوی شورای همکاری خلیج فارک ،اتحادیه عرب و

سازمانمللرانقضکردهوسعیدرتغییروضعموجودو اهدا سیاسیوامنیتیداخلی و
ایکهگروههاییمانندانصاراهللعالوهبرتالشبرای


اند.بهگونه
بینالمللی بهنهعخود 
داشته

کسبمشروعیتداخلی،بهدنبالمعرفیکردنعربستانسعودیبهعنوانعاملجنگوعامل
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شیوعویروککرونادریمنبودند.ازسویدیگردرجبههعربستانسعودی نیز،نخبگاناین
دولتبااینتصورذهنیکهاگرآنهاجنگرامتوقفکنند،کههتعادلقدرتدرمنطقهبه
نهع ایرانیان رقم خواهد خورد؛ علیرغم اینکه این کشور با کاهش قیمت جهانی نهت و
درگیریوتنشباروسیهبرسرکاهشعرضهنهت،قیمتآن وکاهشخریدآنازسوی
ایاالتمتحدهبهدلیلشیوعکروناودرنتیجهکاهشتواناقتصادیآن،بهجنگبادولت
یمن ادامه دادند .در مورد وضعیت عراق و سوریه نیز وضع به همین منوال بوده است.
دولتهای عراق و سوریه نیز با شیوع ویروک کرونا در کشورشان در ابتدای امر ،تدابیر

بهداشتیرااتخاذنمودندکهاینتدابیرشاملمنعرفتوآمدهایداخلیاتباعوبستنمرزهابا
همسایگانآنها میشد.اقتصاد دولتهایضعیف که وابستهبهفروشنهتو یا وارداتاز
سایرکشورهابود،وضعیتبهداشتیودرمانیودرنتیجهتواناقتصادیآنهاراوخیمترکرد.
فقدان زیرساختهای بهداشتی و عد آمادگی کادر درمان این کشورها برای پیشگیری و
درمانبیمارانوسیلآوارگاندرعراقو سوریه،ایجادفاصلهگذاریاجتماعیوفیزیکیرا
تقریباًغیرممکنساختهاست .همزمانبااینوضعیتوخیمداخلی،برداشتذهنیداعشو
آنهامیتوانندازاین

سایرگروههایتروریستیازاینخالامنیتیبهوجودآمده،چنینبودهکه

فضابهنهعخوداستهادهکنندوبهاهدا سیاسیخودبرسند.ازاینرواینگروههاباتغییر
استراتژیها و برنامهخود ،به سرعت واردمیدان نبردشدهوحمالت شدیدیرا باحمایت

مالیوبهداشتیازسویرهبرانخودبویژهایاالتمتحدهانجا دادند.بنایرایندراینمناطق
آنچهکهبهوقوعپیوستهاست،تشدیدمنازعاتودرگیریهاینظامیبودهاست.بهعبارتی

مبتنیبرفقداناقتدارمرکزیوبیاعتمادیدولتهایهمسایه

دیگرالزا ساختارمنطقهایکه
شانبودهاند؛باشیوعکووید–

بهیکدیگروتالشبرایبرقراریتوازنتهدیددربرابردشمنان
91وتهدیداتاقتصادی،سیاسی-امنیتیواجتماعیکهفرارویایندولتهاقراردادهاست،
همچنان برداشت ذهنی این دولتها مبتنی بر تهدیدات نظامی بوده و ایجاد ترتیبات امنیتی
مشتر کهالزمهمقابلهبااینبیماریبودهرادورازذهنساختهاست.البتهدراینروندنباید
نقشمداخلهقدرتهایبزرگدرمنطقهوتالشبرایکسبجایگاهجدیدبرایخودشاندر
منطقهرادورازذهنداشت.
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