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 خاورمیانه در پرتو  المللبیناقتصاد سیاسی 
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  1زیبائیمهدي 

 چکیده
 يماریبواسطه ب انهیپول، اقتصاد خاورم یالملل نیصندوق ب يها ینیب شیحسب پ

درصد کوچکتر  2/5از آن  شینسبت به سال پ 2020در سال  19-دیوکو
کرونا  روسیگسترش و رانگریو جهیاز نت يا آمار که تنها گوشه نیخواهد شد. ا

را رقم زده  انهیخاورم يرکود اقتصاد نیتر سابقه یب باشد یم الملل نیب طیدر مح
 يها ییدر جابجا تیبر اعمال محدود یها مبن است. اگرچه ابتکار عمل دولت

حال  نیاست اما در ع دهیمورد بحث گرد روسیباعث مهار گسترش و یاجتماع
به حساب  زیفقر در منطقه ن قیو تعم دیاختالل در روند تول جادیا ساز نهیزم
منطقه چگونه باعث  يها دولت هیقرنط يها مهاست که برنا نیا پرسش. دیآ یم

 يساز ادهیپ رسد ی. به نظر مشد یو رکود داخل یناخالص مل دیکاهش تول
کرونا در دو سطح   روسیاز انتشار و يریجلوگ يبرا یکنترل يها برنامه
 دهیگرد یارزش جهان رهیوقفه در زنج جادیباعث ا الملل نیب الملل نیو ب يا منطقه

سو باعث اختالل در روند عرضه کاال و خدمات  کیمذکور از  تیاست. وضع
کاهش تقاضا را در سطح کالن رقم  گرید ییشد و از سو یداخل يدر اقتصادها
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و  يگذار هیحجم سرما یدر روند نزول یبخوب توان یموجود را م طیزد. تبلور شرا
انتقال وجه و صنعت  يها حواله انینفت، جر متیکاهش ق ،یرجتجارت خا

در  کوشد یممقاله  نیاها مشاهده کرد.  بخش گریاز د شیمنطقه ب يگردشگر
و در  برالیل الملل نیب یاسیاقتصاد س  رمجموعهیمتقابل از ز یوابستگ هیپرتو نظر

شده  ارائه يآمار يها بر ارقام و داده یکه مبتن یکم لیچارچوب روش تحل
 جینتا باشد، یسال گذشته م کیدر طول  یالملل نیب یمال ـ یپول يتوسط نهادها

 یرا بررس انهیها بر اقتصاد خاورم دولت یو خارج یداخل یکنترل يهاتیمحدود
 .دینما

 .فقر رکود، کرونا، ویروس خاورمیانه، سیاسی، اقتصاد :يکلید واژگان
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  مقدمه
 شده روبرو 19-یدوبا گسترش بیماري مسري کو شرایطیخاورمیانه در  منطقه
 اقتصاددارد.  المللیبین بازارهاي به شدیدي وابستگی آن اقتصادکه  است

 مدرنکه از آن با عنوان خاورمیانه  اول جهانی جنگخاورمیانه در دوره پس از 
 بزرگ هايقدرت و عثمانی امپراتوري بین قدرت مناسبات واسطهب شودمی یاد
عبارت دیگر اقتصاد خاورمیانه مدرن در بستر  به شد؛ متولد المللیبین بستر در

 هايدولت اقتصادي مختلف هايبخش که طوري بهاقتصاد جهانی شکل گرفت، 
. بودند المللیبازارهاي بین نیازمندي رفع راستاي در منطقه تاسیس تازه عمدتاً

 حل باعث تنها نه خاورمیانه در بیستم قرن ابتدایی هايسال در نفت اکتشاف
 بیش را) غیرنفتی و نفتی از(اعم  منطقه هايدولت اقتصاد بلکه نشد مشکل این

 تاثیر در توانمیوابسته کرد. این وابستگی را  المللبین محیط به پیش از
این  درنفتی بر رشد اقتصادي منطقه مشاهده کرد.  هايفرآورده قیمت نوسانات

 از جهان سراسر اقتصاد 2020 سال اوائل از که کرونا ویروس فراگیريمیان، 
 وابستگیبر  شاهديبیش از پیش  ،را متاثر نمود خاورمیانه منطقه جمله

 هايتجربه ارتباط، این در گردد؛می محسوب المللبین محیط به منطقه اقتصادي
 هايبحران است آن گویاي 2008-9 هايسال اقتصادي بحران نظیر تاریخی

 به نسبت شده جهانی اقتصادهاي بر ايمالحظه قابل تاثیرات المللیبین اقتصادي
   .دارند مناطق سایر
 هايدولت خاورمیانه،ابتال به ویروس کرونا در  هاينمونه اولین مشاهده از پس

متفاوتی در جهت مهار گسترش ویروس کرونا بعمل آوردند اما  اتاقدام منطقه
انسان در داخل و  هاونیلیم ییجابجا ازآنها جلوگیري  رویه مشترك تمامی

 بهداشت سازمان توسط شده ارائه آمار آخرین بر بنامابین مرزهاي خود بود. 
) ترکیه با 2021ژانویه سال  12( نوشتاراین  هیتهزمان  در جهانی
نفر مبتال داراي  739/603و عراق با  614/292/1، ایران با 918/511/1
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بیشترین نمونه تایید شده هستند و کل منطقه در ابتداي سال جاري میالدي 
 مختلف سطوح رغم یعلناقل ویروس کرونا است.  132/149/5پذیراي 

 تیریکالن مد يدر سراسر منطقه، راهبردها یبهداشت هاينظام یآمادگ
 هیمهار کرونا در مراحل اول ياقدامات جد يکه با اجرا انهیخاورم يکشورها

در منطقه کارآمد بود  يمارینجام شد، در محدود نمودن سرعت گسترش با
)Lynch, 2020: 3-4.( 

 به شروع دقت با و جیتدر به کشورها کنترلی، هايبرنامه شروع از پس ماه سه
 و نمودند ياقتصاد يهاتیفعال و ییجابجا به مربوط يهاتیمحدود کاهش
 هاينظام مقابله به توجه با. کردندآماده  ییزداتیمحدود يبرا را خود راهبرد

 ياقتصاد يتوانمند ،طول یکسال گذشته در کرونا ویروسبهداشتی منطقه با 
 هاينظام توان میان،این  درشده است.  کشیدهبه چالش  جدي طور بهمنطقه 

 حیث از آنها داخلی وضعیتتوجه به سطح توسعه کشورها یا  بابهداشتی منطقه 
) یا جنگ داخلی رانی(ا کایامر کجانبهی يهامیتحر ،(عراق) اداري هاينابسامانی
 امکانات و یمارستانیب يهاتخت فقدان که طوري به نیست؛ یکسان(سوریه) 

 گر،ید یی. از سوباشدمی ینگران هیما فیضعکشورهاي  در انیمبتال شییآزما
 پزشکی مشاوره ارائه چون يقاطع و ابتکار ع،یاز کشورها اقدامات سر یبرخ

 مهار يبرا را) ی(امارات متحده عرب کنندهیضدعفون يهاربات یا(مصر)  يمجاز
بر حسب  منطقه هايتفاوت گویايکه موارد مذکور  آوردند بعمل روسیو نیا

 طبق حال، نیا با. است یبهداشت يهاواکنش در بخش مراقبت تیظرف
 يهادولت اکثر یبهداشت نظام گاهیجا ،یجهان بهداشت سازمان هاي گزارش

 نیب يبندرتبه در منی و هیسور رینظ خاص مورد چند ياستثنا به انهیخاورم
 ).Chaziza, 2020: 7( استقبول  قابل نسبتاًو  یدو رقم جهان، کشور 191

توسط  بحران مدیریت توان ارزیابی براي محکی سنگ ،کرونا ویروس گسترش
 شهروندان جان ازاست، زیرا آنها مجبور هستند براي حفاظت  منطقه هايدولت

. در کنندکالن اقدام  هايبرنامه سازينسبت به اخذ تصمیمات سریع و پیاده خود
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 ،یزشیانگ يهابسته يسازآماده ضمن هادولت از ياریبساین ارتباط، 
. اندآورده بعمل رانهیشگیپ يهابرنامهو انجام  جیبس يبرا ايارزنده سازوکارهاي

و مبارزه با فساد،  تیشفاف ریمهم نظ يموضوعات ساختار تیبحران اهم نیا
نمودن  دنبالهاي اداري،  رویه يسازیتالیجید مردم، مایحتاج اولیه نیتأم
در رفع برخی از  یمدن جامعهو نقش غیر قابل کتمان  باز دولت يکردهایرو

در  دیبا دولت یعموم اقداماتاجتماعی را برجسته نموده است.  هايکاستی
اما  ردیمورد استفاده قرار گ یارائه خدمات اساس وبه نیازها  پاسخگوییي راستا

 تصویر. گیرند قرار مدنظرنیز  یعموم ينهادها دیبااعتماد مردم  به توجهضمن 
مقاومت در برابر بحران و  يبرا یدر بخش دولت تیظرف جادیفوق لزوم ا

جهت  شتریب هاييگذارهیسرما به ازین که سازدیمناسب را روشن م ییپاسخگو
 يهادولت از یبرخ ارتباط نیا دردارد.  يسازچابک و يبندتیالو ،یهماهنگ
 دیتهد کی بلکه یعموم بهداشت با مرتبط مساله کی نه را کرونا روسیو منطقه

 ).  Hoffman, 2020: 10( آوردند حساب به یتیامن
منفی و تاثیر این دو بر  يعرضه/تقاضا شوك ایجاد بواسطه 19-یدوکو بیماري

سنگین اقتصادي براي کشورهاي  هايزیان ،افزایش روند نزولی قیمت نفت
 يبرا را رانهیشگیپ اقدامات از يامجموعه کشورهامنطقه به همراه داشته است. 

طور  به اقداماتکه این  اندانجام داده ياقتصاد تیو فعال تردد محدودسازي
انجام کسب و کار و مشارکت  اشتغال،تاثیرگذاري مانع حضور افراد در محل 

اکثر کاالها  برايحال، منطقه از کاهش تقاضا  نیاست. در ع گردیده اقتصاددر 
 چرا برد،یم رنج یجهان و يامنطقهسطح  دو دربه طور عام و نفت به طور خاص 

 رانهیشگیپ اقدامات ریتأث. است گردیدهکاال مختل  نیتأم زنجیرهاعظم  بخشکه 
 اشتغال آن در منطقه تیجمع از يامالحظه قابل بخش که خدمات بخش در

انتقال  يهاحواله انیجر قطعدستمزد و  کاهش ،يکاریب شیافزاباعث  دارد،
 يهاتنش باعث تواندمی وضعیت این تداوم. است شدهمبدأ  يوجه به کشورها

از کارشناسان احتمال بروز بهار عربی دوم  یبرخارتباط،  نیا در شود؛گسترده 
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 ايمنطقه دفتر بینیپیش بنابر). Pack & Mason, 2020را در منطقه دادند (
 19-یدوئکواز  یناش يرکود اقتصاد ،ملل متحد یو اجتماع ياقتصاد يشورا

از ساکنین منطقه در زیر خط فقر خواهد شد.  نفر ونیلیم 3/8گرفتن  قرارباعث 
 زیمنطقه را ن يکشورها نیثروتمندتر ،نفت خام متیاگرچه کاهش ق

 صیتخص لیدل بهنفت در منطقه  واردکنندگانقرار داده است اما  الشعاع تحت
 این، بر عالوه. اندرفتهیپذ ریتأث بیشتر پذیرآسیب هايبه بخش یبودجه اضاف

 يسو از يگذارهیسرما میزان افول دلیلبه نیز واردکننده نفت  يکشورها
 نزول و انهیخاورمعمده  گذارانهیسرمابه عنوان  فارس جیخل حوزه يکشورها

 کشورهاي در شاغل کارگرانسوي  ازانتقال وجه  يهاحواله روند ریچشمگ
ثروتمند  يکشورهادر  یشغل يهافرصت کاهشخود و  يهابه خانواده مذکور
 . انددیده آسیب منطقه

 پژوهش نهیشیپ

 19-دیوکو يماریب يریفراگ زمان از یاندک نسبتاً زمان مدت که نیا به توجه با
 و زمان گذر ازمندین اقتصاد حوزه در ژهیبو آن آثار شدن مشخص و گذردیم

 و عام طور به حوزه نیا در مکتوب آثار است، شتریب يآمار يهاداده استخراج
 يهازبان به آنها یتمام و محدود اریبس خاص طور به انهیخاورم اقتصاد مورد در
 تیمحدود به توجه با شودیم یسع نجایا در. اندشده نگاشته یرفارسیغ

 زبان به شده نوشته يکارهااز  يتعداد به موجز طور به ينوشتار يهايکارکتر
کن  عمل عیسر: دیوکو ياقتصاد بحران نیتسک« کتابپرداخته شود.  یسیانگل

 حوزه، نیا در موجود آثار محدود از »هست انجام بده ازیکه ن يو هرکار
 انهیکتاب که در م نیاست. ا ماور يودر د ترسیبو  نیبالدو چاردیر راستهیو

 از کی هر که باشدیو چهار فصل م ستیمتشکل از ب شدسال گذشته وارد بازار 
 است شده باعث سندگانینو تکثر. است شده نگاشته پژوهشگر کی توسط آنها
 و ردیگ قرار توجه مورد ایدن کنار و گوشه در کرونا روسیو يریفراگ مساله که
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 سندگانی. نودهد ارائه پساکرونا جهان ياقتصاد تیوضع از یکل یشرح اثر نیا
کرونا را مورد بحث  روسیو یمنف جینتا یکتاب قصد دارند در سطح فرامل نیا

در بستر  یمل بحران نیاقرار دهند و در سراسر کتاب تالش شده است 
از  کی چیکه ه آنجا ازحال،  نی. با اردیقرار گ لیو تحل هیمورد تجز یالملل نیب

 ریتاث موضوع یخال يجا ستند،یعرب ن یحت ای انهیخاورم اهل اثر سندگانینو
 شودیکتاب به شدت احساس م نیدر ا منطقه اقتصاد بر دیوکو يماریب
)Baldwin and Weder di Mauro, 2020.(  
اقتصاد  راتیتاث«مقاله  ،حوزه نیشده ارزشمند در ا هیته يگزارش کار کی

 »گردد؟ تقاضا کاهش موجب تواندیم یعرضه منف شوك: 19-دیوکالن کو
 نیاست. ا يپژوهش اقتصاد یو همکاران در دفتر مل يریگوئر کایوروننوشته 

عرضه  شوك هینظر پرتو در واثر با آنکه توسط پژوهشگران حوزه اقتصاد 
 اما ندارد انهیخاورم اقتصاد به یارتباط خاص طور به و است شده هیته ينزیک
 یخوب به دوره نیا در را المللنیب اقتصاد سقوط يهاشهیر آن ينظر يهاانیبن
 عرضه روند بر ریتاث از شیب عرضه يهاشوك معتقدند هاينزیک. سازدیم نییتب

گزارش  نیا سندگانیچارچوب، نو نی. در اشودیم تقاضا حجم در رییتغ باعث
دوره  یچندگانه ط يهابخش يدارا ياقتصادها يهانظام که دارند ادعا

 ریتاث نیترعمده مهم نیا و بود خواهند تقاضا دیشد کاهش شاهدپساکرونا 
 ). Guerrieri et al., 2020( باشدیم المللنیب اقتصاد بر 19 دیوکو يماریب

توسط  »انهیخاورم و نیچ کرونا، روسیو«با عنوان  زین يگرید گزارش
شده است  هیته کیمرکز مطالعات استراتژ کی تیو تحت حما زازایچ یموردچ

 به انهیخاورم و 19-یدئکوو يماریب نیارتباط ب رامونیپ مدونآثار  دودعماز که 
 و دیجد انهیخاورم تیوضع از يریتصو ابتدا اثر نیا در. دیآیم حساب

...  و یداخل يهاجنگاز  یناش يهاکشته ،یقحط ،جنگ شامل آن مشکالت
 به که گرددیم یمعرف ییبال کرونا روسیو گسترش سپس و شودیم ارائه

 یابیارز يبرا یفرصت را مذکور طیشرا مولف. است شده افزوده نیشیپ يایبال
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 از ياریبس آنکه با. شماردیم بر انهیخاورم منطقه و نیچ متقابل تعامالت
 نیچ از را خود شهروندان اند،کرده متوقف نیچ به را خود يپروازها ها دولت

 اما ورزندیخود ممانعت م يبه کشورها ینیاز ورود کارگران چ و اندفراخوانده
ارسال کمک به پکن و  ن،یچ با کینزد روابط حفظ دنبال به هادولت نیهم

 باشدیم نیچ 19-یدئکوو يماریب منشا که آن با جهینت دراز آن هستند.  تیحما
 است نشده نیچ کشور و منطقه نیب روابط يسرد باعثارتباط  نیاما ا

)Chaziza, 2020 .( 
پول،  یالمللنیب صندوق رینظ یالمللنیب ينهادها يآمار هاي گزارش تینها در

و  يگردشگر یجهان سازمان ،ياقتصاد توسعهو  يهمکارسازمان  ،یبانک جهان
این که به موضوع  ییتا آنجا، باشدیم یجالب توجه ينکات آمار ي... حاو

نوشتار ارتباط دارند مورد استفاده و استناد قرار خواهند گرفت. چنانچه مشاهده 
 يماریب ياقتصاد جیبه نتا ینوشتار قابل توجه چیسال گذشته ه کی یشد در ط

 المللنیب سطح در گرانیباز گرید با ارتباط ثیح از انهیخاورم بر 19-یدئکوو
 .                       کند یرا بررس موضوع نیقصد دارد ابعاد مختلف ا مقالهاین  است؛ نپرداخته

 متقابل وابستگینظري:  چارچوب
را  آن با مرتبط يهادهیو پد المللنیب یاسیاقتصاد س نیلپیگرابرت  نظر از
و  یخیتار ییساختارگرا ،ییگراواقع ينظر دگاهید سه چارچوب در توان یم
آنها  دارند؛ استیس به محور قدرت یدگاهید ،انیگراواقع. نمود لیتحل سمیبرالیل

دفاع از منافع  يو کسب قدرت برا یمل تیامن ،یمل يبقا تیبر اهم دیضمن تاک
 هادولت دگاه،ید نیا در. دانندیم المللنیب روابط یاصل گریباز را دولت ،یمل

 يسازنهیشیکه به دنبال ب گردندیم محسوب یساحتو تک خردمند یگرانیباز
 یاصل گریباز دولت. هستند خودبه اهداف  یابیدست نهیهز يسازنهیکم وسود 

 با تواندیم المللنیب نظام کیآنارش تیوضع به توجه با و است المللنینظام ب
 نگرانآنها  تیخود رقم بزند. در نها يسود را برا نیشتریب قدرت، شیافزا
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و همکاران،  نیلپیهستند (گ هادولت ریبا سا اسیخود در ق ینسب يدستاوردها
1396 :20-15 .( 

 در که دارد یکشبهره يساختار يهاوهیش بر داللت یخیتار ییساختارگرا دگاهید
 دستیته يهادولت بر یجهان اقتصاد مرکز در شمال ثروتمند يهادولت آن

 به يانتقاد ینگاه ،ينظر قالب نیا. کنندیم سلطه اعمال رامونیپ در جنوب
 و ياقتصاد ،یاسیس موجود مناسبات رشیپذ يجا به و دارد المللنیب نظام

را  اتیواقع نیا شوند، نییتب دیبا تنها که ینیع اتیواقع عنوان به یاجتماع
 در را گرانیباز از یبرخ که داندیم یو اجتماع یخیتار باتیبرخاسته از ترت

 از ملهم اریبس که هینظر نیا. دهدیم قرار هیحاش در را گرانید و ممتاز تیموقع
 توانیم که دهدیم قرار هیسرما را خود لیتحل سطح است مارکس يهاشهیاند

 ریدر کنار سا هادولت چارچوب، نیا در. دید دولت در را آن ینیآفرنقش تبلور
 ضعفا از يبرداربهره دنبال به یتیچندمل يهاشرکت همچون یدولتریغ گرانیباز
 ).106-8: 1399 ن،ی(کاپوراسو و لو هستند دارهیسرما طبقه تیتقو و

. گرددیم باز کیکالس اقتصاداست که اعقاب آن به  سمیبرالیل هینظر نیسوم
درباره  یگفتمان علم اولشامل سه گفتمان گسترده:  کیکالس یاسیاقتصاد س

دولت و اقتصاد و  نیدرباره ارتباط مطلوب ب يگفتمان هنجار دوم ؛استیس
 ینظام اجتماع کیعملکرد اقتصاد به عنوان  وهیدرباره ش یگفتمان علم سوم

 نظریه است،یس حوزه در اقتصاد و دولت ارتباط یچگونگ مورد دربود. 
و نهادگرا  جومداخله ارتدوکس، یخیتار انیجرشاهد سه  يلیبرالیسم اقتصاد

 و یالمللنیب يهامیرژ هیرنظریز دو به خود زین نهادگرا برالیل انیجربوده است. 
 توجه با). 21-2: 1396و همکاران،  نیلپی(گ شوندیم میتقس متقابل یوابستگ

 نیب يهمکار قطع از یناش ياقتصاد يهاانیز با مرتبط که بحث موضوع به
 یوابستگ هینظر بر یمبن اثر نیا يمحتو باشدیم پساکرونا دوره در هادولت
در دوره  المللنیب یاسیس اقتصاد يهاهینظر ریکه نسبت به سا است متقابل
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 ياقتصاد يهايهمکار و المللنیب تجارت يایمزا بر يشتریب دیتاکمعاصر 
 کشورها دارد. 

 اقتصاد یبرالیل سنت در برجسته يهاهینظر از یکی متقابل یوابستگ هینظر 
در  يجوزف ناو  نیکوه رابرت توسطکه   گرددیم محسوب المللنیب یاسیس

 نقطه در ه،ینظر نیا. شد ارائه »متقابل یقدرت و وابستگ«در کتاب  1977سال 
 نیا بر داند؛ینم المللنیب نظام گرانیباز تنها را هادولت که ییگراواقع مقابل
 بلکه پردازندینم تعامل به یرسم يهاحکومت سطح در تنها هادولت است باور
چون  یردولتیغ گرانیدر شکل ارتباط با باز يفرامرز مناسبات ریدرگ

 يواحدها انیارتباط م صورت به یمناسبات فرادولت ای یتیچندمل يها شرکت
 دیپد را متقابل یوابستگ از ییهاشبکه ارتباطات نیاهستند.  هاحکومت یفرع

 رییتغ و دهندیم شیافزا را گریکدی از هادولت يهايریپذبیآس که آورندیم
 نگاه در اساس، نیا بر. کرد خواهد نهیپرهز آنها يبرا را متقابل روابط قطع ای

 ینظام چارچوب در صرفاً تیامن مقوله ،متقابل یوابستگ طرفداران هینظر
 کی جادیا سازنهیزم هادولت ياقتصاد -یبلکه روابط اجتماع شودینم ستهینگر
 یزنچانه يهافرصت متقابل یوابستگ. است آنها یتمام يبرا ریفراگ تیامن

 اجازه کوچکتر يهادولت به و سازدیم فراهم هادولت یتمام يبرا يشتریب
از  یناش يهاخسران شد، اشاره چنانچه. کنندکسب  يشتریمنافع ب دهد یم

 یوابستگ هینظر یاصل يهادال از یکی ییگراواقع دگاهید در يرمحو قدرت
 ریتاث تحت تواندیم یمل منافع چارچوب نیا در. دیآیم حساب به متقابل
 آنها بر توانیم ياقتصاد یکپارچگی با که ردیقرار گ یبا منشا خارج ییهاشوك

 ). 75: 1398 همکاران، و يروزآبادیف ی(دهقان آمد فائق
هاي طور خالصه، مدل وابستگی متقابل گامی به جلو براي شناخت پدیده به

آن به چهار  یشود که اصول کلها محسوب میجهانی فراتر از تعامالت دولت
 ؛ها نیستندالملل تنها دولتبازیگران روابط بین اول،. گرددیم میبخش تقس

المللی بازیگران جدیدي بینهاي ها و رژیمسازمان ،هاي چندملیتیشرکت
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دوم، مسائل اساسی جهان  .کنندآفرینی می ها نقشهستند که در کنار دولت
اقتصادي،  بلکه مسائل  نددیگر تنها مسائل نظامی، امنیتی و استراتژیک نیست

برخوردارند. این  ییبسزا تیمحیطی، اجتماعی و فرهنگی از اهم زیست
 نیرقم زده است. بر ا را نرماست به سوي سی سختسیاست  گذاردگرگونی 

اجتماعی  -هاي اقتصاديبرابر همکاري درو قدرت نظامی  اساس، کاربرد زور 
شود. سوم، قاعده رفتار در عرصه جهانی از تعارض و مخاصمه به می کمتر

هاي فراملی تغییر کرده است. در شرایط وابستگی متقابل قاعده بازي همکاري
تواند به طور یکسان  نیست بلکه برد و باخت میصفر  يجبردیگر حاصل جمع 

برد یک بازیگر  ،الملل . در روابط بینگردد حاصلهاي بازي براي همه طرف
تواند دو یا چند برنده و به معنی باخت دیگري نیست و بازي جدید می لزوما 

قدرت که مبتنی بر قدرت نظامی بود  مراتببازنده داشته باشد. چهارم، سلسله
مراتبی دهد که دیگر سلسلهها میهمکاري اي از خود را به شبکه پیچیدهجاي 

 ).64: 1386 ،یمینیست (سل

   کرونا بحران مهار يبرا انهیخاورم يهادولت یکنترل اقدامات
 اکثر شکنندگیاندك اقتصادي،  رشد ازاخیر  دههخاورمیانه در  منطقه اگرچه
چون  عواملیاما  بردمی رنج اسالمی رادیکالیسمبیکاري جوانان و  ها،دولت

 رکود، بهبود وضعیت 2016تا  2012 هايسال بازهاز  پسقیمت نفت  افزایش
دو سال منتهی به گسترش  درژئوپلتیکی  هايتنش کاهشاقتصاد جهانی و 
 حال، این با. بودمنطقه  در تردرخشان روزهاي نویدبخشویروس کرونا 

 پذیرآسیب خارجی هايشوك به نسبت منطقه کشورهاي اکثر مالی وضعیت
 اعتراضات بازگشت شاهد منطقه ،19-یدو. پیش از گسترش کودادمی نشان

(عراق و لبنان) به عنوان پاسخ جمعیت به کاهش امنیت اقتصادي و  عمومی
 ویرانگر تاثیرات به اشاره اساس،این  بر. بود اجتماعی حمایت هاينظام کاستی

 باشدنمی آمیزمبالغه منطقه اقتصاد بر نفت قیمت وطسق و کرونا بحران از ناشی
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 جدي لطمات هامالی دولت قدرتچرا که کاهش چشمگیر درآمدهاي ارزي بر 
 مدیریت به هابخش اعظم توان حکومت شدنبا معطوف  است؛ ساخته وارد

 اقتصادي هايفعالیت حوزه، 19-یدوئگسترش بیماري کو کنندهفلج نتایج
 شرایط تاثیر به هانگرانی بیشتر میان این در. اندشده رها زیادي اندازه تا داخلی
 به توجه بازیرا  گرددمی باز کارگران و فقیر طبقات اقتصادي معیشت بر مذکور

 زمانی بازه در نفت قیمت کاهش واسطه به منطقه اقتصادي انگیزرقت وضعیت
 ویروس بروز از پیش دوره طی منطقه در سالمت هايشبکه باال، در اشاره مورد

 هايیارانه کاهش و بیکاري بیمه انداز،پس فقدان. ددنبو شده محدود کرونا
 معاش تامین براي جمعیت از عظیمی بخش تا شد باعث غذاییپرداختی به مواد 

 در شدید اختالل باعث قرنطینه تداومزیرا  بیاورند؛ رو غیررسمی کارهاي به
 اقدامات منطقه هايدولت میان، این در. است شده مردم معیشت وضعیت
  .اندگرفته پیش در بیماري این با مقابله براي را متقاوتی

از جمله  انهیمختلف خاورم يکرونا در کشورها روسیو عیو سر هیاول يریفراگ
ارتباط،  نیدر ا گرفت؛ صورت 2020 سال هیفور لیاوا ای هیژانو اواخر در رانیا

گزارش شد.  یدر کشور امارات متحده عرب 19-یدئکووشده  دییتا نمونه نیاول
شده در چند هفته اول  دییتا يهانمونه تعداد زین انهیخاورم در یهمسو با روند جهان

 2021سال  هیژانو 12روز  تاحال  نی. با اافتی شیبه شدت افزا روسیو نیا وعیش
 3/6نفر است که  750/122در منطقه  روسیو نیاز ا یناش ریم و مرگ نرخ

تلفات مرتبط با  زانیم گر،ید عبارت به. دهدیم لیتشک را جهان تلفات کلدرصد از 
 در شده ثبت يهانرخ به نسبت ت،یجمع زانیم به توجه با انهیخاورمدر  19-کووید

 از نشان مذکور تیوضعاست.  ترنییپا اریبس ییایآس و ییاروپا يکشورها از یبرخ
از  پسدارد.  روسیو نینسبت به گسترش ا عیدر واکنش سر هادولت تیموفق

اول ماه  مهین ازرا  رانهیشگیپ دیاقدامات شد هادولت ،يمسر يماریب نیا وعیش
 دییتأ منتظر کشورها از ياریبساست که  نیجالب توجه ا نکتهمارس آغاز کردند. 

 برنامه ياجراو  تردد يهاتیمحدود اعمال شروع يبرا يماریب ناقل موارد
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به مکه  یارتیز يسفرها يمثال، عربستان سعود ي. براندنماند یاجتماع يگذار فاصله
دو شهر از  نیدر ا یبه اماکن مذهب یدسترس ودرآورد  قیرا به حالت تعل نهیو مد
 ها،مهدکودك یلیتعط به اقدام منطقه يکشورها اکثر. شد ممنوع هیفور اواخر

 یالمللنیب یمهم فرهنگ يدادهایفوتبال، لغو رو يهاگیل قیتعل ها،دانشگاه مدارس،
 جمله از یمردم بزرگ تجمعات منع و) اماراتاولترا ( یقیجشنواره موس رینظ

 ).Chaziza, 2020: 6( کردند) رانیو ا عراق در عاشورا مراسم( یمذهب تجمعات
 منطقه يهاکشور اکثر 19-کووید يماریب به ابتال خطر به توجه بااساس،  نیا بر

چون  يارانهیگسخت واعالم کردند و اقدامات محدودکننده  ياضطرار تیوضع
 دررا  یخارج اتباعکشورها ورود  ی. تمامنمودند دنبال را ياجبار ییخودانزوا

 ایمتوقف شد  ییهوا کیتراف جهینت در ساختند؛ ممنوع چندماهه یزمان بازه نیا
کاالها و  ییجابجا يمرزها برا حال، نیا با. افتیکاهش  يابه طور قابل مالحظه

و  ياردن، عربستان سعود ریمختلف نظ يکشورها در. بودباز  یپزشک زاتیتجه
 نیسنگ يهامهیجر از دیشد يهامجازات با اغلب نهیقرنط نیقوان نقضامارات 

 از پس يماریب نیا هیفروکش کردن تب و تاب اول باهمراه بود.  تیتا محکوم
 و محدودکننده اقدامات حذف بهشروع  جیبه تدر منطقه يهاکشور ،ماه سه

رفع  يهابرنامه. نمودند یکنترل يهااستیسخروج از  يهابرنامه ياجرا
 نیب ییایجغراف کیتفک ای(لبنان)  يامرحله ییبازگشا شکل دو در تیمحدود
 ت،یوضع کنترل يبرا رانیا دولت ارتباط، نیا در بود؛ خطرکم و پرخطر مناطق

 ،زرد ،یآب د،یسف ییایجغراف هیناح پنجتعداد موارد ابتال به  هیکشور را بر پا
 اردن، عراق، ن،یبحر يهادولت مرحله نیا در. کرد میتقسو قرمز  نارنجی

مراکز  تیفعال يریاجازه از سرگ زین یعرب متحده امارات و يسعود عربستان
 ). Srinivasan, 2020صادر کردند ( محدودرا به طور  يدیتولو  يتجار

 ییبسزا ریتاث کههستند  یبر عوامل یمبتن انهیخاورم ياقتصادها رسدیم نظر به
 در. دارند ییزداتیبه مرحله محدود گذار ومهار  يهاياستراتژ تیموفقبر 
 رانهیشگیپ داًیشداقدامات  با یکنترل يهابرنامه یجیکشورها، رفع تدر یتمام
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ادامه  یاجتماع يگذارفاصله برنامه ياجرا کشورها اکثر در. است بوده همراه
اقدامات  تیملزم به رعا مجدد تیفعال ومجوز  اخذ يدارد، کسب و کارها برا

 قطر ن،یبحر ران،یادر  یعموم يهاطیهستند. استفاده از ماسک در مح یاطیاحت
 .است شده ياجبار امارات و

 مرگ مبتال کشور فیرد
 807/22 918/511/1  هیترک 1
 262/56 614/292/1 رانیا 2
 906/12 739/603 عراق 3
 631/3 306/481 یستیونیصه میرژ 4
 295/6 949/363 يسعود عربستان 5
 043/4 670/308 اردن 6
 711 982/232 یعرب متحده امارات 7
 629/1 391/222 لبنان 8
 768/1 877/166 نیفلسط 9

 945 841/154 تیکو 10
 249/8 753/150 مصر 11
 246 068/146 قطر 12
 508/1 780/130 عمان 13
 356 879/95 نیبحر 14
 629/1 462/12 هیسور 15
 613 109/2 منی 16
 750/122 338/877/5 انهیخاورم 17

 .2021 هیژانو 12 ،یجهان بهداشت سازمان: منبع

  انهیمنطقه خاورم برکرونا  روسیو ياقتصاد ریتأث
از  ياقتصاد قیعم یموجب آشفتگ خاورمیانهدر  19-کووید يماریب گسترش

 کاهش ،یخارج و یداخل يتقاضا کاهش جمله از همزمان يهاشوك قیطر



 49  ...وپرت در خاورمیانه الملل اقتصاد سیاسی بین

 

 اعتماد کاهش د،یتول روند در اختالل جادیا تجارت، حجم کاهش نفت، متیق
 دیرشد تول است؛ هشد یمال طیشرا وخامتو  گذارهیسرما و کنندهمصرف

است.  گرفتهقرار  ریتحت تأث يبه طور جد 2020در سال  یناخالص داخل
در  هادولت يقو رانهیشگیاقدامات پ به توجهپول با  یالمللنیب صندوق

 يساختار يهایژگیو و یجهان نیتأم رهیزنج در شده جادیا اختالل انه،یخاورم
 يمنطقه به استثنا هايدولت یتمام اقتصادکه  کندیم ینیبشیپ مجزا ياقتصادها

رشد در منطقه  نرخ گزارش همینبر  بنا. شوندیکوچک م 2020مصر در سال 
 يدرصد برا -1 و نفت صادرکننده يکشورها يبرا درصد -6/6به  انهیخاورم

 از یکی. افتی خواهدکاهش  2020واردکننده نفت در سال  يکشورها
 دیتول رشد در کاهش نیدتریشد رودیم انتظار که يادهید بیآس هايکشور

 صندوقحال  نیا با. باشدیم درصد -25لبنان با  درا تجربه کن یاخالص داخلن
 باًیتقر دارد انتظار و کندیم ینیبشیپ منطقه يبرا را یآتپول بهبود  یالمللنیب

 ). IMF, 2020: 8( ابندی بهبود 2021 سال در منطقه يکشورها یتمام
 روسیو يریاز فراگ پس انهیخاورم يهادولت ،بر آمار و اطالعات موجود بنا

و  خانوارها ،یخصوص بخش بر بحران نیا يامدهایبه کاهش پ عاًیسرکرونا 
% از 7/2  باًیکه تقر يبه طور دادند؛واکنش نشان  یحفظ عملکرد بازار مال

 ناخالص دیتول% 4/3و  افتی صیتخص یبه اقدامات مال یخلناخالص دا دیتول
 منطقه سراسر در يمرکز يهاانکب توسط) دالر اردیلیم 47 از شی(ب یداخل
 ازحال،  نیاول بحران صورت گرفت. با ا يهاهفته طول در ینگینقد قیتزر

 رینظ یگسترده بده حجم يدارا يدر کشورها ژهیمنظر ثبات اقتصاد کالن بو
 با مرتبط يفشارها شیافزا. شد همراه ییهاچالش بامذکور  اقدامات ،لبنان

منطقه  يبودجه کشورها يبر کسر يامالحظه قابل ریتأث بحران نیا يهانهیهز
سهم کسري بودجه از تولید ناخالص داخلی  شودیم ینیبشیپ و داردبه دنبال 

 نی. اابدی شیافزا 2020% در سال 8/10به  2019% در سال 3/3 ازکل منطقه 
 رینظمحدود  يدرآمد منابع يدارا يکشورها يخطرات به طور خاص برا
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فوق بیانگر ابعاد مخرب  تصویراست.  يجد اریو عمان بس نرایعراق، ا ن،یبحر
 قابل اندازهاست که تا  انهیخاورم ياقتصاد کشورها بر کرونا روسیو يریفراگ

 درتجاري و اقتصادي  هايهمکاريبازدارنده  يهاتیمحدودبواسطه  ايمالحظه
 بخش برچهار 19-یدوکو بیماري تاثیر ادامه، در. است داده روي المللنیب سطح

انتقال  ينقد يهاحواله نفت، متیق ،یخارج تجارت و يگذارهیاقتصادي سرما
 خاورمیانه کشورهاي اقتصادي سقوط بروز در که يوجه و صنعت گردشگر

 قرار خواهند گرفت.  یطور موجز مورد بررس به اندداشته را تاثیر بیشترین

  خارجیتجارت  ومستقیم  يگذارهیسرما
 يهاانیجر رودیمانتظار  پول، المللیبین صندوق هايبینیپیش بر بنا

 از قبل سطح به بازگشت از شیپ جهان سطح در یخارج میمستق يگذار هیسرما
درصد  30حالت) حداقل  نیترنانهیبخوش(در  2021 سال انیپا تا یعنی بحران

بر عرضه و  بزرگ يهاشوك ارتباط، نیا در. ابدیکاهش  2019نسبت به سال 
از بازگشت  گذارانهیسرما نانینفت و کاهش اطم متیتقاضا به همراه کاهش ق

در منطقه  یخارج میمستق يگذارهیسرما ریمنجر به کاهش چشمگ ،سود
 ایآس غرب در متحد ملل سازمان ياقتصاد ونیسیکم. است شده انهیخاورم
 میمستق سرمایه يهاي% از ورود45احتماالً  یعرب انهیخاورمکه  کندیم برآورد

 2020سال  درمیلیارد دالر 8/17و این رقم به  دهدیم دست از را خود یخارج
 ).  ESCWA, 2020: 3( رسید خواهد

% 12با  یجهان سطح در یخارج میمستق يگذارهیسرما، 2019 سال درآن که  با
رقم  نیا 19-کووید يماریاما با ظهور ب دیدالر رس اردیلیم 426/1به رقم  رشد

 نیب یزمان بازه دربعمل آمده  يگذارهیسرما سطحاز  ترنییپا 2020 سال در
 انیجر، 2019 سال طول در. دیگرد تیتثب 2017و  2010 يهاسال
 اردیلیم 28 قبل سال به نسبت کاهش% 7 با انهیدر خاورم میمستق يگذار هیسرما
رقم  نیسهم را از ا نیشتریب هیبود که سه کشور امارات، عربستان و ترک دالر
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 انهیدر خاورم یخارج يگذار هیرقم سرما نیاست که باالتر یدر حال نیداشتند. ا
 يگذارهیروند سرما توقف با. دیدالر به ثبت رس اردیلیم 35 با 2008در سال 
 انیجر ،1کیتملمعامالت ادغام و  انجام عدمو  سکنه از یخال یدر نواح

 یشرکت ای يفرد يگذارهیسرما و یجهان سطح در یخارج میمستق يگذار هیسرما
 يبرآوردها. است شده متأثر 19-یدوبه واسطه گسترش کو انهیخاورم منطقه در
ارزش معامالت ادغام و  2020 سال اول ماه چهار در دهدینشان م هیاول
 از 2019 سال در مشابه دوره با سهیمقا در و افتی کاهش درصد 71 ک،یتمل
 اکثر در). Byblos bank, 2020: 1( دیرس دالر اردیلیم 2/26 به 6/89

 يگذارهیسرما يهاپروژه کل% 80 از شیب ،نفت کنندهواردات کشورهاي
که  یحال در پذیردمی صورت سکنه از یخال ینواح در یخارج میمستق

 معامالتفارس به طور گسترده پذیراي  جیخل يهمکار يعضو شورا يکشورها
 .هستند کیتملادغام و 

، 2020خارجی در نیمه اول سال  میمستق يگذارهیسرما شدید کاهش از پس
 قرار کار دستور دررا  يفور يگذارهیسرما استیس انهیخاورم هايدولت اکثر
 را دیتول روند رییتغطور ویژه  به خاص، يهابخشاز  تیحما ضمن. آنها دادند

 يهاتیاز فعال فشار کاهش يبراادامه  در ؛کردند قیمناطق آزاد تشو در
 يبازارها یدسترس ،کوچک پشتیبانی کردند و برخی از آنها نظیر مصر ياقتصاد

 ،انیم نیا در. نمودند تسهیل یخارج گذارانهیسرما يبرارا  خود یمحل
 يگذارهیسرما روندحفظ و تداوم  يبرا يگذارهیسرما گسترش يها آژانس
 و یرساناطالع ينها براهستند. آ يدر حال انجام اقدامات اضطرار موجود،
به اختالالت  یدگیبه سؤاالت آنها و رس ییپاسخگو گذاران،هیسرما با ارتباط

                                                                                                    
ـ از طر هـا  یـی شرکت و دارا قیتلف ندی) به فرآMerger & Acquisition( کیبارت ادغام و تملع .1 انـواع   قی

ـ شامل انواع مختلف معامله از جمله ادغام، تمل M&Aاشاره دارد.  یمختلف معامالت مال  شـنهادات یاتحـاد، پ  ک،ی
 هستند. یمال ندیفرآ ریشرکت درگ دوموارد  یکه در تمام است دیخر تیریو مد ییدارا دیمناقصه، خر
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 يگذارهیسرما تداوم هدف باو  اندکرده جادیبحران را ا يواحدها د،یتول بخش
 تیتقو و یطراح تمرکز،حال  در کیو استراتژ يضرور يهابخش در ژهیبو

 ).OECD, 2020: 14( هستنددوره پساکرونا  يخود برا خدمات مجدد
 جادیا ها،کارخانه یلیمنطقه بواسطه تعط یخارج تجارت 19-کووید وعیش با

است.  دهید بیو کاهش تقاضا به شدت آس جهانی نیتأم رهیزنج در اختالل
 ارتباط، این در ؛اروپا وابسته است هیو اتحاد نیاساساً به چ انهیتجارت خاورم

 امارات و) ییایمیش موادبخش  در( يسعود عربستاناقتصاد برتر منطقه  دو
در معرض اختالل صادرات  خاصطور  به) فلزات(در بخش  یعرب متحده
 کاهش با منطقه ياقتصادها اکثر. دارند قرار نیچ ياز سو دیتول يها نهاده

 مواد يهابخش در ژهیبو صادرات بخش در تیمحدود اعمال و واردات گسترده
 يریفراگاز  ی. اختالالت ناشهستند روبرو یو درمان یپزشک زاتیتجه ،ییغذا

 یسازمانده خصوص در یتیچندمل يهاشرکت ماتیبر تصم 19-کووید يماریب
 بوده رگذاریتاث زینمربوطه  يدیتول يهاتیو بخش فعال ییایجغراف توسعه مجدد،
 به واکنش و مالحظات از دست نیا يامدهایپ دیمنطقه با يهادولتاست. 

دولت لبنان  مثال، يبرامدنظر قرار دهند.  راارزش  رهیزنج دیجد هاييکربندیپ
 يبرا را) يداروساز عیخاص (صنا يهاواردات در بخش ینیگزیجا يراهبردها

 . است داده قرار کار دستور در 19-کووید گسترشفائق آمدن بر اثرات 
 يهابخش در يگذارهیسرما يبرا زین کاالها نیتأم با مرتبط يامدهایپ

که  یبهداشت يهامراقبت شتریب ارائه و یپزشک تدارکات و زاتیتجه ،يداروساز
 یفراوان تیاهموابسته است،  یارزش جهان يهارهیبه زنج شترینسبت به گذشته ب

 يبه تقاضا ییتوان پاسخگو ییبه تنها هادولت از کی چیه که ییآنجا از. دارد
 يامر دیتول ندیفرآ لیتکم و تجارت د،ننداراین دوره  دررا  یپزشک يکاالها
 در وقفه جادیا باعث صادرات يمجوزها و هاتعرفه. دیآیم حساب به يضرور

را به دنبال خواهند داشت.  هامتیق شیافزا نیهمچن و هستند تجارت امر
 به 19-کووید يماریب بامبارزه  يبرا نیاز مورد کاالهاي نیاز تأم نانیاطم
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 يبخش تجارت در منطقه بدل شده است. برا گذاراناستیس یاصل تیاولو
 گسترش از يریشگیپ يمثال، وزارت صنعت و تجارت مصر صادرات کاالها

 مدت يبرا را...)  و نیالکل و مشتقات آن (بتاد ماسک، جمله از روسیو نیا
 ).Ahram Online, 2020( ساخت ممنوع ماه سه

 نقدي  يهاحواله انیجر
 به وجه انتقال يهابر روند حواله 19-کووید يماریب از یناش یجهان اختالالت

 یمخرب اریبس راتیتأث فارس جیخل حوزه يکشورها و اروپا از ژهیبو انهیخاورم
انتقال وجه  يهاحواله زانیم ،یبانک جهان يهاینیبشیپ بر بنا. داشت خواهد

 ای يدرصد 20 باًیتقر کاهش شاهد، 2019در سال  يدرصد 6/2از رشد  پس
 سال در که است یحال در نیا. بوددالر خواهد  اردیلیم 47برابر با  یبعبارت

 شاغل يکار يروهایانتقال وجه ن يهاحواله از منطقه یافتیدر مبلغ کل، 2018
 درصد 9 آن از شیپ سال به نسبت که بود دالر اردیلیم 62 کشورها گرید در

 ). Miniaou & Ouni, 2020: 1-2( دهدیم نشان را شیافزا
از  یناشانتقال وجه  يهاحواله انیجر کاهش ریتأث نیشتریب رسدیم نظر به
 این که چرا باشد؛منطقه بر مصر و لبنان  ياقتصادها انیم در 19-کووید يماریب

در قیاس با سایرین بیشترین تعداد نیروي کار را در خارج از کشور  هادولت
. کرد خواهندتجربه  را ینزول روند نیا شیب و کم زیکشورها ن گرید امادارند 

 ناخالص دیتول از% 9/8 که 2019دالر در سال  اردیلیم 8/26 افتیمصر با در
 يهاحواله انیجر بزرگ کننده افتیدر نیاول دهد،یم لیآن کشور را تشک یمل

 نیانگیم که یحال در. آمدیم حساب به جهاندر  نیو پنجم منطقهدر  ينقد
 به مارس تا هیژانو يهاماه درگذشته  هايسال طیمصر  یانتقال يهاحواله ارزش

 تا لیآور يهاماه طول در رقم نیا اما بود دالر اردیلیم 6 باًیتقر معمول طور
 در هاحواله ارزش لبنان در. افتی کاهش دالر اردیلیم 3/2به  2020سال  ژوئن
) یملناخالص  دیدرصد کل تول 5/12 معادل( دالر اردیلیم 3/7 به 2019 سال
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 حوزه يکشورها يسو از هاپرداخت نیا از یمین باًیتقر که نیا به توجه با د؛یرس
نفت منجر به  متیکاهش ق رودیم انتظار ردیگیم صورت فارس جیخل یجنوب

 باشد.   رندهیپذ ياقتصادها در هاحواله حجم افول تداوم
در  هاحواله حجم کاهش رودیم انتظار پول، یالمللنیب صندوق گزارشات بنابر
 2020 سال دردرصد  17-18دوره پساکرونا  یعرب ط ياز کشورها یبرخ

 روند بهبود). در آینده World Bank Report, 2020: 24( ابدی کاهش
 ياقتصاد تحرك يهابرنامه تیموفق بهمنوط  ايمالحظه قابل اندازه تا هاحواله

 يهاییایپو و یجهان مهاجرت روند تکامل نیهمچن توسعه حال در يکشورها
محور به کار و یصنعت يهابخش از ياریبس رایز بود، خواهد منوط کار بازار

 .انددهید بیآس مسري يماریب نیطور خاص از ا

 نفت  متیق 
 سابقهیب یجهان انقباض باعث آن با مرتبط يهاتیمحدود و 19-کووید يماریب

در سراسر  یمحصوالت نفت يتقاضا برا دیو کاهش شد ياقتصاد تیدر فعال
سطح  شیبر افزا یمبن دکنندگانیاز تول یبرخ میحال، تصم نیجهان شد. در ع

 همراهبازار  دراز تقاضا و عدم تعادل  شیب عرضهبا  2020 سالل یدر اوا دیتول
طول  در يانرژ بازار در متیق يهاشوك نیاز بزرگتر یکیآن  جهینت. شد
 ریز به خود سطوح نیترنییبه پا لینفت برنت در ماه آور متیبود. ق خیتار

 نفت متیقخود را از دست داد.  ارزش% 70 باًیتقر و دیرس دالر 20 يابشکه
 لیدل به یم ماه در قراردادها دیسرس زمان در کایامر تیدینترمیا تگزاس وست

 حوزه بر وارده شوك. دیگرد یمنف بار نیاول يبرا رهیمخازن ذخ تیظرف لیتکم
نفت در  کنندگانعرضه يبرا را فرصت نیا 19-کووید اثر بر نفت يتقاضا

 دایمجدداً سهم خود را در بازار پ ،متیکاهش ق با تافراهم ساخت  نییپا متیق
 کنند. 
رو به افول بازار در  طیدر واکنش به شرا دکنندگانیتول گریو د هیروس اوپک،
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موافقت  خینفت در تار دیکاهش تول نیبه طور موقت با بزرگتر لیآور اوائل
 یجهان دیدرصد از تول 10 ایبشکه  ونیلیم 10 روزانهگرفتند  میکردند. آنها تصم

که  نفت يتقاضا مخرب تیوضع. کنندو ژوئن از بازار خارج  یم يهارا در ماه
طرف  ماتاقدا د،یرس روز در بشکه ونیلیم 2/25 به باًیتقر لیدر ماه آور

. با اعمال کاهش ساخت اثر یببازار  يمتعادل نمودن فور يرا برا کنندهعرضه
 يهامتیق به بازار يهاو شروع واکنش یدر ماه م 1پالس اوپک توسط عرضه

و  نییعرضه پا لیدل به که گرفت شکل انتظار نیا متحده االتیا در ژهیبو نییپا
 نی، بازار از باالتر19-کووید يهاتیمحدود کاهش از یناش يبهبود تقاضا

حال، توافق  نیا باعقب خواهد نشست.  خیسطح اشباع عرضه در طول تار
 ییایآس يبه کشورها هايسعود فیتخف و نفت کننده دیتول يکشورها داوطلبانه

 اقدامات رغمعلی). El Gamal, 2020بر بازار نفت نداشت ( چندانی ریتأث
% نسبت به 15به  نزدیک همچنان المللیبین بازارهاي در نفت قیمت مذکور،

 دوره پیش از شیوع ویروس کرونا کمتر است.  
بر  عمیقی راتیتأث متیآمدن ق نییپا انه،یخاورم در نفت دکنندهیتول يکشورها يبرا

 يهایشکنندگ گرید کباریاز آنها  ياپارهآنها داشت. در  يسرنوشت اقتصاد
 عربستان در مثال يبرا. شد آشکار گاز و نفت يدرآمدها به حد از شیب یوابستگ
 کاهش% 24نسبت به سال گذشته  2020 سال اول ماه سه در نفت درآمد يسعود

 اول ماهه سه در% 17 به باًیتقر و داشت مشابه يروند زین یرنفتیافت درآمد غ افت،ی
 يدرصد 20-30 کاهش يبرا هاوزارتخانه به دستورالعمل دادن با دولت. دیرس
اتفاق به سرعت انجام  نیواکنش نشان داد اما ا هابه کاهش درآمد مربوطه يهانهیهز

 يشود و بودجه سه ماهه شاهد کسر درآمد کاهشجبران  باعثو نتوانست  نشد
 8/26 مارس ماه در عربستان کشور یخارج يها ییبود. دارا يدالر اردیلیم 9 باًیتقر

                                                                                                    
 کـه  است اوپک عضو ریغ يکشورها و اوپک عضو يکشورها مجموع از متشکل ینفت کارتل کی. اوپک پالس 1

 .پردازند ینقش م يفاینفت به ا یو در بازار جهان هستندکننده نفت  دیدو گروه تول هر
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 خود سطح نیترنییکه پا دیدالر رس اردیلیم 465رقم  به و افتی کاهش دالر اردیلیم
 هاسپرده رهیذخ از استفاده به دولت ازین احتماالً ارقام نیا است، گذشته سال 9 در
 قیبه تزر اقدامچرا که دولت  دهدیانعکاس م راخود  یانجام تعهدات پرداخت يبرا
 نیتروابسته از یکیبه عنوان  زین. عراق نمود يبه بخش بانکدار یندگینقد

 ماهاوج کاهش قیمت نفت در  در. داردمشابه  یتیوضعبه نفت  انهیخاورم ياقتصادها
 افت،یدالر کاهش  اردیلیم 4/1عراق به  نفت صادرات از یناش يدرآمدها لیآور
 شکاف اساس، نیا بر بود؛ دالر اردیلیم 1/6 هیژانو ماهرقم در  نیکه ا یحال در
 دستمزدها، پرداخت يبرا دولت یاصل تعهدات برابر در يدالر اردیلیم 1/4 باًیتقر

 اقتصادي مشاورین از یکیبه گفته  بنا. گرفت شکل یدولت ریو اداره دوا هامهیب
 یپ درمیلیون دالر  300تقریباً  دولت هايحساب عراق، وزیر نخست ،الکاظمی

 ).Shuker, 2020( است یافته کاهشکرونا  روسیگسترش و

  يگردشگر صنعت
 گرید با اسیق در يگردشگرصنعت  19-کوویدطول بحران  دراغراق  بدون
بر صنعت  وارده شوك. کرد تجربهرا  بیآس نیدتریشد ياقتصاد يهابخش
 کل% 45-70 ،يماریب نیا يریفراگ شدت بهتوجه  با يگردشگر یجهان

 یالمللنیکاهش ورود گردشگر ب ،يگردشگر یجهان سازمان. است آن یخروج
 ونیلیتر 1/1 معادل یبیآس زانیم نیکه ا کندیم ینیبشیپ% 75تا  70را از 
 ,UNWTO( داشت خواهد همراه به یالمللنیب يبخش گردشگر بردالر 

و جزء  انهیخاورم يمهم کشورها يستون اقتصاد از یکی يگردشگر). 2020
صادرکننده نفت محسوب  يدر کشورها اقتصاد به یبخشتنوع يهابرنامه يدیکل
بخش  2019در سال  ،يگردشگر و سفر یجهان يشورا گزارش طبق. گرددیم

 وبه خود اختصاص داد  را یناخالص داخل دیرشد تول از% 3/5 يسفر و گردشگر
و  يمحدودساز. اقدامات دیگردشغل در سراسر منطقه  ونیلیم 7/6 جادیباعث ا

 ورود دیشد کاهش به منجر نیاروپا و چ کا،یامر يلطمات وارده بر رشد اقتصاد
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 يگردشگر تیفعال بر افول نیا رودیم انتظار. است شده انهیخاورم به گردشگر
 ییکشورها ژهیبو باشد داشته ياقابل مالحظه ریمنطقه تأث ياز کشورها ياریبس

درآمد اتکا  یبعنوان منبع اصل يبه گردشگر داًیشد کهچون مصر، لبنان و اردن 
اکسپو  یالمللنیب شگاهینما رینظ يامهم منطقه يدادهایلغو رو نیهمچندارند. 

 25 بیترت به رفتیکه انتظار م يو حج ساالنه در عربستان سعود یدب 220
اقتصاد کشورها را  د،یرا جلب نما یمذهب زائر ونیلیم 2 و دکنندهیبازد ونیلیم

در بازه  يگردشگر یگزارش سازمان جهان طبقتحت فشار قرار خواهد داد. 
به منطقه  يحجم گردشگران ورود 2020تا اکتبر سال  هیژانو نیب یزمان

 است.  افتهی% کاهش 73نسبت به سال قبل  انهیخاورم
 بیآس انهیخاورم اقتصاد رنجور کرهیپ به منظر دو از يگردشگر صنعت رکود

 منطقه يهادولت یداخل ناخالص دیتول در بخش نیا سهم کاهش اول،. زندیم
آن بر نرخ  ریدارد. دوم، تاث يابرجسته گاهیجا یرنفتیغ گرانیباز يبرا که

 ،بحران نیواسطه ا به 1ی.سوی.دبلیپ یتیشرکت چندمل يبرآوردها طبق. يکاریب
 يعضو شورا يکشورها در يشغل مرتبط با گردشگر 000/40امکان حذف 

 با مقابله يبرا). Bejjani, et al., 2020) وجود دارد (فارس( جیخل يهمکار
از  تیحما يمنطقه ابتکار عمل را برا يهادولت از ياریبس ها،چالش نیا

 شامل اقدامات نیا. اندخود در دست گرفته يدر کشورها مذکورصنعت 
مثال توسط  ي(برا يگردشگر يهاشرکت يبرا ژهیو ياعتبار خطوط شیگشا

مربوطه  يهانهیهز ریسا و يگردشگر عوارض از تیمصر)، معاف يبانک مرکز
در  ن،یا بر عالوه. باشدیمو امارات) و ...  نیاقدامات بعمل آمده در بحر ری(نظ

. است شده ژهیو توجه يگردشگر بخش به ییزداتیمحدود با مرتبط يهابرنامه
ماه  انی% تا پا25 تیبا ظرف یگردشگران داخل رشیمجاز به پذ هاهتل مصر، در
 يکه شمار نیژوئن شدند، مشروط به ا ماهدوره پس از  در% 50 تیو ظرف یم

                                                                                                    
1. PwC 
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کننده،  یضدعفون زاتیکارکنان، نصب تجه شیاز جمله آزما یمنیاز اقدامات ا
 يبرا نهیمشخص به عنوان بخش قرنط یساختمان ایطبقه  کیدر نظر گرفتن 

را  یاجتماع يگذارفاصله اقدامات و مثبت شیآزما جهینت ایموارد مشکوك 
 کنند. تیرعا

 يریگجهینت 
 اقتصاد اصلی هايویژگی از یکی عنوان به هادولت بودن رانتیر اگرچه

 که المللبین اقتصاد در منطقه ادغام اما گرددمی محسوب خاورمیانه کشورهاي
 از دیگر یکی خورد، رقم مدرن خاورمیانه گیريشکل از پیش هاسال

 این در. است شده توجه بدان کمتر تاکنون که آیدمی حساب به هایی ویژگی
 در دوران آن استعماري هايقدرت نفوذ و دخالت عثمانی دولتمردان ارتباط،

 و اروپایی هايقدرت از وام دریافت براي محلی را امپراتوري اقتصاد حوزه
 اساس، این بر. دانستندمی خود حکومت يبقا تداوم براي تضمینی همچنین

 به معطوف اقتصاد با اول جهانی پساجنگ دوره در خاورمیانه هايدولت
 ایران، ياستثنا به اول جهانی جنگ از پس. شدند متولد المللیبین بازارهاي

 یا قیمومیت وضعیت در منطقه کشورهاي تمامی ؛سعودي عربستان و ترکیه
اقتصاد  گیريجهت تداوم باعث مذکور شرایط. داشتند قرار الحمایگیتحت
 به بزرگ هايقدرت اقتصاد نیازمندي راستاي در منطقه تاسیس تازه هايدولت
 در نفت کشفاین ارتباط،  دربود.  المللیبین بازارهاي اصلی راهبران عنوان

 هايدولت از(اعم  منطقه هايدولت اقتصادي سرنوشت پیش از بیش خاورمیانه
 به نزدیک تاریخ که آنچنان کرد؛ وابسته المللبین اقتصاد به را) غیرنفتی و نفتی
با کاهش قیمت نفت در بازارهاي جهانی روند  دهدمی نشان اخیر سده یک

 غیرنفتی کشورهاي و شودتوسعه و پیشرفت کشورهاي نفتی دچار اختالل می
خود در  هايعموزاده بالعوض هايکمک کاهش شاهد میزان همین به نیز

 انسانی نیروي عظیم خیل بیکاري وحوزه خلیج فارس  ثروتمندکشورهاي 
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 بازارهاي در خلل ایجاد اساس، این بر. هستند نفتی کشورهاي در خود شاغل
 19-یدوکو مسري بیماري فراگیري جمله از مختلف علل واسطه به المللیبین

 دارد، ارتباط مقاله موضوع به که آنجایی تا. دارد منطقه اقتصاد در بسزایی تاثیر
 به منطقه اقتصادي وابستگی از نما تمام تصویري کرونا ویروس جهانی گسترش

 .باشدمی المللبین محیط
 هايظرفیت گویاي گذشته دهه سه طول در المللبین سیاسی اقتصاد نقشه تغییر
توامان اقتصادي  هايزیان و رشد حیث از شده جهانی المللبین نظام بالقوه

 است توانسته که حال عین در هادولت متقابلاست. به عبارت دیگر وابستگی 
 برزیل اندونزي، هند، چین، نظیر اقتصادي نوظهور هايقدرت موفقیت ساززمینه

 ادغام اقتصادهاي وضعیت بر منفی تاثیرات المللبین هايبحران در گردد...  و
 يمسر يماریدوگانه ب شوك ارتباط، این در. دارد المللبین اقتصاد در شده

 اقتصادعام و  طور به را لمللانیب اقتصادنفت،  متیو سقوط ق 19-کووید
 حفظ يبرا هادولت طرف، کی ازطور خاص متاثر نموده است.  بهرا  انهیخاورم

 نیمقررات منع تردد با هدف مهار گسترش ا وضع به مجبور شهروندان جان
 يمختلف اقتصاد يهااقدام بر بخش نیا گر،ید طرفاز  هستند؛ روسیو

. است شدهاقتصاد  شدن يارهیجزداشته و موجب  ییسو راتیکشورها تاث
باعث شوك عرضه و  يامنطقه و یالمللنیب سطح دو در يمحدودساز يهابرنامه
 داشته دنبال به را فقر قیتعم خود نوبه به شوك نیا و دهیگرد یمنف يتقاضا
 ستیاز انجام آنها ن يزیگراقدامات بعمل آمده که  گر،ی. به عبارت داست

 و یمنف يتقاضا و عرضه دیبازتول از نافرجام حلقه کی يریگشکلموجب 
 رهیزنج در اختالل جادیا با یکنترل يهاکه برنامه يشده است. به طور فقر قیتعم

 بواسطه عرضه شوك است؛ دهیگرد عرضه روند در نقصان باعث یجهان ارزش
فقر باعث ظهور  قیفقر را رقم زده و تعم قیتعم د،یتول عوامل ساختن متاثر

در  ياقتصاد يهاياساس، قطع همکار نیشده است. بر ا یمنف يتقاضا دهیپد
 ،آن یمنف جیو نتا يماریب نیاز ا یمبهم ناش تیواسطه وضعب المللنیبسطح 
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. است داده قرار سقوط یبیسراش دررا  انهیاز جمله منطقه خاورم یاقتصاد جهان
 منطقه و جهان ياقتصاد تیوضع از يادکنندهیناام اندازچشم فوق ریتصو آنکه با

 سقوط و 19-کووید يمسر يماری(ب اشاره مورد حادثه دو هر اما دهدیم ارائه
 یوابستگ در انهیخاورم يهادولت نظر دیتجد يبرا ياهیپا تواندیم) نفت متیق

 عبور حق)، دروکربنیه منابع يدارا يها(دولت نفت شکل در رانت منابع به
 از کمک افتیدر ای) هی(سور کیژئوپلت تیموقع(مصر)،  هایکشت تیترانز

 بزرگ (اردن و مصر) باشد.  يهاقدرت
مستقیم خارجی،  هايگذاري تجارت و سرمایه حجم کاهش فوق، مواردبر  عالوه
به کشورهاي منطقه و در نهایت کاهش  المللیبین گردشگران ورود میزان افول

 کشورهاي به مناطقسطح انتقال وجه ناشی از اشتغال نیروي کار شاغل در دیگر 
 دنبال به که باشدمی کشورها متقابل اقتصادي وابستگی این از دیگر ايپرده ،منطقه

 سراسر در هادولت توسط آمده بعمل اقدامات و 19-یدوکو مسري بیماري گسترش
 .است شده منطقه اقتصادي وضعیت نزولی روند ساززمینه خاورمیانه جمله از و جهان

 -یاجتماع اصالحات يسازادهیپوهله اول  در دیمنطقه با يهادولت ارتباط، نیا در
در دو سطح  ياقتصاد يهايهمکار ،ادامه دررا در دستور کار قرار دهند.  ياقتصاد
 جبران ریمس نمودن کوتاه يبرا ییانبرهایم تواندیم یالمللنیب و يامنطقه

 تیوضع نیا از رفتبرون عیتسر يبراکرونا باشد.  روسیاز و یناش يها خسارت
 این. ردیگ قرار انهیخاورم يکشورها کار دستور در يادغام تجار برنامه ستیضرور

 و يامنطقه ارزش يهارهیزنج لیتسه زمینهپرتو یکپارچگی اقتصادي  برنامه باید در
 دیبا نیهمچن مذکور برنامه. نماید فراهم را یارزش جهان يهارهیزنج در بهتر ادغام

 ياراهبرد توسعه منطقه کیدر چارچوب  تیفیبا ک يهايگذارهیسرما جذب نهیزم
 یبخش نیب يکردهایرو از تواندیم برنامه نیا. سازد فراهم را داریپا و ریفراگ متنوع،

و  هابرنامه نیا ی. البته تمامکند تیحما يامنطقه تالیجید بازار کی جادیا رینظ
 یتمام یکرونا و دسترس رگذاریمنوط به کشف واکسن تاث انهینجات اقتصاد خاورم

 .  استکشورها بدان 
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