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 خاورمیانه در پرتو   المللبین اقتصاد سیاسی 
 19ـیدئبیماری مسری کوو

 ( 18/11/1399: بیتصو  خیتار ـ  30/10/1399: افتیدر خیتار)

  1زیبائیمهدی  

 چکیده 

ب  انهیپول، اقتصاد خاورم   یالمللنیصندوق ب   یهاین یب شیحسب پ    یماریبواسطه 
سال    19-دی وکو پ  2020در  سال  به  آن    شی نسبت  کوچکتر    2/5از  درصد 

کرونا    روسی گسترش و   رانگری و  جهیاز نت   یا آمار که تنها گوشه  ن ی خواهد شد. ا
را رقم زده    انهیخاورم  یرکود اقتصاد  نی ترسابقهیب  باشدیم  المللنیب   طی در مح

دولت عمل  ابتکار  اگرچه  مبناست.  محدود  یها  اعمال  جابجا  تیبر   یهاییدر 
حال    نیاست اما در ع  دهی مورد بحث گرد   روسی باعث مهار گسترش و  یاجتماع

تول  جادی ا   ساز نهیزم روند  در  تعم  د یاختالل  ن  ق ی و  منطقه  در  حساب    ز یفقر  به 
برنااس   نی ا   پرسش.  د ی آیم که  باعث   یهادولت  هیقرنط  یهامهت  منطقه چگونه 

تول مل  د یکاهش  داخل  یناخالص  رکود  مشد  یو  نظر  به   ی سازادهی پ   رسدی. 
و   یر یجلوگ  یبرا  یکنترل   یهابرنامه  انتشار  سطح    روسی از  دو  در  کرونا 
  ده ی گرد   یارزش جهان  رهیوقفه در زنج   جادی باعث ا   الملل نیب  المللنیو ب  یامنطقه

سو باعث اختالل در روند عرضه کاال و خدمات    کی مذکور از    تی است. وضع
کاهش تقاضا را در سطح کالن رقم    گرید  ییشد و از سو   یداخل   یدر اقتصادها
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و    یگذارهی حجم سرما  یدر روند نزول   یبخوب  توانیموجود را م  ط ی زد. تبلور شرا 
خارج ق  ، ی تجارت  جر   متیکاهش  و  یهاحواله  انی نفت،  صنعت  انتقال  و  جه 

ب  یگردشگر د  ش یمنطقه  کرد.  بخش  گریاز  مشاهده  در    کوشدیممقاله    ن ی اها 
و در    برالی ل  المللنیب  یاسیاقتصاد س   رمجموعه ی متقابل از ز  ی وابستگ  هی پرتو نظر

تحل روش  مبتن   یکم  لیچارچوب  داده  یکه  و  ارقام  شده    ارائه  یآمار  یهابر 
  جی نتا  باشد، یسال گذشته م  کی در طول    یالمللنیب  یمال  ـ  یپول  یتوسط نهادها

  ی را بررس  انهیها بر اقتصاد خاورم دولت  ی و خارج  ی داخل  ی کنترل  یهاتی محدود
 . دی نما

 . فقر رکود،  کرونا، ویروس خاورمیانه،  سیاسی، اقتصاد :یکلید واژگان
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   مقدمه
  شده  روبرو  19-یدوبا گسترش بیماری مسری کو  شرایطی خاورمیانه در    منطقه
  اقتصاددارد.    المللی بین  بازارهای   به   شدیدی  وابستگی   آن   اقتصادکه    است 

  مدرنکه از آن با عنوان خاورمیانه    اول  جهانی  جنگ خاورمیانه در دوره پس از  
  بزرگ   هایقدرت  و   عثمانی  امپراتوری  بین   قدرت   مناسبات   واسطه ب  شود می  یاد
عبارت دیگر اقتصاد خاورمیانه مدرن در بستر    به  شد؛  متولد   المللی بین  بستر   در

 های دولت  اقتصادی  مختلف  هایبخش  که  طوری  بهاقتصاد جهانی شکل گرفت،  
بین  نیازمندی  رفع  راستای  در   منطقه  تاسیس  تازه  عمدتاً .  بودند  المللیبازارهای 

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

را    المللبین   محیط   به  پیش   از وابستگی  این  کرد.    تاثیر   در  توان میوابسته 
این    درنفتی بر رشد اقتصادی منطقه مشاهده کرد.    هایفرآورده  قیمت   نوسانات

  از   جهان  سراسر   اقتصاد  2020  سال  اوائل   از  که  کرونا  ویروس   فراگیری میان،  
نمود  خاورمیانه  منطقه  جمله متاثر  پیش    ، را  از    وابستگیبر    شاهدیبیش 

  های تجربه  ارتباط،   این  در  گردد؛می  محسوب  المللبین  محیط   به  منطقه  اقتصادی
 های بحران  است   آن  گویای  2008-9  هایسال  اقتصادی  بحران  نظیر   تاریخی

  به  نسبت  شده   جهانی  اقتصادهای  بر  ایمالحظه  قابل  تاثیرات  المللیبین  تصادیاق
    .دارند مناطق سایر
 هایدولت  خاورمیانه، ابتال به ویروس کرونا در    هاینمونه  اولین  مشاهده  از  پس

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

بود.   خود  مرزهای    بهداشت  سازمان   توسط   شده   ارائه  آمار   آخرین  بر  بنا مابین 
سال    12)  نوشتاراین    هیته زمان    در   جهانی با  2021ژانویه  ترکیه   )
با  918/511/1 ایران  با    614/292/1،  عراق  دارای    739/603و  مبتال  نفر 
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میالدی   جاری  سال  ابتدای  در  منطقه  کل  و  هستند  شده  تایید  نمونه  بیشترین 
است.    132/149/5پذیرای   کرونا  ویروس    مختلف  سطوح   رغمیعلناقل 

منط  ی بهداشت  هاینظام  یآمادگ سراسر  راهبردهادر  مد  یقه،    ت ی ر ی کالن 
اجرا  انهیخاورم  یکشورها با  جد  ی که  اول   یاقدامات  مراحل  در  کرونا    هیمهار 

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

  به  شروع  دقت  با  و  جی تدر   به  کشورها  کنترلی،   هایبرنامه  شروع   از  پس  ماه  سه
  و  نمودند  یاقتصاد  یهاتیفعال  و  ییجابجا  به  مربوط  یهاتی محدود   کاهش
  های نظام  مقابله  به  توجه  با.  کردندآماده    ییزدا تیمحدود  یبرا  را  خود  راهبرد

با   منطقه  گذشته  در  کرونا  ویروسبهداشتی  یکسال    ی اقتصاد  یتوانمند  ،طول 
چالش    جدی  طور  بهمنطقه   است.    کشیدهبه    های نظام  توان  میان، این    درشده 

  حیث  از  آنها  داخلی  وضعیتتوجه به سطح توسعه کشورها یا    بابهداشتی منطقه  
( یا جنگ داخلی  رانی )ا  کای امر  کجانبهی  یهامیتحر  ، )عراق(  اداری هاینابسامانی
 امکانات   و  ی مارستانیب  یهاتخت  فقدان  که  طوری  به  نیست؛  یکسان)سوریه(  

سوباشد می  ینگران  هی ما  فیضعکشورهای    در  انی مبتال   شیی آزما از    گر، ی د  یی. 
سر   یبرخ اقدامات  ابتکار  ع،ی از کشورها  و    پزشکی  مشاوره  ارائه  چون  ی قاطع 

 مهار   یبرا  را(  ی)امارات متحده عرب  کنندهیضدعفون  یهاربات  یا)مصر(    یمجاز
بر حسب    منطقه  هایتفاوت  گویایکه موارد مذکور    آوردند  بعمل  روسی و  نی ا

ب  ت یظرف در  مراقبتواکنش    طبق  حال،   ن ی ا   با .  است   ی بهداشت  یهاخش 
 ی هادولت  اکثر  یبهداشت   نظام  گاهی جا   ، یجهان   بهداشت  سازمان  هایگزارش

  نیب  یبندرتبه  در  منی   و  هی سور  رینظ  خاص  مورد  چند  یاستثنا  به  انهیخاورم
 (. Chaziza, 2020: 7) استقبول  قابل نسبتاًو  یدو رقم  جهان،   کشور 191

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

. در  کنندکالن اقدام    هایبرنامه  سازینسبت به اخذ تصمیمات سریع و پیاده  خود
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ارتباط،     ،ی زشیگان   یهابسته  یسازآماده  ضمن  هادولت  از  یاریبساین 
.  اند آورده  بعمل  رانهیشگیپ  یهابرنامهو انجام    جیبس  یبرا  ایارزنده  سازوکارهای

اهم  نی ا ساختار  ت یبحران  نظ   یموضوعات  فساد،   تی شفاف  ریمهم  با  مبارزه  و 
اداری،  رویه  یسازیتالی جی د   مردم،   مایحتاج  اولیه  نیتأم نمودن   دنبالهای 
کتمان    باز  دولت   یکردهای رو قابل  غیر  نقش  از    ی مدن  جامعهو  برخی  رفع  در 

است.    هایکاستی نموده  برجسته  را  در    دی با  دولت   یعموم  اقداماتاجتماعی 
اما    ردیمورد استفاده قرار گ  یارائه خدمات اساس  وبه نیازها    پاسخگوییراستای  

  تصویر .  گیرند  قرار  مدنظر نیز    یعموم  ینهادها  د ی بااعتماد مردم    به  توجهضمن  
ا  لزوم  دولت  تی ظرف  جادی فوق  بخش  و    ی برا  یدر  بحران  برابر  در  مقاومت 

جهت    شتری ب   هاییگذارهی سرما  به   از ین  که   سازدی مناسب را روشن م  یی پاسخگو
 ی هادولت  از   ی برخ   ارتباط   ن ی ا  در دارد.    یساز چابک  و   یبندتیالو  ،یهماهنگ
  د یتهد  کی  بلکه  یعموم  بهداشت  با  مرتبط  مساله  کی   نه  را  کرونا  روسی و  منطقه

 (.  Hoffman, 2020: 10) آوردند حساب  به یت یامن
منفی و تاثیر این دو بر    یعرضه/تقاضا  شوكِ  ایجاد  بواسطه   19-یدوکو  بیماری

نفت قیمت  نزولی  روند  کشورهای   هایزیان  ، افزایش  برای  اقتصادی  سنگین 
  ی برا  را   رانه یشگیپ   اقدامات  از  یامجموعه  کشورهامنطقه به همراه داشته است.  

فعال  تردد  محدودسازی داده  یاقتصاد  تی و  این    اندانجام  طور    به  اقدامات که 
انجام کسب و کار و مشارکت    اشتغال، تاثیرگذاری مانع حضور افراد در محل  

اکثر کاالها    برای حال، منطقه از کاهش تقاضا    نیاست. در ع   گردیده   اقتصاد در  
  چرا   برد، ی م رنج  یجهان  و  یامنطقهسطح   دو در خاص  به طور عام و نفت به طور 

  رانه یشگیپ   اقدامات  ر یتأث.  است  گردیده کاال مختل    نیتأم  زنجیرهاعظم    بخشکه  
  اشتغال  آن  در   منطقه  ت یجمع  از  یامالحظه  قابل  بخش  که  خدمات  بخش  در

و    کاهش  ، یکاریب   شی افزا باعث    دارد،  انتقال   یهاحواله  انی جر   قطعدستمزد 
  یهاتنش  باعث   تواندمی  وضعیت   این   تداوم.  است  شده مبدأ    یوجه به کشورها

از کارشناسان احتمال بروز بهار عربی دوم   ی برخارتباط،    نی ا   در  شود؛گسترده  
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  ایمنطقه  دفتر  بینیپیش  بنابر(.  Pack & Mason, 2020را در منطقه دادند )
اجتماع  یاقتصاد  یشورا متحد  یو  اقتصاد  ،ملل    19-یدوئکو از    یناش  یرکود 

از ساکنین منطقه در زیر خط فقر خواهد شد.   نفر ونیل یم 3/8گرفتن   قرار باعث 
ق  کاهش  خام  مت یاگرچه  ن   یکشورها  ن ی ثروتمندتر  ، نفت  را    ز یمنطقه 

اما    الشعاعتحت است  داده  منطقه    واردکنندگانقرار    صیتخص  ل یدل  بهنفت در 
اضاف بخش  یبودجه    این،  بر  عالوه .  اندرفتهی پذ  ریتأث  بیشتر  پذیرآسیب  هایبه 

نفت    یکشورها   یسو  از  یگذارهی سرما  میزان  افول  دلیلبه  نیز  واردکننده 
عنوان    فارس  جیخل  حوزه  یکشورها   نزول  و  انهیخاورمعمده    گذارانهی سرمابه 

وجه    یهاحواله  روند   ریچشمگ  کشورهای   در   شاغل  کارگرانسوی    از انتقال 
ثروتمند    یکشورهادر    یشغل  یهافرصت  کاهشخود و    یهابه خانواده  مذکور
 .  اند دیده  آسیب منطقه

 پژوهش نهیشیپ

  19-دی وکو   یماریب  یریفراگ  زمان  از  یاندک  نسبتاً  زمان  مدت  که  نی ا  به  توجه  با
 و   زمان  گذر   ازمند ین   اقتصاد  حوزه  در  ژهی بو  آن  آثار  شدن  مشخص  و  گذردیم

 و   عام  طور  به  حوزه  نی ا   در  مکتوب  آثار   است،   شتریب  یآمار  یهاداده  استخراج
 ی هازبان  به  آنها  یتمام  و  محدود  اریبس  خاص  طور  به  انهیخاورم  اقتصاد  مورد  در
  تیمحدود  به  توجه  با  شودیم  یسع  نجایا  در.  اندشده  نگاشته  ی رفارسیغ

  زبان   به  شده  نوشته  یکارهااز    یتعداد  به  موجز  طور  به  ینوشتار  یهایکارکتر
کن    عمل  عی سر:  د ی وکو  یاقتصاد  بحران   نیتسک»  کتاب پرداخته شود.    یسیانگل

هرکار ن   یو  بده  ازیکه  انجام    حوزه،   نیا  در  موجود  آثار  محدود   از   «هست 
ا   ماور  ی ودر د  ترس یبو    ن ی بالدو  چارد ی ر   راسته ی و   انهیکتاب که در م  ن ی است. 

  از  کی   هر  که  باشدیو چهار فصل م  ستیمتشکل از ب  شدسال گذشته وارد بازار  
  است   شده   باعث  سندگانی نو  تکثر.  است   شده   نگاشته  پژوهشگر   کی  توسط  آنها
  و   رد یگ  قرار  توجه  مورد   ا یدن  کنار   و   گوشه  در  کرونا  روس ی و  ی ریفراگ  مساله  که
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  سندگان ی . نودهد  ارائه  پساکرونا  جهان  یاقتصاد  تیوضع   از  ی کل  یشرح  اثر  نی ا
کرونا را مورد بحث    روسی و  ی منف  ج ی نتا  یکتاب قصد دارند در سطح فرامل  نی ا

است   شده  تالش  کتاب  سراسر  در  و  دهند  بستر    ی مل  بحران   ن ی ا قرار  در 
از    کی   چی که ه  آنجا  از حال،    نی . با ا ردیقرار گ   لیو تحل  هی مورد تجز   یالمللنیب

ن   یحت  ای   انهیخاورم  اهل  اثر  سندگانی نو  ر یتاث  موضوع  یخال  یجا  ستند، یعرب 
ا  منطقه   اقتصاد  بر  د ی وکو  یماریب م  ن ی در  احساس  شدت  به    شود یکتاب 
(Baldwin and Weder di Mauro, 2020.)  
کار  کی  ا   هیته   یگزارش  در  ارزشمند  اقتصاد    راتیتاث»مقاله    ،حوزه  نی شده 

کو منف  شوك:  19-دی وکالن    « گردد؟  تقاضا  کاهش  موجب   تواندیم  یعرضه 
  نی است. ا   یپژوهش اقتصاد  ی و همکاران در دفتر مل  یری گوئر  کایورون نوشته  

اقتصاد   حوزه  پژوهشگران  توسط  آنکه  با  عرضه    شوك  ه ی نظر  پرتو  در   واثر 
  اما  ندارد   انهیخاورم  اقتصاد  به  ی ارتباط  خاص  طور  به  و   است   شده   هیته  ی نزیک
  یخوب  به  دوره   نی ا   در   را   الملل نیب  اقتصاد   سقوط  یهاشهی ر   آن   ینظر  یهاانیبن
  عرضه  روند  بر   ریتاث  از   شیب  عرضه  یهاشوك  معتقدند  هاینزی ک.  سازد یم  ن ییتب

گزارش    ن ی ا   سندگانی چارچوب، نو  نی . در ا شودیم  تقاضا  حجم  در  رییتغ  باعث
ط   یهابخش  یدارا  یاقتصادها  یهانظام  که  دارند   ادعا دوره    یچندگانه 

  ر یتاث  نی ترعمده  مهم  ن ی ا  و  بود  خواهند  تقاضا  د ی شد   کاهش  شاهدپساکرونا  
 (.  Guerrieri et al., 2020) باشد یم المللن یب اقتصاد بر  19 د ی وکو یماریب

عنوان    زین  یگرید گزارش توسط   «انهیخاورم  و  نیچ  کرونا،   روسی و» با 
شده است    هیته  ک ی مرکز مطالعات استراتژ   کی  تیو تحت حما  زازایچ   یموردچ

  به  انهیخاورم  و   19-یدئکوو  یماریب   نیارتباط ب   رامونیپ   مدون آثار    دودعماز  که  
  و  د ی جد   انهیخاورم   ت یوضع   از   ی ری تصو  ابتدا   اثر   ن ی ا  در .  دیآیم  حساب

...    و   یداخل  یهاجنگاز    ی ناش  یهاکشته  ،ی قحط  ،جنگ  شامل   آن  مشکالت
 به   که  گرددی م  یمعرف  ییبال  کرونا  روسیو  گسترش  سپس  و  شودیم  ارائه

  ی ابی ارز  ی برا  ی فرصت  را   مذکور  ط ی شرا   مولف.  است  شده   افزوده  ن یشیپ  یای بال
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  از   یاریبس  آنکه  با.  شماردیم  بر  انهیخاورم  منطقه  و  نیچ  متقابل  تعامالت
  ن یچ  از  را  خود  شهروندان   اند،کرده  متوقف   ن یچ  به  را   خود   یپروازها  هادولت

 اما  ورزندیخود ممانعت م  یبه کشورها  ینیاز ورود کارگران چ   و  اندفراخوانده
و    ن،یچ   با  ک ی نزد   روابط  حفظ   دنبال  به  ها دولت  نیهم پکن  به  کمک  ارسال 

  باشدیم  نی چ   19-یدئکوو  یماریب  منشا  که  آن  با  جهینت   در از آن هستند.    تی حما
ا  است  نشده  نیچ   کشور  و  منطقه  نیب  روابط  یسرد  باعثارتباط    نی اما 

(Chaziza, 2020 .) 
پول،    یالمللنیب  صندوق   رینظ  یالمللنیب  ینهادها  یآمار  هایگزارش  تی نها  در

و    یگردشگر  یجهان  سازمان  ، یاقتصاد  توسعهو    یهمکارسازمان    ، یبانک جهان
حاو آمار  ی...  توجه  ینکات  آنجا،  باشد یم  یجالب  موضوع    یی تا  به  این  که 

انچه مشاهده  نوشتار ارتباط دارند مورد استفاده و استناد قرار خواهند گرفت. چن
  یماریب  ی اقتصاد  جی به نتا   ی نوشتار قابل توجه  چ یسال گذشته ه  کی  ی شد در ط

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

 متقابل  وابستگینظری:  چارچوب

س   نیلپیگرابرت    نظر  از پد  المللنیب  یاسیاقتصاد  را    آن  با  مرتبط   یهادهیو 
و    ی خی تار  ییساختارگرا  ، یی گرا واقع  ینظر  دگاهید  سه  چارچوب  در  توانیم
آنها   دارند؛   است یس   به  محور قدرت  ی دگاهید  ،انی گرا واقع.  نمود  ل یتحل  سم یبرال یل

دفاع از منافع   ی و کسب قدرت برا ی مل ت یامن ،ی مل یبقا ت یبر اهم دی ضمن تاک
  هادولت  دگاه،ید  ن ی ا  در .  دانند یم  المللنیب  روابط   ی اصل  گر ی باز  را   دولت   ، یمل

تک  خردمند   ی گرانی باز ب  گردند یم  محسوب  یساحت و  دنبال  به    یسازنهیش یکه 
اهداف    یابیدست  نهیهز  یسازنهیکم  وسود     ی اصل  گری باز  دولت.  هستند  خودبه 

ب   با  تواندیم   المللنیب  نظام  کیآنارش   تیوضع  به  توجه  با  و  است  المللنینظام 
برا  ن ی شتریب   قدرت،   شیافزا را  نها  یسود  در  بزند.  رقم    نگران آنها    ت ی خود 
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و همکاران،    نیلپ یهستند )گ   هادولت  ری با سا  اسیخود در ق   ی نسب  یدستاوردها
1396 :20-15  .) 

  در   که  دارد  یکشبهره  یساختار  یهاوهیش  بر  داللت   یخی تار   ییساختارگرا  دگاهی د
  دست یته  یهادولت  بر  ی جهان  اقتصاد  مرکز  در  شمال  ثروتمند  یهادولت  آن

 به   یانتقاد  ی نگاه  ،ینظر  قالب   نی ا .  کنندیم   سلطه  اعمال  رامونیپ  در  جنوب
  و  یاقتصاد  ،یاسیس   موجود  مناسبات   رش ی پذ   یجا  به   و  دارد   المللنیب  نظام

را    اتیواقع  ن ی ا  شوند،  نییتب  دی با  تنها  که  ین یع  ات یواقع  عنوان   به  یاجتماع
ترت از  اجتماع  یخ ی تار  باتی برخاسته    در  را   گرانی باز  از   ی برخ  که   داندیم  یو 

  از   ملهم  اریبس  که  هی نظر   نی ا.  دهدیم   قرار  هیحاش  در  را  گرانید  و  ممتاز  تیموقع
 توان یم  که  دهد یم  قرار   هی سرما  را  خود  لیتحل  سطح  است  مارکس  یهاشهی اند

  ری در کنار سا   ها دولت  چارچوب،  ن ی ا  در.  دی د   دولت   در   را   آن  ی نیآفرنقش  تبلور
  ضعفا  از   یبرداربهره  دنبال  به   یت یچندمل  یهاشرکت   همچون  ی دولتریغ  گران ی باز
 (. 106-8: 1399 ن، ی )کاپوراسو و لِو هستند دارهی سرما  طبقه  تی تقو و

به    سم یبرالیل   هی نظر   نیسوم آن  اعقاب  که  .  گرددیم  باز   کی کالس  اقتصاد است 
س  گسترده:    کیکالس   یاسیاقتصاد  گفتمان  سه  علم  اولشامل  درباره    یگفتمان 

هنجار  دوم   ؛استیس ب  یگفتمان  مطلوب  ارتباط  و    نیدرباره  اقتصاد  و  دولت 
علم  سوم ش   یگفتمان  عنوان    وهیدرباره  به  اقتصاد  اجتماع  ک ی عملکرد    ی نظام 

  نظریه  است، یس   حوزه  در  اقتصاد  و  دولت  ارتباط  ی چگونگ  مورد  دربود.  
اقتصاد سه    یلیبرالیسم  نهادگرا    جومداخله  ارتدوکس،   یخ ی تار  انی جرشاهد  و 

  و  یالمللنی ب  ی هامی رژ   هی رنظر ی ز  دو   به  خود   زی ن   نهادگرا   برالیل   انی جر بوده است.  
  توجه  با(.  21-2:  1396و همکاران،    ن یلپی)گ   شوندیم  م یتقس  متقابل  ی وابستگ

  نیب  یهمکار  قطع  از  یناش  یاقتصاد  یهاانی ز  با  مرتبط   که  بحث  موضوع  به
  ی وابستگ  هی نظر  بر  ی مبن  اثر  ن ی ا  یمحتو  باشدیم  پساکرونا  دوره   در   هادولت
سا  است  متقابل به  نسبت  دوره    الملل نیب  ی اسیس  اقتصاد  یهاهی نظر  ر ی که  در 
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  یاقتصاد  یهایهمکار  و   المللن یب  تجارت  یای مزا   بر   یشتریب  د یتاکمعاصر  
 کشورها دارد.  

  اقتصاد  یبرال ی ل  سنت  در  برجسته  یهاهی نظر  از  یکی   متقابل  یوابستگ   هی نظر 
در    ی جوزف ناو    ن یکوه  رابرت   توسطکه     گردد یم  محسوب  الملل نیب  ی اسیس

  نقطه   در  ه، ی نظر   نی ا .  شد  ارائه  «متقابل  یقدرت و وابستگ»در کتاب    1977سال  
  ن ی ا  بر  داند؛ینم  الملل نیب  نظام  گران ی باز  تنها  را   ها دولت  که   ییگراواقع  مقابل
  بلکه  پردازندینم  تعامل  به  یرسم  یهاحکومت  سطح  در   تنها  هادولت  است  باور
باز   ی فرامرز  مناسبات   ر یدرگ با  ارتباط  شکل  چون    یردولت یغ  گران ی در 

فرادولت  ا ی   ی تی چندمل  یهاشرکت م  صورت  به  ی مناسبات    یواحدها  ان یارتباط 
  د ی پد   را  متقابل  ی وابستگ  از   یی هاشبکه  ارتباطات  نی ا هستند.    هاحکومت  یفرع

  ای   رییتغ  و  دهند یم  شیافزا  را  گری کد ی   از  هادولت  یهایری پذ بیآس   که  آورندیم
  نگاه  در  اساس،   نی ا  بر.  کرد  خواهد  نهی پرهز  آنها  یبرا  را   متقابل  روابط  قطع
  ینظام  چارچوب  در  صرفاً  تی امن  مقوله  ، متقابل  یوابستگ  طرفداران  هی نظر
  ک ی   جادیا  ساز نهی زم  هادولت  یاقتصاد  -یبلکه روابط اجتماع  شودی نم  ستهی نگر
  یزنچانه  یهافرصت  متقابل  یوابستگ.  است  آنها  یتمام  یبرا  ریفراگ   تی امن

  اجازه   کوچکتر  یهادولت  به  و  سازدیم  فراهم  هادولت  یتمام  یبرا  یشتریب
ب  دهدیم از    یناش  یهاخسران  شد،   اشاره  چنانچه.  کنندکسب    یشتریمنافع 

  یوابستگ  ه ی نظر  ی اصل  یهادال  از  یک ی   ییگراواقع  دگاه ید  در   یرمحوقدرت
  ر یتاث  تحت  تواند یم  ی مل  منافع   چارچوب  ن ی ا  در .  د ی آ یم  حساب  به  متقابل
 آنها   بر  توانیم  یاقتصاد  ی کپارچگی   با  که  ردی قرار گ  یبا منشا خارج   ییهاشوك

 (.  75: 1398 همکاران،  و یروزآبادیف  ی)دهقان آمد  فائق
پدیده  به شناخت  برای  جلو  به  گامی  متقابل  وابستگی  مدل  خالصه،  های  طور 

تعامال از  فراتر  به چهار    ی شود که اصول کلها محسوب میت دولتجهانی  آن 
تقس بین اول، .  گرددیم  م ی بخش  روابط  دولتبازیگران  تنها  نیستندالملل    ؛ ها 

چندملیتیشرکت رژیمسازمان  ،های  و  بینها  جدیدی  های  بازیگران  المللی 
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دولت کنار  در  که  نقشهستند  میها  جهان    .کنندآفرینی  اساسی  مسائل  دوم، 
نیست  استراتژیک  و  امنیتی  نظامی،  مسائل  تنها  مسائل    ند دیگر  اقتصادی،  بلکه 

اهم زیست از  فرهنگی  و  اجتماعی  این    ییبسزا  ت یمحیطی،  برخوردارند. 
سیاست    سخت سیاست    گذاردگرگونی   سوی  ا  را   نرمبه  بر  است.  زده    ن ی رقم 

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

بازی  همکاری قاعده  تغییر کرده است. در شرایط وابستگی متقابل  های فراملی 
تواند به طور یکسان  صفر نیست بلکه برد و باخت می  یجبردیگر حاصل جمع  

طرف همه  بازی  برای  بینگردد  حاصلهای  روابط  در  بازیگر    ، الملل.  یک  برد 
میلزوما   بازی جدید  و  نیست  دیگری  باخت  معنی  و  به  برنده  یا چند  دو  تواند 

باشد. چهارم، سلسله داشته  بود    مراتب بازنده  نظامی  قدرت  بر  مبتنی  قدرت که 
پیچیده شبکه  به  را  خود  از  جای  میهمکاریای  سلسلهها  دیگر  که  مراتبی  دهد 

 (. 64: 1386 ،یمیت )سل نیس

  کرونا بحران مهار یبرا انهیخاورم یهادولت یکنترل اقدامات

در    منطقه  اگرچه اقتصادی،    رشد  از اخیر    دههخاورمیانه    اکثر   شکنندگیاندك 
و    ها، دولت جوانان  چون    عواملیاما    بردمی  رنج  اسالمی   رادیکالیسمبیکاری 

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

  پذیرآسیب  خارجی   هایشوك  به  نسبت  منطقه  کشورهای  اکثر   مالی   وضعیت
کو دادمی  نشان گسترش  از  پیش    اعتراضات  بازگشت   شاهد   منطقه   ،19-یدو. 

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

  باشدنمی  آمیز مبالغه  منطقه  اقتصاد  بر  نفت  قیمت  سقوط  و  کرونا  بحران   از  ناشی
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  جدی  لطمات  هامالی دولت  قدرتچرا که کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی بر  
معطوف    است؛  ساخته  وارد حکومت  شدنبا  توان  اعظم    مدیریت  به  هابخش 

کو  کننده فلج  نتایج بیماری    اقتصادی  های فعالیت  حوزه ،  19-یدوئگسترش 
  شرایط  تاثیر  به  هانگرانی  بیشتر  میان  این  در.  اند شده  رها  زیادی  اندازه  تا  داخلی
 به   توجه  با زیرا    گرددمی   باز  کارگران  و  فقیر  طبقات  اقتصادی  معیشت  بر  مذکور

  زمانی  بازه  در   نفت   قیمت   کاهش   واسطه به  منطقه   اقتصادی   انگیز رقت  وضعیت 
  ویروس   بروز  از   پیش  دوره  طی   منطقه  در  سالمت  هایشبکه  باال،   در   اشاره  مورد

 های یارانه  کاهش   و  بیکاری  بیمه  انداز،پس  فقدان .  د دنبو  شده  محدود  کرونا
  معاش  تامین  برای   جمعیت   از   عظیمی  بخش   تا   شد   باعث  غذایی پرداختی به مواد  

  در   شدید   اختالل  باعث  قرنطینه   تداوم زیرا    بیاورند؛  رو   غیررسمی   کارهای  به
  اقدامات   منطقه  هایدولت  میان،  این   در .  است   شده   مردم  معیشت   وضعیت 
   . اندگرفته پیش در بیماری این با مقابله برای را  متقاوتی

سر   ه ی اول   ی ر ی فراگ  کشورها   روس ی و   ع ی و  در  خاورم   ی کرونا  جمله    انه ی مختلف  از 
ارتباط،    ن ی در ا   گرفت؛   صورت   2020  سال   ه ی فور   ل ی اوا   ا ی   ه ی ژانو   اواخر   در   ران ی ا 

عرب   19-ید ئ کوو شده    د یی تا   نمونه   ن ی اول  متحده  امارات  کشور  شد.    ی در  گزارش 
شده در چند هفته اول    د یی تا   ی ها نمونه   تعداد   ز ی ن   انه ی خاورم   در   ی همسو با روند جهان 

  2021سال    ه ی ژانو   12روز    تا حال    ن ی . با ا افت ی   ش ی به شدت افزا   روس ی و   ن ی ا   وع ی ش 
ا   ی ناش   ر ی م   و   مرگ   نرخ  منطقه    روس ی و   ن ی از  که    122/ 750در  است    6/ 3نفر 

تلفات مرتبط با    زان ی م   گر، ی د   عبارت   به .  دهد ی م   ل ی تشک   را   جهان   تلفات   کل درصد از  
  در   شده   ثبت   ی ها نرخ   به   نسبت   ت، ی جمع   زان ی م   به   توجه   با   انه ی خاورم در    19-کووید 

  از  نشان  مذکور  ت ی وضع است.  تر ن یی پا   ار ی بس   یی ا ی آس  و   یی اروپا  ی کشورها  از   ی برخ 
سر   ها دولت   ت ی موفق  واکنش  ا   ع ی در  گسترش  به  از    پس دارد.    روس ی و   ن ی نسبت 

شد   ها دولت   ، ی مسر   ی مار ی ب   ن ی ا   وع ی ش  ماه    مه ی ن   از را    رانه ی شگ ی پ   د ی اقدامات  اول 
  د یی تأ   منتظر   کشورها   از   ی ار ی بس است که    ن ی جالب توجه ا   نکته مارس آغاز کردند.  

  برنامه   ی اجرا و    تردد   ی ها ت ی محدود   اعمال   شروع   ی برا   ی مار ی ب   ناقل   موارد 
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به مکه    ی ارت ی ز   ی سفرها   ی مثال، عربستان سعود   ی . برا ند نماند  ی اجتماع  ی گذار فاصله 
ا   ی به اماکن مذهب   ی دسترس   و درآورد    ق ی را به حالت تعل   نه ی و مد  دو شهر از    ن ی در 
  ها، مهدکودك   ی ل ی تعط   به   اقدام   منطقه   ی کشورها   اکثر .  شد   ممنوع   ه ی فور   اواخر 

  ی الملل ن ی ب   ی مهم فرهنگ   ی دادها ی فوتبال، لغو رو   ی ها گ ی ل   ق ی تعل   ها، دانشگاه   مدارس، 
موس   ر ی نظ  )   ی ق ی جشنواره    جمله   از   ی مردم   بزرگ   تجمعات   منع   و (  امارات اولترا 

 (. Chaziza, 2020: 6)   کردند (  ران ی و ا   عراق   در   عاشورا   مراسم )   ی مذهب   تجمعات 
 منطقه  یهاکشور  اکثر  19-کووید  یماریب  به  ابتال  خطر  به  توجه  بااساس،    نی ا  بر

چون    یارانهیگسخت  واعالم کردند و اقدامات محدودکننده    یاضطرار  تیوضع
  دررا    ی خارج  اتباع کشورها ورود    ی. تمامنمودند  دنبال  را  ی اجبار  یی خودانزوا

  ای متوقف شد    یی هوا   کیتراف   جه ینت  در  ساختند؛  ممنوع  چندماهه  ی زمان  بازه   نی ا
کاالها و    ییجابجا  یمرزها برا  حال،  ن ی ا  با.  افتی کاهش    یابه طور قابل مالحظه

و   یاردن، عربستان سعود  ریمختلف نظ   یکشورها  در .  بودباز    ی پزشک  زاتیتجه
  ن یسنگ   یهامهی جر  از  دیشد   یهامجازات  با  اغلب   نهی قرنط  ن یقوان  نقضامارات  

  از  پس  یمار یب  ن ی ا  هیفروکش کردن تب و تاب اول  باهمراه بود.    تیتا محکوم
تدر   منطقه  یهاکشور  ، ماه  سه   و  محدودکننده  اقدامات  حذف  بهشروع    جیبه 

از    یهابرنامه  یاجرا رفع    یهابرنامه.  نمودند  یکنترل   یهااستیسخروج 
  نیب   ییای جغراف   ک یتفک  ا ی )لبنان(    یامرحله  یی بازگشا  شکل   دو   در   ت ی محدود
  ت،ی وضع  کنترل   ی برا  رانی ا  دولت   ارتباط،   نیا  در   بود؛  خطرکم  و  پرخطر   مناطق 

پا بر  را  به    هی کشور  ابتال  موارد    ، زرد   ، یآب   د،ی سف  یی ایجغراف   هیناح  پنج تعداد 
قرمز    نارنجی   اردن،  عراق،  ن،ی بحر  ی هادولت  مرحله   نیا  در.  کرد  م ی تقسو 

سرگ  زین  یعرب  متحده  امارات  و  یسعود  عربستان از  مراکز    تی فعال  یریاجازه 
 (.  Srinivasan, 2020صادر کردند )  محدود را به طور  ی دیتولو  یتجار

  یی بسزا  ریتاث  کههستند    یبر عوامل  یمبتن  انهیخاورم یاقتصادها  رسدیم  نظر  به
محدود   گذار   و مهار    ی هایاستراتژ  ت یموفقبر   مرحله    در.  دارند   یی زدات ی به 
تدر  یتمام رفع    رانهیشگی پ   داً ی شد اقدامات    با  ی کنترل  یهابرنامه  یج ی کشورها، 
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ادامه    یاجتماع  ی گذارفاصله  برنامه  ی اجرا  کشورها  اکثر   در .  است  بوده   همراه
اقدامات    ت ی ملزم به رعا  مجدد  تیفعال  ومجوز    اخذ  یدارد، کسب و کارها برا

  قطر   ن،ی بحر  ران، ی ا در    یعموم  یهاطی هستند. استفاده از ماسک در مح  ی اطیاحت 
 . است شده یاجبار امارات و

 مرگ مبتال کشور  فی رد
 807/22 918/511/1  هیترک 1
 262/56 614/292/1 ران یا 2
 906/12 739/603 عراق 3
 631/3 306/481 ی ستیونیصه میرژ  4
 295/6 949/363 ی سعود 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 ن یبحر 14
 629/1 462/12 هیسور 15
 613 109/2 منی 16
 750/122 338/877/5 انه ی خاورم 17

 . 2021 هیژانو 12 ،یجهان بهداشت سازمان: منبع

  انهیمنطقه خاورم برکرونا  روسی و یاقتصاد ریتأث

آشفتگ  خاورمیانهدر    19-کووید  ی ماریب  گسترش  از    یاقتصاد  ق ی عم  ی موجب 
  کاهش   ، ی خارج  و  یداخل  یتقاضا  کاهش  جمله  از  همزمان  یهاشوك  قیطر
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  اعتماد  کاهش  د، ی تول  روند  در  اختالل  جادی ا  تجارت،   حجم  کاهش  نفت،   متیق
تول  است؛  هشد  ی مال  طیشرا  وخامتو    گذارهی سرما  و  کننده مصرف   دی رشد 

داخل سال    یناخالص  جد  2020در  طور  تأث  یبه  است.    گرفتهقرار    ریتحت 
با    ی المللنیب   صندوق پ  به  توجه پول  در    هادولت  یقو  رانهیشگ یاقدامات 

  یساختار  ی هایژگی و   و   یجهان  ن یتأم  رهیزنج  در   شده  جاد ی ا  اختالل  انه،یخاورم
  یمنطقه به استثنا هایدولت یتمام اقتصادکه   کند یم ی نی بشی پ مجزا  یاقتصادها

رشد در منطقه    نرخ  گزارش   همین بر    بنا.  شوندیکوچک م  2020مصر در سال  
  یدرصد برا  -1  و  نفت   صادرکننده  یکشورها  یبرا  درصد  -6/6به    انهیخاورم

سال    یکشورها در  نفت    از  یکی .  افت ی   خواهدکاهش    2020واردکننده 
  د یتول  رشد   در  کاهش   ن ی دتریشد  رود ی م  انتظار  که   یاده ی د   ب یآس  هایکشور

  صندوق حال    نی ا  با.  باشدیم   درصد  -25لبنان با    د را تجربه کن  یناخالص داخل
  باًیتقر  دارد  انتظار   و   کندی م  ین یب شیپ   منطقه  یبرا  را   ی آتپول بهبود    یالمللنیب

 (. IMF, 2020: 8) ابند ی  بهبود 2021  سال در منطقه یکشورها یتمام
موجود  بنا اطالعات  و  آمار  فراگ  پس  انهیخاورم  یهادولت  ، بر    روس ی و  ی ریاز 

پ   عاًی سرکرونا   کاهش  و    خانوارها  ،ی خصوص  بخش   بر   بحران  ن ی ا  یامدهایبه 
مال بازار  عملکرد  نشان    یحفظ  طور  دادند؛واکنش  تقر  یبه  از    %7/2   باًی که 

دا  دیتول مال  ی خلناخالص  اقدامات    ناخالص   د ی تول  % 4/3و    افت ی   صیتخص  یبه 
  منطقه  سراسر  در  یمرکز  یهابانک  توسط(  دالر  اردیلیم   47  از  شی )ب  یداخل
ا  یهاهفته  طول  در   ینگ ی نقد   قیتزر با  گرفت.  بحران صورت    از حال،    ن ی اول 

بو کالن  اقتصاد  ثبات  کشورها  ژهیمنظر  بده  حجم   یدارا  یدر    رینظ   یگسترده 
  با  مرتبط   یفشارها  ش یافزا.  شد  همراه   یی هاچالش  بامذکور    اقدامات  ،لبنان

منطقه به    یبودجه کشورها  یبر کسر  یامالحظه  قابل  ریتأث  بحران   نی ا  یهانهی هز
سهم کسری بودجه از تولید ناخالص داخلی کل    شودیم  ی نیب شیپ   و  دارد دنبال  
سال    % 3/3  از منطقه   اابدی  ش یافزا  2020در سال    %8/10به    2019در    ن ی . 

برا خاص  طور  به    رینظ محدود    یدرآمد  منابع  یدارا  یکشورها  یخطرات 



 ي فصلنامه دولت پژوه  50

 

انگر ابعاد مخرب  فوق بی  تصویر است.    یجد  ار یو عمان بس  ران ی عراق، ا   ن،ی بحر
  قابل  اندازه است که تا    انهیخاورم  یاقتصاد کشورها  بر  کرونا  روسی و   یریفراگ

  درتجاری و اقتصادی    هایهمکاریبازدارنده    ی هاتی محدود بواسطه    ایمالحظه
  بخش  برچهار 19-یدوکو بیماری تاثیر  ادامه،  در . است داده  روی  المللن یب سطح

انتقال    ینقد   یهاحواله  نفت،   مت یق   ،ی خارج  تجارت   و   یگذارهی اقتصادی سرما
گردشگر صنعت  و   خاورمیانه   کشورهای  اقتصادی  سقوط   بروز  در  که  ی وجه 

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

  خارجیتجارت  ومستقیم  یگذارهیسرما

 ی هاانی جر  رودیمانتظار    پول،   المللیبین  صندوق  هایبینیپیش  بر  بنا
  از   قبل  سطح  به  بازگشت   از  شی پ  جهان  سطح  در  یخارج  م یمستق  ی گذارهی سرما

درصد    30حالت( حداقل    نی ترنانهیب خوش)در    2021  سال  انی پا  تا  یعن ی   بحران
بر عرضه و    بزرگ  یهاشوك  ارتباط،   نی ا   در.  ابد ی کاهش    2019نسبت به سال  

از بازگشت    گذارانهی سرما  نانی نفت و کاهش اطم  متیتقاضا به همراه کاهش ق
چشمگ   ، سود کاهش  به  منطقه    یخارج   می مستق  یگذارهی سرما  ر یمنجر  در 

  ا یآس  غرب  در  متحد   ملل   سازمان  یاقتصاد  ونیسیکم.  است   شده   انهیخاورم
  می مستق  سرمایه   یهایاز ورود  % 45احتماالً    یعرب  انهیخاورم که    کند یم  برآورد

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

  %12با    یجهان   سطح   در   ی خارج  م ی مستق  یگذارهی سرما،  2019  سال   درآن که    با
رقم    نی ا  19-کووید  یماریاما با ظهور ب  دیدالر رس  اردیل یم  426/1به رقم    رشد

آمده    یگذارهی سرما  سطحاز    ترنییپا  2020  سال  در   نیب  یزمان  بازه  دربعمل 
  انی جر ،  2019  سال  طول  در.  د ی گرد   تی تثب  2017و    2010  یهاسال
  ارد یلیم 28 قبل  سال به نسبت  کاهش % 7 با انهیدر خاورم می مستق ی گذارهی سرما
ترک  دالر و  امارات، عربستان  ا  نی شتریب  هیبود که سه کشور  از  را  رقم    نی سهم 
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 انهیدر خاورم  یخارج  یگذارهی رقم سرما  نی است که باالتر  یدر حال  نی داشتند. ا
به ثبت رس  ارد یلیم  35  با  2008در سال     یگذارهیروند سرما  توقف  با.  دی دالر 
نواح و    انجام  عدم و    سکنه  از   ی خال  ی در  ادغام    انی جر  ،1ک یتملمعامالت 

  ی شرکت  ای  ی فرد  یگذارهی سرما  و  ی جهان  سطح  در   ی خارج  می مستق  ی گذارهی سرما
 ی برآوردها.  است  شده   متأثر  19-یدوبه واسطه گسترش کو  انهیخاورم  منطقه  در
م  هیاول و   2020  سال  اول  ماه  چهار  در   دهدینشان  ادغام  معامالت  ارزش 
  از   2019  سال  در  مشابه  دوره  با  سهی مقا  در  و   افت ی   کاهش  درصد   71  ک، یتمل
  اکثر   در(.  Byblos bank, 2020: 1)  دی رس  دالر  اردیلیم  2/26  به  6/89

  ی گذارهی سرما  یهاپروژه  کل   % 80  از  شی ب  ،نفت   کنندهواردات  کشورهای
که    یحال  در  پذیرد می  صورت   سکنه  از   ی خال  ی نواح   در   ی خارج  م یمستق

 معامالت فارس به طور گسترده پذیرای    جیخل  یهمکار  یعضو شورا  یکشورها
 . هستند کیتملادغام و 

اول سال    م یمستق  یگذار هی سرما  شدید  کاهش   از   پس نیمه  در  ،  2020خارجی 
  قرار   کار  دستور  دررا    یفور  یگذارهی سرما  است یس  انهیخاورم  هایدولت   اکثر
  را  د یتول  روند   ر ییتغطور ویژه    به  خاص،  یهابخشاز    ت ی حما  ضمن. آنها  دادند

تشو  در آزاد  فعال  فشار  کاهش   یبراادامه    در  ؛کردند  ق ی مناطق    یهاتیاز 
  ی بازارها  ی دسترس  ، کوچک پشتیبانی کردند و برخی از آنها نظیر مصر   یاقتصاد

  ،انیم  نیا  در .  نمودند   تسهیل  یخارج   گذارانهی سرما  یبرارا    خود  یمحل
تداوم    یبرا  یگذار هی سرما  گسترش  یهاآژانس و    یگذارهی سرما  روند حفظ 
اضطرار  موجود،  اقدامات  انجام  حال  برا  ی در  آنها    و  ی رساناطالع   یهستند. 
رس   ییپاسخگو  گذاران، هی سرما  با  ارتباط  و  آنها  سؤاالت  اختالالت    یدگ یبه  به 

 
انـواع  قیـاز طر هـاییشـرکت و دارا قیتلف ندی( به فرآMerger & Acquisition) کیبارت ادغام و تملع .1

 شـنهاداتیاتحـاد، پ ک،یـشامل انواع مختلف معامله از جمله ادغام، تمل  M&Aاشاره دارد.    یمختلف معامالت مال
 هستند. یمال ندیفرآ ریشرکت درگ دوموارد  یکه در تمام است دیخر تیریو مد ییدارا دیمناقصه، خر
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ا  یواحدها  د، یتول  بخش   یگذارهی سرما   تداوم  هدف  باو    اندکرده  جادیبحران را 
استراتژ  یضرور  یهابخش  در  ژهی بو   تی تقو  و  یطراح   تمرکز، حال    در  کی و 

 (.OECD, 2020: 14) هستند دوره پساکرونا  یخود برا خدمات مجدد
تعط  یخارج   تجارت  19-کووید  وعیش  با بواسطه    جادی ا  ها، کارخانه  یلیمنطقه 

آس  جهانی  نیتأم  ره یزنج  در  اختالل شدت  به  تقاضا  کاهش  است.    دهید   بی و 
به چ  انهیتجارت خاورم    ارتباط،  این  در  ؛اروپا وابسته است  هی و اتحاد  ن یاساساً 

منطقه    دو برتر    امارات   و(  یی ایمیش  موادبخش    در)  یسعود  عربستاناقتصاد 
بخش    ی عرب  متحده صادرات    خاص طور    به(  فلزات)در  اختالل  معرض  در 
سو  د یتول  یهانهاده    کاهش  با  منطقه  یاقتصادها  اکثر.  دارند   قرار  نیچ   یاز 

 مواد   یهابخش  در  ژهی بو  صادرات  بخش  در  تیمحدود  اعمال  و  واردات  گسترده
درمان  ی پزشک  زاتیتجه   ، ییغذا ناشهستند   روبرو  ی و  اختالالت    ی ریفراگاز    ی. 

  ی سازمانده  خصوص   در  ی تیچندمل   یهاشرکت  ماتیبر تصم   19-کووید  یماریب
  بوده  رگذار یتاث  زین مربوطه    یدی تول  یهاتیو بخش فعال  ییایجغراف  توسعه  مجدد،
با  یهادولتاست.     به  واکنش  و  مالحظات  از  دست   نی ا  یامدهایپ   دیمنطقه 

دولت لبنان    مثال،   یبرامدنظر قرار دهند.    راارزش    رهیزنج  دی جد   هاییکربندیپ
  یبرا  را (  ی داروساز  عی خاص )صنا   یهاواردات در بخش  ین ی گز ی جا  یراهبردها

 .  است داده  قرار   کار دستور  در 19-کووید گسترشفائق آمدن بر اثرات 
 یهابخش  در   یگذارهی سرما  یبرا  زین  کاالها  نیتأم  با  مرتبط  یامدهایپ

که    یبهداشت  یهامراقبت  شتریب  ارائه  و  یپزشک  تدارکات  و  زاتیتجه  ، یداروساز
  یفراوان  تی اهم وابسته است،  ی ارزش جهان یها رهیبه زنج  شتر ینسبت به گذشته ب 

 ی به تقاضا  ییتوان پاسخگو  ییبه تنها  هادولت  از  کی  چ یه  که  یی آنجا  از .  دارد
دوره    در را    یپزشک  یکاالها   یامر  د یتول  ند یفرآ  لیتکم  و   تجارت  د،ن نداراین 
  در  وقفه  جاد ی ا  باعث  صادرات   یمجوزها  و  ها تعرفه.  د ی آ یم  حساب  به  یضرور

داشت.    هامت یق  ش ی افزا  ن یهمچن   و   هستند   تجارت   امر خواهند  دنبال  به  را 
تأم  نانیاطم   به  19-کووید  یماریب   بامبارزه    یبرا  نیاز  مورد  کاالهای  ن یاز 
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برا  گذاراناستیس   یاصل  تی اولو است.  شده  بدل  منطقه  در  تجارت    یبخش 
کاالها مصر صادرات  تجارت  و  وزارت صنعت    گسترش   از   یریشگ یپ  یمثال، 

  مدت   یبرا   را...(    و   نی الکل و مشتقات آن )بتاد   ماسک،   جمله  از   روس ی و   نی ا
 (.Ahram Online, 2020) ساخت ممنوع ماه سه

 نقدی   یهاحواله انیجر

  به  وجه  انتقال  یهابر روند حواله  19-کووید  یماریب  از   ی ناش  یجهان  اختالالت 
  ی مخرب  اریبس  رات یتأث  فارس  ج یخل  حوزه   یکشورها  و  اروپا   از  ژه ی بو  انهیخاورم
جهان  ی هاینی بشی پ  بر   بنا.  داشت   خواهد وجه   یهاحواله  زان یم  ،یبانک  انتقال 

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

 شاغل  یکار   یروهایانتقال وجه ن  یهاحواله  از   منطقه  یافتی در  مبلغ  کل،  2018
  درصد  9  آن  از   ش یپ   سال  به  نسبت  که  بود  دالر   ارد یلیم  62  کشورها  گرید  در

 (. Miniaou & Ouni, 2020: 1-2) دهد یم نشان را  شیافزا
وجه    یهاحواله  ان ی جر  کاهش  ریتأث   نی شتر یب  رسد یم   نظر  به از    یناشانتقال 
  این   که  چرا  باشد؛منطقه بر مصر و لبنان    یاقتصادها  انیم  در  19-کووید  یماریب

از کشور    هادولت را در خارج  نیروی کار  تعداد  بیشترین  با سایرین  قیاس  در 
.  کرد  خواهند تجربه    را   ی نزول  روند   ن ی ا   ش یب   و   کم   ز یکشورها ن  گر ید  اما دارند  

  ناخالص  د ی تول  از   % 9/8  که   2019دالر در سال    ارد یلیم   8/26  افت ی مصر با در 
 ی هاحواله  انی جر   بزرگ   کننده   افتی در  نیاول  دهد،یم  ل یآن کشور را تشک  یمل

پنجم   منطقهدر    ینقد   ن یانگیم  که  ی حال  در.  آمدیم  حساب  به  جهاندر    نیو 
  به  مارس  تا  هی ژانو  یهاماه  در گذشته    هایسال  طی مصر    ی انتقال  یهاحواله  ارزش

  تا  لی آور  یهاماه  طول  در   رقم  نی ا  اما  بود  دالر  اردیلیم  6  باًی تقر  معمول  طور
 در  هاحواله  ارزش   لبنان  در.  افت ی   کاهش  دالر  اردیلیم   3/2به    2020سال    ژوئن
(  یملناخالص    دی درصد کل تول  5/12  معادل)  دالر  اردیلیم  3/7  به  2019  سال
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  حوزه یکشورها یسو از  هاپرداخت  ن ی ا از  یم ین  باًیتقر که  نی ا  به  توجه با  د؛ی رس
نفت منجر به    متیکاهش ق  رود یم  انتظار   ردیگ یم  صورت   فارس   جیخل  یجنوب

 باشد.    رندهی پذ یاقتصادها در هاحواله حجم  افول تداوم
در    هاحواله  حجم   کاهش   رود یم  انتظار   پول،   یالمللن یب  صندوق   گزارشات  بنابر
ط  یاز کشورها  یبرخ پساکرونا    ی عرب    2020  سال  دردرصد    17-18دوره 

آینده  World Bank Report, 2020: 24)  ابدی   کاهش در    روند   بهبود(. 
  یاقتصاد  تحرك  یهابرنامه  ت یموفق  بهمنوط    ایمالحظه  قابل  اندازه  تا  هاحواله

  یهاییای پو   و   یجهان  مهاجرت  روند   تکامل  ن یهمچن  توسعه  حال  در  یکشورها
به  کار  و   ی صنعت  یهابخش  از   یاریبس  را ی ز   بود،  خواهد   منوط  کار   بازار محور 

 . اند دهید  بیآس مسری ی ماریب نی طور خاص از ا 

 نفت  متیق 

 سابقه ی ب  یجهان  انقباض  باعث   آن  با   مرتبط   یها تی محدود   و   19-کووید  یماریب
فعال شد   یاقتصاد  ت یدر  کاهش  برا  د ی و  نفت  یتقاضا  سراسر    ی محصوالت  در 

سطح    شیبر افزا  یمبن   دکنندگانی از تول  یبرخ  میحال، تصم   ن یجهان شد. در ع
  همراه بازار    در از تقاضا و عدم تعادل    ش یب  عرضهبا    2020  سالل  ی در اوا  دیتول
بزرگتر   یک ی آن    جه ینت.  شد طول    در  یانرژ  بازار   در   مت یق  یهاشوك  ن ی از 
ق  خی تار آور  متیبود.  ماه  در  برنت  پا  ل ی نفت    ری ز   به  خود  سطوح  ن ی ترنییبه 

داد.    ارزش  %70  باًیتقر  و  دی رس   دالر  20  یابشکه از دست  را    نفت  متی قخود 
  لیدل   به  یمِ   ماه  در   قراردادها  د یسرس   زمان   در  کای امر   تیدی نترمی ا   تگزاس   وست

  حوزه   بر  وارده   شوك.  دیگرد   ی منف  بار   نیاول  یبرا  ره یمخازن ذخ  ت یظرف   لیتکم
در    کنندگان عرضه  یبرا  را  فرصت  نیا  19-کووید  اثر  بر  نفت  یتقاضا نفت 

  دا ی مجدداً سهم خود را در بازار پ  ،متیکاهش ق  با  تا فراهم ساخت    ن ییپا  مت یق
 کنند.  
رو به افول بازار در    ط ی در واکنش به شرا   دکنندگانی تول  گری و د   هیروس   اوپک،
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بزرگتر  لی آور  اوائل با  موقت  تول  نی به طور  تار   دیکاهش  در  موافقت    خینفت 
  ی جهان  دی درصد از تول  10  ای بشکه    ونیلیم  10  روزانهگرفتند    می کردند. آنها تصم

که    نفت   یتقاضا  مخرب   تی وضع.  کنند و ژوئن از بازار خارج    ی م  یهارا در ماه
آور ماه  طرف    اقدامات  د، ی رس  روز  در  بشکه  ونیلی م   2/25  به  باًی تقر   لی در 

برا  کننده عرضه نمودن فور  یرا  با اعمال کاهش  ساخت   اثر یب بازار    ی متعادل   .
 ی هامتی ق  به  بازار   یهاو شروع واکنش  یدر ماه م 1پالس   اوپک  توسط  عرضه

و    نییعرضه پا  لیدل  به  که  گرفت  شکل  انتظار  نی ا  متحده   االتی ا  در  ژهی بو  نییپا
تقاضا باالتر19-کووید   یهاتیمحدود  کاهش   از   یناش  یبهبود  از  بازار    ن ی ، 

تار  طول  در  عرضه  اشباع  نشست.    خیسطح  خواهد  توافق    ن ی ا   باعقب  حال، 
  یی ایآس  یبه کشورها  هایسعود  فیتخف   و  نفت  کننده   د یتول  یکشورها  داوطلبانه

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

 دوره پیش از شیوع ویروس کرونا کمتر است.   
بر    عمیقی   رات ی تأث   مت ی آمدن ق   ن یی پا   انه، ی خاورم   در   نفت   دکننده ی تول   ی کشورها   ی را ب 

اقتصاد  در    ی سرنوشت  داشت.  آنها    ی ا پاره آنها    ی ها ی شکنندگ   گر ی د   کبار ی از 
  عربستان   در   مثال   ی برا .  شد   آشکار   گاز   و   نفت   ی درآمدها   به   حد   از   ش ی ب   ی وابستگ 
  کاهش   % 24نسبت به سال گذشته    2020  سال   اول   ماه   سه   در   نفت   درآمد   ی سعود 

  اول   ماهه   سه   در   % 17  به   باً ی تقر   و   داشت   مشابه   ی روند   ز ی ن   ی رنفت ی افت درآمد غ   افت، ی 
  ی درصد   20-30  کاهش   ی برا   ها وزارتخانه   به   دستورالعمل   دادن   با   دولت .  د ی رس 
اتفاق به سرعت انجام    ن ی واکنش نشان داد اما ا   ها به کاهش درآمد   مربوطه   ی ها نه ی هز 
نتوانست    د نش  ماهه شاهد کسر   درآمد   کاهش جبران    باعث و  سه  بودجه  و    ی شود 
  26/ 8 مارس   ماه  در   عربستان   کشور   ی خارج   ی ها یی بود. دارا   ی دالر  ارد ی ل ی م   9  باً ی تقر 

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

 .پردازندینقش م یفاینفت به ا یو در بازار جهان هستندکننده نفت  دیدو گروه تول هر
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  خود  سطح  ن ی تر ن یی که پا  د ی دالر رس  ارد ی ل ی م   465رقم   به   و   افت ی  کاهش   دالر   ارد ی ل ی م 
  ها سپرده   ره ی ذخ   از   استفاده   به   دولت   از ی ن   احتماالً   ارقام   ن ی ا   است،   گذشته   سال   9  در 
  ق ی به تزر   اقدام چرا که دولت    دهد ی انعکاس م   را خود    ی انجام تعهدات پرداخت   ی برا 
بانکدار   ی ندگ ی نقد  بخش  عراق  نمود   ی به  عنوان    ز ی ن .    ن ی تر وابسته   از   ی ک ی به 

  ماه اوج کاهش قیمت نفت در   در .  دارد مشابه    ی ت ی وضع به نفت    انه ی خاورم   ی اقتصادها 
  افت، ی دالر کاهش    ارد ی ل ی م   1/ 4عراق به    نفت   صادرات   از   ی ناش   ی درآمدها   ل ی آور 
ا   ی حال   در  در    ن ی که    شکاف   اساس،   ن ی ا   بر   بود؛   دالر   ارد ی ل ی م   6/ 1  ه ی ژانو   ماه رقم 
  دستمزدها،   پرداخت   ی برا   دولت   ی اصل   تعهدات   برابر   در   ی دالر   ارد ی ل ی م   4/ 1  باً ی تقر 

دوا   ها مه ی ب  اداره  گفته    بنا .  گرفت   شکل   ی دولت   ر ی و    اقتصادی   مشاورین   از   یکی به 
دالر    300تقریباً    دولت   های حساب   عراق،   وزیر   نخست   ، الکاظمی    ی پ   در میلیون 

 (. Shuker, 2020)   است   یافته   کاهش کرونا    روس ی گسترش و 

   یگردشگر صنعت

بحران    دراغراق    بدون   گر ی د   با  اسیق   در   ی گردشگرصنعت    19-کوویدطول 
صنعت    وارده   شوك .  کرد   تجربهرا    ب یآس   ن ی دتریشد  یاقتصاد  یهابخش بر 
  کل   %45-70  ، یماریب   نی ا  یریفراگ  شدت  بهتوجه    با  یگردشگر  یجهان

ب  ، یگردشگر  یجهان  سازمان.  است   آن  ی خروج   یالمللنی کاهش ورود گردشگر 
از   ا  کند یم  ی نیب شیپ   % 75تا    70را    ونیل ی تر  1/1  معادل  ی ب یآس   زانیم  ن ی که 
گردشگر  بردالر    ,UNWTO)  داشت   خواهد   همراه   به  یالملل نیب  یبخش 

اقتصاد  از   ی کی   یگردشگر(.  2020 کشورها  یستون  جزء    انهیخاورم  یمهم  و 
صادرکننده نفت محسوب   یدر کشورها  اقتصاد  به  یبخشتنوع  یهابرنامه  یدیکل
بخش    2019در سال    ، ی گردشگر  و  سفر  یجهان  ی شورا  گزارش  طبق.  گرددیم

  وبه خود اختصاص داد  را ی ناخالص داخل د یرشد تول   از  % 3/5 ی سفر و گردشگر
و    یمحدودساز. اقدامات  د ی گرد شغل در سراسر منطقه    ونیلیم  7/6  جادی باعث ا

  ورود   دیشد  کاهش  به  منجر  نیاروپا و چ  کا، یامر  یلطمات وارده بر رشد اقتصاد
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  یگردشگر  تی فعال  بر  افول  نی ا   رودیم  ارانتظ.  است  شده  انهیخاورم  به  گردشگر
  ییکشورها  ژهی بو  باشد  داشته  یاقابل مالحظه  ریمنطقه تأث  یاز کشورها  یاریبس

درآمد اتکا    یبعنوان منبع اصل  یبه گردشگر  داًیشد  کهچون مصر، لبنان و اردن  
رو   ن یهمچن دارند.   منطقه  یدادهای لغو  اکسپو    یالملل نیب   شگاهی نما  ر ینظ  یامهم 

عربستان سعود  یدب  220 در  ساالنه  م  یو حج  انتظار    25  بیترت  به  رفت ی که 
اقتصاد کشورها را    د، یرا جلب نما  یمذهب  زائر  ونیلیم   2  و  دکنندهی بازد  ونیلیم

داد.   خواهد  قرار  فشار  جهان  طبقتحت  سازمان  بازه    ی گردشگر  یگزارش  در 
سال    هی ژانو  نیب  یزمان اکتبر  ورود  2020تا  گردشگران  منطقه   یحجم  به 

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

 منطقه   یهادولت   ی داخل  ناخالص  دیتول   در  بخش  ن ی ا  سهم   کاهش  اول، .  زندیم
تاث  ی ابرجسته  گاهی جا  یرنفت یغ  گران یباز  یبرا  که دوم،  نرخ    ر یدارد.  بر  آن 

  ، بحران   ن ی واسطه ا  به 1ی .س وی.دبلیپ   ی تی شرکت چندمل  یبرآوردها  طبق .  یکاریب
با گردشگر  000/40امکان حذف   مرتبط    یعضو شورا  یکشورها  در  یشغل 

 با   مقابله  ی برا(.  Bejjani, et al., 2020( وجود دارد )فارس)   جیخل  یهمکار
برا  یهادولت  از  یاریبس  ها، چالش  نی ا را  عمل  ابتکار  از    تی حما  یمنطقه 

کشورها  مذکور صنعت   گرفته  یدر  دست  در    شامل  اقدامات  نی ا .  اندخود 
توسط   ی)برا  یگردشگر  یهاشرکت  یبرا   ژهی و  یاعتبار  خطوط  شی گشا مثال 

مربوطه   یها نهی هز   ری سا  و  ی گردشگر  عوارض  از  ت یمصر(، معاف  یبانک مرکز
در    ن، ی ا  بر  عالوه.  باشدیم و امارات( و ...    نیاقدامات بعمل آمده در بحر  ری)نظ

.  است  شده   ژهی و   توجه  ی گردشگر  بخش  به  ییزداتی محدود   با  مرتبط   یها برنامه
ماه    ان ی تا پا  % 25  ت ی با ظرف  یگردشگران داخل   رش ی مجاز به پذ   ها هتل  مصر،   در
 یکه شمار  نی ژوئن شدند، مشروط به ا   ماهدوره پس از    در  %50  تی و ظرف  یم
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کننده،    یضدعفون   زات یکارکنان، نصب تجه  ش یاز جمله آزما  یمنی از اقدامات ا
گرفتن   نظر  قرنط  یساختمان  ای طبقه    کیدر  بخش  عنوان  به    ی برا  نهی مشخص 

مشکوك   را    یاجتماع  یگذارفاصله  اقدامات  و  مثبت  شی آزما  جهینت  ای موارد 
 کنند.  تی رعا

 یریگجهینت 

  اقتصاد  اصلی  هایویژگی  از  یکی  عنوان  به  هادولت  بودن  رانتیر   اگرچه
 که   المللبین  اقتصاد  در  منطقه  ادغام  اما  گرددمی  محسوب  خاورمیانه  کشورهای

  از  دیگر   یکی   خورد،  رقم   مدرن   خاورمیانه  گیری شکل  از   پیش  هاسال
  این  در.  است  شده  توجه  بدان   کمتر  تاکنون  که  آید می  حساب  به  هاییویژگی
  در  دوران  آن   استعماری  هایقدرت  نفوذ  و  دخالت   عثمانی  دولتمردان   ارتباط، 

  و  اروپایی  هایقدرت  از   وام   دریافت  برای  محلی   را  امپراتوری  اقتصاد  حوزه
  اساس،  این  بر.  دانستند می  خود  حکومت  یبقا  تداوم  برای  تضمینی  همچنین

  به   معطوف  اقتصاد  با  اول  جهانی  پساجنگ  دوره   در  خاورمیانه  هایدولت
  ایران،   یاستثنا   به  اول  جهانی  جنگ  از   پس.  شدند   متولد  المللیبین  بازارهای

  یا  قیمومیت  وضعیت   در  منطقه  کشورهای  تمامی  ؛سعودی  عربستان  و  ترکیه
اقتصاد    گیریجهت  تداوم  باعث  مذکور   شرایط.  داشتند  قرار  الحمایگی تحت
 به  بزرگ  هایقدرت  اقتصاد  نیازمندی  راستای  در  منطقه  تاسیس  تازه  هایدولت
ارتباط،    در بود.    المللیبین   بازارهای  اصلی  راهبران  عنوان   در  نفت  کشف این 

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

اختالل می نفتی دچار  پیشرفت کشورهای  و    غیرنفتی  کشورهای  و   شودتوسعه 
در    هایعموزاده  بالعوض   هایکمک  کاهش   شاهد   میزان   همین   به   نیز خود 

فارس    ثروتمندکشورهای   خلیج   انسانی   نیروی  عظیم  خیل  بیکاری   وحوزه 
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  بازارهای  در  خلل  ایجاد  اساس،   این  بر.  هستند  نفتی  کشورهای  در  خود  شاغل
  19-یدوکو  مسری  بیماری   فراگیری   جمله  از  مختلف  علل  واسطه   به   المللیبین

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

 . باشدمی المللبین محیط
  هایظرفیت  گویای  گذشته  دهه  سه   طول  در   الملل بین   سیاسی   اقتصاد   نقشه  تغییر
اقتصادی    هایزیان  و  رشد  حیث  از  شده  جهانی  المللبین  نظام  بالقوه توامان 

  است   توانسته  که  حال  عین   در  هادولت  متقابلاست. به عبارت دیگر وابستگی  
  برزیل  اندونزی،   هند،  چین،  نظیر   اقتصادی  نوظهور  هایقدرت  موفقیت  ساز زمینه

 ادغام   اقتصادهای  وضعیت  بر  منفی   تاثیرات  المللبین  هایبحران  در   گردد ...    و
ب   شوك  ارتباط،  این   در .  دارد   الملل بین  اقتصاد  در  شده  ی مسر  یماریدوگانه 

ق   19-کووید سقوط  و    طور   به  را  لمللانیب  اقتصادنفت،    متیو    اقتصادعام 
  حفظ  یبرا  هادولت  طرف،  ک ی   از طور خاص متاثر نموده است.    بهرا    انهیخاورم

ا   وضع   به  مجبور   شهروندان   جان گسترش  مهار  هدف  با  تردد  منع    ن ی مقررات 
بخش  نی ا  گر،ی د   طرفاز    هستند؛  روس ی و بر  اقتصاد  یهااقدام    ی مختلف 

تاث موجب    یی سو  راتیکشورها  و  .  است  شدهاقتصاد    شدن  یارهی جز داشته 
باعث شوك عرضه و    یامنطقه  و   ی المللنیب  سطح   دو   در  یمحدودساز  یها برنامه
  داشته  دنبال  به  را  فقر  قیتعم  خود  نوبه  به  شوك  نی ا  و  دهی گرد  یمنف  یتقاضا
د است عبارت  به  که    گر، ی .  آمده  بعمل  ن  یزی گر اقدامات  آنها  انجام    ستیاز 

  و  یمنف  ی تقاضا  و  عرضه  د یبازتول  از  نافرجام  حلقه  ک ی   یریگ شکلموجب  
  ره یزنج  در  اختالل  جاد ی ا  با   یکنترل  یهاکه برنامه  یشده است. به طور  فقر  قیتعم

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

ا  یمنف  یتقاضا  ده یپد بر  است.  همکار  ن ی شده  قطع  در    یاقتصاد  یهایاساس، 
وضع ب  المللنیبسطح   ناش  تیواسطه  ا  یمبهم  نتا   یماریب  ن ی از    ، آن  یمنف  جی و 



 ي فصلنامه دولت پژوه  60

 

  با.  است  داده   قرار  سقوط  یبی سراش  دررا    انهیاز جمله منطقه خاورم   یاقتصاد جهان
  منطقه  و  جهان  یاقتصاد  ت یوضع  از  یادکنندهیناام  انداز چشم  فوق   ری تصو  آنکه
  سقوط   و  19-کووید  یمسر  یماری)ب  اشاره   مورد   حادثه  دو   هر  اما  دهدیم  ارائه

  ی وابستگ  در  انهیخاورم   یهادولت  نظر  دیتجد  یبرا  یاهی پا  تواندیم(  نفت  متیق
  عبور   حق (،  دروکربنیه   منابع  یدارا  یها)دولت  نفت   شکل   در   رانت   منابع  به

  از  کمک  افت ی در  ای (  هی )سور   کیژئوپلت   تی موقع )مصر(،    هایکشت  تی ترانز
 بزرگ )اردن و مصر( باشد.   یهاقدرت
سرمایه   حجم   کاهش   فوق،   موارد بر    عالوه  و  خارجی،    های گذاری تجارت  مستقیم 
کاهش    المللی بین   گردشگران   ورود   میزان   افول  نهایت  در  و  منطقه  کشورهای  به 

  کشورهای   به   مناطق سطح انتقال وجه ناشی از اشتغال نیروی کار شاغل در دیگر  
  دنبال   به   که   باشد می   کشورها   متقابل   اقتصادی   وابستگی   این   از   دیگر   ای پرده   ، منطقه 

  سراسر   در   ها دولت   توسط   آمده   بعمل   اقدامات   و   19-ید و کو   مسری   بیماری   گسترش 
  . است   شده   منطقه   اقتصادی   وضعیت   نزولی   روند   ساز زمینه   خاورمیانه   جمله   از   و   جهان 

  -ی اجتماع   اصالحات   ی ساز اده ی پ وهله اول    در   د ی منطقه با   ی ها دولت   ارتباط،   ن ی ا   در 
در دو سطح    ی اقتصاد   ی ها ی همکار   ، ادامه   در را در دستور کار قرار دهند.    ی اقتصاد 
  جبران   ر ی مس   نمودن   کوتاه   ی برا   یی انبرها ی م   تواند ی م   ی الملل ن ی ب   و   ی ا منطقه 

  ت ی وضع   ن ی ا   از   رفت برون   ع ی تسر   ی برا کرونا باشد.    روس ی از و   ی ناش   ی ها خسارت 
  این . رد ی گ   قرار   انه ی خاورم   ی کشورها   کار   دستور   در  ی ادغام تجار  برنامه  ست ی ضرور 

  و   ی ا منطقه   ارزش   ی ها ره ی زنج   ل ی تسه   زمینه پرتو یکپارچگی اقتصادی    برنامه باید در 
  د ی با   ن ی همچن   مذکور   برنامه .  نماید   فراهم   را   ی ارزش جهان   ی ها ره ی زنج   در   بهتر   ادغام 

  ی ا راهبرد توسعه منطقه   ک ی در چارچوب    ت ی ف ی با ک   ی ها ی گذار ه ی سرما   جذب   نه ی زم 
  ی بخش ن ی ب   ی کردها ی رو   از   تواند ی م   برنامه   ن ی ا .  سازد   فراهم   را   دار ی پا   و   ر ی فراگ   متنوع، 

تمام کند   ت ی حما   ی ا منطقه   تال ی ج ی د   بازار   ک ی   جاد ی ا   ر ی نظ  البته  و    ها برنامه   ن ی ا   ی . 
  ی تمام   ی کرونا و دسترس   رگذار ی منوط به کشف واکسن تاث   انه ی نجات اقتصاد خاورم 

 .   است کشورها بدان  
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