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 منا منطقه در درمانده دولت تداوم چرایی
 «ویروس کرونا» تا «بهار عربی» از

 

 مجتبی اسماعیلی - *رادآرش سعیدی
  قرائیاکبری بندهمحمد الهعلی 

      .)/4.0(http://creativecommons.org/licenses/by/This is an open access article under the CC BY license              

 چکیده
با  ی( به طرز باور نکردن2021تا کنون ) 2011از سال  )خاورمیانه و شمال آفریقا( منطقه منا

بزنگاه  نیاز ا یمتعدد یهالیتحل و چالش و رقابت رو به رو استتنش،  ،یریمشکالت فراتر از درگ
آمده  شیپ یهاهمزمان به چالشبه طور ها کدام از آن چیشده است؛ اما همنتشر یا چرخه رذیلت 

، مورد اندها را داشتهدر بحران یرقابل انکاریکه نقش غ روسیو کرونا و بهار عربیاز دو موج 
مسئله است:  نیا یبه دنبال بررس یاساس پژوهش کنون نی. بر همنشده استگرفته قرار  یبررس

در  یهادولت ریاند، چگونه در مسشده روسیو کرونا و بهار عربیدو موج  ریکه درگ یکشورها
 نیدر ا قیخواهند کرد؟ روش تحق یرا ط یریاند و چه مسمانده یباق ، ضعیف و ورشکستهمانده

نتیجه . باشدیم ینترنتیو ا یاسناد ،یااطالعات آن کتابخانه یو گردآور یلیتحل-یفیپژوهش توص
 روسیو کرونا و بهار عربیدو موج  ریمنطقه که درگ یاز کشورها یاریبس دهد،ینشان م کلی مقاله

و  یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یدر حوزه اقتصاد یبرطرف نکردن معضالت داخل لیاند به دلشده
ها در حوزه آنچرا که درمانده و ورشکسته قرار دارند. ضعیف، دولت  ریهمچنان در مس ینظام

داشته باشند و همچنان فساد و  یکاف شرفتیاند پنتوانسته و... یاجتماع ،یبهداشت ،یاقتصاد
به صورت  یشاهد اثرات منف ندهیآ یهادهه ایها مشهود است که احتماالً تا دهه در آن یناکارآمد

 بود. میها خواهدر آن شیکم و ب

 یدولت درمانده، ورشکستگ روس،یکرونا و ،بهار عربیمنا، : کلیدواژگان
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 مقدمه
حمله آمریکا به »المللی به خصوص بعد از های بینای با بحرانتوان منطقهرا به حق می 1منا

« شیوع ویروس کرونا»و در حال حاضر « 2011 بهار عربی»، «های تروریستیرشد گروه»، «عراق
محسوب کرد. به طوری که این منطقه را به طرز باور نکردنی با مشکالت فراتر از درگیری، تنش، 

های تداوم دولت»ها ترین این چالش. بدون شک یکی از خطرناکلش و... رو به رو نموده استچا
شتاب بیشتری گرفته است. از « ویروس کرونا»و « بهار عربی»است که با دو موج تاریخی « درمانده

ساز کرونا، این مسیر ورشکستگی، زمینهشود، بعد از حل و فصل معضل ویروس بینی میرو پیشاین
اقتصادی،  هایسیستم چرا که ناکارآمدیها دومینووار در منطقه شود؛ اعتراضات و خشونت

توان گفت با نیز در اکثر کشورهای منطقه پایدار است. بنابراین می امنیتی-اجتماعی و سیاسی
در منطقه منا، همچنان این منطقه با مشکالت متعددی روبروست. در  بهار عربیگذشت یک دهه از 

اند ، خزان عربی و... گذاشتبهار عربیلی که بسیاری از کارشناسان منطقه و جهان این موج را حا
گذشت  بهار عربیو نسبت به گسترش این موج نگاه خوشبینانه داشتند. اما هر چه از تاریخ این موج 

، ایم. به طوری که با همه گیر شدن ویروس کروناهای بیشتر در منطقه شدهشاهد گسترش چالش
و  بهار عربین دو موج )های که با ایمشکالت این منطقه را به اوج خود رسانده است و اعم دولت

های ورشکسته یا درمانده قرار داده است. این مواجه شده بودند در مسیر دولت کرونا ویروس(
رفت اند، پیشها در اصالحات عمیق و کارآمد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... ناتوان ماندهدولت

تر شده است و احتماالً در ها گستردهاند. فساد و ناکارآمدی در آنکافی و رضایت بخشی نداشته
در منطقه ادامه پیدا کند. چرا که شرایط اقتصادی، اجتماعی  بهار عربیای از آینده نزدیک موج تازه

ر ایجاد خواهد های مکرحادتر شده و بحران 19-و سیاسی به ویژه بعد از همه گیری ویروس کووید
 19-تا همه گیری کووید بهار عربیکرد. حال، زمان آن فرا رسیده که نگاهی به آنچه بعد از موج 

ها زمینه ورشکستگی و درماندگی را فراهم کرده است، پرداخته شود. چرا که مشکالت این در آن
برای منطقه به همراه  های دیگری راها چالشای شده است و تقریباً هر کدام از آنها منطقهدولت

چرا کشورهای که درگیر دو موج خواهد داشت. بر این اساس، پرسش اصلی مقاله این است که 
پژوهش اند؟ های درمانده باقی ماندهاند، همچنان در مسیر دولتو ویروس کرونا شده بهار عربی

له بدین قرار است . فرضیه مقادهدتحلیلی به آن پاسخ می -روش توصیفی حاضر با بهره گیری از
 لیاند به دلشده روسیو کرونا و بهار عربیدو موج  ریمنطقه که درگ یاز کشورها یاریبسکه 

همچنان  یو نظام یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یدر حوزه اقتصاد یبرطرف نکردن معضالت داخل
 یو اجتماع یبهداشت ،یها در حوزه اقتصاددولت درمانده و ورشکسته قرار دارند. آن ریدر مس

ها مشهود است که در آن یداشته باشند و همچنان فساد و ناکارآمد یشرفت کافیاند پنتوانسته
                                                           

1. Middle East and North Africa 
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از  بود. میها خواهدر آن شیبه صورت کم و ب یشاهد اثرات منف ندهیآ یهادهه ایاحتماالً تا دهه 
بندی مورد بررسی قرار خواهد داد. سپس به رتبهرا  بهار عربیاین مقاله ابتدا دولت درمانده و این رو 

پردازد. در اند، میو کرونا ویروس بوده بهار عربیهای منطقه که درگیر ورشکستگی در دولت
گیری و با یک نتیجه هادولت یبر تداوم درماندگ 19-دیو کوو بهار عربیموج  ریتأثنهایت با تحلیل 

 رسد.به پایان می
 

 پیشینه -1
ا این که دومینووار در منطقه منا، آثار متعددی نگاشته شده است. ام بهار عربیدر خصوص 
ها بررسی شده باشند، وجود ندارد یا و کرونا ویروس بر شکست دولت بهار عربیهمزمان دو موج 

 اند. آن هم در راستای دولت درمانده؛ چرا که موضوع،ها پرداختهبه صورت پراکنده و کلی به آن
ورد توجه م یاست که به تازگ ی، موضوع«روسیکرونا و»تا  «بهار عربی» ازمنا ده در دولت درمان

ن باعث آن منتشر نشده است و همی در خصوص یرو تاکنون منابع اندکنیقرار گرفته است، از ا
نداشته باشند. در ادامه به  روشده که کتب و مقاالت منتشر شده هیچ گونه مشابهتی با مقاله پیش

 شود:ت برای مقاله مفید باشند، اشاره میتوانند در کلیاها که میآن برخی از
سریع عمل  کووید:تسکین بحران اقتصادی » ی با عنوانودر دیماور کتاببیترس و ریچارد بالدوین

اند به این موضوع اشاره گردیده منتشر کرده 2020در سال  «1کن و هرکاری که نیاز هست انجام بده
کند. نقطه قوت این کتاب این است که به اقتصاد جهان را با بحران روبرو میکه ویروس کرونا 

کند. اما نقاط ضعف آن های اصلی دولت درمانده یعنی ناکارآمدی اقتصادی اشاره مییکی از پایه
 :Baldwin and Weder di Mauro, 2020) منا استمنطقه  بر 19-ثیر بیماری کوویدأت عدم بررسی

1-200.) 
« 2الملل و جهان سومها؛ حاکمیت، روابط بینشبه دولت» با عنوان یکسون در کتابرابرت ج

در اسم،  فقطهستند که  ییهاکه در جوامع جهان سوم وجود دارد، شبه دولت یزیاست چ معتقد
هستند. از نظر  ناتوانی و رفاه اقتصاد یاجتماع یایحقوق بشر، مزا نیها از تأمدولت نیند. اادولت

امکان گسترش  که ثبات هستندیب یها ناکارآمد، نامشروع و از نظر داخلدولت نیجکسون، ا
کند. نقطه قوت را بدتر می شانتیوضع زین یو مداخله خارج کنندیرا فراهم م سمیخشونت و ترور

ها به شمار های ناکارآمد است که یکی از عناصصر ورشکستگی دولتاین مقاله پرداختن به دولت
و تأثیر آن بر  19-و کووید بهار عربینقطه ضعف آن عدم پرداختن به موضوع  رود. امامی

 .(Robert, 1993: 1-93)ورشکستگی است 
                                                           

1. Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes 
2. Sovereignty, International Relations and the Third World 
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بر منازعات  19-دیووک ریتأث یبررس»ی با عنوان مهدیه حیدری و مرتضی نور محمدی مقاله
که ادراک  معتقدنداند. نویسندگان منتشر کرده« و عراق منی ه،یسور ی: مطالعه موردانهیخاورم

بوده و  ینظام داتیهدتبر  یهمچنان مبتن انه،یدر خاورم داتیو نوع تهد تیها از امندولت دیتهد
 دیبرداشت تهد رو،نیبرداشت نشده است. از ا نیدر ا یرییکرونا منجر به تغ روسیگسترش و

 یبرا ریدرگ یهاها و طرفدولت یمساع کیو تشر یهمکار ازمندیکه ن 19-دیاز کوو یمشترک
ی تهدید نظامی به . نقطه قوت این مقاله شناسایوجود ندارد انهیمهار و مقابله با آن است؛ در خاورم

ها است. اما نقطه ضعف آن عدم پرداختن به موضوع کرونا و نقش آن بر عنوان یکی از عناصر تنش
: 1399دی، باشد )حیدری و محمهرج و مرج، ورشکستگی که عامل اصلی تهدید و چالش می

 (.heydari and Noormohammadi, 2020: 327-356 )؛(327-356
 ینهاد لیتحل» ی با عنوانی در مقالهآباد یثان یالهام رسول و رادسعیدیعطار، آرش  دیسع 

له تالش منتشر کردند. نویسندگان این مقا 1397در سال « انهیورشکسته در خاورم یهادولت
را بررسی کند.  یمن و سوریه مشترک و خاص در سه کشور عراق،اند، مسیرهای ورشکستی کرده

ها در سوریه، یمن و عراق است. اما ضعف ورشکستگی دولت نقطه قوت این مقاله بررسی چرایی
)عطار و دیگران،  و ویروس کرونا است بهار عربیاین مقاله عدم پرداختن به ارتباط دولت درمانده با 

 (. Attar and Others, 2018: 135-158)؛(135 -158: 1397
 عربی بهار»به دو موج  گذشته هیچ نوشتار قابل توجهی دههچنانچه مشاهده شد در طی یک 

؛ این مقاله اندهنپرداخت ها بر تداوم ورشکستگیبه طور همزمان و نقش آن« کرونا ویروس»و « 2011
ن اثر از سایر گردیده تا ای آنچه موجبدر واقع  .قصد دارد ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کند

تمرکز بر دو  آثار نگاشته شده در این باره متفاوت و متمایز گردد در دو نکته قرار دارد: نخست
ا آنگونه که یکه در سایر آثار یا نادیده گرفته شده و « کرونا ویروس»و « 2011 بهار عربی»بحث 

ها در تداوم ورشکستگی است که ش آنشایسته بوده به آن پرداخته نشده است. دوم پرداختن به نق
 بخشد.توسط کارشناسان مغفول مانده است و به پژوهش اهمیت و نوآوری می

 

 مفهومی -چارپوب نظری -2
 نگاه مفهوم و-دولت درمانده -2-1

وارد گفتمان دانشگاهی و  1990عنوان یک رویکرد در سال ـ به« 1دولت درمانده»اصطالح 
به این موضوع  4«های درماندهنجات دولت»تحت عنوان  3«رتنر» و «2هلمند»سیاسی شد. اولین بار 

                                                           
1. Failed- State 
2. Helman 
3. Ratner 
4. Saving Failed- States 
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های آن فرو ریخته و قادر به تأمین امنیت های بودند که زیرساختها دولتپرداختند. منظور آن
( 138 :1396، رادسعیدیدانستند )عطار و ها دولت را ناکارآمد میتر از همه مردم آننبودند و مهم

(Attar and saeedirad, 2018: 138در مجموع کشورهایی که در این دسته .)گیرند، بندی قرار می
برند یا با خطرات دشواری مواجه هستند. لذا افزایش ثباتی شدید رنج میکشورهای هستند که از بی

چرخد که کشورها با تهدیدات خاصی های درمانده حول این موضوع میتمرکز بر مفهوم دولت
د که صرفاً محدود به سایر کشورها نیست و تهدیدات گوناگون دورترین نقاط جهان مواجه هستن

است که عامل  ترگیرد؛ این تهدیدات ناشی از کشورها و حتی بازیگران کوچکرا هم در برمی
 (. بسیاری از مباحث دولتMosavinia, 2011: 29()29: 1390های درمانده هستند )موسوی نیا، دولت

خود که مسئولیت آن را بر عهده دارد، تمرکز  دم توانایی دولت در انجام خدمات اولیهدرمانده به ع
 برابر در مرزها داری مطلوب، کنترلکند. مانند تضمین صلح و ثبات، اجرای قانون، حکومتمی

های درمانده فراتر از اعتراض، شورش و پایداری اقتصادی. درحالی که دولت و رشد تهدیدات،
ریزد منظور شرایطی است که در آن ساختار دولت، اقتدار، قانون و نظم سیاسی فرو می کودتا است.

 و نیاز به بازسازی مجدد دارد.
 اقتدار، مختلف، دهد که ساختارهایبنابراین، درماندگی و شکست در سطح دولت زمانی رخ می

و... است که پس از اقتصادی  -سیاسی فرو ریزد که حاصل آن خأل سیاسی نظم و قوانین قدرت،
های مختلف دولت شود تا بازیگران غیردولتی نقشآید. این خأل سبب میشکست دولت به وجود می

را بر عهده بگیرند و سایر بازیگران را که قادر به احیای مجدد خود و پر کردن خأل نیستند را کنار 
ـ با توجه به از دست دادن تدریجی بزنند. این مفهوم عالوه بر فروپاشی، با فرایندی که در آن، دولت 

(. البته Rotberg, 2002:78هایش ناکام است، ارتباط دارد )های خود ـ در انجام مسئولیتتوانایی
کارشناسان به شکست و درمانده )از غرب تا شرق و از جنوب تا شمال( نگاه یکسانی  فراموش نشود که

دی برای دولت درمانده یا ورشکستی در نظر های متعدندارند. هر کدام ممکن است تعریف و شاخص
نگاه به بگیرند. اما در این مقاله هدف تعریف جدید از دولت درمانده یا شکست نیست. بلکه 

های بانک جهانی، توسعه انسانی، بیکاری، کسب گزاری بر اساس شاخصهای درمانده و نمرهدولت
چنان در مسیر چرخه رذیلت و درماندگی وکار و... کشورهای منطقه است که در یک دهه گذشته هم

 (.U.S. Census Bureau, 2020: 12کند )است، بررسی می
 مفهوم و نگاه -2011 بهار عربی -2-2

باشد و در بین ترین مسائل در منطقه منا میترین و اساسییکی از مهم بهار عربیپدیده 
در گفتمان جمهوری اسالمی کارشناسان و پژوهشگران درباره تعریف آن نظر یکسانی وجود ندارد. 

، «الصحوه» مترادفدر فارسی، بیدرای »اسالمی تعبیر شده است،  بهار عربیایران، از بهار عربی، 
بهار (. در مجموع Darabi, 2020: 115)؛(115: 1399دارابی، )«در زبان عربی است «یقظه»و « لوعیا»
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 از آن به اقتصادی است که تاریخ و سیاسی مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، ، رویدادهای2011 عربی
از شوک پنجگانه )اقتصادی، اجتماعی،  کند و موجییاد می «خزان عربی»یا « عربی بهار» عنوان

 مورد رویدادها زنجیره این میراث امروزه،. کرد منا ایجاد منطقه کل بر فرهنگی(نظامی، سیاسی و 
 .(Ali Adraoui, 2021است ) نامشخص هنوز حدودی تا و است اختالف

تر امیدوار باشند. ی بهتر و عادالنهها نفر به آینده، باعث شد میلیونبهار عربیگسترش این موج 
نگر های مردمی فقط به صورت سطحیچرا که خواسته. بود خیالیاجمالی و  نگاه یک فقط این اما

باشند. ها بودند پایدار میدر نظر گرفته شدند و هنوز همان مشکالتی که مردم به دنبال برچیدن آن
یا بهار عربی هر چند حرکتی الهام بخش بود، اما منجر به اصالح عمقی در تمام  بهار عربیرو از این
منجر  سیاسی، نظامی آشفتگی و اقتصادی، اجتماعی و.... مشکالت ها،درگیریبه ها نشد و حوزه

 و کفایتیبی فساد، توانندنمی دیگر که شدند متوجه بودند، در رأس قدرت هر چند کسانی که .شد
 انجام مردم شکایات پذیرش برای را خاصی اصالحات شدند مجبور هاآن. انکار کنند را خشونت

اما اصالحات تا تغییر ، (Aramesh and Others, 2016: 40)؛(40: 1395دیگران، دهند )آرامش و 
 اصالحات سر بر مردم بین عمیق شکاف چرا کهحکومت در این کشورها نتیجه مثبتی در برنداشت. 

 این بر اعتقاد که شد ایجاد مردم بین در عمیقی اعتمادیبی نتیجه، در. شد سیاسی تا اقتصادی بیشتر
رسد آنچه این به نظر می .کندمی دنبال را خود اهداف و مانیفست برسد، قدرت به هرکس که بود

گیری ویروس کرونا اقتصادی و... در جامعه مخفی نگه داشته همه -های سیاسی، اجتماعیشکاف
مدت مدت، میانثباتی کوتاهاست که احتماالً بعد از واکسناسیون شده دوباره آشکار و منجر به بی

 .(Raid Khan and other, 2019: 46-47ندمدت )بستگی به مدیریت کشورها( در منطقه شود )و بل

 
 (Robinson, 2020) 2011 بهار عربی درگیر کشورهای ـ1 شماره نقشه

Map 1- Countries which were Involved in Arab Spring 2011(Robinson, 2020) 
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 منطقه منا -3-2
 عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین، عمان، عراق، کشور )ایران، 24 شامل معمول طور منا، به

 تونس، مالت، ، مصر، لیبی، الجزایر، مراکش، جیبوتی،اسرائیلسوریه، لبنان، اردن، فلسطین، رژیم 
 به جهان را جمعیت از درصد 6 باشد. این منطقه تقریباًغربی( می صحرای و سودان اتیوپی،. یمن

جهان به خود اختصاص داده است.  گازی ذخایر از درصد 45 و نفتی ذخایر از درصد 60 همراه
 غربی شمال باشند. در واقع این منطقه ازمی این منطقه در 1درصد کشورهای عضو اوپک 70حدود 

(. به James Chen, 2020: 2) )ایران( ادامه دارد آسیا غربی سودان( و تا جنوب -آفریقا )از مراکش
باعث شده اکثر کارشناسان این کشورها را عضو منطقه منا بدانند، منابع زیرزمینی رسد، آنچه نظر می

)نفت و گاز( نیست، بلکه به دلیل اشتراکات فراوانی همچون زبان، دین، فرهنگ، اقتصاد و... است 
را فراهم کرده است. به همین هر  4و ژئواکونومیک 3، ژئواستراتژیک2که مجموعه ژئوپلیتیک

ها که تداوم دولت این منطقه نمایان شود بر امنیت کل اثرگذار خواهد بود. یکی از آنچالشی که در 
 و کرونا ویروس است.  بهار عربیدرمانده است حاصل از دو موج 

 

 بندی درماندگی در منطقه منارتبه -3
بندی ها رتبهتاکنون نظرات متعددی در مورد دولت درمانده ارائه شده است، اما هیچ کدام از آن

های ضعیف، شکننده و اند و این که همه دولتها ارائه ندادهدقیقی از شکست و درماندگی دولت
یاز به باشد. به همین منظور نورشکستگی را در قالب دولت درمانده آورده شوند، غیرقابل قبول می

ها در  قالب )درمانده( قرار نگیرند؛ شود که همه این دولتبندی احساس میبندی یا رتبهیک درجه
های های متفاوت درمانده شده باشند. بنابراین اگر بخواهیم در این راستا دولتممکن است از جنبه

بندی با یاز به یک رتبهو کرونا ویروس مواجه شدند( را بررسی کنیم، ن بهار عربیمنطقه منا )که با 
درماندگی یا در لیست دولت  مستحق معیارهای خاص است. چرا که برخی از این کشورها هنوز

های شکست، برآوردهای تقریبی کارکردی بندیرتبهگان درمانده نیستند. به همین منظور نویسنده
های اند. در واقع دادهتهگیری ویروس کرونا در نظر گرفتا همه بهار عربیهای منطقه بعد از دولت

گرایی نیست های ذهنی و نگاه منافعبندی کنند، دادهکه باعث شده این پژوهش درمانده بودن را رتبه
های )چیزی که تا کنون از سوی کارشناسان و تحلیلگران دولت ورشکسته بررسی شده(، بلکه داده

                                                           
شود. تشکیل می کشور 41 که از دولتی بین کارتل یا سازمان یک نفت صادرکننده کشورهای سازمان OPECاوپک  .1

. الجزایر عربی، متحده امارات عربستان، لیبی، عراق، اندونزی، قطر، گابن، اکوادور، نیجریه، ونزوئال، کویت، ایران،
 دوره طی دادهها به دسترسی عدم بدلیل درآمده است، اوپک سازمان عضویت به 2007 سال از چون آنگوال کشور
 است. نشده منظور تحلیل فرآیند در بررسی مورد زمانی

2. Geo-politics 
3. Geo-strategic 
4. Geo-economic 
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 اند.دهخامی است که از سوی سازمان ملل، بانک جهانی و... منتشر ش
روبرو  19-و کووید بهار عربیبر این اساس ضروری است که کنشگران منطقه که با دو موج 

های دولت درمانده اند را مورد قضاوت قرار داد تا بتوان عیارهای این کشورها بر اساس ویژگیبوده
ل(، سا 5مدت )یا ورشکسته را مشخص کرد. چرا که وضعیت این کشورها حداقل در مرحله کوتاه

باشند. به همین منظور ما سال( قابل تغییر می 30و  25، 20، 15سال( و بلندمدت ) 10) مدتمیان
سال آینده شرایط بهتری  5ایم. کشورهای که احتماالً تا بندی از )الف( تا )ج( در نظر گرفتهرتبه

 30و  25، 20، 15ایم و کشورهای که در وضعیت بلندمدت )کنند در رتبه )الف( قرار دادهپیدا می
ص شد با درماندگی روبرو خواهند بود در رتبه )پ تا ج( قرار سال( و چه بسا بیشتر از زمان مشخ

ها )ج( است که بدترین آن  )ج( بندی برای سطح درماندگی از )الف( تادر واقع رتبه خواهیم داد.
(، وضعیت کسب و کار، GNIبندی، تولید ناخالص ملی )باشد. الزم به ذکر است که در این رتبهمی

 ها در نظر گرفته شده است.فساد و... دولت
 

 از بهار عربی تا کرونا هاتداوم درماندگی دولتبندی کشورهای منطقه و رتبه -4
 الف-رتبهتونس:  -1-4

همچنان  اما تا کرونا ویروس اصالحات متعددی در کشور تونس انجام گرفته است. بهار عربیاز 
 گردشگری درآمد دادن دست از با همراه جمعیتی هایچالش و نامناسب اقتصادی با اصالحات

 ریاست و پارلمانی انتخابات و تصویب را جدید اساسی قانون. روبرو است ویروس کرونا از ناشی
 سیستم شدن تکهتکه مانند داخلی، هایمحدودیت (. اماBelhaj, 2021کرد ) برگزار را جمهوری

 با اقتصادی، کلیدی اصالحات مورد در اجماع به دستیابی به مربوط مشکالت و سیاسی احزاب
را در  اقتصادی بهبود روند تا است شده همراه همسایه لیبی در مناقشه مانند خارجی هایمحدودیت

 کند. حمالت ایجاد شهروندان تونسی بین در را ایفزاینده اجتماعی نارضایتی و این کشور کٌند
 ناخالص تولید از درصد 15 کارگران، تقریباً اعتصاب و گردشگری بخش علیه مکرر تروریستی

 و خارجی گذاری سرمایه افزایش دنبال را کاهش داده است. به همین دلیل به داخلی این کشور
البته شیوع  .است توسعه صندوق تسهیالت نامهتوافق طریق از پول المللیبین صندوق با همکاری

ای ناپایدار نفتی دوباره وضعیت اقتصادی این کشور را در معرض وخامت هویروس کرونا و قیمت
قرار داده است. چرا که تشدید ویروس کرونا بر اقتصادی )گردشگری، اشتغال و صادرات( تأثیر 

 74در رتبه  فساد نظر و از 91 انسانی رتبه توسعه بندیمنفی گذاشته است. اما از آنجایی که در رتبه
شود که با مهار ویروس کرونا و به تعادل رسیدن قیمت نفت، این پیش بینی می جهان قرار دارد،

 (.World Bank, 2020وضعیت امیداور کننده ای در این کشور نهادینه شود )
 ب-رتبهالجزایر:  -2-4

حکومتی ضعیف و ناکارآمدی روبرو  سیستم و اقتصادی مشکالت نزدیک به دو دهه با الجزایر
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به طور  اقتصاد آن. است مسلط قدرت ساختار کلیدی عناصر بر هنوز ارتشاست. در این کشور 
 سازی خصوصی بهار عربیاست. از طرف دیگر دولت بعد از موج  دولتمردان سلطه کامل تحت

است.  کرده اعمال خارجی مشارکت و واردات بر را هاییمحدودیت و کرده متوقف را صنایع
 به تا شیوع ویروس کرونا بهار عربیاین کشور بعد از  هیدروکربنی درآمدهای و تجاری کسری
است. هنوز به صادرات نفت وابسته  شده ارزی ذخایر کاهش به منجر امر این است. رسیده نصف

 درصد 12 به باالی بیکاری نرخ. است داشته تنوع صادراتی زمینه در محدودی هایاست و پیشرفت
 دانشگاهی التحصیالن فارغ و( درصد 19.4) زنان ،(درصد 29) جوانان درصد آن 60که  رسیده است

 کرونا جایگاهی ندارد. شیوع کار بازار در مهارت و تخصص باشند.می (درصد 18.5)
را افزایش داده است  مالیاتی کرده است. درآمدهای در این کشور بسیار کند را گذاریسرمایه

(Belhaj, 2021بنابراین الجزایر .) بهداشت بحران نفت، قیمت شدن نصف از ناشی ترکیبی شوک با 
در حال حاضر . است مواجه 19- کووید شیوع پی در جهانی اقتصادی اختالالت پیامدهای و عمومی

 کسری شد باعث صادراتی درآمدهای شدید کاهش. روبرو است 16.3 بودجه این کشور با کسری
 ملل سازمان بندیهمچنین طبق رتبهیابد.  افزایش داخلی ناخالص تولید از درصد 18.2 به تجارت

پایینی  البته فساد بسیار .دارد قرار 157 کار جایگاهورتبه کسب در متحد و بانک جهانی این کشور
 (.World Bank, 2020دارد ) وجود ( در این کشور30)رتبه 
 ب-رتبهعراق:  -3-4

های افراطی، جمله: رشد گروهحمله آمریکا به عراق، این کشور را با چندین چالش و بحران از 
 ه کرد. نتیجه این چالشای مواجفرقه و قومی ثبات سیاسی، اقتصادی و نظامی، تشدید اختالفاتبی

 گسترده فساد کشور عراق را با در واقع این سیر تحوالت، .ها ورشکستگی این کشور شدو بحران
 روبرو داعش بقایای و با سوریه زیمر منطقه در ثباتیبی شمال، در ترکیه مداخله سطوح، همه در

شود. ها آسیب زده بسیار ضعیف پیگیری میها برای بازسازی مناطقی که داعش به آنکرد. برنامه
 است ناکارآمد این کشور دولتی شود. بخشتوزیع عادالنه درآمدهای نفتی در این کشور دیده نمی

 ضروری خدمات قدیمی، هایزیرساخت فساد، .کندمصرف می را درآمدها از بزرگی بخش که
 همچنان و کرده متوقف را گذاری سرمایه قدیمی، تجاری قوانین و ماهر کار نیروی کمبود ناکافی،

 بیکاری این مشکالت، وجود با .روبرو است هایبا محدودیت نفتی غیر و خصوصی هایبخش رشد
ای اق در وضعیت شکنندهشود؛ بنابراین عریک چالش جدی در این کشور محسوب می همچنان

 و سیاسی آشفتگی نفت( و المللیبین هایقیمت سقوط از )ناشی های مالیقرار دارد که با بحران
 Attar and Saeedi )؛(150: 1397، رادسعیدیاست )عطار و  اجتماعی دوران کرونا گره خورده

Rad, 2018: 150) . این. فراهم نمود را 2019 اکتبربنابراین این موج از ناکارآمدها، زمینه اعتراضات 
هر چند دولت عراق برای . کرد آشکار را عراق اجتماعی-اقتصادی سیستم شکنندگی تظاهرات،

 انتقاالت و نقل و بازنشستگی حقوق دولتی، بخش در حمایتی جلب رضایت تظاهرکنندگان، بسته



 

 

 

52   1401بهار  (،72) 4، شماره 18المللی، سال فصلنامه مطالعات بین 
 

 اختالالت رودمی انتظاررو ای معضالت پابرجاست. از اینکرد، اما همچنان بخش عمده اعالم را
شاهد استمرار ناکارآمدی  و دهد قرار تأثیر تحت شدت به را عراق کرونا ویروس، گسترش از ناشی

جهان قرار  120  انسانی در جایگاه توسعه اقتصادی در این کشور باشیم؛ چرا که این کشور از لحاظ
وکار در کسب بندیبر اساس رتبه و( 162 رتبه) باشدهنوز پا برجا می (، فسادUN, 2020: 3دارد )
هار چتوان اذعان نمود که (. عالوه بر موارد مذکور میIMF, 2020:1جهان قرار دارد ) 172رتبه 

 قومی نزاع گرفتن شدت و اصالحات بحران فساد، – دولت غارتگری عراق، به آمریکا مؤلفه حمله
 این همچنین،. است کشانده تشکس وسویسمت به عراق را دولت که هستند هایشاخص مذهبی ـ

 ها،آن یارگیری و بزرگ هایقدرت مداخله جمله؛ از عمده چالش یا پیامد سه اندشده باعث مسیرها
بگذارد )رجبی و همکاران،  جابه منطقه در مذهبی ـ قومی اختالفات افزایش تندرو، نیرو گسترش

 (.Rajabi and Others, 2021: 114)؛(114: 1399
 پ-بحرین: رتبه -4-4

سابقه های است که از دید تاریخی اگر بیجهان عرب به خصوص بحرین شاهد دگرگونی
های سیاسی در مانند بوده است. ماهیت ساختار سیاسی، سرکوب شدن آزادینباشد، بدون شک بی

زمینه های بزرگ و... ها از قدرتها، نابسامانی اقتصادی، اثرگذاری روز افزون بر دولتگذر دهه
 ,Norie and Others)؛(12: 1397ها در دو دهه گذشته شده است )نوری و همکاران، ساز آشوب
تری بخشید، سرکوبگری (. اما آنچه به تداوم دولت درمانده در این کشور، روند شتاب 12 :2018

 در منتقد و مخالف هایچهره شیعه، محرومیت اکثریت با برخورد در حاکم خانواده و سنی اقلیت
 2011 به همین منظور اکثر کارشناسان معتققدند در بحرین هنوز عوامل نارضایتی. است انتخابات

کسری مواجه کرده  بودجه این کشور را با انرژی جهانی قیمت پابرجاست. از طرف دیگر کاهش
 در این کشور لغو بنزین و سفید نفت گازوئیل، گوشت، هاییارانه 2015 سال به طوری که از. است

(؛ اما آنچه باعث شده Freer, 2019: 1) های عمیقی روبرو استچالش بنابراین کشور بحرین با .شد
 45این کشور نیز به طور کامل در مسیر ورشکستگی قرار نگیرد، سه شاخص؛ توسعه انسانی )رتبه 

لتمردان باشد. بنابراین اگر دو( می43کار )رتبه و( و توسعه کسب77جهان(، فساد مالی کم )رتبه 
 دهند، کاهش را سنی و شیعه جمعیت بین شکاف و از سرکوبگری دست بکشند این کشور بتواند

کند(؛ اما به رتبه الف جهش پیدا می پ شوند )از رتبهبدون شک از مسیر دولت درمانده خارج می
 15)بلندمدت سال( و  10مدتدر صورتی که مسیر کنونی، ادامه پیدا کند، احتماالً در آینده )میان

 سال( شاهد ورشکستی کامل در این کشور )از جایگاه پ به جایگاه ث یا ج( خواهیم بود.
 پ-رتبهمراکش:  -5-4

 حل برای جدید و کارآمد اقتصادی مدل یک ایجاد های برایتالش 2011 سال مراکش از
جمعیتی، روبرو است. شیوع کرونا  و اقتصادی های عمدهچالش اما همچنان با. است داشته بیکاری
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وضعیت رو  19-ویروس منجر به حذف درآمدهای گردشگری در این کشور شد. در واقع کووید
به بهبودی در این کشور را به وضعیت نامشخص سوق داده است. در این کشور همچنان آمار 

تا کرونا در  عربی بهارسوادی مشهود است. مشکل کلیدی که این کشور از کاری باال، فقر و بیبی
در کنار بیکاری است. « دستگاه قضاوتی»و « نظام آموزشی»حاله ابهام قرار داده است اصالح 

(. رشد Surya, 2016است ) باقی همچنان الجزایر و پولیساریو جبهه و غربی صحرای در مشکالت
درصد   2.3اقتصادی روند نزولی به خود گرفته است. رشد تولید ناخالص داخلی در این کشور 

(. The World Bank in Morocco, 2021درصد افزایش یافته است ) 9.2کاری کاهش داشته است. بی
و آثار خشکسالی بر اقتصاد مراکش همچنان تأثیر منفی  19-شود آثار کوویدبینی میاز این رو پیش

ای را تجربه ویژه( رکود اقتصادی 2022رو  )( به طوری که در سال پیشBelhaj, 2021داشته باشد )
 (.World Bank, 2020کند )
 ت-رتبهمصر:  -6-4

 سرکوب و اقتدارگرایی سمت به پیوسته بهار عربییکی از کشورهای است که بعد از  مصر
ای از طبقه البته در راستای نوسازی اقتصاد اقداماتی انجام داد. اما با ظهور گسترده. است رفته پیش

نوسازی اقتصادی، توانایی پاسخگویی به توقعات گسترده مردمی را متوسط در این کشور طرح 
های درمانده قرار داد. البته نباید فراموش کرد که نداشت و در نهایت این کشور را در مسیر دولت

 اند از:عوامل متعددی به این مسیر شتاب بیشتری دادند، عبارت
مسئولین این کشور به طور میانگین ثروتی نفر از  40فساد گسترده: بنابر گزارشی دارایی، اول، 

 جهان قرار دارد؛ 106میلیون دالر دارند و در حال حاضر این کشور از لحاظ در رتبه  1بیش از 
و کرونا ویروس، مدیریت  بهار عربیبحران کارآمدی: مسئله اصلی مصر در زمان دو موج دوم، 

درصد از  50زمانی اتفاق افتاد که نزدیک به  2011راضات ناسب رژیم سیاسی است. در واقع اعتنام
کار این ومردم این کشور درآمدی کمتر از دو دالر در روز داشتند. به طوری که از لحاظ کسب

 جهان قرار دارد؛ 116کشور در جایگاه 
دخالت ارتش: درسته جامعه مصر همگون است و ارتش آن به عنوان ابزار حاکم عمل سوم، 

 کند؛این کشور بیش از حد در سیاست دخالت میکند. اما ارتش نمی
های فقدان آزادی: در چند دهه گذشته تا کنون، دولتمردان مصر بسیاری از آزادیچهارم، 

دهند که اند. منتقدان خود را به قدری تحت فشار قرار میسیاسی و اجتماعی را محدود کرده
 نتیجه بماند؛فعالیتشان اغلب موارد محدود و بی

کشور به  نیا یاست که اعم درآمدها یدر حال نیا کاهش درآمدهای گردشگری:پنجم، 
کشور  نیو... ا یاتیمال یکرونا و ضعف درآمدها روسیو وعیش لیوابسته بود. اما به دل یگردشگر
 (.World Bank, 2020) مواجه کرده است یدرصد 9.7بودجه  یرا با کسر
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کرونا ادامه داشته باشند و اصالحات اقتصادی، بنابراین تا زمانی عوامل مذکور و ویروس 
اجتماعی و سیاسی جدی در این کشور صورت نگیرد، شاهد تداوم دولت درمانده )جایگاه ت( در 
این کشور خواهیم بود. اما آنچه باعث شده این کشور هنوز به صورت کامل ورشکسته نشده است، 

یوه خود قانونی است و دوم ماشین یکی فرهنگ سیاسی که هم به صورت بوروکراتیک و به ش
امنیتی کم حجم و پیچیدگی بسیاری یافته است و هیچ کس مطمئن نیست که در بزنگاه -سیاسی

 (.motalebi and hossini, 2014: 80)؛(80: 1393تاریخی چه اتفاقی خواهد افتاد )مطلبی و حسینی، 
 ث-رتبهسودان:  -7-4

و  ناکارآمد اقتصاد آن همچنان و دولت ای است کهفرقهای و یکی از کشورهای قبیله سودان
 هیچ حاضر حال در است. وابسته بشردوستانه هایکمک به هنوز کشور باشد. اینضعیف می

. جنوبی در دستور کار قرار نداده است سودان نفتی درآمد دادن دست از برای واضحی جایگزین
 آبی، نیل ایالت و جنوبی کردوفان در شمالیسودان  خلق آزادیبخش جنبش و دولت درگیرهای بین

 از پناهندگان هجوم با همچنین سودان .شد نفری میلیون یک از بیش انسانی بحران به منجر
 جنوبی سودان و مرکزی آفریقای جمهوری چاد، اریتره، اتیوپی، اول درجه در همسایه، کشورهای

 هایدرگیری ضعیف است. با نقل در این کشور بسیاروحمل هایزیرساخت. است مواجه
این شوک  .را از دست داد خود نفت تولید چهارم سه حدود جنوبی سودان و جدایی مدتطوالنی

 شکننده تا همه گیری ویروس کرونا، وضعیت 2011های مداوم از سال اقتصادی و درگیری
رقمی  2کرد که از آن موقع تا کنون نرخ تورم را در این کشور  اقتصادی را در این کشور تشدید

با این کشور را  همکاری به تمایلی تجاری هایبانک و خارجی گذاران نگه داشته است. سرمایه
 بندیشده است. رتبه محدود بسیار جهانی اقتصاد و سودان بین مالی و تجاری معامالت. ندارند
کار وبندی کسبجهان و از لحاظ رتبه 173است. از نظر فساد رتبه  انسانی در این کشور پایین توسعه

دهد سودان بدون تغییرات گسترده در ام جهان قرار گرفته است که نشان می 171در جایگاه 
 ,World Bankبندی )ث( باقی خواهد ماند )ای و در رتبهحکومت، همچنان یک دولت حاشیه

2020.) 
 ث-رتبهلیبی:  -8-4

 با کشور این. است قبایل بر مبتنی آن ساختار که آفریقاست شمال ر عربی درکشو لیبی،
 مساحت به لحاظ لیبی دارد؛ مشترک و تونس مرز الجزایر نیجر، چاد، سودان، مصر، کشورهای

 ,Colombo and Varvelliپهناور جهان است ) و کشور قاره و شانزدهمین آفریقا پهناور کشور سومین
 و داخلی عمیق اختالفات همچنین و جدی داخلی جنگ یک با ده ساله که این کشور .(2020
بهار بعد از  است که گاز و نفت صادرات به وابسته کامالً این کشور، اقتصاد. است روبرو ایمنطقه
 .(Walter Feichtinger, 2021است ) شده مشکل دچار سیاسی، و امنیتی ثباتیبی به توجه با و عربی
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 بین ارزش خود را از دست داده است و شکاف بهار عربیپول رایج آن کشور )دینار( بعد از موج 
 قطعی از کشور شده است. این تورم و افزایش سایه اقتصاد رشد باعث سیاه بازار و رسمی ارز نرخ

 آشامیدنی آب به دسترسی. است برق تولید برای سوخت کمبود از ناشی که بردمی رنج برق گسترده
با مشکالت شدیدی روبرو شده است که  2014 سال پزشکی و... در این کشور از خدمات تمیز،

 و بنادر شدن بسته دلیل به نفت صادرات و شیوع ویروس کرونا آن را تشدید کرده است. تولید
های سیاسی در این کشور باعث شده که ثبات ادامه تنش .است شده متوقف تقریباً نفت هایپایانه

 بندی توسعه انسانی این کشور در جایگاه(. از لحاظ رتبهSurya, 2016اقتصادی دور از دسترس باشد )
 رتبه (. همچنین198 بین از 168)جایگاه  است باال در این کشور بسیار جهان قرار دارد. فساد 119
 (.World Bank, 2020ارد )کار در جهان را د و کسب 186
 ج-رتبهسوریه:  -9-4

 ،یالمللنیب و یامنطقه گرانیورود باز ،یکیو استراتژ ییایحساس جغراف تیموقع لیبه دل هیسور
نقطه . اما شد لیتبدز کشورهای درمانده در جهان ا یکیبه  ،...و یستیترور یهاگروه دهیظهور پد

ه بود که ب یاقتصاد-یاسیات سالحکشور با اص نیمخالفت دولت ا ه،یسور یاسیآغاز بروز بحران س
(. اما 50: 1400)خدابخشی،  شد آغاز هیسور در ،یعرب یدر کشورها بهار عربی نویدنبال شروع دوم
اند و جنگ داخلی در این کشور وارد مرحله پایانی های تروریستی شکست خوردهبا این که گروه

آید. چرا که اصالحات جز ده کشور درمانده جهان به حساب می هنوز کشور شده است، ولی این
 هایهیئت سیاسی کارآمدی در این کشور انجام نشده است. مذاکرات سیاسی بین دولت و-اقتصاد

 برای حلی کلیدیراه تاکنون 2014 سال از ملل سازمان حمایت تحت ژنو هایکنفرانس در مخالف
در حوزه  روسیه جمهوری اسالمی ایران و 2017د از اوایل سال هر چن .اندنداده ارائه مناقشه این

 Saeedi Rad)؛(1399و دیگران،  رادسعیدیاند )کاهش داده سوریه را در و نظامی، خشونت سیاسی
et.al., 2020)میلیون نفر  6ها باعث آواره شدن ها و تنش. اما نباید فراموش کرد که این سیر خشونت

 به این کشور سراسر در نفر میلیون 11.1 های سازمان ملل تقریباًبرآوردهشده است. بر اساس 
 بهداشتی، هایمراقبت به مستمر دسترسی . عدم(UN, 2020: 5)دارند  نیاز بشردوستانه هایکمک

 فقر و بیکاری سمت به را نفر هامیلیون و کرده تشدید را درگیری آثار غذا، و مسکن آموزش،
 سایر در اختالل و نفت صادرات شدید ها کاهش. عالوه بر این(UNHCR, 2020: 11)است  کشانده

های بانک جهانی از زمان موج به مردم آورده است که طبق گزارش بیشتری فشار تجاری، مبادالت
 به این کشور خسارت وارد شده است که دالر میلیارد 226بیش از  19-تا تشدید کووید بهار عربی
 .است فیزیکی تخریب از های ناشیبیشتر از خسارت برابر 20 اقتصادی لاختال از ناشی خسارات

جهان را  178 فساد نظر و از 154بندی توسعه انسانی سازمان ملل این کشور جایگاه براساس رتبه
باشد و به احتمال زیاد این روند آشفتگی می 176وکار در جایگاه دارد. همچنین از لحاظ کسب

 (.World Bank, 2020: 1دهه آینده ادامه داشته باشد )حداقل تا دو یا سه 
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 ج-رتبهیمن:  -10-4
 با تا ویروس کرونا بهار عربینزدیک به چند دهه درگیر ورشکستگی است. اما از موج  یمن
 متحده امارات سعودی و عربستان تا حمله کشورهای داخلی هایدرگیری از ایعمده مجموعه

 و غذا به نامشخص، دسترسی نفت صادرات و آب شرب کمبود جمعیت، فشار. است شده همراه
 محدود امنیتی مسائل دلیل به این کشور سراسر در پزشکی تجهیزات مانند حیاتی کاالهای سایر
ای یمن را در مسیر دولت درمانده نگه داشته به صورت زنجیره کلیدی این عوامل در واقع همه. است

انداز روشنی که این کشور را از مسیر دولت درمانده است. حتی در صورت سازش داخلی چشم 
 )ج( به مسیر دولت ضعیف )ث(، )ت( و )پ( قرار دهد، وجود ندارد.

ای روبرو است. سابقهدر مجموع یمن با بحران انسانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی بی
 اختالل به است که منجراین کشور وارد شده  حیاتی عمومی هایزیرساخت به یتوجه خسارت قابل

 که - را نفت صادرات های مکرر در این کشور، احیایناامنی گردیده است. اولیه خدمات در
 موانع جدی روبرو کرده است به - بود 19-و کووید بهار عربی از ها قبلآن ارزی منبع بزرگترین

(Belhaj, 2021: 30یمن .) روبرو اقتصادی کالن نوسانات زمینه در توجهی قابل خطرات با همچنان 
به جا گذاشته  منفی تأثیر وارداتی کاالهای قیمت بر ارزش پول رایج در این کشور کاهش. است

به دلیل شیوع ویروس کرونا  ایمنطقه و جهانی اقتصاد کندی است است. از طرف دیگر ممکن
ا که این کشور همچنان پیامدهای وحشتناک اقتصادی و انسانی را در این کشور به جا بگذارد. چر

( روبرو 177( و عدم توسعه انسانی )رتبه 187وکار ضعیف )رتبه (، کسب177با فساد گسترده )رتبه 
شود، تراژدی دولت درمانده در این کشور )جایگاه ج( همچنان باقی خواهد بینی میاست و پیش

 (.World Bank, 2020ماند )
 

 هاو کرونا ویروس بر تداوم درماندگی دولت بهار عربیتأثیر موج  -4-11
و کرونا ویروس باعث آشفتگی  بهار عربیدهد، دو موج های مذکور نشان میبررسی و یافته

های متعدد داخلی امنیتی در منطقه منا شده است. از طرف دیگر شوک-اقتصادی، اجتماعی و سیاسی
الل در روند تولید، کاهش اعتماد و خارجی، کاهش قیمت نفت، کاهش حجم تجارت، ایجاد اخت

ها، رکود اقتصادی، کسری بودجه و... در مصرف کننده، کاهش سرمایه گذاری، افزایش شکاف
زمان این دو موج همه گیر شده است. همچنین بر رشد تولید ناخالص داخلی اثر گذاشته است 

(IMF, 2020: 8کنشگرانی که درآمد آن .)آمد به دلیل درگیر یها از صنعت گردشگری به دست م
( در UNWTO, 2020: 1اند )، با کسری بودجه مواجه شده19-و کووید بهار عربیشدن با دو موج 

این راستا صندوق بین المللی پول اعالم کرد که جهان وارد رکود اقتصادی خواهد شد )آقاجانلو، 
1400 :32( )Aghajanloo, 2021: 32 .) های عراق به دلیل گروهدر سوریه و  2021تا  2011از سال
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های کرونایی از سوی افراطی، در لبنان، مصر، مراکش، تونس و ... به دلیل اعتراضات و محدودیت
از دو منظر به پیکر اقتصاد  اند. در واقع این معضالتهای روبرو شدهکشورهای جهان با محدودیت

بازیگران غیرنفتی جایگاه برای )تولید ناخالص داخلی  یکی کاهش زده است؛آسیب  منطقه منا
به واسطه  نرخ بیکاری. طبق برآوردهای شرکت چندملیتی پی.دبلیو.سی افزایشدوم،  ه شد(؛برجست

در حالی که پایه  (Bejjani, 2020: 17منطقه منا حذف شد )در شغل  100.000دو موج بیش ازاین 
 بخاطر سیر صعودی بیکاری بود. بهار عربیاصلی موج 

 
 (1400نویسندگان، ) 19-و کوویدبهار عربی درگیر دو گاه توسعه انسانی کشورهای ، جای1-نمودار

Chart -1, Position of Human Development of the Countries Involved in the Two 
Waves of Arab Spring and Covid-19 (Author, 2022) 

و کرونا ویروس )به جز بحرین( جایگاه  بهار عربیبا توجه به نمودار فوق، کشورهای درگیر 
شود، این مسیر ادامه داشته باشد؛ چرا که همه این بینی میخوبی در توسعه انسانی ندارند. پیش

ها و معضالت روبرو هستند که بعد از واکسناسیون کرونا شاهد اوج گیری کشورها با بحران
-و کووید بهار عربیزمان این دو موج )تظاهرات در میان این کشورها باشیم. عنصر دیگری که در 

ها اثرگذار بوده، فساد روبه باال این کشورهاست. در واقع همه این کنشگران ( بر درماندگی دولت19
دهد که کشورهای درگیر این دو موج چقدر به خوبی نشان می 2با فساد روبرو هستند. نمودار شماره 

 کنند.با فساد دست و پنجه نرم می

 
 (1400نویسندگان، ) 19-و کوویدبهار عربی فساد کشورهای درگیر دو موج  بندیرتبه، 2-نمودار

Chart -2, Ranking of Corruption of Countries Involved in the two Waves of Arab Spring 
and Covid-19 (Author, 2022) 
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 2021تا  2011دهد، کسب و کارها در منطقه جایگاه از سال نشان می 3-همان طور که نمودار

ورشکستگی )به جز  بندیرتبهدر وضعیت نااطمینانی قرار دارد و همه کشورهای بررسی شده در 
و همه گیر شدن  بهار عربیبحرین( را در آستانه یک رکودی کمرشکن قرار داده است. در واقع 

 اثرات جمله از. است داشته ایقابل مالحظه ونا بر کسب و کار )در کل اقتصاد( تأثیرویروس کر
 به سنگینی هایاین دو موج بر کسب و کار در کشورهای منطقه )کشورهای بررسی شده( شوک

این کشورها وارد کرده است که احتماالً این شرایط  خارجی تجارت به سنگین اقتصاد آنها، لطمه
 دیگری مانند بیکاری را حفظ خواهد کرد.تداوم معضالت 

 
 (1400نویسندگان، ) 19-و کوویدبهار عربی کسب وکار کشورهای درگیر دو موج  بندیرتبه، 3-نمودار

Chart -3, Ranking of Business of Countries Involved in Two Waves Arab Spring and 
Covid-19 (Author, 2022) 

گیر شدن کرونا ویروس، اثراتی فراتر از چالش، تنش، و همه بهار عربیدر مجموع بعد از موج 
هرج مرج و... در منطقه به وجود آمده است. هر چند ویروس کرونا اعتراضات را کاهش داده است، 
اما از آنجایی که بحران اقتصادی، بیکاری را دوچندان کرد است، در آینده شاهد گسترش این 

ور خواهیم بود. چرا که اقتصاد این کشورها در حال متزلزل شدن اعتراضات در کشورهای مذک
هست. اصالحات دقیق و عمیق در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی صورت نگرفته است و 
مشخص نیست این وضعیت اقتصادی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. کسری بودجه تا چه زمانی 

 (.TRT, 2020: 2ادامه خواهد داشت )
 
 گیریهنتیج

تا کنون نزدیک به ده کشور  2011بر اساس اعالم سازمان جهانی، بانک جهانی و... از سال 
یک تعریف دقیق و فراگیر ارائه  اند. هر چند کههای درمانده قرار گرفتهدر لیست دولت منطقه منا

 یتغات بهبا توجه به تنوع تجربیا ها را بر بگیرد وجود ندارد ودولت درماندگی که همه ایناز 
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تحلیلی،  -حاضر تالش داشت تا بر اساس یک چارچوب توصیفیپژوهش اما  دشوار است.
ی منطقه را مورد و همه گیری کرونا ویروس در کشورها بهار عربیها بعد از موج درماندگی دولت
 بررسی قرار دهد.

درمانده و تداوم  ،عامله گردید کتغییر اشاره  هایشاخصبه تعدادی از  پژوهش صرفاًدر این 
دولت منجر شود را  درماندگی که همه مسیرهایی که بهپژوهش حاضر این نبود هدف بودند.  آن

متعدد، همگی  هاییخمتنوع و تار یهادولتکه کند؛ چرا بیانصورت جامع و کامل یک به یک به
دارد. اما این پژوهش  خود را ، اجزاء و عناصر منحصر به فرددرماندگی هربر این امر داللت دارند که 

بندی ورشکستگی یا درماندگی برای کشورهای درمانده که های انجام شده رتبهبرعکس پژوهش
چرا که آمارهای فوق نشان  اند در نظر گرفته است.و کرونا ویروس مواجه شده بهار عربیبا دو موج 

. به همین خاطر این مقاله ها داشته استدهد که این دو موج بیشترین تأثیر بر درماندگی دولتمی
اند نویسندگان این مقاله به این جمع بندی رسیده ز درماندگی مشخص کرد. در واقعها اآن بندیرتبه

ی، اسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یدر حوزه اقتصاد یمعضالت داخلتداوم  لیدلکه این درماندگی به 
سال آینده شرایط بهتری پیدا  5احتماالً تا کشورهای که و  استو...  یاجتماع ،یبهداشت ،یاقتصاد

 سال جایگاه بهتری قرار میگیرند در رتبه )ب( قرار داده 10کنند در رتبه )الف( و کشورهای که می
سال( و چه بسا بیشتر از زمان مشخص شد با  30تا  15و کشورهای که در وضعیت بلندمدت )از 

بندی از سطح بهتر رتبه در مجموع قرار داده است. درماندگی روبرو خواهند بود در رتبه )پ تا ج(
های که باعث شده این پژوهش درمانده بودن را در یک دادهبدتر در نظر گرفته شده است.  به سطح

های و اسنادی است که از گرایی نیست. دادههای ذهنی و منافعبندی قرار دهد، دادهچارچوب رتبه
دهد نشان می نتیجه کلیها بر اساس این داده است. منتشر شدهسوی سازمان ملل، بانک جهانی و ... 

تجزیه و تحلیل بیش از حد در مورد منطقه منا تنها بر مسائل فوری متمرکز شده است و در مورد 
اند. در حالی که نادیده غفلت مانده« کرونا ویروس»و « بهار عربیناکامی »ای تهدیدهای زنجیره

رسد علت تداوم این چرخه رذیلت، به نظر می ی را طوالنی کرده است وموج درماندگگرفتن این دو 
ها، عدم اصالحات اقتصادی کارآمد، گسترش بیکاری، فساد اداری، کاهش عدم مدیریت بحران

مذهبی و ناکارآمدی سیاسی  -قیمت نفت، کاهش گردشگری، کاهش کسب وکار، شکاف قومی
ای ختم نشده، زنجیرهاست و آنچه باعث شده هنوز این مسیر رذیلت به اعتراضات گسترده و 

 گسترش ویروس کرونا است.
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