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کرونا ویروس؛ گسستی فراگیر در تحوالت ژئوپلیتیک جهان اسالم
فرشید فرهادی؛ پژوهشگر مؤسسۀ آینده پژوهی جهان اسالم

مقدمه
در  که  است  تاریخی  نقاط عطف  از  یکی  است. همه گیری  تبدیل شده  به معضلی جهانی  در سطح جهانی  کرونا  همه گیری 

چرخۀ گذار سیستم جهانی مسبوق به سابقه است. شیوع چندباره و گستردۀ طاعون، وقوع جنگ های جهانی، رخداد بحران های 

اقتصادی و...، همگی، حاکی از چنین ادعایی است. اما کرونا تفاوت اساسی و ماهوی با اسالف خود دارد و آن نیز گستردگی 

 شمال افریقا و بخش های کمی از آسیا را درگیر کرد. طاعون نیز با وجود 
ً
بسیار بیشتر آن است. جنگ های جهانی، اروپا و نهایتا

کشنده بودن بسیار به مناطق خاصی محدود بود؛ اما کرونا اولین بحران جهانی است که به معنای واقعی کلمه، عالم گیر است. 

در وضعیت کنونی، کرونا ویروس در دورافتاده ترین مناطق جهان نیز نفوذ یافته است. هیچ نقطه از کرۀ خاکی از گزند و تبعات 

این اپیدمی شوم در امان نمانده است. 

عالوه بر این، کرونا ویروس پدیده ای است که با ایجاد بحران، کلیت نظام جهانی را در تمامی ابعاد تحت تأثیر قرار داده است. 

سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ورزش، همه و همه، تحت تأثیر قرار گرفته اند. تا به حال هیچ پدیده ای در این سطح در نظام جهانی 

تحول آفرین نبوده است. 

از جمله حوزه هایی که تحت تأثیر قرار گرفته است، سیاست جهانی است. کرونا ویروس با ایجاد چالش های مختلف برای 

دولت ها آن ها را درگیر بحران های حاد اقتصادی کرده است. بیش از هر چیزی، کرونا ویروس اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار 

داده است. زنجیره های تولید و توزیع کاال، حتی زنجیره های مصرف و مشاغل مختلف، تحت تأثیر قرار گرفته اند. بسیاری از 

شرکت های تولیدی بزرگ با زیان گسترده روبه رو شده اند. بسیاری از مشاغل نیز در شرایط حاضر از دست رفته اند. این اوضاع، 

بحران های اقتصادی گسترده ای برای کشورهای مختلف ایجاد کرده و در پی آن، در سطح جهانی و منطقه ای، الگوی رفتاری 
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بازیگران تحت تأثیر قرار گرفته است. 

 دارای 
ً
در مجموعۀ جهان اسالم نیز که همواره با بحران و آشوب روبه رو بوده است، کرونا ویروس و بحران ناشی از آن قطعا

پیامد و آثار است. در همین راستا، این پرسش به ذهن متبادر می شود که پیمادهای احتمالی بحران کرونا در مجموعۀ جهان 

اسالم کدام اند. این بحران به نظر می رسد در سه سطح داخلی، منطقه ای و جهانی، کشورهای اسالمی را تحت تأثیر قرار خواهد 

داد و پیامدهای مهمی را برای آنان در پی خواهد داشت. 

در سطح داخل
در سطح داخل، مهم ترین پیامد کرونا ویروس تأثیر سوء بر اقتصاد جهانی و به طور خاص اقتصاد کشورهای اسالمی است. نفت 

گاهی از  مهم ترین حوزۀ اقتصادی و صنعتی است که در کشورهای اسالمی تحت تأثیر قرار گرفته است. اهمیت این موضوع، با آ

اینکه اکثر کشورهای اسالمی وابسته به منابع مالی ناشی از سوخت های فسیلی هستند، بیشتر فهم خواهد شد. نفت سهم عمده 

 تا 90 درصد( را در بسیاری از کشورهای اسالمی در تولید ناخالص داخلی دارد. رکود صنایع جهانی در باالدست تأثیر 
ً
)بعضا

مستقیمی بر معادلۀ عرضه و تقاضای نفت گذاشته است. این مهم به کاهش تقاضا برای نفت و متعاقب آن، کاهش قیمت نفت 

منجر شده است.

کاهش قیمت نفت بی ثباتی مالی در بسیاری از کشورهای اسالمی را به دنبال دارد. بازار بورس، سرمایه گذاری خارجی و 

بودجۀ کشورهای اسالمی با شوک روبه رو شده است. دوبی، قلب تپندۀ اقتصادی امارات، اعالم کرده است در سال 2021 با 

کسری بودجه 3میلیارددالری روبه رو شده است. در سال 2020، بودجۀ این امیرنشین راهبردی 18/1 میلیارد دالر بوده است؛ 

اما در سال جاری به 15/5 میلیارد دالر کاهش پیدا کرده است. عراق از جمله کشورهای اسالمی است که با کاهش بودجۀ 

شوکه آوری روبه رو شده است. بحران ناشی از کرونا در عراق، مضاف بر بحران های یک دهۀ گذشتۀ این کشور است. بحران 

کرونا کسری بودجۀ گسترده، معادل 23 درصد تولید ناخالص داخلی، به عراق تحمیل کرده است. وزارت برنامه ریزی عراق 

پیش بینی کرده است نرخ فقر در این کشور تا انتهای 2021، به 20 درصد برسد. در جمهوری اسالمی ایران نیز کرونا ویروس 

و پیامدهای ناشی از آن، مضاف بر تحریم های بین المللی شده است. دیوان محاسبات جمهوری اسالمی ایران کسری بودجۀ 

195تریلیون تومانی، معادل 23 درصد، پیش بینی کرده است. مرکز پژوهش های مجلس نیز برای سال جاری و سال آینده، کسری 

نزدیک به 20 تا 25 درصد را اعالم کرده است. ترکیه نیز با کسری بودجۀ بی سابقه ای معادل 6 میلیارد دالر روبه رو شده است. 

با کسری معادل 11/4 درصد روبه رو شده است. قطر، کویت، بحرین  با چنین شرایطی  نیز در مواجهه  امارات متحده عربی 

از همسایگان  به استقراض گسترده  با 5/1، 14/1، 13/5 و 13 درصد کسری روبه رو هستند. بحرین که  به ترتیب  نیز  و عمان 

عربی خود وابسته است، در معرض فشار شدید قرار گرفته است. عمان نیز بدهی های خود را رقمی در حدود 60 درصِد تولید 

ناخالص داخلی خود اعالم کرده است. گرچه قطر کمتر آسیب دیده است، در سال گذشته و سال جاری )2021( اوراق قرضه ای 

معادل 10 میلیارد دالر برای جبران تبعات ناشی از بحران کرونا انتشار داده است. وزارت دارایی عربستان از کسری بودجه ای 
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معادل 145 میلیارد دالر سخن گفته است. این نهاد دربارۀ تداوم این اوضاع برای بزرگ ترین اقتصاد در میان کشورهای عربی در 

سال های آینده هشدار داده است. محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، اعالم کرده است درآمدهای نفتی این کشور با کاهش 109 

میلیارد دالری روبه رو شده است. در سایر کشورهای اسالمی نیز وضع به همین منوال است.  

برخی دیگر از کشورهای اسالمی نیز که به دلیل منابع ناچیز فسیلی، تأثیر کمتری از نوسانات بازار نفت پذیرفته اند، به طرق 

دیگر، در میانۀ بحران ها و پیامدهای ناشی از ویروس کرونا گرفتار شده اند. بسیاری از کشورهای اسالمی مانند مصر، الجزایر، 

مراکش، عربستان، امارات و ترکیه از کشورهای فعال در حوزۀ صنعت گردشگری هستند. صنعت گردشگری از جمله بخش هایی 

است که کرونا ویروس تبعات سنگینی برای آن وارد آورده است. این بخش از جمله صنایعی است که در دو سال گذشته در 

مقاطعی با تعطیلی و رکود کامل روبه رو شده است. برخی از کشورهای اسالمی مانند مصر، ترکیه و مراکش، در این زمینه، 

آسیب جدی دیده اند؛ چراکه این کشورها برخالف امارات، قطر و عربستان سعودی، درآمدی از منابع فسیلی ندارند. 

گردشگری یکی از منابع درآمد ملی در اقتصاد مصر است و درآمد ساالنۀ این کشور از محل گردشگری در پنج سال منتهی 

به 2019 به طور متوسط، ساالنه، حدود 15 میلیارد دالر بوده است. همچنین مطابق آمارهای مختلف، بیش از 10 میلیون نفر در 

مصر به صنعت گردشگری وابسته هستند. در دو سال گذشته، فاجعه ای برای این بخش از صنعت مصر رخ داد: بررسی   ها نشان 

می دهد حجم گردشگری خارجی مصر در سال 2020، نسبت به سال قبل از آن، بین 50 تا ۷5 درصد کاهش داشته است. در 

دو سال گذشته، به طور متوسط، هر سال بیش از 2 میلیارد دالر خسارت به مصر از این رهگذر وارد شده است. 

ترکیه از جمله کشورهای سرآمد گردشگری در جهان است. این صنعت برای ترکیه ساالنه آورده ای در حدود 34/5 میلیارد 

دالر داشته است. در دو سال گذشته، این کشور بیش از ۷5 درصد از این منبع درآمدی خود را از دست داده است. 

میزان  به  رقم  این  کنونی،  وضعیت  در  بود.  خارجی  گردشگر  میلیون   16 میزبان  ساالنه،  کرونا،  شیوع  از  قبل  تا  امارات 

با محدودیت و ممنوعیت پروازی، صنعت گردشگری این کشور  پیدا کرده است؛ حتی در مقاطعی،  قابل مالحظه ای کاهش 

به طور کامل تعطیل شده است. در عربستان سعودی نیز گردشگری مذهبی ناشی از زیارت مکه و مدینه در دو سال گذشته با 

 تعطیلی کامل روبه رو بوده است. به طور کلی، در سایر کشورهای اسالمی نیز وضع به همین منوال 
ً
کاهش قابل مالحظه و بعضا

است.

این اوضاع به کاهش ذخایر ارزی بسیاری از کشورهای اسالمی منجر شده است. بسیاری از کشورهای اسالمی برای جبران 

کسری های مالی خود به ذخایر ارزی خود متوسل شده اند. کشورهای عربی در لوای چنین سیاستی با کاهش 133 میلیاردی 

ذخایر ارزی خود روبه رود شده اند. با توجه به تداوم بحران انتظار می رود این رقم در سال های آینده افزایش یابد. باید گفت این 

راهبرد عالجی موقت است؛ چراکه در چند سال آینده، مشکالت اقتصادی بسیاری در پی خواهد داشت. آن ها از یک سو باید با 

تبعات این کاهش ذخایر ارزی مقابله کنند و از سوی دیگر، جبران این کاهش، خود، چالش هایی را سبب خواهد شد.

چالش های اقتصادی اولین و آخرین پیامد ناشی از بحران کرونا ویروس نیستند و آنچه مهم است، آثار و پیامدهای آتی این 
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بحران است. همۀ شاخص ها و شواهد از قریب الوقوع بودن بحران عمیق اقتصادی در جهان اسالم حکایت می کنند. پیش بینی 

شده است کشورهای اسالمی در سال 2022 با رکود عمیق اقتصادی روبه رو شوند. 5 میلیون نفر در کشورهای اسالمی شغل 

مشکالت  به  توجه  با  می رسد  نظر  به  گرفته اند.  قرار  تحت تأثیر  گسترده  به طور  نیز  کثیری  جمعیت  داده اند.  دست  از  را  خود 

اقتصادی می توان پیش بینی کرد با توجه به ضعف پیوندهای ارتباطی جوامع با حکومت در کشورهای اسالمی، در چند سال 

آینده، طغیان آشوب های اجتماعی محتمل باشد. عراق محتمل ترین گزینه است. این کشور در چند سال گذشته، همواره، با 

آشوب سیاسی روبه رو بوده است. چالش های ناشی از کرونا ویروس این تنش ها را در چند سال آینده تشدید خواهد کرد. در 

کشورهای اسالمی شمال افریقا نیز وضعیت به همین منوال است. این مناطق که هنوز درگیر پیامدهای ناشی از درگیری های 

داخلی خود در سال 2011 هستند، در چالش های ناشی از کرونا نیز گرفتار آمده اند. با توجه به شکننده بودن ساختار سیاسی 

کشورهای اسالمی شمال افریقا، به نظر می رسد در چند سال آینده، این مناطق دوباره با موج جدیدی از تنش های سیاسی و 

اجتماعی روبه رو شوند. 

در سطح منطقه ای و جهانی
 بحران ناشی از ویروس کرونا تحوالت منطقه ای را نیز در جهان اسالم تحت تأثیر قرار خواهد داد. در اوضاع کنونی، چند گسل 

با وجود کامیابی بشار اسد در حفظ ساختار سیاسی خود، این کشور  مهم تعارضی در جهان اسالم فعال است. در سوریه، 

همچنان درگیر بحران است. عراق نیز وضعیت متزلزل و شکننده ای دارد. تضاد گروه های مختلف، رقابت بازیگران منطقه ای و 

جهانی و نیز بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ، همراه با بحران های ناشی از کرونا، دولت عراق را در وضعیت سختی قرار 

داده است. لبنان نیز در چند سال گذشته، درگیر تنش سیاسی گسترده بوده است. در یمن نیز با وجود نزدیک به یک دهه جنگ 

و درگیری تحمیلی عربستان علیه این کشور، همچنان تنش ها تداوم دارد. تهران و ریاض همچنان در تضاد و تعارض با یکدیگر 

قرار دارند. افغانستان درگیر جنگ داخلی شده است. تنش مابین ایران و امریکا نیز هنوز در وضعیت بحرانی قرار دارد. مصر، 

لیبی و تونس نیز همچنان با بحران های مختلف روبه رو هستند. وضعیت کنونی گویای انباشت و تراکم بحران در میان کشورهای 

اسالمی است. حال، این پرسش مطرح می شود که بحران کرونا چه تأثیری بر این روندهای منطقه ای در جهان اسالم در چند 

سال آینده می گذارد.

ایران _ امریکا: کاهش موقتی تنش در دو سال آینده و سپس افزایش یافتن آن
گرچه تهران و واشنگتن در چهار دهۀ گذشته، همواره، در روابطشان با یکدیگر تنش داشته اند و حتی در مقاطعی مانند ترور 

سپهبد سلیمانی، تا آستانۀ درگیری پیش رفته اند، بحران ناشی از ویروس و افزایش احتمال احیای توافق هسته ای اوضاعی را رقم 

زده است که کاهش تنش مابین ایران و امریکا را در چند سال آینده محتمل کرده است. ذکر این نکته الزم است که با وجود این 

وضعیت نمی توان چشم انداز روشنی در خصوص آیندۀ روابط امریکا و ایران ترسیم کرد؛ چراکه از سویی، عمق تضاد منافع 

 در چارچوب توافق هسته ای حل وفصل شود و از سوی دیگر، توافق 
ً
منطقه ای دو کشور خیلی گسترده تر از آن است که صرفا
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هستهای از حمایت قانونی کنگره و سنا برخوردار نیست. مضاف بر آن، جمهوری خواهان نیز مخالف جدی آن هستند. اهمیت 

این موضوع به این دلیل است که رویکارآمدن احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات 2024، تنش و تخاصم دربارۀ برنامه 

هستهای ایران را دوباره احیا خواهد کرد و این، با توجه به آرای نزدیک جو بایدن و دونالد ترامپ در انتخابات 2020، دور از 

ذهن نخواهد بود. بنابراین، افزایش تنش و تضاد در روابط ایران و امریکا و متعاقب آن، تسری آن به سطح منطقۀ خاورمیانه، در 

چند سال آینده محتمل خواهد بود.

تداوم بحران در یمن 
عربستان سعودی به هیچ وجه حاضر به پذیرش انصارالله و گسترش جبهۀ مقاومت در مجاورت مرزهای جنوبی خود نیست. 

اهمیت این موضوع به حدی است که حتی سقوط شدید بهای نفت و کسری بودجه در عربستان نیز باعث تغییر رفتار این کشور 

در قبال یمن نخواهد شد. گرچه ممکن است این اوضاع سبب شود تا حدودی، عربستان سعودی در یمن حاضر به عقب  شود، 

در بطنش راهبردی موقتی است. عربستان در حال حاضر در مواجهه با جمهوری اسالمی ایران و در معادلۀ توازن قدرت منطقه ای 

در وضعیت خوبی قرار ندارد. این کشور در سوریه، عراق، لبنان و حتی یمن، قافیه را به ایران باخته است. عربستان سعودی در 

تالش است به دلیل مصائب اقتصادی ناشی از کرونا، بار سنگین مقابله با ایران را به دوش توافق هسته ای اندازد؛ به این صورت 

که از ِقَبل توافق هسته ای و تسری گفت وگوهای ناشی از آن به سطح منطقه ای بتواند ایران را به عقب نشینی در منطقه و به طور 

خاص در یمن وادار کند؛ اما چنین راهبردی و انداختن بار سنگین ناشی از آن روی بنای متزلزل توافق هسته ای، کارگشا نیست. 

سوریه: آرامش قبل از طوفان
بعد از نزدیک به یک دهه نبرد سنگین در سوریه مابین گروههای مختلف، سرانجام بشار اسد کنترل امور را در این کشور دوباره به 

دست گرفت و ثبات نسبی در این کشور برقرار شد؛ اما اقدامات چند وقت اخیر امریکا و متحدین منطقهای این کشور از جمله 

عواملی است که خطر تشدید دوبارۀ تنش و تضاد در سوریه را محتمل کرده است. امریکا در دو سال گذشته با تثبیت موقعیت 

رقابتهای  از  دور جدیدی  برای  آمادهسازی خود  در حال  داعش،  بازگشت  از  به بهانۀ جلوگیری  در شرق سوریه،  نظامی خود 

ژئوپلیتیکی در سوریه است.

عادی سازی روابط اعراب _ رژیم صهیونیستی: آغاز دور جدید چرخۀ موازنه در جهان اسالم 
ایران و به ضرر رژیم  به سود جمهوری اسالمی   سرانجاِم تحوالت یک دهۀ گذشتۀ جهان اسالم برهم خوردن توزان منطقهای 

صهیونیستی بوده است. به عبارت دقیق، گسترش نفوذ محور شیعه به رهبری ایران در خاورمیانه از جنوب به خلیجفارس تا یمن 

تا بندر الذقیه در سوریه میرسد. این گستردگی به سبب شکست توازن منطقهای به ضرر رژیم  بابالمندب، و از شمال  و حتی 

صهیونیستی، تهدیدی جدی برای این کشور محسوب میشود. تهدید ناشی از این موضوع سبب شده است رژیم صهیونیستی 

تشکیل بنای ائتالفی گسترده و فراگیر در سطح منطقه با حضور و همراهی کشورهای عربی برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران 

و موازنۀ بازدارندگی در مقابل این کشور را در دستورکار قرار دهد. امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش در کنار اردن 
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و مصر از کشورهای عربی هستند که تاکنون به جبهۀ رژیمصهیونیستی پیوستهاند. عربستان سعودی، عمان، قطر و بحرین نیز 

در اندیشۀ عادیسازی روابط خود با رژیم صهیونیستی هستند. بزرگ نمایی تهدید ناشی از ایران )ایران هراسی( برای پادشاهیهای 

محافظهکار عربی، مهم ترین مکانیسم رژیم صهیونیستی برای واردکردن کشورهای عربی به ایدۀ ائتالفهای منطقهای خود در 

تنشها و  بیپایان موازنهسازی و  آینده، منطقۀ خاورمیانه را در دور  اقدام در چند سال  این  ایران است.  برابر جمهوری اسالمی 

تضادهای ناشی از آن درگیر خواهد کرد.

کاهش نقش امریکا در مقابل افزایش نقش چین و روسیه در جهان اسالم
کرونا ویروس، بیش از هر چیزی، آسیب پذیری اقتصاد کشورهای غربی و توانمندی کشورهایی مانند روسیه و چین را به منصۀ 

ظهور رسانید. تحت تأثیر بحران کرونا، حجم اقتصاد آمریکا طی سه ماهۀ دوم سال جاری، در ابعادی بی سابقه، از رکود بزرگ 

اقتصادی دهۀ 30 میالدی نیز کمتر شده است. تولید ناخالص ملی آمریکا طی دو سال گذشته به حدود 33 درصد کاهش یافته 

است که این، بیشترین رقم از سال 194۷ است. چنین اوضاعی، روندهای جهانی امریکا در سیاست بین الملل را تحت تأثیر قرار 

خواهد داد. مهم ترین تأثیر ناشی از ویروس کرونا تسریع فرایند کاهش نقش منطقه ای امریکا در جهان و به طور خاص تر، جهان 

اسالم است. گرچه نزول جایگاه امریکا آغاز فرایند کاهش نقش این کشور شده بود، بحران کرونا سرعت کاهش این فرایند را 

بیش از گذشته افزایش داده است. در اوضاع کنونی، با وجود تنش و تضاد و درخطرقرارگرفتن منافع امریکا در سوریه، عراق و 

افغانستان، این کشور در حال کاهش نقش خود در این مناطق است.

 این در حالی است که در شرق عالم، چین به سرعت در چرخۀ قدرت جهانی در حال پیشروی است. این موضوع در کنار 

آسیب پذیری کمتِر چین از پیامدهای کرونا نسبت به رقبای جهانی، از این حکایت می کند که در چند سال آینده، شاهد افزایش 

هرچه بیشتِر نقش چین در سیاست جهانی به طور عام و در جهان اسالم به طور خاص خواهیم بود. به تعبیر روشن تر، تغییر و 

تحول در دینامیک های قدرت چین، روسیه، امریکا و اتحادیه اروپا در چرخۀ جهانی قدرت به تصادم و تزاحم منافع آن ها در 

مناطق نفوذ یکدیگر منجر خواهد شد. جهان اسالم به دلیل قابلیتهای برجستۀ ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی از جمله مناطقی 

است که به صورت جدی در حال تبدیل شدن به صحنۀ رقابت گسترده بین قدرتهای جهانی است. به عبارت دیگر، با توجه به 

منافع روبه  رشد چین و روسیه در جهان اسالم و نیز منافع گستردۀ امریکا و اتحادیه اروپا، این منطقه به زودی به صحنۀ رقابت 

آن ها تبدیل خواهد شد. چنین وضعیتی سبب خواهد شد نظم منطقه ای در جهان اسالم در چند سال آینده چندقطبی باشد. 

بنابراین، در آینده شاهد افزایش فشارهای ساختاری بینالمللی بر محیط منطقهای جهان اسالم از سوی قدرتهای جهانی، یعنی 

چین، روسیه، امریکا و اتحادیه اروپا، و در نهایت، افزایش مداخله و تنش در این منطقه از سوی آنان خواهیم بود.

جمع بندی
ویروس کرونا در 12دسامبر2019 از ووهان چین سربرآورد و در مدت زمان اندکی به یکی از گسست های مهم تاریخی تبدیل 

شد. در وضعیت کنونی، کرونا و تبعات ناشی از آن بر تمام تاروپود بشر در قرن 21 سایه افکنده است. کرونا نقطه عطفی در 
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سیستم جهانی است که سیستم را با گسست اساسی روبه رو کرده است؛ تا جایی که به سان رنسانس، انقالب صنعتی، جنگ های 

جهانی اول و دوم و نیز بحران های اقتصادی 1929 و 2008 می توان از دنیای پیشاکرونا و پساکرونا سخن گفت.

کرونا ویروس همۀ پدیدارها را تحت سلطۀ خود گرفته است. در این میان، سیاست و اقتصاد بیش از همه تحت تأثیر قرار 

گرفته اند. در اوضاع کنونی، کرونا ویروس بسیاری از روندهای جهانی را در سیاست جهانی تحت تأثیر قرار داده است. بازی های 

ژئوپلیتیکی در مناطق مختلف تأثیر قرار گرفته اند. قدرت های بزرگ، قدرت های منطقه ای، میکرودولت ها و...، همگی، در ابعاد 

مختلف تحت تأثیر قرار گرفته اند. یکی از نمودهای مهم این تأثر، در سطح منطقه ای و در سطح نظم های منطقه ای است. نوسان 

در الگوی رفتاری بازیگران، خود را در سطح نظم و کلیت منطقه نمایان خواهد ساخت. اینکه تبعات ناشی از کرونا ویروس تا 

چد حد و با چه دامنه ای سبب تحول خواهد شد، جای بحث و بررسی دارد؛ اما آنچه عیان است، دست کم، تحول در افق های 

کوتاه مدت محتمل است. در خوش بینانه ترین حالت، سال ها زمان الزم است که غبار تبعات ناشی از کرونا ویروس از رخسار 

سیاست جهانی زدوده شود. 

داخل،  در سطح  است.  گرفته  قرار  ویروس  کرونا  پیامدهای  و  آثار  مناطق جهان تحت تأثیر  نیز همانند سایر  اسالم  جهان 

مهم ترین نمود این تـأثیرات در حوزۀ اقتصاد است. اقتصاد بسیاری از کشورهای اسالمی در چند سال گذشته، به تبع تحوالتی 

مانند بی ثباتی سیاسی و جنگ های مختلف، با آسیب های جدی روبه رو بوده است. کرونا ویروس در وضعیت کنونی، انباشت و 

تراکم آسیب های اقتصادی را در جهان اسالم به بار آورده است. کرونا ویروس چشم انداز اقتصادی بسیاری از کشورهای اسالمی 

را بیش از گذشته تیره کرده است. بسیاری از مشاغل از بین رفته اند و شرکت های بزرگ خدماتی و تولیدی با زیان های بزرگ 

روبه رو شده اند. نفت نیز که منبع عمدۀ درآمدی بسیاری از کشورهای اسالمی است، با تنزل ارزش خود روبه رو شده است. 

چنین اوضاعی در کوتاه مدت با ایجاد فشار بر قشرهای آسیب پذیر در جوامع اسالمی، سبب تشدید خطر طغیان های اجتماعی 

خواهد شد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر روشن می شود که بدانیم بسیاری از کشورهای اسالمی با بحران مشروعیت روبه رو 

هستند. 

در سطح منطقه ای نیز می توان پیش بینی کرد کرونا ویروس برخی از روند های منطقه ای را تحت تأثیر قرار داده و سبب برخی 

گسست ها شود؛ البته باید در تعیین دامنه و امتداد این تحوالت جانب احتیاط را در پیش گرفت. عمق و دامنۀ برخی بحران های 

منطقه ای در جهان اسالم به حدی است که نمی توان حتی تبعات سنگین ناشی از کرونا ویروس را در آن ها اثرگذار دانست؛ برای 

مثال، خوش بینی ایدئالیستی است که بپنداریم کرونا رشد گسل تعارضی تهران-ریاض را به تعویق خواهد انداخت. باید گفت 

 و در کوتاه مدت، در راهبردها و سیاست های 
ً
 سبب خواهد شد قدرت های منطقه ای و جهانی در جهان اسالم موقتا

ً
کرونا نهایتا

بحران  از  ناشی  درونی  فشارهای  و  تبعات  کم کردن  برای  عربستان  داشت  انتظار  می توان  دهند.  اندک  تغییری  خود  منطقه ای 

اقتصادی، تا حدی، از قدرت مانور خود در یمن بکاهد. اما این حتمی است که تحت هیچ شرایطی این کشور اجازه نخواهد 

داد انصارالله و محور مقاومت در یمن به تثبیت جایگاه بپردازند. در سوریه، عراق و سایر مناطق که محل رقابت و تزاحم منافع 
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قدرت های منطقه ای جهان اسالم هستند نیز قاعده به همین سان است.

الگوی رفتاری و راهبردهای قدرت های فرامنطقه ای جهان اسالم نیز تحت تأثیر پیامدهای کرونا ویروس با تغییر و تحوالتی 

روبه رو خواهد شد. ایاالت متحده امریکا، تا حدودی، بر داخل و بازسازی آسیب های ناشی از کرونا ویروس متمرکز خواهد 

شد. انتظار می رود چنین راهبردی الگوی رفتاری این کشور در مناطق مختلف از جمله جهان اسالم را با تغییر و تحول روبه رو 

کند. در دو تا چهار سال آینده باید نظاره گر کاهش تعهدات و نقش های منطقه ای امریکا در جهان اسالم باشیم. از سوی دیگر، 

رقبای جهانی این کشور مانند روسیه و چین که آسیب های کمتری را متحمل شده اند، تالش خواهند کرد خأل ناشی از کاهش 

نقش امریکا در جهان اسالم را به سود خود پر کنند.


