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كلمة المترجم)1(
مواجهة  اإ�صتراتيجية  وتطوير  االإبداعي  الفكر  تحفيز  في  الم�صتقبلية  الدرا�صات  ُت�صهم 
ال�صيا�صية  العلوم  وباالأحرى  االجتماعية،  العلوم  مجال  في  ال�صيَّما  كبير،  بقدٍر  التحديات 
ال�صيا�صية واالقت�صادية  تتابع االأحداث والتطورات  الفترة االأخيرة  واالقت�صاد؛ حيث تبين في 
ل  ب�صكٍل مت�صل�صٍل ي�صعب ر�صده والتنبوؤ ب�صيناريوهات منا�صبة للتعامل مع كل تطور قد ُي�صكِّ
االإقليمية  القوى  وتدافع  االإقليمي،  المحيط  على  وت�صابكها  التطورات  كثرة  ربما  اأزمــة. 
القوى  م�صالح  يهدد  بما  القريب،  المدى  التطورات على  تداعيات هذه  من  والدولية خوًفا 
اآ�صيوي، وثالثها فواعل  اأخرى بع�صها  الغربية فح�صب؛ واإنما ظهور فواعل  لي�صت  الكبرى، 
غير الدولة، لها انتماءات دولية مت�صعبة ت�صعى لالنف�صال وحيازة �صرعية الدولة. لم يعد خيار 
المواجهة في متناول قوى واحدة، ولم تعد االإ�صكالية وطنية فح�صب. وقد تعددت التداعيات 
االإقليمية والدولية،  القوى  بين  اعتماد متبادل  القوى وت�صتت في ظلِّ  وتوحدت، وانت�صرت 
االأيديولوجية  التما�صك ور�صانة  تّدعي  باأخرى  ت�صتنجد  االنهيار  بين دول على حافة  وتبعّية 
وو�صوح االأهداف. وفي ظلِّ التوتر ال�صديد وزخم االأحداث وما يفر�صه الم�صهد ال�صيا�صي 
من فواعل وتطورات مباغتة، تتجلى اأهمية الدرا�صات الم�صتقبلية ودورها في التنبوؤ والتحليل 

والوقوف حول �صيناريوهات تتمتع بقدٍر معقوٍل من الدقة.

ُيعد هذا التقرير اأحد اأهم االأوراق المطروحة على ال�صاحة ال�صيا�صية واالقت�صادية؛ حيث 
يتميز بتوازن اأكاديمي فيما يتعلق بالر�صد والتحليل، ف�صاًل عن بلورة ثالثة �صيناريوهات عّبرت 
في مح�صلتها عن درجات من التفاوؤل والت�صاوؤم متبوعة بتف�صيرات منطقية ومتوازنة، واأ�صافت 
بطاقات جديدة للعبة تمثلت في احتماالت مفاجئة لي�صت م�صتحيلة، بقدر ما لها من اأهمية 

وتداعيات موؤثرة على تطور االأحداث ب�صكل ي�صغط على �صانع القرار.

                                                                                                             �ُسها اإ�سماعيل
القاهرة، يناير 2017

)1(  �ُصها اإ�صماعيل؛ باحثة يف العلوم ال�صيا�صية، جامعة القاهرة.





الكلمة االفتتاحية
قد  االحتماالت-  من  وا�صعة  مجموعة  م  ُيقدِّ حيث  مركًبا؛  م�صطلًحا  الم�صتقبل  ُيمثِّل 
تكون جيدة، اأو �صيئة، اأو مزيًجا من االثنين مًعا- وفي الغالب يفاجئنا. ومثل الثورات العربية، 
جاء تطور االأحداث في ليبيا وت�صاعدها في مرحلة ما بعد ال�صراع والحرب االأهلية في �صوريا 

ب�صكٍل لم نكن ناأمله. 

المعرفة  الم�صتقبل؛ فتظلُّ  االأكثر منطقية عند توقع  المكون  االأمل في حدِّ ذاته  ُيعد  وال 
والثقافة المتطلبات االأ�صا�صية للحفاظ على الحدِّ االأدنى من اإ�صتراتيجية المفاجاأة، ولكن حتى 
التي هبت على  العا�صفة  لم تكن  والاليقين.  بال�صّك  مليًئا  العالم مكاًنا  يبقى  الحالة  في هذه 
منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا باالأمر ال�صري قبل ب�صع �صنوات، ولكن يكمن الغمو�س 

في كيف �صتندلع ومتى.

وال تدعو حالة الاليقين لال�صترخاء وانتظار الم�صتقبل حتى يتك�صف؛ فالقرارات ال�صيا�صية 
ذات التوقيت والتوجه الجيد لها تاأثير بالغ في ك�صف الم�صتقبل. وتكمن مهمة معهد الدرا�صات 
االأمنية لالتحاد االأوروبي في الم�صاهمة في اتخاذ قرارات م�صتنيرة. يت�صمن هذا التقرير ثالثة 
نَّاع القرار. وفي حين هناك اأمور ال  �صيناريوهات للعالم العربي تتوقف كليًّا على قرارات �صُ
يمكن تغييرها ب�صهولة – مثل تغير المناخ اأو بع�س الحقائق المتعلقة بال�صكان– اإال اأن م�صار 
نَّاع القرار. ربما يكون القطار قد غادر المحطة بالفعل، لكن  االأحداث االأخرى ال تزال بيد �صُ

ما زال على �صانع القرار اختيار المفاتيح ال�صحيحة. 

بال�صرورة  قد ال يكون مطروًحا  متفائلة:  ر�صالة  لبعث  التقرير  ي�صعى  ال�صدد،  وفي هذا 
م�صتقبل اأف�صل لمنطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا االأو�صط، لكنه ما زال ممكن الحدوث 
لو اتُّخذت القرارات المنا�صبة اليوم. بب�صاطة، لم يعد البديل-الجلو�س وانتظار �صير االأمور في 

م�صارها الطبيعي- خياًرا منا�صًبا، ال في المنطقة وال في اأّي مكاٍن اآخر. 

عام 2025 وتكون  ياأتي  تثبت خطاأها. وربما  اأن  التنبوؤات  الأف�صل  يمكن  وللمفارقة، 
ا. بع�س التنبوؤات الت�صاوؤمية في هذا التقرير مجرد مزحة اأو ت�صلية. ناأمل ذلك حقًّ

اأنطونيو مي�سيرولي
باري�س، فبراير 2015





المقدمة
»اإن الخيال اأهم من المعرفة؛ حيث تقت�صر المعرفة على كل ما نعي وندرك، بينما يحت�صن 

الخيال العالم باأ�صره، وكل ما يمكن وعيه واإدراكه على االإطالق«.

األبرت اأين�صتاين

 

ُيعدُّ ت�صور الم�صتقبل مهمة �صعبة، فقد حاول الباحثون على مدار الزمن توقع االأحداث 
والتطورات غير التقليدية، والتي قد تكون مدمرة في بع�س االأحيان، وفي هذا ال�صدد نذكر 
الثورات العربية، حتى واإن كان هناك في وقت الحق عالمات من ا�صطرابات قادمة وا�صحة. 
الم�صكلة الرئي�صية مع التنبوؤ بالم�صتقبل لي�س فقط اأن معناه ال يدرك اإال بعد وقوعه، لكن كثرة 
االأحداث وحركيتها ووقوعها مًعا تجعل من ال�صعب فهم اآثارها وعواقبها. وبب�صاطة، هناك 
القرن  التي يمكن حدوثها في وقت معين. وفي  الم�صتقبلية  ال�صيناريوهات  العديد من  دائًما 
ا، الأن كمية المعلومات المتاحة تتنامى ب�صكٍل  الحادي والع�صرين، ي�صبح التحدي �صعًبا جدًّ

كبيٍر في وقت واحد، فالعالم اأ�صبح اأكثر ترابًطا وات�صااًل من اأّي وقت م�صى. 

ب العديد من الفر�س  ت�صعى الدرا�صات الم�صتقبلية اإلى الحّد من عن�صر المفاجاأة، وُتقرِّ
الم�صتقبلية الممكنة و�صواًل اإلى ال�صيناريوهات محتملة الحدوث اأو المف�صلة لتعطي خيارات 
نَّاع القرار لت�صكيل الم�صتقبل بطريقة محددة. عند تخيل موقف معين؛ فاإننا قادرون  وبدائل ل�صُ
التخيل من  ، يحدُّ  ثمَّ على توقع اال�صتجابات، ف�صاًل عن �صياغة اختياراتنا وفًقا لذلك؛ ومن 
ِعي الدرا�صات الم�صتقبلية دقة التنبوؤ ب�صيناريو معين؛ واإنما  عن�صر المفاجاأة. ومع ذلك، ال تدَّ
هناك �صيناريوهات ممكنة ومحتملة تتحدد في اأربعة اأنواع: ال�صيناريوهات الممكنة التي قد 
الزمن  )ال�صفر عبر  اأو بمعرفة  بعلم  ارتباطها  لعدم  نظًرا  تكون خيالّية؛ وبالتالي غير محدودة 
على �صبيل المثال(، وال�صيناريوهات المعقولة التي تعتمد على المعلومة والمعرفة الحالية بداًل 
من التخمين والم�صاربة، وال�صيناريوهات المرجحة الأنها جزء من نتائج اتجاهات واأحداث 
اأن  يمكن  التي  لة  الُمف�صَّ وال�صيناريوهات  الحا�صر،  الوقت  ب�صكل خّطي خالل  تمتد  جارية 
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تتداخل وتتالقى مع االأنواع الثالثة ال�صابقة، فهي تقوم على اأحكام قيمية ولي�صت معلومات 
فقط، ومن ثمَّ على التوقعات المعيارية واال�صتفادة المثلى من احتمال وقوع هذه التطورات. 
ل وممكن  ومن االأمثلة على ذلك هبوط اأبولو على �صطح القمر؛ حيث بداأ من �صيناريو ُمف�صّ
والخبرات  المعرفة  لخلق  االأ�صا�َس  روؤيُته  و�صَعْت  ُثمَّ  معقول،  غير  ولكنه  كينيدي،  للرئي�س 
الم�صتقبلية ب�صكٍل كبيٍر على الخيارات والتفكير  ال�صيناريوهات  الالزمة لتحقيق ذلك. تقوم 

االإبداعي في بلورة خيارات مختلفة.

�صكل رقم 1: ت�صاعف كمية المعلومات في العالم كل 18 �صهًرا

John L. Petersen, Out of the Blue: Wild Cards and Other Big Future Surprises: How to Anticipate and Respond 
to Profound Change (Berkeley: Arlington Institute, 1997).

هذا التقرير هو نتاج ثالث جل�صات جمعت خيرًة من الخبراء ومجموعة التنبوؤ العربية 
خالل عام 2014. وهو ياأخذ في االعتبار التوقعات التي اأدلى بها عدٌد من المنظمات على 
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قائمة  في  اإليها  )الم�صار  المتاحة  البيانات  اإلى  ممكن  حدِّ  اأق�صى  اإلى  وي�صتند  وا�صع،  نطاٍق 
المراجع(. يقّلل التقرير التكهنات والتخمينات اإلى الحدِّ االأدنى، ويحّدد الثوابت الن�صبية اأو 
التوجهات الرئي�صية التي تهّم منطقة ال�صرق االأو�صط، والتي من غير المرجح اأن تتغير خالل 
نَّاع  ا �صتة متغيرات للعبة، حيث ُيوؤثِّر �صُ العقد المقبل. ربما االأهّم من ذلك، يحّدد التقرير اأي�صً
القرار على مجرى االأحداث من خالل اختياراتهم. وبناًء على هذه الخيارات، تم افترا�س ثالثة 

�صيناريوهات محتملة ل�صنة 2025، واعتبرت من قبل مجموعة الخبراء محتملة ومعقولة. 

في  الممكنة  للمواقف  و�صًفا  فقط  لي�صت  الم�صتقبل  علم  في  ال�صيناريوهات  ُتعدُّ 
تنبثق من  لي�س فقط الأنها  الموؤدية له. وهي مفيدة  الم�صارات  ا تر�صم  اأي�صً الم�صتقبل، ولكنها 
معقواًل  تف�صيًرا  م  ُتقدِّ حيث  والتخمينات؛  التكهنات  من  تقلل  الأنها  ولكن  ممكن،  م�صتقبل 
ال�صيناريوهات على عوامل رئي�صية مختارة عن ق�صد وت�صتبعد  ز  ُتركِّ لت�صكل هذا الم�صتقبل. 
اأخرى. وتت�صاوى ال�صيناريوهات الثالثة في احتمالية الحدوث. وفي الحقيقة، يوؤدي االعتقاد 
باأن فر�س �صيناريو بعينه للتحقق اأف�صل من تحّيز يدعو اإلى الت�صاوؤم اأو التفاوؤل، ويوؤثر بدوره 
التوقعات االقت�صادية متفائلة على نحٍو م�صرح  اأن  ال�صيا�صية. وُتبيِّن االأبحاث  القرارات  على 
به، وهو ما يمكن اأن يكون له عواقب وخيمة على المدى البعيد، كتاأخر تنفيذ االإ�صالحات 
الالزمة. وقد يميل الخبراء االإقليميون اإلى روؤية تطورات الم�صتقبل �صلًبا ب�صكٍل عام اعتماًدا 
على التجارب ال�صابقة، مما يوؤدي اإلى الت�صاوؤم، بل في كثير من االأحيان ي�صبح المنظور عدميًّا.

تتناول ال�صيناريوهات الثالثة ا�صتقراًء للو�صع الحالي: في عام 2015، مرَّ العالم العربي 
التي  فاال�صطرابات  عديدة.  تحديات  ويواجه   ،2011 عام  منذ  الثالثة  النظامية  بال�صدمة 
باغتت العالم ذاك العام وبداأت في النطاق المحلي قد طورت تداعيات اإقليمية معقدة؛ حيث 
المنطقة.  اأنحاء  ب�صرعة في جميع  ينهار  الذي  االأمن  اإلى  المحلي من االقت�صاد  التركيز  انتقل 
انتقلت ال�صيا�صة الداخلية اإذن من االإ�صالح اإلى االأجندة االأمنية، وتجاهلت حقيقة اأن الق�صايا 
االقت�صادية كانت اأحد العوامل الدافعة اإلى االنتفا�صات عام 2011. امتدت القوات االأمنية في 
كل مكان، وتزايدت ميزانيات الدفاع في جميع اأنحاء المنطقة، في حين تك�صفت الفراغات 
ت في اأعقاب اأحداث عام 2011، تتراوح من لبنان اإلى العراق و�صوريا، وجنوب  االأمنية وامتدَّ
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الجزائر وجبالها، وجبال تون�س وليبيا، بينما تنامت ال�صبكات غير الم�صروعة وتطورت اإلى 
منظمات جهادية وا�صعة النطاق تتعاون اأحياًنا بع�صها مع بع�س. ت�صاعد خطر االإرهاب وانت�صر 
عبر المنطقة، وغالًبا ما ُيكافح من ِقبل القوات الم�صلحة ولي�س المخابرات اأو االأجهزة االأمنية 

الداخلية وحدها.

االإقليمي  الم�صتوى  على  العربية  للدول  الداخلية  واالأزمات  الم�صكالت  ت  امتدَّ هكذا 
اإيران ودول الخليج من خالل  وتفاقمت التوترات القائمة من قبل. تجلى �صدى العداء بين 
مع حما�س  باال�صتراك  م�صر  على  بالموؤامرة  مر�صي  ُاتهم  الم�صري؛ حيث  ال�صيا�صي  الم�صهد 
�س جماعة االإخوان الم�صلمين وحما�س وحزب اهلل  واإيران. وفي جميع اأنحاء المنطقة، ُتحرِّ
واإيران وتركيا وقطر )والتي تبدو �صيا�صتها  الخارجية قيد المراجعة في وقت كتابة هذا التقرير( 

�صد تحالف ي�صم المملكة العربية ال�صعودية واالإمارات العربية المتحدة وم�صر. 

على اأّية حال، انتقلت دول الخليج من مراقبين لل�صيا�صة الخارجية اإلى �صانعي ال�صيا�صة 
)مثل قطر(، ولكنهم يختلفون فيما بينهم على االأهداف واالأدوات. وعلى الرغم من اأهمية 
فل�صطين؛ قلب ال�صيا�صة االإقليمية، فاإنها ظلَّت معلقة حتى حرب غزة في �صيف 2014. ومع 
ذلك، تت�صاءل االأزمة هناك كثيًرا بالمقارنة بغيرها من االأحداث الجارية؛ مثل ا�صتيالء الدولة 
االإ�صالمية في العراق وال�صام )داع�س( على مناطق باأكملها في العراق و�صوريا، وانهيار ليبيا، 

مما اأّدى اإلى ردود فعل اإقليمية. 

المحلي  الناتج  بلغ  اقت�صادية جّمة: ففي عام 2012،  المنطقة تواجه تحديات  ال تزال 
االإجمالي للفرد عربيًّا 7981 دوالًرا، اأي اأقل من المتو�صط   العالمي البالغ 11975 دوالًرا. 
ا في جميع اأنحاء المنطقة )يبلغ ن�صيب الفرد في  وعلى الرغم من وجود فجوات وا�صعة جدًّ
الناتج المحلي االإجمالي لليمن 2283 دوالًرا، في حين اإنه في قطر 102211 دوالًرا( فاإنها 

تواجه �صعوبات حقيقية من حيث خلق الثروات وتوزيعها. 

يغذي  نف�صها مما  المتوازية  االقت�صادية  النظم  اأ�ص�صت  المنطقة،  ال�صراع في  انت�صار   مع 
دائرة العنف الم�صتمرة. تطورت �صوريا من دولة اجتاحتها الم�صكالت االقت�صادية، اإلى اقت�صاد 



15

العديد من الم�صكالت االقت�صادية قبل الحرب -بما في  اأن عانت من  حرب متكامل: فبعد 
المتعثرة  واالإ�صالحات  الغذائية،  المواد  اأ�صعار  في  وارتفاع  طويلة،  ل�صنوات  الجفاف  ذلك 
الإدخال اقت�صاد ال�صوق- ت�صررت من انهيار البنية التحتية والبيئة الفو�صوية التي ُتقو�س فر�س 
اال�صتثمار. وبالحديث عن موؤ�صر التنمية الب�صرية، تراجعت �صوريا اليوم اإلى حيث كانت منذ 
ر بـ5٪ �صنويًّا �صيتطلب االأمر 30 �صنة للعودة  ا ُيقدَّ 37 عاًما، وحتى في معدل نمو متفائل جدًّ
مثااًل واحًدا فقط لالقت�صادات  �صوريا  تمثل  لعام 2010.  االإجمالي  المحلي  الناتج  قيمة  اإلى 
التي ت�صررت من الفراغ االأمني. يتبين في اأماكن اأخرى، كما هو الحال في ليبيا اأو العراق، اأن 
انعدام االأمن قد �صاهم في خنق الن�صاط االقت�صادي، وظهور اقت�صادات الظّل، وتثبيط اال�صتثمار 
االأجنبي. وال ده�صة اأن منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا واحدة من اأدنى المناطق في العالم 
في معدل اال�صتثمار االأجنبي المبا�صر، واأعلى فعالية من حيث تكلفة ال�صراع )التكلفة المالية 
تريليون  بـ12  رت  ُقدِّ والتي  تكبدتها(  التي  االقت�صادية  الفر�س  �صياع  اإلى  باالإ�صافة  الفعلية، 

دوالر منذ عام 1948. 

وترجع االقت�صادات المتعثرة في المنطقة -مثل م�صر وليبيا– اإلى العديد من التطورات 
تتراوح بين الف�صاد، وتاأجيل االإ�صالحات، وانخفا�س اال�صتثمار االأجنبي المبا�صر، وراأ�صمالية 
البيئة  �صياق  في  االإ�صالح  اإلى  ملحة  حاجة  فهناك   ، َثمَّ ومن  الموارد.  ونق�س  المحا�صيب، 
البطالة )وخا�صًة  الظّل، وارتفاع معدالت  اقت�صاد  للن�صاطات االقت�صادية، ون�صاأة  المتدهورة 
ت  بين ال�صباب حيث بلغت 25٪(، وزيادة اأ�صعار المواد الغذائية. وباالإ�صافة اإلى ذلك، قد اأدَّ
اأحداث 2011 اإلى رفع التوقعات والتطلعات بين ال�صكان بحيث ي�صعب على الحكومات 
تحقيقها. وحتى االقت�صادات الريعية تعاني ب�صبب انعدام االأمن؛ حيث انخف�س اإنتاج النفط 
العربية  المملكة  �صوريا والعراق وليبيا واليمن، في حين زودت  عامي 2013 و2014 في 
ال�صعودية وقطر واالإمارات العربية المتحدة من االإنفاق االجتماعي ب�صكٍل كبير. وفي الوقت 
في  التقليدي  غير  النفط  اإنتاج  في  زيادة  بف�صل  العالمي  النفط  �صوق  انكما�س  ُيتوقع  نف�صه، 

الواليات المتحدة و�صعف الطلب العالمي.
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الدائر حول  النقا�س  من  يت�صح  كما  هوية وطنية،  اأجل  من  العربية  الدول  تكافح جميع 
اختفاء دول �صايك�س بيكو. وُتعدُّ االأيديولوجيات ال�صيا�صية الرئي�صية اإقليمية باالأ�صا�س ولي�صت 
وطنية، وت�صعى �صمنيًّا نحو اإلغاء الدولة العربية على هذا النحو. ترف�س االأ�صكال المختلفة من 
االإ�صالموية اأو العروبية نظام الدولة االإقليمية كما هو، وت�صعى اإلى اإقامة دولة عربية اأكبر. تعتبر 
كلٌّ من االأيديولوجيتين ذات �صبغة طائفية، وت�صتخدمها الدول والجماعات المحلية على حدٍّ 
االإيرانيين(،  اأو  االإ�صرائيليين  اأو  االأكراد  العرب على غيرهم )مثل  اإّما  اإنها تدعم  �صواء؛ حيث 
ل اأحد اأ�صكال االإ�صالم بالتحديد. وعلى الرغم من اأنَّ انتفا�صات 2011 كان لها في  اأو ُتف�صِّ

البداية ُبعد عربّي قوّي، فاإنها قد اأف�صحت الطريق االآن اإلى خطاب اإ�صالمي م�صلح.

ظهرت ثالثة تيارات مختلفة من االإ�صالم ال�صيا�صي على ال�صاحة في اأعقاب الثورات العربية، 
على الرغم من اأنها لم يكن لها دور دافع في اأحداث 2011: االإ�صالم المنتخب الذي تمثله 
حما�س، وحزب النه�صة، واالإخوان الم�صلمون )بدعٍم من قطر وتركيا(؛ واالإ�صالم المحافظ 
التي تمثلها  الثورية المتطرفة  ال�صعودية وحلفاوؤها؛ واالإ�صالموية  العربية  الذي تمثله المملكة 
جماعات مثل داع�س وتنظيم القاعدة وبيت المقد�س وجبهة الن�صرة. تتداخل المع�صكرات 
ال�صيا�صية حاليًّا؛  النخب  ال�صعيد المحلي. تكافح  لعبة �صيا�صية �صفرية تتطور على  الثالثة في 
معقولة  اإ�صتراتيجيات  تقديم  في  –قديمة وجديدة-  ال�صيا�صية  االأحزاب  ف�صلت جميع  حيث 
يطلق عليها  ما  انخرطت  وال�صعارات.  االأماني  قوائم  اإنتاج  بداًل عن  االإ�صالح،  حول كيفية 
االأحزاب الليبرالية العربية في �صلوك غير ليبرالي، في حين اإن الي�صار العربي لم يتمكن من الوفاء 
بمطالب العدالة االجتماعية. اأما ال�صباب، الذي كان المحرك الرئي�صي الأحداث 2011، فلم 

يتمكن من اال�صتفادة من زخم الثورات العربية، وُا�صتبعدوا وُخّيبت اآمالهم.  
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�صكل رقم 2: التنبوؤ بالناتج المحلي االإجمالي لل�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا
The World Bank, Global Economic Prospects (Washington DC, 2015).
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1- التوجهات الكبرى
»التوجهات الكبرى« هي االتجاهات الرئي�صية التي من غير المرجح اأن تتغير اأو تتحرك 

باتجاه عك�صي في اإطار زمني معين، وهي تحدد »م�صاحة االإمكانية« في الم�صتقبل.

ي�صتمر �صكان العالم العربي في النمو، فيزيد العدد من 357 مليون ن�صمة في عام 2015 
النمو الديموغرافي،  التباطوؤ المتوقع في  اإلى 468 مليون في عام 2025. وعلى الرغم من 
من المتوقع اأن يبقى اإجمالي متو�صط معدل الخ�صوبة االإقليمي )اأو متو�صط عدد االأطفال لكل 
امراأة( عالًيا في البلدان العربية بمعدل 3.1 اأكبر من المتو�صط العالمي الذي بلغ 2.7 للفترة 
ال�صكاني  النمو  اأن  اإال  �صريًعا،  الخ�صوبة  معدل  انخف�س  لو  اإلى 2020. وحتى  من 2015 
�صي�صتمر. ونظًرا الرتفاع معدالت الخ�صوبة في الما�صي القريب، اأ�صبحت ن�صبة كبيرة من 

ال�صكان من ال�صباب )ُتعرف عادًة بالفئة العمرية من 15 اإلى 30(. 

يتزامن ذلك مع اتجاه اآخر، اأال وهو التح�صر. في عام 2015، كان اأكثر من 56٪ من 
المواطنين العرب يقيمون في المدن، وُيتوقع اأن ت�صل الن�صبة اإلى 61.4٪ بحلول عام 2020. 
بقية  في  الحياة  اأنماط  مع  يتما�صى  ما  وهو  تت�صاعد-  ثم  الن�صبة  هذه  ت�صتقر  اأن  المتوقع  من 
دول العالم. وتكمن الدوافع الرئي�صية للهجرة من الريف في العالم العربي في تركز االأن�صطة 
االقت�صادية داخل المدن، والهجرة اإلى البلدان الغنية بالنفط، باالإ�صافة اإلى الجفاف والنزاع. 
والموارد  التحتية  البنية  اإلى  تفتقر  العربية  المدن  بمكان الأن  االأهمية  الهجرة من  تدفق  ويعد 

الالزمة ال�صتيعاب �صكان الريف، وبالتالي فاإنها تثير بع�س االحتماالت للتوتر واالحتكاك.

المجتمعات  على  التاأثير  في  المناخ  وتغير  الحراري  االحتبا�س  ظاهرة  اآثار  بداأت  وقد 
العربية على مختلف الم�صتويات. فقد تمَّ تحديد منطقة البحر االأبي�س المتو�صط   ب�صكٍل خا�س 
لي�صت  الم�صاألة  فاإن  ذلك،  ومع  المناخ.  تغير  في  ال�صاخنة  النقاط  اأهم  من  واحدة  باعتبارها 
اأولوية بالن�صبة لمعظم الحكومات العربية اليوم. تتحدد تهديدات تغير المناخ في العالم العربي 
في ثالث ظواهر: ظاهرة االحتبا�س الحراري والت�صحر، وندرة الموارد، وارتفاع م�صتويات 
البحر. في عام 2007، توقعت الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ )IPCC( زيادة في درجة 
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حرارة ت�صل اإلى 2 درجة مئوية في عام 2025 لمنطقة جنوب المتو�صط. والمتوقع اأن ي�صهم 
هذا في زيادة الجفاف، وانخفا�س ن�صبة الرطوبة في التربة، وزيادة معدالت التبخر؛ بمعنى 
النتح، والتحوالت في اأنماط �صقوط االأمطار المو�صمية. وُتعدُّ منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال 
اإفريقيا واحدة من اأفقر مناطق العالم من حيث المياه، وبالتالي فهي اأكثر عر�صة للخطر. وعلى 
من  للتخفيف  كمحاولة  المياه  تحلية  في  الخليجي  التعاون  مجل�س  دول  ا�صتثمار  من  الرغم 
نق�س المياه، فاإن ن�صيب الفرد ال�صنوي من الموارد المائية المتجددة في البلدان يقع العربية 

تحت خط الفقر المائي. 

ُيعدُّ ارتفاع م�صتوى �صطح البحر نتيجة اأخرى للتغير المناخي. وقد تنباأت الهيئة الدولية 
المعنية بتغير المناخ بارتفاع من�صوب ُيقّدر من 0.1 متر اإلى 0.3 متر بحلول عام 2050، 
مع تاأثير كبير على منطقة البحر المتو�صط ب�صبب المناطق المنخف�صة ال�صاحلية في بالد مثل 
م�صر والمغرب والجزائر وتون�س وليبيا. وما يزيد االأمر �صوًءا حقيقة اأن المناطق ال�صاحلية هي 
واحدة من اأعلى معدالت الكثافة ال�صكانية في المنطقة. فعلى �صبيل المثال، ُتعتبر م�صر واحدة 
من اأكثر خم�س دول في العالم من المتوقع اأن تكون في خطر ارتفاع م�صتوى �صطح البحر 

بمعدل متر واحد، وهو ما قد يهدد مدينة االإ�صكندرية.
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التوجهات الكبرى المتوقعة

التركيب ال�صكاني
مليون   468 اإلى  مليون   357 من  العربي  العالم  �صكان  �صينمو 

ن�صمة، بالرغم من انخفا�س معدالت الخ�صوبة.

�صترتفع  ن�صبة ال�صكان في المدن من 56٪ اإلى ما يزيد عن 61٪.التح�صر 

التغير المناخي 

�صيوؤثر تغير المناخ على العالم العربي ب�صكٍل خا�س، الأنه �صيوؤدي 
ف�صاًل  والت�صحر،  المياه  نق�س  من  ج�صيمة  تحديات  تفاقم  اإلى 
عن ندرة الموارد. وباالإ�صافة اإلى ذلك، �صيوؤثر ارتفاع من�صوب 
مياه البحر على المناطق ال�صاحلية ذات الكثافة ال�صكانية العالية 

مبا�صرًة.

الطاقة 
اقت�صاديًّا على  االعتماد  في  للنفط  المنتجة  العربية  الدول  ت�صتمر 

قطاع النفط والغاز، مع توقع ازدياد الطلب العالمي.

اأ�صعار الغذاء
الرتفاع  عر�صة  و�صت�صتمر  غذاءها،  العربية  الدول  كل  ت�صتورد 

االأ�صعار وتقلباتها.

معدالت محو االأمية
االأمية الأعلى من 90٪ عام  ارتفاع معدالت معدل محو  ُيتوقع 

.2025
يتوقع ارتفاع انت�صار االإنترنت وا�صتخدامه من 25٪ اإلى 50٪.انت�صار االإنترنت
الم�صاواة بين 

الجن�صين
قطاعات  في  الن�صاء  عدد  فاإن  البطيء،  التقدم  من  الرغم  على 

ال�صيا�صة واالأعمال يتزايد با�صتمرار.

متغيرات في قواعد اللعبة

بطالة ال�صباب
هل �صتتخذ الدول العربية االإجراءات الالزمة للحّد من م�صتويات 

البطالة الحالية؟
التاأثر بتقلب اأ�صعار 

الغذاء 
المحتملة  المدمرة  االآثار  تخفيف  على  العربية  الدول  تقدر  هل 

لتقلب اأ�صعار الغذاء؟
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انعدام االأمن
على  الق�صاء  اأو  االإرهــاب  احتواء  العربية  الدول  �صت�صتطيع  هل 

انعدام االأمن ومعالجة اآثاره؟ وباأي تكلفة؟

االمتداد االإقليمي

هل ت�صتطيع هذه الدول التي ت�صعى الحتواء حالة انعدام االأمن اأن 
التام في مناطق مثل �صوريا  انعدام االأمن  تحمي نف�صها من حالة 
وليبيا والعراق؟ وما رّد فعل الدول العربية اإذا ما نجحت اإيران في 

حيازة قوى نووية؟ 
هل �صيخلف النموذج التون�صي نماذج م�صابهة في المنطقة؟التغير الديمقراطي

اال�صتيعاب
احتواوؤه؟  �صيتّم  اأم  متكاملة،  قوة  ال�صيا�صي  االإ�صالم  �صي�صبح  هل 

وفي هذه الحال، كيف �صيكون رّد الفعل؟

الم�ستقبالت الممكنة

التهدئة العربية
الق�صايا  فيه  ُتــدار  حيث  معقولية؛  االأكثر  ال�صيناريو  هذا  ُيعدُّ 
اأمد  اإطالة  اإلى  يوؤدي  مما  بداًل عن حّلها،  وال�صيا�صية  االقت�صادية 

اال�صطرابات وعدم اال�صتقرار.

االنفجار الداخلي 
العربي 

ُيمثِّل هذا ال�صيناريو اأ�صواأ الحاالت المنطقية؛ حيث تف�صل الدول 
تركز على  الرئي�صية الأنها  االقت�صادية  الق�صايا  معالجة  العربية في 
االأمن فقط، ونتيجة لذلك، ي�صبح اال�صتياء ال�صعبي اأكثر تعبيًرا عن 

نف�صه، مما يوؤدي اإلى انت�صار اال�صطراب. 

القفزة العربية
العربية  ــدول  ال ُتطبق  لالإ�صالح،  الملحة  لل�صرورة  ـــا  اإدراًك
اقت�صادي؛  انتعا�س  اإلى  توؤدي بدورها  النطاق  اإ�صالحات وا�صعة 

وهو االأ�صا�س لم�صتقبل اأكثر اإ�صراًقا.
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بحلول عام 2025، لن يكون هناك حافز للدول العربية المنتجة للنفط للم�صّي قدًما في 
ا للدخل على الرغم من  االإ�صالح؛ حيث ت�صتمر موارد النفط والغاز في كونها م�صدًرا رئي�صيًّ
اأكبر احتياطي موؤكد من النفط في العالم بن�صبة  تناق�س عوائد االإنتاج. تمتلك الدول العربية 
43٪، وكذلك اأكثر من ربع اإجمالي احتياطي الغاز الموؤكد في العالم. �صيتعزز اتجاه االعتماد 
بين عامي 2012 و2035.  الطاقة االأولية  الطلب على  بزيادة 41٪ في  الطاقة  على موارد 
و�صيرتفع الطلب على الغاز بن�صبة 50٪ بحلول عام 2035، في حين اإن الطلب على النفط 
�صوف ي�صل اإلى 99.7 مليون برميل يوميًّا في عام 2035، بعد اأن كان 87.4 مليون برميل 
يوميًّا عام 2011. و�صياأتي 95٪ من نمو الطلب المتوقع من البلدان غير االأع�صاء في منظمة 
التعاون االقت�صادي والتنمية؛ حيث ُتعدُّ ال�صين والهند في �صدارة اال�صتهالك العالمي للطاقة. 

�صكل رقم 3: احتياطات موؤكدة من النفط والغاز في االقت�صادات العربية في نهاية 2020

Bassam Fattouh and Laura El-Katiri, Energy and Arab Economic Development, Arab Human Development 
Report. Research Paper Series ([Oxford]: United Nations Development Programme (UNDP). Regional Bureau 

for Arab States, [2012]); International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2012 (Paris, 2012).
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احتياجات  العربي  والغاز  النفط  يلبي  حيث  بالفعل؛  مرئيًّا  الرئي�صي  التحول  اأ�صبح 
الطاقة  الطلب على  يتزايد  الهادئ ب�صكٍل متزايد. وعالوًة على ذلك،  اآ�صيا والمحيط  اأ�صواق 
اأعوام 2010 و2035، يدعمه  بين  المتو�صط  �صنويًّا في  االأو�صط بمعدل ٪1.9  ال�صرق  في 
زيادة ال�صكان، وارتفاع الدخول، والتطور ال�صريع للوقود الحفري. وعلى الرغم من تجميد 
تداعياته المحتملة في ال�صرق االأو�صط موؤقًتا، فاإن م�صروع خط اأنابيب نابوكو �صيعزز تكامل 

منتجي الطاقة العرب في ال�صوق الدولية.

ال�صخري(  الغاز  )اأو  التقليدي  غير  الغاز  اكت�صاف  على  المترتبة  االآثــار  ح  ُتو�صِّ  
اأنها  على  وليبيا،  الجزائر  مثل  العربية،  الدول  لبع�س  النظر  يمكن  اأواًل،  �صقين.  وا�صتغالله 
منتج واعد للغاز ال�صخري مثلما جاء في تقرير وكالة الطاقة الدولية ل�صوق الغاز على المدى 
المتو�صط في عام 2013. تحتل الجزائر المرتبة الثالثة على م�صتوى العالم من حيث احتياطي 
الغاز ال�صخري الذي يقدر بحوالي 707 تريليونات قدم مكعب، وهي بالفعل ثاني اأكبر مورد 
الغاز ال�صخري في الجزائر  للغاز الطبيعي الأوروبا. ومع ذلك، فمن غير المرجح ا�صتخراج 
وليبيا قبل عام 2018 نظًرا لعدم وجود اأطر ا�صتثمار وبنية تحتية منا�صبة، حيث يكلف 4 اأو 5 
مرات اأعلى من الغاز التقليدي، ف�صاًل عن البيئة الجغرافية-ال�صيا�صية غير الم�صتقرة. ثانًيا، تمثل 
»ثورة ال�صخر الزيتي« في اأمريكا ال�صمالية تطوًرا كبيًرا من حيث اإنتاج الطاقة، حيث اأ�صبحت 
المتحدة  الواليات  في  التقليدية  غير  الغاز  لحقول  الكبيرة  االكت�صافات  بف�صل  ا  ذاتيًّ مكتفية 
وكندا، واإلى حدٍّ ما المك�صيك. ويمكن اأن يعني هذا اأن الواليات المتحدة قد تفقد اهتمامها 
منطقة  وارداتها من  اإنها خف�صت  الطاقة. وحيث  اإنتاج  م�صادر  العربي حيث  الخليج  بدول 
الزيتي«  ال�صخر  »ثورة  وقبل  الع�صرين  القرن  �صبعينيات  في  النفط  اأزمة  منذ  االأو�صط  ال�صرق 

بمراحل، فكانت قد اأوقفت بالفعل ا�صتيراد كميات اإ�صتراتيجية من الخليج.

ال تزال اأ�صعار النفط والغاز ب�صكٍل عام متقلبة، حتى مع زيادتها الثابتة على المدى الطويل. 
ُيعد النق�س الحالي وما يتبعه من زيادة في االأ�صعار لي�س نتيجة لل�صدمات ق�صيرة االأجل، مثل 
بزيادة عر�س  قوبل  اآ�صيا، والذي  في  النفط  ا�صتهالك  ت�صخم  ب�صبب  والثورة، ولكن  الحرب 

واإنتاج ال�صخر الزيتي. 
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ترتبط اأ�صعار المواد الغذائية باأ�صعار الطاقة ارتباًطا وثيًقا، خا�صًة في الدول الم�صتوردة   
للمواد الغذائية مثل الدول العربية. ُتعد �صلة االأغذية الزراعية كثيفة اال�صتخدام للطاقة في جميع 
النقل  اإلى  مراحل االإنتاج وما بعد الح�صاد والتخزين وتجهيز االأغذية ومعالجتها، باالإ�صافة 
والتوزيع وكذلك اإعداد الطعام. ونتيجة لذلك، يت�صلل ارتفاع اأ�صعار النفط لُيوؤثِّر على اأ�صعار 
�صة ب�صكٍل خا�س لهذا التقلب، الأنها لم تعد تنتج  المواد الغذائية. وت�صبح الدول العربية ُمعرَّ
ما يكفي ا�صتهالكها الخا�س وتعتمد كليًّا على اال�صتيراد. في عام 2014، بلغت ن�صبة الزراعة 
3٪ من الناتج المحلي االإجمالي في المنطقة، ف�صاًل عن �صعف ال�صناعة التحويلية. واالأهم، 
ُتمثِّل الدول العربية اأعلى متلقٍّ للمعونات الغذائية في العالم، ويبلغ متو�صط اإنفاقها 5.8٪ من 
�صريحة  تفيد  الأنها ال  فعالة  غير  الغذائية، ولكنها  المواد  االإجمالي على دعم  المحلي  الناتج 

المجتمع االأكثر فقًرا.
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)Mteo( صكل رقم 4: الطلب العالمي على الطاقة االأولية ح�صب المنطقة في �صيناريو ال�صيا�صات الجديدة�

International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2013 (Paris, 2013).

مدى  على  المنطقة  في  االأمية  محو  معدالت  ارتفاع  ُيتوقع  اإيجابية،  اأكثر  �صعيد  وعلى 
العقد القادم، حيث ارتفعت من 55٪ عام 1990 اإلى 77٪ عام 2011، و90٪ بين جيل 
البالغين من 52  الفعلي لالأميين  العدد  ال�صكاني، انخف�س  للنمو  ال�صباب. ومع ذلك ونتيجة 
ا  اإلى 48 مليوًنا. وفي بع�س البلدان ال يزال محو االأمية بين االإناث البالغات منخف�صً مليوًنا 

ن�صبيًّا مقارنًة بالمتو�صط العالمي.

ا نتائج متفاوتة لمبادرة التعليم للجميع التي اأطلقتها الحكومات العربية  ويعك�س هذا جزئيًّ
عام 2000، بحيث تلتزم بتوفير التعليم االأ�صا�صي الجيد لجميع االأطفال وال�صباب والكبار. 
وقد تّم تحديد �صتة اأهداف ال ُبدَّ من تحقيقها بحلول عام 2015. وحتى االآن، من المتوقع 
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الجن�صين،  بين  والم�صاواة  االبتدائي،  التعليم  تعميم  في  فقط  والكويت  البحرين  تنجح  اأن 
اأما البلدان االأخرى ف�صتخفق في تحقيق اأحد  اإلى الن�صف.  وخف�س معدل االأمية بين الكبار 
هذه االأهداف: ف�صتخفق قطر مثاًل في تحقيق الم�صاواة بين الجن�صين؛ وتخفق كلٌّ من م�صر 
تحقق  فلن  ُعمان  اأما  االأمية؛  محو  هدف  في  المتحدة  العربية  واالإمارات  و�صوريا  واالأردن 
تعميم التعليم االبتدائي. و�صتحقق �صت دول اأخرى هدف تعميم التعليم االبتدائي فقط، وهي: 
ثالث  تف�صل  بينما  وتون�س.  ال�صعودية  العربية  والمملكة  والمغرب  ولبنان  والعراق  الجزائر 
المحددة زمنيًّا.  االأهداف  اأّي من هذه  دول، وهي: جيبوتي وال�صودان واليمن، في تحقيق 
، فاإن عدم كفاية اال�صتثمار في التعليم يعرقل خلق »وظائف الغد« التي تتطلب مهارات  ومن َثمَّ
اأكثر تقدًما. وعالوًة على ذلك، فاإن تعزيز اال�صتثمارات في التعليم والنهو�س به �صيثمر فوائد 

كبيرة في الم�صتقبل.

اإن ٪25  انت�صار االإنترنت؛ حيث  العالم من حيث  العربي عن بقية دول  العالم  يتخلف 
فقط من ال�صكان مت�صلون ب�صبكة االإنترنت- على الرغم من وجود تباينات كبيرة في المنطقة. 
اإلى 50٪ بحلول عام 2025. �صهد عام  اأن ترتفع ن�صبة م�صتخدمي االإنترنت  ومن المتوقع 
حيث  العربية؛  المنطقة  في  االإنترنت  ا�صتخدام  اأنماط  في  كبيرة  تغييرات   2013  -2012
زخًما  االإلكترونية  والتجارة  المحا�صبية  والمعامالت  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  اكت�صبت 
اأنحاء المنطقة بعد الثورات العربية. ين�صط حوالي 53 مليون م�صتخدم عبر  كبيًرا في جميع 
و�صائل التوا�صل االجتماعي من اأ�صل 125 مليون م�صتخدم لالإنترنت. ومن الماأمول اأن توؤدي 

زيادة م�صتخدمي �صبكة االإنترنت اإلى تعزيز تطوير مجتمعات المعرفة العربية. 

ا حدوث تقدم على �صعيد الم�صاواة بين الجن�صين، بالرغم من ا�صتمرار  من المتوقع اأي�صً
قت جميع الدول العربية في نهاية  وجود تحديات جوهرية في المنطقة ب�صكٍل عام. وقد �صدَّ
ال�صودان، على  با�صتثناء  المراأة،  التمييز �صد  اأ�صكال  الق�صاء على جميع  اتفاقية  المطاف على 
الرغم من تحفظات الدول العربية على ق�صية الم�صاواة. وقد تحقق بع�س التقدم الملحوظ في 
ا برلمانية  ال�صنوات القليلة الما�صية؛ فقد طرحت الجزائر واالأردن والمغرب وتون�س ح�ص�صً
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في  ينخرطن  اللواتي  الن�صاء  عدد  تدريجيًّا  يزداد  كما  الوطنية.  االنتخابية  القوانين  في  للن�صاء 
االقت�صاد وال�صيا�صة. 

�صكل رقم 5: محو االأمية للبالغين في مجموعة مختارة من الدول العربية

UNESCO, Education for All Regional Report 2012 for Arab States: Global Education for All Meeting, Paris, 
21-23 November 2012 (Paris, 2012). 
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2- متغيرات اللعبة: اأين نذهب من هنا؟
في الدرا�صات الم�صتقبلية، ُتعدُّ متغيرات اللعبة االأحداث اأو الظروف التي لن يكون لها 
اليقين بخ�صو�س  ا حالة من عدم  اأي�صً ترافقها  الم�صتقبل، ولكن  في  متجان�س  غير  تاأثير  فقط 
االتجاهات. يتعلق هذا بحقيقة وجود العديد من االختيارات والفاعلين الموؤثرين في الحدث 
ال�صيناريوهات  هذه  ت�صييق  محاولة  وُتعد  المتغيرة.  للمجاالت  روابط  وعدة  ال�صياق  اأو 
وتحديدها يقيًنا غير ممكنة؛ حيث اإن متغيرات اللعبة تاأتي على �صكل اأ�صئلة الأن هناك حالة من 

عدم اليقين ب�صاأن تطورها. 

ولعل اأهم متغيرات اللعبة هي بطالة ال�صباب. ُتمثِّل منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا 
البطالة بين ال�صباب هو  اأن معدل  العالم؛ بمعدل حوالي 10٪. كما  اأعلى معدل للبطالة في 

االأعلى على م�صتوى العالم.

على الرغم من خطاب االإ�صالح، فقد ازداد االأمر �صوًءا منذ عام 2011؛ حيث ارتفع 
معدل البطالة بين ال�صباب في منطقة ال�صرق االأو�صط من 26٪ عام 2011 اإلى 27.9٪ عام 
2014، ومن المتوقع اأن يرتفع اإلى 28.6٪ بحلول عام 2018. اأما في �صمال اإفريقيا فقد 
كان المعدل 28.1٪ عام 2011، ومن المتوقع اأن يرتفع اإلى 29.5٪ بحلول عام 2018. 
الناتج المحلي االإجمالي في  اأن  افترا�س غير موؤكد على االإطالق  التوقعات على  تعتمد كل 
منطقة ال�صرق االأو�صط �صي�صتمر في النمو بن�صبة 4٪ في ال�صنة، وفي منطقة �صمال اإفريقيا بن�صبة 
4.5٪. ولكن على الرغم من اأن الناتج المحلي االإجمالي للدول العربية ارتفع ن�صبيًّا وب�صكل 
وتتجلى  الفقر.  من  والحّد  عمل  فر�س  خلق  اإلى  يوؤدِّ  لم  هذا  فاإن  االأخير،  العقد  في  م�صتقر 
ال�صباب في  البطالة بين  للنفط: بلغ معدل  رة والم�صتوردة  الظاهرة في كلٍّ من الدول الم�صدِّ
المملكة العربية ال�صعودية على �صبيل المثال 28.3٪، ونحو 53٪ في اليمن. وعلى الرغم من 
اأن البطالة عادًة ما تتركز بين العمالة غير الماهرة، فاإنها مرتفعة خا�صًة بين خريجي الجامعات 
في العالم العربي؛ حيث مثلت 45٪ من الخريجين العاطلين عن العمل في االأردن، و٪43 

في المملكة العربية ال�صعودية، و30٪ في لبنان. 
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ال تمثل ظاهرة ما ي�صمى باالنبعاج ال�صبابي في الهرم ال�صكاني Youth Bulge- وهي ت�صير 
اأن  بال�صرورة؛ حيث يمكن  اأقل من 30 عاًما- م�صكلة اجتماعية  ال�صكان  ن�صبة  ارتفاع  اإلى 
قنبلة  اإلى  تتحول  اأو  الديموغرافي«(،  »العائد  )ظاهرة  االقت�صادية  للتنمية  بمثابة حافز  تكون 
�صكانية حين ال ي�صتوعب �صوق العمل كل هوؤالء ال�صباب الباحثين عن عمل. تتحول ظاهرة 
البطالة حينها من ق�صية اجتماعية اأو اقت�صادية بحتة اإلى م�صدر قلق اأمني. ومما ال �صّك فيه توطد 
العالقة بين اال�صطرابات والنزاعات من جهة، وارتفاع معدالت البطالة في الفئة العمرية من 
15 اإلى 30 عاًما من جهة اأخرى؛ حيث ات�صح اأن 80٪ من النزاعات والحروب االأهلية التي 
وقعت بين عامي 1970 و1999 كانت في البالد التي تكون فيها ن�صبة 60٪ من ال�صكان 
في عدد  زيادة  مئوية  اأن كل درجة  االإح�صاءات  وُتظِهر  العمل.  �صّن 30 وعاطلين عن  دون 
ل ال�صباب اأكثر  م خطر النزاع بن�صبة 4٪ في كل دولة. وحيث ُي�صكِّ ال�صكان من ال�صباب ُت�صخِّ
من 35٪ من ال�صكان البالغين، تبلغ مخاطر النزاعات وخا�صة االإرهاب اأعلى بن�صبة ٪150. 
العمل  العاطل عن  ال�صباب  اأعداد كبيرة من  لديها  التي  الدول  اأن  الحديثة  الدرا�صات  د  وُتوؤكِّ
ُتعدُّ اأكثر عر�صة لخطر االأن�صطة االإرهابية. وتنطبق كل هذه العوامل على العالم العربي الذي 
يجمع ب�صكٍل خطير بين ارتفاع معدالت الخ�صوبة، والتح�صر، وبطالة ال�صباب )وخا�صًة بين 
ا للدول العربية: هل �صتكون قادرة على  ل بطالة ال�صباب تحّدًيا اأمنيًّا حقيقيًّ الجامعيين(. ُت�صكِّ
الت�صدي لها بحلول عام 2025؟ وبعك�س ق�صايا اأخرى مثل ال�صكان اأو تغير المناخ، وُتعدُّ 
البطالة من الق�صايا التي تظهر فيها التطورات ب�صرعة في حالة وجود ال�صياق المنا�صب وعند 
اتخاذ القرارات ال�صيا�صية المنا�صبة. ويقت�صر هام�س المناورة على بع�س الدول العربية في هذا 
ال�صدد، وعادًة ما توؤدي �صيا�صات تحفيز الت�صغيل اإلى تعميق العجز المالي المت�صخم بالفعل 

في دول مثل م�صر.
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�صكل رقم 6: معدل البطالة بين ال�صباب في ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا

International Labour Organization, “Youth Unemployment Rate Estimates and Projections by Region 2007-
2017”, http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-charts/WCMS_212431/lang--en/index.htm  

ا في �صوق الغذاء.  وال تواجه الدول العربية التحديات فقط في �صوق العمل، ولكن اأي�صً
وعلى الرغم من اأن االقت�صادات العربية زراعية اأ�صا�ًصا بطبيعتها، فاإن الزيادة ال�صكانية اأدت اإلى 
االعتماد ب�صكٍل كبير على الواردات الغذائية، وال �صّيما القمح. فاليوم، ُتعدُّ معظم الدول العربية 
دواًل م�صتوردة للغذاء واأكثر عر�صة لتقلب اأ�صعار المواد الغذائية؛ حيث اإن اأ�صعار الغذاء ترتبط 
مبا�صرًة بال�صعر العالمي للنفط: تزيد اأ�صعار المواد الغذائية بن�صبة 1٪ عند ارتفاع �صعر النفط 
بن�صبة 2٪. كما ُيوؤثِّر ارتفاع اأ�صعار المواد الغذائية على القطاعات وال�صرائح المجتمعية االأكثر 
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فقًرا، ويمكن اأن توؤدي اإلى تبعات تخريبية مثل انتفا�صات الخبز اأو المظاهرات الحا�صدة في 
المجتمعات ذات معدالت الفقر المرتفعة. 

وعلى الرغم من حقيقة تقلب اأ�صعار المواد الغذائية وارتفاعها، فاإنه ُيتوقع �صعوبة تغلب 
مثل  التقلب،  لتخفف هذا  واآليات  ثمَّ وجدت جهود  التقلب. ومن  العربية على هذا  الدول 
اإن�صاء نظام لالإنذار المبكر في اأ�صعار المواد الغذائية، وخف�س اأ�صعار المواد الغذائية من خالل 
تح�صين كفاءة الخدمات اللوج�صتية، والحّد من االعتماد على اال�صتيراد من خالل ا�صتخدام 
اإن�صاء  االأ�صعار من خالل  والتحايل على �صدمات  الوطنية،  الزراعة  في  الحديثة  التكنولوجيا 
تون�س واالأردن والبحرين  اتخذت  االآن،  التجارية وتوفير مخزونات احتياطية. حتى  الرقابة 
التبعّية على تقلب �صعر الغذاء. وي�صبح ال�صوؤال: هل �صتنجح الدول  فقط هذه التدابير لتقليل 
العربية في اتخاذ التدابير المنا�صبة لتخفيف االأثر المدمر المحتمل لتقلب اأ�صعار الغذاء، وخا�صًة 

في �صوء تغير المناخ؟

�صكل رقم 7: مقارنة بين اأ�صعار الغذاء والنفط

Gail Tverberg, Our Finite World (2012).



32

توؤدي البطالة وتقلب اأ�صعار المواد الغذائية وارتفاعها اإلى تفاقم انعدام االأمن الداخلي، 
و�صبه  الجزائر  وجنوب  ليبيا  في  االأمنية  التحديات  وتواجه  بالفعل.  القائمة  الم�صكلة  وهي 
اأخرى  تداعيات  ف�صاًل عن  االإ�صالموي،  االإرهاب  والعراق-  في م�صر و�صوريا  �صيناء  جزيرة 
ا. وات�صعت ال�صبكات االإجرامية وتعددت اأن�صطتها بين الخطف واالتجار بالب�صر. ُتوؤثِّر  اأي�صً
ا على االقت�صاد؛ حيث رفعت كل  كل هذه العواقب لي�س فقط على الجانب االأمني ولكن اأي�صً
الدول العربية من ميزانيات الدفاع في وقت تقل�س وانكما�س االقت�صادات، كما تّم تحويل 
م انعدام االأمن ال�صياحة  اإلى ذلك، ُيحجِّ الموارد من االإ�صالحات الهامة االأخرى. باالإ�صافة 
واال�صتثمار االأجنبي المبا�صر. وُتعدُّ التحديات االأمنية اأحد اأهم التحديات التي تواجه الدول 
العربية اليوم، ولكن هناك عدة خيارات متاحة حول كيفية المعالجة، وقد يخلق بع�صها المزيد 
من انعدام االأمن. وعلى الرغم من الجهود الحالية البطيئة في اإ�صالح قطاع االأمن في معظم 
اختارت  ما  اإذا  االأحداث-  مجرى  يغير  قد  االإ�صالح  في  قدًما  الم�صّي  فاإن  العربية،  الدول 
الجنائي  االأمن  مع  التعامل  العربية  الدول  ت�صتطيع  هل  هذا،  �صوء  في  ذلك.  العربية  الدول 
وهزيمة االإرهاب؟ وفي حالة ليبيا و�صوريا، فاإن ال�صوؤال اأكثر بدائية: هل ي�صتطيع اأحد الفواعل 

فر�س �صيطرته على االأر�س خالل العقد المقبل وتحقيق اال�صتقرار الدائم؟

ا على الم�صتوى االإقليمي: يهدد االنفجار الداخلي في  ُيمثِّل انعدام االأمن م�صدر قلق اأي�صً
ليبيا والعراق و�صوريا ب�صحب جيرانهم المبا�صرين كالجزائر وتون�س ولبنان واالأردن اإلى عدم 
االأمن  انعدام  اآثار  واحتواء  ال�صمود  على  قادرة  الدول  �صتكون هذه  بدورهم. هل  اال�صتقرار 
المجاور؟ اإذا ما حازت اإيران على قوى نووية في العقد المقبل، �صيتبع ذلك تاأثير فوري على 
المنطقة من خالل دعم وتمكين حلفاء اإقليميين مثل حما�س وحزب اهلل والنظام ال�صوري. ومن 

المتوقع ت�صاعد الطائفية، اإال اأن هذه الظاهرة �صتظلُّ محدودة في الخليج وال�صرق االأو�صط.

على ال�صعيد ال�صيا�صي، معظم دول الثورات العربية ال تزال تكافح من اأجل اإن�صاء نظام 
اعتباره  يمكن  ال  انتقالها  اأن  من  الرغم  على  ال�صدد،  هذا  في  التون�صية  الحالة  وتبرز  جديد. 
النظام  اإلى  اأو تعود  الديمقراطية  اأنه بحلول عام 2025 �صتتجه نحو  المتوقع  فاإنه من  مثاليًّا، 
ويكون  التون�صي  النموذج  �صيتكرر  هل  هو:  ال�صوؤال  فاإن  الحالتين  كلتا  وفي  ال�صلطوي. 
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من  مزيد  اإلى  توؤدي  ربما  الديمقراطية  تحقيق  في  المماطلة  اأن  اأم  المنطقة،  في  تداعيات  له 
اال�صطرابات؟ ويرتبط بهذا م�صاألة �صعود التيار االإ�صالموي في االنتخابات، وال �صّيما جماعة 
االإخوان الم�صلمين وحلفائها االإقليميين حما�س وحزب النه�صة. هل �صيوا�صل حزب النه�صة 
لعب دوره الحا�صم في ال�صيا�صة التون�صية؟ واإذا كان االأمر كذلك، ما هي التداعيات االإقليمية 
لذلك على التواجد االنتخابي للتيارات االإ�صالمية في اأماكن اأخرى، وال �صّيما مع حظر جماعة 
االإخوان الم�صلمين باعتبارها منظمة اإرهابية في م�صر والمملكة العربية ال�صعودية واالإمارات 

العربية المتحدة؟
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3- الم�ستقبالت الممكنة في عام 2025
ُتو�صح   2025 عام  في  العربي  للعالم  متناق�صة  �صيناريوهات  ثالثة  الف�صل  هذا  يحدد 
ماآل الحاالت النهائية الثالث الممكنة. وتاأخذ هذه ال�صيناريوهات بعين االعتبار التوجهات 
الرئي�صية التي من غير المرجح اأن تتغير، وُتطور ثالث طرق مختلفة ي�صتطيع �صانعو ال�صيا�صات 
االأو�صط  ال�صرق  منطقة  منها  تعاني  التي  االأزمات  واإدارة  منا�صب  فعل  رّد  اتخاذ  خاللها  من 
في عام 2015. يتمثل ال�صيناريو االأول في »التهدئة العربية«؛ حيث تتجه الدول العربية اإلى 
الداخلي  الثاني »االنفجار  ال�صيناريو  يتناول  الو�صع.  تغيير  يتطلبه  بما  لي�س  االإ�صالح، ولكن 
»القفزة  الثالث؛  ال�صيناريو  اأما  ال�صاخنة.  الق�صايا  معالجة  في  العربية  الدول  وف�صل  العربي« 

العربية«، فهو �صيناريو االإ�صالح الم�صتدام. 

اأ- �سيناريو التهدئة العربية
ومطالب  ال�صباب  بين  البطالة  في  تحّديات جمة  عام 2025  في  العربية  الدول  تواجه 
لمزيد من الم�صاركة ال�صيا�صية وا�صت�صراء التهديد االإرهابي. ُيبِقي تهديُد االإرهاِب المنطقَة في 
اأمنية،  الأ�صباب  معلوم  غير  الأمد  موؤجل  االإ�صالح  حيث  الن�صبي؛  احتوائه  رغم  ال�صراع  فخِّ 
النزاعات الممتدة والعنف المو�ّصع في �صوريا  وبالتالي ي�صتمر ال�صراع ويغذي العنف. تعيق 
االإقليمي  التكامل  لي�س  الغربية  وال�صحراء  وليبيا  وم�صر  واليمن  والعراق  وفل�صطين  ولبنان 
التنمية االقت�صادية للمنطقة ككل؛ حيث م�صى عقد لم تتقدم فيه المنطقة على  فح�صب، بل 

�صعيد الق�صاء على العنف وا�صتعادة اال�صتقرار، على الرغم من تجنب االنهيار التام.

بلغت البطالة بين ال�صباب، وهي المحرك الرئي�صي لال�صطرابات في عام 2011، ن�صبة 
على  قادرة  غير  العمل  اأ�صواق  اأن  وحقيقة  ال�صكاني  النمو  نتيجة  وذلك  االآن،  حتى   ٪30
العربية  الدول  تد�صين  من  الرغم  وعلى  الجامعيين.  وخا�صًة  عمل،  عن  الباحثين  ا�صتيعاب 
العمل بعد  اأ�صحاب  المهارات مع مطالب  للعديد من برامج االإ�صالح في محاولة لمطابقة 
تون�س واالأردن،  مثل  الدول،  بع�س  لم تكن م�صجعة. تمكنت  النتائج  فاإن  العربية،  الثورات 
اأخرى،  دواًل  ولكن  العالية؛  المهارات  ذوي  لل�صكان  والتوظيف  العمل  فر�س  تح�صين  من 
مثل المملكة العربية ال�صعودية لم تتمكن من التقدم في هذا ال�صاأن. ا�صتقرت المملكة بدينها 



35

الكلي المنخف�س وفائ�س الميزانية على اأمل مواجهة بطالة ال�صباب من خالل ح�ص�س لتوظيف 
ال�صعوديين في �صوق العمل. بداًل عن ذلك، خنقت القطاع الخا�س وتواجه حاليًّا معدالت 
عالية من البطالة بين ال�صباب بلغت 35٪. وعلى الرغم اأن بع�س الدول مثل قطر واالإمارات 
العربية المتحدة تمكنت من تح�صين جودة اأنظمتها التعليمية، فقد ف�صلت معظم الدول في حّل 
ن�صف م�صكلة بطالة ال�صباب، وهي خلق فر�س عمل. وهناك عدة اأ�صباب تجعل عام 2025 
يبدو اأ�صواأ من عام 2011 بكثير من حيث البطالة بين ال�صباب، وهو العام الذي تت�صدر فيه 

البطالة اأجندة االإ�صالح. 

�صكل رقم 8: ر�صم تو�صيحي ل�صيناريو التهدئة العربية

European Union Institute for Security Studies (EUISS), https://www.iss.europa.eu/ 
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الرغم  العمل. وعلى  ل�صوق  المتوقع  الدعم  تقديم  في  االقت�صادي  التكامل  ف�صل  بدايًة، 
من اأن الدول العربية قد اأقرت باأهمية التعاون وا�صتكملت اأخيًرا متطلبات تنفيذ اتفاقية منطقة 
التجارة الحرة العربية الكبرى )GAFTA 1997( في عام 2015، فاإنها لم تتقدم على �صعيد 
االأ�صل مخطًطا  في  التي كانت  الم�صتركة  ال�صوق  مثل  مفيدة  تكون  اأن  يمكن  اأخرى  تدابير 
لعام 2020. ومن المحبط اأنه لم يكن التفاق التجارة الحرة العربية الكبرى التاأثير المطلوب 
متوا�صع  البينية  التجارة  والأن حجم  البطالة.  معدالت  في  اأو  االإجمالي  المحلي  الناتج  على 
لجميع  االإجمالي  المحلي  الناتج  زيادة  اإلى  المنخف�صة  الجمركية  الر�صوم  اإلغاء  اأّدى  اأ�صاًل، 
الدول العربية بن�صبة 0.1٪ فقط )في م�صر كان اأعلى ب�صكٍل طفيف بن�صبة 0.4٪(، بالرغم من 
زيادة ال�صادرات والواردات العربية اإلى حّد ما بطبيعة الحال. انخف�س معدل البطالة بدرجات 
متفاوتة في جميع اأنحاء المنطقة نتيجة اتفاق التجارة الحرة العربية الكبرى، وتجلى ذلك بين 
العمال غير المهرة ب�صكٍل كبير؛ فمنذ 2015 انخف�س بن�صبة 0.5٪ في م�صر، و0.1٪ فقط 
في المملكة العربية ال�صعودية. واالأ�صواأ اأنه في الواقع ارتفع بن�صبة 0.3٪ في كلٍّ من الجزائر 

وليبيا. لم يكن لتحرير التجارة وحده التاأثير المتوقع اإًذا على م�صكلة البطالة بين ال�صباب.
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�صكل رقم 9: اال�صتثمار االأجنبي المبا�صر

قاعدة بيانات موؤتمر االأمم المتحدة للتجارة والتنمية )UNCTAD(. البيانات من 1970 اإلى 2013.

باالإ�صافة اإلى ذلك، فاإن الدول العربية التي تواجه اأكبر التحديات االقت�صادية قد ف�صلت اإلى 
حدٍّ كبير في تاأمين اال�صتثمار االأجنبي المبا�صر الالزم لخلق فر�س العمل اأو حتى الحفاظ عليه. 
فم�صر، على �صبيل المثال التي كانت قد نجحت في ا�صتقطاب عدد من �صركات تكنولوجيا 
االأولى  االأيام  في  اإم  بي  واآي  وفودافون  واأوراكل  مايكرو�صوفت  مثل  العالمية  المعلومات 
االإرهاب.  الطويلة على  الحرب  نتيجة  الم�صتثمرين  فقدت عدًدا من  الرئي�س مر�صي،  لحكم 
اأغلقت �صركة اأيكيا في م�صر عام 2017 بعد هجوم ُمو�ّصع على مقرها، وكانت قد افتتحته في 
اأواخر 2013. ولحقت بها �صركة كوكاكوال التي نقلت ن�صاطها االإقليمي اإلى تون�س. �صيتجه 
اال�صتثمار االأجنبي المبا�صر في العالم العربي عام 2025 اإما اإلى الدول الم�صتقرة تقليديًّا مثل 
لي�س  الم�صتثمرين  جذب  على  القادر  االآن  حتى  الوحيد  البلد  تون�س؛  اإلى  اأو  الخليج،  دول 
العربية االأخرى،  البالد  اأما  الطيران.  ا في هند�صة  اأي�صً الغزل والن�صيج ولكن  فقط في �صناعة 
فيواجه الم�صتثمرون العقبات البيروقراطية التي ال تزال را�صخة في المنطقة )تمكنت الجزائر 



38

من تقلي�س عدد االأيام التي تلزم لل�صروع في ن�صاط تجاري من 25 يوًما في 2014 اإلى 20 
راأ�س  ا�صتثمارات  التركيز على  اأو  ال�صيا�صي  اال�صتقرار  اإلى خ�صية عدم  باالإ�صافة  يوًما حاليًّا(، 
اتفاق  تراجع  واأخيًرا،  وظائف.  تخلق  ال  وبالتالي  العمالة،  كثيفة  غير  لكنها  الكبيرة،  المال 
عربي لتي�صير توظيف الخريجين من غير الخليجيين في دول الخليج العتبارات اأمنية؛ حيث 
اأّدى اكت�صاف خلية اإرهابية في اإحدى الجامعات البحرينية اإلى توقف الم�صروع الذي كان من 

المتوقع اأن يخفف ال�صغوط على �صوق العمل في اأماكن اأخرى. 

تعر�صت  قد  م�صر،  في  للدخل  الرئي�صي  الم�صدر  ال�صياحة؛  اأن  اأ�صواأ  االأمر  يجعل  وما 
ل�صربات قا�صمة خا�صًة بعد عدة هجمات اإرهابية على االأوروبيين. ومثلما كان الحال خالل 
من  االأول  العقد  واأوائل  الت�صعينيات  عقدي  في  ال�صائحين  �صد  ال�صابقتين  االإرهاب  موجتي 
العامة  االأماكن  من  غيرها  اأو  الفنادق  تفجير  الهجمات  هذه  ت�صتهدف  لم  الجديدة،  االألفية 
اليدوية مثل  القنابل  اأو رمي  ال�صياحية باإطالق االأ�صلحة الخفيفة  فقط، بل هددت الحافالت 
زجاجات مولوتوف على جموع من ال�صائحين. وفي حين اإن هذه االأ�صاليب اأقل فتًكا، اإال اأن 
لها نف�س التاأثير الرادع والمخيف على ال�صائحين؛ بل وي�صعب اكت�صافها من قبل اال�صتخبارات 
بتوقيت   2015 عام  منذ  بــداأت  التي  الهجمات-  من  الموجة  هذه  اأّثــرت  وقوعها.  قبل 
اإ�صتراتيجي محكم قبل بداية ذروة مو�صم ال�صياحة- �صلًبا على �صناعة ال�صياحة الم�صرية والتي 
بلغت عوائدها ال�صنوية 8 مليارات دوالر، حيث خف�صتها بمقدار الثلث. قبل عام 2011، 
مّثلت ال�صياحة 13٪ من الناتج المحلي االإجمالي في م�صر، ف�صاًل عن توفيرها 10.9٪ من 
فرن�صا  من  خا�صًة   ،٪75 )بن�صبة  اأوروبا  من  م�صر  اإلى  ال�صائحين  معظم  ياأتي  العمل.  فر�س 
ل هدًفا �صهاًل ل�صرب هذه ال�صناعة بقوة؛ وبالتالي  واألمانيا وبريطانيا واإيطاليا واإ�صبانيا( مما �صكَّ
اأعداد  تزايدت  التفاعالت،  هذه  اإثر  وعلى  واالأردن.  تون�س  اإلى  االأوروبية  ال�صياحة  اتجهت 

ال�صباب المتعلمين العاطلين عن العمل من اأّي وقت م�صى.
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خلق وجود اأعداد غفيرة من ال�صباب العاطلين عن العمل )ويزداد الو�صع �صوًءا بالن�صبة 
اأهم هذه التحديات  ا خ�صبة لمختلف اال�صطرابات الداخلية. وُيمثِّل االإرهاب  اأر�صً للن�صاء( 
الواقع،  اأر�س  على  االأمن  قوات  التي حققتها  التكتيكية  االنت�صارات  بع�س  رغم  الم�صتمرة، 
اأ�صاليب قمعية للغاية في مكافحته، مما يغذي  اإلى ا�صتخدام جميع الدول  ا  ويرجع هذا جزئيًّ
ال�صبكات  على  الق�صاء  في  الدول  بع�س  ف�صل  اإلى  ا  اأي�صً نعزوه  لكننا  اآخرين.  تجنيد  اإمكانية 
مثل  لذلك،  الالزمة  واالآليات  الميزانيات  تمتلك  التي  الدول  تمكنت  فقد  نهائيًّا.  االإرهابية 
دول  ا�صتطاعت  في حين  ال�صيطرة؛  تحت  اإبقائها  من  والمغرب،  ال�صعودية  العربية  المملكة 
اأخرى، مثل م�صر والجزائر، احتواء الم�صكلة ب�صكل ما دون حل نهائي جذري؛ بينما تلك 
ا وانهيار الدولة، مثل ليبيا و�صوريا ولبنان واليمن والعراق، فُي�صتبه  الدول التي �صهدت عنًفا ممتدًّ
جاٍر  الم�صكلة  احتواء  وعامًة،  االإرهابية.  ال�صبكات  وجود  تدعم  اإقليمية  جيوب  وجود  في 
بداًل عن حلها. ُمِنَي تنظيم الدولة االإ�صالمية، الذي برز ب�صدة عام 2014، بهزائم قا�صية في 
العراق بعد االن�صحاب من �صوريا، ولكنه ال يزال موجوًدا وفعااًل. ويرجع هذا اإلى الم�صالحة 
ثمَّ  ر الح�صول على االأموال والمعدات، ومن  ي�صّ العالمية، مما  القاعدة وتحالفاته  مع تنظيم 
ا�صتبدال الممولين الذين �صيخ�صرهم بحلول اأوائل عقد 2020. لم تختِف الدولة االإ�صالمية 
تهدئة  في  �صاهم  مما  العراقي،  الم�صرح  اإلى  ون�صاطها  عملياتها  مجال  قّل�صت  لكنها  تماًما، 

المخاوف االإقليمية من تو�صع الخالفة االإرهابية.

وعلى ال�صعيد الداخلي، برزت حقيقة جماعة االإخوان الم�صلمين الحقيقية )بعد انق�صام 
قيادة االإخوان حول م�صاألة ا�صتخدام العنف( بفعالية في تجنيد متطوعين خا�صًة في الجامعات 
من  العديد  اندمجت  حيث  الوحيدة؛  الحركة  لي�صت  ولكنها  والقطرية،  واالأردنية  الم�صرية 
اأعادت ت�صمية نف�صها على مدى العقد الما�صي، ولكن  اأو  اأو ان�صقت  المنظمات الجهادية، 
اأ�صكال  هدفها ظلَّ موحًدا: االإ�صرار بالدولة العربية لتحفيز تغيير النظام، وتد�صين �صكل من 
االآن  ومتما�صكة؛ وحتى  مت�صقة  كتلة  ت�صكيل  في  الجماعات  هذه  ف�صلت  االإ�صالمية.  الدولة 
تنخرط في اقتتال داخلي وتدمير ذاتي في بع�س االأحيان. ورغم محدودية قدرتها على اإلحاق 

االأذى، فاإنه ثبت اإ�صرارها باالإ�صالح االقت�صادي وال�صيا�صي. 
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وعلى الجانب االإيجابي، وّحدت مكافحة االإرهاب الدول العربية، اأو في هذا المجال 
على االأقل. ففي اأعقاب التهديدات االإرهابية على معر�س اإك�صبو الدولي المقام في االإمارات 
ل البولي�س العربي  العربية المتحدة عام 2020 وكاأ�س العالم المقام في قطر عام 2022، �ُصكِّ
ز على تبادل المعلومات في الم�صائل  واجتماع وزراء الداخلية العرب، وهو هيئة تن�صيقية ُتركِّ
اال�صتخباراتية بين البولي�س العربي وروؤ�صاء وكاالت االأمن، وتمَّ موؤخًرا �صياغة مذكرة االعتقال 
العربية. وعلى الرغم من عدم ان�صمام جميع الدول العربية وا�صتغراق بع�س الوقت لتحديث 
مختلف اأنظمة مراقبة الحدود وتن�صيقها، فاإن البولي�س العربي ُيعتبر طفرة في التكامل العربي 
جنًبا اإلى جنب مع تنفيذ اتفاق التجارة الحرة العربية الكبرى، على اأمل في اأن يكون الخطوة 
لم  التاأ�صيرات  ا�صتخراج  لوائح  تبقى  لكن  المنطقة،  في  التنقل  من حرية  المزيد  نحو  االأولى 
ُتم�س؛ حيث يخ�صى العديد من وزراء الداخلية العرب من اأن فتح الحدود �صيجعل المعركة 

�صد االإرهاب اأ�صعب، وحّذروا من هذا االأمر. 
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�صكل رقم 10: معدل التبعية الخا�صة با�صتيراد الحبوب

International Food Policy Research Institute (IFPRI), International Fund of Agricultural Development (IFAD) 
and the Consultative Group of International Agricultural Research Centers (CGIAR), “Arab Security and Food 

Development Atlas”, Arab Spatial.

�صعار  تون�س الفتات تحمل  المتظاهرين في  االآالف من  ت�صامني، رفع مئات  فعل  وفي 
»تمكّنا، فهل ت�صطيعون؟«، منوهين اإلى اأن تون�س هي الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في 
عملية االنتقال الديمقراطي. لكن الطريق لم يكن �صهاًل: فمثلها مثل الدول العربية االأخرى، 
الحرب  من  العائدين  عدد  ارتفاع  مع  وخا�صًة  االإ�صالم،  با�صم  االإرهاب  مع  تون�س  كافحت 
االأهلية ال�صورية والمت�صللين من ليبيا المجاورة. اأنقذ تون�س تحركان: اأواًل، اأنها �صرعت في 
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اإ�صالح القطاع االأمني عام 2014، بما في ذلك اإن�صاء ديوان المظالم للقوات الم�صلحة وفيما 
وتحديث  وال�صرطة،  الجي�س  اأفراد  رواتب  زيادة  مع  المدنية،  الرقابة  وجهاز  لل�صرطة،  بعد 
والجريمة  االإرهــاب  لمكافحة  االأ�صا�س  هذا  و�صع  القانوني.  االإطار  ومراجعة  المعدات، 
المنظمة -الذي لم يكن فعااًل قبل ذلك- بتاأييد من معظم ال�صكان، وبالتالي قو�صت احتمال 
التحول  الثاني الذي �صاهم في  التحرك  اأما  الن�صاطات.  التجنيد والتطوع للم�صاركة في هذه 
الناجح في تون�س فهو تعزيز الفكر والوعي ال�صيا�صي الحّر. اأجريت جولتان من االنتخابات 
بدون  تون�س  ونداء  النه�صة  عليهما حزبا  و�صيطر  في 2019 و2024،  والرئا�صية  البرلمانية 
حزب  اأحدها  ال�صيا�صي،  الم�صهد  في  الحجم  متو�صطة  اأحزاب  عدة  بعدها  ظهر  احتكار. 
الخالفة وي�صتبه في كونه قريًبا من الفكر الجهادي، لكنه ال يزال ي�صارك في الحياة ال�صيا�صية 
وي�صمن 5٪ من االأ�صوات. ال تزال تون�س في طريقها نحو االإ�صالح والتنمية االقت�صادية، اإال 

اأنها تقدم مثااًل لالإلهام االأيديولوجي لمعار�صي النظام في الدول العربية االأخرى. 

مثل  الحدود،  عابرة  اأفكار  من  اأخطر  تحديات  تواجه  العربية  االأنظمة  من  العديد  لكن 
انعدام االأمن في �صوريا وليبيا، ف�صاًل عن احتمال زعزعة ا�صتقرار المنطقة ككل على يد اإيران 

النووية.

وما زالت الحرب االأهلية ال�صورية، التي اأ�صبحت في عامها الخام�س ع�صر، ُتوؤثِّر على 
لبنان والعراق واالأردن من الناحية االقت�صادية، اإال اأن الو�صع االأمني قد ا�صتقر بف�صل الجمود 
االإقليمي؛ حيث تنتمي المدن الرئي�صية ومدن �صاحل البحر المتو�صط اإلى النظام، في حين ت�صيطر 
الميلي�صيات الثالثة الرئي�صية وحلفاوؤها االأ�صغر على المناطق المتبقية. ف�صلت ثالث اتفاقيات 
�صالم منذ اندالع النزاع بعد الثورات العربية، لكن اأ�صحى الم�صهد االآن واالحتماالت التابعة 
دة؛ وفي  له اأف�صل من اأي وقٍت م�صى. وتبقى الم�صكلة الرئي�صية االآن اأن المعار�صة لي�صت موحَّ

الحقيقة جزء كبير من القتال بين الميلي�صيات اأنف�صها.
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لجميع  الخارج  من  الدعم  وتراجع  خلفته  الذي  الكبير  والدمار  الحرب  اإجهاد  اأّدى 
االأطراف المعنية اإلى اإدراك اأن اأيًّا من الطرفين لن  يفوز ع�صكريًّا. قتل 600 األف �صورّي، وفر 
التو�صل  الما�صي)2(. ويجري  العقد  العقد ون�صف  البالد خالل  4.6 ماليين �صخ�س خارج 
التفاق من قبل جامعة الدول العربية حول التفا�صيل التي ُتر�صي جميع االأطراف، لكن تبقى 
لنزع  ال�صرورية  ال�صالم  تطبيق  بمهمة  تلتزم  قوة خارجية  رئي�صية هي عدم وجود  هناك عقبة 
ي�صعب  كبير  عدد  وهو  األف،   320 بنحو  المطلوبة  القوات  ُتقّدر  االأطراف.  جميع  �صالح 
على الدول ح�صده. عند توفر هذه القوات يمكن البدء في اإعادة اإعمار �صوريا، حيث اأكثر من 
70٪ من �صكانها يعي�صون تحت خط الفقر، وتراجعت التجارة بن�صبة 40٪ مقارنًة مع قبل 
والزراعة  وال�صياحة  ال�صحية  والرعاية  ال�صناعة  مثل  باأكملها  قطاعات  ت�صررت  بينما  النزاع، 
كثيًرا اإن لم تدمر كليًّا. ت�صير التوقعات اإلى اأن �صوريا بحاجة اإلى اثنين اإلى ثالثة عقود للتعافي 
من حيث البنية التحتية والتجارة ومعدالت التنمية الب�صرية ب�صكٍل عام. كّلفت الحرب البالد 

عدة مليارات يورو مبا�صرة، ومليارات اأخرى على م�صتوى خ�صارة فر�صة االإنتاج.

)2(  مت ا�صتقراء هذه االأرقام من احلرب االأهلية يف اأجنوال )1975-2002( وتاأثريها الن�صبي على عدد ال�صكان.
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�صكل رقم 11: ر�صم تو�صيحي ل�صيناريو االنفجار الداخلي العربي

European Union Institute for Security Studies (EUISS).

بمعمر  االإطاحة  تلت  التي  الم�صتمرة  العنف  اأعمال  من  ببطء  ليبيا  تتعافى  بالمقارنة، 
القذافي. تحت �صلطة الممثل االأعلى لالأمم المتحدة حاليًّا، ال تزال ليبيا تواجه جيوًبا كبيرة 
من اال�صطرابات واالإرهاب عبر البالد. جاء اال�صتقرار ال�صيا�صي الن�صبي اإلى حدٍّ كبير نتيجة 
لجهود الو�صاطة الدولية ال�صاقة التي و�صعت العملية الديمقراطية على م�صارها ال�صحيح، رغم 
اأنه ال يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. تعطلت اإعادة بناء قوات االأمن الليبية عدة مرات 
منذ نهاية ال�صراع ب�صبب عنف الميلي�صيات والجمود ال�صيا�صي، لكنها ال تزال تحرز تقدًما. 
يتراوح اإنتاج النفط الليبي بين 500 و800 األف برميل يوميًّا، بينما كان 1.6 مليون برميل 
قبل الحرب بيوم واحد، وهي االإنتاجية التي ال تزال غير كافية لتوليد اإيرادات �صرورية الإعادة 
ر ن�صفها خالل الحرب والباقي في اأعقابها، ولم ُيَعْد بناوؤها. بناء البنية التحتية للبالد؛ حيث ُدمِّ
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وال يزال ال�صراع الفل�صطيني-االإ�صرائيلي قائًما ب�صكٍل مرير، مع اال�صطرابات المتكررة 
احتماالت  تفكيك  من  اإ�صرائيل  تتمكن  لم  والثانية.  االأولى  االنتفا�صة  ذكرى  مع  والمتزامنة 

ت�صاعد عنف حما�س، وواجهت عملية ال�صالم �صلاًل نتيجة الجمود ال�صيا�صي بين الجانبين. 

وال يزال احتمال امتالك اإيران للقوى النووية يهدد بزعزعة ا�صتقرار دول الخليج؛ حيث 
تعتبر طهران االآن دولة نووية غير معلنة، اأو على االأقل دولة مر�صحة لحيازة �صالح نووي في 
ا. ونظًرا النعدام الثقة في نوايا الدول المجاورة، ا�صتثمرت كل دول مجل�س  وقت ق�صير جدًّ
التعاون الخليجي في ميزانيات الدفاع ب�صكل كبير، واأ�صبح خطابها اأكثر عدوانية وطائفية. 
�صجع هذا بدوره حزب اهلل في لبنان والميلي�صيات ال�صيعية في العراق. وال يزال عدم اال�صتقرار 

�صمة طاغية في المنطقة. 

ب- االنفجار الداخلي العربي
وتحول  عام 2025،  في  على عدة جبهات  للتراجع  في طريقه  العربي  العالم  اأن  يبدو 
الع�صرين.  القرن  اإنجازه خالل  تمَّ  ما  للوراء عدة عقود، والق�صاء على  التنمية  �صاعة  عقارب 

كيف حدث ذلك؟ 

ربما بداأ الخروج عن الم�صار واإثارة التوترات عام 2014، بظهور الدولة االإ�صالمية في 
ال�صاحة االإقليمية )بداًل من العراق فقط( واألقى ذلك المنطقة برمتها في ا�صطرابات جمة. ت�صدر 
الحرب على االإرهاب اأولوية االإنفاق والتكاليف، واأهملت الدول العربية تنفيذ االإ�صالحات 
العمل وتحفيز االبتكار والتنوع االقت�صادي واالإ�صهام في  �صاأنها خلق فر�س  التي من  الهامة 
النمو وتعزيز اال�صتقرار. وكانت التوقعات المتفائلة بالنمو بن�صبة 5٪ واالنخفا�س الموؤقت في 
اأ�صعار المواد الغذائية جزًءا من الم�صكلة؛ حيث اأدت الثقة االإيجابية والتوقعات التي ر�صمها 
نَّاع القرار اإلى تاأجيل االإ�صالحات. ولكن بداًل من االتجاه نحو  المتنبئون االقت�صاديون و�صُ
ُثمَّ  التعافي من اال�صطرابات من عام 2011،  العربية رحلتها في  االقت�صادات  بداأت  النمو، 
تعر�صت لالنكما�س مرة اأخرى نتيجة لعدة عوامل: توليفة من انعدام االأمن وعدم اال�صتقرار 
واالإعانات غير الم�صتدامة واأثر ارتفاع اأ�صعار الغذاء نتيجة الظاهرة الجوية »النينو« والديون 
اإلى ال�صلل االقت�صادي لكل الدول العربية تقريًبا، حتى تلك التي لم تواجه  المالية التي اأدت 

اال�صطرابات وا�صعة النطاق.
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قطاع  في  الوظائف  في  حاد  انخفا�س  اإلى  المتكررة  واال�صطرابات  االإرهــاب  اأّدى 
بالفعل.  �صعفه  الزراعي رغم  القطاع  اأداء  على  واأثره  المناخ  تغير  بداية  ف�صاًل عن  ال�صياحة، 
نَّاع القرار اإلى لي�س فقط تاأجيل االإ�صالحات بل اتخاذ  ونتيجة لهذا الو�صع المزري، ذهب �صُ
تدابير للتخفيف من حدة الموقف اللحظي بطرق ت�صر العملية االإنتاجية. ت�صخمت اإعانات 
ما  اإلى   2014 عام  في  االإجمالي  المحلي  الناتج  من   ٪6 من  الغذائية  والمواد  الوقود  دعم 
يقرب من 20٪ عام 2025 في م�صر واالأردن واليمن. وعلى الرغم من محاوالت االإ�صالح 
عام 2014، فاإنه ال تزال م�صر تنفق على الدعم واالإعانات �صبعة اأمثال ما تنفقه على الرعاية 
ال�صحية، وتعين عليها االنتقال اإلى المواد الغذائية االأ�صا�صية بعد زيادة حادة في اأ�صعار الخبز 
عام 2018 )كنتيجة للطفرة الن�صبية في اأ�صعار النفط العالمية التي ُتعزى اإلى هجمات اإرهابية 
متزامنة على معامل تكرير النفط في العراق وليبيا والجزائر من قبل الدولة االإ�صالمية(. وبالمثل 
الوقود والمواد  اإلى دعم  النفط وتتجه االآن في معظمها  اليمن، حيث تراجعت عائدات  في 
المدخرات  اأن  اإال  تون�س،  في  اأنجح  كان   2014 في  الدعم  اإ�صالح  اإن  حين  في  الغذائية. 
االقت�صادي  النمو  معدالت  انخف�صت  الماأمول.  النحو  على  وظائف  تخلق  لم  عنه  الناتجة 
االأردن  في  و3.3-٪  م�صر،  في  و4.3-٪  المغرب،  في  و٪0.8  تون�س،  في   ٪0.3 اإلى 
و10.7-٪ في اليمن)3(. بداًل من خلق فر�س عمل والتوظيف، ولدت هذه الدول معدالت 
اأكبر من البطالة من اأي وقت م�صى. ارتفعت البطالة بين ال�صباب، التي بلغت 28٪ منذ عقد، 
اإلى 35٪ اليوم. معدالت الفقر اآخذة في االرتفاع مرة اأخرى في المغرب وم�صر وتعود اإلى 

م�صتويات عام 1990.

اأ�صبح الو�صع مزرًيا في اليمن، حيث ا�صتدَّ الفقر وبلغ ذروته منذ منت�صف الت�صعينيات، 
الطبيعية  الموارد  لن�صوب  وذلك  النفط  اإنتاج  عوائد  نتيجة النخفا�س  االرتفاع  في  وي�صتمر 
في  هجوٍم   500 من  اأكثر  اليمن  �صهد  الما�صي،  العقد  خالل  ففي  االأمن.  انعدام  وا�صت�صراء 
العام على البنية التحتية للطاقة لم يواجهها بح�صم نظًرا ل�صعف تمويل قطاع االأمن وف�صاده، 
تكون  والتي  للت�صدير  ناقالت  على  واالعتماد  البرية  االأنابيب  خطوط  نق�س  اإلى  باالإ�صافة 

)3(  تعك�س االأرقام تكرار نف�س معدالت النمو من 2011، عاًما اآخر من عدم اال�صتقرار.
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معر�صة للقر�صنة في البحر االأحمر، وهو اتجاه بداأ في عام 2011. وال يزال القلق ي�صاور كلَّ 
الدول التي ت�صتخدم هذا الطريق للنقل التجاري ولي�س فقط اليمن. كما عادت اأرقام الف�صاد اإلى 
م�صتويات عام 2000. ويعتمد الح�صول على الوظائف والرعاية االجتماعية ب�صكل متزايد 
قليلة  التي لم تكن معروفة حتى �صنوات  الطائفية  اأما  الر�صاَوى.  اأو  ال�صخ�صية  العالقات  على 
ما�صية، فقد اأ�صبحت ظاهرة وا�صعة االنت�صار في اليمن؛ حيث ا�صتغل كلٌّ من الحوثيين وتنظيم 

القاعدة في �صبه الجزيرة العربية االنق�صامات بين ال�صنة وال�صيعة في اليمن الأغرا�س طائفية. 

لكن يتمثل القلق الرئي�صي لجميع الدول العربية في ارتفاع البطالة بين ال�صباب. في ظلِّ 
مناخ يت�صف بالقمع الوح�صي للمعار�صة ال�صيا�صية وال�صغط المتزايد على التنظيمات االإرهابية، 
يلجاأ ال�صباب العاطل عن العمل اإما لالن�صمام للتنظيمات االإرهابية االإقليمية اأو الم�صاركة في 
الخالفة؛ وريث  اأن نظام  الحكومات. ويت�صح  ال�صوارع �صّد  مظاهرات منتظمة وعنيفة في 
تنظيم الدولة االإ�صالمية في العراق وال�صام، امتد ن�صاطه في معظم الدول العربية ويقوم بعمليات 
اإرهابية بدًءا من اإطالق النار، مروًرا بالكّر والفّر، اإلى التفجيرات وا�صعة النطاق. وتكبد الجهود 
الالزمة لت�صييق الخناق على هذا التنظيم تكلفة عالية، لي�س فقط من الناحية الع�صكرية، ولكن 

ا من الناحية االقت�صادية. اأي�صً
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�صكل رقم 12: تقييم وكالة الطاقة الدولية لتوقعات �صوق النفط

International Energy Agency (IEA), OIL: Medium-Term Oil Market Report: Market Trends and Projections to 
2018 (Paris: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD); International Energy Agency 

(IEA) (2013). 
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وفي انعكا�س لحلقة مفرغة، ال ُتعدُّ معدالت النمو المنخف�صة للناتج المحلي االإجمالي 
القمع  اأّدى  حيث  له؛  نتيجة  ا  اأي�صً ولكنها  الم�صتمر،  االأمن  النعدام  االأوحد  ال�صبب  فقط 
على  اأنها  بَدت  االأ�صواأ؛ حيث  المثال  تون�س  ُتعدُّ  وربما  العام.  المجال  اإغالق  اإلى  ال�صيا�صي 
طريق الديمقراطية منذ 15 عاًما فقط، وات�صح االآن اأنها تتحول نحو النظام اال�صتبدادي. وبعد 
عدة �صنوات من عدم اال�صتقرار وت�صاعد االإرهاب، انتخب التون�صيون رئي�س االأركان ال�صابق 
ر�صيد عمار للرئا�صة في 2019. ُيتهم حزب النه�صة واأن�صاره بوجود �صالت مع التنظيمات 
ال�صيا�صي.  الم�صهد  خالل  الراديكالي  الخطاب  تحفيز  في  ي�صاهم  مما  االإ�صالمية،  االإرهابية 
رغم اأن تون�س ال تزال ملتزمة بالديمقراطية ومبادئها ر�صميًّا، فاإنه في واقع االأمر هناك �صعوبة 
في التوفيق بين التزامها بالديمقراطية مع اال�صتقطاب ال�صديد في المجال العام. اأما االأجهزة 
�صد  الحرب  �صوء  في  االإ�صالح  لت  اأجَّ فقد  والخارجي،  الداخلي  ال�صعيدين  على  االأمنية، 

االإرهاب وال�صبكات االإجرامية، وتتجلى بانتظام اتهامات التعذيب وال�صلوك غير القانوني. 

التحول  لعملية  المعرقلة  الجهود  لت�صافر  كنتيجة  تون�س  في  الخطير  الو�صع  ياأتي 
الديمقراطي، ولي�س فقط ب�صبب ا�صتباه في اأن القوى االإقليمية، مثل الجزائر وم�صر، ت�صاهم 
بفعالية في الماأزق االأمني من اأجل عودة تون�س اإلى م�صاف تلك الدول العربية التي تحارب 
بن�صاط االإرهاب با�صم االإ�صالم. الخالفة الجهادية ترى الديمقراطية التون�صية لي�صت فقط كعقبة 
ا باعتبارها مرتًعا »للكفر والدعارة  في طريق غايتها النهائية في اإقامة دولة اإ�صالمية، ولكن اأي�صً
والزنا« حيث يتم �صّن حرب �صد العفة والحجاب)4(. ومثل هذه الت�صريحات ال ت�صجع فقط 
الم�صتثمرين  تبعد  ولكنها  االإ�صالميين،  �صد  بوح�صية  الت�صرف  على  التون�صية  االأمن  قوات 

وال�صياح االأجانب، وبالتالي ي�صبح االقت�صاد التون�صي في حالة ُيرثى لها.

امتدَّ انعدام االأمن االإقليمي اإلى الدول التي لم تكن مو�صومة به في البداية. بالن�صبة اإلى 
تون�س والجزائر، تحولت ليبيا اإلى كابو�س جماعي؛ م�صاحة خ�صبة غير م�صيطر عليها لن�صاطات 
ال�صبكات االإجرامية والمنظمات الجهادية. وبعد محاولة اأخرى فا�صلة للحوار ال�صيا�صي عام 

“IS ‘Caliphate’ a Dream Come True for Tunisian Jihadists”, Al-monitor, http://www.al-monitor.com/pulse/  )4(
security/2014/07/tunisia-jihadists-welcome-isis-caliphate-officials-fears.html.
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ا  2020 والهجوم االإرهابي على مقر االأمم المتحدة في �صواحي طرابل�س، تنجرف ليبيا حاليًّ
الحد  وفق  تعمل  للنفط  الوطنية  الموؤ�ص�صة  مثل  ة  ه�صّ موؤ�ص�صات  تزال  ال  �صيا�صية.  غيبوبة  في 
�س ولكن منتظم للنفط بالتعاون مع قوات الميلي�صيا.  االأدنى من االإمكانيات ل�صمان اإنتاج مخفَّ
ولكن في كل مكان اآخر، ت�صيطر على ليبيا على الم�صتوى المحلي قوات بعيدة عن طرابل�س. 
اإن�صاء هيئات الإدارة البنية  بداأت بع�س الميلي�صيات، مثل تلك التي في الزنتان وم�صراتة، في 
الرغم  على  ال�صالح.  وتجارة  الخطف  على  االآخر  البع�س  ويركز  ال�صحية؛  والرعاية  التحتية 
من اأن العنف الليبي قد بداأ احتواوؤه، فاإنه ال يزال م�صدر قلق لكلٍّ من �صمال اإفريقيا وجيرانها 
في اأوروبا. وقد اجتذب الفراغ االأمني   في البالد كالًّ من الجماعات االإ�صالمية التي ا�صتغلتها 

ك�صاحة تدريب، و�صبكات االتجار بالب�صر التي تهرب المهاجرين عبر البحر المتو�صط. 

من  اأنف�صهم  المهاجرين  اإن  حين  في  وليبية،  تون�صية  اأ�صول  اإلى  المهربين  معظم  يرجع 
البلدان االإفريقية جنوب ال�صحراء الكبرى. ظلت اأعداد المهاجرين م�صتقرة، ولكنها ارتفعت 
اإلى 200 األف �صنويًّا على مدى العقد الما�صي، باالإ�صافة اإلى عودة القر�صنة اإلى البحر االأبي�س 
المتو�صط. ال يغامر قرا�صنة ليبيا كثيًرا )ينتمي معظمهم اإلى الجناح البحري لبع�س الميلي�صيات(، 
ولكنهم يحاولون اال�صتيالء على ال�صفن التي تحمل الب�صائع من واإلى اأوروبا )وينجحون في 
اإلى  الليبيون  القرا�صنة  ي�صعى  اأخرى، ال  اأماكن  القرا�صنة في  النقي�س من  ذلك عادًة(. وعلى 
باأكملها– بما  ال�صفينة  اأو  الب�صائع  �صرقة  بل  فدية،  اأجل  من  الطاقم  وابتزاز  ال�صفينة  اختطاف 
النفط  اأ�صعار  ظّلت  الميلي�صيات.  عليها  ت�صيطر  التي  المحطات  من  النفط  نقل  مثاليًّا  ينا�صب 
العالمي م�صتقرة فقط الأن المملكة العربية ال�صعودية والكويت وا�صلتا زيادة االإنتاج، مما قلَّل 
التقلبات نتيجة اإنتاج النفط غير المنتظم للعراق وليبيا. لكن هذا اال�صتقرار جاء على ح�صاب 
اأ�صعار النفط الذي بلغ 100 دوالر للبرميل. ولح�صن الحظ، توقف الطلب العالمي  ارتفاع 

االآن مما منع االأ�صعار من االرتفاع ب�صكل ي�صعب ال�صيطرة عليه.

حيث  جيدة؛  غير  موؤ�صرات  اإلى  العالمية  النفط  اأ�صعار  تقلب  ي�صير  للجزائر،  وبالن�صبة 
اقت�صادها المتعثر مدعوم ب�صكل رئي�صي من قبل قطاع النفط والغاز، وما زالت تواجه معركتها 

مع ارتفاع االإنفاق االجتماعي )الذي زاد عام 2011(، والتو�صع في ميزانية الدفاع.
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�صكل رقم 13: الخيارات والفر�س الخا�صة باأ�صعار النفط

International Monetary Fund (IMF), Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia, World 
Economic and Financial Surveys (Washington DC, 2013).*Derived from prices of Brent oil futures options on 

12 September 2013. 

اأكثر من 10 مليارات دوالر على الدفاع منذ  اإفريقية تنفق  اأول دولة  اأ�صبحت الجزائر 
الدفع  ذاتية  ومدفعية  مروحية  وطائرات  طيار  بدون  طائرات  �صراء  عن  ف�صاًل   ،2014 عام 
�صنوات،  ثالث  غ�صون  وفي  البالد.  �صحراء  جنوب  المغاربية  المنطقة  خالفة  نحو  موجهة 
زادت الجزائر ميزانية دفاعها بن�صبة 6٪، و�صبب هذا عجًزا ماليًّا كبيًرا. ونتيجة لتورط النظام 
في �صراع داخلي، تكرر تاأجيل االإ�صالحات العاجلة، مثل تنوع االقت�صاد. وبالرغم من اأن 
الجزائر في و�صع مالي اأف�صل نوًعا ما من ليبيا اأو حتى تون�س، فاإن معركتها �صّد التهديدات 

االإرهابية عّطلت اأي محاوالت لالإ�صالح ال�صيا�صي.  

االأهلية  الحرب  اأن  من  الرغم  فعلى  اإفريقيا:  �صمال  في  فقط  لي�س  ال�صائد  ال�صراع  لكن 
ال�صورية تبدو على و�صك النهاية االآن بعد 15 عاًما، لم يجئ هذا على اأ�صا�س ت�صوية تفاو�صية. 
ح الرئي�س ماهر االأ�صد اإلى رحلة للجي�س ال�صوري اإلى لبنان  فبعد ا�صت�صالم الجي�س الحّر، لـمَّ
لطرد اأي قوات من المعار�صة المتبقية هناك. باالإ�صافة اإلى ذلك، لم يتمكن النظام ال�صوري 
من ال�صيطرة الكاملة على اأرا�صيه؛ حيث ال تزال الجماعات االإرهابية المتحالفة مع الخالفة 
تمار�س اأن�صطتها في جميع اأنحاء البالد. وتعد فاتورة الحرب االأهلية في �صوريا مروعة؛ حيث 
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لقي 1.23 مليون �صوري حتفهم، وفر 6.14 ماليين من البالد على مدى العقد ون�صف العقد 
قطاعات  ولكن  التحتية  البنية  فقط  لي�س  بناء  اإعادة  �صي�صتغرق  هذا،  على  عالوًة  الما�صي)5(. 
ة  كاملة مثل ال�صياحة اأو ال�صناعة عدة عقود. وما يقلق بمعدل اأكبر اأن عملية ال�صالم الحالية ه�صّ
ا وال تجذب الم�صتثمرين االأجانب، في حين اإن النظام اأنفق المزيد من الجهود على تعزيز  جدًّ

قوته بداًل من التركيز على اإعادة االإعمار. 

لبنان  اقت�صاد  خا�صًة  ب�صدة،  االإقليمي  االقت�صاد  �صوريا  في  االأهلية  الحرب  �صربت 
ال�صورية  ال�صوق  عن خ�صارة  الناتجة  التداعيات  بع�س  تخفيف  االأردن  ا�صتطاعت  واالأردن. 
والتركية؛ حيث فتحت المملكة العربية ال�صعودية اأ�صواقها اأمام الفواكه والخ�صراوات االأردنية 
عام 2014، لكن انخف�صت ال�صادرات ب�صكل كبير. دّعمت الم�صاعدات الخليجية االقت�صاد 
وحافظت عليه من االنهيار، كما زادت الواردات ال�صتيعاب اأعداد الالجئين التي بلغت 800 
لل�صراع  نتيجة  �صنويًّا  االإجمالي  المحلي  الناتج  نمو  ف�صاًل عن خ�صارة 1٪ من  األف الجئ، 
وارتفاع الت�صخم. فقد لبنان 2.9٪ من الناتج المحلي االإجمالي �صنويًّا طوال مدة ال�صراع، 
واالآن يعي�س 170 األف ن�صمة تحت خط الفقر. وت�صاعفت معدالت البطالة اإلى 20٪، مما 
الالجئين )2  اأعداد كبيرة من  نتيجة تدفق  ا  ُيعدُّ هذا جزئيًّ ب�صكٍل خا�س.  ال�صباب  يوؤثر على 
ا نتيجة  مليون الجئ حاليًّا(. وجاء ا�صطراب التجارة اللبنانية وانخفا�س معدالت ال�صياحة اأي�صً
واالقت�صادية  االجتماعية  الهياكل  على  �صلًبا  ال�صغوط  تلك  ُتوؤثِّر  الجوار.  في  االأهلية  الحرب 
ة؛ حيث ارتفاع عدد الالجئين ومن بينهم مقاتلون متمردون �صابقون  اللبنانية التقليدية اله�صّ
مع  التحالف  وفي  الم�صيحية.  الميلي�صيات  عودة ظهور  اإلى  اأّدى  ما  بهم،  م�صتبه  واإرهابيون 
الجهادية  الجماعات  اهلل في حربه �صّد  اإلى حزب  ان�صموا  مي�صال عون،  الجمهورية  رئي�س 
ال�صنية. وفي ا�صترجاع لعام 1975، ُق�صمت البلد ثانيًة اإلى اأقاليم طائفية يديرها اأمراء الحرب. 
اأنحاء  لبنان؛ هي االآن متف�صية ومنت�صرة في جميع  الطائفية م�صكلة كامنة في  دائًما ما كانت 
المنطقة. ففي العراق، حفزت �صفقة غير مر�صية في عام 2015 عدة جماعات �صنية لحمل 

ال�صالح مرة اأخرى �صدَّ الحكومة المركزية.

)5(  مت ا�صتقراء هذه االأرقام من احلرب االأهلية اللبنانية )1975 -1990( وتاأثريها الن�صبي على عدد ال�صكان يف البالد.
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يمثل ال�صراع االإ�صرائيلي الفل�صطيني امتداًدا للتطورات االإقليمية المحيطة؛ حيث يعرقل 
االإقليمية  الدعوات  ويوؤجج  لل�صالم،  محاوالت  اأّي  والقمع  العنف  دائرة  وات�صاع  ت�صاعد 

التخاذ اإجراءات �صّد اإ�صرائيل.

امتلكت اإيران ال�صالح النووي بعد اأن خرجت من معاهدة منع انت�صار االأ�صلحة النووية، 
ز ذلك من التوترات الطائفية لي�س فقط في اليمن ولبنان واإنما في اأماكن اأخرى، ما دفع  وعزَّ
نووية.  اأ�صلحة  ل�صراء  خيارات  عن  البحث  اإلى  بدورهما  وم�صر  ال�صعودية  العربية  المملكة 

يمتلك االآن كلٌّ من حما�س وحزب اهلل؛ حلفاء اإيران من غير الدول؛ ال�صواريخ البالي�صتية.

ج- القفزة العربية
االقت�صاد  بداأ  حيث  العربية؛  الثورات  من  �صنوات  خم�س  بعد  العربية  القفزة  ع�صر  بداأ 
اإلى  العربي ودفعه  التكامل االقت�صادي  التعافي، مما حفز  اليورو في  العالمي وخا�صًة منطقة 
نقطة التحول. واأّدى تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، اإلى جانب انخفا�س 
بن�صبة 5٪ في تكاليف النقل وا�صتبدال 20٪ من العمالة االأجنبية في الخليج بعمال عرب اإلى 
نقطة تحول في االقت�صادات العربية. انخف�صت معدالت البطالة بين العمال المهرة في م�صر 
بن�صبة 8٪. وفي المغرب بن�صبة 7.2٪، وفي تون�س بن�صبة 6.9٪. وارتفعت معدالت الناتج 
المحلي االإجمالي في جميع الدول العربية، وال �صّيما م�صر بن�صبة 6.2٪، وتون�س ٪4.2. 
وباالإ�صافة الى حزمة التكامل االقت�صادي ال�صامل، تمكنت العديد من الدول العربية، وخا�صًة 
م�صر، من اإدخال االإ�صالحات التعليمية، مما اأّدى اإلى انخفا�س كبير في بطالة ال�صباب بن�صبة 
18٪. وعلى الرغم من اأن توقيع اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى منذ عقد م�صى، فاإنها 
لم تنفذ بالكامل. و�صلت المنطقة عام 2016 اإلى ذروة غير م�صبوقة من حيث بطالة ال�صباب 
اال�صطرابات  ت�صاعد  وجاء  العربية.  الدول  جميع  تخ�س  التي  الق�صايا  وهي  واالإرهــاب؛ 
المتكررة وعدم اال�صتقرار عام 2015 لتدرك الدول العربية اأخيًرا اأن بطالة ال�صباب واالإرهاب 

هي تحديات اإقليمية منت�صرة يجب مواجهتها مًعا.
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المنتدى  ولكن  االأزمــة،  من  للخروج  المحتملة  الم�صارات  مبادرات  عدة  اقترحت 
�س فريق عمل للمنطقة با�صم مجل�س االأجندة العالمية للعالم العربي.  االقت�صادي العالمي خ�صّ
االقت�صادية  التنمية  لتعزيز  االأخالقية«  العربية  »الراأ�صمالية  مبادئ  فقط  المجل�س  ن  يد�صِّ لم 
على  العربية«  مار�صال  »خطة  تفا�صيل  ناق�س  ولكنه  االجتماعية،  العدالة  دعوات  مع  تما�صًيا 
ن�صبًة  ا »خطة دبدوب«  اأي�صً الخطة  ى  ُت�صمَّ الثانية.  العالمية  الحرب  بعد  اأوروبا  ُخطى تجربة 
مليار   100 من  �صندوق  واأن�صاأت  الدولي(  قطر  بنك  رئي�س  نائب  دبدوب؛  اإبراهيم  اإلى 
العربي  ال�صندوق  الخطة  يدير  �صنوات.  العربية على مدى خم�س  االقت�صادات  الإنقاذ  دوالر 
لالإنماء االقت�صادي والتنمية االجتماعية، وهي توفر الدعم للدول العربية الإجراء االإ�صالحات 
ال�صرورية بطريقة م�صتدامة اجتماعيًّا، مما يوؤدي في نهاية المطاف للنمو االقت�صادي وخلق 

فر�س العمل.
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�صكل رقم 14: ر�صم تو�صيحي ل�صيناريو ثورة االإ�صالح العربي

European Union Institute for Security Studies (EUISS).

اأّدى انخفا�س البطالة بين ال�صباب اإلى ن�صوب �صريع في م�صادر تجنيد االإرهاب. وبينما 
ال تزال تواجه الدول العربية تهديدات اإرهابية محليَّة، تمثل الم�صاألة حاليًّا فقط م�صدر اإزعاج 
ولي�س تهديًدا اإ�صتراتيجيًّا فادًحا. اأثبت المزج بين الت�صمين ال�صيا�صي ومكافحة االإرهاب فعالية 
نجح  الذي  العربي  التعاون  ن  رئي�صي ح�صَّ ب�صكل  ولكنه  لالإرهابيين؛  الحياة  �صريان  قطع  في 
الحدود  واإدارة  العربية  االعتقال  ومذكرة  المعلومات  تبادل  �صاهم  االإرهاب.  من  الحّد  في 
الم�صتركة لي�س فقط في تح�صين االأمن، بل و�صاعد في بناء الثقة. في عام 2025، تدر�س الدول 
العربية اإن�صاء قوة لحفظ ال�صالم تحت اإ�صراف جامعة الدول العربية، و�صيتّم ن�صر »الخوذات 

الخ�صراء« الأول مرة في �صوريا، حيث تّم التمهيد اأخيًرا التفاق ال�صالم الإعادة االإعمار. 
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ا  ب�صكٍل عام، خلق االأثر االإيجابي للتعاون االقت�صادي حافًزا لتعاون اأكبر. ويجري حاليًّ
ى»منطقة االإ�صكندرية« ن�صبًة اإلى المكان  مناق�صة م�صروع يحاكي منطقة �صنجن في اأوروبا ُت�صمَّ
الذي نوق�س فيه الأول مرة. توا�صل معظم الدول العربية فر�س قيود على التاأ�صيرات، لكن مع 

بع�س الت�صهيالت.

ت�صمنت  والتي  ال�صيا�صية  الت�صوية  طريق  عن  �صوريا  في  االأهلية  الحرب  انتهت  واأخيًرا 
النزاع،  في  الم�صاركة  االأطــراف  جميع  ممثلي  من  تتكون  وطنية  وحدة  حكومة  ت�صكيل 
جديد  د�صتور  كتابة  و�صيتم  العربية،  الدول  جامعة  من  موفد  ال�صيوخ  من  اإ�صرافي  ومجل�س 
فقط  لي�س  الحرب،  اإجهاد  نتيجة  �صوريا  �صالم  كان  المطاف،  نهاية  في  عام 2026.  خالل 
يعاني  الجانبين.  التي تدعم كال  ا االأطراف  اأي�صً البالد، ولكن  المتنازعة داخل  المجموعات 
ب�صار االأ�صد، الذي يبلغ االآن 60 عاًما، من مر�صه بال�صكري وم�صاكل في القلب، وبالتالي لن 
يكون جزًءا من الحكومة الجديدة. من المرجح اأن يكون ا�صتقرار �صوريا ذا تاأثير اإيجابي على 
اإلى فر�س اقت�صادية ل�صركات  اإعادة االإعمار �صتوؤدي  لبنان واالأردن والعراق، لي�س فقط الأن 
في الدول الثالث، لكن الأن عودة ماليين الالجئين �صتخفف ال�صغط على النظم االجتماعية 
تمَّ  التي  الهامة  لالإ�صالحات  الفر�صة  و�صتعطي  واالأردن،  لبنان  في  خا�صًة  التحتية،  والبنية 

تاأجيلها خالل ال�صراع.

ت�صكيل حكومة وحدة وطنية  الفل�صطينية  االأرا�صي  المدنية في  الحقوق  حفزت حركة 
لمناق�صة اإمكانية تكوين اتحاد كونفدرالي بين اإ�صرائيل وفل�صطين.

العربية  الدول  وجامعة  المتحدة  االأمم  من  كلٍّ  بم�صاعدة  اأخيًرا  بدورها  ليبيا  ا�صتقرت 
الجهود  اأدت  اأمده،  طال  الذي  اال�صتقرار  عدم  من  �صنوات  عدة  بعد  االإفريقي.  واالتحاد 
نَّاع القرار ال�صيا�صي على مائدة  الم�صتركة للجزائر وم�صر اإلى جمع كل قادة الميلي�صيات و�صُ
المفاو�صات. عززت هذه المحادثات حركة الحقوق المدنية في م�صيرة في �صوارع طرابل�س 
والحوكمة  والم�صاءلة  الملي�صيات  �صالح  لنزع  المدنية  المطالب  لن�صر  وم�صراتة  وبنغازي 
الر�صيدة. ال يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، خا�صًة اأن جنوب ليبيا ال يزال غير خا�صع 

كليًّا ل�صيطرة الحكومة. ولكن اأخيًرا تمَّ و�صع االأ�صا�س الإعادة االإعمار.
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لكنه  المنطقة،  اأنحاء  ا في جميع  ال�صيا�صي حا�صًرا جدًّ اال�صطراب  ب�صكٍل عام، اليزال 
اإلى  مثل م�صر والجزائر  بلدان  في  المظاهرات  تنظيم  يوؤدِّ  لم  التخريبية.  االآثار  بنف�س  يعد  لم 
العك�س.  حدث  الواقع،  في  البداية؛  في  يخ�صى  كان  كما  ال�صيا�صي  الم�صهد  في  ا�صتقطاب 
التي  ال�صلفية،  خ�صرت  حيث  غيرها:  من  اأكثر  االإ�صالمية  ال�صيا�صية  القوى  بع�س  منت  �صُ
اختارت في البداية الم�صاركة في النظام عام 2014، في نهاية المطاف ب�صبب اإذعانها للقمع 
الناخبين،  نف�س  ينا�صد  »اإدراج«  با�صم  الم�صلمين. وظهر حزب جديد  االإخوان  �صد جماعة 
الم�صلمين  االإخوان  جماعة  مع  وثيقة  عالقات  لقياداته  اأن  يبدو  ما.  حدٍّ  اإلى  ب�صرعة  و�صعد 
والتي ال تزال محظورة، حيث يت�صابه برنامجهما، ولكن حزب »اإدراج« كان على ا�صتعداد 
اأكثر لتقديم تنازالت ب�صاأن ق�صايا مثل حقوق االإن�صان والم�صاواة بين الجن�صين، وتحول اإلى 
التطلع اأكثر نحو حركة النه�صة التون�صية. وفي الجزائر، اأّدى االنفتاح االأخير لل�صاحة ال�صيا�صية 

اإلى اإن�صاء حزب �صلفي �صغير وغير ناجح. 

 2011 في  بها  يتمتع  كان  التي  ال�صيا�صية  الجاذبية  ال�صيا�صي  االإ�صالم  فقد  عام،  ب�صكٍل 
في  ُهم  من   ،2011 جيل  تطور  االآن.  جاذبية  اأكثر  االإ�صالحي  االتجاه  واأ�صبح  و2012، 
منت�صف الثالثينيات اإلى االأربعينيات االآن، اإلى حزب �صيا�صي ي�صمى »االإ�صالح«، واكت�صب 
�صعبية في االنتخابات في م�صر وليبيا وتون�س واليمن، ودفع بتغييرات واقعية وعملية كما تتمثل 
في »خطة دبدوب«. وعلى الرغم من اأن القومية العربية ال تزال اأيديولوجية قوية، فاإن االتجاه 
االإ�صالحي اكت�صب �صعبية متزايدة، ومع ذلك تواجهه االأحزاب الي�صارية النا�صئة عن حركات 
االأحزاب �صمنت مطالب  فاإن هذه  اإقليميًّا،  ا  تنظيميًّ ُبعًدا  تمثل  اأنها ال  ثورة 2011. ورغم 

2011 في اأجندة ا�صتراكية.

نَّاع القرار ال�صيا�صي  وقد �صاهم انفتاح ال�صاحة ال�صيا�صية اإلى ت�صويق االأفكار التي تفيد �صُ
التعددية. ر�صخت  االآن مكوًنا واحًدا فقط من م�صهد  ال�صيا�صي  االإ�صالم  النهاية، واأ�صبح  في 
الديمقراطية نف�صها في تون�س باالأ�صا�س؛ فقد �صهدت ثالثة انتخابات رئا�صية عقب الثورات 
العربية، واختبرت التغيير وتداول ال�صلطة من خالل �صناديق االقتراع، وظهور واختفاء اأحزاب 
اندلعت  فعالية خا�صة عندما  االأمني    القطاع  اإ�صالح  واأثبت  التعددية.  نظام  واإن�صاء  �صيا�صية، 
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ونادي  الترجي  نادي  بين  القدم  لكرة  مباراة  بعد   2019 في  العا�صمة  في  ال�صغب  اأعمال 
�صفاق�س. تم ف�صل اأن�صار النه�صة ونداء تون�س �صلميًّا من قبل قوات االأمن، وهو الحادث الذي 
القى ردود فعل اإيجابّية من و�صائل االإعالم. حيث نمت الثقة في موؤ�ص�صات الدولة التون�صية 

ب�صكل م�صتمر منذ عام 2011.

باعتبارها نموذًجا ُيحتذى به في الم�صاءلة، اأ�صبحت تون�س م�صدر اإلهام حركات حقوق 
كما  كبيرة.  �صيا�صية  اإ�صالحات  اأدخلت  وجميعها  واليمن  ولبنان  والعراق  ليبيا  في  االإن�صان 
خا�صت العراق على وجه الخ�صو�س �صوًطا طوياًل منذ 2014؛ ففي مراجعة �صاملة لنظامها 
دمج  في  �صاهمت  المحلي(  الحكم  وتمكين  البعث  حزب  قوانين  اإلغاء  )وخا�صًة  ال�صيا�صي 
ا  اإرهابيًّ تنظيًما  االآن  اأ�صبحت  التي  االإ�صالمية  للدولة  المجتمعي  الدعم  نة، وك�صر  ال�صُّ العرب 

عراقيًّا- ولي�س اإقليميًّا- على و�صك االنقرا�س.

�صكل رقم 15: اآثار حزمة االإ�صالح لتقوية ودعم التكامل االقت�صادي العربي على البطالة

United Nations, Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), Arab Integration: A 21st Century 
Development Imperative (Beirut, 2014): 180. 

)االأرقام بالن�صب المئوية(
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�صكل رقم 16: البنية التحتية المحتملة الإمداد م�صتدام للطاقة اإلى اأوروبا وال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا

 Desertec, http://www.desertec.org/ 

بعد   2016 عام  في  النووي  برنامجها  من  ر�صميًّا  انتهت  قد  اإيران  اأن  من  الرغم  على 
اعتبارها دولة مر�صحة المتالك القوى النووية، كان لهذا رّد فعل عنيف في دول الخليج التي 
من  �صل�صلة  من خالل  المتحدة  االأمم  و�صاطة  �صاهمت  النهاية،  في  نوايا طهران.  في  تثق  لم 
اإلى تح�صن الو�صع ببطء، ولكن ب�صكل مطرد الأجل االنفراج. وُتعدُّ دولة  التدابير لبناء الثقة 
االإمارات العربية المتحدة في طريقها الإبرام اتفاق ب�صاأن الجزر الثالث في الخليج العربي التي 
تحتلها اإيران وتطالب االإمارات بال�صيادة عليها. وقد خفف التقارب بين اإيران ودول الخليج 
حدة الخطاب الطائفي في المنطقة. قاد حزب اهلل الموجة الطائفية خالل عقد الحرب االأهلية 
اأنه  نتيجة تورط حزب اهلل، واالأهم  اأخطر  اللبناني  ال�صيا�صي  الم�صهد  اأ�صبح  ال�صورية، واالآن 

اأفقده م�صداقيته في المقاومة وت�صبب في اأ�صرار مالية بالغة. 
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 وعلى الرغم من اأن المنطقة ال تزال تواجه تحديات )مثل ال�صراع االإ�صرائيلي-الفل�صطيني، 
وق�صية ال�صحراء الغربية، وانتهاكات حقوق االإن�صان، والف�صاد وانعدام الم�صاءلة(، فقد ُو�صعت 
ا للتقدم االجتماعي. تح�صنت الرعاية  االآن اأ�ص�ٌس لي�س فقط لتنمية اقت�صادية �صليمة، ولكن اأي�صً
المعي�صة.  بم�صتوى  واالرتقاء  الرفاهية  وتعزيز  التحتية،  والبنية  العام  والنقل  والتعليم  ال�صحية 
وكذلك  المبا�صر،  االأجنبي  اال�صتثمار  ارتفع  فقد  االقت�صاد؛  لال�صتقرار  العام  الجو  يحفز 
الح�صرية  للتنمية  نموذجية  اإماراتية  مدينة  »م�صدر«  مدينة  ُتعد  واالختراعات.  االبتكارات 
ال�صم�صية، وتقدم  الطاقة  المدينة على  تعتمد  افتتاحها عام 2025.  المقرر  الم�صتدامة، ومن 
م�صروعا  االآن  عاد  باأوروبا.  العربي  العالم  تربط  التي  المتجددة  الطاقة  ل�صبكات  ا  هامًّ زخًما 
الطاقة الم�صتدامة ديزيرتيك وميدجريد اللذان يربطان اأوروبا ب�صمال اإفريقيا وال�صرق االأو�صط، 
وتمَّ تاأجيلهما منذ فترة طويلة الأ�صباب اأمنية، اإلى المناق�صة. وتمكنت �صم�صتيك؛ وهي �صركة 
نا�صئة مقرها االإمارات اأن َتُحلَّ مكان ال�صين باعتبارها مركًزا اإقليميًّا لت�صنيع االألواح ال�صم�صية. 
ونجحت اليمن بدورها في تن�صيط اقت�صادها من خالل التو�صع في اإنتاج الغاز الطبيعي الم�صال 

وت�صديره.

ت�صهد ال�صياحة طفرة في م�صر وتون�س، لي�س فقط نتيجة اال�صتقرار وتح�صن ثقافة الخدمة؛ 
ال�صياحة  بما في ذلك  ال�صياحة،  تماًما من  اأ�صكال جديدة  اإلى ظهور  االأجيال  تغير  اأّدى  فقد 
التي  وال�صياحة  الجزائر،  وحتى  واالأردن  وتون�س  م�صر  في  �صحراء  في  والمغامرة  االإبداعية 
ت�صتهدف الم�صافرين االأوروبيين من كبار ال�صن، وت�صتفيد بالتالي من ال�صكان االأثرياء في �صّن 
ال�صيخوخة في اأوروبا، وكذلك ال�صياحة الح�صرية في مدن مثل تون�س واالإ�صكندرية وبيروت 

والجزائر، وهي ظاهرة جديدة تماًما.

ونتيجة لمحاولة عالج االقت�صاد، تمكنت معظم الدول من خف�س الدعم اإلى حدٍّ كبير، 
في  الت�صبب  المرتفعة  العالمية  الغذاء  اأ�صعار  وا�صلت  بينما  المالي.  العجز  ا�صتقرار  وتحقيق 
م�صكلة بالن�صبة للعالم العربي، اإال اأنه تم اإدخال اآليات رئي�صية تقلل من اآثارها المدمرة )والتي 
تفاقمت ب�صبب تغير المناخ(. خف�صت التطورات التكنولوجية من تكلفة تحلية المياه، ف�صاًل 
عن تح�صين االإنتاج الزراعي. وبوجود المخزون االحتياطي والرقابة على التجارة وتح�صين 
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الغذائية  الواردات  اعتمادها على  اإدارة  قادرة على  العربية  الدول  اأ�صبحت  الغذائي،  االإنتاج 
ب�صكل اأف�صل مما كانت عليه في الما�صي.

وقد اأظهر العقد الما�صي مرة اأخرى اأن التعاون هو ال�صبيل الوحيد للم�صّي قدًما اإذا ما 
رغبت الدول العربية في التقدم على ال�صعيدين االقت�صادي واالجتماعي. فالتكامل ال�صامل لي�س 
ا �صيوؤثر على التكامل ال�صيا�صي. تخ�صع جامعة الدول العربية لمراجعة  فقط متوقًعا، لكنه اأي�صً
�صاملة عام 2025، ومن المرجح اأن يتطور ذلك اإلى هيئة فوق وطنية متعددة االأطراف، على 

الرغم من اأن الخبراء ال يتوقعون حدوث ذلك قبل عام 2040.
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ح، ولكنه لي�س م�ستحياًل: االحتماالت المفاجئة 4- اإنه غير مرجَّ
كبير،  تاأثير  لها  التي  ــداث  االأح هي  المفاجئة  االحتماالت  ُتعدُّ  الم�صتقبل  علم  في 
المفاجاأة  اأال وهو  لذلك على عن�صر قوي  نتيجة  احتمال حدوثها �صعيف. وتحتوي  ولكن 
االإ�صتراتيجية، مثل ردِّ الفعل الوطني واالإقليمي ذي التاأثير المدوي الإ�صعال محمد البوعزيزي 
النار في نف�صه. يمكن اأن تغير تلك الحوادث االأنظمة واالتجاهات كلها اإلى اأخرى جديدة 
كليًّا. في حين يمكن التحقق من البع�س من خالل »اإ�صاراتها ال�صعيفة« )موؤ�صرات مثل ارتفاع 
اأ�صعار الغذاء واال�صطرابات المتوقعة(، بب�صاطة ال يمكن توقع البع�س االآخر. وُتعدُّ االحتماالت 
المفاجئة هامة الأنها تحفز التفكير االإ�صتراتيجي وردود الفعل لالأنظمة البيروقراطية لعدم توقع 
التطورات. يمكن اأن ي�صهم تخيل اإمكانية وقوع االأحداث التخريبية وغير المتوقعة في مرونة 
التي تعبر عن نف�صها ب�صكل منتظم  اإدارة الموقف عندما تحدث مثل هذه المفاجاآت  وخفة 
حتى مع عدم توقعها. وحددت مجموعة التنبوؤ العربية �صل�صلة من االحتماالت المفاجئة التي 

ت�صير اإلى اإمكانية وجود اأحداث م�صتقبلية تخريبية في المنطقة.

غير  كيانات  تمتلك  اأن  احتمال  يغير  لن  الكيميائية:  لالأ�سلحة  الدولة  غير  من  فواعل  امتالك 
اأو  �صوريا  )مثل  المتماثلة  غير  النزاعات  في  االإ�صتراتيجي  الم�صهد  كيميائية-  اأ�صلحة  الدولة 
ا من المرجح وجود قوى خارجية في المنطقة لتجنب  االأرا�صي الفل�صطينية( فقط، لكن اأي�صً

تكرار مثل هذا ال�صيناريو في اأماكن اأخرى.

حرب بين ال�سعودية واإيران: انخرطت الدولتان في خطاب عدائي، ولكن قامت الريا�س 
�صعورها  يزال  ال  االأخير.  العقد  والبحرية خالل  الجوية  قواتها  بتعزيز  الخ�صو�س  على وجه 
بالتهديد من اإيران قائًما كما هو، وقد تفّكر ال�صعودية في احتمال اإغالق اإيران لم�صيق هرمز 
تح�صًبا ل�صربها اأهداًفا اإيرانية. لن يوؤثر هذا فقط على المنطقة باأ�صرها، ولكنه �صي�صتتبع تدخل 

ا. القوى الخارجية اأي�صً

في  الثروة  ميزان  من  واالآمنة  الرخي�صة  الطاقة  تطوير  �صيغير  الطاقة:  تكنولوجيا  في  ثورة 
المنطقة، من حيث االإمداد والتخزين، اإلى حدٍّ كبير، وهو من �صاأنه اأن يجبر الدول المنتجة 
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اال�صتجابة  ل�صالح  �صتعمل  اإنها  حين  في  واالجتماعي،  االقت�صادي  موقفها  لمراجعة  للنفط 
الفورية لالبتكار.

حرب رو�سية بالوكالة: يمكن للعداء مع رو�صيا اأن ي�صتمر واأن ت�صتثمره المنطقة ل�صالحها؛ 
العربية  المملكة  وحتى  الجزائر  اإلى  وامتدت  وم�صر  مو�صكو  بين  العالقات  توثقت  حيث 

ال�صعودية. وهذا بالتاأكيد يثير ردَّ الفعل الغربي.

اإنهاء حكم  الرئي�س ب�سار االأ�سد:  قد يفتح الطريق للمفاو�صات اعتماًدا على اأن النظام من 
�صاأنه اأن يعين من يقوم مقامه.

هجوم تنظيم الدولة االإ�سالمية على الغرب: هجوم اإرهابي كبير من قبل الدولة االإ�صالمية على 
االأرا�صي الغربية، مما ي�صتتبع عدة اآالف من ال�صحايا، ُثمَّ ربما القيام برّد فعل ع�صكري قوي 

وا�صع المدى.

عبد  بجمال  م�صاهاته  يمكن  قوي  اإقليمي  بدعم  يحظى  زعيم  نا�سر جديد: ظهور  ظهور 
النا�صر. بوجود قوى تقود اأجندة اإقليمية، يمكن لمثل هذه ال�صخ�صية اأن يكون لها تاأثير اإما 
ال�صخ�صية  هذه  مثل  فاإن  الحالية،  الظروف  وفي  االإقليمية.  العالقات  على  �صلبي  اأو  اإيجابي 

يمكن اأن تظهر في م�صر اأو العراق اأو ربما تون�س.

كارثة طبيعية تعزز التعاون: يمكن للتكامل العربي الذي طال تاأجيله اأن يحفز اأخيًرا بكارثة 
اأكثر من اختيار. ونظًرا الحتماالت تغير المناخ، يمكن  طبيعية، مما يجعل التعاون �صرورة 
حاالت  اأو  اأر�صية  انهيارات  اأو  رملية  عوا�صف  اأو  في�صانات  �صكل  تاأخذ  اأن  الكارثة  لهذه 
ا حدوث انفجار في مفاعل بو�صهر النووي االإيراني الذي  الجفاف ال�صديد، لكن ُيتوقع اأي�صً

يقع في منطقة معر�صة للزالزل على بعد 300-500 كم عن دول الخليج.

و�صرق  العراق  �صمال  في  االأرا�صي  توحيد  ي�صفي  قد  دولة:  ي�سبح  االإ�سالمية  الدولة  تنظيم 
�صوريا، وت�صدير النفط وتوفير الخدمات �صرعية على وجود تنظيم الدولة االإ�صالمية كدولة. اإذا 
ما ا�صتطاعت الحفاظ على �صيطرتها وتمكنت من الح�صول على االعتراف من بع�س الدول، 

لن يغير هذا خريطة المنطقة فح�صب، بل ربما ي�صتتبع تعاقب مجموعة من التداعيات.
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تعلن  اأن  والعراق  �صوريا  في  الكردية  االأغلبية  ذات  لالأقاليم  يمكن  كرد�ستان:  دولة  قيام 
على  فقط  لي�س  تاأثير  له  يكون  اأن  �صاأنه  من  المحيطة، وهو  بالتطورات  مدفوعة  دولة  نف�صها 
العراق اأو �صوريا، ولكن يحتمل اأن ي�صجع  الجماعات االأخرى في المنطقة لل�صعي نحو اإقامة 

دول منف�صلة.



اخلامتة
ي�صهد العالم العربي والدول المجاورة مرحلة انتقالية �صعبة، ويتغير دور القوى الخارجية 
نظرائها  مع  معاملتها  في  حزًما  اأكثر  اإفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  دول  اأ�صبحت  ا.  اأي�صً
الغربية في الوقت الذي تكت�صب فيه م�صاعدة المانحين الدوليين اأهمية من اأّي وقت م�صى. 
ترك التحول االأمريكي نحو اآ�صيا فراًغا اإ�صتراتيجيًّا يحتمل اأن ت�صغله دول مثل ال�صين والهند 
والبرازيل. ولكن االأهم من ذلك اأن تعتمد الدول العربية ب�صكٍل متزايد على اأنف�صها لمعالجة 

الق�صايا التي تواجهها.

كما يبين هذا التقرير، تواجه جميع الدول العربية مجموعة من التحديات الم�صتركة التي 
تتراوح بين بطالة ال�صباب اإلى تغير المناخ واالإرهاب، مما يوؤدي اإلى تعاون عربي، ولكنه على 
اأّي من  الثنائي لم يعد كافًيا. ال يمكن معالجة  اأن النهج والتعاون  اإلى  وجه الخ�صو�س ي�صير 
الق�صايا المذكورة اأعاله من جانب الحكومات الوطنية وحدها. وعلى القوى الخارجية اأن 

تاأخذ ذلك في االعتبار عند تقديم الم�صاعدة الحيوية الالزمة.

�صواء من خالل الهيئات القائمة اأو الجديدة، ي�صبح التعاون الجماعي هو الحّل للم�صاكل 
اأو  العربية، كم�صاألة �صرورية ولم يعد خياًرا؛ �صواء كان ذلك من خالل التكامل االقت�صادي 
بحتة.  وطنية  ولي�صت  اإقليمية  دائًما  الحلول  ت�صبح  حيث  اال�صتخباراتية،  المعلومات  تبادل 
وفي حالة اختيار الدول العربية اتجاًها خاطًئا في التعامل مع التحديات، فاإنها لن تواجه عدم 
اال�صتقرار فقط، ولكنها �صتفقد المكا�صب الهامة التي تحققت خالل العقود القليلة االأخيرة. 

وعندما يبداأ الم�صتقبل، على الدول العربية اأن تعمل الأجله.
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