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ال تشكل سنة واحدة مساحة زمنية كافية للتنبؤ، نظرا ألنها ال تكفي لتحديد االتجاهات الكبرى أو  

بل وال حتى اتجاهات ، )Mega-trend(ما تسميه الدراسات المستقبلية االتجاه األعظم

 Turning(لكنها في بعض األحيان قد تنطوي على أحداث تشكل نقطة تحول، )sub-trend(فرعية

Point( ،بخاصة في مجتمعات تفتقد للحراك البنيوي المنظم، ويغلب عليها قدر من العشوائية. 

، استنادا إلى مجموعة من القواعد المنهجية ٢٠١١بناء عليه، ال بد من رصد الواقع العربي لعام 

 :الموزعة على المحاور التالية

 

 التغيرات الطبيعية المحتملة
 

الوقائع اليومية التراكمية التي قد ال تؤدي لتغير جذري أحيانا، والتي تتمثل في استمرار وتيرة 

ولكنها قد تشكل نقطة تحول في أحيان أخرى، ويمكن تقديم مثال نموذجي على ذلك في 

الوفيات الطبيعية للحكام، ونظرا لمركزية دور الحاكم في النظم العربية، فإن تغيره قد ينطوي 

التحول في السياسة ( في التاريخ العربي المعاصر عديدة تحوالت كبرى، واألمثلة على ذلك على

  ).الخ..المصرية بين عبد الناصر والسادات،أو بين الشاذلي بن جديد وسابقه بومدين

  

واستنادا للقاعدة الطبيعية السابقة يمكن القول بأن معدل العمر في الوطن العربي هو في 

 نجد الجدول التالي لعدد منهم، في عام  سنة، فإذا نظرنا إلى أعمار الحكام العرب٧١حدود 

  :، قد تجاوز معدل العمر في الوطن العربي٢٠١١

  

  الحكام/الدول  العدد  العمريةالفئة 

  

  اعام ٨٠أكثر من 

  

٣  

الملك عبد اهللا آل / السعودية .١

  ) سنة٨٧(سعود

الرئيس حسني مبارك    /مصر .٢

  ) سنة٨٣(

األمير صباح األحمد   /الكويت .٣

 )سنة ٨٢(

  

  

  ةسن ٧٠أكثر من 

  

٤  

جالل  الرئيس /العراق .١

  ) سنة٧٨( طالباني

الرئيس زين / تونس .٢

  ) سنة٧٥(العابدين بن علي 

الرئيس عبد العزيز  /الجزائر .٣

  ) سنة٧٤(بوتفليقة 

السلطان قابوس    /عمان .٤

 ) سنة٧١(
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  ةسن ٦٥ن م أكثر

  

٣  

العقيد معمر القذافي   /ليبيا .١

  ) سنة٦٩(

الرئيس علي عبد  /اليمن .٢

  ) سنة٦٩(اهللا صالح

الرئيس عمر  /السودان .٣

  ) سنة٦٧(البشير 

 

 زعماء عرب تجاوزوا المعدل العام لألعمار في المنطقة، األمر ٧طبيعي، فإن استنادا للقانون ال

الذي يزيد من احتمال الوفيات بين عدد منهم، وهو أمر قد يفتح المجال أمام تحوالت كبرى 

  .بخاصة إذا كان التغير في دول مركزية

 

 الوقائع المبرمجة في عدد من الدول العربية
 

   المصريةاالنتخابات الرئاسية :أوال

 

  :يدور جدل واسع حول هذا الموضوع، ويتركز في احتماالت أربعة 

 

 .أن تبقى األمور على حالها، بأن يترشح الرئيس حسني مبارك مرة أخرى ويفوز بالرئاسة  - أ

 

 .أن تتم عملية توريث انتخابي باقتراح نجل الرئيس جمال مبارك، ويفوز بالرئاسة - ب

  

وتحسم األمر لصالح أحد عناصرها، متعللة بالفوضى أن تتدخل المؤسسة العسكرية  - ت

 .والفساد والفقر والفتن الطائفية التي تهز مصر بين حين وآخر

  

إنشاء مجلس خبراء يسمى : " أن يتم األخذ باقتراح حسنين هيكل والذي ينص على - ث

مجلس أمناء للدولة والدستور في مصر، ومهمته ستكون صياغة دستور جديد وعقد 

ديد، ثم ترتيب انتقال السلطة وتشكيل وزارة مسئولة ومجلس تشريعي اجتماعي ج

بنفسه علي هذه المرحلة  ونظام رئاسي للحكم، على أن يشرف الرئيس مبارك

 ."االنتقالية، وتكون تلك آخر وأهم خدمة يقدمها للبلد

 

يه الثاني ثم ويبدو لنا أن االحتمال الرابع هو األضعف، بينما يبقى االحتمال األول هو األقوى يل

الثالث، ما لم تقع الوفاة الطبيعية للرئيس كما أشرنا في النقطة األولى، األمر الذي سيجعل 

 .االحتمال الثالث هو األقوى
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 تداعيات االستفتاء السوداني على مصير جنوبه :ثانيا

 

ب واسع عند النظر في احتماالت االستفتاء باالنفصال أو عدمه، فإن السودان مقبل على اضطرا 

  :أيا تكن نتائج االستفتاء، ومصادر هذا االضطراب تتمثل في اآلتي

 

التشكيك في نزاهة االستفتاء من بعض األطراف الخاسرة، أيا كانت هذه األطراف،  -١

وهو ما يعني احتمال اشتعال الصراع في جنوب السودان بين االنفصاليين وبين 

 . دعاة الوحدة

 

اإلحصاء الرسمي حوالي ثمانية وربع مليون نسمة، يبلغ عدد سكان الجنوب حسب  -٢

من المسلمين، وهناك حوالي نصف مليون جنوبي يعيش في شمال % ٢٤بينهم 

السودان، وهو األمر الذي سيشكل نقطة احتكاك أخرى، فما أن يتم اتخاذ قرار 

 .نوباالنفصال حتى تبدأ التصفيات العرقية في الشمال والج

  

الخالفات الحدودية بين الشمال والجنوب، سواء على منطقة إبيي، أو على تصفية  -٣

المشروعات ذات النفع العام لكل من الشمال والجنوب على غرار ما واجهه االتحاد 

 .السوفييتي بعد تفككه

 

من الموازنة العامة من دخل البترول، % ٣٠كما أن خسران الحكومة االتحادية لحوالي 

ب نسبة عالية منه للجنوب، سيزيد من الصعوبات االقتصادية التي الذي تذه

  .تواجهها الحكومة السودانية

 

إن نجاح انفصال الجنوب قد يغذي نزعات االنفصال في أقاليم أخرى من السودان،  -٤

 .وقد يكون إقليم دارفور هو االحتمال األول

 

في حالة االنفصال ستقيم من بين االحتماالت المرجحة أن حكومة الجنوب السوداني  -٥

 .عالقات سريعة مع إسرائيل

  

 .٢٠١١بناء عليه، يمكن القول بأن السودان مقبلة على حالة اضطراب حادة خالل العام 
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 مشروع سالم فياض بخصوص القضية الفلسطينية: ثالثا

 

مريكي يبدو أن الفشل الذريع لمسار التسوية في الصراع العربي اإلسرائيلي، نظرا للتخلي األ

بشكل تام عن ضبط التوسع االستيطاني في الضفة الغربية والقدس، ونظرا النعدام البدائل 

العربية ذات المعنى، فإن الدبلوماسية األوروبية أوحت في أكثر من مناسبة، بأن هناك توجها 

يتواصل بغض " دولة األمر الواقع"بعض أطراف اللجنة الرباعية بترك مشروع سالم فياض  لدى

نظر عن مسار التسوية، حيث يبقى مستمرا في بناء أسس الدولة مرافقها العامة، لتتم بعد ال

إلى دولة ) De facto( ذلك مرحلة االعتراف القانوني بهذه الدولة، فننتقل من دولة األمر الواقع

" لكن استمرار وتيرة االستيطان ستحيل هذه الدولة إلى نوع من ، )de jure( القانوني الوجود

أكثر منه دولة بمعناها المتداول، وهو ما سيبقى األزمة قائمة، فتنعكس " لكيان السياسيا

  .بكيفية أو أخرى على بنية السلطة من ناحية وعلى تماسك حركة فتح من ناحية أخرى

 

 هو الموعد األنسب للتعبير عن تبني مشروع فياض، ألنه موعد ٢٠١١وقد يكون شهر سبتمبر 

اشرة التي سبق االتفاق عليها، كما أنه الموعد الذي حدده فياض نهاية المفاوضات المب

لمشروعه، إلى جانب أنها الفترة التي تبدأ فيها الجمعية العامة لألمم المتحدة جلساتها الدورية، 

 .لي توفر فرصة لطرح الموضوع على الجمعية تجنبا لمجلس األمن ومالبساته المعروفةوبالتا

 

  من العراقاالنسحاب األمريكي :رابعا

 

طبقا لتعهدات الرئيس األمريكي أوباما من المفترض أن يغادر آخر جندي أمريكي األراضي العراقية 

، غير أن البنية السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية العراقية ما تزال ٢٠١١مع نهاية 

  :بعيدة تماما عن التماسك، وهو ما يعني احتماالت عدة

 

،  وقد تبقى على شكل قواعد دعم ٢٠١١مريكية في العراق بعد نهاية إبقاء قوات أ -١

 .لوجستي في إقليم كردستان بشكل رئيسي

 

محاولة إيران رسم حدود واقعية في مناطق خالفية مستفيدة من ضعف القدرات  -٢

العسكرية العراقية، وهو ما قد يخلق أجواء متوترة من جديد بين الطرفين؛ ورغم 

ان والحكومة العراقية الحالية، فإن غياب الطرف األمريكي قد يعزز التقارب بين إير

 .الشأن العراقي النزوع اإليراني لمزيد من التدخل في

  

استمرار حالة العنف لفترة ما بعد االنسحاب، وهو ما نرجحه، وقد يتصاعد العنف  -٣

ة  من احتقانات اجتماعي٢٠٠٣بشكل كبير نظرا لما تركته الفترة السابقة منذ 

 .وسياسية



 6 

  

ويمكن االفتراض بأن الواليات المتحدة لن تترك العراق دون تحقيق مكاسب على صعيد 

العالقات النفطية من ناحية، وضمان عقود مجزية في صفقات تسليح للجيش العراقي خالل 

الفترات القادمة من ناحية ثانية، إلى جانب محاولة تعزيز العالقات مع إقليم كردستان من 

  .لثةناحية ثا

  

 قرار المحكمة الدولية أالتهامي بخصوص مقتل الحريري: خامسا

 

  :ونعتقد أن االحتماالت الخاصة بهذا الموضوع ستنحصر في ثالثة

 

تشكيل حكومة جديدة في لبنان تكون أكثر توازنا من الحكومة الحالية، بهدف ضبط   - أ

 .نتائج القرار أالتهامي من قبل المحكمة الدولية

 

شل الجهود العربية لضبط تداعيات القرار أالتهامي، ويواجه لبنان اضطرابات أن تف  - ب

 .سياسية أكثر منها اضطرابا عسكريا

  

أن يتم تأجيل إعالن القرار بحجة توسيع دائرة التحقيقات نحو جهات لم يطلها التحقيق   - ت

 ).مثل إسرائيل( سابقا

 

نظرا الختالل موازين القوى داخل لبنان لصالح ويبدو لنا أن االحتمالين األول والثاني هما األقوى، 

 .حزب اهللا، ونظرا لمساع عربية للتقرب من سوريا على أمل تخفيف روابطها مع إيران

 

 احتماالت التوتر بين المغرب والجزائر في قضية الصحراء الغربية
 

تستند أغلب التوقعات في هذا الجانب على مؤشر رئيسي وهو تصاعد قيمة اإلنفاق العسكري 

، فالمغرب رفعت قيمة ميزانيتها ٢٠٠٧لكل من المغرب والجزائر،السيما خالل الفترة بعد عام 

من إجمالي الناتج المحلي، بينما % ٣،٤، وبنسبة تساوي ٢٠٠٩العسكرية إلى الضعف في عام 

  .من إجمالي إنتاجها المحلي% ٣،٣الجزائر نسبة  تنفق

 

ويبدو أن تصاعد اإلنفاق مدفوع بعوامل التنافس على الدولة المركز في اإلقليم، وعلى الدور  

الواسع للمؤسسة العسكرية في الجزائر، السيما بعد أزمتها السياسية منذ التسعينات من القرن 

البلدين ومن ضمنها موضوع الصحراء، بخاصة أن الماضي، إلى جانب الهواجس التقليدية بين 

غرب تصر على أن الحل الوحيد الممكن ألزمة الصحراء هو في حكم ذاتي، بينما تهدد الم

البوليساريو المدعومة كليا من الجزائر بالتخلي عن اتفاقية وقف إطالق النار التي أعلنت عام 
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ب لهذا التنامي بزيادة إنفاقه ، وهو ما يخلق رد فعل لدى الطرف المغربي فيستجي١٩٩١

 .رق في اإلمكانيات االقتصادية للبلدينالعسكري رغم الفا

 

 احتماالت الحرب في المنطقة العربية
 

الحرب على غزة السيما إذا تزايدت حاالت إطالق الصواريخ منها، أو تفاقمت الخالفات بين  •

حة لتطور اإلمكانيات القتالية التنظيمات الفلسطينية فيها، ويبدو أن إسرائيل غير مرتا

لحركة حماس، ولعل بعض التصريحات التي أطلقها قائد هيئة األركان اإلسرائيلية غابي 

كانون األول الماضي، تشير إلى استعدادات إسرائيلية في /أواخر ديسمبر أشكنازي، في

 .هذا االتجاه

 

مثل (تم افتعال أي حدثالحرب على لبنان وسيكون الهدف الرئيسي هو حزب اهللا، وقد ي •

 .إلشعال الحرب) اغتيال أو استهداف مراكز إسرائيلية داخل أو خارج فلسطين

  

 .الحرب على إيران السيما من قبل إسرائيل •

 

 .يبدو أن االحتمال األول هو األقوى نظرا ألنه األيسر واألكثر إلحاحا بالنسبة للطرف اإلسرائيلي

 

 لتنامي الفقر وازدياد التملم
 

من المؤكد أن الموضوعات السابقة مرهونة بتطورات إقليمية أو دولية بعضها متوقع وبعضها 

اآلخر طارئ، لكن صورة الوطن العربي قد تشتمل على توجهات إيجابية مثل استمرار تراجع 

، إلى جانب احتماالت استمرار )رغم أنها ما تزال عالية بالمعايير الدولية(نسبة الزيادة السكانية

رتفاع في أسعار النفط األمر الذي ينعكس على تحسن معين في االقتصاديات العربية، رغم اال

 ٢٠١١تسرب هذه األموال في صفقات التسلح والفساد وسوء في عدالة التوزيع، فعند نهاية عام 

 ٣٥٣سيكون عدد سكان العالم العربي قد ازداد تسعة ماليين مولود جديد، ليصل المجموع إلى 

ة، غير أن النظر في مدى عدالة توزيع الدخل في العالم العربي، يشير إلى أن االتجاه نسممليون 

 ٢٠٠٥العام هو زيادة نسبة الفوارق الطبقية في الدول العربية، فبينما كانت نسبة الفقراء عام 

سنويا، وهو أمر % ٤،٦،أي بزيادة %٣٩،٩ إلى ٢٠٠٩من مجموع السكان، وارتفع عام % ٢٠،٣هي 

 . مليون نسمة١٧٣ إلى حوالي ٢٠١١عدد الفقراء في العالم العربي سيصل في عام   أنيعني
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 نزوع نحو التمرد: األقليات في العالم العربي
 

من سكان العالم العربي يشكلون مجموعة متجانسة  % ٨٥ و ٨٠رغم أن نسبة تتراوح بين 

رقيا أو لغويا أو دينيا، من السكان يمثلون تنوعا ع% ٢٠-١٥لغويا ودينيا، فإن ما نسبته 

 أقلية سكانية، يتراوح عدد بعضها بضعة آالف ٣٠٠وتتوزع هذه المجموعات على ما يقرب من 

بعض اآلخر بضعة ماليين، وتختلف هذه التكوينات عن المجموعة العربية بينما يصل عدد ال

  .الرئيسية سواء في الدين أو المذهب أو اللغة أو العرق

 

بار تنامي حراك األقليات في العالم العربي منذ اإلعالن عن مشروع الشرق وإذا أخذنا في االعت

األوسط الكبير في فترة المحافظين الجدد، وهو ما يتضح في جنوب السودان، والحكم الذاتي 

نة ألكراد العراق، ونزاع الحوثيين والحراك الجنوبي مع الحكومة المركزية في صنعاء، وتنامي الفت

 ناهيك عن المشكلة السنية الشيعية في العراق، فمن األرجح أن تتواصل الطائفية في مصر،

، السيما وأن قوى إقليمية ودولية ٢٠١١هذه التوترات االجتماعية على المستوى العربي عام 

  .بخاصة إسرائيل والواليات المتحدة تدفع بهذا االتجاه

 

 النزعة التسلطية في أنظمة وما يعزز هذا النزوع نحو التمرد من قبل األقليات هو استمرار

الحكم العربية، كما أن األقليات األقرب إلى الحدود والتي تتوافر في مناطقها موارد اقتصادية 

 . ستكون هي األكثر حراكا باتجاه التمرد) كاألكراد وجنوب السودان (هامة

 

 أصابع إسرائيل: اإلسالم السياسي المسلح
 

 هي وقوع هجمات ضد أهداف غربية أو ٢٠١١صلها عام قد تكون إحدى المظاهر التي نرجح توا

هجمات ضد األقليات في العالم العربي، وتنسب هذه الهجمات لحركات إسالمية، ونعتقد أن 

إسرائيل تعمل في هذا االتجاه من خالل اختراق تنظيمات إسالمية، وتوجيه عملياتها ضد 

ديد من الدراسات التي تشير إلى نية بخاصة المسيحية منها، وهناك العأهداف غربية أو دي

  .محاوالت االختراق هذه

 

طبقا لدراسات الرأي (ونظرا لتراجع شديد ومتسارع في صورة إسرائيل لدى الرأي العام الغربي

، فإن الخطة التي )العام الغربية سواء منها دراسات االتحاد األوروبي أو البي بي سي أو غيرهما

ليبرمان لتحسين صورة  إسرائيل ال بد أنها تشتمل على وضعها وزير الخارجية اإلسرائيلي 

  .تعال مزيد من التوتر بين المجتمعات اإلسالمية والمجتمعات األخرىاف

 

ومن المؤكد أن قدرة إسرائيل على اختراق تنظيمات إسالمية في أوروبا هي أيسر من قدرتها على 

  . السكانية اإلسالمية في أوروبااالختراق داخل المجتمعات اإلسالمية، نظرا لطبيعة التجمعات
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  الخالصة
 

من الصعب على أي مجتمع من المجتمعات أن يحقق تحوال بنيويا في غضون عام واحد، فإما 

أن يستمر المجتمع على حاله، أو يزداد بشكل نسبي في وتيرة تراجعه، أو يتمكن من وضع 

  .أسس للتغيير نحو األفضل

 

ي أن اغلب المظاهر تشير إلى مراوحة بين استمرار الحال وتشير الدراسة المتأنية للعالم العرب

وبين التراجع، أما الجوانب اإليجابية ذات الطابع البنيوي فليس هناك من مؤشرات كافية عليها 

  .في أي قطاع من القطاعات

 

ورغم ظواهر المقاومة الناجحة في لبنان وفلسطين في حدود معينة، وتعرض الصورة 

 وتنامي اإلرهاق العسكري واالقتصادي والسياسي األمريكي، والتحول اإلسرائيلية للتراجع،

التدريجي في السلوك التركي، إال أن الوطن العربي ال يشير حتى اآلن إلى وجود إستراتيجية تجمع 

ظواهر االيجابية لتحولها إلى فعل تغيير جذري، بل إن سوء العالقات بين شظايا هذه ال

ربية يزيد الصورة قتامة ، إلى جانب ما تفرزه الظواهر السلبية التي المواطن العربي والدولة الع

  .، والتي آمل أن تكون توقعاتي فيه غير صائبة٢٠١١ذكرت في سياق هذا التقرير لعام 

_____________________________ 

 أستاذ العالقات الدولية  والدراسات المستقبلية *

 

 


