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وحدة الترجمة والتعريب في مركز حرمون

العالم العربي بعد غد
وجهة نظرروسية
أصدر مجلس العالقات الخارجية الروسية كتابا باللغة اإلنكليزية ،بعنوان "العالم بعد مئة عام"،
أعدته مجموعة من الخبراء الروس ،وضعت فيه تصوراتها للعالم بعد مئة عام ،تناولت فيه حزمة من
القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية .وقد تناول الباحث فاسيلي كوزنتسوف تصوره للعالم
العربي مستقبال.
الكتاب -في مجمله -يعكس وجهة نظر روسية إلى العالم ،وكيف سيكون بعد مئة عام .ونحن في العالم
العربي تصلنا -عادة -أبحاث كثيرة ،تعكس وجهة النظر الغربية ،ولكن قلما تصلنا وجهة النظر الروسية،
وهذا عائد إلى أسباب عدة ،منها قلة عدد الدراسات الروسية املتعلقة بالعالم العربي ،من جهة ،وضعف
حركة ترجمة ما يصدر لديهم في هذا الخصوص ،من جهة أخرى .ويتجه مركز حرمون للدراسات املعاصرة
ُ
إلى إصدار الكتاب كامال بالعربية في حال أنجز اتفاق مع الجهة التي أصدرت الكتاب؛ وهي املجلس الروس ي
للعالقات الخارجية.
وفي ما يلي ترجمة الجزء املتعلق بالعالم العربي:
تشاؤم العقل وتفاؤل اإلرادة
بقلم :فاسيلي كوزنيتسوف.
بطبيعة الحال ،فإن السنوات املئة املشار إليها في عنوان هذا املشروع استعارة أدبية فحسب .في الواقع،
يمكن أن نتحدث بدرجة من اليقين عن أفقين في املستقبل القريب فحسب :أحدهما سيأتي خالل خمس
أو عشر سنوات .لنفترض أن جهة معينة ستفوز قريبا جدا وتخسر الجهة الخرى في "الحروب الهلية"
املستعرة في الشرق الوسط ،ولنفترض -كذلك -أن الصراعات التي تمزق هذا العالم ستسوى ،أو -في القل-
ُ
تجمد غدا ،أو في غضون عام .بعد ذلك؛ ستحتاج كل دول املنطقة إلى نحو خمس سنوات فقط التخاذ
قرار حول املعالم الرئيسة للتكوين اإلقليمي والقطري الجديد.
لكن؛ إذا لم تتغير المور غدا أو في السنة املقبلة ،ولم يعد الوضع في سورية والعراق إلى طبيعته ،ولم
ُيبذل جهد جاد لوقف العنف ،وتعزيز قيام الدولة في ليبيا ،ولم ُيستأنف الحوار الوطني في اليمن،
باختصار ،إذا بقيت المور على ما هي عليه اليوم ،واستمرت الحروب في هذه البلدان ،فإن التحول اإلقليمي
ُ
سيحتاج إلى عشر سنوات أخر ،في أقل تقدير.

هذا يعني أن الصراعات الراهنة إذا انتقلت إلى عدد أكبر من البلدان ،بما في ذلك الدول املقاومة
للصدمات نسبيا ،مثل دول الخليج والردن والجزائر ،ومصر التي يبدو أنها بدأت تستقر بعد "ثورتين"،
وجميع البلدان التي بقيت نسبيا بمنأى من االضطرابات ،فإن االضطرابات ستستمر لفترة أطول.
النظمة التي ستخرج في نهاية هذه املرحلة (نحو  )2030ربما ستوجد لعدة عقود (من  30إلى  50سنة)
قبل أن يغرق الشرق الوسط في حال من الفوض ى مرة أخرى ،وسوف تتحمل الجيال الجديدة تبعات ما
يحدث.
هكذا؛ فإن املتوسط التقريبي للتنبؤ في املدى الطويل يمكن أن يقع في ما بين  2030و.2070
هذا يعني أن الفق الثاني الذي نتوقعه -هنا -سيكون في  2050تقريبا .على الرغم من الغموض الذي
يتلبس الحديث عن املستقبل البعيد ،هناك بعض الشياء التي تمكن مناقشتها بدرجة معقولة من اليقين.
املحددات االجتماعية واالقتصادية
في غضون بضعة عقود ،ستفقد الدول املصدرة للنفط املزايا التي تتمتع بها -اليوم -في سوق الطاقة
العاملية .لقد مرت هذه الدول -بالفعل -في ذروة إنتاجها النفطي ،ومن ثم؛ فإنها إما أن تطور مصادر بديلة
للطاقة (الطاقة الشمسية قبل أي ش يء آخر) ،أو تعيد هيكلة اقتصاداتها جذريا وتنويعها واالبتعاد عن
االقتصادات املعتمدة على الطاقة .دول الخليج الصغرى ،والبحرين مثاال ،باتت بالفعل على هذا الطريق.
ولكن السؤال الهم :ما إذا كان اآلخرون مستعدون لن يحذوا حذوها.
إذا لم تتمكن هذه الدول من التكيف مع الوضاع الجديدة ،سيكون في انتظارها تجارب خطرة ،من
تدهور اقتصادي ،وتفاقم الصراع ،وتراجع نحو نظم اجتماعية بدائية (وهي تقليدية جدا حتى اآلن)
والتطرف السياس ي ،بالطبع البلد الكثر عرضة للخطر هو اململكة العربية السعودية التي قد تضطر إلى
التعامل مع املشكلة حتى قبل حدوثها .تحتاج اململكة اليوم إلى أسعار نفط عالية نسبيا (دخلت اململكة
عام  2016بميزانية تحت خط الخطر ،وذلك للمرة الولى منذ سنوات عديدة)؛ من أجل الوفاء بااللتزامات
االجتماعية.
في غضون بضعة عقود ،ستفقد الدول املصدرة للنفط املزايا التي تتمتع بها اليوم في سوق
الطاقة العاملية.

إذا أثبتت النخبة السياسية ،واملؤسسات ،واملجتمع ،في السنوات املقبلة ،مرونة نسبية في مواجهة
التحديات الداخلية والخارجية ،وواصلت الطبقة الحاكمة عملية التحديث ونقلها إلى املجاالت االجتماعية
والسياسية ،فهناك فرصة لن تكون اململكة قادرة على تحويل نفسها بنجاح ،ومن ثم؛ سوف تحتل مكانة
جديدة في النظم االقتصادية والسياسية العاملية.
مع ذلك؛ هناك نوعان من العقبات التي تمنع هذا السيناريو املتفائل من أن يصبح حقيقة واقعة؛
فاملؤسسات السياسية البدائية الباقية على قيد الحياة ،في سياق التحديث االجتماعي ،تجعل من النظام
السياس ي أكثر تخلفا وبطئا ،وأقل قدرة على مواجهة التحديات الداخلية؛ في حين أن غياب املؤسسات
املدنية الحديثة يؤدي إلى شعور املجتمع بالبعد عن الحكومة .الجمع بين هذين العاملين يحرم الطبقة
الحاكمة من دافع التغيير الذي تعده -في الصل -مصدرا للتهديد ،بدال من أن تكون فرصة لتعزيز النظام.
بالنسبة إلى دول شمالي أفريقيا ،وخاصة املغرب ،تلعب ديناميات عالقاتها مع أوروبا دورا رئيسا .ففي
أوضاع مواتية ،يمكننا التنبؤ بزيادة التفاعل االجتماعي واالقتصادي والتكامل االقتصادي؛ وحتى تكامل
اقتصادي جزئي حتميا .أما السيناريو غير املالئم (بما في ذلك تعميق الزمة داخل االتحاد الوروبي) يشير إلى
أن املغرب يواجه خطر االرتداد في التنمية االجتماعية والسياسية ،ومن شأنه أن يزيد من حدة التوتر
االجتماعي ،وربما التدهور السياس ي أيضا.
كذلك قد تتفاقم مشكلة النقص في املياه ،وهي -في الصل سبب للصراع في جميع املستويات ،من
املستوى املحلي ،إلى الحكومي الدولي .فدول شمالي أفريقيا لديها بعض املوارد للتعويض عن العجز (على
سبيل املثال ،باستخدام املياه الجوفية) ،مثلما هو الحال في دول أخرى ،لكن من غير الواضح كيف يمكن
ُ
استخدامها واقعيا إذا استمر االضطراب السياس ي .وإذا لم تحل مشكلة املياه ،يمكننا التنبؤ بازدياد
الصراعات ،في القل عالقات مصر والسودان وسورية وإسرائيل ،وسورية وتركيا والسعودية واليمن
والسعودية والردن وفلسطين والردن وإسرائيل.
بالنسبة إلى دول شمالي أفريقيا ،وخاصة املغرب ،تلعب ديناميات عالقاتها مع أوروبا دورا رئيسا.
عند معاينة املجال االجتماعي ،يمكننا أن نقول -بكل ثقة -في غضون  40سنة سيواجه العالم العربي
أزمة سكانية جديدة؛ فأولئك الذين في سن ال  25اآلن ،سيكونون قد بلغو سن التقاعد ،هذا هو الجيل
الذي يشكل ما يسمى بـ "شوكة الشباب" ،حيث كانت مشكلة عمالته واحدة من أسباب الربيع العربي في
تونس ومصر وغيرها من البلدان .وهكذا ،فإن العبء املالي على السكان النشطين اقتصاديا في املنطقة
سيزيد؛ ما قد يؤدي إلى توترات اجتماعية كبرى.
أيضا قد تتفاقم مشكلة النقص في املياه ،وهي -في األصل -سبب للصراع في جميع املستويات

هناك عامل اجتماعي آخر يؤثر مباشرة في وضع املنطقة وهو نظام النوع االجتماعي والعالقات
الجنسية .إذا كان االتجاه الحالي يستمر في التحرك نحو بنية اجتماعية بدائية تحركا متزايدا ،بما في ذلك
أفكار محددة حول الدور االجتماعي للمرأة (على الرغم من أن هذه الظاهرة لم تكن سمة من سمات أغلبية
املجتمعات العربية سابقا) ،والفكار التي تدين بكثير إلى الخطاب السلفي ،والفكار حول العالقات بين
الجنسين ،ستشهد السنوات املقبلة استمرار اإلحباط بين الشباب العربي على هذا الساس؛ إذ إن عدم
القدرة على أن يعيش جيل الشباب حياة جنسية "عادية" قبل الزواج ،إلى جانب ارتفاع في سن الزواج (في
املقام الول لسباب اقتصادية) ،وزيادة الفصل بين الجنسين ،يؤجج التوترات االجتماعية والعدوان
االجتماعي.
أخيرا ،ينبغي أن نذكر التحول املحتمل للدور االجتماعي للدين؛ فهو يلعب دورا مهما اليوم ،وفي ما يبدو
سوف يستمر في لعب هذا الدور في املستقبل.
إال إذا تشكلت عقيدة جذابة جديدة في املنطقة (والرجح أن ذلك لن يحدث ،لسباب عاملية ،وليست
إقليمية ،مثل تراجع دور اليديولوجيات في العالم الحديث عموما) ،وسيبقى الخطاب الديني والهويات
العقيدية املصدر الرئيس لإللهام وإنتاج املعاني للنخبة الفكرية .ومن املرجح أن تزيد االختالفات بين
التفسيرات للنصوص الدينية.
يمكننا أن نقول -بكل ثقة -في غضون  40سنة ،سيواجه العالم العربي أزمة سكانية جديدة.
على العموم ،فإن التحول الديني يعتمد على التحول االجتماعي.
في البلدان التي قطعت مسافة أطول على الطريق نحو التحديث" ،أبواب االجتهاد" (الحق في تفسير
النصوص املقدسة في حرية) سوف تنفتح أكثر فأكثر؛ ما يؤدي إلى جعل الدين مسألة فردية
)(individualization of religion؛ وحتى في خصخصته ) (privatizationإلى درجة معينة.
سيبقى الخطاب الديني والهويات العقيدية املصدر الرئيس لإللهام وإنتاج املعاني للنخبة
الفكرية .ومن املرجح أن تزيد االختالفات بين التفسيرات للنصوص الدينية.
هكذا ،ستطور تونس (في ظل أوضاع مواتية) التقاليد الوطنية لإلسالم املعتدل التي وضعتها املدرسة
الصديقية في القرن التاسع عشر.
أما بالنسبة إلى مصر ،فإذا ُحلت بعض املشكالت االقتصاديةُ ،
وسرع التحديث ،قد ُيرجع إلى تراث
محمد عبده ،وغيره من املصلحين في أوائل القرن العشرين.

ربما سيشهد التطور الديني للمغرب تطوير املدارس الصوفية التي تتحدى السلفية القديمة ،ومع ذلك؛
فإن العكس ممكن أيضا ،إذ إن "السلفية الحديثة" (مستوحاة من مصلحي أوائل القرن العشرين) يمكن
أن تتحدى الصوفية التي "عفا عليها الزمن".
بغض النظر عن اإلصدارات املحددة للتنمية (اعتمادا على خصائص البالد) في جميع املجتمعات
ُ
العربية التي تجري التحديث على نحو رتيب ،قد يؤول اإلسالم في نهاية املطاف إلى احتالل مكانة الدين
نفسها التي في البلدان النكلوسكسونية؛ ونتيجة لذلك ،تكون هذه املجتمعات قد انفصلت عن تعاليم
"املنطق اإلسالمي" التي وصفها محمد أركون ،وتحولت إلى تقليد "الفردية اإلسالمية".
الخطر الساس هو أن فهم الدين بهذه الطريقة يتوقف عن أن يكون على أساس القيم املشتركة؛ ما
يهدد االنحالل في املجتمعات ،وانتشار االنقسامات االجتماعية.
في الوقت نفسه ،سيبقى دور الهوية الدينية مهما جدا في البلدان التي تواجه مهمة إعادة التأهيل
الشاقة في مرحلة ما بعد الصراع ،ويمكن أن يشكل الدين أساس إعادة خلق الدولة ونظام العالقات
االجتماعية أيضا .من املرجح أن ترى هذه البلدان تطور اإلسالم السلفي الذي يركز على املجتمع ،وعلى
التعزيز والتعبئة بفاعلية ،وليس إضفاء معنى عال على الوجود الدنيوي لإلنسان فحسب ،وإنما االستثمار
مع قيمة اجتماعية أعلى كذلك .وفي حين أن هذه التفسيرات الدينية قد تلبي حاجة ملحة في املرحلة الولى
من وجود مجتمعات ما بعد الصراع ،إال أنها قد تبدأ تدرجا في إعاقة التنمية االجتماعية.
االتجاه الذي سوف يستمر في املنطقة كلها هو التجانس الديني للمجتمعات ،وطرد القليات الدينية.
ولكن لن يكون نتيجة أحداث عام  ،2050ولكن نتيجة السمات املحددة للصراعات الحالية.
ديناميات الصراعات والتمايزبين الدول
ستكون دينامية التطور عامال آخر في تحديد تطور منطقة الشرق الوسط .فمن الواضح أنه في ظل أي
سيناريو ،سينجو كثير من العقد االجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية ،وغيرها من عقد
التناقضات واختالالت التطوير في الدول العربية؛ ما يجعلها عرضة للتحديات الداخلية والخارجية خاصة،
و يزيد وجودها من احتمال الزمات االجتماعية والسياسية ،فضال عن تضارب -بدرجات متفاوتة من
الشدة -في معظم البلدان في املنطقة ،بما في ذلك البلدان التي تبدو مستقرة اليوم ،مثل الجزائر ومصر
واململكة العربية السعودية ...إلخ ،ومع ذلك ،على الرغم من أنه ال معنى لتوقع ظهور صراعات جديدة،
ُ
وديناميات الصراعات الحالية ،في ليبيا وسورية واليمن ،وغيرها من البلدان التي تعد أقل شدة ،من املحتمل
أن تؤثر في خريطة املنطقة وطابع تطورها في السنوات املقبلة.

كل من الصراعات قد تتبع بواحد من السيناريوهات الثالثة اآلتية:
في السيناريو اإليجابي؛ تستعاد الدولة وحكم املؤسسات في جميع أنحاء الدولة.
في السيناريو معتدل السلبية؛ سنرى تفتيتا واقعيا للدول ،بما في ذلك من فدرلة أو كونفدرلة شكلية،
ُ
ونظرا إلى املؤسسات الضعيفة ،أو غير الفاعلة ،سيؤدي إلى فقدان مركز الدولة املتحكم بالطراف ،وتشكل
تدرجا -مراكز حكم انفصالية هناك.بموجب هذا السيناريو ،يمكن أن تتقسم ليبيا إلى دولتين أو ثالث( ،وعلى الرجح اثنتين) ،واليمن إلى
دولتين ،وسورية -في الحد الدنى -إلى ثالث دول ،على الرغم من أن بعض الخبراء يتوقع دويالت أكثر عددا
من ذلك بكثير.
علما أن بعض الدويالت التي ستتشكل من انفراط الدول ،يمكن أن تنضم إلى دول قائمة حاليا ،فبرقة
يمكن أن تنضم إلى مصر ،و"كوردستان السورية" إلى "كردستان العراق" ..وهكذا.
وفي النتيجة ،ينجم عن التقسيم دويالت ضعيفة ،غير قابلة للحياة ،من ناحية افتقارها إلى املوارد
االقتصادية الالزمة .إضافة إلى أن نقص املوارد ،وضعف مؤسسات الحكم ،من شأنه أن يقود إلى تفاقم
النزاعات في أوساط النخب ،وربما إلى إشعال نزاعات جديدة واحتمال مزيد من التفتت.
أخيرا ،السيناريوالثالث – ،وهو أكثر سلبية  -من شأنه أن يرى استمرار الصراعات لسنوات ،والتدهور
الكلي في مؤسسات سلطة الدولة ،ونكوص اجتماعي نحو البدائية.
السيناريوهان الخيران يعنيان إمكانية كبيرة النتقال الصراعات املسلحة إلى بلدان الجوار ،كالردن
ولبنان وتركيا واململكة العربية السعودية ،واملنطقة عموما ،وصوال إلى إيران ،ومن تونس والجزائر؛ لتشمل
املغرب برمته .ومع ذلك؛ تبدو هذه النتيجة أقل احتماال هنا؛ لسباب جغرافية محض (الراض ي الشاسعة،
ذات الكثافة السكانية املنخفضة في شمالي أفريقيا ،يقلل من تركيز التهديدات).
لكن ،حتى في أفضل السيناريوهات ،فمن الواضح أن التعافي االقتصادي للبلدان التي يمزقها الصراع
لن يأخذ سنة أو سنتين فحسب ،بل سيحتاج من عشرة إلى عشرين سنة في أفضل الحوال.
نتيجة لذلك ،وعلى املدى البعيد سنرى ،وفي كل الحوال ،املجتمعات "البدائية" )(archaic societies
تبني هياكلها االقتصادية والسياسية من الصفر.
إذا سادت االتجاهات اإليجابية ،أو في القل ليس السوأ منها -سيكون هناك تمايز اقتصادي واجتماعي
وسياس ي أكبر بين الدول في املنطقة.
حتى في أفضل السيناريوهات ،فمن الواضح أن التعافي االقتصادي للبلدان التي يمزقها الصراع
لن يأخذ سنة أو سنتين فحسب بل سيحتاج من عشرة إلى عشرين سنة في أفضل األحوال.

في تلك البلدان التي كانت محظوظة بما يكفي لتجنب االنجرار إلى دوامة الصراعات ،أو أولئك الذين
تمكنوا من الخروج منه بسرعة نسبية ،ودون تكبد كثير من الخسائر ،استمر فيها تطوير مؤسسات الدولة
واملجتمع املدني والتحديث االجتماعي .هناك ثالثة مرشحين رئيسين لهذا السيناريو :املغرب وتونس ومصر،
إضافة إلى الجزائر ودول الخليج الصغرى ،في املقام الول البحرين واإلمارات العربية املتحدة ،وربما الكويت.
بطبيعة الحال ،فإن عملية التحديث ستستمر في كل من هذه البلدان ،وكل بطريقته الخاصة،
وستستمد بلدان املغرب العربي -في الرجح -خبرة التحديث الوروبي ،مع الحفاظ على السمات الخاصة بها.
حتى اآلن ،تقدمت تونس في التحديث على غيرها ،فهي تعمل -بالفعل -على تطوير املجتمع املدني
واملؤسسات الديمقراطية التي تعمل على أرض الواقع ،في حين أن العناصر التقليدية في نظام العالقات
السياسية واالقتصاد والبنية االجتماعية ،أقل وضوحا مما هي عليه في بلدان أخرى .وعلى الرغم من
التقلبات الحالية في الوضع السياس ي الداخلي في البالد ،فالصالة والجذور العميقة للمؤسسات املدنية
تبشر بالخير لنجاح التنمية ،وذلك في حال توفر الوضاع اإلقليمية املالئمة ،وغياب التهديدات الخارجية.
إذا بدأت إصالحات حقيقية في املستقبل القريب ،فإن الجزائر سيتبع املسار التونس ي نحو التحديث،
ولكن بإجراءات مشابهة لتلك التي في مصر ،حيث تعقدت املشكالت املرتبطة بالتنمية االجتماعية
واالقتصادية (ارتفاع نسبة المية ،والفقر ،واملؤسسات االجتماعية التقليدية القوية ،وما إلى ذلك) .نظرا
إلى التشابه في النظم السياسية في مصر والجزائر (دور الجيش والخدمات الخاصة ،مركزية عالية في
الحكم ،وما إلى ذلك) ،سوف تستمر كلتا الدولتين في التطور ،بوصفها جمهوريات رئاسية ،في حين سيكون
العنصر املحافظ أكثر وضوحا مما هو عليه في تونس.
أخيرا ،في ما يتعلق باملغرب ،فإنه من املحتمل أن نرى استمرار تكليف البرملان والحكومة بصالحيات
امللك ،وسيؤدي ذلك إلى تحول العناصر التقليدية للسلطة العلوية إلى عناصر شكلية للنظام السياس ي،
وسوف تستمر القواعد القانونية في ذلك البلد بالتوجه لنهج املعايير الوروبية ،وقد يؤدي في نقطة معينة
إلى زيادة التوترات الداخلية .الوربة التدريجية للنظام السياس ي ،وتطوير املجال االجتماعي ،ينطويان على
تحديث املجتمع .ونتيجة لذلك ،لول مرة ،سيفقد نظام الحكم بالتدريج طابعه املقدس ،وتتضاءل سلطة
العائلة امللكية .وثانيا ،فإن املجتمع يطالب بمزيد من املشاركة في العملية السياسية .في الوقت نفسه ،في
اللحظة التي يضع فيها التحديث مصالح النظام امللكي تحت التهديد ،وهو ال يرغب في التخلي عن مصالحه
االقتصادية وغيرها ،سوف تضطر امللكية إلى اتخاذ موقف متحفظ ،ووضع نصابها على السس التقليدية
لقوتها؛ كل هذا قد يفاقم احتمال نشوب صراع في املستقبل بشكل خطر.
في دول الخليج الصغرى ،فإن العملية ستمض ي قدما بطريقة مختلفة نوعا ما لن النفوذ الوروبي هناك
ضعيف ونقطة انطالق التحديث االجتماعي والسياس ي منخفضة .بالطبع ،فإن النخبة الشابة املتعلمة في

الغرب التي بدأت -بالفعل -شغل مناصب السلطة في هذه البلدان ،قادرة على أن تكون محرك هذا التقدم.
ويمكن أن تستخدم املزايا االقتصادية التي ال تزال تتمتع بها؛ لتسريع عمليات التحديث ،وأن تسعى لعدة
أمور ،منها تعزيز مؤسسات الدولة و(في الغلب أقل احتماال) ،وتطوير مؤسسات املجتمع املدني؛ إذا حدث
هذا ،فانه في غضون  40سنة ،أي بنحو  ،2056ستنجو امللكيات في هذه الدول بحياتها ،ومع ذلك ،سيكون
دور السلطة التشريعية واملجتمع املدني أكبر .في الوقت نفسه ،ستشعر عناصر الحكم والقيم التقليدية
بقوة أكبر مما هي عليه في املغرب ،على سبيل املثال.
على الرغم من أنه قد تتحقق سيناريوهات مختلفة في الدول العربية املختلفة ،من املوجب إلى السالب
جدا؛ فإن ذلك سيجعل املحافظة على الوحدة اإلقليمية ملنطقة معينة من العزلة التامة للبلدان ،أو
املناطق ،شبه مستحيلة؛ لذلك ،فإنه من املستحيل التكهن بأن هذا السيناريو أو غيره ،سوف يتحقق في
شكله النقي.
منظور إقليمي

ُ
إذا ما نظرنا إلى املنطقة عامة ،فإننا نالحظ أوضاعا أخر تؤدي وظيفة في تحديد طبيعتها املستقبلية،
وتتمثل -قبل كل ش يء -بالعمليات التكاملية بين دول اإلقليم .يوجد اليوم ثالثة من العمليات التكاملية شبه
اإلقليمية محتملة في املنطقة :الخليج "الفارس ي" ،بالد الشام والعراق ،واملغرب العربي.
ُ
في الخليج "الفارس ي" ،نفذت عمليات التكامل في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية )،(GCC
وتقدمت أكثر من أي مكان آخر في الشرق الوسط؛ نظرا إلى أوضاع التطور اإليجابي في الدول العضاء في
املجلس ،سيستمر هذا التوجه ،لكن من غير املرجح  -حتى في املدى الطويل – أن تلتزم ببناء مؤسسات
سياسية فوق وطنية قوية ،وفي الرجح ستركز االهتمام على التعاون االقتصادي والعسكري ،وربما القانوني
بين الدول ،ولكن الخوف من فقدان السيادة السياسية سيستمر بتحديد ماهية نهج عمليات التكامل،
ملدة في املستقبل.
ُ
أما في بالد الشام والعراق؛ فإن العمليات التكاملية إذا ما أطلقت ،ستواجه أوضاع ما بعد الصراعات
املسلحة ،بالغة التعقيد ،وعلى خلفية فقدان هذا اإلقليم سيادته على الحلبة الدولية ،وبينما يبدو التكامل
االقتصادي في هذا اإلقليم ضعيف اإلمكانيات ،فإن بعض البنيات السياسية  -من نمط كونفيدراليات
شبه إقليمية ضخمة بين بلدانه ،من شأنها أن تزيد من فرصه في تخفيض حدة النزاعات بين مكوناته،
وتساعد في إعادة تشكيل خريطة املنطقة .عموما إذا استمرت أزمة الدول القومية على املستوى العاملي،
واستمرت نزعة تبديل هذه بكيانات سياسية أخرى ،فإن تنفيذ فكرة الكونفيدرالية الديمقراطية في بالد
الشام قد تكون واعدة إلى حد كبير.
وعلى املدى الطويل سوف تستمر املنطقة في االعتماد على مراكزقوى من خارجها.

أخيرا ،ال يحمل التكامل بين الشرق والغرب كثيرا من المل في املغرب العربي ،حيث النظم السياسية
املتنوعة في دول املنطقة ،وإلى حد كبير (باستثناء ليبيا) مكتفية ذاتيا ،واقتصاداتها غير مترابطة ترابطا
وثيقا؛ فمن املرجح أن بعض أشكال التكامل االقتصادي ،سوف تنمو داخل البحر البيض املتوسط على
طول محور الشمال والجنوب.
يبدو أنه في املدى الطويل أن املنطقة ستظل معتمدة على مراكز القوى من خارجها .إلى حد ما ،وسيكون
ضعف السيادة أحد نتائج االندماج ،واندماج الدول العربية اندماجا أعمق في النظام االقتصادي العاملي،
وغيرها من جوانب العوملة .إضافة إلى ذلك ،سوف تنشأ حال من التبعية في هذه الدول التي مرت
باضطرابات وصراعات عميقة؛ لحاجتهم إلى مساعدات اقتصادية هائلة .وهذا من شأنه أن يثقلهم
بالتزامات جديدة تجاه الدول املانحة.
بنتيجة ما سبق كله ،ترتسم لوحة مستقبلية للمنطقة ،إن لم تكن قاتمة ،فهي مقلقة في أقل تقدير،
مليئة بالنزاعات واملخاطر االجتماعية واالقتصادية واالضطرابات السياسية .وأما التغلب على
التحديات التي تلوح في األفق؛ فيتطلب من العالم العربي البحث عن أفكار خالقة ،وإيجاد حلول
إبداعية جديدة ،وقدرة على استيعاب تجربة التقدم العاملية؛ لتحديث الدولة ،والسيرفي طريق التطور.
قد تكون الجاليات العربية القوية املقيمة في الغرب -اليوم -مصدرا مهما لذلك ،وكذلك املجتمعات
التي يجري تحديثها بسرعة ،ولكن التي تحافظ على هويتها التاريخية والثقافية والدينية .مع عودة
املحافظين في الغرب إلى مسك زمام األمور ،وزيادة انعزالية العرب في هذه البلدان ،فإن فكرة العودة
إلى وطنهم قد تنمو في املجتمعات العربية في الغرب ،ويمكن أن يصبح هؤالء العائدون املحرك الحقيقي
للتقدم الذي من شأنه أن يؤدي -في الوقت نفسه -إلى تنمية متسارعة في العالم العربي ،وإلى تجانسه
االجتماعي والسياس ي.

