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»كل هذه األمور وغريها، جعلت عام 2016 يعج باملشكالت واألزمات. انتهى العام، وسائر مجوع البرشية يداعبها 
أمل ىف أن يكون عام 2017 عاًما أفضل، عساه يكون كذلك«. هبذه العبارة اختتمت افتتاحية التقرير االسرتاتيجى 
العربى لعام 2016. وها نحن ذا طالعنا ورأينا عام 2017، عاًما متالطاًم باألنواء ىف بحر جلى غاسق إىل أبعد احلدود، 
ها التقرير تنعى هذا  جعل املرء إذا أخرج يده مل يكد يراها. تلك األنواء، أو، إن شئت القول، تلك األحداث التى عددَّ
العام بكل ما فيه من صالح وطالح، وحماسن ورذائل. مىض عام 2017 بجروحه وقروحه، شهد نواكب مرت عليه 

وقائعها وكأهنا سنوات طويلة، ومرت عليه أفراح ومباهج وكأهنا حلظات خُتتلس من بني فرث ودم.

ما بني مطلع يناير بوقوع 39 قتياًل، نتيجة تفجري مطعم رينا باسطنبول، وهناية ديسمرب بانتفاضة الغالء ىف إيران، كان 
عام 2017 معرًبا، بسبب هذا األول وذاك اآلخر، عن طبيعة ما كان يدور بأحشائه من زخم. 

دولًيا، افتتح العام اجلديد بوجود إدارة أمريكية جديدة، رغم ما ظهر من برناجمها الرئاسى خالل الرتشح من حالة 
انكفاء عىل الذات، بسبب ما أعلنه املرشح دونالد ترامب عن سياسة محائية جتاه التعامل االقتصادى عامة والتجارى 
خاصة جتاه العامل اخلارجى. إال أن تلك احلامئية قابلها تعاطى كبري مع اخلارج ىف عامل السياسة، بدًءا من التفاعل رشقا مع 
»نووي« كوريا الشاملية بكل قوة، دون الوصول إىل حافة اهلاوية، انتهاًء باللجوء غربا -وبقوة أيضا- عىل النحو املتمثل 
ىف التهديد بالتدخل العسكرى ىف فنزويال، وإعادة تقييم العالقات مع كوبا، ىف اجتاه مغاير ملا قامت به إدارة أوباما من 
انفتاح معها، مروًرا بوصول العالقات مع روسيا إىل أسوأ حاالهتا، عىل حد تعبري »ترامب« بسبب العقوبات األمريكية 
عليها، والتى فرضها الكونجرس رغام عنه، ما وصفه رئيس الوزراء الروسى، ديمرتى ميدفيديف، بأهنا حرب جتارية 

شاملة تشن عىل بالده.

البلدان  ىف  نموا  األرسع  االقتصاد  صاحبة  بريطانيا،  بدأت  اليورو،  منطقة  ىف  كبريا  نموا  شهدت  التى  أوروبا  وىف 
املتقدمة )4.4%(، تتخذ اإلجراء تلو اآلخر للخروج من االحتاد األوروبى، الذى بدت فيه أملانيا وفرنسا القوة الضاربة 
به، مع مؤرشات فرنسية قوية إلحالل القوة الفرنسية حمل اإلنجليزية،السيام بعد فوز ماكرون مرشح حركة »إىل األمام« 
ىف مايو 2017. أما أمريكا الالتينية فاستمرت حالة االضطراب السياسى واالقتصادى هبا بعد استرشاء الفساد ىف أكرب 
الدول مركزية ىف القارة)الربازيل/ األرجنتني/ فنزويال(، وتراجع تيار اليسار فيها. األمر خمتلف ىف الرشق األقىص 
وجنوب رشق آسيا، التى مافتئت تقفز خطوات بعيدة جتاه مسرية التقدم االقتصادى، عىل النحو الذى شهدته -عىل 
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سبيل املثال- معدالت النمو األضخم ىف العامل غري املتقدم كام يالحظ ىف الصني )6.8%(. ىف ذات االجتاه، سارت 
اهلند ومن قبل اليابان، وهى الدول التى استفادت بشكل كبري من انخفاض أسعار النفط خالل العام، وراحت تستثمر 
وتتنافس فيام بينها، ومع الدول الغربية بكثافة –خاصة الصني- ىف أفريقيا. هذه املنطقة )آسيا( مل يعكر صفوها خالل 
2017 سوى كوريا الشاملية التى بدأت الصني تنفض يدها منها، وانتهاك حقوق اإلنسان ىف ميانامر دون أن حيرك عامل 

حقوق اإلنسان ساكنا، وكذا فتح داعش جبهة ىف الفلبني، وبعض بلدان جنوب رشق آسيا.  

عربًيا وإقليمًيا، كان العامل العربى يموج ىف ثلة من اإلرضابات التى حكمت العالقات، ليس فقط بني دوله وإقليمه، 
ولكن بني أقطاره العربية بعضها بعضا، إضافة إىل املشكالت التى رزحت حتتها بعض البلدان داخل القطر الواحد، مما 
جعلت أثقال العامل العربى التى كان ينوء هبا عام 2016 تزداد ثقال عىل ثقلها. فكل عام يمر يثبت فيه النظام اإلقليمى 
العربى عجزه عن القيام بوظائفه الثالث التى تتأسس النظم اإلقليمية من أجلها، وهى الوظيفة األمنية، والوظيفتني 

التكاملية والتنموية. 

خروجه  ىف  تأكد  ما  وهو  داعش،  هيمنة  من  للخالص  العربية  البلدان  بعض  أحرزته  الذى  النجاح  ورغم  فأمنًيا، 
من املوصل وتلعفر ىف العراق، والقضاء عىل فلوله ىف حلب، والرقة، ودير الزور، والبوكامل ىف سوريا، وكذا جرود 
وعرسال ىف لبنان، إال أن التهديد ال يزال قائام، ليس فقط من خالل ما يرتدد روسًيا من رعاية أمريكية له ىف سوريا، بل 
باحتاملية انتقال التنظيم إىل ليبيا ليهدد بذلك، ليس فقط املصاحلة بني أطراف اخلالف الليبى، بل األهم من ذلك، هيدد 

مرص-من ناحية حدودها الغربية- التى ما فتئت تتلقف طالئعه باملواجهة املسلحة ىف فيافيها القاحلة. 

من ناحية أخرى، فإن خروقات جتاه النظام العربى استمرت خالل العام، ليس فقط بفعل حماوالت إيران التغلغل 
ىف جنباته وثغوره، كام حدث ىف اليمن، ومن قبله ىف لبنان وسوريا والعراق، بل كان نتيجة للخالفات بني أركان النظام 
العربى، عىل النحو الذى حدث بني قطر من جانب، ومرص والسعودية واإلمارات والبحرين من جانب آخر. ونتيجة 
أيًضا للخالف بني مرص والسودان، فقد قامت تركيا بالوثوب إىل املنطقة، بعد أن قفزت عليها باألمس من البوابة السورية، 
وذلك بتأسيس موطئ قدم ىف قاعدة الريان ىف قطر، وجزيرة سواكن ىف السودان، لتلتف بذلك عىل مقاطعة أربع دول 
عربية لقطر بسبب دعمها لإلرهاب، وتكمل االلتفاف حول السعودية، وتأتى جلنوب مرص بدعم من السودان حليف 

مجاعة اإلخوان املسلمني.

هنا يستوقف املرء أمر مهم للغاية وهو أمن البحر األمحر. فبعد وثوب إيران جلنوبه، عرب مجاعة أنصار اهلل ىف اليمن، يقع 
أوسطه ىف براثن تركيا ىف سواكن، وكان غربه، منذ سنوات، قد وقع ىف يد إرسائيل بوجودها العسكرى ىف جزر إريرتيا، 
إضافة لعالقة تل أبيب املميزة بإثيوبيا غري املتشاطئة. جدير بالذكر أن جيبوتى، الدولة العربية الصغرية ىف جنوب البحر، 
أكملت جتارهتا املعهودة، عرب تأجري سواحلها ملن يرغب كقواعد عسكرية، فقامت ىف أغسطس 2017 بفتح قاعدة صينية 
عىل أراضيها لتلحق بالقواعد األمريكية والفرنسية واليابانية املوجودة هبا. حاولت العربية السعودية واإلمارات وقطر 
أن ترفع العبء األمنى اإلقليمى والدوىل الثقيل ىف البحر األمحر بعالقات اقتصادية وغري اقتصادية أكثر متيزا من إثيوبيا 
وإريرتيا، لكن هذه اجلهود كانت فردية، كام كان بعضها يتم نكاية ىف دول عربية أخرى، عىل النحو الذى برز ىف العالقة بني 

قطر وإثيوبيا لتعضيد خالف األخرية مع »الشقيقة الكربى«. 

إن أكثر ما أتى عىل الوظيفة األمنية للنظام العربى ىف عام 2017 هو حدوث خرق ىف أمنه اجلامعى، بإعداد ترتيبات 
أمنية من خارجه، بعد عجز الرتتيبات األمنية القومية، أو باألحرى عدم الثقة فيها. لقد متثلت أهم اخلروقات ىف هذا 
الصدد ىف اخرتاق إرسائيل لألمن العربى باإليعاز لدى بعض األقطار العربية خالل العام بأولوية الرصاع مع إيران 
عىل الرصاع مع إرسائيل، وتأكيد األخرية أن اإلرهاب وإيران مها مصدرا التهديد لألمن العربى، وليس إرسائيل، مما 
جعل تلك األقطار جتثو داخرة خلف تلك املقوالت، وتسعى لتوظيف تلك األوهام برتتيبات أمنية خرقاء، ظًنا منها 
أن تل أبيب يمكن أن حتارب إيران –التى قصفت صوارخيها بيد احلوثى العاصمة واملدن السعودية خالل العام- من 

أجل تلك األقطار. 
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هنا، تسعى إرسائيل لتسويق ما بات يسمى إعالميا خالل العام صفقة القرن التى خترج القضية الفلسطينية من معادلة 
الرصاع، مقابل -عىل أقل تقدير- هتميش إيران وحتييد خناجرها، إن مل يكن تغيري نظامها، وكأن حتييد أو تغيري النظام 
هناك هو القضية التى حتل أزمة إيران -الصفوية أو الفارسية- كام حيلو للبعض أن يصفها- صاحبة اخلالفات التارخيية 
واألزلية مع العرب. ىف هذا الصدد، جيب التذكري بعودة احلديث، خالل العام، عن تأسيس وطن بديل للفلسطينيني ىف 

سيناء، وتبديل األراىض مع مرص، ضمن أهم بنود صفقة القرن التى تروج هلا إرسائيل.

وتكاملًيا، فشل النظام العربى ىف حتقيق تلك الوظيفة. فعىل الرغم مما شهده العام من انعقاد قمته العربية ىف البحر 
امليت الذى  ُيرى من ضفته الرشقية أنوار القدس وأرحيا، إال أن معظم امللفات العربية املنفرجة كانت بعيدة. فامللف 
الفلسطينى الذى ربح بالكاد ىف هناية 2016 بقرار جملس األمن ضد االستيطان ىف فلسطني املحتلة، زادت وطأته وخرس 
كثريا فوق خسارته -التارخيية- عام 2017 بسبب أولوية الرصاع مع إيران لدى بعض البلدان العربية عىل الرصاع مع 
إرسائيل، ما تكرس إبان القمة األمريكية - العربية - اإلسالمية ىف الرياض التى اختري ضيوفها بعناية، والتى ركزت 
عىل تأسيس حمور سنى، مقابل حمور شيعى. كام أن حل األزمة السورية خرج منذ سنوات من يد اجلامعة العربية، وتركز 
دوليا عام 2017 –كام عام 2016- بيد روسيا والواليات املتحدة، وإقليميا بيد إيران وتركيا وإرسائيل. صحيح أنه 
كان هناك دور سعودى، وإماراتى، وقطرى، لكنه كان دوًرا، ُقطرًيا ال قومًيا، وداعام للمعارضة، وليس وسيطا يقف 

عىل مسافة واحدة من كافة األطراف.

أما أزمتا اليمن وليبيا فبقت خارج اجلامعة، بسبب التدخالت اإليرانية ىف األوىل، والرتكية واألوروبية ىف الثانية، ومل 
تفلح اجلهود األممية للمبعوثني الدوليني عام 2017، أو حتى جهود الدول العربية اجلارة لليبيا ىف حلحلة املوقف عىل 
األرض. عىل أن بصيص األمل الرئيس خالل العام متثل ىف عدم نجاح الضغط األمريكى واإلرسائيىل عىل املشاركني ىف 
قمة البحر امليت العربية باملوافقة عىل التطبيع مع إرسائيل بمجرد قبول األخرية باملبادرة العربية للسالم، رغم ما أسهمت 

به تلك القمة من نقد شديد للبنان بعد تبنى البيان اخلتامى –بضغوط سعودية- قرارا يندد بحزب اهلل ويصفه باإلرهابى.

هنا، جدير باإلشارة أن املحور السنى الذى سعت إرسائيل لتأسيسه قد فشل، وربام هوى، وبرزت دالئل ذلك قرب 
هناية عام 2017، ليس فقط بسبب حتول الرصاع ىف سوريا ملصلحة »حمور« إيران، والنجاح الذى أحرزته األخرية ببقائها 
ىف اليمن ولبنان، والوثوب إىل قطر بعد مقاطعة الرباعى العربى، لكن السبب األهم هو لقيام اإلدارة األمريكية هناية العام 
باالعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل، مما أدى إىل حتمية قيام بلدان عربية كانت تراهن عىل إرسائيل باالضطرار للرتاجع 
القهقرى، السميا وأن القرار أهنى عمليا أى دور أمريكى ىف عملية التسوية. جدير بالذكر أن اختاذ قرار االعرتاف بالقدس 
عاصمة للكيان الصهيونى جاء بعد إعالن رفض عربى واسع النطاق، ملا اعترب جس نبض أمريكى لردود الفعل العربية 
الرسمية والشعبية، لكن بدا األمر، عشية يوم اإلعالن عن ذلك، كام لو كانت اإلدارة األمريكية عىل قلبها أكنة وىف آذاهنا 

وقرا من القرارات الدولية، ومن التداعيات املحتملة ملوقفها كـ »وسيط« حلل الرصاع.

وعىل املستوى الُقطرى، مل حيدث ترشذم بنينِّ وجىّل خالل العام فيام يتصل بالعملية التكاملية، أو حال متاسك الدولة 
الوطنية، أو القطرية العربية. ومل يكن بقاء الدولة ىف العراق دون تفتت بعد استفتاء كردستان، وكذلك بقاء الدولة ىف 
سوريا بال تقسيم، إال إنجاًزا إيرانًيا وتركًيا، وقعا من منظور املصلحتني الرتكية واإليرانية، اللتني ال تتوافقا إال نادرا 

مع املصلحة العربية.

وتنموًيا، يبقى السؤال: هل ثمة مشاريع تنموية تعىل من قيمة االعتامد املتبادل بني األقطار العربية؟ واقع األمر أن 
–كام العام 2016- عىل العالقات البينية العربية.  العالقات الُقطرية العربية مع القوى اخلارجية سمت خالل العام 
الكولريا  انتشار  بعد  اليمن،  بالوضع الصحى ىف  البحر األمحر مشكالت اجتامعية كبرية أملت  كانت هناك ىف جنوب 
ووفاة مئات األطفال، نتيجة القصف اجلوى العشوائى، وفقا ملا أكدته التقارير األممية، وهو ما برحت »بلدان القصف« 
تتعاشى عنه. وىف شامل رشق البحر األمحر، كان هناك تدشني سعودى ملرشوع نيوم لتنمية تلك املنطقة، بالتعاون مع 
مرص، واألردن، وإرسائيل. وكان املرشوع األخري قد أعلن عقب تسليم مرص جزيرتى تريان وصنافري للسعودية، وسط 

معلومات غري موثقة عن االتفاق عىل بقاء ذراع مرص العسكرية عىل اجلزيرتني عملًيا.
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ومرصًيا، كانت القيود التى أملت بالدولة أكرب بكثري من الفرص. لكن رغم ذلك مر العام بسالم رغم الوطأة األمنية، 
والسياسية، واالقتصادية، واالجتامعية. فأمنًيا، واجهت قوات اجليش والرشطة أعامل العنف واإلرهاب. وكان أشد 
العمليات التى وقعت خالل العام، عملية تفجري مسجد بسيناء، مما أوقع عدًدا كبرًيا مل يسبق أن شهدته مرص ىف تارخيها، 
حتى إبان مذبحة القلعة ىف مارس عام 1811، أو مقتل الرئيس السادات ىف أكتوبر عام 1981، أو سقوط الطائرة 
الروسية ىف أكتوبر عام 2015. حماوالت داعش ومجاعات إخوانية مسلحة التمدد خارج سيناء جرت عىل قدم وساق، 
ورضبت، عىل وجه اخلصوص، عدة كنائس مركزًة عىل البعد الطائفى، كام قِدم بعض اإلرهابيني من ليبيا، وأوقع كل 
ذلك مئات القتىل من املدنيني والعسكريني. وىف مواجهة كل ما سبق، كانت املواجهة العسكرية هى سيدة املوقف بعد 
تراجع األدوار التنموية للدولة بغية املواجهة مع اإلرهاب، سواء عىل اجلانب االقتصادى، أو اجلانب االجتامعى، وهى 
اخلطاب  مراجعة  باملسئولية عن عدم  الرشيف  األزهر  –تلميحا وترصحيا-  اهتام  فقط عند حد  توقفت  التى  األدوار 
املهمة-  األمنية  اجلبهة  –إىل جانب  املعامل  لفتح جبهات واضحة  األزهر ساكنا  عون عىل  املدَّ أن حيرك  الدينى، ودون 

ملحاربة اإلرهاب. 

وسياسًيا، بقت األحزاب السياسية ومؤسسات املجتمع املدنى تكابد حال انغالق املجال العام، بسبب الرتكيز عىل 
التعبئة االجتامعية لصالح احلكم والسلطة. هنا يشار الستمرار االعتامد عىل الشباب، والتأكيد الدائم عىل رعاية املرأة، 
وذوى اإلعاقة، عوضا عن إنعاش األحزاب السياسية، وكذلك مؤسسات املجتمع املدنى التى حجب بعض منها قانون 
ق عليه رئيس اجلمهورية هذا العام. وسط كل ذلك، جاء أداء الربملان خلًوا من الرقابة الفعالة  اجلمعيات األهلية الذى صدَّ
تراجع مسرية  التى تسببت ىف  يعلو فوق صوت معركة مواجهة اإلرهاب ومجاعة اإلخوان  عىل احلكومة، فال صوت 
الديمقراطية، ومن ثم رؤية البعض لعسكرة بعض قطاعات املجتمع كرد فعل لذلك. لكن باملقابل، كان الترشيع قد انربى 
ىف حل مشكالت كبرية كالتأمني الصحى، واالستثامر، ووضع إطار تنظيمى للهيئة الوطنية لالنتخابات. أما القضاء، فقد 
صارع خالل العام خالًفا كبرًيا مع السلطة التنفيذية بشأن قانون تعيني قيادات بعض هيئاته، ولكن الطرف األول أرص عىل 

موقفه، واجته اآلخر لساحات القضاء، سعيا لرتاجع اعتربه القضاة تنفيذا ألحكام الدستور، وما جرت عليه األعراف.

واقتصادًيا، شهد العام زيادة كبرية ىف االحتياطى النقدى، وكذلك اتفاق مع روسيا لعودة السياحة بشكل تدرجيى 
وعىل استحياء للغاية، وافتتاح عدد من املرشوعات القومية، واتساع كبري ىف شبكة الطرق واملوانئ والكهرباء، وتدشني 
مرشوع الضبعة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية.عىل أن كافة هذه األمور السابقة قامت ىف ظل دفع فواتري كثرية. 
فالغالء توحش وأخذ ينهش ىف صدور غالبية املرصيني، السيام بعد ارتفاع أسعار الطاقة، وتدنى سعر اجلنيه مقابل 
الدوالر، بعد التعويم الذى جرى عام 2016، وكذلك ارتفع الدين العام ليصل إىل ما يزيد عىل 4 تريليونات جنيه، 
منها 79 مليار دوالر دين خارجى، وفقا لبيانات البنك املركزى بنهاية السنة املالية 2016-2017 ىف 30 يونيو 2017. 
وهبذا يكون الدين اخلارجى قد زاد نحو 23.2 مليار دوالر ىف تلك السنة، مقارنة مع السنة املالية السابقة. وتتضح 
املشكلة بشكل أكرب ىف ارتفاع نسبة الدين العام لتصل نسبته إىل 135% إىل الناتج املحىل اإلمجاىل، وهو ما يتجاوز النسبة 

اآلمنة، وفقا للمعايري الدولية. 

بكافة  التعليم  مستويات  وتدنى  املرىض،  معاناة  استمرار   2017 عام  ميز  ما  أبرز  كان  االجتامعى،  الصعيد  وعىل 
فروعه. أما الطفرة اإلجيابية فكانت ىف تقرير قانون التأمني الصحى ورسيانه كتجربة ىف ثالث حمافظات فقط، واالرتقاء 
باملرأة بعد تقرير عام 2017 كعام للمرأة املرصية، وكذلك االهتامم بالشباب، من خالل برامج التمكني، وافتتاح عدد 
كبري من املرشوعات السكنية، واسرتداد بعض أراىض الدولة املغتصبة. لكن رغم ذلك تعثر اإلفراج أو العفو الرئاسى 
عن بعض الشباب املوقوف، واستمر العجز ىف تقديم اخلدمات، والذى رجع باألساس إىل املشكالت االقتصادية، 
التى صاحبها الزيادة الكبرية ىف عدد السكان، وفق إحصاء السكان الذى جرى الكشف عن نتائجه عام 2017، ىف 

ظل عدم وصول معدالت النمو للمعدالت املتوقعة، والعجز الكبري ىف املوازنة العامة للدولة.

كل ما سبق، وأمور أخرى، كانت بمنزلة رؤية، أو حتليل، أو حتى مسح رسيع ملا آلت إليه حالة معمورتنا خالل عام 
2017. فهل سيتغري أحواهلا عام 2018 إىل األفضل؟ عسانا نرى ذلك. 


