
يبــدو أن عــام 2017 ســيكون، عــى غــرار العــام املايض، 
ــن  ــر م ــة لكث ــات االقتصادي ــن التحدي ــد م متخــًا بالعدي
دول اإلقليــم، وذلــك يف إطــار التوقعــات القامئــة باســتمرار 
ــط  ــى األخــص النف ــا وع ــات الرئيســية به تراجــع القطاع
والســياحة، والتــي ســتظل متأثــرة برتاجــع أســواق النفــط 
ــة يف  ــات اإلرهابي ــرة العملي ــاع وت ــب ارتف ــة، بجان العاملي
بعــض دول املنطقــة، ومبــا يضعــف يف الوقــت نفســه مــن 

ثقــة املســتهلكني واملســتثمرين يف أســواق املنطقــة.

ورغــم أن دول اإلقليــم رشعــت مؤخــرًا يف تبنــي برامــج 
طموحــة إلصــاح اقتصاداتهــا من أجــل تعزيز مســار منوها، 
إال أن التقــدم البطــئ لهــذه الربامــج وعــدم شــموليتها لــن 
يكــون كافيًــا الحتــواء املشــكات االقتصاديــة الراهنــة مثــل 
ــذر  ــة والفقــر وغرهــا، وهــو مــا ين ــة والبطال عجــز املوازن
ــية  ــتويات معيش ــتقراًرا ومس ــل اس ــة أق ــاع اقتصادي بأوض

أكــر تراجًعــا بالنســبة ملعظــم ســكان املنطقــة.

مؤشرات عامة:
١- تراجــع الثقــة االقتصاديــة: عــى مــا يبــدو، ســوف 
ــية يف  ــر السياس ــدة املخاط ــاع ح ــام 2017 ارتف ــهد ع يش
بعــض دول اإلقليــم، ومبــا يزيــد مــن الضغوط التــي تتعرض 
لهــا االقتصــادات اإلقليميــة. إذ أن اســتمرار العمليــات 
اإلرهابيــة واالضطرابــات السياســية واالجتاعيــة باإلقليــم 
ــتهلكني  ــة املس ــف ثق ــن ضع ــد م ــؤدي إىل مزي ــوف ي س

واملســتثمرين يف أســواق اإلقليــم، ومبــا ينعكــس ســلبًا عــى 
آفــاق النمــو االقتصــادي.

ورغــم االرتفــاع املتوقــع يف أســعار النفــط إىل مــا يرتاوح 
بــني 55 و60 دوالًرا للربميــل عــى خلفيــة اتفــاق أوبــك يف 
نوفمــرب 2016، إال أنــه ســيبقى أقــل بكثــر مــن املســتويات 
ــا، مــا يســفر عــن  ــوازن يف موازناته ــق الت الازمــة لتحقي
عجــز كبــر يف رصيــد املاليــة العامــة وحســاب املعامــات 

الخارجيــة للــدول املصــدرة للنفــط يف اإلقليــم.

ويف ظــل االعتبــارات الســابقة، مــن املتوقــع -بحســب 
ــبة  ــة بنس ــادات اإلقليمي ــو االقتص ــدويل- أن تنم ــك ال البن
تصــل إىل %3.1 يف العــام الجــاري، وهــو معــدل أعــى مــن 
ــيظل  ــا س ــن بلوغه ــة %2.3، لك ــام 2016 البالغ ــبة ع نس
ــة  ــات املنطق ــاع حكوم ــال، باضط ــة ح ــى أي ــا، ع مرتبطً

ــًدا عــن النفــط. ــا بعي ــع اقتصاداته بإصــاح وتنوي

٢- ارتفــاع معــدالت االقــراض: رغــم التدابر التقشــفية 
التــي اتخذتهــا معظــم حكومــات املنطقــة لضبــط ماليتهــا 
ــز  ــاع عج ــتمر ارتف ــع أن يس ــن املتوق ــه م ــة، إال أن العام
ــورة  ــاع فات ــل ارتف ــك يف ظ ــدول، وذل ــب ال ــات أغل موازن
األجــور ووتــرة اإلنفــاق عــى مرشوعــات البنيــة التحتيــة. 
ومــن املتوقــع أن يســجل عجــز املاليــة العامــة نســبة 
%6.2 مــن الناتــج املحــي اإلجــايل للمنطقــة تراجًعــا مــن 

ــام 2016. ــتوى %9.6 يف ع مس
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ولتمويــل العجــز الســابق، ســتلجأ حكومــات املنطقــة 
-عــى األرجــح- إىل إصــدار مزيــد مــن الســندات املحليــة 
واألجنبيــة بــدال مــن االعتــاد عــى االحتياطيــات الدوليــة 
التــي تآكلــت بشــدة منــذ عــام 2015، حيــث كانــت 
املصــدر الرئيــي لتمويــل عجــز املوازنــة العامــة يف الــدول 

املصــدرة للنفــط باملنطقــة عــى األخــص. 

ــل إىل أن  ــاه محتم ــاك اتج ــات: هن ــذب العم ٣- تذب
ــة  ــات منطق ــا عم ــرض له ــي تتع ــوط الت ــتمر الضغ تس
الــرشق األوســط نتيجــة اســتمرار انحســار مصــادر النقــد 
األجنبــي، وضعــف الصــادرات الرئيســية مثــل النفــط 
درجــة  ارتفــاع  إليهــا  ويضــاف  الســياحة،  وانكــاش 
املخاطــر السياســية باإلقليــم. ويف هــذا الســياق، فــإن 
ــي  ــة -الت ــرة الرتكي ــاال أن يســتمر تراجــع الل ــر احت األك
ــل  ــام -2016 يف ظ ــا يف ع ــع قيمته ــن رب ــر م ــدت أك فق
ارتفــاع وتــرة العمليــات اإلرهابيــة بالبــاد، كــا سيشــهد 
ــوط يف  ــن الهب ــًدا م ــح- مزي ــى األرج ــراين -ع ــال اإلي الري
ظــل الشــكوك يف تنفيــذ االتفــاق النــووي، والــذي ألغــى 
كثــرًا مــن العقوبــات االقتصاديــة املفروضــة عــى إيــران.

تحوالت محتملة:
ــر  ــت كث ١- تأرجــح برامــج اإلصــاح االقتصــادي: تبّن
مــن دول الــرشق األوســط برامــج طموحــة لإلصــاح 
النمــو  آفــاق  تعزيــز  أجــل  مــن  مؤخــرًا  االقتصــادي 
تدابــر  وشــملت  العمــل.  فــرص  وخلــق  االقتصــادي 
ــاخ  ــني من ــاص، وتحس ــاع الخ ــز دور القط ــاح تعزي اإلص
ــة إىل  ــة، باإلضاف ــات االجتاعي ــض النفق ــتثار، وخف االس
ــدول  ــض ال ــت بع ــا نجح ــرف. وبين ــعار ال ــر أس تحري
مثــل مــر والجزائــر يف متريــر أغلــب التدابــر الســابقة، 
تُواجــه دول أخــرى عــى غــرار تونــس صعوبــات كبــرة يف 
تنفيــذ هــذه اإلصاحــات نظــرًا التســاع درجــة املعارضــة 
السياســية واالجتاعيــة لهــذه التدابــر. فيــا تواجــه 
رة للنفــط باملنطقــة صعوبــات أوســع  بعــض الــدول املصــدِّ
يف تنفيــذ برامــج التنويــع االقتصــادي التــي وضعتهــا العــام 

ــايض.  امل

٢- تنويــع مصــادر الطاقــة: يتنامــى الطلــب عــى 
الطاقــة يف منطقــة الــرشق األوســط مبعــدالت كبــرة 
ــدة  بســبب ارتفــاع تعــداد الســكان، واالحتياجــات املتزاي
ــب  ــو الطل ــؤات بنم ــل التنب ــة. ويف ظ ــة االقتصادي للتنمي

ــل  ــام 2035، تواص ــول ع ــبة %60 بحل ــة بنس ــى الطاق ع
الطاقــة  لدعــم صناعــة  املنطقــة خططهــا  حكومــات 
املتجــددة، أمــا يف تنويــع مصــادر الطاقــة، وخفــض 

الكربونيــة.  االنبعاثــات 

ــن  ــددة، م ــة املتج ــة للطاق ــة الدولي ــب الوكال وبحس
املتوقــع أن يجــذب قطــاع الطاقــة املتجــددة اســتثارات 
 .2020 عــام  بحلــول  ســنويًّا  دوالر  مليــار   35 بقيمــة 
وســتبدأ دول مثــل الســعودية أوىل خطواتهــا نحــو تنفيــذ 
أول مرشوعاتهــا للطاقــة املتجــددة يف أوائــل عــام 2017، 
ــاوات  ــد 700 ميج ــار دوالر لتولي ــة 1.5 ملي ــك بقيم وذل

ــاح.  ــية والري ــة الشمس ــن الطاق م

بعــض  تكثــف  اإلعــار:  إعــادة  وتــرة  تباطــؤ   -٣
حكومــات املنطقــة مثــل العــراق واليمــن، مبســاعدة مــن 
املجتمــع الــدويل، عملهــا إلعــادة إعــار املناطــق املتــررة 
مــن النزاعــات العســكرية والعمليــات اإلرهابيــة. وبالرغــم 
مــن التقــدم الــذي أحرزتــه الحكومتــان الســابقتان يف 
توفــر بعــض االحتياجــات األساســية عــى غــرار الكهربــاء 
وامليــاه والبنــى التحتيــة األخــرى باملناطــق املتــررة، 
ــرة  ــر بالوت ــن تس ــا ل ــار رمب ــادة اإلع ــة إع إال أن عملي
املطلوبــة عــام 2017 يف ظــل ارتفــاع درجــة املخاطــر 

ــة.  ــات التمويلي ــب التحدي ــة بجان األمني

وإلعــادة الحــد األدىن مــن البنــى التحتيــة والخدميــة يف 
املناطــق املحــررة مــن تنظيــم »داعــش« بالعــراق، ينبغــي 
توفــر أمــوال تــرتاوح بــني 13 إىل 14 مليــار دوالر، بحســب 
ــا يف  ــدو توفره ــد يب ــني. وق ــئولني العراقي ــرات املس تقدي
العــام الجــاري أمــرًا صعبًــا يف ظــل الضغــوط املاليــة التــي 
ــرادات  ــع اإلي ــبب تراج ــة بس ــة العراقي ــا الحكوم تواجهه

النفطيــة وارتفــاع تكلفــة محاربــة »داعــش«. 

٤- انتشــار الــركات الناشــئة: رغــم محدوديــة انتشــار 
ــادة األعــال بــدول املنطقــة حتــى اآلن، إال أن  ثقافــة ري
ــم  ــيس أعاله ــرًا يف تأس ــدأوا مؤخ ــباب ب ــن الش ــرًا م كث
الخاصــة عوًضــا عــن الوظائــف الشــحيحة بســوق العمــل. 
ــي  ــن النجاحــات الت ــدد م ــر املشــهد الراهــن إىل ع ويُش
حققتهــا الــرشكات املؤسســة مــن قبلهــم، والتــي ينــدرج 
ــد  ــي تعتم ــئة الت ــرشكات الناش ــة ال ــت فئ ــا تح معظمه

عــى األفــكار الجديــدة. 
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ووفًقــا لبعــض التقديــرات، فــإن قيمــة أكــر مــن 
ــون  12 مــن الــرشكات الناشــئة الناجحــة تفــوق 100 ملي
دوالر. ومــن ثــم باتــت هــذه الــرشكات الرابحــة يف األغلب 
تحظــى باهتــام الحكومــات واملمولــني مــن الــرشق 
ــتثار  ــق االس ــال أو صنادي ــال األع ــواء رج ــط، س األوس
ــع  ــل م ــة للتعام ــة مهم ــل بداي ــد ميث ــا ق ــة، ومب املختلف
بعــض العراقيــل التــي واجهتهــا يف الســابق، مثــل االفتقــار 

إىل رأس املــال املُخاِطــر أو الترشيعــات امليــرة.

مسارات متعددة:
١- انحســار الطبقــة املتوســطة: يبــدو أن املشــهد 
يف  يتســبب  ســوف  باإلقليــم  املضطــرب  االقتصــادي 
اســتمرار تراجــع الطبقــة املتوســطة كنســبة مــن مجمــوع 
ســكان اإلقليــم، ومبــا يعرضهــا للفقــر، ال ســيا الرشيحــة 
الدنيــا منهــا. وتزامًنــا مــع تراجــع الدخــول الحقيقيــة 
ــدول يف  ــن ال ــر م ــت كث ــة، رشع ــكان املنطق ــم س ملعظ
ــا دون وجــود  ــة به ــة االجتاعي ــة الحاي ــك منظوم تفكي
البدائــل التعويضيــة لهــا، ومبــا قلــص بالفعــل مــن فــرص 

ــة. ــذه الفئ ــدة له ــية الجي ــتويات املعيش املس

ويؤكــد االتجــاه الســابق نتائج دراســة أصدرتهــا اللجنة 
ــول  ــكوا( ح ــيا )اإلس ــرب آس ــة لغ ــة واالجتاعي االقتصادي
ــة، حيــث توصلــت  الطبقــة املتوســطة يف املنطقــة العربي
فيهــا إىل تقلــص حجــم الطبقــة الوســطى إىل %37 يف عــام 
2013 بــدال مــن %45 قبــل انــدالع الثــورات العربيــة، أمــا 
ــا إىل  ــد زادت أيًض ــر فق ــة للفق ــرة واملعرض ــات الفق الفئ

%53 مــن مجمــوع الســكان.

ــن دون  ــادي: م ــان االقتص ــتويات األم ــع مس ٢- تراج
شــك، فــإن األزمــات االقتصاديــة والسياســية التــي تعــاين 
ــؤدي  ــنوات ت ــس س ــن خم ــر م ــذ أك ــة من ــا املنطق منه
إىل ارتفــاع مســتويات انعــدام األمــن االقتصــادي ببعــض 
دول املنطقــة، ال ســيا يف مناطــق الــراع املســلح، أو 
الســوريني.  الاجئــني  مثــل  الرشائــح  لبعــض  بالنســبة 
وبحســب تقييــم األمــم املتحــدة، يوجــد يف ســوريا نحــو 
ــون شــخص يف حاجــة إىل مســاعدات إنســانية،  13.5 ملي
ــني  ــو 4.5 ماي ــة، ونح ــة ماس ــني يف حاج ــم 8.7 ماي منه

ــا.  ــول إليه ــب الوص ــق يصع ــودون يف مناط موج

اقتصاديات اإلرهاب:
ــف  ــد تجفي ــاب: يع ــل اإلره ــادر متوي ــد مص ١- تقيي
ــيًّا يف  ــوًرا رئيس ــراق مح ــش« يف الع ــل »داع ــادر متوي مص
ــات  ــاهمت الرب ــد س ــاب. وق ــة اإلره ــات مكافح عملي
املســتمرة لقــوات التحالــف الــدويل ضــد تنظيــم »داعش« 
نجاحــات  تحقيــق  يف   2015 ســبتمرب  منــذ  بالعــراق 
عســكرية عديــدة، واســرتداد بعــض املناطــق التــي ســيطر 
عليهــا »داعــش«، ومــن ثــم خفــض مــوارد األخــر إىل أكــر 
مــن النصــف لتصــل قبــل معركــة املوصــل إىل أقــل مــن 

ــهريًّا. ــون دوالر ش 30 ملي

ــة املوصــل  ــة معرك ــأيت إطــاق الحكومــة العراقي كــا ي
يف أكتوبــر 2016، لطــرد التنظيــم مــن املدينــة ليقــي عــى 
الفــرص التمويليــة املتبقيــة لـ«داعــش«، حيــث اســتعادت 
ــي  ــة الت ــار النفطي ــب اآلب ــة أغل ــة العراقي ــك الحكوم بذل
ســيطر عليهــا »داعــش«، وباإلضافــة إىل ذلــك اســتطاع 
املجتمــع الــدويل -بدرجــة كبــرة- محــارصة الشــبكات املالية 
لتمويــل التنظيــم. وبرغــم التقــدم الســابق، تظــل مكافحــة 
ــدي  ــة التح ــة باملنطق ــة الفردي ــات اإلرهابي ــل العملي متوي
األكــرب يف العــام الجــاري، حيــث تعتمــد يف معظــم األحيــان 
عــى مصــادر متويليــة محــدودة القيمــة يصعــب مراقبتهــا.

املخــاوف  ســتدفع  األمنــي:  اإلنفــاق  ٢- مضاعفــة 
واالضطرابــات  اإلرهابيــة  العمليــات  مــن  املتزايــدة 
السياســية حكومــات املنطقــة -يف أغلــب األحــوال- لزيادة 
الطلــب عــى املعــدات األمنيــة الازمــة لحايــة األصــول 
ــف  ــع أن تتضاع ــن املتوق ــدد م ــذا الص ــة. ويف ه الحيوي
ــزة  ــة كأجه ــة املادي ــول األمني ــى الحل ــاق ع ــة اإلنف قيم
ــام  ــار دوالر يف ع ــن 5.2 ملي ــا م ــة وغره ــذار واملراقب اإلن
2016 إىل أكــر مــن 10.2 مليــار دوالر بحلــول عــام 2020، 
وذلــك وفًقــا لرشكــة »فروســت آنــد ســوليفان« لألبحــاث. 

٣- النــزاع عــى املــوارد االقتصاديــة: رغــم تبايــن 
ــة ســتكون يف العمــوم  ــات، إال أن األصــول االقتصادي الغاي
هدفـًـا رئيســيًّا للتنظيــات اإلرهابيــة أو الفصائل املســلحة 
املتحاربــة يف دول اإلقليــم. إذ أن التنظيــات اإلرهابيــة 
ــل »داعــش«- تضــع يف اعتبارهــا اســتهداف منشــآت  -مث
اقتصاديــة يف الــدول املســتقرة لتقويــض االقتصــادات 
املحليــة، أو بغــرض الســيطرة عــى هــذه األصــول وجنــي 
ــا أو العــراق  ــدول الرخــوة مثــل ليبي ــة يف ال مــوارد إضافي

ــوريا.  ــن أو س أو اليم

االتجاهات المتوقعة للمشهد االقتصادي باإلقليم في عام 2017
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ــل املتناحــرة، فمــن املرجــح يف  ــا بالنســبة للفصائ أم
ــني  ــررة ب ــات املتك ــتمرار الصدام ــا اس ــل ليبي ــة مث دول
الفــرق املســلحة لاســتياء عــى حقــول النفــط الليبيــة، 
والتــي كان آخرهــا يف ديســمرب 2016 عندمــا أطلــق 
تحالــف للميليشــيات مــن بنغــازي هجوًمــا إال أنــه 
ــر  ــآت تصدي ــى منش ــتياء ع ــة يف االس ــل يف النهاي فش

النفــط يف خليــج رست. 

شراكات اقتصادية:
ــنوات  ــذ س ــة من ــائد يف املنطق ــار الس ــدو أن التي يب
لتنويــع الــرشكاء االقتصاديــني بخــاف الــرشكاء التقليديني 
)مثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة واالتحــاد األورويب(، 
ســوف يكتســب دعــًا إضافيًّــا يف العــام الجــاري يف ظــل 
ــني  ــى رشكاء تجاري ــاد ع ــة يف االعت ــة دول املنطق رغب
ــة  ــات التنموي ــع االحتياج ــا م ــر تجاوبً ــتثاريني أك واس
للمنطقــة. واألقــرب أن تســتمر دول املنطقــة يف تعزيــز 
مبادالتهــا االقتصاديــة مــع الصــني التــي حصــدت رشكاتها 
ــة  ــرة باملنطق ــتثارية الكب ــات االس ــن الصفق ــدًدا م ع
ــوذ  ــادة النف ــع زي ــن م ــا بالتزام ــايض. وأيًض ــام امل يف الع
ــي،  ــدور األمري ــع ال ــل تراج ــة يف مقاب ــرويس باملنطق ال
ــا  ــية موقًع ــرشكات الروس ــب ال ــع أن تكتس ــن املتوق م

ــة.  ــًدا يف الخريطــة االســتثارية للمنطق ــزًا جدي ممي

وختاًمــا، ميكــن القــول إن املشــهد االقتصــادي لعــام 
2017 يكشــف عــن كثــر مــن التحديــات والصعوبــات 
االقتصاديــة التــي تواجههــا دول املنطقــة، ومبــا قــد 
اإلصــاح  خطــط  مواصلــة  يف  اإلرساع  إىل  يضطرهــا 
يتطلــب  مــا  وهــو  للنمــو،  الداعمــة  االقتصــادي 
السياســية  التيــارات  مواجهــة  نفســه-  الوقــت  -يف 

املناوئــة. واالجتاعيــة 
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