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الرشق األوسط يف عام 2022

• ستستمر•جائحة•كوفيد•-19•يف•االنحسار•واالنتشار•عرب•منطقة•الرشق•األوسط.•ومن•غري•املرجح•	
أن•تكون•املتحورات•الجديدة•لفريوس•كورونا•)مثل•دلتا•و•أوميكرون(•هي•األخرية•ولكن•سيتم•
عام• اللقاحات•يف• فرض• قوانني• وستُكثّف• تخفيفها،• ثم• الفريوس• السيطرة•عىل• تدابري• تشديد•

.2022

• ستقود•دول•مجلس•التعاون•الخليجي•الغنية•الطريق•يف•حملة•التلقيح•الكامل•ثم•توفِّر•جرعاٍت•	
معززًة•ملعظم•سكانها،•فضالً•عن•تنفيذ•تدابري•السالمة•العامة•املتقدمة•عىل•أمل•حامية•وتعزيز•

النشاط•التجاري.

• ستتعاىف•معظم•دول•املنطقة،•باستثناء•بؤر•الرصاع•الساخنة•وإيران•املنهكة•من•العقوبات،•من•	
الناتج•االقتصادي•املرتاجع•خالل•عام•األزمة•بحلول•نهاية•عام•2022،•عىل•الرغم•من•أن•بعض•

القطاعات•ستتخلف•عن•منحنى•التعايف.

• االنتعاش•يف•جميع•	 بظالله•عىل• ويلقي• عام•2022• اإلمدادات•حتى• انقطاع•سلسلة• سيستمر•
أنحاء•املنطقة،•يف•حني•سيحصل•قطاع•السفر•والسياحة•عىل•إيرادات•متواضعة•لكنه•قد•يفشل•

يف•استعادة•مستويات•النشاط•السابقة•للوباء•حتى•عام•2023.

• سيستمر•الرصاع•يف•النقاط•األمنية•الساخنة•يف•املنطقة)العراق•ولبنان•وسوريا•واليمن(•وسيؤدي•	
أيديولوجية• عوامل• تعكس• وجميعها• األمد،• طويل• الفلسطيني• اإلرسائييل• النزاع• استمرار• إىل•

قامئة•عىل•الهوية،•والتأثري•الخارجي•من•التنافس•اإلقليمي.

•2021-2020 يف• كورونا• جائحة• عن• ناجمة• التقلب• شديدة• تجربة• األوسط• الرشق• شهد•
وسيظل•يواجه•التحديات•التي•ميثلها•فريوس•كورونا•يف•عام•2022.•اجتاحْت•املوجاُت•الثانية•والثالثة•
)ويف•حاالت•قليلة(•املوجاُت•الرابعة•من•فريوس•كوفيد•-19•بلداَن•املنطقة•خالل•العامني•املاضيني،•
مثل• متحورات•جديدة• مع•ظهور• واالنتشار• االنحسار• يف• •19- كوفيد• جائحة• تستمر• أن• واملتوقع•
متحورات•دلتا•و•أوميكرون•شديدة•العدوى.•كام•ستتعرض•أنظمة•الرعاية•الصحية•للضغط•وسيتم•
إنفاق•املليارات•عىل•برامج•التلقيح،•وسيتم•تخفيف•وتشديد•تدابري•االحتواء،•وإْن•كان•ذلك•بدرجات•

*  هي عمل مستقل ضمن جمموعة اإليكونومست، تقدم رؤية عميقة وحتلياًل للتطورات االقتصادية والسياسية يف البيئات العاملية 
املعقدة، وحتدد الفرص واالجتاهات واملخاطر على املستوىني العاملي والوطين.
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متفاوتة•بني•بلدان•املنطقة.•وستكشف•السنة•الثالثة•من•الوباء•عن•أوجه•عدم•املساواة•يف•املنطقة،•
بينام•ستعاين• ثراًء•واالقتصادات•األكرب•حجامً،• الخليج•األكرث• اقتصادي•يف•دول• انتعاش• مع•حدوث•

البلدان•األفقر•التي•متزقها•الرصاعات•من•انعدام•االستقرار•االقتصادي•واالجتامعي.

دول مجلس التعاون الخليجي تقود السباق نحو التلقيح الكامل

تقود•دول•الخليج•الرثية•اإلمارات•العربية•املتحدة•وقطر•والكويت•والبحرين•واململكة•العربية•
السعودية،•جنباً•إىل•جنب•مع•إرسائيل•وتركيا،•الطريق•نحو•التلقيح•الكامل•ملا•ال•يقل•عن•70%•من•
السكان،•وهي•تعمل•بالفعل•عىل•تعبئة•املوارد•لتوفري•جرعات•معززة•ملعالجة•املخاطر•الناجمة•من•
متحورات•دلتا•و•أوميكرون•شديدة•العدوى.•ولقد•حققت•اإلمارات•العربية•املتحدة•وقطر•والكويت•
بالفعل•إنجازات•كبرية•يف•التلقيح•الشامل•وتتبعها•البحرين•واململكة•العربية•السعودية•وإرسائيل•
قبل•نهاية•عام•2021•،•وميكن•أن•تحقق•تركيا•وُعامن•وإيران•عمليات•تلقيح•جامعية•يف•أوائل•عام•
2022•حيث•أحرزت•األخرية•تقدماً•ملحوظاً•يف•اآلونة•األخرية•فقد•عززت•إيران•برنامج•التلقيح•بنحٍو•
كبري•يف•النصف•الثاين•من•عام•2021،•باستخدام•لقاح•سينوفارم•الصيني•الصنع،•وبدرجة•أقل،•لقاح•
أسرتازينيكا،• السويدية• الربيطانية• األدوية• رشكة• تصنعه• الذي• واللقاح• الرويس• الخامس• سبوتنيك•
إذ•تهدف•إيران•إىل•استكامل•التلقيح•الشامل•يف•عام•2022•وميكن•تحقيق•هذا•الهدف•من•خالل•
استكامل•إمداداتها•الدولية•بلقاحات•محلية•الصنع،•بينام•ستواجه•الدول•املضطربة•-•فلسطني•ولبنان•
التلقيح•يف•عام•2022•ورمبا•عام•2023،•مام• برامج• واليمن-•صعوباٍت•يف•إطالق• والعراق•وسوريا•
البلدان•عرضًة•ملوجات•جديدة•من•كوفيد-19•من•شأنها•أن•تعمل•عىل•إطالة•أمد• سيجعل•هذه•
الوباء•يف•املنطقة•وزيادة•صعوبات•أخرى•مثل•النزاع•املسلح•وانعدام•األمن•املايئ•والغذايئ•واملظامل•

االجتامعية.
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سباق الشرق األوسط للتطعيم الكامل
)السكان الذين مت تطعيمهم يف منتصف كانون األول 2021(

EIU•:املصدر

فرض قوانني مشددة لتلقي اللقاح

لقد•أثبتت•الصني•وروسيا•براعتهام•يف•استخدام•دبلوماسية•اللقاحات•إلبراز•القوة•الناعمة•يف•
املنطقة•وستواصالن•دفع•أجندتهام•الجيوسياسية•والتجارية•يف•كل•من•الدول•األكرث•ثراًء•وفقراً•يف•
املنطقة،إذ•عقدت•صفقات•يف•العديد•من•البلدان،•وتظهر•اإلمارات•العربية•املتحدة•ومرص•كمراكز•
إلنتاج•اللقاحات•وتوزيعها.•فضالً•عن•ذلك،•فإن•نجاح•أو•فشل•برامج•طرح•اللقاحات•سيظهر•بنحٍو•
الثقل• ذات• الدول• وستستفيد• وتركيا،• وإرسائيل• مرص• مثل• بلدان• يف• املحلية• السياسات• يف• كبري•
اإلقليمي•يف•مرص•وتركيا•واإلمارات•العربية•املتحدة•واململكة•العربية•السعودية•وإيران•من•وصولها•
تكون• أن• املرجح• غري• ومن• املنطقة.• يف• الدبلوماسية• أهدافها• تعزيز• يف• للمساعدة• اللقاحات• إىل•
املتحورات•الجديدة•لفريوس•كورونا•مثل•دلتا•و•أوميكرون•هي•األخرية،•مام•يعني•أنه•من•املرجح•أن•
يتم•تشديد•تدابري•السيطرة•عىل•انتشار•الفريوس•تدريجياً•ثم•تخفيفها•خالل•عام•2022•ومن•املؤكد•

تقريباً•أن•دبلوماسية•اللقاحات•عىل•املستويني•الوطني•واإلقليمي•سيتم•تكثيفها.
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ال تزال آفاق اقتصادات القطاع الهيدروكربوين تدعو إىل التفاؤل

سيؤدي•االنتعاش•االقتصادي•العاملي•املستمر•إىل•استمرار•الطلب•عىل•النفط•وارتفاع•األسعار•
يف•عام•2022،•عىل•الرغم•من•تخفيف•قيود•حصص•)أوبك•+(.وقد•اتفق•أعضاء•)أوبك•+(•يف•شهر•آب•
2021•عىل•زيادة•اإلنتاج•مبتوسط•••400•ألف•برميل/يوم•حتى•شهر•أيلول•2022•لكن•السوق•سيظل•
يعاين•من•نقص•املعروض•خالل•هذا•العام،•مام•سيُبقي•أسعار•النفط•الخام•مرتفعة•عند•75•دوالراً•
أمريكياً•/•برميل•للسنة•ككل.•ومن•مصلحة•أعضاء•)أوبك+(••الحفاظ•عىل•أسعار•النفط•عند•مستوى•
الطلب• كبح• ميزانياتهم•دون• النفط•مبوازنة• منتجي• تقريباً،•مام•يسمح•ملعظم• للربميل• 70•دوالراً•
عىل•النفط.•وبحسب•صندوق•النقد•الدويل،•ستكون•أسعار•النفط•املتوقعة•أعىل•من•أسعار•نقطة•
•اململكة•العربية• التعادل•املايل•يف•جميع•دول•مجلس•التعاون•الخليجي•باستثناء•البحرين.يف•حني•إنَّ
السعودية•والكويت•وُعامن•واإلمارات•لديها•أسعار•نفط•متوازنة•يف•املنطقة•ترتاوح•بني•60-70•دوالراً•
أمريكياً•للربميل؛•وأسعار•نقطة•التعادل•للنفط•يف••قطر•أقل••من•50•دوالراً••أمريكياً••للربميل،•وأسعار•
التعاون• للربميل.•وهكذا•ستستفيد•دول•مجلس• أمريكياً• أعىل•من•85•دوالراً• البحرين• • النفط•يف•
الخليجي•بنحٍو•كبري•من•ارتفاع•اإلنتاج•وارتفاع•األسعار•من•خالل•زيادة•عائدات•الصادرات•والعائدات•
املالية،وهو•ما•سيساهم•إىل•حد•ما•يف•معالجة•االختالالت•املالية•واختالالت•الحساب•الجاري•التي•
الوباء.•ومن•شأن•ذلك•أن•يساعد•عىل•دفع• الناجمة•عن• تراكمت•خالل•عام•2020•بسبب•األزمة•

استثامرات•القطاعني•العام•والخاص•يف•قطاعات•السلع•األساسية•واسرتاتيجيات•التنويع.
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التعايف من الخسائر الناجمة عن الوباء 

واململكة• وقَطَر• وُعامن• والكويت• البحرين• وهي• الخليجي،• التعاون• مجلس• دول• عادت•
العربية•السعودية•واإلمارات•العربية•املتحدة،•إىل•النمو•االقتصادي•يف•عام•2021•بعد•الركود•الكبري•
يف•عام•2020•بسبب•تأثري•الوباء•وأسواق•الطاقة•العاملية•املرتاجعة.•إن•ارتفاع•إنتاج•النفط•والغاز،•
والطلب•العاملي•القوي•عىل•الطاقة،•وأسعار•النفط•فوق•نقاط•التعادل،•باستثناء•البحرين،•ستساهم•
والرشكات• لألرس• املستمر• االقتصادي• الدعم• تسهيل• عىل• وتساعد• االقتصادية• الظروف• تحسني• يف•
القيمة• عالية• القطاعات• االقتصادي•يف• التنويع• لدفع• والخاص• العام• االستثامُر• الضعيفة.•وسيدعم•
•الرسيع،•ال•سيام•يف•اململكة•العربية•السعودية•واإلمارات•العربية•املتحدة.•كام•ستساعد•برامج• النموَّ
التلقيح•الجامعية•عىل•إعادة•انتعاش•قطاع•السفر•والسياحة،•بينام•من•املتوقع•أن•تعزز•التجارة•يف•
القطاع•غري•املتعلق•بالطاقة•وتدفقات•االستثامر•األجنبي.•وستستعيد•جميع•دول•مجلس•التعاون•
الخليجي•الست•مستويات•اإلنتاج•قبل•انتشار•الوباء•بحلول•نهاية•عام•2022،•ومن•املتوقع•أن•تحقق•

انتعاشاً•رسيعاً•مع•منو•الناتج•املحيل•اإلجاميل•الحقيقي•املستدام•حتى•عام•2026.

ستسجل•االقتصادات•الرئيسة•األخرى•يف•املنطقة•-•مرص•وإرسائيل•وتركيا•-•منواً•قوياً•يف•عام•
2022•وستحافظ•عىل•الزخم•حتى•عام•2026.•وستكون•إيران•استثناًء•من•بني•االقتصادات•األكرب•يف•
الرشق•األوسط•إذ•ستكافح•من•أجل•تخطّي•اآلثار•الضارة•الناجمة•عن•العقوبات•األمريكية•وستشهد•

منواً•متواضعاً•للغاية•يف•عام•2022•ثم•الركود•حتى•عام•2026.
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حتقق معظم الدول الشفاء التام يف عام 2022
)الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 2022 مقارنة بعام 2019؛ 2019 = 100(

ستشتد املنافسة بني السعودية واإلمارات

املتحدة•يف•عام•2022،• العربية• السعودية•واإلمارات• العربية• املنافسة•بني•اململكة• ستشتد•
مام•يعكس•الرصاع•بني•هذين•البلدين•ليكونا•املركزين•املهيمنني•يف•املنطقة•عىل•التجارة•واالستثامر•
واللوجستيات•والسياحة.•وستواصل•اململكة•العربية•السعودية•طموحاتها•يف•رؤية•2030•من•خالل•
مجموعة•من•اإلصالحات•املؤيدة•لألعامل•والداعمة•لالستثامر،•واالستثامرات•الضخمة•املدعومة•من•
الدولة•والجهود•املبذولة•لجذب•املؤسسات•واملستثمرين•األجانب•من•خالل•تسهيل•املتطلبات،•مبا•
يف•ذلك•مبادرات•مثل•صنع•يف•السعودية،•مرشوع•املقر•الرئيس،•برنامج•الرشيك•لالستثامر•وقانون•
نه•مؤخراً.•ميكن•أن•يكتسب•مرشوع•املقر•الرئيس•زخامً•مع•قيام• مشاركة•القطاع•الخاص•الذي•تم•سَّ
املزيد•من•الرشكات•األجنبية•بإنشاء•مقار•إقليمية•يف•اململكة•العربية•السعودية•لضامن•الوصول•إىل•
السوق•السعودية•من•أجل•العقود•املدعومة•من•الدولة•والرشاكات•بني•القطاعني•العام•والخاص.•
ولن•تقف•اإلمارات•من•جانبها•مكتوفة•األيدي•بل•ستواصل•تنفيذ•اإلصالحات•التي•تهدف•إىل•جذب•
الرشكات•واملستثمرين•األجانب،•والتي•تضمنت•حتى•اآلن•قيوداً•أكرث•مرونة•عىل•امللكية•األجنبية،•
إىل• االثنني• من• العمل• أسبوع• إىل• والتحول• األجانب،• للمواطنني• الجنسية• عىل• الحصول• وسهولة•
التنموية•واالقتصادية• الجمعة•ومبادرة•»مشاريع•الخمسني«•الجديدة•–هي•سلسلة•من•املشاريع•
التي•تهدف•إىل•ترسيخ•مكانة•اإلمارات•كمركز•تجاري•و•لوجستي•رائد•يف•الرشق•األوسط.•ويبدو•
مام•تقدم•أن•املنافسة•الخاضعة•للسيطرة•واملكثفة•أمر•ال•مفر•منه•يف•العام•املقبل•حيث•يسعى•كال•
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البلدين•إىل•تحقيق•مصالحهام•التجارية•واسرتاتيجيات•التنمية•االقتصادية،•والتي•يتداخل•الكثري•منها•
يف•مجال•األعامل•غري•القامئة•عىل•الطاقة•والتكنولوجيا.

املنافسة بني اإلمارات والسعودية
)خماطر بيئة األعمال التجارية، كانون األول 2021؛ 0 = خماطر منخفضة، 100 = خماطر عالية(

بيئة األعمال اخلليجية التجارية
)الدرجة من 10؛ 1 = منخفض، 10 = مرتفع(

اإلمارات )اإلمجايل 30( اململكة العربية السعودية )اإلمجايل 40(

استمرار انقطاع سلسلة اإلمدادات

وستظل•قضايا•سلسلة•اإلمداد•التي•ظهرت•يف•أعقاب•انتشار•الوباء•تؤثر•عىل•العمليات•التجارية•
يف•الرشق•األوسط•يف•عام•2022.•وسيواصل•االنتعاش•العاملي•املستمر•الضغط•عىل•اإلمدادات•املتاحة•
واألسعار•املحلية•للمعادن•واللدائن•واملواد•الكيميائية•واملطاط•واملعدات•الكهربائية•وأجزاء•املركبات•
ومواد•البناء•واملصانع•واآلالت•والحواسيب•واإللكرتونيات،•من•بني•منتجات•أخرى.•وستظل•الضغوط•
عىل•النقل•الدويل•مرتفعة،•األمر•الذي•سيشهد•تقييد•الشحن•الجوي•واقرتاب•الشحن•البحري•من•
تحقيق•قدرته•االستيعابية•يف•عام•2022،•بينام•ستظل•الضغوط•عىل•أسعار•النقل•مرتفعة.•وستكون•
إضافات• إىل• واالفتقار• املرتفع• الطلب• عام•2022•يف•خضم• البحري•تحت•ضغط•يف• الشحن• قدرة•
الجوي•متخلفة• الشحن• فإن•قدرة• نفسه،• الوقت• •ويف• البحري.• الشحن• إىل•قدرة• أساسية•جديدة•
وقد•ال•تعود•إىل•مستوياتها•ما•قبل•انتشار•وباء•كوفيد-19•يف•عام•2022•بسبب•القيود•املستمرة•
عىل•السفر•الدويل•للمسافرين•وما•يتعلق•بذلك•من•تراجع•يف•خدمات•الطريان.•وسيتطلب•انقطاُع•
اإلمدادات•وضغوط•األسعار•وتصاعد•التقلبات•وعدم•اليقني•إدارًة•دقيقًة•من•جانب•الرشكات•العاملة•

يف•الرشق•األوسط.
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مبادرة الحزام والطريق الصينية

* دول املينا اليت لديها شراكات إسرتاتيجية شاملة
دول املينا اليت لديها شراكات إسرتاتيجية
طريق احلرير البحري
احلزام االقتصادي لطريق احلرير
املمرات االقتصادية
أعضاء ** AIIB يف منطقة الشرق األوسط 
ومشال أفريقيا
خطط لبعثات مكافحة القرصنة
أعضاء البنك اآلسيوي لالستثمار يف البنية التحتية 
من خارج منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا
* دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا.
** البنك اآلسيوي لالستثمار يف البنية التحتية.

املصدر:•املجلس•األورويب•للعالقات•الخارجية.

التوتر والرصاع اإلقليمي سيظل مستمراً

سيظل•الوضع•األمني•••يف•املنطقة•متقلباً•يف•عام•2022،حيث•ال•تزال•سوريا•واليمن•والعراق•
غارقة•يف•حروب•أهلية•ورصاع•مكثف،•ويعاين•لبنان•من•اضطرابات•أهلية.•وسيستمر•التنافس•بني•
اململكة•العربية•السعودية•وإيران،•فضالً•عن•التوتر•بني•إرسائيل•وإيران،•يف•إثارة•الحروب•بالوكالة•

يف•جميع•أنحاء•املنطقة.

•لالستقرار•اإلقليمي.•ومع• ستظل•اململكة•العربية•السعودية•تنظر•إىل•إيران•بأنها•تهديٌد•جّديٌّ
ذلك،•يبدو•أن•املسؤولني•السعوديني•أكرثُ•استعداداً•للضغط•من•أجل•التقارب•الدبلومايس•بني•الخصوم•
الواليات•املتحدة•وضغوطاً• تتبناه• إيران• أكرثَ•تصالحيًة•تجاه• نهجاً• القدامى،•وهو•ما•يعكس•جزئياً•
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من•جانب•الواليات•املتحدة•إلنهاء•الحرب•املطولة•يف•اليمن،•حيث•كانت•اململكة•العربية•السعودية•
تقاتل•املتمردين•الحوثيني•املدعومني•من•إيران.ومن•املمكن•أن•تتحسن•العالقات•السعودية•اإليرانية•
يف•عام•2022،•ولكن•يف•الوقت•نفسه•هناك•عوامل•معقدة•متعددة•قد•تعرقل•العملية•عن•امليض•

يف•مسارها.

واملناهضة• للدميقراطية• املؤيدة• االنتفاضات• من• جديدة• موجٌة• تجتاَح• أن• املمكن• ومن•
•العوامل•األساسية•التي• للحكومة•املنطقَة•العربيَة•)الربيع•العريب•بنسخته•الثالثة(•يف•عام•2022.•إنَّ
دفعت•املشاعر•املناهضة•للحكومة•يف•الربيع•العريب•2010-2011•وموجة•ثانية•من•االحتجاجات•من•
أواخر•عام•2018•إىل•أوائل•عام•2020•قامئٌة•وميكن•أن•تعود•التوترات•بسهولة•يف•مرص•ولبنان•وليبيا•
السياسية• املخاطر• وستظل• املنطقة.• يف• أخرى• وأماكن• واليمن• وسوريا• والسودان• والعراق• وإيران•
د•املشهد•ويضيف• واألمنية•مرتفعة•بالنسبة•لجزء•كبري•من•الرشق•األوسط•يف•عام•2022،•مام•سيَعقِّ

تكلفًة•إضافيًة•لصفقات•التجارة•واالستثامر•يف•املنطقة.

صفقة إيران النووية ستكون بعيدة املنال

•من•املرجح•أن•تفشل•جهود•التوصل•إىل•اتفاق•يف•عام•2022•إلحياء•االتفاق•النووي•الدويل•
مع•إيران.•وعىل•الرغم•من•اتّخاذ•الواليات•املتحدة•نهجاً•أكرثَ•توافقيًة•تجاه•إيران•تحت•رئاسة•جو•
بايدن،•إال•أن•قامئة•املطالب•اإليرانية•الواسعة•والهجوم•الدبلومايس•اإلرسائييل•متعدد•الجوانب•ضد•
إيران،•عىل•املستويني•اإلقليمي•والعاملي،•سوف•يجتمعان•إلفشال•املحادثات•بني•املجتمع•الدويل•-•
بقيادة•الواليات•املتحدة•والدول•األوروبية•-•وإيران•للتوصل•إىل•اتفاق•جديد•من•شأنه•أن•يسمح•

إليران•مبواصلة•برنامجها•النووي•أو•رفع•مجموعة•العقوبات•االقتصادية•ضد•إيران.

التي• الخفية• الحرب• وستستمر• •.2022 عام• يف• وإيران• إرسائيل• بني• العالقات• تتحسن• لن•
تخوضها•إرسائيل•وإيران•لسنوات•عديدة•عىل•مختلف•األصعدة،•وميكن•أن•يتسع•الرصاع•ليشمل•
الحرب•اإللكرتونية،•مع•زيادة•تواتر•الهجامت•اإللكرتونية•عىل•األهداف•املدنية•نظراً•لقدرة•واستعداد•
كال•البلدين،•وال•سيام•إرسائيل،•لتنفيذ•اسرتاتيجيات•لتعطيل•الخدمات•العامة•والبنية•التحتية•لألعامل•

وإلحاق•الرضر•االقتصادي.
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ما خيبئه املستقبل لعام 2022
اإلرث الدائم للصراعات واالنتفاضات واالضطراابت الكربى يف الشرق األوسط وما حوله
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حرب العراق )حرب اخلليج الثانية(

الربيع العريب الربيع العريب  2.0
 التمرد يف العراق احلرب األهلية يف العراق

األزمة املصرية

 االنتفاضة يف البحرين 

ظهور وسقوط تنظيم داعش
أزمة دول جملس التعاون اخلليجي 

واملقاطعة القطرية

الثورة السودانية االنقالب الفاشل يف تركيا

الثورة اليمنية واحلرب األهلية
احلرب األهلية السورية

الصراع السعودي -اإليراين  )احلرب الباردة يف الشرق األوسط( 
الثورة الليبية واحلرابن األهليتان

الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين
احلرب يف أفغانستان )انتهاء االشتباك بقيادة الوالايت املتحدة يف آب 2021(

أفريقيا يف عام 2022

• ستستمر•أفريقيا•يف•املعاناة•من•اآلثار•املستمرة•لوباء•كوفيد•-91•واملخاطر•املتعلقة•مبوجات•	
العدوى•املستقبلية،•ال•سيام•بالنظر•إىل•الظهور•املحتمل•ملتحورات•جديدة•ومعدالت•التلقيح•

املنخفضة•يف•معظم•أنحاء•املنطقة.

• قد•تكون•أفريقيا•إحدى•املناطق•األساسية••يف•العامل•التي•سيتسارع•فيها•النمو•االقتصادي•يف•عام•	
2202،•ولكن•هذا•التحسن•سيكون•بسيطاً•وسيأيت•يف•أعقاب•عام•1202.•فضالً•عن•ذلك،•سيكون•

األداء•االقتصادي•يف•املنطقة•غري•مكتمل،•مع•ضعف•أداء•االقتصادات•الرئيسية•مرة•أخرى.

• ملنتجات•	 املزدهرة• السوق• إيرادات• من• دفعًة• املنطقة• يف• األساسية• السلع• مصدروا• سيتلّقى•
قوياً•وأسعاراً•مرتفعة•للنفط•والغاز•واملعادن•الصلبة• عاملياً• التي•ستشهد•طلباً• الطاقة•وغريها•

واملعادن•واألخشاب•والعديد•من•الصادرات•الغذائية•يف•عام•2202.
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• سيشهد•قطاع•السفر•والسياحة•عاماً•صعباً•آخَر•يف•عام•2202،•مع•وجود•وجهات•سياحية•يائسة•	
من•رؤية•زيادة•يف•عدد•الوافدين•يف•ظل•مواجهة•السنة•الثالثة•من•وباء•كورونا،•التي•يحتمل•
أن•تتسم•بظهور•متحورات•جديدة•من•الفريوس،•وانخفاض•معدالت•التلقيح•يف•جميع•أنحاء•
أفريقيا•والقيود•املتقطعة•املفروضة•عىل•السفر•من•جانب•الحكومات•يف•األسواق•السياحية•يف•

أوروبا•وآسيا.

• ستشكل•بؤُر•الرصاع•الساخنة•خطراً•كبرياً•عىل•األمن•واالستقرار•يف•عام•2202•لكل•من•البلدان•	
املعنية•بنحٍو•مبارش•والدول•املجاورة•أيضاً.•وتشمل•هذه•الحرب•األهلية•يف•إثيوبيا•والرصاعات•
طويلة•األمد•يف•ليبيا•وجنوب•السودان•وجمهورية•أفريقيا•الوسطى•والصومال.•والرصاع•الذي•
الحكومية• القوات• بني• والعنف• موزمبيق؛• وشامل• الساحل• منطقة• عرب• املتطرفون• يغذيه•

واالنفصاليني•يف•املناطق•الناطقة•باللغة•اإلنجليزية•يف•الكامريون.

ستستمر•جائحة•كوفيد-19•يف•إلقاء•ظاللها•عىل•أفريقيا•وتشكل•تهديداً•كبرياً•عىل•األرواح•
دلتا•و• للفريوس•يف•عام•2022•وقد•دفعت•متحورات• العيش•مع•ظهور•متحورات•جديدة• وسبل•
أوميكرون•بالفعل•إىل•تشديد•إجراءات•االحتواء•املحلية•يف•بعض•البلدان•وإعادة•فرض•قيود•السفر•
الدولية•من•قبل•الحكومات•األفريقية•واألجنبية.•وستنخفض•موجات•العدوى•املتتالية•وتنترش•عرب•
العامة•بسبب•تخلف•معظم• الصحة• أزمة• بتصاعد• املرتبطة• املخاطر• القارة•يف•عام•2022،•وتزداد•
أجزاء•أفريقيا•كثرياً•عن•املناطق•األخرى•يف•العامل•من•حيث•انتشار•اللقاحات.•وبحلول•منتصف•كانون•
األول•من•عام•2021،مل•تقم•سوى•حفنة•من•الدول•األفريقية•)بالكامل•أو•جزئياً(•بتلقيح•أكرث•من•%40•
من•سكانها،•قامت•معظم•البلدان•بتلقيح•25%•أو•أقل•من•سكانها•،•ومام•يثري•القلق•أن•بعضاً•من•
أكرب•اقتصادات•املنطقة•والبلدان•األكرث•اكتظاظاً•بالسكان•-•وهي•الكامريون•والكونغو•برازافيل•وكوت•
ديفوار•وجمهورية•الكونغو•الدميقراطية•وإثيوبيا•وغانا•وكينيا•ونيجرييا•والسنغال•والسودان•وتنزانيا•
وأوغندا•وزامبيا•–•لّقحوا•سكانهم•بنسبة•أقل•من•15%.•وستستمر•شامل•أفريقيا•وجنوب•أفريقيا•يف•
ريادتها•يف•تنفيذ•برامج•اللقاحات•يف•عام•2022،•مام•يعكس•تطوير•مواقع•إنتاج•اللقاح•وتوزيعه•يف•
مرص•والجزائر•واملغرب•وجنوب•أفريقيا،•والوصول•إىل•سالسل•التوريد•العاملية•مع•تكثيف•دبلوماسية•
البلدان• قبل• اللقاحات•من• احتكار• تعاين•من• املنطقة•ككل• ذلك،•ستظل• الدولية.•ومع• اللقاحات•

املتقدمة،•وقضايا•القدرة•عىل•تحمل•التكاليف،وتراجع•البنية•التحتية.
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معدالت تلّقي اللقاح ضد كوفيد-19 يف أفريقيا، كانون األول 2021
تطعيم جزئي     تطعيم كامل

تلقوا اللقاح كلياً أو جزئيًا
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ستشهد أفريقيا انتعاشاً اقتصادياً مختلطاً يف عام 2022

وكان•الطريق•إىل•االنتعاش•يف•معظم•أنحاء•أفريقيا•منذ•األزمة•يف•عام•2020•بطيئاً•بسبب•
انتشار• ومحدودية• البطالة• معدالت• وارتفاع• الديون• مستويات• وارتفاع• املالية• الضغوط• استمرار•
التي• •- األوسط• الرشق• باستثناء• •- الواعدة• الوحيدة• املنطقة• هي• أفريقيا• تكون• وقد• اللقاحات،•
•هذا•يعكس•إىل•حد•كبري•تحسناً•بسيطاً•يف• ستشهد•تسارعاً•يف•النمو•االقتصادي•يف•عام•2022،•لكنَّ
عام•2021•بالنسبة•ملعظم•القارة،•وميكن•وصف•االنتعاش•املستمر•يف•أفريقيا•بأنه•مزيج•متنوع•من•
األداء،•إذ•سيكون•أداء•معظم•الدول•ذات•الثقل•الكبري•يف•املنطقة•-•وهي•الجزائر•وأنغوال•وإثيوبيا•
ونيجرييا•وجنوب•أفريقيا•والسودان•وزامبيا•-•ضعيفاً•مرة•أخرى،•ويف•االقتصادات•التجارية•األصغر•
واألكرث•ديناميكية••–ال•سيام•السنغال•وكوت•ديفوار•وغانا•يف•غرب•أفريقيا•وأوغندا•ورواندا-•ستقود•
تنزانيا•)وبدرجة•أقل،كينيا•يف•رشق•أفريقيا(•الطريق•من•حيث•منو•الناتج•املحيل•اإلجاميل•الحقيقي.•
أما•عىل•املستوى•القطّاعي،•فسيحصل•مصدرو•السلع•األساسية•عىل•دفعة•من•الطلب•العاملي•القوي•
وارتفاع•أسعار•الهيدروكربونات•واملعادن•واألخشاب•واملنتجات•الغذائية،•لكن•قطاع•السفر•والسياحة•

سيواجه•عاماً•صعباً•آخَر•يف•عام•2022.

أداء النمو اإلقليمي يف عام 2022
)الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي أبسعار الصرف يف السوق؛ التغري السنوي%(

آسيا وأسرتاليا

أورواب

الشرق األوسط ومشال أفريقيا

مشال أمريكا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

أمريكا الالتينية

تباطؤ

تباطؤ

تباطؤ

تباطؤ

تسارع

تسارع
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أفريقيا: توقعات الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 2022
الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي )النسبة املئوية للتغري، على أساس سنوي(

عدد السكان)مليون(

إمجايل الناتج احمللي االمسي )مليار دوالر أمريكي، تعادل القوة الشرائية(، مقياس لوغاريتمي

أسعار السلع يف ارتفاع مستمر حتى عام 2022

إذ• نسبياً• األجل• قصرَي• األساسية• السلع• أسعار• يف• الوباء• عن• الناجم• األخري• االنخفاض• كان•
عادت•أسواق•السلع•إىل•وضعها•الطبيعي•يف•عام•2021.•ومن•املتوقع•أن•يستمر•االتجاه•املتزايد•يف•
أسعار•السلع•)وإن•كان•بوترية•أبطأ(•يف•عام•2022،•وهو•ما•يبرش•بالخري•بالنسبة•إليرادات•الرشكات•
القوي• الطلب• وسيوفر• أفريقيا.• يف• والغذاء• واملواد• واملعادن• الطاقة• منتجي• بني• األسعار• وتقاسم•
واألسعار•املرتفعة•مكاسَب•ماليًة•غري•متوقعة•يف•الوقت•املناسب،•حتى•وإن•كانت•مؤقتة،كام•ستوفر•
أسعار• بتقلبات• تأثراً• األكرث• الجهات• أفريقيا.أما• الطبيعية•يف• املوارد• املايل•ملصّدري• التنفيس• بعض•
السلع•األساسية•فهي•رشكات•الطاقة•الكربى•يف•الجزائر•وأنغوال•ومرص•وليبيا•ونيجرييا،•فضالً•عن•دول•
والنيجر• وناميبيا• واملغرب• الدميقراطية•وغانا•وموريتانيا• الكونغو• بوتسوانا•وجمهورية• التعدين•يف•

وسرياليون•وجنوب•أفريقيا•وزامبيا•وزميبابوي.
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أسعار السلع األساسية من االزدهار إىل االهنيار
)مؤشر السعر املرجح ابلدوالر األمريكي؛ 1990 = 100(

نفط خام حبوب   معادن

تعطلت الدورة السلعية طويلة األمد للسلع 
األساسية بسبب األزمة املالية العاملية يف 

2009-2008

يساعد الطلب الصيين 
واالئتمان الرخيص يف انتعاش 

أسعار السلع

األزمة املزدوجة لكساد السلع يف الفرتة 
من 2014-2015 متبوعة بوابء 

كوفيد-19

ارتفعت•أسعار•السلع•الزراعية•بنحو•كبري•يف•عام•2021•ومن•املتوقع•حدوث•ارتفاع•بسيط•
آخر•يف•أسعار•القطاع•الزراعي•يف•عام•2022•وسط•قيود•اإلنتاج•والطلب•العاملي•القوي.•وستنخفض•
الفوالذ•واألملنيوم(•يف•عام•2022،•لكن•معادن• الصناعية•)مبا•يف•ذلك• أسعار•بعض•املعادن•واملواد•
أخرى•مثل•النحاس•والنيكل•ستستمر•يف•االرتفاع،•مدعومة•بطفرة•يف•االستثامر•يف•صناعات•الطاقة•
املتجددة•والسيارات•الكهربائية•وغريها•من•املواد•التي•تركز•عىل•املناخ.•ومن•ناحية•أخرى،•سوف•
•أعضاء•تحالف•)أوبك•+(•يحافظون• تظل•أسعار•النفط•والغاز•مرتفعة•يف•عام•2022،•عىل•افرتاض•أنَّ
•اإلمدادات•غري•التابعة•لألوبك•تظل•دون•مستويات•ما• عىل•قدر•من•ضبط•اإلنتاج•طيلة•العام•وأنَّ
قبل•الوباء.•بيد•أن•املسار•التصاعدي•ألسعار•السلع•األساسية•سيكون•مؤقتاً•ومن•املتوقع•أْن•تنخفض•

األسعار•يف•عام•2023.

تسديد »فوائد الديون« أصبح أكرث إيالماً

استمر•االقرتاض•الخارجي•من•قبل•الدول•األفريقية•يف•االرتفاع•طوال•فرتة•الوباء•وسيظل•عىل•
مساٍر•تصاعدي•يف•عام•2022.•وقد•وصل•الدين•السيادي•املقوَّم•بالعملة•األجنبية•إىل•مستوًى•قيايس•
وتجاوز•1•تريليون•دوالر•أمرييك•يف•عام•2021•وسيتجه•نحو•االرتفاع•يف•عام•2022.•إن•الزيادة•يف•
احتياجات•التمويل•العام•والرغبة•الشديدة•يف•االقرتاض•الخارجي•تعكس•إىل•حد•كبري•اآلثار•املستمرة•
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للركود•الناجم•عن•الوباء•يف•جميع•أنحاء•القارة•يف•عام•2020،•واالنتعاش•االقتصادي•املتواضع•ملعظم•
البلدان•يف•2021-2022.•ومن•املتوقع•=•استجابًة•للضغوط•املالية•الشديدة•-•أن•تستمر•عدد•من•
البلدان•األفريقية•يف•االستفادة•من•التمديد•حتى•منتصف•عام•2022•لسداد•مدفوعات•رأس•املال•
والفوائد•املعلقة•مبوجب•مبادرة•تعليق•سداد•فوائد•الديون•ملجموعة•العرشين،•والتي•من•املقرر•أن•

تنتهي•يف•عام•2021.

قد•يصبح•تخفيُف•عبء•الديون•الخارجية•مصدَر•قلٍق•أكرثَ•إلحاحاً•لبعض•البلدان،•وتأثراً•به•
قد•تضطر•الدول•األفريقية•املنكوبة•إىل•السعي•إلعادة•هيكلة•»حقيقية«•مللفات•ديونها•الخارجية،•
األمر•الذي•قد•يستلزم•دعوات•لشطب•الديون،•وخفض•رأس•املال،•والتمديد•من•الدائنني•متعددي•
ألفريقيا• الدائنون• يتبنى• أن• املرجح• من• االقتضاء،• وعند• الخاص.• القطاع• ومن• والثنائيني• األطراف•
من•آسيا•وأوروبا•وأمريكا•الشاملية•-•والذين•ال•يزالون•متشككني•إىل•حد•كبري•بشأن•تخفيف•عبء•
الديون•عىل•نطاق•واسع•-•نهجاً•انتقائياً•أو•خاصاً•بكل•بلد•يف•مفاوضات•الديون•يتامىش•مع•مصالحهم•
االسرتاتيجية.•وعىل•التجار•واملستثمرين•املنخرطني•يف•األسواق•الحدودية•يف•أفريقيا•مراقبة•املوارد•
املالية•الوطنية•من•كثب•بحثاً•عن•عالمات•التدهور•التي•قد•تُضِعف•يف•النهاية•قدرَة•النظراء•املحليني•

عىل•خدمة•القروض•وسدادها•أو•الوفاء•باملدفوعات•التعاقدية.

الديون اخلارجية ختلق مواطن ضعف مالية لبعض البلدان األفريقية
)الدين اخلارجي السيادي؛ النسبة من الناتج احمللي اإلمجايل؛ 2202(



18

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

تصاعد الضغوط عىل أسعار الرصف

ستشهد•معظم•الدول•األفريقية•فقدان•قيمة•عمالتها•مقابل•الدوالر•األمرييك•يف•عام•2022،إذ•
من•املتوقع•أن•تشهد•41•دولة•أفريقية•من•أصل•54•انخفاضاً•اسمياً•بني•نهاية•عام•2021•ونهاية•عام•
2022.•ومن•املتوقع•حدوث•تقلبات•متزايدة•يف•أسعار•العمالت•نظراً•للعوامل•املختلفة،•مبا•يف•ذلك•
السلع• وأسواق• املمتدة• الوطنية• والتمويالت• املتواضع،• االقتصادي• والتعايف• للوباء• املستمرة• اآلثار•
•هذا•التحيز•يتجه• الصاعدة،•وبحث•املستثمر•الدويل•عن•العائد•وزيادة•التضخم•السنوي.•ويبدو•أنَّ
د• نحو•ضعف•العملة،•مع•تزايد•التقلب•والقابلية•للتأثر•بتقلبات•كبرية•يف•قيمة•العمالت،•مام•َسيَُعقِّ
•من•السودان•وإثيوبيا• بعض•الصفقات•التجارية•واالستثامرية•يف•القارة.•ومن•املتوقع•أن•يشهد•كلٌّ
املتعرثتني•أكرَب•انخفاٍض•يف•قيمة•عمالتهام•خالل•عام•2022•مقابل•الدوالر•األمرييك•،•وسيؤدي•هذا•
االنخفاض•يف•قيمة•العملة•إىل•زيادة•الضغوط•التضخمية•يف•جميع•أنحاء•أفريقيا•ومن•ثم•إىل•تفاقم•
املصادر• من• وكالهام• بالديون،• املثقلة• املنطقة• دول• بني• الخارجية• الديون• فوائد• سداد• مشكالت•
املحتملة•للضائقة•املالية•واالضطرابات•االجتامعية•،•وستشهد•ثالثون•دولًة•أفريقيًة•متوسطَ•••تضخٍم•
سنوي•يف•أسعار•املستهلك•بنسبة•5%•أو•أكرث•يف•عام•2022،•بينام•ستشهد•عرش•دول•–•مبا•فيها•أنغوال•

وإثيوبيا•ونيجرييا•وزامبيا•وزميبابوي-•تضخامً•واضحاً.

)سليب = اخنفاض العملة احمللية مقابل الدوالر األمريكي؛تعديل متوسط 
السعر(

ضغوط سعر الصرف املتصاعدة يف أفريقيا، 2022
)تعديل متوسط السعر، 2021-2220، العملة احمللية: دوالر أمريكي(
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أوقات عصيبة يشهدها قطاع السفر والسياحة

•،2022 عام• يف• تحسناً• األفريقية• البلدان• بعض• يف• والسياحة• السفر• قطاع• يشهد• أن• ميكن•
عىل•الرغم•من•أن•العودة•إىل•مستويات•النشاط•التجاري•ما•قبل•الوباء•تبدو•غري•مرجحة•إىل•حد•
كبري•يف•جميع•املناطق•السياحية•يف•أفريقيا.•وتحاول•أكرب•أسواق•السياحة•يف•أفريقيا•يائسًة•إعادة•
تشغيل•قطاعي•السفر•والسياحة،•إال•أن•هذه•الجهود•ستستمر•يف•مواجهة•الصعوبات•بسبب•ظهور•
الدولية.• االستجابة• أوميكرون،•فضالً•عن•بطء• و• دلتا• مثل• لـفريوس•كوفيد-19• متحورات•جديدة•
وتشمل•هذه•األسواق•)التي•تم•قياسها•بإيرادات•السياحة•يف•عام•2019،•قبل•انتشار•الوباء(•جنوب•
أفريقيا•)8.4•مليار•دوالر•أمرييك(،•واملغرب•)8.2•مليار•دوالر•أمرييك(،•وتنزانيا•)2.6•مليار•دوالر•
أمرييك(،•وتونس•)2.1•مليار•دوالر•أمرييك(،•وموريشيوس•)1.8•مليار•دوالر•أمرييك(،•ونيجرييا•)1.4•
مليار•دوالر•أمرييك(•وغانا•)1.4•مليار•دوالر•أمرييك(•وأوغندا•)1.4•مليار•دوالر•أمرييك(•وكينيا•)مليار•
دوالر•أمرييك(،•وتستثمر•الحكومات•يف•هذه•البلدان•بكثافة•لتعزيز•آفاق•صناعاتها•السياحية•مع•
الرتكيز•عىل•تأمني•انتعاش•جزيئ•يف•عام•2022•ورمبا•انتعاش•أقوى•بكثري•يف•عام•2023،•حيث•سيعتمد•
التلقيح•واالنتعاش•االقتصادي•يف• املستقبل•القريب•للسفر•والسياحة•بنحو•كبري•عىل•نجاح•برامج•
السفر•السياحي•بنحٍو• الرئيسية•ألفريقيا•يف•أوروبا•وآسيا.•ومن•املرجح•أن•يتعاىف• السياحة• أسواق•
أرسع•من•السفر•التجاري،•ال•سيام•وأن•األخري•قد•خرج•من•فرتة•انتقالية•ناجمة•عن•الوباء•وتَكيّف•
برسعة•مع•العمل•من•بعد•والشبكات•عرب•اإلنرتنت،•مام•يقلل•من•الحاجة•والرغبة•يف•السفر•الدويل•

غري•الرضوري.

بؤر الرصاع واألزمات

سيكون•لدى•أفريقيا•العديد•من•بؤر•الرصاع•الساخنة•التي•يجب•مراقبتها•يف•عام•2022•والتي•
•خطراً•كبرياً•عىل•األمن•واالستقرار•يف•كل•من•البلدان•املعنية•بنحٍو•مبارش•ويف•الدول•املجاورة.• تُعدُّ
والغذايئ• املايئ• باألمن• املحيطة• القضايا• تفاقم• إىل• تؤدي• أن• الساخنة•هذه• الرصاع• بؤر• شأن• ومن•
والبطالة•والفقر•والجرمية•املنظمة•والقمع•والنازحني.•سيكون•عام•2022•عاماً•صعباً•بالنسبة•ألولئك•
السياسية• املخاطر• نسب• ستظل• حني• يف• أفريقيا،• يف• املحتملة• الرصاع• مناطق• يف• يعيشون• الذين•

واألمنية•مرتفعة•للغاية•بالنسبة•للتجار•واملستثمرين•املتعاملني•مع•البلدان•األفريقية•غري•اآلمنة.
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متزقه• بلد• إىل• أفريقيا• يف• منواً• البلدان• أرسع• من• واحدة• من• الرسيع• إثيوبيا• انحدار• إن•
االضطرابات•االجتامعية•والحروب•األهلية•سيستمر•يف•عام•2022،•فالقوات•الحكومية•تتجمع•ضد•
•من•الجانبني•قوياً•مبا•يكفي•للفوز• جبهة•تحرير•تيغراي•الشعبية•املتمردة•يف•حرب•ال•يبدو•فيها•أيٌّ
بها.•ويشعر•املراقبون•والوسطاء•الدوليون•بالقلق•من•أْن•يتصاعد•الرصاع•خارج•نطاق•السيطرة•وميتد•
عرب•الحدود،•مام•يجر•الصومال•والسودان•املعرضة•لالنقالب•إىل•حرب•استدرجت•بالفعل•قوات•من•
وجنوب• والصومال• وليبيا• الوسطى• أفريقيا• يف• أمدها• طال• التي• األهلية• الحروب• إريرتيا.ستستمر•
السودان•حتى•عام•2022•وال•تظهر•بوادر•تذكر•عىل•انحسارها،•األمر•الذي•سيستقطب•جهود•حفظ•
السالم•والوساطة•اإلقليمية•والدولية،•إال•أنه•من•املتوقع•إحراز•تقدم•ضئيل•يف•ضوء•الرصاع•من•أجل•

السيطرة•عىل•املشهد•السيايس•وتأمني•السيطرة•عىل•اقتصادات•الحرب•الراسخة.

ستستمر•األزمة•اإلنسانية•واألمنية•التي•تجتاح•منطقة•الساحل•يف•غرب•وشامل•وسط•أفريقيا•
يف•التفاقم،•مع•تزايد•العنف•بني•األعراق•وزيادة•أعداد•الجهاديني.•وستستمر•امليليشيات•والجهاديون•
يف•السيطرة•عىل•مناطق•واسعة•من•املناطق•الريفية•يف•موريتانيا•ومايل•وبوركينا•فاسو•والنيجر•وتشاد•
)مجموعة•دول•الساحل•الخمس(،•وكذلك•أجزاء•من•السودان•وأقىص•شامل•نيجرييا•والكامريون.•إن•
قمع•تهديد•التطرف•العنيف•واإلرهاب•الداخيل•وعرب•الحدود•سيثبت•أنه•من•الصعب•للغاية-•إِْن•مل•
يكن•من•املستحيل-•تحقيقه•يف•عام•2022•،•نظراً•لضعف•عمليات•األمن•القومي•وفرصة•املتطرفني•
والدعم• املترضرة• األفريقية• الدول• بني• التعاون• زيادة• املتوقع• املحلية.•ومن• املظامل• لالستفادة•من•
العسكري•من•الجهات•الفاعلة•-•مثل•االتحاد•األفريقي•واالتحاد•األورويب•)ال•سيام•فرنسا(•والواليات•
املتحدة•-•ولكنه•سيستغرق•إىل•ما•بعد•عام•2022•ملعالجة•القضايا•األساسية•وتحسني•الوضع•األمني.•
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الشرق األوسط وأفريقيا: ما الذي نرتقب حدوثه يف عام 2022

النقاط األمنية الساخنة يف أفريقيا، 2022

غري مصنف
منخفض جدا
قليل
معتدل
متوسط
عايل جدا

درجة املخاطر

الغنية•بالطاقة•يف•موزمبيق•-•وهي•الدولة• وهناك•مترٌد•متطرف•يف•مقاطعة•كابو•ديلغادو•
التي•تتلقى•استثامرات•هائلة•من•رشكات•الطاقة•الدولية•ــ•منذ•نهاية•عام•2017،•وسوف•يستمر•يف•
امتصاص•قوات•األمن•من•موزمبيق•وغريها•من•الواليات•من•خالل•مظلة•الجامعة•اإلمنائية•للجنوب•
األفريقي،•ورمبا•االتحاد•األفريقي.كام•ستستمر•»أزمة•الناطقني•باإلنجليزية«•يف•منطقتني•غربيتني•من•
للموقف•الدوغاميئ•للحكومة•والنهج•العسكري•لقمع•األزمة•بدالً•من•حلها،•بينام• الكامريون•نظراً•
ستستمر•حكومة•جمهورية•الكونغو•الدميقراطية•يف•مواجهة•رصاع•مدفوع•باملوارد•الطبيعية•يف•رشق•

البالد.
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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

هوية البحث

اسم الباحث:•وحدة•أبحاث•اإليكونومست

عنوان البحث:•الرشق•األوسط•وأفريقيا:•ما•الذي•نرتقب•حدوثه•يف•عام•2202

تأريخ النرش: •ايار•2022

رابط البحث:

 https://www.eiu.com/n/campaigns/middle-east-and-africa-in-2022/

مالحظة:

اآلراء•الواردة•يف•هذه•الورقة•ال•تعرب•بالرضورة•عن•وجهة•نظر•املركز،•إمنا•تعرب•فقط•عن•وجهة•نظر•كاتبها



عن املركز 

تأسس•سنة• ربّحية،• عراقية•غري•حكوميّة،•وغري• منظمة• والتخطيط• للدراسات• البيدر• مركز•

2015م،•وُمسجل•لدى•دائرة•املنظامت•غري•الحكومية•يف•األمانة•العامة•ملجلس•الوزراء.

ويسعى•املركز•للمساهمة•يف•بناء•الدولة،•عن•طريق•طرح•الرؤى•والحلول•العملية•للمشاكل•

السياسات• ورسم• العام،• القطاع• إدارة• آليات• وتطوير• الدولة،• تواجهها• التي• الرئيسة• والتحديات•

البيانات• عىل• املستندة• الرصينة• الدراسات• طريق• عن• وذلك• االسرتاتيجية،• الخطط• ووضع• العامة•

واملعلومات•املوثقة،•وعن•طريق•اللقاءات•الدورية•مع•الجهات•املعنية•يف•الدولة•واملنظامت•الدولية•

املساعدة• وتقديم• املستدامة• والتنمية• االقتصادية• اإلصالحات• لدعم• املركز• ويسعى• العالقة.• ذات•

الفنية•للقطاعني•العام•والخاص،•كام•يسعى•املركز•لدعم•وتطوير•القطاع•الخاص،•والنهوض•به•لتوفري•

فرص•عمل•للمواطنني•عن•طريق•التدريب•والتأهيل•لعدد•من•الشباب،•مبا•يقلل•من•اعتامدهم•عىل•

املؤسسة•الحكومية،•ويساهم•يف•دعم•اقتصاد•البلد•واالرتقاء•به.

ويسعى•أيضاً•للمساهمة•يف•بناء•االنسان،•باعتباره•ثروة•هذا•الوطن،•عن•طريق•تنظيم•برامج•

إلعداد•وتطوير•الشباب•الواعد،•وعقد•دورات•لصناعة•قيادات•قادرة•عىل•طرح•وتبني•وتطبيق•رؤى•

وخطط•مستقبلية،•تنهض•بالفرد•واملجتمع•وتحافظ•عىل•هوية•املجتمع•العراقي•املتميزة•ومنظومته•

القيمية،•القامئة•عىل•االلتزام•مبكارم•االخالق،•والتحيل•بالصفات•الحميدة،•ونبذ•الفساد•بأنواعه•كافة،•

إدارية•ومالية•وفكرية•وأخالقية•وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق•النرش•محفوظة•ملركز•البيدر•للدراسات•والتخطيط


